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Harcamalar arttı. Dünya COVID’e karşı savaş 
veriyor ve savaş sırasında devletin gücü her 
zaman artar.

Geçtiğimiz 18 ay içinde dünya, COVID-19’un ne kadar elle 

tutulmaz bir düşman olduğuna şaşırdı. İlk olarak 2019’un 

sonunda Çin’de tespit edilen virüs, düzenli olarak mutas-

yona uğradı. Aşıların evrim geçirmesi gerekiyor çünkü vi-

rüs hayatta kalabilmek için değişiyor.

Pandeminin küresel ekonomiye olan etkisi devasa oldu 

ama (özellikle de gelişmiş ülkeler için) işler şimdi iyiye gidi-

yor. Bazıları iyileşmenin hızı karşısında şaşırıyor ama, belki 

de şaşırmalılar, çünkü virüsün yeni varyantlarının yanında 

küresel kapitalizmin de yeni bir varyantı ortaya çıktı.

Pandemi Sırasında 
Kapitalizmin Yeni Bir 
Varyantı Ortaya Çıktı

LARRY ELLIOTT
The Guardian
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Bu önemli. Onlarca yıl boyunca politik ekonominin 

Avusturya varyantı (Friedrich von Hayek’in fikirlerini baz 

alan, küçük devletli, müdahaleci olmayan, taşmalı, serbest 

ticaretli, düşük vergili model) üstündü. Keynesçi varyantın 

yerine geçmişti çünkü 1970’li yıllarda serbest piyasa zama-

nın meydan okumalarının (enflasyon, zayıf şirket kârlılığı 

ve iş dinamizminin azalması) cevabı olarak görülüyordu

Kapitalizmin en büyük hayranı bile onun mükemmel 

bir sistem olduğunu iddia etmez ama yine de (en azından 

şimdiye kadar) rakiplerinden daha dayanıklı olduğunu ka-

nıtladı. Değişen çevre koşullarına uyum sağlamak da bu-

nun büyük bir parçası. Hayek’in öğrencilerine ev sahipliği 

yapan düşünce kuruluşlarının hayallerini yıksa da devlet 

artık pandemi öncesine kıyasla çok daha güçlü bir ekono-

mik etken.

Değişim yaklaşıyordu

COVID-19’dan önce de değişim yaklaşıyordu. Dönüp ba-

kınca, Avusturya varyantı için olan son destek, 2008-2009 

ekonomik krizi sonrasındaki ekonomik ortodoksluğun bi-

lançoları dengelemek için kemer sıkmada ısrar ettiği dö-

nemde yaşanmıştı.

Netice ise zayıf büyüme, düşük yatırım, duraksayan 

yaşam standartları ve seçmenlerden gelen tepki oldu. 

Merkez bankaları faiz oranlarını indikleri en alt seviyeler-

den yükseltmeyi imkânsız buldu çünkü düşük gelirli birçok 

insan geçimini sağlayabilmek için borca giriyordu ve daha 

yüksek ödünç alma maliyetleri onları çok zorlardı. 

Yelpazenin diğer ucunda, kurumsal ve kişisel vergilerde 

kesintiye gidildi ve zenginler daha zengin oldu. Erken 

dönemlerinde kendileri de minik şirketler olan teknolo-

ji devleri, piyasadaki güçlerini yeni startupların kendilere 

tehdit oluşturmasını engellemek için kullandı. Seçmenler 

giderek sistemin gerçekte sadece tepedekiler için çalıştı-

ğı izlenimini edinmeye başladı ve haklıydılar da. Popülist 

karşı tepki öncelikle hükümetleri hedef alıyordu ama ger-

çek problem kapitalizmin kendi kendini yemeye başlamış 

olmasıydı.

Beş sene öncesinden itibaren değişimin işaretleri vardı. 

Donald Trump serbest piyasaya inanmıyordu ve kendisi-

ne “tarifelerin adamı” demekten gurur duyuyordu. 2017 

İngiltere genel seçiminde Jeremy Corbyn’in beklenmedik 

başarısı da (güçlü kemer sıkma karşıtı mesajıyla) durumu 

değiştirdi. Zamanın başbakanı Theresa May’in politikada 

değişiklik sözü vermesine yol açtı. Boris Johnson’ın 2019 

seçimindeki gösterisi (ve sonrası) hep dengelemeyle ilgi-

liydi, taşmayla değil. 

Bu süreç 2020 başlarından sonra, hem yerel hem de 

küresel düzeyde hızlandı. Sol, sağ ve merkez hükümetler 

iki sene önce düşünülemez olan şekillerde ekonomilere 

müdahale etti: İzne çıkarılanlara ücret ödedi, hibeler ve 

kredilerle şirketlerin devamlılığını sağladı, ev sahiplerinin 

kiracıları evden çıkarmasını engelledi ve genel olarak fi-

nansal bakımdan tedbirli davranmayı bir kenara bıraktı. 

Dünya COVID’e karşı savaş veriyor ve savaş sırasında dev-

letin gücü her zaman artar.

Konu yalnızca devletlerin daha fazla para harcaması ve 

borçlanması değildi ama bu da hikâyenin bir parçası. Mali 

Theresa May Donald Trump
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politika (vergi ve harcama kararlarını kapsar) 1970’li yıllarda 

Keynesçi model zorlukla karşılaştığından beri ilk defa mer-

kezi bir rol aldı. Merkez bankaları figüran durumuna indir-

gendi ve asıl rollerinin maliye bakanlarının harcadığı büyük 

miktarlardaki parayı basmak olduğu ithamıyla uğraşmak 

zorunda kaldılar. Geçmişte fiyat artışı tehditlerine karşı sıkı 

duran Avrupa Merkez Bankası, şimdi faiz oranlarını artırma-

dan daha fazla enflasyonu kaldırabileceğini söylüyor. 

