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Yönetimde
Akılcılık Değil Akıl
DAVID K. HURST

Avrupa Aydınlanmasından bu yana akıl, insanlığımızın ayırt
edici özelliği olarak görülmüştür. Fransız filozoflar bizi hayvanlardan ayıran şeyin soyut düşüncenin gücü olduğunu
öne sürmüşlerdi. Bizi geleneğin, dogmatik inancın ve keyfi yönetimin tiranlığından kurtaracak kesinliği ancak akıl
vaat edebilirdi.
Akıl ve akılcılık
Ne var ki tek bir aydınlanma olmadı. Fransızlar Descartes’ı
kendilerine model alıp onun akılcı yönteminin üstünlüğüne odaklanırken İngiliz ve İskoç Aydınlanması aklın kısıtlarını vurguluyordu. Britanyalılar için insan doğasının özü
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hoşlanırdı. Bu bölünmeler bugün de devam ediyor. Burke gibi muhafazakârlar ancak yetiştirilip büyütülebilir olan
şeyleri entelektüellerin tasarlama ve inşa etmesi düşüncesinden dehşete kapılırken, Paine’in takipçileri dünyayı
yenilemeyi amaçlayan ilerici gündemleri izlemeye devam
ediyor.
Politikanın tersine Amerikan şirket yönetimi hiçbir zaman pek bir felsefi kuşku içinde olmamıştır. Bu özgüvenin köklerini Amerika’nın şirket yönetiminin ilk öncülerinin
de yetiştiği West Point Askeri Akademisinde 19. yüzyılda
Fransız düşüncesinin etkin olmasına kadar takip etmek
mümkündür. Örneğin West Point’te o tarihte gözde olan
Fransız askeri yazarı Antoine-Henri Jomini, Napoleon’un
zaferlerini yorumlarken başarının ilkelere indirgenebilecedoğru ve yanlışa ilişkin ahlaki bir anlayıştan ve başkaları
için doğal bir empatiden oluşuyordu. Onlar için akıl, akılcılık değil akla uygunluk anlamına geliyordu. Bu farklı perspektifler sosyal sistemlerde değişim konusunda kökten
farklı anlayışlara götürdü. Muhafazakâr Edmund Burke ile
radikal Thomas Paine arasındaki çatışma ve onların Fransız Devrimi’yle ilgili farklı görüşleri buna bir örnektir. Burke Fransız Devrimi’ni tam anlamıyla bir felaket, topluluk
ve geleneğin tahrip olması ve “iktisatçılar ve hesapçılar”
çağının başlangıcı gibi görürken, Paine devrime alkış tutuyordu.
Amerikalı politikacılar Aydınlanmanın hangi dalından
olduklarını hiçbir zaman tam anlayamadılar. Jefferson ve
Hamilton karşıt taraflarda yer almıştı. Ronald Reagan, muhafazakâr görüşlerine rağmen, Paine’in “Dünyayı yeniden
kurmak gücümüz dahilindedir” sözünü tekrarlamaktan

ğini ileri sürüyordu. 1950’lerin sonunda işletmecilik okulları yeniden düzenlenirken de Anglo-Amerikan felsefesi sıkı
bir analitik yörüngede yol alıyordu.
Akademisyenler yönetimi iktisat kalıbında dökülmüş
bir bilim haline getirmek sevdasındaydı. Bilimsel akılcılık
tek hakiki bilgi, bilimsel yöntem de tek geçerli araştırma
biçimi olarak kabul ediliyordu. Böylece şirket yönetimi teorinin uygulanmasından ibaret teknik bir pratik haline geliyordu. Örgütsel değişim yukarıdan aşağı, dışarıdan içeri
akılcı bir süreç olarak görülüyordu. Bu perspektif 1990’ların mühendislik/yeniden düzenleme (reengineering) çılgınlığı sırasında tepe noktasına ulaştı. Bugün bile, “akılcı”
sözü bir iltifat olarak algılanıyor ve bilimsel akılcılıktan sapmalar “hata” veya “önyargı” olarak niteleniyor.
Evrim bizden daha akıllıdır
Eğer bilimsel akılcılık dünyaya yaklaşmanın bu kadar üstün
bir yolu olsaydı biz de bu anlamda akılcı olacak bir şekilde
evrim geçirmez miydik? Hugo Mercier ve Dan Sperber gibi
bilişsel bilimciler aklın bireylerin daha iyi kararlar almasını
sağlamak için ortaya çıkmış olmadığını savunuyorlar. Onlara göre akıl, bireylerin büyük ölçüde bilinçdışı süreçlerle
almış oldukları kararları akılcılaştırmalarını mümkün kılmak
için gelişmiştir. Bireysel düzeyde bu, “doğrulama önyargısı” olarak bilinen şeyi ortaya çıkarırken, grup düzeyinde
uyarlanma getirir. Tutkulu bireylerin farklı eylem hatları
üzerine kanıta dayalı fikirler ileri sürmesi grupların daha
iyi kararlar almasını sağlar. Bireyler için akılcı olan bir şey
toplum için akıldışı olabilir ve bunun tersi de doğrudur.
Evrimsel var kalmanın birimi de birey değil topluluktur.
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Akla dönüş

değil de karışık (complicated) problemlerle uğraştığı id-

“İktisatçılar ve hesapçılar” çağı yönetim alanında onlarca

diasıyla bu haklı gösterilmektedir. Karışık, çetrefilli prob-

yıldır hüküm sürüyor ve şimdi büyük veri ile yapay zekâ-

lemler mühendislik yaklaşımıyla, teknik yaklaşımlarla gi-

nın yükselişi bu egemenliği daha da genişletmeyi vaat

derilebilirken, karmaşık problemler ekolojik bir yaklaşım,

ediyor. Ama eğer makine algoritmaları bizden daha iyi

uyarlanma yaklaşımı gerektirir.

