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On üçüncü yüzyılda batı Avrupa’da tüccarların değerli 

mallarını bir yerden bir yere nakletmede kullanabilecekleri 

en gerçekçi yol suyollarıydı. Karayolları delik deşikti. Çoğu 

tüccar Avrupa’nın ortasından Rotterdam’a kadar uzanan 

Ren nehrini tercih ederdi. Ne var ki orada da oturdukla-

rı şatoların çevresini kontrolleri altına tutan silahlı yerel 

feodal beyler (Raubritter–haydut şövalyeler) nehre zincir 

çekip gelen geçenden haraç toplardı. Sonunda bir grup 

Alman tüccar güçlerini birleştirip bu haydut baronların 

defterini dürdü, ulaşım güvenliği sorun olmaktan çıktı. 

Gazeteci olarak ben de 1990’larda benzer bir şey ya-

şadım. Afganistan’da çalışırken omuzlarında AK-47’ler asılı 

yerel mücahit komutanlar yol kesip haraç toplardı. Pakis-

tan sınırından Kandahar’a ulaşmak için birkaç yüz metrede 

bir bu adamlara para ödemek zorunda kalırdınız. İş çığırın-

dan çıkmıştı. Şehre ulaşmak saatler alırdı. Sonra Taliban 

çıktı, haydut yerel şeflerden birini bir tankın taretinde sal-

landırdı ve olay bitti. 

Bugün Amerika ve Avrupa’da art arda açılan çeşitli dava 

ve soruşturmalarda Büyük Teknoloji şirketleri (Google, 

İnternetin Feodal Beyleri
STEVE LEVINE

Axios
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Amazon, Facebook ve Apple–GAFA) internet çağının baş-

lıca ticaret kanallarına zincir çekip haraç toplamakla suçla-

nıyor. “Bunlar bu ortamlara o kadar hâkim ki” diyor News 

Media Alliance başkanı David Chavern, “her durumda eko-

sistemden para emebiliyorlar.”

Son olarak 9 Eylül günü ABD’de 48 eyaletin başsavcıla-

rı Google ve onun reklam uygulamaları konusunda soruş-

turma başlattı. Google’ın üst kuruluşu Alphabet’in geçen 

yıl elde ettiği 136,8 milyar dolar gelirin yüzde 85’i reklam 

gelirlerinden oluşuyor. Louisiana başsavcısı Jeff Landry, 

“Google’ın sistemdeki konumu, kazananlarla kaybedenle-

ri, kimin kalacağını kimin gideceğini belirlemesine imkân 

verebiliyor” diyor.  

Soruşturma fırtınası
Birkaç gün önce, 6 Eylül’de de New York başsavcısı Letitia 

James altı eyalette ve Washington’da Facebook’un reklam 

fiyatlandırmasının, veri ve gizlilik uygulamalarının ince-

lenmekte olduğunu açıkladı. Facebook’un 2018’deki 55,8 

milyar dolar gelirinin yüzde 98,5’ini reklam gelirleri oluş-

turuyordu. Bunlara ek olarak büyük teknoloji şirketlerinin 

biri ya da birkaçı hakkında Adalet Bakanlığı, Federal Ticaret 

Komisyonu ya da Temsilciler Meclisi antitekel altkomitesi 

tarafından yürütülen ayrı ayrı soruşturmalar var.

Bu arada Avrupa Komisyonunun göreve başlamak üzere 

olan yeni başkanı Ursula von der Leyen önceki dönemde 

Amazon, Apple, Facebook ve Google’a karşı sıkı soruştur-

malar yürüten ve sert cezalar getiren komisyon üyesi Marg-

rethe Vestager’i dijital işlerden görevli başkan yardımcısı 

görevine getireceğini açıkladı. Avrupa Birliği geçtiğimiz 

Mart ayında da Google’a rekabet karşıtı uygulamaları yü-

zünden üçüncü kez milyarlarca dolarlık ceza kesmişti.

Bütün bunlar çok önemli, çünkü her biri kendi alanın-

da tekel konumları ele geçirmiş olan GAFA şirketleri bugün 

ABD’de zenginlik eşitsizliğini derinleştirmekte olan yeni mi-

marinin başlıca sorumluları. Bunlar aracı rolüne soyunduk-

ları, kontrolleri altındaki platformlarda cereyan eden her 

türlü alışverişin yüzde 15-30’una doğrudan el koyabiliyor. 

Üstelik başlıca kredi kartı şirketlerinin aracılık yaptıkları iş-

lemlerden en çok yüzde 3 komisyon alabildikleri koşullar-

da oluyor bu. 

Haydut baronlar
Pazar işlevi gören platformların algoritmalarını ve ekran 

görünümlerini tasarlayanlar bu pazar yerine satıcı ve alıcı 

olarak katılan herkesten kendilerine istedikleri gibi değer 

aktarabiliyor. Pazar yeri bu platformların sahiplerinin kont-

rolünde ve tasarımı onlar tarafından yapılıyor.  Pazar yeri ta-

sarımı konusundaki çalışmalarıyla Nobel iktisat ödülü alan 

Alvin Roth’un deyişiyle, “Kimin ne için ve ne kadar alacağı-

nı biçimlendiren şey pazar yerinin tasarımdır.” Ve satıcılar 

üzerinde sahip olunan güç sonunda tüketiciler üzerinde de 

güç sahibi olmayı getirir. Platformun sahibi ve tasarımcısı 

olarak sahip oldukları benzersiz konum, bu şirketlere, ikti-

satçıların rant dediği şeyi toplama imkânı veriyor. 

Büyük teknoloji şirketleri bugün internetin feodal beyleri 

haline gelmiştir ve bu sayede el koydukları rantlar sürek-

li artmaktadır. Başka bir deyişle, bu şirketler günümüzün 

haydut baronlarıdır. Eksik olan tek şey, şatolar, zincirler ve 

bir nehirdir.  
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Ya Yoksulluk Hakkında 
Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa?

Dünya Ekonomik Forumunun yayın organı 
Agenda’da yayınlanan aşağıdaki metin, 
Fundación Paraguaya CEO’su Martin Burt’ün 
Powerty Stoplight inisiyatifi çerçevesinde çok 
boyutlu yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik 
mücadelesine dair anılarını içeren Who Owns 
Powerty kitabından alınmıştır. 

Ya yoksulluk hakkında bildiğimiz her şey yanlışsa? Ya dün-

yanın dört bir yanında yoksullukla mücadele eden politi-

kacılar, sosyal bilimciler, ekonomistler, yardım görevlileri, 

vakıflar ve sivil toplum kuruluşları yanlış stratejileri, yanlış 

taktikleri kullanıyorsa?

İyi niyetli bir şekilde, toplumsal ve ekonomik adalet adı-

na yoksulların gelir merdivenlerini tırmanmasına gayret 

ediyoruz. Peki ya duvara yanlış merdiveni dayıyorsak? 

MARTIN BURT 
Agenda
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Elbette bu durum toplumun yanlış varsayımlar doğ-

rultusunda hareket etmesinin ilk örneği değil. Hatırlar-

sanız, bir zamanlar eğitimciler solak öğrencileri döverek  

“tedavi ederdi”. Sonradan solaklığın ana karnında belir-

lenen bir özellik olduğunu öğrendik. Yine bir zamanlar 

doktorlar veremin vampirler tarafından bulaştırıldığına 

(mağara, çöller ya da dağlardaki kuru havanın veremi iyi-

leştirdiğine) inanırdı. Sonraları veremin nedeninin bakte-

riler olduğu ve dolayısıyla da antibiyotikle tedavi edilmesi 

gerektiği anlaşıldı. 

