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Demokrasimizin krize girdiği bu dönemde şair ve 
Amerikan idealinin peygamberi Walt Whitman 
bize yol gösterebilir.

Walt Whitman 1862 sonunda kente yerleşmek ve bir has-

tanede gönüllü olarak çalışmak üzere Washington’a gel-

diğinde ABD Kongresinin kubbesinin inşaatı henüz bit-

memişti. Whitman, 4 Ekim 1863 günü New York Times’ta 

yayınlanan yazısında çelik ve camdan yapılan bu yumurta 

şekilli kubbeyi, “yoğun ağaçlarla kaplı bir tepeden sakin-

ce göğe yükselen güzel bir baloncuk” olarak niteler. Şair, 

2020 Yılında Walt Whitman’a 
Neden Hâlâ İhtiyaç 
Duyuyoruz?

* The Millions’ta yazılar yazan ve Berfrois’te editörlük yapan Ed Simon  
(@WithEdSimon), “Furnace of This World; Or, 36 Observations  
About Goodness” kitabının yazarıdır. 

ED SIMON
Yazar ve Editör*
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birkaç gün önce oralarda dolaştığı sırada şu anda kub-
benin tepesini süsleyen özgürlük heykelinin, “giriş katın 
önünde, parçalanmış halde” yerde durduğunu gördüğünü 
anlatır. Özgürlük simgesinin çamurun içinde durması, ül-
kenin iç savaşta olduğu bir dönemde en büyük şairimize 
ve demokrasi peygamberimize Amerikan projesinin henüz 
tamamlanmamış olduğunu düşündürür.

Savaş başladığında Whitman umutsuzluğa kapılmıştı. 
Ancak savaşarak geçen şiddet dolu yıllar Whitman’ın de-
mokrasiye duyduğu inancı pekiştiriyordu ki bu inanç, aşkın 
boyutlara ulaşacaktı. Şair açısından demokrasi yönetim bi-
çimlerinin en az kötüsü değil hayati, dönüştürücü, düzeltici 
bir inançtır. Başkan Abraham Lincoln’ün “yeryüzünün son ve 
en iyi umudu” olarak nitelediği demokrasinin geleceğinin 
tehlikede olduğu bir dönemde bile, Whitman’ın ulusun fel-
sefi ve politik temeline duyduğu inanç giderek büyüyordu.

Bağnazlığa karşı, aralarında ekonomi ve kültürün de 
bulunduğu birçok cephede yürütülen savaşta, bağnazla-
rın güç kazandığı mutlak olan tek alan, insan bilincini aşan 
âlemdir. “Kan ve toprak” aldatmacası, birçokları açısından 
derin bir anlam içerir. Otoriter yönetim yanlıları ülkelerine 
(en azından nüfusun bir kısmına) birlik ve yüce bir ideal 
vaat eder. Nazilerin kurbanı olan 20’nci yüzyıl Alman felse-
fecisi Walter Benjamin faşizmin “politikayı estetikleştirdiği”, 
gösterişin ve aşkın bir ideal vaadinin, faşizm yanlılarını ken-
dinden geçirdiği uyarısında bulunur. Günümüzden ya da 
geçmişten, “halk düşmanlarına” lanet okuyan ateşli kalaba-
lıkların görüntülerini izlediğinizde, bu hastalıklı sahnelerin 
büyük ölçüde dini gösterileri taklit ettiğini görebilirsiniz.

Sahte anlam
Demokrasi karşıtları genellikle demokrasinin benzer bir 
aşkın ideal hissi sunmadığını ileri sürer. 19’uncu yüzyıl 
Alman filozofu Friedrich Nietzsche, demokrasiye, insani 
arzulara yönelik bir “karantina mekanizması” sunan, do-
layısıyla da “çok sıkıcı” olan bir sistem sözleriyle saldır-
mıştı. Demokrasinin bireysel birimi vatandaşken, otoriter 
toplumları Übermensch (“tek başına her şeyi düzeltme 
sözü veren” superman) kavramı heyecanlandırır. Bununla 
birlikte, otoriter rejimlerin tüm sembollerinin (yürüyüşler 
ve kalabalıklar, marşlar ve askeri gösteriler, yandaşlarına 
üstün insanlar olduğunu söyleyen demagoglar) boş laftan 
ibaret olduğunu düşünüyorum. Faşizmin sunduğu yücel-
me değil ucuz bir aşkın inanç, somut bir şey değil sahte 

bir anlamdır.

Whitman demokrasinin “çok sıkıcı “bir şey olmadığının, 

otoriter rejimlerin vaatlerini gerçekleştirecek bir siyasi sis-

tem olduğunun farkındaydı. Şaire göre demokrasi, yasalar 

geçirmek ya da yönetimi organize etmekten ibaret değildi; 

demokrasi, özünde, aşkın inanca ulaştıran bir yöntemdi.

İnsanlar anlam arayan canlılardır. Pozisyonunu aşkın 

bir dile dönüştüremeyen, bireyin ötesinde bir şeyi işaret 

etmeyen bir siyaset er geç başarısızlığa uğrayacaktır. 

Whitman bunun farkındaydı. Her ne kadar siyaset teori-

cileri sıklıkla Jefferson’un Bağımsızlık Bildirgesine ya da 

Hamilton ve Madison’un Federal Belgelerine atıfta bulunsa 

da Whitman’ın bunlardan yarım asır sonra yazılmış şiirle-

ri, aşkın demokrasinin metafizik temellerini ortaya koyar. 

Nietzsche, Übermensch hayalini sunarken, Whitman “kut-

sal sıradan”ların şarkısını söyler. 

30 Aralık 2019, New York Times
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Whitman’ın New York’taki arkadaşlarına yazdığı 

mektupta yaptığı Lincoln betimlemesi de buna örnektir. 

Whitman, Başkan’ın Indianalı Mikelanj’a benzediğini söy-

ler. “O kadar çirkin biri ki garip ağzı, yüzündeki derin çiz-

giler, yuvarlak suratı güzel görünmeye başlıyor.” Kutsal 

sıradan kavramının özü Lincoln’ün çirkinliğine rağmen 

değil biraz da çirkinliği sayesinde büyük bir lider olması-

dır; hepimiz yüce bir kutsallık taşırız, çükü hepimiz insan-

lığın ortak kusurlarını barındırırız. Bir kral, bir diktatör ya 

da Übermensch, tebaasından üstün olduğunu farz eder. 

Oysa Whitman, en ünlü şiiri olan Benliğimin Şarkısı’nda; 

ister köle ol ister efendi, ister göçmen ol ister başkan, 

“bana ait olan her zerre sana da aittir zaten” dizesiyle 

buna karşı çıkar. 

Whitman’ın demokrasi anlayışına göre, günün birin-

de ölecek fani yaratıklar olmamız bizi birbirimize bağlar. 

Akademisyen Kevin J. Hayes, Whitman’ın görüşüne göre, 

insanların “içindeki insanlığı hissetmesi, herkesi kapsaya-

cak kadar büyük bir insanlık anlayışı yaratması gerektiği-

ni” söyler. Bir demagog, takipçilerinin nefretini körükle-

yerek bir birlik hissi yaratırken, demokrasinin sevgi dolu 

yöntemi bizden çok farklı insanlarla bir birlik hissi yaşa-

mamızı sağlar. Hayes, Whitman’ın Benliğinin Şarkısı’nda 

“kişiselden ulusala” ve nihayetinde “evrensele” ulaştığını 

söyler.

Karşılıklı şefkat
Demokrasi, ortak sıkıntılar karşısında karşılıklı şefkat ge-

rektirir. Bunun için sadece politika yeterli değildir. Aşkın 

bir inanç, sihir, zarafet ve sevgi de şarttır. Aşkın inançlara 

değil, yanlış inançlara karşı durmalıyız. Anlam “kan ve top-

rak” ucuzluğunda değil, her bir insanı birbirine bağlayan 

gizemli zincirlerde bulunabilir. 

Günümüzde demokrasi iç savaşla değil, vatandaşla-

rın karşıt ideolojiler yüzünden kutuplaşmasıyla boğuşu-

yor. Bunun nedenlerinden biri de otoriter rejimlerin mil-

liyet kavramı hakkında anlattığı ikna edici, hatta nihilist 

hikâyeler. Otoriter bir rejim size benzeyen insanlardan 

oluşan sığ bir birlik vadeder; gerçek demokrat ise böyle 

bir birliğin herkesin katılımıyla da kurulabileceğini söyler. 

Demokrasilerde karşıtların uzlaşması, yerelin yüceltilmesi, 

bireyin insanlığın eşitliği kavramı vasıtasıyla aşkın bir ger-

çekliğe ulaşması söz konusudur. 

Whitman, Özgürlük Heykeli’nden söz ederken parça-

ların “birleştirilmeye hazır halde” olduğunu belirtir. Kongre 

binasında yapılacak daha çok şey vardır. Maalesef çal-

kantılı bir yılın, hatta on yılın ardından aynı durum halen 

geçerliliğini koruyor. Günümüzdeki bu kin, demokrasi 

idealine sarılan, nerede doğmuş olursak olalım “bana ait 

olan her zerre sana da aittir zaten” diyen Whitman’ı daha 

sık anmamızı şart kılıyor.  

“Otoriter bir rejim size 
benzeyen insanlardan 
oluşan sığ bir birlik vaat 
eder; gerçek demokrat 
ise böyle bir birliğin 
herkesin katılımıyla da 
kurulabileceğini söyler. 
Demokrasilerde karşıtların 
uzlaşması, yerelin 
yüceltilmesi, bireyin 
insanlığın eşitliği kavramı 
vasıtasıyla aşkın bir 
gerçekliğe ulaşması söz 
konusudur.”
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İklim değişikliği ile ilgili halk hareketi yeni bir aşamaya ulaştı: 

Binlerce öğrenci her hafta protestolara katılmak için okulu 

kırıyor. “Yokoluş İsyanı”nın sivil itaatsizliği son zamanlarda 

dünyanın pek çok şehrinde geniş çaplı aksamalara neden 

oluyor. Değişim için mücadele ve yıkım önemlidir. Aynı za-

manda bu, uygulamada sıfır karbonlu bir geleceğin nasıl 

sağlanabileceğini değerlendirmemize de yol açar. Burası, 

sosyal inovasyonun yani toplumsal ihtiyaçları karşılayacak 

yeni fikirlerin rüştünü ispatladığı yerdir.  

İklim değişikliği belirgin hale geldiğinde, 1997’de, Kyoto 

Protokolü ortaya çıktı. Yine 2000’lerin ortalarında bir yan-

dan hedef ve anlaşmalara daha çok vurgu yapılırken diğer 

Teknoloji Bizi İklim 
Değişikliğinden Kurtarmaz 
Ama Yeni Toplum Biçimleri 
Kurgulamak Kurtarabilir  

GEOFF MULGAN
The Conversation
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yandan temiz teknoloji için büyük Ar-Ge bütçeleri ayrıldı. 

Şimdi bunların, aşağıdan yukarıya sosyal inovasyonla bir-

leştirilmesi gerekiyor; aksi takdirde etkili olamayacakları 

ortada.  

Bunun bir nedeni, karbon kullanımının azaltılmasının, 

teknoloji kadar toplumsal normların ve davranışların da 

değişmesine (yerel gıda kaynaklarına yönelme, hızlı mo-

danın azaltılması gibi) bağlı olmasıdır. Diğer bir nedense 

şüphe içindekilere, daha yüksek benzin fiyatlarından veya 

kömür madenciliği gibi geleneksel sanayilerin daralmasın-

dan zarar görmeyeceklerini acilen gösterme gerekliliğidir. 

Düşük karbon ekonomisi, elektronik atıkların yenilenmesi 

ya da geri dönüşümü gibi iş alanlarının ortaya çıkması an-

lamına gelebilir. 

Fakat bu, teknolojiye yapılan yatırımla toplumu düzen-

lemenin yeni yollarına yapılan yatırımın birbiriyle uyumlu 

olduğu, yeni ve farklı bir inovasyon yaklaşımı gerektirir. 

Zira sadece teknolojiye yatırım yapmak, geçen yüzyılın 

hâkim anlayışıydı. 

Donanıma yatırım 
19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında bilimin ku-

rumsallaşmasını destekleme yönünde büyük bir değişim 

oldu. Bu alan, askeri endişelerden kaynaklı (daha iyi savaş 

gemileri veya tüfekler yapmak) veya hevesli amatörlere 

yönelik bir konu olmaktan çıkarak çok daha sistematik bir 

hale geldi. 

Askeri teknolojilere yapılan harcamalar devasa bü-

yüklüğe ulaşsa da hükümetler, araştırma laboratuvarları 

ve üniversitelere de büyük yatırımlar yaptı (ABD’de as-

keri teknoloji yatırımları, kamu Ar-Ge’sinin yüzde 50’sini 

oluşturuyor). Büyük firmalar Ar-Ge laboratuvarları kurdu. 

Gayrisafi yurt içi hasıladan Ar-Ge için ayrılan pay, İngiltere 

gibi bazı ülkelerde yaklaşık yüzde 2’ye, Kore ve Finlandiya 

gibi bazı ülkelerde ise yüzde 4’e yakın bir artış gösterdi. 

Sonuç, hayatımızın her alanını değiştiren yeni teknoloji 

akışı oldu. 

Ne yazık ki sosyal inovasyon, donanımdaki bu hızlı ino-

vasyonla eşit şekilde ilerlemedi. Bugün için de aynı şey 

geçerli. Büyük miktarda kamu bütçesi havacılık ve ilaç en-

düstrisindeki gelişmelere harcanırken, evsizlik veya yalnız-

lık konusunda çok daha az şey yapılıyor. Bu da teknolojik 

ve ekonomik dinamizm ile sosyal durgunluk arasında süre-

ğen bir boşluğa neden oluyor. Ayrıca bu, iklim değişikliği 

konusunda gerekli olan aksiyonlara direnç gösterilmesine 

de yol açıyor.  

Hükümetin strateji biriminin başı olarak, İngiltere’nin 

2000’lerin başında oluşturmaya başladığı iklim değişikliği 

stratejisiyle yakından ilgiliyim. Bu stratejiye göre İngiltere 

öncelikle 2050’ye kadar emisyon oranını yüzde 60 indir-

meyi taahhüt ediyor. Sonraki on yılda bu oran yüzde 80’e 

yükselecek ve sonrası için İngiltere, sıfır karbonu hedef-

liyor. Geçmişte aşağıdan yukarıya inovasyonun önemini 

büyük ölçüde hafife aldık. Vergi ve teşvikler ile düzenle-

meler ve hedefler hakkında rahat konuşuyorduk. Ama test 

ortamları, laboratuvarlar, etki yatırımı, kitle fonlaması ve 

açık inovasyon gibi kitle yaratıcılığını harekete geçirecek 

araçlar hakkında pek fazla fikrimiz yoktu. 
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Sosyal araçlar 
Bu araçlar şimdi daha yaygın hale geliyor. Bunlar, insanları 

çatı katlarını yalıtmaktan vejetaryen diyete geçmeye veya 

ulaşımda araba yerine bisiklet kullanmaya kadar pek çok 

konuda ikna etmenin en iyi yollarını bulmayı sağlar. Düşük 

karbon için tasarlanan yeni mahallelerden (Londra’daki 

BEDZed gibi) emisyonları azaltmak adına toplulukları ha-

rekete geçirmeye kadar pek çok yeni tür toplumsal orga-

nizasyonu içerir. 

Başkan Obama da Kaliforniya’nın yeni valisi Gavin 

Newsom da sosyal inovasyon ofisleri kurdu; Malezya ve 

Kanada gibi bazı ülkeler, sosyal inovasyon için ulusal stra-

tejiler belirledi. 2018’in sonlarında AB araştırma komisyo-

nundan Carlos Moedas, AB’nin, sosyal inovasyona “trend 

olduğu için değil inovasyonun geleceğinin sosyal inovas-

yonla ilgili olduğuna inandığı için” daha fazla para yatıra-

cağını söyledi.

Daha kapsamlı bir inovasyon anlayışının, sıfır karbon eko-

nomisine geçişte büyük etkisi olacaktır. Bu, Almanya’daki 

Freiburg gibi, fiziksel yapılarında yeni yaşam tarzları tasar-

layan; örneğin araba kullanımını yasaklayan ya da kısıtla-

yan ve yenilenebilir enerjiyi kentin dokusuna yayan yerler 

için daha fazla destek anlamına gelir. 

Bu, Seul’de ucuz kredilerle güneş panellerini finanse 

eden enerji kooperatifleri gibi topluluklar için yeni roller 

ve daha enerjik bir deneyim anlamına gelir. Bu, insanları 

tarım işletmelerine ve ete bağımlı olmaktan kurtaran bin-

lerce yerel gıda projesinin desteklenmesi ve gıda israfının 

önlenmesi anlamına gelir. Ve bu, Etiyopya’da 2019 başın-

da, tek bir günde yüz milyonlarca ağaç dikilmesi gibi ola-

ğanüstü başarılı halk hareketlerini desteklemek anlamına 

gelir.

Sosyal inovasyonun ana mesajı, önümüzdeki birkaç 

yılda ihtiyaç duyulan değişimin sadece yukarıdan aşağı-

ya işleyen hükümet politikaları veya sadece tabandan ge-

len hareketlerle elde edilemeyeceğidir. Bu, dünya Paris 

Anlaşmasını uygulamaya geçirmekle boğuşurken ve uma-

rız ki mütevazı hedeflerinin ötesine geçtikçe daha da açık 

şekilde görülecektir. Sosyal inovasyonun, bu işte toplu-

mun bir ortak olarak harekete geçirilmesinde merkezi bir 

rolü vardır.

Önümüzdeki on yılda enerjinin yönlendirilmesi gere-

ken yer burası. Değişim, sadece fiziksel sistemlerimizin 

organizasyonunda değil, aynı zamanda yaşam biçimle-

rimiz ve birbirimizle ilişkilerimizde de aynı hızla gerçek-

leşmelidir.  

Daha kapsamlı 
bir inovasyon 
anlayışının, 
sıfır karbon 
ekonomisine 
geçişte büyük 
etkisi olacaktır. 
Bu, Seul’de ucuz 
kredilerle güneş 
panellerini finanse 
eden enerji 
kooperatifleri gibi 
topluluklar için 
yeni roller ve daha 
enerjik bir deneyim 
anlamına gelir.
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Yetkinliklere  
Odaklanmayı Kesip 
Aktörlüğe Odaklanmalıyız

Bilgi çalışması tahmin edilebilirlik ve rutinlik yerine çeşit-

lilik ve sıra dışılıklarıyla tanınır. Çalışma, yaratıcı ve bağ-

lamsal ilişkiler yüzünden daha çok sanata benzer. Bilgi sü-

recini sonuçlarından ayırmak imkânsızdır. Bilgi çalışması 

aktörlükle ve insanların daha yoğun bir şekilde birbirinin 

yanında olmasıyla alakalıdır.

Odak, jenerik becerilerden bağlamsal var oluşa, em-

patiye ve etkileşime kayıyor. Yetkinlik ve beceriler yerine 

aktörlükten bahsetmeliyiz.

Çalışmanın en modern tanımı, katılımcıların etkile-

şimden fayda sağladığı değiş tokuştur. İlginç bir şekilde, 

ESKO KILPI
Medium 
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işbirliği de “katılımcıların etkileşimden fayda sağladığı de-

ğiş tokuş” olarak tanımlanıyor.

Çalışmanın teknolojik çevresi kökünden değişti ama 

henüz ekonomik aktörlük için yeni bir üslup geliştirmedik 

ve geleneksel endüstriyel sistemin bizi eğitim kurumlarına 

doğru çekmesinden kaçınamadık.

Şimdiye kadar yetkinlikler için piramit benzeri kaba 

bir sınıflandırmayı izledik: Becerili çalışma, piramidin en 

üstündeki yüksek derecede eğitimli, “yetenekli” kişilerin 

yaptığı şeydi. Yarı becerili çalışma, orta kısımda bulunan 

daha az eğitimli, “daha az yetenekli” insanlar için müm-

kündü. Sıradan çalışma da en altta neredeyse herkesin ya-

pabileceği şeylerdi. Çalışmanın bu şekilde sınıflandırılması 

kitlesel dönem organizasyonlarının ekonomik tasarımının 

becerili çalışmaları azaltıp beceri gerektirmeyen çalışma-

ları çoğaltarak maliyet azaltmasına sebep oldu. Sonuçta 

bu, bugün karşılaştığımız sorunları yaratan, kendi kendini 

gerçekleştiren bir kehanet oldu. Sorun az becerili insanlar 

değil, bizim yarattığımız az beceri gerektiren çalışma yer-

leri. Bu bir tasarım hatası!

