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Trump’ın Amerika
Birleşik Emirlikleri
THOMAS L. FRIEDMAN
31 Mayıs 2017

Başkan Trump’ın Avrupa gezisi gerçekten de tarihi önem
taşıyor. Trump, önemli müttefiklerimizin birçoğunu Rusya
karşısında

güvenliklerinin

sağlanıp

sağlanmayacağı,

ticaret ve iklim değişikliği konularındaki ortak değerlerinin
sürdürülüp sürdürülmeyeceği gibi konularda şüphede
bıraktı. Öyle ki Almanya lideri Merkel halkına Avrupa’nın
“bir noktaya kadar” ABD’ye güvenme döneminin geride
kaldığını, bundan böyle Almanya ve Avrupalı müttefiklerinin
“kendi kaderlerini ellerine almaları” gerektiğini söylemek
durumunda kaldı.
Bugüne dek hiçbir Amerikan başkanı göreve başladıktan
sonra gerçekleştirdiği ilk gezisinde Atlantik ittifakında
böylesine bir çatlak yaratmamıştı. Kesinlikle tarihi bir olay.
Merkel, ABD’nin tüm müttefiklerinin farkına varmaya
başladığı şeyi yüksek sesle dile getiren ilk önemli lider
oldu. Yeni Zelanda’dan Avustralya ve Güney Kore’ye kadar
gittiğim her yerde karşılaştığım ilk soru şu oluyor: “ABD ne
hale geldi?” Yanıtım şu oluyor: Amerika, Amerika olmaktan
çıktı. Artık ABD değil, ABE’yiz: Amerika Birleşik Emirlikleri.
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Başımızda bir Emir var. Adı Donald. Veliaht prensimiz

artık gündemimizde yok. Dolayısıyla, ne kadar berbat bir

var. Adı Jared. Veliaht prensesimiz var. Adı Ivanka. Emir’in

lider olursanız olun, aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz

istediği her şeyi onaylayan bir danışma konseyimiz (Kongre)

durumunda, Amerika Birleşik Emirlikleri’nin en iyi dostu

var. Ve tüm iyi monarşilerde olduğu gibi, egemen ailemiz

olabilirsiniz:

şahsi işleriyle devlet işleri arasında bir çıkar çatışması
olduğunu düşünmüyor.

1. Ödemeyi bizden silah satın alarak yaparsanız. Ancak

Dolayısıyla, hakkımızdaki, Kennedy döneminden kalma
düşünceleri unutun diyorum. Dünyadaki, ister iyiliğimizi
ister kötülüğümüzü istiyor olsun, tüm ülkelerin, özgürlüğün

uyarmam gerekiyor; Suudi Arabistan 110 milyar dolarlık
siparişle çıtayı epey yükseltti.
2. Ödemeyi NATO savunma bütçesine daha fazla katkıda

devamı adına hiçbir bedel ödemeyeceğimizi, hiçbir sıkıntıya

bulunarak

katlanmayacağımızı,

girmeyeceğimizi,

gücünün yettiği tüm demokratik seçimleri karıştıran

hiçbir dostumuza destek vermeyeceğimizi, hiçbir düşmana

Rusya’yı değil, karşılarında tankların ve uçakların işe

kafa tutmayacağımızı bilmesi gerekiyor–tabii parası peşin

yaramadığı “terörizmi” caydırmak için.

hiçbir

zahmete

yaparsanız–siber

savaş

yöntemleriyle

olarak ödenmediği sürece. Ücretimizi nakit, çek, altın,

3. Bize ticaret imtiyazları verirseniz. Bu imtiyazların bir

bitcoin ve Mar-a-Lago üyeliği şeklinde ödeyebilirsiniz,

işe yarayıp yaramaması da fark etmez. Emir Trump

kredi kartı geçerlidir.

