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“Jacinda Ardern: Dünyanın Şu
Anda İhtiyacı Olan Lider”
Geleceğin Kentleri Doğayı Taklit Eden
Robotlar Tarafından Kurulabilir
İnsani İnovasyon Masada
Tasarımcılar Neden Hayali
Nesneleri Gerçeğe Dönüştürür?

“Jacinda Ardern:
Dünyanın Şu Anda
İhtiyacı Olan Lider”
Yeni Zelanda
Başbakanı
Jackinda Ardern,
Christchurch
saldırısının ardından
sergilediği tutumla
birçok ülkede geniş
bir sempati kazandı.
22 Mart tarihli
birçok gazetede
konuyla ilgili
haber aynı başlığı
taşıyordu.
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15 Mart 2019 günü Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde ateş açan Avustralyalı bir terörist tarafından Cuma namazı kılmakta olan 50 kişi öldürüldü.
Bir o kadar kişi de yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch
saldırısından sonra sergilediği olağanüstü tutumla tüm dünyada büyük bir
sempati kazandı.
The New Yorker’da Amelia Lester şunları yazıyordu: Çoğu yorumcu onun
gösterdiği merhameti övdü. Sergilediği yas içindeki bir ulus adına konuşma yeteneği gerçekten alışılmış değildi. Saldırıdan sadece birkaç saat sonra
açık ve kararlı bir tutum aldı. Doğrudan teröristlere yönelttiği sözler hem
belagat örneğiydi hem de güçlüydü. “Bizi seçmiş olabilirsiniz, ama biz sizi
tümden reddediyor ve mahkûm ediyoruz.”
Ertesi gün siyah bir başörtüsü takmış şekilde müslüman liderlerle görüştü ve onlara kendisinden ne yapmasını istediklerini sordu. “Şimdi zamanımız sizin belirlemenize tabidir” dedi. Irkçılık sözünü ve özellikle de kök
neden olarak İslamofobi lafını kullanmaktan uzak durdu. Saldırıdan sonra
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parlamentonun karşısına ilk çıktığında yaptığı konuşmaya “Es

Kendisiyle daha önce yaptığım bir röportajda ülkesini zamanı-

selam aleyküm” diyerek başladı. Başsağlığı dilemek için kendisi-

mızın en yakıcı küresel problemlerini göğüslemede ahlaki lider

ni arayan Trump, ABD’nin nasıl bir destek sunabileceğini sordu-

olarak görmek istediğini söylemişti. İklim değişikliği konusun-

ğunda ona, “Sempati ve bütün müslüman topluluklar için sevgi

nda mesela, “Biz küçük bir ülkeyiz ve global emisyon profiline

gösterin” diye cevap verdi.

katkımız daha da küçük ama” demişti, “çevremiz küçük ada

Ancak bir iki gün içinde Ardern sadece hoşgörü jestleriyle yetinmekten yana olmadığını gösterdi. Önce saldırganın kendi eyleminin videosunu gerçek zamanda yüklediği Facebook
ile aşırılığın yükselişi arasında somut bağlantı kurdu. “Lider-

halklarıyla dolu, hepsi de iklim değişikliğinin ağırlığını çok keskin bir şekilde hissediyor. Bu yüzden ben bizim değişime öncülük edebileceğimizi ve bu öncülüğü sergileme sorumluluğu taşıdığımıza inanıyorum.”

ler olarak uluslararası düzeyde birlikte karşı çıkmamız gere-

Ardern yeni tür bir liderlik sergilemeye aslında daha önce başla-

ken şeyler var. Örneğin soyal medyada karşımıza çıkan bazı

mıştı. Merkez sol İşçi Partisinden gelen Ardern, başbakan oldu-

meydan okumaları ayrı ayrı ele alarak bir yere varamayız.

ğunda 37 yaşındaydı. Hayat arkadaşı Clarke Gayford ile başba-

Teknoloji platformları nefret yaymalarının sorumluluğunu

kan olmadan önce de oturdukları üç odalı evde oturuyor hâlâ.

üstlenmelidir.”