Çalışmanın değişik beceri demetleri olarak sınıflan-

dırılmasını anlamak ve izlemek ücretlendirme ve eğitim 

açısından çok kolaydı. Daha fazla beceri ve daha fazla 

sorumluluk; daha yüksek ücret. Yöneticilerin sorumluluk-

ları daha fazladır; maaşları da öyle. İşçilere daha az so-

rumluluk ve daha az beceri gerektiren görevler ve daha 

az para verilir. Bunun gerekçesi daireseldir. Sorumlu tu-

tulmayan insanlar sorumluluktan kaçma eğilimde olurlar 

ve dolayısıyla asla sorumlu olmazlar. Becerili insanlar, ça-

lışmalarının bilişsel gereksinimlerinden dolayı daha çok 

beceri edinir. Daha az beceri gerektiren çalışma rolleri, 

öğrenme için daha az fırsat sunar ve yavaş ama kesin bir 

becerisiz kalmaya yol açar. Bunu günümüzde birçok en-

düstride görüyoruz. Olgular ve problemin sebepleri aynı 

şey oluyor. 

Becerilerin ve sorumlulukların örgütsel sistemi, yapıl-

ması gereken her şeyin bilinebileceği ve üstesinden ge-

linebileceği varsayımı üzerine kurulmuştur. Kitlesel üre-

timde çalışma esas olarak planlanmış ve bütçelendirilmiş 

şeylerle irtibatlıdır. Ama günümüzde, bilgi çalışması etki-

leşim içinde yaptığımız yaratıcı çalışma olarak anlaşılıyor. 

İyi bildiğimiz, girdilerin tahmin edilebilir, yapılandırılmış 

yollarla çıktılara dönüştürüldüğü, tekrarlayan iş süreçle-

rinin aksine, bilgi çalışmasının girdileri ve çıktıları, sorun 

tanımları ile çözüm keşifleridir. Dahası, uygulandığında 

başarıyı garantileyecek önceden belirlenmiş görev dizi-

limleri yoktur.

İnsanların bağlandığı ve içinde çalıştığı bağlamların 

çeşitliliğinden dolayı, çalışma yorumlama ve müzakere 

gerektirir. Çalışma yeni tür bir aktörlük gerektirmektedir.

Günümüzdeki çoğu sorunu tanımlayan şey izole ve 

bağımsız olmamasıdır. Onları çözmek için, yalnızca doğru 

olduğuna inandığımız cevabı değil, diğer insanların doğ-

ru olabileceğine inandıkları cevapları da düşünmeliyiz. İş, 

sorunları tanımlamaya ve çözümleri bulmaya geldiğinde 

keşif yapmak bu yüzden önemlidir.
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Çoğu karar alıcı hâlâ içinde yaşadığımız dünyanın kar-

maşık ve hassas özelliklerinin neler içerdiğinin farkında de-

ğil. İşletmeler etkileşimleri kolaylaştırmak için değil, yalnızca 

ayrı ayrı değerlendirilen eylemleri kolaylaştırmak için örgüt-

lenmiş durumda. Dahası, ücretlendirme yapıları parçaların 

eylemlerini ödüllendiriyor, etkileşimlerini değil. Geleneksel 

görevlerin, esnekliği ve yeni sorun tanımlarına olan tepkileri 

veya eski sorunlara getirilen yeni teknolojik çözümleri git-

tikçe daha fazla kısıtlıyor olmasının sebebi budur.

Endüstriyel “yap ve sat” kalıbı bildiğimiz şekliyle ka-

tegorik beceriler gerektiriyordu. Belirleyici olan şeyler sizi 

kişisel rolünüzü oynamaya hazırlayan kişisel bilgileriniz ve 

kişisel eğitiminizdi. Bugün, yeni yaratıcı alanlarda ilkeler 

farklı. Belirgin becerilerinizden çok varoluşunuzdan ve 

ağınızdan çalışıyorsunuz. Aktörlük, eğitimden daha önem-

li oluyor.

İşgücü piyasalarında rekabet eden kişiler erken en-

düstriyel dönemden bize miras kalan tarihi hatalardan 

biri olabilir. Uzun zaman önce mantıklıydı ama şimdi farklı 

düşünmeliyiz. 

Dijital dönüşümün gerçek büyük hedefi çalışmayı bu 

ilişkileri merkeze getirecek şekilde yeniden yapılandırmak-

tır. Günümüzde başarı gittikçe daha çok becerili varoluşa 

dayanıyor: Empati ve etkileşimle ilgisi var. Etkileşim birey-

lerin ötesinde yetenekler yaratır. İşbirliğine dayanan per-

formans yer alan tarafların performanslarına bakarak tah-

min edebileceğimizden çok daha fazlası olabilir. Olay artık 

bireysel beceriler değil. Aktörlük, bu bağlamda perfor-

mans ve esneklik anlamında kullanılmaktadır ve işbirliğine 

dayalı etkileşimin akıllı teknolojiler tarafından desteklenen 
yeni bir özelliğidir.

Ağlar, iletişimin zenginliğinden ve aletlerimizin zekâ-
sından doğrudan elde edilen bir sorun çözme yeteneği su-
nar. Parçalar arası etkileşimde meydana gelenler parçada 
ve hatta tüm parçalarda görülemeyen bir gerçeklik yaratır.

Kişisel yetkinliklerden ya da beceri seviyelerinden 
bahsetmek artık bu yüzden anlamlı değil. Ya amaca uygun 
bir şekilde varsınızdır ya da amaca uygun değilsinizdir. Ve 
her zaman kendi hayatınızda daha yoğun bir şekilde var 
olabilirsiniz.

Zekâyı düşündüğümüzde, genellikle sıra dışı kişiler 
aklımıza gelir. Yalnız başlarına inovasyon yapan bağımsız 
dâhi insanların düşünce süreçlerini hayal ederiz. Bu, ger-
çeklikte olanın tam tersidir. Yaratıcılık, en yetenekli olanlar 
için bile, etkileşimli ve sosyal bir süreçtir. Kayda değer ya-
ratıcı buluşlar neredeyse hep diğerleriyle senelerce sür-
dürülmüş işbirliklerini temsil eder.

Yaratıcı kişiler en iyi eserlerini ortaya çıkarmak için 
bağımsızlığa ihtiyaç duyar. Yaratıcı organizasyonlar birbi-
rinden oldukça farklı ama birbirini tamamlayıcı görüşlerin 
birlikte çalışmasından doğan gerginlikten beslenir.

Yetkinlikleri tamamlayan aktörlük gibi yeni bir anlayı-
şa ihtiyaç duymamızın en önemli sebebi, sanayi sonrası 
dünyada çalışanların ve onların katkılarının yüksek dere-
cede bağlamsal olması ve en iyi ihtimalle, derecelendiri-
lemeyecek kadar çeşitli olmasıdır. Niteliksel olarak karşı-
laştırılamayacak kadar çeşitlidirler ve öyle de olmalıdırlar.

Jenerik yetkinliklerden bahsetmek yerine, sürekli (ve 
herkes için) aktörlüğü geliştirmeye odaklanmalıyız.  
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Esko Kilpi, performansa dair mevcut anlayışımızı 
ve ortak yaşam tarzımıza dair benzetmeleri 
kökten değiştirme zamanının geldiğini 
vurguluyor. Kilpi’ye göre, “Ya kazan ya kaybet” 
anlayışından “kazan-kazan” anlayışına; “onlara 
karşı biz” anlayışından karşılıklı bağımlılık 
anlayışına geçmemiz, sevgi dolu şefkatin 
öneminin farkına varmamız mümkün. 
 

İş hayatına bakışımız dünyaya bakışımızın etkisiyle şekil-

lenir. Bu bakış ise gerçeklik hakkındaki varsayımlarımıza 

dayanır. Mevcut rekabetçi dünya anlayışında en becerikli 

olanların en rekabetçi olduğuna ve buna paralel olarak re-

kabet gücünün uzun vadede sürdürülebilirliği garantiledi-

ğine inanırız.

İnsanlığımızın da 
Teknolojiyle Aynı Hızda 
Gelişmesi Gerekiyor

ESKO KILPI
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Bu, kullandığımız basite indirgenmiş açıklamalardan 

biridir. Basit sistemsel modeller kurar, kabataslak soyut-

lamalar yaparız. Bunun sonucunda da duyularımız ve ka-

rarlarımız, içinde bulunduğumuz karmaşık, iç içe geçmiş, 

birbiriyle bağlantılı parçalardan oluşan sistemi yeterince 

anlayamamamız doğrultusunda şekillenir.

İşin en modern tanımı, katılımcılara fayda sağlayan in-

teraktif bir etkileşimdir. İlginçtir, işbirliği de katılımcılara 

fayda sağlayan interaktif bir etkileşim olarak tanımlanır. 

Ya performansın, birinin kazandığı birinin kaybettiği re-

kabetle ilişkilendirilmesi hataysa? Ya performans, çeşitli-

liğin, insanları geliştiren iletişimin ve rekabete dayanma-

yan, yaratıcı işbirliğinin ürünüyse?

Ya kazan ya kaybet
Sanayi çağının temel birimleri, piyasa, fiyat ve koordinas-

yon mekanizmalarının desteğiyle işlemler gerçekleştiren 

varlıklardı. Bu bir ayrımlar dünyasıydı; onlar ve biz ifadesi 

genellikle onlara karşı biz ifadesine dönüşürdü.

Oyun teorisi açısından bakacak olursak, toplumsal dü-

zeyde “ya kazan ya kaybet”, “onlara karşı biz” oyunları 

oynuyoruz. Bu anlayış ilginç şekilde yaşam teorimizin de 

temelini oluşturuyor. Oysa bu durumda yaptığımız birçok 

şey sıfır toplamlı bir dinamik barındırmalıydı. 

Doğal, karmaşık sistemlerin yerine basitleştirilmiş “on-

lara karşı biz” anlayışını, “ya kazan ya kaybet” kültürünü 

koyduğumuzda, kısa vadede verimlilik artışı yakalasak da 

uzun vadede kırılgan bir yapıya ulaşırız. Bu doğrultuda, 

birçok organizasyon da kısa vadede verimli olsa da uzun 

vadede kırılganlık yaşıyor. Çevresel koşullar tamamen aynı 

kaldığı sürece basitleştirilmiş sistemler etkili olabilir. Ancak 

çevresel koşullar azıcık bile değiştiği anda zarar vermeye 

başlar. Çevresel koşullar da her zaman değişir.

Bıçaklardan ve mızraklardan kitle imha silahlarına geç-

tiğinizde, daha da beteri kazma ve küreklerden kitle imha 

araçlarına geçtiğimizde, kazanmak sözkonusu olamaz. 

Teknoloji katlanarak geliştikçe ve gücümüz katlanarak art-

tıkça, dünyayı değiştirme kapasitemiz ve bu kapasitenin 

yaygın zararlar verme kapasitesi, “ya kazan ya kaybet” an-

layışının ortadan kalkmasına, Daniel Schmachtenberger’in 

ifadesiyle herkesin kaybetmesine yol açıyor. 

Bunun nedeni, günümüzde elimizin altındaki araçların 

sınırlı kaynakları, yenilenme hızlarından çok daha hızlı şe-

kilde tüketmemize yol açması. Denizlerdeki yoğun balık avı 

bunun örneklerinden sadece biri. “Ya kazan ya kaybet” gi-

rişimleri, herkesin kaybetmesiyle sonuçlanmaya başlıyor!

Oynadığımız bu oyun hayatta kalma biriminin oyuncu 

(yani birey, şirket ya da ülke) olduğu anlayışına dayanıyor. 

Oysa günümüzde oynanan oyunda hayatta kalma birimi 

oyunun kendisi. 

Darwinci söylemle, hayatta kalma birimi birbirlerine ba-

ğımlı oldukları bir ortamda yaşayan türler. Bu rekabet so-

nucunda oyunun kendisi bitmek üzereyken kimin kazandı-

ğının, kimin kaybettiğinin bir önemi kalmıyor.

Bedel büyüyor
Kazananlarla kaybedenler arasındaki uçurum giderek bü-

yüyor. Bu nedenle, kazananların, kazanmanın bedelini bir 

şekilde ödemesi gerekiyor. Uçurum büyüdükçe ödenme-

si gereken bedel de büyüyor. Kazananlar sonuçta kaybe-

denlere bakmak zorunda kalıyor ya da günümüzde büyük 

kentlerde görüldüğü üzere, birbirinden tamamen farklı 

kültürler oluşuyor. Bu kutuplaşma da radikalleşmeyi do-

ğuruyor. Psikolojik açıdan bakıldığında, rekabetçi oyunlar 

kaybedenlerin kaybetmek için rekabet ettiği gölge oyun-

larına dönüşüyor. 

Teknolojik gelişmelere ihtiyacımız var ancak insanlık 

ve medeniyetin de teknolojiyle aynı hızda gelişmesi ge-

rekiyor! Teknolojimizin dünyayı etkileme becerisi radikal 

düzeyde arttıkça, bu gücü nasıl kullanacağımıza dair etik 

seçimlerimizin de gelişmesi gerekiyor. Ancak maalesef in-

sanlığımız teknolojimizin gerisinde kaldı. Uzun süredir du-

rum böyle. Teorileriyle atom bombasının temellerini atan 

Albert Einstein 1946 yılında şöyle yazmıştı: “Atomun gücü-

nün ortaya çıkması her şeyi değiştirdi. Buna düşünce an-

layışımız ve benzersiz bir faciaya sürüklenişimiz de dahil.”
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Eğitime odaklanmamızın, düşünce şeklimizi değiştirme-

mizin gerekmesinin en büyük nedenlerinden biri budur. 

Budistlerin ifadesiyle zihinlerimizi eğitmeliyiz ve bu eğitim 

piyasa ekonomisinin taleplerini daha başarıyla karşılama-

mızı sağlayacak beceriler geliştirmekle sınırlı kalmamalı. 

Çünkü birbirimizi etkileyebilecek düzeye ulaşabilmek için 

yepyeni bir farkındalığa, saygıya ve düşünce derinliğine 

ihtiyacımız var. Hatta sevgi dolu şefkate.

Çevremize zarar vermeye başladığımız, daha kibarca 

ifade edecek olursak, eylemlerimizin istenmeyen sonuç-

larının başka insanlara, artan adaletsizlik ya da gezegene 

yoğun karbon ayak izi, atık ve yaşam kaynaklarının hızla 

tüketilmesi gibi zararlar vermeye başladığı noktayı çoktan 

aştık. Bu zarar ya da ekonomide kullanıldığı şekliyle dışsal-

lıklar, mevcut demokrasi krizinin ve iklim krizinin de temel 

nedenleri arasında yer alıyor. 

Değerlerimizi ekonomik denklemlerle ifade ediyoruz. 

Bu denklemde yaşayanlar, yaşarken değil, öldüklerinde bir 

değer ifade ediyor. Hava ve su pek değer taşımıyor çünkü 

ikisi de rahatça kullanılacak ve boşa harcanacak kadar bol 

görünüyor.

Ekonominin geleceğindeki temel kriter, yaşayan sis-

temdeki tüm unsurların, en azından teorik olarak diğer 

unsurların, tüm insanların ve canlıların esenliğine katkıda 

bulunması olmalıdır.

Sevgi dolu şefkat
Bu doğrultuda problemleri tanımlama ve çözme yön-

temlerimiz de değişmelidir: Bir zamanlar yerel mese-

leler olarak gördüğümüz şeyleri, temel küresel kar-

şılıklı bağımlılığımızın bir parçası olarak görmeliyiz. 

Okyanusların kirlenmesi, Amazon ormanlarının yok edil-

mesi, Sibirya’daki orman yangınları gibi küresel mesele-

lerin hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bunlar, gezegendeki 

herkesi ilgilendiren konulardır.

Olayları küresel düzeyde etkilerken bu düzeyde bir 

karşılıklı bağımlılık ve bağ anlayışıyla hareket etmemiz 

gerekir. Suriye ve Venezuela’da olduğu gibi, ekosistem-

deki ya da medeniyetteki yerel çöküşlerin bizi etkileme-

yeceği inancı geçerliliğini yitirmiş, oldukça tehlikeli bir 

anlayıştır.

Charles Dickens, Fransız devrimi dönemini şöyle anlat-

mıştı: “Hem en güzel hem en kötü hem bilgelik hem ap-

tallık dolu hem aydınlık hem de karanlık zamanlardı.” Bu 

sözler çağımızı da anlatmıyor mu? Tom Atlee’nin ifadesiyle 

her şeyin giderek daha hızlı bir şekilde hem daha iyi hem 

de daha kötü bir hal aldığı çağımızı?

Temel dinamik, birbirimizle bağ kurma, karşı karşıya 

olduğumuz varoluşsal sorunları çözme becerimizi artıra-

cak daha sağlam bir etik ve estetik anlayışına yönelmek 

olmalıdır. 

Zihnimizi eğitmeyi öğrenmemiz, tüm türlerin karşılıklı 

bağımlılığı anlayışına dayalı daha bilinçli bir dünya görüşü 

benimsememiz gerekiyor. Hatalı bir anlayışla birbirinden 

ayırmadığımız sürece, hiçbir şeyin diğerinden temel bir 

farkının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz.

Performansa dair mevcut anlayışımızı ve ortak yaşam 

tarzımıza dair benzetmeleri kökten değiştirme zamanımız 

geldi. “Ya kazan ya kaybet” anlayışından “kazan-kazan” an-

layışına; “onlara karşı biz” anlayışından karşılıklı bağımlılık 

anlayışına geçmemiz; sevgi dolu şefkatin öneminin farkına 

varmamız mümkün.  

“Bir zamanlar yerel meseleler olarak 
gördüğümüz şeyleri, temel küresel 
karşılıklı bağımlılığımızın bir parçası 
olarak görmeliyiz. Okyanusların 
kirlenmesi, Amazon ormanlarının yok 
edilmesi, Sibirya’daki orman yangınları 
gibi küresel meselelerin hepsi birbiriyle 
bağlantılıdır. Bunlar, gezegendeki herkesi 
ilgilendiren konulardır.”
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Modern kalkınma stratejilerinin çoğu, 
kadınların potansiyelini kullanabilmesinin ve 
ekonomiye etkin katkı sunmasının önemini 
kabul eder. Ama kadınları şiddete karşı 
korumak ve şiddet mağdurlarının haklarını 
savunmak için ortak tutum almak gerektiğini 
kabul etmezler. Bu bakımdan bu stratejiler son 
derece yetersiz kalmaktadır. 

Ne açlık ne de hastalıklar; küresel kalkınmanın önündeki 

en büyük engel, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddettir. Bu 

nedenle BM Sürdürülebilir Kalkınma Planının beşinci he-

define  (kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi ve 

Kadına Yönelik Şiddet 
Kalkınmayı Engelliyor 

TLALENG MOFOKENG  
Project Syndicate 
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cinsiyet eşitliğinin sağlanması) ulaşmak, diğer 16 hedefin 

önkoşuludur. Buna rağmen, kalkınma hedeflerinin yerine 

getirilmesi için yalnızda on yıl kalmış olduğu halde, hükü-

metler kız çocukları ve kadınlara daha en temel hakları-

nı bile vermede; kadınların tam potansiyeline ulaşmasını 

sağlamada sürekli sınıfta kalıyor.  

Güney Afrika’daki kadınların durumuna bakın; kadın 

cinayetleri dünya ortalamasının neredeyse beş katı ve 

2018-2019 arasında cinsel saldırı sayısı aşırı artmış durum-

da… Her gün polis kayıtlarına geçen ortalama cinsel saldırı 

sayısı 114; sayı bir önceki yıla oranla yüzde 5 artış göster-

miş. Kadınların (cinsel saldırıya uğrayanların da) güvenli ve 

uygun ücretli kürtaj da dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı 

hizmetine erişimindeki eksiklik de cabası… 

Sorun yasalarla ilgili değil
Güney Afrika’da üreme sağlığı hizmetlerine erişim hakkı, 

anayasayla güvence altına alınmıştır. Ülkede 1996’da yü-

rürlüğe giren yasa (CTOP), hamileliğin 12. haftasına kadar 

kürtaj yapılmasına izin verir. Buna rağmen ülkede güvenli 

olmayan kürtajlar, güvenli kürtajların iki katından fazla. 

Güney Afrika’daki cinsel saldırı sayılarına ve bu ül-

kede çalışan bir doktor olarak deneyimlerime dayanarak, 

istenmeyen gebeliklerin büyük kısmının şiddet sonucu 

meydana geldiğini söyleyebilirim. Böyle bakıldığında 

Güney Afrika’da kadınların iki kez üst üste mağdur edil-

diğini görüyoruz: Önce saldırının faili tarafından, üstü-

ne bir de onu, yasadışı kürtaj haplarını satanlara ya da 

istenmeyen bir hamileliğe mahkûm eden sağlık sistemi 

tarafından. 

İkinci bir senaryoda ise kadınlar bu süreci genellikle 

umumi tuvaletlerde, hem çok tehlikeli hem de onur kırı-

cı şekilde yaşamak zorunda bırakılır; sepsis ve kanama 

gibi risklere maruz kalırlar. Üstüne çaresizce yaşadıkları 

tüm bu korkunç şeyler için, yaşadıkları toplum tarafın-

dan kınanır, bir kez daha şiddete maruz kalırlar. Örneğin 

kısa bir süre önce bir çete tarafından umumi tuvalet-

te bir fetüsü terk ettiği iddiasıyla avlanan bir kadınla 

tanıştım. 

