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Teknoloji oyununun
kuralları değişiyor
Küresel teknoloji yarışında yeni bir aşamaya girmek üzereyiz.
Teknoloji sektörünün tekellerin hegemonyası altında olduğu fikrine o kadar geniş bir kitle tarafından inanılıyor ki
bu, yatırımcı stratejilerinden antitröst düzenleme makamlarının hukuki yorumlarına kadar tüm düşünme şekillerini
tekelleştirdi. Ama bu tekeli sürdürmek giderek zorlaşıyor.
Uzunca bir kemikleşme sürecinden sonra sektör dinamik
bir aşamaya giriyor. Amerika’da dijital piyasalar, ikinci ve
üçüncü firmaların yerleşik firmayla şiddetli rekabete giriştiği, az sayıda satıcıdan oluşan oligopollere doğru kayıyor. Büyük teknoloji firmaları müşteriler ve veri üzerine
mücadele ediyor: Apple ve Facebook arasında iPhone kullanıcılarının güvenliğini kimin koruyacağına ilişkin kapışmaya bakın. Asya’nın her tarafında holding şirketler savaş
veriyor. Endüstrinin ortaya çıkmakta olan yapısı, açık ve
yaygın kapitalizmden oldukça uzak. Gene de bir hasımlar
oligopolü, tekelden çok daha iyidir.
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Yaratıcı yıkım fırtınası, Silikon Vadisinde eskiden güçlü
eserdi. Üstünlük pozisyonundan indirilen firmaların listesi Fairchild Semiconductor’dan Hewlett-Packard’a kadar
uzanıyor. Yine de son zamanda devler tutunmayı başardı:
Apple ve Microsoft 40 yaşın üstünde, Alphabet ve Amazon
da 20 yaşın üstünde var; bu ay Facebook bile 17 yaşına
giriyor. Ne oldu? Veri girişin önünde bir engel oluşturabilirken ağ ve ölçek etkileri, büyüklüğün daha çok büyüklük
yarattığını gösteriyor. Arama, sosyal medya, reklam, e-ticaret, streaming, araç çağırma, teslimat ve ödeme, hepsi
bu simyasal özellikleri az çok gösteriyor. Seçtikleri alanlarda üstünlük edindikten sonra birçok teknoloji firması,
özellikle de büyük olanlar, son on yılda birbirleriyle pek
fazla rekabet etme isteği sergilemedi. Microsoft Bing’deki
en yaygın üç arama Facebook, YouTube ve Google.
Amazon’un Fire Phone’unu hatırlayan var mı?
Değişim yaklaşıyor
İlk bakışta hiçbir şey değişmiş değil. Teknoloji firmaları kazançlı bir 2020’nin tadını çıkardı ve yatırımcılar bunun de-

Shopify ve PayPal gibi bağımsız teknoloji şirketleri, pande-

vamının geleceğini iddia ediyor. Amerika’nın beş devinin

minin sağladığı dijital talep artışı sayesinde atılım yaparak

toplam 7,6 trilyon dolarlık piyasa değeri bunların satışlarının önümüzdeki 10 senede iki katına çıkacağı anlamına
geliyor. Ama eğer daha yakından bakarsanız, bir değişim
yaklaşıyor. Yerleşik firmalar küçülmüyor; ağırlıklandırılmış
ortalama piyasa payları, 11 Amerikan teknoloji alt sektöründe yüzde 35 ile istikrarlı görünüyor. Ama ikinci ve üçünü firma payları 2015’ten beri yüzde 18’den yüzde 26’ya
yükseldi. Bu, daha derin iki trendi yansıtıyor.
Öncelikle, büyük teknoloji firmaları, ana ürünleri olgunlaştıkça, yeni teknolojik fırsatlar ortaya çıktıkça ve
Amerika’da, Avrupa’da ve Çin’de düzenleme problemleri
biriktikçe çeşitleniyor. Firmalar yıllardır bundan bahsediyordu ama bu şimdi gerçekleşiyor. Beş Amerikan devinin
diğerleriyle örtüşen getirilerinin payı 2015’ten beri yüzde
22’den yüzde 38’e yükseldi. Microsoft ve Alphabet, bulutta Amazon’la savaşıyor. Amazon ise dijital reklamcılıkta
yükselen güç.

varlıklarını sürdürebilecek kadar gelir yaratmayı başardı.
Çeşitlenme yoluyla genişleme
Bu rekabetin kısa süreli ve geçici olduğunu düşünebilirsiniz ama Asya’da müşterilerin en yeni ürünlere sıçramasının ve ürünler arasındaki sınırların bulanıklaşmasının
pazar payı kaymalarına, düşük marjlara ve inovasyona yol
açmasının emsalleri var. Çin’de 100 milyar dolar veya daha
fazlası değerinde Alibaba, Tencent ve beş diğer yarışmacı
var. Hindistan’ın Jio’su var ve Güneydoğu Asya’nın Grab’i,
Gojek’i ve Sea’sı var. Bütün bu firmalar statik bir tekeli ne
pahasına olursa olsun korumak yerine akışkan bir hizmetler yelpazesini satın almaya ikna edilebilecek aboneler bazında düşünüyor. Bu, rakiplerle çarpışmayı gerektirse bile,
çeşitlenme yoluyla genişlemeyi amaçlıyorlar.
Tehlike, oligopolist rekabetin bir tür mizah yarışması

Pazar payındaki kaymanın üçte birinden sorumlu

olması. Apple ile Alphabet ikilisinin telefon işletim sis-

olan ikinci trend, dış oyuncuların momentum kazanma-

temleri veya uygulama mağazaları üzerindeki hâkimiyeti

sı. Yerleşik şirket yapısının üst sıralarından 98 yaşındaki

henüz bozulmadı. Reklam verenlerin, mesela Amazon ile

Disney, 18 ay içinde 116 milyon yeni streaming müşterisi

Facebook arasında tercih olanakları var ama bu reklamla-

edindi, bu arada 58 yaşındaki Walmart, geçen yıl çevri-

rın hedef kitlesinin Facebook patronu Mark Zuckerberg’in

miçi satışlardan 38 milyar dolar gelir sağladı. E-ticarette

ürünlerine karşı gerçek bir alternatifi yok. Ve firmalar
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arasında çok fazla örtülü bağlantı var. Alphabet, Google’ı

Huawei ise iOs-Android ikilisinin işletim sistemlerindeki

iPhone’un varsayılan arama motoru yapması için Apple’a

egemenliğine alternatif üretmekle meşgul.

yılda 12 milyar dolar ödüyor. Alibaba ve Tencent yeni giriş
yapan bazı Çin firmalarında paya sahip.

