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Demokrasi ve otoriterlik arasındaki fark 
gittikçe daha fazla belirsizleşiyor, tüketiciler 
ve yurttaşlar arasındaki fark da öyle çünkü 
devletler ve şirketler davranışlarımızı izlemek, 
öngörmek ve kontrol etmek için karmaşık ağ 
sistemlerine dönüştü.
 

“Dâhi insanlar” ve gazeteciler genelde aynı cümle için-

de yer alan kelimeler değildir. İkisi çoğunlukla birbirine 

tamamen zıttır. Ama akla hemen Amerikalı yazar Walter 

Lippmann geliyor. 1922’de çıkan klasik eseri Kamuoyu, ver-

mem gereken bir gazetecilik dersi için okuduğumda, beni 

çok etkilemişti. Bu kitabı daha 33 yaşındayken yazmış. Ben 

o yaşta maalesef kafam karışmadan 1000 kelimelik bir ma-

kaleyi bile zar zor yazıyordum. O ise ABD başkanlarına da-

nışmanlık yapıyordu. 

Bence bu kitap ilk yayınlandığı zamana kıyasla şim-

di daha saydam ve gündemle daha alakalı. Bu kitap-

ta Lippmann, bir kısım haber medyası ve siyasi gruplar, 

İçinde yaşadığımız  
sahte gerçeklik 

ALEX LO
South China Morning Post
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özellikle de devletler tarafından yaratılan ve sürdürülen 

“sahte ortam” ve “kurgu gerçeklik”ten bahseder. İçinde 

yaşadığımız sahte haber, Matrix, sosyal medya, kopyalar, 

sanal ve artırılmış gerçeklik, öngörü algoritmaları ve yapay 

zekâ çağında, “gerçek” dünyayı kavramak her zamankin-

den daha zor. 

William Blake gibi dehalar kendi yarattıkları bir dünyada 

yaşıyor olabilir; buna bazen delilik veya psikoz deriz. Ama 

çoğumuz, etrafımızdaki çeşitli medya tarafından oluştu-

rulmuş veya yaratılmış “paylaşılan” bir dünyada yaşıyoruz. 

Biz onların hem ürünü hem de tüketicisiyiz. Bir kumar ma-

sasında ahmağın kim olduğuyla ilgili bir şakayı biraz de-

ğiştirerek yeniden anlatmak gerekirse, eğer etrafınıza ba-

kındığınızda en sevdiğiniz sosyal medya platformunun ne 

sattığını göremiyorsanız, ürün sizsiniz demektir.

Karmaşık ağ sistemleri
İnsanlar George Orwell’in 1984’ünün gelecek için bir uya-

rı niteliğinde olduğundan bahseder. Ama şu anda içinde 

yaşadığımız dünyayı asıl Lippmann’ın Kamuoyu anlatıyor. 

Tarihimizin bu noktasında, demokrasi ile otoriterlik arasın-

daki fark gittikçe daha fazla belirsizleşiyor. Her iki devlet 

türü de (ve şirket elitleri) vatandaşların ve müşterilerin 

davranışlarını izlemek, öngörmek ve kontrol etmek için 

gittikçe daha karmaşık ağ sistemlerine dönüşüyor. Kontrol 

yolu olarak kaba kuvvet aşırı ilkel ve sade kalıyor.

Gerçekten, Facebook ve Instagram gibi platformların, fi-

kir ve/veya davranışlarının Amerikan ana akımına aykırı ol-

duğunu düşündügü kişilere açıkça siyasi sansür uygulaması 

örneği değerlendirildiğinde de yurttaşlar ve müşteriler ara-

sındaki fark belirsizleşiyor. Özellikle Donald Trump’ın Twitter 

hesabının askıya alınması ABD’deki bütün liberal haber med-

yası sektörü tarafından pratikte sevinçle kabullenildi. 

Tembelliğimi affedin ama bir keresinde derste kullandı-

ğım bir nottan alıntı yapacağım: 

“Lippmann’ın hatırlatıcı sözleri (‘sahte ortam’ ve ‘kurgu 

gerçeklik’) devlet ve kurumsal medya tarafından önce-

den belirlenmiş sonuç ve kanaatlere varılması amacıyla, 

kamuoyuna (veya kolektif zihne de diyebiliriz) şekil veren 

kavram, önkabul, fikir, tartışma, argüman ve duygusal çer-

çevelerin (ve dilin kendisinin) üretimiyle ilgili gelişmiş bir 

siyasi sistemi akla getiriyor.

“Ana akımın dışında kalan fikirleri savunanlar hapse 

atılmıyor ama marjinalize ediliyor, alay konusu oluyor ve 

görmezden geliniyor. Bunun sebebi, ifade özgürlüğüne 

saygı duyulması.”

Aslında, durum artık böyle olmayabilir. Hapiste tutu-

lan ve ABD’ye iade edilmeye karşı mücadele eden Julian 

Assange’i hatırlayan var mı? Veya benzer şekilde ABD 

medyasının geçen ay Amerikan kongre binasını basan pro-

testocu ve kışkırtıcıları nasıl şeytanlaştırdığını? Oysa daha 

sonra hepsinin alternatif sağcı ve aşırılık yanlısı, neo-Nazi 

veya yerli teröristler olmadığının, aralarında hemşire, öğ-

retmen, asker ve siyasetçi çocukları da olan düzgün insan-

lar olduğunun haberleri çıktı. Ama onları hapse atmak ve 

arkadaşlarını ve ailelerini onları ispiyonlamaya teşvik et-

mek için, önce hadlerini aşmış kişiler olarak, IŞİD’in ve El 

Kaide’nin yerli versiyonları gibi gösterilmeleri gerekiyordu. 

