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Bu başlığı dilbilgisi açısıdan nasıl çözümlerseniz çözüm-

leyin otuz yıl sonra insanların geri dönüp yüzyılımızın 

başlangıç yıllarına baktığında büyük, ağır, uzun vadeli—

özellikle de temel araştırmalar alanındaki—problemler 

hakkında bizim yaptıklarımıza ve düşündüklerimize şaşırıp 

kalacaklarına inanıyorum. Bizim yazdığımız ve inovatif ol-

duğumuz için kendimizi tebrik ettiğimiz kitap ve makale-

leri okuyacaklar. Kendimize ilişkin bugün çizdiğimiz port-

reler; girişimcilik, startup’lar ve büyük şirketlerin ayın fethi 

gibi reklam edilen araştırmalarıyla karakterize olan bozucu 

ve yaratıcı bir toplumu resmediyor. Torunlarımız kuşkusuz 

Büyük Fikir Kıtlığı

NICHOLAS  NEGROPONTE* 
JoDS
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kazanımlarımızı, bütün o kurulan şirketleri, kazanılan pa-

raları da okuyacak. Ama aynı zamanda büyük düşünmede 

yaşanan tarihsel bir kıtlığın talihsiz sersemletici etkilerini 

de deneyimleyecekler. 

Hem kelime anlamıyla hem de metafor olarak okumanı-

zı rica edeceğim üç örneğin yardımıyla ne demek istediği-

mi anlatmaya çalışacağım:

Birinci olarak, hangi başarılı şirket temel bilimler ve tek-

nolojiden en çok yararı sağlamış ama bunlara en az deste-

ği vermiştir. Cevap: Apple. Durum o kadar aşırıdır ki ikinci 

sırada gelen şirket bu konuda Apple’ın yanına bile yaklaşa-

mıyor. Apple iç araştırmayı bolca finanse eder, sonra bul-

guları kilit altına alır ve kendi bilim insanlarının kamusal ve 

açık araştırma konferanslarına katılmasına kesinlikle izin 

vermez. Bazı yazımlarını açar (gibi yapar) ama temel bil-

gisayar biliminin gelişimine katkıda bulunacak ve başka-

larının erişip üzerinde yeni şeyler inşa edebileceği hiçbir 

açık araştırmayı finanse etmez. Bu tür davranışların doğal 

olduğunu düşünebilirsiniz, Apple—ya da herhangi başka 

bir şirket—başka türlü nasıl rekabetçi olabilir? Ne var ki re-

kabet öncesi temel bilimlerin, örneğin Bell Laboratuvarla-

rından (yarı iletkenler gibi), sonra IBM ve daha yakınlarda 

Microsoft’tan gelen uzun bir tarihi vardır. Hiç geniş olarak 

paylaşılacak bir miktar açık temel bilim araştırması yapma-

dan sütün kaymağını almaya devam edemezsiniz. Burada 

açık ve paylaşılan kilit kavramlardır. 

İkinci olarak, bugün akla gelmeyecek yollarla çamaşırları-

mızı yıkamaya, evlerimize yemek sevk etmeye ya da gene 

bir başka app ile bizi eğlendirmeye çalışan bütün o star-

tup’ları düşünün. Yeni teknolojiler, bilim ve teknolojideki 

gerçek keşifler ve icatlar bile bugün startup sürecinde ya-

tırımcıların beklentilerini karşılamak için banallaştırılıyor. 

Startup’lar genel olarak odak kurbanıdır. Örneğin, dana 

eti olmadan ve çok az su kullanarak gerçek sığır filetosu 

yapmak için gen replikasyonunu kullanan bir startup, Fe-

deral İlaç Dairesinin getirebileceği sorunlardan kaçınmak 

için deri yapmaya yönlendiriliyor. Bu kulağa pratik gele-

bilir ama hiç de cesur sayılmaz. Sonunda yatırım getirisi 

sağlamada işe yarayabilir, olumlu nakit akışı oluşturabilir 

ve az sayıda insan için zenginlik yaratabilir. Ama bu, açlara 

ve aynı şekilde vejetarjanlara yardımcı olabilecek, dünyayı 

değiştirici bir buluş değildir. 

