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Yok olma riski altında olanlar yalnızca hayvanlar 
değil, dünyada mahsuller de hızla tükeniyor. 
Tabağımızda ne olduğu işte bu yüzden önemli.   

Türkiye’nin doğusunda, üzerine gri dağların gölgesi düşen 

altın renkli bir tarlada, elimi uzatıp nesli tehlikede olan bir 

türe dokundum. Ataları milyonlarca yıl boyunca evrim ge-

çirmiş ve uzun zaman önce buraya göçmüştü. Bu yayla-

daki köyler için vazgeçilmezdi ama zamanı tükeniyordu. 

Çiftçi “yalnızca birkaç tarla kaldı” dedi, “soyu kolayca tüke-

necek”. Tehlikede olan bu tür, nadir bir kuş veya yakalama-

sı zor vahşi bir hayvan değil gıdaydı; bir tür buğday! Dünya 

çapındaki soy tükenmesi hikâyelerinde daha az alışık oldu-

ğumuz bir karakter ama onu hepimiz tanımalıyız. 

Yemek Yiyerek Kendi 
Soyumuzu mu Tüketiyoruz?

DAN SALADINO
The Guardian
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Çoğumuz için, bir tarla buğday diğerinden çok farklı 

görünmeyebilir ama bu tahıl sıradan değil. Kavılca, Doğu 

Anadolu manzaralarını 400 kuşak (yaklaşık 10.000 yıl) bo-

yunca bal rengine boyadı. Dünya tarihinin en eski ekili gıda-

larından biriydi, şimdi ise en nadirlerinden.  

Her yerdeymiş gibi görünen bir gıda, soyunun tükenme 

tehlikesiyle nasıl karşı karşıya olabilir? Cevap, buğdayın bir 

türünün diğerinden farklı olması ve birçok türün risk altında 

olmasıdır; tahıl hastalıkları ve iklim değişimiyle mücadele 

etmek için ihtiyacımız olan önemli karakteristiklere sahip 

olanlar da dahil. Kavılca’nın nadirliği, gıdamızda söz konusu 

olan kitlesel yok oluşu sembolize ediyor. 

Hayatlarımızın birçok yönü gittikçe homojenleşiyor. Aynı 

dükkânlardan alışveriş yapabiliyoruz, aynı markaları görebi-

liyoruz ve tüm dünyada aynı modaları benimseyebiliyoruz. 

Aynısı beslenmemiz için de geçerli. Kısa bir süre içinde, 

nerede olursak olalım aynı gıdaları tüketebilmek mümkün 

hale geldi ve tekdüzeliğin yenilebilen hali yaratılmış oldu. 

“Ama bir saniye” diyebilirsiniz, “ben ebeveynime veya de-

de-nineme kıyasla daha çeşitli besleniyorum”. Bir açıdan, 

bu doğru. Londra’da, Los Angeles’ta veya Lima’da bile ol-

sanız, suşi, köri veya McDonald’s yiyebilirsiniz; bir avokado, 

mango veya muz ısırabilirsiniz; Coca-Cola, Budweiser veya 

markalı bir suyu yudumlayabilirsiniz. Bize sunulanlar ilk ba-

kışta çeşitli gibi görünebilir, ta ki tüm dünyada aynı şekilde 

yayılan “çeşitliliğin” aynısı olduğunu fark edene kadar. 

Dünyanın beslenmesini birkaç şirket kontrol ediyor
Şu gerçeklere bir bakalım: Dünyanın gıdasının çoğunun 

kaynağı (tohumlar) çoğunlukla yalnızca dört büyük şirketin 

kontrolü altında; dünyanın peynirlerinin yarısı yalnızca bir 

şirket tarafından üretilen bakteri veya enzimler kullanılarak 

yapılıyor, tüm dünyada içilen her dört biradan biri, aynı bi-

racının ürünü; ABD’den Çin’e, küresel domuz eti üretiminin 

çoğu yalnızca bir domuz türünün genetiği üzerine kurulu 

ve belki de en ünlü olarak, 1500’den fazla muz çeşidi bulun-

masına rağmen küresel ticarete yalnızca bir tanesi hükme-

diyor: Cavendish.

Bu seviyede tekdüzelik daha önce tecrübe edilmemiş-

ti. İnsan beslenmesi son 150 yılda (yaklaşık 6 kuşak) önce-

sindeki 1 milyon yıldakinden (yaklaşık 40.000 kuşak) daha 

fazla değişim gördü. Yaşamımız ve tüketimimiz daha önce 

benzeri görülmemiş bir deneyin parçası. 

Bir tür olarak evrimimizin çoğunluğu boyunca, önce av-

cı-toplayıcı sonra da çiftçiler olarak, beslenmemiz oldukça 

çeşitliydi. Gıdalarımız bir yerin ürünüydü ve mahsuller belli 

bir çevreye adapte olmuştu, orada yaşayan insanların ter-

cih ve bilgisiyle, aynı zamanda da iklim, toprak, su ve hatta 

rakımla şekillendirilmişti. Bu çeşitlilik, çiftçilerin sakladığı 

tohumlarda, insanların yetiştirdikleri meyve ve sebzelerin 

tatlarında, besledikleri hayvan türlerinde, pişirdikleri ek-

meklerde, yaptıkları peynir ve içeceklerde depolanıyor ve 

aktarılıyordu.
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Kavılca buğdayı yok olmakta olan bu çeşitliliğin hayatta 

kalan örneklerinden, ama ucu ucuna. Kendine has bir tarihi 

ve dünyanın belirli bir yeri ve oranın insanlarıyla olan bir bağı 

var. Kendi çevresine mükemmel şekilde adapte olmasına ve 

benzersiz bir lezzete sahip olmasına rağmen bu tahıl, yal-

nızca bizim yaşam süremiz içinde tehlikeye düştü ve soyu-

nun tükenmesinin eşiğine geldi. Bu, daha binlerce mahsul 

ve gıda için geçerli. Hepsinin hikâyesini ve azalma sebebini 

bilmeliyiz çünkü var olmayı sürdürmemiz buna bağlı. 

Çeşitlilik şart
Benim gıda gazeteciliğine girişim bir kriz sırasında oldu. Yıl 

2008’di ve dünya çoğunlukla banka sistemlerini mahveden 

finansal karmaşaya odaklanırken, mühim bir gıda hikâyesi 

de gelişmekteydi. Buğday, pirinç ve darı fiyatları rekor yük-

sekliklere çıkıyor ve küresel piyasalarda üç kere zirve yapı-

yordu. Bu da dünyanın en yoksul insanlarından on milyonlar-

casını açlığa itti ve gerilimleri artırdı; sonradan Arap baharı 

olarak adlandırılan olaylar patlak verdi. İsyanlar ve protesto-

lar Tunus’ta ve Mısır’da hükümetleri yıktı ve Suriye’de geri-

limi tetikledi. Onlarca yıldan beri ilk kez, insanlar gıdamızın 

geleceği hakkında ciddi sorular soruyordu. Mahsul bilim-

ciler dünyaya 2050’ye kadar 10 milyara varması beklenen 

7,5 milyar insanla yeryüzünde küresel hasatların yüzde 70 

artış göstermesi gerektiğini anlatmaya başladı. Bu durum-

da daha fazla çeşitlilik istemek bir şımarıklık gibi olurdu. 

Ama şimdi çeşitliliğin geleceğimiz için şart olduğunu fark 

ediyoruz. 

Bu düşünce değişiminin kanıtı 2019’un Eylül ayında 

New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde gerçekleşen 

iklim eylemi zirvesinde geldi. O sırada süt ürünleri devi 

Danone’nin CEO’su olan Emmanuel Faber, toplantıdaki şir-

ket liderlerine ve siyasetçilere, dünyanın son yüz yıl içinde 

yaratmış olduğu gıda sisteminin devam edemeyeceğini 

söyledi. “Bilim sayesinde yaşam döngüsünü ve kurallarını 

değiştirebileceğimizi düşündük” dedi. “Kendimizi mono-

kültürlerle besleyebileceğimizi ve dünyanın gıda tedariki-

nin çoğunu birkaç bitkiye dayandırabileceğimizi sandık.” 

