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İşyerinde Genç-Dostu
Kültürü Geliştirmek için 5 Yol
SHAKIR AKOREDE

Neden ofisler ve işyerleri genç-dostu olmalı?
30 yaşın altındaki gençler bugün dünyada nüfusun yüzde
ellisinden fazlasını oluşturuyor. 2030 yılında ise bu rakamın yüzde 75 olacağı öngörülüyor.
Bu şaşırtıcı istatistik hayatın her alanında çok önemli bir etken olacak. İşgücünün çoğunluğunu artık gençler
oluşturacak. Bu gençler yeni dijital çağada kendi algı ve
beklentileriyle, iş hayatına büyük potansiyeli olan yeni bir
kültür yerleştiriyorlar. İş dünyasını değiştiriyorlar ve bir şirket için genç-dostu işyeri olmak artık bir seçenek olmaktan çıktı. En iyi yetenekleri çekmek ve elde tutmak artık bir
zorunluluk.
Bu nedenle birçok araştırma yapılıyor. Milenyum
gençlerinin değerleri ne ve hayatı nasıl değerlendiriyorlar? Bunlardan biri Global Annal Survey 2017 (Küresel Yıllık
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Araştırma 2017). Bu araştırmada 186 ülkeden gençler, liderlere genç-dostu şirketler yaratmaları için sahip olmaları gereken özellikleri sergiledi.
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Vizyon ve Stratejiye Katkı Sağlamak için
Fırsatlar Vermek

Bir şirketin vizyonu başarısının anahtarıdır. Vizyon hem her
kuruluşu diğerlerinden ayırt edici bir marka olarak tanımlar hem de çalışanlara bir amaç verir.
Başarılı liderler stratejilerini gençlerin ana tercihleriyle uyumlu hale getirmelerinin elzem olduğunu bilirler.
Halihazırda gençlerin yüzde 60’ı kendilerini şirketin misyonuna yakın hissetmediği ve daha iyi bir iş bulmak için
ayrılıyor.
Araştırmaya göre gençlerin vizyona katkı sağlama isteği, bağlılıklarının bir göstergesi ve bu, uzun vadede liderler tarafından işe sadakat olarak kabul edilmeli. Böylece
şirketin vizyonu bireysel hedeflere dönüşecektir. Çalışanlar şirkette kalmaya teşvik edilecekler ve örgütün bütünsel
başarısı için ellerinden geleni yapacaklar. Ayrıca şirketin
stratejileri yükselen yeni sosyal sorumlu yatırım, büyüme
ve kazanç talepleriyle uyumlu hale gelecektir.
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Mentorluk ve Ters Mentorluk
İmkânları

Bir milenyumlu olarak kuruluşlara yeni katılan gençlerin
mentorluğa ihtiyaç duymasından utanmıyorum. Aslında
gurur duyuyorum. Çünkü benim neslim, çok ağır bir yük
olan üniversite borcunu ödemek veya kendi işini kurmak
için sermaye bulmak amacıyla her zamankinden daha giri-

mentorluğu kullanarak gençlere işi daha iyi anlamaları,
daha çok içgörü kazanmaları ve karar alma seviyelerini
yükseltmelerinde yardımcı oluyorlar.
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Hataları bir Öğrenme Tecrübesi Olarak
Kabul Eden bir Kültürü Benimsemek

Profesyonelleri profesyonel yapan bir şey varsa o da devamlı öğrenmektir. Microsoft’un CEO’su Satya Nadella gö-

şimci olmak zorunda. Buna rağmen iş hayatına giren genç-

reve atanmadan önce mülakatında çok ilginç bir yorum

ler beraberinde öğrenme tutkusunu getiriyor ve uzmanlık

yapmıştı:

kazanıyor. Bu genç çalışanlara mentorluk programlarıyla

“Beni ne tanımlar… ben her zaman öğrenciyim.”

yardımcı olmak şart.

Milenyum çalışanlar iş tecrübelerini geliştirmeleri için

Kuruluşlar, milenyum çalışanlarının yeteneklerini işin

öğrenmeliler ve hata da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

gerektirdiği beceriyle ve onların vizyon beyanıyla uyum-

Şirket yöneticilerinin bunu başarılı bir şekilde idare etme-

lu hale getirecek verimli mentorluk sistemlerine sahip

sinin yolu da hatanın her zaman kötü olmadığını kabullen-

olmalıdır. Bunun karşılığında liderler de kazanacak. Ters

mektir.

mentorluk sayesinde gençler olgun yaştaki çalışanlar ve

Araştırmaya göre hatayı bir öğrenme tecrübesi ola-

yöneticilere sosyal medya ağları ve yapay zekâ gibi yeni

rak kabul etmek milenyumluların inovasyona, risk almaya

teknolojileri öğretiyorlar ve onları nasıl şirketin hedeflerini

ve bilinmeyeni keşfetmeye açık olmaya meyilli olduklarını

artırmak için kullanabileceklerini gösteriyorlar.

gösteriyor. Bu özellikler işi büyütür, değer katar ve genç-

Çalışan-işveren ilişkisinde bir değişim var. Genç ça-

lerin hem kendi yeteneklerini hem de profesyonel potan-

lışanlar daha çok sorumluluk almak istiyorlar. Liderler de

siyellerini geliştirmelerine olanak sağlar. Yani hatalar genç
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çalışanların daha hızlı öğrenmelerine ve gelişmelerine yar-

Gençler sadece katkıda bulunmak için bir fırsat yaka-

dımcı olur. Devamlı öğrenme kültürüne sahip kuruluşlar

lamış olmuyor aynı zamanda yaptıkları işe değer veriyor

potansiyellerini en çok kullanabilenlerdir.

ve böylece işleri hayatlarında önemli önceliklerinden biri
oluyor.
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İş Takvimini
Yönetmek

