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Dünyanın yaşadığı ekonomik kriz ve küresel 
iklim değişikliğinin yarattığı tahribat tüm 
dünyada önde gelen fikir insanlarının üzerinde 
kafa yorduğu yeni bir politik çıkışın tohumlarını 
attı: “Yeşil Yeni Anlaşma” (New Green Deal). ABD 
Kongresinde Demokratlar Yeşil Yeni Anlaşma 
programı için özel bir komite kurulması amacıyla 
harekete geçti. Avrupa’da ise Thomas Piketty’nin 
başını çektiği hareketin yayınladığı “Avrupa’nın 
Demokratikleşmesi için Manifesto”yu 
imzalayanların sayısı 110.000’i aştı. Yeşil Yeni 
Anlaşma’nın teorik ve ekonomik çerçevesine 
dair tartışmaları derledik.

Yeşil Yeni Anlaşma
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ABD’de başlayıp tüm dünyayı etkileyen ve tarihin en zor 

ekonomik krizi olan 1929 Büyük Bunalımı, toplumlar üze-

rinde derin yaralar açmış, siyaset kurumuna ve ekonomik 

sisteme güveni tamamen yok etmişti. Neredeyse bütün 

bankalar kapanmış, işsizlik yüzde 25’e fırlamış, sanayi 

üretimi yarı yarıya azalmış, ücretler dibe vurmuş, dünya-

nın dört bir yanında milyonlarca insan, yer yer kuraklığın 

da etkisiyle açlık ve sefalete düşmüş, protesto ve grevler 

ülkeyi felç etmişti. Yeni bir düzene ihtiyaç vardı. Bu yüz-

den 1933’te ABD’de başkanlık koltuğuna oturan Franklin 

Roosevelt, ekonomide kamunun ağırlığını artıran progra-

mına “Yeni Anlaşma” (New Deal) adını vermişti.
Yaklaşık 90 yıl sonra insanlığın yeni bir anlaşmaya sahip 

olması gerektiğini savunanların sayısı hızla artıyor. Çünkü 

dünyada günümüzde sadece ekonomik değil çevresel bir 

kriz de yaşanıyor. Küresel iklim değişikliği, geri dönülmez 

noktaya hızla yaklaşıyor. Artan gelir adaletsizliği, yeni tek-

nolojilerin yarattığı başta yaygın işsizlik olmak üzere çok 

sayıda ciddi tehdit küresel istikrarı tehdit ediyor. Korumacı 

politikalar, toplumsal azınlık ya da yabancı karşıtı siyasetin 

yükselişi ve demokratik kurumlara güvensizliğin artması 

yeni kutuplaşmalar yaratıyor. Gidişattan endişe eden siya-

setçiler, bilim insanları ve entelektüeller, dünyada bir “Yeni 

Yeşil Anlaşma” (Green New Deal) kurulması gerektiğini 

savunuyorlar.

Yeşil Yeni Anlaşma, küresel iklim değişikliğine karşı ön-

lemler alırken ekonomik canlanma yaratmak ve toplum-

sal eşitsizlikleri gidermek amacıyla önerilen programlara 

deniyor. Bu tür bir program ilk kez 2007’de New York 

Times Magazine’de Thomas Friedman tarafından dile ge-

tirilmişti. Bu öneri günümüzde, ABD ve Avrupa’da son ay-

larda atılan adımlarla hayli popülerlik kazandı. Yeşil ener-

ji, yeşil ekonomi ve yeşil siyaset üzerine akademisyenler, 

aktivistler ve siyasetçiler yazılar yazdı, tezler dile getirdi. 

İtalyan ekonomist Mariana Mazzucato ile Venezüellalı ya-

zar Carlota Perez yeşil büyümenin savunucuları olarak ön 

plana çıktılar.

Yeşil Büyüme
Mazzucato ve Perez ortak bildirilerinde, “Yeşil Büyüme 

enformasyon devriminin potansiyelini harekete geçirmek 

için güçlü bir küresel yönelim olabilir. Geniş anlamıyla ele 

alındığında, böyle bir sosyo-politik seçim, çeşitli ener-

ji kaynakları ile doğal kaynakların verimliliğinde önemli 

bir artış ve sürdürülebilir yaşam ve üretim tarzları sağla-

yarak, ekonominin bütün alanlarında inovasyona yeni bir 

yön verebilir” görüşünü savundular. Mazzucato ve Perez 

“Yeşil Büyüme”yi şöyle tanımlıyorlar: “Yeşil Büyüme dü-

şük karbon ve yenilenebilir enerjilerden çok daha fazlası-

dır. Teknolojik açıdan bakıldığında, yenilenebilirler kendi 

başlarına sinerji yaratan bir ekonomik sistem oluşturamaz. 

Güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal ya da hidroelektrik enerji 

ekipmanları arasında bilgi, tedarikçi, mühendislik ve bece-

ri bakımından yeterli bir teknolojik yakınlaşma bulunmu-

yor. Bütün potansiyel sinerjilerden yararlanabilmek için 

çevresel tehdit daha geniş bir açıdan ele alınmalıdır.”  
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Yazarlara göre, doğayı koruma; kirlenmeyi kontrol etme; 