Benazir Butto’dan sonra görev başındayken çocuk doğuran ilk

Ardern sonraki gün kararlı bir şekilde harekete geçti ve muhafa-

başbakan oydu. Görev başındayken altı hafta gebelik izni almış-

zakâr muhalefet partisinin de onayını alarak ülkenin silah yasa-

tı (Aslında 22 hafta hakkı vardı). Chirstchurch saldırısı sonra-

larını değiştirdi. Saldırı silahlarını ve askeri tarz yarı otomatik si-

sında son derece odaklı ve aralıksız bir performans sergilerken

lahları yasakladı. Aynı şekilde bazı silahların yarı otomatik hale

onun evde dokuz aylık bir bebeği olan bir anne olduğunu unut-

getirilmesini sağlayan parçaların satışını da yasakladı.

mamalıyız.

Ardern’in saldırının hedefi olanlara gösterdiği empati çoğu yo-

22 Mart tarihli Kanada gazetesi The Globe and Mail’de Carol Tol-

rumcu tarafından kadın olmasına bağlanıyor. Ama aynı şekilde
babasının polis memuru annesinin de okul kafeteryası çalışa-

ler’in yazısı o gün dünya basınında çıkan birçok başka yazı gibi
“Jacinda Ardern: dünyanın şu anda ihtiyacı olan lider” başlığını

nı olmasına ve onlar tarafından kızkardeşiyle birlikte güçlü bir

taşıyordu.

toplumsal hizmet duygusu taşıyacak şekilde yetiştirilmiş olma-

Christchurch saldırısının o korkunç anlarında olanları kimse de-

sana da bağlanabilir. Ancak her durumda Ardern’in değişim ya-

ğiştiremez ama bütün o iğrençlik içinde olumlu bir sonuç var-

ratmaya sarsılmaz bir ilgi duyduğu vurgulanmalıdır.

sa o da Ardern’in küresel sahneye yükselmesi oldu. Kendisiyle
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vardı. İbadet etmek için güvenli
daha önce de karşılaşmıştık.
bir yere ihtiyaçları vardı. Onla2017’de başbakan olarak yemin
rın fiziksel güvenliğinden soettikten kısa bir süre sonra altı
“Ardern son derece hayal
rumlu seçilmiş yönetici olarak
hafta annelik izni alması uluskırıklığı
ile
dolu
toksik
bir
onların kişisel hassasiyetlerinin
lararası alanda dikkat çekmişzamanda lider olmanın ne
korunmasının sorumluluğunu
ti. Bu karar onun değişik tipte
da üstlendi.
bir politikacı olduğunun, eski
demek olduğunu yeniden
alışkanlıklar tarafından tanımAraya mesafe koymadı. Yakıntanımladı.”
lanmayı kabul etmeyen yeni
laştı, ağlayan cami cemaatine
bir liderlik yaklaşımı sergileyekollarını uzatıp kucakladı. Üzeceğinin açık bir göstergesiydi. Arrinde siyah matem giysileri, badern geçen hafta ise son derece hayal
şında başörtüsü vardı. Böyle ankırıklığı ile dolu toksik bir zamanda lider olmanın ne demek ollarda çoğu liderin yaptığı gibi düşünceler sunmadı ya da dualar
duğunu yeniden tanımladı. Diğer politikacılar bu korkunç olayı
okumadı, sevgi verdi.
İslamofobi’yi ve yabancı düşmanlığını körüklemek için kullanırken o çok kararlı tutum aldı: “Bu saldırıya hedef olanların çoğu
Kesinlik
Yeni Zelanda’ya göçmen, belki de sığınmacı olarak gelmişti.
Yeni Zelanda’yı yeni memleketleri olarak seçmişlerdi. Ve bu ülke
Bir kriz sırasında liderlerin ne olup bittiğini açıklamasına ihtiyaç
onların yeni evidir. Onlar bizdendir. Ama bu saldırıyı yapanlar
vardır. Ardern saldırıyı “topluluğa ateş açma” ya da “nefret suçu”
bizden değildir. Onların Yeni Zelanda’da yeri yoktur.” Ardern tediye açıklama kolaycılığına sapmadı. İç terörizmin adını koydu. Bu
röristin adını ise bir kere olsun ağzına almadı.
acı çekenlerin acısını azaltacak değildi kuşkusuz ama kafa karışıkForbes’da ise Erica Ariel Fox, “Beklediğimiz lider Jacinda Ardern“
başlığını taşıyan yazısında şöyle diyordu: “Bir felaketle karşılaştığımızda liderlere bakarız. Krize verilen yanıt liderliğin temelinde yatar. Yeni Zelanda Başbakanı Jackinda Ardern büyük ihtiyaç
olan bir anda liderlik yapmanın dört temel direğini sergiledi.
Bağlanma, Merhamet, Kesinlik ve İkna.

