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Stanford akademisyeni küresel meydan 
okumaların karşısında ulus devletin hem sorun 
hem de çözüm olduğunu söylüyor.

Berggruen Enstitüsü başkan yardımcısı ve Noema 

Dergisi genel yayın yönetmeni yardımcısı Nils Gilman ile 

2020-2021’de Berggruen Enstitüsünde çalışan Jonathan 

Blake, Stanford Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar 

Enstitüsünden Francis Fukuyama’yla bir söyleşi 

gerçekleştirdi.

Tüm dünyadan devletler, özellikle de demokrasiler, et-
kinlik ve meşruiyet şeklinde ikili bir kriz yaşıyor: İklim 
değişikliği ve Covid-19 salgını gibi küresel sorunları çöz-
me yetenekleri gittikçe azalıyor gibi görünüyor; böyle 
hataların ardından ise genellikle bir meşruiyet krizi gelir. 

Ulus Devletin Ötesine 
Geçebilecek miyiz?

FRANCIS FUKUYAMA
Noema
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Devletlerin küresel meydan okumalarla başa çıkabilmek 

için bir kısım yetkileri bir tür ulus üstü politik kuruma de-

lege etme ihtiyacı duyduğu noktaya geldik mi?

Bu büyük bir soru. Ben muhtemelen ulus devletlerden size 

kıyasla daha memnunum ve bunun birkaç sebebi var. Bu 

küresel meydan okumaları tanımıyor değilim. Uluslararası 

işbirliğine hiç bu kadar ihtiyacımız olmamıştı. Ama ben her 

zaman ulusların işbirliği yapmasından yana oldum. Gerçek 

güce ve otoriteye sahip ulus üstü birimler hiç kimsenin ta-

mamen çözmeyi başaramadığı zor sorunlar getiriyor. Ulus 

devletlerin hâlâ önemli olmasının iki sebebi var.

Bunların ilki şiddetle alakalı. Devlet yasaları tahkim etmek, 

iç düzeni sürdürmek ve ülkeyi dış düşmanlardan koru-

mak için meşru şiddet kullanma tekeline sahiptir. Avrupa 

Birliği’nde euro ve mülteci krizleri sırasında olanlara bakın. 

Teoride AB, ortak kararları dayatabilecek bir topluluk. Ama 

güçlü üye devletlerden biri (hatta Macaristan gibi daha 

az güçlülerden biri) çekirdek değerlerinden birine bir AB 

kararıyla meydan okunduğunu gördüğü anda, “Boş verin, 

biz bunu kabul etmiyoruz” diyebiliyor. AB’nin bu konuda 

yapabileceği hiçbir şey yoktu. 

Bu yüzden gücün ulus devlet seviyesinde kalacağını dü-

şünüyorum. Gelecekte herhangi bir zamanda şiddet kulla-

nımını yönetme yetkisinin yukarıdaki ulus üstü bir organa 

devredilmesinin bir yolunu hayal edemiyorum. AB kendi 

polis gücünü ve tahkim kapasitesini geliştirmek gibi bir 

yol izlemiyor. Eğer AB bunu yapamıyorsa, başka herhangi 

bir yerde nasıl olabileceğini göremiyorum. 

Ulus devletin önemli olmasının bir diğer sebebi kültürel 

meşruiyet. Ulus devlet hâlâ hem siyasi hem de kültürel 

olabilen en büyük birim, yani insanlar paylaştıkları değer-

lere, geleneklere ve tarihsel anlatılara sahip olduklarına 

inanıyor. Bu paylaşılan anlatıların önemi azalmıyor; hatta, 

bu anlatılar milliyetçiliğin yeniden yükselişe geçmesiyle 

biraz aşırı güçlü hale geldi. Yurttaşların hepsinin aynı siya-

si birimin parçası olduğuna inanmasını sağlayan temel bir 

kimlik olmadan bir devlet olabileceğini sanmıyorum.

Kısacası, hem şiddeti kontrol edebilecek gelişkin bir ku-

ruma olan siyasi ihtiyaç hem de toplumun bu kontrol ku-

rumlarına inanmasına olan kültürel ihtiyaç, hâlâ ulus dev-

let seviyesinde bulunuyor. Yani küresel sorunlara çözüm 

arayacaksanız, öncelikle, ciddi zorlayıcı gücü herhangi üst 

bir kuruma devretmek yerine bu birimlerin işbirliği yapma-

sını sağlamanız gerekiyor.

1989’a ait Tarihin Sonu başlıklı çalışmanız ile Samuel 

Huntington’ın Medeniyetler Çatışması kitabı Soğuk Savaş 

sonrası uluslararası ilişkilerin karşılaşması muhtemel so-

runları öngörmeye çalışan klasik metinler olarak sıklık-

la karşılaştırılır. Ama ben o iki kitabın her zaman Robert 

Kaplan’ın Yaklaşmakta Olan Anarşi (1994) kitabı ve Laurie 

Garrett’in Yaklaşan Veba (1994) kitabıyla birlikte okunma-

sı gerektiğini düşünmüşümdür. 

Ne Kaplan ne de Garrett sizin ve Huntington’ın argüman-

larını doğrudan ele aldı ama ikisi de devletler dışındaki 

dünyanın karşılaşacağı dertlerin çok farklı ve son derece 

kâhince resimlerini çizdi. Garrett, ortaya çıkacak salgın 

hastalıkları kontrol etmenin ulus devletin kapsam ve ka-

pasitesinin ötesinde kalacağını ilk ileri sürenlerden biriy-

di. Ve Kaplan da dünyanın bazı kısımlarının etkili bir dev-

lete hiç sahip olamayacağını ve kaos ve anarşinin sözde 

medeni olan yerlere taşacağını ileri sürmüştü. 

Bu argümanlar ışığında Fukuyama-Huntington tartışma-

sını nasıl yeniden düşünebiliriz? 

Karşılıklı olarak tutarsız değiller ve belli bir ölçüde ikisinin 

de doğru çıktığını düşünüyorum. Pandeminin ortasında 

yaşarken Garrett’in küresel meydan okumalar hakkındaki 

argümanının gerçek olduğu ortada. Ve iklim değişikliği de 

dahil olmak üzere çok yakınımızda olan birçok benzer mü-

cadele var. 

Bu arada Kaplan’ın argümanı, kısıtlı şekilde doğru çıktı. 

Devletlerin işleri yeniden yapılandırma ve yeniden düzen 

empoze etme kapasitesi konusunda fazla kötümser oldu-

ğunu düşünüyorum. 

Bu yazarların kendim de dahil hiçbirinin gerçekten tahmin 

edemediği şey, otoritenin ve kurumlara olan güvenin ge-

nel olarak düşüşüydü. Bu biraz şaşırtıcı bir hata çünkü bu-

nun uzun vadeli kalıcı bir temelde gerçekleşmekte olduğu 

hakkında bolca ampirik destek var. 1960’lı yıllardan beri 

her yerde devlete olan güven azalıyor. 