Üçüncü olarak, hükümetle ilgilidir. Şu anda Trump yöne-

timi altında olduğu gibi, bütün oda pis kokarken bir koku 

testinden geçmek çok zor kuşkusuz. Ama burnunuzu tutun 
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ve ele alması on yıl sıkı çalışmayı gerektirecek ve çok uzun 

bir süre ekonomik getirisi olmayacak bir dizi problem dü-

şünün. Bunlar sadece geniş zaman ufku gerektiren ve yük-

sek risk içeren problemler olmakla kalmaz, aynı zamanda 

bunların çözümlerine ancak paylaşarak, birlikte çalışarak, 

içgörü havuzları oluşturarak ve birbirimizin omuzlarına da-

yanarak ulaşabileceğimizi biliriz. Devlet laboratuvarları ka-

patılmadan önce bu amaçların bazılarına hizmet etti; öğ-

retim üyeleri kendilerini startup’lar kurma ve fikri mülkiyet 

işlerini kaptırmadan önce üniversiteler de ediyordu. Geniş 

ölçekli devlet fonları ve hükümetler arası fonlar kilit öneme 

sahiptir ama bunlar artık hızla dibe çakılıyor. 

Bu üçünün ortak bir yanı var: Hırs. Üç kelimeyle özet-

leyecek olursak, kapitalizm demokrasi değildir. ABD’de 

bugün kurtlar sofrasında yaşıyoruz, toplum uzun vadeli 

işbirliği karşısında kısa vadeli rekabeti vurguluyor. Toplu-

ma yararlı olmak değil kazanmak önemli. Çocuklar Alan 

Turing değil Mark Zuckerberg olmak istiyor. 

Sosyal esenliğe ilgisizlik bir gecede ortaya çıkmadı. 

İkinci Dünya Savaşından bu yana, özellikle Cumhuriyetçi 

yönetimler işbaşındayken Amerikan ekonomik refahının 

arkaplan müziğinde hep bu vardı. Bugün en büyük eko-

nomi biziz ama dünyadaki en zengin, sosyal bakımdan en 

bilinçli ve en üretken insanlar kim? Hangi listeye bakarsa-

nız bakın ilk beş ülke hep Danimarka ve İsveç gibi sosyal 

demokrasiler. Bu ülkeler biz’i ben’in önünde tutan bir zih-

niyete sahip. Yurttaşlarına müşteri gözüyle bakmıyorlar.

“Her Çocuk İçin Bir Bilgisayar“ kampanyasını başlattı-

ğımda herkes—gerçekten herkes—bana, insanları katılma-

ya teşvik edebilmem için bunu kâr amaçlı bir organizas-

yon olarak yapmam gerektiğini söyledi. Paradan başka bir 

teşvik olamazdı. Tersi oldu: Kâr amacı gütmeyen bir or-

ganizasyon oldu ve tüm katılanlar da ceplerini doldurmak 

yerine çok daha büyük bir amacı paylaşan insanlardı. 

Aynı şekilde 25 yıl önce kurulduğunda MIT Media Lab 

de piyasa kuvvetlerinin yapmadığı şeyleri yapmaya yönel-

di. Bugün burada 800 kişi çalışıyor, açık bir şekilde ve kor-

kusuzca, imkânsız, gereksiz, aptalca ya da her üçü birden 

olduğu söylenen şeyler yapıyorlar.

Torunlarımızın torunları, eğer hâla bu dünya üzerinde 

var olacaksa bu ancak çevre, barış ve küresel refah için 

dünya işbirliği sayesinde olmuş olacak. O nedenle sosyal 

zihinli olmak onlar için çok daha doğal olacak. Eğer öyley-

se bugün kaçınılmaz olarak yaratılan fikir kıtlığını giderme-

nin yolu da sosyal zihniyeti genel olarak bilim ve teknoloji-

ye yaymak olmalı.  

* MIT Media Lab ile Wired dergisinin kurucuları arasında yer alan Ni-
cholas Negraponte, 1990’ların başlarında kaleme aldığı ve dilimize 
Dijital Dünya adıyla çevrilen Being Digital kitabıyla dünyanın dijital-
leşme perspektifine ışık tutmuştu. Google ve benzeri teknolojilerin 
gelişimini daha o zamandan öngörmüştü. Sonraki yıllarda Afrika’nın 
yoksul ülkeleri için 100 dolarlık bilgisayar üretme kampanyalarıyla 
adını duyurmuştu.