Özgürlük: Görüşlerini Rahatça İfade
Edebilme Fırsatı

Yaygın bir inanç var: Denetimin eksikliği çalışanların ve-

5

rimliliğini azaltır, bu nedenle sabit bir çalışma zamanı ve

Yüz yüze veya elektronik ortamda etkin etkileşim verimlilik

yeri gereklidir. Bu nasıl doğru olabilir? Basel Üniversitesin-

için hayati önem taşıyor. Gallup’un bir araştırması yöne-

de araştırmacı olan Michael Beckmann bu soruyu cevapla-

ticilerin çalışanların düşüncelerini rahatça dile getirebile-

maya çalışanlardan biri. Özerlik etkeninin çalışanın perfor-

ceği bir çevre yaratmadıklarını ortaya koyuyor. Verimliliği

mansını engellemediğini Beckmann ispatladı: “Belirli bir

optimize etmek için iş yerinde yüksek seviyede etkileşime

sürede belirli bir yerde olmaktan ziyade asıl olan üzerinde

ihtiyaç var. Gençler, enerjileri, merakları ve tutkularıyla bili-

anlaşılan görevleri tamamlamak.”

nir. Gençler sadece görüşlerini rahatlıkla anlatabilecekleri

Kendi çalışma zamanları üzerinde kontrolü yüksek

bir ortam bulmak istemiyorlar aynı zamanda söyledikleri-

olan çalışanlar aslında daha çok çalışıyor. Aynı zamanda

nin dikkate alındığını bilmek istiyorlar. Liderler gençlerden

Harvard Business Review’un bir araştırmasına göre, çalı-

faydalanmak istiyorlarsa geribildirim ve eleştiriye daha

şanlar ne zaman, nerede ve nasıl çalışabileceklerini seçe-

açık olmalıdır.

bilirse daha yüksek seviyede tatmin oluyor, inovasyon ve
iş performansı artıyor.

Kaynak: weforum.org
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Çalışma Hayatının Geleceği
ve Ekiplerin Dinamiği
GREG SATELL

Bir an 1960’lı yıllardaki çalışma hayatına bir bakalım. Yöneticiler büyük ölçüde telefonla iletişim kuruyor, notlar
sekreterler tarafından yazılıyordu. Veri analizi; kâğıt, kalem
ve belki bir de sürgülü hesap cetveliyle yapılan bir şeydi.
Elinizde olmayan bilgilere ulaşmak için kütüphaneye ya da
depodaki dosyalara bakmanız gerekiyordu. Biriyle telefonda ya da yüz yüze konuşmak istediğinizde ofisinde yakalamanız gerekiyordu.
Günümüzde çalışma hayatı
Bir de günümüzdeki çalışma hayatını düşünün. İletişim
kanallarımız hızla çoğaldı. Elimizde artık toplantı aralarında, havaalanında otururken, hatta asansör beklerken enformasyon göndermekte kullanabileceğimiz e-postalar,
mesaj uygulamaları ve mobil telefonlar var. Dosyadaki bir

OCAK ‘18

enformasyona ulaşmak istediğimizde, bizimle birlikte se-

bilimsel makalelerin tek bir kişi tarafından kaleme alın-

yahat eden bulut sistemlerde gigabaytlarca mobil depola-

masının bir kural olduğunu, bunun 1950’lerde değişmeye

ma alanımız var. İnternette arama yaparak dünyadaki tüm

başladığını, günümüzde ise bir makalenin yazar sayısının

bilgilere erişme olanağımız da var. Artık arama kutusuna

o döneme oranla ortalama dört katına çıktığını belirtiyor.

yazmamıza bile gerek kalmadı. Telefonumuza ne istedi-

Hatta günümüzde 100 yazarı olan makaleler bile garip kar-

ğimizi söylüyoruz ve aradığımız bilgi birkaç saniye içinde

şılanmıyor! Genellikle farklı disiplinlerden isimlerden olu-

karşımıza geliyor.

şan bu ekiplerdeki araştırmacılar, kendi alanları dışındaki

Elbette çalışma hayatının doğası da değişti. Bugün

isimlerle düzenli işbirliği yürütüyor.

artık meslekler arasındaki kol ve zihin emeği ayrımının ge-

Bu trendleri ortaya çıkaran nedir? Faktörlerden biri,

çerliliğini yitirdiğini, artık rutin işler ve rutin olmayan işler

günümüz araştırmacılarının uğraştığı problemlerin eski

ayrımının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yara-

nesillere oranla çok daha karmaşık olması, çok sayıda uz-

tılan işlerin neredeyse tamamı karmaşık problem çözme

manlık gerektiren teknik gerektirmesidir. Yalnız çalışan

becerisi ve kişisel beceriler gerektiren “etkileşim” işleri.

araştırmacıların artık rekabet edememesi şaşırtıcı değil.

ABD’de 21 yy’ın ilk on yılında bu alanlarda yaklaşık 5 milyon

Son 50 yıllık dönemde yayınlanan 19,9 milyon makale-

yeni çalışma yeri yaratılırken üretim (fabrika işçileri, tarım

nin ve 30 yıllık dönemde alınan 2 milyon patentin incelendi-

vb.) ve ticari işlem (banka memurluğu, kasiyerlik vb.) istih-

ği bir araştırma, ekiplerin bireylere kıyasla belirgin düzeyde

damı 3 milyon azaldı.

başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği

Üst düzey görevlerde bile gerekli beceriler değişim
gösterdi. Eskiden sayılarla aranızın iyi olması ya da geniş

araştırmalardan, bireysel araştırmalara oranla daha fazla
alıntı yapılıyor ve bu fark zaman içinde daha da artıyor.

miktarda enformasyonu aklınızda tutmanız aranan özellik-

Dijital teknolojinin kapasitesinin giderek artması in-

lerdi. Oysa Excel’in herkesin parmaklarının ucunda oldu-

sanları tarihteki en güçlü konuma ulaştırdı. Bu süreç de-

ğu, herkesin Wikipedia’ya erişebildiği günümüzde, bu tür

vam edecek. Ancak dünyayı gerçek anlamda değiştirmek

bilişsel becerilerin bir değeri kalmadı. Bir başka deyişle,

için akıllı kodlardan fazlasına ihtiyacımız olacak. Bilgisayar

online enformasyon miktarı arttıkça, kafalarının içinde bir

uzmanlarının büyük güçlükleri aşabilmek ve dünya üzerin-

yığın veri taşıyan insanlara duyulan ihtiyaç azaldı.

de büyük bir etki bırakabilmek için kanser uzmanlarıyla, iklim uzmanlarıyla ve diğer birçok alandaki uzmanla birlikte

Ekiplerin yükselişi

çalışması gerekiyor.