Vergide aşağıya doğru yarış sona eriyor. ABD Başkanı 

Joe Biden, yeni harcama planlarını yılda 400.000 dolar-

dan daha fazla kazanan Amerikalıların gelir vergisini ar-

tırarak karşılayacağını söyledi. En az 130 ülke, Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından getirilen küresel 

minimum kurumlar vergisi oranıyla ilgili planları imzaladı. 

Eleştirenler önerinin yeterince ileri gitmediğini söylüyor 

ama bu yine de önemli bir an.

Mesele yalnızca teknoloji sektörü değil
Bu arada Uluslararası Para Fonu, üye ülkelerin hükümetle-

rine az sayıdaki baskın şirketin pekiştirilmiş gücüne karşı 

koymaları gerektiğini, yoksa yatırımı ve inovasyonu boğa-

caklarını söyledi. IMF teknoloji devlerinin iyi bir örnek oldu-

ğunu söylüyor çünkü “20 yıl önce yerleşik firmaları tasfiye 

eden bu piyasa bozucular, artan ölçüde baskın oyuncular 

haline geldiler” ve ”günümüzün bozucu olmaya aday fir-

maları onlar için aynı rekabet baskılarını temsil etmiyor”. 

Ama mesele yalnızca teknoloji sektörü değil. Uluslararası 

Para Fonu iş dinamizminin azalması trendinin birçok sek-

törde görülebileceğini söylüyor.

Kapitalizmin yeni varyantının temel yapı taşları şimdiden 

hazır. Hükümetler daha fazla vergi alacak ve harcama ya-

pacak ve tekelleri zayıflatmak için regülasyon güçlerini 

kullanacaklar. Millileştirmenin seçici kullanımları olacak; 

geçen hafta İngiltere’deki savunma imalatçısı Sheffield 

Forgemasters örneğinde görüldüğü gibi.

Devletler altyapı projelerine yatırım yapmak ve bi-

lim bütçelerini artırmak için borçlanacak. Endüstriyel 

ve bölgesel politikalar yeniden moda olacak. Fikir, dev-

letin gücünü özel sektörün dinamizmiyle donatmak ve 

Keynes örneğinde de olduğu gibi, kapitalizmi kendisin-

den kurtarmak.

Karşı tepki olacak, başka türlüsünü düşünmek saflık 

olur. Bu bir evrim, devrim değil ve eski düzenin zayıflık-

larının birçoğu (örneğin iş konusunda güvensizlik) hâlâ el 

değmemiş durumda. Düşman bol. Karma ekonomi modeli 

devlet müdahalesinin gereksiz ya da zararlı olduğunu dü-

şünenler için lanetli bir şey, kapitalizmin eninde sonunda 

biteceğini düşünenler için de öyle.

Kapitalizmin yeni varyantı boş çıkabilir ama şimdilik onu 

destekleyen yanlar var. Bunlar, zengin ülkelerin gerçekten 

çabalayarak yoksul ülkelere (ve süreç içinde kendilerine 

de) yardım etmesi için çok taraflı, işbirlikçi bir yaklaşımı 

çağıran zamanlar.

Krizi getiren dönemde eski modelin hataları sergilendi, 

bu arada pandemi önlemleri sırasında daha iş üzerinde 

bir yaklaşımın faydaları görüldü. Şaşırtıcı olmayan şekilde, 

ekonominin farklı şekilde yönetilmesine dair istek var. Yeni 

varyantın çıkmasının sebebi basit: Eski modelden daha 

güçlü ve daha dayanıklı bir şeye ihtiyaç var.  
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COVID-19’u tespit etmeye yönelik yüzlerce 
yapay zekâ aracı geliştirildi. Hiçbiri işe yaramadı
Kimileri yeterince test edilmeden hastanelerde 
kullanıldı. Ancak pandemi tıbbi yapay zekânın 
kendisini geliştirmesini sağlayabilir.

COVID-19, 2020’nin Mart ayında Avrupa’yı vurduğunda 

hastaneler, hâlâ tam anlaşılamamış bir sağlık krizine sü-

rüklendi. Kestirimci araçlar üzerine çalışan Hollanda’daki 

Maastricht Üniversitesi epidemiyoloji uzmanı Laure 

Wynants, “Doktorların hastaları nasıl tedavi edeceği konu-

sunda en ufak bir fikri yoktu” diyor.
Ancak, pandemiyle mücadeleye dört ay öncesinden 

başlayan Çin’den gelen veriler vardı. Makine öğrenme-

si algoritmalarının bu verilerle eğitilmesi ve doktorla-

rın gördüklerini anlaması ve karar vermesine yardımcı 

olması, hayat kurtarabilirdi. Wynants, “Yapay zekânın 

COVID-19 ve Yapay Zekâ
WILL DOUGLAS HEAVEN

MIT Technology Review
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faydasını kanıtlayabileceği bir dönem olduğunu düşün-

müştüm” diyor; “Çok umutluydum.”

Böyle bir şey olmadı; hem de o kadar çabaya rağmen. 

Dünyanın dört bir yanındaki araştırma ekipleri yardım için 

harekete geçti. Özellikle yapay zekâ topluluğu, hastane-

lerin daha hızlı teşhis koymasını ya da triyaj yapmasını 

sağlayacak yazılımlar geliştirerek (en azından teoride) ön 

cephede savaşanların çok ihtiyaç duyduğu yardımı sağ-

lamak için çabaladı.

