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Nobel Ekonomi  
Ödülü bu yıl biri 
iklim değişikliği, 
diğeri teknolojik 
inovasyonlarla 
sürdürülebilir 
büyüme 
konularında 
çalışan 
iki ABD’li 
iktisatçıya 
verildi. 

“Sürdürülebilir 
Büyüme”

Y2018 Nobel Ekonomi Ödülü, pazartesi günü, uzun vadeli ekonomik büyüme-
nin belirleyici etkenlerine dair görüşlerimizi yeniden şekillendirmelerinden do-
layı, ABD’li iktisatçılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer’e verildi. Yale 
Üniversitesinden Nordhaus “İklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik 
analize entegre etmesinden dolayı”; New York Üniversitesi, Stern İşletme Okulu 
öğretim üyesi Romer ise “Teknolojik inovasyonları uzun vadeli makroekonomik 
analize entegre etmesinden dolayı” ödüle layık bulundular.

Ekonomi tarihi konusunda araştırmalar yapan Nordhaus, aynı zamanda Irak’ın 
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgali öncesinde yayınlanan 
ve işgalin ABD’ye maliyetinin 2 trilyon dolara ulaşabileceğinin öngörüldüğü bir 
araştırmanın yazarı. Akademi’nin yayınladığı bültende, “Bulguları, piyasa eko-
nomisinin doğa ve bilgiyle etkileşimini açıklayan modeller geliştirerek,  ekono-
mik analizin kapsamını önemli ölçüde genişletmiştir” ifadeleri kullanılıyor. 

77 yaşındaki Nordhaus ve 62 yaşındaki Romer’in bu ödülü kazanabileceği 
uzun süredir konuşuluyordu. Ancak ödülü birlikte almalarına pek olasılık 
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verilmiyordu. Ekonomi ödülü-

nü kazanan isimleri seçen İsveç 

Kraliyet Bilimler Akademisi 

genel sekreteri Goran K. 

Hansson, “Verilmek istenen 

mesaj, ülkelerin önemli küre-

sel sorunların bazılarının çö-

zümü konusunda işbirliği yap-

ması gerektiğidir” dedi. Nobel 

Akademisi’nin açıklamasında, 

“Bu yılki adaylar nihai yanıtlar 

sunmamakta ancak bulguları 

bizi sürdürülebilir bir küresel 

ekonomik kalkınmayı nasıl 

başarabileceğimiz sorusunun 

yanıtına oldukça yaklaştırmaktadır” 

deniyor.

Nobel Ekonomi Ödülü’nün duyurulmasına saatler kala, ilginç 

bir tesadüf olarak Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Paneli, 

toplumların işleyişinin radikal bir şekilde gözden geçirilmemesi 

durumunda bazı bölgelerde sıcak dalgalarının, sellerin ve ku-

raklıkların artabileceği, bazı türlerin yok olabileceği uyarısında 

bulunuyor ve devletleri sorunun çözümü konusunda acilen ha-

rekete geçmeye çağırıyordu. Raporda Nordhaus’un çalışmala-

rından da alıntılar yapılıyordu. 

İklim Değişikliğinin Ekonomik  
Analizinde Öncü İsim
Yale Üniversitesi iktisat profesörü Nordhaus, iklim değişikliği-

nin ekonomik analizi konusunda öncü bir isim. Kendisi aynı za-

manda, birçok iktisatçının da benimsemiş olduğu, emisyonların 

azaltılması amacıyla karbon vergisi uygulanmasının önde gelen 

savunucularından biri. 

Romer, Colorado eyaletinin eski 

valilerinden Roy Romer’in oğlu. 

Kendisi 1983 yılında Chicago 

Üniversitesinde ekonomi dok-

torasını tamamladı ve akade-

mik kariyerine başladı. 

1980’lerde Romer, teknolojik 

gelişmelerin ekonomik bü-

yümedeki rolünü açıklamaya 

çalıştı. Bu çalışmaları ortaya 

çıkaran şey, sanayi devrimiyle 

birlikte büyümede gerçekle-

şen dikkat çekici hızlanmayı 

anlama isteğiydi. 

Romer’in en önemli fikri, po-

litika yapıcıların teknolojik ino-

vasyonu güçlendirebileceğini savunmaktı. Örneğin, Ar-Ge’ye 

yatırım yapabilirler ya da yeni fikirlerin ödüllendirildiği, mucitle-

rin bu getirileri kalıcı olarak ellerinde bulundurmasını sağlayan 

patent yasaları çıkarabilirlerdi. Romer, ülkelerin bu konulardaki 

kamu politikaları arasındaki farkın, ekonomik büyüme oranları 

arasındaki farkı da açıkladığını savunuyordu. 

Romer 2016 yılında bir kalkınma iktisatçısı açısından saygın bir 

makam olarak kabul edilen Dünya Bankası baş ekonomistliği 

görevine getirildi. Ancak 15 ay sonra, 2018 yılının Ocak ayında, 

bankanın Şili’nin ekonomik politikaları konusundaki olumlu de-

ğerlendirmelerinin politik kaygılarla gerçekleştirildiğini söyle-

yerek görevinden istifa etti. 

 

Neden Bu İki İsim Seçildi?
William D. Nordhaus ve Paul M. Romer uzun süreli sürdürebilir 

ekonomik büyümenin oluşturulması konusunda zamanımızın 

en temel ve acil sorunlara hitap eden yöntemler geliştirdiler.

William D. Nordhaus Paul M. Romer

“Kesinlikle başarabiliriz. Şu 
anda bile, karbon emisyonlarını 

azaltarak işe koyulabiliriz. Bir 
yandan da yaşam standartlarını 

yükseltebilir, büyümeyi 
sürdürülebilir hale getirebiliriz. 
Doğru şekilde davranırsak, her 
şey düzelmeye başlar. Ancak 

doğru şekilde davranmaya 
hemen başlamalıyız.”
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Bu yılki ödülün iki ana teması olan teknolojik değişim ve iklim 
değişikliği ekseninde şu yorumlar yapılıyor: 

Teknolojik Değişim: Romer bilginin uzun vadeli ekonomik bü-
yümenin itici gücü olarak işlev gösterebilmesinin yollarını or-
taya koyuyor. Yıllık yüzde birkaç puanlık ekonomik büyüme on 
yıllar içerisinde bir araya gelerek insanların yaşamlarını dönüş-
türebilir. Geçmişteki makroekonomik araştırmaları, teknolojik 
inovasyonların ekonomik büyümenin temel itici gücü olduğunu 
söylemiş ancak ekonomik kararların ve piyasa koşullarının yeni 
teknolojilerin ortaya çıkışını nasıl belirlediğini gösteren bir mo-
del ortaya koymamıştır. Paul Romer ekonomik güçlerin, şirket-
lerin yeni fikirler ve inovasyonlar geliştirme konusundaki istek-
liliklerini nasıl etkilediğini ortaya koyarak bu probleme çözüm 
getirmiştir. 

Romer’in 1990 yılında yayınla-
nan çözümü, şu anda endojen 
büyüme teorisi olarak anılan 
teorinin temellerini atmıştır. 
Bu, fikirlerin diğer varlıklardan 
farklı olduğunu, bir piyasada 
gelişmesinin belirli koşullara 
bağlı olduğunu ortaya koyan, 
hem kavramsal hem de pratik 
bir teoridir. Romer’in teorisi 
bu alanda çok sayıda araştır-
ma ile yeni fikirleri ve uzun 
vadeli refahı teşvik eden yeni 
düzenlemeleri ve politikaları 
ortaya çıkarmıştır. 

