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Bütün devrimlerin bir sonu vardır, başarılı olsalar da olma-

salar da.

Dijital devrim; yüklenmiş-programlı bilgisayarlar, bir 

şeyler anlamına gelen sayılarla bir şeyler yapan sayılar 

arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığında başladı. Şimdi 

bir şeyler yapan sayılar dünyaya hükmediyor. Peki, ama 

makinelere kim hükmediyor?

Bir zamanlar mesele basitti: Programcılar talimatları 

yazar, bunlar da makinelere yerleştirilirdi. Makineler bu 

talimatlar tarafından kontrol edildiği için, talimatları ka-

leme alanlar makineleri kontrol ederdi.

Sonra iki şey oldu. Bilgisayarlar çoğaldıkça talimatla-

rı sağlayan insanlar makinelerin doymak bilmez iştahıyla 

baş edemez hale geldi. Kodlar kendi kendilerini çoğaltma-

ya ve makineler başka makinelere talimatlar sağlamaya 

başladı. Bu çarkın dönmesiyle ilgisi olanlar muazzam ser-

vetler kazandı. Kendi kendini çoğaltan kodların üremesine 

yardımcı olan az sayıda kişi ve şirket, dünyadaki en zengin 

ve en güçlü kişi ve kuruluşlar arasına katıldı.

Çocukluk Döneminin Sonu
GEORG DYSON
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Bir şey değişti
Sonra bir şey değişti. Şu anda her zamankinden daha çok 

kod var, ama çarkları çeviren birini bulmak giderek daha 

zorlaşıyor. Bireysel aktörlük sonuna yaklaşıyor. Bilgisayarlar 

bizi izleyeceği yerde, çoğumuz çoğu zaman bilgisayarlar ta-

rafından bize verilen talimatları izliyoruz. Dijital devrim çev-

rimini tamamladı ve bir sonraki devrim, analog devrim, baş-

ladı. Henüz kimse adını telaffuz etmeye cesaret edemiyor. 
Dijital devrim beş aşamadan geçti: Savaşın artısı ana-

log vakum tüp bileşenlerinin yüklenmiş-programlı tam- 

elektronik bilgisayarların ilk kuşağında yeniden değerlen-

dirilmesi; büyük merkezi ana bilgisayarlar dönemi; mikro 

işlemci ve kişisel bilgisayarlar dönemi; internetin ortaya 

çıkışı ve son olarak da günümüzün mobil manzarasını dol-

duran tam-metazoan kodlar dönemi. Bir sonraki devrim 

dijital bileşenlerden analog bilgisayarlar oluşturulması 

olacak, tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında analog bile-

şenlerden dijital bilgisayarlar oluşturulduğu gibi. 

Doğa dijital kodlamayı; depolamak, kopyalamak, ye-

niden kombine etmek ve nükleotitlerin dizilimindeki ha-

taları düzeltmek için kullanır, ancak zekâ ve kontrol söz 

konusu olduğunda analog kodlama ve analog bilgi işlemi 

kullanır. Programlama yoktur, kod yoktur. Makinelerde 

hakiki zekâ, özerklik ve kontrol arayanların bakacağı yer 

dijital bilgi işlem değil analog bilgi işlem alanıdır. 

Analoga dönüş
Dijital bilgisayarlar tam sayılarla, ikili dizilerle, determi-

nistik mantıkla ve tedrici artışlar olarak idealize edilen 

zamanla uğraşır. Analog bilgisayarlar gerçek sayılarla, 

deterministik olmayan mantıkla ve sürekli fonksiyonlar-

la uğraşır; zamanı, gerçek dünyada var olduğu şekliyle, 

bir süreklilik olarak alır. Analog bilgi işlemde karmaşıklık 

kodda değil topolojide yerleşiktir. Enformasyon, ayrı ayrı 

bit dizileri üzerindeki mantıksal operasyonlar olarak de-

ğil, voltaj ve görece sinyal frekansı gibi değerlerin sürekli 

fonksiyonları olarak işlenir. Hata ya da belirsizliğe taham-

mülü olmayan dijital bilgi işlem her adımda kesin tanımla-

ra ve hata düzeltisine dayanır. Analog bilgi işlem ise hata 

ve belirsizlikleri tolere etmekle kalmaz, tam tersine on-

lar üzerinden ilerler. Teknik anlamda, dijital bilgisayarlar 

parazite/gürültüye karşı—bağışıklıklarını kaybedecek ka-

dar—güçlendirilmiş analog bilgisayarlardır. Analog bilgi-

sayarlar parazite/gürültüye kucak açar; gerçek dünyadaki 

nöron ağları çalışabilmek için belli bir parazit/gürültü dü-

zeyine ihtiyaç duyar. 
Elektronik son 100 yıl içinde iki köklü dönüşüm ge-

çirdi, analogdan dijitale, vakum tüplerinden de katı hale 

geçildi. Bu geçişlerin birlikte gerçekleşmiş olması, arala-

rında zorunlu bir bağlantı olduğu anlamına gelmez. Tıpkı 

dijital bilgi işlemin ilk önce vakum tüp bileşenleri kullanı-

larak uygulanmış olduğu gibi, analog bilgi işlem de katı 

halde uygulanabilir. Vakum tüplerin ticari olarak soyu tü-

kenmiş olsa da analog bilgi işlem canlı ve iyi durumdadır. 

Dijital bilgisayarların gerçek dünya olgularını algo-

ritmalar olarak kodlanmış modellere çevirmedeki olağa-

nüstü başarısı, elde edilen sonuçlar gerçek dünyada bir 

şeyleri kontrol etmede çıktı olarak kullanılabildiği için, 

dijital bilgisayarların ve dijital bilgisayar ağlarının kullanı-

labileceği farklı biçimleri gölgelemiştir. Algoritmalar ve 

dijital simülasyonlar kültürümüzde ve dünya görüşümüz-

de o kadar yer etmiştir ki bilgi işlemin farklı biçimlerinin, 

algoritmalar ve dijital modeller olmaksızın dünyanın bü-

yük kısmını etkin bir şekilde kontrol ettiğini fark etmemiz 

neredeyse imkânsız hale gelmiştir.    

İnsan modeli
Biz bir arama motoru şirketinin insan bilgisinin bir mode-

lini yaptığını ve bize—ne olduğu tam olarak söylenmeyen 

bir fiyat karşılığında—bu modeli kullanma izni verdiğini ya 

da bir başka şirketin (belki bu da aynı firma) trafikle ilgili 

bir model yapıp bize bu modele erişme imkânı tanıdığını 

veya bir başka şirketin sosyal grafiğin bir modelini çıkarıp 

Georg Dyson
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bize buna katılma izni verdiğini var sayıyoruz.  Bu, bizim 

bir yerlerde bir programcı ordusunun hâlâ kontrolü elde 

tuttuğuna ilişkin kabullerimize uygun düşüyor, ancak dün-

ya artık bu şekilde çalışmıyor.
Şimdilerde hızla yükselmekte olan şirketlerin deha-

sı—bazen bilinçli bazen de rasgele olarak—başka bir şey 

haline gelmenin bir yolunu bulmuş olmalarında yatıyor. 

Onların modelleri artık model değil. Arama motoru ar-

tık insan bilgisinin bir modeli değil, insan bilgisinin ken-

disi. İnsani anlamın haritasını çıkarmak olarak başlayan 

şey şimdi insani anlamı tanımlıyor ve insan düşüncesinin 

endeksi ya da kataloğu olmak yerine insan düşüncesi-

ni kontrol etmeye başlıyor. Kontrol masasında ise kim-

se yok. Yeterli sayıda sürücü gerçek zamanlı bir haritaya 

abone olduğunda trafik, bizzat kendisinden başka mer-

kezi bir model olmaksızın kontrol ediliyor. Başarılı sosyal 

ağ artık sosyal grafiğin bir modeli değil, sosyal grafiğin 

kendisi. Bu nedenle bu bir kazanan-hepsini-alır oyunu. 

Hükümetler ise antika modellere ve kontrol sistemlerine 

sadakatleri yüzünden geride kalıyor. 

Bu yeni hibrid örgütler, dijital bilgisayarlar üzerinde 

yükselmelerine rağmen, geniş bir küresel ölçekte analog 

bilgisayarlar olarak çalışıyor, enformasyonu sürekli fonk-

siyonlar olarak işliyor ve bit akışlarına, vakum tüplerinin 

elektron akışlarına ya da beyinde nöronların enformas-

yona davrandığı gibi davranıyorlar. Ekonomiler şeklinde-

ki büyük hibrid analog/dijital bilgisayar ağları uzun za-

mandır var ama tarihin büyük bir kısmında enformasyon 

dolaşımı altın ve gümüş hızındaydı, ancak son zamanlar-

da ışık hızına ulaştı.

Perde arkasında kimse yok
Biz hâlâ perdenin arkasında bir yerlerde bireylerin ya da 

bireysel algoritmaların kontrolü elde tuttuğunu sanıyoruz. 

Kendimizi kandırıyoruz. Yeni kapı bekçileri enformasyon 

akışlarını kontrol ederek dünyanın artan bir bölümüne 

hükmediyor.
Bizim tüm dikkatimizi çekmesi gereken hibrid/ana-

log bilgi işlemin güçlerine komuta eden az sayıdaki şir-

ketin başarısı değil, bu güçler vahşete kaçtıkça ve dün-

yanın geri kalan bölümünü tükettikçe neler olduğudur. 

Bir sonraki devrim analog sistemlerin yükselişi ve di-

jital programlamanın hâkimiyetinin sona ermesi olacak-

tır. Programlanabilir makinelerle doğayı kontrol etmenin 

peşine düşenlere doğanın vereceği cevap, bize doğası 

programlanabilir kontrolün ötesinde olan makineler yap-

ma izni vermek olacaktır.  

Kaynak: www.edge.org, 1 Ocak 2018
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Son kırk yıl boyunca ticareti, sermaye akışını ve vergi sis-

temlerini yönlendiren politikalar konusunda kıran kırana 

rekabet ilkesine dayalı neoliberal bir model benimsenme-

si eşitsizliğin ve siyasi huzursuzluğun artmasına yol açtı. 

Gelecek ay Davos’ta toplanacak elitler ise henüz küresel 

ekonominin yönetimi konusunda yeni bir anlayış benim-

senmesi gerektiğinin farkına varabilmiş değil.

Kadınların ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulduğu, 

iklim değişikliğinin hak ettiği yoğun ilgiyi gördüğü, yoksul-

luğun ortadan kalktığı bir dünya düşünün. Şu anda bu ha-

yali gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak, geçmişte sahip 

Küreselleşme 4.0?  
Kimin İçin?

WINNIE BYANYIMA
Oxfam International, Yönetici Direktör
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olmadığımız olanaklara sahibiz. Örneğin, Afrika’da şebe-

keden bağımsız güneş enerjisi üretiminin hızla arttığına 

heyecanla tanık oluyorum. Kenya’da mobil bankacılık, baş-

ta yoksul kadınlar olmak üzere, halkın ekonomiye katılımını 

büyük ölçüde artırdı. 

Bunlar ve dördüncü sanayi devrimiyle birlikte ortaya 

çıkan diğer teknolojiler verimliliği, gelirleri, işçilerin boş 

zamanını artırma, bir yandan da ekonomilerimizin karbon 

üretimini düşürme, kadınları ücretsiz ev işlerinden kurtar-

ma potansiyeli taşıyor. Ancak bu potansiyelin hayata ge-

çebilmesi için, küreselleşme konusunda yeni bir yaklaşım 

benimsememiz gerekiyor. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun gelecek ay Davos’ta 

gerçekleşecek yıllık toplantısının teması Küreselleşme 4.0 

olarak belirlendi. Forum kapsamında, dünyamızı şekillen-

diren farklı anlayışların birçoğu ele alınacak. Son kırk yılın 

hâkim anlayışına göre önemli olan GSYİH’di. Ülkeler libe-

ralleşmeye çalışıyor, sermaye üzerindeki kontrolleri gevşe-

tiyor, şirketlerden alınan vergileri düşürüyor, işgücü piya-

salarını liberalleştiriyordu. 

Başarısız model
Son yıllarda birçok ülkedeki politik ortamı karıştıran yay-

gın öfke patlamasının kökeninde, bu neoliberal modelin 

başarısızlığı yatıyor. Ancak küreselleşmenin kıran kırana 

bir rekabete yol açmasını gerektiren bir ekonomi yasa-

sı bulunmuyor. Tam aksine, tüm insanlığın umudu haline 

gelebilmesi için, Küreselleşme 4.0’ın neoliberal anlayıştan 

uzaklaşması gerekiyor. 

Davos’ta toplanan şirket ve devlet elitlerinin bu gerçeği 

tam anlamıyla kavrayabildiğinden emin değilim. Onlar bunu 

anlayana dek küreselleşme eşitsizliği körüklemeye ve dünya 

genelinde huzursuzluk tohumları ekmeye devam edecek. 

Artan eşitsizlik, son elli yılda kaydedilen ilerlemelerin 

birçoğunu kaybetme riskini taşıyor. Dünyanın en zengin 

yüzde 1’lik kesiminin dünyadaki servetin yüzde 82’sini al-

dığını açıklayan geçen yıl yayınlanan Dünya Bankası rapo-

ru, “yoksulluktaki azalmanın hız kestiğini, 2030 yılına dek 

yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşma umutları-

nı azalttığını” söylüyordu. Daha da şoke edici gerçek ise 

Sahra Altı Afrika’daki aşırı yoksulluğun artmakta olması; 

dünya genelindeki insanların neredeyse yarısının yoksul-

luk sınırına bir sağlık harcaması ya da tarımda yaşanabile-

cek bir kuraklık mesafede olması. 

Küreselleşme anlayışı Silikon Vadisindeki, Afrika’daki 

ve dünyanın diğer bölgelerindeki milyarderler tarafından 

belirlendiği sürece bu gerçeklik sürecek. Statükoya mey-

dan okuyacak yeni hikâyelere ihtiyacımız var. Güneydoğu 

Asya’da yaşayan, asgari ücret alabilmek için saatte 950 

karides temizlemesi gereken Budi’yi ele alalım. ABD’li bir 

süpermarket CEO’sunun bir yılda kazandığı parayı kazana-

bilmek için Budi’nin 5000 yıl çalışması gerekiyor. 

Ya da memleketim olan Uganda’nın Ruti köyündeki, 

ekonomik kalkınmanın çocuklarına ücretsiz ve kaliteli eği-

tim olanağı sağlayıp sağlamayacağını merak eden kadın 

tarım işçilerine bakalım. Zengin ülkeler refahlarını büyük 

ölçüde evrensel eğitim sistemlerine borçlu. Ancak dünya 

genelindeki gelişmekte olan ülkelerde özel okul ücretleri 

aileleri daha da derin bir yoksulluğa sürüklüyor. 

Hikâyesi duyulması gereken insanlardan biri de 

Honduras’taki yerli hakları savunucularından biri olan ve 

2016 yılının Mart ayında çevreye zarar veren bir hidroe-

lektrik santral projesine karşı çıktığı için suikasta uğrayan 

Berta Cáceres’tir. Mahkeme, Kasım ayında Cáceres cina-

yetinin santrali inşa eden Desa şirketinin yöneticilerinin 

bilgisi ve onayı dahilinde işlendiğine karar verdi. 

Yeni bir anlayış
Küreselleşmenin kuralları ya da hakemleri olmadığı sürece 

zorbalar kazanmaya devam edecek. IMF’nin araştırmaları 

bile finansal küreselleşmenin, gelişmekte olan ticaret hac-

minin yanında “eşitsizlikte de ciddi bir artışa yol açtığını” 

itiraf ediyor. 

Benzer şekilde, iklim değişikliği de zenginlerin kendi 

kazançları uğruna doğayı sömürdüğü büyük ölçüde eşit-

liksiz ekonominin bir yansıması. 

Küreselleşme 4.0’ın, son dönemdeki sömürüye da-

yalı, doğayı yok eden, cinsiyet ayrımcılığı yapan neolibe-

ralizmin yerini alacak yeni bir anlayış getirmesi gerekiyor. 

Devletlerin daha fazla işbirliği yaparak finans, ticaret, üc-

ret ve vergi kurallarını yeniden yazması gerekiyor. Ancak 

bu sayede sıradan insanların da dördüncü sanayi devrimi-

nin nimetlerinden yararlanmasını sağlayabiliriz. 

Bu doğrultuda yeni ve öncü teknolojileri memnuni-

yetle karşılamalı, ancak bunun yanında, özellikle de yeni 

tekellerin ortaya çıktığı bir ortamda bu teknolojilerin kime 

ait olduğu, kimin çıkarlarına hizmet ettiği gibi zorlu sorula-

rı da sormaya cesaret etmeliyiz. Bizi etkileyen değişimleri 
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yönetebilmek için akılı bir teşvik, kamu mülkiyeti ve yasal 

düzenleme sistemine ihtiyacımız var. 

Aynı şekilde, vergilendirme ve kamu harcamaları ko-

nusunda da yeni yaklaşımlar benimsememiz gerekiyor. 

En zengin bireyler ve şirketler uzun süredir kendilerine 

düşen payı ödemekten kaçınırken, bu alanda mantıklı 

bir reforma da engel oluyor. Özellikle şirket yöneticileri-

nin geçen yıl düzenlenen Davos zirvesinde ABD Başkanı 

Donald Trump’ın trilyonlarca dolarlık vergi indirimini 

ayakta alkışlaması umut kırıcı bir durum. İyi niyetli elitler 

daha kapsayıcı bir küreselleşme yaratma konusunda sa-

mimiyseler, söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutması 

gerekir. 

Yeni kurumlara ihtiyaç var
Bu politik sıkıntıları aşmanın tek yolu çok taraflı bir anla-

yış olmaya devam ediyor. Ancak uluslararası işbirliğinin 

çok daha demokratik, feminist ve insan odaklı bir çerçe-

veye oturtulması gerekiyor. Küreselleşmenin geleceğini 

tartışırken Kenya’nın Nakuru kentindeki bir kadın çiftçiye 

de Manhattan’daki şirket yöneticileri kadar değer veril-

mesi gerekiyor. Şirketlerin sömürüsüne karşı çıkacak ve 

yükselen otoriter anlayışa karşı sivil toplumu koruyacak 

çok uluslu kurumlara ihtiyacımız var. 

Küreselleşme 4.0’ın yönetilebilmesi için devletle-

rin de duyarlı ve cesur bir liderlik sergilemesi gerekiyor. 

Politikacıların, vatandaşların öfkesini kendi çıkarlarına kul-

lanmaya çalışmakla yetinmemesi, bu huzursuzluğun köke-

ninde yatan sebepleri anlaması ve çözmesi gerekiyor. 

Neyse ki böyle liderler sadece masallarda yaşamıyor. 

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jea-in zengin kesim-

den ve şirketlerden alınan vergilerle asgari ücreti yüksel-

terek, kamu harcamalarını artırarak yoksullukla mücadele 

ediyor. Vatandaşların esenliğini devletin başarısının temel 

ölçütü olarak belirleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda 

Ardernde eşitsizlikle mücadele konusunda iddialı bir prog-

ram yürütüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da femi-

nist bir küresel kalkınma politikasını açıkça benimsedi. 

Bu liderler küreselleşmenin herkesin yararına olacak 

şekilde yönetilebileceğinin canlı kanıtları. Bu isimler neo-

liberalizmle zehirlenenlerin kendilerinden utanmasını sağ-

lıyor ve daha insani bir küresel ekonominin ulaşılabilir me-

safede olduğu konusundaki umutları artırıyor.  

Kaynak: Winnie Byanyima, 19 Aralık 2018
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Shoshana Zuboff’un yeni kitabı The Age of 
Surveillance Capitalism, dijital dünyanın 
temellerini oluşturan iş modelini ürpertici bir 
şekilde ortaya koyuyor. Observer teknoloji yazarı 
John Naughton, Zuboff’un eserinin önemini 
anlatıyor ve yazara 10 önemli soru soruyor.

Bilişim anlamında Johannes Gutenberg’in 1439 yılında 

matbaayı icat etmesinden bu yana yaşanan en kapsam-

lı dönüşümü yaşıyoruz. Bu devrimin en büyük sorunu ise 

uzun vadede neler olabileceğini görmenin olanaksızlığı. 

Bu alanda yapabileceğimiz tek şey geriye dönüp bakmak 

ve geriye dönüp baktığımızda, uzun vadede hepimizin 

“Hedefleri Bizi Makineleştirmek”:

Gözetim Kapitalizmi 
Çağına Hoş Geldiniz

JOHN NAUGHTON
The Guardian
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öleceğini görüyoruz. Matbaa, sonraki 400 yıl boyunca 

toplumları şekillendirdi ve dönüştürdü. Ancak Mainz’daki 

(Gutenberg’in memleketi) kimse, örneğin 1495 yılında, bu 

teknolojinin (diğer teknolojilerle de birlikte) reform hare-

ketini başlatacağını ve yüce Katolik kilisesinin otoritesini 

sarsacağını; şu anda modern bilim olarak adlandırdığımız 

şeyi ortaya çıkaracağını; kalpsiz meslekler ve sektörler 

yaratacağını; beyinlerimizin şekillerini, hatta kafamızda-

ki çocukluk kavramını bile değiştireceğini düşünemezdi. 

Buna rağmen, matbaa bütün bunları, hatta daha fazlasını 

başardı.

Neden örnek olarak 1495 yılını seçtim. Çünkü dijital tek-

noloji ve ağ teknolojileri sayesinde fitili ateşlenen bizim 

devrimimizin üzerinden de yaklaşık bu kadar zaman geçti. 

Yavaş yavaş bunun gerçekten önemli bir olay olduğunu, 

bizi çığır açan toplumsal ve ekonomik değişimlerin bek-

lediğini fark etmeye başlamış olsak da, nereye gittiğimiz 

ve itici güçlerin neler olduğu konusunda bir fikrimiz yok. 

Tıpkı 1495 yılında Mainz’da yaşayanların kendilerini neler 

beklediğini bilemediği gibi.

Shoshana Zuboff’un yeni kitabının yayınlanması bu yüz-

den büyük önem taşıyor. Harvard İşletme Okulunda daimi 

profesör olmayı başaran ilk kadınlardan biri olan Zuboff, 

yıllar önce bu alanda dönüm noktası teşkil eden, bilgisa-

yarların organizasyonlar ve çalışma hayatı üzerindeki et-

kisine dair düşüncelerimizi değiştiren bir kitap yayınladı: 

The Age of Smart Machine: The Future of Work and Power 

(Akıllı Makine Çağı: İş Dünyasının ve İktidarın Geleceği). 

Kitap, dijital teknolojinin hem yöneticilerin hem de işçilerin 

çalışma şekillerini nasıl değiştirmekte olduğu konusunda, 

o güne dek yayınlanan en zekice değerlendirme niteliğin-

deydi. Derken Zuboff sessizliğe gömüldü. Ancak çok daha 

büyük bir şey üzerinde çalıştığı ortadaydı. Ortaya çıkacak 

şeyin ilk ipucu bir dizi şaşırtıcı makale oldu; biri 2015’te bir 

akademik dergide, diğeri 2016’da bir Alman gazetesinde 

yayınlandı. Google, Facebook ve diğerlerinin neler yap-

makta olduğuna, kapitalizmin farklı bir varyasyonunun to-

humlarını nasıl attıklarına farklı bir açıdan bakmaya başla-

dığını ortaya koyan bu makaleler, bu büyük fikrin çok daha 

kapsamlı bir şekilde ele alınacağının habercisiydi.

Ve işte o an geldi. Büyük resmi çizmeye ve bireyler ve 

vatandaşlar olarak yaşamakta olduğunuz dijitalleşmenin 

etkilerinin neler olacağını açıklamaya yönelik en iddialı 

girişim… 

Haberin manşetini şöyle atabiliriz: Bu, dijital teknoloji 

hakkında değil, daha çok teknolojiyi kendi amaçları doğ-

rultusunda kullanmanın yolunu bulan yeni ve dönüşmüş 

bir tür kapitalizm hakkında bir kitap. Zuboff kapitalizmin 

bu yeni varyasyonuna “Surveillance Capitalism-Gözetim 

Kapitalizmi” adını veriyor. Sistem, milyarlarca insana, mut-

lulukla kullandıkları bedava hizmetler sunarak ve bu hiz-

metleri sunanlara kullanıcıların davranışlarını (genellikle 

rızaları olmadan), en ince ayrıntısına dek izleme olanağı 

vererek çalışıyor.

Zuboff kitabında şöyle diyor: “Gözetim kapitalizmi, tek 

taraflı bir şekilde sahiplendiği insan deneyimini hammad-

de olarak alıyor ve davranışsal verilere dönüştürüyor. Bu 

verilerin bir kısmı hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kulla-

nılsa da, üretim fazlası olduğunu söyledikleri kalan kısmını 

‘makine zekâsı’ olarak bilinen gelişmiş üretim süreçlerini 

beslemek; şu an, yakında ve gelecekte ne yaptığınızı ve ya-

pacağınızı tahmin eden öngörüler üretmek amacıyla kulla-

nıyorlar. Bu öngörüler, davranışsal opsiyon piyasaları olarak 

adlandırdığım yeni bir tür piyasada alınıp satılıyor. Gözetim 

kapitalistleri, bu alım satım işlemleri sayesinde servetlerine 

servet kattı. Bir yığın şirket de gelecekteki davranışlarımız 

üzerine bahse girmek için sıraya girmiş halde.”

Google, Facebook ve benzerlerinin genel çalışma yön-

temi bir süredir (en azından bazı insanlar tarafından) bilini-

yor ve anlaşılıyordu. Ancak bu durumu akademik boyutta 

değerlendiren ve daha geniş bağlamda ele alan biri çık-

mamıştı; Zuboff bunu yaptı. Zuboff çoğumuzun anlaşılmaz 

Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi ve Marx’ın da içinde bulunduğu  
bir geleneğin devamı… Shoshana Zuboff. 
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algoritmalarla karşı karşıya olduğumuzu düşündüğünü, 

oysa bizi kapitalizmin uzun süren evriminin en yeni aşama-

sının beklediğini söylüyor: Üretim, seri üretim, yönetici ka-

pitalizmi, hizmet kapitalizmi, finansal kapitalizm ve şimdi 

de kullanıcıların gizlice gözetlenmesiyle elde edilen dav-

ranışsal öngörülerin kullanımı. Bu anlamda, devasa (660 

sayfa) kitabı; Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi ve-iz-

ninizle ekleyeceğim-Karl Marx’ın de içinde bulunduğu bir 

geleneğin devamı sayılabilir.