ürünlerin içindeki malzeme miktarını azaltma ve uzun 

ömürlü ürünler tasarlama; ürünün yerine hizmeti, mülki-

yetin yerine kiralamayı, atıkların yerine tamir ve geri dö-

nüşümü koyma; yaratıcı ekonomiye destek olma; şehirleri 

daha yaşanabilir ve daha az kirletici kılma; ulaşım sistem-

lerini modernize etme, işbirliği ve paylaşım ekonomisini 

geliştirme; sağlığa odaklanma (hem kişisel hem de önleyi-

ci); okul içindeki ve dışındaki her türlü eğitimi destekleme 

buna dahil edilmeli. “Bu tür bir büyüme en elverişli üretim 

pratiklerinin yeniden tanımlanması ve çoğunluğun arzu ve 

beklentilerini biçimlendiren ‘iyi yaşam’ hakkında yeni bir 

görüş anlamına gelir” diyor Mazzucato ve Perez: “Başka 

bir deyişle, yeşil büyümenin içine ekonominin tamamının 

giderek dönüşmesi, bir önceki devrime ait kitlesel üretim 

ve tüketim kalıplarının tersine çevrilmesi, üretim ve sür-

dürülebilirliği geliştirecek, karbon salımını azaltacak ama 

herkes için yaşam kalitesini artıracak yaşam tarzına yöne-

lik geniş çaplı inovatif değişimlerin uygun maliyetli ve kârlı 

kılınması girer.”

90 Yıl Sonra Yeni Bir Anlaşma 
Yeşil ekonomi ABD ve Avrupa’da hemen hemen eşza-

manlı olarak ortaya atılan üç geniş çerçeveli programla 

popülerlik kazandı. 2018 sonunda ABD Kongresinin en 

genç kadın üyesi Alexandria Ocasio-Cortez öncülüğün-

de Demokrat Partili Kongre üyeleri, Kongrede Yeşil Yeni 

Anlaşma programı için özel bir komite kurulması amacıy-

la harekete geçti. Demokratların on yıllık bir dönemi kap-

sayan önerileri arasında, ABD’nin enerji ihtiyacının yüzde 

100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilir hale getirilme-

si; sanayi, tarım ve ulaşımda karbondioksit salımını en 

aza indirecek önlemlerin alınması; yoksulluğun ortadan 

kaldırılması, çalışanların dönüşümden en az etkilenmesi 

için asgari gelir garantisi ve yeniden vasıflandırma eği-

timlerinin sağlanması; her türlü ayrımcılık ve toplum-

sal nefretin engellenmesi bulunuyor. Kendini Sosyalist 

Demokrat olan tanımlayan Ocasio-Cortez ve onun baş-

lattığı “Gündoğumu Hareketi” (Sunrise Movement) bu 

oldukça pahalı girişimin finansmanında federal devlet 

bütçesi yanında yüksek gelir gruplarına ek vergileri de 

öngörerek dolaylı olarak gelir adaletsizliğini gidermeyi 

de hedefliyor.

Yeni ve Yeşil Bir Avrupa
Avrupa’da ise 21’inci Yüzyılda Kapital kitabı dünyada mil-

yonlarca satan Fransız ekonomist Thomas Piketty’nin ba-

şını çektiği hareket, Aralık 2018’de yayınladığı manifesto 

ile uluslararası kamuoyunun dikkatini üzerinde topladı. 

“Avrupa’nın Demokratikleşmesi için Manifesto” adını ta-

şıyan açık mektup 120 Avrupalı siyasetçi ve akademisyen 

tarafından desteklendi. Şubat ayı sonunda metni imza-

layanların sayısı 110.000’i aştı. Manifesto kısa süre sonra 

“Avrupa’nın Yeni Anlaşması” (Eurepean New Deal-ENB) 

olarak anılmaya başlandı.

ENB’nin temel kaygısının Avrupa Birliği’nin (AB) dağıl-

ma ihtimali olduğu, manifestodaki “İngiltere’nin Avrupa 

Birliği’nden ayrılması, üye ülkelerin birçoğunda AB karşıtı 

aşırı sağcı partilerin iktidara gelmesinin ardından AB’nin 

statükosunu sürdüremeyeceği” ifadelerinden anlaşıyor. 

ENB, AB projesinin sürdürülebilmesi için bir dizi öneride 

bulunuyor. Bunların başında üye ülkelerin vergilendirme 

dahil bazı egemenlik haklarını AB Parlamentosuna devre-

decekleri yeni bir Avrupa Şartı hazırlanması geliyor. İkinci 

olarak, AB Parlamentosunun yeni Avrupa vergileri ile küre-

sel iklim değişikliğine karşı önlemlerin artırılması, yaygın 

Alexandria Ocasio-Cortez Yanis Varoufakis
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işsizlik ve göçlerin engellemesinin yanı sıra genel refahı 

artırıcı programların finansmanının sağlanması hedefle-

niyor. 21’inci Yüzyılda Kapital adlı eserinde küresel gelir 

dağılımındaki bozulmaya karşı servet vergilerinin artırıl-

ması gerektiğini savunan Piketty, ENB’de finansman kay-

nağı olarak büyük şirketlere emisyon vergisi konulmasını 

ve yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınmasını 

öneriyor.
Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ve 

Avrupa Yeşilleri ise Avrupa Yeni Anlaşması’nı öneriyorlar. 

Varoufakis’in kurucuları arasında bulunduğu Democracy 

in Europe Movement 2025 (DiEM25), Aralık 2018’de yayın-

ladığı Avrupa Yeni Anlaşması (European New Deal) belge-

sinde, Piketty’nin hareketi gibi Avrupa’nın dağılma süreci-

ne dikkat çekiyor. Avrupa’da ayrılıkçı ve yabancı partilerin 

güç kazanmasının ardında kemer sıkma politikalarının yol 

açtığı yaygın işsizlik ve istemsiz göçün olduğu ileri sürü-

lüyor. Belgede Avrupa’nın ihtiyacının, korumacılık veya 

sınırların kapatılması değil bir dizi sosyal ve makroekono-

mik politika olduğu belirtiliyor. Önerilenler arasında tüm 

Avrupa vatandaşlarının beslenme, enerji ve barınma gibi 

temel ihtiyaçlara erişiminin sağlanması; yeşil, sürdürüle-

bilir ve inovatif ekonomi yaratılarak verimliğin artırılması; 

dijitalleşme ve otomasyon ile yaratılan artı değerin bütün 

vatandaşlar arasında dağıtılması ve Avrupa’da daha de-

mokratik bir makroekonomik yönetimin sağlanması bu-

lunuyor. DiEM25, programın finansmanı için de Avrupa 

Merkez Bankasının tahvil mekanizmasının kullanılabilece-

ğini belirtiyor.