bilimciler olabiliyorsa, o zaman egemen Kartezyen akılcı
felsefe için bir sorun var demektir. Buna karşılık yönetime

Makineler bizi oraya götüremez, enformasyonu işleyebilirler ama anlam oluşturamazlar.

insan boyutunu yeniden getirmek için dar bilimsel akılcı-

Bu kolay olmayacak. Bunun için sanatları ve beşeri

lıktan uzaklaşıp daha geniş bir akıl anlayışına geçmeliyiz.

bilimleri araştırmanın analitik bilim kadar geçerli analog

Bunun için, hem varoluşsal hem de enstrümantal sorula-

biçimleri olarak görebilmeliyiz. Bakış açısını değiştirmek

ra yanıt bulma ihtiyacımızı kabul eden pragmatik bir fel-

gibi basit bir şey değildir bu. Sanatların ve sosyal hareket-

sefeye ihtiyaç var.

lerin kimliklerimizi, varoluş tarzlarımızı biçimlendirmedeki
gücünü kavramak için zorlu sarmalayıcı (hayat olarak da

Kimlik: Biz kimiz ve niçin önemliyiz?

adlandırılan) deneyimlere ihtiyaç vardır. Evrimin dehası

Yarar: Ne istiyorum/istiyoruz ve buna nasıl ulaşırım/ulaşırız?

da burada yatar; kendisini sonsuza kadar yenilemek için
sadece tek bir nesle dayanmaz. Farklı genetik ve kültürel

Varoluşsal ve enstrümantal şeklindeki ikili yaklaşım ör-

arkaplanlara, farklı deneyimlere sahip yeni nesillere daya-

gütsel değişim anlayışımız açısından önemlidir. Değişim

narak daha öncekiler üzerinde Burke tarzında inşa etmeye

konusunda mühendislik (yarar) ve ekoloji (kimlik) yakla-

devam eder. Yoksa, kulağa pek hoş gelmese de, eşeysiz

şımları arasında ayrım yapmamızı mümkün kılar. Kuşkusuz

yeniden üremeye geçer ve sonsuza kadar klonlar olarak

ikisine de ihtiyacımız var ama mevcut durumda mühen-

yaşardık.

dislik yaklaşımı ekolojiyi neredeyse tamamen dışlayacak
şekilde egemen durumda. Yönetimin karmaşık (complex)

Kaynak: 21 Mart 2018, Global Peter Drucker Forumu Blogu
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Toplumsal Sorumluluk
Sahibi İş Anlayışı
RICHARD STRAUB

Bir toplumu değiştirecek kadar büyük bir etki yaratmak için
ne yapmak gerekir? Hiç kimsenin tek başına beceremeyeceği kadar büyük? Mevcut anlayışı değiştirecek kadar kökten? Söyleyelim: Bir toplumsal hareket. Ve bu toplumsal
hareket sivil toplum örgütleriyle öğrencilerin tekelinde değil. İş dünyası da, tanık olduğumuz gibi, bu tür toplumsal
hareketler başlatabilir.
Topluma katkı odaklı anlayış şirketler arasında giderek
güç kazanıyor. Yani sadece hissedarlara değil, çalışanlara
ve hedef odaklı inovasyondan yararlananlara da katkı sağlamak. Diğer tüm toplumsal hareketler gibi, bu da birçok
insanın yaktığı küçük ateşlerle başladı. Çevrenize baktığınızda bunların örneklerini görebilirsiniz.
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Bağımsız CEO’lar ve yönetim kurulları harekete geçme-

Ağlar ve topluluklar kapitalizmin yeni normlarını ve

ye karar veriyor. Örneğin Unilever’den Paul Polman’ın,

formlarını yayıyor. Kapsayıcı Kapitalizm Koalisyonu’n-

devralma girişiminden sonra başlattığı uzun vadeli, sür-

dan (Coalition for Inclusive Capitalism) Bilinçli Kapi-

dürülebilir felsefe olan azimli savunmaya bakabilirsiniz.

talizm (Conscious Capitalism) örgütlerine dek, çeşitli

Ya da Jean-Dominique Senard’ın Michelin’de çalışanların

gruplar, Bilinçli Kapitalizm örgütünün sözleriyle, “Şir-

katılımını sağlama ve söz hakkını artırma amacıyla üretim

ketleri, ticaret yoluyla insanlığın ilerlemesine katkıda

sürecinde gerçekleştirdiği büyük etki yaratan değişime.

bulunma konusunda esinliyor, eğitiyor ve destekliyor”.