Kadının tecavüze uğramasının da, sonrasında yasa 

ile garanti altına alınan kürtaj ve bakım hakkının yerel kli-

niklerdeki personeller tarafından engellenmesinin de bir 

önemi yok. Anayasal haklarının sistematik şekilde ihlal 

edilmesinin de öyle… Bugüne kadar yasayı ihlal ederek 

kadınlara kürtaj hizmeti sunmayı reddeden hiçbir sağlık 

uzmanı ya da personeli cezalandırılmadı. 
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Bu problemler sistemseldir 
Güney Afrika’nın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu 

tarafından hazırlanan 2016 raporu, Adalet Bakanlığının, 

Suç Mağdurlarına Hizmet Tüzüğünü uygulayacak birim-

lerle koordinasyon kurmadığını söylüyor. Sağlık Bakanlığı 

da mağdurlara sunulacak sağlık hizmetini finanse edecek, 

işleyecek ve değerlendirecek standart bir sistem oluştur-

madı. Bunlara bir de polis karakollarında DNA testi kiti ek-

sikliğini, ulaşım kaynaklarının yetersizliğini, mağdurların 

sığınacağı evlerin olmayışını ekleyin. Cinsel şiddet uygula-

yanların çok azının ceza alması şaşırtıcı değildir. 

Bu sorunlar Güney Afrika’ya özgü değil. Dünya Sağlık 

Örgütü dünyada her üç kadından (yüzde 35) birinin yaşa-

mı boyunca en az bir kez, eşi ya da sevgilisi veya bunun 

dışında biri tarafından fiziksel veya cinsel saldırıya maruz 

kaldığını tahmin ediyor. Bu kadınlardan çok azı failin ceza-

landırıldığına şahit oluyor; çoğu kadın, bu konuda ulusla-

rarası anlaşmaların altına imza koymuş ülkelerdekiler de 

dahil, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetine erişemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler 2015’te ha-

zırlanan Şiddet Mağduru Kadın ve Kız Çocukları İçin Temel 

Hizmet Paketi ile bu eksikliklerin giderilmesine yardımcı 

olmaya çalıştı. Paket, şiddet mağduru kadın ve kız çocuk-

ları için ülkelerin sağlık, sosyal hizmetler, polis ve adalet 

birimlerinde sağlanması gereken hizmetleri ve koordinas-

yon kurallarını göstermektedir. 

Ülkeler, bu paketteki tavsiyeleri uygulayarak 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bölgesel 

ve uluslararası çerçevede sorumlu oldukları taahhütle-

ri daha iyi yerine getirebilir. Bu aynı zamanda, Güney 

Afrika’da yürürlükte olan kürtaj yasası gibi ulusal çabaları 

da destekleyecektir. 

Bu adımların atılmaması, ülkelerde yıkıcı fiziksel, psi-

kolojik, sosyal ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Dünya 

Sağlık Örgütünün 2013 raporunda belirtildiği gibi, kadınla-

ra yönelik şiddet; ölümlere, yaralanmalara ve istenmeyen 

hamileliklere yol açıyor; bebek ve çocuk ölüm oranlarının 

yükselmesine de neden oluyor. Ayrıca şiddete maruz ka-

lan kadınlar, çalışma becerilerini bozan ve gelir kaybına yol 

açan depresyon, sosyal dışlanmışlık ve aşırı alkol kullanımı 

gibi risklerle karşı karşıya kalıyor. Avrupa Birliğinde, cin-

siyete dayalı şiddetin maliyetinin her yıl yaklaşık 256 mil-

yar euro (280 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor. Güney 

Afrika’da ise bu rakam 28,4 milyar rand (1,9 milyar dolar) 

seviyesindedir.

Modern kalkınma stratejilerinin çoğu, kadınların po-

tansiyelini kullanabilmesinin ve ekonomiye etkin katkı sun-

masının önemini kabul eder. Ama kadınları şiddete karşı 

korumak ve şiddet mağdurlarının haklarını savunmak için 

ortak tutum almak gerektiğini kabul etmezler. Bu bakım-

dan bu stratejiler son derece yetersiz kalmaktadır.

Kadınlar evde, okulda, işte, hastanede ya da sokakta 

güvende olmayı hak ediyor. Ancak hayatta kalmak için 

mücadele etmek zorunda olmadıklarında gerçekten ge-

lişebilirler. Ve ancak o zaman yaşadıkları toplum da geli-

şebilir.   
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Gezegende Co-Immunism 
(Ortak Bağışıklık) 

Küreselcilerin sık başvurduğu kinayeli bir fikir vardır: 

Bilinmeyen bir galaksiden gelen uzaylılar, gezegenimizin 

birbiriyle didişen yığınlarının birleşmesini sağlayacak; ka-

bilecilikten, sonu gelmeyen çatışma ve savaşlardan onları 

kurtaracaktır. Bu dönüşümün kaynağının uzaylılar değil de, 

vücutlarımızda ve çevremizde yaşayan tanıdık mikrop ev-

reni olacağını kim bilebilirdi ki? Nükleer bir Üçüncü Dünya 

Savaşından endişelenenler, savaş alanının kendi bağışıklık 

sistemimiz olmasına şaşırmadılar mı?
Günlerin hızla geçtiği bugünlerde pek çok şey be-

lirsizliğini koruyor ancak küresel Covid-19 salgınının yeni 

bir çağın “büyük hızlandırıcısı” olarak görüleceğini söy-

leyebiliriz. Önkabul görmüş pek çok fikri yerle bir edebi-

len bir olay, bir salgın, insanlık için dönüştürücü bir güç 

olabilir. Stanfordlu tarihçi Walter Scheidel, The Great 

NATHAN GARDELS
WorldPost 
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Leveler kitabında şöle yazıyordu: “Sadece katastrofik sal-

gınlar ve savaşlar, toplumları sosyal eşitsizliği gidermeye 

yöneltmiştir.” 

Sadece birkaç hafta önce, Trump partizanları, 

Demokratlarla Kasım seçimleri mücadelesi için savaş 

çığlıkları atıyordu. Amerika’yı sosyalizmden kurtaracak-

lardı. Bugün, Trump’ı takip eden Cumhuriyetçi ağırlık-

lı Kongre, Amerikalılara para dağıtmaya hazırlanıyor. 

Kariyerlerini Obamacare’e karşı çıkarak kuran aynı çete, 

sağlık sistemine devasa desteklerden bahsediyor. 

Bu virüsle savaşmak için gereken tecrit ve sosyal 

mesafe, hızla kabul görüyor, hayatın her alanında dijital 

bağlantılılık artıyor, G-7 toplantılarından eve servis hiz-

metlerine kadar her şey… Harari’nin söylediği gibi, sağlık 

takibi teknolojileri, bildiğimiz anlamda mahremiyetin so-

nunu getirecek. 

Bu beklenmedik küresel salgına verilen ilk tepki-

nin, mikrop işgaline karşı toplumların içine kapanması, 

sınırların kapanması olması şaşırtıcı değil. Etkin küresel 

kurumların olmaması, kanunların nasıl uygulanacağının 

bilinmemesi, geçmişten miras kalan kurumların ve aske-

riyenin işe karışmasına yol açmıyor mu?

Ama bu sadece ilk tepkiydi. Ürettiği kolektif felç 

ise sadece bundan sonra ne inşa edeceğimizin bir gös-

tergesi. Haberlerde kapanan sınırları, havalanamayan 

uçakları görsek de, bilim insanları ve teknologlar büyük 

veri, biyoenformatik ve genomik üzerinde çalışarak her 

şeyi birbirleriyle paylaşıyor. Mutasyona uğrayan virüsün 

doğal dehasını yenmek için dağıtık bir Manhattan Projesi 

uyguluyorlar. Burada Jingoizmin ve milliyetçiliğin sesi 

çıkmıyor. İngiltere’deki Wellcome Trust’tan Çin Ulusal 

Bilgi Altyapısı çalışmalarına kadar, yeni bulgular ve araş-

tırmalar açık platformlarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 

Genetik dizilimleri yeniden konfigüre etmek için CRISPR 

gibi doğanın kendi teknolojisini kullanan laboratuvarlar, 

dünya çapında işbirliği yaparak hızla çözüme ulaşmaya 

çalışıyor. 

Jeopolitikte yaşanan kolektif felce karşın, kolektif 

bilgi, devasa mikrop denizinde yüzen bizim gibi küçük 

balıklar için faydalı olmaya çalışıyor. Zamanla, türümü-

zün evrimsel içgüdüleriyle jeopolitik  mikropların doğa-

sına adapte olacak. 

İnsanlığın doğadan ayrı değil, doğaya dair bu yeni 

bilinci, mevcut krizin en önemli sonuçlarından biri olacak 

ve iklim değişikliği gibi halihazırda yükselen farkıdalık 

konularına destek olacak, Antroposen Çağına karşı do-

ğanın isyanı olarak görecek. Kuşkusuz, daha bir ay önce 

inanmakta zorlandığımız, Greta Thunberg’in vurguladığı 

yaşam tarzı değişiklikleri, salgın sırasında hepimizin gün-

lük rutini haline gelmeye başlıyor.

Şu anda pek çok permütasyonla karşı karşıya olsak 

da, filozof Peter Sloterdijk’in “planetary co-immunism/

gezegende ortak bağışıklık” dediği noktaya geliyoruz. 

Kısacası, hepimiz bu işte birlikteyiz. Bir zamanlar kendi-

mizi kurtarabileceğimizi sandığımız doğanın kuşatıcılı-

ğıyla karşı karşıyayız.  



NİSAN ‘20  /  18

Yapay Zekâ Bir Teknoloji 
Değil, İdeolojidir

Günümüzde hem teknoloji hem de dış politika dünyasın-

daki temel kaygılardan biri Çin’in yapay zekâ yarışında 

önde gidiyor görünmesi. Genel söylem şu şekilde: Liberal 

demokrasilerin veri toplama üzerinde koyduğu kısıtlama-

lar olmadan, merkezi yönetim sayesinde çok daha büyük 

kaynaklar ayırabilen Çin, yapay zekâ alanında Batı’yı solla-

yıp geçecek. Yapay zekâ veri açlığı çeker. Oysa Batı, mah-

remiyet konusunda ısrar ediyor. Böyle bir lüksümüz yok. 

Çünkü yapay zekâ yoluyla süper zekâya ulaşan güç dünya-

ya hükmedecek. 

Bu mantığı doğru kabul edersek, Çin’in avantajlı ol-

duğu doğrudur. Peki, bu mantık hatalıysa? Ya de Batı’nın 

zayıflığı mahremiyet konusundaki fikirlerimizden değil, ya-

pay zekâ fikrinin kendisinden kaynaklanıyorsa?

JAROD LANIF 
GLEN WEYL

Wired
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Sonuçta, “yapay zekâ” ifadesi spesifik teknolojik ge-

lişmeleri betimlemez. “Nano teknoloji” ifadesi nesnel bir 

ölçüt koyarak teknolojileri sınıflandırırken, yapay zekâ sa-

dece zekâ gerektiren işler olarak sınıflandırdığımız öznel 

bir ölçek barındırır. Örneğin Snapchat ve Instagram gibi 

sosyal medya platformlarında yaygın olan yüz efektle-

ri ve dönüştürmeler, yazarlardan biri tarafından kurulan 

ve Google’a satılan bir girişim tarafından geliştirilmişti; 

bu becerilere 15 yıl önce görüntü işleme adı veriliyordu. 

Günümüzde ise herkes yapay zekâ diyor. Bunun nedenle-

rinden biri de pazarlama çabası. Sihirli bir hava katılması 

yazılımların işine gelir. Yapay zekâ adlandırması da bu sihir 

hissini verir. “Yapay zekâ”yı pazarlamadan öte bir şey ola-

rak göreceksek, doğa ve işlem gücünün kullanımına dair 

anlayışımızı yönlendirecek birkaç felsefeden biri olarak 

değerlendirebiliriz. 

“Yapay zekânın” en somut alternatifi sistemde yer 

alan insanlara odaklanmaktır. Kedilerle köpekleri birbirin-

den ayıran bir program varsa, makinelerin nasıl da görme-

ye başladığını anlatmayın. İnsanların, kedilerle köpekleri 

birbirinden ayıran görsel özellikleri tanımlamak amacıyla 

titiz örnekler vererek bu sürece nasıl katkıda bulunduğu-

nu anlatın. Yapay zekânın devrede olduğu her durumu 

yorumlamanın ikinci bir yolu daha vardır. Bu önemlidir, 

çünkü yapay zekâ odaklı anlayış insanların sorumluluğunu 

ortadan kaldıracaktır. 

Bakış açısını değiştirin
Yapay zekâ, tıp, robotik kontrol, dil/görüntü işleme gibi 

çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş sonuçlara ulaştırı-

yor olabilir. Ancak yazılımlardan bu şekilde söz etmek, bu 

sonuçlara ulaşan bilgi sistemlerini geliştirmek üzere bir 

arada çalışan insanların çabalarını takdir etmemek anlamı-

na gelir. “Yapay zekâ” bilimkurgu filmlerinde sıklıkla tasav-

vur edildiği gibi insanların geleceği açısından bir tehdit 

de olabilir, teknolojiye bakışımızı değiştirerek, etkin ve so-

rumlu bir şekilde kullanılabilecek teknolojiler tasarlamamı-

zı da sağlayabilir. Yapay zekâ fikri, küçük bir grup teknoloji 

şirketinin ve yatırımcının yaygın bir çabayla ortaya çıkan 

bu teknolojinin tüm getirilerini sahiplenmesine yol açabi-

lir. İşlem gücü hayati bir teknolojidir. Ancak işlem gücüne 

yapay zekâ merkezli bakış sıkıntılı ve zararlı olabilir. 

Yapay zekâ merkezli anlayışı reddetmenin çeşitli ne-

denleri olabilir. Bunlardan biri insanların dünyada özel bir 

yeri olduğunu ve yapay zekânın yarattığı tüm değerin ni-

hai kaynağının insan olduğunu düşünmeniz olabilir. (Bunu 

insani itiraz olarak adlandırabiliriz.) Bir diğer görüşe göre 

de ne insanın ne de makinelerin zekâsı tamamen otonom 

olabilir. Başardığımız her şey, başarmak istediğimiz şeye 

bir anlam katan toplum bağlamında değerlendirilmelidir. 

(Çoğulcu itiraz.) Nasıl bakıyor olursanız olun, insanlarla 

karşılıklı bağımlılık içinde olmayan, bağımsız hareket eden 

bir yapay zekâ anlayışı, yazılım teknolojisinin potansiyeli-

nin büyük ölçüde kullanılamamasına yol açar.

Yapay zekâ felsefesine verilen destek ekonomimi-

ze yük bindirdi. Resmi verilere göre ABD işgücünün yüz-

de 10’undan azı teknoloji sektöründe çalışıyor. Oysa 

1960’larda, o dönemin önde gelen endüstriyel sektörle-

rinde çalışanların oranı yüzde 30-40 civarındaydı. Bunun 

nedenlerinden biri de insanların veri sağlamasının, dav-

ranışsal örnekler sunmasının ve hatta çevrimiçi ortamda 

aktif problem çözme çalışmaları yürütmesinin “iş” olarak 
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görülmemesi, bunlara birtakım bedava internet hizmetle-

ri karşılığında yapılan kayıt dışı bir takas olarak bakılması. 

Oysa şirketlerin ağ teknolojilerini yaratıcı yöntemlerle kul-

lanarak daha önce makineler tarafından gerçekleştirilen 

işlerin insanlar tarafından sunulmasını sağlaması, “gelece-

ğin yapay zekâda” olduğuna inanan ve daha fazla otomas-

yonu teşvik eden yatırımcıların pek ilgisini çekmiyor. Bu da 

ekonominin daha da kötüye gitmesine yol açıyor. 

Perde arkasındakiler
Bu uçurumu biraz olsun küçültmek, zengin dünyadaki iş-

gücünün eksik istihdamını azaltmak, Batılı teknolojilerin 

üretimini, Çin’deki gözetim anlayışından daha fazla artıra-

bilir. Aslına bakarsanız, yakın zamanda yayınlanan bir rapor 

da Çin’in yapay zekâ alanındaki en büyük avantajının gö-

zetim değil, algoritmaları besleyen verileri etiketleyen de-

vasa gölge işgücü olduğunu ortaya koyuyor. Geçmişteki 

başarıya ulaştırmayan gizli işgüçlerinde olduğu gibi, bu 

işçiler de besledikleri bilgi sistemlerini anlayabilseler ve 

geliştirebilseler, yapıkları şey iş olarak kabul edilse, ya-

pay zekâ mucizesini yaratan “perde arkasındaki insanlar 

yok sayılmasa”, çok daha verimli olabilirlerdi. Japonya’da 

1970’ler ve 1980’lerde verimliliği artıran Kaizen Toyota 

üretim sistemi mucizesinin temelinde üretim süreçlerine 

işçi odaklı bakış vardı. 

Veri toplama işini gün ışığına çıkararak resmi ticare-

tin kapsamına almanın yaygın bir gözetim kültürü yarata-

cağından çekinenlere, bunun, böyle bir kültürün ortaya 

çıkmasını önleyecek tek alternatif olduğunu belirtmemiz 

gerekiyor. İşçileri, emeğinin karşılığını verirseniz vatandaş 

haline getirebilirsiniz. Para kazanan işçiler parayı dilediği 

yere harcayabilir; toplum içinde güç kazanabilir, sesini du-

yurabilir. Örneğin daha az çalışmayı seçebilirler. Tarih bo-

yunca işçilerin koşulları bu şekilde düzelmiştir. 

Nicel teknolojik ve ekonomik argümanların insan 

değerinin merkezi önemine odaklanması şaşırtıcı değil. 

Tahminlere göre, tek bir insanın işlem gücü, günümüzdeki 

tüm bilgisayarların işlem gücünün toplamından daha faz-

la. Moore Kanunu’nun ömrünü tamamlamasıyla birlikte iş-

lemcilerin gelişme hızı yavaşlıyor ve yakın zamanda da bu 

konuda çarpıcı bir değişim beklenmiyor.

İnsan odaklı bir teknoloji anlayışı teorik bir olasılıktan 

ibaret değil. Her gün on milyonlarca çevrimiçi insan dil 

ve beceri eğitimi gibi hizmetleri vermek amacıyla video 

konferans yöntemini kullanıyor. Github gibi sanal işbirliği 

alanları çağımızda değer yaratımı açısından merkezi bir 
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önem taşıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik mümkün olan-

ların sınırlarını artırıyor, her türden işin uzaktan işbirliği 

içinde yapılmasına olanak tanıyor. Slack’ten Wikipedia’ya, 

LinkedIn’den Microsoft’un ürün paketlerine dek verimliliği 

artıran yazılımlar geçmişte hayal bile edilemeyen gerçek 

zamanlı işbirliğini yaygınlaştırıyor.

Yapılan son araştırmalar, insanlar tarafından yaratılan 

Wikipedia olmasaydı, yapay zekânın en önde gelen ör-

nekleri arasında gösterilen arama motorlarının değerinin 

dibe vuracağını gösteriyor (çünkü yapılan aramayla en ala-

kalı sonuçlar Wikipedia’da bulunuyor). (Ve buna rağmen 

Wikipedia mütevazı bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak 

kalırken, arama motorları medeniyetimizin en değerli var-

lıkları arasında yer alıyor.) İşbirliğine yönelik teknolojiler 

Covid-19 salgısı sırasında evden çalışmamıza olanak tanı-

yor; bu anlamda hayati bir teknoloji halini almış bulunu-

yorlar. Gelecek de uzak mesafeli işbirliğinin daha canlı ve 

tatmin edici hale geleceğine dair umut vadediyor. 

Şunu belirtmemiz gerekiyor: Yapay zekânın potan-

siyelini ortaya koyan derin/kıvrımlı ağlar gibi yöntemle-

re büyük hayranlık duyuyoruz. Ancak bu teknikler büyük 

ölçüde insanların girdiği verilerden yararlanıyor. Örneğin 

Open AI’ın pek övülen metin üretme algoritması, insan-

lar tarafından üretilen milyonlarca web sitesi tarafından 

eğitilmişti. Makine öğrenmesi alanındaki gelişmeler de 

verileri üreten insanların kaliteli, dikkatle seçilmiş girdi-

ler sunma sürecine aktif katılım göstermesi durumunda, 

makinelerin çok daha düşük bir maliyetle eğitilebileceğini 

gösteriyor. Ancak aktif katılım, geleneksel yapay zekâ an-

layışının aksine, sadece elit mühendislerin değil, katkıda 

bulunan herkesin hayati bir rol üstlendiğinin kabul edilme-

si ve çabalarının karşılığını maddi olarak alması durumun-

da gerçekleşebilir.

