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Gıda, çetrefilli bir iş. Dünya çapında, insan nüfusunun yüz-

de 10’undan fazlası aç, yüzde 25 civarı ise aşırı kilolu ya da 

obez. Diğer bir yüzde 25 ise ya yetersiz besleniyor ya da 

aşırı… 

Gıda, sadece bir yiyecek meselesi değildir. Market raf-

larına ulaşmadan çok önce, üretim süreci, dünyadaki ya-

şamın uzunluğunu ve kalitesini etkileyen pek çok faktörü 

barındırır. Ormanlar, tarım arazisi oluşturmak için yok edil-

di, atmosfer ısınıyor, çeşitlilik sistematik olarak azaltılıyor,  

Covid-19 gibi hayvandan bulaşan virüslere karşı hiçbir en-

gel kalmıyor, toprak ve su kirlendi, bitkiler ve hayvanlar kor-

kunç etkileri olan kimyasal maddelere maruz bırakılıyor. 

Dünya nüfusunun 2050’de 10 milyarı bulacağı öngörü-

lüyor. Bu kadar insanı nasıl doyuracağız? Dahası, bu kadar 

insanı, dünyaya daha fazla zarar vermeden nasıl doyura-

cağız? 

10 Milyar İnsanı Nasıl 
Doyuracağız?

BIRLEŞMIŞ MILLETLER ÇEVRE 
PROGRAMI

(UNEP)
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Herkese yetecek kadar yiyecek var
Son beş yılda, açlığı azaltmak için yürütülen çabalar ya-

vaşlasa da, kanıtlar bize, bugün karşımızdaki sorunun yi-

yecek kıtlığı olmadığını gösteriyor. Asıl mesele, verimlilik. 

Bunu üretim ve tüketim süreçlerinde görebiliriz, toprağın 

nasıl kullanıldığına bakmakla başlayabiliriz. Et ve hayvan-

sal ürünlere artan talebi karşılamak için, dünyanın tarım 

arazilerinin yüzde 60’ı büyükbaş hayvan otlağı olarak kul-

lanılıyor.

Süreç içinde, tarlayla masa arasında, üretilen gıdanın 

üçte biri kayboluyor ya da israf ediliyor. Yılda ortalama 1,3 

milyar ton gıda çöpe atılıyor. 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Prog-

ramından Clementine O’Connor, durumu şöyle açıklıyor: 

“Başka bir sorun yaratacaksa bir sorunu çözmenin ne 

faydası var, daha fazla israf etmek için daha fazla gıda 

üretiliyor.”

Sadece matematikle açıklanamaz
Geleneksel bakış açısı, açlığın çözümü olarak niceliği mer-

keze koyar. Daha fazla yiyeceğin daha az açlık anlamına 

geleceğini varsayar, daha fazla zenginlik daha sağlıklı ya-

şam demektir. Çünkü daha fazla gelir, daha fazla yiyecek 

almanıza olanak sağlar. 

Ancak uzun vadeli trendler, bu denklemin o kadar da 

basit olmadığını gösteriyor. 

Yoksulluk 1990’da yüzde 36’yken 2015’te yüzde 10’a düş-

tü. Açlığı azaltma çabaları ise bu kadar başarılı olmadı. As-

lında, on yıllar süren hafif ama düzenli düşüşün ardından 

açlık 2015’te tekrar yükselmeye başladı. Buna ek olarak ye-

tersiz beslenme de ciddi bir sorun haline geldi. Pek çok ülke 

“iki yük”le birden uğraşıyor: Yetersiz beslenme ve obezite. 

Daha fazla yiyecek üretmek için uygulanan bütün yön-

temler, çevre ve insan sağlığı üzerinde sorunlara yol açtı. 

Yoğunlaştırılmış tarım kötü bir döngüye girdi, hem mev-

cut hem de ilerideki gıda üretiminin güvenliğini tehdit etti; 

tarımsal üretimi genişletmek ağaçların ve yaban hayatın 

ortadan kaldırılması demekti; iklim değişikliği taşkınları, 

selleri ve fırtınaları artırarak gıda güvenliğine darbe vurdu. 