Maliyet İtirazı
Yeşil Yeni Anlaşma önerileri büyük yankı yarattı. Projeleri 

destekleyen ve kıyasıya eleştiren açıklamalar yapıldı, ma-

kaleler kaleme alındı. İklim değişikliğine şüpheyle yak-

laşan, ülkesini BM’nin Paris İklim Anlaşmasından çeke-

ceğini açıklayan ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı Donald 

Trump, “Arabanızı altınızdan alan, uçak seferlerini kaldı-

ran, Kaliforniya’ya gitmek için trene binmenizi isteyen 

politikalardan gerçekten hoşlanmıyorum” açıklamasını 

yaptı. Trump gibi muhafazakârlar dışında liberal siyaset 

de Ocasio-Cortez’in Yeşil Yeni Anlaşması’ndaki hedefle-

rin ulaşılamaz olduğunu, on yıllık sürecin kısa ve maliyetin 

yüksek olduğunu vurguladılar. The Economist yazarları ise 

zaten piyasanın karbon fiyatlaması yoluyla küresel iklim 

değişikliğine karşı çözüm geliştirildiğini, tek yapılması ge-

rekenin, devletin karbon vergilendirmesi üzerine kararlılık-

la gitmesi ve küresel iklim değişikliğinin sosyal maliyetini 

üzerine alması olduğunu savundular.

“Geç Bile Kalındı”
Projeleri savunanlar, Yeşil Yeni Anlaşma için geç kalınmış 

bile olabileceğini belirtiyor. Öneriyi ilk ortaya atan Thomas 

Friedman, 2019’un Ocak ayında kaleme aldığı makalede, 

Yeşil Yeni Anlaşma önerilerinin artması gerektiğini yazdı. 

Friedman, Sunrise Hareketi’ni desteklerken, yüzde 100 ye-

nilenebilir kaynaklardan elektrik elde edilmesini imkânsız 

ve pahalı bulanları da eleştirdi. Kendisinin “Nazik yeşil de-

ğil kötü yeşil” olduğunu belirten Friedman, küresel ısınma-

ya karşı çok daha büyük ölçekte, kararlı önlemler alınması 

“Yeşil büyümenin içine 
ekonominin tamamının giderek 
dönüşmesi, bir önceki devrime 
ait kitlesel üretim ve tüketim 
kalıplarının tersine çevrilmesi, 
üretim ve sürdürülebilirliği 
geliştirecek, karbon salımını 
azaltacak ama herkes için yaşam 
kalitesini artıracak yaşam tarzına 
yönelik geniş çaplı inovatif 
değişimlerin uygun maliyetli ve 
kârlı kılınması girer.”
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gerektiğini savunuyor: “Temiz enerji bir ölçek sorunudur. 

Temiz enerjide ölçeği yakalamazsanız bir hobi olarak ka-

lır. İklim değişikliğini ise bir hobiye indirgeyemezsiniz. Bu 

girişimi Yeşil Yeni Anlaşma olarak adlandırmamın sebebi, 

iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle orantılı devasa ve acil 

yanıtın gerekli olmasındandır.” Yeşil Yeni Anlaşma’ya libe-

ral ve muhafazakârların da destek vermesi gerektiğini sa-

vunan Friedman, bu grupları ikna etmek için üç gerekçe 

öne sürüyor:

▼ Dünya nüfusu 2030 yılına kadar 1 milyar daha artacak. 

Bütün dünya ABD’liler gibi tüketirse iklim değişse de 

değişmese de dünya bir felaket yaşayacak. 

▼ ABD’nin stratejik üstünlüğünü sürdürmesi ancak ye-

şil, sürdürülebilir, inovatif ekonomideki öncülüğüne 

bağlıdır. 

▼ Karbon vergisiyle elde edilecek finansman eğitim ve 

teknolojik altyapıya harcanarak bütün ABD’lilerin fayda-

sına kullanılabilir. 

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz ise 7 Ocak’ta yayın-

ladığı makalede Yeşil Yeni Anlaşma girişimini destekleyen-

ler safında yer aldı. Stiglitz, “İklim değişikliğinin tehditlerine 

bugün yanıt verilmezse devasa bir yük gelecek nesillerin 

omuzlarına yüklenecek. Bu neslin bu maliyetleri gelecek 

nesillere aktarması son derece yanlış. Bunun yerine gele-

cek nesillere bir şekilde altından kalkabilecekleri mali yük 

miras bırakmak daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.

Karbon salımını en aza indirmeye yönelik girişimlerin, 

doğru yapıldığı takdirde geniş istihdam alanı yaratacağı-

nı kaydeden Stiglitz, yeşil enerjiye geçişin sadece ABD’nin 

kömür sektöründe 53.000 kişinin işsiz kalmasına yol aça-

bileceğini hatırlatıp yeni iş alanları açılması sürecinin eski 

işlerin ortadan kaldırılmasından daha önce başlaması ge-

rektiği uyarısında bulundu.