lığını ve şoku azalttı. Böyle bir anda ne yapılacağına doğru karar
vermek için lazer keskinliğinde bir açıklığa ihtiyaç vardır. Kutuplaşma bir meseleyi iyice köşeli hale getirdiyse karar alıcıların öncelikleri belirlerken rakip perspektifleri iyi görmesi ve doğru hesaba
katması gerekir. Ardern böyle bir kesin kararlılıkla hemen harekete geçerek askeri tarzdaki saldırı silahlarının satışını yasakladı.

Liderliğin Dört Temel Direği

İkna

Bağlanma

Kriz harekete geçmek için ikna olmayı gerektirir. Lider izleyicileri
ikna edebilmelidir. Yoksa insanlar ağlayıp sızlanmanın ötesine
geçemez. Ardern 72 saat içinde kabinesinin planladığı reformun
ilkeleri üzerinde anlaşmasını sağladı. Yeni silah yasası yürürlüğe
girdiğinde saldırının üzerinden daha bir hafta geçmemişti. Eyleme atılmak yetmez kararlı davranarak sonuçlandırmak şarttır.

Ardern karanlık zamanlarda insanları birbirlerine karşı kışkırtmamak gerektiğini biliyor. Teröristlerin “halkın düşmanı” olduğunu biliyor ve çok arzuladıkları ünü onlara bahşetmiyor. Bütün
Yeni Zelandalıları kucaklayarak farklı grupları ortak zeminde
buluşmaya yönlendiriyor. Böylece Nelson Mandela’nın “Kendi halkımın özgürlüğü için duyduğum açlık bütün insanların
özgürlüğü için açlık duygusu haline geldi” derken dillendirdiği
fikre yeniden hayat kazandırıyor. Bu tutumuyla kriz zamanının
liderler için biz ve ötekiler ayrımı ve kışkırtma yapma zamanı olmadığını doğruluyor.

Merhamet
Böyle bir ıstırap anında Ardern kalbini kapının dışında bırakmadı. Bunu yüzünden görebiliyorduk. Yas içindeki topluluğun sevdiklerini geri istediğini biliyordu. Cenazeler için dini endişeleri

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

İleriye Götürecek Yok
Ben bugün etrafa baktığımda köşelerinden aşınan, hatta dağılmakta olan bir dünya görüyorum. Giderek parçalanan, öfke dolan ve kırılganlaşan bir toplumda liderlik yapmak ne demektir?
Geçen hafta Yeni Zelanda Başbakanı Ardern hepimize karanlık
ormanlar içinde yol alırken liderliğin nasıl yapılacağını gösterdi.
Bağlanma, merhamet, kesinlik ve ikna. Ortak insanlığın, samimi empatinin, düşünceli özenin ve kesin kararlılığın dünyayı birlikte tutabileceğini gösterdi.
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Geleceğin Kentleri Doğayı
Taklit Eden Robotlar
Tarafından Kurulabilir
Imperial College London Üniversitesinden Hayley
Dunning, drone ve robotların, bir arada çalışmaları,
yani doğadaki taktikleri örnek almaları koşuluyla,
geleceğin kentlerini kurup onarabileceklerini ortaya
koyan yepyeni bir araştırmanın detaylarını anlatıyor.
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Bugün Science Robotics’te yayınlanan, yazarlarından biri de
Imperial Üniversitesi Havacılık Bölümü Hava Robotları Laboratuvarı Direktörü Mirko Kovac’ın makalesinde inşaat robotlarının durumuna ve robotlar tarafından inşa edilen bir
ortamın gerçeğe dönüşmesi için yapılması gerekenlere göz
atılıyor.
Makale, Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Kurumu
(UKRI) tarafından inşaat sektöründe dijital dönüşüme destek
olmak amacıyla, University College of London (UCL) tarafından gerçekleştirilen bir projeye 18 milyon pound fon ayrılan
bir döneme denk geldi. Dr. Kovac da yardımcı araştırmacı olarak projede kolektif robot inşaat çalışmalarına yönelik robotik
platform çözümlerini araştırıyor.

