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İnternet
Nereye Gidiyor?
SOLANA LARSEN

Son birkaç ayda internetin ne bela bir şey olduğunu mutlaka
duymuşsunuzdur. Facebook skandalının düşünülenden daha
korkunç olduğunu öğrenen bir arkadaşınız ya da akrabanız,
mutlaka endişelerini dile getirmiştir. O da olmazsa Twitter
CEO’su Jack Dorsey’in Twitter’ın botlar ve trollerin cirit attığı
bir yer haline geldiğini itiraf ettiğini duymuşsunuzdur.
Ancak tablo bu kadar karanlık değil. İnternetin en önemli
taahhüdü, yani kullanıcıları için küresel bir kaynak olma misyonu, henüz yerin dibine batmış değil. Başlıkları karıştırırsanız olumlu haberlerle de karşılaşacaksınız. Avrupa’daki yeni
ve güçlü veri koruma kanunları, Brezilya’da hükümetteki yozlaşmaya savaş açan botlar ve dünyanın her köşesinde kızlar
için açılan kodlama kursları…
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İnternetin hayatın tüm alanlarını birbirine bağlayan
bir güç olduğu aşikâr. Çevrimiçinde yaşananlar ekonomilerimizi, hükümetlerimizi ve bizi kişisel olarak etkiliyor.
Üstelik bu bağlantılılık gittikçe derinleşiyor: Önümüzdeki
yıllarda milyarlarca insan çevrimiçi olacak. On milyarlarca cihaz evlerimizi, arabalarımızı ve ilişkilerimizi internete
bağlayacak.
Peki internet sağlıklı mı? Değilse, hangi kısımlarına hızla müdahale etmeliyiz. Bunlar karmaşık sorular. Mozilla 10
Nisan’da İnternet Sağlık Raporunu yayınladı. Rapor, esasında Access Now ve ITU (International Telecommunications

Rusya ve İngiltere şifrelemeyi engelleyecek yasaları geçir-

Union) verilerine dayanıyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinden

meye başladı.

uzmanlardan da destek alınmış. Ortaya çıkan bazı değerlendirmelere bakalım.

Hükümetler şifreleme için arka kapıları zorunlu hale getirdikçe, kötüler bunları bulacak ve kullanacak. Hükümetler,
yazılımların zayıf noktalarını bulup şirketlerin bunları güçlen-

Zeki makineler her zaman haklı değil

dirmesine izin vermezse kapılar sonuna kadar açılacak. Şif-

Yapay zekâ her yere nüfuz etmeye başladı. İlaçtan ulaşıma

relemenin altını oyacak değil, güçlendirecek yasaları geçir-

her alanda bir devrim yaşanıyor. Ancak sık sık, yapay zekâ

memiz gerekiyor.

teknolojisinin, riskler tam anlaşılmadan piyasaya sürüldüğüne şahit oluyoruz. Bunun sonuçları vahim olabilir: Haber

“Sahte Haber” bir semptom; hastalığı tedavi etmek lazım

akışını düzenlemesi için hazırlanan bir algoritma, yalanları

Sosyal medyadaki sahtekârlık tepe noktasına ulaştı. Komplo teo-

ve komplo teorilerini pompalayabilir. Polisler için hazırlanan

rileri ve utanmazca söylenen yalanlar sosyal medyayı ele geçirdi.

bir algoritma Afrika-Amerikalılara karşı ayrımcılık uygulaya-

Hükümetler çözüm bulmakta zorlanıyor. Almanya’da

bilir. Yapay zekâ evreni oldukça merkezidir. Zeki makineler

2017’de çıkartılan bir yasayla, büyük sosyal medya platform-

geliştirmek için ihtiyaç duyulan para ve eğitim verisi sadece

larının yasadışı içerikleri bloklaması veya silmesi isteniyor.

Google, Facebook ve Baidu gibi büyük şirketlerde var ve tek-

Aksi halde 2,5 milyon ila 40 milyon euro arasında cezalar ke-

nolojinin büyük kısmını da bu şirketler kontrol ediyor.

silebiliyor. Rusya, Kenya ve Venezuela da Almanya’nın açtığı

Yapay zekâyı eğiten veri setlerini açık kaynak haline geti-

yoldan ilerlemeye çalışıyor.

rerek daha yeni ve daha küçük yapay zekâ şirketlerine el uza-

Bu yasalar yanlış bilgilendirmeyi azaltmayı hedeflese

tabiliriz. Ayrımcılık yapmasını engellemek için yapay zekâyı

de, bir yanda da büyük teknoloji şirketlerine bekçilik görevi

kontrol edecek katı düzenlemeler de getirebiliriz.

yüklüyor. Facebook ve YouTube gibi şirketler “sahte haber”
veya “nefret suçu” gibi kavramların ne olduğuna karar ver-