Çin’de Zhang Ruimin’in Haier’de ortaya çıkardığı benzersiz

B-corps ve Cooperative gibi kimileri, şirketlere yönelik

girişimci hücrelerine de bakabilirsiniz. Fransa’da ise Vici

yeni yönetişim kuralları geliştiriyor. Hindistan’ın kırsal

Group’un Xavier Huillard yönetiminde, bağlı 3000 şirkette

kesimlerindeki çocuklara titiz inovasyoncular gibi dü-

girişimci yaratıcılığı güçlendirmek amacıyla hayata geçir-

şünmeyi öğretme misyonuyla hareket eteden TCL Tech-

diği, radikal düzeyde ademi-merkeziyetçi modelin başa-

nologies’in eski CEO’su Vineet Nayar’ın önderliğindeki

rısına. Tupperware Brands’dan Rick Goings’in gelişmiş ve

Sapmark Vakfı gibi toplumsal girişimler tarafından ha-

gelişmekte olan ekonomilerdeki kadınların ekonomik ba-

yata geçirilen cesur, inovatif yönetim anlayışı da özellik-

ğımsızlığı konusundaki kararlılığı da buna bir örnek.

le dikkat çekiyor.
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Yönetim uzmanları, çağımızın en büyük sorunlarını in-

etmesi gerektiği fikri yeni değildir. Ancak, Judy Samu-

sani bir çerçeveye oturtuyor. Küresel ekonominin gün-

elsen’in de dediği gibi, “Dünyanın en büyük yatırım şir-

demindeki yapay zekâ ve diğer dijital teknolojilere dair

keti BlackRock’ın patronu şirketlerin sadece kârı değil,

konuşulan konulardaki değişime dikkat edin. Bu güçlü

topluma katkıda bulunmayı da düşünmesi gerektiğini

araçların insanı marjinalleştirmek yerine insanların yara-

söylediğinde, bunun etkisi büyük olur.” Böyle güçlü ses-

tıcılığını kullanmasını sağlaması gerektiğini söyleyenler

ler, konuya yönelik ilginin artmasına, mevcut ateşlerin

artıyor. Akıllı makineler yanıtları daha kolay bulmamıza

körüklenmesine yol açar.

yardımcı olabilir ancak cevap bulunması gereken soruları belirleyemez. Bu teknolojileri, insanların gerçek

Ateş nasıl büyür?

potansiyelini (yeryüzündeki en az kullanılan kaynağı) or-

İşletme eğitimi verenler ve araştırmacılar da devreye

taya çıkarabilmesi, iş dünyasına amaç, anlam ve değer

girerek bu ateşi büyütebilir. Son dönemde, yeni yön-

katması amacıyla kullanmalıyız.

temler ve bakış açıları getiren akademik çevrelerin dı-

Bütün bu kıvılcımlar ısı ve ışık üretiyor. Ancak bu

şından isimler, resmi işletme eğitimini gölgede bıraktı.

çok sayıda küçük alev, tek ve büyük bir ateşe nasıl dö-

Yönetim uygulamalarındaki son dönemde gerçekleşen

nüştürülebilir? Kilit noktalardan biri, bu alevi tutuştu-

inovasyonlar bu aykırı isimlerden geliyor; çevik hare-

ranların, büyük bir hareketin parçası olduklarının; kendi

ket, tasarım düşüncesi, yalın girişim, bütçe ötesi gibi

değerleri doğrultusunda bağımsız hareket etmedikleri-

yaklaşımlar bu yeni topluluklar ve gruplar tarafından

ni, bir arada beklentileri ve değerleri değiştirmeye çalış-

geliştiriyor.

tıklarını fark etmeleridir. Bunun gerçekleşebilmesi için,

Ancak Harvard’dan Clayton Christensen’in de be-

insanların bir kenara çekilirlerse, harekete geçmezlerse

lirttiği gibi, yönetim uzmanları ortak bir dil ve temel te-

tehlikeyle karşı karşıya kalacaklarını anlaması, harekete

oriler geliştirebilmiş değil. Araştırmacıların geliştirebile-

katılmak için heyecan duyması gerekir.

cekleri ve ilerletebilecekleri sağlam bir temele ihtiyaç
var. Bu yaklaşım, üniversitelere ve sosyal bir bilim olarak

Güçlü sesler

işletme eğitimine (Peter Drucker’in dile getirdiği anla-

Larry Fink’in, sahip olduğu yatırım şirketi BlackRock’ın

yışa) önemli katkılarda bulunacaktır. İşletme eğitiminin

30’uncu kuruluş yıldönümünde yayınladığı “CEO’lara

temel meselesi, Drucker’ın ilk kitabını yazdığı günden

Açık Mektup”un bu kadar ses getirmesinin nedenlerin-

beri pek değişmedi: Kurumlarda, girişimci, yaratıcı ve

den biri de budur. Fink, mektubunda, militan yatırım-

topluma katkı sağlayan, insan odaklı anlayışı yitirme-

cıların, kısa vadeli, kârı artırmaya yönelik, uzun vadeli

den, kolektif performans yakalamaya yönelik sistematik

sürdürülebilirliği dikkate almayan taktiklerinin yarattığı

bir yaklaşım geliştirmek. Son dönemlerde bu iki uç ara-

tehlikeye dikkat çekiyor. İkna edici uzun vadeli strateji-

sındaki denge, teknokratlar ve finans odaklı taraf lehine

leri (bir “hedefi” olan gelecek vizyonları) geliştirmeyen

bozulmuş durumda.