Bu açıdan bakıldığında dijital devlerin davranışları, Wired 

dergisinin tozpembe hayallerinden oldukça farklı görü-

nüyor. Buradan bakıldığında, John D. Rockefeller’in gurur 

duyacağı türden acımasız bir sömürgeci anlayış görüyor-

sunuz. Her şeyden önce kullanıcıların davranışsal verileri-

nin küstah bir şekilde sahiplenilmesi söz konusu; bedava 

kaynak olarak görülen, dolayısıyla da çekinmeden alınan... 

Ayrıca, kullanıcılar izin vermediklerini açıkça ifade ettiği 

halde veri toplamak ve yorumlamak amacıyla kullanılan pa-

tentli yöntemler ve anlaşılmaz tasarımları sayesinde kullanı-

cının cehaletinden yararlanan teknolojiler söz konusu. 

Elbette bir de tüm bu projenin tamamen hukuksuz ya 

da her anlamda hukukun müdahale edemediği bir alanda 

gerçekleşmiş olması da var. Google bu sayede telif hakları-

na aldırış etmeksizin basılan her kitabı dijital hale getirerek 

saklamaya karar verebildi. Ya da kimseden izin almadan 

gezegendeki her sokağın ve evin fotoğrafını çekmeye. 

Facebook kullanıcının çevrimiçi bilgilerini raporlayan ve 

kullanıcının bilgisi dışında başkalarının haber akışlarında 

yayınlayan meşhur “beacon” teknolojisini bu sayede ge-

liştirdi. Ve kuralları hiçe sayanların “özür dilemek izin is-

temekten kolaydır” sloganı doğrultusunda benzer şeyler 

yapmaya devam ettiler.

Güvenlik uzmanı Bruce Schneier “internetin iş mode-

li gözetimdir” derken, Zuboff’un aydınlattığı gerçeğin 

ipuçlarını veriyordu. Devletin ve kapitalist ortaklarının 

gözetim faaliyetleri dijital teknolojinin tüm toplumlardaki 

vatandaşları iki gruba ayırdığı anlamına geliyor: İzleyenler 

(görünmeyen, bilinmeyen ve hesap sorulmayan) ve izle-

nenler. Bilgi asimetrisinin, güç asimetrisi doğurduğu düşü-

nülürse, bu durumun demokrasi açısından da ağır sonuç-

ları olacak. Ancak, birçok demokratik toplumda devletin 

gerçekleştirdiği gözetim bir ölçüde de olsa denetlenebil-

diği halde, devletin özel sektördeki ortaklarının denetlen-

mesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme yok. Kabul 

edilemez bir durum.

Bu sorunu çözmek de kolay olmayacak. Çünkü bunun 

için öncelikle meselenin özüne inmemiz gerekiyor; göze-

tim kapitalizminin doğasında yer alan bilgi toplama mantı-

ğına. Bu durum, şirketlerin kendine çekidüzen vermesinin 

olumlu bir başlangıç noktası sayılamayacağı anlamına geli-

yor. Zuboff şöyle diyor: “Gözetim kapitalistlerinden mahre-

miyetimize saygı duymalarını istememiz ya da internetteki 

ticari gözetime son verilmesi konusunda lobi yapmamız, 

Henry Ford’dan tüm Model T’leri elle yapmasını, bir zürafa-

dan boynunu kısaltmasını, ya da bir inekten geviş getirme-

yi bırakmasını istememize benzer. Bu talepler, bu varlığın 

hayatta kalması için gereken temel mekanizmaları ortadan 

kaldıran varoluşsal tehditler niteliğindedir.”

The Age of Surveillance Capitalism çarpıcı ve aydın-

latıcı bir kitap. Okuyan bir arkadaşım, kitabın kendisine 

Thomas Piketty’nin başyapıtı olan (gözümüzü açarak bir-

takım şeylerin farkına varmamız gerektiği konusunda bizi 

uyaran, ancak kulak asmadığımız) Yirmi Birinci Yüzyılda 

Kapital kitabını hatırlattığını söylemişti. Toplumumuzun 

içinde kudurmuş bir halde koşturan bu yeni kapitalist 

mutantı evcilleştirmeyi başaramazsak bunun tek suçlu-

su kendimiz olacağız. Artık “haberimiz yoktu” mazeretine 

sığınamayız.
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John Naughton: Şu aralar tüm dünya Facebook’a kafayı 
takmış durumda. Ancak, sizin de söylediğiniz gibi, te-
mel kuvvet Google’dı.
Shoshana Zuboff: Gözetim kapitalizmi insanlar tarafından 

yaratılan bir şey. Teknolojinin kaçınılmaz sonucu değil, kö-

kenleri geçmişe dayanan bir şey. Google gerçekleştirdi-

ği deneme-yanılma yöntemiyle bunun öncülüğünü yaptı 

ve geliştirilmesini sağladı. Tıpkı Ford Motor’un seri üretim 

ekonomisini keşfetmesi ya da General Motors’un yönetici 

kapitalizminin mantığını kavraması gibi.

Gözetim kapitalizmi, 2001 yılı civarında, internet balo-

nunun patlaması sonrası, yeni yeni kurulmakta olan şir-

ketin yatırımcıların güvenini kaybetmesi yüzünden yaşa-

nan finansal krize çözüm olarak geliştirildi. Yatırımcıların 

baskısının artması üzerine, Google’ın yöneticileri reklam 

sektörüne duydukları ve açıkça ifade ettikleri antipatiyi bir 

kenara bıraktı. Bunun yerine, kullanıcıların veri kayıtlarına 

(bir zamanlar “bitkin düşüren veri” olarak bilinirdi) erişim 

imtiyazlarını kullanarak reklam gelirlerini artırma yoluna 

gittiler. Zaten gelişmiş halde bulunan analitik becerilerini, 

bilgisayar güçlerini kullanarak kullanıcıların, reklamların 

ilgi çekme düzeyini gösteren tıklamalarından, öngörüler 

üretmeye başladılar.

Operasyonel açıdan bu durum, Google’ın giderek artan 

davranışsal verileri farklı amaçlar doğrultusunda kullan-

maya, davranışsal veri fazlasından yararlanmaya, yeni veri 

fazlası bulmaya yönelik yeni yöntemler geliştirmesi anla-

mına geliyordu.

Şirket, kullanıcıların özellikle kendilerine saklamayı ter-

cih ettiği verileri ortaya çıkaracak, kullanıcıların vermediği 

ya da vermek istemediği kişisel bilgilere ulaşacak yeni veri 

fazlası toplama yöntemleri geliştirdi. Ardından da bu veri 

fazlası analiz edilerek, tıklama yoluyla sergilenen davra-

nışları öngören gizli anlamlar ortaya çıkarılmaya başlandı. 

Veri fazlası, “hedefli reklam” adı verilen yeni opsiyon piya-

sasının temelini oluşturdu.

Gözetim kapitalizminin tarihte benzeri görülmemiş ve 

kârlı temelleri şunlardı: Davranışsal veri fazlası, veri bilimi, 

maddi altyapı, bilgisayar gücü, algoritmik sistemler ve 

otomasyon platformları. Tıklama oranları arttıkça, reklam 

da en az arama kadar önem kazanmaya başladı. Sonunda 

da geniş çaplı çevrimiçi gözetime bağımlı yeni bir ticaret 

türünün temel taşı halini aldı. 

Bu yeni mekanizmaların başarısı, ancak Google’ın 2004 

yılında halka açılmasıyla anlaşılabildi. Bu sayede, 2001 ile 

ilk halka arzın gerçekleştiği 2004 yılı arasında şirketin ge-

lirlerinin yüzde 3590 oranında arttığı ortaya çıktı.

JN: Yani gözetim kapitalizmi reklamlarla başladı ancak 
daha sonra genele yayıldı.
SZ: Seri üretimin Ford Model T ile sınırlı kalmaması gibi, 

gözetim kapitalizmi artık reklamlarla sınırlı değil. Hemen 

hemen tüm yeni girişimler ve uygulamalar tarafından 

benimsenen gözetim kapitalizmi, kısa sürede Silikon 

Vadisinin standart sermaye birikim yöntemi halini aldı. 

Tifolu Mary (hastalığının farkında olmadan ve hiçbir has-

talık belirtisi göstermeden onlarca insana tifo hastalığı 

bulaştıran May Mallon’a takılan lakap) rolünü üstlenen kişi 

de Google yöneticisi Sheryl Sandberg oldu. 2008 yılında 

“ Larry Page insan deneyiminin Google’ın 
 balta girmemiş ormanı olacağını görmüştü.”

Shoshana Zuboff’a 10 Soru:
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Mark Zuckerberg’in sağ kolu olarak Facebook’a imza atan 

Sandberg, gözetim kapitalizmini Google’dan Facebook’a 

taşıdı. Bu tarihten beri gözetim kapitalizmi şirketlerle, hat-

ta internet sektörüyle sınırlı değil. Birçok ürüne, hizmete, 

aralarında sigortacılık, perakende, sağlık, finans, eğlence, 

eğitim, ulaşım ve daha nicelerinin de bulunduğu birçok 

sektöre yayılarak, yeni bir tedarikçi, üretici, müşteri, piya-

sa yapıcı ve piyasa oyuncusu ekosistemi yarattı. “Akıllı” ya 

da “kişiselleştirilmiş” ifadesiyle başlayan hemen her ürün 

ya da hizmet, internet bağlantılı her cihaz, her “dijital asis-

tan”, aslında gözetim ekonomisi kapsamında geleceğimizi 

öngören davranışsal verilerin sorunsuz bir şekilde akışını 

sağlayan birer tedarik zinciri arayüzü konumunda.

JN: Bu yeni fetih ve el koyma hikâyesinde, “dijital yerli” 
ifadesi de yeni bir anlam kazanıyor…
SZ: Evet, dijital yerli, trajik derecede ironik bir ifade. 

Sömürge dönemindeki işgallerin yapısı, özellikle de tesa-

düfen Karayipler’e çıkan İspanyolların hikâyesi beni hep et-

kilemiştir. Tarihçilerin “fetih kalıbı” olarak adlandırdığı bu 

yapı üç aşamada ortaya çıkar: İşgali haklı gösterecek yasal 

önlemler, toprak üzerine hak iddiasının tebliğ edilmesi ve 

bu iddiayı meşrulaştıracak bir kent kurulması. O dönemde 

Kolomb’un, bu adaların İspanyol Krallığı ve Papa’ya ait ol-

duğunu tebliğ etmesi yetiyordu. O dönemdeki denizciler 

zaman ve mekânda yankılanarak dijital 21. yüzyıla ulaşacak 

bir kalıbın ilk taslaklarını yazmakta olduklarını bilemezdi. 

İlk gözetim kapitalistleri de tebligat yoluyla fetihler yap-

tı. Kişisel deneyimlerimizi alabileceklerini, bu veriyi kendi 

malları ve imtiyazlı bilgileri haline getirebileceklerini tebliğ 

ettiler ve yaptılar. Bunu yaparken bizi yanlış yönlendirdiler 

ve retorik kamuflajdan yararlanarak, ne anlayabileceğimiz 

ne de karşı çıkabileceğimiz gizli deklarasyonlar kullandılar.

İlk olarak Google, tek taraflı bir şekilde dünya çapında 

internet ağının arama motoru tarafından kullanılabileceği-

ni deklare etti. Gözetim kapitalizmi, kişisel deneyimlerimiz 

üzerinde hak iddia ettikleri ikinci deklarasyonla ortaya çık-

tı. Böylece şahsi varlıklarımızı başka şirketlere anlatarak ve 

satarak gelir akışı yaratmaya başladılar. Her ikisi de izinsiz 

bir şekilde gerçekleştirildi. Google’ın kurucu ortaklarından 

Larry Page, veri fazlası operasyonlarının çevrimiçi ortamın 

ötesine geçerek gerçek dünyaya da uzanabileceğini, in-

sanların deneyimlerine dair verilerin bedavaya alınabilece-

ğini öngören isim oldu. Görünüşe göre bu vizyonu, piyasa 

dışında yer alan şeylere el konulması ve piyasada alınıp 

satılan bir şey haline getirilmesiyle şekillenen kapitalizm 

tarihini mükemmel şekilde yansıtıyor.

Gözetim kapitalizmine hazırlıksız yakalandık. Çünkü 

sisin içinden İspanyol Krallığının bayraklarını sallayarak 

gelen denizcilere gösterdikleri konukseverliğin kanlı ne-

hirler doğuracağını tahayyül edemeyen Karayipler halkı 

gibi, bizim de gözetim kapitalizminin nasıl hareket ede-

ceğini tahayyül etmemizin olanağı yoktu. Tıpkı Karayipler 

halkı gibi, biz de benzeri görülmemiş bir şeyle karşı kar-

şıyaydık. Eskiden biz Google üzerinden arama yapardık. 

Şimdi Google bizim üzerimizde arama yapıyor. Bir za-

manlar dijital hizmetlerin bedava olduğunu düşünürdük. 

Şimdi gözetim kapitalistleri bizim bedava olduğumuzu 

düşünüyor.

JN: Bir de “kaçınılmazlık” söylemi var; hormonlu tekno-
lojik determinizm…
SZ: 1970’lerin sonlarında ve 1980’lerde işyerlerinde bilgi-

sayar kullanımına dair geçekleştirdiğim ilk saha çalışma-

larında, bilişim teknolojilerinin iki boyutlu olduğunu fark 

etmiştim: Bir yandan otomasyon sağlarken, bir yandan 

da “bilgileştiriyordu”. Yani şeyleri, süreçleri, davranışları 

ve benzerlerini bilgiye dönüştürüyordu. Bu ikili yapı, bi-

lişim teknolojisinin daha eski teknolojilerden ayrışmasını 

sağladı: Bilişim teknolojisi, bilgi işlem becerileri sayesin-

de yeni bilgi alanları yaratır, dünyayı bilgiye dönüştürür. 

Bunun sonucunda bu yeni bilgi alanları siyasi çatışma-

ların konusu haline gelir. İlk çatışma bilginin bölüşümü 

“Gözetim 
kapitalistleri 
benzeri 
görülmemiş 
miktarda bilgi 
ve güç topladığı 
sırada demokrasi 
mışıl mışıl 
uyuyordu.”
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konusunda yaşanır: “Kim biliyor?” İkincisi ise yetki ko-

nusunda: “Kimin bildiğine kim karar veriyor?” Üçüncüsü 

güç konusundadır: “Kimin bildiğine kimin karar verdiğine 

kim karar veriyor?” Şu anda bilgi, yetki ve güç konusun-

daki bu açmaz ofislerden, mağazalardan, fabrikalardan 

taşarak bize ve toplumlarımıza kadar ulaşmış durumda. 

Gözetim kapitalistleri bu yeni dünyaya ayak basan ilk ke-

simdi. Bilme, kimin bileceğine karar verme ve kimin karar 

vereceğine karar verme haklarının kendilerine ait oldu-

ğunu deklare ettiler. Bu yolla, “bilginin bölüşümü” olarak 

adlandırdığım şeye hükmetmeye başladılar. İşgücünün 

bölüşümünün sanayi çağında toplumsal düzenin temel 

ilkesi olması gibi, bilginin bölüşümü de 21. yüzyılın top-

lumsal düzeninin temel ilkesidir.

JN: O halde asıl haber teknolojinin kendisi değil, bu tek-
noloji sayesinde kapitalizmin yeni bir varyasyonunun 
ortaya çıkması?
SZ: Larry Page, insan deneyiminin Google’ın balta girme-

miş ormanı olabileceğini, çevrimiçi ortamda ekstra bir ma-

liyet üstlenmeden, gerçek dünyada da çok düşük bir mali-

yetle elde edilebileceğini görmüştü. Günümüzün gözetim 

sermayesinin sahipleri açısından, bedenlerin, düşüncele-

rin ve duyguların deneyimsel gerçeklikleri, tabiattaki bere-

ketli çayırların, nehirlerin, denizlerin ve ormanların piyasa 

dinamiklerinin eline düşmeden önceki hali kadar bakir. Bu 

süreçler üzerinde resmi bir kontrol hakkımız yok, çünkü bu 

yeni piyasanın işleyişi açısından hayati bir role sahip deği-

liz. Kendi davranışlarımızdan sürgün edilmiş, bizim davra-

nışlarımızdan, başkaları tarafından başkalarına sunulmak 

üzere derlenen bilgilerden mahrum edilmiş haldeyiz. Bilgi, 

yetki ve güç, gözetim kapitalizminin elinde. Onlar açısın-

dan bizler “doğal insan kaynağından” ibaretiz. Kendi ka-

derlerini tayin hakkı, kendi deneyim haritalarından silinen 

yerliler gibiyiz.

Dijital teknoloji olmadan gözetim kapitalizmini düşün-

mek olanaksız olsa da, gözetim kapitalizmi olmadan dijital 

teknolojiyi düşünmek mümkün. Şunu ne kadar vurgula-

sam azdır: Gözetim kapitalizmi bir teknoloji değildir. Dijital 

teknolojiler birçok şekilde ortaya çıkabilir, bunları hayata 

getiren toplumsal ve ekonomik koşullara bağlı olarak bir-

çok etki yaratabilir. Gözetim kapitalizmi algoritmaları, sen-

sörleri, makine zekâsını ve platformları kullanır ancak bun-

ların hiçbiri değildir.

JN: Gözetim kapitalizmi ne yönde ilerliyor?
SZ: Gözetim kapitalizmi, bireylere odaklanmaktan geniş 

nüfus kitlelerine, kentlere ve nihayetinde toplumun ta-

mamına odaklanmaya yöneldi. Bunu sermayenin, toplu-

ma dair öngörülerinin, neredeyse mutlak bir doğruluğa 

ulaştığı opsiyon piyasalarına yatırılması gibi düşünebi-

lirsiniz. Öngörü ürünler konusundaki rekabet, gözetim 

kapitalistleri açısından böyle bir öğrenme eğrisi doğur-

du. Önce veri fazlası ne kadar çok olursa öngörülerin 

o kadar kaliteli olacağını öğrendiler ve bu, veri temini 

konusunda ölçek ekonomisine yönelmelerine yol açtı. 

Ardından veri fazlasındaki çeşitliliğin öngörünün de-

ğerini artırdığını öğrendiler. Bu kapsam ekonomisine 

yönelim, masaüstünden mobile geçmelerine, hayatın 

içine dalmalarına yol açtı: Kullandığınız arabaya, yaptı-

ğınız koşuya, alışverişe, park yeri arayışına, kan grubu-

nuza, yüzünüze ve en çok da konumunuza, konumunu-

za, konumunuza.

Bu evrim süreci burada da kalmadı. Sonunda öngörüler-

de bulunmaya en müsait davranış verilerinin “eylem eko-

nomisi” olarak adlandırdığım, sistemlerin oyunun kuralla-

rına müdahale ettiği, davranışlarımızı yönlendirdiği, ticari 

açıdan arzulanan sonuçlara yönelttiği alandan geldiğini 

keşfettiler. Bu yeni “davranışı şekillendirme araçlarının” 

deneysel geliştirme çalışmalarına, Facebook’un yayılma 

deneylerinde, Google’ın desteğiyle geliştirilen artırılmış 

gerçeklik oyunu Pokemon Go’da tanık olduk.

Artık bize dair bilgi akışında otomasyon sağlanması ye-

terli gelmiyor; amaç bizi de makineleştirmek. Bütün bu 

süreçler, bireysel farkındalığı ortadan kaldıracak, böylece 

kendi kaderini tayin hakkı olasılığını yok edecek şekilde ti-

tizlikle tasarlanıyor. Bir veri bilimci şöyle demişti: “Belirli 

bir davranış çevresindeki ortamı şekillendirebilir, bu saye-

de istediğimiz yönde değişmeye zorlayabiliriz… Eskiden 

beste yapmayı öğreniyorduk, şimdi ise müziğin dans et-

melerini sağlamasına olanak veriyoruz.”

Davranışlarımızı başkalarının kâr etmesi amacıyla şe-

killendirme gücü, tamamen kendi kendilerine tanıdıkları 

bir yetki. Karar verme hakkımızı elimizden alan, demok-

ratik bir toplumun işleyişi açısından hayati önem taşıyan 

bireysel özgürlüklerin kullanılmasına engel olan bu uygu-

lamanın demokratik ya da etik açıdan bir meşruiyeti yok. 

Buradaki mesaj açık: Bir zamanlar kendime aittim. Şimdi 

ise onlara aitim.
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JN: Bu durumun demokrasiye etkisi ne olacak?
SZ: Son yirmi yıl boyunca gözetim kapitalistleri, kanun-

ların ve düzenlemelerin herhangi bir müdahalesiyle kar-

şılaşmadan özgürce hareket ettiler. Gözetim kapitalistleri 

benzeri görülmemiş miktarda bilgi ve güç topladığı sırada 

demokrasi mışıl mışıl uyuyordu. Bu tehlikeli asimetrik yapı, 

gözetim kapitalizminin “üretim araçları” olan veri bilimi ko-

nusundaki tekelleri, makine zekâsı alanındaki hâkimiyetle-

ri, tedarikçiler ve müşterilerden oluşan ekosistemleri, sa-

hip oldukları ve kontrol ettikleri toplumsal katılım kanalları 

ve devasa sermaye rezervleri sayesinde kurumsallaştırıldı. 

21. yüzyıla öğrenme bölüşümü alanındaki bu şiddetli eşit-

sizlik içinde girdik: Onlar bizim hakkımızda, bizim kendi 

hakkımızda ya da onlar hakkında bildiklerimizden daha 

fazla şey biliyor. Bu yeni toplumsal eşitsizlik, yapısı gereği 

antidemokratiktir.

Gözetim kapitalizmi, bir yandan da bizi piyasa kapita-

lizminin kilit unsurlarından kopardı. Bu da demokrasinin 

normal tepki mekanizmalarını etkisiz hale getirdi. Bu doğ-

rultuda yaptıkları şeylerden biri geçmişte kapitalizmin, 

mükemmel olmasa da toplumun yararına olacak bir şe-

kilde toplumda yerleşmesine ve kök salmasına yardımcı 

olan organik bağları koparmak oldu. Öncelikle gözetim ka-

pitalistleri artık tüketim açısından bireylere bağımlı değil. 

Arz ve talep, gözetim kapitalistlerini toplumların, grupların 

ve bireylerin davranışlarını öngörmeye yöneltti. İkincisi 

de büyük gözetim kapitalistleri, benzeri görülmemiş iş-

lemci güçleriyle kıyaslandığında, tarihsel açıdan nispeten 

çok az sayıda insanı istihdam ediyor. General Motors’un 

büyük bunalım sırasında istihdam ettiği insan sayısı bile, 

Google ya da Facebook’un piyasa değerinin tavan yaptığı 

dönemde istihdam ettiği insandan fazla. Son olarak, pi-

yasaları besleyen, bizim hakkımızda üretilen ama bizim 

için üretilmeyen davranışsal verilerin sorunsuz bir şekilde 

akışını sağlaması gereken gözetim kapitalizmi, bireylerin 

kendi kaderini tayin hakkını, bağımsızlığını ve karar verme 

becerisini baltalayarak ayakta kalabilir.

Bu antidemokratik ve adaletsiz güç, en iyi piyasa des-

tekli bir darbe olarak tarif edilebilir: Dijital teknolojinin, tek-

nolojik Truva atlarına saklanan insanların gerçekleştirdiği 

bir darbe. Bu darbe, insan deneyimini sınıflandırma gücü 

sayesinde bilgiyi ve gücü tekelinde topluyor, toplumdaki 

bilgi paylaşımının üzerinde imtiyazlı bir baskı uyguluyor. 

Bir anlamda, insanlarla olmasa da insanlardan beslenen 

bir baskı rejimi. Sizin, benim ve herkesin tüm kişisel hakla-

rını ortadan kaldıran, yok sayan, ihlal eden bu darbe, man-

tığa aykırı bir şekilde, “bireyselleşme” adına kutlanıyor.

JN: Toplum bütün bunlar karşısında büyülenmiş gibi 
görünüyor. Gözüne ışık tutulmuş bir tavşan gibi donup 
kalmış halde.
SZ: Gözetim kapitalizminin dijital mecradaki hâkimiyetine 

ve kişisel deneyimlerimizi ele geçirme, insanların davra-

nışlarını şekillendirme konularındaki gayrı meşru gücüne 

rağmen, birçok insan geri çekilmekte güçlük çekiyor, hat-

ta çoğunluk bunun mümkün olabileceğine dahi inanmı-

yor. Ancak bu durum aptal, tembel, şanssız olduğumuz 

anlamına gelmemeli. Tam aksine, kitabımda gözetim kapi-

talistlerinin bizi felç eden stratejiler üreterek paçayı sıyır-

malarını sağlayan çok sayıda nedeni ele alıyorum. Bunlar 

arasında başarıya ulaşmalarını sağlayan tarihsel, politik ve 

ekonomik koşullar da var. Aralarında deklarasyon yoluyla 

“Davranışlarımızı 
başkalarının kâr 
etmesi amacıyla 
şekillendirme gücü, 
tamamen kendi 
kendilerine 
tanıdıkları bir yetki. 
Bu uygulamanın 
demokratik ya 
da etik açıdan bir 
meşruiyeti yok.”
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gerçekleştirilen bu benzeri görülmemiş işgalin doğasının 

da bulunduğu bazı temel nedenleri zaten ele aldık. Diğer 

önemli nedenler arasında da kabul görme ihtiyacı, tek-

noloji liderleri ve projeleriyle özdeşleşme, toplumsal ikna 

dinamikleri ve kaçınılmazlık, çaresizlik, umutsuzluk hisleri 

yer alıyor.