Gıda üretimini artırması için kullanılan böcek ilaçları ve 

gübreler de endişe konusu. Sadece toprağı ve suyu kirlet-

mekle kalmıyor, biyo-çeşitliliğin yok olmasına neden olu-

yor, her yıl, 25 milyon kişi akut böcek ilacı zehirlenmesi 

yaşıyor. 
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Tarım ve beslenme için doğa olmazsa olmazdır
Doğayı görmezden gelemezsiniz, kandıramazsınız. Hem 

sağlıklı hem de sürdürülebilir gıda üretmek doğaya karşı 

değil, doğayla birlikte çalışmayı gerektirir. 

Çiftçiler sayısız yerel bitki çeşidini ekmeyi bıraktıkla-

rı için besin enerjimizin yüzde 60’ını sadece üç üründen 

alıyoruz: Pirinç, mısır ve buğday. Sonuç olarak, insanlığın 

üçte biri yetersiz besleniyor.

İklim değişikliği nedeniyle durumun daha da kötüleş-

mesi bekleniyor. Harvard Üniversitesinde yapılan bir araş-

tırmaya göre, 2050’de ekinler o kadar çok karbondioksite 

maruz kalacak ki, içerdikleri çinkonun yüzde 10’unu, demi-

rin yüzde 5’ini ve proteinin yüzde 8’ini kaybedecekler. 

Doğa bizim müttefikimiz
Doğanın kıymetini bilerek bütünsel bir gıda üretim siste-

mi kurmak, çevre, halk sağlığı ve ekonomi için çok faydalı 

olacaktır. 

Karbondioksiti azaltmak gıdanın besin değerine olumlu 

etki yapabilir, bu da dünya nüfusunun ezici çoğunluğunun 

(yüzde 76) büyük oranda bitkiyle beslendiği düşünüldü-

ğünde, önemlidir. Aynı zamanda aşırı hava olaylarını da 

engelleyebilir. Bu da küçük çaplı ekonomik şoklara karşı 

dirençli olmayan küçük ölçekli çiftçiler için önemlidir. Do-

ğayı korumak, hem geçim kaynaklarını hem de ekonomiyi 

korumak demektir. 

Biyo-çeşitliliği eski haline getirmek, gıda sistemlerinin 

direncini artırmak, çiftçilerin ürünleri çeşitlendirmesini 

sağlamak, böcek ilaçlarına, hastalıklara ve iklim değişik-

liğine karşı dayanıklı olmak anlamına gelir. Aynı zamanda 

bugüne kadar görmediğimiz virüslerin ortaya çıkıp yayıl-

ması riskini de azaltır. 

Bitki temelli beslenmenin yaygınlaşması, daha az toprak 

kullanımı, daha az sera gazı üretimi ve daha az su kullanımı 

demektir. Ayrıca kalp hastalıkları, inme, diyabet ve kanser 

gibi ölümcül ve tedavisi yüksek maliyetli hastalıkların azal-

masında da önemli bir rol oynar.

10 milyar insanı güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde 
beslemek için gıda sistemlerini yeniden ele almalıyız 
Üretimden tüketime, tüm gıda sistemini yeniden ele alma-

lıyız. Tüm bileşenlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, yakın 

ve uzun vadeli etkilerini anlamalıyız. Tarım, biyo-çeşitlilik 

kaybına, iklim değişikliğine ve kirlenmeye karşı bir çözüm 

olarak algılanmalı. 

Politikalar, işbirliği üzerine kurulmalı ve gıda sistemine 

bütünsel yaklaşmalıdır, doğal sermayenin kıymetini bilme-

li, sürdürülebilir toprak kullanımını teşvik etmeli, kirliliği 

önlemeli, üreticilerin daha inovatif sürdürülebilir modeller 

oluşturmalarına imkân sağlamalıdır. 

Tüketicilerin davranışlarının değişmesi de çok önem-

lidir. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları ve 

israfı önleyici uygulamalar, eğitim ve benzeri faaliyetlerle 

yaygınlaştırılmalıdır.