Bunun bazı nedenleri aslında pozitif gelişmeleri yansıtı-

yor. Örneğin 50 yıl öncesine kıyasla, kurumlarımıza karşı 

daha yüksek güvensizliğe ama aynı zamanda daha yüksek 



MAYIS ‘21  /  3

eğitim ve refah seviyesine sahibiz. Bu iki olgu birbirine 

bağlı: Eğer eğitimsiz bir köylüyseniz, çiftlik sahibinin veya 

herhangi bir otorite figürünün gelip size yapmanızı söyle-

diği şeye güvenirsiniz. Ama eğer daha fazla eğitiminiz var-

sa, belli bir miktar eleştirel düşünme öğrenirsiniz; sırf kişi 

üniforma taşıdığı için otoriteye saygı göstermemeyi öğre-

nirsiniz. Belli bir noktaya kadar, kurumlara olan güvendeki 

azalma insanların bireysel olarak daha eleştirel olduğu ol-

gusunu yansıtıyor.  

Aynı zamanda dünyanın artan çeşitliliğini yansıtıyor. 

Eskiden neredeyse her gelişmiş ülkede güvenilen kurum-

lar bir grup yaşlı beyaz adam tarafından yönetilirdi. Bu 

adamların hepsi aynı okullara ve şehir kulüplerine devam 

ederdi ve aynı sosyal çevrelerde olurlardı. Buna karşılık, 

günümüzde çok daha çeşitlilik içeren liderliklere sahibiz; 

yeterince çeşitli olmasa da gücün geçmişteki kapalı sos-

yal çevresi birçok ülkede kesinlikle kırıldı. Sonuç olarak, 

elitlere bir zamanlar olduğu kadar güvenmiyorsunuz. Bu 

iyi bir şey!

Son şey enformasyonla alakalı. Günümüzde, dünya hak-

kında erişilebilir olan enformasyon bunaltıcı derecede faz-

la. Zamanında güvenilir enformasyon olarak kabul ettiği-

miz şeyleri tanımlayan farklı hiyerarşilerde, otorite kaotik 

şekilde yeniden düzenledi. 

İnsanlar bu durum için sosyal medyayı suçlamayı seviyor 

ama örneğin jeopolitik analist Martin Gurri, sebebin tüm 

modern medya teknolojisi olduğunu söylüyor: internet, 

gazeteler, TV, filmler ve dahası. Dünya hakkında bildiğimizi 

düşündüğümüz her şey artık bize bir tür ekran tarafından 

ulaştırılıyor ve dolayısıyla gerçeklikle olan doğrudan bağı-

mızı kaybediyoruz. Bunun yerine her şey bir aracı üzerin-

den geliyor ve bu aracılar filtre ve çarpıtmalar dayatıyor. 

Bu aktarılan dünya birçok insan için son derece çarpıtılmış 

bir gerçeklik hissi yarattı. Şurası kesin, paylaşılan ortak an-

latılara sahip olma yeteneğini baltaladı, bu da otoritenin 

uzun vadeli çöküşüne katkıda bulundu. 

Ulus devletlerin kurumsal tasarımı (ekonomik büyüme 

için optimize etmek ve sosyal devleti geliştirmek) kolek-

tif yaşamın gelecekte karşılaşacağı meydan okumalarla 

başa çıkmak için kesinlikle en iyisi değil. Bu meydan oku-

malar ulus devlet boyutunda değil. Onlarla başa çıkacak 

kurumlar olmalı mı?

Bu sorunların tek tek devletler tarafından çözülemeyece-

ği konusunda tamamen katılıyorum. Ama şöyle sorayım: 

Kaçı var olan devletler arasında daha iyi bir işbirliğiyle 

çözülebilir? Kaçı gerçekten önemli ölçüde bağımsız ka-

rar alma gücünün herhangi bir üst seviye kuruma delege 

edildiği, tamamen farklı bir kurumsal yapı gerektiriyor? Bu 

kurumların ne kadar meşru olacağı sorununun ötesinde, 

pratik siyaset bakımından, ulus devletlerin böyle bir organ 

oluşturmak için gerekli olan gücü terk etmesini gerçekten 

nasıl sağlayacaksınız?

Şimdiye kadar bahsi geçen iki küresel sorunu ele alalım: 

iklim değişikliği ve pandemi. 1997’de Kyoto Protokolüyle, 

çok sayıda bağımsız devletin bağlayıcı sera gazı emisyon-

larını azaltmaya katılmasını sağladık ama ABD katılmadı 

ve Çin’e de azaltma zorunluluğu getirilmedi. Buna karşılık, 

Paris Anlaşmasıyla durum tersine çevrildi. Herkes anlaş-

maya katıldı ama taahhütler tamamen gönüllülüğe bağlı 

hale geldi. Dolayısıyla, günümüzde devletlerin yeterince 

azaltmaya gönüllü olmadığı ve çoğunun da gönüllü oldu-

ğu taahhütleri bile yerine getirmediği bir durumla karşı 

karşıyayız. Benzer bir dinamik COVID-19 pandemisiyle or-

taya çıktı: Dünya Sağlık Örgütü salgının kaynağı hakkında 
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araştırma yapabilmek için Çin’in politikasını veya uygula-
malarını eleştirmeme konusunda bağlayıcı şekilde imza 
atmak zorunda kaldı.

Her iki meydan okumada da temel bir gerilim var, sizin 
deyiminizle, karar verici birim (egemen devletler) çözü-
mün parçası olmak yerine bariyer olmuş gibi gözüküyor. 

Katılıyorum. Ama karar verme gücünü ulus devletin üs-

tünde duran bir tür küresel organa delege etmek için pra-

tik veya meşru bir sebep göremiyorum. Soru şu: Gerçek 

gücü kim kontrol ediyor? Teoride böyle ulus üstü bir or-

gan yaratabilecek olsan bile, ulus devletler nihai zorlama 

araçlarına karar verenler olduğu sürece, ulus üstü güç, 

kendi bağımsız gücüne sahip değilse kararlarını nasıl 

uygulatacak?

Ulusal elitlerin bir noktada “Üzerinde temelden kontrol 
sahibi olmadığım bir grup meydan okuma karşısında so-
nuçlardan ben sorumlu tutuluyorum” diye düşüneceği 
bir durum olmaz mı? Ve böylece bu meydan okumalarla 
başa çıkabilecek başka bir birime güç devretmeye istekli 
olamazlar mı? Kurumsal tasarımı bir anlığına bir kenara 
bırakın, ana nokta siyasi güç sahiplerinin psikolojisidir: 
Kontrol edemeyecekleri bir şeyle sorumlu tutulmaktansa 
gücü bir başkasına devretmeyi tercih etmezler mi? 

Teoride bu gerçekleşebilir ama siyasi liderlerin otoriteleri-

ni teslim edeceği ulus üstü bir birimi hayal etmekte zorluk 

çekiyorum. Ama değişebilecek olan şey, insanların bu teh-

ditlerin bazılarının aciliyetini algılaması. Bu ne iklim deği-

şikliği ne de pandemi konusunda henüz gerçekleşti. 