Yeşil Yeni Anlaşmayı yetersiz bulduğu için eleştiren-

lerin sayısı da az değildi. Kitapları dünyada milyonlarca 

satan Kanadalı gazeteci, yazar ve aktivist Naomi Klein, 

Şubat 2019’da yayınlanan makalesinde, 1930’ların Yeni 

Anlaşmasının yıllar içinde sosyal baskılarla sık sık yön de-

ğiştirdiğine, bir milyon Meksikalının ülkeden sınır dışı edil-

mesine, çoğunluğu siyahi olan işçilerin işsiz kalmasına yol 

açtığına dikkat çekerek, planın açıklarının kapatılmadan 

hayata geçirilmemesi gerektiğini savundu. Eşitsizlik ve 

çevresel yıkımın bağlantılı olduğunu belirten Klein, proje-

nin “Ancak bütüncül bir vizyon, sosyal ve ekonomik dönü-

şüm” ile mümkün olduğunu belirtti.

Yeşil Yeni Anlaşma’nın iyi bir gözden geçirmenin ardın-

dan hayata geçirilmesine sadece ABD ve Avrupa’nın değil 

tüm dünyanın ihtiyacı var. Yeşil Yeni Anlaşma, iklim deği-

şikliği ve dünyadaki eşitsizliklerin giderilmesi yönündeki 

önerilere somut bir çerçeve oluşturması açısından bü-

yük önem taşıyor. Tartışmadan kaçmanın kimseye faydası 

yok. Franklin Roosevelt’in Yeni Anlaşma programını açık-

ladığında söylediği gibi, “Korkacağımız tek şey korkunun  

kendisi”.  

Thomas Friedman Joseph Stiglitz
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İş Hayatında İnsanlığı 
Uyandırma Zamanı Geldi

“Amazon gerçekten satın alma işini çözdü” diyor Glossier 

CEO’su Emily Weiss, “ama bu süreçte alışverişi öldürdü.” 

Bu sözler, işlevsel verimlilik peşine takılmanın duyguları 

nasıl tahrip ettiğini çok güzel anlatıyor ve iş hayatında son 

on yılların hâkim zeitgeist’ının bir semptomunu açığa çıka-

rıyor. Örneğin: Yoğunluk yararına ama konforun zararına 

optimize edilen ofisler ve uçaklar, kâr oranı yararına ama 

sağlığın ve kalitenin zararına optimize edilen ürün formül-

leri, veri toplama yararına ama mahremiyetin zararına op-

timize edilen app’ler. Çalışan yönetimi rütbe sıralaması ya-

rarına ama mentorluk zararına optimize ediliyor. Teslimat 

hizmetleri “eve kapanma ekonomisi” yararına ama sağlıklı 

iletişimin zararına optimize ediliyor.

Sonuç, işlevsel verimliliğin optimize olması, ama in-

sani deneyimin azalması oluyor. Her şey verimli, ama 

SEBASTIAN BUCK
Fast Company 
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herkes sefil durumda. Birçok ülkede kişi başına gelir 

1972’den bu yana iki katına çıktı, ama mutluluk düşüşe 

geçti. Çalışanların çoğu artık işine angaje değil. Çoğu in-

san işler ters yönde gidiyor diye düşünüyor.

Gerçekte optimize olan ne? Hissedar kârları ve tüke-

tici rahatlığı–bu doğru. Ama mutluluk ve tatmin değil. 

Aramızda gençliğinde hayat amacı olarak verimliliğe ve 

hissedarlara hizmet etme hevesinde olan hiç var mıydı? 

Uğrunda çaba sarf ettiğimiz miras bu mu?  

Aldıkları kararlarda insanların serpilip gelişmesinin te-

mel önkoşullarını dikkate alan kaç şirket var? Çok var gibi 

görünmüyor. İşletme okullarında insanların kendilerini 

gerçekleştirmesinin bileşenlerinden çok değiş tokuş te-

orisini öğretmeye ağırlık veriyorlar.

Daha yakın zamanlara kadar pazarlama bölümleri 

“müşterinin sesine” kulak vermeye çalışır ve bu nedenle 

“Pazarlamanın 4 P’si”ni dikkate alırlardı–product (ürün), 

price (fiyat), placement (konumlandırma) ve promosyon.  

Başka bir deyişle, kuruluşa insanlık getirmekten sorum-

lu bölüm işin önemli bir kısmından sorumluydu. Bugün 

şirket liderliği pazarlamanın rolünün genişlemesine ilgi 

duymuyor, daha çok mühendisliğe, finansa ve operas-

yonlara yöneliyorlar. Promosyonda da optimizasyon şiar 

oldu, dolayısıyla pazarlama arama motorlarına, dijital 

reklamlara, yapay zekâ güdümlü marka yaratıcılığına ve 

insanların ruhunu tahrip eden diğer yığınsal müdahale 

biçimlerine odaklanıyor. İnsanları yığınsal olarak iyileştir-

mek gibi bir dertleri yok. 

İnsanlık İçin Optimizasyon
İlginç olan da bu işlevsizlikle başa çıkmak için şirketlerin 

çoğu durumda insanlara gaye sahibi olmayı salık verme-

leri. Ama gaye yanıt değildir, gerçekleşmemiş niyet olma-

nın ötesine geçmez. Yararlı, hatta eleştirel bile olsa gerçek 

dünyada insanlar için olumlu bir etki yaratmadığı sürece 

boştur. Pepsi, Colgate ve diğerlerinin öğrenmekte olduğu 

gibi  “gaye yönelimli” reklam kampanyaları beklenen yanıt 

değildir. Bunlar insan esenliğini oluşturan şeyleri anlama-

nın ve insan esenliğine hizmet eden ürün, hizmet ve prog-

ramlar yaratmanın yolu değildir.

