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Küresel Yönetişimin 
Geleceğinde Çin 
ve Rusya Faktörü 
Ekonomik bakımdan Batı’nın başlıca rakibi haline gelen 
Çin küresel sistemi kendi lehine olacak şekilde değiştirme 
peşinde. Berlin Özgür Üniversitesinden Doğu Asya uzmanı 
Eberhard Sandschneider, “Şu anda gördüklerimiz giderek 
keskinleşebilecek çatışmacı bir politikanın ilk adımları” 
derken; akademisyen Nina Krushcheva ise bu denklemde 
Rusya’nın rolünü tartışıyor. 
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“Center for American Progress” adlı düşünce kuruluşu Mart 

başında Çin’in küresel hevesleri konusunda bir rapor yayınladı. 

Raporda özetle şöyle deniyor: 

Mevcut küresel yönetişim sistemi kurala dayalı bir sistemdir 

ve liberal demokratik değer ve standartları destekler. Pekin’in 

alternatif vizyonu ise otoriter yönetişim ilkelerine dayalı bir 

sistemdir. Bu, ülkelerin ortak kural ve standartları izlemek ye-

rine meseleleri ikili olarak müzakere ettiği bir sistemdir. Eğer 

Pekin bu vizyonu yerleştirmeyi başarırsa dünya daha az özgür, 

daha az müreffeh ve daha az güvenli bir yer olacaktır. Bu yanıy-

la Çin’in küresel yönetişim yaklaşımı ciddi endişe kaynağıdır.

Rapor aynı zamanda şu noktanın da altını çiziyor: En büyük kü-

resel ekonomi olarak Çin küresel sisteme son derece bağımlıdır. 

O nedenle küresel güvenliği ve refahı tehdit eden problemlerin 

çözümü için diğer ülkelerle işbirliği yapmak Çin’in kendi çıkarına 

olacaktır. İklim değişikliği, terörizm, salgın hastalıklar, nükleer 

silahlar ve küresel finansal kriz gibi meseleler ortak sorunlardır. 

Batılı ülkeler Çin’in küresel yönetişim heveslerini değerlendirir-

ken bunu gözden kaçırmamalıdır. Ortak çıkarların olduğu yerde 

Çin’in artan kabiliyetleri riskten çok fırsat olabilir.

Daha sonra Çin’in Yol ve Kuşak projesinin incelendiği bölümde, 

Çin’in bu proje kapsamında  diğer ülkelerle yaptığı bir dizi an-

laşmada onun hep daha güçlü partner olarak rol aldığı vurgu-

lanıyor. Tartışma olan yerlerde ise Çin kendi çıkarlarının üstün 

gelmesinde ısrarcı olmaktadır. Sonuçta bu işbirlikleri toplam-

da merkezinde Çin’in yer aldığı bir uluslararası sistem ortaya 

çıkarabilir.

27 Şubat günü Çin Komünist Partisi’sinin resmi organı Halkın 

Günlüğü gazetesinin birinci sayfasında yer alan “Küresel 

Ekonomik İletişim Sisteminin Dönüşümüne Katılmak”  başlık-

lı makalede ise şöyle deniyordu: “Günümüz dünyası bir kere 

daha bir ‘ilerleme kavşağına’ gelmiş bulunuyor. Küresel yöne-

tişim sistemi ciddi değişimler geçirmekte ve yeni bir ulusla-

rarası düzen gelişmektedir. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi 

olarak Çin küresel ekonomik yönetişim sisteminin dönüşümü-

ne katılmak ve daha önemli bir rol oynamak için yeni fırsatları 

değerlendirebilecek durumdadır.”

Uluslararası finansal krizden bu yana küresel ekonomide tanık 

olunan “Doğu yükseliyor, Batı düşüyor“ ve “Güney yükseliyor, 

Kuzey düşüyor“ şeklindeki trend daha derinleşti. Gelişmekte olan 

piyasalardaki önde gelen ülkeler ekonomik canlanma sürecinde 

öncü oldular. Bu dönemde küresel ekonomik büyümenin yüzde 

80‘ini gelişmekte olan ülkeler sağladı. Ancak küresel ekonomik 

yönetişimde bu duruma uygun düşecek dengeleyici bir söz hakkı 

ve makul bir paylaşım sağlayacak adil bir mekanizma oluşmadı.

Btün bunlar Xi ve hükümetinin küresel sistemleri Çin’in çıkar-
larına hizmet edecek şekilde yeniden biçimlendirme konusun-
da geniş bir gündeme sahip olduğunu gösteriyor. 

“Çin ile Uzun Süreli Bir Anlaşmazlığa  
Hazır Olmalıyız”
Berlin Özgür Üniversitesinden Doğu Asya uzmanı Eberhard 

Sandschneider, 4 Mart’ta Neue Zürcher Zeitung’da yayınla-
nan bir röportajında “Batı uzun süre Çin’i küçümsedi” diyor: 

“Uzmanlar şimdiye kadar komünist bir sistemin işleyen bir 

kapitalizm oluşturmayı ve aynı zamanda halkın demokra-
tik taleplerini sınırlamayı başaramayacağına inanıyordu.” 

Sandschneider’in vardığı sonuç şu: “Son 40 yıl boyunca Çin’deki 

en önemli gelişmelerin hiçbirini değerlendiremedik.”

Daha 10 yıl önce birçok uzman Çin’in ekonomik bakımdan 

Batı’nın başlıca rakibi haline geleceği öngörüsüne kuşkuyla ba-
kıyordu. Ama tam da bu oldu. Çin komünist sistemine rağmen 

benzersiz bir verimliliğe sahip bir devlet kapitalizmi yerleştir-
meyi başardı. Aynı şekilde bu dev ülkenin orta sınıfın gelişme-
siyle politik bakımdan liberalleşebileceği hesabı da tutmadı.