Bir ideoloji
Şu ana dek yazılanları okuyan yapay zekâ meraklılarının 

en güçlü itirazı, yanıldığımız, çünkü yapay zekâ sistemleri-

nin kendilerini eğitmeye başladığı yönünde olabilir. Ancak 

insanların girdiği verilerin kullanılmadığı yapay zekâ sa-

dece kısıtlı bir problem grubunda etkili olabilir: kesin bir 

şekilde tanımlanabilen (istatistiksel olarak ya da yaşanan 

gerçeklik bağlamında değil) problemler karşısında. Bu ko-

nuda genellikle satranç gibi masa oyunları ya da bazı bi-

limsel ve matematiksel problemler örnek verilir. Ancak bu 

örneklerde bile, yapay zekâdan yararlanan insanlar, prob-

lemi tek başına çözmeye çalışan yapay zekâ sistemlerini 

geride bırakır. Yapay zekânın kendini eğitebileceği örnek-

ler önemli olsa da enderdir ve gerçek dünyadaki problem-

leri yansıtmazlar.

Yapay zekâyı anlamanın en iyi yolu onu bir dizi algorit-

ma olarak değil, toplumsal ve politik bir ideoloji olarak gör-

mektir. Bu ideolojinin temelinde küçük bir teknolojik elit 

tarafından insanlardan bağımsız hareket edecek, insana 

destek olmak yerine insanın, hatta insanlığın yerini alacak 

şekilde tasarlanan bir dizi teknoloji vardır. Yapay zekânın 

insanın yerini almasının bir hayal olduğu düşünülürse, bu 

ideolojinin de tarihteki, insanların yargılarının, insan unsu-

runun yerini küçük bir teknik elitin tasarladığı sistemlerinin 

almasının, arzulanır hatta kaçınılmaz olduğunu savunan 

teknokrasiye ya da sosyalizmin merkezi planlama temelli 

şekillerine oldukça benzediği söylenebilir. Dolayısıyla, Çin 

Komünist Partisi’nin yapay zekâyı kendi ideolojisinin tek-

nolojik ifadesi olarak görmesine şaşırmamak gerekir. 

Şaşırtıcı olan, Batılı teknoloji şirketlerinin ve devletle-

rin yöneticilerinin bu ideolojiyi bu kadar çabuk benimse-

mesi. Bunun nedenlerinden biri son on yıl içinde liberal 

demokratik kapitalizm kurumlarına duyulan inancın sarsıl-

ması olabilir (Burada “liberal” ifadesini güncel politik anla-

mıyla değil, evrensel özgürlüklere ve insan onuruna saygı-

lı bir toplum bağlamında kullanıyoruz). Son dönemlerde 

politik ve ekonomik kurumlar kötü bir performans sergi-

lemekle kalmıyor, refahın ve siyasi gücün belirli çevreler-

de yoğunlaşmasına da katkıda bulunuyor; tıpkı gelecek 

vizyonumuza yapay zekâ güzellemelerinin hâkim olması 

gibi. En zengin şirketler, bireyler ve bölgeler en çok veri 

toplayan bilgisayarlara en yakın olanlar arasından çıkıyor. 

Teknolojinin insan ilişkilerindeki rolünü gözden geçirme-

memiz durumunda liberal demokratik piyasa toplumlarının 

çoğulcu vizyonu, yapay zekâ merkezli anlayışa yenilecek.

Veri kooperatifleri
Bu gözden geçirme sadece mümkün olmakla kalmıyor, 

yapay zekâ destekli Çin Komünist Partisi’nin baskısını en 

yoğun şekilde yaşayan yerlerin birinde, Tayvan Boğazı’nın 

hemen karşısında geniş çaplı bir şekilde hayata geçiri-

liyor. Audrey Tank’ın Ayçiçeği ve g0v hareketi sayesinde 

Tayvan halkının neredeyse yarısı, vatandaşların verinin 

kullanımına kendisinin karar verdiği, veriye karşılık hizmet 
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talep edebildiği, bilinçli ve kolektif seçimler yapabildiği, 

toplumu ilgilendiren konularda inovatif yöntemlerle oy 

kullanabildiği ulusal veri yönetişimi ve paylaşımı platfor-

muna dahil oldu. Ne pazarlığa dayalı sözde kapitalizm ne 

de devlet planlamasıyla yönetilen Tayvan halkı sivil katılım 

ve kolektif organizasyon vasıtasıyla insanı teknolojiden üs-

tün tutan bir kültür yaratmış durumda. Veri kooperatifleri 

gibi hareketler aracılığıyla bu durumun örneklerine ABD 

ve Avrupa’da da tanık olmaya başlıyoruz. İşin en etkileyi-

ci boyutu, bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen araçların 

Tayvan’ın Covid-19 salgının önlenmesi konusunda dün-

yada en başarılı uygulamalara imza atmasını sağlaması. 

Çin’in yanı başındaki 20 milyonluk ülkede bugüne dek sa-

dece 49 vaka saptandı.

Vatandaşların büyük kesiminin teknoloji ve veri sis-

temleri yaratılması sürecine bir dizi kolektif organizasyon 

vasıtasıyla aktif bir şekilde katılımı cazip bir alternatif dün-

ya görüşü sunuyor. Tayvan örneğinde, bu yönelim, Çin 

kültürüyle uyumlu olmakla kalmıyor, organik olarak bu 

kültürden kaynaklanıyor. Çoğulcu toplumlar sadece Çin’le 

değil, ortaya çıkabilecek tüm otoriter rejimlerle girdikleri 

yarışı kazanmak istiyorsa, daha başlamadan kaybedecek-

leri yapay zekâ yarışına girmemeleri gerekiyor. Bu üstün-

lüğü, Soğuk Savaş döneminde sergilenen tepeden inmeci 

teknokrat anlayış yerine, uzun vadede daha verimli ve di-

namik koşullarda kazanarak sağlayabilirler.

21’inci yüzyılda çoğulcu teknolojilerle rekabet etmeye 

kalkışan otoriter rejimler, kaçınılmaz olarak bu teknik sis-

temlerin vatandaşların katılımıyla yaratılması baskısıyla kar-

şı karşıya kalacak, bu da güçlerini azaltacaktır. Öte yandan 

yapay zekâ merkezli bir soğuk savaş her iki tarafı da gücün 

işlevsiz, gizliden gizliye inovasyonu yok eden, bir tekno- 

otoriter elitin elinde toplanmasına yol açacaktır. Edmund 

Burke’ün sözleriyle, yapay zekâ merkezli otomasyon temelli 

distopyanın zaferi için gereken tek şey, liberal demokrasi-

nin bunu kaçınılmaz bir şey olarak görmesidir.  
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Küreselleşme, son 25 yılın moda kelimesiydi. Bu aslında 

oldukça ilginç bir durum çünkü iktisat tarihçileri, insanla-

rın, binlerce yıldır olmasa bile yüzyıllardır uzun mesafeler 

arasında ticaret yapığını söylüyor. 

Bunu anlamak için Ortaçağ baharat ticaretine veya 

Doğu Hindistan Şirketi’ne bakmak yeterli… Ama küresel-

leşme bize, son birkaç yılda eşi görülmemiş seviyeye çı-

kan uluslararası ticaretin boyutunu ve hızını anlatıyor. 

Seyahatlerin kolaylaşması, dünya çapına yayılan ağ, 

Soğuk Savaşın sona ermesi, ticaret anlaşmaları, yeni ve 

hızla gelişen ekonomiler bizi, dünyanın diğer tarafında 

olanlarla eskiye göre çok daha bağlı hale getirdi. 

İşte bu yüzden Koronavirüs ya da Covid-19’un yayıl-

masının böyle doğrudan bir ekonomik etkisi de oldu. 

Koronavirüs Küreselleşmeyi 
Tersine mi Çevirecek? 

JONTY BLOOM 
BBC
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Çin’in dünya üzerindeki etkisi nedir? 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası baş ekonomisti Prof. 

Beata Javorcik, son 17 yılda küresel ekonomideki değişim 

hızının çok arttığını söylüyor: “2003’te Sars salgını yaşan-

dığında Çin, küresel üretimin yüzde 4’ünü oluşturuyordu. 

Şimdi bu oran dört kat fazla, yani yüzde 16. Bu da Çin’de 

olanların artık dünyayı çok daha fazla etkilediği anlamına 

gelir.”

Küreselleşme, şu an İngiltere’deki hemen hemen tüm 

büyük otomobil fabrikalarının neden kapalı olduğunu an-

lamamızı sağlar. Çünkü bu fabrikalar, satış ve otomobil 

parçaları konusunda dünyanın dört bir yanına bağımlı. 

Şu an bu iki alanda da sıkıntı olduğu için araba üretmeyi 

durdurdular. 

Bu nedenle Çin’in zenginliği ve sağlığı bizim için eski-

sinden çok daha önemli ama bu sadece bir hacim mese-

lesi değil, küreselleşmeyle ilgili daha derin bir sorun var.

Oxford Üniversitesinde küreselleşme ve kalkınma 

profesörü ve The Butterfly Defect, How Globalization 

Creates Systemic Risks, And What To Do About It kitabı-

nın yazarı Ian Goldin, risklerin artmasına müsaade edil-

diğini, bunun küreselleşmenin yumuşak karnı olduğunu 

söylüyor. Bunun sadece bu krizde değil, 2008’de yaşa-

nan ekonomik krizde ve internetin siber saldırılar karşın-

daki savunmasızlığında da görülebileceğini ekliyor. Yeni 

küresel ekonomik sistem, büyük faydalar yanında büyük 

riskler de getiriyor. Gelirin artmasını, ekonomilerin hızla 

gelişmesini sağlıyor ve milyonları yoksulluktan kurtarıyor 

ama finansal ya da tıbbi tehlikelerin yayılımının artması 

riskini de getiriyor.  

Bu son kriz küreselleşme için ne anlama geliyor?
London Business School’da ekonomi profesörü olan 

Richard Portes işlerin değişeceğini söylüyor: “Çünkü fir-

malar ve insanlar ne gibi risklerle karşı karşıya oldukları-

nı fark etti. Ticarete bakın… Koronavirüs yüzünden kopan 

tedarik zincirleri nedeniyle insanlar, daha pahalı olsa dahi 

yerli alternatif tedarikçiler aramaya başladı. İnsanlar, yerli 

tedarikçiler bulduğunda, artık bu riskleri göze almaz ve bu 

tedarikçilere bağlı kalırlar.” 

Profesör Javorcik de onunla aynı fikirde… Böyle bir 

dizi etkenin bir araya gelmesiyle artık Batı üretim endüst-

risinin, üretimi yeniden ülke içine çekeceğine inanıyor: 

“Bence ticaret savaşlarına (özellikle ABD ve Çin arasındaki) 
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Koronavirüs salgınının da eklenmesi, şirketlerin üretimin 

yeniden ülkeye dönmesi işini ciddiye almaya başlamasına 

yol açacak.” 

“Şirketler, otomatikleştirilebilecek işleri ülke içine 

geri taşıyacak, bu sayede kesinliği sağlayacaklar. Böylece 

ulusal ticaret politikası için endişelenmeye gerek kalmaz 

ve aynı zamanda tedarikçi tabanını çeşitlendirme fırsatı 

doğar.”  

Fakat bunlar, küreselleşmeye fazlasıyla bağımlı hale 

geldiğine inanan Batı ekonomileri için iyi haberler değil. 

Bunun hem lehte hem de aleyhte olacak yanları var. 

Küreselleşmenin büyük bir kısmı, üretilen malların de-

ğil, insanların, fikirlerin ve enformasyonun dünyanın dört 

bir yanına taşınmasıyla ilgilidir; bu İngiltere’nin ve diğer 

Batı ekonomilerinin çok iyi olduğu bir alan. 

Turizm sektörü ve üniversiteler nasıl etkilenir? 
Avrupa Uluslararası Politik Ekonomi Merkezi, İngiltere 

Ticaret Politikası Projesi direktörü David Henig, “Hizmet 

sektörü bir uçurumdan yuvarlanmış gibi, bunu görmek 

için sadece turizm ve üniversitelere bakmak yeterli. Bu 

sonbaharda Batı üniversitelerine kayıt yaptıracak öğrenci 

sayısı konusunda ciddi bir endişe var. Bu çok büyük bir 

ihracat endüstrisi; örneğin birçok üniversite Çinli öğrenci-

lere bağımlı” diyor. 

Küreselleşmenin sadece üretim veya tedarik zincir-

lerini daha ucuz Asya ülkelerine taşımakla ilgili olduğunu 

düşünmek çok basit olur. Küreselleşme ayrıca yüksekokul 

ve üniversitelerimizde okumak için ödeme yapan yaban-

cı öğrencilerin ve burada para harcamak isteyen zengin 

turistlerin sayısında büyük bir artışa neden oldu ki bunlar 

sadece örnek iki sektör…

Tedarik zincirleri parçalanıyor mu?
Küreselleşmeyi yavaşlatmak ya da tersine çevirmek bu 

endüstrileri gerçekten çok zorlayacaktır. Ama yine de 

Ian Goldin, bu salgının büyük bir değişim yaratacağını 

ve bu yılın tedarik zincirlerinin parçalanma yılı olduğunu 

düşünüyor. 

3D baskı, otomasyon, kişiselleştirme talepleri, hızlı 

teslimat ve yerli sanayiinin korunmasına yönelik sistem-

ler zaten tedarik zincirlerinin kopmasına neden olmaya 

başlamıştı; görünen o ki Covid-19 salgını da bu süreci 

hızlandıracak. 

Ama asıl endişe duyulan konu bu değişikliklerin ger-

çekleşip gerçekleşmeyeceği değil, ne kadar ileri gideceği 

ve nasıl yönetileceği?

Profesör Goldin, seçenekleri basit ve anlaşılır şekilde 

gösteriyor: Değişiklikler Birinci Dünya Savaşı sonrası gibi 

mi yoksa İkinci Dünya Savaşı sonrası gibi mi olacak? 

1918 sonrasında olduğu gibi, uluslararası organizas-

yonlar zayıflayabilir, milliyetçilik yükselebilir, yerli sanayii 

koruma eğilimi artabilir ve ekonomik buhran yaşanabilir. 

Veya değişim, 1945 sonrasında Bretton Woods, Marshall 

Planı, Birleşmiş Milletler, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşmasında gördüğümüz şekilde, daha fazla işbirliği ve 

enternasyonalizme neden olabilir.

Değişime kim liderlik edecek? 
Goldin, iyimserliğini koruyor ama bu değişime kimin li-

derlik edeceği konusunda endişeli. “İyimser olabiliriz ama 

bu sürece kesinlikle Beyaz Saray’ın liderlik edebileceğini 

düşünmüyoruz” diyor ve “Çin elini taşın altına koyamaz; 

İngiltere ise Avrupa’ya liderlik edemez” diye ekliyor. 

Bu endişeyi Prof. Portes de paylaşıyor: “2009’da 

Londra’da gerçekleşen G20 Zirvesinde ülkeler 1 milyar 

dolarlık bir uluslararası işbirliği paketi üzerinde anlaşmış, 

hatta Almanya da buna katılmıştı. Oysa şimdi G20’de her-

hangi bir liderlik göremiyoruz; ABD uluslararası sahneden 

çekilmiş durumda.” 

Küreselleşme tersine mi dönecek? Muhtemelen hayır, 

çünkü ekonomik gelişme çok önemlidir. Ama küreselleş-

menin yavaşlayacağını söyleyebiliriz.   

Fakat asıl önemli soru; bu krizden doğru dersleri çı-

kardık mı? Küreselleşmenin ayrılmaz parçası gibi görünen 

riskleri tespit edip kontrol etmeyi ve düzenlemeyi öğrene-

bilecek miyiz? Zira bunun gerçekleşmesi için gereken iş-

birliği ve liderlik yeterli görünmüyor.  

Ian Goldin
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Sosyal Ritüelleri 
Yitirdiğimizde Neler Olacak?

Araştırmacılar ritüellerin bizim için anlamını 
ve mezuniyet, düğün, cenaze gibi ritüelleri 
gerçekleştirememekle nasıl baş edebileceğimizi 
araştırıyor. Jill Suttie, Greater Good Magazine’deki 
yazısında bu durumla baş etmek için neler 
yapabileceğimize dair uzman görüşlerini derledi. 

Kaliforniya’da sokağa çıkma kısıtlaması başladığında aklıma 

gelen ilk şey kuzenimin düğünüydü; nikâhı benim kıyaca-

ğım düğün. Sonbahardan bu yana özel bir tören düzenleye-

bilmek için çalışıyordum. Derken salgın başladı ve her şey 

iptal edildi. 

Kuzenim birçok kişiye göre şanslı sayılabilir. Sonuçta 

düğün ileri bir tarihte de olsa yapılabilir. Bununla birlikte 

düğününün ne zaman ve nasıl olacağına dair hayalleri suya 

düşmüş oldu.

JILL SUTTIE
Greater Good Magazine
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Bu konuda yalnız değil. Birçok insan önemli ve ortak 

ritüellerden vazgeçmek zorunda kaldı; mezuniyet törenle-

ri, balolar, uzun zamandır beklenen konserler, dini törenler, 

futbol maçları, hatta cenazeler. 

Bununla baş etmek için ne yapabiliriz? Bu deneyim-

den, yola devam etmemizi sağlayacak dersler çıkarabilir 

miyiz? Bu durum toplumsal dokumuzun geleceği açısından 

ne anlama gelecek?

Ortak ritüellerden vazgeçmenin bizi bireysel ve top-

lumsal olarak nasıl etkileyeceğini kimse tam anlamıyla bi-

lemiyor. Ancak bilim bize birtakım ipuçları veriyor. Ortak ri-

tüellerin amacını anlayarak bu ritüellerin ruhunu koruyabilir 

ve bir duygudaşlık, bir bağ kurabiliriz.

Neden ortak ritüellerimiz var?
Sosyal psikoloji uzmanı Shira Gabriel’e göre, ortak ritüel-

ler ruh halimiz üzerinde önemli bir etki bırakıyor. Gabriel’in 

araştırmalarına göre ritüeller (duygusal bir deneyim yaratan 

kurallı etkinlikler) bizi birbirimize bağlayan bir birlik ve kut-

sallık hissi yaratıyor: “Ritüeller sıradanın dışına çıkma hissi 

verir; bu olaya kutsal bir hava katar, anı özel ve anlamlı kılar.”  

Neden kutsal? Çünkü bir ritüele katıldığınızda, sosyolog 

Emile Durkheim’ın “kolektif coşku” olarak adlandırdığı bir 

duygu yoğunlaşması yaşarsınız. Bu heyecan ve enerji, or-

taklık hissimizi (yabancılara karşı bile) artırır, büyük bir top-

luluğun parçası olduğumuzu hissettirir. Bu yüzden Golden 

State Warriors taraftarlarıyla aramızda bir bağ olduğunu his-

seder, bir protesto gösterisinde birlik hissini yaşarız.

Gabriel, ortak ritüelleri genellikle önemli dönüşümle-

rin yaşandığı dönemlerde gerçekleştirdiğimizi söylüyor. 

Örneğin düğünler, cenazeler ve mezuniyetler. Hepsinin de 

unutulmaz kılan anlamları vardır. Gabriel “Planlarından vaz-

geçmek zorunda kalan insanların acı çekmesi ve üzülmesi 

kaçınılmaz” diyor. 

Sosyolog Randall Collins, ortak ritüellerin ortadan 

kalkmasının toplum açısından da zor olacağını belirtiyor. 

Collins’in araştırmaları ortak duygusal deneyimler yaşamak 

üzere insanların bir araya gelememesinin, 11 Eylül gibi bir-

leştirici bir toplumsal trajediye rağmen, birlik hissini zayıfla-

tacağını ortaya koyuyor. 
Collins, özellikle de “sosyal mesafe” düşünüldüğünde, 

aynı şeyin koronavirüs salgınında da yaşanabileceğini düşü-

nüyor. Tüm ülkeyi (aslına bakarsanız tüm dünyayı) etkileyen 

önemli bir olay “herkesin aynı şeyi düşünmesini ve aynı şeyi 

hissetmesini” sağlar. Ancak öte yandan, insanlarla yüz yüze et-

kileşimi yitirmemize yol açar. E-postalar, telefon sohbetleri ve 

Zoom toplantıları bu kaybı telafi edebilir mi? Collins, “Kanıtlar, 

edebileceğini ancak zayıf kalacağını gösteriyor” diyor. 
Gabriel de bireyler arası ritüellerin özel bir boyutu ol-

duğu görüşünde. Ancak onun araştırmaları kolektif coşku-

nun ve toplumsal dayanışmanın sadece önemli toplumsal 

olaylarda değil, birlikte televizyon izlemek ya da ortak bir 

konferansa katılmak gibi gündelik etkileşimlerde de ortaya 

çıkabileceğini gösteriyor. Bu durum, ihtiyacımız olan morali 

sandığımızdan daha kolay bulabileceğimizi gösteriyor. 

Gabriel, “Gündelik kolektif coşku anları birbirimizle 

olan bağlarımızı güçlendirir, hayatımıza anlam katar” di-

yor. “Araştırmalarımız, bu tür deneyimler yaşayan insanların 

daha mutlu olduğunu, daha az gerginlik ve üzüntü yaşadı-

ğını gösteriyor.”