İnsanlık için optimize eden şirketlerin çoğunlukta olduğu 

bir dünya çok farklı bir dünya olurdu. Daha toplulukçu, ağzı-

nın tadını bilen, daha sağlıklı, mutlu, neşeli ve daha güzel bir 

dünya olmaz mıydı? Bu şeyler şirket başarısına gerçekten 

çok ters midir? Elbette yüksek fruktozlu mısır şurubu yerine 

şekere birkaç kuruş daha fazla ödemek kısa vadeli kâr oranı-

nı biraz düşürebilir, ama daha sağlıklı, daha mutlu müşteriler 

bir markanın uzun vadeli başarısı için neler yapmaz? Böyle 

bir firma en iyi çalışanları cezbetmez mi? Müşterilerinizi 

gözlem altında tutmamayı tercih etmeniz kısa vadede veri 

tabanınızı daraltabilir, ama kullanıcıların güvenini istismar 

etmenin maliyeti uzun vadede ne olacaktır? 

İnsan esenliğini anlayan girişimciler için verimlilik pe-

şinde optimize etme hastası, ruhsuz şirketler iyi bir reka-

bet hedefidir. 

Burada hepimize bir rol düşüyor. Gelin çalışanlar ve 

müşteriler olarak kararlar alırken serpilip gelişmeyi tercih 

edelim.  
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Oxford Üniversitesi Yeni Ekonomik Düşünce Enstitüsü 

Direktörü Eric Beinhocker Şubat 2019’da Londra’da 

Kapitalizmi Yeniden Düşünmek adlı konferansında 

şunları vurguladı:   

Mevcut kapitalizmde: 
• Ekonomi resesyon yaşıyor.  

• Ortalama reel gelir 1972’den bu yana artmıyor. 

Buna karşılık nüfusun en üst yüzde 10’unun gelirle-

ri sürekli artıyor.

• Orta sınıf eriyor, toplumun içi boşalıyor.

• Emekçilerin üzerine yüklenen riskler artıyor.

• Yatırımlar sosyal amaçlardan uzaklaşıyor.

• İklim değişikliğinin getirdiği tahribat artıyor.

Sonuç: Her yerde insanların öfkesi tırmanıyor.

Ne var ki:
Ekonomi karmaşık, uyarlanabilir, tepkisel bir sosyal 

sistemdir. İktisat sosyal bir bilimdir. Doğa bilimleri 

gibi evrensel yasaları yoktur. Ekonomilerin nasıl işle-

yeceği insanların inandıkları şeylere bağlıdır; insan-

ların neye inandıkları da onların eylemlerini ve eko-

nominin işleyişini etkiler ve bu böyle devam eder. 

Bunun anlamı, insanların ve ekonomilerin bilimsel 

olarak analiz edilebilecek düzenli davranışları olmak-

la birlikte ekonomide bütün zamanlar için geçerli ev-

rensel yasalar olmadığıdır, dolayısıyla ekonomi kolay 

öngörülebilir değildir. Ekonomi sosyal içgüdülerimi-

zin ürünü olan insanlar arası bir işbirliği sistemidir. 

Büyük çaplı problemleri ancak işbirliği ile çözebiliriz.     

Bu temellerden yola çıkıldığında yeni ekonomide:
• Ekonomi: kapsayıcı, adil ve güven verici olabilir.

• Ekonominin amacı insan problemlerine çözüm ge-

tiren ürün ve hizmetler üretmek olabilir.  

• Şirketler insan problemlerine çözüm oluşturan mal 

ve hizmetler üreten kuruluşlar olabilir.

• Zenginlik, çözümlerin birikimi olarak anlaşılabilir.

• Ulusal Gelir insan sorunlarına çözüm katkılarının 

toplamı olabilir. 

• İstihdam bir maliyet değil insanları kapsamanın, da-

hil etmenin bir aracı kabul edilebilir. Eğer mal ve hiz-

met üretimi insan problemlerine çözüm üretimi ola-

rak alınırsa, herkes için bir iş, yapacak bir şey olabilir. 

• Piyasalar en iyi problem çözücü işbirliği yapan-

ları ortaya çıkaran evrimsel rekabetler olarak 

düşünülebilir.

Acemoğlu ile Robinson Why Nations Fail adlı kitap-

larında (Türkçesi: Ulusların Çöküşü, İş Bankası Kültür 

Yayınları) insanları kapsayıcı politik sistemlerin dışla-

yıcı sistemlere kıyasla üstünlüğünü ispatladılar. Aynı 

şey ekonomi için de geçerlidir. 

Demokratik bir toplumda insanların kapitalizmin 

yarattığı sorunları düzenleme ve getirdiği çözümleri 

biçimlendirme hakkı vardır. 

Eğer refahı yaratan gerçekten insan problemle-

rinin çözümü ise o zaman iklim değişikliği sorununu 

çözmek ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak hem 

varoluşsal bir zorunluluktur hem de çağımızda refahı 

artırmanın mümkün olan tek yoludur.  

Kapitalizmi Yeniden Düşünmek

Eric Beinhocker Daron Acemoğlu
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Güney Kaliforniya Üniversitesi Beyin ve 
Yaratıcılık Enstitüsü müdürü Antonio Damasio, 
nörolojik bilimler alanında günümüzün en  
özgün düşünürlerinden biri… Damasio;  
The Strange Order of Things isimli yeni  
kitabını WorldPost’a anlattı. 