Batı’nın anlayışına uygun bir demokratikleşme modelinin 

Çin’de gelişeceğini ummak gerçekçi değildir. Komünist Partisi 

dışarıdan 1950’lerin bir kalıntısı gibi görünüyor olsa da perde 

arkasında son derece akıllı ve planlı davranan bir güç var. Bu 

güç ekonomiyi stratejik hedeflere göre düzenleyebiliyor ve 

politik itici kuvvet sağlayarak hızlandırabiliyor. ABD ile Çin 

arasındaki ticaret savaşı ABD Başkanının korumacılık takıntılı 

yanlış tercihlerinden değil bu tablodan kaynaklanıyor. Son de-
rece korumacılık yanlısı olan Çin kendi pazarlarını ancak kendi 

işletmeleri uluslararası şirketlere karşı rekabet edebilir duru-
ma geldiğinde açabilir. Batının hoşuna gitmeyen bu pragma-
tizm ilkesidir. 

Şu anda gördüklerimiz giderek keskinleşebilecek çatışmacı bir 

politikanın ilk adımlarıdır. Mesele sadece ticaret savaşı değil-
dir, aynı zamanda gelecekteki küresel hegemonya meselesidir. 

Çin’in sınırlarının ötesindeki sorunlar üzerinde de söz sahibi 

olmak istediği gözden kaçırılmamalı. Henüz ABD’ye kafa tu-
tacak kadar askeri güçleri yok, ama teknolojik alanda dehşetli 

bir mücadele başlamış durumda. Bütün sorun gelecek 10 yıl 

içinde dijitalleşme yarışında kimin önde olacağı. Aynı zamanda 

dünya düzeninde oyunun kurallarını, dolayısıyla dünya ticare-
tini kimin belirleyeceği kapışma konusudur. Kim belirleyecek? 

Ve etki alanı ne kadar olacak? Bu henüz belli değil.

Böyle bir arka plan dikkate alındığında Çin faktörü tek bir bo-
yuta indirgenemez. Ülkenin ekonomik ve sosyal başarı geçmişi, 
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dünya açısından oluşturduğu tehdit ve sahip olduğu muazzam 
iç pazar eşit ölçüde önemlidir. Hangi boyutun ağır basacağı ge-
lişmelere bağlı olacaktır. Gelişmeler kuşkusuz barışçı olmayan 
bir yol da izleyebilir.

Çin ve Rusya’da İş Dünyası ile Devlet İç İçe
Akademisyen Nina Krushcheva ise 27 Şubat’ta Project 
Syndicate’de yayınlanan bir yorumunda Çin ve Rusya’nın kü-
resel politikalarının giderek önem kazanan başka bir yanını 
inceliyor.

Rusya Başkanı Putin ile Çin Başkanı Xi Jinping’in her ikisi de 
otoriter bir kapitalizm modelinin savunucusu olageldiler. Ama 
her iki liderin de öngöremediği şey Rus ve Çin ticari çevrelerinin 
kendi çıkarlarına yönelen politik kuvvetler haline gelerek poli-
tik karar alma süreçlerine baskı yapmaya başladığıdır. 

Son 20 yıl içinde çoğunun kasası nakit dolu olan çokuluslu 
Rus ve Çin şirketleri bu ülkelerin rejimleri için güçlü dış po-
litika araçları haline gelmiştir. Rusların amacı başlangıçta 
Gazprom ve Rosneft gibi enerji devlerinin geri Rus ülkesine 
ticari değer katmasını sağlamaktı. Aynı şekilde Çin’de de 
1990’lı yıllarda ve 2000’lerin başlarında ICBC ve ABC gibi Çin 
bankaları ile Sinopec, Sinochem ve Çin demiryolu şirketi gibi 
devlerin modernleşmenin itici kuvveti olarak düşünülmüştü. 
Bugün ise tepe yöneticileri devletin politik karar alma or-
ganlarından paraşütle indirilmiş kişilerden oluşan bütün bu 
Çin şirketleri iş dünyasıyla devletin iç içe geçmesini temsil 
ediyorlar.

Öte yandan Gazprom ve Rosneft ile Huawei ve ZTE gibi Çin 
teknoloji devleri kendi hükümetlerinin gözünde çok daha bü-
yük bir önem kazanmış bulunuyor. O kadar ki her iki ülkede de 
hükümetler kimi zaman kendilerine kalsa tercih etmeyecekle-
ri bazı politikaları bu şirketlerin çıkarına olacak diye benimse-
mek durumunda oluyorlar.

Bu durum Venezüela’da çarpıcı biçimde gözler önüne seriliyor. 
Venezüela devlet petrol tekeli PDVSA’ya ortak olan Rosneft bu 
yoldan bu ülkeye 17 milyar dolar kredi vermişti. Buna karşılık 
bu ülkedeki operasyonlarından üç milyon ton petrol sağla-
dı. Öte yandan Venezüela Rus silahlarının Latin Amerika’daki 
en büyük müşterilerinden biri. Bu durumda Putin’in sallanan 
Maduro rejimini desteklemekten başka çaresi yok. Açık ki 
Guiadio iktidara gelirse Rus şirketlerinin ülkedeki petrol sa-
halarındaki ayrıcalıklı varlığı tehlikeye girecek. Böyle bir du-
rumda Venezüela’da Rusya’nın en az üç katı kadar, 60 milyar 
dolar yatırımı olan Çin’in parasal bakımdan kaybı çok daha bü-
yük olabilir. Gene de Rusya’ya kıyasla Çin’in pozisyonları daha 
sağlam sayılabilir. Çünkü Çinililer yıllardır bu ülkedeki ilişkile-
rini dengeli bir şekilde geliştirmiş, muhalif çevrelerle de yakın 
olmuşlardır.

“Çin faktörü tek bir boyuta 
indirgenemez. Ülkenin 

ekonomik ve sosyal başarı 
geçmişi, dünya açısından 

oluşturduğu tehdit ve sahip 
olduğu muazzam iç pazar 

eşit ölçüde önemlidir. Hangi 
boyutun ağır basacağı 

gelişmelere bağlı olacaktır. 
Gelişmeler kuşkusuz barışçı 

olmayan bir yol da izleyebilir.”
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Fast Company’deki 
yazısında Shoshana 
Zuboff, Facebook, 
Google ve gözetim 
ekonomisinin 
diğer örneklerinin; 
kapitalizmin öldürücü 
bir mutasyonuna neden 
olduğunu savunuyor.