Faber, bu yaklaşımın artık iflas ettiğini belirtti. “Şimdiye dek 

hayatı öldürüyorduk, şimdi onu onarmalıyız.”

Faber, çeşitliliği kurtarmak için aralarında Unilever, Nestlé, 

Mars ve Kellogg’s’un da bulunduğu (100 ülkedeki toplam 

yıllık gıda satışları yaklaşık 500 milyar dolar olan) 20 küre-

sel gıda şirketi tarafından desteklenen bir söz veriyordu. Bu 

etkinlikte Faber, süt ürünleri endüstrisinin bazı kısımlarında 

ineklerin yüzde 99’unun yalnızca Holstein türüne ait olmasıy-

la ilgili endişelerini de belirtti. Küresel gıda sistemi hakkında 

“artık aşırı basitleştirildi” dedi, “çeşitliliği tamamen kaybettik”.

Eğer gıdamızda homojenliği yaratan ve yaymaya yardımcı 

olan şirketler artık kaybolan çeşitlilik hakkındaki endişelerini 

belirtiyorsa, hepimiz bunun farkına varmalıyız. Kaybettiğimiz 

şeyin ne kadar devasa olduğunun farkına yeni varıyoruz ama 

eğer şimdi harekete geçersek onu kurtarabiliriz.

Gıdamızdaki çeşitliliğin azalması ve bu kadar fazla gıdanın 

tehlike altında olması, kazara gerçekleşmedi: Bu tamamen 

insan ürünü bir problem. En büyük mahsul çeşitliliği azal-

ması, İkinci Dünya Savaşından sonraki dönemde, mahsul 

bilimcilerin milyonlarca insanı açlıktan kurtarma çabasıyla 

pirinç ve buğday gibi tahılları olağanüstü ölçeklerde üretme 

yolları bulmasıyla oldu. Dünyanın çaresizce ihtiyaç duyduğu 

fazladan gıdayı yetiştirmek için binlerce geleneksel çeşidin 

yerine az sayıda süper üretken çeşit geldi. Bunu mümkün 

kılan strateji (daha fazla zirai kimyasal, daha fazla sulama ve 

yeni genetik bilimi) sonradan “yeşil devrim” olarak bilindi.

Onun sayesinde tahıl üretimi üç katına çıktı ve 1970 ile 

2020 arasında insan nüfusu iki kattan fazla arttı. Ama daha 

tekdüze mahsul üretmenin asıl tehlikesi, mahsulün fela-

ketlere karşı savunmasız hale gelmesidir. Az sayıdaki bitki 

seleksiyonuna dayalı bir küresel gıda sisteminin hastalık-

lara, haşerelere ve iklim aşırılıklarına yenik düşme ihtimali 

daha fazladır. 

Doğayı aşırı basitleştirmenin bedeli
Yeşil devrim dahiyane bilimi temel alsa da doğayı aşırı ba-

sitleştirmeye çalıştı ve bu bizim için ters tepmeye başlıyor. 

Birbirinin aynısı olan buğday tarlaları ortaya çıkarırken yük-

sek derecede adapte olmuş dayanıklı binlerce çeşidi geride 

bıraktık. Değerli özellikler çoğu zaman kaybedildi. Hatamızı 

görmeye başlıyoruz; bizden öncekilerde bilgelik vardı. 

Tüm zaman boyunca insanlar tarafından yenilen 6000 

bitki türü arasından, dünya şu anda çoğunlukla sadece 

dokuzunu yiyor, bunlardan sadece üçü (pirinç, buğday ve 

darı) kalorilerin yüzde 50’sini sağlıyor. Patates, arpa, palm 

yağı, soya ve şekeri de (pancar ve kamış) eklerseniz, türü-

müze enerji sağlayan kalorilerin yüzde 75’ini buldunuz bile. 

Binlerce gıda tehlike altında ve soyu tükenmiş durumda ol-

duğundan, az sayıda çeşit hâkimiyet kurdu. Örneğin Çin’de 

binlerce yıl önce evcilleştirilen ve 1970’lere kadar Asya 
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dışında bilinmeyen soya, artık dünyada en çok ticareti yapı-

lan tarımsal emtiadan biri. Bizi besleyen domuz, tavuk, sığır 

ve çiftlik balıkları için yem olarak kullanılan soya, milyarlar-

ca insan tarafından tüketilen ve gittikçe daha homojen hale 

gelen beslenmede yıldız bir oyuncu. Bu diyetsel değişimler 

küresel bir seviyede gerçekleşiyor, hepsi tekdüzeliğe işaret 

ediyor ve böyle bir şey tarihte daha önce hiç görülmedi.

Yalnızca birkaç bin yıl önceki bir insanın diyeti, günü-

müzde çoğumuzun yediklerinden daha çeşitliydi. 1950’de, 

Danimarka’nın Jutland yarımadasında turba kazıcılar, 2500 

yıl önce idam edilmiş (veya bir ihtimal kurban edilmiş) bir 

adamın bozulmamış bedenini buldu. Adamın midesinde 

arpadan, ketenden ve 40’tan fazla bitkinin tohumundan 

yapılmış yulaf lapası vardı. Günümüzde doğu Afrika’da, 

dünyanın son avcı toplayıcılarından olan Hadzalar, potan-

siyel olarak 800’den fazla bitki ve hayvan türünden oluşan 

ve çok çeşitli yumru, dut, yaprak, küçük memeliler, büyük 

av hayvanları, kuşlar ve ballar içeren bir menüden yiyor. 

Endüstrileştirilmiş dünyada onların diyetini taklit edemeyiz 

ama onlardan ders alabiliriz. 

Eski günlere dönüş çağrısı yapmıyorum. Ama geçmişin 

bize günümüzün dünyasında ve gelecekte nasıl barınabile-

ceğimiz hakkında neler öğretebileceğini değerlendirmemiz 

gerektiğini düşünüyorum. Güncel gıda sistemimiz, gezege-

nin yıkımına katkı sağlıyor: Bir milyon bitki ve hayvan türü 

şu anda soy tükenmesi tehdidi altında; yoğun monokültür-

ler ekmek için hektarlarca orman kesiyoruz, sonra da onları 

beslemek adına gübre yapmak için günde milyonlarca varil 

petrol yakıyoruz. Kalan vaktimizde de çiftçilik yapıyoruz. 

Tehlike altındaki gıdaları kurtarmanın bu sorunlara çö-

züm getireceğini iddia edemem ama bunun çözümün bir 

parçası olması gerektiğine inanıyorum. Örneğin Kavılca 

buğdayı, modern tahılların yaşayamayacağı kadar soğuk ve 

nemli şartlarda gelişebilir. Arpa, İngiltere’de Orkney’nin zor-

lu çevresine o kadar mükemmel adapte olmuştur ki, yetiş-

mesi için başka hiçbir kimyasala ve gübreye gerek yoktur. 

Ve bir zamanlar güney Avustralya’da bolca bulunan sulu ve 

besleyici bir kök olan murnong, insanların doğayla uyum 

içinde yemek yeme konusunda yerlilerden öğrenecek çok 

şeyi olduğunun bir başka kanıtı. 

Nuh’un Ambarı
Tehlike altında ve soy tükenmesi riski altında olmak kavra-

mı genellikle vahşi yaşam için kullanılır. 1960’lardan beri, 

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından derlenen kır-

mızı liste, savunmasız bitki ve hayvan türlerini kataloglar 

(yazı sırasında yaklaşık 105.000) ve soy tükenmesi riski al-

tında olanları (neredeyse 30.000) vurgular. 

1990’ların ortasında bu listenin yalnızca gıdalara odak-

lı bir versiyonu, İtalya’da Slow Food hareketi tarafından 

düzenlenmiş ve adına da Nuh’un Ambarı denmişti. Bunu 

oluşturan grup bir gıda, yerel bir ürün veya mahsul tehli-

keye girdiğinde bir yaşam tarzının, bilginin ve yeteneğin, 

yerli bir ekonominin ve bir ekosistemin de tehlikeye girdi-

ğini gördü. Çeşitliliğe saygı çağrıları tüm dünyadan çiftçi-

lerin, aşçıların ve kampanyacıların hayal gücünü kendine 

çekti ve onlar da Ambar’a kendi tehlike altındaki gıdalarını 

eklemeye başladı. 