“imtiyaz” verdiğinizi düşünsün, yeter. Bakınız Çin’in

Trump doktrini oldukça basit: Dünyada sadece dört
tehdit vardır: Bizi öldüren teröristler, bize tecavüz eden ve

Trump’a verdiği ticari imtiyazlar (Pekin’den yükselen
kahkahalara aldırmayın).

işlerimizi elimizden alan göçmenler, sanayimizi yok eden

4. Barack Obama’nın canını sıkmak ve insan hakları

ihracatçılar ve ithalatçılar–bir de Kuzey Kore. Demokrasiye,

savunucularının gözünü korkutmak amacıyla uyduruk

serbest ticarete, çevreye ve insan haklarına yönelik tehditler

suçlamalarla tutukladığınız herhangi bir Amerikan
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vatandaşını serbest bırakırsanız. Bakınız Mısır Devlet

ve bedelini ödemesi gerektiği” olduğunu duyunca insan

Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin, evsiz çocuklara yardım

üzülüyor.

eden Mısır kökenli Amerikalı yardım görevlisi Aya
Hijazi’yi serbest bırakması.

ihracatını azalttığı ve Güney Avrupa ülkelerini dezavantajlı

5. Emirimizi Obama’dan ne kadar üstün olduğunu
söyleyerek

pohpohlarsanız.

Trump’ın Alman ekonomik politikalarının ABD’nin

Bakınız

bir konuma düşürdüğü konusundaki sözlerinde haklılık

Filipinler

payı var mı? Evet, var. NATO üyelerinin ittifakın uzun

Cumhurbaşkanı Rodrigo Duterte ve İsrail lideri Bibi

vadeli harcama hedefleri konusundaki yükümlülüklerini

Netanyahu.

yerine getirmesi gerektiği de doğru. Peki Almanya’nın

6. Rusyaysanız bir şey vermenize gerek yok.

IŞİD’e katılmaması amacıyla ülkeye kabul ettiği bir milyon
Suriyeli için harcadığı paralar ne olacak? Bunun dünyanın

Eğer bu altı şeyden birini yaparsanız, Amerika Birleşik

barış ve güvenliğine katkısı? ABD 18.000 Suriyeli mülteci

Emirlikleri size “arka bahçenizde” ne yaparsanız yapın

kabul etti. Trump’ın dostu Putin ise sıfır. Ancak Trump

size karışmayacağına ve sizi koruyacağına söz verir. İnsan

böyle şeylere asla kafa yormaz.

haklarını ihlal edebilir, yolsuzluk yapabilir, seçimlere hile

Atlantik ittifakını kurmamız on yıllar sürdü ve bu ittifak

karıştırabilirsiniz. Silah siparişlerini vermeye devam edin,

bize güvenlik, istikrar, büyüme ve dostluk gibi maddi ve

NATO bütçesine katkınızı artırın, uyduruk ticari imtiyazlar

manevi birçok şey kazandırdı. Şimdi ise Trump, bırakın

verin–ya da Vladimir Putin olun–yeter.

çatlak açmayı, bu ittifakı tamamen parçalayabilir bile.

Çok mu acımasızım? Hayır. Kore’ye giderek ülkenin

Tüm Amerikan elçiliklerinin giriş hollerini süsleyen

bizim değerlerimizi benimseyerek–öylesine benimsemişler

resmi fotoğrafları ilk kez bu hafta gördüm. Fotoğraflarda

ki daha yakın zamanda tamamen demokratik Amerikan

Başkan Yardımcısı Mike Pence samimi bir şekilde

yazılımları kullanılarak düzenlenen “mum ışığındaki”

gülümsüyor. Trump ise kaşlarını çatmış. Fotoğraf, “çıkın

barışçıl protesto gösterilerinin ardından, devlet başkanı

bahçemden” der gibi duruyor.

yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı–50 yıl içinde

Ya da şöyle: “Bu elçiliğe giren herkes artık ittifak

yoksulluğun pençesinden kurtulduğunu gördükten sonra,

kurmadığımızı bilmelidir. Sadece usta komandit ortaklıklar

Trump’ın bu ülke hakkındaki tek yorumunun, “Bizim

kuruyoruz. İlgileniyorsanız 1-202-456-1414 numaralı

askeri gücümüzden bedava yararlanan bir asalak olduğu

telefonu arayın. Operatörlerimiz telefonlarınızı bekliyor.”
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Entelektüel elit neden
dersini almıyor?
QUY HUY