WorldPost: İsminizi ilk kez çellist YoYo Ma; Descartes’ın 

Yanılgısı isimli kitabınızdan bahsettiğinde duymuştum. Yo 

Yo Ma; kitabınızın, virtüözlük ve yaratıcılıkla ilgili aklını kur-

calayan kilit sorulara yanıt bulmasına yardımcı olduğunu 

söylemişti. Bize Descartes’ın Yanılgısı’nda dile getirdiğiniz 

Kültürün Biyolojik Kökenleri
ANTONIO DAMASIO

WorldPost 
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tezlerden ve bu yeni kitabınıza kadar geçen zamanda baş-

ka neler keşfettiğinizden biraz bahsedebilir misiniz? 

Antonio Damasio: Descartes’ın Yanılgısı’nın üzerinden ne-

redeyse 25 yıl geçti. Şimdi düşündüğümde onu, başlığına 

rağmen cesaretsiz buluyorum; bilişsel yaklaşarak (psikolo-

jide düşüncenin davranışlar üzerindeki etkisine odaklanan 

bir alan) duyguların ve hislerin etkisini ihmal ettiğimi düşü-

nüyorum. O zamanki amacım, duyguları dikkate almadan 

insan aklını; yaşayan bedeni dikkate almadan da duyguları 

anlayamayacağımızı göstermekti. 

Kitabın en kalın kısmı, sonsöz bölümüydü.  Şu kritik parag-

raf orada yer alıyordu: 

“Ne ilginçtir ki, şimdi bizim acı ve zevk dediğimiz 

şeylerin ardındaki biyolojik mekanizmalar, evrim 

sürecinde; bireysel acı ya da aklın olmadığı bir 

evrede, doğal hayatta kalma araçlarının seçilip 

birleştirilmesinin önemli bir nedeni olmuştur. Bu 

belki de basitçe şu anlama gelmektedir: Aynı basit 

araç, çok farklı bir karmaşıklık düzeyinde ve farklı 

bir ortamdaki sisteme uygulandığında, farklı ama 

yine de yakın sonuçlar verir. Bağışıklık sistemi, hi-

potalamus, ventromedial frontal korteks ve İnsan 

Hakları Beyannamesi’nin temel nedenleri aynıdır.” 

Yeni kitabım, duyguların kültürün kaynağında yer aldığını 

ve kültürel buluşlarda gözlemci ve hakem rolü oynadığını 

öne sürüyor. Çok daha yaşlıyken şimdi, hissetme sürecini 

araştırıyorum; zihinsel olmayan biyolojik süreçleri…  

WorldPost: Peki, hisler bu kadar kritik bir gücü nereden 

alıyor? 

Damasio: Strange Order’daki önemli yenilik budur. Hisler, 

gücünü kendi oluşum sürecinden alıyor; sinir sistemi, aklı, 

bilinci ve hisleri olmayan canlılarda ise yoğun şekilde ça-

lışan homeostasis sistemden… Bakteriler bu basit canlıla-

ra güzel bir örnektir. Mantıksal olarak beklenin tersine, bu 

canlılar his ve kültüre zemin hazırlayan sosyal stratejiler 

sergiliyor. 

Evrimin ilerleyen zamanlarında, bir sinir sistemi, aklı ve 

bilinci olan canlılar, kafasında resmedebilme yeteneğine 

kavuştu; hisler doğal olarak homeostasis sistemin iyi ya da 

çok iyi olmayan durumlarını ve ayrıca yaşamı düzenleyen 

asıl stratejileri temsil etmeye başladı. (Homeostasis; can-

lıların sisteminde, kendi kendini ayarlama ve bazı haller-

de onarım gücü olan mekanizma ve yetenektir. Bu; siber-

netik sistemlerdeki “geribildirim” mekanizması olarak da 

nitelenebilir.)

WorldPost: Bakteri gibi canlılar neyi, niçin yaptıklarını bi-

liyorlar mı? 

Damasio: Hayır, bilmiyorlar. Onlar her şeyi; doğaları ge-

reği, zorunlu olarak, homeostasisin emri ile yapar. Sinir 

sisteminin milyarlarca yılı bulan evrimleşme sürecinde 

resmedebilme özelliği gelişti ve böylece bu da hislerin ve 

zihnin oluşmasına yol açtı. Aslında düşünüldüğünde bu ve 

nispeten de konuşmanın ortaya çıkışı çok yakın bir zama-

na denk düşer zira sinir sisteminin yaşam sahnesine çıkışı 
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sadece 500 milyon yıl öncedir. Bu; dünya üzerinde 4 mil-

yar yıldır süren yaşamla kıyaslandığında çok çok küçük bir 

zaman dilimidir. 

WorldPost: Kültürün kökenlerini böyle erken bir zama-

na oturttuğunuzda insanlar sizi biyolojik indirgemecilikle 

suçlamazlar mı? 

Damasio: Muhtemelen suçlarlar ama bu doğru değil. 

Köken ve mekanizmalar ile sonuçları ayırmak gerekir. 

Amacım kültürleri küçültmek değil yaşamla ilişkilendirmek 

ve böylece de kültürlerin kabullenilmesine katkıda bulun-

mak. Bunun modern hümanizm projesi için kritik olduğu-

nu düşünüyorum. 

WorldPost: Ama tüm canlıların aynı biyolojik kökenden 

geldiğini kabul etmek insanın istisnailiğini reddetmek de-

mek değil mi?   

Damasio: Katiyen. Homeostatik ve diğer genetik sistem-

leri, diğer tüm canlılarla paylaştığımız bir gerçek. Yine de 

insanın istisnai olduğunu düşünmemiz için birçok neden 

var. Örneğin biz insanlar; acı, ıstırap ve zevki çok güçlü 

şekilde deneyimliyoruz; kişisel geçmişimizin hatıralarına 

yoğunlaşıyoruz, geleceğimizle ilgili beklentilerimiz oluyor. 