Facebook ve Google’ın 
Değişmemesindeki 
Gerçek Neden 

Mark Zuckerberg, 2019’da insanların kendi bilgilerini kendilerinin kontrol 
edebildiği ve huzurlarını artıracak hizmetler sunmayı taahhüt etti ve şir-
ketin rahatsızlık yaratan problemlerle ilgileneceğini duyurdu.

Her ne kadar buna inanmak istesek de Zuckerberg’in sorumluluk alma 
konusundaki bu ani dönüşünü ciddiye almak mümkün değildir. Seçimlere 
müdahale, nefret söylemi ve misenformasyon gibi problemler; sosyal 
ağların bir bug’ı değil ürettikleri ikincil ürünlerdir. Facebook’un yıllar-
dır tüm bu gelişmeleri görmezden gelmesini nasıl açıklayacağız? Bazı 
manşetler interneti suçladı. Diğerleri ise Facebook’un yönetimini eleş-
tirdi. New York Times’ta Kasım 2018’de; Facebook yöneticilerinin gü-
nahlarını gösteren güçlü bir makale yayınlandı: ABD’de 2016 başkanlık 
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seçimlerinin öncesinde yapılan müdahalenin uyarı işaretle-
rini görmezden gelmiş ve sonrasında örtbas etmeye çalış-
mışlardı. Başka analistler, problemin kaynağını Facebook’un 
büyüklüğünde görüyor; küçük küçük şirketlere ayrılması ge-
rektiğini söylüyorlar. Ama maalesef bu açıklamaların hiçbiri 
bizi asıl konuyu anlamaya yaklaştıramıyor. 

Facebook’un iyi bir örnek teşkil ettiği “gözetim kapitalizmi”; 
mal olarak insanların kişisel deneyimlerini kullanan ve bun-
dan bir tür yeni pazar yaratan şirketler için kullandığım bir te-
rim... Gelecekteki davranışlarımızı önceden tahmin etmek ve 
hatta yönlendirmek için, her hareketimizden (kelimenin tam 
anlamıyla her hareketimiz, mesela telefonlarımızdaki konum 
bilgileri) toplayabildikleri tüm davranışsal verileri adeta emi-
yor ve bilgisayar zekâsı ile tahminlere dönüştürüyorlar. Bu 
tahminler, yeni bir tür ticari müşteri sınıfını hedefleyen, yeni 
bir tür piyasada işlem görüyor.

Gözetim Kapitalizmi Google’la Doğdu
Gözetim kapitalizmi yaklaşık 10 yıl önce, Google’ın, server’la-
rını rahatlatmak için “veri boşaltımı” yaparken; bu verilerin 
kullanıcı davranış tahminleri üretmek için analiz edilebile-
ceğini keşfetmesiyle doğdu. O zaman için ilgilendikleri en 
önemli şey; kullanıcının bir reklamı tıklayıp tıklayamayaca-
ğıydı. Bu genç şirketin; işe yaramayan verileri tıklama sayı-
sı için yönetme yeteneği, reklam hedefleme olarak bilinen 
acayip kârlı bir satış sürecinin temelini attı. 2008 yılında 
Facebook bir mali krizle karşı karşıya kaldı. Zuckerberg bunu 
atlatabilmek için Google’ın üst düzey yöneticilerinden Sheryl 
Sandberg’i işe aldı.

Google’ın ve Facebook’un baş döndürücü başarısı diğer şir-
ketlere; sigorta, perakende, sağlık, finans, eğlence, eğitim, 
ulaşım gibi pek çok alanda gözetim kâr marjını kovalamak 
için ilham oldu. Gözetim kapitalistlerinin gelir artışı; ham-
maddenin, yani davranış verilerinin sürekli büyümesine 
bağlıdır. Bu zorunluluk; Google’ın niçin arama motorundan 
e-postaya, oradan da haritalandırmaya doğru genişleye-
rek adeta kendine şehirler kurmaya çalıştığını açıklar. Yine 
Amazon’un Echo ve Alexa’yı geliştirmek için milyonlarca do-
lar yatırım yapmasının sebebi de aynıdır. “Akıllı” sözcüğü ile 
başlayan ürünlerin çoğalmasının nedeni de budur. Bu ürün-
lerin neredeyse hepsi, mutfağımızdan yatak odamıza kadar 
kesintisiz şekilde davranış veri akışını mümkün kılan basit 
arayüzlere sahiptir.

Zuckerberg’in şimdi düzeltmek istediğinden bahsettiği ko-
nuların her biri Facebook’un uzun zamandır var olan özel-
likleri… Sosyal medya kullanımı ile ruh sağlığı arasındaki 
ilişkiler üzerine, çoğu 2013 sonrası yapılmış 300’ün üzerinde 
kantitatif araştırma vardır. Şu an araştırmacılar; sosyal med-
yanın, özellikle de sürekli çevrimiçi olan genç kullanıcılarda 
“sosyal karşılaştırma” davranışını aşırı artırdığı ve yoğunlaş-
tırdığı konusunda hemfikir. 

Sonuçlar gösteriyor ki güvensizlik, kıskançlık, depresyon, 
sosyal izolasyon ve kendini nesneleştirme gibi duyguları güç-
lendiriyor. Amerikan Epidemiyoloji dergisinde yayınlanan 
önemli bir çalışmada; “Facebook kullanımı mutluluğu des-
teklemiyor… Bireysel kullanıcılar, sosyal medya kullanımını 
azaltır ve gerçek dünyadaki ilişkilere odaklanırlarsa bu onlar 
için daha iyi olabilir” deniyor.

“Zuckerberg’in önerilerinin 
tam olarak adını koyalım: 

Emsali görülmemiş ve hileli 
bir kapitalizmin özellikleri. 