Kişisel ihtiyaçlar ve ekonomik çıkarlar bizi kapana kıs-

tırıyor. Çünkü gündelik lojistik, toplumsal etkileşim, iş, 

eğitim, sağlık, ürün ve hizmetlere erişim gibi birçok ihti-

yacımızı karşılamak amacıyla da bu kanallara ihtiyaç du-

yuyoruz. Gözetim kapitalizminin veri fazlasını temin eden 

tedarik zincirleri yüzünden bu ihtiyaçlar daha da artıyor. 

Bunun sonucu da geleneksel olarak özel âlemle bağdaş-

tırdığımız seçim mekanizmalarının ortadan kalkması ve 

etkisini yitirmesi oluyor. Bireysel farkındalığı devre dışı 

bırakmak, cehaleti yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanmış 

süreçlerden kaçmamız mümkün değil. Özellikle de gün-

delik yaşamımızı sürdürmek için de aynı süreçlere ihtiyaç 

duyarken. Dolayısıyla bu sisteme katılımımızı en iyi tarif 

edecek sözler gereksinim, bağımlılık, alternatif eksikliği ve 

körüklenen cehalet olacaktır. 

JN: Bütün bunlar sadece teknolojiye odaklanan düzen-
lemelerin hedefi ıskaladığı ve başarısızlığa mahkûm ol-
duğu anlamına gelmiyor mu? İş işten geçmeden duru-
mu kontrol altına almak adına neler yapmalıyız?
SZ: Teknoloji liderleri, teknolojinin kaçınılmaz bir güç ol-

duğuna, önlerinde ellerinin kollarının bağlı olduğuna inan-

mamızı istiyor. Ancak gözetim kapitalizmi öncesi ortaya çı-

kan, hayatı zenginleştiren, demokratik değerlerle uyumlu 

birçok dijital uygulama da vardı. Burada teknoloji kukla, 

gözetim kapitalizmi ise kuklacı konumunda.

Gözetim kapitalizmi insan eliyle üretilmiş bir olgu 

ve buna karşı durması gereken kesim siyaset dünyası. 

Seçilmiş görevliler de dahil olmak üzere, demokratik ku-

rumların elindeki tüm olanakların harekete geçirilmesi 

gerekiyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerinin mah-

remiyetinin korunması amacıyla çıkarılan AB Genel Veri 

Koruma Tüzüğü (GDPR) iyi bir başlangıç sayılabilir. Bunu 

geliştirip geliştiremeyeceğimizi, yeni bir bilişim kapitaliz-

mi paradigması yaratıp yaratamayacağımızı zaman göste-

recek. Toplumlarımız geçmişte vahşi kapitalizmin tehlikeli 

aşırılıklarını evcilleştirmeyi başarmıştı. Bunu tekrar becer-

memiz gerekiyor.

Eksikliğini hissetmemize rağmen basit bir beş yıllık ey-

lem planı söz konusu olmasa da, bildiğimiz şeyler de var. 

Tekelleşme karşıtı kanunlar, mahremiyet kanunları ve sen-

dikalar gibi mevcut ekonomik, yasal ve kolektif eylem mo-

dellerine rağmen, gözetim kapitalizmi yirmi yıldır hiçbir 

engelle karşılaşmadan kök salmayı ve büyümeyi başardı. 

Şu anda gözetim kapitalizminin ekonomik gereklerini ve 

bu sistemin temelini oluşturan mekanizmaları dikkate ala-

rak hazırlanmış yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var.

Örneğin, “veri mülkiyeti” kavramı bir çözüm olarak görü-

lüyor ve destekleniyor. Ancak aslında hiç var olmaması ge-

reken bir veriye sahip olmanın anlamı nedir ki? Böyle bir şey, 

veri toplamayı kurumsallaştırmaktan ve meşrulaştırmaktan 

başka bir işe yaramayacaktır. Bu, çocuk işçilerin varlığına 

karşı çıkmak yerine, yedi yaşındaki bir çocuğun haftada en 

fazla kaç saat çalıştırılması gerektiği konusunda pazarlık 

yapmaya benziyor. Veri mülkiyeti davranışsal veri fazlasının 

gerçekleriyle de uyuşmuyor. Gözetim kapitalistleri sadece 

yazdığınız şeyin içeriğine bakarak değil, gönderinizde kul-

landığınız ünlem işaretinden; sadece nereye yürüdüğünü-

ze bakarak değil, nasıl yürüdüğünüze bakarak da öngörüye 

yönelik değer yaratıyor. Kullanıcılar gözetim kapitalistlerine 

verdikleri verinin “mülkiyetini” alabilir ancak veri fazlasının 

ya da bunlardan derlenen tahminlerin mülkiyetini alamaz; 

bu operasyonların nasıl işlediğini anlayarak geliştirilen yeni 

yasal kavramlar ortaya çıkmadığı sürece. 

Bir başka örnek verelim: En büyük teknoloji şirketlerini 

parçalamayı gerektiren mantıklı tekelleşme karşıtı önlem-

ler alınabilir. Ancak tek başına böyle bir önlem de göze-

tim kapitalizmini ortadan kaldırmayacaktır. Bunun yerine 

daha küçük gözetim kapitalizmi şirketleri ortaya çıkaracak 

ve gözetim kapitalizmi konusunda rekabete girecek yeni 

şirketlerin önünü açacaktır.

O halde ne yapmak gerekiyor? Benzeri görülmemiş 

bir şeyle mücadele, adlandırmayla başlar. Kendi adıma 

konuşacak olursam, son yedi yılımı bu kitaba adamamın 

nedeni budur… Evcilleştirme yolunda atılması gereken ilk 

adım olan adlandırma projesini geliştirmek. Umarım, dik-

katli bir adlandırma, kapitalizmin bu vahşi mutasyonun 

gerçek tabiatını anlamamıza yardımcı olur ve insanların, 

öncelikle de gençlerin görüşlerinin değişmesine katkıda 

bulunur.  

Kaynak: The Guardian
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Davos’ta toplanan ekonominin elitlerinin içinde ileri görüş-

lü olanlar, siyasi bir fırtınanın yaklaştığını görüyor: Batı de-

mokrasilerinde zenginlere karşı bir ayaklanma.

Fransa’da Emmanuel Macron, “zenginlerin başkanı” la-

kabından kurtulamıyor ve eşitsizlik karşısında ayaklanan 

halkı tarafından etrafı sarıldı. İtalya’da hükümet “vatan-

daşlık geliri” planını onayladı. En fakirlere ayda 780 avro 

civarında yardım yapılacak. ABD’de anketler seçmenle-

rin yüzde 59’unun, temsilciler meclisine yeni seçilen 29 

yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez’in, en zenginlerden 

yüzde 70 oranında vergi alınması fikrini desteklediğini 

gösteriyor.

Zenginlere Karşı Bir 
Ayaklanma Yakında

NATHAN GARDELS
WorldPost
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Davos’ta, Guggenheim Partners’ın yatırım yöneticisi, 

“yüzde 70 oranındaki verginin mümkün olabileceğini” 

söyledi. Dünyanın en zengin yatırımcılarından Ray Dalio, 

bu fikirlerin ciddi bir etki yarattığının farkında.

O kadar da radikal değil
Ocasio-Cortez Amerikan siyaset sahnesinin en taze isim-

lerinden biri. Sosyal medya becerileri, yeni teknolojilerin 

seçmen kitlesiyle bağ kurmakta ne kadar etkili olabileceği-

ni gösteriyor. Ancak vergi önerisi, ekonomik uygulamalar 

düzleminde pek karşılık bulamıyor. Bir bakıma, o kadar da 

radikal değil.

Fransa’daki sarı yelekliler ve İtalya’daki Beş Yıldız Hareketi 

gibi Ocasio-Cortez de doğru soruyu soruyor ama cevabı 

yetersiz ve demode. 1920’lerdeki eşitsizlikle karşılaştırıldı-

ğında ahlaki duruşuna bir şey diyemeyiz. Ancak istediği 

vergi, Amerika’nın ekonomik büyümenin zirvesine vardı-

ğı ve orta sınıfın şaha kalktığı 1950’lerden 1970’lere kadar 

olan dönemdeki vergilere yakın. 

Artık emek-yoğun kitlesel üretimin yapıldığı ve sade-

ce birkaç küresel rakiple mücadele edilen o istikrarlı sa-

nayi çağında yaşamıyoruz. Yaşadığımız çağ bambaşka. 

Robotik otomasyondan yapay zekâya pek çok teknolojik 

inovasyonla değişen bir ekonomi; istihdamı, büyümeden 

ve refah yaratımından ayırıyor.

Ocasio-Cortez gibi ilericilerin paradoksu, yeni ekonomi 

daha da dinamikleştikçe yeniden tanımlanan daha güçlü 

bir toplumsal sözleşmenin, refah ve iktidardaki boşluklar-

la başa çıkmak zorunda olması. Refahı, üretildikten sonra, 

ülke çapında yeniden dağıtma fikrine bağlanmak hem eski 

Amerikalıların yüzde 70’i ekonomik sistemin zen-

ginlere eğilimli olduğunu ve hükümetin bunu dü-

zeltmek için daha çok şey yapması gerektiğini 

düşünüyor ve 2020’de bu fikirde olacak bir adayı 

destekleyeceğini belirtiyor.

 

• Demokratların yüzde 89’u zenginlerden yana çalı-

şan ekonomik adaletsizliğin, aşırı regülasyondan 

daha büyük bir problem olduğunu düşünüyor.

• Bağımsızların yüzde 68’i aynı görüşte.

• Ancak Cumhuriyetçilerin yüzde 77’si serbest 

piyasanın aşırı regülasyonunun, ekonomik ada-

letsizlikten daha büyük bir problem olduğunu 

düşünüyor.
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bir tavır hem de toplumsal uçurumu kapatma şansı yok. 

İlericiler eşitsizliği başkalarının refahını yeniden dağıtma-

ya odaklanarak gidermek yerine daha az kazananların du-

rumunu iyileştirmeye odaklanmalılar.

Eşitsizlikle mücadele
Görevler rutinleştikçe istihdamla yaratılan gelir düşeceği 

ve hatta ortadan kalkacağı için, önümüzdeki yıllarda insan-

ların gelirleri de düşecek. Çalışma yaşındaki vatandaşlar, 

zeki makinelerle üretim yapan şirketlerin artan refahından 

pay almak isteyecek. Bunun yollarından biri milli tasarruf 

hesabıdır. Buna herkes katılabilir. Çeşitlendirilmiş risk ser-

mayesi havuzlarıyla birleştirilmiş yatırım ortaklığı benzeri 

araçlar kullanılabilir. 

Yunanistan eski maliye bakanı Yanis Varoufakis gibi 

bazıları da daha ileri gidebilir. Yanis tüm vatandaşlar için 

bir “pay” önerisinde bulunuyor. Bu payı da kamu tarafın-

dan fonlanmış Ar-Ge çalışmalarını ticarileştiren şirketle-

rin borsadaki ilk halka arzlarından elde etmeyi planlıyor. 

Böyle pek çok yol bulabilirsiniz. Mesela Uber benzeri hiz-

metlerin verildiği yerlerde, blok zinciri teknolojisinin kulla-

nılmasıyla bir sahiplik payı dağıtılabilir. İnternet kullanan 

herkese, kişisel verilerinin kullanılması karşısında bir telif 

de ödenebilir.

En büyük toplumsal uçurum, sermaye sahipleri ile ya-

şamak için emeğini satanlar arasında ise o zaman eşit-

sizliğe karşı atılacak adım, kısa çöpü çekenlerin gelirini 

artırmaktır. Bu da yeniden dağıtılmış refaha dayanmak ye-

rine “evrensel temel geliri” güçlendirecek politikalar ge-

liştirmek anlamına gelir. Sermaye getirisi, insanları sade-

ce maaşlara ve ücretlere bel bağlamaktan kurtarmalıdır. 

Kısacası eşitsizlikle mücadele etmek için en iyi yol, eşitliği 

yaymaktır.  

Kaynak: WorldPost

Görevler rutinleştikçe istihdamla 
yaratılan gelir düşeceği ve hatta ortadan 
kalkacağı için, önümüzdeki yıllarda 
insanların gelirleri de düşecek. Çalışma 
yaşındaki vatandaşlar, zeki makinelerle 
üretim yapan şirketlerin artan refahından 
pay almak isteyecek.
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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.”



MART ‘19  /  22

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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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.  
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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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Ben, Ocasio-Cortez ile Markey’in ABD Temsilciler Meclisine 

sundukları Yeşil Yeni Anlaşma önerisini (Green New Deal-

GND) ABD’yi—ve onu izleyebilecek diğer ülkeleri—İkinci 

Dünya Savaşı sonrasındakine benzer bir yüksek konjonktü-

re götürme planının ilk taslağı olarak görüyorum. Bu yakla-

şım, çevre problemini Amerika’nın—ve dünyanın—karşı kar-

şıya bulunduğu sosyal meydan okumalar için bir çözüme 

dönüştürmektedir. Bunu, inovasyona ve yatırıma istihdam, 

Niçin –Şirketler de Dahil–
Herkes Yeşil Yeni Anlaşmayı 
Desteklemelidir?

CARLOTA PEREZ
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kâr ve büyüme getirecek “akıllı” ve yeşil bir yön sağlayarak 

ve aynı zamanda hükümet politikasına sosyal esenliği artır-

mayı amaçlayan yol gösterici ilkeler sunarak yapıyor. Böyle 

bir öneri enformasyon devriminin önemini de hesaba katı-

yor, çünkü GND ancak zenginlik yaratmanın ve dağıtmanın 

bu yeni potansiyeli kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Tam Zamanı  
Benim tarihsel araştırmam teknolojik devrimlerin, ilk baş-

ta, onlarca yıl süren ve gelir bakımından kutuplaştırıcı 

refah balonları da içeren bir “yaratıcı yıkım” getirdiğini 

gösteriyor. Balonlar patladıktan sonra zenginlerin daha 

zenginleştiği, yoksulların ise daha yoksullaştığı gerçeği 

tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor ve dönüşümün kurbanları 

1930’larda ve şimdi de olduğu gibi aşırılık yanlıları için ko-

lay bir av haline geliyor. Bu kasvetli durumdan çıkış için 

sosyal kutuplaşmayı tersine çevirecek ve aynı zamanda 

kârlı yatırımların ve inovasyonun yolunu açacak uygula-

nabilir kazan-kazan politikalarının oluşturulması gerekiyor. 

Altın Çağ ancak böyle ortaya çıkabilir.

Büyük Buhran sırasında, önceki seri üretim devrimi 

balonu 1929’da çöktüğünde, Roosevelt o tarihte hem iş 

dünyasında hem politik dünyada öfkeyle karşılanan bir-

çok önlem önerdi. O zaman, daha sonra tarihteki en bü-

yük patlamayı getiren politikaları yerleştirmeye çalıştığı 

için Roosevelt, faşizmle ve komünizmle suçlanmıştı. Ben 

Ocasio-Cortez’in getirdiği önerinin de bugün aynı gad-

darlıkla karşılaşacağından kuşku duymuyorum. Ama on-

lar yanlış ve o doğru.

Niçin Çevre?
Birçok kişi yanlış bir şekilde çevre politikasının büyümeye 

zarar vereceğini varsayıyor. Bu ise sadece onların aslında 

bir önceki teknolojik devrime—otomobil, plastikler, aşırı 

enerji tüketimi ve aşırı atık teknolojilerine—ait olan özgül 

bir büyüme tarzını savunduklarının farkında olmadığını 

gösteriyor. Savaş sonrası patlamayı ve mavi yakalı işçilerin 

orta sınıf gelirlerine yükselmesini getiren şey aslında bu 

teknolojiler ve bu tarzlardı. Ne var ki, bugün bu teknolo-

jiler ve tarzlar—kirlilik ve kaynak kıtlığı açısından—sürdü-

rülebilirliğe ters düşüyor; saf büyüme açısından bakıldı-

ğında da, daha 1960’ların sonlarında olgunluğa ulaşmaya 

başlamışlardı. Büyüme yörüngeleri ancak yeni pazarların 

ve yeni ucuz emek kaynaklarının açılması ve küresel şirket-

ler tarafından sömürülmeye başlaması sayesinde, zamanı-

nı doldurmuş bir teknolojik paradigmayı izleyerek de olsa 

ayakta kalabilmişti. 

Şimdi yeni teknolojik çağımızın potansiyelini açığa 

çıkaracak yeni yollar bulmamız gerekiyor. Enformasyon 

ve iletişim teknolojileri (ICT) çevre bakımından emniyetli 

ve sürdürülebilir büyüme—cisimsizler, hizmetler, sağlık, 

bakım, sıfır atık, yenilenebilirler vb. temelinde bir büyü-

me—ile sosyal adalet ve tam istihdamı bir arada getirme 

kapasitesine sahiptir. 

Savaş sonrasındaki altın çağı getirmek için iki ana 

politik doğrultu vardı: Şehirlerin dış semtlerinin geliş-

mesi ve Soğuk Savaş. Her ikisi de yüksek vergi oranları 

gerektiriyordu (ABD’de Eisenhower döneminde en yük-

sek vergi oranı yıllarca yüzde 90 düzeyinde seyretti). Ev 
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sahipliğine götüren yol ise sosyal güvenlik ağı ve herkes 

için iyi ücretlere dayanıyordu; yani hararetli yirmili yılların 

gelir kutuplaşması tersine çevrilmişti. Kitlesel tüketimin 

hem şirketlere hem de çoğunluğa yarar sağlayan bir biçi-

mi olan Amerikan Yaşam Tarzının gelişmesini bu kombi-

nasyon mümkün kıldı. 

Bugün aynı şekilde istekli olan, hem akıllı hem yeşil 

olan, hem de hükümet politikası tarafından desteklenen 

bir yaşam tarzına ihtiyacımız var. GND savunucularının 

geniş çaplı önerileriyle yapmaya çalıştıkları bu. Çevresel 

emniyet, korku ve suçluluk duygusuyla ya da sadece yu-

karıdan düzenlemelerle elde edilemez. İstekli olmak zo-

runda. Bu da GND’nin bir başka zeki özelliğidir.

Mümkün mü?
1930’larda aş evlerinin önünde kuyrukta bekleyen çaresiz 

insanlara bakan biri, bu kuyruktakilerin çok da uzak olma-

yan bir gelecekte düzenli bir işe ve kapısında araba bek-

leyen elektrikli aletlerle dolu bir eve sahip olacağını söyle-

seydi herhalde ona, hayalperest bir yana, doğrudan deli 

derlerdi.

Teknolojik devrimin üretkenliği ve zenginliği artırma 

potansiyeli ancak talep de dahil, doğru bağlam oluştu-

rularak açığa çıkarılabilir. Yeni, yeşil bir yaşam tarzı top-

lumun istekli amacı olarak ve herkes için bakım, sağlık, 

eğitim ve yaratıcılık, internete iyi düzenlenmiş evrensel 

erişim ve temel ihtiyaçları karşılamak üzere bol ve ger-

çekten dayanıklı (mümkün olduğunca kiralık) ürünleri 

kapsayacak şekilde yaygınlaşmalıdır.

Bu, eskiden sosyal devletin yaptığı ve şimdi de Yeşil 

Yeni Anlaşmanın yapabileceği bir şeydir. Ancak günü-

müzün finansallaşmış dünyası bunların herhangi biriyle 

gerçekten ilgili değildir. Malların ve finansal olmayan hiz-

metlerin üreticileri satın alma gücüne sahip barışçı bir 

topluma ihtiyaç duyarken finansal dünya geçimini zen-

ginlerden sağlıyor–ne kadar çok zengin olursa o kadar 

iyi. Bunlar yeni değer yaratmıyor, alttaki yüzde 90’ın işi 

ya da geliri olup olmadığını da umursamıyor. Elle tutula-

bilir mallar üreten şirketlerin büyük bir kesimi de finan-

sallaşmış durumda, bunlar araştırma, eğitim ya da yeni 

teknolojiler yerine hisse geri alımlarına “yatırım yapıyor“. 

GND’nin yapmak istediği şey işte bu masaların yerini 

değiştirmektir.

Şirketler ve Politikacılar Her Yerde  
Yeşil Yeni Anlaşmayı Niçin Desteklemeli?
Bütün ülkelerdeki şirketler ve politikacılar şeylerin bugün 

olduğu gibi devam etmesine izin vermemelidir. Yangınlar, 

hortumlar, seller, hatta sıfırın altı sıcaklıkların artması tesa-

düf değildir. Aynı şekilde Trump’a, Brexit’e ve Avrupa’daki 

ve başka yerlerdeki aşırı milliyetçi partilere olan desteğin 

artması da tesadüfi değildir. İnsanlar öfke dolu: Haklı ola-

rak, zenginlik gözle görülür şekilde artarken yoksullaşma-

ya tepki duyuyorlar. Akıllı çözüm her iki problem kümesini 

birlikte ele alarak sinerji sağlamaktır. Ve enformasyon dev-

rimini bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olacak şekilde 

yönlendirmek, izlenecek doğru yoldur.  

Kapitalizmin meşruiyeti bazılarının hırsının çoğunluğa 

yarar sağlayacak şekilde yayılacağı inancına dayanır. Şu 

anda durum kesinlikle bu değildir. Ama bu mümkündür. 

Savaş sonrasında olmuştu ve gene olabilir.  

Kaynak: Beyond The Tech Revolution

Alexandria Ocasio-Cortez
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Düzenlemelerin Neden 
Yeniden Gözden Geçirilmesi 
Gerekiyor?

NESTA, tüm dünyada yasal düzenlemeler 
konusundaki gelişmelere ilişkin analizinde
düzenlemeler konusunda çok farklı bir 
yaklaşımın temel unsurlarını derledi.

Tüm dünyada yasal düzenlemeler konusunda bir kriz ya-

şanıyor. Kişisel verilerden insansız hava araçlarına ve 

CRISPR’a dek her alanda, ne geleneksel kurallar ne de ge-

leneksel düzenleme yöntemleri artık işe yarıyor. Bu duru-

mun sonucu bitmek bilmez, irili ufaklı problemler oluyor.

Mevcut hâkim yasal düzenleme modeli 1980’lerde şekil-

lendi; mesafeli duran kurumlar ve öngörülebilir bir ortama 

ve rekabete olanak tanıması hedeflenen basit ve istikrarlı 

kurallar. Bu düzenlemeler temel itibariyle hukuk teorisinin 

ve neoklasik ekonominin sınırları içinde kalıyordu.
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Kariyerime bu alanda başladım, ağırlıklı olarak teleko-

münikasyon. Bu kurallar bazı sektörlerde oldukça da işe 

yarıyordu. Ancak tüm sistemin değişmesini gerektiren bol 

miktarda veri kullanan platform devlerinden sürücüsüz 

araçlara ve iklim değişikliğiyle baş etmek amacıyla dön-

güsel ya da karbon nötr bir ekonomi oluşturulmasına dek 

ekonomide son dönemlerde yaşanan dönüşümlere ayak 

uydurmayı başaramadılar.

Bu hızla değişen teknolojilere ayak uydurabilmek için, 

dünyanın her yerinde kendisini düzenlemek amacıyla di-

jital ekonominin yöntemlerini de kullanan, eskisinden çok 

farklı öngörülü düzenleme modelleri yaygınlık kazanıyor. 

Bu modellerin amacı düzenlemelerin değişime daha hız-

lı bir şekilde ayak uydurabilmesi, yeni girişimlerin de ku-

ralları en az yerleşik şirketler kadar etkilemesine olanak 

tanınabilmesi.

Düzenlemeler Konusunda Çok Farklı Bir Yaklaşım
Düzenleme konusunda benimsenmeye başlanan çok farklı 

bir yaklaşımın birkaç temel unsuru söz konusu.

İlk büyük dönüşüm düzenlemelerin yeni ürün ve hiz-

metlere nasıl ayak uydurabileceğini görmek amacıyla 

simülasyonların kullanılması oldu. Bu konuda öncülüğü 

inovasyoncuları ve düzenlemecileri bir araya getiren dü-

zenleme havuzları kuran finans sektörü yaptı. Bu yaklaşım 

şu anda birçok sektör tarafından da benimseniyor. 

İkinci dönüşüm potansiyel sorunlar ve meseleleri 

test etmek amacıyla deneyler gerçekleştirmek oldu. Şu 

anda sürücüsüz arabalar, insansız araçlar ve akıllı kentler 

konusunda onlarca test ortamı kurulmuş durumda. Bu 

testler düzenlemelere dair potansiyel problemleri ortaya 

çıkarmanın en iyi yolunun gerçek deneyler yapılması oldu-

ğu anlayışına dayanıyor. 

Üçüncü unsur ise rekabetin teşvik edilmesi amacıyla 

açık veri kullanılması. Bu alanda başı, müşterilere kendi 

verilerini kontrol etme hakkı tanıyan, bunun sonrasında 

düzenlemecilerin (Rekabet ve Piyasa İdaresi) devreye 

girerek, yerleşik şirketlerin verilerin büyük kısmını orta-

ya çıkaran inovasyonları finanse etmesini sağlayan açık 

bankacılık kuralları ile İngiltere çekiyor. Birçok ülke de 

büyük platform şirketlerinin hâkimiyetini azaltmak (müş-

terilerin kendi verilerini kontrol etmesine ve müşterilere 

hizmet verecek üçüncü tarafların rolünün artmasına ola-

nak tanımak) amacıyla benzer yöntemler benimsemeyi 

gündeme aldı.

Dördüncü unsur düzenlemecilerin süreçlerden çok so-

nuçlara odaklanmasını sağlamak. Kriz sonrası finans dün-

yasında başlayan bu değişim şu anda birçok sektöre yayıl-

mış durumda. 