Halkın rızası
Rekabet halinde olmasına rağmen, otoriter Çin ve 

Demokratik ABD arasında vatandaşları kontrol altında tut-

ma metotları bakımından artan bir örtüşme olabilir: Çin 

gelişkin ağ gözetimi ve yapay zekâ bazlı kontrol gibi kansız 

araçlara gittikçe daha fazla başvuruyor, ABD ise teknoloji 

kullandığı kadar zor da kullanıyor. 

Halk tek başına veya kendi içinde var olmaz, Lippmann’ın 

başka bir kitabı olan Fantom Halk’ta dediği gibi. Halkın, 

Alex Lo
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senin ve benim umursadığımız ya da hakkında bir şey bil-

mediğimiz şeyler ve olaylar hakkında kabullenilebilir bir 

kamusal görüş oluşturacak şekilde uyarılması gerekir.

Çin’in yükselişi gerçekten fikri mülkiyet hırsızlığı ve adil 

olmayan ticari uygulamalara mı dayanıyor? Bu doğru da 

olabilir yanlış da. Ama Uber servis şoförünüz ve mahalle-

nizdeki kamu çalışanının hayatı açısından bunun bir önemi 

var mı? Hukuki ve bilimsel detaylarla ilgili uzman bilgisinin 

yokluğunda insanlar, örneğin 5G akıllı telefon ağları veya 

COVID-19 pandemisinin kaynağı hakkında hüküm ver-

me pozisyonunda olabilir mi? Yine de Çin’de de, Kuzey 

Amerika’da da bu konularda hayatı buna bağlıymışçasına 

aşırı öfkelenebilen insanlarla karşılaştım. 

Ne var ki kamuoyu veya halkın rızası “imal edilebilece-

ği” gibi “parçalanabilir” de.

Marshall McLuhan’ın sıcak ve soğuk medya arasındaki 

ince ama ünlü ayrımına rağmen, asla anlayamadığım bir 

şey var; kitle iletişim araçlarının eski çağı (radyo ve televiz-

yon ve onlara sahip olan şirketler sayesinde) herkes veya 

en azından çok sayıda insan tarafından izlenen veya din-

lenen nüfuz edici ve yoğun programlarıyla çeşitli insanları 

ve bakış açılarını homojenleştirilebilirdi.

Kamu olmadan…
Ama gelişmiş Batı demokrasilerinde geleneksel medya, 

sosyal medya ve internet tarafından yıkıldığında, ekonomi-

lerinin (kârlarının) ve siyasetlerinin (kitlelerin kontrolünün) 

altı oyuldu. İçinde yaşadıkları toplum gittikçe karmaşıklaş-

tıkça ve her bir mesele son derece teknik hale geldikçe, 

insanların elitlerin ve uzmanların görüş ve bilgilerine, bildi-

ğini iddia edenlere veya gerçekten bilenlere gittikçe daha 

az güvenmesi tesadüf değil. 

İtalyan göstergebilimci Umberto Eco, bir keresinde 

modern çağda bir darbe yapmak için, ilk ele geçirmeniz 

gereken şeylerden birinin devlet kontrolündeki radyo is-

tasyonu olduğunu gözlemlemişti. Bu hâlâ bazı çok küçük 

azgelişmiş ülkeler için doğru olabilir. Ama medyanın yük-

sek derecede sosyalleşmiş ve ademi merkezileşmiş oldu-

ğu çağdaş ülkelerde, asilerin ele geçirebileceği bir şey 

gerçekten yok. 

Sosyal medyayla birlikte, herkes çevrimiçi içerik yayın-

layabilir hale geldi. “Kamuoyunu oluşturan o kavramlar, 

önkabuller, fikirler, tartışmalar, argümanlar ve duygusal 

çerçeveler ve dilin kendisi” hep birlikte sorgulanmaya, tar-

tışılmaya ve/veya reddedilmeye başlanınca “halk” kaçınıl-

maz bir şekilde bölündü; dolayısıyla, toplum derinden ku-

tuplaştı. Bu şartlar altında, “fantom halk” hayalete teslim 

oluyor.

Kendisi sosyal mutabakatın ve sosyal dokunun yırtılma-

sının ana kaynağı olmuşken, Facebook, Twitter ve benzer-

lerinin siyasi sansür ve sosyal kontrol uygulamaya çalışma-

ları için artık çok geç. 

Toplum, paylaşılan bir “gerçeklik-olmayan” temelinde 

varlığını uzun süre devam ettirebilir; bunun adı dindir. 

Ama, ortak zeminler ve paylaşılan inançlar olmadan bir 

milyon “gerçekliğin” bulunduğu bir toplum varlığını de-

vam ettiremez. Demokrasi veya cumhuriyet kamu olma-

dan işleyemez.  
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Sarsılmış Ulusun Demokrasiyi 
Elden Geçirmesi Gerekiyor

Noema Genel Yayın Yönetmeni Nathan 
Gardels, halk ile yönetim kurumları arasında 
oluşan güvensizliğin nasıl onarılabileceğini 
tartıştığı yazısında, günümüzde cumhuriyetleri, 
tıpkı kurucularının kaygılandığı şekilde riske 
atan şeyin bağdaştırıcı kurumların ortadan 
kalkması nedeniyle baş gösteren partizanlık ve 
kutuplaşma olduğuna dikkat çekiyor. 
 

Washington’da gerçekleşen sürreal ayaklanma akla he-

men iki şey getirdi. İlki, Başkan Donald Trump’ın iktidarın 

Capitol Hill koridorlarında anayasal şekilde el değiştirme-

sine karşı seçmen tabanının hassas noktalarını kışkırtması, 

bana Mao Zedung’un bir başka kitlesel yanılsamayı kışkır-

tarak Kültür Devrimi sırasında genç kızıl muhafızlara “ka-

rargâhları bombalayın” çağrısı yapmasını hatırlattı.