“Küresel yoksulluğu azaltma konusunda ciddiysek, 
yoksulluktan kastımızın ne olduğu konusunda hemfikir 
olmalıyız.”
Yoksulluk konusundaki görüşlerimiz de benzer tartışma-

lardan ve değerlendirmelerden muaf değildir. Yoksul ülke-

lerle zengin ülkeler arasındaki bir türlü kapanmayan uçu-

rumu açıklamaya çalışan teorisyenler, çağlardır kültürel ve 

coğrafi nedenler ileri sürmüştür.

Marksistler yoksulluğu, toplumda refah üreten araçla-

rın dağılımındaki adaletsizliğin sonucu olarak görür. Bi-

linçli bencilliğin ve piyasa mantığının herkese refah ge-

tireceği inancı doğrultusunda üretimi organize etmek 

amacıyla geliştirilen kapitalizm, belirli bir ölçüdeki gelir 

adaletsizliğinin girişimci ruhu teşvik edeceğine ve risk 

alarak daha fazla istihdam ve refah yaratacağına (eşitsiz-

liği azaltmaya yönelik kamu programlarının da bu hedefe 

ulaşmaya engel olmaktan başka bir işe yaramadığına) ina-

nıyordu. Eşitsizliğin büyüme açısından gerekli bir önkoşul 

olduğuna dair inanca ancak son yıllarda itiraz edebilmeye  

başladık.

İncil yoksulluğun hep olacağını söylerken, Protestan-

ların çalışma etiği, yoksulların kendilerini suçlaması ge-

rektiğini hatırlatır; çünkü servete (Tanrı’nın lütfunun gös-

tergesine) kişisel, ahlaki, entelektüel ve ruhsal kusurları 

gidererek ulaşılabilir. Bu serveti çok çalışarak elde ettiği-

mize göre, bunun tersi de doğru olmalıdır: Yoksullar da 

yoksulluğu hak etmiştir. 

Farklı dünya görüşleri yoksulluğun nedenine dair farklı 

açıklamalar getirirken, yoksulluğun ne olduğu konusunda 

şaşırtıcı derecede sessiz kalıyorlar; adeta bu tanımı bağ-

lamdan çıkarmamız isteniyor gibi. Ancak küresel yoksul-

luğu azaltma konusunda ciddiysek, yoksulluktan kastımı-

zın ne olduğu konusunda hemfikir olmalıyız, değil mi? Bu 

noktada da insanların anlayışının zaman içindeki evrimine 

tanık oluyoruz. 
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“Özetle, yoksulluğu tanımlama şeklimiz, bu problemi 
çözülemeyecek kadar karmaşık hale getiriyor.”
Yoksulluğu tanımlama konusundaki ilk girişimlerimizde en 

bariz yanıtlara yöneldik. Yoksulluk para girişi (gelir) ve para 

çıkışı (tüketim) eksikliği demek olmalıdır. Yoksulluk kârın, 

refahın ve servet birikiminin (toplumun iyi olarak kabul et-

tiği şeylerin) tersidir. Bu anlayış çerçevesinde “kalkınma-

nın damlama teorisi” olarak adlandırdığımız bir çözüme 

ulaştık: Yardımlar, koşullu para transferleri ve dolaylı şekil-

de yukarıdan aşağı para akıtmak... 

Küresel yoksullukla mücadelemiz bir engelle karşılaş-

tığında ilk ilkelere geri döndük. Kimileri yoksulluk prob-

lemini bir fırsata dönüştürdü: “Mikro girişimciler” olarak 

adlandırılan yoksul Bangladeşliler ve Meksikalı kadınlara 

evlerinden yürüttükleri işleri büyüterek gelirlerini artırma-

ları amacıyla mikro krediler verildi. Ekonomik kalkınmanın 

motoruna kafa yoranlar açısından bu, yoksul bireylerin po-

tansiyel enerjisini kullanmaya, küçük işletmelerin gücünü 

açığa çıkarmaya, kadınlara destek vererek (beceri kazan-

dırarak, daha iyi bir yaşam sürmek için daha fazla para ka-

zanmaları konusunda teşvik ve motive ederek) ekonomi-

nin birer aktörü haline getirmeye yönelik heyecan verici 

bir uyarlamaydı.

Para meselesinin ötesine geçerek yoksulluğa, birçok 

boyutu olan bir canavar gözüyle bakanlar da çıktı. Yok-

sulların seslerini duyuramadıklarını, eşit koşullara, güven-

ceye, sağlık hizmetlerine, eğitime, altyapıya, siyasi temsil 

olanağına sahip olmadıklarını anlatmak amacıyla “Çok 

boyutlu yoksulluktan” söz edilmeye başlandı. Ancak, bu 

yeni çok boyutlu çerçeve yoksulluğun ortaya çıkmasını ve 

sürmesini sağlayan toplumsal, yapısal ve politik etkenlerin 

birçoğunu kapsasa da listenin başında hâlâ gelir düzeyi 

vardı. Gelir düzeyi, basitçe ifade edilecek olursa, herkesin 

esenliğe kavuşmasını sağlayan kilitleri otomatik bir şekilde 

açan anahtar olarak görülüyordu.

Ancak çok boyutlu yoksulluğa dair güncel tanımlarımız 

iki can sıkıcı sonucu da beraberinde getiriyor. Bu sonuçlar 

yoksulluğun nedenlerine ve dolayısıyla bu konuda yapıla-

bileceklere dair görüşlerimizi de şekillendiriyor.

Bu sonuçların ilkini anlayabilmek amacıyla BM tarafın-

dan ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göz 

atalım. Temel hedef, büyük ölçüde gelir düzeyi ve kaynak-

lara erişim olanağı şeklinde tanımlanan “sıfır yoksulluk”tur. 

Bunun yanı sıra açlık, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği, su ve 

hijyen, temiz ve erişilebilir enerji, çalışma ve ekonomik bü-

yüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, sürdürülebilir kentler, 

sorumlu tüketim ve üretim, iklim değişikliği, çevresel bo-

zulma, barış ve adalet gibi 16 hedef daha vardır. 

“Mevcut paradigmada yoksul bir insanın, yoksulluğu 
ortaya çıkaran etkenlerin birçoğuna müdahale etme 
olanağı bulunmuyor.”
Kalkınma hedefi taşıyan herkesin aynı tanımdan hareket 

etmesinde ve aynı hedeflere ulaşmaya gayret etmesinde 

bir sakınca yoktur. Sorun Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-

lerinin formüle edilme şeklidir. Bunun nedeni, bir insanın 

yoksulluğunun kısmen ya da tamamen kontrolü dışındaki 

etkenlere bağlı olması durumunda, yoksulluğun aşılması-

na yönelik bireysel çabaların herhangi bir faydasının ol-

mamasıdır. Yoksul biri olarak, yaşam kalitemi yükseltme 
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becerimi elimden alan yapısal etkenleri, örneğin küresel 

tarım piyasalarındaki aksaklıklar, ülkemin iklim değişikliği 

konusundaki direnci, hukukun üstünlüğü ilkesine uyumu, 

sağlık bakanlığının yaşadığım yerdeki hastaneye yeterli 

finansman sağlaması gibi etkenleri değiştirme gücüm ol-

madıkça gelirimi artırmam mümkün değildir. 

Özetle: Yoksulluğu tanımlama şeklimiz çözümü güçleş-

tiriyor. Kişinin yoksulluğunun kendi hatası olduğu (eğitim-

siz olması, tembel olması, kendi ihtiyaçlarını umursama-

ması) görüşünü terk edeli uzun zaman olmasına rağmen, 

mevcut paradigmada yoksul bir insanın yoksulluğu orta-

ya çıkaran etkenlerin birçoğuna müdahale etme olanağı 

bulunmuyor. Mesele çok büyük. Bir şeyleri değiştirme-

miz çok güç. Elimizden bir şey gelmiyor. Tanım gereği,  

dışarıdan birilerinin çözüm getirmesini beklemek duru-

mundayız. 