Şifreleme kuşatma altında

mek zorunda bırakılıyor. Bunun sonucu daha az ifade özgür-

Tıbbi kayıtlardan vergi bildirimlerine ve hatta aile fotoğraf-

lüğü ve daha fazla sansür olabilir.

larına kadar, çevrimiçine giren kişisel verilerin hızla artma-

Dahası, bu yasalar hastalığı, yani internetin hiper-he-

sıyla güçlü güvenlik ihtiyacı kaçınılmaz hale geldi. Hırsızlara

defli, reklama dayalı iş modelini değil, semptomu ortadan

ve meraklılara karşı ilk savunma hattımız ise şifreleme. Siber

kaldırmaya yönelik. Rezil içerikler daha fazla tıklanma alıyor.

saldırılar 2017’de yüz milyonlarca insanı etkiledi; şifreleme ol-

Daha fazla tıklanma da daha fazla para demek. Rezalete kar-

mazsa bu rakam hızla yükselecek.

şın gerçekleri öne çıkaran bir teknolojiyle ya da öğrencile-

Ancak hükümetler canhıraş bir şekilde şifrelemenin altı-

re internetin gerçekten hangi amaçlarla kullanılabileceğini

nı oyuyor. Şifrelemenin “suçlulara ve teröristlere yaradığını”

öğreterek yanlış bilgilendirmeyle daha etkin bir mücadeleye

savunan politikacılar, hukuk gücünü kullanarak şifrelemenin

girişebiliriz.

önüne geçmek istiyor. Yazılımların zayıf noktalarını araştırıp şifrelenmiş veriye ulaşmaya çalışıyorlar. Çin, Macaristan,

Kaynak: LSE Business Review
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Dijital Çağda İnsan Olmak
Bir Takım Sporudur
DOUGLAS RUSHKOFF
ile söyleşi

Team Human ne ile ilgilidir?
Şu anda TeamHuman bir podcast, radyo şovu ve kitap
projesidir. Ana fikri gelecekte insanların bir rolü olacağıdır.
Silikon Vadisi göründüğü kadarıyla insanların hata
ve eksikliklerini kendisinin dijital teknolojilerle bir şekilde dengeleyebileceğini düşünüyor. Ancak ben insanların
gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Ben insanların sorun
olduğunu düşünmüyorum. Ben insanların çözüm olduğu
inancındayım. Bence insanların dijital âleme aktarılması
imkânsız esaslı değer ve nitelikleri var. Belki bunlar nicelik
olarak ifade edilemeyebilir. Ve belki de bunlar insanlığın
şu anda asıl araştırmamız ve yüceltmemiz gereken yanı.
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Oysa bunları unutuyor gibiyiz ve beni asıl endişelendiren
şey bu.
O nedenle TeamHuman insan olmanın bir takım sporu olduğu fikrini temsil ediyor ve bizi birbirimize bağlayan
her şeyin iyi ve insandan yana olduğunu söylüyor. Bizi birbirimizden tecrit eden her şey ise insan karşıtıdır. Kuşkusuz dijital teknolojilerimizi bu temelde değerlendirebiliriz.
Örneğin Facebook beni başka insanlarla bir araya mı getiriyor yoksa ayırıyor mu? Ya da bir ölçüde her ikisini de
mi yapıyor? Ve bağlantı kurucu yanını yabancılaştırıcı yanı
karşısında nasıl destekleyebilirim?
Son kitabınızda (Google Otobüsüne Taş Atmak) sosyal
adaletsizliği incelemiş olmanıza rağmen TeamHuman
son derece iyimser ve çözüm odaklı. Ancak bugün çoğu
şirketin yapısına baktığımızda hemen şu soru akla geliyor: Bu şirketler gerçekten bize tüketici olarak değil de
insan olarak davranmaya başlayabilir mi?
Bir şirketin müşterileriyle ilişki kurma tarzını dönüştürmesinin en kolay yolu yönelimi değiştirmesidir. “Bu kişiden

DOUGLAS RUSHKOFF, çalışmaları dijital çağda insa-

ne kadar değer elde edebilirim” diye bakmak yerine, “Bu

nın özerkliği konusuna odaklanan bir yazar, belgeselci

kişiye değer yaratması için nasıl yardım edebilirim” diye

ve konuşmacıdır. Medya, teknoloji ve toplum üzerine

bakmaya başlamasıdır.

on beş kitabın yazarıdır.