Kim Stanley Robinson’un Gelecek Bakanlığı’nı okuyo-

rum, orada şöyle bir senaryo sunuyor: O kadar ciddi bir 

iklim krizi var ki Hindistan aklını başına topluyor. Çağdaş 

Hindistan için bu, bir fantezi gibi görünüyor ama geçmişte 

yeni kurumların yaratılma yolu böyle olmuş: öyle bunaltıcı 

ve acil bir meydan okuma var ki iktidardakiler bu konuda 

hiçbir şey yapma durumunda değillerse bırakıp kaçmak 

istiyorlar. 

Ne var ki iklim değişikliğindeki problem, siyasi olarak bu-

nun tam da ters türden bir tehdit olması. Tehlikeyi azalt-

mak büyük miktarda ön ödeme gerektiriyor. Sıklıkla, fay-

dasını görmeyeceksiniz. Başka bir ülkede yaşayan veya 

daha dünyaya gelmemiş ve oy verme hakkı olmayan 

birileri görecek. Bu yöne gitmeyi teşvik eden pek bir şey 

yok.

Yapmamız gereken, bir siyasetçinin başka birine güç de-

lege etmek isteyeceği senaryolar düşünmek. Örneğin bir 

siyasetçinin bütçe yetkilerinin kontrolünü veya sorumlu 

olduğunu düşündüğü başka herhangi bir şeyi terk etmeye 

istekli olması için işlerin ne kadar kötüye gitmesi gerekir? 

Bunu hayal etmekte güçlük çekiyorum ama bu olasılığa, 

hatta bir gün olma ihtimaline de açığım, bu yüzden yeni 

bir ulus üstü kurumu nasıl tasarlayacağımız hakkında şim-

diden düşünmeye değer.

Ulus devletin bu kadar dayanıklı olmasının sebeplerinden 

biri, o seviyedeki kurumları nasıl inşa edeceğimiz hakkın-

da 300 yıldır düşünüyor olmamız. Denge ve denetimler 

hakkında veya parlamento mu başkanlık sistemi mi diye 

düşünme tecrübemiz bol. Ulus üstü kurumlarda bu tür de-

neyselliğe veya birikmiş bilgiye biraz olsun yakın herhangi 

bir şeyimiz yok.

Ciddi ve güçlü bir ulus üstü kurum yaratmaktan bahsetti-

ğimizde hemen ortaya çıkan korku, denge ve denetimler 

sorusu. Yeni verilen güçler her ne olursa olsun, onların ge-

zegensel sorunları çözmek için kullanıldığından ve başka 

şeyler yapmak için kullanılmadığından nasıl emin olaca-

ğız? Siyasi kurumların sadece bir güç biriktirme makinesi 

olmasının ama o gücü yapıcı amaçlar için kullanmaması-

nın uzun bir tarihi var. 

Paralel bir meydan okuma ise oraya varmak için gereken 

siyasi stratejiyi ayrıntılı olarak düşünmek. Bu, anayasa yaz-

mak gibi bir şey. Robinson’un Mars üçlemesinde karakter-

ler, Mars için kabaca Amerikan anayasa konvansiyonunun 

baz alındığı küresel bir anayasa yazma egzersizi yapar. Bir 

kere, küresel bir anayasa tasarlamanın prosedürü nedir? 

Karşılaştırmalı anayasa yapımını araştırırsanız, öğrenece-

ğiniz şeylerden biri, anayasayı oluşturmak için kullanılan 

prosedürlerin neredeyse ortaya çıkacak asıl anayasa kadar 

önemli olduğudur.

Sıklıkla, anayasayı yapmak için kullanılan prosedürler so-

nunda anayasada kendine yer edinir. Ama mutlaka böyle 

olmasını istemeyebilirsiniz. Bu yüzden asla mevcut yasa-

manın anayasa tasarlamasına izin vermek istemezsiniz. Tek 

yaptıkları mevcut güçlerini korumak olur. Yeni sosyal pay-

daş ve aktörleri nasıl katabileceğinizi bulabilmelisiniz.  
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Geçtiğimiz yıla dair kesin olan bir şey varsa o da bilgi 

açısından zengin, ancak ekonomik açıdan zayıf birey ve 

toplulukların fikir ve inovasyonlarını sürdürülebilir gelir 

artırma yöntemlerine dönüştürmek, toplumsal ihtiyaçla-

rı karşılamak ve çevreyi korumak için uzlaşıya ve kolektif 

harekete ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymasıdır. Yoksul 

kesimin zengin olduğu kaynaklardan yararlanmadığımız 

sürece, gelişim süreci istikrara kavuşmayacak, toplumda 

karşılıklı saygıya ve öğrenmeye dayalı, herkesi kapsayan 

bir kültür pekişmeyecek. 

Toplumun en iyi kaynak havuzlarına ve ağlara erişim 

olanağı olsa bile, tabandan gelen inovasyon garantili, so-

runsuz bir yolculuk olmayacak. Zor olacak. Destek anlayışı 

çevresinde kurulmuş, uyumlu ve bütünsel bir işbirliği eko-

sistemi gerektirecek. 

Tabandan Gelen İnovasyon 
KENNETH KWOK

Global Citizen Capital kurucusu ve CEO’su
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10 İlke
Global Citizen Capital’in Uplink topluluğuyla kurduğu çok 

boyutlu ilişki perspektifinden bakıldığında, tabandan ge-

len inovasyonun hızlanmasına ve herkes açısından kapsa-

yıcı bir gelecek kurulmasına yardımcı olacak 10 ilke şunlar: 

1 Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilme-
si amacıyla küresel inovatif fikirlerin kitle fonlama 

yöntemiyle desteklenmesi
Sürdürülebilir çözümlerin önemi, dünyanın dört bir yanın-

daki toplulukların hem iklim değişikliği hem de COVID-19 

tehdidiyle karşı karşıya kaldığı 2020’de daha da ön plana 

çıktı. 2021’de de sorun büyümeye devam ediyor. Tabanda 

inovasyon ve sürdürülebilirlik birbirinden ayrılmaz derece-

de bağlantılı kavramlardır. Sürdürülebilirliği yakalamanın 

tek yolu, yerel toplulukların da hayata geçirebileceği, öl-

çülebilir uzun vadeli toplumsal ve çevresel kalkınma yön-

temleri geliştirmektir. 

2 Yerel yönetimlerin aktif birer paydaş haline gelme-
ye teşvik edilmesi

Dünyanın dört bir yanındaki yerel yönetimlere, gelenek-

sel görevleri arasında yer almamasına rağmen, çevreyi 

korumaya yönelik düzenlemeler getirme görevi giderek 

daha sık verilmeye başlanıyor. Yerel yönetimlerin hayata 

geçirdiği politikalardan en çok tabandaki kesimler etkile-

niyor. Yurttaşların yerel yönetimlere katılımı, insanları dev-

letin faaliyetleri konusunda bilgilendirmenin ve sürdürüle-

bilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasının önündeki engelleri 

kaldırmanın en etkili yöntemlerinden biridir. 