Sonuçta yüzlerce kestirimci araç geliştirildi. Hiçbiri 

somut bir fark yaratamadı. Hatta bazıları zarar verme po-

tansiyeli bile taşıyor. 

Son birkaç ay içinde yayınlanan birçok araştırma-

nın umutları kıran sonuçları bu yönde. Temmuz ayında 

İngiltere’deki ulusal veri bilimleri ve yapay zekâ merkezi 

Turing Enstitüsü, 2020 sonunda düzenlediği bir dizi atöl-

ye çalışmasındaki tartışmaları derlediği bir rapor yayınla-

dı. Rapor, yapay zekânın COVID-19 ile mücadelede “pek 

az etki yarattığı, hatta hiç yaratmadığı” yönünde açık bir 

uzlaşı olduğunu gösterdi.

Klinik kullanıma uygun değil
Bu rapor, geçen yıl gerçekleştirilen, yüzlerce kestirimci 

aracın değerlendirildiği iki büyük araştırmanın sonuçlarını 

doğruluyor. Bunlardan biri de başyazarı Wynants olan araş-

tırmaydı. British Medical Journal’da yayınlanan araştırma, 

yeni araçlar kullanıma sunuldukça, mevcut araçlar test 

edildikçe güncellenmeye devam ediliyor. Wynants ve 

meslektaşları, hastaların teşhisinde ya da yakalananların 

hastalığı ne kadar ağır geçireceğini belirlemekte kullanı-

lan 232 algoritmayı inceledi. Ekip, bunların hiçbirinin kli-

nik kullanıma uygun olmadığını belirledi. Sadece iki tanesi 

test edilmeye devam etmeye değecek kadar umut vaat 

ediyordu. Wynants, “Şoke edici” diyor; “Araştırmaya baş-

larken de kaygılarım vardı ama sonuçlar korkularımı daha 

da artırdı”.

Cambridge Üniversitesi makine öğrenmesi araştırma-

cısı Derek Driggs ve meslektaşları tarafından gerçekleşti-

rilen, Nature Machine Intelligence dergisinde yayınlanan 

bir diğer büyük araştırma da Wynants’ı destekliyor. Ekip, 

“COVID-19 teşhisinde kullanılan derin öğrenme model-

lerine” ve hastaların risk düzeyini öngörmekte kullanılan 

röntgen, bilgisayarlı göğüs tomografisi gibi görüntüle-

me tekniklerine odaklandı. Yayınlanan 15 aracı inceleyen 

ekip de tıpkı Wynants ve meslektaşları gibi, hiçbirinin kli-

nik kullanıma uygun olmadığına kanaat getirdi.

Kendisi de pandemi sırasında doktorlara yardımcı ol-

maya yönelik bir makine öğrenmesi aracı üzerinde ça-

lışan Driggs, “Bu pandemi yapay zekâ ve tıp açısından 

büyük bir testti” diyor; ”Kamuoyunu tarafımıza çekme 

konusunda önemli mesafe katedebilirdik ancak testi ge-

çebildiğimizi sanmıyorum.” 
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Her iki ekip de araştırmacıların araçlarını eğitirken 

veya test ederken aynı temel hataları yaptığını tespit etti. 

Verilere dair hatalı varsayımlar, eğitilen modellerin, iddia 

edildiği gibi işlev gösterememesi anlamına geliyordu. 

Wynants ve Driggs yine de yapay zekânın yardımcı 

olma potansiyeli taşıdığına inanıyor. Ancak ikisi de yanlış 

geliştirilen araçların zararlı olabileceğinden kaygılanıyor. 

Çünkü bu araçlar hatalı teşhisler yapabilir ya da hastala-

rın karşı karşıya olduğu riskleri yanlış değerlendirebilir. 

Driggs, “Makine öğrenmesi ve yapabilecekleri hakkında 

çok şey söyleniyor” diyor. 

Gerçekçi olmayan beklentiler bu araçların henüz hazır 

olmadan kullanılmaya başlanmasına yol açıyor. Wynants 

da Driggs de inceledikleri algoritmaların pek azının has-

tanelerde test edildiğini, kimilerinin özel sektördeki ya-

zılımcılar tarafından pazarlandığını söylüyor. Wynants, 

“Bunların hastalara zarar vermiş olmasından korkuyo-

rum” diyor.

Peki, nerede hata yapıldı? Ve bu eksikler nasıl gideri-

lebilir? İşin olumlu olarak değerlendirilebilecek tek yanı, 

pandeminin yapay zekâ araçlarının geliştirilme şeklinin 

değişmesi gerektiğinin araştırmacılar tarafından anlaşıl-

masını sağlaması. Wynants, “Pandemi bir süredir çöz-

mekte zorlandığımız problemlerin gün ışığına çıkmasını 

sağladı” diyor. 

Nerede hata yapıldı?
Ortaya çıkarılan problemlerin birçoğu araştırmacıların 

araçlarını geliştirmekte kullandığı verilerin kalitesizliğin-

den kaynaklanıyor. COVID-19 hastalarına dair, görüntüle-

me verileri gibi veriler, pandeminin ortasında, bir yandan 

hastaları tedavi etmeye gayret eden doktorlar tarafından 

toplanarak paylaşıldı. Araştırmacılar bir an önce yardım 

edebilmek istiyordu ve ellerindeki kamuya açık tek veri 

bunlardı. Ancak bu durum, bu araçların birçoğunun hatalı 

etiketlenmiş ya da bilinmeyen kaynaklardan gelmiş veriler 

kullanılarak geliştirildiği anlamına geliyordu.