Güncel çok boyutlu yoksulluk tanımının ikinci rahatsızlık 

verici sonucu ise, kalkınma örgütlerinin mevcut, tek boyut-

lu çözümlerini etkisiz kılması. Kalkınma örgütleri, doğaları 

gereği, sadece bir ya da iki soruna odaklanır; iç içe geçen 

birçok sorun bulunduğunu kabul etmemize rağmen, sade-

ce bir tanesini çözmeye çalışır, diğerlerinin çözümünü baş-

kalarına bırakırız. Kuyular açar, köprüler kurarız. Ayakkabı 

yardımı yaparız. Gazetecileri eğitiriz. Aşı yaparız. Çiftçile-

rin daha fazla hasat elde etmesine yardımcı olur, ürünleri-

ni pazara ulaştırma konusunda kaygılanmamasını sağlarız. 

Erkeklerle yan yana cinsiyet eşitliği sağlanan bir toplum 

yolculuğunda kadınlara destek veririz. Çocuk ölümlerini 

azaltmaya çalışır ama okul yapımı görevini başkasına bıra-

kırız. Muharebeyi kazansak da savaşı kazanamayız.

“Yoksulluk artık ‘uzaklarda bir yerlerde’ yaşanan bir 
problem olmaktan çıktı; ABD’de, Kanada’da, Fransa’da, 
İsveç’te, Almanya’da (ve daha birçok yerde) gelir 
uçurumunun giderek büyümesi nedeniyle ‘çalışan 
yoksullar’ diye bir kavram ortaya çıktı.”
Aynı zamanda (nasıl tanımlıyor, ölçüyor ve mücadele edi-

yor olursak olalım) giderek büyümekte olan yoksulluğun, 

mevcut kurumları sınırlayan ve dünyada gereksiz acılara 

yol açan bir tehdit olduğuna kimse itiraz edemez. 

Yoksulluk, insanları zor duruma düşürmenin yanında, 

seçmenlerin temel hizmetleri sunamayan ve/veya eko-

nomik kalkınmayı gerçekleştiremeyen devlete güvensiz-

lik duymasına ve toplumda huzursuzluk yaşanmasına da 

yol açıyor. Üstelik yoksulluk artık “uzaklarda bir yerlerde” 

yaşanan bir problem olmaktan çıktı; ABD’de, Kanada’da, 

Fransa’da, İsveç’te, Almanya’da (ve daha birçok yerde) ge-

lir uçurumunun giderek büyümesi nedeniyle, bir iş sahi-

bi olmanın sofraya ekmek getirmeye yetmediğini anlatan 

“çalışan yoksullar” diye bir kavram ortaya çıktı. 
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Ucuz internet erişimi, yoksul göçmenlerin kendilerin-

den daha şanslı insanların nasıl yaşadığını, yüksek yaşam 

standartları vaadinin nasıl bir şey olduğunu görmesini ko-

laylaştırıyor. Dahası, ucuzlayan küresel ulaşım, tüm yaşam-

larını, bu standartları dışarıdan izleyerek geçirmek zorun-

da olmadıkları anlamına geliyor. Gökkuşağının ucuna ve 

vaat edilen altın dolu testiye ulaşmak hiç bu kadar kolay 

olmamıştı. Yoksul göçmenlerin giderek daha fazlası tek-

nolojiden anlayan, akıllı telefon ve Facebook gibi becerikli 

araçlarla donanmış kişiler haline geliyor. Aslına bakarsa-

nız, göçmenlere yardım eden organizasyonların birçoğu, 

sınırı geçen mültecilerin sorduğu ilk sorunun “wi-fi şifresi” 

olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda, aldatıcı derecede basit bir soruyu gün-

deme getiriyorum: Yoksulluk kimindir? Bu kesinlikle daha 

önce dile getirilmemiş bir fikir; ancak, kalkınma anlayışı-

nı ve uygulamalarını bu şaşırtıcı soru bağlamında gözden 

geçirmeniz durumunda, konuya dair oldukça güçlü şeyler 

hissetmiş olduğunuzu göreceksiniz.

Küresel yoksulluk söylemi bugüne dek “Yoksulluk nedir” 

sorusuyla ilgilendi. Yoksulluğa yönelik sağlam çözümle-

rin sağlam tanımlara bağlı olduğu düşünülürse, oldukça 

mantıklı. Ancak bir şeye sahip olmanın, onu adlandırmayla 

başladığı düşünülürse, derinlerde farklı şeylerin söz konu-

su olduğu anlaşılabilir.

Adem çevredeki hayvanlara ve havadaki kuşlara bir ad 

verdi. İşgalciler “keşfettikleri” toprakları, hükümdarları 

adına (yeniden) adlandırdı. Yıldızlara, hastalıklara ve top-

lumsal trendlere isim veriyoruz ki bu konularda söz sahibi 

olabilelim. Adlandırdığımız şeyi sahipleniyoruz.

Küresel yoksulluğu adlandırma yetkisinin kimde olduğu 

meselesine gelirsek, yoksulların kendi yaşamları konusun-

daki söz haklarının ellerinden alındığını (utanarak) görüyo-

ruz. Yoksullar başkalarının yoksulluk tanımlarını ve ölçütle-

rini pasif bir şekilde kabullenmek durumunda bırakılıyor. 

Bunun sonucunda da yoksullar, yoksulluğa getirilecek 

çözümlerin nasıl bir şey olacağının konuşulduğu salonlara 

sokulmuyor, kendi bakış açılarını ve önceliklerini dile getir-

me fırsatı bulamıyor. 

“Yoksulluk uzmanları yoksulları ender olarak  
eşit derecede önemli karar vericiler olarak  
görüyor, hatta hiç görmüyor. Oysa yoksullar her 
gün ailelerinin esenliğine dair problemleri çözmeye 
uğraşıyor.”
“Yoksulluğun sahibi kim” sorusu yoktan var ettiğim bir 

soru değil. Bir evreka anında ortaya çıkmış bir soru değil 

bu. Oldukça kafa karıştırıcı bulduğum küresel yoksulluk 

gündemine dair bir dizi şeye verilen tepkiler doğrultusun-

da, yavaş yavaş, yıllar içinde ortaya çıkan bir soru. 

İlk şüphe tohumları, yoksulluk uzmanları tarafından kul-

lanılan “yoksul” tanımının, Paraguay’daki mikro girişimcile-

re destek veren vakfımız (Fundación Paraguaya) bünyesin-

de tanık olduklarımızla örtüşmediğini fark etmemle atıldı. 

Daha doğrusu, bu tanımın yoksullara dair her şeyi anlat-

madığını görmemle. Tanık olduğumuz neşe, cömertlik, ya-

ratıcılık, problem çözme becerisi ve girişimci ruh, birlikte 

çalıştığımız insanların yoksullarla yoksul olmayanların kı-

yaslandığı iki boyutlu bir sınıflandırmadan öte olduğunu 

gösterdi. Bu insanların yaşamları günde 1 ya da 2 dolarla 

geçinmekten ibaret değildi. Bu etiketler yetersiz kalıyor ve 

yoksulluğu tamamen farklı şekillerde yaşayan insanları tek 

bir kalıba indirgiyordu. 

İkinci şüphe tohumu dünyada yoksulluğa dair çok faz-

la veri olması ancak bunların yoksulların hiçbir işine ya-

ramaması saçmalığıydı. Kamu kurumlarının ve yoksullukla 
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mücadele eden kalkınma örgütlerinin sağlıklı stratejik ve 

operasyonel kararlar verebilmek için verilere ihtiyaç duy-

duğunu varsayarız. Ancak yoksulluk uzmanları yoksulları 

ender olarak eşit derecede önemli karar vericiler olarak 

görüyor, hatta hiç görmüyor. Oysa yoksullar her gün aile-

lerinin esenliğine dair problemleri çözmeye uğraşıyor.