Fakir müşteriler mi istersiniz yoksa zengin müşteriler
mi? Müşterilerin şirketinizle ilişkiye geçerek daha iyi olmaya başladıklarını düşünmelerini ister misiniz? Şirketinizi
uzun vadeli bir şey olarak mı görüyorsunuz? Sadece bir

Rushkoff New York Üniversitesinde medya teorisi ve
dijital iktisat profesörüdür. Son olarak bu üniversitede
Dijital Hümanizm Laboratuvarını kurmuş ve
TeamHuman adlı bir projeyi başlatmıştır.

hafta sonra değil de bir yıl sonra ne olacak?
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Zenginliği uzun vadede nasıl sürdürebileceğinizi dü-

payını silip süpüreceğini düşünüyorum. Bunun alter-

şünmeye başlamalısınız. Müşterilerinizi, tedarikçilerinizi

natifi rakiplerinin aynı onlar gibi yapması değil onlar

ve ekosisteminizdeki herkesi nasıl daha fazla zenginleşti-

kadar geniş dağıtım yapamayan radikal yerel firmalar

rebilirsiniz? Pazarınız zenginleşirse başka pazarlar arama-

olacak.

ya yönelmek zorunda kalmazsınız. O alışılmış toprağı yak-

Bir tercih imkânınız olacak: Çöreklerimi kimden alaca-

ma taktikleri şirketin sürdürülebilirliğine yardımcı olmaz.

ğım? Katkı maddeli çörekleri 36’lık paketler halinde sunan

YouTube gelirinin bir kısmını video yapan kişilerle paylaşa-

şu dev şirketten mi, yoksa her sabah taze çörek pişiren

rak biraz olsun iyi bir şey yapıyor bu konuda.

yerel fırından mı?
Yerel firmalar malzemelerini aynı küresel tedarik zin-

Kısa vadeli kârlar yerine uzun vadeli değeri düşünmek gereki-

cirlerinden temin etmekte ısrar ettikleri sürece ürünlerinin

yor. Ancak bu, iş modellerinin çoğuyla kesinlikle uyumlu değil.

maliyeti küresel şirketlerden daha yüksek olacaktır. Eğer

Bu kısmen hissedarların şirketleri nasıl anladığıyla ilgili. Bir-

malzemelerini yerel olarak temin eder, alışverişlerinde ye-

çok şirket için borsaya katılmak son oyun. Burada artık sade-

rel para birimlerini ya da merkezi para biriminden farklı

ce kısa vadeli kârlar söz konusu. Bunun alternatifi, şirketi bir

herhangi bir şeyi kullanırlarsa, o zaman önleri dünyanın

aile işi gibi yürütmektir: Çocuklarınız müşterilerinizin çocuk-

Wal-Mart’ları tarafından o kadar kolay kesilemez. Yerel fı-

larıyla aynı okula gider ve torunlarınıza miras bırakacağınız

rıncı sonunda çörekleri bana daha ucuza temin eder, özel-

şey şirketten elde ettiğiniz servet değil de serpilip gelişen bir

likle ben de onun için değer yaratıyorsam, mesela çocu-

iştir. Aslında uzun vadede aile şirketleri zaman içinde daha

ğuna derslerinde yardım ediyorsam ya da şehir için onun

çok para kazanır, aynı şey kooperatifler için de geçerlidir.

önem verdiği bir şey yapıyorsam.
Yerel politikacılar bunu bir kez anladıklarında vergi

En iyi örgütlerin ürün ya da hizmet tanıtanlardan çok de-

yasalarını değiştireceklerdir. Kendi bölgelerinde bile olma-

ğiş tokuşları kolaylaştıran platformlar olduğunu söylüyor-

yan bir şirketin 200.000 çalışanına yarar sağlamak yerine

sunuz. Tüketiciler olarak daha sezgili ve akıllı hale geli-

yerel alışveriş ağında iş yapmaya çalışan insanların sağ-

yoruz. İnsanlara kulak veren daha işbirlikçi ve insancıl iş

lığını destekleyecek vergi yasaları yapsak nasıl olur diye

modellerine doğru doğal bir evrim öngörebiliyor musu-

düşünecekler. Bence ekonomi, insanların bu dev şirketler

nuz? Yoksa şirketlerin bu yönde evrim geçirmesi bir mü-

tarafından kurutulmak yerine kendi arasında değer değiş

cadeleye mi sahne olacak?

tokuş yapacağı bir yere doğru kayıyor.

Böyle bir gelişmeyi saptayabiliyorum. Geleneksel perakende ve satışta sonunda birkaç dev şirketin aslan

Kaynak: NESTA, 27.04.2018
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Musk, Zuckerberg,
Bezos ve Sözde
Ahlaki Hayırseverlik
FELIX SALMON

