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Amerika’nın en önemli şirketlerinin üyesi olduğu 
ve ekonominin tüm sektörlerini temsil eden 
Business Roundtable adlı kuruluş 19 Ağustos 
günü “Şirketin Amacı” başlıklı bir açıklama 
yayınladı.

Aralarında Julie Sweet (Accenture North America), Brian 

Moynihan (Bank of America), Tim Cook (Apple), Jeff 

Bezos (Amazon), Mary Barra (General Motors), Larry Fink  

(BlackRock Credit) ve Jamie Dimon’ın (JPMorgan Chase) 

da bulunduğu 118 CEO’nun imzaladığı açıklama şirket 

amacını yeniden tanımlıyor. Yeni tanım, 1997’de kabul edil-

miş olan (iktisatçı Milton Friedman’ın görüşü doğrultusun-

da) hissedar değerinin önceliği vurgusundan vazgeçerek 

bütün sosyal paydaşlara (hissedarların yanı sıra çalışanlar, 

müşteriler, tedarikçiler ve topluluklar) karşı sorumluluğun 
altını çiziyor. 

ABD CEO’ları  
Ne Yapmak İstiyor?
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Project Syndicate sitesi 27 Ağustos günü “Şirketler Vicdan 

Sahibi mi Oldu?” başlığı altında bu açıklamayı değerlendi-

ren dört uzmanın görüşüne yer verdi. Yazarlar, 1970’lerden 

beri egemen olan hissedar önceliği anlayışına dayalı şirket 

yönetişim modelinden “sosyal paydaş” modeline mi geçi-

liyor, kapitalizmin yeni bir dönemi mi başlıyor sorusunu ir-

deliyor. Nobel İktisat Ödülü sahibi Joseph Stiglitz, “Milton 

Friedman’ın fikir babalığı yaptığı ‘şirketlerin tek sosyal so-

rumluluğu kârlarını artırmaktır’ görüşünü Sandy Grossman 

ile biz daha 1970’lerin sonunda bir dizi makalede eleştirmiş 

ve hissedar kapitalizminin toplumsal refahı artırmadığını 

göstermiştik” diyor. Ve şöyle devam ediyor:

“Şimdi bu son açıklamayı yapan CEO’ların ne kadar 

samimi olduğu tartışmalıdır. Şirketlerin ilk sorumlulu-

ğu vergilerini ödemektir. Oysa bunların arasında büyük 

miktarlarda vergi kaçıran Apple gibi şirketler var. Çoğu 

Trump’ın şirketlere vergi indirimi getiren yeni vergi yasa-

sını destekledi.” 

Şirketler davranışlarının etkilerini dikkate almak 
zorundadır
Kuşkusuz birçok CEO doğru şeyi yapmak istiyor olabilir. 

Ama rakiplerinin böyle düşünmediğini iyi biliyorlar. Onun 

için oyun sahasının düz olması gerekir. Vicdan sahibi şir-

ketlerin altının diğerleri tarafından oyulmasına izin veril-

memelidir. O yüzden birçok şirket rüşvetçiliğe karşı ön-

lemler alınması ve çevrenin ve işyeri sağlık ve güvenliğinin 

korunması için düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

Ne yazık ki büyük bankalar bunlar arasında yer almıyor. 

Tersine bunlar kendilerinin neden olduğu 2008 krizini aş-

mak için getirilen önlemlerin yürürlükten kaldırılması için 

çaba harcamakla meşgul. 

Gene de Amerika’nın en güçlü CEO’larının yeni yakla-

şımını olumlu karşılamak gerekiyor. Ama bunun yeni bir 

kamuoyunu oyalama taktiği mi yoksa gerçekten samimi 

bir girişim mi olduğunu görmek için beklemek lazım. Bu 

arada yasal reforma ihtiyaç var. Çünkü Friedman’ın dü-

şüncesi sadece açgözlü CEO’lara hep yapmak istedikleri 

şeyi yapmak için harika bir gerekçe sağlamakla kalmadı, 

hissedar kapitalizmini Amerika’nın (ve birçok başka ülke-

nin) yasal çerçevesine yerleştiren şirket yönetişim yasa-

ları getirilmesini de sağladı. Bu durum değişmelidir, şir-

ketler davranışlarının diğer sosyal paydaşlar üzerindeki 

etkisini dikkate almak zorunda olmalıdır.

The Code of Capital kitabının yazarı Katharina Pastor 

ise “Amerika’nın CEO’ları Niçin Hissedarlara Karşı Çıkıyor” 

başlıkla yazısında “Şirketler Amerikasının sonunda hida-

yete erdiğini düşünmek için ortada henüz bir neden yok” 

diyor. Ama açık ki Amerika’nın şirket liderleri kime hizmet 

edeceklerini kendilerinin özgürce seçebileceğini düşü-

nüyor. Çünkü şirketler hukukuna göre CEO’yu yönetim 

kurulu atıyor, yönetim kurulu da şirketin hissedarları ta-

rafından seçiliyor. Yönetim kurulu üyeleri yıllarca görev-

de kaldıkları için seçtikleri CEO da kalıyor. Örneğin son 

açıklamayı yapan Business Roundtable’ın başkanı Jamie 

Dimon, JPMorgan Chase’in 15 yıldır hem CEO’luğunu 

hem yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 

Hisse fiyatları artık CEO’ları koruyamıyor

Amerikan CEO’ları kendilerini bu konuma getiren süreci 

kontrolleri altında tutarak hissedar kontrolünü alay konusu 

haline getirmiştir. Seçimlerde hissedarların kendi adayla-

rını göstermek ya da gündem maddesi önermek imkânları 

bile kalmamıştır. Kısaca CEO’ların gözünde hissedar önce-

liği zaten hiçbir zaman hissedar demokrasisi anlamına gel-

miyordu. CEO’lar için hisse fiyatı her şeydir. Çünkü CEO 

için en büyük tehdidi oluşturan şey şirketi başkalarının ele 

geçirmesidir ve yüksek hisse fiyatı buna karşı bir koruma-

dır, CEO’ların ücretini belirleyen de odur.

Ne var ki hisse fiyatları artık CEO’ları bir zamanlar ol-

duğu gibi koruyamıyor, tersine kendisi bir tehdit haline 

Milton Friedman
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gelmiş bulunuyor. ABD’de yapılan son araştırmalar az sa-

yıda küresel varlık yöneticisinin neredeyse bütün büyük 

finansal aracı kurumların, büyük teknoloji firmalarının ve 

havayolu şirketlerinin en büyük hissedarları haline geldiği-

ni gösteriyor. Böylesi güçlü hisse sahibi bloklarının ortaya 

çıkması CEO’lar için şirket yönetişimi oyununu değiştirmiş 

bulunuyor. Şimdiye kadar kendi çıkarları doğrultusunda 

uygulaya geldikleri işçi sayısını azaltma, tesisleri yurtdışı-

na kaydırma, vergi kaçırma ve hisse geri alımları gibi stra-

tejilerin artık firmanın sürdürülebilirliğinden çok kurumsal 

yatırımcılara hizmet etmeye başladığını görüyorlar. 

Bu durumda eğer hissedar önceliği modelini kaldır-

makta ciddi iseler açıklamalarla yetinmek yeterli olmaya-

caktır. Yasal reformları, özellikle şirket yönetim kurullarını 

ve yöneticilerini hizmet ettikleri başlıca çevrelere hesap 

vermekle yükümlü kılacak reformları desteklemelidirler. 

Yönetim kurullarının çalışanlarının ve diğer sosyal pay-

daşlarının temsilcilerine açılmasını ya da herkese açık 

denetim mekanizmaları getirilmesini savunmalıdırlar.