“Yoksulluğu yoksullara geri verirsek ne olur?”
Sonuç olarak (neyin, nasıl ve ne zaman ölçüldüğüne dair 

herhangi bir bilgiye sahip olmamalarının yanında) yoksul 

insanlar yaşamlarına dair toplanan verilere erişim hakkına 

ve bu verilerle, kim tarafından ne yapılacağı konusunda 

söz söyleme hakkına sahip olamıyor. 

Elbette istisnalar da var. Katılımcı veri toplama süreçleri 

ve nitelikli araştırmalar yoluyla “yoksulları dinleyen” birkaç 

umut vaat eden inisiyatif de söz konusu. Ancak sadece 

duymak istediklerimizi mi dinliyoruz (kendi süreçlerimi-

zi kullanarak kendi göstergelerimize dair geribildirim mi 

alıyoruz) diye düşünmeden de edemiyorum. Merak etti-

ğim bir şey de yoksulları dinleyerek edindiğimiz fikirlerle 

ne yaptığımız. Bunlar toplum öncülüğüyle yürütülen kal-

kınma projelerini toplumla birlikte geliştirmek ve hayata 

geçirmek amacıyla mı kullanılıyor? Yoksa kendi standart 

program ve hizmetlerimize rötuş yapmaya mı yarıyor? 

Yoksullukla mücadele program döngüsü genellikle yok-

sulluk uzmanlarının ellerinde panolarla bir köye gelmesiy-

le, yoksulların yaşamlarına dair önceden tanımlanmış veri 

noktalarını açıklaması ve elde ettikleri verileri tabloya dö-

nüştürmek üzere ofislerine dönmesiyle başlar. En kötüsü 

de halka danışmak yerine devlete ve kamu görevlilerine 

danışarak işe başlanmasıdır; bu durum, meslektaşım Andy 

Carrizosa’nın ifadesiyle, bir doktorun hasta yerine hastane 

müdürünün ateşini ölçerek hastaya ilaç yazmasına benze-

tilebilir.

Vakfın sormaya başladığı sorular şunlardı: Yoksulluğu 

yoksullara geri verirsek ne olur? Soruları yoksulların sor-

masına ve kendi yoksulluk göstergelerini oluşturmalarına 

izin verirsek ne olur? Topladığımız yoksulluk verilerini ai-

lelere teslim etsek, böylece kendi yoksullukla mücadele 

programlarını kendilerinin planlamasına ve hayata geçir-

mesine olanak tanısak ne olur? İnsanların başarıyı kendile-

rinin tanımlamasına izin versek ne olur?

Vakıf son on yıl içinde tam da bunun gerçekleştirildiği 

bir yolculuğa başladı. Bu yolculuk devam etmekle birlikte, 

bir dizi ilgi çekici dönüm noktası ve keşif şimdiden ortaya 

çıktı. 

“İnsanlara kendi yoksulluklarını adlandırma, 
problemlerini dile getirme olanağı verdiğinizde,  
bu problemler konusunda bir şeyler yapma gücü de 
kazandırmış oluyorsunuz.”
Bunların ilki yoksulluğun zenginliğinin ayrıntılarda gizli ol-

duğuydu. Dünyanın kuzeyindeki sosyal bilimciler ve eko-

nomistlerin çalışmaları sayesinde elimizde bol miktarda 

yoksulluk göstergesi mevcut. Ancak tek bir tanımın her-

kesi açıklamakta kullanılamayacağını görmüş durumdayız. 

Tek bir endeks, tek bir ailenin bile yoksullukla mücadelede 

kullandığı farklı yöntemleri kapsayamaz. Tolstoy’un sözle-

rini uyarlarsak, mutlu aileler birbirine benzer, her yoksul 

aileninse kendine özgü bir yoksulluğu vardır.

İkinci keşif etkinlikle ilgilidir. İnsanlara kendi yoksul-

luklarını adlandırma, problemlerini dile getirme olanağı 

verdiğinizde, bu problemler konusunda bir şeyler yapma 

gücü de kazandırmış oluyorsunuz.  Çözümü tanımlama ve 

sahiplenme gücü. Yoksul ailelerin çözülemez olduğunu 

düşündüğümüz problemlere çözümler getirdiğine defa-

larca tanık olduk. Üstelik yoksulluğu azaltmaya, etkilerini 

hafifletmeye, daha katlanılır kılmaya yönelik değil, yoksul-

luğu tamamen ve kalıcı şekilde ortadan kaldırmaya yönelik 

çözümlerden söz ediyorum.

Dahası, yoksul ailelerin yardım kuruluşlarının fikirle-

rinden yararlanmak yerine, bir araya gelerek fikirlerini ve 

çözümlerini paylaştıklarına da tanık olduk. Sonuçta, bir 

toplumdaki bireylerin tamamı yetersiz beslenmeden mus-

tarip değildir. Tamamı aile içi şiddet kurbanı değildir. Baş-

ka birinin yoksulluğun belirli bir boyutuna çare getirdiği-

ne tanık olan bir insan, kendi bilgisini genişletecek, kendi 

çözümlerini geliştirmesini sağlayacak paralel bir öğrenme 

ağı kurabilir. Yoksullar sadece kendilerine yardımcı olmak-

la kalmaz, diğerlerinin sıkıntılarını aşmalarına da yardımcı 

olabilir. 

Basit bir soruyla başlamış olsak da devrim niteliğinde 

bir sonuca ulaştık.  
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Renk Kodu, Myers Briggs ve DiSC gibi 
psikometrik testler kurumsal yaşamın  
gereksiz bir parçası haline geldi. Emma 
Goldberg, bu testleri ciddiye almamız 
durumunda neler olabileceğini The New York 
Times’ta anlattı.

Eric Shapiro, Phoenix Üniversitesindeki ilk iş gününde se-

vindirici bir haber almıştı: Testte sarı-kırmızı çıkmıştı. Bu 

durum sıradan insanlar açısından pek bir şey ifade etmi-

yor. Ancak, Phoenix Üniversitesi insan kaynakları çalışan-

larının tamamının uzmanlaşması gereken, Doktor Taylor 

Hartman’ın “renk kodu” psikolojisine göre, bu durum ba-

şarılı bir kariyer habercisiydi. 

Kişilik Testleri İşyerlerindeki 
Burç Yorumlarının Yerini Aldı

EMMA GOLDBERG 
The New York Times

https://www.nytimes.com/by/emma-goldberg
https://www.nytimes.com/by/emma-goldberg
https://www.nytimes.com/by/emma-goldberg
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Kırmızı güç sayesinde, sarı ise eğlence sayesinde moti-

ve olduğunuz anlamına geliyordu. Bu, işe alınması hedef-

lenen insanlarla sohbet ederek onların aranan özelliklere 

(karizma ve rekabetçilik) ve becerilere sahip olup olmadık-

larını tespit etme becerisi gerektiren, insan kaynakları eki-

binde kariyer basamaklarını tırmanmanızı sağlayacak ideal 

kombinasyondu. 

36 yaşındaki Shapiro, “Ofisteki, çoğunluğunu benim de 

aralarında bulunduğum yönetici ekibinin oluşturduğu etki-

li insanlar, ağırlıklı olarak sarılar ve kırmızılardan oluşuyor-

du” diyor. “Sarılar insanlarla çalışma konusunda çok iyidir. 

Kırmızılar ise A tipi insanlardır. Bir porselen dükkânındaki 

bir boğa gibi. Tutkulusunuzdur ama duyarlı değilsinizdir. 

Meseleleri daha hızlı çözebilirsiniz.”

Shapiro yöneticiliğe yükseldikten sonra renk kodu söz-

lüğü konusunda daha da uzmanlaştı. Bu beceri ofisteki 

problemleri teşhis etmesine (“Sally’nin zorlanmasının ne-

deni mavi olması; bu yüzden telefonda ne zaman redde-

dilse paçaları tutuşuyor”) ve geliştirilmesi gereken alanla-

rı tespit etmesine yardımcı oldu (“Sarı bir insan olan Billy 

telefonda çok başarılı ve herkes tarafından seviliyor ama 

sürekli şaka yapma isteği yüzünden yerinde duramıyor”).