Çok acı var, etrafınıza bir bakın. Ve acının olduğu yerde
biz sıradan insanlar, onu dindirmeye çalışırız. Gönüllü olur
yardım ederiz. Komşularımızı destekler, imkânımız varsa
bağış yaparız. Çok zengin olanlar daha büyük ölçeklerde
yardım eder ama özü bizimkisinden farklı değildir. Gerçi
verdikleri paralar görünür bir fark yaratır. Yeni büyük vakıflar kurar veya var olanları genişletirler: Kütüphaneler, konser salonları, hastaneler, evsizlere barınaklar...
Ve sonra bir de Teknoloji Kralları var.
Büyük yazılım şirketlerinin kurucu CEO’ları: Onlar sadece senden benden değil diğer milyarderlerden de farklı.
Biz; bireyler, komşular, topluluklar için endişelenirken ve
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Jeff Bezos

Mark Zuckerberg

Bill Gates

onları nasıl geliştiririz diye düşünürken; onlar tüm dünya

hükümetleri, kitlelerin bağışıklık sistemlerini iyileştirme

için endişelenir, hatta gelecekteki varsayımsal dünyalar

çatısı altında birleştiriyor. Bu program Kasım 1999’da

için bile.

Bill Gates’in 750 milyon dolarlık yatırımıyla hayat buldu.

Çünkü o Kutsal Büyük Teknoloji Dağı’ndan bakınca

Gavi, dünyadaki 73 en fakir ülkede 10 milyon ölümü ön-

insanlık çok küçük görünebilir. Biz Jeff Bezos, Bill Gates,

ledi. 2000 yılında bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde

Mark Zuckerberg ve Larry Page’i, bize her gün dokunan

biri bu beş valanslı (difteri, tetanos, boğmaca, Hepatit B

araçların Amazon, Microsoft, Facebook, Google’ın mucit-

ve menenjit) aşıyı olabildi. 2016 yılına geldiğimizde bu

leri olarak görüyoruz. Ama onlar bizi nasıl görüyor?

sayı yüzde 76 idi. Bu 21. yüzyılın açık arayla halk sağlığı

Korkunç gerçek şu: Eğer büyük ölçekli hizmetler ya-

alanındaki en büyük başarısıdır.

ratmak ve milyarlarca insanın yaşadığı deneyimi değişti-

Gavi ayakları yere basan bir kuruluş. Aşıları dünya-

recek makineler inşa etmek istiyorsanız, o zaman insan-

nın en ücra ve tehlikeli yerlerine her seferinde tek dozluk

ları kümeleyip basitleştirmelisiniz. Bizi tahmin eden ve

olarak ulaştırıyor ve kamu sağlığı konusunda ilk elden zor

paraya çevirip davranışlarımızı toplayan bir tür algorit-

kazanılmış bilgilere sahip kişiler tarafından yönetiliyor. Bu

maya indirgemelisiniz. Goggleplex veya One Hacker Way

ütopik çözümizmi (her problemin teknolojiye dayalı bir

tarafından bakıldığında, insanlık bir karınca kolonisine

çözümün olduğu inancı) içermiyor yani saçma teknolojik

benzer. Karmaşık ama öngörülebilen bir organizma. Tek-

bir atılımın küresel sorunları tek seferde çözüme götür-

nolojinizle bu organizmaya bir kere kancanızı takıp onun

meyeceğini biliyorlar. Gates’in para portföyünün başka

istediğiniz gibi davranmasını sağlayabilirseniz işte o za-

bir yanı da var: Mesela kalıtımsal mühendislik yapıp sivri-

man hayal edemeyeceğiniz büyüklükte bir zenginlik ve

sineğin parazitsiz olmasını sağlamak. Böylece o da sıtma-

güçle ödüllendirilirsiniz.

yı artık bulaştırmayacak.

İnsana bu tanrısal bakma biçimi dünyaya bakmanın

Geni değiştirilmiş sivrisinek, OpenAI (açık yapay zekâ)

özel bir yöntemidir; bir nevi teleskopun tersinden bakmak

ile karşılaştırıldığında biraz basit kalır. OpenAI Skynet ta-

gibi. Uzaktan bakılınca aramızdaki farklar küçülüyor. Fark-

rafından hepimizin öldürülmeyeceğinden emin olmak için

lılıklarımız benliklerimizi şekillendirir ama bu bakış açısı

Elon Musk, Reid Hoffman ve Peter Thiel tarafından destek-

kafa karıştırıcı da olabilir. Ancak teknoloji milyarderlerinin

leniyor. Son trende göre OpenAI hayırsever bir girişim ama

güya hayırsever niyetlerini anlamamızın tek yolu da bu.

doğrudan acıları dindirmeyi veya var olan yaşamları geliş-

Küresel niyetlerin gerçekten küresel etkileri olabilir.

tirmeyi de amaçlamıyor. Başka bir deyişle, sadece tekno-

Mesela Bill Gates’in Gavi ile elde ettiği başarıya bakalım.