Eğer yeni sosyal paydaş modeli rejimine karar vermeyi 

onlara bırakacak olursak gene başladığımız yere dönmüş 

oluruz.

Uzun vadeli yaklaşımlara ihtiyacımız var
Aynı derlemedeki yazısında Michael Spence ise “Hissedar 

önceliği modelinin terk edilmesi uzun zamandır beklenen 

bir gelişmeydi” diyor. Bu, sosyal bakımdan sorumlu yatı-

rımcılık yönündeki daha genel bir eğilimin bir parçasıdır. 

Yeni modelin başarısı için hükümetlerin buna alan yarat-

maları gerekir.

Epeydir müşteriler, çalışanlar ve yatırımcılar sosyal 

meselelerle ilgili endişelerini yüksek sesle dile getirmeye 

başlamıştı. Belirmekte olan mutabakat çok sosyal paydaşlı 

modeli şirket yatırımcılarının uzun vadeli finansal çıkarla-

rıyla uyumlaştırmak için kritik önem taşımaktadır.

Varlık yönetimi sektöründe de benzer bir gelişme ya-

şanıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterleri benim-

seyen yatırımcıların oranı artıyor. Bunların arasında önde 

gelen bazı varlık yönetim firmaları da var.

Bu trend şu soruyu gündeme getiriyor: Saf finansal 

çıkarın peşinde olan hissedarlar hâlâ ağır basıyor mu? 

Birçok şey bunların sayısına, kontrol ettikleri varlıklara ve 

zaman ufuklarına bağlı olacaktır.   

Bütün bu gelişmeler daha yaratıcı yeni iş modellerine 

kapı açıyor. Daha bugünden dünyanın çeşitli yerlerinde 

yatırımcılarına cazip getiriler sağlamakla birlikte iş mo-

dellerini ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm getirme 

bağlamında formüle etmeye başlayan şirketler görüyo-

ruz. Örneğin Çinli e-ticaret devi Alibaba. Küçük ve orta 

boy şirketlere pazar erişimi sağlamak amacıyla yola çıkan 

Alibaba ile onun finansal kolu olan Ant Financial bu mis-

yonu başarıyla sürdürüyor.

Hindistan’ın en büyük holdingi olan Reliance Industries 

“Hindistan ekonomisi, Hindistan halkı, müşteriler, çalı-

şanlar ve hissedarları” kendi sosyal paydaşları olarak gö-

rüyor. Şirketin yeni değer yaratmasının artık ancak Hint 

firmalarıyla işbirliğine bağlı olduğunu belirtiyor.

Bertrand Badre ise Project Syndicate’deki yazısında, 

“Bugün önde gelen ekonomi düşünürlerinin mevcut 

sistemin temellerini sorgulamaya başladığı bir noktaya 

ulaşmış bulunuyoruz” diyor. Paul Collier’in The Future of 

Capitalism, Joseph Stiglitz’in People, Power and Politics 

ve Raghuram Rajan’ın The Third Pillar kitapları problemin 

kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. İnsanların ço-

ğuyla bağlantısını kaybetmiş ve faaliyet gösterdiği top-

raklardan palamarları çözmüş bir kapitalist sistem artık 

kabul edilemez. 

Kapitalizme mevcut yaklaşım tarzımız daha önce yö-

netilebilir olan sosyal ve çevresel problemleri alevlendir-

miş ve derin sosyal bölünmeler yaratmıştır. Çözüm için 

uzun vadeli yaklaşımlara ihtiyacımız var. Sistemsel re-

formu geri dönülemez bir noktaya taşımak için mevcut 

olumlu yaklaşımları bir araya getirmeliyiz. Uzun vadeli 

değişim için piyasalar ile düzenleyici çerçevelerimizi ye-

niden ayarlamalıyız. Sistemsel değişimi gerçekleştirmek 

için dolaysız finansal teşvik ve cezalar yerleştirmeyi cid-

diye almalıyız.  



EYLÜL ‘19  /  4

İki Sistem Bir Dünya
Berlin Duvarının yıkılışının otuzuncu yıldönümü yaklaşır-

ken, çok farklı tarihsel ve politik koşulları olsa da, Moskova 

ve Hong Kong’da bir özgürlük rüzgârı esiyor. Modern çağ 

özgürlük ve her insanın eşit doğduğu fikri üzerine kurul-

muştur. Radikal Aydınlanma düşüncesi, tarihte bir kırılma 

yaratmıştır. Ama çağ değişti. Yirmi birinci yüzyılda, temel 

bir meseleyle karşı karşıyayız: Otoriterliğin modernize 

edilmiş bir biçimi, liberal demokrasiye ve hukukun üstün-

lüğüne alternatif olabilir mi?

1989’da bu soruya herkes (sadece Batıda değil, dünya-

nın her yerinde) tek bir yanıt verirdi: Hayır. Ancak o günden 

bu yana Avrupa’da milliyetçiliğin yeniden doğuşuna, Arap 

Baharı’nın başarısız olmasına, ABD Başkanı olarak Donald 

Trump’ın seçilmesine, Rusya’nın rövanş alma mücadelesi-

ne ve küresel bir güç olarak Çin’in doğuşuna tanıklık ettik. 

Artık kimse liberal demokrasilere o kadar güvenmiyor.

Çin’in ikinci askeri, ekonomik ve teknolojik süper güç 

olarak ortaya çıkması, alternatif bir kalkınma modeli ola-

bileceği fikrini de doğurdu. Modern Çin’de hukukun üs-

tünlüğü ve demokrasi, tek parti sistemine bir tehdit gibi 

JOSCHKA FISCHER
Project Syndicate
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görülüyor. Ancak Hong Kong’da özgürlük ve demokrasi 

için düzenlenen protestolar, sadece iki siyasi çerçeve de-

ğil, iki siyasi güç sistemi arasında da bir bölünme olduğu-

nu ortaya çıkardı.

Tek ülke iki sistem
Çin bir süredir bu bölünmeyi ortadan kaldıracak bir for-

mül üzerinde çalışıyor. “Tek ülke, iki sistem” ilkesi Hong 

Kong’un ve Tayvan’ın sorunsuz bir şekilde yeniden entegre 

edilmesini öngörüyordu. Bu formül Hong Kong’da başarı-

sız olabilir. Tayvan Boğazı’nda askeri gerginlik yükseliyor. 

Ada’nın özel statüsü, Çin için kabul veya reddedemeyece-

ği bir konuma geliyor. 

Yine de formül bugüne kadar işe yaramış görünüyor. 

Hong Kong Çin ekonomisi için çok ama çok önemli bir 

hale geldi. Küresel sermaye piyasalarına erişim sağlıyor ve 

yabancı yatırım için bir kapı işlevi görüyor. Tayvan’la ilişki-

ler de, çoğu zaman, görece sakin kaldı.

Hong Kong’la olan anlaşma işe yaradı çünkü Pekin 

Hong Kong’un yarı özerk statüsünü kabul ettiğini gösterdi. 

Ancak Çin güçlendikçe ve kendini yeni bir süper güç ola-

rak görmeye başladıkça davranışları da değişti. Çinli yetki-

liler Hong Kong üzerinde daha fazla baskı kurmaya ve “tek 

ülke tek sistem” yolunda ilerlemeye çalışıyor.

Hong Kong’da tutuklananların Çin’e iade edilmesiy-

le ilgili kanun teklifi, eski İngiliz kolonisinde demokrasiye 

ve hukukun üstünlüğüne büyük bir tehdit gibi görüldü. 

Pekin’dekiler bu hamlenin Hong Kong’un özerkliğini zayıf-

latacağını, milyonlarca insanın (yabancı istihbarat örgüt-

lerinin çalışmaları sonucunda değil) bu nedenle sokaklara 

döküldüğünü bal gibi biliyor.