INSEAD Stratejik Yönetim Profesörü

Tarih, 2016’nın en büyük kaybının elitlerin güvenilirliği olduğunu gösterecektir. Brexit ve Trump’ın sağlı sollu yumrukları, sol medya ve siyasetçilerin başını döndürdü ve itibarlarını
şüpheli hale getirdi. Sağ kanat popülist dalgalanmaya olan
kayıtsızlıkları, elitlerin çoğunun içinde yaşadıkları balonu ortaya çıkardı. Çok uzun zamandır sadece balonun içindekilerle konuşup sadece onları dinledikleri ortada.
Peki şimdi ne olacak? Donald Trump’ın zaferinin ardın-

dan, elitler nerede hata yaptıklarını anlamaya çalışıyor, görünürde bir iç hesaplaşma yaşıyorlar. Ancak bu sözde tevazuda bile bir üstünlük taslama durumu var.
Mesela Washington Post: “İnanmak istedik… Amerika
bundan daha iyiydi. Gazetecileri pek çok şey için suçlayabilirim ama bunun için suçlayamam.”
New York Times, bir İngiliz siyaset profesöründen şu
alıntıyı yaptı: “Artık mesele ‘ekonomi değil, aptal’, mesele
‘kimlik, aptal’… Kimlik ve kültürel siyaset, insanların siyasi
tercihlerinde hiç düşünmediğimiz kadar belirleyici.”

TEMMUZ ‘17

Bunlara iç hesaplaşma demek biraz zor; daha çok

lamda güvencede olmayan Amerikalıların günah keçileri-

suçu başkasına atma veya özgüvene kılıf uydurma dene-

ne karşı (yasadışı göçmenler, Müslümanlar, vs.) öfkelerini

bilir. Artan ekonomik güvensizlik dönemlerinde alevlenen

dile getirebilecekleri bir sığınak oldu. Trump bir “entelek-

kimlik ve kültür temelli yakınmaların, tarihsel bir şablon

tüel” olmamasına karşın, tarihten ders aldı: Bir zamanlar

olduğu gerçeğini görmezden geliyor. Elitlerin hataların-

egemen olan bir grup, sistemik değişimlerle tehdit edildi-

dan çıkardıkları en iyi ders buysa, endişelenmekte haklı-

ğinde, siyasi güç kazanmak için olumsuz kolektif duygula-

yız. Avrupa’daki seçimleri de düşündüğümüzde, popülist

rı kullanabileceğiniz bir kaynak bulursunuz. Takipçileriyle

dalganın kıtayı sarıp sarmayacağından emin değiliz.

kurduğu duygusal bağ o kadar güçlüydü ki, neredeyse her
gün ortaya atılan skandalları bile onu yıkamadı.

PROFESYONELLIK TUZAĞI

Aksine, Clinton’un duygusallıktan uzak, analitik man-

Elitlerin sorununu anlamak için Hillary Clinton’a bakmak

tığı onun “Trump seçmenlerini acınacaklar sepetine koy-

yeterli. Seçimlerden birkaç gün öncesine kadar kesin ga-

mak lazım” yorumuyla bir faciaya yol açmasına neden

lip gözüyle bakılıyordu ve elitler tarafından coşkuyla des-

oldu. Birkaç cümleyle, Trump’ın zekice ele geçirdiği mil-

tekleniyordu. Kampanya web sitesi madde kullanımından

yonlarca elit olmayan Amerikalıyla empati kurma yoksun-

eğitime, terörizmden iklim değişikliğine kadar detaylı,

luğunu ortaya koymuş oldu. Profesyonellik tuzağına ya-

akılcı planlarla doluydu. Ağaçların hepsi çok güzel budan-

kalanmış tipik bir elit olmasaydı, ekonomik kırılganlık ve

mıştı ama ormanın ruhu yoktu. Seçmenlere daha yumu-

gelecek kaygısı gibi duyguları anlayıp empati yapabilir,

şak, daha ulaşılabilir yanını göstermeye çalıştıkça televiz-

Trump destekçilerinin çoğunda bulunan yabancı düşman-

yonlarda daha çok dalga geçildi. Yine de, Clinton kampı

lığının altında yatan sosyal adaletsizliği görebilirdi. Bunun

dikkatlice ayarlanmış siyasi tespitlerin, ruh yetersizliğini

yerine, onları sempatiye değmeyecek, tutucu bağnazlar

bertaraf edebileceğine inanıyordu. Benim, profesyonellik

olmakla suçladı.

tuzağı dediğim şeye yakalanmışlardı: Entelektüel detaylara odaklanan analitik düşünce yüceltildi; insanın sos-

EĞITIM MÜFREDATINDA REFORM

yal-psikolojik ihtiyaçlarını dikkate alan sezgisel, bütünsel

Uzun vadede, liderlik sorunlarını gidermenin yolu, elitlerin

duygular otomatik olarak küçümsendi.