3 Yerel topluluklar güçlendirilerek araştırma, bilgi bi-
rikimi ve yeteneklerini paylaşmalarının sağlanması

Tabandan gelen inovasyonun temel özelliklerinden biri, 

sorunların çözümü konusunda dış sistemlere ve teşviklere 

bağımlı olmamalarıdır. İnovasyon ister kendi kendine orta-

ya çıkmış olsun, ister birlikte, isterse de anlaşmaya dayalı 

işbirliği modeli yoluyla ortaya çıkmış olsun, Uplink inovas-

yoncular topluluğu, bireysel ve kolektif olarak olağanüstü 

ortak yaratım başarısı sergiledi.

4 Döngüsel bir ekonominin kurulması yolunda tek-
nolojik akıl hocalığı yapılması

İnovasyoncuların girişimci olması şart değildir. Gerekli 

kaynak ya da becerilere sahip olmak gibi bir kaygıları da 

olmayabilir. Böyle bir durumda, bu inovasyonlar lisans ver-

me ya da teknoloji transferi yoluyla ticarileştirebilecek giri-

şimcilere yönlendirilebilir ya da girişimci sürdürülebilir bir 

döngüsel ekonominin gelişimini kolaylaştırmak amacıyla 

akıl hocalığı yapabilir. 

5 Sistematik ırkçılığın, adaletsizliğin ve baskıların 
ortadan kaldırılması

Sistematik eşitsizlikler konusunda kurulacak diyalog, 

toplumun genelinin gündelik meselelere yönelik inovas-

yonların ölçeklendirilebileceğini görmesini sağlayarak 

tabandan gelen inovasyonun büyümesine olanak verir. 

Birbirimizle ne kadar çok konuşursak, bilinçli ve bilinçsiz 

önyargılarımızı o kadar rahat aşar, ortak noktaları keşfeder 

ve toplumsal uyumu teşvik ederiz. 

6 Marjinalleştirilmiş gençlik üzerindeki etkilerin di-
siplinler arası düzeyde ölçülmesi

Marjinalleştirilmiş koşullarda yetişen çocukların sayısı, 

özellikle de gelişim sürecindeki olumsuz etkilerin yetiş-

kinlikte de varlığını sürdüreceği düşünüldüğünde, kaygı 

verici boyutta. Yoksulluk çocuklarda akademik başarıyı 

ve sağlık durumunu olumsuz etkileyen risk faktörlerinden 

biridir. Disiplinler arası müdahaleler sağlığın ve akademik 

Kenneth Kwok
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başarının teşvik edilmesi bakımından etkin bir yöntem ola-

bilir. Dezavantajlı çocuklara hayatlarının erken dönemle-

rinde eşit fırsat verilmesi de inovasyonu artıran bir etken 

olabilir. 

7 Dezavantajlı topluluklara destek olunması amacıy-
la çözümlerin yerelleştirilmesi 

Talebin az ya da dalgalı olması durumunda, spesifik inovas-

yonların ticarileştirilmesi potansiyeli kısıtlı olur. Öte yandan 

bu inovasyonların toplumsal etkileri, dezavantajlı topluluk-

ların özellikle yerel düzeydeki ihtiyaçlarının karşılanmasına 

yardımcı olabilir. Tabandan gelen inovasyonların toplumda 

yaygınlık kazanmasına yardımcı olunması amacıyla, önce-

likle inovasyonların insanların engelleri aşmasına, verimli-

liklerini ve gelirlerini artırmasına nasıl yardımcı olabileceği 

konusunda farkındalık yaratmamız gerekir. 

8 Erişilebilirlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı çer-
çevesinde dijital bir kültürün kurulması

Çeşitlilik ve kapsayıcılık sadece iç kültürü tanımlamakla 

kalmaz, yeryüzündeki her insan ve organizasyonun daha 

fazlasını başarmasına yardımcı olma misyonumuza yak-

laşımımızı da şekillendirir. Dünyadaki insanların çoğunlu-

ğu, bizzat ya da aile üyeleri, arkadaşları dolayısıyla erişi-

lebilirlik sorunları yaşıyor. Toplumlar ve organizasyonlar 

erişilebilirlik yaklaşımlarında daha kapsayıcı davrandığın-

da hep birlikte herkes tarafından sorunsuz şekilde kullanı-

labilen ürün ve hizmetler tasarlamaya yönelik inovasyon-

lar gerçekleştirebiliriz.

9 İvmenin korunması adına akademinin ve gençliğin 
harekete geçirilmesi

Tabandan gelen inovasyonları gerçekleştirenlerle aka-

demik çevre ve genç sivil toplum arasında kurulacak 

bağlantılar, inovasyonların belirlenmesi, geçerliliğinin 

test edilmesi, kayıt altına alınması, geliştirilmesi ve yay-

gınlaştırılması bakımından hayati önem taşıyor. Gençler, 

problemlere, geçmiş deneyimlerin etkisinde kalmadan 

yaklaşarak, yetişkinlerin başını ağrıtan problemlere usta-

ca çözümler getirebilir. COVID-19 pandemisinin olumlu 

denebilecek yanlarından biri de gençlerinin pozitif etki 

yaratma konusunda yakın tarihte hiç olmadığı kadar is-

tekli olması. 

10 Kuşaklar arası inovasyon yoluyla küresel bir 
kanaat önderi haline gelinmesi

Sürdürülen bir kanaat önderliği, bir sektörde sürdürüle-

bilir liderliğe ulaşmanın ve tabandan gelen inovasyonlar 

yaratmanın en etkili yöntemlerinden biri olarak görülüyor. 

Giderek büyüyen genç parlak zihinlerin yanı sıra, yerleşik, 

olgun, deneyimli yetenek havuzundan da yararlanılması 

ortaya bütünsel bir kalkınma taslağı çıkarıyor. Aralarında 

yaş farkı bulunan kesimlerin bir araya getirilmesi ve ihti-

yaçlara yönelik inovasyonlar yapma fırsatları yaratılma-

sı durumunda, hepimiz temel bir paradigma değişimine 

katkıda bulunmuş oluruz; toplumun ihtiyaç duyduğu, hem 

gençlerin hem yetişkinlerin hak ettiği bir değişim. 

Daha kapsayıcı bir inovasyon anlayışının pekiştirilmesi
Artık bildiğimiz gibi, inovasyon COVID-19 sonrası dünya-

da daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi ve toplum 

yapısına geçişte önemli rol oynayabilir. Eşitsizliğin giderek 

arttığı bir dünyada, toplumsal adalet ve uyum konusun-

da artan baskı bizi daha kapsayıcı bir inovasyonun nasıl 

pekiştirilebileceği konusunu araştırmaya yöneltti. Bu bağ-

lamda tabandan gelen deneyimler, güncel ve uygun fikir, 

analiz ve önerilerin ortaya çıkışının kolaylaşmasında, BM 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hep birlikte ulaşılma-

sında giderek artan bir önem kazandı.  
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Evden Çalışma Başarısız  
Bir Deney mi?

