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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 bu-
lunduğu birçok cephede yürütülen savaşta, bağnazların 
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 mek-

tupta 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, vatandaşların 

karşıt ideolojiler yüzünden kutuplaşmasıyla boğuşuyor. 

Bunun nedenlerinden biri de otoriter rejimlerin milliyet 

kavramı hakkında anlattığı ikna edici, hatta nihilist hikâ-

yeler. Otoriter bir rejim size benzeyen insanlardan olu-

şan 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 parçala-

rın “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 Değişikliğinde  
Riske Değer mi?

Politikacılar, ekonomistler ve hatta bazı doğa bilimciler, 

Dünya sisteminde dönüşü olmayan noktaya (Amazon 

yağmur ormanlarının ya da Batı Antarktik buzullarının yi-

tirilmesi) gelmenin düşük bir ihtimal olduğunu savunuyor. 

Ancak elimizdeki kanıtlar bunun düşündüğümüzden daha 

olası olduğunu gösteriyor. 

Ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütleri ye-

rine getirilirse, en az 3 derecelik küresel ısınma bekleni-

yor. Bu da 2015 Paris Anlaşmasında belirlenen 2 derecelik 

ısınma sınırını aşıyor. Bazı ekonomistler, maliyet-fayda açı-

sından bu ısınmanın bile “geri dönüşü olmayan” noktaya 

ulaştırmayacağını savunuyor. Ancak pek çok raporda be-

lirtildiği gibi, maliyet-fayda iklim ekonomisi modellerinin 

pek geçerliliği yok. Diğer bir deyişle, ısınma 1,5 derecede 

tutulmak zorunda.

TIMOTHY LENTON 
Nature
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Buzullar
Geçen yıllarda yapılan araştırmalar Batı Antarktika’daki 

Amundsen Denizi koyunun geri dönüşü olmayan noktayı 

geçmiş olabileceğini gösteriyor. Buz, okyanus ve kayanın 

birleştiği yer, geri çekiliyor. Bu alan çöktüğünde, domino 

etkisi yaratarak Batı Antarktika’nın buzullarını etkileyecek 

ve deniz seviyesinde yaklaşık 3 metrelik yükselmeye ne-

den olacak. 

Grönland buzulları da hızla eriyor. Eşiği geçerse bin 

yıllar içinde deviz seviyesine 7 metre daha ekleyebilir. 

Modellemeler 2030 gibi yakın bir tarihte Grönland buzul-

larının da mahvolacağını gösteriyor.  

Biyosfer
İklim değişikliği ve diğer insan faaliyetleri, biyosferin geri 

dönüşü olmayan noktaya yaklaşmasını tetikliyor. Okyanus 

sıcaklık dalgaları mercanlara zarar veriyor, Avustralya’nın 

Büyük Set Resifinin sığ su mercanlarının yarısı yok oldu. Isı 

2 derece yükselirse, tropikal mercanların yüzde 99’unun 

yok olacağı öngörülüyor. Bu da deniz biyo-çeşitliliğinin 

büyük bir darbe alması demek.

Yaşam destek sistemlerimizin altını oymasının yanı sıra, 

biyosferin geri dönüşü olmayan noktaya gelmesi, atmos-

fere karbon salımını da tetikleyecektir. Bu da iklim değişik-

liğini hızlandıracaktır.

Ormansızlaşma ve iklim değişikliği, Amazon’daki istikra-

rı bozuyor. Dünyanın en büyük yağmur ormanı ve bilinen 

canlı türlerinin onda biri burada yaşıyor. Ormansızlaşmanın 

yüzde 40 ila yüzde 20 arasında gerçekleşmesi, Amazon’da 

geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmaya yol açacak. 

1970’ten bu yana yüzde 17’sini kaybettik zaten. 