mezun olduğu prestijli okulların müfredatında reform yap-

Trump’ın mantığı ise bunun tam tersiydi: Analitik yeri-

maktan geçiyor. Çok az insan duygusal yanlarını bastırma

ne bütünsel, ağaçlar yerine ormana odaklanmış bir mantık.

dürtüsüyle doğuyor; bu bizi sosyalleştiriyor. Yetişkinliğe

Obama’nın dediği gibi; Trump bir “plan” veya “gerçekler”

eriştiğimizde, mevcut eğitim sistemi bizi zorlu entelektüel

insanı değil belki ama zamanın duygusal dip akıntılarını

kavramlarla ödüllendiriyor. Müfredat büyük oranda anali-

okumakta daha başarılı. Dahası, elitlerin aksine, bütünsel

tik eğitime dayanıyor. Geleceğin liderlerinin profesyonellik

kök nedeni doğru teşhis etti: artan gelir eşitsizliğini fark

tuzağına düşmemeleri için derhal dengenin kurulması ge-

etti ve bunu kendi yararına kullandı. Trump’ın kampanya

rekiyor. Analitik düşünme, iş planı yazarken ya da bilimsel

boyunca sergilediği tuhaflıklar, duran ekonomik gelişme-

çalışmalar yaparken şart ama insanları motive etmek için

den zarar gördüğünü hisseden Amerikalıların sempatisini

bütünsel bakabilen ve empati yapabilen bir düşünce ya-

kazanmakta çok etkiliydi. Gürültülü mitingleri, finansal an-

pısı gerekiyor.
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İnternet devlerini
kontrol altına almak

Dünyadaki en değerli kaynak artık petrol değil,
veri. Veri ekonomisi, antitekel kurallara yeni bir
yaklaşıma ihtiyaç duyuyor.
Yüz yıl önce kaynak problemi petrolle ilgiliydi. Cazip,
hızla büyüyen bu sektördeki akışları kontrol etmek için
antitekel düzenlemeler gündeme gelmişti. Bugün veri, tıpkı
yüz yıl önce petrolün olduğu gibi, büyüme ve değişimin
bir motorudur. Veri akışları yeni altyapılar, yeni sektörler,
yeni tekeller, yeni politikalar ve yeni bir iktisat oluşturuyor.
Dijital enformasyon önceki kaynaklardan çok farklı, elde
edilmesi, rafine edilmesi, değer kazandırılması, alınıp
satılması çok farklı tarzlarda oluyor. Piyasaların kurallarını
değiştiriyor. Veriye kimin sahip olacağı ve kimin veriden
yarar sağlayacağı daha çok çatışmaya yol açacak gibi
görünüyor.
O nedenle bugün dijital çağın petrolü sayılan veriyle
çalışan dev şirketlerle ilgili olarak birçok endişe gündeme
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geliyor.

Bu devler–Alphabet (Google’ın bağlı olduğu

NICELIK KENDI BAŞINA NITELIK OLUŞTURUYOR

şirket), Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft—

Ne değişti? Akıllı telefonlar ve internet benzersiz bir

durdurulamaz görünüyor. Bunlar bugün dünyanın en

veri bolluğu yarattı ve verinin değerini artırdı. İster koşu

değerli beş şirketini oluşturuyor. Kârları hızla artıyor.

yapmakta olun, ister televizyon seyretmekte ya da hatta

2017’nin ilk çeyreğinde beşi birlikte 25 milyar dolar

trafik tıkanıklığında bekliyor olun, yaptığınız her faaliyetle

net kâr elde ettiler. Amerika’da online harcanan her iki

dijital izler bırakıyorsunuz, yani veri damıtıcılarına daha

doların biri Amazon’a gidiyor. Amerika’da 2016’da dijital

fazla hammadde sağlıyorsunuz. Kolunuzdaki saatten

reklamcılıkta gerçekleşen artışın neredeyse tümü Google

altınızdaki arabaya kadar artan sayıda cihaz internete

ile Facebook’a gitti.

bağlandıkça veri hacmi daha da büyüyor. Bu arada makine

Bu kadar güçlü bir hâkimiyet bu beş devin, vaktiyle

öğrenmesi gibi yapay zekâ (YZ) teknolojileri veriden

Standart Oil’in olduğu gibi, parçalanması gerektiği

daha çok değer elde edilmesini sağlıyor. Algoritmalar

taleplerini gündeme getiriyor. Buna karşılık bu devlerin

bir müşterinin ne zaman satın almaya hazır olduğunu,

başarısının tüketicilere yarar sağladığı öne sürülüyor.