Hayati öneme sahip görülmeyen, bu nedenle pandeminin 

zirve yaptığı dönemde kapılarını kapatan ve çalışanlarını 

evden çalışmaya yönelten bir şirketi yöneten bir müşte-

rim var. Bu durum birkaç ay boyunca sürmüştü. Geçen yaz 

durum biraz rahatlar gibi olunca herkesi tekrar ofise çağır-

mıştı. İstisnasız herkesi. 

“Evden çalışma seçeneğimiz yok” demişti. “Ben ikna ol-

madım. Çalışanlarımızı burada istiyorum.”

Çağı yakalayamayan biri miydi? Belki. Ancak bu bakış 

açısı birkaç müşterimden çok daha fazlası tarafından pay-

laşılıyor. Bu isimler büyük ölçüde benzer bir demografik 

yapıya sahip: Yaşlı, deneyimli, uzun süredir sektörde olan, 

aile şirketi sahipleri. Gelecekte birçok şirketin evden çalış-

ma seçeneği de sunmak zorunda kalacağı ortada. Ancak 

GENE MARKS
The Guardian
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en azından benim açımdan, daha bariz olan bir şey daha 

var: Evden çalışma, şu ana dek başarısız olan bir deney. 

Er ya da geç, birçok küçük işletme de bu müşterim gibi 

düşünmeye başlayacak. 

Bana inanmıyorsanız, Microsoft’un yakın zamanda ger-

çekleştirdiği geniş kapsamlı araştırmaya bakın. Araştırmaya 

göre, 31 piyasadaki 3000’i aşkın tam zamanlı çalışan ya 

da serbest meslek sahibinin yaklaşık üçte ikisi ekipleriyle 

daha fazla bire bir zaman geçirmek için can atıyor (evet, 

can atıyor). Küresel işgücünün yüzde 37’si de ofisten uzak-

ta oldukları dönemde şirketlerinin kendilerinden çok fazla 

şey talep etmesinden şikâyet ediyor. 

İnsanların yüzde 54 kadarı fazla çalıştığını düşünürken, 

yüzde 39’u ise resmen bitkin düştüğünü söylüyor. Yeni ev-

den çalışma düzenlemeleri sayesinde toplantılar her za-

mankinden daha uzun sürmeye başlamış, “sohbetler yüz-

de 45 oranında artmış, bir ayda (Şubat 2021) gönderilen 

e-posta sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 41 milyon 

artmış. (Hatırlarsanız bir ara e-postanın ömrünü tamamla-

dığı söyleniyordu.)

Yaşlı çalışanlar ve patronlar bu durumu dert etmezken 

(yüzde 61’i keyfinin yerinde olduğunu söylüyor; bu rakam, 

karar verme yetkisine sahip olmayan kesime kıyasla, yüz-

de 23 gibi çarpıcı derecede yüksek), gençler, özellikle de 

Z kuşağı (18-25 yaş arası kesim) iş ile özel yaşam arasında 

denge kurmakta zorlanıyor ve meslektaşlarından daha faz-

la yoruluyor.  Bu kesim iş konusundaki bağlılıklarını ve he-

yecanlarını korumakta, toplantılarda söz almakta, masaya 

yeni fikirler getirmekte sıkıntı çektiklerini söylüyor. 

Daha da kötüsü bu uygulamanın inovasyonu öldürmesi. 

Microsoft, şirketlerin pandemi öncesine oranla daha silo-

lu bir yapıya büründüğünü söylüyor. Yakınımızdaki ağlar-

la eskisinden daha sık etkileşime girmekle birlikte, yakın 

ekiplerin etkileşimleri de zamanla azalıyor. Microsoft’un 

kıdemli araştırmacısı Nancy Baym, “İrtibatı kopardığınızda 

inovasyon yapmayı da bırakıyorsunuz” diyor. “Yeni fikirle-

rin ortaya çıkması güçleşiyor ve sürü psikolojisi olasılığı 

artıyor.”

Bütün bunlar çalışanlara zarar veriyor. Büyük şirketler 

de bu durumun farkına varmaya başladı. Citigroup bir 

süre önce çalışanları ekran başından uzaklaştırmak ama-

cıyla “Zoom Toplantısız Cuma” uygulamasını başlattığını 

açıklarken, LinkedIn de çalışanlarına evden çalıştıkları dö-

nemde yaşadıkları stresi atmaları için bir haftalık ücretli 

izin veriyor. Goldman Sachs CEO’su David Solomon’un bir 

süre önce gerçekleştirilen bir konferansta evden çalışma-

nın “olabildiğince çabuk şekilde düzeltmemiz gereken bir 

sapma” olduğunu söylemesinin nedeni de bu.

Şimdi müşterimin neden böyle düşündüğünü anlıyor 

musunuz? İnsanların hepsini görebileceği, hepsiyle ko-

nuşabileceği, birlikte beyin fırtınası yapabileceği, bağ ku-

rabileceği ofiste olmalarını istiyor. Kendisi eski kafalı biri. 

Ama muhtemelen bu konuda pek yanılmıyor. 

Ancak maalesef evden çalışma trendi karşı durulamaya-

cak kadar güçlü. Bunun nedeni, daha fazla bağımsızlığa, 

esnekliğe ve kişisel yaşam üzerinde daha fazla kontrole 

sahip olunduğu yanılgısı. Microsoft araştırmasına katılan-

ların yüzde 70’inin tüm kaygılarına rağmen gelecekte de 

esnek çalışma seçeneklerine sahip olmak istediklerini söy-

lemesinin nedeni de muhtemelen bu. 

Ayrıca şirketlerin bizi evde tutmakta büyük çıkarları var. 

Microsoft, Google, Amazon ve Apple gibi büyük teknoloji 

şirketlerinin bu düzenlemeleri sevmesinin nedeni, müşte-

rilerini bulut temelli işbirliği aboneliği modelllerine daha 

da mecbur bırakması. Büyük perakende şirketleri evde 

sıkılan, denetimsiz çalışanların başını çektiği büyük bir 

çevrimiçi alışveriş patlamasının tadını çıkarıyor. Büyük iş-

verenler de tesis giderlerinden büyük tasarruflar ederken, 

coğrafi sınırlara takılmadan çok daha iyi (ve ucuz) çalışan-

ları işe alabiliyor. 

Bununla birlikte, peş peşe yapılan araştırmalar, evden 

çalışan insanların daha stresli ve daha mutsuz olduğunu 

gösteriyor. Bu model çok daha fazla bölünmeye, verimlili-

ğin düşmesine, inovasyonun azalmasına yol açmış. Küçük 

işletmelerin uzaktan çalışma seçeneklerinin getirileri (ve 

bu seçeneklere yönelik talep) ile zararları arasında bir den-

ge kurması gerekecek. Bence (evden çalışma uygulama-

sının şu ana kadarki başarısızlığı düşünülürse) çoğu, “eski 

kafalı” müşterim gibi davranacak. Çalışanlarının çoğun-

lukla ofiste olmasını isteyecekler.  
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Yapay Zekâ Duyguları  
Yanlış Okuyor

Paul Ekman adlı genç bir Amerikalı psikolog, 1967’de elinde 

bazı kartlar ve yeni bir teori ile Papua Yeni Gine’ye giderek 

Fore yerlilerini ziyaret etti. Okapa bölgesindeki Fore yerli-

lerinin dünyadan izole yaşadığını duymuş ve bu insanların 

çalışması için ideal denekler olabileceğini düşünmüştü. 