“Ortak ritüellerden vazgeçmenin 
bizi bireysel ve toplumsal olarak 
nasıl etkileyeceğini kimse tam 
olarak bilemiyor. Ancak bilim bize 
birtakım ipuçları veriyor. Ortak 
ritüellerin amacını anlayarak bu 
ritüellerin ruhunu koruyabilir ve  
bir duygudaşlık, bir bağ 
kurabiliriz.”
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Kolektif coşkuyu artırmak
Ortak ritüelleri kaybetmenin çok vahim bir durum olmadı-

ğını bilmek güzel. Ancak bu durum, bu ritüellerden kolay 

kolay vazgeçebileceğimiz anlamına gelmiyor. 

Maybe You Should Talk to Someone kitabının yazarı te-

rapist Lori Gottlieb, insanların kendini, işini ya da sevdikle-

rini kaybetmek gibi daha ciddi kayıplar yaşayan insanlarla 

kıyaslayarak kendi kayıplarını önemsizleştirebileceğini dü-

şünüyor. Ancak, insanın hayallerini ya da beklentilerini ger-

çekleştirememesinin de acı verici olduğunu, bu acının da 

yaşanması gerektiğini ekliyor. Gottlieb, “İnsanlar yaşadık-

larını anlatabilmeli; çünkü bunlar da somut kayıplar” diyor. 

“Kayıplarımızı kıyaslamamıza, hangisinin daha büyük, daha 

önemli olduğuna bakmamıza gerek yok.” 

Koronavirüs salgınında kendi yaşadığı kayıpları an-

latıyor; oğlu sekizinci sınıfın son dönemini kaçıracak ve 

ölen babası için cenaze töreni düzenleyemedi, “şiva” ya-

pamadı (Yahudi geleneklerinde geride kalanların kaybet-

tikleri sevdiklerini onurlandırdıkları matem). İnsanın bu 

kayıpları yok sayması, hissettiklerini reddetmesi çözüm 

değil. Gottlieb, “Ebeveyn, eş, aile üyesi ve dost olarak, 

insanların özledikleri şeyler hakkında konuşabilmesini 

sağlamalıyız” diyor. 

Bu durumun yaşanan kayıpları daha pozitif bir hale ge-

tirmeye, yaşadığımız deneyimden bir umut ışığı çıkarmaya 

engel olmadığını da ekliyor. Evde olmak, yapacak şeylerin 

azalması, boş zamanın artması insanlar açısından eski dost-

ları aramak ya da genellikle okulda olan çocuklarla daha çok 

zaman geçirmek gibi yeni yakınlıklar kurma fırsatı yarattı. 

“Sahip olmadığınız şeylere odaklanmak yerine, artık sahip 

olduğunuz yeni şeylere bakabilirsiniz” diyor. “Bir kayıptan 

toplumsal ve kişisel bağlar anlamında kazanabileceğimiz 

çok şey var.”

Yeni ritüeller yaratmak
Eve kapanmanın insanlara özel günleri kutlamalarını sağ-

layacak alternatif etkinlikler bulma konusunda ilham vere-

bileceğini söylüyor. Örneğin mezuniyeti Zoom partisiyle 

kutlayabilir, bu sayede onu başta planladığınızdan daha 

unutulmaz bir hale getirebilirsiniz. 

Organizatörlük yapan (düğün ve cenaze gibi ritüelleri 

organize eden) Jan Stanley, birtakım şeyleri akılda tutma-

nız koşuluyla, çevrimiçi ritüeller yaratmanın güç olmadığını 

söylüyor. Önerilerinden bazıları şunlar: 

İnsanlardan çevrimiçi buluşmalara paylaşacakları sem-

bolik bir şey getirmelerini isteyin; bir mum, anı, öykü, fotoğ-

raf ya da şiir gibi. İnsanların bu şekilde katkıda bulunmasını 

sağlamak birlik hissini güçlendirir. 

Birinin toplanma nedenini anlatan bir açılış konuşması 

yapmasını sağlayarak, bu ritüele anlam kazandırın. Bu sa-

yede insanlar sıradan bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirme-

diklerini, özel bir an yaşadıklarını anlar. Müzikten, danstan, 

şiirden, sessizlik anlarından ya da herhangi bir şeyden ya-

rarlanarak duygusal yoğunluğu artırın. Duygusallığın zirve 

yaptığı dikkat çekici bir final yapın. Bu sayede etkinlik akılda 

kalıcı olacaktır. 

Stanley, çevrimiçi ritüellerin ortak ritüeller kadar etkili 

olamasa da bir değer taşıyacağını söylüyor. Hatta, anlam-

lı bir şey olması koşuluyla, ritüel yapmanın bile tek başına 

faydalı bir şey olduğunu ekliyor. Araştırmalar sırf kendimiz 

için ritüeller yaratmanın kayıp hissini hafifleteceğini, kont-

rolümüzü kaybetmemizi engelleyeceğini gösteriyor; büyük 

belirsizliğin yaşandığı bir dünyada oldukça işe yarayabilir. 

“Anlamlı bir ritüel tasarlayabilirseniz (yüreğinize dokunan, 

size birini hatırlatan, hayatınıza anlam katan) çok daha iyi” 

diyor. 

Gabriel, insanları resmi ritüellerin ötesine geçmeye, 

pozitif duyguları paylaşmaya, uzakta da olsa birlikte olduk-

larını hissetmelerini sağlayacak gündelik fırsatları değerlen-

dirmeye teşvik ediyor. 

İnsanların pencerelerine gökkuşağı resimleri astığı, 

kaldırımlara yürüyen insanların görebileceği resimler çizdi-

ği, birbirlerinin kapılarına notlar bıraktığı kendi mahallesin-

den örnek veriyor. Çevrimiçi ortamda bol bol paylaşılan, in-

sanların balkonlarında şarkılar söylediği, sağlık görevlilerine 

desteklerini gösterdiği, araçlarla doğum günü konvoyları 

düzenlediği videolardan söz ediyor. 

“İnsanların bu tür kolektif ritüellere meraklı olmasının 

bir nedeni vardır; diğer insanlarla aramızda bir bağ olduğu-

nu hissetmek, kutsal bir an yaşamak isteriz” diyor. “Bu tür 

etkinlikler de aynı hisleri yaşatmalıdır.” 

Ancak Gabriel, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılma-

sının ardından, ortak ritüellerin değerini de daha iyi anlaya-

cağımızı umuyor. “Umarım bunları tekrar gerçekleştirir ve 

bugünkünden daha fazla değer veririz” diyor. “Hatta süreç 

içinde yeni şeyler öğrenebilir, insanlarla eskisinden farklı 

yollarla bağ kurabiliriz.”  
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Elitler Çok İyi Yaşıyordu. 
Sonra Düşüş Geldi.

Modern şehirler Ugarit’teki ve  
Miken’deki yıkılmış medeniyetlerin  
kaderinden ders çıkarabilir.

Yaklaşık 3190 yıl önce, bugünkü kuzey Suriye’de bir ticaret 

üssü olan Emar’dan bir tüccar, Suriye’nin kıyısındaki zengin 

bir şehir devleti olan Ugarit’te yaşayan patronu Urtenu’ya 

ümitsiz bir mektup gönderdi. “Kıtlık var” diyordu. “Eğer bir 

an önce buraya gelmezseniz, biz de açlıktan öleceğiz.”

Uzun bir kuraklık Ugarit’in etrafındaki bölgeleri kıtlı-

ğa sürüklemişti, savaşlar çıkmak üzereydi ve muhtemelen 

salgınlar da vardı. Urtenu bunun farkına varmamış olabilir 

ama tarihçilerin Bronz Çağı dediği, MÖ yaklaşık 3000 ile 

1200 arasındaki dönemde, doğu Akdeniz’e hâkim olan iki 

zengin şehir Ugarit ve Miken son senelerini yaşıyordu.

Yunanlıların demokrasiyi icat etmesinden ve 

Romalıların emperyalizmle onu sakatlamasından bin yıl 

önce, Bronz Çağı’nın bu şehir devletleri, Batı medeniyeti ola-

rak bilinen şeyin temellerini attı. Homer, İlyada ve Odise’de 

Bronz Çağı’nın efsanelerini aktarırken Hatşepsut ve  

ANNALEE LEWITZ
New York Times

Annalee Newitz; yakında çıkacak Dört Kayıp Şehir: 
Kentsel Çağın Gizli Tarihi adlı kitabın yazarıdır.
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III. Tutmosis’in taşa kazınmış yazıtlarında Bronz Çağı elitle-

rinin entrikaları anlatılırdı. Bronz Çağı’nın hükümdarları ba-

zen savaşa gitseler de güçlerinin asıl kaynağı, günümüzün 

en büyük şehirlerinin olduğu gibi, ticaretle sağlanan eko-

nomik güçtü. Ugarit ve Miken’in son yılları bize şehirlerin 

neden başarısız olduğu ve küllerin arasından kimin çıktığı 

hakkında çok şey söylüyor. 

Aşırı eşitsizlik çağı
Ugarit ve Yunan şehir devleti Miken, günümüzdeki 

Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan ve Mısır’ı bağlayan kıyı 

ticaret yollarında gelişen başarılı uluslararası ekonominin 

en müreffeh krallıkları arasındaydı. Zanaatkârlar bu çağa 

adını veren metal alaşımdan heykeller ve silahlar yapar-

ken, pazarlarında ithal zeytinyağından yerli tahıla kadar 

her şey satılırdı. Afganistan kalayından ve Kıbrıs bakırın-

dan yapılan bronz, uzun mesafeli ticaretin ve teknik bilgi-

nin nihai başarısıydı.

Ama Bronz Çağı aynı zamanda aşırı eşitsizlik çağıydı. 

Şehirler, ticareti kontrol eden şehirli zengin aristokratlar 

tarafından yönetiliyordu, zorla çalıştırmanın değişik bi-

çimlerine dayanıyorlardı, bağımlı devletlerden ve tarımsal 

köylerden aşırı vergi alıyorlardı. Zor zamanlarda, Ugarit ve 

Miken halkı bunun sıkıntısını hissediyordu.

Tarihçiler ve arkeologlar bu şehirlerin çöküşünün tüm 

sebeplerini bilmiyor. Ama ikisinin de MÖ 1100’lü yıllarda 

yanarak yok olduğuna, görkemli yerlerinin yıkıldığına ve 

terk edildiğine dair kanıtlar var. Deprem izleri de var. Bu 

olaylardan yüzlerce yıl sonra ortada neredeyse hiç yazılı 

kayıt yok. Sanki okuryazarlık ve kültür, bu medeniyetlerle 

birlikte uçup gitmiş gibi.

Yakın zamana kadar, tarihçiler bu yıkım için Deniz 

İnsanları olarak bilinen yağmacıları suçlardı. Bu Deniz 

İnsanlarının şehirleri yağmalayarak bir zamanların bü-

yük Akdeniz krallıklarını korsanların insafına terk ettiği 

söylenirdi.

Yeni araştırmalar bütün bu hikâyeye meydan okuyor. 

George Washington Üniversitesinde klasik edebiyat uz-

manı ve MÖ 1177: Medeniyetin Çöktüğü Yıl kitabının yazarı 

olan Eric Cline, Miken’de dışarıdan istilacıların geldiğinin 

bir kanıtı olmadığını açıkladı, yani şiddet içeriden gelmiş 

olmalı. Cline, bu toplumlar hakkında bilinenleri göz önü-

ne alarak, şehrin alt sınıflarının sonunda usanıp her şeyi 

yakıp yıktığı sonucuna varıyor. Oxford Üniversitesinden 

arkeolog Josephine Quinn, bu fikre katılıyor: “Bronz Çağı 

sistemi oldukça fazla memnuniyetsizlik üretmişti.”

Cline ve Quinn’in çalışmaları Bronz Çağı’nın kazanım-

larına yeni bir ışık tutuyor. Miken ve Ugarit’in kralları zen-

ginleşmek için en zengin tüccarlarla işbirliği yaptı. Daha 

küçük şehir devletlerinden bağımsız tüccarlara kadar kar-

şılarındaki rakipleri ezmek için ekonomik ve siyasi gücü 

pekiştirdiler. Cline, Sinaranu adında Ugaritli bir tüccarın, 

gemileri Girit’ten tahıl, bira ve zeytinyağıyla dolu olarak 

geldiğinde ithalat vergisi ödemek zorunda olmadığından 

söz ettiği bir mektubundan bahsediyor. Görünüşe bakı-

lırsa, zenginler için vergi molası, egemen sınıf tarafından 

icat edilen en eski numaralardan biri.

Şehirlerini alevler yuttuğunda, Bronz Çağı’nın ege-

men sınıfları, bir zamanlar kontrol ettikleri tebalar da dahil 

her şeylerini kaybetti. Toronto Üniversitesinde klasik çağ 

profesörü ve Miken Ekonomisinin Çöküşü’nün yazarı Sarah 

Murray’e göre, Yunanistan’ın nüfusu bu dönemde, muhte-

melen savaş, kuraklık ve göçün karışımı bir sebepten yak-

laşık yarı yarıya azalmıştı. Cline da salgınların insanları iç 

bölgelere itmiş olabileceğini düşünüyor.

Küçük şehirler hasarsız çıktı
Yine de bu insanların çoğunun eski dönemi özlediği pek 

söylenemez. Murray, “Kralın yeterince gösterişli mücevhe-

ri olmasını ve kendisine Mısır’dan devekuşu yumurtası gel-

mesini hiç umursadılar mı?” diye soruyor. “İddia ediyorum 

ki umursamadılar. Hatta sarayların yıkılıp gitmesi onların 

hayatını kolaylaştırmış bile olabilir.”

Ayaklanmalardan sonra artık Akdeniz’e Ugarit ve 

Miken gibi şehirler hükmetmedi. Bugünkü Lübnan’da 

hâlâ bulunan Sur ve Sayda gibi daha küçük şehirler Bronz 
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Çağı’ndan hasarsız çıktı ve bölgedeki kültürün merkezleri 

haline geldiler. Sanki New York ve San Francisco’nun çö-

küşü Philadelphia ve Oakland’a yer açmış gibi oldu.

Bu yeni dünyada Sur ve Sayda’nın tüccarları serpildi. 

Bu tüccarlar resmi bağlantıları veya siyasi bağları olmayan 

yerel iş sahipleriydi. Eski krallıkların çöküşüyle bilinmeyen 

denizlere yelken açmada özgür oldular. Sur’un tüccarları 

Ugarit’in temsilcilerinden çok daha uzaklara gitti ve şimdi 

İspanya, Fas ve Tunus olan yerlerde yerleşimler kurdular.

Bir diğer deyişle, Bronz Çağı medeniyetinin sona erme-

si tam bir çöküş şeklinde olmadı. Daha doğrusu, şehirlerde-

ki siyasi gücün doğasını dönüştürdü. Tüm Doğu Akdeniz’i 

kontrol eden uluslararası girift bir yapı yerine, her birinin 

kendi yerel yönetimi olan şehir devletleri ortaya çıktı.

Tarihçilerin bu dönüşüm dönemini “çöküş” olarak ad-

landırmasının sebeplerinden biri yazılı hiçbir şey kalmamış 

olması. Quinn bunun devlet karşıtı protestoların bir başka 

izi olabileceğini söylüyor. Ugarit ve Miken kralları, servet-

lerini takip etmek ve vergi almak için yazılı kayıtlar tutarak 

bağımlı devletler üzerinde sıkı kontrol sağlardı. Çiftçiler ve 

tüccarlar kralların kontrolünden kaçınmak için yazı yazma-

yı kesmiş olabilirler, diyor.

Ugarit’in düşüşünden birkaç yüzyıl sonra Sur ve di-

ğer bağımsız şehirlerdeki tüccarlar sayesinde yazı bölge-

ye geri döndü. Mısır hiyeroglifleri gibi logograflara değil, 

sese dayalı fonetik bir yazı biçimi kullanmaya başladılar. 

Fenike denilen bu yazı türünü öğrenmesi ve yerel dillere 

uyarlaması kolaydı ve bu yazı bugün kullandığımız mo-

dern Latin alfabesinin temelini oluşturdu.

Yerel topluluğa yatırım
Biz üçüncü milenyumun ilk büyük afeti olabilecek şeyi ya-

şarken, Bronz Çağı’nın sonlarında yaşamış insanların bize 

öğreteceği şeyler var. Quinn, “Yerel topluluğa yatırım ya-

pın, çünkü yukarıdakiler kim olursa olsun, yerel işler muh-

temelen var kalacaktır” diyor. Elbette, diye ekliyor, ultra 

zengin şirketler de var kalacak. Ugarit’in en büyük tüccar-

ları yok olmadı, çünkü Sur gibi hayatta kalan şehirlerle si-

yasi bağlantıları vardı. Lüks evleri yanmış olabilir ama ye-

nilerini yaptıracak paraları vardı. 

Ekonomik çöküşün ardından şiddetli bir ayaklanma 

mı göreceğiz? Belki, ama günümüzün yüzde 1’i Bronz Çağı 

kralları gibi acı çekmeyebilir. Bir defa, yerel ticaret ağları 

MÖ 1000’de olduğu kadar sağlam değil, o zamanlar Surlu 

tüccarlar yakındaki köylerle, onlar da komşu şehirlerle ti-

caret yapardı. Murray, “Gerçekten yerel imalat ve tedarik 

sistemlerini yok ettik” diyor. “Az sayıda elitin çilenin çoğu-

nu çektiği Bronz Çağı vakasıyla olan karşıtlığını düşünmek 

biraz üzücü.”

Bugünlerde, yerel tüccarlar ve küçük şehirler Ugarit 

krallarının olduğu kadar uluslararası ticaret ve tedarik sis-

temlerine bağımlı. Bir şey hâlâ kesin. Hayatta kalmamız 

hâlâ sürdürülebilir yerel ağlara bağlı; krallar tarafından 

bahşedilen vergi molalarına değil.  
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İktidardaki Kadınlar:  
Bu Bir Ölüm Kalım Meselesi

Kadın liderler tarafından yönetilen ülkelerde 
Covid-19 sebepli ölümler diğer ülkelere oranla altı 
kat daha az oldu ve bu ülkelerde ekonominin daha 
hızlı iyileşmesi bekleniyor.   

Covid-19 krizi, bir süredir tartıştığımız bir konuyu teyit et-

miş gibi görünüyor: Kadın liderler, toplumsal eşitlik, sür-

dürülebilirlik ve inovasyon konusunda daha fazla çalışıyor 

ve bu da toplumu dışsal şoklara karşı daha dayanıklı hale 

getiriyor. 

LORENZO FIORAMONTI
LUCA COSCIEME

KATHERINE TREBECK
Social Europe 
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Kadın liderler tarafından yönetilen ülkelerde Covid-19 

sebepli ölümler diğer ülkelere oranla altı kat daha azdı 

ve bu ülkelerde salgın eğrisi çok daha hızlı şekilde düz-

leşme eğilimi gösterdi. Tayvan, Yeni Zelanda, Danimarka, 

Almanya, İzlanda, Norveç, Belçika, Danimarka, Slovakya, 

Finlandiya gibi kadın liderlerin yönettiği ülkelerin krize 

yaklaşımında fark yaratan benzer politikalar görüyoruz. 

Riskleri hafife almadılar, önleyici tedbirlere öncelik ve-

rip bunlara odaklandılar ve kısa vadeli ekonomik kaygılar 

yerine uzun vadeli sosyal refahı önemsediler. Geçtiğimiz 

birkaç yıl içinde, kadın liderlerin yer aldığı hükümetlerin 

çoğu, sosyal ve çevresel refaha daha fazla önem verdi, 

halk sağlığına daha fazla yatırım yaptı ve hava kirliliğini 

azalttı. Tüm bunlar Covid-19 ölümleriyle yakından ilişkili 

konulardır. 

Ekonomik durgunluk 
Kadın liderlerin yönettiği ülkelerin ekonomik durgun-

luktan da en az zarar görecek ülkeler olacağı öngörülüyor. 

2020 büyüme tahminlerinde, bu ülkelerde gayri safi yurtiçi 

hasılada ortalama yüzde 5,52 düşüş yaşanacağı öngörülü-

yor, erkek liderlerin yönettiği ülkelerde ise bu oran yüzde 7… 

Henüz “kadın faktörü” etkisi üzerine elimizde yeterli ka-

nıt yok fakat bu keskin farkların tesadüf olarak ele alınamaya-

cağı da açık. Kadın liderlerin seçilebildiği toplumlarda, diğer-

lerine oranla eşitlik, dayanışma ve işbirliği değerlerinin zaten 

içselleştirilmiş olduğu söylenebilir. Diğer yandan, bu kadın 

liderlerin çoğunun benimsemiş olduğu yönetim tarzı; sosyal 

ve çevresel refah merkezli kalkınma politikası da önemlidir. 

Bunun hem ekonomiye fayda sağladığı hem de toplum da-

yanıklılığını artırdığı anlaşılmış oldu. Erkek meslektaşlarının 

onlara bakarak, bundan ders çıkarması akıllıca olur.  