Paul Romer ve William 
Nordhaus’un metodolojik kat-
kıları, bize teknolojik inovasyonlar 
ile iklim değişikliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair önemli fi-
kirler sunmaktadır. Bu yılki adaylar nihai yanıtlar sunmamakta 
ancak bulguları bizi sürdürülebilir bir küresel ekonomik kal-
kınmayı nasıl başarabileceğimiz sorusunun yanıtına oldukça 
yaklaştırmaktadır.

Raul Romer, iktisatçıların sağlıklı bir ekonomik büyüme oranını nasıl 
yakalayabileceğini araştırmaktadır. Nordhaus ve Romer’in geliştirdi-
ği modeller, ekonomik büyüme ve iklim değişikliğiyle mücadele ko-
nusunda bize yardımcı olmuştur. Nobel Ödülü komitesi, “Dünyanın 
en önemli sorunlarının bazılarıyla baş edebilmemiz amacıyla, 
makroekonomiyi küresel boyutlara taşımışlardır” demiştir.

İklim Değişikliği: Nordhaus’un bulguları toplum ve doğa 
arasındaki etkileşimi ortaya koymaktadır. Nordhaus bu konu 
üzerinde çalışmaya, bilim insanlarının, fosil yakıt tüketiminin 

küresel ısınmaya etkisi konusundaki kaygılarının arttığı 1970’ler-

de karar verdi. Nordhaus, 1990’ların ortalarında entegre bir de-

ğerlendirme modeli -ekonomi ve iklim arasındaki küresel etki-

leşimi açıklayan sayısal bir model- geliştiren ilk kişi olmuştur. 

Nordhaus’un modeli, teorileri ve fizik, kimya, ekonomi bilimle-

rinin deneysel sonuçlarını bir araya getirmektedir. Şu anda genel 

kabul görmekte olan Nordhaus’un modeli, ekonomi ile evrimin 

karşılıklı gelişiminin simülasyonunu gerçekleştirmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bu model iklim politikalarının, örneğin karbon 

vergisinin sonuçlarını incelemek amacıyla da kullanılmaktadır. 

William Nordhaus’un iklim değişikliği konusundaki çalışmaları 

ile Paul Romer’in sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 

konusundaki çalışmalarını aynı kefeye koymak aklınıza gelme-

yebilir. Ancak İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bu iki makro 

iktisatçının, görünenin ötesinde ortak 

noktalar taşıdığı konusunda ısrarcı. 

Komite üyesi olan İsveçli makro 

iktisatçı Per Kursell, her iki 

ismin de gündeminin ortak 

olduğunu, ikisinin de “uzun 

vadeli küresel meseleler” üze-

rine kafa yorduğunu söylüyor. 

Romer:  
“İklim Değişimini 
Düzeltebiliriz”
Guardian’daki analzinde 

Graeme Wearden, Paul Romer 

ile yaptığı telefon görüşmesini 

şöyle aktarıyordu: “Telefonla 

görüştük. Sesi, haklı olarak, 

neşeli geliyordu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin 

iklim değişikliği konusundaki uyarısı hakkındaki fikrini sorduğu-

muzda Romer, hemen çalışmaya başlamamız durumunda bu 

problemi çözebileceğimizi söyledi. Bunun yanı sıra, gezegenin 

geleceğinin tehlikede olduğuna dair karamsar uyarıların bir işe 

yaramayacağını ifade etti.”

“Romer şunları söyledi: ‘Karbon emisyonlarını azaltmaya başla-

dığımızda, bunun sandığımız kadar zor olmadığını şaşkınlıkla gö-

receğiz. Karamsar tahminlerin tehlikesi, insanları umutsuzluğa 

ve eylemsizliğe sürüklemesidir. Kesinlikle başarabiliriz. Şu anda 

bile, karbon emisyonlarını azaltarak işe koyulabiliriz… Bir yandan 

da yaşam standartlarını yükseltebilir, büyümeyi sürdürülebilir 

hale getirebiliriz. Doğru şekilde davranırsak, her şey düzelmeye 

başlar. Ancak doğru şekilde davranmaya hemen başlamalıyız.’”

Nordhaus ve Romer’in 
geliştirdiği modeller, ekonomik 
büyüme ve iklim değişikliğiyle 

mücadele konusunda bize 
yardımcı olmuştur. Nobel 

Ödülü komitesi, “Dünyanın en 
önemli sorunlarının bazılarıyla 

baş edebilmemiz amacıyla, 
makroekonomiyi küresel 

boyutlara taşımışlardır” demiştir.
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İnsanlığın ortak 
yararı ve dönüştürücü 
evrensel sosyal 
politikaları teşvik 
eden bir örgüt olan 
Küresel Sosyal Adalet 
ağının başkanı 
Francine Mestrum, 
Social Europe’taki 
yazısında ekonomik 
büyüme kavramına 
sürdürülebilirlik 
perspektifinden 
yaklaşıyor.

Küçülme 
Karamsarlığına  
Bir Alternatif

Bir süre önce 200’ü aşkın akademisyen, büyümeyi merkeze alan ekonomik 
sistemin terk edilmesi taleplerine destek niteliğinde bir açık mektup yayın-
ladı. Avrupa Parlamentosu tarafından “büyüme sonrası” konulu büyük bir 
konferans düzenlendi. Avrupa Ticaret Birliği Konfederasyonu da aynı konu-
ya dair bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

Açık mektup sorgulanabilir ifadeler barındırıyor. Büyüme her zaman için 
doğaya zarar vermez. Bakım hizmetleri, çeviri, sigorta ve bahçıvanlık yıkı-
ma yol açmadan büyümeyi doğuran ekonomik faaliyetlerin örneklerinden 
sadece birkaçıdır. Eğer ev kadınlarının çalışması dâhil ediliyor olsaydı, GSYH 
yüzde 30 oranında artardı. Bunun yıkıcı bir etkisi var mı? Ya da GSYH’nin bir 
gösterge olarak yetersiz kaldığını kanıtlar mı? Ekolojik dönüşüme yönelik 
önlemleri hepimiz destekleriz ancak küçülme ya da sıfır büyüme talepleri 
pek ikna edici değil. Özellikle de hizmet sektöründeki birçok faaliyet, çevre-
ye zarar vermeden ekonominin büyümesini sağlar.

Bu toplantılarda dile getirilen argümanların olumlu yanı, birçok konuşma-
cının hem çevresel hem de toplumsal sürdürülebilirlik arayışının gerekliliği-
ne vurgu yapmasıydı.

B
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Üç Alternatif
Sorun büyümede değil, ekonomi ve sanayi sisteminde. 
Termodinamik ve Georgescu-Roegen’in tezine yapılan gönder-
melerin sayısı da bu durumu doğruluyor. Sanayileşmenin çevre 
açısından yol açtığı tehlikeler sosyalist düşünürler tarafından 
19’uncu yüzyılda ve 20’nci yüzyılın başlarında dile getirilmiş an-
cak maalesef bu isimler marjinalleştirilmişti. 