Oligopolist rekabet tüketicilere birçok şekilde fayda sağlayabilir. Daha fazla firma genişleyen bir yelpaze-

Boy göstermeye başlayan antitröst uygulayıcılarının

de hizmet sunmak için rekabet ettikçe seçenekler arta-

fark yaratabileceği yer burası. Apple ve Google uygula-

bilir: 11 Amerikan firmasının 100 milyon dijital abonesi

ma mağazaları hakkındaki şikâyetlerle yüz yüze kalırken

var. Platformlar kendini güvenilir şekilde farklılaştırdıkça

Google’ın söz konusu ödemeleri bir Adalet Bakanlığı

standartlar yükselebilir. Bu yüzden Apple yakında iPhone

davasının konusu oldu. Avrupa farklı firmaların ürünle-

kullanıcılarına Facebook’un otomatik veri izleme fonk-

rinin birlikte çalışabilmesi ve kullanıcıların verilerini ta-

siyonundan vazgeçmek isteyip istemediğini soracak ve

şımalarına yardımcı olmak için kurallar planlıyor. Çin’in

reklamcılık piyasasını tepetaklak edecek. Ve firmalar müş-

e-ticaret şirketleri için, yeni yarışcıların girişinin engel-

teriye erişimi kontrol etmek için sanal gerçeklik gibi yeni

lenmemesi de dahil, yeni bir “dokuz yapılmayacak şey”

araçlar aradıkça inovasyon güçlenebilir.

listesi var.

2000’de teknolojinin kaderinin tekelleşme olduğunu
tahmin eden çok az kişi vardı, bu fikir sonradan kabul gö-

İnovasyon güçlenebilir

rür oldu. Bugün ortaya çıkan oligopolistik rekabetin sürüp

Tutkunun çok olması iyidir. Alphabet, bulut platformu-

sürmeyeceğini veya müşterilere faydasının olup olmaya-

na iş çekmeye çalışırken yılda 6 milyar dolar kaybediyor;

cağını kimse bilmiyor. Ama durum yıllardır olduğundan

Amazon’un tüm hayatı boyunca kaybettiğinden daha faz-

çok daha umut verici. Düzenleyiciler kapalı pazarları zorla

la. Disney 2024’e kadar 325 milyon aboneye sahip olmayı

açmaya çalışıyor, finansal bir patlama paranın bol olması

planlıyor. PayPal 2025’e kadar finansal süper-uygulama-

ve küresel çevrimiçi aktivitenin artmasının talebi artırdığı

sında 750 milyon kullanıcıya sahip olmak istiyor. Walmart

anlamına geliyor. Daha yarışmaya açık bir dijital ekonomi-

yakın zamanda bir reklam firması satın aldı. Facebook

nin pazarlar, tüketiciler ve şirketler için etkileri büyük olur-

e-ticarete giriyor. Microsoft iki sosyal medya firması sa-

du. Bu daha muhtemel görünüyor.

tın alma fikrini değerlendirdi, TikTok ve Pinterest. Çin’deki

Kaynak: The Economist
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Yapay zekâ hakkında
konuşmamız gerekiyor
ADRIANA BORA
DAVID ALEXANDRU TIMIS
World Economic Forum

Yapay zekânın insanlık, sivil toplum, kamu ve özel sektöre
etkisi konusunda bir fikir birliği oluşmaya başladı; hesap
verebilirlik ve güven talepleri de artıyor. Her gün kullandığımız teknolojilerle ilgili yapay zekâ önyargısı (ırk, cinsiyet,
vb.) ve algoritmik şeffaflık (makinelerin karar verdiği kural
ve yöntemlere ilişkin netlik) gibi etik konular, toplumu şimdiden olumsuz etkiliyor.
Yapay zekânın endüstri ve toplumla entegrasyonu ve
bunun insan yaşamı üzerindeki etkisi, yapay zekânın etkili
yönetişimini, risklerini azaltıp sosyal faydasını geliştirmeyi
sağlayacak etik ve yasal çerçeveleri gerekli kılıyor. Yapay
zekânın gelişim ve yayılma aşamalarına ilişkin kapsamlı ve
geniş kabul görecek sağlam mekanizmalara ihtiyaç var.
Bu nedenle, bu yönetişim çok paydaşlı şekilde, disiplinler
arası yöntem ve beceriler kullanılarak, sürekli bir diyalog
içinde tasarlanmalıdır.
Ama bu diyalog, yapay zekâ teknolojisini yaratan kişiler
konuyla ilgili tüm enformasyona sahipken, konuyu düzenlemeye çalışan politika yapıcıların genelde çok az şey bilmesi
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nedeniyle gerçekleşemiyor. Yapay zekâ teknolojisinin tüm

düzenlemeleriyle ilgili büyük bir güç olabilir ama teknoloji-

aşamalarını gerçekten anlayan politikacı sayısı sınırlı… Diğer

lerinin nasıl çalıştığına dair temel anlayışa sahip olmadan,

yandan teknoloji sağlayıcılar, teknolojik tasarımlarda etik il-

bizi güvende tutacak düzenlemeler yapmayabilirler. Bu ne-

keleri dikkate alarak yapay zekâ politikasını bütünlüklü bi-

denle yapay zekânın finansmanı, programlanması ve yay-

çimde şekillendirme konusunda yeterince net ve ilgili değil.

gınlaştırılması gibi konularda karar alan kişilerin, teknolojiyle ilgili güncel gelişmelerden haberdar olması gerekir.

Politika yapıcılar açısından

Politika yapıcılar, yapay zekânın potansiyel fayda ve

Nasıl ki önceki nesiller buhar makinesine, elektriğe veya

risklerini görüp yasal ve etik sınırlar dahilinde gelişimini

internete uyum sağlamak zorunda kaldı, biz de yapay zekâ

sürdürmesini ve muazzam potansiyelinden yararlanmamı-

sistemlerinin tekniklerine, ilkelerine ve temel etkilerine

zı sağlayacak mantıklı düzenlemeler tasarlayabilir. Yapay

ayak uyduracağız. Yapay zekâyı anlamak halkın geneli için

zekâ okuryazarlığı, politika yapıcıların da onun aktif kulla-

zaman alacak olsa da yapay zekâ kullanımını düzenlemek-

nıcısı olmasına olanak tanır. Zira bu teknoloji, politikaların

le sorumlu politika yapıcıların bu konuda daha hızlı dav-

hedefine ulaşmasına, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ko-

ranması gerekiyor.

nusunda ilerleme sağlanmasına ve hükümetlerin daha ve-

ABD’de, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin
ifade verdiği kongre oturumları, hayatımızı şekillendiren
teknolojileri üreten şirketler ile bunları düzenlemekten so-

rimli çalışmasına yardımcı olabilir.
Sonuç olarak, kamu ve özel sektör diyaloğu, “güvenilir
yapay zekâ” geliştirmenin anahtarıdır.

rumlu yasa koyucular arasındaki endişe verici dijital okuryazarlık uçurumunu gözler önüne serdi. Sadece ABD de-

Teknoloji sağlayıcılar açısından

ğil, diğer devletler de aynı zorlukla karşı karşıya…

Diğer kurumsal sosyal sorumluluklarla karşılaştırıldığında

Politika yapıcılar, yapay zekâ düzenlemeleri söz konusu

yapay zekâ, toplumsal davranışları daha fazla yansıtıyor.

olduğunda en iyi kararları vermelerini sağlayacak cevaplara

Bu nedenle teknoloji şirketlerinin etik ve güven konusun-

ve uzmanlığa sahip olmayabilir ama daha iyi sorular sormak

daki görüşmeleri hızlandırması gerekiyor. Zira yapay zekâ-

da önemli bir adımdır. Politika yapıcıların elinde yapay zekâ

nın, toplumda zaten var olan önyargıların geri dönüşü
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olmayacak şekilde katlanarak artmasına neden olma riski

artırma ve politika yapıcılar ile diyalog ve işbirliğini güç-

bulunuyor.

lendirme fırsatına sahiptir. Bu da etik yapay zekâ çözüm-

Bu nedenle, teknoloji şirketlerinin, sağlam bir etik anlayı-

lerinin başarılı ve güvenli şekilde uygulanıp ölçeklendirile-

şın gelişip yerleşmesi için hem etik okuryazarlığına hem de

ceği çerçeveleri tasarlama ve şekillendirmede söz sahibi

çok-disiplinli araştırma taahhüdüne bağlı kalması gerekir.

olmalarını sağlayacaktır.