Kaynak: Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi
Kaynaklar: Social Progress Imperative, Dünya Bankası, Avrupa 
Komisyonu ve ulusal merkez bankaları
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ABD’nin üst düzey Covid-19 danışmanlarından Anthony 

Fauci, son zamanlarda halk sağlığı tavsiyeleri ile bireyler 

ve devlet arasındaki uyumsuzluğu kabul etti ve ülkenin 

salgına olan etkisiz tepkisini “bilim karşıtlığı eğilimi”ne 

bağladı. Bu eğilimin “akıl almaz” olduğunu çünkü bilimin 

“hakikat” olduğunu söyledi. Fauci, bilime kulak vermeyi 

reddederek maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini 

küçümseyenlerin varlığını “hayret verici” buldu ve onları 

“aşı karşıtları” ile karşılaştırdı.

Fauci’nin bu şaşkınlığı ise beni şaşırtıyor. Belli ki Fauci, 

koronavirüs konusunda ne kadar uzmansa, köklü “bilim 

karşıtlığı eğilimi” veya bilimin inkârı konusuna da bir o ka-

dar uzak. 

Koronavirüs ve Bilimin İnkârı
ADRIAN BARDON

Scientific American
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Amerikalılar giderek daha fazla, aşırı derecede kutup-

laşmış, kendi bilgi âleminde yaşayan, bilgiden izole ideo-

lojik topluluklar haline geliyor. 

Siyasi blog dünyasında küresel ısınma ya bir aldatma-

ca olarak görülüp göz ardı edildi ya da bir tepki geliştiril-

meye değmeyecek kadar kuşkulu görüldü. Diğer coğrafi 

veya çevrimiçi topluluklarda aşı güvenliği, klorlu içme su-

ları ve genetiği değiştirilmiş gıdalar konusu çarpıtıldı veya 

görmezden gelindi. Koronavirüs hakkında duyulan endişe-

lerde ise hangi siyasi partiye yakın olduğunuza göre deği-

şen bir uçurum var. Görünüşe göre bu uçurum da kısmen, 

sosyal mesafenin etkisi ya da gerçek Covid-19 ölüm sayıla-

rı gibi fiili konulardaki partizan anlaşmazlıklara dayanıyor.  

Teoride fiili anlaşmazlıkların çözümünün nispeten ko-

lay olması gerekir: Sağlam delilleri veya güçlü uzmanların 

fikir birliğini kanıt olarak sunmanız yeterli olur. Bu yaklaşım 

çoğu zaman, örneğin hidrojenin atom ağırlığı konusunda, 

başarılı sonuç verir. 

Ama bir bilimsel tavsiye, birilerinin çıkarına veya ide-

olojik dünya görüşüne tehdit oluşturan bir resim ortaya 

koyduğunda işler bu şekilde yürümez. Uygulamada, siya-

sallaşmış herhangi bir konuda bir kişinin uzmanlığının ka-

bul edilip edilmemesinde siyasi, dini veya etnik kimliğin 

oldukça etkili olduğu görülüyor. 

Sosyal bilimciler, kişinin, ulaşmak istediği sonuca göre 

bazı kanıtları kabul etme, bazılarını görmezden gelme yö-

nünde karar vermesini “güdülenmiş muhakeme” olarak 

tanımlıyor. The Truth About Denial adlı kitabımda açıkladı-

ğım gibi, bu insani eğilim, fiziksel dünya, ekonomi tarihi veya 

güncel olaylar hakkındaki her türlü durum için geçerlidir.

İnkâr cehaletten kaynaklanmaz 
Bu fenomenle ilgili disiplinler arası çalışma, şunu açıklığa 

kavuşturmuştur: Çeşitli grupların iklim değişikliği gerçeği-

ni kabul edememesi, bu konuyla ilgili bilimsel görüşlerden 

haberdar olmamalarıyla açıklanamaz. 

Aksine, birçok tartışmalı konuda uzmanların fikrini 

görmezden gelmenin altında yatan şey, kişinin siyaseten 

buna ikna olmamasıdır. 

2015’teki bir meta analiz çalışması, katılımcıların as-

lında politika, bilim ve/veya enerji politikasında bilgi dü-

zeyleri yükseldiğinde, iklim değişikliğinin gerçekliği ko-

nusundaki ideolojik kutuplaşmanın arttığını gösterdi. 

Muhafazakârların iklim bilimini inkâr etme olasılığı, üni-

versite eğitimi almışlarsa, önemli ölçüde artıyor. Testlerde 

bilişsel çok yönlülük veya nicel akıl yürütme becerisi açı-

sından en yüksek puanı alan muhafazakârlar, iklim bilimi 

konusunda “güdülenmiş muhakeme” eğilimi göstermeye 

en yatkın olanlardı.  

İnkâr, sadece muhafazakârlarda ortaya çıkan bir sorun 

değil. Çalışmalar, liberallerin de, nükleer atıkların güvenli 

şekilde depolanması veya silah taşıma ile ilgili yasaların et-

kisi konusunda uzman görüşlerini kabul etme olasılığının 

düşük olduğunu gösteriyor. 
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İnkâr doğamızda var
İnsanın rasyonelleştirme yeteneği, yüz binlerce yıllık adap-

tasyon sürecinin bir ürünüdür. Atalarımız, üremek için ol-

duğu kadar dünyayla ilgili gerçek inançlar geliştirmek için 

de işbirliği ve iknadan yararlanan küçük gruplar şeklinde 

evrimleşti. Bir kişinin kabilesine uyumu, grubun ideolojik 

inanç sistemine uyum sağlamasını gerektirdi; burada, bu 

inanç sisteminin bilime veya batıl inanca dayanmasının bir 

önemi yoktu. Kişinin “grubu” ve grubunun dünya görüşü 

lehine içgüdüsel önyargısı, insan psikolojisinin derinlerine 

yerleşmiştir.

İnsanın benlik algısı, grubunun statü ve inanç kim-

liğiyle yakından ilişkilidir. İnsanların, kendini tanımladı-

ğı grubun dünya görüşüne tehdit oluşturan bir bilgiye 

otomatik ve savunmacı bir tepki vermesi şaşırtıcı değil. 

Rasyonelleştirir ve kanıtlar arasından istediklerimizi seçe-

riz; geri kalanını reddetmek için nedenler bulur, sevdiği-

miz uzmanların görüşüne itibar ederek “doğrulama önyar-

gısı” geliştiririz.  

İstenmeyen bilgiler, başka şekillerde de tehdit olarak 

algılanabilir. Psikolog John Jost gibi “sistem gerekçelen-

dirme teorisi” üzerine çalışan bilim insanları, tehdit olarak 

algılanan durumların yaşandığı sistemlerin nasıl esnek ol-

mayan, katı düşünme biçimini tetiklediğini göstermiştir. 

Örneğin ekonomik sıkıntılar veya dış tehditler karşısında 

halk, genellikle güvenlik ve istikrar vaat eden otoriter li-

derlere yöneliyor. 

İdeolojik olarak heyecan yaratan durumlarda, kişinin 

önyargıları gerçek inançlarını etkiler. Kendinizi, kültürel 

ilişkileriniz, sosyal veya ekonomik statükoya bağlılığınız 

veya bunların bir birleşimi ile tanımlıyorsanız, inanç siste-

minizi tehdit eden bilgiler (örneğin endüstriyel üretimin 

çevre üzerindeki olumsuz etkileri gibi), kimlik algınızı da 

tehdit eder. Güvenilir siyasi liderler veya yandaş medya, 

Covid-19 krizinin fazla abartıldığını söylüyorsa, aksi yön-

deki bilimsel görüşlerin dile getirdiği, gerçeklere dayanan 

bilgi, kişisel bir saldırı gibi algılanabilir.

İnkâr her yerde 
Bu tür etki altında kalmış, güdülenmiş muhakeme, kanıt-

lara rağmen tarihsel gerçeklere ve bilimsel düşüncelere 

gösterilen inkârın çok sayıdaki uç örneğini açıklar.

Vergi indirimlerinin ekonomik büyüme açısından ken-

dini amorti ettiği görülüyor mu? Göçmen sayısının fazla 

olduğu topluluklarda şiddet suçlarının oranı daha mı yük-

sek? Rusya, 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine müdaha-

le etti mi? Tahmin edilebileceği gibi bu tür konulara ilişkin 

uzman görüşleri, yandaş medya tarafından sanki kanıtın 

kendisi doğası gereği taraflıymış gibi ele alınır. 

İnkâr fenomenleri çok sayıda ve çok çeşitlidir ama ni-

hayetinde arkalarında yatan hikâye oldukça basittir. İnsan 

bilişi, bilinçsiz duygusal tepkilerden ayrılamaz. Doğru ko-

şullar oluştuğunda; aynı grupta yer alan kişilerin birbirini 

kayırması, varoluşsal kaygılar, istikrar ve kontrol isteği gibi 

evrensel insan özellikleri, sistem gerekçelendirme teorisi-

ne dayanan zehirli kimlik politikasıyla birleşir. 

Bilim inkârcılığı, herkesin bildiği gibi, gerçeklere kar-

şı dirençlidir çünkü burada asıl mevzu gerçekler değildir. 

Bilimin inkârı, kimliğin bir ifadesidir; genellikle sosyal ve 

ekonomik statükoya yönelik tehdit algısı sonucu ve elit 

mesajlara bir tepki olarak tezahür eder.

Doğrusu beni asıl, Anthony Fauci’nin, siyasetin Covid-19 

tutumları üzerindeki önemli etkisinin ya da Cumhuriyetçi 

hükümet yetkililerinin duruşunun, Kongredeki yandaşların 

maske kullanımının gerekliliğini reddeden tavırlarının veya 

Tulsa’daki son Trump mitinginin nasıl mesajlar gönderdiği-

nin farkında olmaması şaşırttı. Bilimde etkili iletişim, yandaş 

mesajların halkın tutumu üzerindeki derin etkisi nedeniyle, 

kritik öneme sahiptir. Aşılama, kaynakların tükenmesi, iklim 

ve Covid-19, hayati öneme sahip meselelerdir. Bunlarla ba-

şarılı şekilde başa çıkmak için bilimin bize, bilim inkârcılığıy-

la ilgili söylediklerini görmezden gelmemeliyiz. 
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Dünyanın her yanında devletler, otuz yılı aşkın süredir diji-

tal dönüşüme önemli bir kaynak yatırdı. Yine de İngiltere, 

Singapur, Estonya, Avustralya gibi dijitalleşme şampiyon-

ları dışındaki pek çok ülkede “dijital”, hem devlet hem de 

yurttaşlar için hâlâ bir zorluk alanı olmayı sürdürüyor. Ge-

lişmekte olan ülkelerin çoğunda halka, yurttaş merkezli, 

kullanımı kolay ve erişilebilir dijital hizmet sunulmuyor. 

İç yönetim ve bürokratik süreçlerle ilgili kamu hizmet-

lerinin dijitalleştirilmesi, çoğunlukla devletler tarafından 

uygulanır. Bu dijital hizmetler, yurttaşın ihtiyaçlarını ve hiz-

met talep sürecini göz önünde bulundurmak yerine, dev-

letin hizmet sunum mantığında tasarlanır. Sonuçta sağlık, 

eğitim, evlilik ve doğumla ilgili belge almak gibi çeşitli hiz-

metler, otomatik şekilde yapılamaz. Bu işlemler yetersiz, 

zahmetli ve pahalıdır. 

Yurttaş Odaklı Dijital 
Dönüşüm

LILIT ARZOYAN 
GMF
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Koronavirüs salgınında, karantina sırasında birçok kişi-

nin kamu hizmetlerine erişmesi gerekti. Dijital araçların ve 

e-hizmetlerin önemi arttı. Dijital kamu hizmetlerine olan 

talebin artması, dijitalleşmede yaşanan zorlukları daha da 

açığa çıkardı. Devletler, dijital ekonominin büyümesine ve 

toplum yararına odaklı platformlar ile toplum hizmetine 

sunulacak teknolojinin güvenli ve modern şekilde uygu-

lanabilmesine imkân veren modeller sağlamaya odaklan-

malıdır.

Dijital sıçrayış fırsatları değerlendirilmeli  
Artık enformasyon ve iletişim teknolojisi; maliyetleri düşür-

mek, üretkenliği artırmak, hizmet sunumunu iyileştirmek, 

müşteri ve yurttaşla etkileşim kurmak, yeni değer ve iş-

ler yaratmak için her zamankinden daha fazla kullanılıyor. 

Bununla birlikte, birçok ülke bu teknolojiyi ulusal kalkınma 

stratejisine uygulamakta ve hem devletin işleyişini hem 

de sanayinin ve işletmelerin çalışma şeklini değiştirmekte 

yavaş kalmıştır. “Eski” teknolojiye sahip ülkeler için Singa-

pur, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ekonomilerden 

teknoloji kullanımını öğrenmek hayati önem taşır. Devlet 

ile yurttaş arasında zihniyet farkı oluşan ülkeler için, dev-

letin bir anda dijital sıçrayış yapma fırsatı daha güçlüdür. 

Dijital çağa ayak uydurmak için bulut bilişim sistemi, mobil 

hizmetler, büyük veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolo-

jilerin yeterli ve sağlam bir temele sahip olması gerekir. 

Ayrıca bunlara uyarlanabilir liderlik, yönetişim, beceriler, 

kurumlar, politikalar ve düzenlemeler eşlik etmelidir. 

Devletler, kamu yönetimini ve dijital ekonomiyi geliş-

tirmek adına yurttaş merkezli hizmet ve veri odaklı karar 

verme sürecini temel hedefleri arasına sokmalı ve bunun 

için belirli teknolojik yeteneklere odaklanmalıdır. Kamu 

sektörü modernizasyonu, ülkelere ekonomik durumlarını 

iyileştirmek için sonsuz olanaklar sunar. Bu, bir günde ger-

çekleşebilecek bir şey değildir; GovTech Küresel Girişimi, 

Tallinn e-Devlet Deklarasyonu ve 2016-2020 AB e-Devlet 

Eylem Planı gibi uluslararası en iyi uygulama ve girişimler 

dikkate alınarak, titizlikle yapılmalıdır. 

Talebin, dijital dönüşüme etkisi
Sağlıklı bir demokraside, devlet ile halk arasındaki güve-

nin artırılması için dijital dönüşümlerin yurttaş merkezli 

olması gerekir. Hükümet, halkla güçlü bir iletişim kurmalı,  

savunmasız topluluklara ve önemli enformasyona ulaşma-

ya odaklanmalıdır. İşe, dijital dönüşümün merkezine, diji-

tal okuryazarlık, kişiselleştirilmiş hizmetler ve dijital erişile-
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bilirliği oturtarak başlayabilirler. Talep, dijital dönüşümde 

önemli bir rol oynar. Yurttaşın karar alma sürecine daha 

fazla katılımı ve daha iyi dijital hizmetler talep etmesi, diji-

talleşme için kaldıraç görevi görür ve süreci daha yurttaş 

odaklı hale getirir.

Talep doğrudan dijital okuryazarlık ve erişim ile ilgilidir: 

Dijitalleşmenin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve altya-

pı gibi pek çok sektörle kesişmesi ve kaliteli bağlantının 

erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirilmesi gerekir. Dijital 

açıdan vasıflı hale gelen bir nüfus, devletin de daha hızlı 

dönüşmesine katkıda bulunur. Dijital beceriler uzun vade-

li yatırım gerektirir ama bunun doğrudan faydası yaşamın 

her alanında ve ülkenin genel ekonomik gelişiminde his-

sedilir. Yurttaşlar bu becerileri, çeşitli eğitim merkezleri, 

kendi kendini yetiştirme ve e-eğitim yoluyla kazanabilir 

ve yüksek vasıflı işgücü haline gelebilir. Fakat devletlerin, 

coğrafya, cinsiyet ve yaşa dayalı dijital ayrımlardan kaçın-

mak için STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matema-

tik) eğitim fırsatları, medya okuryazarlığı ve örgün eğitimin 

ötesinde dijital beceriler kazandıracak önemli yatırımlar 

yapması gerekir.  

Singapur ve Estonya gibi dijitalleşme şampiyonu ülke-

lerin en iyi uygulamaları, kamu hizmetine odaklı ve yurtta-

şın kendi öznel koşullarına uygun olarak kişiselleştirilmiş, 

devletle fiziksel temas kurmaya gerek bırakmayan, kul-

lanımı kolay ve otomatik hizmetlerin tasarlanabileceğini 

gösteriyor. Örneğin yurttaşın, çocuğunun doğumunu kay-

dettirmek için devlet kurumuna gitmesini beklemek yeri-

ne hastaneler, annenin sağlık profilini güncellediklerinde 

doğum kaydının da otomatik olarak yapılması sağlana-

bilir. Ebeveyn, kullanıcı adı ve diğer bilgileri girerek yeni 

doğanın profiline ortak erişime sahip olabilir. Benzer şe-

kilde, sistemde tutulan veriler, çeşitli devlet kurumlarının 

enformasyonu etkin şekilde kullanmasına izin verir. Devlet 

doğum kayıtlarına bakarak, sağlık hizmetlerine olan talebi 

tahmin edebilir, okul öncesi ve okula giriş sürecini planla-

yabilir. Bu, yurttaşın yaşamını radikal şekilde iyileştirir ve 

devletin verimliliğini artırır.

Dijital sınıflaşmanın önüne geçmek 
Dijital hizmetlerin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği, tüm yurt-

taşların kamu hizmetlerini kolayca kullanabileceği bir ta-

sarımla sağlanabilir. Bu da yaşlılar ve engelliler gibi özel 

ihtiyaçları olan kişilere öncelik verilmesi ve tüm bunların 

sadece akıllı telefonla internete bağlanarak gerçekleştiri-

lebilmesi anlamına gelir. Bu nedenle devlet kurumları, kri-

tik bir işlevsellik sağlayan mobil uygulamalara daha fazla 

önem vermelidir. Ayrıca internete hiçbir erişimi olmayan 

kişilerin ihtiyaçları da araştırılmalıdır. İnternet kullanama-

yan nüfus oranını etkileyen temel nedenler ülkeden ülke-

ye değişmekle birlikte, genellikle internet bağlantı ücret-

lerinin ve cihaz fiyatlarının yüksekliği, beceri eksikliği ve 

bağlantı kurmaya olan isteksizlikle ilişkilidir. Bu zorluklara 

odaklanmanın, dijital sınıflaşma ve toplumsal cinsiyet far-

kını azaltmak, ulusal medya okuryazarlığını artırmak, diji-

tal becerilerle kişi ve toplulukları güçlendirmek gibi birçok 

yararlı etkisi olabilir.

Dijitalleşme, hiç bitmeyen bir süreçtir. Zamanla ortaya 

yeni yapılar ve kamu hizmetleri çıkacaktır. Yurttaşlar ve 

kuruluşlar, depolanacak daha fazla veri üretecek, bu ve-

riler düzenlenip analiz edilecektir. Kamu hizmetinin basit 

veya kolay anlaşılabilir olmadığı ülkelerde, sürekli değişen 

bu süreç, yurttaşlar için büyük karışıklık yaratır. Devletler, 

kamu hizmetlerini, yurttaşı merkeze alarak ve yurttaşın 

kullanım deneyimini geliştirerek yeniden düşünmeli ve ta-

sarlamalıdır. Kapsamlı ve iddialı bir dijital gündem, dev-

letin ve ekonominin işleyişinde radikal gelişmeleri teşvik 

etmekte önemli rol oynayabilir. 
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Yapay Zekânın  
Sorunlarının Kökenleri  

Karen Hao, MIT Technology Review dergisindeki 
yazısında algoritmik ayrımcılık ve “hayalet 
çalışma” kavramlarının ortaya kazara çıkmadığına 
dikkat çekiyor. Hao’ya göre “bu sorunları 
çözmenin yolu, uzun ve sıkıntılı geçmişlerini 
anlamaktan geçiyor”.  

2015’in Mart ayında Güney Afrika’daki Cape Town 

Üniversitesinde İngiliz sömürgeci Cecil Rhodes’in kam-

püsteki heykeli yüzünden protestolar başladı. Maden 

zengini olan ve üniversitenin kurulduğu araziyi bağışla-

yan Rhodes, Afrikalılara yönelik soykırımlar gerçekleştir-

miş ve Apartheid politikasının temellerini atmış bir isimdi. 

“Rhodes Yıkılmalı” pankartları taşıyan öğrenciler, heykelin 

kaldırılmasını talep ediyordu. Protestolar tüm dünyaya ya-

yılarak eğitim sistemindeki sömürgeci mirasın silinmesine 

yönelik bir harekete dönüştü. 

KAREN HAO
MIT Technology Review 
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Bu olay Deep Mind’da görevli Güney Afrikalı yapay 

zekâ araştırmacısı Shakir Mohamed’i sömürgeci mira-

sın kendi araştırma alanında da var olabileceğini düşün-

meye yöneltti. Yapay zekânın algoritmik ayrımcılık gibi 

sorunlarla uğraşmaya başladığı 2018’de Mohamed fikir-

lerini dile getirdiği bir blog yazısı yayınladı. Bu yazıda 

araştırmacılara “yapay zekâyı sömürgecilerden temizle-

me”; bu alandaki çalışmaların Silikon Vadisi gibi batıdaki 

merkezlerle sınırlı kalmaması, teknolojinin gelişimine yol 

gösterecek yeni seslere, kültürlere ve fikirlere kucak açıl-

ması çağrısı yaptı.