Madencilik ya da imalat sektörlerini suçlamamak gerekir. 
Eminim ileride de cep telefonu kullanmak isteyeceğiz. Demek ki 
bu telefonları üretmek için gerekli malzemelere de ihtiyaç duya-
cağız. Uçak üretmeyi bırakabileceğimize de pek inanamıyorum. 
Nükleer enerji ya da uzay yolculuğu gibi kimi üretim süreçleri/
ürünler sorgulanabilir. Çevreyi kirleten faaliyetler, insanlara ve 
doğaya daha az zarar verecek şekilde, daha “temiz” hale geti-
rilebilir. Bu da büyümeyi değil, belirli üretim türlerini ve şekil-
lerini suçlamak gerektiği anlamına gelir.  Gelecekte neleri iste-
yeceğimizi ve istemeyeceğimizi, nelere ihtiyaç duyacağımızı ve 
duymayacağımızı ciddi bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Altın 
madenciliği de gayet uygun bir örnektir: Yeni madenlerin araştı-
rılmasını gerektirecek kadar altına ihtiyaç duyuyor muyuz yoksa 
mevcut madenler ihtiyacımızı karşılamaya yeter mi? Bunlar, ya-
pabileceğimiz demokratik ve politik seçimlerdir.

İkinci olarak, ekonomik teorileri de ciddi bir şekilde gözden ge-
çirmemiz gerekiyor. Aralarında “homo economicus”, damlama 
teorisi ve piyasa verimliliğinin de bulunduğu birçok kavramın 
günümüzde geçerliliğini koruduğuna dair bir kanıt söz konusu 
değil. Farklı ekonomik modellere ihtiyacımız var. Kate Raworth, 
“donut ekonomisi” ile yeni anlayışın nasıl olabileceğine güzel bir 
örnek sunar. Daha genel anlamda, feminist ekonomi de gele-
ceğin ekonomisi açısından yararlı olabilecek yeni kavramlar ve 
fikirler barındırıyor. Üretimin, yeniden üretim kavramından ayrı 
düşünülmemesi gerektiğine dair farkındalık artıyor. Dolayısıyla, 
ekonomistlerin acilen harekete geçmesi gerekiyor.

Son olarak, çevre bilimciler önerilerinin toplumsal etkilerini 
asla ciddi bir şekilde değerlendirmedi. Bence insanlardan azla 
yetinmelerini istemek zor, hatta olanaksızdır: Daha az gelir, 
daha az tüketim, daha az gezme, daha az araba… ETUC başkanı 
Luca Visantini’nin açıklamaları, insanın aklını başına getiriyor: 
Visantini, günümüzde işçiler, içinde bulundukları belirsizlik-
ten dolayı korkuyor diyor. İşlerini kaybetmekten, robotlardan, 
göçmenlerin kendilerine rakip olmasından korkuyorlar. İşçiler, 
normalde kendilerini koruyan kurumların son zamanlarda bu 
görevi yerine getirmemesinden dolayı da öfkeli. Siyasi partiler 
ve sendikalar eleştiriliyor. Visentini şöyle diyor: “Üyelerimizin 
üçte biri şimdiden aşırı sağa oy veriyor. Onların karşısına geçip 
ekonomik büyümenin duracağını nasıl söylerim? Bu açıklama, 
siyasi sahnenin ilerici kanadına dönmelerini sağlar mı?”

Önce Toplum
Bu açıklama karamsarlığa yol açabilir. Peki, Dünya Bankası’nın 
bir süre önce yaptığı gibi konuya ters açıdan yaklaşsak? 1972 yı-
lında Roma Kulübü gezegenimizi korumak için büyümeyi dur-
durmanız gerektiğini söylediğinde, Dünya Bankası, büyümeye 
devam edebilmek için gezegenimizi -ve insanları- korumamız 
gerektiği açıklamasını yapmıştı! Ekolojik dönüşümüm yükü-
nü eşit şekilde paylaşmanın yollarını aramak yerine, işe geze-
genimizi -ve insanlığı- korumaya yönelik sosyal politikalarla 
başlayabiliriz. 

Bunun en iyi örneği inşaattır: Çevre dostu bir inşaat sektörü-
ne yönelik ciddi bir kamu yatırımı insanlara ve gezegene yardım 
edebilir. Önleyici sağlık politikaları tarımda zehirli ilaçların ve 
üretimde tehlikeli kimyasalların kullanımının yasaklanması-
nı sağlayabilir. Ekolojik dönüşüme yönelik çalışmalar gerçek-
leştiren yeni girişimlere teşvikler verilebilir. Toplu taşıma da 
geliştirilebilir.

Üzerinde düşünülmüş sosyal politikalarla sadece sokaktaki 
insanlara değil, çokuluslu şirketlere de ulaşılabileceğini gös-
termeye yönelik binlerce olasılık söz konusu. Bunun en önemli 
avantajı, insanların duymak istemediği “daha az” mesajı yerine 
“daha fazla” gibi pozitif bir mesaj vermesidir.

Bundan 100 yıl önce, aşevlerinin insanları sosyalizmin yararları-
na ikna etmekte önemli bir rol oynaması gibi, pozitif bir sosyal 
politika da insanları gezegene yardım etmeye ikna edebilir. 

O halde, büyümeye son vermeye değil, yeni bir ekonomik mo-
dele ve üzerinde düşünülmüş sosyal politikalara ihtiyacımız var. 
Bu, insanların geleceğe korkuyla bakmasına değil, dünyayı şe-
killendirme ve sürdürülebilir kılma sürecine dâhil olmasına yol 
açan somut ve pozitif bir alternatif olacaktır.

“Büyümeye son vermeye değil, 
yeni bir ekonomik modele ve 
üzerinde düşünülmüş sosyal 
politikalara ihtiyacımız var.”
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Thomas L. Friedman, 
New York Times’taki 
yazısında, ABD 
halkının birbirini 
düşman gören 
taraflara bölündüğü 
uyarısını yapıyor ve 
“Kendi aramızda, 
kurumlarımızla 
aramızda ve 
başkanımızla 
aramızda derin bir 
kırılma yaşanıyor” 
diyor. 

Amerikan 
İç Savaşı II 

HHalk, birbirini “düşman” gören taraflara bölünmüş durumda…

Lübnan’daki bir iç savaşla başlayan gazetecilik kariyerimi, ABD’deki bir iç 
savaşla bitireceğimi hiç düşünmemiştim.

Henüz orada olmayabiliriz ama eğer şimdi geri dönmezsek gittiğimiz yer ke-
sinlikle orası olacak ki bu, Senatör Jeff Flake tarafından gayet güzel resme-
dildi: “Kabilecilik bizi mahvediyor. Ülkemizi parçalara ayırıyor. Aklı başında 
yetişkinlere hareket alanı bırakmıyor.” 

Elbette, 1861’de Amerikan İç Savaşı’yla keskin bir toplumsal ihtilaf yaşadık. 
Ben, Martin Luther King suikastı; Vietnam ve sivil haklar uğruna yapılan so-
kak mücadeleleriyle büyüdüm. Buna rağmen şu an durum daha kötü görü-
nüyor; çok şükür ki çok daha az şiddetli fakat çok daha geniş şekilde bölücü. 
Kendi aramızda, kurumlarımızla aramızda ve başkanımızla aramızda derin 
bir kırılma yaşanıyor.

Katılmasak da saygı gösterdiğimiz ortak zemini bulamıyoruz, diğer tara-
fı “düşman” görüyoruz. Televizyonda bağrışıyoruz, Facebook’ta takipten 
çıkıyoruz, Twitter’da birbirimizi havan topuna dönüşmüş kelimelerle vu-
ruyoruz. Üstelik artık sadece politikacılar değil hepimiz bu dijital savaşın 
içindeyiz.
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Ve artık hiçbir şey kutsal değil. Geçen gün yargıç Kavanaugh 

kendisini, Yüksek Mahkeme’den birine yakışmayacak ve ancak 

bir radyo programcısından bekleyebileceğiniz şekilde partizan 

cümleler ve çirkin komplo teorileriyle savundu. Kim artık ondan 

adalet bekleyebilir ki?