İkincisi de bunun, ABD’nin kurucu babalarının korkularının 

NATHAN GARDELS 
Noema
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gerçeğe dönüşmesine ve cumhuriyetin sonunun gelme-

sine yol açabileceğini düşündürmesiydi. “Kutsal anayasa-

mız”ı savunanlar hakkında sızlanan yorumcular, anayasa-

da demokrasi sözcüğünün geçmemesine şaşırmayacaktır; 

İnsan Hakları Beyannamesi ve Bağımsızlık Bildirgesi’nde 

de olmaması gibi. Kurucu babalarımız demokrasiyi de-

magojiyle ve bu hafta gördüğümüz ayaklanmalarla bir 

tutuyordu. 

Fedaralist Yazılar’ın en önemli yazarlarından biri olan 

James Madison, “Demokrasiler her zaman karmaşa ve hu-

zursuzluk kaynağı olmuştur; kısa ömürlüdürler ve ölümle-

ri kanlı olur” sözleriyle meşhurdur. ABD’nin ikinci başkanı 

John Adams da 1814’te şunları yazmıştır: “Demokrasi asla 

uzun ömürlü olmaz. Bir süre sonra bozulmaya başlar ve 

kendini yok eder. İntihar etmemiş tek bir demokrasi bile 

yoktur.”

Kurucular açısından istikrarlı ve yönetilenin rızasına da-

yalı, uzun ömürlü bir sistemin kilit noktası seçmenlerin 

çıkarcı, dar ufkunu genişletecek kurumlar oluşturulması, 

yanılsamaların ortadan kaldırılması ve bir yönetim konu-

sunda konsensüse varılması amacıyla popüler anlayışın 

yarattığı ham duyguların dağıtılmasıydı.

Günümüzde cumhuriyetleri, tıpkı kurucularının kay-

gılandığı şekilde riske atan şey bağdaştırıcı kurumların 

ortadan kalkması nedeniyle baş gösteren partizanlık ve 

kutuplaşmadır. 

Toplumlar nasıl yönetilecek?
Trump’ın yarattığı karmaşa dindiğinde, ABD’de geriye kes-

kin bir şekilde bölünmüş bir politik yapı kalacak. Sistemin 

onarılması konusunda atılacak adımlar “bizim partizanları 

iktidara geçirmekten” ya da işlevini yitirmiş yönetim şe-

killerine körü körüne sadık kalmaktan öteye geçmelidir. 

Bunların her ikisi de 21’inci yüzyılın açık toplumlarının nasıl 

yönetilebileceği sorusunun yanıtı değildir. 

Bu karmaşık dönemde seçimlerin kutsallığına odakla-

nılsa da demokrasiyi işlevsel hâle getiren şeyler farklıdır. 

Seçim sandığının ötesine geçerek, politik kültürü ve etkin 

ve kapsayıcı bir yönetimi şekillendiren anlayışı onarma-

mız gerekiyor. Temsili yönetimlerin meşruiyetinin uçup 

gittiği ve krize sürüklendiği bir ortamda, otoriter rejimle-

rin cazibesine direnmenin tek yolu yurttaşların katılımını 

sağlamaktır. 

ABD, özellikle şu günlerde, kültürel ve politik bir iç sa-

vaşın ortasında. Bir yandan popülist demagojilerin, di-

ğer yandan sosyal medyanın katılımcı gücüyle körükle-

nen boykot kültürünün saldırısı altındayız. Kasım ayındaki 

Başkanlık seçimlerinde ve sonrasında yaşanan karmaşa 

sırasında da görmüş olduğumuz gibi, partizan anlayış her 

ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirmeye kalktığın-

da, bölünmeler daha da keskinleşiyor. 

Bu kutuplaşmadan uzaklaşmanın yolu, konsensüse 

ulaşmak amacıyla müzakereleri ve tavizler vermeyi teşvik 
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eden yeni kurumsal düzenlemeler sayesinde partizan uç-

ların arasında sivil toplumu yerleştirmek. 

Sosyal ağların her zamankinden daha fazla sayıda in-

sanı politik didişmenin ortasına çektiği düşünülürse, bu 

gürültü kirliliği, çıkar çatışmaları ve bilgi kirliliğini ortadan 

kaldıracak yeni kurum ve uygulamalara hiç bu kadar ihti-

yacımız olmamıştı. 

Yönetim kurumları ile halk arasındaki güvensizliğin bu 

şekilde ortadan kaldırılması “popülizme sapmayan katı-

lımcılık” olarak adlandırılabilir. Bu, sosyal ağların sisteme 

entegre edilmesi, temsili yönetimleri tamamlayan yeni ku-

rumların siyasi sisteme dahil edilmesi yoluyla daha doğru-

dan demokrasiye geçilmesi anlamına geliyor. 

Bilinçli demokrasi anlayışı
Bilinçli demokrasilerde, toplumun genelini temsil eden 

gelişigüzel seçilmiş bir grup vatandaş tarafsız, partizanlık-

tan uzak bir ortamda bir araya gelerek uzmanların sundu-

ğu doğruluğu kanıtlanmış olguları dinler ve hükümetlerin, 

parlamentoların, referandumların kararlarını şekillendiren 

bilinçli siyasi seçimler yapar. 

Sıradan vatandaşların doğrudan katılımı yoluyla de-

mokrasiyi derinleştirmeye yönelik bu yaklaşım organize 

olmamış halkın elinde bulunmayan zaman ve kaynaklara 

sahip olan, bunları temsili hükümette hâkimiyet kurmak 

ve gündemi belirlemek amacıyla kullanan organize çıkar 

gruplarının tekerine çomak sokacaktır. Demokrasinin kut-

sal dayanağı olarak görülen seçim fetişi, birçok bakımdan 

kendi varlığını sürdürmeyi hedefleyen kesimlerin kurduğu 

aristokratik bir yapıya dönüşebilir. 