Bilişsel becerilere duyulan ihtiyaç azalırken, ekip halinde

Bütün bunları dikkate aldığımızda 21’inci yüzyıldaki en

çalışma oranımız da artıyor. Nature dergisi 1920’lere dek

kritik becerinin empati olduğunu, bu nedenle “bilgi işçileri”
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kavramının yerini “ilişki işçileri” kavramının alması gerek-

siplinler arası etkileşimi besleyen ve umulmadık fikirler ve

tiğini söyleyebiliriz. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada

sentezler ortaya çıkaran ekipler gerektirir.

hiçbir insan ya da şirket her şeyi tek başına yapamaz. Bu
yüzden de başkalarıyla uyum içinde çalışabilenler belir-

Ekiplerde İnovasyon

gin bir avantaj yakalar. Bu, insanların eğitim, öğretim ve

Özetle, dijital çağda etkin inovasyon yapmak için iyi bir

yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Artık gösterişli

ekibi ortaya çıkaran etkenler hakkında daha çok şey öğ-

emeklilik ve ikramiye paketleri “en zeki ve başarılı” insan-

renmemiz gerektiği ortadadır. Elbette, bireyler gibi, tüm

ları bünyenize katmanıza yeterli değil. Bu yeni ortamda

ekipler de aynı performansı sergileyemez. O kadar ki,

inovasyon yapabilmek için en iyi insanlara değil, en iyi

ekiplerin beyin fırtınası, kısıtlı kaynaklar konusunda pa-

ekiplere ihtiyacımız var.

zarlık yapma, görsel bilmeceleri çözme ve kolektif ahlaki

Bir ekip içinde çalışmanın tek başına harika bir perfor-

yargılara varma gibi bir dizi görevdeki performansını belir-

mans sergilemekten farklı beceriler gerektirdiği ortadadır.

leyen, bireysel IQ benzeri bir “ortak zekâ faktörü” olduğu-

Araştırmalar, en etkili ekipleri ortaya çıkaran şeyin üyele-

nu görüyoruz. Burada grubun performansını belirleyen üç

rin bireysel katkıları ya da liderlerinin yönlendirmesi değil,

özellik öne çıkıyor.

grubun yapısı ve aralarındaki etkileşim olduğunu ortaya

Bu etkenlerin en önemlisi sosyal duyarlılıktır. Çeşitli

koyuyor. Birbirlerine karşı sorumluluk içinde çalışan, yani

araştırmalarda üyeleri sosyal duyarlılık konusunda yüksek

bir görevin gerçekleştirilmesi konusunda ortak sorumluluk

puan alan gruplar, üyeleri düşük puan alan gruplardan daha

üstlenen ekipler, temel görevin parçalara ayrıldığı, herke-

iyi performans sergiliyor. İkincisi, sırayla ve eşit miktarda

sin kendi üzerine düşeni yaptığı, paralel hareket eden “bir-

söz alan gruplar, sohbete bir ya da iki kişinin hükmettiği

likte-davranan” ekiplerden çok daha başarılı oluyor. Ayrıca

gruplardan daha başarılı oluyor. Son olarak, ekipte kadın-

şunu da vurgulamak gerekir: Ekipçe başarılması gereken

ların olması performansı artırıyor. Bu son etken sosyal du-

önemli bir görev, farklı uzmanlık ve deneyime sahip, di-

yarlılığının erkeklerden yüksek olmasıyla bağlantılı olabilir.
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Bir an durup düşündüğünüzde, bu tablonun Hollywood filmlerinde ve ekonomi medyasında gördüğümüz geleneksel, “atılgan ve zeki” inovasyoncu tiplemesinden ne
kadar farklı olduğunu görebilirsiniz. Görünüşe göre, en iyi
inovasyoncular genellikle tüm dikkatlerin üzerinde olmasını isteyen “A tipi” kişiliklerden değil, iyi bir dinleyici olan,
karşı tarafın ne dediğinin içtenlikle öğrenmeye çalışan empati sahibi ekip oyuncuları arasından çıkıyor. Onları büyük
inovasyoncular haline getiren şey de, basitçe söylersek,
ellerinden gelen her konuda yardım etmeye gayet eden
türden insanlar olmaları.
Makinelerle işbirliği
Dijital çağda inovasyonun bir diğer boyutu da sadece insanlarla değil, makinelerle de işbirliği yapmamız gerekmesi. Örneğin bugün kanser teşhis ve tedavisinde kullanıma
giren Watson gibi akıllı makineler doktorların zaman alan
işleri teknolojiye devretmesini mümkün kılıyor.
Sistem, daha hasta muayenehaneye girmeden onun
genellikle yüzlerce sayfa tutan kişisel tıbbi geçmişini ana-

ceği düşünülüyordu. Bundan birkaç yıl sonrasında ise, 50

liz edebiliyor. Ardından, bu enformasyonu her yıl yayınla-

dolarlık bir satranç programı bile en iyi satranç ustalarıyla

nan binlerce akademik makaledeki örnek vakaların yanı

baş edebilecek hale geldi. Yani, satranç gibi yüksek biliş-

sıra, milyonlarca hasta kaydıyla karşılaştırıyor. Aynı şekil-

sel beceri gerektiren görevlerde bile makineler insanları

de, uygulamacı doktorların aşina olmayabileceği inovatif

geride bırakmaya başladı.

yeni tedavi yöntemleri önerebiliyor.

Ancak daha sonra online satranç sitesi Playchess.