Alan Turing Mark Zuckerberg
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Profesyonelleşecek Yeni Sektör 
Duygusal Emek mi Olacak?

Michigan Üniversitesi tarih bölümünde yardımcı 
doçent olan Henry Cowles, AEON’daki yazısında, 
teknolojinin işgücü üzerindeki etkisine dair 
yeni kaygıların, bizi robotlar ve yapay zekânın 
gerçekleştiremeyeceği yeni görevler bulma 
arayışına ittiğine dikkat çekerek, değişen 
istihdam ortamında zihinsel ve duygusal emeğin 
gündeme gelişini yorumluyor.

Çalışmak zordur. Ancak bazen ne kadar zor olduğunu, hat-

ta kimi emek türlerinin çalışma sınıfına girdiğini fark ede-

meyiz. Bütün gün dikilirseniz ya da bir ekrana bakarsanız  

HENRY  COWLES 
AEON

https://aeon.co/users/henry-m-cowles
https://aeon.co/users/henry-m-cowles
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fiziksel bir emekten söz edebilirsiniz. Ancak görevin zihin-

sel beceri gerektirmesi durumunda, bu güçlük fark edil-

meyebilir; bu da bu tür görevleri gerçekleştirenleri değer-

lendirmeyi ve takdir etmeyi güçleştirir.

Bilişsel katkılarıyla tanımlanan işler, sadece diğer emek 

türleri tehdit altında olduğunda gündeme geliyor. İnova-

tif yöntemler yüzünden işsiz kalmanız ya da yerinizi bir 

makinenin alması bu becerilere ve insana özgü zihinsel 

durumlara odaklanılmasını sağlıyor. Elbette hiçbir iş sade-

ce fiziksel ya da sadece zihinsel değildir. Ancak yapılan 

işe verilen değerin belirlenmesinde bilişsel beceriler özel 

bir rol üstlenir. “Duygusal emeği” ele alalım: Bakım sek-

töründeki, genellikle kadınlar tarafından gerçekleştirilen, 

eskiden beri düşük ücret ödenen işler. Ekonominin diğer 

alanlarındaki otomasyon korkusu attıkça duygusal emek 

de gündeme gelmeye başladı.

Bitkinliğin kökeni
Bu, zihinsel emeğin değişen istihdam ortamında ilk gün-

deme gelişi değil. Bundan yüz yıl önce, benzer bir dönü-

şüm yeni bir bilişsel kategori yaratmıştı. Çalışma hayatının 

geleceğine dair kaygılar, mevcut işlerin güçlük düzeyleri-

nin yeniden değerlendirilmeye başlanmasına yol açmıştı. 

Özellikle de yeni teknolojilerin çiftlik ve fabrikalardaki el 

emeğini tehdit ettiği algısı, birçok kişinin daha sabit işle-

re–ofislere yönelmesini sağlamıştı.

George Miller Beard, ABD toplumunun illeti olarak gör-

düğü “sinir zayıflığı” kavramına popülerlik kazandıran isim 

oldu: Modern dünyanın hızlı ve sürekli değişimi insanı si-

nirsel açıdan bitkin düşürüyordu.

Beard ve diğerlerine göre, bu durumun nedeni tekno-

lojik değişimin–benzeri görülmemiş ve tehlikeli olarak ni-

telendirdikleri–hızıydı. “Beyin emeği” kavramı ilk kez bu 

ortamda ortaya atıldı. Kavram, hem ofis çalışanlarının da 

fabrika çalışanları kadar bitkin düşebileceğini açıklamaya 

hem de çağın insanını işsiz kalmaktan kurtaran bu emek 

türünü onurlandırmaya yarıyordu.

Sinir zayıflığına dair tıbbi açıklamalar ve üretim sektö-

ründeki mekanik gelişmelerin bir araya gelmesi “beyin 

emeğini” gündeme taşıdı. Beyinlerini kullanarak çalışan-

lar da artık ne kadar bitkin düştüklerini anlatabiliyor ve bu 

kadar bitkin düşmelerine yol açan işlerin şimdilik güvenli 

olduğunu düşünebiliyordu.