Modern kitlesel toplumlara yönelik bu güncellenmiş 

bilinçli demokrasi anlayışının başarısı uygulamalarla ka-

nıtlanmış halde. Bunun en iyi örnekleri, İrlanda Vatandaş 

Meclisinin anayasadan kürtaj yasağını kaldırması ve iklim 

değişikliğini önlemek amacıyla akaryakıtlardan alınan ver-

gilerin artırılması sonrası başlayan Sarı Yelekliler hareke-

tinin ardından kurulan Fransız Yurttaş İklim Meclisidir. Bu 

meclis altı haftalık bir süre zarfında, sürece davet edilen sı-

radan yurttaşların kaygılarını da dikkate alan politikalar ge-

liştirerek önermeyi başardı. Bu önerileri şu anda hükümet 

tarafından hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron, bu sürecin ardından, “En zorlu, hararetli konular-

da bile konsensüse varmanın mümkün olduğunu göster-

diniz” ifadesini kullandı. 

Trump yanlılarının yıkmaya çalıştığı kurumsal güçler ay-

rılığını onarma ve pekiştirme ihtiyacı acil olsa da bu ön-

lemler ABD’nin yaralı cumhuriyetinin yoluna devam ede-

bilmesi açısından yeterli değil. Ayaklanmalar, her şeyden 

önce demokrasiyi gözden geçirmenin zamanının geldiğini 

ve statükonun rahatlığına dönmenin yeterli olmayacağını 

göstermelidir.  

“Trump yanlılarının yıkmaya 
çalıştığı kurumsal güçler 
ayrılığını onarma ve pekiştirme 
ihtiyacı acil olsa da bu önlemler 
ABD’nin yaralı cumhuriyetinin 
yoluna devam edebilmesi 
açısından yeterli değil. 
Ayaklanmalar, her şeyden 
önce demokrasiyi gözden 
geçirmenin zamanının geldiğini 
ve statükonun rahatlığına 
dönmenin yeterli olmayacağını 
göstermelidir.”
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Capitol Baskını  
Sadece Başlangıçtı

Gerçeklik ve dijital fanteziler arasında bir savaş 
var ve fanteziler henüz teslim olmadı. 
Bunlar sadece iç kesimlerdeki ekonomik açıdan marjinal-

leştirilmiş, zor duruma düşmüş beyaz işçi sınıfına mensup 

sadık Trump taraftarları değildi. Hayır, Capitol’ü dolduran 

kalabalık farklı sınıf, coğrafya ve demografik yapılardan 

beyaz insanları bir araya getiren büyük bir şemsiyeydi. 

Aralarında doktorlar, avukatlar, çiçekçiler, emlakçılar, şir-

ket yöneticileri, polisler, gaziler, en az bir seçilmiş yetkili ve 

olimpiyat altını sahibi sporcu vardı. Hepsi de ABD’de darbe 

yapmak için gelmişti. 

Bu karmakarışık yapıya sahip çeteyi, ırk ve parti bağı ha-

ricinde bir araya getiren şey neydi? Dijital medyanın hayal 

dünyasında ortaya çıkan akıl almaz bir yalan. 

FARHAD MANJOO
New York Times  
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Teknoloji CEO’larının cesur tahayyüllerinde olduğu gibi, 

ülkenin dört bir yanından alakasız kesimler ortak bir felsefe 

doğrultusundaki ortak bir hedef için bir araya gelmişti. Gerçi 

bu felsefe komplo teorilerine dayanan bir çılgınlık, ortak he-

def ise ayaklanmaydı ama sonuçta kimse kusursuz değildir. 

Asıl çarpıcı olan şey, kalabalığın barındırdığı çeşitlilik de-

ğildi. Son birkaç gündür gözlerim kan çanağına dönene dek 

ayaklanma videoları izliyorum. Beni her seferinde asıl korku-

tan şey şaşkınlık ve güç hissi; Discord’da düşledikleri hayali 

devrime pek benzemeyen gerçeklerle yüz yüze gelen ayak-

lanmacıların dile getirdiği büyük şaşkınlık.

 

Derinlemesine bir beyin yıkama
Capitol saldırısını, uzun zamandır biriken partizan dijital 

fantezi ile acımasız somut gerçeklik arasındaki çarpışma 

olarak da görebiliriz. Beni asıl korkutan şey, gerçekliğin 

apaçık karşılarında olmasına rağmen isyancıların hâlâ on-

line fantezilerinin inatçı pençesinden kurtulamamış olma-

sı. Kafalarındaki ABD modeli, biber gazı sıkılmış gözlerinin 

önünde gerçekleşen olaylara rağmen değişmiş değil; ge-

leceğimiz açısından hiç hayra alamet olmayan, derinleme-

sine bir beyin yıkama. 

Hayalciler geçen hafta hedeflerine ulaşamadı. Hareketin 

sersemlediği de söylenebilir. Başkan Trump hem Beyaz 

Saray’dan hem de Twitter’dan uzaklaştırıldı. İsyancılar büyük 

gruplar halinde tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Kalabalığın 

önemli bir kısmını oluşturan QAnon (ABD’nin, Trump’ın 

yok etmeye kararlı olduğu bir grup pedofil tarafından 

yönetildiğine dair kolektif yanılsama) aklı başında insanlar 

tarafından uzaklaştırıldı. Parler benzeri nefret dolu gruplar 

da onların peşinden gidiyor.

Yine de hiçbir şey bitmiş değil, daha çok var. Komplo 

çetesinin gerçek dünyada bunca şiddet sergilediği bir or-

tamda iştahının kesildiğini düşünmek saflık olur, tam tersine 

iyice iştahlandılar. Korkunç online yalanlar bitmedi. Capitol 

ayaklanması sadece bir başlangıç.

Federal suçları ne kadar büyük bir umursamazlıkla işle-

diklerini düşünün. Bir seçimi iptal etmeyi, hafta sonu kaça-

mağı benzeri önemsiz bir şey gibi görüyorlardı. Capitol’e 

yürüyeceklerini, Trump’ı tekrar tahta oturtacaklarını, bu 

anı Instagram’da ölümsüzleştireceklerini, ardından da hiç-

bir şey olmamış gibi eve döneceklerini, gündüz gözüyle, 

tüm dünya medyasının gözü önünde Washington’da olanın 

Washington’da kalacağını düşünüyorlardı. 