Çin (ve Rusya’daki) mevcut güç yapılarına baktığımızda, 

Hong Kong (ve Rusya’daki) kitlesel protestoların kısa va-

dede başarılı olacağını söylemek zor. Yine de kayda değer 

hareketler ve Batıda da yankı uyandırıyorlar.

Soğuk Savaş mı?
Daha geniş açıdan baktığımızda, dünyanın iki sisteme bö-

lünmesi akıllara hemen Soğuk Savaş dönemini getiriyor. 

Ancak o zaman temel mesele askeri güçlerdi ve merkezde 

nükleer silahlanma yarışı vardı. Yaşam standartlarına ge-

lince, Sovyet Bloku’nun hiç şansı yoktu.

Çin’le olan rekabet, hangi sistemin daha fazla tekno-

lojik ve maddi gelişme göstereceği sorusu üzerinden yü-

rüyecek. Çin’in yoksullukla savaşan gelişmekte olan bir 

ülke konumundan ekonominin can damarlarından biri ha-

line gelmesi modern çağın en büyük başarılarından biri-

dir. Milyonlarca insan yoksulluğun pençesinden kurtulup 
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tüketime odaklanmış orta sınıf haline geldi ve milyonlarca-

sı da bu yolda ilerliyor.

Aynı zamanda Çin askeri gücünü de artırıyor ama 

Sovyetler Birliği’nin yaptığının aksine, yakın komşularına 

herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Çin Afrika ve Batı 

Avrupa’da stratejik çıkarları için çabalarken bunu ekono-

mik ve finansal araçlar kullanarak yapıyor. Gittikçe büyü-

yen küresel etkisini askeri gücüne değil, ekonomisine ve 

hızla teknolojik inovasyonlar yapabilme becerisine borçlu. 

Batı için “Çin Meselesi”, insanlığın çoğu için kendi demok-

rasi tarzının Doğu tarzı otoriterlikten daha iyi bir model ol-

duğunu öne çıkarmaya dayanıyor.

Böyle bakınca Trump’ın Çin’in Truva Atı olduğunu söy-

leyebiliriz. Çin’e oldukça saldırgan bir ticaret ve teknolo-

ji savaşı açtı, Batı modelinin itibarını yerle bir edecek her 

hamleyi yaptı. Tarihsel açıdan, demokrasiye verdiği zara-

rın sonuçları uyguladığı gümrük vergisinin sonuçlarından 

çok daha ağır olacak. Avrupa da ekonomik zayıflığı ve jeo-

politik naifliğiyle Batı modelini savunmaktan çok uzak.

Bu aşamada Çin’in yükselişi durdurulamaz. Ülke boykot 

edilemeyecek ya da dizginlenemeyecek kadar büyük ve 

güçlü. Üstelik Çinlilerin küresel refahtan pay alma istekleri 

de gayet meşru. Batının, kendi değerlerini savunurken, bir 

yandan da yeni süper güçle iyi geçinmekten başka yapabi-

leceği bir şey yok. Çin’in (ve Çin sisteminin) yükselişi kaçı-

nılmaz olarak daha fazla rekabet yaratacak ve yeni rakipler 

ne pahasına olursa olsun barış içinde yaşamalı. Sekiz mil-

yarlık gezegenimiz yeni bir küresel çatışmayı kaldıramaz.

Çin’in otoriter modernleşme modelinin başarılı olup ol-

madığı, uzun vadede, Çin’in gelecek nesillerinin meselesi 

olacaktır. Kültür Devrimi gibi korkunç deneyimleri hatırla-

mayanlar elbette Çin modelini övebilir. Ancak modern çağ 

özgürlük üzerine kurulmuştur. Hong Kong ve Moskova’da 

gördüğümüz gibi, bu asla unutulmayacak.  
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Chatham House’da yapay zekâ, dijital iletişim 
ve gözetleme alanlarında araştırmalar yapan 
akademisyen Sophia Ignatidou, Guardian’daki 
yazısında iletişimi silaha dönüştüren 
dezenformasyonun tehlikelerine dair  
uyarılarda bulunuyor.

İletişim, çeşitli sinsi yöntemlerle kamuoyunu kışkırtmak, 

yanlış yönlendirmek ve etkilemek amacıyla kullanılan bir 

silaha dönüştü. Dezenformasyon, bilginin demokrasiyi or-

tadan kaldırmak, rakip ülkeleri şaşırtmak, olaylara yön ver-

mek ve kamuoyunun fikirlerini kontrol etmek amacıyla kul-

lanılmasının sadece birinci aşamasıydı. Dezenformasyon, 

teknoloji şirketlerinin, sıradan insanları “güçlendireceğini” 

Bilgi, Korkutucu Bir Hızla  
Silaha Dönüşüyor

SOPHIA IGNATIDOU 
Guardian
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söylediği geniş, kuralsız ve açık ortamları kullanarak hızlı 

bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. Teknoloji şirketlerinin bize 

sunduğu güç, kafası karışmış, hızla küreselleşen bir dün-

yada dezenformasyonun doğrudan propagandadan daha 

etkili olduğunun farkına varan propagandacıların elinde 

etkili bir silaha dönüştü. Ne yaparsak yapalım, bir şeylerin 

doğruluğunu ne kadar kontrol edersek edelim, dezenfor-

masyonu engellemek mümkün değil. Dönüşerek yoluna 

devam ediyor.

Rusya ve Kuzey Kore gibi propaganda konusunda dene-

yimli ülkeler tarafından kullanılan bu yöntemden yararla-

nan ülkelerin sayısı hızla artıyor. Çin, Hong Kong’daki pro-

testocuları hain batılı güçler ve şiddet yanlısı isyankârlar 

olarak göstermek amacıyla dezenformasyondan yararla-

narak, protestoları bastırmak üzere çok daha sert müda-

halelerde bulunmaya zemin hazırlıyor. Hindistan son genel 

seçimler ve Keşmir konusunda Pakistan’la yaşanan gerilim 

gibi konularda sıklıkla dezenformasyona başvuran ülkeler 

arasında yer alıyor. İngiltere’de Sir Lynton Crosby’nin CTF 

Partners şirketinin ve Filipinler’deki trol çiftliklerinin de or-

taya koyduğu gibi, lobi ve halkla ilişkiler şirketleri dezen-

formasyon konusunda profesyonelleşmiş. 

Silaha dönüşen bilgi
Bilginin silaha dönüşmesi konusundaki bir sonraki aşama, 

ironik bir şekilde dezenformasyonu bahane ederek bilgi 

akışını, dolayısıyla da kamuoyunu kontrol etmeye yönelik 

çabaların artması. Hindistan’ın Keşmir’deki internet sansü-

rü kapsamında internet sitelerinin kapatılması manşetle-

re taşındı ancak bu aslında Afrika’da yaygın bir uygulama. 

Access Now verilerine göre 2016-2018 döneminde kapatı-

lan internet sitelerinin sayısı iki katına çıktı. Kimi raporlara 

göre, Hong Kong’da protestocuların gösterileri koordine 

etmek amacıyla kullandığı Telegram uygulaması Çin kay-

naklı dağınık hizmet aksatma (DDoS) saldırılarına maruz 

kaldı. 

Bilginin kontrolü Beyaz Saray’daki basın toplantılarının 

tamamen iptal edilmesi ve ABD yönetiminin açıklamaları-

nın fiilen Donald Trump’ın günlük tweet’leri aracılığıyla ya-

pılması ya da Boris Johnson’un hedef kitlesiyle Facebook 

üzerinden doğrudan iletişim kurması gibi hastalıklı haller 

de alabiliyor. Kurallı, güvenilir ve deneyimli gazetecilerin 

devre dışı bırakılması kamuoyunun çıkarlarına zarar ve-

recektir. Dördüncü kuvvet olan medya, siyasi sistemlerin 

temel parçalarından biridir. Ardı arkası gelmeyen sosyal 
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medya mahremiyet ihlalleri ve siyasi skandallar teknoloji 

şirketlerinin bu rolü üstlenemediğini (ve üstlenmeyi de is-

temediğini) gösteriyor.