Bununla birlikte yapay zekâ geliştiren teknik ekipler, eğitim
ve kariyer yaşamlarında insanların karmaşık sosyal sistemle-

Yapay zekâ ilkeleri ancak hakkıyla uygulanırsa

ri, ürünlerin toplumdaki olası olumsuz etkisi ve ürünleri etik

değerlidir

ilkelere göre tasarlama üzerine metodik olarak eğitilmiyor.

Politika yapıcıların ve sektör liderlerinin, özellikle COVID-19

Yapay zekâ teknolojilerinin sosyal ve kültürel bağlamını

küresel salgını gibi istisnai durumlarda kozalarının dışına

anlama ve kabul etme süreci sabır ve zaman gerektirir. Bu

çıkması gerekiyor. Bu, yapay zekâ yönetişimi ve mevzua-

sürecin, hızla kâr elde etmek üzerine kurulmuş mevcut iş

tının ekonomik ve politik öncelikler karşısında geride kal-

modelleriyle gerilimli bir ilişkisi vardır. Günümüzde etiğin

masını önleyecek sürekli ve sağlam bir diyalog geliştirme-

rolü, Alman sosyolog Ulrich Beck’in tabiriyle, “kıtalararası

yi sağlar.

uçan bir uçakta bir bisiklet freni” kadardır.

Hükümetler ve uluslararası kuruluşların yanı sıra, bazı

Yapay zekânın geliştirilmesine ve dağıtımına yapılan ya-

teknoloji şirketlerinin yapay zekânın geliştirilmesi ve da-

tırımlar giderek artıyor. Teknoloji şirketleri etik yaklaşımla-

ğıtımı konusunda üst düzey etik ilkeler yayınlamaya baş-

rını ortaya koyma ve ürünlerini dağıtıma sokmadan önce

ladığını görüyoruz (Google Yapay Zekâ İlkeleri, Microsoft

şeffaflık ilkesi çerçevesinde hareket etmek için teşvik edil-

Yapay Zekâ İlkeleri gibi). Ayrıca, yapay zekânın etkili yöne-

melidir. Şirketlerin sağlam bir risk azaltma stratejisi olma-

tişimi için, şirketler ve politika yapıcılar arasında bu ilkeleri

lıdır. Aynı zamanda finansal kazançlarını toplumun sosyal

uygulamaya dönüştürecek somut metodolojiler üzerinde

ve ekonomik refahının önüne koymayacaklarını garanti

anlaşmayı sağlayacak tutarlı bir diyalog olmalıdır.

etmelidirler. Böylece yapay zekâ kullanımlarıyla ilgili itibar
kaybı yaşama riskine de girmemiş olurlar.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu ilkeler ancak üzerinde mutabakata varılırsa ve hakkıyla uygulanırsa değerlidir.

COVID-19 küresel salgınında ve dördüncü sanayi dev-

Şirketlerin açık etik çerçeveler ve uygulama yolları sağla-

riminin başlangıcında, uzun vadeli sürdürülebilir vizyona

mak için politika yapıcılara ihtiyacı vardır. Çünkü politika

sahip şirketler, krizden etkilenmesini önleyecek ve pay-

yapıcıların da, bu çerçevelerin hayata geçirilmesi ve bu

daşlarına daha iyi hizmet etmesine yardımcı olabilecek

ilkelerin her gün kullandığımız yapay zekâ teknolojilerine

etik yapay zekâya dayanan iş anlayışını kabul ediyor. Bu

yerleşmesi için, sektöre ihtiyacı vardır. Bu nedenle, bu iki

teknoloji şirketleri, çalışanları arasında etik okuryazarlığı

grubun sürekli iletişim kurması gerekir.
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İsteme, İsraf Etme
NATHAN GARDELS | VACLAV SMIL
Noema

Noema dergisi genel yayın yönetmeni Nathan
Gardels, bir süre önce Çek asıllı Kanadalı bilim
insanı ve politika analisti Vaclav Smil ile yeni
kitabı Grand Transitions: How the Modern
World Was Made (2021) hakkında konuştu.
Smil, “Biyosferi kurtarmak istiyorsanız sadece
emisyonu değil, tüketimi de azaltın” diyor.
Gardels: Kitabınız dört büyük kategoride (nüfus, gıda,
enerji ve ekonomi) eski nesillerden modern çağa geçiş
hakkında. Bu değişimleri bize anlatır mısınız?
Smil: Her şeyin temelinde yer almasından dolayı en önemli konu nüfus. Uzun vadede kaderimizi nüfus belirleyecek.
Büyük dönüşümlerin çok yavaş gerçekleşmesinden dolayı, her an değişim gerçekleşmesine rağmen her şey olup
bitene dek göremeyiz.
Bundan 100 yıl kadar öncesinden 1970’lere dek kalabalık olacağımız konusunda kaygılıydık. İnsanlar, milyarlarca insanın gezegenin kaynaklarını tüketeceği konusunda

MART ‘21 / 7

uyarılarda bulunuyordu. Ancak sonuç itibariyle önemli
olan insan sayısı değil, tüketim düzeyidir.

İnsanlar tüketim düzeylerinde ne kadar büyük farklılıklar
olduğunun farkında değil. Japonlar her bakımdan zengin,

Şu anda birçok Batılı ülkenin nüfusu azalıyor. Göç olma-

tartışmasız şekilde varlıklı ve herkesten uzun yaşıyor. En

sa nüfus düzeyini koruyabilecek tek bir Batılı ülke bile yok.

azından birkaç yıl öncesine dair veriye göre Japonlar kişi

Çin, tek çocuk politikası nedeniyle nüfus düzeyini koruya-

başına 150 gigajulden az tüketim yaparken bu sayı ABD’de

cak artış hızını yakalayamıyor. Hindistan’da bile nüfus artış

250, Çin’de 95, Hindistan’da 25, Sahra Altı Afrika’da 10. Sahra

hızı durma noktasında. Japonya, Romanya ve bazı Avrupa

Altı Afrika’da yaşayan bir milyar insan bile ABD’nin tüketim

ülkeleri gibi kimi ülkelerde toplam nüfus azalıyor.

düzeyine ulaşsa, gezegende kaynak kalmazdı.

Uzun vadede her şeyin belirleyicisi nüfus artışı olacak.
Bu bakımdan artış hızının düşmesi iyi bir şey. Ancak kay-

Kitabınızda “gecikmiş yakalamadan”, yani bir zamanlar ge-

naklar üzerindeki baskı, nüfus artışındaki yavaşlamaya

ride kalan Çin gibi ülkelerde ekonomik büyüme ve tüketimin

paralel ilerlemiyor. Tam aksine aileler küçüldükçe, refah

çok daha hızlı arttığından söz ediyorsunuz. Küreselleşmenin

basamaklarını tırmandıkça, daha fazla tüketiyorlar. Az, çok

en büyük itici gücü şu an Batıdan çok Çin. Özellikle Kuşak ve

halini alıyor.