Sürdürülebilirlik bir lüks değildir. Şans eseri, tesadüfen 

oluşmaz. Üstelik şu anda insanlığın varlığı için hiç olmadı-

ğı kadar önemli. 
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Covid-19 Enformasyon Çağını 
Nasıl Bitirdi, İçgörü Çağını 
Nasıl Başlattı?

Covid-19, toplum olarak henüz hazır olmadığımız sorunlar 

çıkardı. Bir gecede dijitalin öncelikli olduğu bir dünyaya 

geçiş yaptık. Kişisel verilerimizin korunduğundan emin ol-

mak istedik. Kimseyi bu dijital ekonomide geride bırakma-

mak için adımlar attık. 

Dünyanın her yerinden müşterilerle, ekip üyeleriyle, 

topluluk katılımcılarıyla ve liderlerle yaptığım sohbetler, 

salgının karmaşık ve yaygın etkilerini anlamak için bana 

birinci elden içgörüler sağladı. Sorunlar karşısında sergi-

lenen inovatif ortaklıklardan, teknik gelişmelerden ve in-

sancıl yaklaşımlardan çok etkilendim. 

Dünya Ekonomik Forumunda, Covid-19 sonrası dünyada 

Dijital Dönüşümü Hızlandırma grubunun lideri olarak göz-

lem yapma imkânı buldum. Teknoloji açısından bakarsak, 

salgından önce herkesin hakkında konuştuğu gelecek,  

ANTONIO NERI 
Hewlett Packard CEO’su
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artık geldi. Dünyamızı dijitalize etmek için önemli gelişme-

ler olmasını bekliyorduk; yeni iş modelleri benimsemeyi, 

öğrencilerden, hastalardan ve topluluk üyelerinden des-

tek almayı… Bugün, her şey karşımızda, her şey gerçek. 

Geleceğe odaklanmak
Covid-19 krizi hızlı bir değişimin ateşleyicisi oldu. Öncelik-

lerimizi değiştirmemiz, önemli şeylere odaklanmamız ve 

daha parlak bir gelecek için hızlanmamıza imkân sağladı.

Biraz kendimize gelmeye başladıkça geleceğe odak-

lanmak gerekiyor. Dijital olarak güçlü olmanın ötesine 

geçmeli, paydaşlar için en iyi sonuçlara nasıl ulaşacağı-

mıza bakmalıyız. Büyük Reset karar alma süreçlerimizi ve 

sonuçlardan kimin faydalandığını yeniden düşünmemizi 

gerektiriyor. Teknolojinin hepimize faydalı olabilmesi için 

nasıl kullanılacağının yeni ve anlamlı yollarını bulmalıyız. 

Risk sermayedarı Mary Meeker, Our New World 2020 

başlıklı raporunda, Covid-19’un etkilerini inceliyor. Meeker, 

salgının tepe yaptığı dönemde dünyanın durumunu şöyle 

görüyor: “Verilere boğulduk ama bağ kurmaktan ve içgö-

rüden yoksun kaldık.” 

Salgının ilk günlerinde bile, dünyanın her yerinde yetkili-

ler, hastane kapasiteleriyle ilgili çizelgeleri paylaşıp durdu. 

Analiz edemediğimiz, devasa veri yığınlarımız oldu. Ana-

liz ettiğimiz şeyler de genelde tartışmaya açıktı. Yıllardır 

teknolojiye yatırım yapmamıza rağmen, karanlıkta kalan, 

bağlantılandırılamayan büyük veri havuzları vardı. Araştır-

macılar ve sağlık personelinin yarattığı veriden içgörü çı-

karıp, enformasyon okyanusunda harekete geçmek müm-

kün değildi. 

Bu hataya tekrar düşemeyiz. Enformasyon Çağının so-

nuna yaklaştığımıza inanıyorum. Devasa boyutlarda veri 

yaratıp bir araya toplayan ancak geleceğimizi değiştirmek 

için doğru içgörüleri sunamayan çağın sonuna… 

Bugün, İçgörü Çağına giriyoruz. Hepimizin faydasına 

olacak ve gezegendeki herkesin refahını yükseltecek iç-

görülerle ve keşiflerle tanımlanan yeni bir çağ.