jet motorunun ne zaman bakıma ihtiyaç duyduğunu ya

Üstelik tüketicilere sundukları hizmetlerin çoğu ücretsiz

da kişinin sağlığının ne zaman risk altına girdiğini tahmin

(tüketiciler aslında bu firmalara veri sağlayarak ödeme

edebiliyor. GE ve Siemens gibi sanayi devleri artık

yapıyor). Ayrıca Snapchat gibi yeni firmaların yükselişi

kendilerini veri firmaları olarak tanıtıyor.

sektöre giriş engellerinin aşılabildiğini gösteriyor.

Bu bolluk rekabetin doğasını değiştiriyor. Müşteri

Gene de endişeler haklı nedenlere dayanıyor.

sayısı arttıkça elde edilen veri miktarı artıyor, artan veri

İnternet şirketlerinin ellerindeki veri kontrolü onlara

miktarı hem daha çok müşteri kazanılmasını hem de

muazzam güç sağlıyor. Bugünün veri ekonomisinde

sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesini getiriyor.

petrol çağında geliştirilmiş rekabet anlayışlarının modası
geçmiş bulunuyor. Yeni bir yaklaşıma ihtiyaç var.

Veriye erişim imkânı bu firmalara aynı zamanda
benzersiz bir korunma ve girişim olanakları sağlıyor.
Bugün tüm veri ekonomisi hatta daha da ötesi bu devlerin
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nezaret sistemi altına girmiş bulunuyor. Google insanların

veri varlıklarının çapına bakmalılar. Facebook’un henüz

neleri aradığını, Facebook neleri paylaştığını, Amazon da

kayda değer bir getirisi olmayan Whatsapp’a 2014’te 22

neleri satın aldığını görüyor. Bu firmalar aynı zamanda

milyar dolar ödemesi bu otoriteler için bir alarm olmalıydı,

uygulama mağazalarına ve işletim sistemlerine sahip

bunun olası bir rakibin ortadan kaldırılması operasyonu

ve yeni şirketlere bilgi işlem gücü kiralıyorlar. Böylece

olduğu apaçıktı.

kendi piyasalarındaki ve daha da geniş ekonomideki

İkinci ilke, online hizmet sunucularının veri üzerindeki

tüm faaliyetleri gözleyebiliyorlar. Bu imkânların onlara

hegemonyasının gevşetilmesi ve bu verileri sağlayanlara

rekabeti boğma ve yeni girişimler geliştirme olanakları

daha fazla kontrol sağlanmasıyla ilgilidir. Burada daha

sağladığı açıktır.

fazla şeffaflık yararlı olacaktır. Firmalar tüketicilere

Öte yandan veri, üzerinde anlaşmaya varılanlardan

onlarla ilgili hangi verileri elde ettiklerini ve bu verilerden

çok farklı amaçlar için de kullanılabilir. Ayrıca veriye

ne kadar gelir sağladıklarını açıklamaya zorlanabilir.

kimin sahip olacağı da tartışmalıdır. Sözgelimi sürücüsüz

Hükümetler kendi ellerindeki verileri daha açık hale

otomobilin sağlayacağı veriler kimin? Araba imalatçısı,

getirerek yeni hizmetlerin ya da “veri kooperatiflerinin”

sensör imalatçısı, yolcu; veriler bunların hangisinin

oluşmasını teşvik edebilir ve veri ekonomisinin kritik

olacaktır? Kaldı ki insanlar bugün kişisel verilerinin ne

parçalarına kamusal altyapı, müşterek varlık muamelesi

kadar değerli olduğunun farkında değiller, ayrıca bu

yapabilir. Firmaların kullanıcıların rızasıyla bazı verileri

verilerin yönetimi gibi karmaşık işlerle ilgilenmek de

paylaşıma açmasını zorunlu kılabilirler.

istemiyorlar.