Yol Projesi ile İpek Yolu’nun ticaret rotaları yeniden canlanacak ve refah Avrasya ile Afrika’ya yayılacak. ABD’nin tüketim

“Aileler küçüldükçe, refah basamaklarını
tırmandıkça daha fazla tüketiyor.
Az, çok halini alıyor.”

düzeyine ulaşmaya çalışan Çin’in başarılı olması durumunda dünya varlığını sürdürebilecek mi?
Muhtemelen hayır. Ancak Çin kesinlikle ABD’nin tüketim
düzeyine ulaşmaya çalışıyor. Sadece iki kuşak önce Çin 25

O halde mesele nüfus değil, azalan nüfusun ne kadar

gigajul düzeyindeydi. Şu anda ise 100’e yakın. Üstelik bir

tükettiği?

an önce Avrupa’daki 130-140 düzeyine ulaşmayı planlıyor.

Evet, mesele tüketim. Dünyada sadece iki milyar insan ol-

Soru diğer ülkelerin Çin’in yaptığını yapıp yapamayaca-

duğunu, ancak herkesin ortalama bir ABD’li kadar tüketti-

ğı. Yanıt: Pek olası değil. Hindistan ve Sahra Altı Afrika gibi

ğini düşünün. Tanrı korusun.

yerler çok çok daha yavaş gelişiyor.

MART ‘21 / 8

Covid-19 sonrasında dijital ekonomiye güçlü bir yöneliş

Cep telefonunuzu düşünün: On yıl öncekinden daha

olduğu konuşuluyor. Bu durum kimi ülkelerin belirli bir

hafif ama şu anda dünyada milyarlarca telefon var. Cep

refah düzeyine erişmesine engel olan eşitsizlikleri aşma-

telefonu üretmek için harcanan malzeme miktarı azalma-

sını sağlayabilir mi?

dı, arttı.

Evet, bir dönüşüm var. Ama insanlar etkilerini abartıyor.
İşin aslı, medeniyet çelik, çimento, plastik, bakır ve gübrelerde kullanılan amonyak gibi şeyler üzerinde yükseliyor.

İnsanlar sürekli izafi ve mutlak kaydileştirilme konusunda kritik bir hata yapıyor. Önemli olan mutlak enerji yoğunluğu ve malzeme kullanımıdır.

Bu alanlarda henüz bir dijitalleşme yok. Hâlâ bir demir madenini kazmanız, çıkarmanız ve çeliğe dönüştürmeniz gerekiyor. Kok kömürü elde etmek için bir yığın kömür çıkar-

“Cep telefonunuz 10 yıl öncekinden daha hafif
ama şu anda dünyada milyarlarca telefon var.”

manız ve bol miktarda enerji tüketmeniz gerekiyor.
Kontrol süreçlerini dijitalleştirebilirsiniz ancak işgücün-

Kitabınızda modern dünyayı ortaya çıkaran nüfus, ener-

de bunu yapamazsınız. İşgücü aynıdır. Dijitalleşmenin

ji, gıda ve ekonomideki dört büyük dönüşümün “beşinci

ekonominin kaydileştirilmesine yol açtığı fikri komiktir.

dönüşüm” olarak adlandırdığınız şey (biyosferin yaşana-

Ortalama bir Amerikan arabası yaklaşık iki tondur. Bu ara-

bilirliğinin yönetilmesi ve hepsinden önce iklim değişikli-

bayı üretmek için iki ton çelik, plastik ve cama ihtiyacınız

ği) nedeniyle tehdit altında olduğunu söylüyorsunuz.

vardır. Bu araçta dijital cihazlar olabilir. Araba kullanırken

Aslında iklim değişikliğinden de öteye geçeceğim. Bu fik-

TV bile izleyebilirsiniz. Ama sonuçta bu araba için iki ton

re hiç ısınamadım. Yıllardır tek çevre sorununun iklim de-

malzeme gerekir.

ğişikliği olduğu fikriyle mücadele ediyorum. Bu çok sayıda
çevresel sorundan sadece biri.

“Medeniyet çelik, çimento, plastik, bakır ve
gübrelerde kullanılan amonyak gibi şeyler
üzerinde yükseliyor. Bu alanlarda henüz bir
dijitalleşme yok.”

İklim değişikliği gibi bir sorunumuz olmadığını varsayın. Karbondioksit ve diğer sera gazlarının iklim üzerinde
bir etkisi olmadığını düşünün. Yine de dünyanın birçok ülkesinde ormanlar yok ediliyor olacaktı. Biyoçeşitlilik azalmaya devam edecekti. Denizlerdeki yüz milyonlarca ton

Satış rakamlarına bakacak olursak, ABD’liler SUV ve kam-

plastik sorunu sürecekti. Klasik hava kirliliği sorunumuz

yonetleri tercih ediyor. Ford’un F Serisi kamyonetleri 30

yine olacaktı. Gübreler yüzünden denizdeki ekosistemler

yıldır en çok satan araç konumunda. Araç giderek ağırla-

asitleşmeye devam edecekti.

şıyor ve giderek daha fazla insan satın alıyor. Dolayısıyla,

İklim değişikliğinin dışında da çözülmesi gereken birçok

daha fazla sayıda kamyonet üretmek için gereken malze-

çevre problemi var. Dolayısıyla, küresel ısınma olmasaydı

me miktarı artıyor.

bile biyosfer iyi durumda olmayacaktı.
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Yani, biyosferin yönetilmesi temel mesele, çünkü başka biyosfer yok. Elon Musk’ın tüm heyecanına rağmen

kullanımını sınırlamaya karar vermişti. Günümüzde bu delik bizi o kadar kaygılandırmıyor.

Mars’ta koloniler kuramayacağız. Bu konuda net olalım.

Birçok konuda gelişme yaşanırken elbette bazı şeyler

2024’te Mars’a insanlı uçuş düzenlemek istediğini söyledi-

de bozulacak ya da gelişmeyecek. Bunun net etkisini be-

ğini hatırlıyorum. Eğer kastettiği şey Mars’a göç etmemizi

lirlemek kolay değil. On yıl öncesinden daha iyi durumda

sağlayacak devasa uzay gemileriyse, bu komik olmaktan

olup olmadığımızı söyleyemem, çünkü kıyaslaması müm-

öte, saçma bir fikirdir. Tek bir biyosferimiz var ve ona bu-

kün olmayan nitelik ve nicelikler söz konusu. Tamamen

rada ve hemen özen göstermeye başlamamız gerekiyor.

neye odaklandığınıza ve nasıl yorumladığınıza bağlı. Bu

Biyosferimiz hem kırılgan hem de neyse ki çok direnç-

dinamik bir süreç. Aynı zamanda hem iyileşiyor hem de

li. Birçok insanın anlamadığı şey tekrar toparlanabileceği.

kötüleşiyoruz. Bu nedenle, bazı açılardan sıkılabilir, bazı

Bununla birlikte tekrar toparlanmanın mümkün olamaya-

açılardan telaşlanabiliriz.

cağı bazı düzeylerin olduğu da doğru. Biz zarar veririz, o
toparlanır ama bu sonsuza dek böyle süremez.