Ben bunu yazarken, Nuh’un Ambarı 130 ülkeden 5312 

gıda içeriyor ve 762 adet ürün bir listede değerlendirilme-

yi bekliyor. Bana nadir bir Kavılca buğdayı tarlası gösteren 

çiftçi de dahil olmak üzere, tehlike altındaki gıdaların to-

humlarını muhafaza eden birçok insanla tanıştım. Dünyanın 

sizin yaşadığınız kısmında da böyle kahramanlar olması 

muhtemel. Siz de kendi bölgenizdeki tehlike altındaki gıda-

ları bularak yardımcı olabilirsiniz, bu bir elma çeşidi veya 

yerli bir peynir olabilir. Bunları yiyerek, kurtulmalarına yar-

dımcı olabilirsiniz. Bu tür gıdalar, besinden çok daha faz-

lasını temsil eder. Onlar tarihtir, kimliktir, zevktir, kültürdür, 

coğrafyadır, genetiktir, bilimdir, yaratıcılıktır ve zanaattır. Ve 

bizim geleceğimizdir.  
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Koronavirüs krizi geleceğin sosyal devletlerinin 
çıkarlar üzerinde değil, özen etiği üzerine 
kurulması gerektiğini gösterdi.   

Kapitalizm, çağımızın hâkim politik-ekonomik sistemi ko-

numunda. Neoliberal kapitalizmde,  toplumsal yaşam dü-

zeninde piyasalara öncelik tanınıyor. İtirazlar yükselmesi-

ne rağmen, bu sistem bilişsel hegemonyasını sürdürüyor. 

Neoliberal kapitalizm, ekonomik organizasyonun ana-

litik sisteminden ibaret değildir; aynı zamanda piyasanın 

etik bağlamı oluşturmakta etkin bir rol oynadığı, toplumun 

nasıl organize edilmesi gerektiğine dair fikirler sunan nor-

matif bir yapıdadır. Bu sistem çıkarcı bir girişimci bireyci-

liği savunur. Bu özelliklerin doğal ve arzulanır şeyler oldu-

ğunu söyleyen sistem, derin ve yoğun özene ise karşıdır. 

Neoliberal kapitalizm bireyleri iş güvenliği, zenginlik, 

sosyal statü, kişisel ilişkiler ya da ahlaki değerler gibi her 

alanda rekabetçi olmaya teşvik eder. Böyle bir sistemde 

özene daha gerilerde, ikincil bir rol düşer. 

Özen, Kapitalizm ve Politika
KATHLEEN LYNCH

Social Europe
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Para en yaygın kullanılan başarı ölçütü, yetkinlik ve de-

ğerin en önemli göstergesidir; her şeyin birbiriyle kıyas-

lanmasını ve ölçülmesini sağlayan ortak payda. Bakımları 

için yüksek rayiçler ödemeye gücü yetmeyen kesimlere 

(çocuklar, yoksullar ve engelli yetişkinler) özen gösterme-

ye zaman ayırmak, para kazanılabilecek zamanın aptalca, 

idealist bir şekilde harcanması olarak görülüyor. 

Oysa yaşam özene dayanıyor. Özen, insanlığın ve geze-

genin geleceği açısından hayati bir önem taşıyor. 

Hiyerarşik düşünce
Özenin değersizleştirilmesi süreci kapitalizmle başlamadı. 

Descartes tarafından 1641’de beden ile zihin arasında yapı-

lan res cogitans ve res extensa (“düşünen şey” ve “uzamlı 

şey”) ayrımı, insanlar konusunda ikili ve hiyerarşik düşün-

ceyi teşvik etti. Düşünen şeyler, uzamlı şeyleri, yani doğayı 

kontrol edebilirdi. Kadınlar ve yerliler de doğanın bir par-

çası olduğuna göre, Descartes’ın “efendiler ve doğanın sa-

hipleri” olarak adlandırdığı kişilere tabi olmaları gerekirdi. 

Dolayısıyla, özen, toplum değil doğa bazında tanımla-

nır oldu ve bu sayede de sömürülebilir bir şeye dönüştü; 

kadınların temel, içgüdüsel bir özelliği, “doğallıkla” yapa-

bildikleri bir şey. Bunun sonucunda, özenin, tabiatı gereği 

kadınlara özgü bir şey olarak görülmeye, takdir ya da ödül 

gerektiren bir iş olmadığı düşünülmeye başlandı.

Özenin insanı tanımlayan bir iş olmadığı inancı zaman-

la Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde, vatandaşlığı 

tanımlayan bir iş olmadığı görüşüne dönüştü. TH Marshall’ın 

çok etkili vatandaşlık kavramı, (devletin himayesi altında) 

sivil, politik ve sosyo-ekonomik haklara sahip birey fikrine 

odaklandı. Vatandaşlık, özen gösterme sorumluluğu ya da 

özen gösterilme hakkıyla eşdeğer görülmüyordu. 

Savaş sonrası dönemde Avrupa’da özen hakkı (çocuk 

yardımı ödemeleri, çocukların ve yaşlıların bakımının dev-

let tarafından karşılanması gibi) kabul görmeye başlasa 

da insanların yetişkinlik, özellikle de yaşlılık dönemlerin-

deki ekonomik güvenceleri, çalıştıkları dönemdeki statü-

lerine bağlıydı. Bu bağlamda, Avrupa Birliği Temel Haklar 

Bildirgesi ve Lizbon Anlaşmasında temel hedef, çalışanla-

rın haklarının artırılmasıydı. 

Ancak, Avrupa’nın sosyal güvenlik sistemlerindeki boş-

luklar COVID-19 pandemisiyle birlikte iyice belirgin bir hal 

aldı. Yaşlı bakım evlerindeki yüksek ölüm oranları, ne yaşlı, 

korunmasız insanların ne de onların bakıcılarının öncelikli 

olmadığını ortaya çıkardı. 

Hor görülen bağımlılık
Sanayileşme sonrası dönemde, yetişkinlik ve vatandaşlık 

kavramları bağımsızlık ve özerklik idealleriyle yakından 

bağlantılıydı. Yetişkinlerin bağımlılığının “iyi” bir yanı yok-

tu. Çocuklar ve hangi nedenle olursa olsun işsiz kalan ye-

tişkinler hor görülen bir bağımlılık statüsüne yerleştirilmiş-

ti. Bu durum yavaş yavaş değişiyor ve kimi ülkeler ücretsiz 

aile bakımını sigorta kapsamına almayı değerlendiriyor. 



EKİM ‘21  /  7

Bu bakış açısının yaygınlığı, modern Avrupa’daki “aktif” 

ve “sorumluluk sahibi” vatandaşlık kavramlarının kurum-

sallaştırılmasında bariz şekilde görülebiliyor. Engelliler da-

hil, herkesin aktif birer ekonomik unsur olması bekleniyor. 

İşsizler ve “yoksullar” harekete geçmeyi ve değerli, çalışan 

vatandaşlar haline gelmeyi başaramadıklarında ahlaki açı-

dan değersizleştiriliyor ve cezalandırılıyor. 

Bağımlı olmanın utanç verici olması nedeniyle, bağımlı-

ların bakımı da utanç verici olarak görülüyor. Bakım, özel-

likle aile içinde ücretsiz gerçekleştirildiğinde, gerçek iş 

olarak görülmüyor. 

Homines curans

Kapitalizm ahlaktan yoksun değildir. Ancak para kazanma 

anlayışının hâkimiyetindeki kapitalizm, kâr elde etmeye 

yönelik organize savaşlar yoluyla şiddeti ve ölümü müm-

kün kılmakla kalmaz, aynı zamanda insanların bakımsızlık-

tan (yoksulluk, evsizlik ve/ya da sağlık hizmetlerine erişe-

memek) ölmesine de izin verir. 

Ancak, insanlar çıkarcı olsa da tamamen çıkarcı de-

ğildir. Başkalarına, hatta tanımadıkları insanlara sevgiy-

le bağlanmalarını sağlayan ilişkileri vardır; aynı zamanda 

da özgecildirler. Para, statü ve güçten önemli şeyler de 

vardır, çünkü sevme ve özen gösterme arzusu tüketme 

ve sahip olma arzusuna paralel ilerler: homines curans 

(şefkatli insan) da sosyolojik açıdan homo economicus 

kadar gerçektir.