ettikleri baraja su sesi kesilene dek malzeme yığmaya devam
ediyor. Büyük süper organizma kolonileri halinde yaşayan
termitler, inşaat çalışmalarını koordine etmek amacıyla malzemelerin biriktirilmesi sırasında salgılanan feromonlardan
yararlanıyor. Birçok kuş, yuvalarını, kullanılan malzemelerin
toplanmasını ve dağıtımını organize eden küçük koloniler halinde kuruyor.
Bu koordinasyon yöntemlerinin analiz edilmesi, araştırmacıların robot ve drone gruplarının inşaat sırasında otonom
bir halde bir arada çalışmasını sağlayacak algoritmalar yazmasına yardımcı olabilir. Ancak Imperial Üniversitesindeki
ekip aynı zamanda başka açılardan -tasarımlar ve kullanılan
malzemeler bakımından- da doğadan ilham alan drone’lar
geliştiriyor.

Dünyada kentleşme giderek artıyor ve araştırmacılar robotlaImperial’daki ekip bağımsız “yumuşak hava robotları” da gerın yeni kentler kurmak ve bakımını sağlamak amacıyla kullaliştiriyor: Bulundukları ortamla dinılabilecek mükemmel araçlar
namik bir etkileşim kurabilen
olduğunu söylüyor. Robotakıllı malzemelerden üretilen
ların kullanılması insandrone’lar. Bunlar arasında
ların maruz kaldığı riskleri
“Doğa,
bu
tür
kolektif
bir
sümsük kuşu gibi dalabilen
azaltabilir, işlerin daha hızlı
inşaat çalışmasının mümkün
ve sıçrayabilen bir drone ve
tamamlanmasını sağlayabiörümcekten iham alınarak
lir ve ilerlemelerin takibine
olduğuna dair birçok
üretilen, sürdürülebilir malolanak tanıyabilir -robotlar
kanıt sunuyor. Drone’ların
zemelerden ağlar örebilen,
yaptıkları her iş hakkında
yapımında,
işleyişinde
ve
hatta bu ağlara asılabilen
veri toplayarak, becerileriişbirliği süreçlerinde bu fikirleri
drone da var.
nin artırılmasına yardımcı
olabilir.

örnek alarak, bir hayali gerçek
kılabiliriz.”

Dr. Kovac şöyle diyor: “Geleceğin kentleri bir arada
çalışarak bina ve altyapı ekosistemlerini kuran, ölçen ve onaran karadaki ve havadaki robotlar tarafından inşa edilebilir.” Dr. Kovac şöyle devam ediyor: “Doğa,
bu tür kolektif bir inşaat çalışmasının mümkün olduğuna dair
birçok kanıt sunuyor. Drone’ların yapımında, işleyişinde ve işbirliği süreçlerinde bu fikirleri örnek alarak, bir hayali gerçek
kılabiliriz.”

Doğadaki İnşaat Ustalarından
Ders Çıkarmak
Ekip doğadaki, gruplar halindeki organizmaların inşaat yaparken bir arada çalışma konusunda kullandığı farklı taktikleri inceledi. Birçok hayvan grubu, evlerini inşa ederken ve onarırken
bulundukları ortamı gözlemliyor ve ortamdan yararlanıyor.
Örneğin, kunduzlar çağlayan su sesini duyduklarında, inşa
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İnşaata Girişmek

Drone’lar bir arada inşaat
işlerine başlamadan önce,
mevcut binaların ve altyapının onarımı amacıyla kullanılacak -örneğin boru hatlarındaki
sızıntıların onarılmasında.
Bu hayati adım, araştırmacıların binanın ihtiyaçlarına cevap
verebilen, bir yandan da binada yaşayanları rahatsız etmeden
çalışabilen drone’lar üretmesine olanak tanıyacak. Imperial
Üniversitesi ve İsviçre Federal Madde Bilimi ve Teknolojileri
Laboratuvarı işbirliğiyle kurulan NEST Hava Robotları Merkezinde, drone’lar insanların yaşadığı bir binada devriye gezerek
ufak tefek sorunları tespit edecek ve onaracak.
Ekip ayrıca bu ilerlemelerin, doğal afetlerin ardından acil durum sığınakları kurmak gibi, insanların müdahalesinin zor ya
da yavaş olacağı alanlara da yardımcı olacağını, bunların uçan
drone’lar tarafından üç boyutlu baskı yöntemiyle üretilebileceğini vurguluyor.
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İnsani İnovasyon
Masada
The New Humanitarian’da kaleme aldığı yazısında
Ben Parker, “Sistemdeki güç sahipleri değişime yönelik
gerçek teşvikleri görmüyorsa, hangi cihaza ne kadar fon
sağladığınız önemli değildir” diyor.
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Son yıllarda BM ve STK dünyasında filizlenen 800’den fazla