Birçok ülkedeki bakanlar şu anda düzenlemeler konu-

sundaki inovasyonların, ülkelerin rekabet avantajının kri-

tik bir unsuru olduğunun farkında. Doğru düzenlemeleri 

yapabilen ülkeler ve kentler yapay zekâdan Blockchain’e 

dek hızla büyüyen sektörleri çekebilecek. Dubai, Singapur 

ve Kanada öngörülü düzenlemelerle ünlenmeye çalışan 

yerler arasında yer alıyor. Düzenleme konusundaki inovas-

yonların Brexit sonrası ülke açısından hayati bir önem ka-

zanacağının farkında olan İngiltere de geçen yıl, hukukta 

“Yeni düzenleme modelleri 
Dördüncü Sanayi Devriminin 
meyvelerinin tam anlamıyla 
alınması açısından hayati 
bir önem taşıyor. Ancak 
kamuoyunun da etkin bir 
şekilde devreye girmemesi 
durumunda, bu düzenlemeler 
büyük ölçüde geri tepecek 
ve yeni teknolojilerin hayata 
geçirilmesini daha da 
güçleştirecektir.”
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yapay zekâ kullanımından otomatik teknelere dek her şeyi 

denemesine yardımcı olmak amacıyla bireysel düzenle-

mecilere destek olan düzenleme öncüleri fonunu kurdu.

NESTA bu harekete (fikirler, analizler ve bankacılık, enerji, 

hukuk, insansız hava araçları alanlarındaki pratik projelerle) 

aktif bir şekilde katılıyor. Bu yeni hareket eskilerinden ta-

mamen farklı bir yapıya sahip. Öne çıkan temalardan biri, 

birçok ülkenin sorunlara sadece ekonomik açıdan bakma 

hatasından kaçınmaya çalışması. Yeni düzenleme modelle-

ri Dördüncü Sanayi Devriminin meyvelerinin tam anlamıyla 

alınması açısından hayati bir önem taşıyor. Ancak kamuoyu-

nun da etkin bir şekilde devreye girmemesi durumunda, bu 

düzenlemeler büyük ölçüde geri tepecek ve yeni teknoloji-

lerin hayata geçirilmesini daha da güçleştirecektir. Geçmiş 

yıllarda nükleer enerji ve genetiği değiştirilmiş ekinler konu-

sunda yaşanan bu oldu. Genetik modifikasyon, yapay zekâ 

ya da insansız hava araçları konusunda da tarihin tekerrür 

edeceğini görmek zor değil. Uber’in Tempe Arizona’da sü-

rücüsüz araçlarla gerçekleştirdiği deney bu durumun klasik 

örneklerinden biridir; kamuoyunun desteği olmaması ne-

deniyle, makinelerin değil, insanların hatasından kaynak-

lanan tek bir kaza tüm programın rafa kalkmasına yol açtı. 

Kamuoyunun katılımını sağlamanın ve güvenini kazanmanın 

ne kadar önemli olduğunu göremeyen Google’ın Kaldırım 

Laboratuvarları da Toronto’da benzer bir hata yaptı.

Az Düzenleme Her Zaman İyi Değildir
Konuyla alakalı bir diğer nokta da, birçok ülkenin ge-

reksiz engelleri ortadan kaldırmakta haklı olması ancak 

daha az düzenlemenin her zaman daha iyi sonuçlar ver-

meyeceğinin de farkında olmaları. Finans dünyası dü-

zenleme eksikliğinin ne kadar zararlı olabileceğini zor 

yoldan öğrendi. Londra, Wall Street ya da Hong Kong 

gibi finans merkezleri açısından kilit nokta kripto para 

birimleri gibi yeni ortaya çıkan alanlar konusunda doğ-

ru düzenlemeleri hayata geçirmek olacak. Bu durum in-

sansız hava araçları ya da gen düzenlemesi gibi alanlar 

için çok daha fazla geçerli: Dileyenin dilediğini yapma-

sına izin vermek bu sektörleri yok etmenin en hızlı yolu 

olacaktır.

Artık dünyanın dört bir yanındaki düzenlemecilerden 

çok farklı beceriler bekleniyor: Deneyim tasarımı; veri 

yönetimi; kamuoyunun katılımının sağlanması becerisi 

gibi. Ekonomistlerin çok düşük marjinal maliyetlere ve 

piyasalara hâkim olmalarını sağlayacak, çoğu veri kul-

lanımını gerektiren birçok yeni yönteme sahip olan sek-

törlerin karmaşık yapılarıyla baş etmekte güçlük çekti-

ği ekonomi alanında da benzer şekilde geniş kapsamlı 

bir yeniden yapılanma gerçekleşiyor. Hiçbir şey olmasa 

bile, düzenleme alanının çok daha ilgi çekici hale geldi-

ği ortada.  
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İnsan Doğasıyla İlgili 
Kötü Haberler; 
10 Psikoloji Bulgusuyla… 

Bu aslında yüzyıllardır sorulan bir soru: Kusursuz olmasa 

bile insan yine de özünde nazik, duyarlı ve iyi huylu bir 

yaratık değil midir? Yoksa derinlerde bir yerde kötülüğe, 

bağnazlığa, tembelliğe, kindarlığa ve bencilliğe mi yatkı-

nız? Bu sorunun basit bir cevabı yok. Şüphesiz ki bireyler 

arasında çok fazla çeşitlilik var. Bu yazıda, insan doğasının 

daha karanlık ve daha az etkileyici yönlerini gösteren 10 

psikolojik bulguyla bu konuya ışık tutmaya çalıştık.  

CHRISTIAN JARRETT 
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1 Azınlıkları ve savunmasızları daha az insan görüyo-
ruz. İnsandışılaştırmaya ilişkin çarpıcı bir örneği, bir 

beyin tarama çalışmasında görüyoruz: Küçük bir grup öğ-

renciye; evsizlerin veya uyuşturucu bağımlılarının fotoğ-

rafları gösteriliyor ve bu kişilerin görüntülerinin beyinlerin-

de daha az sinirsel aktiviteye neden olduğu ortaya çıkıyor. 

Bir başka çalışma da Arap göçmenlere karşı çıkan insanla-

rın; Arapları ve Müslümanları ortalama insana göre “az ev-

rimleşmiş” bulduğunu gösteriyor. Gençlerin yaşlıları, ka-

dın ve erkeklerin alkollü kadınları insandışılaştırdığı başka 

çalışma örnekleri de var. Çalışmalar bize, insandışılaştırma 

eğiliminin erken yaşta başladığını da gösteriyor. Örneğin 

beş yaşından küçük çocuklar; farklı şehir ya da farklı top-

lumsal cinsiyetten kişileri daha az insan görüyor.    

2 Dört yaşında, “Schadenfreude” yani başka birinin 
üzüntüsünden zevk alma durumunu deneyimleme-

ye başlıyoruz. 2013’te yapılan bir araştırma bunu göste-

riyor. Eğer çocuk, kişinin yaşadığı üzüntüyü hak ettiğini 

düşünürse bu his daha da yükseliyor. Daha yeni tarihli bir 

çalışmada ise altı yaşındaki çocukların, parasını sticker 

yerine, antisosyal bir kuklanın yaşadıklarını anlatan gös-

teriye harcamayı tercih ettiğini ortaya çıkardı.  

3 Karmaya inanıyoruz; mağdur olanların hak ettiği 
kaderi yaşadığını varsayıyoruz. Amerikalı psikolog-

lar Melvin Lerner ve Carolyn Simmons’ın bugün bir kla-

sik olan 1966 tarihli araştırması; bu tarz inançların makûs 

sonuçlarını ilk kez ispatlamıştı. Deneyde bir kadın denek; 

verdiği her yanlış cevap sonrası elektrik akımı verilerek 

cezalandırılıyordu. Bunu izleyen diğer kadın katılımcılara 

bu acıyı tekrar izleyecekleri söylendiğinde, katılımcılar, 

acıyı durduracak güçte olmadıklarını hissedip acı çeken 

kadını daha az sevimli ve daha az güzel bulmaya başladı-

lar. Araştırmalar bize; yoksulları, tecavüze uğrayanları ya 

da AIDS hastalarını, başlarına gelen şey için suçlamaya 

gayet hevesli olduğumuzu gösteriyor; böylece dünyanın 

adil olduğuna dair inancımızı korumuş oluyoruz. Aynı şe-

kilde zengin insanlara bakışımızda da bilinçaltımızda aynı 

ya da benzer bir süreç işliyor. 

4 Dar görüşlü ve dogmatik canlılarız. Eğer insanlar ras-

yonel ve açık fikirli olsaydı doğruluğu kanıtlanmış bil-

giler sunarak yanlış inançları düzeltmek mümkün olurdu. 

1979’da yapılan ünlü bir araştırma, bu yaklaşımın abesliği-

ni ortaya koydu. Hem ölüm cezasını şiddetle destekleyen 

hem de buna şiddetle karşı çıkan katılımcılar, kendi bakış 

açılarını etkisiz kılan gerçekleri görmezden gelme eğilimi 

gösteriyordu. Bunun nedeni, savunduklarımıza ters düşen 

görüşleri kimliğimize bir saldırı gibi algılamamız. Oysa fi-

kirlerimizin diğerlerininkinden daha üstün olduğuna inan-

dığımızda, bu bizi yeni bilgiler edinmekten alıkoyar. 

5 Düşüncelerimizle baş başa kalmaktansa elektrik şo-
kunu tercih ediyoruz. 2014’te yapılan bir çalışmada; 

erkek katılımcıların yüzde 67’si, kadın katılımcıların ise yüz-

de 25’i, 15 dakika boyunca sakin şekilde düşünceye dal-

mak yerine kendilerine elektrik şoku vermeyi tercih etti. 

6 Mağruruz ve kendimize fazla güveniyoruz. 
Mantıksızlık ve dogmatizm eğer alçakgönüllülük ve 

içgörü ile törpülenirse ortaya kötü bir sonuç çıkmaz. Ama 

çoğumuz kibirle yan yana yürüyor; çok zeki ve çekici ol-

duğumuzu iddia ederek nitelik ve yeteneklerimizi abartı-

yoruz. Buna Lake Wobegon Etkisi deniyor ve ismini “tüm 

kadınların güçlü, tüm erkeklerin yakışıklı ve bütün çocuk-

ların da ortalamanın üzerinde” olduğu Lake Wobegon 

isimli kurgu kasabadan alıyor. Dunning-Kruger Etkisine 

göre ise ironik şekilde en az bilgili olanlar kendine en faz-

la güvenenler oluyor. Bu boş kendine güvenin, en keskin 

ve akıldışı halini, konu ahlak olduğunda görüyoruz. Zira 

hapishanedeki hükümlüler bile herkesten daha kibar, gü-

venilir ve dürüst olduklarını düşünüyor. 

7 İkiyüzlü bir ahlak anlayışımız var. Başkalarının ahlakdı-

şı davranışları konusunda hemen yaygara koparanlara 

temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü büyük ihtimalle bu 

ahlak savunucuları da aynı şeyi yapar ama kendilerine çok 

daha yumuşak yaklaşırlar. Bir çalışmada katılımcılardan, 

bencil bir davranışı değerlendirmeleri istenmiş. Benzer 

davranışı kendileri de yapmasına rağmen başkalarına çok 

daha az adil yaklaştıkları ortaya çıkmış. Buna benzer so-

nuçlar veren ve aktör-gözlemci asimetrisi olarak bilenen 

uzun süreli bir çalışma; başkalarının kötü davranışlarını 

onların karakterine; kendimizinkileri ise durum ve şart-

lara bağlama eğiliminde olduğumuzu gösteriyor. Kendi 

lehimize uyguladığımız bu çifte standart, nezaketsizliğin 

giderek arttığı yönündeki ortak duygumuzu da açıklıyor. 
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Son zamanlarda yapılan araştırmalar; kaba davranışlar söz 

konusu olduğunda yabancıları, kendimiz ya da arkadaşla-

rımıza oranla çok daha sert yargıladığımıza işaret ediyor.

8 Hepimiz potansiyel birer trolüz. Daha önce ken-

dini Twitter’da birden bire bir atışmanın içinde bul-

muş herkesin kabul edeceği gibi sosyal medya, gerek 

kontrolü kaybetmeyi hızlandırdığından gerekse hesap-

ların anonim olması sebebiyle, insan doğasının kötü ta-

raflarının daha kolay ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 

Araştırmalar, sadizme eğilimi olan kişilerin ki bunların sa-

yısı endişe uyandıracak kadar fazladır, sosyal medyada 

da trollüğe yatkın olduğunu öne sürüyor. Ama geçen yıl 

yayınlanan bir araştırma başka bir şeyi de gösterdi: Kötü 

ruh hali ya da daha önce bir trol saldırısına maruz kal-

mak, kişinin trollük yapma olasılığını iki katına çıkarıyor. 

Yani trollük bir kartopu etkisi doğuruyor. CNN.com okur 

yorumları üzerinde yapılan bir araştırma, olumsuz bir yo-

rumun başkalarını da tetiklediğini ve ardından olumsuz 

yorum sayısının giderek arttığını gösteriyor. 

9 Psikopatik özellikler gösteren etkisiz liderleri des-
tekliyoruz. Amerikalı kişilik psikoloğu Dan McAdams 

geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump’a dair 

bir değerlendirme yaptı. Trump’ın saldırganlığının ve ha-

karetlerinin “ilkel bir çekiciliği” olduğuna ve “kışkırtıcı 

tweetleri”nin, “alfa erkek şempanzenin rakiplerinin gö-

zünü korkutmak için tasarladığı bir gösteri”ye benzediği 

sonucuna vardı. McAdams’ın değerlendirmesi doğruysa 

bu; liderler arasında psikopatik özellikler taşıyanların faz-

lalığını açıklayabilir. New York’ta finansal liderler üzerine 

yapılan bir araştırmada psikopatik özellikleri fazla olanla-

rın duygusal zekâ bakımından ortalamanın altında kaldı-

ğı sonucuna ulaşıldı. Bu yaz yayınlanan bir meta analiz, 

yüksek psikopatik özellikler ile lider olabilme arasında 

mütevazı ama anlamlı bir bağlantı olduğunu ortaya koy-

du. Aynı zamanda piskopatik özellikler ile etkisiz liderlik 

arasında da bir ilişki bulunuyordu.   

!0 Karanlık yanları olan insanları cinsel olarak daha 
çekici buluyoruz. Sadece psikopatik özellikleri 

olanları lider olarak seçmekle kalmıyoruz. Kanıtlar gös-

teriyor ki hem kadın hem de erkeklere, en azından işin 

başında, psikolojide “karanlık üçlü” denilen (narsisizm, 

psikopoti ve Machiavelyanizm) kişilik özellikleri sergi-

leyenler daha çekici geliyor. Bunun en riskli yanı ise bu 

özelliklerin giderek yayılması… Yapılan bir araştırmaya 

göre bir erkek; bencil, çıkarcı ve düşüncesiz olarak ni-

telendirildiğinde katılımcı kadınlar tarafından fiziksel 

açıdan daha çekici bulunuyordu. Bir teoriye göre karan-

lık yanlar, karşıdaki insanda özgüven ve risk alma isteği 

uyandırıyor. Bu türümüzün geleceği için önemli mi? Belki 

de öyle… 2016’da yayınlanan bir araştırmaya göre narsis-

tik erkeklerin yüzlerinden daha fazla etkilenen kadınlar, 

daha fazla çocuk yapma eğiliminde oluyor. 

Fazla moralinizi bozmayın; bu bulgular bize, temel içgü-

dülerimizin üstesinden gelme başarımız konusunda bir şey 

söylemiyor. Aslında kusurlarımızı bilmek ve daha iyi anlamak; 

onların daha rahat üstesinden gelmemizi ve böylece doğa-

mızın iyi yanlarını besleyip büyütmemizi sağlayabilir.  

Kaynak: Aeon.co 



MAYIS ‘19  /  39

Küreselleşmeyi doğru yorumlamak için onu 
tarihsel bağlamda ele almak gerekir. Bugünün 
küreselleşmesi ve olumlu-olumsuz etkilerine 
baktığımızda; birçok açıdan 19. yüzyılın 
ortalarından Birinci Dünya Savaşına kadar geçen 
sürede yaşanan ilk küreselleşmenin aynada 
yansıyan bir görüntüsünü görürüz. 

Batı Avrupa’daki Sanayi Devriminin desteklediği küreselleş-

me; Avrupa’yı dünyanın diğer bölgelerine göre hem daha 

zengin hem de politik ve askeri açıdan daha güçlü hale 

Küreselleşmenin  
Işık ve Gölgeleri

BRANKO MILANOVIC 
globalinequality
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getirerek dünyanın ekonomik haritasını dönüştürdü. Bu, 

önce Avrupa ülkelerinin ve daha sonra ABD’nin; Afrika’nın 

pek çok, Asya’nın ise belirli bölgelerine hâkim olmasını 

sağladı. Bu bölgeler, Batı tarafından resmen yönetilmedik-

lerinde dahi iktisadi politika bakımından (ticarete açılma, 

gümrük vergilerinin kontrolünü sağlama) Batılıların güçlü 

etkisine maruz kaldı. Hatta buralarda Avrupa vatandaşları-

nın yargı dokunulmazlığı bile söz konusuydu. 

Gelişmiş Avrupa ülkeleri daha da zenginleşti. 1914 

Maddison Project verilerine baktığımızda İngiltere ve Çin 

arasında kişi başına düşen gelir oranının 3’e 1 olduğunu gö-

rüyoruz. Bir asır sonra bu oran 8’e 1 oldu. (Yandaki grafik-

te son dönemde bu oranın değiştiğini görüyoruz. Bu, Asya 

ülkelerinin yakın zamanda yaşadığı yükselişi vurguluyor.) 

Ayrıca sanayileşme ve küreselleşme Batı ülkelerinin gelir 

dağılımını da etkilemeye başladı, buralarda yaşayan yoksul 

insanlar dahi, Afrika ve Asya’da yaşayanlara göre daha zen-

gin hale geldi. Afrika ve Asya’daki Avrupa hâkimiyeti, fazla 

nüfusun dışarıya “ihraç edilme”sine izin verdi ve bu da yeni 

başlayan sınıf çatışmasının sınırını bulanıklaştırdı. 

Birileri kazanırken birileri kaybeder 
İlk küreselleşmenin herkesçe bilinen etkilerinin bu çok 

kısa özeti, onun hem olumlu hem de olumsuz yönlerini 

kendimize hatırlatmamızı sağlıyor: Sömürüye karşılık bü-

yük bir teknolojik ilerleme; yoksulluk ve birilerinin ihraç 

edilmesine karşılık pek çokları için artan gelir; Afrika ve 

Asya’nın büyük bölümünün sömürgeleştirilmesine karşılık 

dünyada Avrupa hâkimiyeti… 

Mevcut küreselleşmeyle ilgili düşüncelerimizi nasıl şe-

killendirmeliyiz? Birincisi, geniş çaplı tarihsel hareketlerin 

herkes için fayda getirmediğinin fakına vararak… Bazıları 

Çin ve Hindistan’da kişi başına düşen gayrı safi yurt içi hâsıla oranla-
rının İngiltere ile karşılaştırması (aynı şekilde Endonezya oranlarının 
Hollanda ile karşılaştırması), 1820-2017.
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kaybeder ve bazıları da kazanır, bu kaçınılmazdır. Zaman 

zaman birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi ge-

rekir. İkincisi, geçmiş düşünüldüğünde mevcut küreselleş-

menin birçok açıdan ilkinin aynaya yansıyan bir görüntüsü 

olduğunu görerek… Tabii ilkinde işgal ve sömürünün çok 

daha acımasız etkileri olduğunu göz ardı edemeyiz. 

Günümüzde küreselleşme dünyanın yeniden dengelen-

mesini temsil ediyor. Geçmişten farklı olarak Asya; sadece 

Japonya, Güney Kore veya Tayvan gibi birkaç ülkeyle değil, 

Çin, Hindistan ve Endonezya gibi devlerin yanı sıra Vietnam 

ve Tayland gibi kalabalık ülkelerle de Avrupa’nın gelir sevi-

yesini yakalıyor. 

Bu sıçrama, Avrasya kıtasını (Kuzey Amerika’yı dahil ede-

rek genişletilebilir); Asya’nın Çin ve Hindistan’daki bazı böl-

gelerinin, Batı Avrupa’nın gelişmiş bölgeleriyle yaklaşık aynı 

ekonomik faaliyetlere ve nispi gelir seviyesine sahip olduğu 

Sanayi Devrimi öncesi duruma getiriyor. Marco Polo 13. yüz-

yılda Çin’e gittiğinde, Hangzhou’nun kanallarına, köprüleri-

ne ve pazarlarına hayran kalmıştı. O dönemde Hangzhou ile 

Venedik arasında ne gelir ne de teknolojik bilgi bakımından 

belirgin bir fark vardı. Tüm bunlar Batı’nın herkesin önüne 

geçtiği birkaç asırda değişti. Şimdi süreç yeniden değişiyor 

ve dünya geçmişte olduğu gibi benzer gelir seviyelerine 

doğru gidiyor, tabii ki bu kez mutlak gelir seviyesi çok daha 

yüksek… 

Işık ve gölgeler 
Küreselleşmenin ışık ve gölgelerini nasıl değerlendirebili-

riz? Görece olarak jeoekonomik açıdan bunun Asya için 

bir kazanç ve Batı için de kısmen bir kayıp olduğunu söy-

leyebiliriz. Bu nedenle de mevcut küreselleşme, ilk küre-

selleşmenin aynaya yansıyan bir görüntüsüdür. Fakat belki 

de daha önemlisi, küreselleşmenin ışık ve gölgelerine, çok 

istenen etkileri açısından da bakılabilir: Ortalama gerçek 

gelirdeki artış, küresel yoksullukta belirgin azalma, daha 

uzun ömür beklentisi, ortalama eğitim düzeyinin yüksel-

mesi, elektriğe daha iyi erişim, atık su ve içme suyundaki 

düzelme gibi... Diğer yandan bütün büyük değişimlerde 

olduğu gibi küreselleşme de yanında bazı istenmeyen 

şeyler getiriyor: Çevrenin tahribi, şimdiye kadar aile ve 

arkadaşlardan sağlanan şeylerin metalaştırılması, stres 

ve yalnızlık, uyuşturucu kullanımı, yolsuzluk, terörizm gibi 

sosyal patolojiler… 

Bu şekilde bir “pozitif” ve “negatif” listesi bile küresel-

leşmenin etkileri bakımından bütünü değil ancak ortala-

mayı gösterir; ortalama yaşam beklentisi, ortalama gelir 

seviyesi gibi…  Dünyanın çoğu ülkesinde artan eşitsizlikler 

düşünüldüğünde; bu tür ortalamalar çok daha az anlam 

taşır. Eşitsizliğin veya kutuplaşmanın olduğu bir toplum-

da, ortalama gelirin yükselmiş olması; zenginlerin (gerçek 

gelirleri daha fazla artmış olabilir) veya yoksulların (ger-

çek gelirleri durağan kalmış olabilir) yaşadığı değişiklikleri 

yansıtmayabilir. 

Bu nedenle, küreselleşme destekçilerinin bize sırala-

dığı bu belirsizliğe yer vermeyen olumlu etkiler ile pek 

çok insanın dile getirdiği hayal kırıklığı veya mutsuzluk 

yaratan etkiler arasında güçlü bir gerilim hissediyoruz. 

Bu ortalama sayılar doğru olsalar dahi, eşitsiz bir dünya-

da çok daha az anlamlıdır. Zira küreselleşme gelirlerimiz, 

kamu hizmetlerine ulaşım, boş zamanlar, istikrarlı arka-

daşlık ilişkileri, mutluluk gibi şeyler konusunda uluslara-

rası sınırların ötesindekilerle de kıyaslama yapmamıza 

imkân veriyor. “Nesnel olarak” iyi olsak bile, dünyadaki 

7,4 milyar kişi arasında bizden daha zengin veya daha 

mutlu pek çok insan olduğunu görmemiz işten bile değil. 

Bu açıdan bakıldığında, küreselleşmenin getirdiği nesnel 

gelişmeler, neredeyse doğası gereği sübjektif bir doyum-

suzluk hissini de yanında getiriyor. Bunun nasıl işlediğini 

anlarsak, belki de insan olmanın ayrılmaz bir parçası olan 

bu temel ikiliği kabul etmemiz kolaylaşır.  
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İnsanların grup kimliklerinin dinamiklerini anlamak için 

(hem de en yıkıcı biçimiyle yeniden ortaya çıkan milliyet-

çilik de dahil) bu dinamikleri şekillendiren biyolojik ve bi-

lişsel temelleri anlamamız gerekir.

Beynimiz bizim grubun üyeleriyle diğerleri arasındaki 

farkı anında anlar ve bizi tanıdıklarımıza daha nazik, tanı-

madıklarımıza düşmanca davranmak için teşvik eder. Bu 

önyargılar otomatik ve bilinçsizce, küçük yaşlarda beyni-

mize yerleşir. Bu önyargılar tabii ki keyfidir ve sık sık deği-

şir. Bugünün “onlar”ı yarının “biz”i olur. Ancak bununla te-

selli bulamayız. İnsanlar içgüdülerini dizginleyip toplumlar 

oluşturabilir. Bu sırada farklı grupların rekabeti olabilir 

ama bu rekabet savaşa yol açmaz. İnsanlar; milletlerine, 

ten renklerine, tanrılarına veya tuttukları takıma sadakatle-

rinin bilinçli tercihler olmadığını fark etseler de, kabilecili-

ğin psikolojik temelleri ortadan kalkmaz. İnsan beyni yeni 

Milliyetçilik ve Beynimiz
ROBERT SAPOLSKY

Foreign Affairs
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takım arkadaşlarının yarın bir gün düşmana dönüşebilece-

ğini düşünmeden duramaz.

Kabile beyni
İnsan beyninin biz-onlar ayrımını yapmasının derin kökleri 

var. Beyin bu tür ayrımları otomatik olarak, anında yapıyor. 

Bir gönüllü bulup beyin tarayıcısına sokun ve hızla port-

re fotoğrafları gösterin. Tarayıcıdaki kişi beyazsa, siyah bir 

yüz amigdalayı (beynin korku ve öfke duygularını kontrol 

eden bölgesi) saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede 

harekete geçirir. Çoğu kez, prefrontal korteks (duyguları 

kontrol etme, düzenleme bölgesi) bir veya iki saniye son-

ra harekete geçer ve amigdalayı sakinleştirir: “Böyle dü-

şünme, ben böyle biri değilim.” Yine de ilk tepki genellikle 

korkudur.