Kişisel deneyimlerimizle ilgili hislerimiz konusundaki bu 

özel kapasitemizle birlikte icat etme konusundaki benzer-

siz becerimiz bizi diğer tüm canlılardan ayırıyor. 

WorldPost: Homeostatikin nosyonu ile toplum ve hükü-

metler arasında kurduğunuz benzerlik beni çok etkiliyor. 

Amerika’nın kurucu babalarının homeostatiki taklit ettiğini 

düşünüyorum. Onun his ve duygular üzerindeki etkisi ile; 

Senato, bağımsız mahkemeler, kuvvetler ayrılığı, denge ve 

fren mekanizmaları arasındaki benzerlik… Bunlar da; top-

lumun popülizm gibi kendi kendini tahrip etme eğilimleri-

ni filtreleyerek seçme özgürlüğünün gelişmesini sağlıyor. 

Damasio: Kesinlikle. Toplum yönetişimi; bir sosyal orga-

nizmanın etkin şekilde idaresini ve hayatta kalıp gelişme-

sini hedefler. Yönetişim de yaşayan bir organizmanın yö-

netimini sağlayan homeostatik ile tam olarak aynı hedefe 

hizmet eder; organizmanın strese dayanmak ve gelecekte 

de yaşamaya devam etmek için ihtiyacı olan enerjiyi sağla-

mak… Homeostatik, termodinamik bozulmayı önler. Etkili 

yönetişim de; plansız insan eylemlerinden ve çatışmalar-

dan kaynaklanan çürümeyi önler.

Hatta benzerlikten de fazlası vardır. Homeostatik iki dü-

zeyde çalışabilir: zihinsel olmayan, otomatik bir düzey ile 

hisler ve aklın rehberlik ettiği bilinçli düzey…  Bu ikinci dü-

zey;  sosyo-kültürel gelişmelerden sorumludur. Kültürel 

uygulamalar ve araçlar; aslında homeostatik düzenleme-

nin yeni araçlarının bir uzantısıdır.

WorldPost: Akıl, uzun zamandır insanlığın ilerlemesinin 

itici gücü olarak kabul edildi. Bu; sizin argümanınızla çe-

lişiyor mu? 

Damasio: Hiç çelişmiyor. Akıl ve bilim bize insanlığın iler-

lemesini sağlayan pek çok araç sundu. Ama bunu; bü-

yük ölçüde bizim duygu ve hisler dediğimiz, homeosta-

tik ihtiyaçlar harekete geçirdi. Klasik Aydınlama Çağı’nın 

en önemli figürlerinden David Hume’un, “Akıl tutkuların 

kölesidir” dediğini hatırlayalım. Onun bu ifadesi hâlâ 

geçerli… 

WorldPost: İnsan aklına, katı bilgi işlem terimleriyle bak-

mayı doğru bulmuyorsunuz ve yeni kitabınızda yapay 

zekâ ve robotiğin konumlandırıldığı yeri eleştiriyorsunuz. 

Açıklayabilir misiniz? 

Damasio: Temelde, zihinlerimiz iki bölüm halinde çalışır. 

Biri; algı, hareket, hatıralar, akıl yürütme, sözlü dil ve mate-

matiksel dil ile ilgilenir. Bu bölüm; kesinliğe ve hesaplama 

terimleriyle yapılan tanımlamalara ihtiyaç duyar. Burası 

yapay zekâ ve robotiğin iyi yakaladığı, sinaptik sinyallerin 

dünyasıdır.  

Fakat zihnin ikinci bölümü; canlı bedenin yaşam durumu-

nu gösteren ve kolay kolay hesaplanamayan, duygu ve 

hislerimizle ilgilidir. İşte yapay zekâ ve robotik henüz bu 

ikinci bölüme hitap edemiyor. 

Bu düşüncemi koruyarak, zihnin yalnız sinir sistemi ta-

rafından değil bunun yanında metabolik, endokrin, ba-

ğışıklık ve dolaşım da dahil olmak üzere çok daha eski 

sistemlerle işbirliği içinde çalıştığını söylüyorum. Sinir 

sistemi daha geç evrimleşmiştir. O, diğer vücut sistemle-

rinin faydalı bir hizmetçisidir. Sinir sistemi, hizmet ettiği 

bu eski sistemlere göre daha bağımsızdır yine de hiçbir 

zaman onlardan tamamen ayrı çalışmaz. Yalnız başına 

hareket etmez. Maalesef zihni açıklayan geleneksel yak-

laşımlar; sinir sisteminin kendi başına çalışabildiği fikrine 

dayanır.  



MART ‘19  /  12

Yönetim ile Yönetilen 
Arasındaki Bağ Koptu

Şubat ayı içinde Berggruen Enstitüsü, İspanyol sosyo-

log Manuel Castells’le yeni kitabı Rupture: The Crisis 

of Liberal Democracy hakkında bir söyleşi düzenledi. 

Castells, bugün Batı’da tanık olduğumuz şeyin normal bir 

siyasi döngü olmadığını, yönetim ile yönetilenler arasın-

daki kurumsal ilişkinin koptuğunu savunuyor. Castells’e 

göre, şimdilik eski temsil yollarının yerini alabilecek yeni 

bir ilişki ufukta görünmüyor. Eski ana akım partiler ve 

sonradan görme popülistlerin kendi takımlarını iktida-

ra getirmek için rekabet halinde olduğunu, bunu da hiç 

kimsenin artık güvenmediği seçim rekabetinin tükenmiş 

mekanizmalarıyla yaptıklarını ileri sürüyor.