Pandemi sırasında öğrendiğimiz şeylerden biri de in-

sanlığın birbirine bağımlı olduğudur. Bu bağlar ahlak 

anlayışını besler: Diğer insanlara duyduğumuz ihtiyaç, 

başkalarını düşünmemizi sağlar. İnsanlar ahlaki açıdan 

kendinden ve başkalarından beklenen davranışları belir-

leyebilir ve davranışlarına bu doğrultuda çekidüzen vere-

bilir. Pandemi bize hastalık döneminde bakımın opsiyo-

nel bir şey olmadığını öğretti: Yaşamla ölüm arasındaki 

farkı bu bakım belirler. 

Yeni anlatı
Ancak homines curans’ı politik açıdan hayata geçirebil-

mek için öncelikle bu kavramı entelektüel açıdan hayata 

geçirmek gerekir. Bu da toplumsal değişimin ana akım, er-

kek egemen “efendiler”den bağımsız şekilde ifade edildiği 

yeni bir anlayış gerektirir. Entelektüel açıdan yeniden orta-

ya çıkarılarak politik hayata taşınabilen “kültürel kalıntılar” 

var. 

Kültürel kalıntıların bulunabileceği alanlardan biri şef-

kat dolu sevgi, özen ve dayanışma dünyasıdır; insanların 

değer verdiği, gündelik yaşamlarına bir anlam kazandıran 

ilişkiler. Her ne kadar özen söylemleri politika tarafından 

“evcilleştirilmiş” hatta susturulmuş olsa da özenli ilişkilerin 

temelini oluşturan değerlerin onay görmesi neoliberaliz-

me yönelik direnişi canlandırabilir. Bu sayede yeni bir dil 

ve politik açıdan yeni öncelikler yaratılabilir. 

Kararların sadece ekonomik ve toplumsal çıkarlar bağ-

lamında verildiği varsayımıyla politik modeller kurulması 

(parti politikalarının normu), çıkarcı hesaplar uğruna, in-

sanları bir araya getiren bağlar ve sözlere haksızlık eder. 

Bu anlayış pandemi sırasında birçok yerel toplulukta ser-

gilenen dayanışmayı ve başkalarına odaklanma çabalarını 

zedeler. 

Tamamen çıkarcı politikanın anlatısına meydan okuyan 

yeni bir özen politikası ve şefkatli bir adalet sistemi kurma-

nın zamanı geldi. Bu, sadece özenin politik etik açısından 

benzersiz öneminden dolayı değil, aynı zamanda insanla-

rın kapitalist ahlak rehberliğindeki bir dünyaya hâkim olan 

korku, nefret ve şiddet anlatısına itiraz etmesini sağlaya-

cak entelektüel ve politik bir yola ihtiyacı olmasından do-

layı da gereklidir.  
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Geçen yıl, her kamusal sorunun bir sosyal medya so-

rununa dönüştüğünü gördük. 2020 yazındaki Black 

Lives Matter (Siyah Hayatlar Önemlidir) protestoları, hız-

la Trump’ın “Yağma başlarsa, atış serbest” tweeti üzerine 

tartışmalara yol açtı. COVID-19 salgınına nasıl karşılık vere-

ceğimiz üzerine tartışmalar, sosyal medya platformlarının 

yanlış aşı haberleri yayıp yaymadığıyla ilgili olmaya baş-

ladı. Gerçek ve çevrimiçi dünya üst üste bindi ve zaman 

zaman kesişmeye başladı: 6 Ocak’ta protestocular Kongre 

binasına hücum etti. Amerikan demokrasisinin fiziki tem-

siline yönelik saldırı hızla çevrimiçi paylaşımlara malzeme 

oldu. Karşıtlıklar biriktikçe, kamu, sosyal medya şirketleri-

nin “ahlaki netlik” için karar almasını istiyor. 

Sosyal Medya Devletleri 
BRENDAN MACKIE 

Noema
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Böylesi bir ahlaki netliği bulmak çok zor çünkü hepimi-

zin sosyal medyanın aslında ne olduğu konusunda kafa-

sı karışık. Sosyal medya şirketleri sıklıkla, tıpkı posta hiz-

metleri ya da sabit telefon hatları gibi, sadece tarafsız bir 

platform olduklarını öne sürüyor. Bu tarafsızlık, içeriklerini 

yönetmek için sınırlı yasal ve ahlaki sorumlulukları oldu-

ğu anlamına geliyor. Diğer yandan, eleştirmenler, sosyal 

medya platformlarının daha çok gazete veya dergiye ben-

zediğini savunuyor. Çünkü sosyal medya platformları, belli 

bazı gönderileri diğerlerinin üstünde tutarak içeriği etkin 

şekilde yönetiyor. Popüler gönderilerin doğruluğunu kont-

rol etmek, nefret söylemlerini yasaklamak ve tıbbi dezen-

formasyonun önüne geçmek gibi kamu yararını gözetecek 

editöryel tutumları olması isteniyor. 

Silikon Vadisindekiler arasında bile mühendislik ve ta-

sarım düşüncesi konuşuluyor. Silikon Vadisinin parlak mü-

hendisleri zor ve teknik sorunları tekrar tekrar çözerek yeni 

ve daha gelişmiş bir dünya için teknik çözümler geliştire-

cek. 18. yüzyılda yaşayan mühendisler de buharlı motor 

üzerinde kafa patlayıp Sanayi Devrimini gerçekleştirecek 

teknolojiyi yaratmıştı. 

Ancak bu metaforların hiçbiri aradığımız ahlaki netliği 

ya da meşruluğu sağlamadı. Bunun sonucunda bir metafor 

daha ortaya çıktı: Sosyal medya şirketleri devlettir. Tıpkı 

devletler gibi; uzman, şeffaf, adil, evrensel ve eşitlikçi pro-

sedürlerle yönetilmelidirler. Yine de bu metafor henüz 

eksik çünkü sosyal medya devletlerinin aldığı asil formu 

hesaba katmıyor. 

Erken modern dönemde Avrupa (1500-1800), sosyal 

medya şirketlerine çok benzeyen, en agresif, inovatif ve 

güçlü organizasyonların ortaya çıkışına tanık oldu. Bunlara 

şirket-devlet de diyebiliriz. Tıpkı şirketler gibi, şirket-devlet-

ler de kâr peşinde koşuyor, hissedarları var ve insan çalıştı-

rıyorlar. Ancak, tıpkı devletler gibi, şirket-devletlerin de belli 

bir mıntıkası var; bu mıntıka içinde ekonomik, dini ve sosyal 

yaşamı düzenliyor, diplomasi yapıyor hatta savaş açıyorlar. 

Bu şirket-devlet bölgeleri, geleneksel devlet bölgelerin-

den farklıdır: Anavatanlarından çok uzaktadırlar ve genel-

likle kale, liman, imtiyaz ağları aracılığıyla birbirleriyle zayıf 

bağları vardır. En güçlü şirket-devlet, İngiliz Doğu Hindistan 

Şirketi’dir. Mütevazı bir başlangıcın ardından yaklaşık yüz 

yıl boyunca Hint yarımadasının kontrolünü elinde tutmuş-

tur. Bu tarihsel analoji, günümüzdeki sosyal medya plat-

formlarının gerçekte ne olduğunu anlamakta yardımcı ola-

cak ve sosyal medyanın geleceğini düşünmemizde fayda 

sağlayacaktır. 
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Devlet gücünün farklı bir biçimi
Sosyal medya şirketleri bölgeleri kontrol etmez, bayrakları 

yoktur, vergi toplamaz ve orduları da yoktur. Yine de, on-

lar da tıpkı önceki şirket-devletler gibi, şirket ile devletin 

melezidir. 

Birbirine kenetlenmiş iki güç, büyük sosyal medya şir-

ketlerine devlet gibi olma özelliği veriyor. İlk olarak, sivil 

toplum ve kamusal alanda etkin bir tekel kurdular. Siyaset 

artık çevrimiçi yapılıyor. En azından 2010’dan bu yana, 

örgütlenen her sosyal hareket büyük oranda sosyal med-

yada organize oluyor. Siyasi konuşmalar da çevrimiçi... 