Aynı ırktan birinin yüzüne bakmak, ilkel beynin fuziform 

korteks adı verilen bölgesini harekete geçirir. Bu bölge 

yüzleri tanır. Başka bir ırktan birinin yüzüne baktığınızda 

bu bölge fazla hareketlenmez. Aynı ırktan birinin eline 

iğne batırdığını gördüğünüzde beynin empatiyle ilgili böl-

gesi harekete geçerken başka bir ırktan birini aynı durum-

da gördüğünüzde pek fazla hareket yaşanmaz. Herkesin 

yüzü veya acısı aynı etkiyi yaratmaz.

İnsanların grup önyargılarına yatkınlığının kökleri de de-

rindedir. İnsan biyolojisi, görsele dayanarak hızla biz-on-

lar ayrımı yapsa da, “onlar” sabit değildir ve bir anda 

değişebilir. 

Öncelikle insanlar çok katmanlı, iç içe geçmiş gruplarda 

yaşar. Farklı dinden, etnik kökenden veya ırktan insanlar; 

farklı takımı tutanlar, rakip şirketlerde çalışanlar ya da en 

basitinden Coca-Cola veya Pepsi içenler… Bu çeşitli grup 

kimlikleri sürekli değişir. Gece karanlığında bir sokakta yü-

rürken “onlar”dan birini gördüğünüzde amigdalanız çığlık 

atmaya başlar. Ama bir stadyumda yan yana oturup aynı 

takım için tezahürat yapmaya başladığınızda amigdalanız 

sessizliğe gömülür.

Devrim mi reform mu?
Milliyetçilik ve vatanperverlik insanların vergilerini ödeme-

lerini, hiç tanımasalar bile, ihtiyaç sahiplerini düşünmele-

rini sağlayabilir. Bu dayanışma, sözde akrabalığın güçlü 

kültürel temelleri üzerinde yükselse de, kısmen küresel-

leşmenin kuvvetleri tarafından kolaylıkla istikrarsızlaştırıla-

bilir. Bir zamanlar kültürlerinin arketipi olarak görülenler, 

büyükanne ve babalarının komşularından çok daha fark-

lı komşulara sahip olabilirler. Böylesi bir durumda, vergi 

ödeyen sivil milliyetçilik hızla daha karanlık bir şeye dö-

nüşebilir: Yahudileri “haşarat”, Tutsileri “hamamböceği”, 

Müslümanları “terörist” olarak damgalayan, insanlık dışı 

bir nefrete... Bugün bu zehirli milliyetçilik türü küresel çap-

ta yankı buluyor.

İnsanların mantığına seslenmek gerekiyor. Milliyetçilik 

insan bilincinin bir ürünüdür, yine bilincimiz tarafından 

şekillendirilebilir.

Modern toplum milliyetçiliğe ve başka bölünme türle-

rine saplanmış olabilir. Liderler, şovenlik ve yabancı düş-

manlığını körüklemek yerine, işbirliğini, hesap verebilirliği 

ve diğer insanları da düşünmeyi öne alacak bir yaklaşım 

geliştirebilir. Ülkenin askeri gücünden veya etnik homo-

jenliğinden kaynaklanmayan; bunun yerine yaşlılarına ba-

kan, çocuklarına empatiyi öğreten, toplumsal hareketliliği 

artıran bir milli gurur düşünün.  
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Yeni Dijital Bölünme 
Anjana Susarla, Fast Company’deki yazısında yeni 
dijital bölünmenin algoritmaların dışına çıkan 
insanlarla çıkamayanlar arasında yaşanacağını 
savunuyor. Susarla, yaşamımızdaki algoritmaları 
kontrol altına almanın üç yolunu anlatıyor.

Yaşamın tüm boyutları (sabah işe giderken hangi yolu se-

çeceğimizden, biriyle yemeğe çıkıp çıkmamaya karar ver-

meye ve kestirimci politikalar belirleme gibi karmaşık hu-

kuki meselelere dek) yapay zekâ algoritmaları tarafından 

yönlendirilebilir.

Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri, 

ayrıntılı müşteri verilerinden oluşan devasa hazineye ba-

karak fikirler edinmek amacıyla yapay zekâdan yararlanı-

yor. Bu yöntem, reklamcılar tarafından spesifik kullanıcı 

gruplarını hedeflemek amacıyla kullanılan mikro hedef-

leme gibi uygulamalarla kullanıcıların kolektif tercihlerini 

paraya dönüştürmelerine olanak tanıyor.

Benzer şekilde, birçok insan da platformlara ve algorit-

malara devletlerinden ve sivil toplum örgütlerinden daha 

ANJANA SUSARLA
Fast Company
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fazla güveniyor. 2018 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen 

bir araştırma insanların “algoritma değerlendirmelerine” 

güvendiğini, insanlardan değil algoritmalardan gelen 

tavsiyelere daha fazla uyduğunu ortaya çıkardı. 

Geçmişte teknoloji uzmanları bilgisayarlara ve inter-

nete erişebilen insanlarla erişemeyen insanlar arasında 

yaşanabilecek “dijital bölünme” kaygısı taşırdı. Dijital tek-

nolojilere erişim olanağı daha az olan insanların, para ka-

zanma ve beceri edinme konusunda dezavantajlı konum-

da olacağı düşünülürdü. 

Ancak dijital cihazların gelişimiyle birlikte bu bölünme-

nin nedeni erişim olmaktan çıktı. Artık soru şu: İnsanlar 

aşırı bilgi yüklemesi ve yaşamlarımızın tüm boyutlarını 

kaplayan algoritmik kararlar yığınıyla nasıl başa çıkacak?

Daha bilinçli kullanıcılar cihazlarla aralarına mesafe 

koyuyor ve algoritmaların yaşamlarını nasıl etkilediğinin 

farkına varıyor. Daha az bilgi sahibi tüketiciler ise karar-

larına yön verme konusunda algoritmalara daha bağımlı 

hale geliyor. 

Yapay zekânın ardındaki gizli sos
Bilişim sistemlerini araştıran biri olarak bana sorarsanız, 

bu yeni dijital bölünmenin temel nedeni, algoritmaların 

nasıl çalıştığını pek az kişinin anlaması. Kullanıcıların çoğu 

açısından ise algoritmalar bir kara kutu. 

Yapay zekâ algoritmaları verileri alır, matematiksel bir 

modele uyarlar ve hangi şarkıları sevebileceğinizden, ha-

piste kaç yıl geçirmeniz gerektiğine dair her konuda bir 

öngörüde bulunur. Bu modeller geçmişteki veriler ve daha 

önceki modellerin başarısı doğrultusunda geliştirilir ve şe-

killendirilir. Birçok insan (hatta bazen algoritmaları geliş-

tirenler de) bu modelin içinde neler olup bittiğini bilmez. 

Araştırmacılar uzun süredir algoritmaların adaleti ko-

nusunda kaygılar taşıyor. Örneğin Amazon’un yapay zekâ 

temelli işe alım aracının kadın adayları görmezden geldi-

ği ortaya çıktı. Amazon’un sistemi örtülü bir cinsiyet ayrı-

mı taşıyan sözcükleri (erkeklerin gündelik konuşmalarda 

daha sık kullandığı “yürütmek”, “yakalamak” gibi sözcük-

leri) seçerek ayıklıyordu.

Diğer araştırmalar da adli algoritmaların ırk ayrımı yap-

tığını, yoksul siyahlara diğer sanıklardan daha fazla ceza 

verdiğini ortaya koydu.

Kısa süre önce yürürlüğe giren Genel Veri Koruma 

Düzenlemesi ile insanlar algoritmalarda kullanılan 

kriterler konusunda “açıklama talep etme hakkına” ka-

vuştu. Düzenleme, algoritmik karar verme sürecine bir 

yemek tarifi gözüyle bakıyor. Tarifi anlamanız durumun-

da, bu algoritmanın yaşamınızı nasıl etkilediğini de anla-

yacağınız düşünülüyor.

Öte yandan kimi yapay zekâ araştırmacıları da adil, gü-

venilir, şeffaf, aynı zamanda da yorumlanabilir, yani ka-

rarlarını insanların anlayabileceği ve güvenebileceği sü-

reçler çerçevesinde veren algoritmalar geliştirme çağrısı 

yapıyor. 

Şeffaflığın nasıl bir etkisi olacak? Gerçekleştirilen bir 

araştırmada öğrencilerin notları bir algoritma tarafından 

verilmiş, arkadaşlarının puanlarının nota nasıl dönüş-

türüldüğü konusunda öğrencilere değişen düzeylerde 

açıklamalar yapılmıştı. Daha şeffaf bir açıklama duyan 

öğrenciler algoritmaya daha az güvenmeye başlamıştı. 

Bu durum da bir kez daha bir dijital bölünmeyi gündeme 

getiriyor: Algoritmik farkındalık sisteme duyulan güveni 

artırmıyor.

Şeffaflık her derde deva bir çözüm değil. Algoritmanın 

genel süreçleri ortaya konsa bile, ayrıntılar kullanıcıların 

anlayamayacağı kadar karmaşık olabilir. Şeffaflık sadece 

algoritmaların ayrıntılarını kavrayabilecek kadar bilgi sa-

hibi insanların işine yarayacak. 

Örneğin ABD Merkez Bankasının eski başkanı Ben 

Bernanke’nin 2014 yılında yaptığı mortgage yeniden ya-

pılandırma başvurusu sistem tarafından reddedilmişti. 

Bu tür yeniden yapılandırma başvurusu yapan insanların 

birçoğu algoritmaların kredi puanlarını nasıl belirlediğini 

anlamayacaktır. 

Yeni bilgi ekosisteminin dışına çıkmak
Algoritmalar insanların yaşamlarını büyük ölçüde etkiledi-

ği halde, kullanıcıların sadece küçük bir kısmı algoritma-

ların yaşamlarını nasıl etkilediğini kavrayacak kadar bilgi 

sahibi. 

Algoritmalar konusunda bilinç sahibi insanların sayısı-

na dair pek fazla istatistik bulunmuyor. Gerçekleştirilen 

araştırmalar algoritma anksiyetesine dair kanıtlar ortaya 

çıkardı. Bu da algoritmaları kullanan platformlarla bu al-

goritmalara bağımlı kullanıcılar arasında büyük bir güç 

dengesizliği doğuruyor. 

Facebook kullanımına dair bir araştırma, Facebook’un 

haber bildirimlerini düzenlemek amacıyla kullandığı 
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algoritmalar konusunda bilgilendirilen kullanıcıların yüz-

de 83’ünün davranışlarını algoritmadan yararlanacak şe-

kilde değiştirdiğini, yüzde 10’unun ise Facebook kullanı-

mını azalttığını ortaya çıkardı.

Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen Kasım 

2018 tarihli bir araştırma, kamuoyunun büyük çoğunluğu-

nun algoritmaların belirli amaçlar doğrultusunda kullanıl-

masına dair kaygılar taşıdığını ortaya çıkardı. İnsanların 

yüzde 66’sı algoritmaların kişisel kredi puanlarını hesap-

lamasının adil olmadığını söylerken, yüzde 57’si, otomatik 

özgeçmiş taraması konusunda aynı şeyleri söyledi.

Bireylerin küçük bir kısmı algoritmaların kişisel verile-

rini kullanmasını bir ölçüde kontrol edebiliyor. Örneğin 

Hu-Manity platformu, kullanıcılarına verilerinin ne kada-

rının toplanmasına izin vereceklerini belirleme seçeneği 

sunuyor. Çevrimiçi ansiklopedi Everipedia kullanıcıların 

düzenleme sürecinde pay sahibi olmasını sağlıyor. Yani 

kullanıcılar bilgilerin toplanma ve kendilerine sunulma 

şeklini kontrol edebiliyor.

Ancak platformların büyük çoğunluğu ne son kulla-

nıcıya böyle bir esneklik sağlıyor ne de algoritmaların, 

haber akışlarının düzenlenmesinde ya da kendilerine 

önerilen içeriklerin belirlenmesinde kullandığı tercihleri 

seçme hakkı sunuyor. Gerçekleştirilen bir ankete katılan 

Facebook kullanıcılarının yüzde 74’ü platformun kişisel 

ilgi alanlarını nasıl belirlediğini bilmediğini söylüyor. 

Bana sorarsanız, yeni dijital okuryazarlık bilgisayar kul-

lanmak ya da internette gezinmek değil, kesintisiz inter-

net bağlantılı bir yaşam tarzının sonuçlarını anlamak ve 

değerlendirmek anlamına geliyor.

Bu yaşam tarzı insanların birbirleriyle etkileşimini; yeni 

bilgilere verdikleri dikkat düzeyini ve karar verme süreç-

lerinin karmaşıklık düzeyini önemli ölçüde etkiliyor. 

Artan algoritma anksiyetesini, ekonomide yarattığı 

paralel dönüşümlerde de görebilirsiniz. Küçük bir grup 

otomasyonun nimetlerinden yararlanırken, çalışanlar ise 

tetikte bekliyor. 

Algoritmik düzenleme sisteminden tamamen çıkmak 

bir lüks niteliğinde; hatta ileride sadece seçilmiş bir azın-

lığın erişebildiği bir varlık sembolü haline bile gelebilir. 

Sorun, dijital ayrımın yanlış tarafında yer alanların göre-

ceği ölçülebilir zararın ne olacağı.

Dönüşüm Tablosu 
Anjana Susarla/Michigan Devlet Üniversitesi

1
Algoritmaların önerilerini anlayın ve kaçının. Algoritma düzenlemeleri genellikle okunan içeriklere da-

yanır. Ne gördüğünüz ve neden gördüğünüz konusunda kendinizi eğitmeye çalışın. Örneğin Facebook’un 

“Bunu neden görüyorum?” şeklinde bir özelliği vardır. Chrome’daki DF Tube uzantısı YouTube sayfalarını 

olabildiğince minimum özellikler barındıracak şekilde aktarır ve video önerileri kısmını kaldırır. 

2
Algoritma farkındalığı geliştirin. Kendinizi günümüz bilgi ekonomisi konusunda eğitin. Cathy O’Neill’in 

yazdığı Weapons of Math Destruction ve Frank Pasquale’nin The Black Box Society: The Secret Algorithms 

That Control Money and Information kitabı gibi kitapları okuyun.

3
Verilerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Dijital sorumluluk alın ve çevrimiçi ortamda neleri paylaşmanız ve 

neleri paylaşmamanız gerektiğini öğrenin. Sosyal medya sitelerinin hakkınızda bildiği şeyleri öğrenme ko-

nusunda da adımlar atabilirsiniz. 
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Bu başlığı dilbilgisi açısıdan nasıl çözümlerseniz çözüm-

leyin otuz yıl sonra insanların geri dönüp yüzyılımızın 

başlangıç yıllarına baktığında büyük, ağır, uzun vadeli—

özellikle de temel araştırmalar alanındaki—problemler 

hakkında bizim yaptıklarımıza ve düşündüklerimize şaşırıp 

kalacaklarına inanıyorum. Bizim yazdığımız ve inovatif ol-

duğumuz için kendimizi tebrik ettiğimiz kitap ve makale-

leri okuyacaklar. Kendimize ilişkin bugün çizdiğimiz port-

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

gibi reklam edilen araştırmalarıyla karakterize olan bozucu 

ve yaratıcı bir toplumu resmediyor. Torunlarımız kuşkusuz 

Büyük Fikir Kıtlığı

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

raları da okuyacak. Ama aynı zamanda büyük düşünmede 

yaşanan tarihsel bir kıtlığın talihsiz sersemletici etkilerini 

de deneyimleyecekler. 

Hem kelime anlamıyla hem de metafor olarak okumanı-

zı rica edeceğim üç örneğin yardımıyla ne demek istediği-

mi anlatmaya çalışacağım:

Birinci olarak, hangi başarılı şirket temel bilimler ve tek-

nolojiden en çok yararı sağlamış ama bunlara en az deste-

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

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

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

guları kilit altına alır ve kendi bilim insanlarının kamusal ve 

açık araştırma konferanslarına katılmasına kesinlikle izin 

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

gisayar biliminin gelişimine katkıda bulunacak ve başka-

larının erişip üzerinde yeni şeyler inşa edebileceği hiçbir 

açık araştırmayı finanse etmez. Bu tür davranışların doğal 

olduğunu düşünebilirsiniz, Apple—ya da herhangi başka 

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

kabet öncesi temel bilimlerin, örneğin Bell Laboratuvarla-

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

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

paylaşılacak bir miktar açık temel bilim araştırması yapma-

dan sütün kaymağını almaya devam edemezsiniz. Burada 

açık ve paylaşılan kilit kavramlardır. 

İkinci olarak, bugün akla gelmeyecek yollarla çamaşırları-

mızı yıkamaya, evlerimize yemek sevk etmeye ya da gene 

bir başka app ile bizi eğlendirmeye çalışan bütün o star-

tup’ları düşünün. Yeni teknolojiler, bilim ve teknolojideki 

gerçek keşifler ve icatlar bile bugün startup sürecinde ya-

tırımcıların beklentilerini karşılamak için banallaştırılıyor. 

Startup’lar genel olarak odak kurbanıdır. Örneğin, dana 

eti olmadan ve çok az su kullanarak gerçek sığır filetosu 

yapmak için gen replikasyonunu kullanan bir startup, Fe-

deral İlaç Dairesinin getirebileceği sorunlardan kaçınmak 

için deri yapmaya yönlendiriliyor. Bu kulağa pratik gele-

bilir ama hiç de cesur sayılmaz. Sonunda yatırım getirisi 

sağlamada işe yarayabilir, olumlu nakit akışı oluşturabilir 

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

ve aynı şekilde vejetarjanlara yardımcı olabilecek, dünyayı 

değiştirici bir buluş değildir. 

Üçüncü olarak, hükümetle ilgilidir. Şu anda Trump yöne-

timi altında olduğu gibi, bütün oda pis kokarken bir koku 

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

bir süre ekonomik getirisi olmayacak bir dizi problem dü-

şünün. Bunlar sadece geniş zaman ufku gerektiren ve yük-

sek risk içeren problemler olmakla kalmaz, aynı zamanda 

bunların çözümlerine ancak paylaşarak, birlikte çalışarak, 

içgörü havuzları oluşturarak ve birbirimizin omuzlarına da-

yanarak ulaşabileceğimizi biliriz. Devlet laboratuvarları ka-

patılmadan önce bu amaçların bazılarına hizmet etti; öğ-

retim üyeleri kendilerini startup’lar kurma ve fikri mülkiyet 

işlerini kaptırmadan önce üniversiteler de ediyordu. Geniş 

ölçekli devlet fonları ve hükümetler arası fonlar kilit öneme 

sahiptir ama bunlar artık hızla dibe çakılıyor. 

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

leyecek olursak, kapitalizm demokrasi değildir. ABD’de 

bugün kurtlar sofrasında yaşıyoruz, toplum uzun vadeli 

işbirliği karşısında kısa vadeli rekabeti vurguluyor. Toplu-

ma yararlı olmak değil kazanmak önemli. Çocuklar Alan 

Turing değil Mark Zuckerberg olmak istiyor. 

Sosyal esenliğe ilgisizlik bir gecede ortaya çıkmadı. 

İkinci Dünya Savaşından bu yana, özellikle Cumhuriyetçi 

yönetimler işbaşındayken Amerikan ekonomik refahının 

arkaplan müziğinde hep bu vardı. Bugün en büyük eko-

nomi biziz ama dünyadaki en zengin, sosyal bakımdan en 

bilinçli ve en üretken insanlar kim? Hangi listeye bakarsa-

nız bakın ilk beş ülke hep Danimarka ve İsveç gibi sosyal 

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

niyete sahip. Yurttaşlarına müşteri gözüyle bakmıyorlar.

“Her Çocuk İçin Bir Bilgisayar“ kampanyasını başlattı-

ğımda herkes—gerçekten herkes—bana, insanları katılma-

ya teşvik edebilmem için bunu kâr amaçlı bir organizas-

yon olarak yapmam gerektiğini söyledi. Paradan başka bir 

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

ganizasyon oldu ve tüm katılanlar da ceplerini doldurmak 

yerine çok daha büyük bir amacı paylaşan insanlardı. 

Aynı şekilde 25 yıl önce kurulduğunda MIT Media Lab 

de piyasa kuvvetlerinin yapmadığı şeyleri yapmaya yönel-

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

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

olduğu söylenen şeyler yapıyorlar.

Torunlarımızın torunları, eğer hâla bu dünya üzerinde 

var olacaksa bu ancak çevre, barış ve küresel refah için 

dünya işbirliği sayesinde olmuş olacak. O nedenle sosyal 

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

se bugün kaçınılmaz olarak yaratılan fikir kıtlığını giderme-

nin yolu da sosyal zihniyeti genel olarak bilim ve teknoloji-

ye yaymak olmalı.  

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

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

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

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

ta kimi emek türlerinin çalışma sınıfına girdiğini fark ede-

meyiz. Bütün gün dikilirseniz ya da bir ekrana bakarsanız  

HENRY  COWLES 
AEON

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

sel beceri gerektirmesi durumunda, bu güçlük fark edil-

meyebilir; bu da bu tür görevleri gerçekleştirenleri değer-

lendirmeyi ve takdir etmeyi güçleştirir.

Bilişsel katkılarıyla tanımlanan işler, sadece diğer emek 

türleri tehdit altında olduğunda gündeme geliyor. İnova-

tif yöntemler yüzünden işsiz kalmanız ya da yerinizi bir 

makinenin alması bu becerilere ve insana özgü zihinsel 

durumlara odaklanılmasını sağlıyor. Elbette hiçbir iş sade-

ce fiziksel ya da sadece zihinsel değildir. Ancak yapılan 

işe verilen değerin belirlenmesinde bilişsel beceriler özel 

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

töründeki, genellikle kadınlar tarafından gerçekleştirilen, 

eskiden beri düşük ücret ödenen işler. Ekonominin diğer 

alanlarındaki otomasyon korkusu attıkça duygusal emek 

de gündeme gelmeye başladı.

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

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

şüm yeni bir bilişsel kategori yaratmıştı. Çalışma hayatının 

geleceğine dair kaygılar, mevcut işlerin güçlük düzeyleri-

nin yeniden değerlendirilmeye başlanmasına yol açmıştı. 

Özellikle de yeni teknolojilerin çiftlik ve fabrikalardaki el 

emeğini tehdit ettiği algısı, birçok kişinin daha sabit işle-

re–ofislere yönelmesini sağlamıştı.

George Miller Beard, ABD toplumunun illeti olarak gör-

düğü “sinir zayıflığı” kavramına popülerlik kazandıran isim 

oldu: Modern dünyanın hızlı ve sürekli değişimi insanı si-

nirsel açıdan bitkin düşürüyordu.

Beard ve diğerlerine göre, bu durumun nedeni tekno-

lojik değişimin–benzeri görülmemiş ve tehlikeli olarak ni-

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

ortamda ortaya atıldı. Kavram, hem ofis çalışanlarının da 

fabrika çalışanları kadar bitkin düşebileceğini açıklamaya 

hem de çağın insanını işsiz kalmaktan kurtaran bu emek 

türünü onurlandırmaya yarıyordu.

Sinir zayıflığına dair tıbbi açıklamalar ve üretim sektö-

ründeki mekanik gelişmelerin bir araya gelmesi “beyin 

emeğini” gündeme taşıdı. Beyinlerini kullanarak çalışan-

lar da artık ne kadar bitkin düştüklerini anlatabiliyor ve bu 

kadar bitkin düşmelerine yol açan işlerin şimdilik güvenli 

olduğunu düşünebiliyordu.

Düşününce, biraz garip bir rahatlama şekli. Bu kavramın 

savunucularına göre “beyin emeği” bizi insan yapan an-

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

runluluğunun, bilişsel emeğin sağlık üzerindeki etkilerine 

çözüm bulma çabasına baskın çıktığını görebiliyoruz.

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

li. Bilim ve tıptaki zihin-beyin bağlantısına dair ilerlemeler 

“duygusal bir U dönüşü” gerçekleştirerek, duyguların sos-

yal yaşam ve kişisel esenlik üzerindeki olumlu ve olumsuz 

boyutlarının dikkate alınmasını sağladı. Kimlik ve etkile-

şim kavramlarını değerlendirmede duygusal nöroloji kilit 

bir önem kazandı. Duygusal bir çağda yaşıyoruz.

Aynı zamanda da teknolojinin işgücü üzerindeki etkisi-

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

çekleştiremeyeceği yeni görevler bulma arayışına itti.

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

gusal emek” kavramında buluştu. Psikiyatrlar ve diğer 

isimler bu tür işlerin ne kadar zorlu ve yıpratıcı olabile-

ceğini vurguluyor. İster bakım sektöründe olsun ister 

evde, duygusal emek uzun süredir kadınlarla özdeşleşti-

rilmiş halde; şimdiye dek görmezden gelinmesinin temel 

nedenlerinden biri de bu zaten. Günümüzde, teknolojik 

değişimin etkisiyle, duygusal emek otomasyondan etki-

lenmeyecek çalışma türlerinden biri olarak görülmeye 

başlandı.

Yapay zekâya karşı duygusal emek, fabrikalardaki me-

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

lışma şekillerinin yüceltilmesi amacıyla bilim ve tıbbın 

kullanılması anlamına geliyor. Her ikisinin de imalat sek-

töründeki işlerin tehlikeye girmesinin ardından, insanla-

rın yeni çalışma şekillerine değer kazandırma çabası sa-

yesinde gündeme geldiği söylenebilir. Öyle de olsa, bu 

sayede uzun süre boyunca hak ettiği değeri görmeyen 

işleri takdir etmeye başlamamız iyi bir şeydir.

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

Asıl risk, şirketlerin duygusal emek konusunda kurum içi 

kaynaklardan yararlanmak yerine (tıpkı beyin emeğinde 

olduğu gibi) dış kaynak kullanımı yoluna gitmesi olacaktır. 