Bilginin silaha dönüşmesinin üçüncü aşaması daha da 

beter olabilir. Gizlice yürütülen veri madenciliği çalışmala-

rının yaygınlaşmasıyla birlikte, sadece dezenformasyon ya 

da sansürle değil, sürükleme aracılığıyla gerçekleştirilen 

geniş çaplı yasa dışı manipülasyonla da uğraşmak zorun-

da kalacağız. Birmingham Hukuk Fakültesinden profesör 

Karen Yeung, kişiye özel bir dünya görüşü yaratarak he-

deflerine (bize) kişiselleştirilmiş ortamlar sunan, sürekli 

güncellenen ve giderek yayılan algoritma temelli sistem-

lere “hiper sürükleme” adını veriyor. 

Manipülasyonun sınırı yok
IBM’e göre, her gün 2,5 kentilyon (yani 18 sıfırlı bir sayı) 

bayt veri üretiliyor. İnsanlarla ya da şirketlerle çevrimiçi 

etkileşimlerimizden elde edilen kişisel bilgileri içeren veri 

setleri giderek daha da kapsamlı bir hal alıyor. Bu veriler-

den faydalı bilgiler elde etmek için gerekli analiz becerisi 

insanların kapasitesini aşsa da, yapay zekâ sistemleri ve 

algoritmik modeller bu konuda oldukça başarılı.

Hiper sürükleme aracılığıyla gerçekleşen iletişim, ahlaki 

değerlerimizi, normlarımızı ve önceliklerimizi bile değiş-

tirebilir. YouTube’un Brezilya’da aşırı sağ içerikler önerdi-

ği ve bunun da bazı kullanıcıları radikalleştirdiği iddiaları 

da bir tür sürüklemedir; şirketin bilinçli bir şekilde ger-

çekleştirilmediğini iddia etmesine rağmen. Ancak kişisel 

tercihlerimiz ve hassasiyetlerimiz doğrultusunda oluşturu-

lan modelleri kullanan bilinçli sürükleme çalışmaları ileride 

çok daha etkili bir hale gelecek. Her ne kadar Cambridge 

Analytica tarafından kullanılan kişiselleştirilmiş propagan-

danın etkisi tartışmaya açık olsa da, uzun vadede sürükle-

menin etkisinin artacağından (örneğin başa baş bir seçi-

min sonuçlarını etkileyeceğinden ya da kurumlara yönelik 

güvensizliği artıracağından) kuşku yok. Manipülasyonla 

yapılabileceklerin sınırı yok.

Bununla birlikte, iletişimin silah haline getirilmesini “bilgi 

savaşı” olarak nitelemek, sorunun kaynağının bilgi olmadığı 

olgusunu gözden kaçırmamıza yol açabilir. Bilgi manipülas-

yonunu, siyasi aktörlerin yasal boşlukları kullanarak güç di-

namiklerini değiştirmek amacıyla gerçekleştirdiği olgusuna 

odaklanmamız gerekir. Denetimsiz bir şekilde hareket eden 

şirketlerin pazarda hâkim pozisyona ulaşmalarını sağlayan 

bu manipülasyonu, yasal düzenlemelerden kurtulmak için 

lobi yapmak amacıyla kullandığını, geleneksel medyanın 

tıklama tuzağı dezenformasyonu yoluyla kendi gündemini 

dayatan bölücü aktörlerin haber gündemini ele geçirmesi-

ne direnemediğini görmemiz gerekir. 

Bütün bunlar olup biterken kafası karışmış haldeki insan-

lar kendilerini bilgi alanımıza ve dijital haklarımıza yönelik 

saldırılara direnemeyecek kadar güçsüz ve şaşkın hissedi-

yor. Atılması gereken ilk adım mahremiyet hakkımızı geri 

kazanmak olacaktır. Bizi kontrol etmek ve yönlendirmek 

amacıyla kullanılan bilgi silahlarına direnme şansımız ol-

masını istiyorsak öncelikle bunu başarmamız gerekir.  

“İnsanlar kendilerini bilgi 
alanımıza ve dijital haklarımıza 
yönelik saldırılara direnemeyecek 
kadar güçsüz ve şaşkın 
hissediyor. Atılması gereken ilk 
adım mahremiyet hakkımızı geri 
kazanmak olacaktır. Bizi kontrol 
etmek ve yönlendirmek amacıyla 
kullanılan bilgi silahlarına 
direnme şansımız olmasını 
istiyorsak öncelikle bunu 
başarmamız gerekir.”
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Trump’ın Grönland Planı
Kutup Araştırmaları ve Politikaları İnisiyatifi 
kurucusu ve direktörü Dwayne Ryan Menezes,* 
London School of Economics’in blogundaki 
yazısında, Trump’ın Grönland planının 1867’deki 
Amerikan rüyasının yeniden doğuşu anlamına 
geldiğini savunuyor.

Başkan Donald Trump geçen ayın başlarında ABD’nin, 

Grönland’ı Danimarka’dan satın almakla ilgilenebileceği 

fikrini ortaya attı. Trump’ın dünyanın en büyük adasına yö-

nelik ilgisi şaşkınlıkla karşılansa da Dwayne Ryan Menezes, 

bunun ABD’nin kutupları satın almaya yönelik ilk girişimi 

olmadığını söylüyor. 

15 Ağustos günü Grönland Twitter’da gündem oldu; işin 

ilginç yanı, bunun nedeninin iklim değişikliği olmamasıydı.

Wall Street Journal’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın 

Grönland’ı Danimarka’dan satın alma konusuyla ilgilendiği-

ni ve Beyaz Saray danışmanlarına konuyla ilgilenme talimatı 

verdiğini ortaya çıkarması dünyada şaşkınlıkla karşılandı. Ya 

* Dr. Dwayne Ryan Menezes, kutup bölgesi, İskandinavya, Kuzey 
Atlantik, Kuzey Pasifik ve Antarktika ilişkilerine odaklanan Londra 
merkezli bir düşünce kuruluşu olan Kutup Araştırmaları ve 
Politikaları İnisiyatifinin kurucusu ve yönetici direktörüdür.
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ABD bir imparatorluk olduğunu inkâr etmeyi bırakmış ya da 

imparator nihayet aklını kaçırmıştı. 

Danimarka Halk Partisinden Soren Espersen çok net 

konuştu: “Haber doğruysa, Trump’ın delirdiği kesinleşmiş 

demektir. Ancak 21’inci yüzyılda bir ülkenin (ne kadar zen-

gin olursa olsun)  dünyanın en büyük adasını satın alma-

ya kalkması komik gelse de, Time dergisinden Billy Perrigo 

geçmişte bunun örnekleri olduğunu ve 1945-1947 arasında 

yapılan benzer planları hatırlatıyor. Üstelik bu heveslerin kö-

kenleri daha da eskilere dayanıyor.

Tarihi kökleri var
1816 yılında, William H. Seward’ın dışişleri bakanlığı yaptığı 

dönemde ABD Rusya’dan Alaska’yı satın almış, St. Thomas 

ve St. John konusunda da Danimarka’yla pazarlık yapmıştı. 