Driggs Frankenstein veri setleri olarak adlandırdı-

ğı probleme dikkat çekiyor: Farklı kaynaklardan topla-

nan ve tekrarlanan veriler içeren veri setleri. Bu durum, 

kimi araçların eğitilmelerinde kullanılan verilerle test 

edilmesine ve olduklarından daha isabetli görünmesi-

ne yol açıyor. Bu durum belirli veri setlerinin kaynağını 

da bulanıklaştırıyor. Bu da araştırmacıların modellerinin 

eğitilmesinde yararlanılamayan önemli özellikleri göz-

den kaçırması anlamına geliyor. Birçok araştırmacı, 

COVID-19 olmayan çocukların bilgisayarlı göğüs tomog-

rafisi görüntülerinden çok az yararlanabildi. Bu veriler 

COVID-19 olmayan vakaların nasıl göründüğünü ortaya 

koymakta kullanılabilirdi. Oysa veri eksikliği nedeniyle 

yapay zekâ COVID-19 vakalarını değil, çocukları tespit 

etmeyi öğrendi.

Driggs’in grubu, kendi modellerini, yatmakta olan ve 

ayakta duran hastaların görüntülerinin bir karışımını kul-

lanarak eğitti. Yatarken görüntülenen kişilerin hastalığı 

daha ağır geçiriyor olma olasılığının yüksekliğinden do-

layı, yapay zekâ kişinin duruşuna bakarak yanlış öngörü-

lerde bulunmaya başladı.

Kimi diğer örneklerde ise yapay zekânın bazı hastane-

lerin görüntüleri etiketlemekte kullandığı yazı tipini baz 

aldığı görüldü. Bunun sonucunda, daha fazla ağır vaka 

yaşanan hastanelerin kullandığı yazı tipleri COVID-19 ris-

kinin göstergesi olarak değerlendirildi. 

Bu tür hatalar, geriye dönülüp bakıldığında, bariz şey-

ler gibi görünüyor. Araştırmacıların farkına varması du-

rumunda, bu hatalar modellerde gerekli ayarlamalar ya-

pılarak düzeltilebilir. Eksiklerin farkında olmak ve isabet 

oranı daha düşük, ancak en azından yanlış yönlendirme 

yapmayan modeller geliştirmek mümkün. Ancak birçok 

yapay zekâ aracı, ya verilerdeki kusurları görecek tıbbi 

bilgisi olmayan yapay zekâ araştırmacıları ya da bu ha-

taları giderecek matematik bilgisine sahip olmayan tıp 

araştırmacıları tarafından geliştirildi.

Driggs’in vurguladığı, bu kadar bariz olmayan bir di-

ğer problem de verinin etiketlenme aşamasında devre-

ye giren bir önyargı olan birleştirme önyargısı. Örneğin, 

birçok tıbbi tarama görüntüsü, taramayı gerçekleştiren 

radyoloğun, hastanın COVID-19 olup olmadığına dair 

yorumuna göre etiketlendi. Ancak bu durum, belirli bir 

doktorun sahip olabileceği önyargıların büyük bir veri 

setine entegre edilmesi, yani veri setlerinin önyargılı şe-

kilde birleştirilmesi anlamına geliyor. Driggs, bir görüntü-

yü doktorun görüşü yerine PCR testinin sonucu doğrul-

tusunda etiketlemenin daha doğru olacağı görüşünde. 

Ancak yoğun hastanelerde bu tür istatistiksel inceliklere 

ayıracak zaman bulunamayabiliyor. 

Bu sorunlar kimi araçların apar topar klinik kullanıma 

sokulmasını engelleyememiş. Wynants, hangi araçların, 
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nasıl kullanıldığının belli olmadığını söylüyor. Hastaneler 

kimi zaman bu araçları sadece araştırma amacıyla kul-

landığını bildiriyor Bu da doktorların bu araçlardan ne 

kadar yararlandığını belirlemeyi güçleştiriyor. Wynants, 

“Birçok bilinmeyen söz konusu” diyor. 

Wynants, derin öğrenme algoritmaları pazarlayan bir 

şirketten yaklaşımlarına dair bilgi istemiş ancak yanıt 

alamamış. Sonraları araştırmacıların bu şirkete dair ya-

yınlanmış araştırmalarının ciddi bir önyargı riskini ortaya 

koyduğunu görmüş. Wynants, “Şirketin nasıl bir model 

kullandığını tam olarak bilmiyoruz” diyor. 

Wynants’a göre, tıbbi yapay zekâ sistemleri satıcıla-

rıyla gizlilik anlaşmaları imzalayan hastaneler bile var. 

Doktorlara hangi algoritmaları ya da yazılımları kullan-

dıklarını soran Wynants, kimi zaman bunu açıklama yet-

kilerinin olmadığı yanıtını almış. 