insani inovasyon stratejisi, yeni girişimlerin çoğalmasına ne-

araştırma ve inovasyon birimi, laboratuvar ve diğer girişimler,

den olan 2016 Dünya İnsani Yardım Zirvesinden bu yana değişti.

insani yardım sisteminin durumu üzerine küresel bir konferans-

Camburn, “Sanırım olgunlaşıyoruz” diyor.

la hızlandırılmıştı. Ancak inovasyon stratejisi hızla değişiyor ve

Görüşülenlerin çoğu, inovasyonun ilk aşamalarının drone’lar,

bu da bazılarının “dükkânı” kapatması, bazılarının ise yeni yollara yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.

3D yazıcılar ve mobil uygulamalar gibi “araçlar” konusunda
aşırı hevesli olduğunu belirtiyor. GAHI dahil olmak üzere en az

Sektördeki değişim, en tanınmış aktörlerden birinin (İngilte-

iki grup yeni aşamayı vurgulamak için “İnovasyon 3.0” ifadesini

re’deki İnsani İnovasyon için Küresel İttifak-GAHI) finansman

kullanıyor.

kesintileri ve bağışçıların “değişen öncelikleri” nedeniyle kapatılma tehdidi altında bulunmasıyla ayyuka çıkıyor.

2011’den bu yana İnsani Yardım Fonunu yöneten Camburn, “inovasyon topluluğunun” şimdi daha geniş, daha karmaşık sorun-

GAHI’nin yayın yönetmeni Rahul Chandran, yeni fon bulunama-

lara ve ihtiyacı olan insanları daha çok ilgilendiren fikirlere bak-

dığı sürece yakında kapatılacağını söylüyor. İngiltere’nin Ulus-

tığını söylüyor. Topluluk, teknolojiye dayalı “hızlı düzeltmeler”,

lararası Kalkınma Departmanındaki (DFID) bir kaynak, “birta-

“ürünler” olarak çözümler ve “parlak yeni şeyler” ile meşgul ol-

kım zorluklar” olduğunu belirterek, diğer üç bağışçının yanı sıra

manın ötesine geçiyor.

GAHI için de fonun yenilenmeyeceğini doğruladı. İngiltere merkezli bir STK olan ve 1.2 milyon sterlin büyüklüğünde projeye ev
sahipliği yapan Elrha’nın yöneticisi Jess Camburn, aralarındaki

Düşük Teknoloji

sözleşmenin Mayıs sonunda sona ereceğini söyledi.

Büyük bir yardım kuruluşunda çalışan ve adını vermek isteme-

Dünya çapında 135 milyondan fazla insanın acil ihtiyaçlarını

yen bir inovasyon uzmanı, insani inovasyonun değişen yönünü

karşılamak için modası geçen bir araç setiyle karşı karşıya kalan

doğruladı.

yardım kuruluşları, yeni operasyon yöntemleri arıyor. Sektör,

Uzmana göre, inovasyon “bir yol ayrımında” ve ölçek de dahil

çalışmalarını, ihtiyaçların değerlendirilmesinden yardım sağla-

olmak üzere daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalırken, “tek-

maya, finans yönetiminden BT araç setine adapte etmeye kadar

nolojiyi fetiş haline getirmeyi bırakmalıyız”.

yeni fikirler denedi.

İnovasyon stratejisi geliştikçe, uygulayıcılar göz korkutucu bazı

Sektörün önde gelen isimleriyle yapılan bir dizi röportaja göre,

zorluklarla karşı karşıya kalıyor: Kurum kültürü, bürokratik
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atalet, risk iştahı ile yasal ve
finansal süreçler. Uzman ayrıca, teknolojiye odaklanmanın,
yönetim veya insan kaynakları
gibi “inovasyon” olarak bile kabul edilemeyecek “sıkıcı alanlarda” yeni şeyler yapmanın
yollarını ortaya çıkaran “gizli
kahramanları” görmemizi zorlaştırdığını belirtiyor.