Antitekel yasaları enformasyon çağının gereklerine

Rekabetin kazandığı bu yeni özellikler geleneksel

uygun hale getirmek kolay olmayacaktır. Burada bazı

antitekel uygulamaları etkisiz kılıyor. Google’ı beş

riskler de söz konusudur. Örneğin veri paylaşımının

Googlet’e bölmek ağ etkilerini ortadan kaldırmaz.

artması mahremiyeti tehdit edebilir. Ama hükümetler

Zamanla biri gene egemen hale gelir. Öte yandan fiyat

veri ekonomisinin birkaç dev şirketin hegemonyası altına

algoritmalarının bugün piyasaları nasıl manipüle ettiği de

girmesini istemiyorlarsa vakit kaybetmeden harekete

düzenlemecilerin dikkati dışında kalıyor. Yeni bir yaklaşım

geçmelidirler.

için bugün iki fikir öne çıkıyor.

Petrolü kimin kontrol edeceği sorunu dünyada

Birincisi, antitekel otoritelerin sanayi çağından

onlarca yıl süren çatışmalara yol açmıştı, umalım ki bu

uzaklaşıp 21. yüzyıla gelmeleri gerekir. Örneğin firma

kez verinin kontrolü sorunu insanalığın başına benzer

birleşmelerini değerlendirirken büyüklüğe değil firmanın

belalar getirmesin.
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İşleri doğru çizgilerle
değil daireler gibi
tasarlamalıyız
TIM BROWN

Tasarımcılar meslekleriyle insanların ihtiyaçlarına hizmet

CEO, IDEO

etmeyi ve karmaşık sorunları çözmeyi severler. Ama ben

Quarz, 27 Mart 2017

değerli malzemeler kullanılarak yapılan, ancak insanların
bir süre kullandıktan sonra çöpe attıkları şeyler yapmaktan
hiç hoşlanmam. Tüketici olaraksa herkes gibi en hızlı,
en akıllı, en iyi tasarlanmış alete sahip olmak isterim.
Bu bakımdan beni tatmin eden şirketlerden hoşlanırım.
Ancak şu var ki bu iştahımızın bir bedeli var: 2050 yılında
denizlerde balıktan çok plastik olacak!
Nesnelerin yapılma ve kullanılma tarzını kökten
değiştirmemiz gerekiyor. Böyle bir dönüşüm yeni bir
zihinsel modeli ve giderek yeni tür bir ekonomiyi, tasarım
yoluyla kaynakların daha akıllı bir kullanımını destekleyen
ve ürünün tüm ömür çevrimindeki atıkları azaltmamızı
amaçlayan bir anlayışı benimsememizi gerektiriyor.
Modern sanayimiz doğru bir çizgi boyunca yükselir:
yap, kullan, at. 20. yüzyılı sürükleyen tüketici talebine
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kolaylaştırıyor. Stuffstr örneğin, geliştirdiği app ile mobil
telefon ve oyun konsolları gibi ürünlerin sirkülasyonunu
kolaylaştırıyor.

App’e

kaydettiğiniz

ürünlerinizin

kullanım süresi sona erdiğinde app onların satılması,
bağışlanması ya da elden çıkarılmasını sağlıyor.
Le Tote ve Grover firmaları ise giysilerin ve
elektronik aletlerin satın alınması yerine kiralanmasını
geçiriyorlar. Modellerin sık sık yenilendiği ve çok
çeşitlilik gösteren ürünler için çok cazip değil mi?
Le Tote’da müşteriler her ay, Netflix’te olduğu gibi,
39 dolardan başlayan düzenli bir ödeme yapıyorlar,
böylece French Connection, Vince Camuto ve Joie gibi
ünlü markalardan kendilerine özel giysi ve aksesuar
seçme olanağı elde ediyorlar. Kendilerine her ay gelen
paketteki ürünleri ister satın alıyor ister bir süreliğine
mantıki bir yanıttı bu. Tüketiciye istediğini ver, işi bitince
atıp yenisini alsın. Daha çok ürün, daha çok para.
Peki, bu düz çizgiyi alıp bir daire haline gelecek
şekilde

bükersek

ne

olur?