Çoğu, polisin karşılarına çıkmasına bile şaşırmıştı. 

İçlerinden biri, muhtemelen “Siyah Yaşamlar Önemlidir” 

protestolarını kastederek, “bu yaz biz size destek vermiştik” 

diye bağırıyordu: “Tüm ülke sizden nefret ederken biz sizin 

yanınızdaydık.”

Nation’dan Andrew McCormick, bir kadının “Amerika bu 

değil” diye bağırdığını söylüyor. “Bize ateş ediyorlar. Siyah 

Yaşamlar Önemlidir protestocularına ateş etmeleri gerekir-

ken biz vatanseverlere ateş ediyorlar.”

Kadının cehaletinden dolayı viral olan bir videoda, ken-

disini “Knoxville, Tennessee’den Elizabeth” olarak tanıdan 

bir kadın, Yahoo News muhabiri Hunter Walker’a kapıda 
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durdurulmasından dolayı şikâyet ediyordu. “Adımımı içeri 

attığım gibi beni dışarı ittiler ve yüzüme gaz sıktılar” diye 

bağırıyordu. Walker içeri neden girdiğini sorduğunda ise 

muhabiri cehaletinden dolayı aşağılayarak, “Capitol’ü bası-

yoruz, bu bir devrim” diyordu.

Şu çelişkiye baksanıza: Dünyanın en büyük süper gücü-

nün iktidarını devirmeye geliyor ama kimse ona biber gazı 

sıkılabileceğinden söz etmiyor.

Bir kıvılcım yeter
Ölümler bile inançlarını sarsacak gibi durmuyor. Georgialı 

bir Trump destekçisi olan Justin Winchell, gösteriye 

Rosanne Boyland adındaki arkadaşıyla gelmişti. İkili, bir ara 

göstericilerle polis arasındaki çatışmanın ortasında kalmış-

tı. Winchell’in Georgia’daki yerel bir kanalın muhabirleri-

ne söylediğine göre, Boyland arbedede ezilmişti; Boyland 

ayaklanma sırasında hayatını kaybeden beş kişiden biriydi. 

Winchell, “Koltuk altlarından tutup sürüklemeye çalıştığım 

sırada biri üzerine düştü, bir diğeri de üzerine basıp geçti” 

diyor. “Herkes üst üsteydi. Kalabalıkta insanlar ezildi.”

Ancak Trump destekçilerinin arkadaşını ezip geçtiği-

ni gördüğü halde Winchell, Trump’ta bir suç görmüyordu. 

Muhabirin “Sizce Başkan’ın elleri kanlı mı” sorusu karşısında 

şaşkına dönmüştü. “Eli kanlı mı?” demişti inanamaz bir tavır-

la. Ona göre asıl suçlanması gerekenler Antifa ve diğer “dış 

mihraklar”dı. “Bir kışkırtma nedeniyle ölmüştü ve kışkırtan 

da Trump yanlıları değildi.”

İnternetin çirkin alternatif gerçekliğinden neden kaygı-

landığımı anlıyor musunuz? Online dedikodular sizi bir kez 

ele geçirdi mi derinlere işlemeden durmuyor. 

Yaşayacakları yasal sorunlar isyancıları hayallerden uyan-

dırabilir. Ayaklarını Nancy Pelosi’nin ofisindeki masaya uzatan 

Richard Barnett, dünyayı fethetmiş gibi duruyordu. Sabıka 

fotoğrafında ise az önce yüzüne soğuk su fırlatılmış biri gibi 

şaşkındı. Kendisini “QAnon Şamanı” olarak adlandıran, Jake 

Agneli adındaki boynuzlu, tişörtsüz adamın avukatı, pazar-

tesi günü hakime, Agneli’nin cumartesi gününden beri bir 

şey yemediğini söyledi. Annesi de muhabirlere oğlunun katı 

bir organik besin rejimi uyguladığını açıkladı. Dolayısıyla, ha-

pishane menüsü komplo teorisi meraklısı çetelerin ilerideki 

ayaklanmalarına engel olabilir.

Ancak pek de iyimser değilim. İnternet şirketleri gecike-

rek de olsa geçen haftaki ayaklanmaları başlatan güçlere 

karşı önlem aldı ama bizi bu noktaya getiren koşullar değiş-

miş değil. İnternet hâlâ gerçek yerine öfkeye değer veren vi-

ral algoritmalar ve reklam ölçütleriyle yönetiliyor. Radyoların 

ve kablo TV haberlerinin en popüler köşeleri dahil medyanın 

büyük kısmı hâlâ kaçık propagandaların emrinde. ABD hâlâ 

acı şekilde bölünmüş bir ülke ve en ufak bir kıvılcım bile her 

şeyi havaya uçurabilir.  

“Capitol saldırısını 
uzun zamandır 
biriken partizan dijital 
fantezi ile acımasız 
somut gerçeklik 
arasındaki çarpışma 
olarak da görebiliriz. 
Beni asıl korkutan 
şey, gerçekliğin 
apaçık karşılarında 
olmasına rağmen 
isyancıların hâlâ 
online fantezilerinin 
inatçı pençesinden 
kurtulamamış olması.”
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COVID-19 küresel salgını, dünyanın her 
yanındaki şirketleri, iş yapma yöntemlerini 
yeniden düşünmeye zorladı. Kriz sonrası 
sürdürülebilirlik için yeni iş modelleri düşünmek 
gerekiyor; bunlara küçülme konsepti (odağı, 
ekonomik büyümeden hayat kalitesine 
çevirmek) de dahildir. Florian Lüdeke-Freund ve 
Tobias Froese, kriz sonrası ekonomi için umut 
verici inovasyon ve yönetim araçları olabilecek, 
küçülme gibi sürdürülebilirlik yaklaşımlarını 
kapsayan iş modeli inovasyonunu anlattı. 