Bu pazarlıkların kilit ismi olan Kansas eski valisi ve maliye 

bakanı Robert J. Walker, Texas, Meksika, Danimarka’ya ait 

Batı Hint Adaları, Grönland ve İzlanda’nın da satın alınması 

için bastırmıştı. 1868’de, Seward’ın isteği üzerine, Walker 

İzlanda ve Grönland’ın doğal kaynaklarına dair bir rapor 

hazırlattı. Maden mühendisi Benjamin Mills Peirce tarafın-

dan hazırlanan rapor, ABD Harita Dairesi yöneticisi olan 

babası profesör Benjamin Peirce tarafından onaylanmıştı.

Grönland ve İzlanda’nın satın alınmasının tavsiye edil-

mesinin temel nedeni zengin doğal kaynaklarıydı. Örneğin 

Walker İzlanda’yı “Güzel bir yeşille örtülü çayırlara, sağlıklı 

bir mor renge bürünmüş dağlara, inanılmaz temiz bir hava-

ya, kaplıcalar bölgesinde 100’ü aşkın sıcak su kaynağına sa-

hip bir yer” olarak tanımlıyor, ardından da değerli madenle-

ri, olağanüstü zengin balık kaynaklarını, kalabalık bir nüfusa 

yetecek emsalsiz su kaynaklarını anlatıyordu. Özellikle hem 

çok zengin hem de kolaylıkla işlenebilir haldeki sülfür dağla-

rı, yatakları ve madenleri büyük değer taşıyordu. Bu sayede, 

tükenmek üzere olduğuna inanılan Sicilya madenlerinden 

çıkarılan sülfürün yarı maliyetine sülfür elde edebilirlerdi. 

Aynı şekilde, obsidyan dağları, zengin linyit yatakları ve ola-

ğanüstü balık kaynakları da dikkate değerdi. Grönland’ın 

yanı sıra İzlanda’nın da alınması ABD’nin okyanus ötesi bir 

telgraf hattı kurmasına olanak tanıyor, bu açıdan stratejik 

bir önem taşıyordu.

Walker’ın mektubu, ABD açısından taşıdığı öneme rağ-

men, İzlanda’nın hemen yanındaki bölgeye oranla sö-

nük kaldığını ortaya koyuyordu. Walker Grönland’ı hay-

ranlıkla anlatıyor, dünyanın en büyük adası olduğunu, 

büyüklüğünün Avrupa’nın yarısı kadar olduğunu, çok daha 

uzun bir kıyı şeridine, zengin madenlere, dünyanın en geniş 

ve iyi korunmuş balıkçılık sahalarına sahip olduğunu söylü-

yordu. Alaska’ya 1500 mil mesafedeki Grönland’ın limanları 

hem ABD’ye hem de Bering Boğazı üzerinden Çin, Japonya, 

Oregon ve California’ya ulaşım olanağı sağlıyordu. Batı kıyı-

larında zengin ve değerli kömür madenleri olduğu söyleni-

yordu. Kolaylıkla işlenebilir haldeki bu madenlerin limanlara 

da yakın olması, Kuzeybatı Geçidi’nden taşınmasını müm-

kün kılıyordu. Dahası, Walker Grönland’ın değeri ve kullanım 

alanları giderek artan kriyolitin çıkarıldığı tek yer olduğunu 

belirtiyordu. Bu sonsuz kaynak ABD’li girişimciler tarafından 

çıkarılmayı ve işlenmeyi bekliyordu.

Sadece ticari değil
Ticari önemi ortada olmakla birlikte, Walker’ın mektubu 

Grönland’ın satın alınmasını istemesinin asıl nedeninin 

politik olduğunu gösteriyordu: İleride Kanada’nın tama-

men ele geçirilmesi umudu. 1840’lardan itibaren İngiliz 

İmparatorluğu Kuzey Amerika’daki daha güvenilir ve so-

rumluluk sahibi kolonilere yönelmişti. 1848-1849 arasında 

Nova Scotia, New Brunswick ve Kanada bölgesinde (son-

rada Ontario ve Quebec olarak bölünmüştü) İngiliz yanlısı 

hükümetler kurulmuş, 1867’de bu üç koloni bir konfede-

rasyon halinde birleşerek Kanada dominyonunu kurmuş-

tu. Walker İngiltere’nin “ABD’ye düşman” olarak niteledi-

ği, Halifax’tan Puget’e uzanan bir demiryolu aracılığıyla 

Atlantik’ten Pasifik’e dek Britanya Amerikası’nın tamamına 

Donald Trump
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yayılma, Alaska’nın satın alınması öncesi ABD’nin yüzölçü-

münden daha geniş bir alana hükmetme niyeti taşıyan bu 

yeni dominyon hükümetinden rahatsızdı.

Alaska’nın satın alınmasıyla birlikte ABD Britanya 

Amerikası’nı kutup bölgesinden ve Pasifik kıyılarından kuşat-

mış, kuzey 54˚40′ ve 72˚ enlemler arasındaki deniz bağlan-

tısını kesmiş, yeni dominyona Kuzeyde Alaska ve California, 

güneyde Oregon ve Washington’la kuşatılmış 5˚40′ enlem-

lik bir kıyı şeridi bırakmış, Britanya Kolombiyası’nın hızla 

Amerikanlaşması sağlanmıştı. Bununla birlikte Amerika’nın 

yayılma planları henüz tamamlanmamıştı. Grönland’ın sa-

tın alınması sayesinde Britanya Amerikası kuzeyden ve ba-

tıdan binlerce mil boyunca kuşatılabilecek, yayılma savaş-

madan ve sorunsuz bir şekilde tamamlanabilecekti. Dahası, 

Grönland’ın zengin balık sahaları, uzun kıyı şeridi ve sayısız 

limanı, zengin kömür kaynakları, Amerika’nın dünyaya hük-

medeceği dönemi başlatacaktı. 

Grönland ve İzlanda’yı satın almaya yönelik ticari ve 

politik nedenleri sıralamakla yetinmek Alaska’nın satın 

alınmasının ve Danimarka’yla sürdürülen Batı Hint Adaları 

pazarlıklarının getirdiği maddi yükle boğuşan halkı ikna 

etmeye yetmeyecekti. Amerika’yı dünyanın kurtarıcısı 

olarak gösteren bir hikâye gerekecekti. Benjamin Mills 

Peirce, mektubunda ülkelerine bağlı, vatansever insanlar 

olan İzlandalıların Danimarka hükümetinin ilgisizliğinden 

ve kötü muamelesinden şikâyetçi olduğunu belirtiyordu. 

Pliny Miles, birçok İzlandalının, Amerika’nın yerleşim-

cileri göndererek kendilerine verimli ve pratik sanatları 

öğretmesini umduğunu söylüyordu. Bununla birlikte, 

İzlandalıların bağımsızlık tutkusunun, doğal kaynaklar 

açısından daha zengin olan ve daha az insanın yaşa-

dığı Grönland’a kıyasla İzlanda’nın cazibesini azalttığı 

vurgulanıyordu.