Gelin, davranış verilerini 
alma ve onları değiştirmeye 

yönelik operasyonları 
durdurup yasaklayacak yasalar 

oluşturalım ve yeni toplu 
eylem biçimleri geliştirelim.”
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Facebook, Manipülasyonda Ustalaştı 
Aslına bakarsak Facebook, insan davranışlarını manipü-
le etmek için “sosyal karşılaştırma” dinamiklerinde hırsla 
ustalaştı. Facebook veri bilimcisi Adam Kramer ve akade-
mik araştırmacıların işbirliğine dayanan bir makale, 2012’de 
Nature dergisinde, “A 61-Million-Person Experiment in Social 
Influence and Political Mobilization” ismiyle yayınlandı. Bu 
makale, Facebook’un 2010 seçimleri için sosyal karşılaştır-
ma sürecini güçlendirmek ve oy kullanma davranışlarını et-
kilemek için nasıl 61 milyon kullanıcının içerik akışına, onları 
oy kullanmaya teşvik eden ifadeler yerleştirdiğini anlatıyor. 
Ekip, bu uygulamanın bir “sosyal bulaşma”yı başarıyla tetik-
lediğinin fakına vardı. Bu etki sayesinde fazladan 340.000 oy 
kullanılmıştı.

Bu çalışmanın yayınlanması şiddetli bir kamuoyu tartış-
masını ateşledi ama o sırada Adam Kramer yine akademik 
araştırmacılarla işbirliği içinde yeni bir deneye girişmişti: 
Experimental Evidence of Massive-Scale Emotional Contagion 
Through Social Networks. Bu kez 689.003 kullanıcının içerik 
akışına olumlu ve olumsuz duygusal ifadeler yerleştirilmişti. 
Araştırma ekibi; kullanıcıları manipüle etmedeki başarısını 
kutluyordu; 2014’te bu çalışmanın sonucunu; “Ruh hali; baş-
kalarına “duygusal bulaşıcılık” yoluyla aktarılabilir. Bu şekil-
de insanlar, farkına varmaksızın aynı duyguları deneyimler” 
diye açıkladılar. 

Seçimler söz konusu olunca başkaları da bu zararlı yöntemle-
ri kendi siyasi emelleri için kullanmayı öğrendi. 2016’da ABD 
ve İngiltere’deki seçim kampanyalarında yaşanan dezenfor-
masyon aslında; Endonezya, Kolombiya, Almanya, Myanmar, 
Uganda, Finlandiya ve Ukrayna gibi ülkelerde seçimleri ve 
seçim öncesi söylemleri şekillendiren, bilindik bir problemin 
son tezahürüydü.

Facebook Kullanıcılarını  
Umursuyor mu? 
Bu deneyimler bize Facebook’un radikal kayıtsızlığını, benim 
tabirimle gözetim kapitalistleri ve kullanıcılar arasındaki bi-
çimsel ilişkiyi gösteriyor. Facebook; ne dezenformasyonu ne 
insanların ruh sağlığını ne de Zuckerberg’in listesindeki diğer 
konuları umursuyor. Kullanıcı müşteri değil, “ürün” de de-
ğil. O, sadece ücretsiz bir hammadde kaynağı…  Zuckerberg, 
Sandberg ve şirketin diğer üst düzey yöneticilerinin bu kayıt-
sız hali onların kötü insanlar olmasından kaynaklanmıyor. 
Kayıtsızlar çünkü onlar; başkalarının kâr etmesini sağlamak 
için tahminler sunmaya, bunu da bizim davranış verilerimizle 

yapmaya ekonomik bakımdan mecbur olan gözetim kapita-
listleri… Facebook’un neden umurunda değil? Çünkü umu-
runda değil. Tabii gözetim kapitalizminin gelişmesine izin 
verildiği sürece…

Facebook ya da diğer gözetim kapitalistlerinin amacı size 
zarar vermek değil ama acınızdan veri toplamayı memnuni-
yetle yaparlar. Mutlu olup olmamanız umurlarında değildir 
ama mutluluğunuzdan kârlı tahminler üretmeye hazırdırlar. 
Onlar için ne yaptığınızın bir önemi yoktur; kâr elde edebile-
cekleri şekilde yaptığınız sürece… Bunu anladığınızda nefreti 
kışkırtan her Facebook hareketinin; bu ekonomik sapkınlığın 
temel mekanizmasının öngörülebilir bir sonucu olduğunu 
görmek zor olmayacaktır.

Nadiren de olsa bazen radikal kayıtsızlığın açık bir görüntü-
sünü yakalarız. Geçen bahar Facebook’un 2016’dan kalma bir 
iç bildirisi dışarı sızdırılmıştı. Bu yazıda; Zuckerberg’in en ya-
kın danışmanlarından biri olan Andrew Bosworth, “bağlantı-
yı” ekonomik bir zorunluluk olarak anlamak gerektiğini söy-
lüyor; “ya kullanıcıların yaşamını iyileştirmeli ya da kendini 
tehdit altında hissetmesini sağlamalı” diyordu: “Biz insanla-
rın bağlantı kurmasını sağlıyoruz. Bu sayede belki birileri aşkı 
buluyor. Belki de birileri bizim vasıtamızla koordine edilen 
bir terörist saldırıda ölüyor. Çirkin gerçek budur… bizim daha 
fazla kişiyi, daha sık şekilde birbiriyle bağlantılandırmamızı 
sağlayan her şey fiilen iyidir.”

Yeni Çözümlere İhtiyaç Var
Gözetleme kapitalizmi ile ilgili ne yapılması gerekir diye 
düşündüğümüzde; daha önce vahşileşen kapitalizme karşı 
yürütülen mücadele yöntemlerine güvenme eğilimine giri-
yoruz. Fakat bu ekonomik model son 20 yılda, özel hayatın 
gizliliğini koruyan ve tekelleşmeyi önleyen mevcut yasalara 
rağmen, kök salıp gelişebildi. Daha önce görülmemiş bir şey 
olduğu için gözetleme kapitalizmine karşı yeni çözümlere 
ihtiyacımız var. Evet, Facebook; 2011’de ABD Federal Ticaret 
Komisyonu ile gizliliği denetlemeye yönelik yaptığı anlaşma-
ya göre düzenlenmek zorunda. Ancak gözetleme kapitaliz-
minin tehditleri burada bitmeyecek.