“Elon Musk’ın tüm heyecanına rağmen Mars’ta
koloniler kuramayacağız. Bu çok komik bir fikir.”

“Otuz yıl önce en çok satan araba Ford F-150
değil, küçük ve orta büyüklükte arabalardı.”
Yazılarınızda büyük ve çığır açan dönüşümlerin etkisinin
eşit şekilde gerçekleşmediğini söylüyorsunuz. Uluslar ve

Üst üste verdiğimiz zararlarla geri dönüşü olmayan kritik

kültürler, spesifik kültürel özelliklerinden dolayı farklı hız-

eşiğe yakın mıyız?

larda ve farklı yönlerde ilerledi. En azından iklim sorunu

Tek bir eşik yok. Birçok farklı eşik söz konusu. Birçok in-

konusunda senkronize bir küresel farkındalık söz konusu.

san Çin’in son dönemde doğal kaynaklarını aşırı bir hızla

Küresel ölçekte bir mücadeleyi doğuracak ortak bir “dün-

tükettiğini söylüyordu. Ben, “Hayır, bazı alanlarda çöküş

yaya dair gerçekçilik” olasılığını nasıl görüyorsunuz?

yaşansa da diğer alanlarda gelişmeler oluyor” diyordum.

Hayır, böyle bir olasılık görmüyorum. İklim değişikliği ko-

Aynı şey biyosfer için de geçerli. Örneğin kimi ülkelerde

nusunda birçok belirsizlik söz konusu, çünkü çok karmaşık

büyük ölçüde yapay dikim yoluyla yeniden ağaçlandırma

bir mesele. İnsanlık tarihinde ilk kez tüm dünyanın birlikte

yapılıyor. Direnç bu kadar doğal ve basit bir şey; özellik-

harekete geçmesini gerektiren bir sorunla karşı karşıyayız.

le de yardımcı olmamız durumunda. Tarlaları boşaltırsak

Bu Letonya ya da Kamerun’u harekete geçirmemiz gerek-

ağaçlar oraları tekrar doldurur. 1997’de ülkeler ozon ta-

tiği anlamına gelmese de en azından en çok salım yapan,

bakasındaki deliği onarmak amacıyla kloroflorokarbon

aralarında Rusya, Hindistan, ABD, Avrupa, Çin, Brezilya ve
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diğer petrol üreten ülkelerin bulunduğu 20-25 ülkeyi işbirliği konusunda ikna etmemiz gerekir.

Sıfır israflı bir ekonomi mümkün değil. Ancak israfı yüzde
15’in altına çekebiliriz ve kesinlikle yüzde 30’un altına çekme-

Evet, bu ülkelerin tamamı Paris İklim Anlaşmasını imzala-

liyiz. Aynı şey ulaşım için harcanan enerji konusunda da ge-

dı. Peki, bu anlaşma ne anlatıyor? İnsanlar her zaman “taraf-

çerli. Otuz yıl önce en çok satan araba Ford F-150 değil, küçük

ların üzerlerine düşeni yapmaya söz verdiği” ilk birkaç sayfa-

ve orta büyüklükte arabalardı. Enerjiyi israf ediyoruz, gıdayı

yı okur. Yasal olarak bağlayıcılığı bulunmayan tüm vaatlerini

israf ediyoruz, malzemeleri israf ediyoruz; birçok şekilde.

yerine getirseler bile, bu küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutma hedefine ulaşmaya yetmeyecek; üstelik birçok
ülke de sözlerini tutamayacak. Sıcaklık artışını durdurmak
için bu kadarı yeterli, değil mi? Üzgünüm ama küresel çapta
uyumlu bir çalışma olasılığı göremiyorum; bu, günümüzün
ekonomik kalkınma modelinin temellerini yıkar.
Gerçekçi olalım: “Ekonomi”yi boş verdik, sadece enerji tasarrufu yaptık diyelim. Arabanız, evinizin ısınması,
Avrupa’ya yaptığınız uçuşlar; bunların hepsi sekteye uğrayacak. Mucizevi bir enerji teknolojisi icat etmediğimiz
sürece; iklim değişiminde ciddi bir azaltma yaratmak
yaşam standartlarımızda bilinçli bir düşüş gerektirecek.
Gezegendeki herkesin Santa Clara’daki insanlar gibi yaşaması ve yine de mükemmel bir çevreye sahip olmamız
mümkün değildir. Basitçe olanaksızdır.

“Mucizevi bir enerji teknolojisi icat etmediğimiz
sürece; iklim değişiminde ciddi bir azaltma
yaratmak yaşam standartlarımızda bilinçli bir
düşüş gerektirecek.”
O halde aslında azaltımdan değil, uyumdan söz ediyoruz.
Kesinlikle. 2030 itibariyle sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlı tutmanın yeterince büyük bir değişim yaratacağı fikri
sadece bir temennidir. Isınmanın daha da artacağını söyleyen birçok bilimsel araştırma var. Treni çoktan kaçırdığımızı kabul etmemiz gerekir. Isınma büyük olasılıkla en
azından 2 dereceyi aşacak. Dolayısıyla, evet, sözünü ettiğiniz gerçekçiliğe yükselen sularla, artan fırtınalarla, orman
yangınlarıyla mücadele konusunda ihtiyacımız olacak.
Sizce nasıl olacak? Uyum mu yoksa hibrit bir uyum-azaltım süreci mi gerçekleşecek?
En büyük umudum, ne kadar israfçı davrandığımızın farkına varmamız. Yapmamız gereken, “rasyonal yönetim”
olarak adlandırdığım şey. Ürettiğimiz gıdanın yüzde 40’ını

“En büyük umudum ne kadar israfçı
davrandığımızın farkına varmamız.”
Cep telefonlarına dönelim. Bir telefonun ortalama kullanım ömrü ne kadar? Benim telefonum yok ama eminim sizin vardır. Bahse girerim iki haftada bir telefonunuzu yeni
özellikler ve oyunlar barındıran yeni bir telefonla değiştirmenizi söyleyen reklamlar alıyorsunuzdur. Batıda insanlar telefonlarını birkaç yılda bir değiştiriyor. Bu telefonlar
bakır, cam, gümüş, altın ve ender metaller barındırıyor.
Üstelik enerji yoğunluklu bir üretim söz konusu. Buna rağmen birçok insan çöpe atıveriyor.
Dolayısıyla küresel ısınmayı azaltmanın ve uyum göstermenin en iyi yolu, her düzeyde daha az israf. En sevdiğim
örneklerden biri ortalama bir Amerikan evinin büyüklüğü. 1950’lerde ortalama bir ev 92 metrekareydi. Şu anda
ise aileler küçüldüğü halde evler 232 metrekareye çıktı.
İnsanların evlerinde bir kez bile girmediği odalar var. Bu
evlerin inşaatında kullanılan malzeme ve emekten yapılacak tasarrufu düşünün. Isıtma ve soğutma giderlerinden
söz etmiyorum bile. Büyük bir israf!
Çok daha az tüketebilir, çok daha fazla tasarruf edebiliriz. Az, çoktur: Kitlesel uyumun sloganı bu olmalıdır.
Çünkü çok fazla israf ediyoruz. Üstelik bunu yapan sadece
Batılı ülkeler değil. Çin de israf ediyor. Onlar da SUV’lar
alıyor, California’daki gibi büyük evleri olan, özel güvenlikli
siteler inşa ediyorlar.