Düşününce, biraz garip bir rahatlama şekli. Bu kavramın 

savunucularına göre “beyin emeği” bizi insan yapan an-

cak aynı zamanda da bizi tüketen bir şeydi. Geriye dönüp 
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bakıldığında, insana has becerileri garanti altına alma zo-

runluluğunun, bilişsel emeğin sağlık üzerindeki etkilerine 

çözüm bulma çabasına baskın çıktığını görebiliyoruz.

Duygusal bir çağ
Aynı şey günümüzde duygusal emek açısından da geçer-

li. Bilim ve tıptaki zihin-beyin bağlantısına dair ilerlemeler 

“duygusal bir U dönüşü” gerçekleştirerek, duyguların sos-

yal yaşam ve kişisel esenlik üzerindeki olumlu ve olumsuz 

boyutlarının dikkate alınmasını sağladı. Kimlik ve etkile-

şim kavramlarını değerlendirmede duygusal nöroloji kilit 

bir önem kazandı. Duygusal bir çağda yaşıyoruz.

Aynı zamanda da teknolojinin işgücü üzerindeki etkisi-

ne dair yeni kaygılar, bizi robotlar ve yapay zekânın ger-

çekleştiremeyeceği yeni görevler bulma arayışına itti.

Bu iki dönüşüm, duygusal dönüş ve yapay zekâ, “duy-

gusal emek” kavramında buluştu. Psikiyatrlar ve diğer 

isimler bu tür işlerin ne kadar zorlu ve yıpratıcı olabile-

ceğini vurguluyor. İster bakım sektöründe olsun ister 

evde, duygusal emek uzun süredir kadınlarla özdeşleşti-

rilmiş halde; şimdiye dek görmezden gelinmesinin temel 

nedenlerinden biri de bu zaten. Günümüzde, teknolojik 

değişimin etkisiyle, duygusal emek otomasyondan etki-

lenmeyecek çalışma türlerinden biri olarak görülmeye 

başlandı.

Yapay zekâya karşı duygusal emek, fabrikalardaki me-

kanizasyona karşı “beyin emeği”: Her ikisi de belirli ça-

lışma şekillerinin yüceltilmesi amacıyla bilim ve tıbbın 

kullanılması anlamına geliyor. Her ikisinin de imalat sek-

töründeki işlerin tehlikeye girmesinin ardından, insanla-

rın yeni çalışma şekillerine değer kazandırma çabası sa-

yesinde gündeme geldiği söylenebilir. Öyle de olsa, bu 

sayede uzun süre boyunca hak ettiği değeri görmeyen 

işleri takdir etmeye başlamamız iyi bir şeydir.

“Yapay zekâya karşı duygusal emek, 
fabrikalardaki mekanizasyona karşı “beyin 
emeği”: Her ikisi de belirli çalışma şekillerinin 
yüceltilmesi amacıyla bilim ve tıbbın 
kullanılması anlamına geliyor.”

Asıl risk, şirketlerin duygusal emek konusunda kurum içi 

kaynaklardan yararlanmak yerine (tıpkı beyin emeğinde 

olduğu gibi) dış kaynak kullanımı yoluna gitmesi olacaktır. 

Yüz yıl önce yönetim danışmanlığı sektörünün yükselişi, 

“beyin emeğinin” ortaya çıkışı sayesinde gerçekleşmişti. 

Aynı durumun duygusal emek konusundaki karşılığı ne 

olacak ve bu iyi mi olacak?  
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Yapay zekâ devriminin ardında, çoğumuz için görünmez 

olan, yeni bir emekçi sınıf ortaya çıktı. ABD ve dünya ça-

pında binlerce düşük ücretli işçi, yapay zekâ programla-

rına güç veren, milyonlarca parçadan oluşan veri ve gö-

rüntü havuzu içinde acı içinde debeleniyor. Bunlara, yeni 

“marabalar” deniyor.

Bu işçiler (bilgisayarlar enformasyonu anlayabilsin diye 

verileri etiketleyenler) hem sosyal bilimcilerin hem de di-

ğer uzmanların ilgisini çekmeye başladı. ABD’deki gelir 

eşitsizliği muammasını kısmen de olsa açıklayabilecekleri 

hatta nasıl düzeltileceğine dair yol gösterebilecekleri söy-

leniyor.