yönetim ekiplerinin bu suça ortak olduğunu söyler. “He-

Bir toplumsal hareketin insani bir anlayışa sahip

def”ten kastı, toplumsal hedeftir. “Halkın şirketinizden

farklı bir kapitalizme ulaşması mümkün mü? Kimsenin

büyük beklentileri var” der. “Toplum, hem özel şirketlerin

elinde bir gecede kurumları ve toplumu değiştirecek si-

hem de kamu kurumlarının toplumsal hedeflere hizmet

hirli bir değnek yok. Ancak hep birlikte ve zamanla bunu

etmesini bekliyor. Şirketin, uzun vadede büyüyebilmesi

başarabiliriz. Ünlü yönetim uzmanı ve öykücü Charles

için sadece finansal performansı değil, topluma pozi-

Handy, geçen sonbaharda, Viyana’da düzenlenen 2017

tif katkı yapmayı da dikkate alması gerekir. Şirketlerin,

Küresel Peter Drucker Forumu’nun kapanış konuşmasın-

aralarında hissedarlar, çalışanlar, müşteriler ve faaliyet

da bunu güzel bir şekilde ortaya koymuştu: “Karanlığa

gösterdikleri toplumun da bulunduğu tüm paydaşlara

bir mum da siz yakın” demişti, “bu ışık yayılana ve dün-

yarar sağlaması gerekir.”

yayı aydınlatana dek.”

Elbette şirketlerin “faaliyete hak kazanması gerektiği”, sadece hissedarlara değil, tüm paydaşlara hizmet

Kaynak: 16 Mart 2018, HBR
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Yüzyılın En Büyük
Kapitalizm Eleştirmeni:
Amartya Sen
TIM ROGAN

Kapitalizme yönelik eleştiriler iki damardan besleniyor.
İlki, ahlaki veya spiritüel eleştiri. Bu damar, insan faaliyetlerinin düzenleyicisi olarak Homo economicus kavramını
reddeder. İnsanın, yükselmek için maddi şeylerden daha
fazlasına ihtiyacı olduğunu savunur. Hesaplama gücü, bizi
biz yapan şeyin sadece küçük bir parçasıdır. Ahlaki ve spiritüel ilişkiler önde gelir. Evrensel temel gelir gibi maddi
araçlar, temel ilişkilerin adaletsiz olduğunun düşünüldüğü
toplumlarda bir fark yaratmaz.
Bir de kapitalizmin maddi eleştirisi var. Eşitsizlik tartışmasında başı çeken ekonomistler, bu damarın en büyük
savunucuları haline geldiler. Homo economicus, toplum-

MAYIS ‘18 / 7

sal düşünce için doğru bir başlangıç noktasıdır. Hesap-

nin farklı üyeleri arasındaki ilişkinin doğru ele alınması ge-

lama işinde kötüyüzdür ve at gözlüğüyle bakarız; refahın

rekiyor. Ancak bundan sonra yola devam edebiliriz.

toplumlar arasında akılcı dağıtımının bize sağlayacağı

Sen’in eserlerinde, bu iki eleştiri damarı işbirliği yapar.

avantajları görmekte başarısız oluruz. Bu nedenle eşitsiz-

Ahlaki kaygılardan maddi sonuçlara uzanır ve geri geliriz,

lik, kontrolsüz bir büyümenin bedeli olarak karşımıza çıkar.

hem de bu ikisini ayıran bir eşik olduğu duygusuna kapılma-

Ancak bir yandan, hesaplama işine devam ederiz ve her

dan… Sen, ahlaki ve maddi meseleleri, ikisine de odaklana-

şeyden çok maddi bolluğa ihtiyaç duyarız; böylece maddi

rak, taraf gözetmeksizin çözer. Bu iki kapitalizm eleştirisi ara-

eşitsizliği gidermeye odaklanırız. Maddi sonuçlar iyi olun-

sında bir ayrım olduğu doğrudur ama ezoterizme kaymadan,

ca gerisi kendiliğinden gelir.

bu ayrımın ötesine geçmek de mümkündür. Sen’in eşsiz bir

İlk damar, bu aralar geriliyor gibi görünüyor. Maddi

zihni var ama eserleri çok geniş bir alana hitap ediyor. Sa-

eleştiri hâkim olmaya başladı. Birçok fikir ortaya çıkıyor.

dece faydacı düşüncenin hâkimiyetinin en çok dillendirildiği

Politik ekonomide maddi olmayan değerler dillendirilmi-

modern yaşamın sınırlarında hapsolmuyor. Ekonomi eğitimi

yor. Bir zamanlar kapitalizmin ahlaki eleştirisini yapan Hı-

müfredatlarında ve kamu politikaları fakültelerinde, uluslar‑

ristiyanlar ve Marksistler, artık marjinaller. Faydacılık (Utili-

arası konseylerde ve STK’larda, Sen, sıklıkla gözlemlediğimiz

taryenizm) hızla büyüyor.

sınırları aşan, niş bir düşünce yarattı.