Facebook, Twitter ya da YouTube’a (daha da genişletirsek 

Reddit, Instagram ve LinkedIn’e) girmek istemiyorsanız, 

toplumsal tartışmalarda sesinizi duyuramazsınız. Rekabet, 

şirketlerin tekeline tehdit oluşturmuyor çünkü sahanın 

güçlü bir ağ etkisi var. TikTok ya da Parler gibi yeni sos-

yal medya şirketleri sadece niş taraftar toplayabiliyor, 

Facebook gibi herkesin uğrak yeri haline gelemiyor. 

İkincisi, kolektif hareket ve toplumsal tartışmaların araç-

ları üzerindeki bu tekel, sosyal medya şirketlerine inanıl-

maz bir gözetleme ve kontrol gücü veriyor. Bugüne kadar, 

bu güç, sadece bize bir şeyler satmak için kullanılıyor gi-

biydi; bir dakika önce konuştuğumuz bir konu hakkında 

ürkütücü ve gizemli reklamlar alıyorduk. Ancak bu güç 

daha agresif kullanılabilir: Demokratik politikaların akışını 

değiştirmek ve belki de isyan başlatmak ya da devlet po-

litikalarını desteklemek gibi… Bu gücün, bir şekilde bize 

karşı kullanılmadığından emin olmak zor. 

Toplum üzerindeki bu güçle baş etmek zor çünkü artık 

çok farklı bir şekli var. Çağdaş ulus devlet iki boyutlu bir 

çokgen olarak görülebilir. Haritada bir ulus çizip bu renkli 

bölgenin adı Amerika diyebilirsiniz. Sosyal medya devlet-

leri ise, aksine, ağlardaki kamu gücünü hem devlet sınırları 

hem de kültürel sınırların ötesinde kullanır ve bunu harita 

üzerinde göstermek zordur. Her yerde gibidirler. Onlarca 

ülkedeki insanların sosyal medya linkleri aracılığıyla, deniz 

altındaki fiber optik kabloları kullanarak etkileşimde bulu-

nurlar. Yine de, aynı zamanda, bu etkileşimler hiçbir yerde 

değil gibidir, bağlantı çok geçici ve parçalıdır. 

Sosyal medya gücünün doğasındaki ağ etkisi nedeniy-

le, nasıl kontrol edilebileceği belli değildir. Çok uluslu ağ-

ları düzenlemesi için ulus devletlerin yasama organlarına 

bel bağlayamayız çünkü bu ağlar ulusal sınırlarla durduru-

lamaz. Aynı zamanda insanları yaptıkları veya söyledikleri 

şeyden sorumlu tutan geleneklere ya da normlara da bel 

bağlayamayız çünkü çevrimiçi etkileşimlerin bir kökü ve 

maddi dayanağı yoktur. Sosyal medyada ne olup bittiğini 

anlayabilen tek yapı sosyal medya şirketlerinin kendisi gibi 

görünüyor. Bu nedenle, ahlaki netlik için onlara bakmak 

zorundayız. 

Şirket araçları toplumsal sorunları neden çözemez?
Şirket-devletin şirket ve devlet parçaları, tarihsel olarak 

gergindir. Erken modern dönem şirket-devletler, genellik-

le büyük can kaybına mal olan bölgeleri kontrol altına alıp 

sömürmüştür. Doğu Hindistan Şirketi, 1765’te Hindistan’ın 

Bengal, Bihar ve Orissa bölgelerini vergiye bağladıktan 

sonra, hissedarlarını zenginleştirmek için vergi oranlarını 

sürekli zorlamıştır. Bu kötü yönetim altında, 1769’da büyük 

bir kıtlık başlamış, bölge nüfusunun üçte biri, 1 ila 10 mil-

yon kişi telef olmuştur. Sosyal medya devletlerinin hibrid 

doğası, benzer bir gerginlikle karşılaşacaklarını gösteriyor. 

Şirket değerleri (kârı maksimize etmek, sorunlarla bürok-

ratik olarak mücadele etmek) meşruiyetlerini baltalıyor, 

özellikle de kritik toplumsal sorunlar karşısında. 

İçerik moderasyonu sorununu ele alalım. 15 yıl önce, 

sosyal medyanın içerik moderasyonu, sezgiler ile ifade 

özgürlüğü normlarının bir karışımına dayanıyordu. Ancak 

bu yaklaşımın iki sorunu var. İlki, sezgiler ölçeklenemez. 

Amerikalı üniversite mezunu teknoloji çalışanlarının, 

Amerikalı üniversite mezunu kullanıcıların içeriğini mode-

re edebileceğini düşünebilirsiniz. Ancak moderatörler ve 

kullanıcılar gerçek anlamda küresel hale gelince, İsveç ile 

Pakistan gibi birbirinden çok farklı kültürler arasında adil 

ve öngörülebilir politikalar oluşturmak için tarafsız bürok-

ratik standartlar gerekir. 

İkincisi, ifade özgürlüğü normları, oldukça toksik dav-

ranışlara yol açabilir; yeni kullanıcıların şevkini kırıp büyü-

meyi sekteye uğratabilir. Pek çok platform bu moderasyon 

sorunlarına benzer çözümler üretiyor: İçerik parçalarının 

çevrimiçi ortamda kalıp kalmamasına karar verecek daha 

istikrarlı ve akılcı, tekrarlamalı bir gelişme prosedürü. 

Haydarabad’dan Dublin’e kadar, doğru eğitimle silahlan-

mış ve doğru akış şemalarına sahip, her yerdeki çalışan-

ların hedefi, platformlarda hangi içeriğin yayınlanıp yayın-

lanmayacağına karar vermektir. 

Prosedürsel çözümler, içerik moderasyonu kararları-

nın nasıl meşru görülebileceği sorununu çözmez. İçerik 
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moderasyonu, aslında toplumsal bir sorundur: Toplumun 

ne söyleyebileceğini ve böylelikle toplumun ne olduğunu 

belirler. Bu tür sorunları çözmek zordur çünkü genelde ka-

zananlarla kaybedenlerin paylaşabileceği yeterli kaynak 

yoktur: statü, itibar, gerçek, güç ve para. Kurumlar bu karar-

ların kabulünü garanti altına alabildikleri sürece meşrudur. 

Sosyal medya şirketleri, toplumsal güçlerini meşrulaştır-

makta başarısız oldular çünkü böylesi toplumsal sorunlara 

mühendis gibi yaklaştılar, farklı pazarlar arasında ölçek-

lendirilebilecek en etkili çözümleri bulacak akıllı uzman-

ların peşinde koştular. Ürün için mükemmel ama politik 

açıdan berbat bir seçim. Sonuç olarak, sosyal medya şir-

ketleri, toplumsal muhalefete karşı kırılgan hale geldi; her 

yeni aşağılanmayla, her yeni yanlış adımla, sosyal medya 

şirketlerinin toplumsal gücü azaldı. Bu da çevrimiçi top-

lumsal alanının ortasında büyük bir delik açtı. Görünüşe 

göre ortamda hiç yetişkin yok. Yeni bir çözüm gerekiyor 

yoksa sosyal medyanın gücü azalıp yok olacak. 

Düzenleme, çıkış, demokrasi
Erken modern dönem şirket-devletlerin gücü yükseldikçe, 

meşruluklarını yıpratan toplumsal muhalefetle de karşılaş-

tılar. Doğu Hindistan Şirketi bile sindirildi. Bengal kıtlığı da 

dahil olmak üzere, sayısız skandalın ardından, İngiliz par-

lamentosu şirket üzerinde daha fazla kontrol ve denetim 

kurmaya başladı. En sonunda şirket basit bir devlet apa-

ratına dönüştü. Şirket yönetimi 1858’de resmen sona erdi. 

Diğer şirket-devletlerin çoğu ya başarısız oldu ya da ana 

devletleri tarafından yutuldu. Sonraki yüzyıl şirket-devlet-

ler tamamen gayrimeşru görüldü. 