Yapay zekânın her şeyi bildiği düşünülüyor ama gerçek-

te pek de öyle değil. Mesela sürücüsüz araçların arkasın-

daki yapay zekâya baktığımızda, sensörlerin caddelerin ve 

her türlü tehlikenin muhteşem çözünürlükte fotoğraflarını 

Yeni Marabalar
STEVE  LEVINE

Axios
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çektiğini, her türlü sürüşten kazanılan 

deneyimle beslendiğini görürüz. Ancak 

otonom teknoloji şirketlerinin hâlâ in-

sanlara ihtiyacı var. Yapay zekânın bak-

tığı şeyin (ağaçlar, dur işaretleri, yaya 

geçitleri) ne olduğunu bilmesi için bir 

insanın bunu ona söylemesi gerek.

İnsanlar etiketlemese, yapay zekâ ap-

taldır. Gökdelenle örümceği ayırt ede-

mez. Ama bu şirketlerin etiketlemecilere 

iyi ödeme yaptıkları anlamına gelmiyor. 

Tersine ödeyebilecekleri en düşük ücreti 

ödüyorlar. ABD’de saatte 7-15 dolar arası 

kazanıyorlar. Bu belki de en yüksek üc-

ret. Mesela Malezya’da saati 2,50 dolar.

Bu işin kazançlı çıkanı yapay zekâ şir-

ketleri. Çoğu da ABD, Avrupa ve Çin’de. 

Kaybedeni ise ister zengin ister fakir bir 

ülkede olsun, çok düşük ücret alan işçi-

ler. 
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Avrupa Kimliğinin 
Umulmadık Sembolü: Döner 

Döner, Avrupa’da politik bir sorun haline mi geldi? Gülünç 

gözükse de bu ciddi bir soru. Döner, tıpkı hamburger gibi 

Fransa’nın en popüler fast-food yemeklerinden biri. Umul-

madık bir ilgi gördü ve tartışma konusu oldu; daha önce 

gün ışığına çıkmamış kültürel meseleleri gündeme getirdi.

Avrupa Parlamentosu Sağlık Komitesi Aralık 2017’de 

dondurulmuş kebap etinde kullanılan fosfat katkı madde-

sini yasaklamak için oylama yaptı. Bunun aslında halk sağ-

lığını ilgilendiren basit bir idari düzenleme olması bekle-

nirken karar tepkilere yol açtı ve konu alışılmadık bir siyasi 

çekişme halini aldı.  

Dönerin “korunması” mı gerekir? 
Avrupa Parlamentosu Alman   milletvekili Renate Sommer, 

ilk adımı atarak Facebook sayfasında, bu kararın küçük lo-

kanta sahiplerini cezalandırmak olacağını söyledi ve muh-

temelen binlerce iş kaybına yol açacağını iddia etti.

PIERRE  RAFFARD
Conversation Global

https://theconversation.com/profiles/pierre-raffard-730612
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Konu büyüdü ve kısa bir süre sonra Avrupa medyasına 

da düştü: Bild, Sommer’in endişelerini tekrarladı ve ardın-

dan The Guardian, La Repubblica ve El País de onu izledi. 

Bu tartışmalar nedeniyle, iki hafta sonra Avrupa Parlamen-

tosu Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) ile değerlen-

dirme yapacaklarını söyleyerek kararı erteledi. 

Bir bardak suda fırtına koparılıyormuş gibi görünse de 

mevzu göründüğü kadar basit değil. Çaresizlik ve zulüm-

den eğlence ve hazza kadar uzanan tepki dalgası bize dö-

nerin alelade bir yemekten daha fazlası; bugün Avrupa’nın 

karşı karşıya kaldığı sosyal, politik ve kimlik sorunlarının bir 

simgesi olduğunu gösterdi. 