Yüz yıl önce yönetim danışmanlığı sektörünün yükselişi, 

“beyin emeğinin” ortaya çıkışı sayesinde gerçekleşmişti. 

Aynı durumun duygusal emek konusundaki karşılığı ne 

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

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

pında binlerce düşük ücretli işçi, yapay zekâ programla-

rına güç veren, milyonlarca parçadan oluşan veri ve gö-

rüntü havuzu içinde acı içinde debeleniyor. Bunlara, yeni 

“marabalar” deniyor.

Bu işçiler (bilgisayarlar enformasyonu anlayabilsin diye 

verileri etiketleyenler) hem sosyal bilimcilerin hem de di-

ğer uzmanların ilgisini çekmeye başladı. ABD’deki gelir 

eşitsizliği muammasını kısmen de olsa açıklayabilecekleri 

hatta nasıl düzeltileceğine dair yol gösterebilecekleri söy-

leniyor.

Yapay zekânın her şeyi bildiği düşünülüyor ama gerçek-

te pek de öyle değil. Mesela sürücüsüz araçların arkasın-

daki yapay zekâya baktığımızda, sensörlerin caddelerin ve 

her türlü tehlikenin muhteşem çözünürlükte fotoğraflarını 

Yeni Marabalar
STEVE  LEVINE

Axios
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çektiğini, her türlü sürüşten kazanılan 

deneyimle beslendiğini görürüz. Ancak 

otonom teknoloji şirketlerinin hâlâ in-

sanlara ihtiyacı var. Yapay zekânın bak-

tığı şeyin (ağaçlar, dur işaretleri, yaya 

geçitleri) ne olduğunu bilmesi için bir 

insanın bunu ona söylemesi gerek.

İnsanlar etiketlemese, yapay zekâ ap-

taldır. Gökdelenle örümceği ayırt ede-

mez. Ama bu şirketlerin etiketlemecilere 

iyi ödeme yaptıkları anlamına gelmiyor. 

Tersine ödeyebilecekleri en düşük ücreti 

ödüyorlar. ABD’de saatte 7-15 dolar arası 

kazanıyorlar. Bu belki de en yüksek üc-

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

Bu işin kazançlı çıkanı yapay zekâ şir-

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

Kaybedeni ise ister zengin ister fakir bir 

ülkede olsun, çok düşük ücret alan işçi-

ler. 
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14 Haziran 2109 tarihli The Guardian’da  
Ronald Purser’ın “Mindfulness Komplosu”  
başlıklı bir yazısı yayınlandı. Purser’in 
önümüzdeki günlerde McMindfulness adlı 
bir kitabı çıkacak. Coventry Üniversitesinden 
Masoumeh Sara Rahmani de 7 Haziran 2019 
günlü The Conversation Global’da mindfulness 
konusunu inceleyen bir yazı yazdı. Daha önce 
de aynı yerde Peter Doran bu konuyu ele almıştı. 
Aşağıda, bu üç makaleden yaptığımız  
bir derlemeyi sizlere sunuyoruz.

Mindfulness Komplosu
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Mindfulness son yıllarda ana akım düzeyine yükseldi.  

Oprah Winfrey’den Goldie Hawn’a kadar ünlülerin kucakla-

dığı, meditasyon koçları, rahipleri ve nörologları, CEO’ları 

aydınlatmak üzere Davos’taki Dünya Ekonomik Forumunda 

boy gösteren bir hareket haline geldi. Hareketin kurucula-

rı bilim ve meditatif disiplinlerin bir karması olarak mind-

fulness’ın evrensel ya da küresel bir Rönesans tutuşturma 

potansiyeline sahip olduğunu ileri sürüyorlar. 

Mindfulness değeri sadece ABD’de 4 milyar doları 

aşan bir endüstri haline gelmiş bulunuyor. Bu pazarda in-

dirilebilir app’lerden kitaplar ve çevrimiçi derslere kadar 

birçok ürün var. Amazon’da satışa sunulan, adları mindful-

ness ile şu ya da bu şekilde ilişkilendirilmiş 60.000 kitap 

var. Kitap ve dergilerin yanı sıra workshop’lar, çevrimiçi 

dersler, belgesel filmler, app’ler, bilezikler, güzellik ürünle-

ri ve pahalı konferanslar satışa sunuluyor. Mindfulness ha-

reketi okul ve üniversitelerden Wall Street ve Silikon Vadisi 

şirketlerine, ABD silahlı kuvvetleri de dahil devlet daireleri-

ne kadar birçok kuruma sirayet etmiş bulunuyor. 

Mindfulness hiç bu kadar popüler olmamıştı. Mindfulness 

bugün mastır ve doktora programlarına, üniversite araştır-

ma merkezlerine, özel dergi ve konferanslara konu oluyor. O 

kadar ki geçenlerde Oxford Üniversitesinde mindfulness ve 

psikolojik bilim adına yeni bir profesörlük ihdas edildi.

“Mindfulness devrimi”
İlk olarak 2014’te Time dergisine “Mindfulness Devrimi“ 

başlığıyla kapak konusu olduğunda, iç sayfalardaki yazı-

da standart bir mindfulness dersinin değişmez bir sahnesi 

şöyle tasvir ediliyordu: Bir kuru üzüm tanesini çok yavaş 

bir şekilde yemek. Yazar şunu iddia ediyordu: “Birkaç da-

kika boyunca tek bir üzüm tanesine odaklanma yeteneği, 

eğer bunun gerektirdiği beceriler 21’inci yüzyılda var kal-

manın ve başarılı olmanın anahtarı ise hiç de aptalca bir 

şey değildir.” 

Mindfulness, Budist gelenekten türetilmiş bir tür me-

ditasyon. Aslında temel konsantrasyon idmanından başka 

bir şey değil. Kişiyi yerleşik düşünce kalıplarını, duygu ve 

bedensel duyularını hiçbir hükümde bulunmadan gözle-

meye teşvik ediyor. Bu yeni tür Budizm, Budist Modernizm 

olarak da adlandırılıyor. Kökeni 19’uncu yüzyılda olan bu 

akım Batılı kolonyal güçlerin Güneydoğu Asya’yı etkileri 

altına almasıyla bazı Budist seçkinlerin Budizmi, Batılı bi-

lim ve felsefeye uyarlama çabası olarak doğmuş. Böylece 

Budizm, meditasyonu ve kişisel derin düşünceyi vurgu-

layan ama evrensel, rasyonal ve bilimle uyumlu bir şey 

olarak yeniden biçimlendirilmiş. Jon Kabat-Zinn gibi gü-

nümüz meditasyon guruları Budizmin bu yorumunu sahip-

lenip popülarize ediyor. 
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Mindfulness hareketinin temel mesajı tatminsizliğin 

ve stresin altında yatan nedenin kendi aklımızda yattığı-

dır. Her an aklımızda ne olmakta olduğuna dikkat verme-

yi başaramazsak kendimizi geçmişe ilişkin pişmanlıklara 

veya geleceğe ilişkin endişelere kaptırır ve mutsuz oluruz. 

Modern mindfulness hareketinin babası olarak adlandırı-

lan Kabat-Zinn buna “düşünme hastalığı“ diyor. Onun gö-

rüşüne göre, herhangi bir hüküm vermeden yaşadığımız 

ana yoğunlaşmamız dünyayı değiştirecektir. 

Meditatif pratik savunucularından Nörolog Richard 

Davidson ise şöyle diyor: “Kendini iyi hissetmek–wellbe-

ing–öğrenilebilir bir beceridir, tıpkı insanın spor salonun-

da idman yaparak adalelerini güçlendirmesi gibi.”

Dikkat ekonomisi
Bugün meditasyon ve mindfulness uygulamalarının bu 

kadar yaygınlaşması bir tesadüf değil. Neoliberalizm ve 

onunla bağlı “dikkat ekonomisinin” yükselişi tüketimci ve 

girişimci zamanımızın işaretleridir. Şirketler ve egemen 

kurumlar zaman ve dikkatimizi ele geçirip yönlendirerek 

büyüyüp gelişiyor.

Bizler hayatlarımızı tüketiciler olarak belirleyince ha-

yatlarımız sonsuz bir dizi tercih ve işlemden ibaret hale 

geldi. Aynı zamanda bir zamanlar serpilip gelişen doğal ve 

kültürel biyoçeşitlilikle olan ilişkilerimiz dumura uğradı ve 

bir dizi ekrandaki tele-vizüel gösteriye dönüştü.

Bu “dikkat ekonomisine” hapsolmamız hızlandıkça 

bağımlılık, yalnızlık, depresyon ve yabancılaşmamız peki-

şiyor. Bu karmaşıklıktan yoksun ve büyüsünü yitirmiş dün-

yaya kendimizi kaptırdıkça özen ve anlam, doğa ve diğer 

insanlar, hepsi ekranların ardına geçiyor. 

İnsanların neoliberal modelin kendilerinden talep etti-

ği şeye ayak uydurması bekleniyor. Stres patalojikleştirilip 

özelleştirildi ve stresle başa çıkma sorumluluğu toplum-

sal, ekonomik ve politik bağlamlarından soyutlanarak ta-

mamen bireylere yüklendi.

İşte bu koşullarda mindfulness günümüz neoliberaliz-

minin birçok özelliğine ve dikkat ekonomisinin talepleri-

ne karşı tedavi edici bir tepki olarak görülebiliyor. Aslında 

mindfulness kökenli pratikler neoliberal “özbakım” (self 

care/self help) mantığıyla iç içe geçiyor, neoliberalizmin 

toplumdan kopup akıntıya kapılmış bireysel kaderlerimizin 

sorumluluğunu kendi ellerimize alma buyruğuyla artan öl-

çüde tutarlı görünüyor. Son otuz yıl içinde kamusal ve özel 

kurumlarımıza nüfuz eden bu mantığa göre “kendi kendi-

mizi regüle etmek” ve dayanıklılık kazanmak zorundayız—

ya kendimizi uyarlayacağız ya yok olacağız.

Böylece mindfulness hiper tüketimciliğe karşı bir 

soluklanma imkânı (ya da işyerindeki üretkenliği artırma 

baskılarıyla başa çıkma mücadelemize bir destek) ola-

rak pazarlanıyor. Aslında pozitif psikoloji ve daha geniş 

mutluluk endüstrisi gibi mindfulness da stresi depolitize 

ediyor.

 

Kanıtlar sınırlı
Birçok insan mindfulness’ı yararlı buluyor. Her gün uygu-

layan ve onun yaşamlarına yardımcı olduğunu hisseden 

insanlar var. Bunun kendilerine daha geniş ve ferah, öz-

gürleştirici bir farkındalık kazandırdığını belirtiyorlar.

Kuşkusuz mindfulness uygulamalarının bazı değerli 

boyutları var. Zihinsel derin düşüncelere akort yapılması 

stresi azaltmaya, aynı şekilde kronik anksiyeteye ve birçok 

başka rahatsızlığa yardımcı olur. Verdiği otomatik tepkile-

rin bilincinde olması insanı daha soğukkanlı ve potansiyel 

olarak daha nazik yapabilir.

Ne var ki mindfulness’ın tesir gücü konusunda fazla 

bilimsel kanıt yok. Perspectives on Psychological Sciences 

dergisinde yayınlanan bir makalede bir dizi psikolog ve 

bilişsel bilimci, yükselen bir trend olmasına rağmen min-

dfulness konusunda eldeki verilerin çok kısıtlı olduğu uya-

rısında bulunuyor. 



TEMMUZ ‘19  /  58

Aslında mesele mindfulness uygulamalarında değil. 

Gerçek problem Budist uygulamaların etik ve felsefi içgö-

rülerinden arındırılarak seçmeci bir şekilde benimsenme-

sinde yatıyor. Orijinal Budist anlayışında mindfulness ahla-

ki bir yaşamdan ayrılamaz. 

Mindfulness sadece kişisel ve bireysel deneyime in-

dirgenebilecek bir şey değildir. Yararlı ve özgürleştirici 

içgörüler sunabilmesi için özen ve topluluk ahlakına bir 

geçiş kapısı olarak uygulanmalıdır. Aslında her türlü bil-

gi konumla bağlıdır, bilmek ve düşünmek ilişkiler dikkate 

alınmadan anlaşılabilir bir şey değildir. Bedenlerimize, zi-

hinlerimize ve mekânlarımıza kadar uzanıp düşünce tarzı-

mızı etkileyen iktidar ilişkileri de buna dahildir.  

Çare içimizde mi?
Ne var ki hiç de adil olmayan toplumumuzda onu değiş-

tirmeyi denemeden başarı vaat eden bir şey devrimci 

olamaz—sadece insanlara duruma ayak uydurmada yar-

dımcı olur. Mindfulness çektiğimiz acıların nedenlerinin 

nasıl yaşadığımızı belirleyen politik ve ekonomik çerçe-

velerde değil, çok büyük ölçüde içimizde olduğunu söy-

lüyor. İnsanların acı çekmesini azaltmak kuşkusuz asil bir 

amaçtır ve cesaretlendirilmesi gerekir. Ancak mindfulness 

koçları kişisel stresin toplumsal nedenlerinin de olduğunu 

kabul etmelidir. Bu yapılmazsa mindfulness gerçek dev-

rimci potansiyelinden arındırılmış ve insanları kendilerine 

odaklandıran banal bir şeye indirgenmiş olur. 

En kötüsü, mindfulness pratiği dikkat odağının içsel-

leştirilmesini teşvik ederek sivil sorumluluğa dikkat verilme-

mesini getiriyor. Ben-merkezci “özgürlüklerin” kutsanması 

bireyi işbirlikçi ve adil bir toplum içinde gerçek özgürlüğü 

bulacak kolektif bir mindfulness’ı beslemekten alıkoyuyor.

Etik ve bağlamsal köklerinden koparıldığında mind-

fulness uygulamaları sonunda bize acı çektiren kaynakları 

destekler duruma düşebilir. Ama doğru—acının güçlü ku-

rumsal kaynaklarının kavranmasıyla uyumlu bir şekilde—

uygulandığında mindfulness eleştirel yaklaşım ve direni-

şin yolu da olabilir.  
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Project Syndicate sitesindeki yazısında  
Robert Skidelsky,* ekonomistlerin hedefinin, 
genel kanunların keşfedilmesini engelleyen 
dillerin yerine matematiğin evrensel dilini 
kullanmak olduğunu ve bu anlayışın, Batı’nın 
gücünü yitirmesi yüzünden artık sürdürülemez 
bir hal alan Batılı kibrinin yüceltilmesi anlamına 
geldiğini savunuyor.

Haziran ayında hayata veda eden tarihçi Norman Stone, 

tarih öğrencilerinin yabancı dil öğrenmesi konusunda ıs-

rar ederdi. Yabancı dil insanların kültürüne ve tarih kültü-

rüne erişme olanağı verirdi. Dolayısıyla dil öğrenimi bir ta-

rihçinin teknik donanımının ayrılmaz bir parçası olmalıydı. 

Ekonomistlerin 
İmparatorluğunun Çöküşü

* İngiliz Lordlar Kamarası üyesi olan Robert Skidelsky, Warwick Üniversitesi 
fahri politik ekonomi profesörüdür. John Maynard Keynes’e dair üç ciltlik bir 
biyografi kaleme alan Skidelsky, siyasi kariyerine İşçi Partisinde başlamış, Lordlar 
Kamarasında Muhafazakâr Partinin Hazine Sözcüsü olmuş, 1991 yılında NATO’nun 
Kosova’ya müdahalesine karşı çıkınca Muhafazakâr Partiden uzaklaştırılmıştır. 
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Uluslararası ilişkilerin geçmişini ve geleceğini anlamanın 

kilit noktası buydu.

Ancak yabancı dil bilmenin önemine dair inanç, ta-

rihçiler arasında bile etkisini yitiriyor. Tüm sosyal bilimler, 

belirli ölçülerde, kendi bakış açılarını da yansıtan evrensel 

bir dile yöneliyor. Dolayısıyla bilgi modelleri de doğa bi-

limlerinin hassasiyetine ve genelliğine erişmeyi hedefliyor. 

İnsanların davranışlarını evrensel ve (en önemlisi de) tarih 

dışı ilkeler doğrultusunda anlamamız durumunda, bu dav-

ranışları kontrol etmemiz (ve geliştirmemiz) de mümkün 

olabilir.

Ekonominin dili
Bu anlayışın cazibesine kapılan sosyal bilimlerin başında 

ekonomi geliyor. Ekonomi biliminin favori evrensel dili 

ise matematiktir. İnsani davranışlar modeli yakın gözleme 

dayanır. Ancak bunun ekonomistin entelektüel ve politik 

ortamından etkilenmediğini iddia eder. Bu anlayış, “Bütün 

koyunlar beyazdır, dolayısıyla karşıma çıkacak bir sonraki 

koyun da beyaz olacaktır” türünden mantıksal çıkarımlara 

ulaştırır. Ekonomi diline çevirirsek: “Tüm insanlar kazancı 

maksimize etmek isteyen rasyonel varlıklardır. Dolayısıyla 

her koşulda kazançlarını maksimize edecek şekilde davra-

nırlar.” Bu yöntem ekonomi bilimine benzersiz bir kestirim 

gücü verir. Özellikle de tüm kazançların nicel bir şekilde 

ifade edilebilmesi ve yönetilebilmesi durumunda. Bu du-

rum, ekonomiyi, Paul Saumelson’un ifadesiyle “sosyal bi-

limlerin kraliçesi” haline getirir.

Ekonomistler, teorik olarak, çıkarımlarını test etmeleri 

gerektiğini inkâr etmez. Bu noktada özellikle tarihin faydalı 

olabileceği düşünülebilir. Tüm koyunlar gerçekten de her 

yerde ve her iklimde beyaz mıdır? Ancak ekonomistlerin 

çoğunluğu tarihsel kanıtları küçümser, tarihe çenesi dü-

şük ihtiyar muamelesi yapar. Tarihe tek bir yaklaşım yolları 

vardır: Ekonometri. Geçmiş en fazla istatistiksel araştırma-

ların yapılabileceği alandır.

Tarih körlüğü
Ekonomist Robert Solow ekonomi tarihinin ekonometriyle 

özdeşleştirilmesini ya da kendi ifadesiyle “tarih körlüğü-

nü” acımasız bir şekilde eleştirir: “Mesleğin en iyi ve en 

parlak isimleri ekonomiye toplumsal fizik bilimi muamelesi 

yapıyor. Tek ve evrensel bir model olduğunu, gereken tek 

şeyin bu modeli hayata geçirmek olduğunu söylüyorlar. 

Modern bir ekonomist yanında bilgisayarıyla birlikte bir 

zaman makinesine koyarak dilediğiniz yere, dilediğiniz ta-

rihe gönderseniz de hangi çağda ve nerede olduğunu bile 

sormadan bir şirket kurabilir sanılıyor.”
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Kısacası, ekonomistlerin tarihsel modelleri, geçmiş-

teki insanların da çağımızdaki insanlarla aynı değerlere 

ve motivasyona sahip oldukları varsayımına dayanıyor. 

Nobel ödüllü ekonomist Robert Lucas, bu yaklaşımın 

mantıksal sonucunun şu olacağını söylüyor: “Dünyadaki 

insanların temel davranış özelliklerini sergileyerek birbir-

leriyle etkileşime giren robotlarla dolu mekanik, yapay 

bir dünya.”

Ekonomistlerin hedefi, genel kanunların keşfedilme-

sini engelleyen dillerin yerine matematiğin evrensel dilini 

kullanmak. Elon Musk, tüm insanların beyinlerini doğru-

dan dünyaya bağlayarak, Lucas’ın etkileşimli robotlarını 

bir adım ileriye taşıyor. Böylece düşüncelerimiz herhangi 

bir dilin aracılığına gerek kalmadan iletilmiş olacak. “Kapı 

açılsın” diye düşüneceksiniz ve kapı açılacak. Ekonomistler 

modellerine Tanrı’yı da katmaya çalışırken, robotik ütopya 

yanlıları ise insanlığın düşüşünü, tanrısal insanlar yarata-

rak tersine çevirmeye çalışıyor.

Batılı kibrinin yüceltilmesi
Doğrusunu isterseniz, bu anlayış Batılı kibrinin yüceltilme-

si anlamına geliyor. Batılılar hâlâ kendilerini evrensel kül-

türün kurucusu, Batılı olmayanları ise geri kalmış kültürler 

olarak görüyor. Batının ekonomik hâkimiyeti azalmasına 

rağmen bu durum, Batılıların kendi uygarlığını ihraç etme 

hevesini azaltmadı. Dünyayı kurtarma yöntemi olarak “İyi 

ekonomi”nin yerini evrensel insan hakları alsa da amaç 

yine aynı: Batılı olmayan herkese eksiklikleri konusunda 

akıl vermek.

Bu noktada bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz: 

Evrensel anlayış, tam da Batı’nın gücünü yitirdiği dönem-

de zafere ulaştı. Üstelik Batılı anlayışı evrensel hale getiren 

de bu güçtü. Hıristiyanlığın dünyaya yayılmasını misyoner-

ler değil, fetihler sağlamıştı.

Aynı şey Batılı sosyal bilimler ve genel anlamda Batılı 

değerler için de geçerli. Batılı olmayanlar Batı’nın vesa-

yetinden kurtulmak amacıyla Batı’nın gelişim, özellikle de 

ekonomik gelişim modelini benimsedi. Bu durum, (bir Batı 

icadı olarak) ekonomiye bir avantaj sağlıyor. Ekonomi bir 

anlamda beyaz adamın sihirli icadı. Ancak bu sihrin ardın-

da güç ve otorite olmadığında cazibesi de azalıyor. Batılı 

olmayanlar hâlâ Batı’nın başarısını taklit etmek istiyor an-

cak bunu kendi yöntemleriyle becermeyi deniyor. Chicago 

Üniversitesi ve MIT’nin yerini Çin ve Hindistan’daki üniver-

siteler alıyor, Batılı olmayanlar hangi Batılı değerleri be-

nimseyeceğine kendileri karar veriyor.

Bununla birlikte, dünya ortak bir insanlık hissine ula-

şabilmek için evrensel bir şeylere ihtiyaç duyuyor. İşin zor 

yanı, felsefeci Thomas Nagel’in “yersiz bakış” olarak adlan-

dırdığı, kültürel fetişizmi ve bilimciliği aşan, insanları ikisi 

arasında bir seçim yapmaya zorlamayan bir anlayış benim-

semek. Bu görev ekonomiye değil, felsefeye düşüyor.  

Batılılar hâlâ kendilerini 
evrensel kültürün 
kurucusu, Batılı 
olmayanları ise geri 
kalmış kültürler olarak 
görüyor. Dünyayı 
kurtarma yöntemi 
olarak “iyi ekonomi”nin 
yerini evrensel insan 
hakları alsa da amaç 
yine aynı: Batılı 
olmayan herkese 
eksiklikleri konusunda 
akıl vermek.



AĞUSTOS ‘19  /  62

Silikon Vadisini  
Devlet Nasıl Yarattı

Code: Silicon Valley and Remaking America 
kitabının yazarı Margaret O’Mara OneZero’nun 
kendisiyle yaptığı röportajda “teknoloji sektörünü 
yaratan dâhiler” efsanesini artık açığa çıkarmak 
gerektiğini söylüyor.  

O’Mara teknoloji ile ABD politikaları arasındaki ilişkile-

ri inceleyen ve internete tarihsel bir mercekten bakan 

bir araştırmacı. Son kitabı, The Code: Silicon Valley and 

the Remaking of America, teknoloji sektörünün büyük 
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atılımları çevresinde etkili olan, zamanımızın büyük tekno-

loji inovasyonlarını sadece ve sadece girişimcilere borçlu 

olduğumuz şeklindeki yaratılış masallarını ele alıyor. 

OneZero: Steve Jobs ve Mark Zuckerberg gibi kişiler tek-
nolojinin görünümü üzerindeki etkileriyle neredeyse sü-
per insanlar gibi görülüyor. Ama sizin kitabınız teknoloji 
inovasyonlarını başlatmak için devlet yatırımlarının ne 
kadar araçsal olduğunu ortaya koyuyor. Öyleyse bu kuru-
cular efsanesi niçin hâlâ devam ediyor? 

Margaret O’Mara:  Bu bir tür mükemmel Amerikan hikâ-

yesi aslında. Zinde bireycilik hikâyesi, kralı devirip yeni bir 

ülke kuran asi ve devrimciler masalı. Amerikan tarihi bo-

yunca göklere çıkarılan “kendi göbeğini kesme” masalı. 

Biz kahramanları severiz; hem Hollywood’da hem gerçek 

hayatta. 

Silikon Vadisinde ve genel olarak teknoloji sektörün-

de olağanüstü şeyler yapan o dâhi bireyler vardır. Oysa 

bu büyük atılımlar bu kişilerin çevresindeki binlerce kişi 

tarafından, geniş sosyal yapılar ve sosyal politikalar ile ka-

musal eğitim gibi Amerika’nın mümkün kıldığı diğer şeyler 

sayesinde gerçekleşmiştir. 

Devlet çoğu zaman, belki de bilinçli olarak amaç-

lanmayan yollardan bir katalizör işlevi görür. İşin sihri 

de kısmen buradadır. Dwight Eisenhower hiçbir zaman, 

“ben Kuzey Kaliforniya’da bir bilim şehri kuracağım” diye 

ilan etmiş değildir. Gene de onun başkanlığı döneminde 

başlayan askeri harcamalar ve uzay programı harcamaları 

Silikon Vadisi füzesi için fırlatma rampası olmuştur. 

Federal ihaleler bu yapı taşlarını nasıl oluşturuyor? Silikon 
Vadisindeki ilk yarı iletken ve devre imalatçılarından biri 
olan Fairchild Semiconductor devlet ile teknoloji sektörü 
arasındaki işbirliğinin nasıl bir örneği oluyor?
Bu küçük ve daha küçük nesneler için fırsat ve talep ya-

ratan olay 1960’lardaki uzay yarışı oldu. Böylece aske-

ri ve askeri olmayan işler iç içe geçti. Federal ihaleler 

Fairchild Semiconductor için ekmek ve tereyağı oldu. 