Herkes özgür yaşamayı hak eder
Liderler olarak bizim önümüzdeki mesele, Büyük Reset’i 

desteklemek için İçgörü Çağından sonuna kadar faydalan-

maktır. Büyük Reset duygusal dayanıklılık, güvenlik, kap-

sayıcılık ve sürdürülebilirlik için tasarlanmıştır ve gücünü 

içgörülerden alır. 

Dijital dönüşümün sürdürülebilir, kapsayıcı ve güvenilir 

olduğundan nasıl emin olacağız? Sorumluluğun bir kısmı 

teknoloji sektöründedir; tasarım aşamasında güvenlik ve 

sürdürülebilirliği hesaba katmalıyız. Teknolojinin ötesinde, 

devletler, şirketler ve diğer organizasyonların dijital dönü-

şüm stratejileri geliştirmesi kritik bir rol oynar. Bu strateji-

ler sistematik olarak teknolojinin olası zararlı etkilerini en 

aza indirmeli ve dijital eşitsizliği körüklememelidir. 

İçgörü Çağı, dijital dönüşüm için yeni ilkeler ve önce-

likler gerektirir. Yeni ilerleme dalgasını gerçekleştirmek 

için birlikte çalışmalıyız. Salgına karşı en etkili yaklaşımlar, 

işbirliğinden çıktı; kişilerle şirketler, şirketlerle devletler 

arasındaki işbirliğinden… Ventilatör üretimi, tanı testleri 

ve aşı araştırmaları kamunun talebine karşılık veren özel 

sektörden başladı ve devlet kurumlarıyla işbirliği içinde  

gelişti. 

Hepimizin toplumda daha büyük bir rol oynama sorum-

luluğu var. Teknolojiyi insanların refahını artırmak için kul-

lanmalıyız. Teknoloji, toplumu “önce dijital” kültürüne itiyor 

ve biz sürdürülebilirliği, insan haklarını, veri mahremiyeti 

gibi kişisel özgürlük alanlarımızı korumalıyız. Herkes özgür 

yaşamayı hak eder, herkesin dijital hizmetlere eşit ulaşım 

imkânı olmalıdır. Toplum olarak ve liderler olarak daha iyi-

sini yapmak zorundayız. Birlikte bir fark yaratabiliriz.  

Antonio Neri
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Dünyanın her yanında devletler, otuz yılı aşkın süredir diji-

tal dönüşüme önemli bir kaynak yatırdı. Yine de İngiltere, 

Singapur, Estonya, Avustralya gibi dijitalleşme şampiyon-

ları dışındaki pek çok ülkede “dijital”, hem devlet hem de 

yurttaşlar için hâlâ bir zorluk alanı olmayı sürdürüyor. Ge-

lişmekte olan ülkelerin çoğunda halka, yurttaş merkezli, 

kullanımı kolay ve erişilebilir dijital hizmet sunulmuyor. 

İç yönetim ve bürokratik süreçlerle ilgili kamu hizmet-

lerinin dijitalleştirilmesi, çoğunlukla devletler tarafından 

uygulanır. Bu dijital hizmetler, yurttaşın ihtiyaçlarını ve hiz-

met talep sürecini göz önünde bulundurmak yerine, dev-

letin hizmet sunum mantığında tasarlanır. Sonuçta sağlık, 

eğitim, evlilik ve doğumla ilgili belge almak gibi çeşitli hiz-

metler, otomatik şekilde yapılamaz. Bu işlemler yetersiz, 

zahmetli ve pahalıdır. 

Yurttaş Odaklı Dijital 
Dönüşüm

LILIT ARZOYAN 
GMF
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Koronavirüs salgınında, karantina sırasında birçok kişi-

nin kamu hizmetlerine erişmesi gerekti. Dijital araçların ve 

e-hizmetlerin önemi arttı. Dijital kamu hizmetlerine olan 

talebin artması, dijitalleşmede yaşanan zorlukları daha da 

açığa çıkardı. Devletler, dijital ekonominin büyümesine ve 

toplum yararına odaklı platformlar ile toplum hizmetine 

sunulacak teknolojinin güvenli ve modern şekilde uygu-

lanabilmesine imkân veren modeller sağlamaya odaklan-

malıdır.