Ondan önceki Batılı araştırmacılar gibi Ekman da orada 

yerli topluluklardan elde edeceği veriyle, tüm insanlarda 

aynı olan ve doğuştan gelen sınırlı sayıda evrensel duygu 

veya duygulanım bulunduğu şeklindeki tartışmalı hipote-

zini destekleyecek kanıtlar elde etmek amacındaydı. Bu 

konu yarım yüzyıldan fazladır psikolog, antropolog ve tek-

noloji uzmanları arasında tartışmalı bir konudur. Bununla 

birlikte 2024’e kadar 56 milyar dolar değerine ulaşacağı 

tahmin edilen bir pazarın da kaynağı haline gelmiş durum-

da… Bu, yapay zekâ endüstrisinin ve ortaya çıkan sorunla-

rın hikâyesidir.

KATE CRAWFORD 
Atlantic
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Ekman’ın Papua Yeni Gine serüveni bir başlangıçtı 
Ekman, Okapa’da Fore yerlilerinin duygularını değerlen-

dirmek için deneyler yaptı. Fore yerlilerinin Batılılarla ve 

kitle iletişim araçlarıyla çok az teması vardı; Ekman, yerlile-

rin temel yüz ifadelerini anladığını ve bunları sergilediğini 

göstererek bu tür ifadelerin evrensel olduğunu kanıtlamak 

istiyordu. Yöntemi basitti; onlara yüz ifadeleri içeren kart-

lar göstecek ve bu kartlardaki duyguları tarif etmelerini 

isteyecekti. Ancak Ekman’ın Fore tarihi, dili, kültürü ve si-

yaseti konusunda hiçbir eğitimi yoktu. Bu deneyleri yapar-

ken tercümandan yardım almaya çalıştı, bocaladı ve kısa 

sürede süreçten yoruldu; hayal kırıklığı içinde Papua Yeni 

Gine’den ayrıldı. Ama bu serüven sadece bir başlangıç 

olacaktı. 

Günümüzde duygulanımları tanıma araçlarının, ulusal 

güvenlik sistemleri ve havaalanlarında, eğitimde ve işe 

alım süreçlerinde, psikiyatrik hastalıkları tespit etmeyi 

amaçlayan yazılımlarda ve şiddeti öngörebilmeyi hedef-

leyen emniyet programlarında kullanıldığını görüyoruz. 

Fakat kişinin duygu durumunun, yüzü analiz edilerek doğ-

ru şekilde değerlendirilebileceği iddiası sağlam kanıtlara 

dayanmıyor. Psikolog ve nörolog Lisa Feldman Barrett li-

derliğinde yapılan 2019 tarihli bir çalışma, kişinin duygu 

durumunu yüz ifadesinden doğru şekilde tahmin edilebi-

leceğimize dair güvenilir bir kanıt olmadığını ortaya koy-

du. Peki, yapay zekâ alanında, evrensel duygular olduğu 

ve kişinin yüzünden bunların kolayca anlaşılabileceği fikri 

neden hâlâ bu derece kabul görüyor?

Otomatik ifade tanıma fikri kazançlı olduğu kadar 
zorlamadır da 
Teknoloji şirketleri, Instagram, Pinterest, Flickr fotoğrafları 

ve TikTok videoları da dahil olmak üzere, milyarlarca insan 

ifadesinden oluşan bir görüntü arşivine sahip. Artık ifade 

tanıma, tıpkı yüz tanıma gibi, teknoloji şirketlerindeki bir-

çok platformun altyapısının bir parçası haline geldi.

Yüz tanıma, belirli bir kişiyi tanımaya çalışırken, ifade ta-

nıma herhangi bir yüzü analiz ederek duyguları tespit et-

meyi ve sınıflandırmayı amaçlıyor. Otomatik ifade algılama 

sistemleri, özellikle işe alımda yaygın şekilde kullanılıyor. 

Müşterileri arasında Goldman Sachs, Intel ve Unilever’in 

de yer aldığı yapay zekâ işe alma şirketi HireVue, kişinin işe 

uygunluğuna karar vermek için makine öğrenmesini kulla-

nıyor. Şirket, 2014’te iş başvurusunda bulunanları şirketin 

en iyi performans gösterenleriyle karşılaştırabilmek için, 

video iş görüşmelerinde kişinin mikro ifadelerini, ses tonu-

nu ve diğer değişkenleri inceleyen bir yapay zekâ sistemi 

kurdu. Akademisyen ve sivil hak savunucularının eleştiri-

lerinden sonra 2021’de yüz analizini bıraksa da ses tonunu 

bir değerlendirme kriteri olarak kullanmayı sürdürüyor.

Ocak 2016’da Apple, yüz görüntülerinden duyguları al-

gılayabilen bir yazılım ürettiğini söyleyen Emotient’ı satın 

aldı. Bu girişimlerin belki de en büyüğü ise MIT’deki akade-

mik çalışmalarla ortaya çıkan, Boston merkezli Affectiva’dır. 

Affectiva, yüz ve ses ifadelerini analiz ederek insan duygu-

larını, bilişsel durumları, etkinlikleri ve insanların kullandığı 

nesneleri anlayan yapay zekâ sistemi geliştiren bir yazılım 
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şirketidir. Şirket, 87 ülkeden 10 milyondan fazla insanın ifa-

delerinden oluşan, dünyanın en büyük duygu veritabanı-

nı oluşturdu. Ayrıca Amazon, Microsoft ve IBM gibi yapay 

zekâ devlerinin tümü duygu algılama için tasarlanmış sis-

temlere sahip… 

Duygu tanıma sistemlerinin tümü benzer varsayım-

lara dayanır: Belli evrensel duygu kategorileri vardır; biz 

bu duyguları istemsizce yüz ifadelerimizle açığa vuuruz 

ve bunlar makineler tarafından tespit edilebilir. Bu inanç 

o kadar fazla kabul görüyor ki sorgulanmıyor bile… Oysa 

duyguların nasıl sınıflandırıldığına baktığımızda pek çok 

sorunla karşılaşıyoruz. 

Tomkins, duygulanımların evrensel olduğunu 
varsayıyordu
Ekman’ın araştırması, 1962’de başyapıtı Affect Imagery 

Consciousness’ın ilk cildini yayınlayan Silvan Tomkins ile 

olan karşılaşmasına dayanıyordu. Tomkins’in duygulanım 

üzerine bu çalışması, Ekman’ı çok etkiledi. Özellikle de 

Tomkins’in duygulanımların doğuştan gelen, evrimsel ve 

evrensel olduğu ve bu nedenle de tüm kültürlerde ben-

zediği fikri… Evrensellik arzusu, bu teorinin neden günü-

müzde de yapay zekâ duygu tanıma sistemlerinde yaygın 

olarak uygulandığını açıklıyor. Bu teori hem her yerde uy-

gulanabiliyor hem karmaşıklığı basitleştiriyor hem de ko-

layca tekrarlanabiliyor.