Peirce-Walker raporu gizli olmakla birlikte, Walker ve 

Seward Amerikan kongresinin sağduyulu davranacağını, 

Grönland ve İzlanda’nın satın alınmasına destek verece-

ğini umuyordu. Ancak Amerikan Kongresinin Seward’ın 

Danimarka’ya ait Batı Hint Adaları’nı satın almasına onay ver-

memesi üzerine Walker ve Seward, Danimarka ile Grönland 

ve İzlanda konusunda pazarlığa başlanması gerektiği id-

diasından vazgeçti. Modern jargonla “sızdırılan” rapor he-

nüz yayınlanmadan Wisconsin temsilcisi C.C. Washburn’ün 

eline geçmiş, Washburn Alaska’nın satın alınmasının getir-

diği maddi yükü eleştiren bir konuşma yaparak, kongreyi 

kamu kaynaklarının St. Thomas’ın ardından Grönland ve 

İzlanda’nın satın alınması için harcanmasının planlandığı 

konusunda uyarmıştı. Planın duyulmasının ardından birçok 

kişi küçümsemiş, dalga geçmişti. Grönland’ın satın alınma-

sına destek veren çevreler de çıkmasına rağmen, plan ha-

yata geçirilememişti. 
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İkinci Dünya Savaşının etkisi
Bu olayın yetmiş yıl sonrasında patlak veren İkinci Dünya 

Savaşı Grönland’ın stratejik önemini net bir şekilde or-

taya çıkardı. 9 Nisan 1940 günü Almanya Weserübung 

Operasyonu kapsamında Danimarka’yı işgal etti ve 

Grönland’ı işgal altındaki bir sömürgeci devletin işgal-

den kurtulan kolonisi haline getirdi. Alman işgali altın-

daki Danimarka’nın Grönland’la iletişim hatlarını kesme-

si üzerine Kuzey ve Güney Grönland (Bu iki idari bölge 

1950’de birleşti) halkları, 1925 tarihli bir kanuna dayanarak 

Grönland’ın bağımsızlığını ilan etti. İngiltere ve Kanada’nın 

işgal planlarına rağmen, (o dönemde tarafsızlığını koruyan) 

ABD devreye girerek üçüncü tarafların müdahalesine karşı 

çıktı, Grönland’ın bağımsızlığına destek verdi. Bundan bir 

yıl sonra, 9 Nisan 1941’de Danimarka’nın ABD büyükelçisi 

kendi hükümetinin itirazlarına rağmen, Amerikan Dışişleri 

Bakanı Cordell Hull’la Amerikan askerlerinin Grönland’a 

konuşlanmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

1945’e gelindiğinde çok sayıda Amerikan askerine ev 

sahipliği yapan Grönland fiilen bir Amerikan sömürgesine 

dönüşmüştü. İlerleyen yıllarda Grönland’ın (İkinci Dünya 

Savaşında Nazi Almanyası’yla ilişkilerde ortaya çıkan) stra-

tejik önemi, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile 

ilişkilerde de belirleyici oldu. 1946 yılında, “askeri gereksi-

nimleri” gerekçe gösteren ABD, Grönland’ın satın alınması 

için Danimarka’ya gizlice 100 milyon dolar değerinde altın 

teklif etti. Dışişleri Bakanlığının Kuzey Avrupa İlişkileri de-

partmanının başkan yardımcısı William C. Timble’a göre, 

Danimarka’da Grönland’ı umursayan pek az kişi vardı. 

Bununla birlikte Grönland’ın satın alınması ABD’ye kutup 

bölgesinde bir saldırı durumunda karşı saldırılar düzenle-

mesine olanak verecek değerli üsler sunacaktı. Associated 

Press’in (AP) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı James 

Byrnes’ın Kopenhag’daki ABD heyetine gönderdiği telgraf, 

Byrnes’ın Danimarka Dışişleri Bakanı Gustav Rasmussen’e 

14 Aralık 1946’da New York’ta bu doğrultuda bir teklifte bu-

lunduğunu ortaya koyuyor.

Amerikan tarihinin 1867-1868 ve 1945-1947 dönemlerin-

deki girişimler Amerika’nın Grönland’ı Danimarka’dan satın 

almasını sağlamasa da, 2019 yılındaki (beklenmedik oluşu 

bakımından şaşırtıcı, Trump’ın kontrolsüz kendini beğen-

mişliği bakımından rahatsız edici) bu girişimin, daha önce 

de gerçekleştiğini gösteriyor. Bu durum ABD’nin 51’inci eya-

leti bünyesine katacağı anlamına mı geliyor? Muhtemelen 

hayır. Peki, bu durum Grönland’ın jeopolitik açıdan tahmin 

ettiğimizden daha önemli bir yer olduğunu mu gösteriyor? 

Kesinlikle.

Trump bu çılgınlığı sürdürmeye karar vermeden 

önce ne tür dersler çıkarabilir? Öncelikle Danimarka 

Başbakanı Mette Frederiksen’in belirttiği gibi, “Grönland 

Danimarka’ya değil, Grönland’a aittir. Ticarete hazırız 

ama Grönland’ı satmayız.”  

“Amerikan tarihinin 1867-1868 
ve 1945-1947 dönemlerindeki 
girişimler Amerika’nın Grönland’ı 
Danimarka’dan satın almasını 
sağlamasa da, 2019 yılındaki 
bu girişimin, daha önce de 
gerçekleştiğini gösteriyor. Bu durum 
ABD’nin 51’inci eyaleti bünyesine 
katacağı anlamına mı geliyor? 
Muhtemelen hayır. Peki, bu durum 
Grönland’ın jeopolitik açıdan tahmin 
ettiğimizden daha önemli bir yer 
olduğunu mu gösteriyor? Kesinlikle.”
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Çalışma Tutku mu  
Ödev mi Olmalı?

Çoğumuz işimizin yaşamımıza anlam  
katmasını bekliyoruz. Ama bunun  
daha iyi bir yolu var.

Amerikalılar kadar çalışmaya takıntılı başka bir millet pek 

bulunmaz. Örneğin yaşlılar, yoksullar ya da kötü besle-

nenler için değil de özel olarak yemek zamanı işten ayrı 

kalmak istemeyen yazılım mühendisleri, borsa simsarla-

rı, teknoloji girişimcileri ve benzerleri için geliştirilmiş bir 

ikame sıvı yemek olan Soylent gibi bir ürünü başka hiçbir 

yerde bulamazsınız. 

Diğer varlıklı uluslar haftalık çalışma saatlerini azaltır, 

yurttaşlarına daha çok serbest zaman verir ve yaşamlarını 

daha hoş kılmaya çalışırken ABD ilginç bir paradoks sunu-

yor: Yaşam standardı yükselmiş, konfor olanakları artmış 

ve teknolojik inovasyonlar verimli çalışmayı kolaylaştırmış 

olmakla birlikte insanlar daha az değil daha çok çalışıyor.

FIRMEN DEBRABANDER* 
New York Times

* Felsefe profesörü ve yazar
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Niçin?  
Bir teori Amerikalıların çalışmanın hayatlarına anlam veren 

bir kaynak olmasını bekler hale geldiğidir. “Çalışma anlayı-

şımız işlerden kariyerlere dönüştü, tutku halini aldı” diyor 

The Atlantic dergisi yazarı Derek Thompson. Çalışmanın 

tutkumuz, takıntımız haline gelmesi yolunda ısrar değil-

se bile artan bir beklenti var bugün. Gerçek bir din gibi. 

Thompson bunu “çalışmacılık” diye adlandırıyor. Özellikle 

üst sınıflarda bu dile getiriliyor; tam da, en azından maddi 

nedenlerden, çalışma takıntısı olması gerekmeyen insan-

lar arasında. 

Gençler arasındaki öncelikler konusunda yapılan yeni 

bir araştırmada kişinin kariyer tutkusuna ulaşması en önde 

geliyor; para kazanmaktan ya da evlenmekten bile daha 

önde. Tatmin edici bir iş bulmak gençler arasında aile sa-

hibi olmaktan üç kat daha önemli görülüyor.

Düşünmesi zor. Çoğu kişi bu amacına kesinlikle ulaşa-

mayacak. İşlerini seven insanlar bile bugün zaman zaman 

anlamsız görevler yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. 

İşlerine ofiste uzun saatler geçirmelerini mümkün kılacak 

kadar tutkuyla yaklaşanlar arasında bile aralıksız keyif du-

yanlara pek rastlanmıyor.