Maviler bize uymaz
Shapiro, “Etik davranmaya çalıştık ancak bu kolay değil-

di çünkü mavi ve beyaz özelliklere sahip bir insanın satış 

pozisyonuna uygun olmadığını biliyorduk” diyor (Maviler 

samimiyet arzusuyla, beyazlar huzurla motive olur).

Bu renk kodu işyerlerinde uygulanan psikometrik test-

lerin örneklerinden sadece biri. Gallup’un sahibi olduğu, 

size en iyi beş profesyonel özelliğinizi söyleyen CliftonSt-

rengths; size bir renk kodu ve işyerinde bununla bağlantılı 

bir arketip (koordinatör, ilham verici, gözlemci gibi) atayan 

Discovery gibi testler de var. 

Times tarafından kullanılan DiSC modeli kişinin baskın-

lık, etki, azim ve titizlik düzeylerini tespit ediyor. Dr. He-

len Fischer tarafından geliştirilen yeni bir test olan Mizaç 

Envanteri, aşk bakımından testosteron mu, dopamin mi, 

östrojen mi, serotonin mi olduğunuzu söylüyor. 

Bunlar arasında en popüleri, 1960’lardan bu yana 50 

milyon kişiyi içedönük-dışadönük, duyusal-sezgisel, dü-

şünsel-duygusal, algısal-yargısal olarak sınıflandıran, ge-

nel anlamıyla Carl Jung’un psikoloji anlayışına dayalı Myers 

Briggs Tür Göstergesidir. Bu gösterge, süreç içinde flört 

sitelerinde, çift terapilerinde, diyet programlarında, evcil 
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hayvanlarınızın yavrularında da kullanılmaya başlandı ve 

zaman zaman geri tepmeye başladı.

Pennsylvania Üniversitesi örgütsel psikoloji profesörü 

Adam Grant, testin isabet oranına dair yeterli kanıt olmadı-

ğını söylüyor. Grant, “Myers Briggs testi insanlara ayakka-

bı bağlarını mı yoksa küpeleri mi daha çok seversiniz diye 

sormaya benziyor” diyor. “Anlamlı bir soru olmamasına rağ-

men, işin sonunda bir aydınlanma yaşayacağınızı düşünü-

yorsunuz.” Testi kendi üzerinde deneyen ve her seferinde 

farklı sonuçlar elde eden Grant, “Bu test psikoloji uzmanları 

tarafından hazırlandığı yanılsaması yaratıyor” diyor.

Çalışmalarıyla bu teste ilham veren Jung bile testin bir-

takım sınırları olduğunu söylemişti. “Tamamen dışadönük 

ya da tamamen içedönük diye bir şey olamaz” demişti. 

“Böyle bir insan olsaydı tımarhaneyi boylardı.”

Kim, nerede oturuyor?
Şu anda 500 milyon dolarlık bir hacme ulaşan ve yılda 

yüzde 10-15 arasında büyüyen bir sektöre dönüşen kişi-

lik testleri danışmanlık şirketleri, yatırım fonları ve yeni 

girişimlere oldukça cazip geliyor. McKinsey&Company’de 

yeni çalışanlar Myers Brigg profillerini işe başladıkları ilk 

birkaç gün içinde öğreniyor. Bridgewater’da bu test, baş-

vuru ve işe alım sürecinde gerçekleştiriliyor.

Renk Kodu değerlendirmesi psikolog Dr. Hartman tara-

fından geliştirildi ve 1987’de yayınlanmasının ardından yüz 

binlerce satan aynı adlı kitapla popülerlik kazandı. Hart-

man, bunun “en isabetli, en kapsamlı ve en kolay kişilik 

testi” olduğunu iddia ediyordu.

Bu test Shapiro ve bazı meslektaşları için bir tür dine dö-

nüşmüş durumda. Shapiro, “Renk kodu annemle ilişkilerimi 

anlayabilmeme yardımcı oldu” diyor. “Neden bazı kadınlar-

la flört etmenin diğerlerinden daha kolay olduğunu anla-

dım. İlişkilerimde hâlâ bu yöntemden yararlanıyorum.”

Ordudaki generallerin yanı sıra kurumsal Amerika’nın 

generallerinin de kişilik testlerini benimsemiş olmasında 

şaşıracak bir yan yok. Sonuçta hiper verimlilik işyerlerinin 

kutsal kâsesi olmayı sürdürüyor.

Ancak birbirine bağlı ekiplerin dinamikleri gibi “yumu-

şak” etkenlere de işverenler ve çalışanlar tarafından gide-

rek değer verilmeye başlanıyor. Sonuçta çalışanların bir-

çoğu, işyerlerinde aileleriyle geçirdiklerinden daha fazla 

zaman geçiriyor. TED konuşmaları ve kişisel gelişim kitap-

ları izleyicilere ve okuyuculara, “kendilerini işe adamama-

larını” tavsiye ediyor.

Kişilik testleri “kültür” olarak adlandırılan şeyi kurmanın 

yarattığı karmaşayı azaltıyor. İnsanlar arası işyeri dinamik-

lerinin karmaşık yapısını ortaya koyarken, yoğun ve pahalı 

bir süreç olan kişilik özelliklerini ve tercihlerini belirlemek 

amacıyla çalışanlarla gerçekten konuşma gerekliliğini de 

ortadan kaldırıyor.

Bu kadar cazip hale gelmelerinin nedeni astroloji, nu-

meroloji ve diğer hokus pokus sistemlerin bu kadar rağ-

bet görmesiyle aynı olabilir: İnsanları kategorilere ayırmak 

eğlencelidir. Kim, nerede oturuyor esprisindeki kaygılara 

cevap veriyor, öğle yemeğinde kafeteryada nerede otur-

manız gerektiği konusundaki merakınızı gideriyorlar.

Myers Briggs insan kaynaklarını bir algoritmaya dönüş-

türüyor: Çalışanınıza çevrimiçi bir test verin ve dakikalar 

içinde sosyal mi, sakin mi, ayrıntılara mı yoksa büyük res-

me mi meraklı olduğunu öğrenin. Ofis dışında gerçekleş-

tirilen karmaşık ve pahalı ekip çalışmalarını, bire bir gö-

rüşmeleri boş verin; değerlendirmeyi dört harfe sığdırmak 

çok daha kolay. Buzzfeed test üreticisi tarafından insan 

kaynakları için üretilmiş bir test gibi.

Dünyanın en büyük yönetim danışmanlık şirketlerinin 

birinde danışman olarak çalışan (ve şirketi tarafından med-

yaya nerede çalıştığı söylemesi yasaklanan) 26 yaşındaki 
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Katherine Wang, Myers Briggs profilini katıldığı ilk şirket 

içi eğitimde öğrendiğini söylüyor. Bunun hemen ardından 

kişilik özelliklerinin çalışma tarzlarını nasıl etkileyeceği ko-

nusunda konuşmak üzere aynı tipteki insanlarla bir araya 

getirilmiş. Kısa sürede hem kendisinin hem de diğerleri-

nin profillerini ezberlemiş. Yeni bir projeye başladığında, 

müşterinin ihtiyaçlarından önce ekip arkadaşlarının Myers 

Briggs profillerini öğrenmiş.

Verimlilik doğallığı ortadan kaldırıyor mu?
Wang işe ilk başladığında bu profillere kuşkuyla yaklaşıyor-

muş. Ancak birkaç ay içinde testin değerini anlamış. Test, 

kişisel ihtiyaçlara dair uzun uzun konuşma ihtiyacını orta-

dan kaldırmış: Ne kadar yoğun çalışmayı tercih ettiği, yöne-

ticisinden nasıl bir geribildirim beklediği, su sebilinin başın-

da çalışma arkadaşlarıyla ne kadar yakınlaşmak istediği…

Bir kamu politikası grubunda araştırmacı olan 33 yaşın-

daki Nerissa Clarke açısından, şirketinin Insights Disco-

very testine dair verdiği tam gün eğitim, tabloların sıkıcılı-

ğından kurtulma fırsatı olmuş.