Tomkins duygulanımların yüz ifadesinin evrensel bir in-

san özelliği olduğunu varsayıyordu. Ama duygu ifadelerinin 

yorumlanmasının bireysel, sosyal ve kültürel faktörlere 

bağlı olduğunu da kabul ediyordu. Yani duygulanım araş-

tırmalarının öncüsü bile yüz ifadelerinin farklı toplumlarda 

farklı anlam ifade edebildiğini söylüyordu. 

Yüz ifadelerinin anlamı kültüre göre değişir
Yüz ifadelerinin kültüre göre değiştiği düşünüldüğünde, 

bunları makine öğrenmesi sistemlerini eğitmek için kullan-

mak, her türden farklı kaynağı, işareti ve tahmini bir araya 

getirmek anlamına gelir. Burada Ekman da dahil herkesin 

karşılaştığı sorun, dengenin nasıl sağlanacağıdır.  

1960’larda Ekman, Savunma Bakanlığının araştırma 

kolu olan Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansından 

aldığı mali destekle yüz ifadelerinde evrenselliği kanıtla-

mak için ilk çalışmalarına başladı. Bu ilk çalışmalarda Şili, 

Arjantin, Brezilya, ABD ve Japonya’dan deneklere özellikle 

korku, şaşkınlık, öfke, mutluluk, üzüntü ve tiksinti gibi “saf” 

duyguları örnekleyen yüz ifadelerinin fotoğrafları sunuldu. 

Deneklerden, fotoğrafları duygu durumuna göre seçip eti-

ketlemesi istendi. Fakat bu çalışma, hem kartlardaki yüz 

ifadelerinin doğal olmaması hem de deneklerin kartları 

seçmeye zorunlu kılınmış olması bakımından eleştirildi, 

sonuçların sağlıklı olamayacağı söylendi. 

Ekman’ın şöhretiyle birlikte çeşitli alanlardan gelen 

eleştiriler ve çalışmalarına yönelik şüphecilik de arttı. İlk 

eleştirmenlerden biri, 1960’ların sonlarında duyguların ev-

renselliği sorununu tartışan kültürel antropolog Margaret 

Mead’di. Mead, Ekman’ın kültürel faktörlerden bağımsız 
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olarak var olduğunu söylediği evrensel, biyolojik davranış 

etkenleri fikrine katılmıyordu.  

“Kaş çatmak mutlaka öfkeli olduğunuz anlamına 
gelmez”
On yıllar boyunca bu eleştiri korosuna farklı alanlardan 

pek çok bilim insanı katıldı. Ekman’ın teorisinin belki de 

en önde gelen eleştirmeni, Ekman’ın yönteminde temel 

bir döngüsel hata gören bilim tarihçisi Ruth Leys’tir. Leys, 

“Ekman’ın deneylerinde kullandığı pozlanmış veya simüle 

edilmiş fotoğrafların bir dizi temel duygusal durumu ifade 

ettiği varsayılıyordu. Ama bu fotoğraflar zaten kültürel et-

kiden yoksundu. Daha sonra fotoğraflar, farklı kültürlerden 

kişilere gösterilip duyguları etiketlendirmek için kullanıldı” 

diyor. Psikolog ve nörolog Lisa Feldman Barrett ise “Ne 

söylenirse söylensin, veri açık: Kaş çatmak mutlaka öfkeli 

olduğunuz anlamına gelmez” diyor.  

Daha da rahatsız edici olan, araştırmacıların bir duy-

gunun gerçekte ne olduğu konusunda fikir birliğine vara-

mamış olmasıdır. Duygu nedir; nasıl oluşur ve ifade edilir; 

fizyolojik veya nörobiyolojik işlevi ve uyaranlarla ilişkisi ne-

dir? Tüm bunlar konusunda fikir birliği yoktur. Peki, neden 

bu kadar eleştiriye rağmen kişinin yüz ifadesinden duygu-

ları okuma yaklaşımı varlığını sürdürüyor? 1960’lardan bu 

yana yüz hareketlerini ölçmede kullanılan pek çok sistem 

geliştirildi. Ekman’ın teorisi, geniş ölçekte otomatikleşti-

rilebildiği için bilgisayarlar için ideal görünüyordu. Teori, 

makinelerin yapabildiğiyle uyumluydu. 

Ekman’ın teori ve metodolojisinin geçerliliğine dayana-

rak güçlü kurumsal yatırımlar yapıldı. Duyguların kolayca 

sınıflandırılmadığını veya yüz ifadelerinden güvenilir şekil-

de tespit edilemediğini kabul etmek, giderek büyüyen bir 

endüstriyi baltalayabilir. Makine öğrenmesiyle ilgili çoğu 

makale, sanki bu sorunlar çözülmüş gibi Ekman’dan alın-

tı yapıyor. Bağlam, koşullandırma, ilişkisellik ve kültür gibi 

karmaşık konular genellikle göz ardı ediliyor. Ekman, fikir-

lerinin ticarileştirildiği konusunda endişelendiğini söyledi. 

Teknoloji şirketlerine duygu tanıma programlarının işe ya-

radığına dair kanıtlar elde edip edemediklerini sorduğun-

da ise hiçbir yanıt alamadı.

Yüz ifadelerini, makineler tarafından okunabilir katego-

riler halinde gruplandıran daha fazla sistem yaratmaya ça-

lışmak yerine, bu kategorilerin kökenlerini ve sosyopolitik 

sonuçlarını sorgulamalıyız. Örneğin bu sistemlerin kadın-

ların, özellikle de siyahi kadınların ifadelerini erkeklerden 

farklı etkiketlediğini biliyoruz. Maryland Üniversitesinde 

yapılan bir araştırma, bazı yüz tanıma yazılımlarının siyahi-

leri olumsuz duygularla beyazlara oranla daha fazla ilişki-

lendirdiğini; gülümseme seviyesini ölçerken bile siyahileri 

daha kızgın ve kibirli olarak kaydettiklerini gösterdi. 

Duygu tanıma işini otomatikleştirmek tehlikelidir
Bu yazılımlar bizi, iktidar sistemlerini desteklemek için ya-

lan yanlış iddiaların ortaya atıldığı frenolojik geçmişe geri 

görütebilir. (Frenoloji, Alman doktor Franz Joseph Gall ta-

rafından 1800’lerde geliştirilmiş ve 19. yüzyılda çok popü-

ler olmuş, kişinin kafa şeklinden onun karakterini, kişiliğini 

ve suça yatkınlığını belirleme iddiasında olan bir teori.) 

Duyguların tutarlı şekilde kişinin yüzünden okunabileceği 

ile ilgili onlarca yıllık bilimsel tartışma, bir noktanın altını 

çiziyor: Herkese uyan tek bir “tespit”, doğru bir yaklaşım 

değildir. Duygular karmaşıktır; kültürümüz ve geçmişimiz-

le ilişkili olarak gelişir ve değişirler. 