Dijital sıçrayış fırsatları değerlendirilmeli  
Artık enformasyon ve iletişim teknolojisi; maliyetleri düşür-

mek, üretkenliği artırmak, hizmet sunumunu iyileştirmek, 

müşteri ve yurttaşla etkileşim kurmak, yeni değer ve iş-

ler yaratmak için her zamankinden daha fazla kullanılıyor. 

Bununla birlikte, birçok ülke bu teknolojiyi ulusal kalkınma 

stratejisine uygulamakta ve hem devletin işleyişini hem 

de sanayinin ve işletmelerin çalışma şeklini değiştirmekte 

yavaş kalmıştır. “Eski” teknolojiye sahip ülkeler için Singa-

pur, İngiltere ve Avustralya gibi gelişmiş ekonomilerden 

teknoloji kullanımını öğrenmek hayati önem taşır. Devlet 

ile yurttaş arasında zihniyet farkı oluşan ülkeler için, dev-

letin bir anda dijital sıçrayış yapma fırsatı daha güçlüdür. 

Dijital çağa ayak uydurmak için bulut bilişim sistemi, mobil 

hizmetler, büyük veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolo-

jilerin yeterli ve sağlam bir temele sahip olması gerekir. 

Ayrıca bunlara uyarlanabilir liderlik, yönetişim, beceriler, 

kurumlar, politikalar ve düzenlemeler eşlik etmelidir. 

Devletler, kamu yönetimini ve dijital ekonomiyi geliş-

tirmek adına yurttaş merkezli hizmet ve veri odaklı karar 

verme sürecini temel hedefleri arasına sokmalı ve bunun 

için belirli teknolojik yeteneklere odaklanmalıdır. Kamu 

sektörü modernizasyonu, ülkelere ekonomik durumlarını 

iyileştirmek için sonsuz olanaklar sunar. Bu, bir günde ger-

çekleşebilecek bir şey değildir; GovTech Küresel Girişimi, 

Tallinn e-Devlet Deklarasyonu ve 2016-2020 AB e-Devlet 

Eylem Planı gibi uluslararası en iyi uygulama ve girişimler 

dikkate alınarak, titizlikle yapılmalıdır. 

Talebin, dijital dönüşüme etkisi
Sağlıklı bir demokraside, devlet ile halk arasındaki güve-

nin artırılması için dijital dönüşümlerin yurttaş merkezli 

olması gerekir. Hükümet, halkla güçlü bir iletişim kurmalı,  

savunmasız topluluklara ve önemli enformasyona ulaşma-

ya odaklanmalıdır. İşe, dijital dönüşümün merkezine, diji-

tal okuryazarlık, kişiselleştirilmiş hizmetler ve dijital erişile-
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bilirliği oturtarak başlayabilirler. Talep, dijital dönüşümde 

önemli bir rol oynar. Yurttaşın karar alma sürecine daha 

fazla katılımı ve daha iyi dijital hizmetler talep etmesi, diji-

talleşme için kaldıraç görevi görür ve süreci daha yurttaş 

odaklı hale getirir.

Talep doğrudan dijital okuryazarlık ve erişim ile ilgilidir: 

Dijitalleşmenin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve altya-

pı gibi pek çok sektörle kesişmesi ve kaliteli bağlantının 

erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirilmesi gerekir. Dijital 

açıdan vasıflı hale gelen bir nüfus, devletin de daha hızlı 

dönüşmesine katkıda bulunur. Dijital beceriler uzun vade-

li yatırım gerektirir ama bunun doğrudan faydası yaşamın 

her alanında ve ülkenin genel ekonomik gelişiminde his-

sedilir. Yurttaşlar bu becerileri, çeşitli eğitim merkezleri, 

kendi kendini yetiştirme ve e-eğitim yoluyla kazanabilir 

ve yüksek vasıflı işgücü haline gelebilir. Fakat devletlerin, 

coğrafya, cinsiyet ve yaşa dayalı dijital ayrımlardan kaçın-

mak için STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matema-

tik) eğitim fırsatları, medya okuryazarlığı ve örgün eğitimin 

ötesinde dijital beceriler kazandıracak önemli yatırımlar 

yapması gerekir.  