Dönerle aşk-nefret ilişkisi 
Dönerin Avrupa’daki hikâyesi her şeyden önce, hem mavi 

yaka çalışanların tercih ettiği hem de tam bir gece yarısı 

atıştırması olan bir yemeğin şaşırtıcı başarısının öyküsü… 

Döner, 1930’ların ortalarında, daha önce Anadolu’dan 

göçmüş Yunan ve Ermeni restoran sahipleri tarafından 

menülere eklendi ve Avrupa’ya bu şekilde girdi. O zaman-

lar sadece göçmenlerin bildiği mütevazı bir yemekti. Göç-

menler döneri, memleketleriyle sembolik bir bağ kurmala-

rını sağlayan ucuz yemek olarak görüyordu.

Döner olarak bilinen bu yemek dünyanın dört bir yanına 

dağıldı; Yunanlar ona gyro der, Araplar shawarma, İspan-

yollarsa al pastor ve daha nice yerel isim… 

1980’ler ve 1990’lara kadar döner, Batı Avrupa’da öyle 

çok da gözde bir yiyecek değildi. Avrupa’da sanayisizleş-

me başlayınca işten çıkarılan pek çok işçi, özellikle de Tür-

kiye’den gelmiş olanlar, şansını yemek sektöründe dene-

meye karar verdi. 

Bu girişimlerin çoğu yetersiz aşçılık bilgisi ve az serma-

ye sebebi ile döner işine döndü. Bu ucuz restoranlar esas 

olarak, gece veya gündüz hızla yemek yiyip çıkacakları 

mütevazı bir yer arayan işçileri, öğrencileri ve göçmenleri 

hedef alıyordu. Döner beklenmedik şekilde popüler oldu 

ve yavaş yavaş Avrupa şehirlerinin mutfağında ve sosyal 

hayatında kendine yer buldu.

Döner, tipik bir “Alman” yemeği mi?

Paristanbul, Paris.

Dönerin bilinen en eski fotoğrafı; döner şişine geçirilmiş et pişiriliyor; 
Osmanlı İmparatorluğu, 1855.
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Her gün milyonlarca döner 

Dönerin popülaritesindeki artış çok sarsıcıdır. Şu anda sa-

dece Paris’te 550’den fazla dönerci var. İngiltere’de 17.000 

mekânda döner satıldığı rapor edilmiş. Avrupa’da dönerin 

kalbinin attığı yer olan Almanya’da, 2017 yılında günde 

tam 2 milyon adet döner yenilmiş. 

Bu başarı, dünya geneline yayılmış gıda zincirlerinden 

birinin tekeline değil de on binlerce bağımsız yemek satı-

cısının “dehasına” bağlı olduğundan daha da şaşırtıcı. Dö-

nerciler, sadece tüketicinin “helal kesim et” gibi kültürel 

ve etik standartlarına uyan, doyurucu bir yemek sunmakla 

kalmadı aynı zamanda Avrupa’nın hızla değişen yeme alış-

kanlıklarına da ayak uydurdu. 

Ama bu başarının bir de bedeli oldu. Döner, popülerliği 

artıkça ona olan temkinli bir tutumla da karşı karşıya kaldı. 

Dükkânların sağlıksız koşulları hakkında sayısız makale ve 

rapor yayınlandı; bu yazılar halkın kafasında şüpheli etlerle 

yapılan, yağlı, iştah kaçıran bir yemek imajı yarattı.  

“Göçmenlerin Avrupa’ya hediyesi”
Zaman zaman nahoş bir imaja bürünse de döner, çok sayıda 

Avrupalı tarafından ciddi bir destek görüyor. Onlar için dö-

ner, sadece uygun fiyatlı ve lezzetli bir yemek değil aynı za-

manda kültürel değişimin değerini gösteren canlı bir örnek. 

Araştırmacı Ayşe Çağlar, 1999’da yayınlanan “McDoener: 

Döner ve Alman Türklerinin Sosyal Statü Mücadelesi” adlı 

makalesinde; Almanya’da döner ve Türk göçmenler arasın-

da kurulan ilişkiyi incelemiş. “Döner, Almanya’da ‘yabancılar 

meselesi’ üzerine dönen söylemin bir parçası haline geldi” 

diyen Çağlar, 1980’lerde Berlin’de yabancılara destek için 

yapılan bir gösterideki sloganlardan örnek veriyor: “Yaban-

cılar yoksa döner de yok!” ve “Biz yoksak döner de yok!”