SARS-CoV-2 virüsünün küresel yayılımından dolayı, dünya 

benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Bu, yeni eko-

nomik talepler yaratan ve şirketlerin dayanıklılığını teste 

“Küçülme”, sürdürülebilir  
iş modeli inovasyonuna 
ilham veriyor

FLORIAN LÜDEKE-FREUND
TOBIAS FROESE

LSE  
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tabi tutan bir kriz. Şirketlerin birçoğu hayatta kalabilmek 

için kendini dönüştürmeye ve inovasyona zorlanıyor. Bu 

da yeni iş yapma yollarına ve belki de kriz sonrası daha iyi 

ve daha sürdürülebilir bir ekonomiye kapı açıyor.

Kriz sonrasında ekolojik ve sosyal olarak daha sürdü-

rülebilir bir ekonomi ancak paydaşlarıyla birlikte, hem 

onlar hem de çevre için değer yaratan organizasyonlar 

ve network’lerle inşa edilebilir. Bunun için de iş model-

lerinin döngüsellik, kapsayıcılık, yerel ve aynı zamanda 

yeşil tedarik zincirleri ya da yeterlik gibi sürdürülebilirlik 

ilkelerini izlemesi gerekir. Döngüsellik kaynakları, çöpleri 

ve verilen fireleri daha iyi yönetmeyi ve tekrar tekrar kul-

lanarak eşit bir üretim-tüketim sistemine ulaşmayı amaç-

lar. Döngüsellik için onarım hizmetleri tipik bir örnektir. 

Sürdürülebilirlik aynı zamanda yeterliği, yani çevre üze-

rindeki etkiyi azaltmak ve aynı zamanda yaşam kalitesini 

iyileştirmek için bilinçli olarak yeterli (ne az ne de çok) 

tüketimi gerektirir. Bu yöndeki son tartışmalar; şirketler, 

sektörler ve ulusal ekonomilerin bu tür sürdürülebilirlik 

odaklı dönüşümleri gerçekleştirebilmesini sağlayacak 

normatif bir çerçeve olarak “küçülme” kavramını ortaya 

çıkardı. Biz, dünyanın her yerindeki şirketleri iş yapış şe-

killerini yeniden düşünmeye zorlayan mevcut durumun, 

küçülme ile birlikte kriz sonrası sürdürülebilir ekono-

mi için iş modellerini düşünmeye ilham verebileceğini 

savunuyoruz. 

Daha iyi bir dünya için sürdürülebilir küçülme 
Sürdürülebilir küçülme; daha adil bir sosyoekonomik or-

tama yönelik dönüştürücü bir arayış ve gezegene saygı 

gösterirken yaşam kalitesini iyileştiren makul bir ekono-

mik verim düzeyi anlamına gelir. Küçülme üzerine yapılan 

araştırmalar, genellikle göz ardı edilen şeylere dikkat çe-

kiyor: Ekonomimiz yerel paylaşımı, eskiyen ya da bozulan 

şeyleri onarmayı, kendi kendine üretmeyi, ücretsiz aile 

bakımını ve bunlar gibi metalaştırılmamış pek çok başka 

faaliyeti içeriyor. Ekonomik faaliyetlerin sadece parasal ve 

karşılıklı işlemlerden ibaret olmadığını kavramış böyle bir 

yaklaşım, acil sürdürülebilirlik sorunlarına yeni çözümler 

hayal etmek ve bunları yaratıcı şekilde deneyip uygulama-

ya geçirmek için şarttır.  

Küçülme vizyonunun ışığında hükümetler, sivil top-

lum aktörleri ve şirketler iş yapma yaklaşımlarını yeni-

den düşünebilir. Kriz sırası ve sonrasında, iş faaliyetlerini 

canlandırmak ve yeniden tasarlamak için döngüsellik 

veya yeterlik gibi sürdürülebilirlik yaklaşımlarından ilham 

alabilirler. O halde soru şudur: Kolektif şekilde düşün-

meyi, iletişim kurmayı ve sürdürülebilirlik için iş modeli 

inovasyonunu hayata geçirmeyi kolaylaştıran ekonomik 

model alternatifleri hakkında nasıl bilgi edineceğiz ve bu 

bilgiyi nasıl geliştireceğiz?  

Sürdürülebilir iş modeli inovasyonu, sürdürülebilirlik 

stratejisini şirketin değer yaratan faaliyetlerinin eyleme 

geçirilebilir “plan”ına çevirmenin bir yolu olarak düşünü-

lebilir. Biz bu yaklaşımı, konuyla ilgili on yıllık bir araştır-

maya dayanarak şu şekilde tanımlıyoruz: Sürdürülebilir 

iş modeli inovasyonu bir şirketin, müşterileri ve diğer 

tüm paydaşları için değer yaratma, elde etme ve sunma 

şeklini değiştirerek kurumsal sınırlarının ötesinde doğal, 

sosyal ve ekonomik sermaye yaratma, sürdürme veya 

yeniden oluşturma becerisini geliştirir. 

Bu amaçlara yönelik iş modeli konsepti, sürdürülebilir-

lik için en iyi uygulamalara dair deneyime dayalı bilgileri 

sistematik şekilde yakalamak adına inovatif bir araç su-

nar. Christopher Alexander’ın yaklaşımına göre sürdürü-

lebilir bir iş modeli inşa etmek şöyle açıklanabilir: “Bir or-

ganizasyon değer yaratmayı hedeflediğinde, önce ortaya 

çıkan ekolojik, sosyal ve/veya ekonomik bir sorunu ve bu 
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soruna birçok şekil, durum, bağlam ve alanda tekrar tek-

rar uygulanabilen temel çözümü tanımlar. Sürdürülebilir 

iş modeli yaklaşımındaysa bunların yanı sıra, değer yara-

tan faaliyetleri ve en yararlı problem-çözüm kombinas-

yonu sağlayacak düzenlemeler de tanımlanır.”