Singapur ve Estonya gibi dijitalleşme şampiyonu ülke-

lerin en iyi uygulamaları, kamu hizmetine odaklı ve yurtta-

şın kendi öznel koşullarına uygun olarak kişiselleştirilmiş, 

devletle fiziksel temas kurmaya gerek bırakmayan, kul-

lanımı kolay ve otomatik hizmetlerin tasarlanabileceğini 

gösteriyor. Örneğin yurttaşın, çocuğunun doğumunu kay-

dettirmek için devlet kurumuna gitmesini beklemek yeri-

ne hastaneler, annenin sağlık profilini güncellediklerinde 

doğum kaydının da otomatik olarak yapılması sağlana-

bilir. Ebeveyn, kullanıcı adı ve diğer bilgileri girerek yeni 

doğanın profiline ortak erişime sahip olabilir. Benzer şe-

kilde, sistemde tutulan veriler, çeşitli devlet kurumlarının 

enformasyonu etkin şekilde kullanmasına izin verir. Devlet 

doğum kayıtlarına bakarak, sağlık hizmetlerine olan talebi 

tahmin edebilir, okul öncesi ve okula giriş sürecini planla-

yabilir. Bu, yurttaşın yaşamını radikal şekilde iyileştirir ve 

devletin verimliliğini artırır.

Dijital sınıflaşmanın önüne geçmek 
Dijital hizmetlerin kapsayıcılığı ve erişilebilirliği, tüm yurt-

taşların kamu hizmetlerini kolayca kullanabileceği bir ta-

sarımla sağlanabilir. Bu da yaşlılar ve engelliler gibi özel 

ihtiyaçları olan kişilere öncelik verilmesi ve tüm bunların 

sadece akıllı telefonla internete bağlanarak gerçekleştiri-

lebilmesi anlamına gelir. Bu nedenle devlet kurumları, kri-

tik bir işlevsellik sağlayan mobil uygulamalara daha fazla 

önem vermelidir. Ayrıca internete hiçbir erişimi olmayan 

kişilerin ihtiyaçları da araştırılmalıdır. İnternet kullanama-

yan nüfus oranını etkileyen temel nedenler ülkeden ülke-

ye değişmekle birlikte, genellikle internet bağlantı ücret-

lerinin ve cihaz fiyatlarının yüksekliği, beceri eksikliği ve 

bağlantı kurmaya olan isteksizlikle ilişkilidir. Bu zorluklara 

odaklanmanın, dijital sınıflaşma ve toplumsal cinsiyet far-

kını azaltmak, ulusal medya okuryazarlığını artırmak, diji-

tal becerilerle kişi ve toplulukları güçlendirmek gibi birçok 

yararlı etkisi olabilir.

Dijitalleşme, hiç bitmeyen bir süreçtir. Zamanla ortaya 

yeni yapılar ve kamu hizmetleri çıkacaktır. Yurttaşlar ve 

kuruluşlar, depolanacak daha fazla veri üretecek, bu ve-

riler düzenlenip analiz edilecektir. Kamu hizmetinin basit 

veya kolay anlaşılabilir olmadığı ülkelerde, sürekli değişen 

bu süreç, yurttaşlar için büyük karışıklık yaratır. Devletler, 

kamu hizmetlerini, yurttaşı merkeze alarak ve yurttaşın 

kullanım deneyimini geliştirerek yeniden düşünmeli ve ta-

sarlamalıdır. Kapsamlı ve iddialı bir dijital gündem, dev-

letin ve ekonominin işleyişinde radikal gelişmeleri teşvik 

etmekte önemli rol oynayabilir. 
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Uzaktan Çalışma, Görüntülü 
Konferanslar ve Plato’nun 
Mağarası 

“Sen bana garip bir resim gösterdin” dedi Glacon, “ve on-

lar garip mahkûmlar.” (Plato, Cumhuriyet, 7. Kitap)