Clarke, “Bütün gün Excel’de birtakım rakamları topluyo-

ruz, bu açıdan bir ekip oluşturmak bizim için iyi oldu” di-

yor. Ancak verimliliğin doğallığı ortadan kaldırma gibi bir 

bedeli bulunuyor: “Eski işimde insanların birbirlerini orga-

nik bir şekilde tanıdığı bir kültüre sahiptik.”

Motosiklet üreticisi Harley Davidson’da çalışan 40 ya-

şındaki proje yöneticisi Kelly Arnold, çalışanların Clifton 

Strengths testi aracılığıyla en güçlü beş yanını öğrenmek 

zorunda olduğunu söylüyor. Bu özellikler kişilerin e-posta 

imzalarına ekleniyor ve kabinlerindeki isim plakalarının al-

tına asılıyor.

Arnold, Harley Davidson’ın kişilik testlerini benimseme-

sinin dışarıdan bakanlara şaşırtıcı gelebileceğini söylüyor. 

Sonuçta tüm çalışanların huysuz, deri ceket giyen, moto-

siklet kullanan, kişiliklerine dair sohbetlere vakti olmayan 

adamlar olduğu düşünülüyor. Ancak Arnold, bu testlede 

Harley Davidson çalışanlarının da, diğer şirketlerin çalı-

şanları gibi, kendileriyle barışık tipler olduklarını ortaya çı-

kardığını söylüyor.

Kısa süre önce bir insan kaynakları direktörü, Arnold’un 

ekibiyle enneagram adı verilen bir kişilik testine dair bir 

atölye çalışması gerçekleştirmiş. Bu çalışma sırasında Ar-

nold “altı numara” olduğunu öğrenmiş. “Bu ilk tanışma sıra-

sında insanlara kuşkuyla yaklaştığım ancak birlikte çalışma-

ya başladıktan ve gerçek renklerini gördükten sonra onlara 

güvenebildiğim anlamına geliyor” diyor. Arnold kişilik test-

lerinin profesyonel gelişimine katkıda bulunduğunu ancak 

olumsuz etkilenen insanlar da olduğunu söylüyor.

Tüm kırmızılar gül değildir
Popüler “Ask a Manager” (Bir Yöneticiye Sor) blogunun 

yaratıcısı Alison Green, Myers Briggs testi sonuçlarının 

kariyerlerini doğrudan etkilediği insanlardan mektuplar al-

dığını söylüyor. Kişilik türleri yüzünden istemedikleri pro-

jelerde çalıştırılan, liderlik fırsatı elinden alınan insanlar ol-

duğunu öğrenmiş. Green, bilimsel geçerliliği konusunda 

bir uzlaşma bulunmayan bu testlere fazlasıyla güvenilme-

sini kaygı verici buluyor.

Myers Briggs testinin gelişimine dair, Oxford Üniversi-

tesi İngilizce profesörü Merve Emre’nin testin tarihini ve 

bu testi icat eden anne-kızı anlattığı The Personality Bro-

kers kitabında ele aldığı bir gizem söz konusu. Bir ev kadını 

olan Katharine Cook Briggs ve kızı Isabel Myers, Dr. Jung’a 

çok meraklıydı ancak 1943’te testin ilk versiyonunu duyur-

dukları sırada herhangi bir psikoloji eğitimi almamışlardı. 

Test, bilimsel bir dayanağı olmadığı defalarca kanıtlandığı 

halde, giderek popülerlik kazandı.

Green, “Bu test kimin hangi işi yapacağını, kimin terfi 

edeceğini belirlemek amacıyla kullanılmamalı” diyor. “Bu 

testlerin amacı bu değil. Kişilik testlerine meraklı olmayan 

çalışanlara zorla uygulanması, çalışanların yabancılaşma-

sına, kendilerini rahatsız hissetmesine yol açıyor.”

Bir nörobilimci olan Darshana Narayanan, Princeton’da 

doktorasını tamamladıktan sonra insan kaynaklarına yö-

nelik psikometrik testler geliştiren bir şirkette çalışmaya 

başlamış. Şirketi, mantıksal değerlendirmeler ve kişilik 

değerlendirmeleri yapan, “yeteneklerle fırsatları önyargı-

lardan muaf bir şekilde eşleştiren” ve Silikon Vadisinde 

büyük popülerlik kazanan Renk Kodu gibi testler geliştir-

mek amacıyla yapay zekâdan yararlanıyormuş. Sektörden 

ayrılan Narayanan, işe alım amacıyla psikometrik testlerin 

kullanılması girişimine kuşkuyla yaklaşıyor. 

Narayanan, “Bana sorarsanız bu tür testler işe yaramı-

yor” diyor. “İnsan davranışlarının birçok boyutu ve bulunu-

lan ortama, biyolojik durumunuza, ruh halinize bağlı olarak 

değişen, karmaşık bir yapısı vardır. On soruya verilen ya-

nıtlardan ya da bir insanın davranışlarına dair otuz dakika-

lık gözlemlerden bir şey öğrenebileceğinizi sanmıyorum.”

https://www.enneagramworldwide.com/about-us/
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Narayanan bir insanın kişiliğine dair titiz testlerin davra-

nışlarının uzun süreler boyunca yakından gözlemlenmesini 

gerektirdiğini, tipik psikometrik testlerin ise şıp diye teşhis 

koyduğunu belirtiyor. Tek ve kısa bir çevrimiçi değerlen-

dirme yapılıyor ve insanlar bir sınıfa sokuluyor. Böyle bir 

şey, deneysel sonuçların geçerliliğinin kanıtlanabilmesi 

için farklı koşullarda tekrarlanması gereken akademik çev-

relerden gelen Narayanan’ın tüylerini diken diken ediyor.

Narayanan, bununla birlikte, işe alım amacıyla kullanılan 

psikometrik testlerin çözmesi beklenen güçlüklerin de ya-

rattığı problemler kadar gerçek olduğunu belirtiyor. İnsan 

kaynakları yöneticileri kişilik değerlendirmelerini genellik-

le çok sayıda adayı, hangi üniversiteden mezun olduğu ya 

da şirkette kimleri tanıdığı gibi kriterlerden bağımsız bir 

şekilde değerlendirmeleri gerektiğinde kullanıyor.

Bir psikometrik test şirketi olan Plum’un kurucusu ve 

CEO’su Caitlin MacGregor, insan kaynakları yöneticileri-

nin bir adayın adını duyduktan 0,2 saniye sonra bir yargı-

ya vardığını ve on saniye içinde mülakatın sonucuna dair 

kararını verdiğini söylüyor. Bu anlık kararlar, işe alınanların 

yüzde 46’sının 18 ay içinde işten ayrılmasıyla sonuçlanıyor. 

MacGregor, Plum’ın yapay zekâyı ve örgütsel psikolojiyi 

bir araya getiren testlerinin adayın kişiliği konusunda, bir 

özgeçmişin baştan savma bir şekilde değerlendirilmesinin 

verebileceğinden daha değerli bilgiler verdiğini söylüyor.

Narayanan’a göre, kişilik testlerinin genellikle kullanıl-

dığı gibi bireyler yerine geniş çaplı grupları anlamak için 

kullanılması çok daha iyi sonuçlar veriyor. Bu testler sa-

yesinde, yöneticiler, çok sayıda aday arasından göreve 

uygun olmayanları eleyebilir. Ancak bu testler çalışanın 

karakteri hakkında güvenilir bir bilgi veremez. Narayanan, 

yapabileceklerinin bir sınırı olan bu testlerin, işe alımdan 

ekip kurulumuna dek her düzeyde kullanmasının kaygı ve-

rici olduğunu söylüyor.