Bu kültürel ve politik çağrışım sadece Almanya’ya özgü 

değil. Los Angeles Times muhabiri döner için “Türk göç-

menlerin Almanya’ya hediyesi” diyor.  

Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı ve Britanya Kebap 

Ödülleri Direktörü İbrahim Doğuş’a göre: “Bu mütevazı ke-

bap, başarılı bir entegrasyon örneği olarak güçlü bir mesaj 

taşıyor. Hem yeni gelenleri hem de yerlileri birleştiriyor.”

Döneri göz önünden çekme girişimleri 
Fakat bu bakış açısı herkes tarafından hoş karşılanmıyor. 

Ocak 2009’da, bir Toskana bölgesi kenti olan Lucca dö-

nere savaş açtı. Belediye meclisi, “mutfak geleneklerini, 

özgün mimarilerini, kültürlerini ve tarihlerini korumak” ge-

rekçesiyle “faaliyetleri farklı etnisiteye dayanan kuruluşla-

rı” yasaklama kararı aldı. (Bu kararın ABD fast-food zincir-

lerini de yasaklamaya yönelik olup olmadığı net değildi.) 

Forte dei Marmi, Padua, Capriate San Gervasio ve Verona 

gibi İtalyan şehirlerinde de benzer önlemler alındı.

2014 yılında Fransa’da Béziers Belediye Başkanı seçilen 

sağcı politikacı Robert Ménard, dönercilerin şehrin tarihi 

merkezinden uzak olmasını istediğini söylemişti. Ménard 

bu konuda herhangi bir eylemde bulunmadı ama bu tür 

açıklamalar dönerin sadece basit bir yemekten ibaret ol-

madığını gösteriyor. 

Bazıları için başarılı bir çok kültürlülük sembolü, bazıları 

içinse İslamlaşmanın yaygınlaşmasının kanıtı gibi görülen 

döner, sosyal bir fenomen, günümüz Avrupa toplumların-

da kimlik ve siyasi bölünme sorunlarını yansıtan bir ayna 

haline geldi.  

Pizzacı La Bella’nın menüsünden dönerli pizza; İsviçre, 2013.

2010 yılında Rusya’da çok sayıda kişi yabancı düşmanlığı ve faşizme 
karşı gösteri yaptı ve “Döneri seviyoruz!” ve bir “Khachapuri’yi seviyo-
ruz!” gibi sloganlar atıldı (Khachapuri bir Gürcistan yemeğidir).
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Nil Baharı Sudan’da İslam’ın 
“İkinci Uyanışının” Sonu 
Anlamına Geliyor

1990’larda Mahmoud Hussein modern çağda demokratik 

vatandaşlık kavramının Müslüman ülkelerin çoğunda ve 

Afrika’nın kuzeyinde neden kök salamadığını çok doğru bir 

şekilde açıklamıştı. Bunun nedeni önce sömürgeci baskı, 

ardından da Mısır’daki Cemal Abdünnasır gibi, sömürge 

sonrası dönemde laik Arap milliyetçiliği yolunu seçen dik-

tatörler ve İslamcı hareketlerdi. Milliyetçiliğin çöküşü son-

rası toplumu birleştirmek üzere, aralarında şeriatın da bu-

lunduğu kültürel ve dini kökenlere dönme arayışına giren 

İslamcı hareketler ve liderler.

Mısır örneğinde, Hüsnü Mübarek’in yolsuzluğa bulaşan 

baskı rejimi 2011 yılındaki Arap Baharı’na dek varlığını sür-

dürdü. Ardından kısa süren Müslüman Kardeşler iktidarı 

sonrası Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin laik otokratik 

rejimine geçildi. Komşu ülke Sudan’da 1989 yılında başa 

NATHAN  GARDELS
WorldPost
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geçen İslamcı diktatör Ömer el Beşir, 30 yıllık iktidarın ar-

dından, geçen ay Nil Baharı olarak adlandırılan halk ayak-

lanmasıyla görevden uzaklaştırıldı. 

İslami uyanış
Beşir iktidarının ilk döneminde perde arkasındaki din ada-

mı, o dönemde İslam’ın ikinci uyanışını savunmasından 

dolayı “Yeni Humeyni” olarak bilinen Hasan el Turabi’ydi. 