“Az, çoktur: Kitlesel uyumun sloganı
bu olmalıdır.”
Yani sadece emisyona odaklanmak yerine, tüketimdeki
israfa da bakmamız gerekiyor.
Kesinlikle. Kaliteli çelik ve kaliteli malzemeler kullanırsak 35

israf ediyoruz. Üstelik tarım ABD’deki sera gazı emisyonla-

yıl dayanacak arabalar üretebiliriz. Bu süreçte motorunu

rının yüzde 10’unu oluşturuyor. Gıda üretmek için biyosfe-

sadece bir kez değiştirmek gerekecek arabalar yapabiliriz.

re sera gazı salıyoruz ardından her yıl ürettiğimiz gıdanın

Bunu yapabileceğimiz halde tam tersini yapıyoruz.

yüzde 30-35-40’ını israf ediyoruz.

Değerini yitiren, israfa yol açan şeyler üretiyoruz.
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Doğanın hem kırılgan hem de dirençli olduğunu, ilerlemelere rağmen birçok eşiğin aşılmış olduğunu söylediniz. Biyosferin yaşanabilirliğini kurtaracak, diğer şeylerden daha etkili bir gümüş kurşun var mı?
Hayır, böyle bir şey yok. Asla da olmayacak. Karmaşık
sistemlerde böylesine belirleyici bir şey olamaz. Paris
Anlaşmasının gereklerini yerine getirsek bile sıcaklık artmaya devam edecek.
SUV satmayı bıraktığımızı düşünelim. COVID-19 öncesi
dönemdeki gibi, deliler gibi uçmayı bıraktığımızı düşünelim. İnsanlar devasa evler almayı bıraksa, gıdaları israf etBir ev insanların yaptığı en uzun vadeli yatırım olduğu
halde, onları bile kalitesiz yapıyoruz. Evinizde üç camlı pencereler var mı? Elbette yok. Benim yok en azından.
Hemen hemen kimsede yok. Neden üç camlı pencere
yapmak gerekiyor? Çünkü evinizde enerjinin yaklaşık yüzde 30’u camlardan uçup gidiyor.
Bu tür şeylere ciddiyetle dikkat göstermemiz gerekiyor.
Bunları yapmak çok da kolay. Evler için yalıtım malzemeleri
üretmek ve monte etmek istihdam da yaratacak. Havadaki
karbonu emecek dâhice cihazlar üretme hayalleri kurmak
yerine (bunu başarmak en iyi ihtimalle uzun yıllar alır) neden çok daha basit, pratik ve hemen gerçekleştirebileceğimiz bir şey yapmıyoruz?
Görünüşe göre her zaman gereğinden daha karmaşık ve
israfa yol açan şeyler yapmakta ısrarcıyız. Eski bir Yahudi
deyimi vardır: Sağ kulağınızı sol elinizle kaşımak diye. Sağ
elinizle kaşımak yerine, sol elinizi başınızın üzerinden geçirerek ve arkaya eğilerek kaşımak. Bizim sürekli yaptığımız
şey de bu: Enerjiyi ve emeği boş yere israf ediyoruz. Oysa
üç camlı pencereler gibi basit bir şey biyosfer üzerinde
büyük etkiler yaratabilir.

mese ve enerji yoğunluklu uçaklarla Peru’dan yaban mersini ithal etmese ne olur?
Hiçbiri izolasyon kadar etkili olamaz. Karmaşık sistemlerin yapısı böyledir. Tek bir probleme yönelirseniz, biyosferin genelinde yüzde 6-7 etki yaratırsınız. Sorunları
çözdüğünüzde emisyonların yüzde 40’ının ortadan kalkacağı tek bir enerji tasarrufu alanı ya da çevre sorunu
yoktur.
Elimizde sorunun bir alanda yüzde 3’ünden, bir başkasında yüzde 6’sından kurtulacağımız birçok küçük anahtar
var. Bu tür çözümleri bir araya getirmek büyük bir dikkat,
çok daha fazla tutarlılık ve uzun süreler boyunca adanmışlık gerektirir.

“Havadaki karbonu emecek dâhice cihazlar
üretme hayalleri kurmak yerine neden çok daha
basit, pratik ve hemen gerçekleştirebileceğimiz
bir şey yapmıyoruz?”
Kitabınızın sonunda karmaşıklaştıran minimalistler olmak
yerine, basitleştiren maksimalistler olmamız gerektiğini
söylüyorsunuz.

“Değerini yitiren, israfa yol açan
şeyler üretiyoruz.”

Kesinlikle. Mükemmel olduğu iddia edilen tek bir çözüme
bel bağlamak yerine, çok sayıda çözüme yönelmemiz geAngela

rekiyor. COVID-19 pandemisi sonrası da pek bir şeyin de-

Merkel’in pratik yaklaşımı ve karizma yoksunluğuyla dal-

ğişeceğini sanmıyorum. İnsanlar sosyal hayvanlardır. Her

ga geçen insanları hatırlatıyor. Almanya’nın kendisine ne-

gün binlerce yeni vaka olsa bile barlara, kafelere gitmeye

ler hissettirdiği sorulduğunda, “Sıkı sıkı kapatılmış pen-

devam edecekler.

Söyledikleriniz

bana

Almanya

Şansölyesi

cereler” yanıtını vermişti.

Biraz zaman alsa da insanlar yine eskisi gibi gemi seya-

Kendisi bir bilim insanı. Kuantum kimyası konusunda dok-

hatlerine çıkacak, sırf hafta sonu için bir yerlere uçacak.

torası var. Dolayısıyla termodinamiğin ve yalıtımın gezege-

Uzun vadede insanların şu an düşündüğünden daha az

nimizi kurtarabileceğinin farkında.

değişim olacak. Asıl sorunumuz işte bu.
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İnsan Hayvandır.
Bunu Artık Kabullenelim
CRISPIN SARTWELL
New York Times

Batı felsefesinin sincap olmadığımızı
kanıtlamaya kafayı bu kadar takmış olması
şaşkınlık verici. Felsefe Profesörü Crispin
Sartwell*, New York Times’ta yazdı.
Batı felsefesinin başyapıtlarının önsözlerini ve ilk paragraflarını okuyan biri, bu disiplinin temel sorununun şu olduğunu düşünebilir: İnsanları diğer hayvanlardan daha üstün
kılan şey nedir? Gerçekten de felsefe tarihi boyunca bu
temayla bu kadar sık karşılaşmamız şaşırtıcıdır. İnsanların
diğer türlerden farkı ve diğer türlere üstünlüğü, Batı düşüncesini ortaya çıkaran fikirlerden biri olmaya adaydır.
Bunun yanında da en kötü fikirlerden biri olmaya…
Büyük filozof, derin etik ve metafizik sorulara dalmadan
önce duraklar ve konumunu belirten geleneksel beyanını
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yapar: “Ben kesinlikle bir sincap değilim.” Görünüşe göre,

yaşamak. Bize itibar kazandıran, ahlaki açıdan hiçbir hay-

bu sık sık vurgulanması gereken bir şeydir.

vanın hak etmediği kadar büyük bir saygıyı hak etmemi-

Felsefecilerin defalarca altını çizdiği gibi, insana sincap-

zi sağlayan şey rasyonel olmamızdır. Immanuel Kant, Saf

ların sahip olmadığı (şimdilik bu türle devam edelim) de-

Aklın Eleştirisi’nde, “Ahlak kanunları bana hayvanlıktan

ğeri veren şey, bize özgü ahlaki şeyler olan rasyonalite ve

farklı bir yaşam sunar” der. Bu tezi, en azından Batı ente-

öz denetimdir. Biz bilinçli varlıklarız, sincaplar ise (görünü-

lektüel geleneğiyle gayet tutarlıdır.