Ama bir de Amartya Sen var.

Bu, münzevi bir dâhinin veya tuhaf bir karizmanın al-

21. yüzyılda maddi eşitsizlik üzerine yapılmış her bü-

tından kalkabileceği bir şey değil. Bu, olağan inovasyon

yük çalışmanın, Sen’e bir teşekkür borcu vardır. Sen’in

çabalarının ve ortaya çıkan sorunlarla baş etmek için eski

eserleri, maddi eşitsizliğe, ekonomik alışverişe aracı olan

fikirleri yeni kombinasyonlarla değerlendirmenin bir sonu-

ahlaki çerçeveler ve sosyal ilişkilerin önemli olduğu fikriyle

cu. Ekonomi, matematik ve ahlak felsefesi alanında aldığı

yaklaşır. Kıtlık, maddi yoksunluğun dip noktasıdır. Ancak

resmi eğitim, Sen’in eleştiri sistemini kurmasında yardımcı

Sen’e göre, gıda yokluğu çok nadir yaşanır. Bir insanın ne-

oldu. Rabindranath Tagore’nin etkisi Sen’in ahlaki yaşam-

den aç kaldığını anlamak için başarısız hasat zamanlarına

larımız ile maddi ihtiyaçlarımız arasındaki ince ilişkiye karşı

değil, nadir bulunan bir ürün üzerine rekabet eden taleple-

duyarlı hale gelmesini sağladı. Güçlü tarihsel sezgisiyle, iki

ri düzenleyen ahlaki ekonominin arızalarına bakmak gere-

eleştiri damarı arasındaki keskin ayrımın geçici olduğunu

kir. Burada en kötüsünden bir maddi eşitsizlik sorunu var.

görebildi.

Bu sorunu üretimin makineleşmesi için yapılan ufak tefek

Sen, 1940’ların sonunda Kalküta ve Cambridge’de

değişiklikler ve üretimin dağıtımı çözmeyecek. Ekonomi-

ekonomi eğitimi aldı. O dönemde ekonomi alanındaki te-
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mel tartışma refah teorisi üstüneydi. Ekonomik düzenin

çeveler ne gereksizdir ne de engelleyici. Uzun süreli bir

piyasa temelli mi yoksa devlet temelli mi olması gerektiği

büyümenin ortak etkenleridir.

tartışılıyordu. Sen sosyal demokrat ve anti-otoriteryanlara

Ahlaki ekonomiler tarafsız, belirli, değişmez veya ev-

sempati duyuyordu. 1930 ve 1940’ların refah ekonomistle-

rensel değildir. Teste tabi tutulmuşlar ve evrim geçirmiş-

ri farkı belirginleştirmeye çalışıyor, devletlerin yeniden da-

lerdir. Hiçbir birey sadece akılcılığın ruhsuz bir hesapla-

ğıtım programlarını katı faydacı ilkelerle meşrulaştırmala-

yıcısı değildir. Toplumlar refahın motorlarından ibaret

rında ısrar ediyorlardı: Fakir adamın cebindeki bir pound,

değildir. Burada mesele, ekonomik olmayan normların pi-

genel faydaya, zengin adamın cebindeki bir pounddan

yasa idaresini etkilemesini sağlamak, ahlaki ekonomileri,

daha fazla katkı sağlıyordu.

piyasa ekonomileri ile yönetici devletlerin işlevi arasında

Burada kapitalizmin maddi eleştirisi emekleme aşa-

odak noktasına getirebilmektir. Ahlakı bir kefede, maddiyi

masındaydı ve Sen’in buna verecek bir cevabı vardı: Fay-

diğer kefede düşünmek bizi sınırlar. Bu düşünce tarzı do-

dayı maksimize etmek herkesin ebedi kaygısı değildir.

ğal ve kaçınılmaz değildir, değişken ve olasılıklara açıktır;

Aksini savunup buna uygun bir politika geliştirmek bir çe-

öğrenilmeye ve unutulmaya meyillidir.

şit tiranlığa yol açar. Her halükârda, hayali bir ideal nokta

Sen bunu herkesten daha açık görebildi. Modern poli-

arayışıyla parayı dolaştırmak için devleti kullanmak, kendi

tik ekonomide ahlaki yaşamı maddi kaygılardan ayırmanın

içinde kusurlu bir yöntemdir.

kabul edilemez olduğunu fark etti. Faydacılık 1800’lerden

Ekonomik akılcılık, kendi yaşamlarını gönendirmek

esen bir rüzgâr gibi, ahlaki tutkuların ve hesaplama aşkının

için insan grupları oluşturan ahlaki ekonomilere zarar ve-

sınırlarında dolaştı. Sen, bu değişim atmosferini hissetti;

ren, başta belirlenen hedeflerine ulaşmasını engelleyen

iyileştirilebilir fikirler ve yaklaşımlar geliştirerek daha baş-

gizli bir politika barındırır. Ticari toplumlarda bireyler,

langıçta bunun önüne bir set çekti.