“Dünya çapında 135 milyondan
fazla insanın acil ihtiyaçlarını
karşılamak için modası
geçen bir araç setiyle
karşı karşıya kalan yardım
kuruluşları, yeni operasyon
yöntemleri arıyor.”

GAHI’nın finansman sıkıntılarına ve ölçeklendirmenin yıllar
sürdüğü gerçeğine dikkat çeken
birçok görüşmeci beş yıllık ortaklıkların ancak şimdi meyve vermeye başladığını belirtiyor.

Yıllık gelişim ve insani yardım harcamalarında 150 personel ile
265 milyon doları yöneten Oxfam GB’nin uluslararası program
direktörü Helen Bushell, “Ölçek konusunda sıkıntılar yaşıyoruz”
diyor.
Bushell, uzmanlık alanlarındaki yardım inovasyonunun, Oxfam’ın düşüncesinin “merkezi” olduğunu söylüyor. Örneğin su
ve sağlık hizmetlerinde, hem temel su sistemlerinin geliştirilmesinde hem de dışkı yiyen solucanlar kullanan bir tuvalet de
dahil olmak üzere yeni fikirlerde “sürekli olarak inovatif” olduklarını savunuyor.
Bushell, inovasyonu üç türe ayırıyor: “Bozucu, sürekli iyileştirme
ve üçüncüsü, stratejik veya temel değişiklikler (“Etkiyi 10 katına
nasıl çıkarabilirsiniz?”). Sektördeki inovasyon çabaları “bizi her
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şeye farklı şekilde bakmaya zorlamayı” başardı ancak bu “adım
adım” oldu.”

Sınırlar

Dünya İnsani Yardım Zirvesi
için yaptırılan bir araştırmada
Deloitte, insani yardım sektörünün Ar-Ge’de “geciktiğini”
belirtiyor. 2015’te DFID tarafından yaptırılan bir araştırma,
insani inovasyonun finanse
edilmesinin “çarpıcı derecede
düşük” olduğunu buldu: Yılda tahmini 37 milyon, yani küresel
insani yardım harcamalarının yüzde 0,27’si. Bir dizi insani inovasyon konseptine ve projesine rağmen, çoğu yalnızca tek bir
organizasyonda çalışıyor ve bu da milyonlarca insanı etkileme
potansiyellerini sınırlıyor. Chandran, “Toplu eylem ölçeklenmenin yoludur” diyor.
Elrha fonunun eski müdürü Kim Scriven, “Sistemdeki güçler değişim için gerçek teşvikleri görmüyorsa, cihazlar için ne kadar
fon sağladığınız önemli değil” diyor.
Bir ICRC sözcüsü, The New Humanitarian’dan gelen sorulara cevap olarak “inovasyon yolculuğunda daha sıkı bir portföye” geçtiğini söyledi ve sınırlamaları da belirtti. Sivillerin karşılaştığı temel sorunlar, insani yardım hukukunun ihlali, erişim üzerindeki
kısıtlamalar, öngörülemeyen finansman ve diğer birçok zorluk.
Bunlar inovasyonla çözülemez.

Tasarımcılar
Neden Hayali
Nesneleri Gerçeğe
Dönüştürür?
www.howwegettonext.com
sitesindeki yazısında Naomi
Jacobs, tasarım kurgu kavramını
tarif ediyor.

İ

İnsanlar hikâye anlatma konusunda çok iyidir. Çocuklarımızı eğitmek,
kendimizi daha iyi tanımak ve geleceğimizi planlamak için hikâyelerden
yararlanırız. Spekülatif kurgu, yaşamadığımız dünyaları hayal etmek; henüz gerçekleşmemiş şeylerin toplumsal sonuçlarını değerlendirmek için
harika bir araçtır.
Tasarımcılar olasılıkları ve potansiyelleri de düşünür: Bu zorluğu ortadan kaldırmak ya da şu ihtiyacı karşılamak için nasıl bir şey yaratılabilir?
Genellikle bu tür soruları cevaplandırma sürecinde, fikri test etmek için
prototipler oluşturulur. Bir şeyi elinizde tutup onu kullanmaya başladığınızda, başka türlü anlayamayacağınız kusurları ve potansiyeli görmek
mümkün olur.
Ancak teknolojik inovasyonun hızla ilerlediği bir dünyada; bazen geleceğin neye benzeyeceğini, o gün gelip kapımıza dayanmadan önce yeterince
düşünmeyebiliyoruz. Kendi kendini süren bir araba eğer bir yayaya çarpar ve onu öldürürse, bunun sorumluluğunu kimin üsteleneceğine karar
vermeye hazır mıyız? Makine öğrenmesi algoritmaları ayrımcılık yapar
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mi? Bu zorlu tartışmalara şimdi değil de, çalışma prototipleri