Öyleyse Zuckerberg’in önerilerinin tam olarak adını koyalım: 
Emsali görülmemiş ve hileli bir kapitalizmin özellikleri. Gelin, 
davranış verilerini alma ve onları değiştirmeye yönelik ope-
rasyonları durdurup yasaklayacak yasalar ve düzenleyici çer-
çeveler oluşturalım ve yeni toplu eylem biçimleri geliştirelim. 
İnternet ve dijital teknolojilerin geniş dünyası farklı şekilde 
de kullanılabilir. Bu iş bizimle başlar.
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Bu metafor kendine siyaset sahnesinde de yer buluyor. Kaliforniya Valisi 

Gavin Newsom, bir “veri payı” planı öneriyor. Bu plana göre, Facebook veya 

Google gibi şirketler, kullanıcı verilerinden elde ettikleri gelirin bir kısmını 

kullanıcılara ödeyecek. Facebook kurucularından Chris Hughes de benzer 

bir fikre sahip. Alaska Daimi Fonu gibi bir şeyin kurulmasını istiyor. Bu fon, 

eyaletin petrol gelirinin bir kısmının yıllık olarak Alaskalılara ödenmesini 

sağlıyor. Alaska’da olduğu gibi, sıradan Google veya Facebook kullanıcıları 

da devasa boyutlardaki kişisel verinin sahibi ve bu veriden fayda sağlama 

hakları var.

Ancak veri yeni petrol değil. Hiçbir metafor da bunu haklı çıkaramaz. 

Petrol sıvı, misli mal (yerine yenisi konulabilir) ve taşınabilir bir metadır. 

Küresel piyasa Suudi Arabistan’daki Gavar’dan alınan bir varil petrolün, 

olabildiğince hızlı bir şekilde Boston’daki apartmanın kazan dairesine ya 

da New York’taki otobüsün deposuna girmesi için tasarlanmıştır. Veri de 

ise soyut bitler işlevsel olarak statiktir.

Veri Yeni 
Petrol Değil

“Veri yeni petrol”, 
modern dünyanın yeni 
mantralarından biri.  
New York Times,  
The Economist ve hatta 
Wired, petrolün keşfine 
ve gün yüzüne çıkmamış 
varlıkların kullanımına 
atıfta bulunarak paraya 
çevrilen veriyi petrol 
metaforuyla açıklıyorlar. 
Antonio Garcia Martinez, 
Wired’ta kaleme aldı.

B
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Bir senaryo düşünün. Diyelim ki amcamdan bana 50.000 ton-
luk Panama bandıralı bir petrol tankeri miras kaldı. Tanker 
ağzına kadar petrolle dolu ve kaptan benden emir bekliyor. 
Elimdeki bu varlığı servete çevirmek için Şikago’daki rafi-
neri yükleme limanlarını ve broker’ları aramam gerekiyor. 
Nihayetinde elimdeki varlığı Batı Teksas fiyatından, pek çok 
ödeme de yaparak, servete dönüştürebiliyorum.

Şimdi farklı bir senaryo düşünelim. Amazon evime bir kamyon 
dolusu hard disk gönderiyor. Bu hard disklerde geçen yılın tüm 
satış ve arama verileri var. Ne yapacağım?

Elbette bu verinin bir kısmını satabilirim. Amazon’un satış ve-
rilerini, Google’ın arama geçmişini veya Uber’in rota ve ücret-
lendirme geçmişini öğrenmek için can atan şirketler var. Ama 
kilit bir nokta var: Bu şirketler rakipler ve verilerini asla sat-
mazlar. Uber verilerini Lyft’e, Amazon Walmart’a, Airbnb de 
Hotels.com’a satmaz.

Veri Payı
Aslında lokasyon verilerinin bir piyasası var. Piyasa araştırma-

sı şirketi Optimas, 2020’de bu piyasanın 250 milyon dolarlık 

hacme ulaşacağını öngörüyor. Ancak bu Google’ın sadece 16 

saatte elde ettiği gelire eşit. Tabii ki bu iş biraz karanlık ve hiç 

de kullanıcının yararına değil. Mahremiyet savunucuları ve dü-

zenlemeciler buna karşı çıkmakta sonuna kadar haklı. Peki çö-

züm “veri payı” mı? Bu da biraz sorunlu bir alan.

Öncelikle bu pay çok küçük olacak ve Alaska’daki gibi kişi 

başı 1600 doların yanına bile yaklaşamayacak. Küresel çapta 

Facebook’un kullanıcı başına geliri 25 dolar. ABD ve Kanada’da 

ise en fazla 130 dolar.

Verinin değerini belirlemek ciddi bir sorun. Nest’ten geçen ter-

mostat verisini ele alalım. Kazancınız bir şekilde hesaplanmalı 

ama Nest megabit başına ücreti nasıl bilecek?

Bir de, Facebook veya Google neden size bir şey borçlu olsun 

ki? Zuckerberg’in bir paparazzi gibi gizlice fotoğrafınızı çekip 

bunu bir gazeteye satmasından bahsetmiyoruz. Siz kendi ira-

denizle bir hizmet kullanıyorsunuz ve böylece ortaya bir veri 

çıkıyor. Bunun karşılığında hiç para ödemeden Facebook’u alı-

yorsunuz. Aynı şey Uber ve Google için de geçerli. Bu hizmet-

lerin devamlılığını sağlamak hiç de ucuz değil. Sınırlı bir veri 

havuzuna katkıda bulunmuyorsunuz ki para talep edebilesi-

niz. Kullanıcıların ürettiği devasa bir veri havuzunun küçücük 

bir parçasısınız.