şe göre) değil; biz rasyoneliz, sincaplar değil; biz özgürüz,
sincaplar değil.

Bu tür fikirlerle hayvanlara muamele etme şeklimiz arasındaki bağlantı (örneğin besin zincirinde) tekrarlamayı

Kendimizi kurtulduğumuz bu tehditten dolayı kutlaya-

gerektirmeyecek kadar barizdir. Hayvanların değersizleş-

biliriz. Ancak sincaplardan çok daha iyi olduğumuza ger-

tirilmesi ve insanları hayvanlardan farklı görmemiz, genel

çekten inanıyorsak neden binlerce yıldır bunu vurgulama

anlamda maddi evrenin değersizleştirilmesinin bir yansı-

ihtiyacı hissediyoruz?

masıdır. Bu anlayışa göre, doğaya bir borcumuz yoktur; o

Hayvanların var oluşu ve insanlara çeşitli yönlerden

bize her şeyini vermekle yükümlüdür. Türlerin yok edilme-

benzerliği bir hakaret gibi algılanıyor. Tıpkı bir sincap gibi

sinin, çevreye verilen zararın ve bunların yanı sıra teknolo-

benim de gözlerim ve kulaklarım var, yerde koşabiliyorum

jik gelişimin ardındaki ideoloji budur.

ve arada sırada da olsa ağaca çıkabiliyorum. (Bu konuda

İnsanlarla hayvanlar arasındaki ayrım, insanlar arasında

birimiz diğerimizden daha iyi.) Benim Tanrı’nın suretinde

da ayrım yapmak amacıyla kullanıldığında ortaya başka

yaratılmış ölümsüz bir canlı, sincabın ise bir dizi içgüdü-

sorunlar da çıkıyor. Bu düşünce anlayışına göre, kimi in-

den ibaret alelade bir fiziksel organizma olduğu düşünül-

sanlar bilinç sahibi, rasyonel ve özgürken, kimileri kötü-

düğünde, ortak özelliklerimiz (her ikimizin de kıllı olması,

cül arzuların etkisiyle hareket eder. Kimilerimiz bulundu-

gözlerimizin olması ya da kaka yapmamız örneğin) olması

ğumuz ortamın ötesine geçer: Bizi harekete geçiren şey

can sıkıcı bir hal alıyor.

mantıktır. Kimilerimiz ise fiziksel koşulların etkisiyle, bede-

Hayvansı yanımızla yüzleşmenin zor yanlarından biri

niyle, sürüklenir. Özetle, kimilerimiz hayvandır, kimilerimiz

ölümümüzle ilgili; felsefeye göre hayvan olmak amaçsız

ise onlardan üstün. Bu da, görünüşe göre sömürgecilik,

şekilde ölmek demektir, dolayısıyla da amaçsız şekilde

kölelik ve ırkçılık açısından faydalı bir mazerettir.
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“İnsanların diğer
türlerden farkı
ve diğer türlere
üstünlüğü Batı
düşüncesini ortaya
çıkaran fikirlerden
biri olmaya
adaydır. Bunun
yanında da en kötü
fikirlerden biri
olmaya…”

Bu ayrımın klasik kaynağı kesinlikle Aristo’dur. Politika’da

der. Plato’ya göre, “Kendimize hâkim olduğumuzda, ken-

şöyle der: “Ruh ile beden, insan ile hayvan arasında (be-

dimizi kontrol ettiğimizde, rasyonel varlık bir hayvana hâ-

denini kullanarak çalışan, daha iyisini yapamayanlar gibi)

kim olmuş demektir.”

böyle bir fark olduğuna göre, daha aşağı tür, tabiatı gere-

Bu bakış açısına göre her birimizin içinde hem bir hayvan

ği, köledir.” Buradan yaptığı çıkarım şudur: “Bu aşağı kesi-

hem de bir insan var; insan olmanın anlamı da arzularımıza

min emir altında olması, onlar açısından daha iyidir.”

rasyonalite ile hâkim olmak, içimizdeki hayvandan arınmak-

Her insani hiyerarşi, felsefi açıdan haklı gösterilebildiği

tır. Bu tür sistematik kişisel bölünmeler zihin ile bedeni bir-

sürece, Aristo tarafından insanlarla hayvanların ilişkisiyle

birinden ayıran Kartezyen ikilikte, Sigmund Freud’un id-ego

açıklanır. Aristo’nın asıl amacının insanların hayvanlardan

ayrımında, nörobilimdeki amigdala ile prefrontal korteksin

üstün olduğunu kanıtlamak değil, bazı insanların diğer-

fonksiyonlarının zıtlığında da kendini gösterir.

lerinden üstün olduğunu kanıtlamak olduğunu göreme-

Şahsen bu ikili bakış açısının bir facia olduğunu söyle-

yenlere kızmamak gerekir. Thomas Hobbes, Leviathan’da

mek isterim, ancak bunu nasıl çürüteceğimi de bilemem.

“Amerika’nın birçok yerindeki yabani insanlar herhangi bir

Tek söyleyebileceğim şey, kendimi bir hayvan bedenin-

siyasi otoriteye sahip olmadığı için böylesine doğal halde

de çalışan bir mantık programı gibi hissetmediğimdir.

yaşıyor” der. “Devletleri yoktur ve bu yüzden hayvan gibi

Kendimi bundan daha entegre bir şey olarak görmeyi is-

yaşarlar.” Tıpkı Plato gibi, Hobbes da anarşi ile hayvanlığı,

terim. Ayrıca tabiatın düzenini aştığımız varsayımından

medeniyet ile devleti özdeşleştirir. Bu da tamamen hay-

hareketle varılan her türlü politik ve çevresel çıkarımı red-

vansal hareketlerimize ilk kez bir ahlaki içerik kazandırır

dediyorum. Memeli olmaktan vazgeçerek nasıl kendimiz

ve mutlak bir hiyerarşi dayatır. Ancak bu düşünce anlayışı,

kalabileceğimizi anlamıyorum.

“yabanileri”, insan şeklindeki hayvanları sömürgeleştirmeyi, hatta yok etmeyi haklı göstermekte de kullanılır.

İnsanların diğer hayvanlardan farklı olduğuna kuşku
yok. Ancak bu hayvanlar arası farklardan daha büyük bir

“Canavarlar”, “vahşiler” ve “yabaniler” ile aramızda

fark olduğu anlamına gelmez. Belki de uzun süredir farklı-

var olduğunu farz ettiğimiz ayrım, bizi doğadan, bizi bir-

lıklara odaklanıyoruz. Belki de tüm hayvanlar olarak ortak

birimizden ve nihayetinde bizi kendimizden koparıyor.

yanlarımıza odaklanmamız gerekiyor.