Fairchild’da Bob Noyce ve diğerleri tarafından geliştiri-

len entegre devreler transistör teknolojisinde olağanüs-

tü bir ilerleme yarattı, çiplerin minyatürleştirilmesiyle gi-

derek bilgisayar haline gelecek olan mikro işlemcileriler 

ortaya çıktı. Bu olağanüstü bir cihazdı ama bunun için 

ticari bir pazar yoktu. Ardından Apollo programı müşteri 

oldu ve NASA bu çipleri büyük miktarlarda sipariş etme-

ye başladığında fiyatları da ucuzladı. Böylece bu buluşu 

ölçeklendirmek ve ticari bir ürün haline getirmek müm-

kün oldu. 
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Washington’da bir devlet dairesinde oturan ve “Biz 

teknoloji sektörünü böyle kuracağız” diyen herhangi biri 

yoktu. Ama böyle oldu.

Niçin Boston değil de Santa Clara Vadisi ülkenin teknoloji 
merkezi haline geldi? Harvard, MIT ve sayısız araştırmacı, 
hepsi Boston’daydı. Kaliforniya’da ve özellikle bu bölgede 
özel olan neydi?
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki birkaç on yıl boyunca 

Silikon Vadisi hep Boston’la rekabet edip ona yetişmeye 

çalışmıştı. Her iki taraf da birbirleriyle rakipmiş gibi konu-

şurdu ama aslında aralarında bayağı simbiyotik bir ilişki 

vardı. İki bölge arasında gidip gelen çok insan vardı. MIT’de 

eğitim aldıktan sonra batıya göç eden çoktu. Boston’un 

haritadan düşmesi ancak 1980’ler ve 1990’larda, mini bil-

gisayar endüstrisinin yükselişiyle gündeme geldi. 

Silikon Vadisi aslında izole bir yerdi. Başlangıçta in-

sanları oraya getirmek zordu. O nedenle oraya gidenler 

genellikle bir Fortune 500 firmasında iş bulmalarını sağla-

yacak aile bağlantıları ya da serveti olmayan, o genç atıl-

gan tipler oldu. Onlar için batıya gelmeyi ve yeni bir şey 

denemeyi cazip kılan buydu.

IBM gibi batı kıyısı şirketleri daha 1950’lerde 

Vadi’de şubeler açmıştı, buraya gelmelerinin sebebi ise 

Standford’du. Stanford şimdi Harvard ile aynı ağızda te-

laffuz ediliyor, değil mi? Ama Stanford ile Harvard konsept 

ve tasarım bakımından kökten farklı kurumlardır. Harvard 

17. yüzyıl ruhban sınıfını eğitmek için kurulmuştu. Beşeri 

bilimler okuluydu. Büyüyerek başlıca araştırma kurumla-

rından biri haline geldi. MIT de belli bir zaman ve mekânın 

ürünüdür. Ama Stanford 19. yüzyılın ürünüdür, bir demir-

yolu baronu ile karısı tarafından ve tamamen pragmatik 

bir amaçla kurulmuştu; dünya için yararlı şeyler yapmak. 

Stanford aynı zamanda yerel elektronik şirketlerin-

de çalışan insanlar için endüstriyle bağlı programlar da 

oluşturmuştu. İnsanlar hiç para harcamadan eğitim görüp 

diplomalarını alıyordu. Bu, fazla parası olmayan genç, akıl-

lı insanlar için çok cazipti. Stanford diğer üniversitelerin 

hiçbirinin yapmadığı bir şeyi de yaptı: En ileri endüstrilere 

yönelik mühendislik programları oluşturdu. 

“Büyük Beşler” (Apple, Alphabet/Google, Amazon, 
Facebook, Microsoft) birlikte 3 trilyon doların üzerinde 
bir piyasa değerine sahip. Bir tarihçi olarak bu şirketle-
rin büyüklük ve ölçekleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bunları düzenlemede devletin rolü ne olmalı?
Büyük Beşler’in büyümesi ve bu büyük şirketlerin küresel 

yaşamın birçok yanı üzerindeki anlamı bu tarihin anlaşıl-

masının önemini daha da artırıyor. Bu şirketlerin kökenini 

ve içinden geldikleri iş topluluklarını anlarsak yapmakta 

oldukları şeyleri niçin ve nasıl yaptıklarını daha iyi anla-

rız. Sadece niçin bu kadar başarılı olduklarını değil, kör 

noktalarının nerede olabileceğini de daha iyi görebiliriz. 

Birkaç on yıl önce bu şirketler yoktu. Şimdi bunlar sadece 

amaçladıkları gibi belli bazı pazarları değil, birçok başka 

şeyi de bozdukları olgusuyla hesaplaşabilir. 

1920’lerdeki İlerici Dönem üzerinde çok düşündüm. 

O zaman da şimdiki gibi baş döndürücü bir değişim ya-

şanıyordu, yeni endüstriler çok büyümüştü ve Standard 

Oil gibi şirketlerin muazzam gücü buna karşılık tüketicile-

rin fazla tercih imkânına sahip olmaması büyük bir endişe 

kaynağı haline gelmişti. 

Şu anda da benzer bir tarihsel andayız. Silikon 

Vadisinin 2019’daki büyük ikilemi budur: Dinamizmi na-

sıl dizginleyeceksiniz? Şu anda durum biraz tatsızsa da 

Vadiden gelen birçok iyi şey de var. Sizinle bu röportajı 

yaparken bir tür süper bilgisayar olan iPhone telefonum-

dan konuşuyorum.  Harika bir şey bu. Bunu nasıl koruya-

biliriz? Bunun için bugün farklı bir yerde olduğumuzun 

nasıl farkında olabiliriz?  
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İşbirliği Yapan İnsanların 
Temel Özelliği: Zekâ

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri deneyde 
toplumlarda işbirliğini kolaylaştıran etkenleri 
bulmak amacıyla oyun teorisini kullandı. 
Eugenio Proto, Aldo Rustichini ve Andis 
Sofianos, LSE Review’in sitesindeki analizlerinde 
araştırmalarında ulaştıkları sonuçları 
değerlendirdi.

İnsanları işbirliği yapmaya yönlendiren şey nedir? Sadece 

kendimize değil, çevremizdekilere de yararlı olacak davra-

nışları benimsememizi sağlayan temel özellik nedir?

Ekonomistler ve diğer sosyal bilimciler bu soruya fark-

lı yanıtlar veriyor. İşbirliği sıcaklık hissinden kaynaklanıyor 

olabilir: Başkalarına değer vermek bizi cömertliğe ve işbir-

liğine yöneltebilir. Bu önermeye göre, uyumlu toplumlarda 

davranışlarımızı cömertlik hissi yönlendirir. Bir diğer öneri 
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ise toplumsal açıdan faydalı davranışların temelinde kural-

ların ve kurumların yattığıdır. Bu öneriye göre, uyumlu bir 

toplum, herkesin uyduğu kurallar ya da kökleri geçmişe 

dayanan başarılı kurumlar üzerine kurulur. Bir diğer olasılık 

ise, çıkarlarımızın bizi iyi vatandaşlar olmaya yönelttiğidir. 

Bu öneriye göre, insanların eylemlerinin toplumsal sonuç-

larını ve başkalarına etkilerini öngörecek kadar akıllı dav-

ranması durumunda, toplumda işbirliği gerçekleşir.

Bir süre önce yayınlanan bir makalede bu üç öneriyi 

deneylerle test ettik ve son önermeyi destekleyen sonuç-

lar elde ettik: Uyumlu, işbirliğine yatkın bir toplumun te-

mel koşulu zeki insanlardır. Sıcak duygular ve kurallar ise 

küçük ve geçici bir etki yaratıyor. 

Araştırma
Tekrarlanan oyunlara dayanan deneylerde, tekrar karşı-

laşacağını bilen iki insan kararlarını karşısındaki insanın 

daha önceki davranışlarına göre veriyordu. Tekrarlamalar, 

deneyi gerçekleştiren kişi tarafından belirlenen bir fre-

kansta, gelişigüzel sürelerde gerçekleşiyordu. Bu süre-

nin uzaması, daha uzun ömürlü bir toplumsal etkileşim 

olasılığını gündeme getiriyordu. Tekrarlanan oyunlar sı-

fır toplamlı değildi: Yani karşılıklı yararlı davranış ve iş-

birliği olanağı da vardı; bencil, karşı tarafa zarar veren 

davranışlarda bulunma olanağı da. Bu, toplumumuzda 

en sık karşılaştığımız etkileşimlerin özelliklerini yansıtan 

temel özelliklerden biridir. Bunun sonrasında denekleri 

iki gruba ayırdık: Gruplar daha önce söz ettiğimiz özel-

likler doğrultusunda (iyi niyet, sağlam kurallar ve zekâ) 

ayrıldı. İşbirliğine yönelik seçimlerin frekansına (işbirliği 

oranı olarak adlandırılıyor)  bencilce davranışlardan daha 

fazla ağırlık verdik.

Çeşitli oyunları inceledik; ilk olarak mahkûmun ikile-

mini ele aldık. Mahkûmun ikileminde, oyunun sadece bir 

kez oynanması durumunda, karşı tarafın yaptıklarından 

bağımsız bir şekilde, karşı tarafa ihanet etmek daha fazla 

şey kazandırıyordu. Oyunun sürekli tekrarlanması duru-

munda ise her iki oyuncunun her aşamada işbirliği yap-

masını gerektiren, herhangi bir sapma durumunda iha-

net dengesine dönüş riski taşıyan bir denge oluşuyordu. 

Dikkat ederseniz burada güncel kazanç (karşı tarafa ihanet 

edilmesi durumunda yükselen) ile uzun vadede kazanç 

(karşı tarafa ihanet edilmesi durumunda azalan) arasında 

bir denge kurulmalıdır. 

Zekâ düzeyini Raven Progresif matris testleriyle ölç-

tük. Grupları zekâ düzeyi doğrultusunda oluşturduğumuz-

da, yani bir gruptaki insanların zekâ düzeyi diğer grup-

takilerden daha yüksek olduğunda, zeki grubun işbirliği 

yapmayı öğrendiğine tanık olduk. Gerçekleştirilen deney-

lerde neredeyse eksiksiz bir işbirliği sağlandı. Zekâ düze-

yi daha düşük grupta ise işbirliği oranı başlangıç düzeyi-

nin da altına indi. Sonuçları Şekil 1’de görebilirsiniz. Sıcak 

Bir gruptaki insanların 
zekâ düzeyi diğer 
gruptakilerden daha 
yüksek olduğunda, 
zeki grubun işbirliği 
yapmayı öğrendiğine 
tanık olduk. 
Gerçekleştirilen 
deneylerde neredeyse 
eksiksiz bir işbirliği 
sağlandı. Zekâ düzeyi 
daha düşük grupta ise 
işbirliği oranı başlangıç 
düzeyinin de altına indi.



AĞUSTOS ‘19  /  67

duyguların olası etkilerini test etmek amacıyla insanların 

uyum düzeyi doğrultusunda; normların etkilerini test et-

mek amacıyla insanların dürüstlük düzeyi doğrultusunda 

da gruplar oluşturduk. 

Zekânın daha basit oyunlardaki etkisi 
Zekânın işbirliği yapmayı öğrenmekteki etkisini daha de-

rinlemesine araştırmak amacıyla iki zekâ grubunun, kısa 

vadeli kazanç ile uzun vadeli kazanç arasında bir dengenin 

söz konusu olmadığı daha basit oyunlardaki davranışları-

nı da inceledik. Geyik avı oyunu bu oyunlara bir örnekti. 

Geyik avı oyununda oyuncuların geyik mi yoksa tavşan mı 

avlayacağına karar vermesi gerekiyor. Siz geyik avlama-

ya karar verdiyseniz, karşı tarafın da geyik avlamaya karar 

vermesi durumunda kazancınız artıyor. Tavşan avlamaya 

karar vermesi durumunda ise kazancınız azalıyor. İlk kararı 

karşı tarafın verdiği oyunun tekrarlarında, karar değiştire-

rek geyik yerine tavşan avlamaya karar verilmesi, kısa va-

dede de uzun vadede de herhangi bir kayıp ya da kazanç 

yaratmıyor. Bu oyunda zekâ düzeyi yüksek ve düşük grup-

lar arasında kayda değer bir fark bulamadık. Her iki grup 

da kararını baştan veriyor ve etkileşimin sonuna dek de 

değiştirmiyordu.

Zekânın sadece kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli 

kazançlar arasında bir denge kurulmasını gerektiren oyun-

larda fark yaratmasının nedeni neydi? Bize göre, bunun 

nedeni zekâ düzeyi düşük bireylerde görülen hedef ih-

malidir. Yazarlar, deneyler aracılığıyla daha zeki insanların 

daha önce belirledikleri stratejiler konusunda daha tutarlı 

olduğunu kanıtlamıştır. Bizim gerçekleştirdiğimiz deney-

de, bir insan kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli hedeflerin 

birbiriyle çeliştiği bir oyun oynadığında, uzun vadeli he-

defleri ihmal ederek hatalar, yani kazancı azaltan seçimler 

yapıyordu. 

Genel itibarıyla son dönemlerdeki araştırmalar er-

ken çocukluk dönemindeki eğitimin bilişsel becerilerin 

gelişimine katkısını araştırıyor. Ulaştığımız sonuçlar, bu 

tür müdahalelerin sadece bireyler açısından değil, top-

lumlar açısından da yararlı olduğunu gösteriyor. Dahası, 

araştırmalar yoksulluğun, bilişsel fonksiyonları doğrudan 

etkilediğini gösteriyor. Dolayısıyla, ulaştığımız sonuçların, 

bilişsel fonksiyonların gelişmemesi ile yoksulluğu artıran 

çatışmalar arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiği söy-

lenebilir. Dolayısıyla yoksulluk baskısı altındaki bölgelerde 

çatışmaları önlemeye yönelik politikalar, bilişsel becerile-

rin gelişmesini de sağlayabilir.  

Şekil 2. Dürüst Grupların İşbirliği Oranları

Şekil 3. Uyumlu Grupların İşbirliği Oranları

Şekil 1. Zeki Grupların İşbirliği Oranları
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Amerika’nın en önemli şirketlerinin üyesi olduğu 
ve ekonominin tüm sektörlerini temsil eden 
Business Roundtable adlı kuruluş 19 Ağustos 
günü “Şirketin Amacı” başlıklı bir açıklama 
yayınladı.

Aralarında Julie Sweet (Accenture North America), Brian 

Moynihan (Bank of America), Tim Cook (Apple), Jeff 

Bezos (Amazon), Mary Barra (General Motors), Larry Fink  

(BlackRock Credit) ve Jamie Dimon’ın (JPMorgan Chase) 

da bulunduğu 118 CEO’nun imzaladığı açıklama şirket 

amacını yeniden tanımlıyor. Yeni tanım, 1997’de kabul edil-

miş olan (iktisatçı Milton Friedman’ın görüşü doğrultusun-

da) hissedar değerinin önceliği vurgusundan vazgeçerek 

bütün sosyal paydaşlara (hissedarların yanı sıra çalışanlar, 

müşteriler, tedarikçiler ve topluluklar) karşı sorumluluğun 
altını çiziyor. 

ABD CEO’ları  
Ne Yapmak İstiyor?
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Project Syndicate sitesi 27 Ağustos günü “Şirketler 

Vicdan Sahibi mi Oldu?” başlığı altında bu açıklamayı de-

ğerlendiren dört uzmanın görüşüne yer verdi. Yazarlar, 

1970’lerden beri egemen olan hissedar önceliği anlayışına 

dayalı şirket yönetişim modelinden “sosyal paydaş” modeli-

ne mi geçiliyor, kapitalizmin yeni bir dönemi mi başlıyor so-

rusunu irdeliyor. Nobel İktisat Ödülü sahibi Joseph Stiglitz, 

“Milton Friedman’ın fikir babalığı yaptığı ‘şirketlerin tek 

sosyal sorumluluğu kârlarını artırmaktır’ görüşünü Sandy 

Grossman ile biz daha 1970’lerin sonunda bir dizi makalede 

eleştirmiş ve hissedar kapitalizminin toplumsal refahı artır-

madığını göstermiştik” diyor. Ve şöyle devam ediyor:

“Şimdi bu son açıklamayı yapan CEO’ların ne kadar 

samimi olduğu tartışmalıdır. Şirketlerin ilk sorumlulu-

ğu vergilerini ödemektir. Oysa bunların arasında büyük 

miktarlarda vergi kaçıran Apple gibi şirketler var. Çoğu 

Trump’ın şirketlere vergi indirimi getiren yeni vergi yasa-

sını destekledi.” 

Şirketler davranışlarının etkilerini dikkate almak 
zorundadır
Kuşkusuz birçok CEO doğru şeyi yapmak istiyor olabilir. 

Ama rakiplerinin böyle düşünmediğini iyi biliyorlar. Onun 

için oyun sahasının düz olması gerekir. Vicdan sahibi şir-

ketlerin altının diğerleri tarafından oyulmasına izin veril-

memelidir. O yüzden birçok şirket rüşvetçiliğe karşı ön-

lemler alınması ve çevrenin ve işyeri sağlık ve güvenliğinin 

korunması için düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

Ne yazık ki büyük bankalar bunlar arasında yer almı-

yor. Tersine bunlar kendilerinin neden olduğu 2008 krizi-

ni aşmak için getirilen önlemlerin yürürlükten kaldırılma-

sı için çaba harcamakla meşgul. 

Gene de Amerika’nın en güçlü CEO’larının yeni yak-

laşımını olumlu karşılamak gerekiyor. Ama bunun yeni bir 

kamuoyunu oyalama taktiği mi yoksa gerçekten samimi 

bir girişim mi olduğunu görmek için beklemek lazım. Bu 

arada yasal reforma ihtiyaç var. Çünkü Friedman’ın dü-

şüncesi sadece açgözlü CEO’lara hep yapmak istedikleri 

şeyi yapmak için harika bir gerekçe sağlamakla kalmadı, 

hissedar kapitalizmini Amerika’nın (ve birçok başka ülke-

nin) yasal çerçevesine yerleştiren şirket yönetişim yasa-

ları getirilmesini de sağladı. Bu durum değişmelidir, şir-

ketler davranışlarının diğer sosyal paydaşlar üzerindeki 

etkisini dikkate almak zorunda olmalıdır.

The Code of Capital kitabının yazarı Katharina Pastor 

ise “Amerika’nın CEO’ları Niçin Hissedarlara Karşı Çıkıyor” 

başlıkla yazısında “Şirketler Amerikasının sonunda hida-

yete erdiğini düşünmek için ortada henüz bir neden yok” 

diyor. Ama açık ki Amerika’nın şirket liderleri kime hizmet 

edeceklerini kendilerinin özgürce seçebileceğini düşü-

nüyor. Çünkü şirketler hukukuna göre CEO’yu yönetim 

kurulu atıyor, yönetim kurulu da şirketin hissedarları ta-

rafından seçiliyor. Yönetim kurulu üyeleri yıllarca görev-

de kaldıkları için seçtikleri CEO da kalıyor. Örneğin son 

açıklamayı yapan Business Roundtable’ın başkanı Jamie 

Dimon, JPMorgan Chase’in 15 yıldır hem CEO’luğunu 

hem yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. 

Hisse fiyatları artık CEO’ları koruyamıyor

Amerikan CEO’ları kendilerini bu konuma getiren süreci 

kontrolleri altında tutarak hissedar kontrolünü alay konusu 

haline getirmiştir. Seçimlerde hissedarların kendi adayla-

rını göstermek ya da gündem maddesi önermek imkânları 

bile kalmamıştır. Kısaca CEO’ların gözünde hissedar önce-

liği zaten hiçbir zaman hissedar demokrasisi anlamına gel-

miyordu. CEO’lar için hisse fiyatı her şeydir. Çünkü CEO 

için en büyük tehdidi oluşturan şey şirketi başkalarının ele 

geçirmesidir ve yüksek hisse fiyatı buna karşı bir koruma-

dır, CEO’ların ücretini belirleyen de odur.

Ne var ki hisse fiyatları artık CEO’ları bir zamanlar ol-

duğu gibi koruyamıyor, tersine kendisi bir tehdit haline 

Milton Friedman
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gelmiş bulunuyor. ABD’de yapılan son araştırmalar az sa-

yıda küresel varlık yöneticisinin neredeyse bütün büyük 

finansal aracı kurumların, büyük teknoloji firmalarının ve 

havayolu şirketlerinin en büyük hissedarları haline geldiği-

ni gösteriyor. Böylesi güçlü hisse sahibi bloklarının ortaya 

çıkması CEO’lar için şirket yönetişimi oyununu değiştirmiş 

bulunuyor. Şimdiye kadar kendi çıkarları doğrultusunda 

uygulaya geldikleri işçi sayısını azaltma, tesisleri yurtdışı-

na kaydırma, vergi kaçırma ve hisse geri alımları gibi stra-

tejilerin artık firmanın sürdürülebilirliğinden çok kurumsal 

yatırımcılara hizmet etmeye başladığını görüyorlar. 

Bu durumda eğer hissedar önceliği modelini kaldır-

makta ciddi iseler açıklamalarla yetinmek yeterli olmaya-

caktır. Yasal reformları, özellikle şirket yönetim kurullarını 

ve yöneticilerini hizmet ettikleri başlıca çevrelere hesap 

vermekle yükümlü kılacak reformları desteklemelidirler. 

Yönetim kurullarının çalışanlarının ve diğer sosyal pay-

daşlarının temsilcilerine açılmasını ya da herkese açık 

denetim mekanizmaları getirilmesini savunmalıdırlar.

Eğer yeni sosyal paydaş modeli rejimine karar ver-

meyi onlara bırakacak olursak gene başladığımız yere 

dönmüş oluruz.

Uzun vadeli yaklaşımlara ihtiyacımız var
Aynı derlemedeki yazısında Michael Spence ise “Hissedar 

önceliği modelinin terk edilmesi uzun zamandır beklenen 

bir gelişmeydi” diyor. Bu, sosyal bakımdan sorumlu yatı-

rımcılık yönündeki daha genel bir eğilimin bir parçasıdır. 

Yeni modelin başarısı için hükümetlerin buna alan yarat-

maları gerekir.

Epeydir müşteriler, çalışanlar ve yatırımcılar sosyal 

meselelerle ilgili endişelerini yüksek sesle dile getirmeye 

başlamıştı. Belirmekte olan mutabakat çok sosyal paydaşlı 

modeli şirket yatırımcılarının uzun vadeli finansal çıkarla-

rıyla uyumlaştırmak için kritik önem taşımaktadır.

Varlık yönetimi sektöründe de benzer bir gelişme 

yaşanıyor. Çevresel, sosyal ve yönetişimsel kriterleri be-

nimseyen yatırımcıların oranı artıyor. Bunların arasında 

önde gelen bazı varlık yönetim firmaları da var.

Bu trend şu soruyu gündeme getiriyor: Saf finansal 

çıkarın peşinde olan hissedarlar hâlâ ağır basıyor mu? 

Birçok şey bunların sayısına, kontrol ettikleri varlıklara ve 

zaman ufuklarına bağlı olacaktır.   

Bütün bu gelişmeler daha yaratıcı yeni iş modelle-

rine kapı açıyor. Daha bugünden dünyanın çeşitli yerle-

rinde yatırımcılarına cazip getiriler sağlamakla birlikte iş 

modellerini ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm getirme 

bağlamında formüle etmeye başlayan şirketler görüyo-

ruz. Örneğin Çinli e-ticaret devi Alibaba. Küçük ve orta 

boy şirketlere pazar erişimi sağlamak amacıyla yola çıkan 

Alibaba ile onun finansal kolu olan Ant Financial bu mis-

yonu başarıyla sürdürüyor.

Hindistan’ın en büyük holdingi olan Reliance 

Industries “Hindistan ekonomisi, Hindistan halkı, müş-

teriler, çalışanlar ve hissedarları” kendi sosyal paydaşları 

olarak görüyor. Şirketin yeni değer yaratmasının artık an-

cak Hint firmalarıyla işbirliğine bağlı olduğunu belirtiyor.

Bertrand Badre ise Project Syndicate’deki yazısın-

da, “Bugün önde gelen ekonomi düşünürlerinin mevcut 

sistemin temellerini sorgulamaya başladığı bir noktaya 

ulaşmış bulunuyoruz” diyor. Paul Collier’in The Future of 

Capitalism, Joseph Stiglitz’in People, Power and Politics 

ve Raghuram Rajan’ın The Third Pillar kitapları problemin 

kapsamlı bir değerlendirmesini sunuyor. İnsanların ço-

ğuyla bağlantısını kaybetmiş ve faaliyet gösterdiği top-

raklardan palamarları çözmüş bir kapitalist sistem artık 

kabul edilemez. 

Kapitalizme mevcut yaklaşım tarzımız daha önce yö-

netilebilir olan sosyal ve çevresel problemleri alevlendir-

miş ve derin sosyal bölünmeler yaratmıştır. Çözüm için 

uzun vadeli yaklaşımlara ihtiyacımız var. Sistemsel re-

formu geri dönülemez bir noktaya taşımak için mevcut 

olumlu yaklaşımları bir araya getirmeliyiz. Uzun vadeli 

değişim için piyasalar ile düzenleyici çerçevelerimizi ye-

niden ayarlamalıyız. Sistemsel değişimi gerçekleştirmek 

için dolaysız finansal teşvik ve cezalar yerleştirmeyi cid-

diye almalıyız.  
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Çalışma Tutku mu  
Ödev mi Olmalı?

Çoğumuz işimizin yaşamımıza anlam  
katmasını bekliyoruz. Ama bunun  
daha iyi bir yolu var.

Amerikalılar kadar çalışmaya takıntılı başka bir millet pek 

bulunmaz. Örneğin yaşlılar, yoksullar ya da kötü besle-

nenler için değil de özel olarak yemek zamanı işten ayrı 

kalmak istemeyen yazılım mühendisleri, borsa simsarla-

rı, teknoloji girişimcileri ve benzerleri için geliştirilmiş bir 

ikame sıvı yemek olan Soylent gibi bir ürünü başka hiçbir 

yerde bulamazsınız. 