Hiçbir Zaman Olmayacak
Kullanıcı verisi sunan hizmetlerle lokasyon verilerinin peşine 

düşen şirketler arasındaki fark, iki büyük mahremiyet girişimiy-

le daha da netleşiyor: Avrupa Birliği’nin GDPR’si ve Kaliforniya 

Tüketici Mahremiyeti Yasası. İkisi de kullanıcı rızasını ön şart 

koşuyor ve üçüncü kişilerin veri kullanımı için ciddi engeller 

oluşturuyor. Facebook, The New York Times veya Amazon gibi 

meşhur bir uygulama, yayıncı veya çevrimiçi mağaza kolaylıkla 

kullanıcıların rızasını alabilir. Güvenilir bir yerde karşınıza “ka-

bul et” butonu çıktığında tıklamanız an meselesidir. Küçük ve 

tanınmamış şirketlere iyi şanslar.

Google ve Facebook gibi devler, verilerinin (ve kullanıcıları-

nın) etrafına yüksek duvarlar örerek veri broker’larını ve tüc-

carlarını dışarıda tutacak. Her yerde birinci elden veri olacak: 

Yayıncılar, uygulamalar ve e-ticaret kendi verileri etrafında ge-

lişecek, mecbur kalmadıklarında dışarıya veri vermeyecek.

Hayır, veri yeni petrol değil. Ve hiçbir zaman olmayacak çünkü 

en büyük veri depoları bunu istemiyor.

“Bir de, Facebook veya 
Google neden size bir şey 

borçlu olsun ki? Sınırlı 
bir veri havuzuna katkıda 

bulunmuyorsunuz ki 
para talep edebilesiniz. 

Kullanıcıların ürettiği devasa 
bir veri havuzunun küçücük 

bir parçasısınız.”
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Sektör, 2015 yılında 7 milyar insan için 100 milyar 
parça kıyafet üretti. Sorun çok büyük. Kimi markalar 
satamadıkları stokları yakmak zorunda kalıyor. Bu israfa 
bir son vermemiz gerekiyor. Öte yandan modanın yeni tür 
girişimleri ise daha sürdürülebilir bir dünya için alternatif 
bir model sunuyor. Elizabeth Segran Wired dergisinde 
moda sektörüne ilişkin şaşırtıcı verileri analiz etti.

İklim Değişimi Krizini 
Aşmanın Anahtarı 
Moda Sektöründe
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Moda markaları size sesleniyorum. Bu kadarı yeter. Sadece ih-
tiyacım olduğunda değil, her an alışveriş yapmamın normal bir 
şey olduğunu düşünmemi sağlamaktan vazgeçin. Ucuz fabrika-
larda ürettiğiniz uyduruk kıyafetleri kapışıyoruz. Her gün yeni bir 
ürün çıkarıyor, ardından -beğenilerime inanılmaz şekilde hitap 
eden- e-postalar gönderiyor ve hemen satın almamı, aksi halde 
tükeneceğini söylüyorsunuz. Ben de size inanıyorum. Yeni kıya-
fetlere yer açmak için -her koşulda sonunda çöpü boylayacak 
olan- eskilerini düzenli olarak hayır kurumlarına bağışlıyorum. 
(Sivil toplum örgütü Goodwill, sadece California’da kıyafetleri 
çöpe atmak için yılda 7 milyon dolar harcıyor).

Son 30 yıl içerisinde moda markaları gelişmekte olan ülkeler-
de ucuz işgücünü, plastik bazlı ucuz malzemeleri kullanma ve 
üretim hızını giderek artırma sanatında ustalaştı. Birçok marka 
müşterilerin neleri satın almak isteyeceklerini altı-dokuz ay ön-
cesinden planladığı için, tasarımcıların öngörüleri ender olarak 
isabetli oluyor. Ortaya kimsenin satın almak istemeyeceği şey-
ler çıkıyor. Markalar her sezon binlerce yeni model ürettiği için 
de satılamayan stok sorunu giderek büyüyor. New York Times’ın 
haberine göre, H&M’in doğum yeri olan İsveç’in Vasteras ken-
tindeki bir enerji santrali, yakıt olarak şirketin elinde kalan ürün-
leri de kullanıyor.

Bu kadar fazla kıyafet üretmenin, müşteriler farkında olmasa 
da, çevre açısından ağır bir bedeli var. Ancak moda sektörünün 

gezegenimizin hızla yok olmasına katkıda bulunduğu giderek 
netleşmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler ’in hazırladığı bir rapo-
ra göre, 2040 yılında yeryüzündeki sıcaklığı 2,7 derece artırma 
yolunda ilerliyoruz. Bu da kıyıların sular altında kalacağı, ku-
raklıkların sıklaşacağı, gıda sıkıntısı çekileceği anlamına geliyor. 
Çevreciler, dünya liderleri ve kamuoyunun büyük kısmı iklim 
değişikliğinin hızının artmasında moda sektörünün de payının 
bulunduğunun farkına varmaya başlıyor.

Markaların daha az üretmek, tüketicilerin daha az tüketmek 
gibi bir sorumluluğu bulunuyor. Az sayıda yeni girişim, kıyafet-
lerin tasarımından fiyatlandırmasına ve müşterilerin daha az 
şey satın almanın da çok şey satın almak kadar tatmin edici ol-
duğuna ikna edilmesine dek, moda sektörünün tüm temel ilke-
lerinin gözden geçirilmesini gerektiren bu modeli benimsemeye 
başlamış halde. Kesin olan bir şey var: Moda sektörü ilkim de-
ğişikliğinin hızlanmasına katkıda bulunuyor. Ve bu duruma bir 
son verilmesi gerekiyor. 