Bizi Bir Arada Tutan Güçler Geçmişte Kaldı
Bu kırılma, yükselen borsa ve düşen işsizlik oranlarına rağmen 

gerçekleşiyor. Yeniden bir gerileme ile yüz yüze kaldığımızda du-

rumun nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? Bu, Vietnam ve 

sivil haklar konusundaki bölünmelerden daha kötü görünüyor 

çünkü eskiden bizi bir arada tutan üç büyük güç vardı: Büyüyen 

bir orta sınıf, Soğuk Savaş ve aklı başında bir Cumhuriyetçi Parti…

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemin büyük bölümünde 

çoğu ABD’li, orta sınıf olarak kalacağından ve çocuğunun da 

onun izinden geleceğinden emindi. Güçlü sendikalar, tekno-

lojik değişimlerin daha yavaş ilerlemesi, ortalama bir işçi için 

daha sınırlı bir küreselleşme ve vasat becerilerle ancak orta sı-

nıf olunabilirdi. “Yüksek ücretli orta vasıflı iş” diye bir şey vardı. 

Ayrıca Sovyetler’in kafamıza nükleer silah dayaması, bir derece-

ye kadar bir arada kalmamızı gerekli kılıyordu. Birçok konu için 

Washington’da uzlaşma, bir lüks değil bir zorunluluktu.

Fakat 2000’lerin başında, yüksek ücretli orta vasıflı işlerin çoğu 

ortadan kayboldu. Artık sadece yüksek ücretli yüksek vasıflı ve 

düşük ücretli düşük vasıflı işler vardı. Bu durum orta sınıfı par-

çaladı ve geride de pek çok insan bıraktı. Soğuk Savaş’ın sona 

ermesi ise bizi bir arada tutacak yabancı düşmanların kalmadığı 

anlamına geliyordu; ta ki 11 Eylül’e kadar. Ve Cumhuriyetçi Parti 

yolunu şaşırdı.

Çok Fazla İhtilaf Alanı Var
İşte bu yüzden bizim jenerasyonumuzun iş savaşında ateşkes 

sağlamak çok zor. Bu savaşın çok fazla cephesi var. Amerikan 

rüyasının ellerinden kayıp gittiğini hissedenlerle, onu kolayca 

çocuklarına sunabileceğini düşünenler arasında bir mücade-

le var. Giderek azınlıkların çoğunluk haline geldiği bölgelerin 

arttığı bir ülkede kimliklerini kaybetmeye başladığını hisseden 

ABD’li beyaz işçi sınıfıyla çok kültürlülüğü benimseyen ABD’liler 

arasında bir kavga var. Hâlâ kendi cinsinin güç ve ayrıcalığa sa-

hip olduğuna inanan erkeklerle, bu düşünceye meydan okuyan 

kadınlar arasında bir kavga var.

Sadece bir zamanlar sahip olduğumuz tampon ve yastıkları 

kaybetmekle kalmadık, aynı zamanda iş modelini bizim bölün-

melerimizle ateşleyen Donald Trump öncülüğünde bir liderler 
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jenerasyonu ortaya çıktı. Politik uzlaşmalara izin veren “par-

tizanlık”tan, buna izin vermeyen “kabileciliğe” geldik. Kabile 

dünyasında kuraldır; uzlaşma günahtır, düşman ezilmeli, her ne 

pahasına olursa olsun güç elde tutulmalıdır.

Siyaset bilimci Norman Ornstein, “Bu değişim için her iki tarafı 

da eşit derecede suçlamak kolay olurdu ama bu doğru olmaz. 

Kabile politikası bize 40 yıl önce Newt Gingrich tarafından ta-

nıtıldı; Obama’nın başkanlığı sırasında Mitch McConnell tara-

fından mükemmeleştirildi.  McConnell meclisteki Cumhuriyetçi 

Parti grup toplantılarında, Cumhuriyetçileri eski gücüne kavuş-

turmak için Obama’nın başarısızlıklarını vurguladıklarını, bunu 

bir strateji olarak kullandıklarını açıkladı” diyor.

Obama’nın Cumhuriyetçi fikirlere dayanan sağlık planını ya da 

mali disiplin, güçlü bir Atlantik ittifakı, Rus amaçlarına güven-

sizlik, göç konusuna dengeli yaklaşım gibi Cumhuriyetçi Parti’nin 

uzun vadeli ilkelerine uyan çalışmalarını dahi, sırf Trump tabanı-

nı etkilemek için baltalamaya çalıştılar.

Cumhuriyetçilerin Arizona senatörü Flake, bunu şöyle dile ge-

tirdi: “Biz Cumhuriyetçiler berbat kabile dürtüsüne boyun eğdik; 

rakiplerimizi düşmanlarımızla karıştırdık. Ve ardından düşmanı 

yok etmemiz gerektiği inancına kapıldık.” 

Cumhuriyetçi Parti’de kabileciliğe doğru değişim McConnell’in; 

görev süresinin bitimine yaklaşık bir yıl kalan Obama’nın Yüksek 

Mahkeme’de boşalan koltuğa üye atamasını engellemesi nokta-

sına kadar vardı. McConnel Ağustos 2016’da, bir konuşmasında 

bunun için “Hayatımın en gurur verici anlarından biri; Obama’nın 

gözünün içine bakıp ‘Başkanım, Yüksek Mahkeme’deki boşluğu 

dolduramayacaksınız’ dediğim andı” dedi. 

Bu bir dönüm noktasıydı. Bu bir hileydi… McConnell çok büyük 

bir şeyi kırdı. Artık Demokratlar da iktidara geldiklerinde kendi-

lerinde aynısını yapmaya hak görecektir ve bu; anayasal dene-

tim ve dengeler, güçlü kurumlar ve temel ahlaki normlar üzeri-

ne kurulmuş büyük bir hükümet sisteminin çözülmesi demektir.

Bizi bölerek siyasi kariyerini ilerleten ya da cüzdanını şişiren 

tüm bu insanlara baktığımda ister istemez düşünüyorum: Bu 

insanlar gece evlerine gittiklerinde ne düşünür? Bu yaptıkları 

kötülüklerin bedelini çocuklarının ödeyeceğini düşünmezler 

mi? Merak etmeyin, cevabı biliyorum; düşünmezler ve durma-

ya da niyetleri yok.

Peki, bu gidişatı ne durdurur? Hâlâ merkez sol ve merkez sağda 

yer alan ABD’li bir çoğunluk var, onlar bir araya gelip bu gidişa-

ta dur demeye cesaret gösterebilen politikacılara oy vermeli… 

Bunu şimdi, tam şu anda yapmalı, iş işten geçmeden… 

“Bizim jenerasyonumuzun iş 
savaşında ateşkes sağlamak 
çok zor. Bu savaşın çok fazla 

cephesi var. Amerikan rüyasının 
ellerinden kayıp gittiğini 

hissedenlerle, onu kolayca 
çocuklarına sunabileceğini 

düşünenler arasında bir 
mücadele var.”
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Yapay zekâ işsizliğe etkisinden gündelik 
hayattaki faydalarına ve insanlığın geleceğini 
nasıl değiştireceğine dek hemen her boyutuyla 
tartışılmaya devam ediyor. Çeşitli yazarların 
görüşleriyle yapay zekâ ve robotların 
insanların yerini alıp almayacağı tartışmasına 
göz atıyoruz. 