Narayanan ayrıca bu testleri hazırlayan insanlar konu-

sunda da özen gösterilmesini umuyor. Yüz tanıma yazılım-

larına yönelik eleştiriler, geniş çaplı sistemlerin bu sistem-

leri geliştiren ve test eden insanların demografik yapısı 

dikkatle incelenmeden uygulamaya alınmasının yarattığı 

tehlikeleri ortaya koyuyor. 

Narayanan, “Kısa sürede bu kadar yaygınlaşan bu testler 

ve algoritmalar konusunda neleri bilmediğimizi bilmemiz 

kolay değil” diyor. “Bir anda yarım milyon insan sisteminizi 

kullanmaya başlıyor ve bu insanların geleceğine siz karar 

veriyor, onlara da söz hakkı tanımıyorsunuz.”

Bununla birlikte, bu testlere yönelik ilgi artmaya, kişiliği-

nizi simgeleyen birtakım harfler, sarılar, kırmızılar, maviler 

kurumsal jargona sızmaya devam edecek gibi görünüyor. 

Ateşli bir kırmızı olan Shapiro, “Psikometrik testlerin 

ABD’deki yöneticisi olsaydım, bu testlerin geçerliliğinin 

kanıtlanmasını isterdim” diyor. “Ancak, karar verici konum-

daki insanlar bunların bir turnusol testi olarak kullanılma-

yacağını bildiği sürece oldukça yararlı da olabilirler.”  

“Bu tür testler işe yaramıyor. 
İnsan davranışlarının birçok 
boyutu ve bulunulan ortama, 
biyolojik durumunuza, ruh 
halinize bağlı olarak değişen, 
karmaşık bir yapısı vardır. On 
soruya verilen yanıtlardan ya da 
bir insanın davranışlarına dair 
otuz dakikalık gözlemlerden 
bir şey öğrenebileceğinizi 
sanmıyorum.”
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Kadınlar güzel, erkekler 
rasyonel 

Erkekler davranışa atıfta bulunan kelimelerle 
tanımlanırken, kadınlara atfedilen sıfatlar 
genelde dış görünüşe ilişkindir. Kopenhag 
Üniversitesi ve başka bazı üniversitelerden, 
makine öğrenmesi üzerine çalışan bir grup 
bilgisayar bilimcinin 3,5 milyon kitabı analiz 
ederek elde ettiği sonuçlar bunu gösteriyor. 
Kadınları tanımlamak için en sık kullanılan 
sıfatlar “güzel” ve “seksi”; erkekler için ise 
“doğrucu”, “rasyonel” ve “cesur”… 

Kopenhag Üniversitesinden bir bilgisayar bilimci, ABD’deki 

çeşitli üniversitelerden araştırmacılarla birlikte çok sayıda 

kitabı tarayarak edebiyatta erkek ve kadınları tanımlayan 

sözcükler arasında fark olup olmadığını inceledi. Araştır-

macılar, yeni bir bilgisayar modeli kullanarak, 1900-2008 

KOPENHAG ÜNIVERSITESI 
Eurokalert
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yılları arasında tümü İngilizce yayınlanmış 3,5 milyon ki-

taptan veri analizi yaptı. Kitaplar arasında hem kurgu hem 

de kurgu dışı edebiyat örnekleri bulunuyordu. 

Kopenhag Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümünden 

Isabelle Augenstein; “Kadınlar için kullanılan sözcüklerin, 

erkeklere oranla daha fazla dış görünüşle ilgili olduğu or-

tadadır. Biz bu çalışmada, istatistiksel verilerle bu yaygın 

algıyı doğrulamış olduk” diyor. 

Araştırmacılar, kitaplarda yer alan cinsiyete özgü isim-

lerle (“kız” ya da “hostes” gibi), bunlar için kullanılan sıfat 

ve fiilleri buldu; örneğin “seksi hostes” veya “dedikoducu 

kızlar” gibi kombinasyonları… Daha sonra kelimelerin pozi-

tif mi, negatif mi, yoksa nötr mü kullanıldığını yorumlayıp 

bunları kategorilere ayırarak incelediler.  

Bu inceleme, beden ve dış görünüşle ilgili negatif söz-

cüklerin, kadınlar için erkeklerden beş kat daha fazla kul-

lanıldığını gösteriyor. Yine beden ve dış görünüşle ilgili 

pozitif ve nötr sıfatlar da kadınları tanımlarken, erkeklere 

oranla yaklaşık iki kat daha sık kullanılmış. Erkekler ise en 

fazla davranış ve kişisel nitelikleri ifade eden sıfatlarla ta-

nımlanmış. 

Geçmişte dilbilimciler, genellikle cinsiyetçi dil ve önyar-

gıların yaygınlığını incelemiş, fakat bu analizler çok daha 

küçük bir veri seti üzerinden gerçekleştirilmişti. Şimdi bilgi-

sayar bilimciler, makine öğrenmesi algoritmalarını kullana-

rak daha geniş veri yığınlarını analiz edebiliyor. Örneğin sö-

zünü ettiğimiz araştırmada 11 milyar kelime analiz edilebildi. 

Eski toplumsal cinsiyet stereotipleri yeniden doğuyor 
Isabelle Augenstein, kitapların, çoğu onlarca yıl önce ba-

sılmış olmalarına rağmen hâlâ yoğun şekilde okunan ki-

taplar olduğuna dikkat çekiyor. 

İnsan dilini anlayabilen makine ve uygulamalarda kulla-

nılan algoritmalar; çevrimiçiyken oluşturulan metinlerden 

elde edilen verilerle beslenir. Bu aynı zamanda, akıllı tele-

fonların seslerimizi tanımasını ve Google’ın bize anahtar 

kelime önerileri sunmasını sağlayan teknolojidir.

Isabelle Augenstein; “Algoritmalar kalıpları tanımlamak 

şeklinde çalışır. Bu kalıplara uyan bir şey gördüğünde, 

bunu “doğru” olarak algılar. Bu kalıpların kaynağında taraflı 

bir dil varsa, sonuç da taraflı olacaktır. Tabiri caizse sistem, 

insanların kullandığı dili sahiplenir, yani bizim toplumsal 

cinsiyet stereotiplerimizi ve önyargılarımızı” diyor.  Bunun 

önemli olabileceği yerleri ise şöyle örnekliyor: “Erkekleri 

ve kadınları tanımlamak için kullandığımız dil farklıysa bu, 

örneğin eleman alımlarında şirketlerin iş başvurularını sı-

raladıkları IT sisteminde işin kime teklif edileceğini etkiler.” 

Artık yapay zekâ ve dil teknolojisi, toplumda daha yay-

gın bir hale geldi, bu bakımdan cinsiyetçi dilin farkında ol-

mak önemlidir.

Augenstein şöyle devam ediyor: “Artık makine öğrenme 

modelleri geliştirirken veri olarak daha tarafsız metinleri 

kullanabilir; modelleri bu metinleri görmezden gelen ya 

da engelleyen şekilde tasarlayabiliriz. Bu üç şeyi yapmak 

da mümkündür.” 

Araştırmacılar, araştırmanın bazı sınırlara da dikkat çeki-

yor: Araştırmada münferit metinlerin kim tarafından yazıl-

dığı dikkate alınmamış; incelenen kitaplar zaman bakımın-

dan değerlendirilmemiş, yani daha erken ve daha sonraki 

dönemde basılan eserler arasında önyargılıların derecesi 

bakımından nasıl farklar olduğu incelenmemiştir.   