Kimsenin İstemediği Kıyafetler
H&M’in 2018’deki büyük şenlik ateşini hatırlayın. Moda devinin 
elinde 4,3 milyar dolar tutarında satılması mümkün olmayan 
stok vardı. Üretilmesi için hammadde ve insan emeği harcanan 
bu yığınların dünyanın dört bir yanına ulaştırılması da emisyon 

M
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miktarını artırır. Sonunda yakılmak zorunda kalınan her bir kı-
yafet sera gazı da üretir. Bu kıyafetlerin yakılması megavat saat 
başına 1344 kilogram karbondioksit üretir. Bu miktar kömürden 
(1012 kilogram) ve doğal gazdan (510 kilogram) daha fazladır.

H&M bir basın bülteni yayınlayarak kıyafetlerin ya küflendiği için 
ya da yüksek miktarda kurşun içerdiği için yakıldığını açıkladı. 
Şirket “Son çare olarak stokları başka şirketlere satmayı düşünü-
yoruz” diye ekledi. Ancak yakılan bu kıyafetlerin boyutu, her yıl ne 
kadar yüksek miktarda kıyafet üretildiğini gözler önüne seriyor. 
Moda sektöründeki tüm şirketler yüksek stok miktarı ve satıla-
mayan envanter sorunuyla boğuşuyor. Birçok marka fiyatları dü-
şürerek stokları eritme, yok pahasına satma yoluna gidiyor. Gap 
Inc’in geçen yıl Mayıs ayında yatırımcılarla yaptığı toplantıda, şir-
ketin CFO’su mağazalardaki satılmayan kıyafetlerde büyük indi-
rimlere gidildiğini ya da kendi ifadesiyle, şirketin “indirim yoluyla 
stokları azaltma yönünde stratejik bir karar aldığını” söyledi.

Bu büyük indirimler de kıyafetlerin satılmasından daha fayda-
lı değil. Bu indirimler, istenmeyen stokların şirketlerin depola-
rından müşterilerin gardıroplarına taşınmasını sağlıyor. Bu da 
müşterilerin bu kıyafetleri değersiz ve kullanıp atılabilir bir şey 
olarak görmesine yol açıyor. Kimsenin indirimsiz fiyattan sa-
tın almayı istemediği bir ürünün çöpü ya da hayır kurumlarını 
boylamasına şaşırmamak gerek. Hayır kurumlarına giden kıya-
fetlerin de birkaç ay içerisinde yine çöpe gittiğini hatırlatmak 
gerekiyor.

Sadece 7 Milyar İnsan İçin Yılda  
100 Milyar Kıyafet Üretiliyor
Moda sektörü 2015 yılında 100 milyar parça kıyafet üretti. Bu 
miktar üretimin 2000 yılına oranla iki katına çıkması, yani üreti-
min nüfus artışından çok daha büyük bir hızla artması anlamına 
geliyor. Aynı dönemde kıyafetlerimize uzun ömürlü, uzun vadeli 
ürünler muamelesi yapmayı da bıraktık. Ellen MacArthur Vakfı 
kıyafetlerimizi giyme sayımızın son 15 yıl içerisinde yüzde 36 

azaldığını ortaya çıkardı. Çoğumuz, kıyafetlerimizi en fazla 7-10 
kere giyip çöpe atıyoruz. Araştırmalar, dolup taşan gardıropla-
rımızdaki kıyafetlerin sadece yüzde 20’sini gerçekten giydiğimizi 
gösteriyor.

Son birkaç yıldır H&M, Zara ve Forever 21 gibi hızlı moda mar-
kalarını suçluyor, aşırı tüketim kültüründen bu markaların so-
rumlu olduğunu söylüyoruz. Ancak biraz haksızlık ediyoruz. 1,3 
milyar dolarlık moda sektöründeki markaların büyük çoğunlu-
ğu -Louis Vuitton’dan Levi’s’a kadar- büyümeyi üretim artışıyla 
ölçüyor. Bu da yeni müşterileri satın almaya ikna etmenin yanı 
sıra, mevcut müşterileri de daha fazla satın almaya ikna etmek 
gerektiği anlamına geliyor. Şu anda giyim şirketleri her yıl 53 
milyon ton kıyafet üretiyor. Sektörün artan bir hızla büyümeye 
devam etmesi durumunda, bu miktarın 2050 yılında 160 milyon 
tona ulaşması bekleniyor.

Bu kadar çok kıyafet üretmenin gezegenimizi yok ettiğini söy-
lerken abartmıyorum. Yıllar içerisinde çöpe atılan kıyafetler 
denizleri ve çöplükleri gerçek anlamda dolduruyor. Sadece 
ABD’de her yıl 10 milyon ton kıyafeti çöpe gönderiyoruz. 
Plastik bazlı iplikler kullanılan modern kıyafetler doğada asla 
yok olmayacak. Plastiklerin yol açtığı kirlilikten söz etmişken, 
denizlere dökülen sentetik kumaşların sonsuza dek varlığını 
sürdürüleceği, yiyecek sanarak yiyen hayvanların boğulma-
larına yol açacağını da söylemek gerekiyor. Moda sektörü şu 
anda sentetik iplik üretmek amacıyla 98 milyon ton petrol tü-
ketiyor, zehirli boya kullanımı sayesinde suların kirlenmesinde 
yüzde 20 oranında sorumluluk taşıyor ve 1,2 milyar ton sera 
gazı salıyor.

Bir Moda Markası Kurmanın  
Farklı Yolları Vardır
Moda sektörünün mevcut durumu, tüketicilerin de markaların 
da işine yaramıyor. Çok fazla kıyafet üretilmesi, moda şirketle-
rinin (ve varsa hissedarlarının) tüketicileri daha fazla şey satın 
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almaya ikna etmesini sağlayarak yüksek büyüme rakamlarını 
ortaya çıkardı. Ancak bu süreç aynı zamanda fiyatların düşme-
sine, markaların değer yitirmesine ve bir yığın stokun çöpe git-
mesine, dolayısıyla kârların düşmesine de yol açtı.