Robotlar Ne 
Empatik Olabilir 
Ne de İnsanı 
İkame Edebilir



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

OOtomasyon bitmez tükenmez korkuların kaynağı olmaya de-

vam ediyor. Robotların işçileri ikame edeceği ve geniş çaplı iş-

sizliğe neden olacakları giderek daha çok öne sürülüyor. Yapay 

zekânın gelişmesinin “robotlar imal edilen robotların” yapıla-

bilmesini getireceği ve böylece insanın ekonomideki rolünün 

sıfırlanacağı söyleniyor. Oklahoma Üniversitesi öğretim üye-

lerinden Per Bylund, Mises Ensititüsünün yayın organı Mises 

Wire’da 18 Eylül günü yayınlanan “Hayır, Robotlar Bizi İkame 

Edemez” başlıklı yazısında, bu görüşün temelden yanlış oldu-

ğunu belirtiyor. Bu yanlış, pazarı ekonomik bir organizma de-

ğil bir mühendislik problemi olarak görmekten kaynaklanıyor. 

Üretime bir mühendislik ve teknoloji meselesi olarak, “çıktı”yı 

maksimize etme meselesi olarak bakılıyor, onun mevcut araçla-

rı değer biçilen sonuçlara ulaşmak için kullanmakla ilgili olduğu 

görülmüyor.

Şöyle deniyor: Ekonomiyle il-

gili pek bir şey bilmemize ge-

rek yoktur. Bu bir mühendislik 

problemidir, atıkları azaltmak 

ve süreçleri iyileştirmekle ilgi-

lidir. O nedenle izin yapmaları 

gerekmeyen, kendi iradeleri 

olmayan ve dinlenme zamanı 

talep etmeyen robotlar eko-

nomide hiç de mükemmel ol-

mayan insanı ikame edecek-

tir. Üstelik bu robotlar kendi 

kendilerini tamir edebilecek 

ve yeni robotlar da yapabile-

cektir. Artık işçilere ihtiyacımız 

olmayacaktır.

Bu yaklaşım ekonominin gerçekte ne olduğunu anlamamaktır. 

İleri sürdükleri tehdit gerçek değildir, çünkü ekonominin çöz-

meye çalıştığı problem üretim verimliliği değildir. Asıl problem 

kıt kaynakları kullanarak arzuların tatmin edilmesini sağla-

maktır. Araçlara da amaçlara da öznel bir şekilde değer biçilir. 

Robotların değer biçme yeteneği yoktur. Robotlar belki insan-

lardan daha iyi işçiler, hatta daha iyi mühendisler olabilir ama 

neye değer biçileceğini öngöremezler. Bu, girişimcilerin görevi-

dir; girişimciler tüketicilerin ne arzu edebileceği üzerine bahse 

tutuşan, spekülasyon yapan insanlardır. Tüm üretim robotlar 

tarafından yapılsa bile, bu robotlar değer terimleri kullanarak 

nelerin üretilmesi gerektiğini bilemezler.

O nedenle otomasyon, robotlar ve yapay zekâ kullanımıyla il-

gili tartışma ekonominin mühendislik yanına, üretime odak-

lanmaktadır. Oysa bu kıt kaynakları kullanarak doymak bilmez 

arzuları tatmin etmekle ilgili olan gerçek ekonominin pratikteki 

işleyişiyle hiç de tutarlı değildir. Tüketici olarak insanların yaşa-

dığı ekonomi budur.

Robotlar bizi çalışmanın zahmetinden ve dertlerinden kurtara-

bilir, bu iyi bir şeydir. Ama robotlar değer biçiciler ve tüketiciler 

olarak bizim yerimize geçemez. Hiçbir otomatik süreç bizim ne 

isteyeceğimizi tahmin edemez. Ancak elde edecekleri sonuçlar 

kabul görüyorsa çalışmayı yapabilirler.

Yapay Zekâ tartışmalarına yeni bir boyut da IBM’in yeni ta-

nıttığı “münazara eden makine” ile eklendi. IBM’in geçen 

Haziran’da San Fransico’da gazetecilere tanıttığı yapay zekâ 

insanlarla tartışmaya giriyordu. Önceden kendisine tanıtılan 

geniş kaynaklara (yüz milyonlarca gazete haberi ve akademik 

makale) dayanarak belirlenen bir konuda etkileyici argüman-

lar ileri sürebilen bu makine, IBM yet-

kililerinin görüşüne göre, önyar-

gısız tartışmalar için zihinleri 

genişletebilir. Hatta “haber-

lerle ilgili kritik sorular yönel-

terek yalan haberleri açığa 

çıkarmaya” hizmet edebilir.

IBM’deki Watson grubu tara-

fından geliştirilen bu sistem 

bir bütün olarak yapay zekâ 

tekniklerini geniş bir bilgi ve 

kural manzumesiyle birleş-

tiriyor. Bazı uzmanlar yapay 

zekânın geleceğinin bu tür 

hibrid sistemlerde yattığını 

söylüyor.

Ancak Axios’tan Kaveh Waddell’in “Makine Münazarası” baş-

lıklı yazısında belirttiği gibi, okuduğu materyalin doğru olup 

olmadığına karar veremiyor, kaynaklarına güvenmesi müm-

kün değil. Kaldı ki söz konusu münazarada mükemmel argü-

manlar bulup ileri sürmeyi başarsa bile akıl yürütmesi müm-

kün değil. İnsani anlamda “zeki” değil. Tıpkı Garry Kasparov’u 

yenen makine gibi bu da hiçbir gerçek düşünme süreci olma-

dan muazzam bir veri deposuna dayanarak çalışıyor.

“İnsanlarla münazara edebilen yapay zekâ” olarak tanıtılan bu 

yeni makine Kasparov’u yendikten sonra büyük vaatlerle rekla-

mı yapılan ancak IBM’in hastanelere sattığı Watson Health’den 

öte bir ürüne dönüşemeyen Watson’a ilgiyi sıcak tutmak için, 

sağlanan ilerlemeyi sergilemeyi amaçlayan yeni bir “perfor-

mans sanatı gösterisi” olarak yorumlanıyor.  

“Önce beyin hastalıklarını 
iyileştirmek isteriz. Sonra üstün 

beyinlere sahip olmak isteriz. 
Oradan da beyinlerimizin 

sonsuza kadar yaşamasını isteriz. 
Bu görüşler insani değerler 

üzerine bir konuşmayla değil 
insan-sonrası değerlere ilişkin 

teknolojik bir ideolojiyle ilgilidir.”
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Sosyal Robotlar
Yapay zekânın nimetlerinden biri de Siri ve Alexa gibi “dijital 

asistanlar”ın yaygınlaşmasının, “İnsanlarla konuşan -sohbet 

edebilen- makineler”e ilgiyi artırması. “Empati makinesi” ola-

rak tanıtılan bu makinelerin özellikle yalnız yaşayan insanlara, 

yaşlılara, arkadaş sıkıntısı çeken insanlara büyük bir yardımı 

olacağı ileri sürülüyor. “Hiç yoktan iyidir” deniyor. Üstelik “sizi 

terk etmeleri, bırakıp gitmeleri  de mümkün değil” diye ekleni-

yor. Sosyal robotlara merhaba!