George Floyd’un öldürülmesinin ve küresel ırkçılık 

karşıtı hareketin başlamasının ardından “Rhodes Yıkılmalı” 

çağrılarının bu defa Oxford Üniversitesinde yeniden yüksel-

meye başladığı günümüzde, Mohamed meslektaşı William 

Isaac ve Oxford’da doktora yapan Marie-Therese Png’le 

birlikte yeni bir makale yayınladı. Bu makale Mohamed’in 

daha önceki fikirlerini, yapay zekânın temellerinin sömür-

geciliğe dayandığını gösteren spesifik örneklerle yeniden 

gündeme taşıyor ve tarihi öğrenerek soruna çözüm getir-

meye yönelik stratejiler sunuyor. 

Sömürgecilik yapay zekâ alanında nasıl ortaya çıkıyor?
Tarihsel sömürgecilik bitmiş olsa da etkileri günümüzde 

de sürüyor. Akademisyenler bu duruma “sömürge zihniye-

ti” adını veriyor: Modern çağda ırklar, ülkeler, zenginler ve 

yoksullar ile diğer gruplar arasındaki güç dengesizliğinin, 

sömürgecilerle sömürgeler arasındaki güç dengesizliği-

nin uzantısı olduğu fikri.

Örnek olarak yapısal ırkçılığı ele alalım. Irk kavramını 

ve ırklar arasındaki farkları ilk olarak Avrupalılar, köle tica-

retini ve sonrasında da Afrika ülkelerinin sömürgeleştiril-

mesini haklı göstermek amacıyla icat etti. Bu ideolojinin 

etkileri ABD’de, ülkenin kendi köle ticareti tarihinde, Jim 

Crow’da ve polisin uyguladığı şiddette görülebilir. 

Hayalet Çalışma. Hayalet çalışma olgusu, yani yapay 

zekâ inovasyonunu desteklemek için gereken, görünmez 

veri işgücü, sömürgeci ile sömürülen arasındaki tarihsel 

ilişkiyi biraz aşar. Birçok eski ABD ve İngiltere sömürgesi 

(Filipinler, Kenya ve Hindistan) ABD’li ve İngiliz şirketlerin 

hayalet çalışma merkezi halini almış durumda. Bu ülkeleri 

veri çalışmalarına doğallıkla uygun hale getiren İngilizce 

konuşan ucuz işgücünün var oluş sebebi, geçmişte sö-

mürge olmalarıdır. 

Beta Testler. Yapay zekâ sistemleri “gerçek” kullanıcı-

lar tarafından kullanılmadan önce çok daha savunmasız 

gruplar üzerinde denenir. Örneğin Cambridge Analytica, 

algoritmasını ABD ve İngiltere’de kullanıma almadan önce 

2015 Nijerya ve 2017 Kenya seçimlerinde beta testler ger-

çekleştirmiştir. Sonradan gerçekleştirilen araştırmalar bu 

deneylerin Kenya seçim sürecine aktif şekilde müdahale 

ettiğini ve toplumsal uyumu bozduğunu ortaya çıkartmış-

tır. Bu tür testler İngiliz imparatorluğunun sömürgelerine 
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yeni ilaç ve teknolojilerin denendiği laboratuvar muamele-

si yapmasına benzemektedir.

Yapay Zekâ Yönetişimi. Sömürgeci dönemden miras 

kalan jeopolitik güç dengesizlikleri de yapay zekâ yöne-

tişimini aktif olarak şekillendiriyor. Buna küresel yapay 

zekâ etik kılavuzları furyasında tanık olmuştuk: Afrika, 

Latin Amerika ve Orta Asya’daki gelişmekte olan ülkeler 

büyük ölçüde tartışmaların dışında tutulmuş, bu yüzden 

kimi ülkeler uluslararası veri akışı anlaşmalarına katılma-

yı reddetmişti. Sonuç: Gelişmiş ülkeler kendi avantajları 

doğrultusunda şekillendirilen küresel normlardan orantı-

sız şekilde faydalanırken, gelişmekte olan ülkeler giderek 

geride kalıyor.

Uluslararası Toplumsal Kalkınma. Son olarak, aynı jeopo-

litik dengesizlikler yapay zekânın gelişmekte olan ülkelere 

yardımcı olmak amacıyla kullanılma şeklini de etkiliyor. 

“İyilik için yapay zekâ” ya da “Sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik yapay zekâ” gibi inisiyatifler genellikle ataerkildir. 

Kendi bağlamına uygun yeni sistemler yaratmak yerine 

gelişmekte olan ülkeleri mevcut yapay zekâ sistemlerine 

bağımlı olmaya zorlarlar.

Araştırmacılar bu örneklerin bütünü yansıtmasa da 

sömürgeci geleneğin yapay zekânın gelişiminde ne kadar 

etkili olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bu örnekler aynı za-

manda görünüşte birbirinden bağımsız problemleri de tek 

bir ana başlık altında topluyor. Isaac, “Bu örnekler bize bu 

meselelerin neden önemli olduğunu ve uzun vadede bu 

sorunları değerlendirmek ve çözmek amacıyla neler yapa-

cağımızı belirlememizi sağlayan yeni bir gramer ve sözlük 

sunuyor” diyor. 

Sömürgeci anlayıştan arındırılmış bir yapay zekâ 
Araştırmacılar, yapay zekânın zararlı etkilerinin bu pers-

pektiften ele alınmasının faydasının gelecekte verebilece-

ği zararları öngörmeye ve önlemeye yönelik bir çerçeve 

sunması olduğunu söylüyor. Png “istenmeyen sonuçlar” 

diye bir şey olmadığını savunuyor; bunlar, organizasyonlar 

ve araştırma kurumlarının temsilde çeşitlilik sağlamaması-

nın yarattığı kör noktaların doğal sonucudur. 

Bu bağlamda, araştırmacılar sömürgeci anlayıştan 

arınmaya, daha kapsayıcı ve faydalı bir yapay zekâ kurma-

ya yönelik üç teknik öneriyor.

Bağlam farkındalıklı teknik gelişim. Öncelikle, yeni 

sistemler kuran yapay zekâ araştırmacıları, bu sistemlerin 

nerede ve nasıl kullanacağını hesaba katmak zorundadır. 

İşleri kodları yazmakla bitmemelidir. Testleri gerçekleştir-

meleri, uygun şekilde kullanımını kolaylaştıran politikaları 

desteklemeleri, uygunsuz kullanımı önlemeye yönelik ey-

lemleri organize etmeleri gerekir.

Tersine koruma. İkincisi, marjinalleştirilmiş grupları dinle-

meleri gerekir. Bunu yapmanın yollarından biri, yeni yeni 

filizlenen, makine öğrenmesi sistemlerinin tasarımından 

en çok etkilenen insanları da kapsayan katılımcı makine 

öğrenmesi uygulamasıdır. Bu uygulama insanlara makine 

öğrenmesi problemlerinin oluşturulma şekline karşı çıkma 

ve müdahale etme, hangi verilerin nasıl toplandığını, nihai 

modellerin nerede kullanılacağını sorgulama şansı verir

Dayanışma. Marjinalleştirilmiş gruplara kendi yapay zekâ 

çalışmalarını başlatması konusunda destek ve olanak da 

verilmelidir. Halihazırda kurulmuş bulunan Deep Learning 

Indaba, Black in AI ve Queer in AI gibi marjinalleştirilmiş 

yapay zekâ uygulama topluluklarının çalışmalarının yay-

gınlaştırılması gerekir. 

Araştırmacılar, makalenin yayınlanmasından bu yana 

yoğun bir ilgi ve heyecanla karşılaştıklarını söylüyor. Isaac, 

“Bu durum bana en azından bu çalışmanın olumlu karşı-

landığını gösteriyor” diyor. “Görünüşe göre toplumda bir 

diyalog isteği söz konusu.”  
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Tutkuyu Ateşleyen  
Bir İşyeri 

Tutku, öğrenmek için güçlü motivasyon sağlar ama 2017’de 

ABD’de yaptığımız bir araştırmada çalışanların yalnızca 

yüzde 13’ünün, çalışma ortamında mesleğinde gelişme 

sağlamaya yardımcı olacak tutkuyu gösterdiğini keşfettik. 

Tutkuyu ateşleyen öğrenme ortamlarını nasıl oluşturabili-

riz ve onları en büyük kurumlarda bile işleyecek şekilde 

nasıl ölçekleyebiliriz? 

Deloitte Üstünlük Merkezinde performans iyileştirmeyle 

özdeşleşen belirli bir tutku türüne (kâşif tutkusu) sahip insan-

ların üç özelliğini belirledik: 

• Kişinin belirli bir alandaki etkisini artırmaya uzun vadeli 

bir bağlanma; örneğin bankacılık, tıp, bahçıvanlık veya 

görsel sanatlar.

• Yeni meydan okumalar arama, onları yeni öğrenme fırsat-

ları olarak görme ve sorgulayıcı olma eğilimi.

• Bu meydan okumalarda yardımcı olabilecek kişilerle bağ-

lantılı olmayı arama eğilimi.

Bu tür tutku günümüzün iş dünyasında nadirdir. Ama yine 

de, araştırmamız çalışanların yüzde 50’sinden fazlasının 

JOHN HAGEL III  
JOHN SEELY BROWN
Harvard Business Review Blog
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üstüne inşa edilebilecek en az bir tutku özelliğine sahip 

olduğunu gösteriyor. Dahası, araştırmamızda 75 şirke-

tin öğrenmeyi artırmak için çalışma ortamında değişik-

lik yaptığını keşfettik. Özellikle iki kritik iş ortamı tasarım 

prensibinin, çalışanda tutku oluşmasında etkisi olduğunu 

keşfettik: deney yapma sistemleri yaratmak ve çalışanlar 

arasındaki bağlantıyı desteklemek.

Tutkuyu desteklemenin ilk yolu, öğrenen kişilerin kendi 

alanlarını keşfetmesini sağlayan deney yapma yolları oluştur-

maktır. Araştırmamızda bunun, çevrim sürelerini yoğunlaştır-

maya ve hata riskini azaltmaya yarayan birçok sürecin, aracın 

ve yönetim uygulamasının bir araya gelmesiyle gerçekleşti-

ğini gördük. Bu genellikle ekipler için fiziksel ve sanal alan 

paylaşmayı, prototip oluşturma ve geribildirim araçlarını ve 

yönetim desteğini içeriyordu. 

Tutkulu keşifler
Tutkuyu desteklemenin ikinci yolu, çalışanlar arasında 

bağlantılar kurmaktır. Tutkulu çalışanlar, amaçlarına ulaş-

makta yardımcı olacak diğer kişileri bulmaya programlıdır. 

Araştırmamızda, tutkulu keşifleri başarıyla destekleyen 

şirketlerin bu çalışanlar için organizasyonun içinde ve dı-

şındaki ilgili uzmanlığa sahip kişileri bulmayı kolaylaştırdı-

ğını keşfettik. Bu, sorunları daha verimli şekilde çözme ve 

gelecekte işbirliği yapma konusunda yardımcı oluyordu. 

Örneğin Motley Fool, tek işi aktif işbirliğini teşvik etmek 

olan bir baş işbirliği sorumlusu görevlendiriyor. Şirket içi 

sosyal ağ, çalışanlara belirli uzmanlık alanı olan kişileri bul-

mada yardımcı oluyor; hatta benzer tutku, beceri, tecrübe 

ve ilgi alanlarına sahip kişiler öneriyor.

Her şirket bu adımları atacak değil ama yöneticilerin, ça-

lışanlarının çalışma grubu seviyesinde tutku uygulamasına 

yardımcı olmak için yapabileceği iki şey daha var:

Öncelikle, güçlü bir soru belirleyin. Sadece günlük mey-

dan okumalara odaklanmak insanların, çalışma ekosistemin-

de gerçekleşen daha büyük değişiklikleri kaçırmasına yol 

açabilir. Bir amaç hissi oluşturmak (güçlü bir soru sormak 

ve cevaplamak için bir araya gelmek) bir çalışma grubunun 

küçük çaba artışlarının ötesine geçip bireysel tutkuya esin 

vermesine yardımcı olabilir. Güçlü bir soru oluşturmak için 

açık uçlu deyişler kullanın, “Yapmamız gereken şey bu mu” 

ve “Başka neler mümkün” gibi sorular yaratıcı düşünceyi teş-

vik eder ve yeni yaklaşımlar yaratır.

Önemli olana odaklanmak
Sonra da performans hattını öncelik haline getirin. Yalnızca 

istenilen sonucu bildirmek bir çalışma grubunu o sonuca 

ulaşma yoluna koymaz; yolda küçük kazanımlar tarafından 

dikkatin dağıtılması çok kolaydır. Bunun yerine, yüksek 

etkili performans amaçları belirleyin ve yönlerini izleyin, 

sonra da paylaşılan sonuçlar yönündeki hareketi hızlandır-

mak için ödünleşmelere gidin. Yönetim ekibinin dışında 

uzun vadeli düşünmeye teşvik etmek, çalışanlara istekle-

rini yükseltme ve önemli olan şeylere odaklanma ilhamı 

verebilir ve uzun vadeli taahhüdü derinleştirebilir.

İşgücünde tutkuyu beslemek henüz kullanılmamış bir fır-

sat. Kâşif tutkusuna sahip insanların daha hızlı öğrenme moti-

vasyonu vardır ve performans iyileştirmeyi artırmakta önemli 

rol oynayabilirler. Tutkuyu beslemek için belirli adımlar atmak 

hem çalışanlar hem de şirketler için ödüllendiricidir.  
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Mahremiyetinizi Google veya Facebook gibi 
şirketlerle paylaşmayın; onu koruyun, aksi halde 
hepimiz güçsüzleşiriz. 

Hayatınızdaki her kapıyı açan bir anahtarınız olduğunu 

düşünün. Evinize, yatak odanıza, bilgisayarınıza, telefonu-

nuza, arabanıza, kasanıza, sağlık kayıtlarınıza ulaşabilece-

ğiniz tek bir anahtar veya şifre… Bu anahtarı kopyalayıp 

yabancılarla paylaşır mıydınız? Öyleyse neden kişisel veri-

lerinizi, onu her isteyene veriyorsunuz?  

Mahremiyetiniz sizin en özel, sizi siz yapan ve en sa-

vunmasız olduğunuz yanlarınızın şifresidir. O sizin çıplak 

bedeniniz, cinselliğiniz, fantezileriniz, geçmişiniz, gele-

cekteki olası hastalıklarınız, korkularınız, kayıplarınız, ba-

şarısızlıklarınız, yetersizlikleriniz, hatalarınız, travmalarınız, 

en çok utandığınız anlar ve en sarhoş gecenizdir. 

Mahremiyetinizi, sizi seven biriyle paylaştığınızda bu 

yakınlık size keyif verir ve sırlarınızın aleyhinize kullanıl-

mayacağını bilirsiniz. Yakınlaşmak demek biraz da bizi 

savunmasız kılan şeyleri paylaşmak; karşımızdakine bizi  

Mahremiyet Güçtür
CARISSA VÉLIZ

Oxford Üniversitesi Uehiro Pratik Etik Merkezi ve 

Wellcome Etik ve İnsani Bilimler Merkezinde doktora 

sonrası araştırma görevlisidir. Ayrıca “Oxford Handbook of 

Digital Ethics” kitabının editörüdür.

https://aeon.co/users/carissa-veliz
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incitebileceği bir gücü sunmak ve bunu asla yapmayaca-

ğına güvenmek demektir. Ama herkes kişisel bilgilerini-

zi sizin yararınıza kullanmayabilir. Mahremiyet önemlidir 

çünkü mahremiyetin paylaşılması başkasına sizin üzeriniz-

de kullanabileceği bir güç verir.

Siz bir güç kaynağısınız
Saklayacak ya da korkacak bir şeyinizin olmadığını düşü-

nebilirsiniz. Yanılıyorsunuz. Kimlik hırsızlığından ayrımcı-

lığa, işsizlikten toplumsal aşağılanmaya kadar, korkacak 

çok şey var. Eğer böyle olmasaydı ev anahtarınızı da her-

kesle çekinmeden paylaşırdınız. 

“Ben kimim ki mahremiyetim bu kadar önemli olsun” 

diye düşünüyor, bu nedenle de kendinizi güvende hisse-

diyor olabilirsiniz. Kendinizi küçümsemeyin, önemli olma-

saydınız devletler ve şirketler sizi gözetlemek için bu kadar 

zahmete girmezdi.

Elinizde dikkatiniz ve odaklanmayı beceren bir aklınız 

var; işte herkes bunun peşinde. Hakkınızda daha fazla şey 

bilirlerse dikkatinizi de daha iyi dağıtabilirler. Paranız var; 

şirketler bunu onlar için harcamanızı ister. Sigortacılar, 

risklerinizi değerlendirmek için verilerinizi ister. Bir mesle-

ğiniz var; işverenler işe aldığı kişi hakkında her şeyi bilmek 

ister. Bir bedeniniz var; kamu ve özel kurumlar onun hak-

kında daha çok şey bilmek ister. Bir kimliğiniz var; suçlular 

onunla sizi taklit ederek suç işlemek ister. Kişisel bağlan-

tılarınız var; uygulamalar başkalarına ulaşmak için sizden 

kişilerinize erişim izni ister. Bir oyunuz var; ulusal ya da 

uluslararası güçler, çıkarını koruyacak adaya oy vermenizi 

ister. Gördüğünüz gibi gayet önemlisiniz; siz bir güç kay-

nağısınız. 

Çoğumuz verilerimizin parasal değeri olduğunun far-

kındayız. Ama verileriniz sadece satılabildiği için değerli 

değildir. Örneğin Facebook ya da Google, teknik olarak 

verilerinizi satmaz. Onlar, sizi etkileyebilme gücünü satar; 

size reklam gösterme ve davranışlarınızı tahmin etme gü-

cünü… Aslında Google veya Facebook’un derdi veri değil, 

güçtür. İşte veriyi bu kadar arzulanan yapan da budur. 

İktidarın iki yönü vardır. İlki, Alman filozof Rainer Forst’un 

söylediği gibi; “A’nın B’yi, düşünemeyeceği veya yapmaya-

cağı bir şeyi düşünmeye veya yapmaya motive etme ka-

pasitesi”dir. Alman ekonomi politik uzmanı Max Weber ise 

iktidarın ikinci yönünü şöyle açıklıyor: “Kişi ve kurumların 

kendi iradesini, direnişe rağmen, gösterme becerisi.” 

Gücün faklı türleri vardır; ekonomik güç, politik güç 

gibi... Ama gücü enerji gibi de düşünebilirsiniz; bir türden 

başka bir türe dönüşebilir. Örneğin zengin bir şirket para-

sını, lobicilik yoluyla siyaseti etkilemek veya reklam vere-

rek kamuoyunu şekillendirmek için kullanabilir.

Mahremiyet, dijital çağın en önemli gücüdür
Dijital çağda kurumların nasıl güç sağladığını ve gücü na-

sıl kullandığını anlamak için mahremiyet, bilgi ve güç ara-

sındaki ilişkiye bakmamız gerekir. Bu, hak ihlallerine karşı 

koyacak fikir ve araçlar üretmemizi sağlayacaktır.  

Bilgi ile güç arasında sıkı bir bağ vardır. Fransız filozof 

Michel Foucault, bilginin kendi başına bir iktidar biçimi 

olduğunu savunur. Mahremiyetimizi koruyarak, başkasını 

aleyhimize kullanılabileceği bilgiden yoksun bırakır, onu 

güçsüz kılarız.  

Biri hakkımızda ne kadar çok şey bilirse, hareketleri-

mizi o kadar tahmin edebilir ve bizi o kadar etkileyebilir.  
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Güç, düşünce biçimlerini ve hassasiyetleri dönüştürür, 

yeni var olma yolları üretir. Bu bağlamda İngiliz siyaset te-

orisyeni Steven Lukes, iktidarın, çıkarına aykırı davranan 

kişilerin isteklerini yeniden üreteceği bir sistem yaratabile-

ceğini savunur. Günümüzde bilgiden doğan güç ile tercih-

leri şekillendirmeye örnek olarak, şirketlerin tasarladıkları 

uygulamalara insanları bağımlı kılmak için önce dopami-

nin nasıl çalıştığını araştırmasını gösterebiliriz.  

Kişisel bilgilere erişimle ortaya çıkan güç, özel bir güç 

türüdür. Çünkü bu gücü elinde tutanlar, onu ekonomik, 

politik ve diğer türden güçlere dönüştürebilir. Bu nedenle 

mahremiyet üzerindeki iktidar, dijital çağın en önemli güç 

türüdür.