loji milyarderlerine cazip gelen bir proje. Elon Musk’ın gö-

Gavi, büyük ve azimli bir aşı birliği. Bu birlik dünyadaki

zünden bakarsanız OpenAI projesi türümüzün karşılaşmak
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zorunda olduğu son derece ahlaki sorumluluğa dokunu-

ken daha dünyaya gelmemiş trilyonlarca insanın ihtiyacını

yor: Türlerin var olma seviyesi. Jeff Bezos da bunu düşü-

görmezden gelmek hem Bezos hem de Zuckerberg’in gö-

nüyor: “Güneş sisteminde çok rahat bir trilyon insan barı-

zünde kötüdür. Bu şekilde düşünmek kalpsizlik olarak da

nabilir. Ve bir trilyon insan olduğunda bin Einstein ve bin

algılanabilir. Tüm profesyonel hayatınızı milyonlarca insanı

Mozart olur. Tüm gayelerimiz için sınırsız kaynak ve güneş

gruplandırıp kümeleyip geçirirseniz bu sonuca ulaşmak

enerjimiz olur. Torunlarımın torunlarının böyle bir dünyada

çok doğal.

yaşamasını istiyorum.” Bu yüzden Jeff Bezos her yıl mil-

Larry Page öldüğünde tüm varlığını Elon Musk’a bıra-

yarlarca doları bir uzay seyahat şirketi olan Blue Origin’e

kacağını söylemişti, çünkü Elon vizyoner biri ve fikirleriyle

harcıyor.

dünyayı değiştirebilir. Musk, Page’in milyarlarına ihtiyacı

Mark Zuckerberg de bu düşünceyi açıkça ifade etti.
Yeni doğan kızı Max’e yazdığı mektubunda şöyle diyor:

olan en son kişi olsa da Page’in bu fikre nasıl geldiğini anlamak zor değil.

“Tüm hayatlar eşit derecede değerlidir. Bu, gelecek nesil-

Cesur gelişmelerin evi olan Silikon Vadisi’nde milyar-

lerde yaşayacak insanları da kapsar. Toplumumuzun sade-

larca dolar düzenli olarak yüksek riskli ve büyük olasılıkla

ce bu dünyada olanlar için değil bu dünyaya gelecek olan-

başarısız projeye harcanıyor. Teknoloji krallarının hepsi bir

lar için de şimdiden yatırım yapma sorumluluğu vardır.”

kere bu piyangoyu kazandı. Şimdi tekrar oynuyorlar; gele-

Bu açıklamayı ciddiye alırsanız, o zaman günümüzün

cekteki trilyonlarca varsayımsal insan uğuruna, yakınında-

ihtiyaçları ile uğraşmak dar görüşlülük ve aynı zamanda

ki gerçek insanlardan çok daha kolay kalıplara sokulabilen

ahlaka aykırılıktır. Başkalarını görmezden gelip ve sadece

insanlar uğruna…

belirli bir gruba yardım etmek genelde ırkçılık olarak görülür. Yaşayanların acılarına ağırlık vermek ve bunu yapar-

Kaynak: Wired
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Çin’in Uzun Vadeli
Ortadoğu Oyunu
ERICA PANDEY

Çin, yıllardır Ortadoğu’daki bölgesel anlaşmazlıkların dışında kaldı. Ancak son dönemde, geniş çaplı uluslararası
altyapı planıyla katılımını artırıyor ve etkili bir güç olmaya
kararlı.
Sınırlar arası: Eğer başarılı olursa, bunun en önemli nedeni
Çin’in tarafsız kalması ve Ortadoğu’dan düşman edinmemesi olacaktır. Asıl soru bunun ne kadar sürebileceğidir.
Genel görünüm: Atlantik Konseyi’nin İran Girişimi’ne öncülük eden Barbara Slavin, Ortadoğu ülkelerinin Çin’in
neyin peşinde olduğunu merak ettiğini, fakat hepsinin
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Çin, Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) bölgesel altyapıyı
geliştirmede kilit bir ortak olarak görüyor. CNBC, iki ülkenin de bir “Kuşak ve Yol mübadelesi”ne imza atmaya
yakın olduğunu bildiriyor.
Şu anda Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde bulunan eski CIA Çin Analisti Chris Johnson, “Çin,
BAE’yi etkili ama aynı zamanda küçük olarak görüyor...
Belki de ayak parmaklarını daldırmak için şirin bir yüzme havuzu” diyor.