Plato’nun Devlet’inde, Sokrates insan ruhunu iki bölüme

Sincaplarla olan benzerliğimiz, imajımızı zedelememe-

ayırır. Plato, “Aç insanın ruhu, yiyecekten başka bir şey is-

li. Tam aksine, bunu, günün birinde ağaçlara tırmanma

temez” der. Ancak biz kendimize hâkim olabiliriz. Buradan

konusunda daha başarılı olabileceğimizin işareti olarak

hareketle “Bu tür davranışlara engel olan şey, mantıktır”

görmeliyiz.
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Giorgio Armani: “Elimizi
Taşın Altına Koymalıyız”
Sayın Armani, kırklı yaşlarınızı “daha başlangıç” olarak
tanımlamıştınız; farkındalığınızın artmaya başladığı dönem… Seksenli yaşlarınızı nasıl tanımlarsınız?
Seksenli yaşlarım yoğun bir yaşam enerjisi, artık yaşam
tarzım haline gelmiş işime koşulsuz bir adanmışlık ve nihayet kendime zaman ayırarak denge kurmaya çalıştığım
bir dönem. Evet, hâlâ iş önce geliyor. Hayatım boyunca
aşk, özel yaşam ve zamandan fedakârlık yaptım; her şeyim
iş üzerine kuruluydu. Bunun sonucunda, pek çok kişi için
çok önemli olan bir imparatorluk kurdum. Tüm çalışanlarımla yakından ilgilenirim. Gerçi yaşlandıkça, yapmadığım
şeyler, görmediğim yerler, yeşermesine izin vermediğim
aşklar için duyduğum pişmanlık artıyor… Biraz daha fazla
çalışarak bu duyguları siliyorum. Sonu gelmeyen bir gelişme yolu bu…
“Artık tamam” diyeceğiniz bir noktaya gelebileceğinizi
düşünüyor musunuz?
Galiba o noktaya geldiğimde çalışmayı bırakacağım. Ama
bu da yakın bir zamanda olacakmış gibi durmuyor. Daha
iyisini yapma, hatta daha da iyisini yapma dürtüsü beni
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Sizin gibi, hayatında çok şey olup biten biri, ne kadar sabırlı olabilir?
Gerçekten de zor ama sürekli deniyorum. Bir şey yapmak
ya da bir karar almak için doğru zamanı beklemek, ortaya
iyi bir şey çıkmasının tek yolu. Her şeyin hızla yapılması
gerektiği fikrine katılmıyorum. Büyüdükçe, doğru süreç
için zaman tanımak gerektiğini öğreniyorsun. Aslında, bu
küresel kriz döneminde, kariyerim boyunca verdiğim en
hep ileri itiyor. Sabırlı olmaya ve kendimi adamaya çalışı-

uzun arayı verdiğimi söyleyebilirim. Yavaşlamak ve her

yorum çünkü disiplinin önündeki en büyük engel rahatına

şeyi yeniden hizaya sokmak için bir fırsat oldu; daha an-

düşkünlük ve halinden memnun olmaktır. Disiplinli olmak
için kendinize yüklenmelisiniz, ne olursa olsun… Hayat
bana bunu öğretti. Genç bir tasarımcıyken, yaratıcı şeylerle uğraşmak çok hoşuma gidiyordu. İş ortağım Sergio
Galeotti’nin ani ölümü beni çok etkiledi ve girişimci oldum. Zorlu bir geçiş süreciydi ama çok çalışarak üstesinden geldim.
Ekibinize de kendinize yüklendiğiniz kadar yükleniyor
musunuz?
Evet, aslında. Ekibinizden istediğiniz fedakârlığı kendiniz de yaptığınızda, herkes en iyisini vermeye çalışıyor.
Kendime daha fazla yükleniyorum çünkü her şeyin üzerinde benim ismim yazıyor. İşimin her aşamasıyla yakından
ilgilenirim çünkü yaptığımız her şey benim sezgilerimden
ve vizyonumdan kök alıyor. Yaptığım şeye inanırım.
Sezgileriniz ve vizyonunuz hep hayatınızın bir parçası mıydı?
Büyürken annemin giydiği ceketleri hatırlıyorum. Daha
azla daha fazlasını yapabiliyordu ve bebek gibi de giyinmiyordu. Ceketin bir işlevi vardı ama onu zarafetle giyiyordu
ve varlığını hissettiriyordu. Benim yaratma dürtüm güzellik aşkından olduğu kadar işlev aşkından da kaynaklanıyor.
Bir şeye bakarım ve onu daha iyi, daha kullanışlı ve daha
zarif yapmanın yollarını ararım. Bu süreç yaşamım boyun-

lamlı bir zemin oluşturmak için…
Tıbbi malzeme üretimi için kendi üretiminizi durdurdunuz.
Doğru, fabrikalara kapatma uygulanmaya başlandığında,
gerçekten acil ihtiyaç duyulan şeyleri üretmenin görevim
olduğunu düşündüm. Bu kriz, hepimizin elini taşın altına
koymasını gerektiriyor. Bu da benim elim. Hepimiz insanlığın bir parçasıyız, bu kadar basit. Ayrıcalıklı bir azınlık
değiliz, böyle düşünmeyi bırakmamız gerekiyor. Ancak bir
arada olursak bunu yenebiliriz. Elbette çalışmayı tamamen
bırakmış değilim. Küçük bir grupla birlikte mümkün olan
her yerde faaliyet yürütüyorum, pandemi sonrası için kendimi hazırlıyorum. Bu zorunlu molanın ardından lüks ürünlere bakışımızın değişeceğini düşünüyorum.
Tüketici davranışları değişti, sizce lüks ürün sektörünü ne
bekliyor?
Bildiğimiz moda sisteminin düşüşe geçtiğini söyleyebiliriz. Lüks ürün sektörü, hızlı modanın operasyon yöntemlerini benimsedi: Daha fazla satma umuduyla sonu gelmez
üretim döngüleri oluşturuldu. Ancak lüks ürünün başarılı
olması ve takdir edilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu
unutmamalıyız. Ceketlerimden ya da takımlarımdan birinin, üç haftada modasının geçmesini ve yenisiyle değiştirilmesini hayal bile edemiyorum. Ben böyle çalışmıyorum
ve bunu etik dışı buluyorum.

ca peşimi bırakmadı.
Trendlerin önemi azalacak mı?
Bu süreçte sabrın rolü nedir?

Büyük ihtimalle. Güzellik ve kalite tekrar ön plana çıkacak.

Sabır, değer verdiğim ve çokça övdüğüm bir erdem.

Moda, insanların ihtiyaçlarına yanıt verebilmeli, hayatı

Özellikle de her şeyin aşırı hızlandığı bu dönemde…

daha kolay ve daha güzel yapmalı. Saçma sapan trendle-

İnsanlar her şeyi, hemen istiyor. Onu elde ettikten sonra

rin gözü kapalı kabul edilmesinden hoşlanmıyorum. Hepsi

her şeyi unutuyorlar. Sabır çaba harcamak, dayanıklılık,

birbirine benziyor, ruhu yok. Ben tutarlılıktan ve ruha hitap

vizyon ve odaklanma demektir. Mutluluğa ve sürdürülebi-

edebilmeden yanayım.

lir başarıya açılan kapıdır. Benim için böyle, en azından.

Kaynak: The Talks
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