Somut örnekler 
Bloemmen ve arkadaşları 2015 tarihli küçülme araştır-

malarında, topluluk destekli tarımla ilgili bir örnek sunar. 

Örnek, vatandaşın sadece şirketlerin ürettiklerini tüketen 

olarak görüldüğü, süpermarket zinciri gibi aracıların bu iki 

taraf arasında konumlandığı sosyoekonomik bir ortamda 

gerçekleşir. Sorun, bu ekonomik ilişki ve uygulama biçi-

minin maddi ve parasal olmayan değer yaratma biçimle-

rini aktarmamasıdır. Tüketiciyi, üretimden koparır; dahası 

üreticiyi birbiriyle şiddetli bir rekabete sokar. Bu nedenle 

kişileri kötü yerel koşullara (kurak geçen mevsim gibi) kar-

şı savunmasız hale getirir. Çözüm; riski, yıllık sabit ödeme 

yapan yerli halkla paylaşmaktır. Ayrıca yerel halk, yerel 

üretim veya hasatla uğraştığında sosyal bağlantılar kurar, 

karşılıklı öğrenme süreçlerini tecrübe eder ve yeşil alanda 

zaman geçirir. Böylece ekonomik ilişkiler çeşitlenir, paraya 

dayalı alışverişler bir dereceye kadar önceliğini yitirir ve 

nihayetinde tüketici, “üreten tüketici topluluğuna” dönü-

şür. Bu, üreticinin iş yükünü azaltır ve ona kurumsal süreç-

lerinin kalitesine yatırım yapmak için zaman kazandırır.
ESCP’de (European Society of Coloproctology) yürü-

tülen çeşitli araştırma projelerinde kısmen sürdürülebilir 

iş modeli inovasyonunun faklı şekilleri hakkında geniş 

bir bilgi tabanı geliştirilmiştir. Bu bilgi tabanı, şirketlerin 

kriz sonrası daha iyi iş modelleri geliştirmesine yardımcı 

olacak bir araç ve ilham kaynağı olarak hizmet edebilir. 

Ayrıca iş modeli örnekleri, uzmanlık bilgisini, meslekten 

olmayan kişiler için de anlaşılır ve kullanışlı hale getirdi-

ğinden, iletişimi güçlendirme işlevi de görür. Bu da esas 

olarak, iş modeli tasarım süreçlerini daha demokratik ve 

kapsayıcı hale getirmeye katkıda bulunabilir. Ayrıca bu 

örnekleri toplamak, tartışmak ve paylaşmak, ekonomimi-

zin çeşitliliğini de artıracaktır. 

Genel bakış
Koronavirüs küresel salgını, kolektif şekilde krizleri ne şe-

kilde aşmak ve nereye doğru yol almak istediğimiz gibi 

önemli soruları bir kez daha gündeme getirdi. Hükümetler, 

eğitim kurumları, danışmanlar, yerel işletmeler ve toplu-

mumuzu şekillendiren diğer aktörler kriz sonrasında eko-

nomilerin ve iş yaşamının neye benzemesi gerektiğini ve 

ticaretin her zamanki gibi devam etmesi için makul bir yol 

olup olmadığını veya hâlihazırda alternatif iş yaklaşımla-

rını deneyenlerden nasıl dersler alınabileceğini yeniden 

düşünmelidir. Gerekli ve eyleme dönüştürülebilir bilgi, 

sürdürülebilir iş modeli örneklerinin yer aldığı çeşitli ha-

vuzlarda mevcuttur. Küçülmeye dayanan iş modelleri, bu 

sürdürülebilirlik yaklaşımının, kriz sonrası ekonomi için 

sürdürülebilir iş modelleri arayışında sunabileceği çok sa-

yıda yola ve ilham kaynağına işaret ediyor.  
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Andrea Bocelli:  
“Hayat Bana İyi Davrandı”

Kuşağımızın en büyük opera sanatçılarından biri olarak, 
opera size hayat hakkında ne öğretti? 
Bu, daha çocukluğumda başlayan bir eğitim. Annemle 

babam, ben daha kundaktayken bana opera söylermiş. 

Müziğe karşı çok güçlü duygular besledim. Sesler beni bü-

yüledi. Operanın uçuk öyküleri kalbimi sızlattı ve ben hâlâ 

bu öyküleri hakkıyla yansıttığımdan emin değilim. Ancak 

şunu söyleyebilirim ki, opera bana dayanıklılık, zayıflık, 

kahramanlık gibi şeylerin yanında, insani duyguları ateşle-

yen trajediler ve komediler de öğretti. Operanın duygula-

rımızı ateşleme kapasitesi vardır, iyiyi ve kötüyü düşünme-

mizi sağlama gücü vardır. 

Operanın özünde olan romantizm, size aşkı da öğretti mi? 
Elbette, “Time to Say Goodbye” gibi şarkılar hâlâ beni çok 

etkiliyor. Tüm dünyada, insanların kalbine girip klasikleş-

miş bir şarkı oldu. Vicdanımızla başbaşa kaldığımızda, 

EMMA ROBERTSON
The Talks 
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aşkla ilgili önemli sorulara doğru yanıtlar vereceğimizi dü-

şünüyorum. Aşk, küresel seviyede, hepimizin paylaştığı bir 

dil, tüm hayatımızı etkiliyor. Benim için müzik, teselli bul-

duğum ve ruhumun zenginliğini artıran en önemli kaynak. 

Kalbimizi ve aklımızı açan anahtar; zorlukların üstesinden 

gelmemize, dürüstlüğümüzü korumamıza yardımcı oluyor. 