Nasıl çözülebilir?
Peki, çözüm ne? Daha iyi veri işe yarayabilir. Ancak kriz 

dönemlerinde bunu istemek biraz hayalcilik olur. Sahip ol-

duğumuz veri setlerinden olabildiğince yararlanmak daha 

önemli. Driggs, atılabilecek ilk adımlardan birinin yapay 

zekâ ekiplerinden klinisyenlerle daha fazla işbirliği yap-

malarını istemek olabileceğini söylüyor. Araştırmacıların 

modellerini paylaşması ve nasıl eğittiklerini açıklaması, bu 

sayede diğerlerinin bu modelleri test edebilmesi ve geliş-

tirebilmesi de şart. Driggs, “Bunlar bugünden yapabilece-

ğimiz şeyler” diyor. “Bu sayede tespit ettiğimiz sorunların 

belki yüzde 50’si çözülebilir.”
Londra merkezli küresel bir sağlık araştırmaları vakfı 

olan Wellcome Trust’ın klinik teknolojiler konusundaki 

araştırmalarına liderlik eden doktor Bilal Mateen, format-

ların standart hale getirilmesi durumunda verileri kay-

detmenin de kolaylaşacağını belirtiyor. 

Wynants, Driggs ve Mateen’in dile getirdiği bir diğer 

problem de birçok araştırmacının, birlikte çalışmak ya 

da mevcut modelleri geliştirmek yerine, kendi model-

lerini geliştirme konusunda acele etmiş olması. Bunun 

sonucunda, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların 

kolektif çabaları, az sayıda ama düzgün eğitilmiş ve test 

edilmiş araç yerine, yüzlerce vasat araç ortaya çıkardı. 

Wynants şöyle diyor: “Kullanılan modeller birbirine çok 

benziyor; hemen hepsi, ufak tefek farklarla, aynı teknik-

lerden ve girdilerden yararlanıyor. Bunun sonucunda da 

hepsi aynı hataları yapıyor. Bu kadar insan yeni modeller 

geliştirmek yerine mevcut modelleri test etmiş olsaydı, 

belki klinik anlamda faydalı bir şeylere sahip olabilirdik.”

Bu durum, bir anlamda, araştırmaların en eski sorunla-

rından birinin göstergesi. Çalışmalarını paylaşmak ya da 

mevcut sonuçları teyit etmek akademisyenlere mesleki 

açıdan pek bir şey kazandırmıyor. Mateen, “Teknolojiyi 

laboratuvardan hastaneye ulaştıran son aşamaya özen 

göstermek hiçbir şey kazandırmıyor” diyor. 

Dünya Sağlık Örgütü, bu sorunu aşabilmek amacıy-

la, uluslararası sağlık krizlerinde devreye girecek bir acil 

durum veri paylaşımı sözleşmesi hazırlıyor. Mateen, bu 

sözleşmenin, araştırmacıların yurtdışındaki verilere daha 

kolay ulaşmasını sağlayacağını söylüyor. Haziran’da İngil-

tere’de düzenlenen G-7 zirvesi öncesi, katılımcı ülkelerin 

önde gelen bilim çevreleri de ileride yaşanacak sağlık 

krizlerine hazırlanabilmek adına “veri erişimi” çağrısı 

yaptı.

Bu tür inisiyatifler biraz amaçsız görünüyor ve değişim 

çağrıları genellikle temenniden öteye geçemiyor. Ancak 

Mateen “iyimser” bir bakış açısına sahip olduğunu be-

lirtiyor. Pandemi öncesinde bu tür inisiyatifler ivme kay-

betmişti. Mateen, “Tırmanmak gereken dağ çok yüksek 

geliyor ve manzaranın da bu çabaya değmeyeceği dü-

şünülüyordu” diyor; “COVID-19 sayesinde bu konu tekrar 

gündeme geldi.”

Mateen, “Heyecan verici problemler çözebilmek için 

sıkıcı görünen problemleri ortadan kaldırmamız gerektiği 

görüşü kabul görene dek aynı hataları yapmaya mahkû-

muz” diyor. “Bu sorunu düzeltememek kabul edilemez 

bir hata olur. Pandemiden çıkarılacak dersleri unutmak, 

hayatını kaybedenlere saygısızlıktır.” 
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Platformlarla Rekabet ve 
Gazetelerin Yoksullaşması

Gazetelerin reklam gelirleri, çevrimiçi 
platformlar nedeniyle son 10 yılda istikrarlı 
şekilde azaldı. Peki, bunun gazetelerin 
organizasyonu ve içeriği ile yerel okuyucuların 
eriştiği enformasyon üzerinde nasıl bir etkisi 
var? Bu soruya ışık tutmak için,  sınıflandırılmış 
reklamlar konusunda dünyanın en büyük 
platformu olan Craigslist’in ABD’deki gazetelere 
olan etkisini inceledik. Craigslist’in piyasaya 
girmesi, yerel gazetelerde önemli personel 
kesintilerine, siyaset haberlerinin kapsamının 
daralmasına ve okuyucu sayısında düşüşe yol 
açtı. Bu değişikliklerin seçim sonuçları  
üzerinde de etkisi oldu.   

MILENA DJOURELOVA
RUBEN DURANTE

GREGORY J. MARTIN 
VOXEU
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İnternet, geleneksel medya ortamını derinden değiş-

tirdi. Özellikle son 10 yılda çevrimiçi platformların, gaze-

telerin reklam gelirindeki keskin düşüşte önemli payı var. 

Bu durum, gazeteleri satış noktaları, iş modeli ve organi-

zasyonu yeniden düşünmeye zorladı. Bu değişikliklerin 

haberciliği ve nihayetinde gazetelerin vatandaşı siyasi 

konular hakkında bilgilendirme becerisini nasıl etkilediği, 

gazeteciliğin geleceği ve demokratik siyaset için büyük 

önem taşıyor.

Çevrimiçi rekabetin etkisini, internetin getirdiği ve ga-

zete pazarını başka şekillerde etkileyen diğer teknolojik 

ve sosyoekonomik değişikliklerden ayırmak zordur. Bu ne-

denle, bu konudaki kesin kanıtlar da yetersizdir.  