üzerinde anlaşılan sosyal ve ahlaki çerçeve içinde, kendi
ekonomik çıkarlarının peşine düşer. Sosyal ve ahlaki çer-

Kaynak: Aeon
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Sahte Haber:
Yayın Tekelinin Çöküşüne
Bir Tepki
BRANKO MILANOVIC

Çok az insan yaşanan bu “sahte haber” (fake news) histerisini anlamlandırabiliyor; konuyu tarihsel bağlamda incelemeye ve sorunun neden şimdi ortaya çıktığını anlamaya
çalışansa yok.
Bu histerinin; özellikle de ABD’de bu denli yayılmasının nedeni, Anglo-Amerikan medyasının küresel gücünün
pratikte 1945’ten beri süren ama 1989’dan sonra iyice belirginleşen düşüşüne gösterilen tepkidir.
1949 ile 1989 arasında (birinci dönem) Batı’daki kısmi
tekelleşmenin çeşitli nedenleri vardı: Önce BBC ve sonra
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CNN gibi kanallar sayesinde pek çok ülkenin ulusal kay-

karşılaştırdığımı fark etmiştir. Bunun nedeni, yalnızca Ang-

naklarından büyük bir enformasyon akışı sağlanıyordu.

lo-Amerikan medyasının küresel bir erişime sahip olması,

İngilizce yayın yapan büyük medya servislerine ulaşım

medyanın geri kalanının (mali yetersizlik, yeterince hırslı

imkânı artmıştı. Ulusal medya servisleri dünyanın ancak

olmama, hükümet kontrolü ya da az bilinen bir dil kulla-

birkaç büyük başkentine sayılı muhabir gönderebilirken,

nımı gibi sebeplerle) tamamen ulusal kalmasıydı. Bu ne-

bu büyük servislerin tüm ülkeleri kapsayan geniş bir ağları

denle de ABD ve İngiliz medyasıyla küçük ulusal gazete

vardı. İngilizcenin tüm dünyada ikinci dil olarak kullanımı

veya televizyonların arasında eşitsiz bir savaş vardı. Bu du-

yaygınlaşmıştı. Son olarak tüm bunlara hiç de azımsanma-

rumda pek çok konudaki politik yayının tamamen küresel

yacak bir nedeni; bu büyük servislerin ulusal kaynaklara

Anglo-Amerikan medyasının kontrolü altında olması sürp-

göre daha nitelikli ve güvenilir haberler sunmasını da ek-

riz değil. Yanız bu da değil; Batı medyası, örneğin Zambi-

lemeliyiz.

ya’daki insanların Arjantin hakkındaki fikirlerini etkileyebi-

Batı medyasının bu avantajları, hükümetlerin katı bir

liyor (muhtemelen Zambiya’da yaşayan birinin Arjantin’de

sansür uyguladığı ve hatta SSCB’nin işi Batılı radyo kanalla-

olup bitenleri duyabileceği yerel haber kaynağına hiçbir

rının sinyallerini engellemeye kadar vardırdığı İkinci Dünya

ulaşımı yoktur); daha da önemlisi daha açık ve nitelikli ol-

vatandaşları açısından özellikle açıktı. Ama dünyanın geri

duğu için yerel medyanın diline de tesir edebiliyordu.

kalanı için Batı medyası az önce bahsettiğim nedenlerden

Batı medyasının o dönemdeki rakipleri gülünçtü. Çin,

dolayı yerel medya kanallarından çok daha iyi bir kaynaktı.

Sovyetler ve Arnavutluk’taki kısa dalga radyoları farklı dilde programlar yapsalar da bunlar boğucu ve sıkıcı, ger-

Küresel erişimin gücü

çeklikten uzak yayınlardı.

Dikkatli bir okuyucu şu ana kadar okuduklarıyla ulusal veya

Batı medya tekeli, komünizmin çöküşüyle daha da

yerel medyayı sadece küresel Anglo-Amerikan medyasıyla

genişledi (ikinci dönem). Gizli saklı Radyo Free Europe’u
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ğil, kendi evinde de meydan okuma denemelerine girişti.
Al Jeezera ABD, Russia Today, CCTV ve bunun gibi kanallar İngilizce (daha sonra Fransızca ve İspanyolca) program
ve haberlerle Amerikan seyircisini de kapsayan küresel bir
kitleye yöneldi.
Bu gerçekten de muazzam bir değişiklikti. İşte bu
yüzden şimdi “sahte haber”e karşı histerik bir tepki aşamasından geçiyoruz. Çünkü ilk kez Batılı olmayan medyanın kendi küresel yayınını gerçekleştirmekle kalmayıp aynı
zamanda Amerikan yayıncılığına el atmaya çalıştığı bir zamandayız.
Benim gibi ufak ülkelerden gelen insanlar için bu
tamamen normal bir şey çünkü biz yabancıların sadece
bakanlarımızı atamasına değil, medya alanında da var olmasına ve hatta onların haberleri ve bilimsel çalışmaları
çoğunlukla daha kaliteli olduğundan, ülkenin kendi tarihi
ve siyaseti ile ilgili anlatıyı da etkilemesine alışkınız. Ama
dinlemeye alışkın olan eski komünist ülke vatandaşları,

ABD ve İngiltere’deki pek çok kişi için böyle bir şey şok

bu yeni dönemde Londra ve Washington’dan gelen her

etkisi yaratır; yabancılar kendi ülkelerini onlara anlatmaya

haberin doğru olduğuna inanmaya meyilliydi. Bu medya

nasıl cüret edebilir!

kuruluşlarının çoğu eski Doğu Bloku ülkelerinde faaliyete
başladı (şu an Radyo Free Europe’un ana merkezi Prag’ta).