Bu konuda uzun yıllardır bilgisayar-insan ilişkisi üzerine çalışan 

MIT profesörlerden Sherry Turcle, 11 Ağustos günü New York 

Times’da yayınlanan “Hiçbir Zaman Bir Yapay Samimiyet Çağı 

Olmayacak” başlıklı yazısında şunları diyor: “Oysa makineler 

hayat nedir bilemez. Bir insanı kaybetmenin ya da sevmenin ne 

anlama geldiği hakkında hiçbir hisleri yoktur. Hayat hakkında 

yürütecekleri tüm sohbetler -mış gibi olmanın ötesine geçemez. 

Teknoloji bizi insani değerlerimize eğilmeye zorluyor. Teknolojiyi 

kullanarak Parkinson ve Alzheimer’ı iyileştirmeye çalışabiliriz, 

bu bir lütuf olur, ancak bu beyni yapay olarak güçlendirmekten 

yapay olarak insani samimiyete geçebileceğimiz anlamına gel-

mez. Evet, insanlardan farklı olarak makineler sizi terk etmez, 

hastalanmaz ya da ölmezler ama kalbinizi kırmaları da müm-

kün değildir ve sevgi yetenekleri yoktur.”

Ünlü fütüristler bugün şöyle akıl yürütüyorlar: “Yaşlılara baka-

cak yeterli sayıda insan yok, yalnızlık salgın hastalık gibi yayı-

lıyor. Robotlar bu dertlerimize deva olacaktır. Ayrıca insanlar 

ölümsüzlük peşindedir. Kendimizi makinelere yükleyerek ölüm-

süzlüğe erişeceğiz. Maksimum potansiyelimize doğru gelişmek 

insan doğamızın gereğidir. İnsan olarak kaderimiz robotik bir 
geleceğin üstün bilişsel varlıkları haline gelmektir.”

İnsanlığın geleceğine dair bu varsayımların kendisini rahatsız et-
tiğini söylüyor Turcle: “Önce şu iddia: ‘İnsan doğamız insandan 
öte bir şeye doğru gelişmek, nihai olarak da ölümsüz olmak isti-
yor.’ Buraya varacak adımlar küçük küçüktür. Önce beyin hasta-
lıklarını iyileştirmek isteriz. Sonra üstün beyinlere sahip olmak 
isteriz. Oradan da beyinlerimizin sonsuza kadar yaşamasını is-
teriz. Bu görüşler insani değerler üzerine bir konuşmayla değil 
insan-sonrası değerlere ilişkin teknolojik bir ideolojiyle ilgilidir.”

Turcle, ölüm ihtiyacını reddetmenin onun üzerine gerçek konuş-
malar yapmanın insaniliğini reddetmek demek olduğu görüşün-
de: “Teknolojiciler bize önce yapay zekâyı sundular. O sayede so-
nunda sadece insanların sahip olduğu türden zekâya daha farklı 
bakar ve daha eleştirel yaklaşır olduk. Bu zekâ bedenlerimiz, 
ailelerimiz ve tarihimiz içindeki yerimiz  hakkındaki bilgiyle tav-
lanan bir zekâdır. Yaşanmışlığın bir sonucudur. Şimdi bilim bir 
adım daha atıyor ve bize yapay zekânın bir başka biçimi olarak 
yapay samimiyeti sunuyor. Ancak bu da insan empatisine ve in-
sanların ölüm korkusu, yalnızlık, hastalık ve acı olarak bedenle-
rinde yaşadıklarına yer bırakmayan bir samimiyettir. Makinenin 
sözde empatisi artarken biz insan olarak küçülüyoruz. Teknoloji 
bizi hayat hakkında bildiklerimizi unutmaya zorluyor.

Oysa hayatta o anda, orada bulunmanın önemi sizi çarpar -kü-
çük anlam anları, çocuğunuzun nefes alma mucizesi, derin in-
sani bağları hissediş. Ama teknoloji hakkında düşünürken bun-
lar pek aklınıza gelmez. Makineleri daha empatik görünecekleri 
şekilde programlarız. Bugün insan olmak kendimiz olarak ger-
çekten empatik kalabilmek mücadelesiyle ilgilidir.”
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Girişimcilik ve teknoloji temalı Fast Company 
dergisi, dünya çapında kararları ve eylemleriyle 
ilham veren 10 CEO’nun iş dünyasında devrim 
etkisi yaratan icraatlarını derledi.

H.J. HEINZ, 1897
Gıda güvenliği meselesinin kamuoyunda tartışılmaya başladığı ilk günler-
de, ketçap kralı fabrikasında halka açık tur düzenleyen ilk CEO oldu.

Etkisi: Tesis ziyaretleri hızla yılda 20.000 ziyaretçi sayısına ulaştı. Heinz 
müşterilerinin güvenini kazanmak için şeffaflık politikasını sürdürdü. Tüm 
gıda sektörünü değiştirecek federal düzenlemeleri destekledi.

İş Dünyasını 
Değiştiren  
10 CEO
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COCO CHANEL, 1910
Genç bir şapkacı olan Chanel, Paris’te çok hoş, küçük bir şap-

kayla dolaşarak Parisli kadınlar arasında talep yarattı.

Etkisi: Chanel 10 yıl sonra parfümünü piyasaya sürerek büyük 

fark yarattı. Yaşam tarzı markalandırma fikri Ralph Lauren, 

Tory Burch ve toplumun önde gelenleri tarafından taklit edildi.

WILLIAM WRIGLEY JR., 1915
Wrigley sakız markalarının satışlarını artırmak için ABD’deki 

1,5 milyon eve ücretsiz sakız gönderdi.

Etkisi: Bu hareket işe yaradı. Wrigley doğrudan pazarlamayı 

icat etti. Bugün, doğrudan pazarlama 42 milyar dolarlık bir 

sektör; dijital versiyonu olan arama pazarlaması da neredeyse 

bu boyutta.

WALT DISNEY, 1954
Çizgi film kralı Disneyland adını verdiği yeni bir eğlence parkı 

tasarladı. Disney’in TV dizilerini ABC’ye satarak parkın inşaatı 

için fon sağladı.

Etkisi: Walt Disney’in Disneyland’ı isimli dizi park için muh-

teşem bir reklam aracı oldu ve yaklaşık 30 yıl boyunca yayında 

kaldı. Disney, modern eğlence sinerjisini yarattı.

KATHARINE GRAHAM, 1971
Washington Post’un yayıncısı, şirketinin halka arzından kısa 

süre önce Pentagon Belgeleri’ni yayınlayan New York Times’a 

katılarak ABD hükümetinin öfkesini üzerine çekme riskine girdi.

Etkisi: Graham basın özgürlüğü adına büyük bir zafer kazandı, 

iktidara karşı çıkabilen bir nesil onu örnek aldı ve gazetenin 

itibarını artırdı.

DEBBI FIELDS, 1977
20 yaşındaki fırıncı, işteki ilk gününde kendine 50 dolarlık ku-

rabiye satma hedefi koydu. 75 dolarlık satış yaptı. Ücretsiz 

tadımın da bunda etkisi vardı ama önemli olan hırslı bir hedef 

koymasıydı.

Etkisi: Daha sonra saatlik satış analizleri yapan Fields, zincir 

restoranların işleyişini belirleyen bir öngörü sistemi geliştirdi.

STEVE JOBS, 1984
Mac’in tanıtım toplantısında Jobs, Mac’i kutusundan çıkardı, 

kenara çekildi ve bilgisayar kendi kendini tanıttı: “Merhaba, 

ben Macintosh. O kutudan çıkmak çok iyi geldi.” Ayakta alkış-

layanlar arasında gözyaşlarına hâkim olamayanlar da vardı.

Etkisi: Daha önce böyle bir teknoloji tanıtımı görülmemişti. 

Bu formül hâlâ kullanılıyor.