Bu boşluğu doldurmaya çalışmak için, en büyük çevrimi-

çi sınıflandırılmış reklam platformu olan Craigslist’in ABD 

gazeteleri üzerindeki etkisini inceledik. ABD’de 500’den 

fazla günlük gazeteye ilişkin kapsamlı verilere baktık. 

Craigslist, 1995 ve 2009 arasında ABD eyaletlerinde kade-

meli şekilde genişlemişti. Craigslist’in yerel bir web site-

sinin yayına geçişi, yerel gazetelerin reklam gelirinde na-

sıl bir düşüş meydana getiriyor, bu düşüş organizasyonu, 

editör kararlarını ve haber içeriğini nasıl etkiliyor, bu etki 

nasıl siyasi sonuçlara neden oluyor; bunları araştırdık. 

Craigslist, çeşitli nedenlerle bu sorular için uygun bir test 

alanı sağlıyor. Birincisi, her yerel Craigslist web sitesinin sı-

nırlı bir coğrafi kapsamı vardır ve platform 15 yıl boyunca 

ABD’de kademeli şekilde genişlemiştir. Bu da sınıflandırılmış 

reklamlar konusunda çevrimiçi platformlarla gazetelerin 

rekabetinin zaman içinde ve farklı ortamlarda nasıl önemli 

farklılıklar gösterdiğini gözlemleyebilmemizi sağlıyor.

İkincisi, Craigslist web siteleri haber içeriği veya 

görüntülü reklam içermez. Bu da gazeteleri gelir kayna-

ğı bakımından çarpıcı şekilde etkilemesi ama diğer piyasa 

koşullarını etkilememesi anlamına geliyor.

Son olarak, Craigslist’teki reklamlar büyük ölçüde ücret-

sizdir. Net bir kâr maksimizasyonu stratejisinin olmaması, 

Craigslist’in piyasaya giriş zamanlamasının, yerel gazete 

pazarının koşullarıyla ilgili stratejik değerlendirmelerden 

kaynaklanmış olabileceğine dair endişeleri hafifletiyor.

Gazeteler personel sayısını azaltıyor 
Craigslist’in piyasaya girişinin aktif yerel gazetelerin sayı-

sını önemli ölçüde etkilemediğini görüyoruz. Yine de bir 

bölgede yerel bir Craigslist web sitesinin açılmasının ar-

dından, yerel gazeteler personel sayısını ortalama iş sayı-

sına göre yaklaşık yüzde 6 oranında azaltıyor. 

Personel kesintileri hem yönetimi hem de editoryal po-

zisyonları etkiliyor. Yazı işleri kadrosundaki kesintiler, siya-

si haberlerden sorumlu editörleri orantısız şekilde etkili-

yor. Spor ve eğlence gibi alanlardaysa pek etki yaratmıyor.  

Ardından bu organizasyonel değişikliklerin, özellikle 

siyasetin haber kapsamına ilişkin olarak gazetelerin edi-

toryal önceliklerini nasıl etkilediğini inceledik. İlk olarak, 

örneğin 800’den fazla gazetenin tüm makalelerinde anah-

tar kelime araması uygulayarak yerel Kongre temsilcisinin 

adından bahsedilen makale sayısını hesapladık. 

Craigslist belirli bir bölgede yayına başladıktan sonra 

yerel Kongre temsilcinin haber olma sayısının, özel sınıf-

landırılmış reklam yöneticisi olan gazetelerde olmayanla-

ra kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında azaldığını gördük. 

İlginç şekilde, ulusal politikacılar için benzer bir düşüş tes-

pit etmedik. 

Milena Djourelova Ruben Durante Gregory J. Martin 
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Okuyucu sayısı düşüyor
Ardından, okuyucuların içerikteki bu değişikliklere nasıl 

tepki verdiğini inceledik. Dolaşım verilerine baktığımızda 

Craigslist’in piyasaya girişinden sonraki yıllarda yerel gazete-

lerin okuyucu sayısında keskin bir düşüş yaşadığını gördük. 

Medya tüketimine ilişkin iki büyük ölçekli anketten elde 

edilen verileri kullanarak bu konuyu biraz daha araştır-

dık. Sonuçta gördük ki Craigslist’in bir bölgeye girmesi-

nin ardından yerel katılımcıların (ulusal olmayan) günlük 

gazete okuduğunu bildirme oranı düşüyor. İlginç şekilde 

bu eğilim, öncelikle sınıflandırılmış reklamlarla ilgilenme 

olasılığı nispeten daha düşük olan kişilerde görülüyordu. 

Dolayısıyla nedeni yalnızca basılı reklamlara olan düşük 

talep olamazdı.

Siyaseti etkiliyor, kutuplaşmayı artırıyor  
En önemlisi; hem anket hem de tarama verilerinden elde 

edilen kanıtlar, çevrimiçi veya diğer kaynaklar (örneğin 

ulusal gazeteler, radyo veya TV) aracılığıyla artan ha-

ber tüketiminin, gazete okuyuculuğundaki düşüşü telafi 

edemediğini gösteriyor. Bu da insanların genel olarak si-

yaset hakkında daha az haber almasına neden oluyor. 

Son olarak haberlerin kapsamının azalmasının ve siya-

set bilincinin, yerel seçmenlerin seçimlerini nasıl etkile-

diğini inceledik. Craigslist’in girişinin ideolojik olarak uç-

lardaki adaylara olan desteği yükselttiğini ve seçmenlerin 

eşzamanlı seçimlerde farklı partileri destekleme olasılığını 

azalttığını gördük. 