Aynı şeyin bugün sosyal medya devletlerine olmayaca-

ğının garantisi yok. Özellikle Avrupa’da, sosyal medya, kişi-

sel gizlilik adına çok daha sıkı devlet düzenlemeleriyle kar-

şı karşıya; şirketlerin devlet benzeri gözetleme ve sosyal 

kontrol güçleri sınırlandırılıyor. Dahası, sivil toplum üzerin-

de kurdukları etkin tekeli kırmaya yönelik çağrılar da var. 

Çin’in yaklaşımı, sosyal medya şirketi-devlet sorununu 

bambaşka bir yolla çözdü: Sosyal medyayı devletin bir or-

ganı haline getirdi. Teknolojik çözümler, sansür ve devlet 

destekli paylaşımlar yoluyla Çin sosyal medyası ulusal sı-

nırlar içinde tutuldu ve devlete tıpkı gerçek hayata olduğu 

gibi, sosyal medyaya da müdahale etme şansı doğdu. 

Bu çözümler, başlarda, göründüğünden daha çok 

umut vaat edicidir çünkü sosyal medyanın şirket-devlet 

melezliğini ortaya çıkarır. Ancak sosyal medyanın gerçek 

yaşamın yerini almasıyla ortaya çıkan sorunlarla kendileri 

yüzleşmezler. Erken dönem şirket-devletlerin çöküşünde 

gördüğümüz gibi, devlet düzenlemesiyle ve devlet güdü-

müyle hareket eden sosyal medya, bugün şikâyet ettiğimiz 

sosyal medya devletlerinden daha zorlayıcı, daha kısıtla-

yıcı ve daha manipülatif olabilir. Erken modern dönemin 

şirket devletlerinin imparatorluk hayalleri, en azından kâr 

arayışıyla sınırlıydı. Ulus devletin böyle bir derdi yok. Kâr 

peşinde değil; zafer, kazanç ve güvenlik peşinde koşuyor. 

Diğer seçenek ise geri çekilmektir. Sivil toplumun açık-

lığından tartışma ve gözetimin daha az olduğu özel alanla-

ra çekilme… Erken modern dönem İngiliz sivil toplumuna 

böyle oldu. 1670’lerde, Londra’daki kahvehanelerde alı-

şılmamış bir kamu alanı ortaya çıkmaya başladı.  Sonraki 

40 yıl boyunca, erkekler kahvehanelere gidip, sadece bir 

nesil önce tamamen devletin işi olarak görülen kamusal 

meseleleri, sınıf, inanç ve siyasi çıkar gözetmeksizin diğer 

erkeklerle konuşabiliyordu. Heyecan verici ve bereketli, 

siyaset, finans, edebiyat ve bilimde gelişmelerin önünü 

açan bir süreçti. Ancak insanlar kahvehane deneyimini ra-

hatsız edici bulmaya başladı. Kahvehane sürekli siyasi tar-

tışmaların yaşandığı ve sık sık yanlış anlaşılmaların ortaya 

çıktığı gürültülü bir yerdi. 

1760’lardan sonra, kahvehaneler sakinleşti ve sohbetler 

üyelik usulü işleyen özel kulüplerde devam etti. Böylece 

eski kahvehanelerin açıklığının bir kısmı korundu ama 

özel salonların konforunda, aynı fikirleri savunan erkekle-

rin arasında… Gerçi bu da bir çeşit kamusal alandı; insan-

lar birbirleriyle konuşuyor, gazetelerini okuyor, kamusal 
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meseleleri tartışıyordu. Zıt fikirlerle çok karşılaşılmayan, 

güvenli alanlardı. 

Kamusal alanda bugün de benzer bir geri çekilme görü-

yoruz. Bir zamanlar Facebook’un en önemli özelliği olan ifa-

de özgürlüğünün enerjisi 2016’dan sonra yerini Facebook 

“gruplarına” ve WhatsApp, WeChat ve Telegram gibi, yaban-

cıların gözetiminden uzak “grup sohbeti” uygulamalarına 

bıraktı. Bu trend devam ederse, sosyal medya şirketlerinin 

sivil toplum üzerindeki tekeli kırılacak. Ancak aynı zamanda 

pek çoğumuzun sosyal medyada yer alıp birlikte konuşarak 

kakofonik projelerde yer almamızı da engelleyecek. 

Sosyal medya devletlerinin sorunları düzenleme, milli-

leştirme ya da çıkışla değil demokratikleşme süreçleriyle 

çözülebilir. Bu biraz ütopik görünebilir, özellikle de çağdaş 

liberal demokrasilerin kendi meşruluğunu bu kadar kay-

bettiği bir dönemde… En basitinden sosyal medya Donald 

Trump’ı yasaklayıp yasaklamama gibi tartışmalı konularda 

oylama imkânı sunarak demokratik bir süreç başlatabilir. 

Bu oylamanın faydalarından biri, en tartışmalı konularda 

herkese söz hakkı vererek platformun meşruiyetini sağla-

maya çabalamasıdır. 

Böylesi bir doğrudan demokrasinin pek çok handikapı 

olacaktır. Sosyal medya şirketleri geçmişte doğrudan halk 

oylamaları yapmayı denedi. 2009’da, Facebook’un hizmet 

sözleşmesindeki tartışmalı değişikliklerden sonra, şirket 

yeni politikalarını oylamaya sundu. Katılımcı oranı yüzde 

0,3 oldu. Nihayet 2012’de doğrudan demokrasi politikası 

rafa kaldırıldı. 

Doğrudan demokrasi (çevrimiçi çetelerin çoğunluğu 

ele geçirme riski) yerine, sosyal medya devletleri temsili 

demokrasiyi denemelidir. Herkesin tek tek, hakkında pek 

bilgi sahibi olmadığı her konuda oy kullanması yerine, bazı 

bölgelerde temsilciler seçebilirler. Oylar, o topluluklardaki 

katılımcılara göre ölçeklendirilebilir. 

Erken modern dönem şirketler, üyeler arasında de-

mokratik hareketin nasıl teşvik edileceğine güzel bir ör-

nek oluşturabilir: Demokrasilerini şamatalı toplantılarla 

bir arada yürüttüler. Önemli demokratik işlerin görül-

düğü toplantılar aslında yıllık festivallerdi; yeme, içme, 

kadeh kaldırma, bağıra çağıra şarkı söyleme… Ayrıca, bu 

toplantılar şirket-devletin servetini nasıl artırabileceğine 

kafa yoran, farklı düşüncelerden insanların bir araya gel-

diği yerlerdi… 

Benzer şekilde, sosyal medya devletleri, çevrimiçi ka-

musal yaşamı oyunlaştırarak demokrasiyi, politik süreç-

lere katılımı eğlenceli hale getirebilirler. Sosyal medya 

platformları katılım ve sosyal etkileşimi artırmak için ürün-

lerini zaten şişiriyorlar. Bu araçları demokratik açıdan daha 

sağlıklı davranışlar geliştirmek için kullanabiliriz. Belki de 

çevrimiçi tartışmalar, seçilmişlerden oluşan bir temsilciler 

grubu aracılığıyla siyasi gündemin parçası haline gelecek.

Bu yapı, yeni bir ulusötesi demokratik sosyal medya 

kamu alanı biçimine dönüşebilir. Bölgesel politikaların 

yetersiz kaldığı küresel sorunlara çözüm üretebilecek bir 

mekanizma kurulabilir. Uluslararası vergi muafiyeti, örgüt-

lü suç, servet eşitsizliği ve iklim değişikliği gibi sorunlar… 

Rekabet halindeki siyasi kimlikler en nihayetinde birbirle-

riyle uzlaşır. 

Sosyal medyanın özgürleştirici vaatlerini yerine ge-

tirebilmesi için siyasi bir hareket gerekiyor. Ödül büyük: 

Gerçekten küresel bir kamusal alan 21. yüzyılın acil sorun-

larına çözüm üretebilir. Yol biraz engebeli. Çözüm Doğu 

Hindistan Şirketi 2.0’ı kurmak değil. Facebook Bağımsızlık 

Bildirgesi de değil. Sosyal medyanın General Electric’ini 

kurmak da değil. Rüşvetçi, kaba, eşitsizlikçi ve partizan 

olmamalı. 

İlk adım, sosyal medya dediğimizde özel şirketlerin özel 

hareketlerini kastetmediğimizi görmek olmalı. Aslında si-

yasetin merkezinde olan bir şeyi kastediyoruz: Biz kimiz 

ve toplumumuz hangi ortak zemin üzerinde yükseliyor. 