Çeşitli kategorilerde en yaygın kullanılan 11 sıfat…

KADIN ERKEK

Pozitif Negatif Pozitif Negatif 

Güzel Ezik Adil Uygunsuz

Sevimli Tedavi 
edilmemiş 

Esaslı Güvenilmez

Saf Kısır Doğrucu Kural tanımaz 

Göz 
kamaştırıcı 

Şirret Rasyonel Yapışkan 

Doğurgan Muhafazakâr Barışçıl Yaban

Nefis Dertli Muazzam Başıboş 

Seksi Evde kalmış  Cesur Savunmasız

Zarif Vitaminsiz Üstün Yaralı 

Seçkin Çiroz Güvenilir Bağnaz

Neşeli Sabırlı Günahsız Adaletsiz 

Hayat dolu Dırdırcı Şerefli Vahşi

BEDEN DAVRANIŞ NİTELİKSEL 

DUYGULAR MEKÂNSAL NİCELİKSEL 

ÇOK YÖNLÜ ZAMANSAL SOSYAL  
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Hayvanlar Ne Hissediyor?
Hollanda’da bir hayvanat bahçesinde, Mama adında yaş-

lı bir şempanze güçsüz düşmüş, ölüyordu. Şempanzeyi 

kırk yıldır tanıyan yaşlı biyoloji profesörü Jan van Hoof 

Mama’ya yaklaştı. Şempanzelerin ne kadar güçlü olduğu 

düşünülünce oldukça tehlikeli bir hareketti. Son karşılaş-

malarında, Mama ona uzandı, ağlayan yavrularını teskin 

etmek için yaptığı gibi, Jan’ın sırtını, başını ve ensesini sı-

vazladı.

“Üzülmemesini istiyordu” diye yazıyor Frans de Waal 

yeni kitabı Mama’s Last Hug’da. Dünyanın önde gelen pri-

matologlarından de Waal, kırk yıldır hayvanları gözlemliyor 

ve insanlarla hayvanlar arasındaki farklar hakkında üretilen 

mitleri yıkıyor. Son kitabı da hayvanların duygusal yaşam-

larına odaklanıyor; insanlarla hayvanların düşündüğümüz-

den daha fazla ortak noktası olduğunu ortaya koyuyor.

Frans de Waal yeni kitabında Mama’nın kolonisindeki 

genç bir dişiden bahsediyor: Kuif. Yavrusunu hayatta tut-

maya yetecek kadar sütü gelmiyor. De Waal da yavrusunu 

biberonla nasıl besleyeceğini öğretiyor. Kuif yavrusunun 

nasıl gaz çıkaracağını, biberonu nasıl tutması gerektiğini 
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öğreniyor. O günden sonra de Waal ne zaman Kuif’e yak-

laşsa, Kuif ne kadar minnettar olduğunu gösteren davra-

nışlar sergiliyor.

Mama’nın ölümünden sonra de Waal, diğer şempanze-

lerin dokunarak, yıkayarak, başını okşayarak ve vücudunu 

tımarlayarak onu uğurladıklarına, insanların ölümden son-

ra yaptıkları şeylere benzer davranışlarda bulunduklarına 

tanık olmuş: “Sosyo-duygusal yaşamları bizimkilere o ka-

dar benziyor ki, aradaki çizgiyi nereye çekeceğimizi bile-

miyoruz.”

Primat olmayanların da duyguları var
De Waal, şempanzeleri incelerken bir yandan da diğer 

hayvanların duygusal yaşamları hakkında çarpıcı saptama-

larda bulunuyor. Örneğin Asya filleri teselli amacıyla hor-

tumlarını birbirlerine doluyor. Bir zamanlar duygulardan 

etkilenmedikleri düşünülen kemirgenler bile, “gözlerini 

kısarak, kulaklarını yassılaştırarak ve yanaklarını şişirerek” 

acı çektiklerini ifade ediyor. Memnuniyet belirten yüz ifa-

deleri de var ve bu ifadeler diğer kemirgenler tarafından 

da anlaşılıyor. Atlar da “en az primatlar kadar” yüzleriyle 

duygularını ifade edebiliyor. Köpekler de kaşlarını kaldıra-

rak gözlerinin daha büyük görünmesini sağlıyor. Böylece 

üzgün, yavru köpek ifadesi takınarak insanların kalplerini 

sızlatıyorlar. De Waal şunu soruyor: Köpekler yanlış bir şey 

yaptıklarında utanıyorlar mı? 

“Köpeklerin başlarının belada olduğunu anladıklarına 

şüphe yok ama gerçekten suçlu hissedip hissetmedikleri 

tartışılır.” Yapılan araştırmalara göre, köpeklerin suçlu gö-

rüntüsü yaptıkları şeye değil, sahiplerinin buna nasıl tepki 

verdiklerine bağlı. Sahipleri onları azarlarsa hemen suçlu 

ifadesi takınıyorlar. Azarlanmazlarsa her şey yolunda, hiç-

bir şey olmamış gibi…

De Waal hayvanların dışarıdan bakanlar için gösterdik-

leri duygusal jest ve mimikler ile gerçekten ne hissettikleri 

arasında bir fark olduğunu vurguluyor. 

“Hayvanların ne hissettiğini bildiklerini iddia edenler bi-

limle çelişiyor. Duygular ve hisler, aynı şeymiş gibi görün-

se de, aslında farklıdır.” Duygular, davranışları yönlendirir 

ve gözlemlenebilmelerini sağlayan fiziksel ipuçları sağlar; 

hisler ise sadece sahip olanın bilebileceği içsel şeylerdir.

Hayvanlardan ne öğrenebiliriz?
De Waal insanlar ile hayvanların duygusal dünyasını keşfe-

derken, kayda değer ortak noktalar buluyor. Evlat edinilen 

ve annelik sevgisinden mahrum büyüyen Bonobo yavru-

ları, tıpkı insan bebekleri gibi acı çekiyor. Evlat edinilen 

Bonobolar duygularını düzenleyemiyor, anne sevgisiyle 

büyüyenler ise olgunlaşıyor. Evlat edinilenler başkalarını 

teselli etmekte de yetersiz kalıyor. 

Örneğin insan gülümsemesi, diğer primatlarda da bulu-

nan sırıtmayla bağlantılı olabilir. “Gülümsemenin bizim tü-

rümüzün ‘mutlu yüz’ ifadesi olduğu konusunda şüphelerim 

var. Bunun arka planı çok daha zengin, neşeden çok daha 

fazlasını ifade ediyor. İnsanlar olarak hiçbir derin anlamı ol-

mayan yapmacık gülümsemelere de sıklıkla başvuruyoruz.”

Hangi gülümsemenin gerçek olduğunu nasıl bileceğiz? 

19. Yüzyılda yaşamış Fransız nörolog Duchenne de Bou-

logne iki tür gülümseme olduğunu ortaya çıkardı: Gerçek 

olan, olumlu duyguların ve neşenin bir ifadesidir ve “Duc-

henne gülümsemesi” olarak bilinir. Sadece ağzımızı değil, 

göz çevremizi ve kaşlarımızı da etkiler. “Sahte” gülümse-

me ise gözleri etkilemez, sadece ağzımız gülümser.

De Waal politikada da iki güçlü faktör olduğunu ileri sü-

rüyor: Güce susamış liderler ve liderliğe susamış takipçi-

ler. İnsan grupları arasındaki hiyerarşik savaş, maymunlar 

arasında da yaşanıyor; iki tarafta da “alfa erkekler” zorbaca 

taktikler kullanıyor. “Pek çok primat türü gibi biz de hiye-

rarşik bir türüz.”

Ancak insanlar kendilerini olduğundan daha nazik, daha 

dürüst göstermeye alışıktır. “Bu nedenle şempanzelerle 

çalışmak çok rahatlatıcı: Bizim hep arzu ettiğimiz gerçek-

ten dürüst politikacılar onlar.”

Kendimizi zarif ve mantıklı görmek yerine, duygularımı-

zın bizi ne kadar yönlendirdiğiyle yüzleşmeliyiz.  
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