TED TURNER, 1997
CNN’in kurucusu Birleşmiş Milletler’e 1 milyar dolar bağışlaya-

rak herkesi şoke etti. 

Etkisi: Turnet 2014’te Zambiya’da güneş enerjisine dayalı sulama ve 

Kenya’da sıtmayla savaş gibi programlara fon ayırmaya devam etti. 

Hayırseverlik yolunu açarak Bill Gates’in vakfına ilham kaynağı oldu.

MARY BARRA, 2014
GM’nin CEO’suyken çıkan güvenlik krizinin başlarında, yarala-

nanlara tazminat vermek için çok çabaladı. 11 Eylül ve Katrina 

kasırgası kurbanları için de aynı avukatı tuttu.

Etkisi: Barra GM’nin ileriyi düşündüğünü ve güvenilir olduğu-

nu göstererek itibarını yükseltti.

JEFF BEZOS, 2017-2018
Amazon’un ikinci merkezini belirlemek için dünya çapında bir 

yarışma açtı.

Etkisi: Kazanan henüz belli değil ama Amazon başvuruda bu-

lunan 238 şehir hakkında devasa bir veri havuzuna sahip oldu. 

Şirketlerin yerleştikleri yeri nasıl seçtiklerini, şehirlerden neler 

beklediklerini daha iyi bilen yok.

H.J. Heinz Coco Chanel William Wrigley Jr. Walt Disney Katharine Graham Debbi Fields Steve Jobs Ted Turner Mary Barra Jeff Bezos
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Londra Üniversitesi’nde karşılaştırmalı arkeoloji 
profesörü ve The Origins of Monsters (2013) ile  
What Makes Civilization?  kitaplarının yazarı 
David Wengrow, Aeon  sitesindeki makalesinde 
medeniyetin gerçek tarihinin yeni yazılmaya başlandığı 
görüşünü dile getiriyor: “Bu tarih arkeologların 
“kültür bölgeleri” ya da “etkileşim alanları” olarak 
adlandırdığı, medeniyet anlayışımızda çok daha 
saygın bir konumu hak eden, geniş kültürel alışveriş ve 
inovasyon alanlarında yazılmaya başlanacak.”

Gerçek Medeniyet 
Tarihini Anıtlarda 
Bulamazsınız
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Medeniyet geri döndü. Ancak artık “Rönesans insanının”, 
“Batı”nın ya da edebiyat çevrelerinin tekelinde değil. Medeniyet, 
geniş anlamıyla insanlık tarihinden söz etmek demektir. 
Lascaux’taki mağara resimlerinden, en son MoMA sergisine 
dek, insanlık tarihinin tüm boyutlarını bir araya getirir.

Ancak medeniyet kavramı, en azından bir temel boyutu itibarıy-
la dışlayıcı bir yapıda olmayı sürdürüyor. Medeniyet denildiğinde 
hâlâ akla yaşayan insanlar değil, galeriler, müzeler ve UNESCO 
dünya mirasları, ödüllü fotoğraflar, nesneler ve yapılar geliyor. 
Göbeklitepe’deki tarih öncesi taş binaların -Türkiye-Suriye sı-
nırındaki, yakın zamanda dünya mirasına dâhil edilen kazı ala-
nı- cennet bahçesinden medeniyetin beşiğine ve dünyanın ilk 
tapınağına dek her şeyi barındırdığı söyleniyor. Hâlâ medeniye-
ti yaratan ve koruyan insanların gündelik yaşamının ötesinde, 
yüce bir medeniyet beklentisi içerisindeyiz. Suriye-Türkiye sınırı 
gibi sorunlu bölgelerdeki bu anıtlar gerçek insanların hayatla-
rının feda edildiği sunaklara dönüşebiliyor. Daha da önemlisi, 
“medeniyeti” anlamanın fark-
lı yolları da olmuştur. 20’nci 
yüzyılda yaşayan Fransız ant-
ropolog Marcel Mauss, me-
deniyetin bir dizi teknik ve 
estetik başarı listesine indir-
genmemesi gerektiğini söyler. 
Aynı şekilde, kültürel gelişi-
min sadece belirli bir aşaması-
nı (medeniyet barbarlığa karşı 
vb.) kapsamaması gerektiğini 
de. Medeniyeti somut nesneler-
de de bulabiliriz. Ancak medeniyet, 
her şeyden önce, insan toplumlarının potansiyelini simgeler. 
Mauss’a göre, medeniyet, farklı toplumların, sınırlarının ötesin-
deki toplumlarla gerçekleştirdiği, farklılıkların ötesine geçerek 
kalıcı ilişkiler kurulmasını sağlayan, maddi ve ahlaki paylaşım-
lardır. Bu ifade soyut bir tartışma gibi görünebilir ancak öyle de-
ğildir. Açıklamaya çalışayım.

IŞİD’in Ortadoğu’da hâkimiyet kurmasının üzerinden yaklaşık 
dört yıl geçti. IŞİD hâkimiyet kurduğu yerlerdeki antik eserleri yok 
etti. Bu saldırılar, Dünya Kültür Mirası listesinde de yer alan, antik 
çağda kervanların uğrak yeri olan Suriye’deki Palmira kentinin yok 
edilmesiyle doruğa ulaştı. IŞİD işgali altondaki Palmira’da antik 
Roma tiyatroları korkunç katliamlara sahne oldu. Başı kesilerek 
öldürülenler arasında, modern Palmira’da yaşayan, o güne dek 
tarihi eserlerin direktörlüğünü yürüten Khaled al-Asaad da var-
dı. 2016 yılında gerçekleştirilen Rusya destekli bir operasyonla 
(geçici olarak) kurtarılmasının ardından, Palmira kenti Mariinsky 
senfoni orkestrasına ev sahipliği yaptı. Konserin dinleyicileri olan 

Rus askerleri, orkesranın çaldığı  Bach, Prokofiev and Shchedrin’in 

eserlerini dinledi. Bu etkinlik, belirli ve bence hatalı bir kültür an-

layışını yansıtıyordu. Konsere Moskova’dan canlı yayınla bağla-

nan Rusya lideri Vladimir Putin’in sözleriyle, konser “insanlık mi-

rasının bir parçasıydı”. Çağlar boyunca Palmira her türden yabancı 

tanrıya kapılarını açmıştı. Rus antik tarihçi Michael Rostovtzeff, 

1932 yılında, “Palmira’da her şey sıradışıdır” demişti. Ancak muh-

temelen 2015-2016 döneminde yaşananlar kadar sıradışı bir şey 

yaşanmamıştı.

Kuzey’deki Halep kentinde yaşayan insanlar saldırı altındayken, 

antik bir Suriye kentinin görülmeye değer enkazında Prokofiev 

çalmanın neresi “medeniyet”ti? Palmira’daki antik tapınaklar, 

seyredilecek ve hayranlık duyulacak sanat eserleri olsun diye ya-

pılmamıştı. Lascaux ya da Font-de-Gaume’deki mağaralar ya da 

Göbeklitepe’deki Sistine Şapeli’nin antik versiyonu sanat galerisi 

olsun diye tasarlanmamıştı. Antik çağlarda, dini vasıflarından do-

layı bu yapılarda insanlar kurban ediliyordu. Tanrılar bugün de kur-

ban istiyor gibi görünüyor. Bu türden 

kurbanlar modern “kültür mira-

sı”,” sanat” ve “medeniyet” an-

layışının üzerinde pek düşünül-

meyen ve pek dile getirilmeyen 

bir boyutuyla bağlantılı gibi 

duruyor. Bu durumun bize an-

lattığı şey, bu tanrıların, hangi 

açıdan bakarsak bakalım, mo-

dern tanrılarımız olduğudur 

-küresel kuzeyin tanrıları.