ile daha lezzetli sığır etleri geliştirmek ve güneş ışığında ha-

oluşturmak için büyük para ve emek harcadıktan sonra baş-

yatta kalmamızı sağlayacak, insan vücudu ile uyumlu algleri

larsak çok geç olabilir.

kapsayan bir dizi gıda temelli kurguyu sergiliyor.

“Olsa Nasıl Olur?”

Kurguların Bazısı Oldukça İnandırıcı

Bir grup tasarım araştırmacısı, hikâye anlatımı ve prototip

Lancaster Üniversitesinden bir grup araştırmacı 2015’te, Avru-

çalışmasını birleştiren yeni bir yol izliyor. Yaratılan bu yeni

pa Komisyonunun getirdiği ve insansız hava araçlarının kulla-

tasarım alanı, spekülatif tasarım ya da tasarım kurgu olarak

nımını da kapsayan bir dizi yeni düzenlemeyi tartışan “Game

biliniyor. “Tasarım kurgu” terimi ilk kez, 2005 yılında Bruce

of Drones” başlıklı bir makale kaleme aldı. Araştırmacılar;

Sterling’in Shaping Things kitabında kullanılmıştı. Sterling

sıradan vatandaşların da “drone uygulayıcısı” olmasına izin

hem tanınmış bir tasarımcı hem de çok övgü alan bir bilim

veren bir sistem betimledi ve bu konseptin video gösterimini

kurgu yazarıdır.

yaptılar.

Ancak 2009’ların başından itibaren “tasarım kurgu” terimini

Sivil hukuk uygulamasını bir oyuna dönüştüren Drone Enfor-

popüler hale getiren, Julian Bleecker’ın işleri oldu. Bu da gi-

cement System ile kullanıcılar, uzaktan kumanda ettikleri

derek daha fazla öne çıkan bir araştırma hareketini başlattı.

drone’ları gönderip park yeri aramak gibi şeyler yapabiliyordu.

Tasarım kurgu; hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyecek pro-

Makalenin sonunda bu araştırmanın kurgusal nitelikte oldu-

totip çalışmalarını “başka dünyadan objeler” diye tanımlar.

ğu açıklanmasına rağmen bazı insanlar hâlâ bunun gerçek ol-

Bu prototipler, o şeyin gerçekte nasıl olacağını göstermeye

duğunu düşünmeyi sürdürüyor. Böyle düşünenler arasında bu

kalkışmaz ancak “olsa nasıl olur” üzerine bir tartışma başla-

çalışmayı izleyen konferans katılımcılarının dışında makaleyi

tabilir.

yayına hazırlayan editörler de var.

Tasarım kurgu şu an, ticari kuruluşlar ve provokatif sorular

Aynı ekip, Blade Runner adlı bilim kurgu filmde “insanlık tes-

sormak isteyen sanatçılar tarafından yaygın şekilde kullanı-

ti” uygulayan “Voight-Kampff” isimli makineden esinlenerek,

lıyor. Design Friction’dan Disobedient Wearable; veri gizliliği

yine bu adı verdikleri bir alet üretti. Filmde, bir dizi empati

ve sosyal marjinalleşme hakkında sorular soruyor. Berlin’deki

temelli soru sorularak biyolojik tepkiler ölçülüyor ve böylece

Kunstgewerbemuseum, Eylül sonuna kadar, biyomühendislik

bireyin insan mı yoksa android mi olduğu belirleniyordu. Yeni
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tasarım kurgu versiyonunda cihaz, telefona takılıyor. Alet kalp
atış hızı ve göz bebeklerinin büyüme oranı gibi şeyleri ölçerek
flörtünüzün sizi gerçekten çekici bulup bulmadığı gösteriyor.
Ekip önce bu fikirle ilgili sahte bir internet sayfası oluşturup
tepkileri ölçmeyi düşündü ama sonra bunun kasıtlı aldatmaca
olarak görülebileceğini düşünüp vazgeçti. Yine de bu hikâyeyi
ve ilerleyişini içeren bir belgesel için, yapımcı bir şirketle görüşüyorlar.