Bu, uzmanlardan ya da mühendislerden oluşan komitele-

rin verebileceği kararları aşan bir durum. Daha kapsayıcı, 

daha geniş katılımlı ve sesi daha çok çıkan toplumun ken-

disi bu kararları almalı.  
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İş Dünyasında Alçakgönüllü 
Olmak Neden Önemli?

Son araştırmalar, hatalarından ders çıkaran 
kişilerin ortak bir özelliği olduğunu gösteriyor: 
Alçakgönüllülük. Alçakgönüllü kişiler, hataların 
ve onlar sayesinde öğrenecekleri şeylerin 
değerini bilir; bu da onları diğerlerinin önüne 
geçirir. Alçakgönüllülüğe ve hatalardan ders 
çıkarmaya dair olumlu bir tutum geliştirmeliyiz. 

Hatalar ve hatalardan ders çıkarmak, zamanımızın sloganı 

gibi görünüyor. Çeviklik, yalın girişim gibi popüler yakla-

şımlar, deney yapma ve hatalardan hızlı şekilde ders çı-

karma becerisini 21. yüzyılın en temel yetkinlikleri haline 

getirdi. Araştırmalar ayrıca hatalarından ders çıkaran kişi-

lerin daha yaratıcı ve esnek olduğunu, değişken çalışma 

ortamlarında daha yüksek performans sergileyebildikleri-

ni gösteriyor.

Ancak hatalardan ders çıkarmak, söylendiği kadar kolay 

değildir. Erken çocukluktan itibaren, bize hata yapmaktan 

CHRISTOPH SECKLER 
World Economic Forum  
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kaçınmamız gerektiği öğretilir. Okulda yapmamız gereken 

ne çok şey olduğunu hatırlıyor musunuz? Çoğu kişi bir şey-

ler ters gittiğinde savunmaya geçer ve konuyla ilgili konuş-

maktan kaçınır. Aptal görünmekten ya da hata yapmakla 

suçlanmaktan korku duyarız. Sonuç olarak, başarısızlıklar-

dan çok başarıları analiz ederiz. Bu da hatalardan ders çı-

karmayı engeller. 

Yine de umut var
Yakın zamanda benim de parçası olduğum bir araştırmada, 

hatalardan etkili şekilde ders çıkaran kişilerin ortak bir özel-

liği olduğunu keşfettik: Alçakgönüllülük. Alçakgönüllülük, 

kendini doğru şekilde değerlendirmeye istekli olmayı, baş-

kalarının güçlü yönlerini ve sunduğu katkıyı takdir etmeyi 

ve öğrenmeye hevesli olmayı kapsar.   

Alçakgönüllü kişi, neden hatalardan ders çıkarma konu-

sunda daha başarılıdır? Çünkü alçakgönüllü kişi, kendini 

doğru şekilde değerlendirmeye ve geribildirimleri takdir et-

meye isteklidir. Hata ve yanlışlar, kişiye eylemleri hakkında 

geribildirim sağlar. Bu yüzden alçakgönüllü kişi, hataların 

ve onlar sayesinde öğreneceği şeylerin değerini bilir. Bu da 

ona diğerleri karşısında avantaj sağlar.

Alçakgönüllülüğü teşvik etmek ve şirketinizde hatalar-

dan ders çıkarma kültürünü geliştirmek istiyor musunuz? 

İşte etkisi kanıtlanmış üç yol: 

1. Alçakgönüllülüğe karşı olumlu bir tutum geliştirin
Alçakgönüllülüğe karşı geliştirilen tutum; kişilerin alçakgö-

nüllülüğü ne kadar iyi veya arzu edilen bir şey olarak gör-

düğünü belirler. İyi olduğunu düşündüğümüzde, o yönde 

davranma olasılığımız da artar. Ne yazık ki günümüzün di-

linde alçakgönüllülük, genellikle düşük benlik saygısı veya 

düşük değer duygusu gibi olumsuz şeylerle ilişkilendirilir.

Alçakgönüllülüğün bir güçlü karakter özelliği hatta er-

dem olduğunu söyleyerek aksi görüştekilere meydan oku-

yun. Liderlik üzerine çalışan uzmanlar, alçakgönüllülüğün, 

CEO’nun performansı üzerindeki etkisine dair ikna edici 

kanıtlar buldu. CEO’nun alçakgönüllülüğü takdir etmesi ise 

güçlendirici bir çalışma ortamı yaratarak kurumsal perfor-

mansa dönüşür. Bu yüzdendir ki bazıları mütevazı liderlerin 

en iyi liderler olduğunu söyler. 

İsterseniz daha da ileri gidelim. Filozoflar uzun zaman-

dır alçakgönüllülüğü; cesaret, bilgelik ve bağışlayıcılık gibi 

erdemlerin temeli olan bir meta erdem olarak görüyor. 
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Ayrıca, alçakgönüllülük Aristoteles’in “Altın Orta”sında, 

Budizm’im “Orta Yol”unda ve Konfüçyüs’ün “Zhong Yong” 

yani “Ortalama Doktrini”nde de karşımıza çıkar.  

Dolayısıyla, alçakgönüllülüğü yeniden düşünmek için 

pek çok neden var gibi görünüyor.

2. Alçakgönüllü davranışları destekleyen kültürel 
normlar oluşturun
Sosyal normların davranışlarımız üzerinde güçlü bir et-

kisi var. Sosyal normlar, kişiyi ondan hangi davranışların 

beklendiği konusunda yönlendirir. Yine de birçok şirkette 

alçakgönüllülük, en tepede yer alan kültürel normlar ara-

sında sayılmaz. 

Alçakgönüllülükle ilişkili davranışları överek, kültürel 

normları bu yönde geliştirebilirsiniz. Bir çalışan kritik bir 

konuda geribildirim istediğinde, bunu övün. Başkalarının 

güçlü yanlarını kabul eden kişiyi onurlandırın. Yeni şeyler 

öğrenmeye hevesli kişileri destekleyin. Böylece, bu kültü-

rü yaymış olursunuz. 

Ayrıca bu konuda rol modeli olan çalışanları öne çıka-

rın. Örneğin alçakgönüllü çalışanları onurlandırdığınız bir 

ödül sistemi oluşturabilirsiniz. Tabii bu aynı zamanda sizin 

de rol modeli olmanız anlamına gelir. Bir şey bilmediğiniz-

de veya yardıma ihtiyacınız olduğunda bunu açıkça kabul 

edin. Başkalarının sunduğu katkıyı takdir edin. Araştırmalar 

gösteriyor ki bu tür ufak söz ve davranışlar, alçakgönüllülü-

ğü modellediği gibi çevrenizdekileri güçlendiriyor da. 

3. İnsanların alçakgönüllü davranabilmesini kolaylaştırın
Kişi, kolay olacağını düşündüğü davranışa yönelir. Başka 

bir deyişle, bir şeyi yapmak kolaysa kişinin o davranışı ser-

gilemesi daha olasıdır. Başkalarını takdir etmek ve öğren-

meye hevesli olmak belki kolay sayılır ama kişinin kendini 

doğru şekilde değerlendirmesi, özellikle de işler ters gitti-

ğinde, o kadar kolay olmayabilir. 

Bu nedenle, kişilerin kendini doğru şekilde değerlen-

direbilmesini kolaylaştırmaya çalışın. Bunu yapmanın bir 

yolu doğrulanabilir, öngörülebilir ve kontrol edilebilir geri-

bildirim sağlamaktır. Doğru gitmeyen şeylerle ilgili verilen 

geribildirim, bazılarını savunmacı yapabilir ve bu da öğ-

renmeyi engeller. Geribildirim doğrulanabilir, öngörülebi-

lir ve kontrol edilebilir olduğunda savunma eğilimi azalır, 

bu da hatalardan ders çıkarmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, geribildirim konusunda küçük bir hileye başvu-

rabilirsiniz; geribildirim istemek yerine, iş arkadaşlarınızı 

kör noktalarınızın neler olduğunu açıklamaya davet edin. 