İki olasılık
İki olasılık var: Ya ABD halkı, küreselleşen dünyada ABD

Tekelin altın çağının sonu

gibi dünyanın en önemli ülkesinin bile diğerlerinin etkisin-

Fakat Batı medyası tekelinin altın çağı, “diğerleri”nin kü-

den muaf olamayacağını idrak edecek, zira ABD bile tüm

reselleşme ve internet ile tek bir medya alanında dahi

dünyayla kıyaslandığında artık “küçük”tür. Ya da yaşanan

küresel olunabileceğini fark etmeleriyle değişmeye baş-

bu “sahte haber” histerisine kapılarak Çin, Suudi Arabis-

ladı. İnternetin yaygınlaşmasıyla artık İspanyolca ya da

tan gibi ülkelerde olduğu gibi internetin un ufak olmasına

Arapça şov ve haber programları üretilebilir ve dünyanın

öncülük edecektir. Böylece tüm fikirlere açık küresel bir

her yerinden izlenilebilir oldu. Al Jazeera, Ortadoğu’da

platform yerine ulusal “radyo istasyonları”, yerel internet

Ortadoğu yayıncılığının üzerindeki Batı medyası tekelini

ağları, yabancı dil yasakları (hatta belki tüm yabancılar) ile

büyük ölçüde çökerten ve daha sonra da tamamen yok

1945 öncesine geri döneceğiz.

eden ilk kanaldı. Ve böylece 3. döneme de girilmiş oldu.

Daha sonra tüm fikirlerin yer bulabildiği güzel bir kü-

Al Jazeera’yı Türk, Rus ve Çin kanalları takip etti. Haberler

resel platform yerine, ulusal “radyo istasyonları”, yerel in-

Anglo-Amerikan medya tekelinin hâkim olduğu bölgeler-

ternetler, yabancı dil yasakları (hatta belki de yabancıla-

deki yayınlara paraleldi. Küresel televizyon dizileri sade-

rın yasaklandığı) NatNet’ler (Ulusal Ağlar) ile 1945 öncesi

ce ABD ve İngiltere menşeiliyken, Latin Amerika pembe

duruma geleceğiz. Böylece özgür düşüncenin küreselleş-

dizileri, Hint, Türk ve son zamanlarda da Rus dizileri on-

mesini engellemiş ve su katılmamış bir milliyetçiliğe geri

larla rekabet edebilir duruma geldi. Hatta bu yeni diziler

dönmüş olacağız.

ABD ve İngiltere yapımı rakiplerini kendi iç pazarlarında
zorlamaya başladı (örneğin Türk yapımlarının Ortadoğu

Not: Yerel haberlerinizde bunun gibi yazılar bulamazsınız.

ve Balkanlar’da çok izlenmesi gibi).

İşte internet (NatNet değil) bu yüzden harika.

Tüm bunların ardından 4. dönem geldi; artık Batılı olmayan medya, Batı medyası tekeline sadece dışarıda de-

Kaynak: glineq.blogspot.com.tr
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Nina Simon

Etkili Konuşma İçin
10 Öneri
NINA SIMON

Sunum yapmaya bayılıyorum. İzleyicinin önündeyken hem
çok heyecanlanıyor hem de çok soğukkanlı hissediyorum.
Heyecan hissi; adrenalin ve korku, soğukkanlılık hissi ise
hâkimiyet duygusundan kaynaklanıyor. Bu soğukkanlılığı
kazanmak için size 10 önerim var:
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1

Tekrar, tekrar, tekrar
Topluluk önünde konuşmak öğrenilebilir bir yete-

2

Sunumunuz için bir üst-anlatım
geliştirin

nek. Doğuştan yetenekli olanlar bile çalışıyor. Bu yüzden

Ana fikriniz ne? Hangi hikâyeyi anlatacaksınız? Bunu

sunum yapmak için tüm fırsatları değerlendirin. Mesela

basit bir metaforla, resim veya cümleyle ifade edebilir mi-

yemekte kadeh kaldırırken yapacağınız bir konuşma veya

siniz? Mümkünse bunu yapın. Ve sonra tüm konuşmanıza

gittiğiniz karaoke barda mikrofonu ele alıp sahne almanız

bunu yayıp derinleştirin.

da bir prova fırsatına düşüebilir. Aynı içeriği farklı bağlamlarda farklı izleyici kitlelerine sunun. Ben şiir atışmalarıyla başladım. Kimi zaman çok vahşi ve acımasız olan bu