riskten korunmayı amaçladığını söylüyor. Yine de Cumhurbaşkanı Xi Jinping liderliğinin Trump’tan çok daha uzun
ömürlü olacağından eminler.
ABD’nin İran ile olan anlaşmadan çıkışı, Çin’in yolunu
açıyor.
Pekin, İran ham petrolünün en büyük tüketicisi ve
enerji kaynakları için bölgede derinlemesine yatırım
yapıyor.
Washington’un İran’la iş yapan şirket ve ülkeler üzerindeki yaptırımları en çok Avrupa’daki firmaları etkileyecek. Bu, hem ABD’nin yaptırımlarından kaçınmak hem
de İran’la olan anlaşmaları bozmak için iyi konumlanmış olan Çin ve Rusya’ya fırsat yaratıyor.
Çin Ulusal Petrol Şirketi, İran’ın Güney Pars petrol sahasını geliştirmek için, Fransız petrol ve gaz şirketi
Total ile ortaklık kurdu. Eğer Total, ABD’nin yaptırımları nedeniyle anlaşmadaki payını kaybederse, Çin
devralabilir.
Çin, Ortadoğu’da paraya ve insan sermayesine yatırım
yapıyor.
Xi’nin liderliğinde Çinliler Arap dünyasına odaklanan
yeni düşünce kuruluşları kuruyor ve dil eğitimi konusunda burslar veriyor.
Çinli girişimciler Ortadoğu’da fabrikalar kuruyor ve
açıyor.
Çin’in Kuşak ve Yol altyapı girişimi içinde yer alan en
önemli projelerden biri, Pekin’in Orta Asya’yı Ortadoğu’yla birleştiren bir araç olarak tanımladığı Kazakistan’dan İran’a bir demiryolu.

Çin, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bir deniz gücü olarak
büyüyor.
Şu anda Amerikan Girişimcileri Enstitüsünde bulunan,
önceden de Savunma Bakanlığında Çin direktörlüğü
yapmış olan Dan Blumenthal, geçtiğimiz on yıl içinde
Çin’in bölgedeki deniz varlığını artırmak için küresel
bir korsanlıkla mücadele başlattığını Axios’a anlattı.
Çin, korsanlıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak Körfez ülkeleriyle lojistik ve enerji amaçları için ilişkiler geliştirdi ve bu ilişkiler, Cibuti’de tam bir askeri üs
inşa eden Çin ile doruğa ulaştı. Mayıs ayının başlarında, Çin, Cibuti üssünden ABD askeri uçaklarına askeri
tip lazerler tuttu.
Pekin, Ortadoğu’da düşman edinmedi-henüz.
Blumenthal, “Çin hâlâ bedavacı. Asla zorlu bir karar
almayacaklardır... İran-Körfez bölünmesinin her iki tarafına da oynadılar, Suriye’de ellerini kirletmeyeceklerdir” diyor. Güney Çin Sabah Postası, Çin’in 1971’den
beri BM Güvenlik Konseyi’nde kullandığı 11 veto yetkisinden altısının Suriye’yle ilgili kararlar üzerine olduğunu kaydetti.
Ancak yurtdışında yaşayan Çinli vatandaşlara, teröristler tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor ve Pekin’in
kuzeybatı Çin’deki Müslüman Uygurlara karşı insan
hakları ihlalleri geçmişi var. Blumenthal, “Çin, Müslüman hakları konusunda dünyadaki en kötü sicillerden
birine sahip” diyor. “Soru şu: Müslümanların çoğunlukta olduğu ülkeler bunu ne kadar süre görmezden
gelirler?”
Kaynak: Axios

HAZİRAN ‘18 / 10

Trilyon Dolarlık Pazar:
Çalışan Müslüman Kadınlar
SAADIA ZAHIDI

2000’den bu yana 50 milyon Müslüman kadın
işgücüne katıldı.
Özellikle Y kuşağıyla birlikte, son 15 yılda Müslüman dünyasında evden işe doğru, eşi görülmemiş bir kadın göçü
yaşandı. Ekonominin kültüre baskın geldiği bu hareketle
milyonlarca kişi ilk kez işgücüne katıldı.
Müslüman dünya yekpare bir parça değil; bir dizi farklı
ekonomi, kültür ve coğrafyadan oluşuyor. Dünyada Müslümanların büyük bölümü, nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları 30 gelişmekte olan ülkede yaşıyor. Bu aynı zamanda dünya nüfusunun yüzde 5’ini ve toplam gayri safi milli hasılanın
yüzde 12’sini oluşturuyor. Bunlar arasında kişi başına düşen
gelirin yüksek olduğu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Kuveyt; üst orta olduğu Malezya, Türkiye, İran,
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Ürdün ve Tunus ile orta ve düşük olduğu Fas, Pakistan, En-

daydı. Bugün 15 yıl içinde yüzde 50 artış göstererek 155 mil-

donezya, Mısır, Bangladeş ve Tacikistan gibi ülkeler bulunu-

yona ulaşan sayı; çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu

yor. Müslümanlar aynı zamanda doğum oranlarındaki artış

ülkelerdeki 450 milyon kadının yüzde 30’unu oluşturuyor. Ka-

nedeniyle genel yaş ortalamasına göre daha genç bir nüfusa

dınların işgücüne katılım oranındaki artış Kazakistan’da yüzde

sahip. Genç Müslümanlar artık ülkelerinin tarihi üzerine daha

74, Endonezya ve Malezya’da yüzde 53, Birleşik Arap Emir-

fazla okuyor, yeni fikirleri benimsiyor, yeni teknolojiler kulla-

likleri’nde yüzde 42, Türkiye’de yüzde 33, Pakistan’da yüzde

nıyor. İşte bu yeni nesil çalışan kadınların olağanüstü yükseli-

26 ve Suudi Arabistan’da yüzde 21 olmak üzere değişkenlik

şi hakkında bilmeniz gereken 10 şey:

göstermekle birlikte hepsinde erkeklere göre daha yüksektir.