Yarattığımız

nesnenin

kullanımı hiç sona ermese? Onu oluşturan parçalar
ürünün bir sonraki kuşağı için hammadde olarak işlev
görse? Üretime bütünsel bir bakışı benimseyerek atıl
kapasiteden yararlanıp malzemeleri yeniden kullanır ve
ürünlerin ömür süresini artırırsanız hem para tasarruf
eder hem de gezegenimizi korursunuz. Döngüsel
tasarımın vaadi budur.
Daha şimdiden döngüsel tasarımın birçok örneğini
görüyoruz. Örneğin Elon Musk’ın Tesla arabalarını alalım.
Elektrikli otomobiller yenilenebilir enerji kaynakları
kullanıyor. Kendisine ihtiyacınız olmadığında arabanız
Tesla filosuna katılıyor ve orada çeşitli hizmetler
görüyor, bunun karşılığında hesabınıza ödeme yapılıyor.
Sürücüsüz versiyonunda arabanız siz kullanmadığınızda
bir çelik yığını olarak garajda ya da otoparkta beklemek
yerine örneğin annenizi doktora götürüp getiriyor ya
da dostunuzu gezdiriyor. Tesla’nın iş modeli döngüsel
ekonominin nasıl üreticiden tüketiciye herkese yarar

kiralıyorlar. Grove ise müşteriye Apple saatler, akıllı
telefonlar ve Xbox’lar gibi kiralayabileceği 300 kadar
elektronik cihaz sunuyor. Bu firmalar ayrıca topladıkları
müşteri davranışı verilerini imalatçılara aktararak onların
ürün planlamasına katkıda bulunuyor, böylece sonuçta
çöpe gidecek üretim fazlasına yol açılması önleniyor.
Yakınlarda yapılan bir araştırma (Growth Within:
A circular economy vision for a competitive Europe)
Avrupa’nın döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyerek
1,8 trilyon euro net tasarruf sağlayabileceğini ortaya
koydu.
Başka örnekler de var. Provenance adlı platform
blockchain teknolojisini kullanarak markalara ürünleri
ve malzemeleri tedarik zinciri boyunca yol alırken
izlemelerini mümkün kılıyor, böylece malzemelerin
yeniden kullanımı artıyor. Spacious ise kapalı kaldıkları
saatlerde restoranların birlikte-çalışma mekânlarına
dönüşmesini sağlıyor, böylece hem restoranlar hem
de belli saatlerde çalışma alanına ihtiyacı olanlar yarar
sağlıyor.
***
Yeni tasarım paradigması ürünler için doğrudan

sağladığını gözler önüne seriyor. Döngüsel iş modelleri

kullanıcıyla birlikte ya da daha potansiyel tüketicilerin

üretim, ürün ve tüketici arasındaki engelleri de ortadan

daha geniş bir ekosistemi içinde süreklilik gösteren bir

kaldırıyor.

ömür çevrimi tasarlamaya dayanıyor. Döngüsel tasarım

Tüketim alanında da bazı yeni firmalar alıcıların
döngüsel

tasarım

ekonomisinden

yararlanmasını

gezegenimizin geleceğini sağlama alma amacının yanı
sıra yeni iş fırsatları yaratmaya da son derece elverişli.
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Hızlı modanın gerçek
maliyeti

Her gün giyindiğimizi düşünürsek;
giysilerimizi kimin, nerede ve hangi
koşullarda yaptığını bilmeyi insanlara
(özellikle de kadınlara) borçlu değil miyiz?

LIVIA FIRTH
Eco Age Kurucusu

Sürdürülebilir

modayı

nasıl

tanımlarsınız?