Bütün bunlar, her bir hastanın verilerine göre hazırlan-

com 2005 yılında insanlarla bilgisayarların her türlü kom-

mak için sınırlı bir zamanı bulunan doktorların becerilerini

binasyonun karşı karşıya gelebileceği “serbest stil” bir

aşıyor. Dolayısıyla, Watson’a danışma olanağı, doktorların

satranç turnuvası düzenledi. Ve bu defa, gündelik dizüstü

çok işine yarıyor. Aynı zamanda doktorlar Watson’ın yararlı

bilgisayarların desteğini alan insanlar süper bilgisayarları

buldukları önerileri konusunda geribildirimde bulunarak

ezip geçti. Sonuçta turnuvanın şampiyonu bir büyük usta

sistemin öğrenmeye devam etmesini sağlıyor. Bir anlam-

ya da süper bilgisayar değil, aynı anda üç bilgisayar bir-

da, doktorlar, sistemdeki diğer doktorlarla işbirliği yapıyor

den kullanan iki amatör oldu. Bu zaferde belirleyici olan

ve algoritmalar da bu deneyimleri kodluyor.

satranç becerisi değil, farklı becerilerin başarıyla entegre

Bu otomasyon, doktorların da makinelerin yapamadı-

edilmesiydi.

ğı, hastaları empatiyle dinleme, sorularına anlayışla yanıt

Yeni inovasyon çağının vaat ettiği şey işte budur. Za-

verme, ailevi ve kişisel durumlarının tedavi üzerindeki et-

man ve mekân gibi engeller–ve dil, kültür, meslek gibi

kisini anlamak için zaman harcama gibi şeyleri yapabilme-

alanlardaki engeller–ortadan kalktıkça, gerçekten zorlu

sine olanak tanıyor. Özetle, bilişsel görevlerin teknolojiye

problemler beceri ve bilişsel yetenekle değil, organizasyon

devredilmesi sayesinde, doktorlar da asıl görevleri olan

ve platform tasarlama becerisiyle çözülür hale geliyor. Bu

tedaviye odaklanabiliyor.

önemli, çünkü gelecekteki problemler insanlığın bugüne

Bu tür insan-makine etkileşimleri büyük bir potansiyel

dek karşılaştıklarından çok daha zorlu ve karmaşık olacak.

taşıyor. Örneğin IBM›in Deep Blue bilgisayarının 1997 yılında dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yenmesin-

(Yazarın Optimist Yayınları arasında çıkan İnovasyonu

den önce, bilgisayarların bir büyük ustayı asla yenemeye-

Haritalamak adlı kitabından özetlenmiştir.)
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Küresel İmalatla İlgili
10 Tahmin
Uluslararası Veri Şirketi (IDC) yeni bir rapor yayınladı: “2018
Küresel İmalat Tahminleri” Küresel imalatla ilgili 10 tahminde bulunan rapor; ekosistemler, deneyimler, operasyonel
varlıklar ve süreçler, veri birikimi, enformasyon teknolojilerinin dönüşümü gibi başlıklarda yapılan araştırmalara dayanıyor.
Bulut, mobil, büyük veri ve nesnelerin interneti en etkili teknolojik gelişmeler arasında sayılıyor. Rapora göre,
imalatçılar robotik, bilişsel bilgiişlem, yapay zekâ, 3D baskı, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve blok zinciri alanlarında ciddi gelişmeler bekliyorlar.
IDC’ye göre önümüzdeki birkaç yılda gerçekleşmesi
beklenen 10 tahmin:
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2

1
2020’de, en büyük imlatçıların yüzde 60’ı dijital platform-

2019’da, operasyonel teknoloji ve enformasyon teknolojisi

lara dayanacak. Gelirlerinin yüzde 30’u bu platformlara

iç içe geçeceği için, teknik ekibin iki alanda da proje dene-

yaptıkları yatırımdan elde edilecek.

yimi olması önem kazanacak.

3

4

2021’de, en büyük imlatçıların yüzde 20’si, büyük ölçekli

2019’da, imalatçıların yüzde 50’si bulut bazlı kitle kaynak

süreçleri otomatikleştirmek ve işlerini yüzde 25 hızlandır-

uygulamalarının gelişmesiyle, yeni ürün tasarımları için

mak için nesnelerin interneti ve blok zincirine dayanacak.

müşteri ve tüketicilerle doğrudan işbirliği yapacak.

5
2020’de, tüm imalatçıların yüzde 75’i buluta katılacak.

6
2020’de, artırılmış gerçeklik ve mobil cihazlar hizmet sektöründeki değişimin motorları olacak.
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7

8

2020’nin sonlarında, imalat tedarik zincirlerinin üçte biri,

2020’de, imalatçıların yüzde 25’i taleple dengeli üretim

analitik tabanlı bilişsel uygulamalar kullanacak, bu da ma-

yaparak alt sektörlere girecek, daha zeki ve esnek üretim

liyet verimliliğini yüzde 10, hizmet performansını yüzde 5

yapacak.

artıracak.

9
2020’de, tedarik zinciri işlemlerinin yüzde 80’i bulut ta-

2019’da, veri yoğun üretim ve tedarik zinciri süreçleri uy-

banlı ticaret ağlarında gerçekleşecek.

gulayan imalatçıların yüzde 15’i gerçek zamanlı görünürlük için analitik kullanan bulut tabanlı modelleri benimseyecek.
Kaynak: industryweek.com
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Şirketler Küresel Isınmaya
Karşı Mücadelede Nihayet
Yerlerini Alıyor
BILL MCKIBBEN

Bilim insanlarının daha geçen hafta “Kuzey Kutbunun geçen on yıllardaki yeterince donmuş bölge durumuna geri
döneceğinin hiçbir göstergesi yok” diye açıklama yaptığı
düşünülürse iklim meselesi konusunda iyimser olmak çok
zor.
Hele Kaliforniya’da geçenlerde başlayan orman yangınlarının bütün Noel boyunca devam edeceği apaçık ortadayken.
Ve ABD hükümeti iklimle ilgili temel verileri kendi internet sitelerinden temizlerken.
Gene de büyük bir şey değişmeye başlıyor.
Aktivistlerin yıllarca süren çabalarından sonra dünya finans topluluğunun nihayet küresel ısınmaya karşı
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mücadelede harekete geçtiğinin işaretleri görülüyor. İlk