Çalışmayı ibadet gibi görmeyi kabul edin veya etme-

yin yüksek oktanlı çalışma kültürümüzün ciddi sonuç-

ları olduğunun çok sayıda kanıtı vardır. Milenyum ku-

şağı arasındaki yüksek tükenme (burnout) düzeylerinin 

sorumlularından biri budur. Birçok genç serbest zamanın 

tadına varma yeteneğini yitirdiğini, artık daha az hobileri-

nin peşine düştügünü söylüyor. Amerikalılar genel olarak 

bugün önceki kuşaklara kıyasla sosyal aktivitelere daha 

az katılıyor. Ofiste daha çok zaman geçirmek aileyle ve 

bizim ilgimize ihtiyaç duyan çocuklarla daha az zaman 

geçirmek anlamına geliyor. Uzun çalışma ile artan tüke-

tim ve büyüyen karbon ayak izi arasında da bağlantılar 

var.

Yeni yaklaşım
Çalışmaya yeni bir yaklaşıma, işimizi seçme ve yapmada 

ve yaşamımızda ona yer açmada yeni bir motivasyona ih-

tiyacımız olduğu açık. Buna, çalışmanın bütün hayatımızı 

tüketmesi, onun anlamını tanımlaması ve ona anlam kat-

ması gerektiği anlayışını reddetmekle başlayabiliriz. Ve 

çalışmaya daha büyük bir şeyi, ödevimizi yerine getirmek 

için bir fırsat olarak bakabiliriz.

“Aklın Huzuru” olarak bilinen ünlü makalesinde Stoacı 

filozof Seneca, dostu Serenus’a öğüt verir. Bir Roma suba-

yı olan Serenus yüksek rütbesinin şan kazanmaya izin ver-

mediği için tatmin edici olmadığından şikâyetçidir. Yüksek 

konumunun bir faydasını görmemektedir. Hep şöhretini 

garanti altına alacak bir şeyler arayışı içindedir ama bula-

mamaktadır. Bunun kendisini huzursuz kıldığından yakınır 

Seneca’ya.

Çalışmayı ibadet gibi  
görmeyi kabul edin veya 
etmeyin yüksek oktanlı 
çalışma kültürümüzün 
ciddi sonuçları olduğunun 
çok sayıda kanıtı vardır. 
Milenyum kuşağı arasındaki 
yüksek tükenme (burnout) 
düzeylerinin sorumlularından 
biri budur. Birçok genç 
serbest zamanın tadına varma 
yeteneğini yitirdiğini, artık 
daha az hobilerinin peşine 
düştüğünü söylüyor.
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Seneca, Serenus’a ödevini yapmaya odaklanmasını tav-

siye eder. Yapabileceği en iyi işi, kendi doğası ve etrafın-

daki insanların ihtiyaçları tarafından belirlenen işi yapmalı-

dır. Şöhreti, heyecanı ya da kişisel tatmini (en azından kısa 

vadede) unutmalıdır. Eğer ödevini yerine getirirse, der 

Seneca, tatmin kendiliğinden gelecektir.

Odak değiştirmek
Stoacılar ödev derken özel bir şeyi kasteder. 

Yükümlülüklerinizi yerine getirmekten daha fazla bir şey-

dir bu. Stoacılar ödevi her yerde görür, daha iyisi hayatı 

bir ödevler koleksiyonu olarak alırlar. Ödeviniz işinizi de 

kapsar ama onunla sınırlı değildir.

Neyi iyi yapabilirsin, diye sorar Stoacılar. Hangi hizmete 

ihtiyaç var? Kendini ona ver. Tartışmasız her birimizin fizik-

sel, duygusal ya da akli yetenek ve kabiliyetleri vardır. Aynı 

şekilde doğal yapınız ve eğilimleriniz yapmamanız gere-

ken, hiçbir zaman iyi yapamayacağınız ve sizi düş kırıklı-

ğına uğratacak şeyler olduğunu söyler. Doğal yetenekle-

rinizi en iyi şekilde değerlendirmenin hoşunuza gideceği 

umulur. 

Özünde Seneca, odak değiştirmeye çağırır bizi. Kendi 

gerçek tek tutkunuzu keşfetmeye ve hayatınızı ve ruhunu-

zu ona adamaya çalışmaktansa kendinizi ve etrafınızdaki 

insanların ihtiyaçlarını inceleyin. Samimi bir şekilde ne ya-

pabileceğinizi, en iyi nasıl hizmet edeceğinizi ve çalışabi-

leceğinizi değerlendirin. Yapmaya çağrılı olduğunuz (evin 

içindeki ve dışındaki) çeşitli işleri belirleyin ve onları iyi bir 

şekilde yapın.

Seneca aynı zamanda Serenus’u umutlarını, elde edi-

lecek sonuçlara bağlamaktan kaçınması için uyarır. 

Herhangi bir sonuç göremeyebiliriz. Sık sık çabalarımızın 

sonuç vermediğini düşünerek moral bozukluğu yaşarız. 

Çoğu zaman başarının doğasını ve standardını yanlış de-

ğerlendiririz. Ama insan algısı hataya açıktır. Çoğu zaman 

emeğimizin meyvelerini ölçme hatta saptama imkânımız 

yoktur. Seneca, sadece yapın der, ödevinizi yapın ve pek 

başka bir şey düşünmeyin. 

Stoacılara göre, hayat oynamamız gereken rollerin oldu-

ğu bir oyundur. Bunlar bizim ödevimizdir. Ben mesela pro-

fesörüm, kimi zaman da yazarım; ama aynı zamanda baba, 

koca ve oğulum; bir meslektaş, yurttaş, komşu ve arkadaş. 

Bu rollerde yapmam gereken belli şeyler var. Doğamın ve 

toplumdaki yerimin belirlediği, bana yönelik beklentiler 

ve kariyerimin ötesinde yerine getirmem gereken ödevler 

var. Bunlar benim dikkatimi gerektiriyor. Ödevlerim zaman 

içinde ve yaşımla birlikte değişecek.

Tatmine giden yol
Size verilen rolü oynayın der Seneca. Ciddiyetle ve sebatla 

oynayın. Ama bunun sadece bir rol, birçok diğerinin ara-

sında (ve sizin tercih ve tasarımınıza bağlı olmayan) bir 

rol olduğunu kabul edin. Ödevlerinizi yerine getirmeniz 

gereken değişik roller ve yaşamınızı da bu rollerin bir ko-

leksiyonu olarak gördüğünüzde, bu, herhangi bir görevin 

(özellikle kariyerinizin) üzerinize bindirdiği aciliyet ve endi-

şe duygularını yatıştıracaktır. 

İstek ve arzularımızı denklemin dışına çıkarır ve kendimi-

zi önümüzdeki işe adarsak, birçok şeye çağrılı olduğumu-

zu fark edersek, çalışma tedavi edici olabilir, der Seneca. 

Tatmine giden bir değil birçok yol vardır.

İstediğimiz her şeyi olamayız, bunu denememeliyiz bile, 

çünkü düşler tam ve doğru değildir ve istekler doyumsuz-

dur. Yapabileceğimiz şeylere, nerede yardımcı olabilece-

ğimize odaklanmak çok daha iyidir. Ödevlerimiz hayatı-

mızda çok daha kesin kılavuzlardır ve onları kucaklamak 

bizi mutlu eder.  
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Okyanusları Kurtarmak ve 
Gezegeni Beslemek 

Sığır, tavuk ya da domuz etinin önümüzdeki 
yıllarda küresel ihtiyacı karşılayamayacak 
duruma geleceğini gösteren kanıtlar bizi paniğe 
sürüklüyor. Bu tehlike, okyanuslar ve yabani 
deniz ürünleri için çok daha ciddi boyutta… 

Birçoğumuz ihtiyacımız olan hayvansal proteinin çoğunu 

karasal kaynaklardan sağladığımızı düşünüyoruz, oysa bu 

konuda okyanusların katkısı muazzam. Deniz ürünleri üç 

milyar insanın günlük beslenmesinde temel protein kay-

nağıdır. Birleşmiş Milletler, insan nüfusunun 2050’de 9,7 

milyar, bu yüzyılın sonunda ise 11 milyar olacağını öngö-

rüyor. Bu durumda muhtemelen günlük beslenmelerinde 

deniz ürünlerine bağımlı insan sayısı da artacaktır. 