Google, kurulduğu ilk iki yıl, popüler olmuş ama hâlâ 

sürdürülebilir bir iş modeli geliştirememişti. Kâr elde ede-

meyen bir internet girişimiydi. 2000’de şirket, Google 

AdWords’ü piyasaya sürdü ve böylece veri ekonomisini 

başlatmış oldu. Artık Google Ads olarak adlandırılan bu 

araç, kullanıcı etkileşimlerinden sağladığı verileri reklam 

satmak için kullandı. Böylece Google gelirinde dört yılda 

yüzde 3590 artış sağladı.

Aynı yıl Federal Ticaret Komisyonu çevrimiçi gizlilik dü-

zenlenmesi için kongreye bir tasarı sundu ama 11 Eylül 

saldırısı ile birlikte güvenlik konusundaki endişeler mahre-

miyetin önüne geçti ve düzenleme planından vazgeçildi. 

Artık devletler de, insanları kontrol etmek için verilere eri-

şim sağlamakla ilgileniyordu. Dijital gözetim, özel ve kamu 

kurumlarının ortak çabası ile ilerledi. 

Devletler artık vatandaşları hakkında her zamankinden 

daha fazla şey biliyor. İstihbarat teşkilatları bugün nüfusun 

tamamı hakkında çok daha fazla bilgi tutuyor. ABD’li film ya-

pımcısı Laura Poitras’ın, 2014’te Washington Post’a verdiği 

röportajda dediği gibi; “Facebook, istihbarat kurumlarına 

bir armağandır”. Bu tür bilgiler, hükümetlere protestoları 

tahmin etme ve hatta katılmayı planlayan kişileri önceden 

gözaltına alma gücü veriyor. Bu güce sahip olmak ve dire-

nişi başlamadan ezmek her despotun hayalidir.

Teknoloji şirketleri, inovasyonlarının kaçınılmaz 
olduğunu söyler
Pek çok teknoloji şirketi, verilerinizi toplamak ve reklam al-

makla kalmaz, hakkınızda bir dosya oluşturur ve onu para 

veren hemen herkese satacak “veri komisyoncuları” ile de 

paylaşır. Verilerinizi satın alanlar arasında sigortacılar, hü-

kümetler, müstakbel işverenler ve hatta dolandırıcılar bile 

olabilir. 

Veri akbabaları, gücün her iki yönünü de kullanma ko-

nusunda inanılmaz derecede başarılıdır: Verilerimizi gö-

nüllü şekilde vermemizi sağlar ve direnmeye çalıştığımız-

da bile onu elimizden almayı başarırlar. Sadakat kartları, 

bazı şeyleri bize gönüllü şekilde yaptıran güce örnektir. Bu 

kartlar ile marketlerle indirim almak için verilerimizi gönül-

lü şekilde paylaşırız. Aslında indirim teklifinin altında yatan 

şey, şirketin sizi gözetleme ve belli ürünlere indirim yapa-

rak sizin alışveriş davranışlarınızı şekillendirme arzusudur. 

Google’ın yapmamasını söylediğiniz halde Android telefo-

nunuza konum verilerinizi kaydetmesi de gücün, direnişe 

rağmen veriyi elinizden almasına bir örnektir.  

Teknoloji şirketleri, “yanlış bir şey yapmıyorum, neden 

verilerimin saklanmasına itiraz edeyim ki” diye düşünme-

nizi ister. Dijital teknolojinin bir gelişme olduğunu ve ve-

rilerinizi bir meta olarak ele almanın dijital teknoloji için 

gerekli olduğunu düşünmenizi isterler. Daha da önemlisi 

teknoloji şirketleri, pazara getirdiği bir inovasyonun ka-

çınılmaz olduğunu düşünmenizi ister: “Bu ilerlemedir ve 

ilerleme durdurulamaz.”

Oysa bu anlatı hem keyfi hem de yanıltıcıdır. Danimar-

kalı iktisatçı coğrafyacı Bent Flyvbjerg’in söylediği gibi; 

“Güç, istediği gerçekliği oluşturmasına yardım edecek  
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bilgileri, anlatıları ve akılcılığı da üretir”. Oysa cinsiyetçi ve 

ırkçı eğilimlerin sürmesine neden olan ve eşitsizliği artıran 

bir teknoloji, ilerleme değildir. Bu inovasyonlar kaçınılmaz 

değildir. Veriyi meta olarak ele almak, şirketlerin para ka-

zanmasının bir yoludur ve bunun, iyi bir ürün oluşturma 

isteğiyle hiçbir ilgisi yoktur. Veri istiflemek, güç biriktir-

mektir. Teknoloji şirketleri, sadece sonuca odaklanmak 

yerine çevrimiçi dünyayı insanların refahına katkı sunacak 

şekilde tasarlayabilir ve tasarlamalıdırlar da. 

Ayrıca bizim, verilerimizin bu şekilde toplanıp kulla-

nılmasına itiraz etmek için birçok nedenimiz var. İktida-

rın daha sert yüzü burada karşımıza çıkıyor. Özerkliğimi-

ze, özyönetim hakkımıza saygı duymayan kurumlar var. 

Çevrimdışı dünyada, bu tür davranışlara “hırsızlık” veya 

“cebir” denirken çevrimiçi dünyada denmemesi, tekno-

loji şirketlerinin anlatılarının yarattığı gücün bir başka  

kanıtıdır.

Yine de tüm haberler kötü değil. Evet, dijital çağda ku-

rumlar mahremiyetimizden aldıkları gücü biriktirdi ancak 

bu gücü sürdürmelerini sağlayan verileri geri alabilir ve 

yeni veri toplamalarına sınır getirebiliriz. Veri ekonomisi 

bozulabilir. Verilerimiz olmadan teknolojik güçler bir hiç-

tir. Basit bir düzenlemeyle, vatandaşın biraz direnmesiyle 

ve mahremiyeti rekabet avantajı olarak sunmaya başlayan 

birkaç kurumla, bu güç bir anda buharlaşabilir. 

Güvenlik açıkları konusunda hiç kimse teknoloji şirket-

lerinden daha bilinçli değil. Bu yüzden de bizi mahremi-

yete önem verdiklerine ikna etmeye çalışıyorlar. Lobicilik 

için milyonlarca dolar harcıyorlar. Ürünlerinin kullanıcının 

ve toplumun iyiliğine olduğundan emin olsalardı, bu ka-

dar agresif bir lobi çalışması yapmalarına gerek kalmazdı. 

Teknoloji şirketleri elindeki gücü kötüye kullandı ve şimdi 

onlara direnme zamanı…

Dijital çağda, gücün kötüye kullanımından ilham alan 

direniş, teknolojiye karşı bir savaş olarak lanse edildi. Bir 

teknoloji meraklısı olabilirsiniz, hatta teknoloji şirketlerinin 

ve devletlerin verilerimizle yanlış bir şey yapmadığını da 

düşünebilirsiniz. Ama yine de bu gücün sınırlandırılması-

na destek vermelisiniz. Çünkü bundan sonra iktidara kimin 

geleceğini bilemezsiniz. Yeni başkanınız eskisinden daha 

otoriter olabilir; büyük bir teknoloji şirketinin bir sonraki 

CEO’su şimdiki kadar iyi niyetli olmayabilir. Teknoloji şir-

ketleri, geçmişte totaliter rejimlere yardım etti. Unutmayın 

ki devletler ve şirketler arasında, gözetim bakımından net 

bir ayrım yoktur. Şirketler verileri devletle, kamu kurumları 

da şirketlerle paylaşır.

Mahremiyeti paylaştığınızda hepimizi riske atıyorsunuz 
En azından biraz direnç göstermeden veri ekonomisine 

teslim olmayın. Çoğumuz için teknolojiden tamamen ka-

çınmak gerçekçi değil ama yapabileceğiniz başka şeyler 

var. Başkalarının mahremiyetine saygı gösterin. Sıradan 

vatandaşları internette ifşa etmeyin. İnsanları rızası olma-

dan görüntülemeyin ve bu görüntüleri kesinlikle çevrimiçi 

ortamlarda paylaşmayın. Verilerinizi kurumlarla paylaşır-

ken sınırlandırmaya çalışın. Medya akademisyenleri Finn 

Bruton ve Helen Nissenbaum şunu öneriyor: Bir giyim fir-

ması alışveriş sırasında adınızı sorarsa farklı bir isim verin; 

mesela Dr. Özel Bilgi… Bırakın mesajı alsınlar. 

Bir uygulama indirirken veya ürün satın alırken, mahre-

miyet açısından daha iyi olan ürünleri seçin. Tarayıcıları-

nızda, gizlilik uzantılarını kullanın. İhtiyacınız olmadığında 

telefonunuzun Wi-Fi, Bluetooth ve konum hizmetlerini ka-

patın. Yasal haklarınızı kullanın ve şirketlerden verilerinizin 

silinmesini talep edin. Gizlilik ayarlarınızı değiştirin. Giz-

lilikle ilgili endişelerinizi paylaşan kişilerle iletişim kurun. 

Bununla ilgili tweet’ler atın. İş dünyasına, devlete ve diğer 

insanlara, mahremiyete önem verdiğinizi gösterin. 

Genç, erkek, beyaz, heteroseksüel ve sağlıklı olduğunuz 

için mahremiyet açısından güvende olduğunuzu düşünme 

hatasına düşmeyin. Verilerinizin yararınıza kullanıldığını ve 

(şanslıysanız) bugüne kadar hiç aleyhinize kullanılmadığını 

düşünebilirsiniz. Ama sandığınız kadar sağlıklı olmayabi-

lirsiniz ve sonsuza kadar genç olmayacaksınız. Değişmez 

sandığınız demokrasi, sizin gibilerin lehine olmayabilecek 

otoriter bir rejime dönüşebilir.

Dahası, mahremiyet sadece sizinle ilgili değildir. Mah-

remiyet aynı zamanda vatandaşın anonim kalamama kor-

kusu olmaksızın protesto hakkını kullanmasıyla; özgürce 

ilişki kurmasıyla, aklındakini söyleyebilmesiyle, merak et-

tiklerini özgürce okumasıyla ilgilidir. Demokrasilerde gü-

cün çoğu halkın elinde olur. Gücün çoğu şirketlerde topla-

nırsa plütokraside, devlette toplanırsa otoriter bir rejimde 

yaşamak zorunda kalırız. Demokrasi bize verilmiş bir şey 

değil, uğruna her gün mücadele etmemiz gereken bir şey-

dir. Ve demokrasinin geliştiği koşullardan uzaklaşırsak onu 

kaybederiz. Mahremiyet, insanlara güç verdiği için önem-

lidir. Onu koruyalım.  
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Yanlış metaforun gücü, tarihi dolambaçlı bir yola sokarak, 

gittikçe daha hızlı ısınan bir gezegen problemini çözmek 

için zaten çok fazla olmayan değerli zamanımızı ziyan ede-

bilir. İş iklime geldiğinde, zaman etik bir boyuttur. Günü-

müzde böyle bir dolambaçlı yol, Batı’nın Çin’le 20. yüzyıl-

da Sovyetler Birliği’yle olan nükleer yüzleşmeden çok da 

farklı olmayan bir soğuk savaşa girmek üzere olduğu gö-

rüşüdür.

Birkaç ana fark var. Öncelikle, ekonomik olarak izole 

olan Sovyet bloğundan farklı olarak, günümüzde Çin kü-

resel ekonomiye entegre bir durumda. Onun ve birçok 

başka ülkenin talihi bu karşılıklı bağımlılığa bağlı.

İkincisi, Rusya, özlemleri Batıya yönelik olan bir Avras-

ya gücüydü ve bundan dolayı ideolojik yarışma Sovyet 

sisteminin bastırdığı görece paylaşılan değerler alanında 

gerçekleşiyordu. Günümüzdeki Çin, bunun tersine (üniter 

devletin birey ve sivil toplum karşısındaki egemen rolü, 

düzen ve özgürlük konusunda), Batı’nınkilerden tamamen 

farklı bir uygarlık değerleri kümesinin binlerce yıllık tarihi 

üzerinde yükseliyor. 

Gezegensel Gerçekçilik
NATHAN GARDELS

Noema
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Geçmiş yıllar içinde yaptığımız birçok konuşmada Sin-

gapur’un kurucusu Leen Kuan Yew, benim, Çin’in refahı 

arttıkça batıya daha çok benzeyeceği şeklindeki beklenti-

me ısrarla karşı çıktı. Bana 1990’ların başından beri birçok 

kez “Çin bir demokrasi olmayacak; Batı’nın onurlu bir üyesi 

olmayacak” dedi. 

Üçüncü olarak, Soğuk Savaş’ın sıcak savaşa dönüşme-

sini engelleyen varoluşsal nükleer yıkım tehdidi, insanların 

parçalanmış atomun sırlarını keşfetmiş olmasından kay-

naklanıyordu. Şimdiki varoluşsal tehdit ise insanlığın doğa-

yı anlamadaki eksikliğidir; o kadar çok kişiye refah getiren 

endüstriyel ilerlemenin aynı zamanda güneşten optimal 

uzaklıkta bulunan yaşanabilir bir iklimin hassas dengesini 

bozduğudur.

Ortak zemin
İşte umudun tarihin tekrarlanmasından uzaklaştığı yer bu-

rası. Modernleştiricilerin iklim değişikliğini geç fark etme-

si, hem Batı’da hem de Doğu’da, en yeni bilimsel mutaba-

kat ile insanların ve doğanın bir olduğu ve aynı ayrılmaz 

bağlayıcı dokudan oluştuğu şeklindeki Çin’in antik Daoist 

kozmolojisinin bağdaştığı bir ortak zemin yaratıyor.

Dao’nun Yolu doğal düzenle senkronize bir şekilde yaşa-

mak anlamına gelir. Paradoksal şekilde, yeni bir Soğuk Sa-

vaşı engellemekte en etkili olacak şey, küresel ısınmanın 

dengesizliği konusundaki evrensel alarm olabilir.

Bunların hiçbiri Çin ve Batı arasında anlaşmazlık olma-

yacağını ileri sürmüyor. Tam tersine, işbirliğinin şart oldu-

ğu kadar anlaşmazlığın da o kadar engellenemez olduğu 

anlamına geliyor.

Xi Jinping’in Çin uygarlığını “yeniden gençleştirme” proje-

sinin bütün amacı, teknolojik olarak bir daha asla Batı’nın ge-

risine düşmemek ve utanç verici Afyon Savaşlarında olduğu 

gibi emperyal egemenliğe karşı savunmasız kalmamak. Çin 

liderliğinin geleceğin enformasyon teknolojilerinde, özellik-

le de yapay zekâ konusunda Batı’yı yenme tutkusunun sebe-

bi bu. Ama bu tür teknolojiler yalnızca takım tezgâhı ve seri 

üretim gibi bir üretim faktörü olmakla kalmıyor, Doğu ve Batı 

arasındaki ana farkı oluşturan ifade özgürlüğünün kontrolü, 

enformasyon akışı ve veri kullanımıyla da ilgili.  

Bu farkı yapay zekânın başkalarının yaşamının totaliter 

gözetimi için kullanılmasından daha iyi gösteren bir şey 

yoktur. Örneğin, devlet tarafından Xinjiang bölgesindeki 

Uygur azınlığın sanal ve gerçek hayatlarını hack’leyerek 

onların düşüncelerini, bağlılıklarını ve hareketlerini izlemek 

için yapay zekâdaki son gelişmeleri kullanan bir genç dijital 

dedektifler ordusunun istihdam edildiği biliniyor.

Bunun ötesinde, hepimiz Hong Kong’un özerkliğinin ve 

bağımsız yargı sisteminin Pekin’de düzenlenen yeni ulusal 

güvenlik yasası tarafından nasıl sistematik olarak yok edil-

diğini gördük. En korkutucusu ise modası geçmiş bölgesel 

egemenlik dogması adına Tayvan’ın zorla alınması tehdi-

dini içeren askeri manevra sataşmaları. Bir sonraki dünya 

savaşını başlatacak olan, her şeyden çok, adanın mevcut 

en katılımcı demokrasi haline gelmiş olan siyasi kültürünü 

ezmeyi amaçlamak olacaktır. 

Anlaşmazlık ile işbirliğinin bir arada var olmasını gerek-

tiren 21. yüzyıl gerçeklikleri, yeniden bölünmüş bir dünya 

yaratmamanın en iyi yolunun “gezegensel gerçekçilik” 

stratejisi olduğunu öne sürüyor.
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İşbirliğini yoğunlaştırmak
Çin dışarıdan doğru değiştirilemez. Değişim eğer ona sa-

hip olanlar tarafından yapılırsa gerçekleşebilir ve sürebilir. 

Ama Çin’in içeride yaptığı her şey biz geri kalanları da et-

kiliyor. İşin içine gerçekçilik burada giriyor.

Bu da teknolojiyi totaliter amaçlar için kullanmayı 

mahkûm etmekten çekinmemek anlamına geliyor. Çünkü 

Çin’in bu cephede tutuşturacağı yol sadece Çin’de kalma-

yacak. Eğer Hong Kong, Covid’in getirdiği dikkat dağıtımı 

ve Trump kaosu koşullarında çoktan umutsuz vaka haline 

geldiyse, gelecekte Tayvan’ın özerkliğini daha iyi savun-

mak gerekiyor.

Ama aynı zamanda hem iklim konusunda hem de pan-

demi biliminde gezegensel çıkarların çakıştığı yerlerde 

(bu yeryüzünde mikrop evreninde yaşayan herkesi ilgi-

lendiren alanlarda) işbirliğini yoğunlaştırmak anlamına  

geliyor.

Bu rakipler partnerliğinin gerçekçi yanı, bağlantı kurul-

masını önermez. İklim ve pandemiler kendi başlarına mut-

lak gezegensel çıkarlardır. Bu alanlarda işbirliği, başka yer-

lerde daha az anlaşmazlık olacağı anlamına gelmiyor. Ama 

paylaştığımız insanlığımızın algılanabileceği bir iyi inanç 

bölgesi olmadan diğer her şeyin sonsuza kadar güvensiz-

liğin gölgesinde kalacağı da doğru. Buradaki umut da, sıkı 

rekabete rağmen, en azından etik konusunda ve hatta bel-

ki biyoteknoloji ve yapay zekâ alanında temel araştırmayı 

çerçeveleme konusunda da ortak bir nokta bulunabilecek 

olmasıdır. Bu teknolojiler hepimiz için insan olmanın anla-

mını değiştirecek.

Kendi çıkarlarını ustaca kovalamada binlerce yıllık tec-

rübeye sahip olan Çin, önüne gelen fırsatları değerlendir-

mekten kaçınmaz. Sert ama çoğunlukla boş söylemlere 

rağmen, Trump yıllarının tutarsız ve stratejisiz hali, kurnaz 

Çin yönetiminin bu boşlukta yeniden gençleştirme strate-

jisini ne kadar ileri götürebileceğini test etmesini sağladı. 

Bu boşluk yeni bir Amerikan rejimi tarafından tutarlı bir 

gezegensel gerçekçilik stratejisiyle doldurulabilir, Çin’in 

son zamanlardaki kavgacılığı dizginlenebilir ve iki taraftaki 

şahinlerin yükselen harareti alınabilir. 

Joe Biden seçilirse
Eğer Joe Biden ve ekibi ABD başkanlık seçimini kazanırsa 

ilişkiyi daha önceki haline geri getirmekten çok günümü-

zün şartlarına göre ayarlama şansı doğabilir.

Kısa zaman önce Joe Biden’ın baş güvenlik danışma-

nı Jake Sullivan’la çevrimiçi bir seminere katıldım. Çin’le 

anlaşmazlıkların, işbirliğinin şart olduğu kadar engellene-

mez olacağını belirttim ve yeni bir yönetimin “rakiplerin 

partnerliği” fikrine nasıl bakacağını sordum. “Biden, Hong 

Kong konusunda ve gerekli diğer yerlerde sıkıca geriye 

itecek” dedi, “iklim ve pandemi gibi çıkarların buluştuğu 

yerlerde de ileriye itecektir.”

Sullivan, 2013’te Joe Biden başkan yardımcısıyken, tam 

da Çin Güney Çin Denizi’nde kendisine ait olduğunu iddia 

ettiği adalarda egemen bir hava bölgesi kurma peşindey-

ken onunla birlikte Çin’e gitmişti. Anlattığına göre, Xi ve 

diğer liderlerle yedi saat toplantı yaptıktan sonra Biden, 

Xi’ye: “Bu davranışınızı kabul etmiyoruz, buna izin ver-

meyiz. B-52’lerimizi tam o bölgeden uçuracağız” demiş-

ti. “Ama aynı zamanda, iklim konusunda bir araya gelir ve 

tüm dünya için bu yolda ilerleyebilirsek, birlikte çalışmaya 

niyetli ve hazırız.”

Sullivan, eğer Biden seçilirse alacağını düşündüğü yeni 

duruşu şöyle özetledi: “Çin’le işbirliği yapmak bir şekilde 

onların bize bir iyilik yapıyor olması gibi görülmemeli. Her 

ikimizin de çıkarına olan bazı konularda işbirliği yapmamı-

zın gerekmesi, onlara taviz vermemiz anlamına gelmiyor 

ve gelmeyecek.”

Özet olarak, gezegensel gerçekçilik budur. 