Exxon Mobil havlu attı ve iklim değişikliğinin değişik

olarak geçtiğimiz hafta Norveç’in bağımsız varlık fonu–

yatırımlarını nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye

dünyadaki en büyük fon–fosil yakıt şirketlerindeki yatırım-

başlayacağını açıkladı. Daha önce Mayıs ayında şir-

larını tasfiye etmeyi düşündüğünü açıkladı. Böyle bir adı-

ket hissedarlarının yüzde 62’si böyle bir girişimden

mı dikkate aldığını ilk açıklayan Norveçliler değil şüphesiz,

yana oy kullanmıştı. Aktivist yatırımcılara bu şekilde

şimdiye kadar toplam 6,7 trilyon dolar varlığı kontrol eden

teslim olunması daha çok karbon yakma şeklindeki

yatırımcılar fosil yakıt hisselerinin tamamını ya da bir kıs-

bir iş modelini haklı göstermeyi giderek daha zor-

mını tasfiye edeceklerini belirttiler. Ancak Norveçliler bun-

laştıracaktır. Ve bu fikir yaygınlaşmaktadır: İngiltere

ların en büyüğü ve kontrol ettikleri fon Kuzey Denizi’nden

Merkez Bankası Başkanı Mark Carney geçen hafta

elde edilen petrol gelirlerine dayandığı için bu açıklama

piyasa değeri toplam 6 trilyon doları bulan ve arala-

özellikle önemli. Göründüğü kadarıyla hidrokarbon kumar-

rında 20 büyük küresel bankanın bulunduğu 237 şir-

hanesinde kazandıkları fişleri nakde çevirip talihlerini baş-

ketin iklimle ilişkili kamuya açıklama planlarını des-

ka oyunlarda denemeyi düşünüyorlar.

teklediğini açıkladı.

Geçen hafta ayrıca şu gelişmeler de oldu:
En önemlisi Dünya Bankası geçtiğimiz Salı günü,
Avrupalı sigorta devi Axa Sigorta etik nedenlerden

“dünya hızla değişmekte olduğu için” 2019’da pet-

ve iş gerekçeleriyle Kanada’daki 825 milyon dolarlık

rol ve gaz arama konusuna her türlü finansal destek

petrol üretimi ve petrol boru hattı yatırımını sigorta

sağlamayı durduracağını açıkladı. Daha önce de aynı

etmekten vazgeçeceğini açıkladı. Şirket CEO’su Tho-

açıklamayı kömürle ilgili olarak yapmıştı. Oil Change

mas Buberl gezegenin 4°C sıcaklık artışları yaşayabi-

International grubundan Stephen Kretzmann, The

leceğini belirtti ve “bu sürdürülebilir ve o yüzden de

Guardian gazetesine verdiği demeçte, “Dünya Banka-

sigorta edilebilir değildir” dedi. Sonra şunu ekledi: “İki

sının kararı son derece önemli” diyordu. “Şimdi Paris

çocuk babası olarak yönettiğim şirketle gezegenin yı-

Anlaşmasına dahil olan bütün kurumların, ülkelerin,

kımını yavaşlatmak için gerçekten mümkün olanın en

yatırımcı ve bireylerin fosilleri finanse etmeye son ver-

fazlasını yapmak istiyorum.”

mesinin zamanı gelmiştir.”
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Kaliforniya Carpinteria’daki aylarca süren orman yangını.

Böyle genel bir yasaklama elbette bir anda olacak de-

ne karşı en az on yıldır faaliyet gösteriyorlar. Son yıllarda

ğildir. Batılı finans dünyası fosil yakıt endüstrisiyle iç içedir.

çeşitli yerlerde aralıksız sürdürülen fosil yatırımların tasfi-

Örneğin geçen hafta çevreci gruplar bazı büyük bankaları

yesi kampanyası sonuçta değişim yönünde muazzam bir

Keystone XL boru hattını finanse etmeyi durdurmaya ikna

politik baskı yaratmış bulunuyor. Yakın zamanda yapılan

etmek için son bir çaba içine girdiler. Önde gelen iklim bi-

bir araştırmaya göre, tasfiye açıklamaları fosil yakıt şirket-

limcilerin bu boru hattının iklimin geleceği için doğrudan

lerinin hisse fiyatlarında en azından kısa vadeli bir tahriba-

ve büyük bir tehdit oluşturduğunu söylediğini vurguladılar.

ta yol açmış görünüyor.

Bankalar uzun bir süredir bunun “işin doğasında ol-

Baskı devam edecektir. Mazaska Talks gibi gruplar

duğunu” söylüyorlar. Gerçekten de uzunca bir zamandır

boykot tehdidiyle bankaları sorumluluklarını fark etmeye

petrol ve gaz endüstrisine kredi vermek normal ve rutin bir

zorlayan geniş çaplı tüketici kampanyaları yürütüyorlar.

iş sayılırdı. Ancak erimekte olan bir Kuzey Kutbu ve yan-

Yatırımların tasfiyesi konusu yerel politikada da önemli bir

makta olan bir Kaliforniya koşullarında bu artık parayı de-

yer tutmaya başlıyor. New York belediyesi kamu savunu-

ğerlendirmenin en tehlikeli ve pervasız yolu haline gelmiş

cusu Letitia James geçenlerde şehrin emeklilik fonlarını

bulunuyor.

fosil yakıtlardaki yatırımlarını tasfiye etmeye çağırdı. Şehir hazinesi Dakota Access boru hattı gibi projeleri finanse

Baskı devam edecek

eden Wells Fargo gibi bankalardan milyarlarca dolar çekti.

Bu tür aktivizmin getirisini görmek bazen uzun yılların sıkı

Başkan Donald Trump’ın Washington’unda hiçbir çev-

çalışmasını gerektirir. Kretzmann ve Oil Change Internatio-

re adımının atılmasının mümkün olmadığı doğrudur. An-

nal’daki arkadaşları Dünya Bankası kredileri konusunda on

cak gücün tek kaynağının kongre ve parlamentolar olma-

yıldır çalışıyorlar. Kanada’daki yerel aktivistler de katranlı

dığı da doğrudur. İklim canavarının yumuşak karnı belki de

kum bölgesindeki petrol yatırımlarının finansal destekleri-

politika değil, finanstır.