Aslında,

tanımlayamazsınız. Ya da en azından, birkaç cümleyle
tanımlayamazsınız. “Etik”, “sürdürülebilir” veya “ekolojik”
moda gibi terimler, o kadar çok kullanıldı ki, kesinlikten çok
kafa karışıklığı yaratmaya başladılar.
Yavaş Gıda Hareketinin (Slow Food Movement)
kurucusu Carlo Petrini’nin, çok basit bir soruyla, mükemmel
bir tanımlama yaptığı bir durumdayız: “Normal olan şeyleri
tanımlamak ve tasdiklemek zorunda olduğumuz bir duruma
nasıl düştük?”
O zaman, sürdürülemez (ve hızlı) modayı tanımlamaya
çalışalım.
Hızlı moda, görece yeni bir olgu; bizi absürd bir mikro
trendler çemberine hapsetti; bir mağazada, bir haftada iki
mini sezon yaşanıyor. Tek kullanımlık kıyafetler, bir kadının
gardrobunda ortalama sadece beş haftacık kaldıktan sonra
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atılıyor. İngiltere’de bir gardropta ortalama 152 parça ürün
var (11’inin etiketi hâlâ üzerinde, 16’sı sadece bir kez giyilmiş
ve 57’si hiç giyilmemiş).
Aslında bu sadece bizi, yani “tüketicileri” sömürmüyor,
aynı zamanda gezegenin kaynaklarını ve o giysileri üretenleri
de sömürüyor. 2013 Nisanında Bangladeş’teki Rana Plaza
fabrikasında çıkan ve 1334 kişinin ölümüne neden olan
yangın, devasa boyutlarda, düşük ücretlerle yapılan üretimin
gerçek insani maliyetini bütün dünyaya gösterdi.
Rana Plaza trajedisinden dört yıl sonra, giyim
endüstrisinin temel insan haklarını neden hâlâ tartıştığımızı
düşüneceğini ve bir reform yapacağını umuyoruz ama ne
yazık ki hiç de öyle olmuyor.
Rana Plaza fabrikasının çöküşü, münferit bir olay
değildir. Bangladeş’teki binaların yüzde 90’ı, inşaat
talimatnamelerine uygun değildir ve yaklaşık 4 milyon
kişiye iş veren ülke sanayisi, sürekli felaketlerle karşılaşır.
Giysiler hiç olmadığı kadar hızlı ve ucuz üretiliyor ama
hâlâ “4 dolarlık elbisenin gerçek bedelini kim ödüyor” diye
sormuyoruz.
Dünyada her yıl 1,5 milyar parça giysi, 250.000 fabrikada
çalışan, tahminen 40 milyon kişi tarafından dikiliyor. Bu
giysiler, ağırlıklı olarak, Birleşmiş Milletlerin dünyanın en
az gelişmiş ülkeleri olarak tanımladığı ülkelerde dikiliyor.
Giysi ve tekstil sanayisinin toplamda 3 trilyon dolarlık bir
değeri olduğu tahmin ediliyor. Bu paranın en büyük kısmı
da, çoğu Forbes’un zenginler listesinde yer alan hızlı moda
markalarının sahiplerinin cebine gidiyor.
İşleri daha da karmaşıklaştırmak için, hızlı moda
markalarının, yüzeyde çok bir şey değiştirmeden daha
radikal görünerek akıllılık ettiklerini söyleyebiliriz. Hızlı
moda perakendecileri organik yün gibi malzemeler
kullandıklarında bile, ürettikleri giysilerin çok büyük bir
bölümü hâlâ sorunlu; çoğunun sonu çöp dağları oluyor. QZ
raportörü Marc Bain’e göre, “organik yünle dolu olsa bile
çöp dağı, çöp dağıdır”.
Küresel giysi sanayisi için yeni bir mimariye ihtiyaç
duyduğumuz açık.
Lawyers Circle (kadın haklarını korumak için kadın
avukatlardan oluşan bir ağ), TrustLaw (iklim değişikliği
üzerine çalışan bir grup avukat) ve Clean Clothes
Campaign (konfeksiyon işçilerinin koşullarını iyileştirmeyi
amaçlayan bir örgüt) ile birlikte çığır açıcı bir Geçim Ücreti
raporu hazırladı. Rapora göre, geçim ücreti, temel bir insan

Rana Plaza fabrikasının çöküşü, Nisan 2013

hakkı ve şirketler ile hükümetlerin bu hakkı sağlamak gibi
bir sorumlulukları var. Rapor, geniş ölçekli giysi üretimi
ve perakendeciliği yapılan on dört ülkeden avukatların
katılımıyla hazırlandı. İş kanunları ve düzenlemelerin
yanında bunların uygulanma ve denetim mekanizmalarını
da inceledi. Geçim Ücreti raporu, umarım ileride giysi
sanayisi çalışanlarının eşit muamele görmesini sağlayacak
iskeleti oluşturabilir.
Her gün giyindiğimizi düşünürsek; giysilerimizi kimin,
nerede ve hangi koşullarda yaptığını bilmeyi insanlara
(özellikle de kadınlara) borçlu değil miyiz?
Ancak, enseyi karartmaya da lüzum yok. Moda,
kim olduğumuzu ifade etme ve geliştirme gücüne sahip.
Giysilerimizi yapan insanların güzel hikâyelerini paylaşmak
için neden bu aracı kullanmayalım? Harika markalar ve
inanılmaz örgütler çoktan bu yola girdi bile.
Unutmayalım, tüketiciler olarak muazzam bir gücümüz
var. Giysilerimizi atılabilir şeyler olmaktan çıkartıp sevdiğimiz
ve gardrobumuzu yıllarca süsleyecek şeyler alalım.
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