Harekete geçme zamanı     
Geri dönüşü olmayan noktaya geldik ve tüm gezegende 

acil durum ilan etmeliyiz. Acil durumu (E) risk ve aciliyetin 

bir ürünü olarak tanımlıyoruz. Risk (R) sigortacılar tarafın-

dan olasılık (p) çarpı hasar (D) olarak tanımlanıyor. Aciliyet 

(U) bir alarma (τ) verilen tepki süresinin, kötü sonuçtan (T) 

kaçınmak için kalan müdahale süresine bölünmesiyle ta-

nımlanıyor. Böylece:

E=R x U=p x D x τ / T 

Hem riskler hem de aciliyet yüksekse, o durum acil bir du-

rumdur. Tepki süresi kalan müdahale süresinden uzunsa, 

kontrolü kaybederiz.

Geri dönüşü olmayan noktaya gelmeden kalan müda-

hale zamanının, zaten neredeyse 0’a geldiğini ileri sürüyo-

ruz. Net 0 emisyon hedefine ulaşmanın tepki süresi ise, en 

iyimser tahminle 30 yıl. Kontrolü şimdiden kaybetmiş ola-

biliriz. Yine de hasarı en aza indirme konusunda, bir nebze 

olsun kontrol sahibi olabiliriz.

Gezegenimizin istikrarı ve dayanıklılığı tehlike altında. 

Artık konuşma değil harekete geçme zamanı.  
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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, empa-

tiye ve etkileşime kayıyor. Yetkinlik ve beceriler yerine ak-

törlükten 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 çe-

şitliliğinden dolayı, çalışma yorumlama ve müzakere ge-

rektirir. Çalışma yeni tür bir aktörlük gerektirmektedir.

Günümüzdeki çoğu sorunu tanımlayan şey izole ve ba-

ğımsız 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 karma-

şık ve hassas özelliklerinin neler içerdiğinin farkında değil. 

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 kate-

gorik 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 iliş-

kileri merkeze getirecek şekilde yeniden yapılandırmaktır. 

Günümüzde başarı gittikçe daha çok becerili varoluşa da-

yanıyor: Empati ve etkileşimle ilgisi var. Etkileşim bireyle-

rin ötesinde yetenekler yaratır. İşbirliğine dayanan perfor-

mans yer alan tarafların performanslarına bakarak tahmin 

edebileceğimizden çok daha fazlası olabilir. Olay artık bi-

reysel beceriler değil. Aktörlük, bu bağlamda performans 

ve esneklik anlamında kullanılmaktadır ve işbirliğine dayalı 

etkileşimin akıllı teknolojiler tarafından desteklenen yeni 

bir özelliğidir.

Ağlar, iletişimin zenginliğinden ve aletlerimizin zekâsın-

dan 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 bahset-

mek artık bu yüzden anlamlı değil. Ya amaca uygun bir şekil-

de varsınızdır ya da amaca uygun değilsinizdir. Ve her zaman 

kendi hayatınızda daha yoğun bir şekilde var olabilirsiniz.

Zekâyı düşündüğümüzde, genellikle sıra dışı kişiler aklı-

mıza gelir. Yalnız başlarına inovasyon yapan bağımsız dâhi 

insanların düşünce süreçlerini hayal ederiz. Bu, gerçeklik-

te olanın tam tersidir. Yaratıcılık, en yetenekli olanlar için 

bile, etkileşimli ve sosyal bir süreçtir. Kayda değer yaratıcı 

buluşlar neredeyse hep diğerleriyle senelerce sürdürül-

müş işbirliklerini temsil eder.

Yaratıcı kişiler en iyi eserlerini ortaya çıkarmak için ba-

ğımsızlığa ihtiyaç duyar. Yaratıcı organizasyonlar birbirin-

den oldukça farklı ama birbirini tamamlayıcı görüşlerin 

birlikte çalışmasından doğan gerginlikten beslenir.

Yetkinlikleri tamamlayan aktörlük gibi yeni bir anlayışa 

ihtiyaç duymamızın en önemli sebebi, sanayi sonrası dün-

yada çalışanların ve onların katkılarının yüksek derecede 

bağlamsal olması ve en iyi ihtimalle, derecelendirilemeye-

cek kadar çeşitli olmasıdır. Niteliksel olarak karşılaştırıla-

mayacak kadar çeşitlidirler ve öyle de olmalıdırlar.

Jenerik yetkinliklerden bahsetmek yerine, sürekli (ve 

herkes için) aktörlüğü geliştirmeye odaklanmalıyız.  
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