“Güvenimize layık yeni kurumlar nerede?” Aslında 

Castells, yurttaşların yeni teknolojileri kullanarak özerk 

NATHAN GARDELS
WorldPost 
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bir biçimde hareket ettiklerini düşünüyor. “İnternet ga-

laksisi sayesinde iletişim kurma, tartışma ve birlikte ka-

rar alma kapasitelerini kullanıyorlar; devasa enformasyon 

ve bilgi zenginliğini kullanarak sorunlarımızı çözmemize 

yardımcı oluyorlar.”   

Bir soruda adı geçen nörobilimci Antonio Damasio, eski 

düzeni altüst etmekte kilit rol oynayan bu katılımcı sosyal 

ağların artık öz yönetimin platformları haline geldiğini ve 

mantıklı söylemlerle değil, zihnin nöral ağlarındaki aynı 

duygusal dürtülerle hareket ettiğini söylüyor. Aslında bu 

platformlar insan doğasının prostetik uzantıları ve yüksel-

ticileri. Duygular akılla dengelenmediğinde; korku, önyar-

gı, nefret ve dezenformasyon yükselişe geçer.

Mesele Gerçekler Değil
İnsanların kalplerine ve akıllarına hitap etmekle, enformas-

yonun içeriğinin çok bir alakası yoktur. İnsanların inanma-

ya hazır ve istekli olmaları gerekir. 

Bu nedenle Castells, 2016 ABD seçimlerindeki Rus et-

kisi tartışmasının, gerçek meseleyi gizlemek için bir per-

de işlevi gördüğünü düşünüyor. İnterneti ne kadar kur-

calarsanız kurcalayın temel sorunu çözemezsiniz. Mesele 

gerçekler değil, insanların dünyayı ve bu dünyada kendi 

yerlerini nasıl algıladığıdır. Neye inanıp inanmayacakları-

na böyle karar verirler. Trolleri alt edecek şey, daha üstün 

fikirler ya da daha iyi enformasyon değildir. Yarışmanın 

galibini metaforların ve imgelerin gücü belirleyecektir. 

Pek çok insan gerçekliği, metaforlar aracılığıyla kavrar. 

Bir anlatıya, argümanları tartarak inanmayız; kendi yaşam-

larımızda itibar, saygınlık, kimlik ve kendi hikâyemizde bize 

övünecek şeyler sağlayan imgeyle bağlantılı duygusal bağ-

larla inanırız. Fransız filozof Regis Debray’in yazdığı gibi: 

“Toplumsal bağı yaratan simgeselliktir, tam tersi değil.”

Semboller aracılığıyla oluşturulan bu metaforların 

gücünü günlük yaşantımızda bariz bir şekilde görürüz. 

Çin’de iPhone’lara olan çılgınca düşkünlükten tutun genç 

modası ve dövmelere kadar… Arabaların pazarlanmasın-

da da aynı şey geçerlidir. Subaru sıcak ve sevimli aileler 

ya da doğaya ilgi duyan çiftler içindir. Tesla “iki kat yeşil-

dir”, zengin ve çevreye duyarlı… Ford ise elleriyle çalışan-

lar için “sağlam” kamyonetler üretir.

“Duvar” Ne Demek?
Amerika’daki algı üzerinde hâkimiyet için yaşanan kültür 

savaşları, bu metaforlar seviyesinde sürüyor. 

Önceki dönemde Barack Obama’nın “umut” diye ad-

landırdığı belirsiz vizyonu, çeşitliliği bol olan Amerika’nın 

hayal dünyasını ele geçirdi. Başkan Trump’ın “duvar” 

sembolü ise liberal hassasiyetlere sahip kozmopolit sını-

fın hiç hoşuna gitmeyen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 

ekonomik güvensizlik gibi pek çok konuda gerçeklik tar-

tışmalarının ötesine geçti. Bu nedenle “duvar” karşıtları-

nın çoğunun tünellerden, dronlardan ya da iltica usulle-

rinden bahsetmesi çok mantıklı ve doğru olsa da, mesele 

bu değil.

Elbette sembolik çağrışımlar, ancak gerçeklikten çok 

kopuk değilse toplulukları kendine bağlamaya devam 

edebilir. Aradaki uçurum genişlerse bağ kopar. Sağlam 

bir yönetişim, işlevini sürdürmek için sembolik bağın ar-

kasında durmalıdır. Bu nedenle, mantıklı bir toplumsal 

söylem için ihtiyaç duyulan güvenilir gerçekler ve taraf-

sız kuruluşlar, bir yönetişim uzlaşısına ulaşmak ve cum-

huriyetlerin intiharını engellemek için olmazsa olmaz 

unsurlardır. 

Kaosta Yaşamayı Öğrenmek
Yönetim ile yönetilen arasındaki bu kurumsal bağ koptuğu 

için tekrar uzlaşı olanağı doğup doğmayacağı konusunda 

Castells’in şüpheleri var. Sadece sosyal ağların muazzam 

duygusal iletim şebekesi kamusal alan özelliğini koruyor. 

Castells kitabının sonunda, yeni bir düzen kurma gi-

rişimlerimizden vazgeçtiğimizi, bunun yerine “bürokra-

silerle zorlamak ve algoritmalarla programlamak yerine 

hayatın akışından öğrendiğimiz yaratıcı kaosu yapılandır-

mamız” gerektiğini söylüyor. Kitabın son satırı ise şöyle: 

“Başka bir düzenin disiplinine uymaktansa, kaos içinde 

yaşamayı öğrenmek belki de daha az zarar verir.”  

Manuel Castells
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