İnsanlar “erken dönem uygar-

lıkları” derken, genellikle, Mısır 

firavunlarını, Peru’daki İnkaları, Meksika’daki Aztekleri, Çin’deki 

Han hanedanını, Roma İmparatorluğu’nu, Antik Yunanları ya 

da belirli bir büyüklüğe ulaşmış diğer antik toplumları kasteder. 

Bunların hepsi, sınıflara ayrılmış, genellikle otoriter bir yönetim 

altında toplanan, şiddetin hâkim olduğu, kadınların ayrımcılığa 

uğradığı toplumlardı. Kurban verme kavramının gölgesi, mede-

niyet kavramının üzerinden hiç kalkmıyordu: Özgürlükler, bizzat 

insanlar erişilemeyecek olan bir şey uğruna -dünya düzeni, gök-

lerden gelen emirler, doyumsuz tanrıların kutsaması adına- kur-

ban ediliyordu.

Bu işte bir yanlışlık var. Medeniyet sözünün İngilizcesi olan civili-

zation sözü, farklı bir kökenden ve idealden gelir. Antik çağlarda 

civilis, toplumların gönüllü bir işbirliği içerisinde organize olması-

na olanak veren siyasi bilgelik ve karşılıklı yardımlaşma anlamına 

geliyordu. Modern Ortadoğu bu konuda birçok ilham verici ör-

nek barındırır. 2014 yılının yazında Kürt gruplarının oluşturduğu 

Karşılıklı yardımlaşma, 
toplumsal işbirliği, medeni 

özgecilik, konukseverlik, 
kısaca başkalarına ilgi ve sevgi 
göstermek; medeniyeti ortaya 
çıkaran asıl etkenler bunlardır.

M
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koalisyon, Irak’taki Sincar dağı kuşatmasını yararak, evlerinden 

olan binlerce Yezidi’ye güvenli geçiş, gıda ve barınak olanağı sağ-

ladı. Bu satırları yazdığım sırada, Musul halkı savaşın yakıp yıktığı 

kente, devletin kısıtlı desteğine rağmen, yeniden hayat taşıyor.

Karşılıklı yardımlaşma, toplumsal işbirliği, medeni özgecilik, 

konukseverlik, kısaca başkalarına ilgi ve sevgi göstermek; me-

deniyeti ortaya çıkaran asıl etkenler bunlardır. Bu bağlamda, 

medeniyetin gerçek tarihi yeni yazılmaya başlanıyor. Bu tarih 

arkeologların “kültür bölgeleri” ya da “etkileşim alanları” ola-

rak adlandırdığı, medeniyet anlayışımızda çok daha saygın bir 

konumu hak eden, geniş kültürel alışveriş ve inovasyon alan-

larında yazılmaya başlanacak. Ortadoğu’da bu kavramların 

kökeni son buz çağının sonlarına, yaklaşık M.Ö. 10.000 yılları-

na dayanır. Kentlerin ortaya çıkışından (MÖ 4.000) binlerce yıl 

önce, Bereketli Hilal olarak adlandırılan bölgedeki köylerdeki 

topluluklar, ortak bir toplumsal düzen kavramını paylaşıyordu. 

Gündelik yaşamın, ritüellerin ve konukseverliğin yaygın formla-

rından kalan fiziksel kanıtlar, uygarlığın bu derin tarihini gözler 

önüne seriyor. Bunlar, birçok açıdan anıtlardan çok daha etki-

leyicidir. Modern arkeolojinin en önemli bulgularından biri, geri 

kalmış, izole “kabilelerin” bulunmasının umulduğu bu bölgede-

ki, canlı ve geniş alanlara yayılmış ağlar olabilir.

Bu küçük tarih öncesi topluluklar, gerçek anlamıyla kapsam-

lı etik anlayış çerçevesinde uygarlıklar kurmuştu. Değişmeyen 

kralları, bürokratları ya da düzenli orduları bulunmayan bu top-

luluklar, matematik biliminin ve takvim anlayışının gelişmesi-

ne katkıda bulunmuş; madencilikte ilerlemiş, zeytin, asma ve 

hurma ağaçları dikmiş; mayalı ekmeği ve buğday birasını icat 

etmişti. Kumaş ve sepet yapımında kullanılan dokuma tekno-

lojisini, çömlek çarkını, taş kullanımını, boncuk yapımını, deniz-

ciliği ve deniz ulaşımını onlar geliştirmişti. Akrabalık ve ticaret 

bağları aracılığıyla da gerçek medeniyetin bu paha biçilemez ve 

değerli niteliklerini birbirleriyle paylaşmışlardı.

Arkeolojik kanıtlar, Irak ovalarının ötesine geçen, Akdeniz ve 

Karadeniz kıyıları arasında gidip gelen, Torosların ve Zagros 

dağlarının eteklerine ulaşan, İran körfezine inen uygarlığın do-

kusunu ortaya çıkaran iplikleri su götürmez şekilde ortaya ko-

yuyor. Bu yeni anlamıyla uygarlık, şaşırtıcı derecede karmaşık ve 

görkemli, merkezsiz ve açık uçlu, milyonlarca minik toplumsal 

bağla dokunan kilimini ortaya çıkarıyor.

Durup bir an düşününce, kadınların eserlerinin, kaygılarının 

ve inovasyonlarının bu çok daha isabetli medeniyet anlayışı-

nın merkezinde yer aldığı anlaşılıyor. Yazının kullanılmadığı 

toplumlarda kadının yerinin izini sürmek, hem tekstil desen-

lerini hem de kadın vücudunu resmeden seramikler ve ayrın-

tılı dekoratif yapıları gibi, gerçek anlamıyla maddi kültürün 

dokusunda ipuçları aramayı gerektiriyor. Tek bir örnek vermek 

gerekirse, erken dönem çivi yazısı tabletlerde ya da kentlerde-

ki tapınaklarda gördüğümüz karmaşık matematiksel bilginin, 

Athena’nın Zeus’un başından oluşması gibi, tamamen erkek-

lerin zihninde oluştuğuna inanmak zor. Yazının icadından ön-

ceki çağlardaki bilgilerin, dokuma ve süsleme sanatının uygu-

lamalı matematik ve geometri bilgisinden doğmuş olması çok 

daha olasıdır. Şu ana dek “medeniyet” olarak bildiğimiz şey, 

merkezinde kadınların yer aldığı daha eski bir bilgi sisteminin, 

erkekler tarafından kaleme alınan, cinsiyet ayrımcı bir uyarla-

masından öte bir şey olmayabilir.

Bu noktadan hareketle, yaşayan medeniyetin gerçek tarihini gö-

rebiliriz. Modern devletin en acımasız saldırılarına bile direnen bu 

medeniyet, en eski monarşilerden, imparatorluklardan da eskiye 

dayanıyor. Bu, gördüğümüzde, tattığımızda, en karanlık saatler-

de bile dokunduğumuzda hissedebileceğimiz bir medeniyettir. 

Antik anıtların amaçsızca yok edilmesinin açıklaması olamaz. 

Ancak bunu medeniyetin, ilk bakışta genellikle küçük, yerel ve sı-

radan görünen canlı nabzıyla karıştırmamak gerekir. Sabırla atan, 

gün ışığına çıkmayı bekleyen medeniyeti buralarda bulabiliriz.
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