Covid-19 tecrübesi, dünyanın çoğu ülkesinde uzaktan çalış-

maya geçilmesini sağladı, en azından parası buna yetenler-

de. Gartner’in yeni raporunda, günümüzde yüzde 30 olan 

uzaktan çalışma oranının salgından sonra dünya işgücü-

nün yüzde 48’ini kapsayacağı tahmin ediliyor. İspanya’da, 

uzaktan çalışma oranı yüzde 5’ten yüzde 34’e çıktı. Tarihin 

rüzgârları ya da daha doğrusu, tarihe kurulan teknolojinin 

rüzgârları, ofis çalışması ile çevrimiçi çalışmanın karma mo-

delleriyle koronavirüsün de ötesine geçen “yapısal uzaktan 

çalışma”dan yana esmeye başlamış gibi görünüyor.

Yine de, kanıtlanmış faydaları olan ve durdurulamaz 

gibi görünen uzaktan çalışma yönündeki bu hareketin ışı-

ğında, oluşturduğu tehditlerin bir analizi yapılmış değil.  

IGNACIO GARCÍA DE LEÁNIZ CAPRILE 
BBVA Open Mind
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Bu tehditler hem insanları ve görevlerini, hem de bizzat 

şirketin misyonunu ve örgütsel kültürünü etkiliyor. Arala-

rından ikisini vurgulamak istiyorum:

1) Sanal toplantılarda mesajların değişmesi

2) Bu etkileşimlerde kendine ve diğerlerine ilişkin 

algının bozulması

“Ekipler”de de mecra aynı zamanda mesajdır 
Birkaç on yıl önce, içgörü sahibi vizyoner bir düşünür olan 

iletişim uzmanı McLuhan, ünlü sözü dile getirmişti: “Mecra 

mesajdır.” O bunun olgusal bir tespit olduğunu ama aynı 

zamanda bir uyarı ve uyanma çağrısı olduğunu söylüyor-

du. Dolayısıyla McLuhan yalnızca kitle iletişim araçlarının 

(özellikle de televizyonun) artan önemini değil insanın tek-

noloji (tercihen elektronik) tarafından artan ölçüde değiş-

tirileceğini de öngörmüştü, çünkü medya bizi irademizden 

bağımsız olarak etkiliyor, belirliyor ve şekillendiriyordu. Ve 

eğer bu mecra da günümüzdeki Teams vb. toplantı araçla-

rı gibi görsel-işitsel ise yalnızca mesajımızı değil, kendimi-

zin bedensel temsilini ve diğer katılımcıyı algılayışımızı da 

temelden belirler. Yüz küsur yıl önce, Kanada’da tren rayı 

inşaatı hakkında düşünürken Thoreau, bu olguyu açık bir 

şekilde ifade etmişti: “Biz rayın üzerinde gitmiyoruz, ray 

bizim bedenlerimiz üzerinden yol alıyor.” Günümüzün ger-

çekliğine aktarıldığında, bir araç olarak Teams bize adapte 

olmuyor, biz Teams’e adapte oluyoruz. 

Ama eğer mecra mesajsa, o zaman sanal iş toplantıla-

rındaki konuşma, tartışma ve kararlarımızda yer alan me-

sajlar, fiziksel olarak var olan yüz yüze mecralarda değiş 

tokuş edilenler kadar “gerçek” olmayacaktır; biz bunu fark 

etmesek de... Bu çıkarımın çalışma ekipleri, karar alma 

süreçleri ve yönetim kurulu kararlarının kalitesi üzerinde 

doğuracağı etkilerin henüz organizasyonlar tarafından ye-

terince değerlendirildiğini düşünmüyorum. Ve 80 günlük 

karantina sırasında çoğu kritik olan kararlar almak için ne 

kadar çok sanal yönetim toplantısı yapıldığını düşünün.