Bütün bunlar bizi okyanusların şu anki durumu hakkın-

da daha fazla endişelendiriyor;  özellikle de balıkçılığın gi-

dişatı konusundaki uyarılar düşünüldüğünde… Endüstriyel 

MARIA DAMANAKI  
World Economic Forum 
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balıkçılık, küresel balık stoklarının yüzde 90’ını tüketecek 

noktada. Bu, okyanusların asitlenmesi, mercan resiflerinin 

iklim değişikliği sebebiyle kuruması, mikroplastik kirliliği 

ve kıyıların habitatının tahrip edilmesi gibi stres etkenleriy-

le birleştiğinde, dünyanın en önemli yaşam destek sistem-

lerinden biri olan okyanusların artan nüfusu besleyecek 

gıdayı üretmesi daha da zorlaşıyor. Bu sıkıntılar insanlık 

tarihi boyunca benzeri yaşanmamış cinsten ve pek çok 

topluluğun yaşamının bağlı olduğu su ürünleri için yıkıcı 

sonuçlar doğurabilir. 

Gizli silahımız; akuakültür 
Deniz ürünlerine bağımlı ulusların çoğunun nispeten az 

gelişmiş güney yarımkürede küçük ada veya kıyı devletle-

ri olduğu düşünüldüğünde durum daha da endişe verici 

bir hale geliyor. Bu bölgelerin, iklim değişikliğinin deniz 

seviyesindeki artış gibi etkilerinden orantısız şekilde zarar 

göreceği bekleniyor. Ayrıca bu uluslar, alternatif gıda kay-

naklarının geliştirilmesine öncelik vermek için gerekli olan 

ekonomik kaynaklardan da yoksun.  

Bu zorluklar bir arada düşünüldüğünde üstesinden ge-

linemez gibi gelebilir ama bu düşünce sıkıntıların tümü 

için geçerli değil. Cephaneliğimizde sürdürülebilir çözüm-

ler için umulmadık gizli bir silahımız var. Bu silahın deniz 

ürünlerine olan küresel talebi karşılayabilme potansiyeli 

bulunuyor ve doğru uygulandığında çevre ve deniz eko-

sistemleri üzerinde daha geniş bir etkisi olabilir. 

Akuakültürden bahsediyorum; yani balık, kabuklu de-

niz ürünleri ve deniz yosunlarının ticari tarımı… Hayvansal 

protein üretiminin en etkili yollarından biri olan akuakül-

tür, en hızlı büyüyen gıda üretim formu ve şu an dünyada-

ki deniz ürünlerinin yarısı bu şekilde üretiliyor. Bu sektör, 

yaklaşık 243 milyar dolar değerinde ve yaklaşık 20 milyon 

insana iş imkânı sunuyor. Ama akuakültürün küresel gıda 

güvenliğinden tutun da okyanus ve deniz tarımına kadar 

olan katkısı, yüz yüze olduğumuz küresel sorunlarla karşı-

laştırıldığında hâlâ nispeten küçük. 

Ne yazık ki geçmişteki ve şu anki bazı çevresel zararlar; 

bu sektörün itibarını zedeledi; deniz tarımı, kirlilik ve habi-

tat tahribatından, vahşi balık popülasyonu ve diğer deniz 

türleri üzerindeki olumsuz etkilere kadar pek çok soruna 

neden oldu. 

Çevre bakımından sorumlu bir şekilde uygulandığı tak-

dirde ve yerli popülasyon ile dünyanın en yoksul bölge-

lerine sağladığı fayda göz önüne alındığında akuakültürü 

olumsuz şekilde damgalamak talihsizdir. Gıda zincirlerinin 

dayanıklılığının daha önce hiç olmadığı gibi test edildiği 

bir zamanda, endüstrinin çevresel etkilerini dikkati almak 
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ve en sürdürülebilir akuakültür uygulamalarını önceliklen-

dirmek için harekete geçmek acil bir mesele. 

Balık çiftlikleri yeniden yapılandırılabilir 
Su ürünleri üretiminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına 

yönelik çözüm, düşük ve yüksek teknolojinin kombinasyo-

nunu gerektirir. Doğanın arıtma sistemi çift kabuklular ve 

deniz yosunlarının üretimini artırmak hem bölgeye ekolo-

jik fayda sunar hem de yiyecek ve iş imkânı sağlar. Balık 

yetiştiriciliğini, en yeni mühendislik araç ve teknolojilerini 

kullanarak, çiftlikleri daha derin açık denizlerde ve kapalı 

devre akuakültür sistemleri (RAS) yoluyla karada kurarak 

yeniden yapılandırabiliriz. Bu sayede hassas kıyı ekosiste-

mini daha az etkiler ve daha fazla balık üretebiliriz. 

Bunlar ucuz çözümler değil ama küresel finans piya-

salarında ihtiyaç duyulan her şeyi finanse edecek, hatta 

tekrar tekrar finanse edecek yeterli para var. Özel serma-

ye piyasalarını, sürdürülebilir akuakültüre yönlendirecek 

teşvikler yaratmalıyız. Kesinlikle bu alana yatırım yapıl-

malı… Üreticilerin, önümüzdeki on yıl boyunca artan de-

niz ürünleri talebini karşılayacak altyapıyı geliştirmek için 

150 ila 300 milyar dolar arasında bir sermaye bulması 

gerekecektir. 

Yatırımcılar yönlendirilmeli
Elbette yatırımcılar finansal açıdan veya etki açısından ya da 

her iki açıdan da en iyi getiriyi elde etmek adına yönlendi-

rilmeye ihtiyaç duyar. Bu düşünceyle, ana faaliyet alanı aku-

akültür yatırımlarına kapsamlı danışmanlık hizmeti vermek 

olan Encourage Capital ile yakın zamanda bir ortaklık ilişkisi 

başlattık. Mayıs 2019’da ilk kez “Mavi Devrime Doğru” isimli 

rehber yayınlandı. Bu rehberde akuakültür alanında sürdü-

rülebilir yatırım fırsatları hem finansal hem de çevre açısın-

dan kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Baştan itibaren açık 

kaynak bir belge olarak tasarlanan rehber, en yeni ve en iyi 

uygulamaları dünya çapındaki yatırımcılara ulaştırmak dü-

şüncesi ile hazırlandı. Vizyonumuz, yatırımcıları sürdürüle-

bilir akuakültür ve daha geniş okyanus habitatı konusunda 

en iyi kazanan olmak adına “zirve yarışı”na teşvik etmektir.  

İnsanlık, bu yüzyıl ilerledikçe daha önce benzeri görül-

memiş çevre ve sosyal gelişim engelleriyle karşı karşıya ka-

lacak. Bu zorlukların üstesinden gelebilecek tüm çözümleri 

henüz bulabilmiş değiliz ama milyarlarca insanı sürdürüle-

bilir şekilde besleyebilecek deniz ürünü sağlayabiliriz. Ne 

iyi ki, ne yapmamız gerektiğini büyük ölçüde biliyoruz. Şu 

an ihtiyacımız olan tek şey, yatırımcıların bu vizyonla gü-

verteye atlamaları. Bakalım ilk kim atlayacak?  