Bu bulgular, yerel politikacılar hakkında daha az bilgi 

alan seçmenlerin ağırlıklı olarak ulusal siyasi tartışmaların 

şekillendirdiği partizan fikirlere daha fazla güvenme eğili-

minde olduğu görüşüyle tutarlıdır.

Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, çevrimiçi 

platformların yarattığı rekabetin yerel gazeteleri yoksullaş-

tırdığını ve gazetelerin vatandaşa siyaset hakkında haber 

sunma becerisini tehlikeye attığını, bunun da ideolojik ku-

tuplaşma konusunda zararlı etkiler doğurabileceğini gö-

rüyoruz. Bu bulgu ise bazı düzenleyiciler tarafından dile 

getirilen, düşük reklam gelirleri nedeniyle gazetelerin mali 

sıkıntısının kaliteli habercilik ve çoğulculuğu tehdit edebi-

leceğine dair endişeleri destekliyor.  
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Yerelin Bilgisi ve  
İnovatif Çözümler

Yaklaşık 20 yıl önce, Yeni Zelanda otoyol idaresi Waikato 

Expres Yolunu planlarken, Māori kabilesinden Ngāti Naho 

buna karşı çıktı. Otoyol, Māori geleneğinde bir su yaratığı 

olan taniwha tarafından yönetilen bölgeye yapılıyordu. 

Yetkililer bu endişeleri dikkate aldı ve otoyolu o arazinin 

çevresinden geçecek şekilde planladı. Ertesi yıl, bölge bü-

yük bir sele teslim olurken yola bir zarar gelmemişti. 

Auckland Üniversitesinde Māori çalışmaları yapan ve 

kendisi de Ngāti Maniapoto kabilesinden olan Dan Hikuroa 

“hâlâ ‘Efsanevi Yaratık Vatandaşın Milyonlarını Kurtardı’ baş-

lığını bekliyorum” diyor. Sel bastırınca teknik ekibin “Neden 

burası sel riski taşıyan bir bölge demediniz?” diye serzeniş-

te bulunduğunu söylüyor. 

Dünyanın pek çok yerindeki yerel halklar gibi Māori de 

çevre anlayışlarını, arazinin yakından gözlemi ve nesiller 

boyu süren davranış kalıplarıyla geliştirdi. Yeni Zelanda 

Çevre Koruma Ajansı, düzenli olarak geleneksel Māori bilge-

liğinden (mātauranga) faydalanarak karar almaya çalışıyor. 

RACHEL CERNANSKY
NYT
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Hikuroa, Yeni Zelanda’nın UNESCO kültür temsilcisi olarak 

atandı ve Māori’nin bilgisini UNESCO çalışmalarına aktar-

maya çalışıyor. 

Batıda eğitim alan araştırmacılar ve devlet yetkilileri, ye-

rel toplulukların yüzlerce hatta binlerce yıldır doğayla bir 

arada yaşayıp onu koruması sonucunda ortaya çıkan bilgi 

hazinesinin daha çok farkına varmaya başladı. Bilim dergile-

ri dünyanın her yerinde yapılan araştırmaları, yerel topluluk-

ların yönettiği bölgelerdeki biyoçeşitliliği daha fazla dikkate 

almaya başladı. 

Yerelin bilgisini kucaklamak
Yeni Zelanda’nın yapmaya çalıştığı gibi, yerelin bilgisini ku-

caklamak, devletlerin ekosistem ve doğal kaynak yöneti-

mini geliştirebilir. Aynı zamanda, alternatif bakış açıları ve 

yaklaşımlarla, Batılı bilim insanlarının kendi çalışmalarını 

daha iyi anlamalarını sağlayabilir. İklim krizi bu kadar de-

rinleşmişken bu daha da önemli hale geliyor. ABD İçişleri 

Bakanı Deb Haaland, New Mexico’daki Laguna Pueblo’dan 

geliyor ve Amerika’nın ilk Amerikan Yerlisi bakanı, BM’deki 

konuşmasında şunları söyledi: “Yerelin dayanıklılığı ve 

dünya görüşü, her devlet, her ülke ve her toplumun ondan 

bir şeyler öğrenebileceği kadar zengindir. Topraklarımızı, 

suyumuzu ve doğal kaynaklarımızı, nesillerdir başarıyla 

yönetiyoruz.”

Yerli bilim insanları, geleneksel bilginin dünyanın iyiliği 

için kullanılabileceği gibi, yanlış kullnılabileceği veya is-

tismar edilebileceğini de söylüyor. Karayiplerdeki Arawak 

Taíno kabilesinden Dominique David Chavez, Arizona 

Üniversitesinde Yerli Uluslar Enstitüsünde araştırma yapı-

yor ve Ulusal Bilim Vakfının üyesi ve Batılı bir bilim insanı 

olarak “o toplulukların içine girip bilgiyi alıp tekrar kurumla-

rımıza dönmemiz ve akademik dergilere makale yazmamız 

öğretildi” diyor. Bu, nesilden nesile geleneksel bilgi paylaşı-

mını sekteye uğratabilir. Porto Riko’da, yerli halk tarafından 

Borikén olarak bilinen Chavez, yaşlılarla gençler arasındaki 

bilgi aktarımı kalıplarını yeniden yoluna sokacak sistemler 

üzerinde çalışıyor. 