İlk müritleri arasında, Sudan’da bulunduğu dönemde Tu-

rabi’nin himayesinde yaşayan Usame bin Ladin de vardı.

Turabi, 1994 yılında Hartum’da gerçekleştirdiğimiz bir rö-

portajda şöyle demişti: “Yeni ve daha olgun bir İslami uya-

nışın simgesiyim… İlk olarak İran Devrimi’nin de kanıtladığı 

gibi, bu kapsamlı bir uyanıştır; sözkonusu olan sadece bi-

reysel iman değildir; sadece entelektüel ya da kültürel, sa-

dece politik bir hareket değildir. Bütün bunların toplamıdır. 

Toplumun tepeden tırnağa yeniden yapılandırılmasıdır.” Bu 

yeni uyanışın yeni boyutunun, modern kesimlerin de ona 

katılması olduğunu söylemişti; devletteki elitler, profesyo-

neller ve eski laik düzen anlayışını terk eden askerler. 

“Bu geniş çaplı İslami uyanışın itici gücü iflas eden mil-

liyetçiliğin, özellikle de Arap milliyetçiliğinin ve Afrika sos-

yalizminin yarattığı boşluktur” demişti. “Sömürge dönemi 

sonrası milliyetçi rejimlerin emperyalist güçleri kovmak dı-

şında bir gündemi yoktu. Hedeflerine ulaşmalarının ardın-

dan halka verecekleri bir şey kalmamıştı. Bunun üzerine 

emperyalist batıya alternatif olarak sosyalizme yöneldiler. 

Şimdi, diğer herkes gibi İslam dünyası da sosyalizm rüya-

sından uyandı.”

Otuz yıl sonra
Otuz yıl sonrasına gelelim. Baskıcı ve soykırımcı El Beşir’in 

uzun yıllar süren liderliğindeki İslam’ın ikinci uyanışının 

yarattığı hayal kırıklığı, vatandaşlık bilincinin tohumlarının 

nihayet atılmaya başlanmasını sağladı. Modern kesim bir 

kez daha taraf değiştirdi; bu defa, Sudan Profesyoneller 

Derneği üyesi, çoğu kadın, doktorların, avukatların, öğret-

menlerin ve mühendislerin başlattığı ayaklanma doğrultu-

sunda… Batıdaki popülistler, Brexit’in önde gelen savunu-

cularından Michael Gove’un meşhur sözünde ifade ettiği 

gibi “uzmanlardan bıkmışken”, Sudan’daki ayaklanmanın 

en önemli taleplerinden biri yozlaşmış ve kötü yönetilen 

hükümetin uzmanlara bırakılması oldu.

“Baskıcı ve soykırımcı El Beşir’in uzun yıllar 
süren liderliğindeki İslam’ın ikinci uyanışının 
yarattığı hayal kırıklığı, vatandaşlık bilincinin 
tohumlarının nihayet atılmaya başlanmasını 
sağladı.”

El Beşir’den desteğini çeken ve iktidarı bırakmaya zorlayan 

ordu şu ana dek ayaklanmayı bastırmayı reddetti. Ordu li-

derleri geçici bir teknokratlar hükümeti kurulması ve dört 

yıl içerisinde seçime gidilmesi sözü verdi.

İslam’ın ikinci uyanışı
Şu anda değişimin itici gücü (İslam’ın ikici uyanışının başa-

rısızlığı) otuz yıl önce Turabi’nin ve Beşir’in yükselişini sağ-

layan seküler başarısızlığın tam tersi. Bu hareket ivmesini 

kaybetti, radikal kanadın son çırpınışları ile, Sri Lanka’daki 

terör saldırıları gibi, iyice marjinalleşti. 

Tarihin Sudan’da ve Kuzey Afrika’da ne yönde ilerleye-

ceği henüz belli değil. Toplumdaki İslami kimlik varlığını 

sürdürse de, öfkeli ve kararlı halkın, tarihte ilk kez, sömür-

geci rejimlerin, diktatörlerin ya da İslamcı toplum mühen-

dislerinin tebaası olarak değil, hak ve özgürlükler sahibi 

vatandaşlar olarak, ülkelerinin kaderlerini çizme şansı bu-

lunuyor. 
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