3

Marshall Ganz’ın topluluk önünde
konuşma tekniği

yarışmalar benim için tam bir komando eğitim alanı gibi

Bu teknik şu üç ögeyi içerir: Önce kendinden bir hikâ-

oldu. Güzel ortamlarda, berbat ortamlarda hatta sarhoş-

ye anlatırsın, sonra bizi kapsayan bir hikâye ve en son şim-

larla dolu ortamlarda konuşma yapmayı öğrendim. Pro-

diden bir hikâye anlatırsın. Yani kendini anlatıp yeri geldi-

fesyonel konuşmacı olmaya karar verdiğimde konuşmayı

ğinde zayıf olabileceğini gösterip sonra grup olarak ortak

kesinkinleştirmek için provaya ihtiyaç olduğunu biliyor-

değerleri kapsayan bir tecrübe aktarırsın ve şimdi hareke-

dum. Aynı konuşmayı yılda 50 kez yapmak benim için

te geçmek ve zorlukları aşmak için ne gerektiğini anlatarak

normal. Ama her seferinde o konuşma daha iyi oluyor.

bitirirsin. Bu yöntemi ben son zamanlarda çok kullanmaya

Tekrarların faydası çok.

başladım. Özellikle insanların hızlı bir şekilde odaklanma-
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larını ve harekete geçmelerini istediğimde kullanıyorum.

Güçlü başlayın

https://www.youtube.com/watch?v=g7CW_10C7lQ (Mars-

7

hall Ganz’ın bu yöntemi anlattığı video)

yeceklerine karar verirler. Sunumunuza cesur bir cümleyle

İnsanlar ilk 15 saniyede bir sunumu dinleyip dinleme-

veya bir hikâyeyle başlayın. Asla çok uzun bir gösteriyle

4

Kısa kesin

veya anlatacaklarınız için özür dileyerek başlamayın.

İzleyici kısa konuşmalara daha çok odaklanır. 5 veya

10 dakikalık bir konuşma hazırlayın. Bunu size daha uzun
bir konuşma süresi verildiğinde de yapın. Bu düşünceleri-

8

Sesinizin tınına ve duraklamalarına
dikkat edin

nize açıklık getirir ve odağınızı dağıtmaz. Bunu yaptığım

İlla bir tiyatro oyuncusu olmanıza gerek yok. Ama kü-

birkaç Tedx konuşmasından öğrendim. 60 dakikalık ko-

çük teatral dokunuşlarla izleyecilerinizi memnun edebilir

nuşmayı 12-18 dakikalık bir konuşmaya çevirmek zorunda

ve onların konuşmanıza olan ilgisini artırabilirsiniz. Durak-

kaldım. Çok zor ve acımasız bir süreç ama sonunda yap-

lamalar da çok etkili olabilir.

tığımda bu kısa konuşma açık ve güçlü bir özü olan bir
konuşma haline geliyor ve gerekirse istediğim kadar konuşmayı uzatabiliyorum.

9

İzleyicilerinize katılmaları için
fırsat verin
Konuşmanız etkileşimli değilse bile izleyicilerinin an-

5

Sunumunuzla haşır neşir olma
yolunu bulun

lattıklarınızı anlamaları ve tepki vermeleri için onlara zaman

Ben sunumu takip etmek için konuşmacı notlarıma

duraklayın. Hızlı hızlı bir cümleden diğerine geçtiğinizde

sunumun belli başlı ilerme sırasını not etme yöntemini kul-

tanıyın. Çok derin bir fikir paylaştığınızda düşünmeleri için
izleyecilerin kelimelerinizle bağ kurma zamanı olmaz.

lanıyorum. Başkaları belli başlı kelimeleri not alıp hatırlar.
Sunumunuzun en akılda kalıcı şekilde nasıl hatırlanacağını
keşfedin ve sakın kolaya kaçmayın. Sunum sırasında emin
olmak istersiniz.

Slideları atlama tahtası olarak kullanın,
cankurtaran olarak değil

!0

Sunumunuzda görsel kullanmak için milyonlarca yol
var. Ben genelde tek tük görseller kullanırım. Bunları da bir

Sahnenizi geliştirin

düşünceyi veya alıntıyı vurgulamak için kullanırım. Ama en

Konuşmacı olarak otoriteniz ağzınızı açmadan önce

önemlisi hangi görseli kullandığınız değil, onları nasıl kullan-

başlar. Konuşmacı olarak görünümünüzü çok basit şeyler-

dığınız. Görseller konuşmanızı tamamlamalı, söylediklerini-

le geliştirebilirsiniz. Ayaklarınızı sağlam yere basın, omuz-

zi pekiştirmeli ve onlara derinlik katmalı. Slideları okumayın.

larınızı geriye alın, bir mikrofon varsa onu kendinize yakın

Onlara kilitlenip bakmayın. İzeleyicilerinize odaklanın ve ke-

tutun. Göz teması kurun. Arada durakladığınızda izleyeci-

limelerinizle görsellerin bir araya geldiğinde onların bera-

ler bekleyip dinleyecektir.

ber güçlü bir mesaj yaratacağına güvenin.

6

Kaynak: museumtwo
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