Yerli bilim ile Batı bilimi arasında köprü kurmak aynı za-

manda bilgi sistemlerinin eklendiği değerler ekosistemine 

saygı duymak anlamına gelir. Mesela, çeşitli ekinlerin ekil-

mesi ve su tutması için toprağın sağlıklı hale getirilmesi (re-

jeneratif tarım), tarih boyunca yerel toplulukların bir parçası 

oldu. Ancak her yerde rejeneratif tarım yapmaya çalışmak, 

bunun için endüstriyel ilaçlar kullanmak, toprakla uğraşan 

insanları yerinden etmek gibi sonuçlara yol açabilir. 

New York Üniversitesinde Yerli Halklar Merkezinin yöneti-

cisi olan Potawatomi Ulusundan Robin Wall Kimmerer şöyle 

diyor: “Yerli bilimlerinde, bilgiyi bilgi sorumululuğu ve eti-

ğinden ayırmak mümkün değildir. Batı biliminde ise bunu 

sürekli yapıyoruz. Bilimsel yöntem, ahlaka veya değerlere 

göre tasarlanmamış. Yerli bilimi bunları geri getiriyor.” 

Nesillerce kanıtlandı
Yerli bilgisinin paylaşılarak kullanılması, yerli halklarla Batı 

toplumları arasında kırılan ilişkiyi düzeltmeye yardımcı 

olabilir. 

New York’ta, Kimmerer geleneksel sepetçilikte kullanılan 

yerel bir bitikiyi, şekerotunu örnek gösteriyor. Bir kabile ona 

gelip bu bitkinin yavaş yavaş ortadan kalktığını söylemiş ve 

çözüm bulmasını istemiş. 

Devlet hemen hasat kısıtlaması getirmiş. “İnsanların ilk 

aklına gelen aşırı hasat oluyor.” Kimmerer yaptığı çalışma-

lar sonunda, şekerotunun yerel usullerle hasat edilmesinin 

faydalı olduğunu bulmuş. “Şekerotunu kendi başına bırakır-

sanız zamanla azalmaya başlıyor.” 

Bu durum Batı yaklaşımının temelindeki bir hatayı gös-

teriyor. Bu hata, insan etkileşimi ekosisteme mutlaka zarar 

verir fikridir. “Yerli halkların, sistematik olarak, bugünün mil-

li park olan yerlerinden uzaklaştırılmalarının bir nedeni de 

budur. İnsan ile doğanın bir arada var olamayacağı düşün-

cesi. Ama olabiliriz, biz bunun mümkün olduğunu nesiller-

ce kanıtladık.”  
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Çin’in Büyük Sıkıştırması
Çin, Batıyla rekabette, ekonomi üzerinde Komünist Parti 

kontrolünü öncelik haline getirerek kendi teknoloji milyar-

derlerini sıkıştırıyor. 

Bu neden önemli? Hem Çin hem ABD, teknolojinin oyun 

alanı, şirketlerin oyunun parçası olduğu ve ucunda küre-

sel ekonomiye hâkimiyetin yer aldığı, uzun vadeli bir oyun 

oynuyor.

Çin’de devlete ait bir gazete, çevrimiçi oyunların “beyin-

ler için bir afyon” olduğunu ilan etti ve oyun devi Tencent ile 

diğer Çinli şirketlerin hisse değeri düşmeye başladı. 

Makale birkaç saat içinde web sitesinden kaldırıldı, sert 

dil biraz yumuşatıldı, “afyon” kelimesi çıkarıldı ve tekrar 

yayınlandı. 

Bu hamle Çin’in sen sekiz aydır attığı adımlarla uyumlu. 

Şirketlerin okyanus ötesi yatırım anlaşmalarını sınırlamak 

için çevrimiçi eğitim şirketlerine bazı kısıtlamalar getirildi. 
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Çin’in “teknoloji karşıtı tepkisi”, Çin devleti Alibaba’nın 

sahibi milyarder Jack Ma’nın kurduğu Ant Financial’ın hal-

ka arzını engellediği Kasım ayında ortaya çıktı. Bu hamleyi 

Nisanda antitröst hamleler dalgası izledi. 

Bu hamlelerden bazıları veri güvenliği öne sürülerek 

meşrulaştırılıyor. Çinli uzmanlar, Çin devletinin teknoloji 

devlerine ve zengin parababalarına patronun kim olduğunu 

göstermek istediğini söylüyor. 

Çinli liderler istikrarsızlıktan korkuyor ve çevrimiçi plat-

formlar buna iki yolla neden olabiliyor: 

1. Sosyal medya platformlarının bağımsız ve güçlü şekilde 

büyümesine izin vermek, ilerideki bir krizde partinin bil-

giyi tekelinde tutmasını engelleyebilir. 

2. Bazı uzmanlar Çin’in ABD benzeri servet eşitsizliğinden 

endişelendiğini düşünüyor. 

Büyük resme gelirsek, Çin’in dünyanın teknoloji ürünle-

ri imalathanesi olması, ona stratejik bir güç veriyor. Ancak 

çevrimiçi platformlar ve yazılım sektörü ciddi bir sorunla 

karşı karşıya: ABD, Avrupa ve birçok ülkedeki kullanıcılar, 

devletle veri paylaşımına zorlandıkları için Çinli şirketlere 

güvenmiyor.  

Sonuç olarak, Çin ekonomik büyümesinin ve küresel gü-

cünün devam etmesini istiyor. Ancak bu durum partiye mu-

halefeti güçlendirecek ya da memnuniyetsizliği artıracak 

hale gelirse, devlet her zaman istikrarı seçecektir.  

Kaynak: Axios

Jack Ma