İçerik de Önemli Olabilir
ABD’li teknoloji ve medya haberleri ağı Verge, 2016’da Google’ın şirket içinde paylaştığı bir videoyu ortaya çıkardı. “Selfish
Ledger” başlıklı video, Google’ın, kullanıcılardan topladığı büyük boyuttaki veriyi, insanları istediği şekilde yönlendirmek
için kullandığını gösteriyor. Sonuçta video; insan genomunu
nasıl düzenleyebiliyorsak insan davranışlarının da bu şekilde
düzenlenebilmesinin; insanların yaşamının tahmin ve hatta
manipüle edilmesinin mümkün olduğunu öne sürüyor. Google’a bu video sorulduğunda, şirket sözcüsü rahatsız edici olduğunu kabul etti ama aynı zamanda da bunun böyle olması
gerektiğini söyledi. “Selfish Ledger”; şirket içinde provokatif
bir tartışma başlatmak adına yaratılmış bir tasarım kurguydu
ve asla gerçek bir proje olarak düşünülmemişti.
Tasarım kurgularının çoğu, insanları aldatmak amacıyla değil
bir tartışmayı kışkırtmak için yaratılır. Araştırma görevlisi olarak çalıştığım Aberdeen Üniversitesinde biz tasarım kurgusunu; akademisyenler teknolojinin sonuçları hakkında düşünsün
ve bunlar doğrudan etkilenecek insanlara ulaşabilsin diye bir
araç olarak kullanıyoruz.
TrustLens projesi için Aberdeen’in Tillydrone bölgesindeki
insanlarla çalışıldı. Tillydrone, İskoçya’nın Çok Boyutlu Yoksunluk İndeksinde en yüksek puanı alan ve sakinlerinin birçok
sosyal ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu bir bölge. Giderek, yerel meclisler gibi kamu kuruluşları; teknolojinin
kentsel alanları iyileştirebileceği fikrini kabul ediyor. İmkânlar
arasında “Nesnelerin İnterneti” olarak adlandırılan bağlı sensör cihazlar da bulunuyor.

Ütopya mı Yoksa Kâbus mu?
Nesnelerin interneti ile ilgili; boşaltılması gerektiğinde belediyeye haber veren ve duman algıladığında itfaiyeyi çağıran akıllı çöp kutuları gibi bir dizi mantıklı uygulama tasarladık. Bu
konseptler, tasarım kurgu nesnelere dönüştürüldü: Belediye
bilgi broşürleri, bölge sakinleri için çöp kutusu kartları ve yerel
gazetelerde bazı makaleler…
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“Bir grup tasarım araştırmacısı,
hikâye anlatımı ve prototip
çalışmasını birleştiren yeni
bir yol izliyor. Yaratılan bu
yeni tasarım alanı, spekülatif
tasarım ya da tasarım kurgu
olarak biliniyor.”
Daha sonra sonuçları, yerel sakinlerle yapılan bir müzakerede ele aldık. Halk, bu tür kamusal alan sensörleriyle ilgili ne
kadar bilgilendirilmeli ve bunun için doğru zaman nedir? Özel
hayatın gizliliği çerçevesinde veriler nasıl yönetilmeli? Kamusal alanların izlenmesini ve gözlenmesini gerektirmeyen başka seçenekler mevcut mu?
Dokunulabilir, ilişki kurulabilir nesneler yaratarak sadece
hikâye anlatmaz aynı zamanda kendimiz de bu hikâyenin bir
parçası oluruz. Tasarım kurgu, bize geleceğe dair bir yol haritası vermeye yeltenmez ama bir karar vermemize olanak sağlar. Böyle bir hikâyenin gerçeğe dönüşmesi ütopya mı yoksa
bir kâbus mu? Bu hikâyenin türü fantezi mi yoksa korku mu?
Bunu öğrendikten sonra, gerçekten istediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz geleceğe ulaşmak için elimizde ekstra mühimmatımız olur.
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