Hayatınızda, müziğin size böyle yardım ettiği bir dönem 
oldu mu? 
Hayat bana iyi davrandı. Verebildiğimden çok daha fazla-

sını aldım. Ben de herkes gibi zor günler geçirdim. Mesela 

babam öldüğünde ya da çocuklarımla istediğim kadar za-

man geçiremediğim dönemlerde… O kadar acı veriyordu 

ki kariyerimi sonlandırma riskiyle karşı karşıyaydım. O zor 

dönemlerde yine teselli kaynağı olarak müziğe sığındım. 

Yeni albümümde söylediğim “Ave Maria”, bu karanlık pan-

demi günlerinde yüreğimden süzülüp geldi. Son aylarda 

bir yandan acıyla yoğrulurken bir yandan da evde piyano 

başında çok vakit geçirme fırsatı buldum. 

Müziğin hayatımız üzerinde bu kadar etkili olmasını neye 
bağlıyorsunuz? 
Bence sanatın her türü hayatımız üzerinde etkilidir, özellikle 

de yaşam sanatı; günlerimizi yaratıcı geçirmek… Herhangi 

bir sanat formu ruhumuzu besleyebilir. Sanat dediğimiz, 

böyle bir şeydir. Müzisyen olmak ise, belki önyargılı olabi-

lirim ama, müziğin dili, ruhumuzun en ücra köşelerine gir-

menin bir yolunu bulur ve ruhsal gelişimimize destek olur. 

Müzik ruha dokunur, tutkuyu ateşler, bizi etkiler ve daha 

iyi insan olmamızı sağlar. 2000 yıl önce meşhur Romalı 

politikacı Genç Cato’nun askerlerin müzik dinlememesini 

istemesi tesadüf değildir; müziğin içlerindeki savaşma ru-

hunu öldürdüğünü düşünür. 

Sahnedeyken de aynı tutkuyu hissediyor musunuz?
Sahneye çıktığımda, amacım şarkıyı seslendirmek ve içi-

ni anlamla doldurmaktır. Sahnede rasyonalite ve empati 

orantısını tutturmaya çalışıyorum. Şarkıcı belli bir miktar-

da duyguyu hissetmelidir ama fazlası olursa yutkunmak-

tan şarkıyı söyleyemezsiniz. 

Bunu nasıl başarıyorsunuz?
Sanki ip üstünde yürüyormuş gibi, sürekli dengeyi sağla-

maya çalışmalısınız. Kendinizi kısmen güvende hissetti-

ğinizde, üçlü saltoyu deneyebilirsiniz; risk hissettiğinizde 

de dengenizi sağlamaya odaklanabilirsiniz. Duygularınız 

konusunda tutumlu olmalısınız. Şarkı üzerinde ne kadar 

çok çalışırsanız, teknik meselelerin üstesinden gelmeniz 
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o kadar kolay olur ve o zaman, her zaman ayaklarınızın 

üstüne düşeceğinizi bilerek, duygulara daha fazla yer 

ayırabilirsiniz. 

Bazı performansların diğerlerine göre çok daha duygusal 
olabileceğini düşünüyorum. Son “Amazing Grace” per-
formansınız ıssız Milano Duomo’sundaydı… 
Benim için her deneyimin yeri ayrıdır. Doğal olarak, bazı duy-

gusal anların öne çıktığı oluyor. Mesela, New York’ta Ground 

Zero’da Schubert’in Ave Maria’sını seslendirirken çok duy-

gulandım. Milyonlarca insanın hissettiği acıyı hissettim. 

Babamı birkaç ay önce kaybetmiştim. Böylesine bir ulusla-

rarası trajedinin gölgesinde şarkı söyleyebilmek için babamı 

düşünerek ondan güç almam gerekti. Haklısınız, Milano’daki 

etkinlik çok duygusaldı. O şarkıyla çok derin bağlarım var. 

Şarkı söylerken meydanın ıssızlığını hissettiniz mi? 
Kilisede şarkı söylemek, mekânın gücünü arkanıza almanız 

demektir. Orası Tanrının evidir, hiçbir zaman yalnız değilsi-

niz. Büyük sahnelerde kalabalığın enerjisini hissedebilirsi-

niz ama kilisede buna gerek yok. Duomo’da söylerken pek 

çok insanın duasını yansıttığımı biliyordum. 

(https://www.youtube.com/watch?v=WmiSTgPtLyM)

Bu büyük bir sorumluluk değil mi? Operanın yoğun doğa-
sı sizi yormuyor mu? 
Sahneye çıkmadan önce bir şarkıcı, sahaya çıkmadan 

önce bir atlet, tam bir adanmışlıkla antrenman yaptığı-

nı bilmelidir. Performanstan önce sıkı bir diyet progra-

mım vardır, bütün konsantrasyonumu performansa ve-

ririm, mümkünse hiç konuşmam, ses tellerimi yormam. 

Bazen yorgun hissediyorum tabii, özellikle turnelerde. 

Ama seyirciyle kurduğunuz ilişki… Bunun yerini hiçbir şey 

dolduramaz. 

Operanın bir sanat formu olarak değeri inkâr edilemez 
ama yine de pek çok opera salonunun iflas ettiğini ve ka-
pılarını kapattığını görüyoruz. Pandemi de çoğu için ölüm 
fermanı oldu. Operanın geleceğinden endişeli misiniz? 
Elbette, her şey evrim geçiriyor ve kültür endüstrisi de dö-

nüşümlerle baş etmek zorunda. Yüksek kaliteli klasik mü-

ziğin düşüşte olduğunu düşünmüyorum. Gelecek nesiller 

arasında da hayranlar bulacağına inanıyorum. Gelecekte, 

bu sanatı icra etmek isteyenler, bu alanda kariyer yapmak 

isteyenler, bir ikilemle karşı karşıya kalacak. Pop müziğin 

genel geçer avantajları mı yoksa insan ruhunu zenginleş-

tirmenin bir aracı olan “müziğin cenneti” mi?  

https://www.youtube.com/watch?v=WmiSTgPtLyM