Moda şirketlerinin başarılı iş modellerini sürdürmekten vazgeç-
mesi gerektiğini söylemiyorum. Ancak bu herkesi dibe çeken 
rekabet, küçük markaların yeni değer önerilerini deneyimleme-
sine olanak tanıdı -büyümenin tek yolunun tüketicileri ihtiyaç 
duymadığı kıyafetleri satın almaya ikna etmek olmadığını sa-
vunan değer önerileri. Son birkaç yıl içerisinde kurulan birkaç 
yeni girişim, hızlı moda modeline alternatif olabilecek model-
lere dair ipuçları sunuyor. Bu markalar, küçük olmalarına rağ-
men, her türlü moda akımına direnen, uzun ömürlü kıyafetler 
ve aksesuarlar üretiyor -ve kendilerini hızlı moda markalarından 
farklı bir yerde konumlandırıyor. 

Bu şirketlerden biri de slo-
ganı “az ve öz” olan Cuyana. 
Şirketin kurucuları Karla 
Gallardo ve Shilpa Shah, kap-
samlı odak grupları kurarak ve 
tüketici araştırmaları yaparak, 
piyasadaki somut ihtiyaçlara 
cevap veren, uzun ömürlü ve 
çok amaçlı kıyafetler üretiyor. 
Müşterilerine gönderdikleri 
bir e-postada pratik yatırım 
amaçlı ürün listeleri sunarken, 
bir diğerinde bilinçli tüketimin 
değerini övüyorlar. Bunlar el-
bette tüketicilerin gönül rahat-
lığıyla bir çantaya 475 dolar ya 
da bir cüzdana 125 dolar ödemesi-
ne yardımcı oluyor. Ancak Cuyana aynı 
zamanda “bilinçli dönüşümü”, yani daha az tüketmenin tüketi-
cinin ne kadar bilinçli olduğunu gösterdiği kavramını da teşvik 
ediyor. Bu kavram, bilinçli tüketim anlayışının tam tersi bir me-
saj veren, varlıklı, sofistike insanların sınırsız miktarda kıyafet 
alabileceğini söyleyen moda sektöründeki yerleşik pazarlama 
anlayışına aykırı.

Kadınları daha az tüketmeye ikna etmek Cuyana’nın bilanço-
sunu olumsuz etkilememiş. Her ne kadar sekiz yaşındaki mar-
kayı moda sektörünün devleriyle kıyaslamak kolay olmasa 
da, şirket kısa süre önce kârlılığını sürdürdüğünü açıkladı. Bu 
ayın başında da ABD’de yayılmasını finanse edecek 30 mil-
yon dolarlık bir yatırım turuna başladığını duyurdu. Gallardo, 
Cuyana’dan alışveriş yapan müşterilerin daha az şey satın 
alma eğiliminde olduğunu, ancak müşterilerin geri gelme 

oranının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu ve müşte-
rilerin ömür boyu yarattığı değerin, daha eski moda markala-
rından çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Gallardo, “Sevdiği 
ve sık kullandığı bir şey satın alan müşterinin gardırobundaki 
başka bir şeyi değiştirmesi gerektiğinde yine size geleceğini 
gördük” diyor.

Benzer bir yaklaşım benimseyen başka markalar da var. 
Kaliteli, uzun ömürlü malzemelerle çok amaçlı bluzlar üreten 
Amarra’nın kurucusu Ammara Yaqub, işyerinden akşam yemek-
lerine her yerde giyilebilecek, nötr renklerde, yıllarca dayanabi-
lecek tasarımlar yapmaya odaklanıyor. Bir başka moda markası 
olan Senza Tempo da nötr renklerde, uzun ömürlü, klasik, çok 
amaçlı kıyafetler yaratmaya odaklanmış halde. Şirketin kuru-
cusu Kristen Fanarakis, düzenli olarak, kadınlara “giyme başı-

na maliyeti” düşünmeye teşvik eden, 
kendilerine özgü bir tarz yaratma-

ları konusunda tavsiyeler veren 
e-postalar gönderiyor. Bu şir-
ketlerin birçoğu, iddialarında 
haksız çıkmaları durumunda 
sattıkları ürünü geri alma ga-
rantisi de veriyor.

Bu yeni girişimler henüz 10 
yaşını doldurmadı ve H&M, 
Gap Inc., Zara’nın sahibi olan 
Inditex gibi devlerle kıyaslandı-
ğında, hâlâ çok küçükler. Daha 
geniş pazarlara yayıldıklarında 
bu iş modellerinin ne kadar ba-
şarılı olacağını kestirmek ko-
lay değil. Bu şirketlerin çoğu, 
ürünlerini, sıradan Walmart ya 
da Forever 21 müşterilerinin gü-

cünün yetmeyeceği yüksek fiyatlardan satıyor. Büyüdükçe ve öl-
çek ekonomisinden yararlanmaya başladıkça nispeten daha az 
pahalı ürünler satmaya başlayabilirler ancak yine de hızlı moda 
şirketlerinin dibe vuran fiyatlarına inmeyeceklerdir.

Yine de kesin olan bir şey var: Hızlı moda şirketleri gerilerken, 
bu girişimler yükselmeye devam ediyor. Dayanıklı ürünler ve 
geçici olmayan tarzlar pazarlamaya odaklanmaları, kaliteden 
taviz vererek fiyat konusunda rekabete giren büyük şirketle-
rin yarattığı statükodan bıkan tüketiciler açısından büyük bir 
değişimin ipuçlarını veriyor. Moda devlerinin daha az ancak 
daha iyi ürünler üretmenin para kazandırdığını fark edip et-
meyeceğini zaman gösterecek. Bu sayede daha fazla mutlu 
olmakla kalmayacak, bu kıyafetleri giyerek gezegenimizi de 
kurtaracağız. 

“Az sayıda yeni girişim, 
kıyafetlerin tasarımından 

fiyatlandırmasına ve 
müşterilerin daha az şey satın 

almanın da çok şey satın 
almak kadar tatmin edici 

olduğuna ikna edilmesine dek, 
moda sektörünün tüm temel 

ilkelerinin gözden geçirilmesini 
gerektiren bu modeli 

benimsemeye başlamış halde.”
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