Kaynak: straitstimes.com, 17 Aralık 2017
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Transhümanizme Karşı
“İnsanlığın özü biyoloji değildir. İnsan sadece evrimin
bir aşamasıdır, zirve noktası değil. Biyolojik evrim aralıksız ama yavaş, verimsizdir, kör ve tehlikelidir. Teknolojik evrim ise hızlı, verimli ve tasarım sayesinde daha
iyidir. Evrimin efendisi olmalıyız.”
“Bilinç beynin değil zekânın bir fonksiyonudur, sadece
biyolojiyle kısıtlı kalması gerekmez. İnsan zekâsı bugün biyolojinin esiridir. Dijital, bedensiz ve artırılmış
zekâ özgürdür. Kişi silikon ya da biyolojik doku üzerinde uygulanmış olması fark etmez.”
“Biz transhümanistler ölüme ve şeylerin mevcut biyolojik düzenine karşı savaş açtık. Ölümsüzlüğü ve evreni kazanacağız.”
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Son yıllarda dünyada makinelerle insanların iç içe ge-

“İnsanın durumunu değiştirme zamanı geldiğini dü-

çeceğine, böylece insan ötesi bir varoluşun başlayacağına

şünüyoruz” diyorlar. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde

hararetle inanan küresel bir hareket ortaya çıktı. Yukarıdaki

insan ile makinenin iç içe geçeceğine ve bir tür ölümsüz-

alıntılar bu hareketin değişik sözcülerinin açıklamaların-

lüğe ulaşılacağına inanıyorlar. Mesela Max More adlı trans-

dan alınma. Bu hareketi oluşturanların önemli bir kısmı

hümanistin Arizona Phoenix merkezli Alcor Yaşam Uzatma

Silikon Vadisi sakinleri, Facebook, Google ve PayPay gibi

Vakfı, para karşılığı ölüleri dondurup muhafaza ediyor, tek-

milyar dolarlık çok uluslu şirketlerde önemli güç konumla-

nolojik gelişmelerin imkân vereceği gün yeniden diriltme-

rına sahip kişiler. Söz konusu hareket küresel olmakla bir-

yi vaat ediyor.

likte Kaliforniya kültürünün bir ürünü.

Savundukları teknokapitalizmin nihai amacını çalışma

Transhümanizm olarak adlandırılan bu akım yeni an-

ihtiyacını ve emeği tamamen ortadan kaldıracak bir maki-

cak, biz insanların bir tür olarak belli bir yere gitmekte ol-

ne olarak tarif ediyorlar. Elbette bu algoritmanın belli sa-

duğumuzu hissetme ihtiyacımıza uygun düşüyor ve dinin

hipleri olacak ve esas amacı kâr da üretmek olacak. Bu yol

ve mitolojinin aşıladığı içimizdeki içgüdü ve endişelere

insan sonrası (posthuman) zeki varlıklara götürecek, insa-

hitap ediyor. Tüm diğer anlatılar gibi varoluşumuza bir an-

na üstün olan, hemen her şeye kadir varlıklar.

lam vermeye çalışıyor. İnsanlar olarak kısıtlarımızı bir şekilde aşma ve fiziksel varlıklarımızın üstünde ve ötesinde bir

Postmodern yazar Don De Lillo, 1985 tarihli ödül kazanmış romanı White Noise’in bir yerinde şöyle der:

şey olma ısrarımızdan besleniyor.
Transhümanistlere göre insan ve diğer canlılar kod-

“Teknolojide bütün mesele budur, bir yanda büyük

dan, yazılımdan ibaret ve gerçeklik bilgiişleme açık dijital

bir ölümsüzlük iştahı yaratır, öte yanda evrensel yok

bir sistem. Bu enformasyon merkezli dünya görüşü insan-

oluş tehdidini getirir. Teknoloji doğadan koparılmış

ların temelde bir tür makine olduğunu kabul ediyor.

arzudur.”
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Bu gelişmeler üzerine geçen yılın 19 Haziran günü İsviç-

zıdır. İlk başta kulağa cesaretlendirici gibi gelebilir. Serpi-

re gazetesi Neue Zürcher Zeitung’da bir dizi bilim insanının

lip gelişebilmek için genellikle belli bir şeyi aşmak gerekir.

imzasını taşıyan “Transhümanizme Karşı Manifesto” başlıklı

Ne var ki doğamız gereği bu aşma her zaman kolay değil-

bir açıklama yayınlandı. Bilişim, psikoloji, felsefe, ilahiyat ve

dir. Bizler benzersiz varlıklar, yetenek ve eksikliklerin belli

mimari gibi çok farklı akademik disiplinlerden gelen profe-

bir karması olarak dünyaya geliriz ve hayat bizden bunları

sörler [Sarah Spiekermann (Viyana Ekonomi Üniversitesi),

geliştirmemizi ya da düzeltmemizi talep eder. Kendimizi

Peter Hampson (Oxford Üniversitesi), Charles M. Ess (Oslo

aşmak kendimizi tanımayı gerektirir, bu şekilde bireysel in-

Üniversitesi), Johannes Hoff (Londra Üniversitesi), Mark

sanlığımızı anlamayı ve geliştirmeyi umut edebiliriz.

Coeckelbergh (Viyana Üniversitesi) ve Georg Franck (Vi-

Transhümanistler ise insana dair böyle iyilik yanlısı bir

yana Üniversitesi)] söz konusu manifestolarıyla çok önemli

inanç ve sabra sahip değildir. Onların gözünde normal in-

bir konuyu dünyanın tartışma gündemine taşıdılar.

sanlar “kaynaklar”, “tercih kümeleri”, “DAU’lar” (Dumbest

İmzacılardan Sarah Spiekermann Kasım 2017’de Viya-

Assumable User” ya da “wetware”dir; gerekçesini ve var-

na’da düzenlenen 9. Global Drucker Forumunda da ko-

lığını beyninden alan, öngörülemez, optimum altı, akıldışı

nuşmacıydı. Forumun internet sitesinde yayınlanan katkı-

ve ölümlü akışkan bir kütledir. Optimum altı bu tür şimdi

sında Spiekermann şunları savunuyordu:

teknoloji ve haplarla—bu akımın en önemli sözcülerinden
Google’ın başmühendisi Roy Kurzweil’ın deyişiyle GNR

Transhümanizm nedir?