Onlara şu soruyu sorun: “Başkaları, bende benim fark et-

meyebileceğim neler görüyor?” Bu şekilde daha dürüst ce-

vaplar alırsınız ve bu da kendinizi daha doğru değerlendir-

menize yardımcı olur.  
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Olduğunuzu Sandığınız  
Kişi Değilsiniz

David Brooks, New York Times’taki yazısında, 
“hayal etmenin” ve “görmenin” farklı 
zihinsel becerileri tanımladığını öğrenerek 
yetiştirildiğimize, ancak zihnimizde olup 
bitenlere dair daha fazla bilgi edindikçe, bu 
kavramların hızla bulanıklaşmaya başladığına 
dikkat çekiyor.  

Bir şeyi görmek ile hayal etmek arasındaki farkı anlayabil-

diğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz şey gerçek-

ten oradadır; hayal ettiğinizde ise onu kurarsınız. Bunlar 

çok farklı şeylerdir.
Sorun, araştırmacılar insanlardan bir şey, örneğin bir 

domatesi hayal etmesini istediğinde ve onlara bir domate-

sin zar zor sezilebilen bir fotoğrafını gösterdiğinde, o do-

matesi hayal etme sürecini, görme sürecinden ayırmanın 

güçleşmesidir. Çünkü bu iki süreç de beynin aynı bölgele-

rini kullanır. 

DAVID BROOKS
New York Times
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O şeyi düşünmeyi bırakmanız fayda sağlayabilir. 

Kafatasınızın içindeki karanlık bir alanda hapsedilmiş hal-

deki beyniniz, dünyanın bir resmini oluşturabilmek ama-

cıyla parça parça bilgilerden yararlanmaya çalışır. Dış 

dünyayı biraz da deneyimlerden yararlanarak oluşturur. 

Nadine Dijkstra, Nautilus’ta, “Görünüşe göre gerçeklik ve 

hayaller beynimizde iç içe geçiyor” diyor. “Bu da içsel dün-

yamızla dış dünyamız arasındaki ayrımın sandığımız kadar 

net olmayabileceği anlamına geliyor.”

“Hayal etmenin” ve “görmenin” farklı zihinsel becerile-

ri tanımladığını öğrenerek yetiştirildik. Ancak zihnimizde 

olup bitenlere dair daha fazla bilgi edindikçe, bu kavram-

lar hızla bulanıklaşmaya başlıyor. 

Bu durum her alanda gerçekleşiyor. İnsanlar yüzyıllar 

boyunca farklı düşünsel faaliyetleri tanımlayacak farklı 

kavramlar geliştirdi: hafıza, algı, duygu, dikkat, karar ver-

me becerisi. Ancak şimdi, bilim insanları beynin işlevini 

inceleme becerilerini geliştirdikçe, gözlemledikleri faali-

yetlerin kültürümüzün ürettiği dikkatle tanımlanmış, ken-

dimizi anlamak amacıyla yararlandığımız kategorilere gir-

mediğini görüyor. 

Birkaç örnek vereyim: 

Mantık/Duygu: Rasyonel beyin fikirler üretir ve fikirler-

den yararlanır, duygular ise bizi sarıverir gibi gelir. Ancak 

Northeastern Üniversitesinden Lisa Feldman Barrett gibi 

kimi nörobilimciler, insanların duyguları da düşünceleri 

de oluşturduğunu ve aralarında net bir ayrım olmadığını 

savunuyor. Duygularımızı kontrol altına almak amacıyla 

mantık becerimizden yararlanabileceğimizi düşünürüz an-

cak kimi nörobilimciler olup bitenin bu olduğundan emin 

değil. Dahası, duygular bir şeylere verilen değeri belirler, 

dolayısıyla mantıktan bağımsız ya da mantığa karşıt bir 

şey değil, mantık açısından yararlıdır. 

Gözlem/Hafıza: Gözlem şeffaf bir süreç gibi gelir. 

Gözlerinizi açar ve gördüklerinizi kaydedersiniz. Oysa gör-

mek, büyük ölçüde, görmeyi beklediklerinize dair, dene-

yimlerimize dayanan zihinsel kestirimlerde bulunmak ve 

ardından duyusal girdileri kestirimlerinizi kontrol etmek 

ve ayarlamak amacıyla kullanmaktır. Dolayısıyla, hafızanız 

gördüklerinizi büyük ölçüde etkiler. Sussex Üniversitesi 

nörobilimcisi Anil Seth, “Algılar en az dışarıdan içeriye 

doğru hareket ettiği kadar, belki de daha fazla içeriden 

dışarıya doğru hareket eder” diyor. Duygular ve hafıza 

arasındaki iletişim, Seth’in “kontrollü halüsinasyon” adını 
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verdiği, gerçekliği belirlemeye en yaklaştığımız nokta olan 

şeyi ortaya çıkarır. 

Anlamak/Deneyimlemek: Anlamak bilişsel bir süreç 

gibi gelir. Bir şeyi incelersiniz ve ne olduğunu belirlersi-

niz. Deneyim duyusal bir şey gibidir. Bir olayı fiziksel ola-

rak yaşarsınız. Ancak Oregon Üniversitesi Felsefe Bölümü 

profesörü Mark Johnson, bedenden bağımsız bir kavrayış 

diye bir şey olmadığını söyler. Sinirsel, kimyasal ve be-

densel tepkileriniz her an birbirleriyle iletişim halindedir. 

Dolayısıyla hem anlama hem de deneyimleme, hem fizik-

sel hem de zihinsel süreçlerdir. Sussex Üniversitesinde 

felsefe doktorası yapan Joe Gough, “Eksiksiz bir insanla 

karşılaştığınızda” der, “bu kişinin ‘beden’ ve ‘zihin’ olarak 

ayrılabileceğini düşünmemeliyiz.”

Öz Denetim: Öz denetim, otokontrol, metanet gibi bir şey 

varmış gibi konuşuruz. Ancak Stanford psikoloji profesörü 

Russell Poldrack, laboratuvar ortamında insanlarla gerçek-

leştirilen otokontrol düzeyini ölçmeye yönelik oyunların, 

gerçek hayatta alkole ya da uyuşturucuya direnip dire-

nemeyeceğini göstermediğini söylüyor. Bu da Poldrack’a 

göre, “öz denetim” sandığımız şeyin, farklı süreçlerin karı-

şımı olabileceğini gösteriyor. 
Jordana Cepelewicz bir süre önce Quanta dergisinde 

genel kavramsal sıkıntılarla ilgili mükemmel bir makale 

yayınladı. Makaleye göre, Montreal Üniversitesi nörobi-

limcisi Paul Cisek, “Karar verme ya da dikkat gibi kav-

ramların beyinde bir karşılığı olmadığını görüyorsunuz” 

diyor. Cepelewicz, bu alanda çalışan isimlerin bazıları-

nın, düşünce hakkındaki düşüncelerimizi oluşturan kav-

ramların radikal şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini 

düşünüyor.

Heyecan verici bir durum. Epeydir 50 yıllık “duygu” ya da 

“mantık” gibi kavramların geçerliliğini yitirip yitirmeyece-

ğini düşünüyordum. Gelecekteki kimi dehalar, kim oldu-

ğumuzu ve nasıl düşündüğümüzü ortaya koyan daha en-

tegre ve isabetli paradigmalar geliştirecek.
Araştırmacıların bütünsel bir anlayışa yönelmesi hoşu-

ma gidiyor. Nörobilimciler uzun bir süre zamanlarını bey-

nin hangi bölümünün hangi işlevi üstlendiğini belirleme-

ye çalışmaya harcadı (Korkunun merkezi amigdaladır!). 

Günümüzde beyindeki, bedendeki ve ortamdaki ağların 

kapsamlı zihinsel durumlar yaratmak adına birlikte çalış-

ma şekillerini de inceliyorlar. İnsanların ve grupların ken-

di gerçeklerini yaratıcı şekilde oluşturduğunu ve kendi 

oluşturduğu hayatı yaşadığını konuşmanın zamanı geldi. 

Gençlere sık sık genetik okumalarını söylerim. Bu alan 

kesinlikle büyük öneme sahip olacak. Ancak şimdi bütün 

bunları da incelememiz gerektiğini fark ediyorum. Bizi 

büyük, heyecan verici değişimler bekliyor.  