Oysa şimdiden iş başvurusu yapanlar, yüz ifadesi veya 

ses tonu diğer çalışanlarla uyuşmuyor diye haksız şekilde 

yargılanıyor. Öğrenciler okullarda yüzü öfkeli göründüğü 

için fişleniyor. Mağazalarda müşteriler yüz ifadeleri kuş-

ku uyandırdı diye hırsızlıkla suçlanabiliyor. Bunlar, sade-

ce teknik açıdan kusurlu olmakla kalmayan aynı zamanda 

şüpheli metodolojilere dayanan sistemlerin bedelini öde-

yenlerdir. Ekman’ın ilk deneylerinde gördüğümüz duygu-

ların dar şekilde sınıflandırılması, şimdi makine öğrenmesi 

sistemleri yoluyla kodlanıyor; dünyadaki duygusal dene-

yimlerin sonsuz karmaşıklığının bir temsiliymişçesine…  
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“ Hem Gerçeklere  
Hem Şiire İhtiyacımız Var”

Bir yönetmen olarak kimliğinizi nasıl tanımlıyorsunuz?
Nereye gidersem gideyim, dışlanmışlara bir yakınlık duyu-

yorum çünkü ben de onlardan biriyim. Nereye gidersem 

gideyim, kendimi yabancı hissediyorum. “Yalnızlık” benim 

için çok büyük bir kelime. Benim için, yalnızlık ile tek başı-

nalık arasında bir fark var. İlk iki filmimi çekerken arabama 

atlayıp tek başıma yolculuk yaptığım çok oldu. 

Gerçekten mi? Biraz açar mısınız? 
Amerika’da seyahat ettiyseniz, sizin hareket etmenizi sağ-

layacak şekilde tasarlandığını fark edersiniz. Çok genç 

bir ülke olduğu için anayoldan çıkıp ihtiyacınız olan her 

şeyi bulabilir ve tekrar yola dönebilirsiniz. Yol filmlerini de 

çok severim: Agnes Varda’nın Vagabond (Yersiz Yurtsuz) 

filmi benim için çok değerlidir. Easy Rider (Özgürlüğün 

Bedeli), Easy Rider’ı sevmemek diye bir şey olamaz. My 

Own Private Idaho (Benim Güzel Idaho’m) benim için çok 

şey ifade eder; yol filmi gibi görünmeyebilir ama aşina ol-

madıkları bir şehirde keşfe çıkan iki insanı anlatır. Issızlığın 

CHLOÉ ZHAO 
The Talks

Chloé Zhao, 2021’de Nomadland 
filmiyle En İyi Film Oscar’ını ve aynı 

filmle En İyi Yönetmen Oscar’ını alan 
Çinli yönetmendir. Zhao, bu kategoride 

Oscar alan ilk Asyalı kadın.
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ortasında bir karavanın içindeyken özlediğim çocukluğu-

mu tekrar yaşıyorum. 

Çocukluğunuzu mu özlüyorsunuz? 
Yakın dönem Çin tarihini bilmeyen çok insan var. Ben bü-

yürken (buna masumiyet çağı diyorum) cep telefonlarımız 

yoktu, internetimiz de… Hatta çok fazla araba bile yoktu. 

Sokaklarda koşturur, ağaçlara tırmanırdık. Telefon kablo-

su da çok yoktu. Otoyol ya da gökdelenlerin hayalini bile 

kurmazdık. O günler göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 

Dünya değişti. Amerika’ya gelip Güney Dakota gibi bir 

yere yerleşmek… O günleri özlüyorum. Şimdi önümde bir 

bilgisayar… 7 gün 24 saat böyle geçiyor. Dünyayla, tabiatla 

çocukluğumdaki gibi bir bağ kurmayı özlüyorum. Bir sürü 

kimlik sorunu ve sorumluluktan sıyrılmış halimi… 

Bu ruh hali filmlerinize de yansımış. Uçlarda yaşayan, bir 
köşeye atılmışların öyküleri… Özellikle de Amerika’da… 
Çin’de ya da İngiltere’de yaşıyor olsaydım, orada da 

toplumun çeperlerine sıkışmış insanlarla ilgilenirdim. 

Amerika’da minimalizm, fazlalıklardan kurtulma ve küçük 

evler trend oluyor. Kapitalist ekonomi ya da tüketici odaklı 

ekonominin yarattığı baskıyı hepimiz hissediyoruz. Biraz 

yorulduk çünkü bunun bizi o kadar da mutlu etmediğini 

fark ettik. Mutluluk beklentimiz ile gerçeklik buluşmadığı 

için daha da perişanız ama kapitalist bir toplum yaşamını 

sürdürmek istiyorsa tüketmeye devam etmeli. 

Aksi halde her şey çöker. 
Doğru, beklentilerimizi yükseltmek zorunda ki daha fazla-

sını isteyelim. Sonuç olarak, asla gerçekten mutlu olamıyo-

ruz. Son birkaç yıldır ben de bunu yaşıyorum. Nomadland 

gibi bir filmle mükemmel bir zamanda buluştuğumu his-

sediyorum. Pandemi pek çok kişi için her şeyi durdurdu. 

Herkes yavaşladı ve hayatı yeniden gözden geçiriyor. Bu 

film, duyduğum kadarıyla, pek çok kişiye teselli verdi. Bu, 

beklemediğimiz bir şeydi. Bu filmde, keşfetmek istediğimiz 

bir konu vardı. Her şey dikkatinizi dağıtabilir ve sizi sevdik-

lerinizden ayırabilir. Kendinizle barışık olmazsanız hayatla 

da barışık olmazsınız. 

Siz bu öyküde kendinizden bir şeyler görüyor musunuz? 
Bu, çok derin bir soru. Bir şeyle tanımlanmama arzusu 

olabilir. Bir film yaparken seçeneğimin olmaması, belli bir 

yolu kullanmaya zorlanmak… Her filmin beni yeni yerle-

re götürmesini, beni zorlamasını istiyorum. Karakterimin 

böyle gelişebileceğini düşünüyorum.  

Nomadland filminde aktörler yerine gerçek göçebeler 
kullanmanızın nedeni bu mu? 
Filme temel olan Jessica Bruder’in kitabını okuduğumda 

karakter gelişiminden ve o insanların hayat hikâyelerinden 

çok etkilenmiştim. Mesele, anlattığınız öyküye uygun doğ-

ru yöntemi bulmaktı. Hayatımızda hem gerçeklere hem 

de şiire ihtiyacımız var. Bazen gerçekler doğruyu şiirden 

daha iyi gösterir bazen de tam tersi. Benim beğendiğim 

belgeseller ikisini birleştirebilenlerdir. Duygusal bir doğ-

ruyu rakamlar ve gerçeklerle yakalamakta zorlandığınızda 

şiiri devreye sokabilirsiniz. Duygusal doğru, kurgunun gü-

cünde saklıdır. Şiir sayesinde birbirimizle bağ kurmamızı 

sağlayan, paylaşılmış insani deneyimi anlayabiliriz.  