Salgın sırasında üniversitede sanal oturumların yüz 

yüze derslerin yerini almasının eğitimsel bir hata olması-

nın nedeni büyük ölçüde, hem genel olarak öğretmenlerin 

mesajlarının hem de (sayısı oldukça azalan) sanal öğren-

cilerden gelen geribildirim mesajlarının yayındaki dijital 

varoluşlarında aynı kalmamasıdır. Ve eğer bu, öğretimin 

verilmesi ve alınmasında yoksullaştırıcı bir şekilde gerçek-

leştiyse, görüntülü şirket konferansları olgusunun kaliteyi 

düşürdüğünü varsayabiliriz.
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Kişisel imajın görüntülü konferanstaki kişisel varlıkla 
karşılaştırılması
Mesajın değişiminin yanı sıra, uzaktan çalışma için sa-

nal etkileşimlerin, alıştığımız birlikte fiziksel varoluşu da 

önemli ölçüde değiştirdiğini görüyoruz. Burada diğer ka-

tılımcıların dolaysız bedensel varlığını algılarken, kişisel 

bilgisayarımızın ekranında diğerlerinin dijitalleştirilmiş ve 

bilgisayar ekranına sığdırılmış görünüşünü algılıyoruz. Do-

layısıyla, doğrudan kullanılmak için değil, insanların kendi-

si yerine bilgisayarının ekranına göre biçilmiş resmini gör-

memizi sağlayan elektronik dönüşüm sayesinde, “dolaylı” 

kullanılmak üzere sunuluyor. Ama resmin çözünürlüğü ne 

kadar doğru olursa olsun, temsil ettiği şeyin aynısı değil ve 

kendim ile söz konusu bedensel katılımcı arasına giriyor 

(ve kendi mesajını yaratıyor).

Plato’nun mağarasındaki ilginç alegoriyi kullanmak ge-

rekirse, uzaktan toplantılarımızda, diğer katılımcıların yan-

sımasını, yatağındaki mahkûmların gerçek nesneler ta-

rafından yansıtılan gölgeleri gördüğü gibi algılıyoruz. Ve 

yine zincirlenmiş insanlara benzer bir şekilde, onları bilgi-

sayar kamerası tarafından dayatılan sabit bir pozisyondan, 

düz görüş açısını değiştirme şansımız olmaksızın algılıyo-

ruz. (Aynı şey kişisel veya aile toplantılarında, Party veya 

karantina sırasında oldukça sık kullanılan benzeri uygula-

malarda da oluyor.)

Ama davranışımız, dilimiz ve bir resimden öğrendikleri-

miz, Plato’nun bize efsanede öğrettiği gibi, onun sürmesi-

ni sağlayan gerçek bedensellikle karşılaştığımızda olanla 

aynı değil. Bunun bilgi paylaşımı, arzu edilen davranışlar, 

organizasyonun kültürel gücü ve kendiliğinden enformel 

organizasyonun akışı bakımından çevrimiçi birlikte ça-

lışmayı kullanacak organizasyonlar için önemli sonuçları  

olacaktır. 

Bu arada, biz veya diğerleri kendimiz değilken, resimler 

çevrimiçi bir toplantıda kendimizi nasıl algıladığımız hak-

kında her zaman farkında olmadığımız bir rahatsızlık orta-

ya çıkarır, örneğin duruş doğallığının eksik olması ve açık 

bir yüzsel ve görsel referansın olmaması gibi. Ve aynı za-

manda sıfırlar ve birlerin elektronik bir temsilinin arkasına 

saklanmış olarak parçalanmış şekilde görünen diğerlerini 

nasıl algıladığımız da rahatsızlık yaratır. Bu, hiyerarşi düze-

yinden bağımsız olarak toplantılarda ortaya çıkan bastır-

maları, sessizlikleri, dalgınlıkları, garipliği ve diğer karak-

teristik olguları açıklıyor. Ve “mecra mesajdır” cümlesinin 

günümüzdeki kapsamını dile getiriyor.

Profesyonel dünyadaki bu çevrimiçi etkileşimlerde ya-

şadığımız yoksullaşma, McLuhan’ın büyük sezgilerinden 

birini daha doğruluyor: Yeni iletişim teknolojileri insanın 

bir uzantısı haline gelirken aynı insanın ampütasyonunu 

da içerir. Ve dolayısıyla, tutum, davranış ve motivasyon-

larının ampütasyonunu da. Sonunda profesyonel perfor-

mansımızda Platonik mahkûmlar haline gelme riskinden 

kaçınmak istiyorsak bu meselenin çevresinden dolaşa-

mayız.  
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