Devrimiyle (Genetik, Nanoteknoloji, Robotik)—güçlendi-

Bugün bir dizi seçkin pozitivist bilim insanı sadece sahte

rilmelidir. [Kurzweil, 2035’te gerçekleşeceğini umduğu

olmakla kalmayıp aynı zamanda hızlanan teknolojik ilerle-

ölümsüzlüğe yetişmek için günde yaklaşık 150 destek hapı

me çağında son derece tehlikeli de olan bir insan anlayışı-

almaktadır. ed.no.]

nı destekliyor.

Transhümanizm insan doğasına ilişkin olumsuz bir

Transhümanizm kendimiz hakkında bir düşünme tar-

perspektifle gelişmemize ilişkin tekno bilimsel bir vizyo-

zıdır. Bu, doğuştan gelen insan doğamızın ötesine geçme

nun bir araya gelmesidir. Bu perspektifin ayırt edici özel-

ve türümüzü aşma arzusunun öne çıktığı bir düşünme tar-

liği kurtarıcı olarak bilime beslenen kör bir inanç ile insan
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doğamıza—yani kırılganlığımıza, ölümlülüğümüze, duygu-

makinelerinden ibaret olduğumuzu (Westworld, Ex Machi-

sallığımıza, öz farkındalığımıza—mesafeli ve aşağılayıcı bir

na), kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi (Lucy) açıklayan

yaklaşımın birleşmesidir.

mesajlar yerleştirilmekte, reklamcılar “cyborglar” olarak
adlandırılan sakatlanmış insanları özenilecek şeyler gibi

Transhümanistleri ve insan anlayışlarını niçin ciddiye
almalıyız?

göstermektedir.
Bu transhümanist vizyonlardan hangi endüstriler yarar

Transhümanizm bugün vardığı yerde muazzam ekonomik

sağlıyor diye soracak olursanız, doğal olarak en başta IT ve

destekten ve öngörülemez ölçüde tehlikeli bir güçten ya-

farma endüstrileri geliyor. Her insanın vücuduna çipler yer-

rarlanan bir ideoloji haline gelmiştir ve akademik kurum-

leştirmek, implantlar ve sensör altyapıları satmak, bu çip-

lara, fon sağlayıcı kuruluşlara, politika ve medyaya diğer

lenmiş insanları gözlemek, onlara nezaret edecek robotlar

görüşleri marjinalleşmeye zorlayabilecek ölçüde sızmak-

ve nasıl davranacaklarını söyleyen yapay zekâlar geliştir-

tadır. Aldıkları büyük bağışlar sayesinde transhümanistler

mek IT şirketleri için çok cazip olsa gerek. Sadece satıla-

saygın üniversitelerde yer bulabilmekte ve buralarda “sü-

bilecek veri işlem kapasitesini bir düşünün—veri tabanları,

per zekâ”, “tekillik”, “sayborglar”, “insanlığı aşmak”, “haya-

ağ altyapıları, her yere yerleştirilmesi gereken internet tek-

tın rasyonel hesaplanabilirliği” gibi çılgın fikirlerini bilim-

nolojisi! Ya da enerji hapları, anti depresanlar, gen testleri,

sel, hatta etik olarak yayma imkânı bulabilmektedir. Hatta

gen manipülasyonu teknolojileri vb. Transhümanizm mu-

Silikon Vadisi’nde “Tekillik Üniversitesi” adı altında kendi

azzam bir para basma makinesini harekete geçiriyor.

üniversitelerini bile kurmuşlardır. Burada transhümanist

Para, çıkarlar ve gücün böyle kaba bir ideolojiyle iç

vizyonları için gerekli teknolojileri kuracak iyi finanse edi-

içe geçmesi toplumun transhümanizm olgusunu geniş

len girişimciler yetiştiriyorlar. Aynı şekilde hükümetleri ve

olarak tartışmaya başlamasını gerektiriyor. Üniversitelerin

Birleşmiş Milletler gibi kurumları teknoloji güdümlü bu ge-

ve politikacıların da bilim insanları ile ideologları birbirin-

lecek vizyonunu benimsemeleri için etkilemeye çalışıyor-

den ayırt etmeyi öğrenmeleri gerekiyor.

lar. Medya da artan ölçüde transhümanist mesajlarla dolmaktadır. Filmlere, biz insanların nasıl enformasyon işlem

Kaynak: Global Peter Drucker Forum
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Devleti Tekrar Devreye
Sokmanın—ve Modernize
Etmenin—Zamanı Geldi
CARLOTA PEREZ
15 Kasım 2017

Ronald Reagan 1980’lerde “sorun devlet” dediğinde, sadece tek bir açıdan haklıydı: Seri üretim devriminin ham
anlamıyla hayata geçmesi amacıyla tasarlanan politikalar
üretim düşüşüyle baş etme konusunda yetersizdi. Üstelik
devlet henüz ortaya çıkmaya başlayan bilgi devrimiyle nasıl baş edeceğini de bilmiyordu; ve bilemezdi de.
Schumpeter’in de kabul edeceği gibi, kontrolsüz serbest piyasalar yeni Silikon Vadisi teknolojilerinin denendiği döneme daha uygundu; serbest rekabetin köklü sanayi
devlerini modernleşerek bilgisayarları kullanmaya, Japonların öncülüğünü yaptığı yeni organizasyonel paradigmayı
benimsemeye ikna etmesi daha olasıydı. Ancak, piyasaların