1

Müslüman dünyada artık üniversite öğrencilerinin
çoğunluğu kadınlardan oluşuyor.

4

Tüm bu kazançlar birleştiğinde, bir ülke gibi farz etsek Müslüman kadınlar, dünyanın en zengin ülkeleri
sıralamasında 16. sıraya yerleşiyor.

Geleneksel olarak eğitimde azınlık olan kadınlar bugün artık
bu alanda erkeklerin önünde yer alıyor. Müslüman çoğunlu-

Çalışan kadınlar ve onların 1 trilyon doları bulan harcanma-

ğun en yüksek oranda olduğu ülke Endonezya’da, 1970’ten

ya hazır geliri, yeni ve devasa bir pazardır. Yeni nesil çalışan

bu yana üniversiteye kayıt yaptıran kadınların sayısı yüzde

kadınlar daha maddeci ve dijital dünyayla yakından ilişkide-

2’den yüzde 33’e ulaşırken aynı dönemde erkeklerde bu oran

ler. Eğitim, sağlık ve gıdadan finans, moda ve bilgi teknolo-

ancak yüzde 4’ten yüzde 29’a yükselebildi. Suudi Arabis-

jisine kadar geniş bir yelpazede arz ve talep yaratıyorlar. Kız

tan’da on yıl önce kadınların yüzde 30’u üniversiteye gide-

çocukları ve kadınların eğitimine yapılan yatırım ekonomiye

bilirken bugün yüzde 50’si gidiyor ki bu oran Meksika, Çin,

katkı sunmaya başladı, bundan sonra da bu artarak devam

Brezilya ve Hindistan’ın üstünde… Bu da Müslüman dünyada

edecektir. İşgücüne katılımda cinsiyet eşitliği sağlandı-

yeni beyaz yakalı iş gücünün kaynağını oluşturuyor.

ğında, Müslüman ülkelerin geliri 5.7 trilyon dolar artabilir.
McKinsey’e göre 2025 yılına kadar kadınların işgücüne ka-

2

STEM eğitimi, kadınların Müslüman dünyasındaki

tılımı tam potansiyeline ulaşırsa bu, sadece Ortadoğu’da

Dördüncü Sanayi Devrimine dahil olmasını sağlayan

gayrisafi yurtiçi hasılayı yüzde 47 oranında artırır.

özel bir başarı öyküsüdür.
Birçok ülkede kadınlar kod yazma ve diğer bilimlerde ustalaşma konusunda küçük bir azınlığı oluşturuyor. Ancak

5

Müslüman dünyasında çalışan kadınların sayısındaki bu
hızlı artış yeni bir şey olsa da bugünün bu iddialı iş ka-

beş ülkede STEM, yani science (fen), technology (tekno-

dınları kendilerine geçmişten bir rol modeli bulabiliyor.

loji), engineering (mühendislik) ve mathematics (matema-

İslam’ın yayılma döneminde Hatice isimli bir tüccar, Hz.

tik) gören öğrenciler arasında kadınların sayısı erkeklerden

Muhammed’i işe almış ve onu bir ticari görev için Mek-

fazla. Bu ülkelerden ikisi çoğunluğu Müslüman olan Brunei

ke’den Suriye’ye göndermişti. Daha sonra Hatice, Hz. Mu-

ve Kuveyt... Diğer 18 ülkede STEM öğrencileri arasında ka-

hammed’in karısı oldu ve ilk zamanlarında bu yeni dinin

dınların oranı yüzde 40. Bunların yarısından fazlası Tunus,

taraftarlarını finansal olarak destekledi.

Katar, Cezayir, Umman, Malezya, Ürdün, Bahreyn, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi çoğunluğun Müslüman olduğu ülkeler. Suudi Arabistan’da bu alanlardaki kadın öğrenciler yüzde 38, İran’da yüzde 34 iken İngiltere’de
bu oran yüzde 36, ABD’de yüzde 30.

6

Küreselleşme, teknoloji, hırs ve ekonomik zorunluluklar Müslüman dünyasında çalışan kadınların yükselişinde bir “kusursuz fırtına” yarattı.