OCAK ‘18

toplumu yaratıcı yıkımın zararlı etkisinden korumasını beklemek gerçekçi değildi.
Bunun devletin görevi olması gerekirdi. Ancak Thatcher’ın TITA (“there is no alternative”) kısaltmasıyla bilinen
“alternatif yok” vecizesi, devletin hayal gücünü sıfırladı ve
çalışan kesime yayılan sıkıntıya göz yummasına yol açtı.
Girişimler ve Sonuçları
İronik bir şekilde, interneti geliştiren-ve sonrasında özel
sektöre devreden-müdahaleden kaçınan değil, proaktif
bir anlayış benimseyen devlet oldu. İnternet olmasaydı
1990’ların ortasında yaşanan büyüme gerçekleşemezdi.
İnternet sayesinde bilgi devrimi küresel bir boyut kazandı
ve yaratıcı yıkım süreci dünya ekonomisinin görünümünü
değiştirdi.
Bu büyüme balon ve takip eden çöküşle sona erdi.
Ancak bu her türlü teknolojik devrim yaratıcı yıkım döneminin tipik özelliğiydi: 1920’lerin kanal demiryolu ve inşaat
patlamasında da aynı şey olmuştu. Ancak 2000’lerde gerçekleşen büyüme farklı bir karaktere sahipti.
NASDAQ’ın çöküşünün ardından, devlet ve merkez
bankaları finans sektörünü dizginlemek yerine para musluklarını açarak, yeni teknolojilerin kullanıldığı bir dizi sentetik finansal enstrüman aracılığıyla off-shore ve gayrimenkul spekülasyonlarına aktarılan bir likidite yarattı.
Şimdi Nereye?
Günümüzde, son krizin ardından, bir yol ayrımına gelmiş
durumdayız. 1930’larda olduğu gibi, kriz, üretimin Asya’ya
ve başka ülkelere taşınması nedeniyle etkisi daha da büyük
olan bir işsizlik dalgası yarattı. Bir kez daha tüm ekonomiyi
dönüştürebilecek ve birçok alanda verimliliği artırabilecek
büyük bir teknolojik potansiyel söz konusu ancak finans bu

yandan bankalara karşı cömert davranmaya devam ediyor. Bununla birlikte, risk ortadan kalkmadığı sürece, genişlemenin finansın ürün ve hizmet üretiminin gerçekleştirildiği gerçek ekonomiyi finanse etmesi mümkün değildir.
Piyasaların kaplama altın değil, gerçek anlamda altın çağları yaşaması, ancak inovasyon ve yatırıma yönelik sinerji
yaratan politikalarla mümkün olabilir.
Farklı Yönler
Bu balon sonrası çöküş dönemlerinde, teknolojik devrimlerin “dönüm noktası” olarak adlandırdığım, devrimci
teknolojilerin ilerleyebileceği farklı yönlerin ortaya çıktığı
-ancak hiçbirinin kâr garantili olmadığı- şey gerçekleşir.

konuda risk almaya hazır değil. Finans, trilyonlarca doların

İnovasyon yolunun bu noktasında, ilk denemelerin ardın-

atıl bir halde, kimi zaman faiz oranlarının negatife indiği

dan teknolojik risk minimum düzeydedir ancak piyasa riski

bonolara bağlanmış halde yattığı kumarhane ekonomisi

halen büyüktür. Teknolojik devrimin ilk dönemlerinin itici

anlayışını sürdürüyor. Devletler, görünüşe göre finansın ve

gücü arzdır. Temel altyapıların kurulmasının ve yeni tekno-

“piyasanın” büyüme, işsizlik ve gelir adaletsizliği sorunla-

lojilerin inovasyon paradigmasının öğrenilmesinin ardın-

rını kendileri adına çözmesi umuduyla, bu kumarhanenin

dan, talep ekonominin itici gücü haline gelir.

devamını sağlayan miktarsal genişlemeyi sunuyor.
Daha da beteri, devletler olağanüstü derecede düşük

Çeşitlilik Eski Modeli Yıkıyor

faiz oranlarından yararlanarak yatırım yapmak, servet üre-

Şu anda çok farklı bir teknoloji devrimi yaşıyoruz. Bu dev-

timini, istihdamı ve bunlara bağlı olarak vergi gelirini ar-

rim üretimi ve tüketimi homojenleştirmek yerine daha da

tırmak yerine, bir yandan bütçede tasarrufa giderken, bir

çeşitlendiriyor. Görünmez bir şekilde sınırları aşıyor ve do-
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ğal bir şekilde küresel bir ekonomi yaratıyor; yarı vasıflı,

rum. Hem gelir düzeyleri hem de yaşam tarzları arasında-

tekrara dayalı işler yerine becerileri ve yaratıcılığı teşvik

ki somut uçurumu azaltabileceği ortaya çıkan “akıllı yeşil

ediyor. Küreselleşme üretimin işgücü maliyetinin düşük ol-

büyümeye” destek vermek, inovasyonu ortaya çıkarabilir.

duğu, talebin arttığı bölgelere taşınmasına yol açtı; finans

1930’larda tüketimin yaptığı gibi, akıllı yeşil büyüme de

dünyanın her yerinde herhangi bir engelle karşılaşmadan

tüm ekonomiye yayılabilir, enerji kaynaklarının ve doğal

faaliyette ve küresel şirketler farklı ülkelerde birbiriyle

kaynakların verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Sağlık,

bağlantılı değer ağları kuruyor. Pratikte küresel şirketlerin

özen, yaratıcılık, öğrenme, bakım, geri dönüşüm ve yeni-

çıkarları artık kuruldukları ülkelerin çıkarlarıyla örtüşme-

den kullanıma yönelik yaşam tarzlarını desteklemek, istih-

yebiliyor. Bu da maaş düzeylerinin düşmesine, gelir ada-

dam artışı yaratarak, yeni teknolojilerin yarattığı işsizliği

letsizliğinin artmasına ve bir zamanların maaş düzeyleri

dengeleyebilir. Silikon Vadisi sadece gelecekteki istihda-

yüksek toplumlarında istihdam artışının yavaşlamasına yol

mın kaynağı değildir; ürettiği teknoloji de çok sayıda yeni

açıyor.

faaliyet yaratma potansiyeline sahiptir.
Son olarak, devletlerin, Roosevelt ve Keynes’in cesa-

Devlete Görev Düşüyor Mu?

ret ve hayal gücüne sahip olması, büyük boyutlu kurumsal

Tarihte teknolojik devrimlerin yayılma sürecinin ortasında

inovasyona ve modernizasyona odaklanması, bu isimlerin

devlet devreye girerek talep yaratmıştır.

fikirlerini günümüze uyarlaması gerekir. Geçmişte yaşa-

Yapılması gereken bir diğer şey de, hızlandırılması ya

mak devletlerin de şirketlerin de bir işine yaramamıştır;

da desteklenmesi durumunda inovasyon ve yatırım yara-

yapılması gereken geleceği proaktif bir şekilde benimse-

tabilecek trendlerin tespit edilmesidir.

mektir.

Çevresel problemlerin, bilgi ve iletişim devriminin potansiyeli sayesinde çözüme dönüşebileceğini iddia ediyo-
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