Küreselleşme ve teknoloji kadınlar için yeni fırsatlara kapı
açtı ve kendi toplulukları dışındaki rol modellere de ulaş-

3

2000’den bu yana 50 milyon kadın işgücüne katıldı. İşgü-

malarını sağladı. Özellikle de eğitimli kadınlar artık anne-

cü piyasasına bu tüm zamanların en büyük ve eğitimli gru-

lerinin kuşağının hayal dahi edemediği bir âleme adım

bunun katılımı, kadınlar için beklenmedik bir devrimdir.

atıyor, iş ve yetki alanlarını evin dışına taşıyor. Ayrıca bir

Milenyuma girilmesinin hemen ardından Müslüman dünyanın

önceki neslin, erkeği aile reisi ve eve bakan kişi olarak

yükselen piyasasında çalışan kadın sayısı 100 milyon civarın-

konumlandıran anlayışı, artık pek çok kadın ve erkek için
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hem kendileri hem de çocukları için istedikleri hayata uy-

bilirliği artırmak, kadın girişimciliğini desteklemek ve ka-

gun değil. Sosyal hayatı hareketli, orta sınıf, şehirli çiftler

dınların işgücüne katılımını artırmak konusunda teşvikler

için artık norm hem kadının hem de erkeğin çalıştığı bir

uygulamalıdır.

sistemdir.

7

E-ticaret, Müslüman kadınlar için eşsiz bir fırsat ya-

Konu, işi ve aileyi dengelemeye geldiğinde yükün bü-

9

yük bölümü hâlâ kadınların sırtında.

Teknolojiyle yakından ilgili girişimci kadınlar, pazarı anla-

rattı.

Bugün Jakarta, İstanbul ya da Cide’deki pek çok orta sı-

mada üstünlük göstererek dijital dünyanın sunduğu fır-

nıf genç çiftin evdeki işbölümü konusunda kendi ebevey-

satlara yöneliyor. Mısır’da, trafik yoğunluğunu gösteren

nlerine oranla Londra, New York ya da Hong Kong’daki

ve güvenli ulaşım imkânı sağlayan Raye7 isimli otomobil

benzerleriyle çok daha fazla ortak yanı olmasına rağmen,

paylaşım uygulaması girişimci Samira Negm tarafından ta-

bakım ve ücretlendirilmeyen ev işleri hâlâ büyük ölçüde

sarlandı. Pakistan’daki startup projesi doctHERS ise kırsal

kadının sorumluluğunda… Örneğin Türkiye’de ev işleri için

kesimde yaşayanların kadın doktorlara ulaşımını sağlayan

kadınlar erkeklerden üç kat fazla zaman harcıyor. Şehirli ve

dijital bir platform. Endonezya’daki Hijup da düşük gelirli

çalışan Müslüman kadınlar, genellikle ev işleri için düşük

ama modayı yakından takip etmek isteyen dindar kadınlar

ücretli yardımcılardan, çocuk bakımı için de aile büyükle-

için tasarlanmış en büyük “mütevazı moda” sitelerinden

rinden destek alıyor.

biri. Tüm bu yeni işletmeler bilindik sorunlara yeni ve kadın
gözünden bir bakış sundu.

8

İşyerleri bu yeni trende hızla dahil olurken politikacıların da onlara ayak uydurması gerekiyor.

Bu yeni eğilim Müslüman dünyasının ötesine

Çalışan kadınlar artık niş bir pazar değil. Hem yerel hem

!0

de çok uluslu şirketler bu muazzam potansiyelin farkına

Çalışan Müslüman kadınların sayısı artıkça bunun etki-

vardı; birçoğu kadın çalışan sayısını artırmak ve var olan-

si yerel pazarların sınırlarını aşıyor. Bu gezegende her

ları elinde tutabilmek için çeşitli stratejiler ve yerel kültüre

on kişiden biri Müslüman bir kadındır. Toplam sayı 800

uygun uygulamalar geliştiriyor. Ayrıca kendi parasını kaza-

milyonu buluyor. Aslında Müslüman dünyada ABD ve

nan kadınların tüketim biçimlerinin, geleneksel rolleri be-

AB’de olduğundan daha fazla çalışan kadın bulunuyor.

nimsemiş kadınların dolaylı tüketim alışkanlıklarından çok

Onların ekonomik serveti, ülkelerinin refahını ve istikra-

farklı olduğunun bilincindeler. Bu yeni pazar için ürün ve

rını, bu da doğal olarak küresel ekonominin durumunu

hizmet tasarlıyorlar. Hükümetler de artık, giderek büyüyen

belirleyecektir.

geçiyor.

kadın çalışan, işveren, vergi mükellefi ve tüketici gerçeğini
görüp özellikle finans, ulaşım ve teknoloji alanında ulaşıla-

Kaynak: www.weforum.org

HAZİRAN ‘18 / 13