Diğer varlıklı uluslar haftalık çalışma saatlerini azaltır, 

yurttaşlarına daha çok serbest zaman verir ve yaşamlarını 

daha hoş kılmaya çalışırken ABD ilginç bir paradoks sunu-

yor: Yaşam standardı yükselmiş, konfor olanakları artmış 

ve teknolojik inovasyonlar verimli çalışmayı kolaylaştırmış 

olmakla birlikte insanlar daha az değil daha çok çalışıyor.

FIRMEN DEBRABANDER* 
New York Times

* Felsefe profesörü ve yazar
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Niçin?  
Bir teori Amerikalıların çalışmanın hayatlarına anlam veren 

bir kaynak olmasını bekler hale geldiğidir. “Çalışma anlayı-

şımız işlerden kariyerlere dönüştü, tutku halini aldı” diyor 

The Atlantic dergisi yazarı Derek Thompson. Çalışmanın 

tutkumuz, takıntımız haline gelmesi yolunda ısrar değil-

se bile artan bir beklenti var bugün. Gerçek bir din gibi. 

Thompson bunu “çalışmacılık” diye adlandırıyor. Özellikle 

üst sınıflarda bu dile getiriliyor; tam da, en azından maddi 

nedenlerden, çalışma takıntısı olması gerekmeyen insan-

lar arasında. 

Gençler arasındaki öncelikler konusunda yapılan yeni 

bir araştırmada kişinin kariyer tutkusuna ulaşması en önde 

geliyor; para kazanmaktan ya da evlenmekten bile daha 

önde. Tatmin edici bir iş bulmak gençler arasında aile sa-

hibi olmaktan üç kat daha önemli görülüyor.

Düşünmesi zor. Çoğu kişi bu amacına kesinlikle ulaşa-

mayacak. İşlerini seven insanlar bile bugün zaman zaman 

anlamsız görevler yapmak zorunda kaldıklarını söylüyor. 

İşlerine ofiste uzun saatler geçirmelerini mümkün kılacak 

kadar tutkuyla yaklaşanlar arasında bile aralıksız keyif du-

yanlara pek rastlanmıyor.

Çalışmayı ibadet gibi görmeyi kabul edin veya et-

meyin yüksek oktanlı çalışma kültürümüzün ciddi so-

nuçları olduğunun çok sayıda kanıtı vardır. Milenyum 

kuşağı arasındaki yüksek tükenme (burnout) düzeylerinin 

sorumlularından biri budur. Birçok genç serbest zamanın 

tadına varma yeteneğini yitirdiğini, artık daha az hobileri-

nin peşine düştügünü söylüyor. Amerikalılar genel olarak 

bugün önceki kuşaklara kıyasla sosyal aktivitelere daha 

az katılıyor. Ofiste daha çok zaman geçirmek aileyle ve 

bizim ilgimize ihtiyaç duyan çocuklarla daha az zaman 

geçirmek anlamına geliyor. Uzun çalışma ile artan tüke-

tim ve büyüyen karbon ayak izi arasında da bağlantılar 

var.

Yeni yaklaşım
Çalışmaya yeni bir yaklaşıma, işimizi seçme ve yapmada 

ve yaşamımızda ona yer açmada yeni bir motivasyona ih-

tiyacımız olduğu açık. Buna, çalışmanın bütün hayatımızı 

tüketmesi, onun anlamını tanımlaması ve ona anlam kat-

ması gerektiği anlayışını reddetmekle başlayabiliriz. Ve 

çalışmaya daha büyük bir şeyi, ödevimizi yerine getirmek 

için bir fırsat olarak bakabiliriz.

“Aklın Huzuru” olarak bilinen ünlü makalesinde Stoacı 

filozof Seneca, dostu Serenus’a öğüt verir. Bir Roma suba-

yı olan Serenus yüksek rütbesinin şan kazanmaya izin ver-

mediği için tatmin edici olmadığından şikâyetçidir. Yüksek 

konumunun bir faydasını görmemektedir. Hep şöhretini 

garanti altına alacak bir şeyler arayışı içindedir ama bula-

mamaktadır. Bunun kendisini huzursuz kıldığından yakınır 

Seneca’ya.

Çalışmayı ibadet gibi  
görmeyi kabul edin veya 
etmeyin yüksek oktanlı 
çalışma kültürümüzün 
ciddi sonuçları olduğunun 
çok sayıda kanıtı vardır. 
Milenyum kuşağı arasındaki 
yüksek tükenme (burnout) 
düzeylerinin sorumlularından 
biri budur. Birçok genç 
serbest zamanın tadına varma 
yeteneğini yitirdiğini, artık 
daha az hobilerinin peşine 
düştüğünü söylüyor.
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Seneca, Serenus’a ödevini yapmaya odaklanmasını 

tavsiye eder. Yapabileceği en iyi işi, kendi doğası ve etra-

fındaki insanların ihtiyaçları tarafından belirlenen işi yap-

malıdır. Şöhreti, heyecanı ya da kişisel tatmini (en azından 

kısa vadede) unutmalıdır. Eğer ödevini yerine getirirse, 

der Seneca, tatmin kendiliğinden gelecektir.

Odak değiştirmek
Stoacılar ödev derken özel bir şeyi kasteder. 

Yükümlülüklerinizi yerine getirmekten daha fazla bir şey-

dir bu. Stoacılar ödevi her yerde görür, daha iyisi hayatı 

bir ödevler koleksiyonu olarak alırlar. Ödeviniz işinizi de 

kapsar ama onunla sınırlı değildir.

Neyi iyi yapabilirsin, diye sorar Stoacılar. Hangi hiz-

mete ihtiyaç var? Kendini ona ver. Tartışmasız her biri-

mizin fiziksel, duygusal ya da akli yetenek ve kabiliyetleri 

vardır. Aynı şekilde doğal yapınız ve eğilimleriniz yapma-

manız gereken, hiçbir zaman iyi yapamayacağınız ve sizi 

düş kırıklığına uğratacak şeyler olduğunu söyler. Doğal 

yeteneklerinizi en iyi şekilde değerlendirmenin hoşunuza 

gideceği umulur. 

Özünde Seneca, odak değiştirmeye çağırır bizi. Kendi 

gerçek tek tutkunuzu keşfetmeye ve hayatınızı ve ruhunu-

zu ona adamaya çalışmaktansa kendinizi ve etrafınızdaki 

insanların ihtiyaçlarını inceleyin. Samimi bir şekilde ne ya-

pabileceğinizi, en iyi nasıl hizmet edeceğinizi ve çalışabi-

leceğinizi değerlendirin. Yapmaya çağrılı olduğunuz (evin 

içindeki ve dışındaki) çeşitli işleri belirleyin ve onları iyi bir 

şekilde yapın.

Seneca aynı zamanda Serenus’u umutlarını, elde 

edilecek sonuçlara bağlamaktan kaçınması için uyarır. 

Herhangi bir sonuç göremeyebiliriz. Sık sık çabalarımızın 

sonuç vermediğini düşünerek moral bozukluğu yaşarız. 

Çoğu zaman başarının doğasını ve standardını yanlış de-

ğerlendiririz. Ama insan algısı hataya açıktır. Çoğu zaman 

emeğimizin meyvelerini ölçme hatta saptama imkânımız 

yoktur. Seneca, sadece yapın der, ödevinizi yapın ve pek 

başka bir şey düşünmeyin. 

Stoacılara göre, hayat oynamamız gereken rollerin 

olduğu bir oyundur. Bunlar bizim ödevimizdir. Ben mese-

la profesörüm, kimi zaman da yazarım; ama aynı zaman-

da baba, koca ve oğulum; bir meslektaş, yurttaş, komşu 

ve arkadaş. Bu rollerde yapmam gereken belli şeyler var. 

Doğamın ve toplumdaki yerimin belirlediği, bana yönelik 

beklentiler ve kariyerimin ötesinde yerine getirmem ge-

reken ödevler var. Bunlar benim dikkatimi gerektiriyor. 

Ödevlerim zaman içinde ve yaşımla birlikte değişecek.

Tatmine giden yol
Size verilen rolü oynayın der Seneca. Ciddiyetle ve sebatla 

oynayın. Ama bunun sadece bir rol, birçok diğerinin ara-

sında (ve sizin tercih ve tasarımınıza bağlı olmayan) bir 

rol olduğunu kabul edin. Ödevlerinizi yerine getirmeniz 

gereken değişik roller ve yaşamınızı da bu rollerin bir ko-

leksiyonu olarak gördüğünüzde, bu, herhangi bir görevin 

(özellikle kariyerinizin) üzerinize bindirdiği aciliyet ve endi-

şe duygularını yatıştıracaktır. 

İstek ve arzularımızı denklemin dışına çıkarır ve ken-

dimizi önümüzdeki işe adarsak, birçok şeye çağrılı oldu-

ğumuzu fark edersek, çalışma tedavi edici olabilir, der 

Seneca. Tatmine giden bir değil birçok yol vardır.

İstediğimiz her şeyi olamayız, bunu denememeliyiz 

bile, çünkü düşler tam ve doğru değildir ve istekler do-

yumsuzdur. Yapabileceğimiz şeylere, nerede yardımcı 

olabileceğimize odaklanmak çok daha iyidir. Ödevlerimiz 

hayatımızda çok daha kesin kılavuzlardır ve onları kucakla-

mak bizi mutlu eder.  
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On üçüncü yüzyılda batı Avrupa’da tüccarların değerli 

mallarını bir yerden bir yere nakletmede kullanabilecekleri 

en gerçekçi yol suyollarıydı. Karayolları delik deşikti. Çoğu 

tüccar Avrupa’nın ortasından Rotterdam’a kadar uzanan 

Ren nehrini tercih ederdi. Ne var ki orada da oturdukla-

rı şatoların çevresini kontrolleri altına tutan silahlı yerel 

feodal beyler (Raubritter–haydut şövalyeler) nehre zincir 

çekip gelen geçenden haraç toplardı. Sonunda bir grup 

Alman tüccar güçlerini birleştirip bu haydut baronların 

defterini dürdü, ulaşım güvenliği sorun olmaktan çıktı. 

Gazeteci olarak ben de 1990’larda benzer bir şey ya-

şadım. Afganistan’da çalışırken omuzlarında AK-47’ler asılı 

yerel mücahit komutanlar yol kesip haraç toplardı. Pakis-

tan sınırından Kandahar’a ulaşmak için birkaç yüz metrede 

bir bu adamlara para ödemek zorunda kalırdınız. İş çığırın-

dan çıkmıştı. Şehre ulaşmak saatler alırdı. Sonra Taliban 

çıktı, haydut yerel şeflerden birini bir tankın taretinde sal-

landırdı ve olay bitti. 

Bugün Amerika ve Avrupa’da art arda açılan çeşitli dava 

ve soruşturmalarda Büyük Teknoloji şirketleri (Google, 

İnternetin Feodal Beyleri
STEVE LEVINE

Axios
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Amazon, Facebook ve Apple–GAFA) internet çağının baş-

lıca ticaret kanallarına zincir çekip haraç toplamakla suçla-

nıyor. “Bunlar bu ortamlara o kadar hâkim ki” diyor News 

Media Alliance başkanı David Chavern, “her durumda eko-

sistemden para emebiliyorlar.”

Son olarak 9 Eylül günü ABD’de 48 eyaletin başsavcıla-

rı Google ve onun reklam uygulamaları konusunda soruş-

turma başlattı. Google’ın üst kuruluşu Alphabet’in geçen 

yıl elde ettiği 136,8 milyar dolar gelirin yüzde 85’i reklam 

gelirlerinden oluşuyor. Louisiana başsavcısı Jeff Landry, 

“Google’ın sistemdeki konumu, kazananlarla kaybedenle-

ri, kimin kalacağını kimin gideceğini belirlemesine imkân 

verebiliyor” diyor.  

Soruşturma fırtınası
Birkaç gün önce, 6 Eylül’de de New York başsavcısı Letitia 

James altı eyalette ve Washington’da Facebook’un reklam 

fiyatlandırmasının, veri ve gizlilik uygulamalarının ince-

lenmekte olduğunu açıkladı. Facebook’un 2018’deki 55,8 

milyar dolar gelirinin yüzde 98,5’ini reklam gelirleri oluş-

turuyordu. Bunlara ek olarak büyük teknoloji şirketlerinin 

biri ya da birkaçı hakkında Adalet Bakanlığı, Federal Ticaret 

Komisyonu ya da Temsilciler Meclisi antitekel altkomitesi 

tarafından yürütülen ayrı ayrı soruşturmalar var.

Bu arada Avrupa Komisyonunun göreve başlamak üzere 

olan yeni başkanı Ursula von der Leyen önceki dönemde 

Amazon, Apple, Facebook ve Google’a karşı sıkı soruştur-

malar yürüten ve sert cezalar getiren komisyon üyesi Marg-

rethe Vestager’i dijital işlerden görevli başkan yardımcısı 

görevine getireceğini açıkladı. Avrupa Birliği geçtiğimiz 

Mart ayında da Google’a rekabet karşıtı uygulamaları yü-

zünden üçüncü kez milyarlarca dolarlık ceza kesmişti.

Bütün bunlar çok önemli, çünkü her biri kendi alanın-

da tekel konumları ele geçirmiş olan GAFA şirketleri bugün 

ABD’de zenginlik eşitsizliğini derinleştirmekte olan yeni mi-

marinin başlıca sorumluları. Bunlar aracı rolüne soyunduk-

ları, kontrolleri altındaki platformlarda cereyan eden her 

türlü alışverişin yüzde 15-30’una doğrudan el koyabiliyor. 

Üstelik başlıca kredi kartı şirketlerinin aracılık yaptıkları iş-

lemlerden en çok yüzde 3 komisyon alabildikleri koşullar-

da oluyor bu. 

Haydut baronlar
Pazar işlevi gören platformların algoritmalarını ve ekran 

görünümlerini tasarlayanlar bu pazar yerine satıcı ve alıcı 

olarak katılan herkesten kendilerine istedikleri gibi değer 

aktarabiliyor. Pazar yeri bu platformların sahiplerinin kont-

rolünde ve tasarımı onlar tarafından yapılıyor.  Pazar yeri ta-

sarımı konusundaki çalışmalarıyla Nobel iktisat ödülü alan 

Alvin Roth’un deyişiyle, “Kimin ne için ve ne kadar alacağı-

nı biçimlendiren şey pazar yerinin tasarımdır.” Ve satıcılar 

üzerinde sahip olunan güç sonunda tüketiciler üzerinde de 

güç sahibi olmayı getirir. Platformun sahibi ve tasarımcısı 

olarak sahip oldukları benzersiz konum, bu şirketlere, ikti-

satçıların rant dediği şeyi toplama imkânı veriyor. 

Büyük teknoloji şirketleri bugün internetin feodal beyleri 

haline gelmiştir ve bu sayede el koydukları rantlar sürek-

li artmaktadır. Başka bir deyişle, bu şirketler günümüzün 

haydut baronlarıdır. Eksik olan tek şey, şatolar, zincirler ve 

bir nehirdir.  
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Ya Yoksulluk Hakkında 
Bildiğimiz Her Şey Yanlışsa?

Dünya Ekonomik Forumunun yayın organı 
Agenda’da yayınlanan aşağıdaki metin, 
Fundación Paraguaya CEO’su Martin Burt’ün 
Powerty Stoplight inisiyatifi çerçevesinde çok 
boyutlu yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik 
mücadelesine dair anılarını içeren Who Owns 
Powerty kitabından alınmıştır. 

Ya yoksulluk hakkında bildiğimiz her şey yanlışsa? Ya dün-

yanın dört bir yanında yoksullukla mücadele eden politi-

kacılar, sosyal bilimciler, ekonomistler, yardım görevlileri, 

vakıflar ve sivil toplum kuruluşları yanlış stratejileri, yanlış 

taktikleri kullanıyorsa?

İyi niyetli bir şekilde, toplumsal ve ekonomik adalet adı-

na yoksulların gelir merdivenlerini tırmanmasına gayret 

ediyoruz. Peki ya duvara yanlış merdiveni dayıyorsak? 

MARTIN BURT 
Agenda
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Elbette bu durum toplumun yanlış varsayımlar doğ-

rultusunda hareket etmesinin ilk örneği değil. Hatırlar-

sanız, bir zamanlar eğitimciler solak öğrencileri döverek  

“tedavi ederdi”. Sonradan solaklığın ana karnında belir-

lenen bir özellik olduğunu öğrendik. Yine bir zamanlar 

doktorlar veremin vampirler tarafından bulaştırıldığına 

(mağara, çöller ya da dağlardaki kuru havanın veremi iyi-

leştirdiğine) inanırdı. Sonraları veremin nedeninin bakte-

riler olduğu ve dolayısıyla da antibiyotikle tedavi edilmesi 

gerektiği anlaşıldı. 

“Küresel yoksulluğu azaltma konusunda ciddiysek, 
yoksulluktan kastımızın ne olduğu konusunda hemfikir 
olmalıyız.”
Yoksulluk konusundaki görüşlerimiz de benzer tartışma-

lardan ve değerlendirmelerden muaf değildir. Yoksul ülke-

lerle zengin ülkeler arasındaki bir türlü kapanmayan uçu-

rumu açıklamaya çalışan teorisyenler, çağlardır kültürel ve 

coğrafi nedenler ileri sürmüştür.

Marksistler yoksulluğu, toplumda refah üreten araçla-

rın dağılımındaki adaletsizliğin sonucu olarak görür. Bi-

linçli bencilliğin ve piyasa mantığının herkese refah ge-

tireceği inancı doğrultusunda üretimi organize etmek 

amacıyla geliştirilen kapitalizm, belirli bir ölçüdeki gelir 

adaletsizliğinin girişimci ruhu teşvik edeceğine ve risk 

alarak daha fazla istihdam ve refah yaratacağına (eşitsiz-

liği azaltmaya yönelik kamu programlarının da bu hedefe 

ulaşmaya engel olmaktan başka bir işe yaramadığına) ina-

nıyordu. Eşitsizliğin büyüme açısından gerekli bir önkoşul 

olduğuna dair inanca ancak son yıllarda itiraz edebilmeye  

başladık.

İncil yoksulluğun hep olacağını söylerken, Protestan-

ların çalışma etiği, yoksulların kendilerini suçlaması ge-

rektiğini hatırlatır; çünkü servete (Tanrı’nın lütfunun gös-

tergesine) kişisel, ahlaki, entelektüel ve ruhsal kusurları 

gidererek ulaşılabilir. Bu serveti çok çalışarak elde ettiği-

mize göre, bunun tersi de doğru olmalıdır: Yoksullar da 

yoksulluğu hak etmiştir. 

Farklı dünya görüşleri yoksulluğun nedenine dair farklı 

açıklamalar getirirken, yoksulluğun ne olduğu konusunda 

şaşırtıcı derecede sessiz kalıyorlar; adeta bu tanımı bağ-

lamdan çıkarmamız isteniyor gibi. Ancak küresel yoksul-

luğu azaltma konusunda ciddiysek, yoksulluktan kastımı-

zın ne olduğu konusunda hemfikir olmalıyız, değil mi? Bu 

noktada da insanların anlayışının zaman içindeki evrimine 

tanık oluyoruz. 
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“Özetle, yoksulluğu tanımlama şeklimiz, bu problemi 
çözülemeyecek kadar karmaşık hale getiriyor.”
Yoksulluğu tanımlama konusundaki ilk girişimlerimizde en 

bariz yanıtlara yöneldik. Yoksulluk para girişi (gelir) ve para 

çıkışı (tüketim) eksikliği demek olmalıdır. Yoksulluk kârın, 

refahın ve servet birikiminin (toplumun iyi olarak kabul et-

tiği şeylerin) tersidir. Bu anlayış çerçevesinde “kalkınma-

nın damlama teorisi” olarak adlandırdığımız bir çözüme 

ulaştık: Yardımlar, koşullu para transferleri ve dolaylı şekil-

de yukarıdan aşağı para akıtmak... 

Küresel yoksullukla mücadelemiz bir engelle karşılaş-

tığında ilk ilkelere geri döndük. Kimileri yoksulluk prob-

lemini bir fırsata dönüştürdü: “Mikro girişimciler” olarak 

adlandırılan yoksul Bangladeşliler ve Meksikalı kadınlara 

evlerinden yürüttükleri işleri büyüterek gelirlerini artırma-

ları amacıyla mikro krediler verildi. Ekonomik kalkınmanın 

motoruna kafa yoranlar açısından bu, yoksul bireylerin po-

tansiyel enerjisini kullanmaya, küçük işletmelerin gücünü 

açığa çıkarmaya, kadınlara destek vererek (beceri kazan-

dırarak, daha iyi bir yaşam sürmek için daha fazla para ka-

zanmaları konusunda teşvik ve motive ederek) ekonomi-

nin birer aktörü haline getirmeye yönelik heyecan verici 

bir uyarlamaydı.

Para meselesinin ötesine geçerek yoksulluğa, birçok 

boyutu olan bir canavar gözüyle bakanlar da çıktı. Yok-

sulların seslerini duyuramadıklarını, eşit koşullara, güven-

ceye, sağlık hizmetlerine, eğitime, altyapıya, siyasi temsil 

olanağına sahip olmadıklarını anlatmak amacıyla “Çok 

boyutlu yoksulluktan” söz edilmeye başlandı. Ancak, bu 

yeni çok boyutlu çerçeve yoksulluğun ortaya çıkmasını ve 

sürmesini sağlayan toplumsal, yapısal ve politik etkenlerin 

birçoğunu kapsasa da listenin başında hâlâ gelir düzeyi 

vardı. Gelir düzeyi, basitçe ifade edilecek olursa, herkesin 

esenliğe kavuşmasını sağlayan kilitleri otomatik bir şekilde 

açan anahtar olarak görülüyordu.

Ancak çok boyutlu yoksulluğa dair güncel tanımlarımız 

iki can sıkıcı sonucu da beraberinde getiriyor. Bu sonuçlar 

yoksulluğun nedenlerine ve dolayısıyla bu konuda yapıla-

bileceklere dair görüşlerimizi de şekillendiriyor.

Bu sonuçların ilkini anlayabilmek amacıyla BM tarafın-

dan ortaya konan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göz 

atalım. Temel hedef, büyük ölçüde gelir düzeyi ve kaynak-

lara erişim olanağı şeklinde tanımlanan “sıfır yoksulluk”tur. 

Bunun yanı sıra açlık, sağlık, eğitim, cinsiyet eşitliği, su ve 

hijyen, temiz ve erişilebilir enerji, çalışma ve ekonomik bü-

yüme, sanayi, inovasyon ve altyapı, sürdürülebilir kentler, 

sorumlu tüketim ve üretim, iklim değişikliği, çevresel bo-

zulma, barış ve adalet gibi 16 hedef daha vardır. 

“Mevcut paradigmada yoksul bir insanın, yoksulluğu 
ortaya çıkaran etkenlerin birçoğuna müdahale etme 
olanağı bulunmuyor.”
Kalkınma hedefi taşıyan herkesin aynı tanımdan hareket 

etmesinde ve aynı hedeflere ulaşmaya gayret etmesinde 

bir sakınca yoktur. Sorun Sürdürülebilir Kalkınma Hedef-

lerinin formüle edilme şeklidir. Bunun nedeni, bir insanın 

yoksulluğunun kısmen ya da tamamen kontrolü dışındaki 

etkenlere bağlı olması durumunda, yoksulluğun aşılması-

na yönelik bireysel çabaların herhangi bir faydasının ol-

mamasıdır. Yoksul biri olarak, yaşam kalitemi yükseltme 
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becerimi elimden alan yapısal etkenleri, örneğin küresel 

tarım piyasalarındaki aksaklıklar, ülkemin iklim değişikliği 

konusundaki direnci, hukukun üstünlüğü ilkesine uyumu, 

sağlık bakanlığının yaşadığım yerdeki hastaneye yeterli 

finansman sağlaması gibi etkenleri değiştirme gücüm ol-

madıkça gelirimi artırmam mümkün değildir. 

Özetle: Yoksulluğu tanımlama şeklimiz çözümü güçleş-

tiriyor. Kişinin yoksulluğunun kendi hatası olduğu (eğitim-

siz olması, tembel olması, kendi ihtiyaçlarını umursama-

ması) görüşünü terk edeli uzun zaman olmasına rağmen, 

mevcut paradigmada yoksul bir insanın yoksulluğu orta-

ya çıkaran etkenlerin birçoğuna müdahale etme olanağı 

bulunmuyor. Mesele çok büyük. Bir şeyleri değiştirme-

miz çok güç. Elimizden bir şey gelmiyor. Tanım gereği,  

dışarıdan birilerinin çözüm getirmesini beklemek duru-

mundayız. 

Güncel çok boyutlu yoksulluk tanımının ikinci rahatsızlık 

verici sonucu ise, kalkınma örgütlerinin mevcut, tek boyut-

lu çözümlerini etkisiz kılması. Kalkınma örgütleri, doğaları 

gereği, sadece bir ya da iki soruna odaklanır; iç içe geçen 

birçok sorun bulunduğunu kabul etmemize rağmen, sade-

ce bir tanesini çözmeye çalışır, diğerlerinin çözümünü baş-

kalarına bırakırız. Kuyular açar, köprüler kurarız. Ayakkabı 

yardımı yaparız. Gazetecileri eğitiriz. Aşı yaparız. Çiftçile-

rin daha fazla hasat elde etmesine yardımcı olur, ürünleri-

ni pazara ulaştırma konusunda kaygılanmamasını sağlarız. 

Erkeklerle yan yana cinsiyet eşitliği sağlanan bir toplum 

yolculuğunda kadınlara destek veririz. Çocuk ölümlerini 

azaltmaya çalışır ama okul yapımı görevini başkasına bıra-

kırız. Muharebeyi kazansak da savaşı kazanamayız.

“Yoksulluk artık ‘uzaklarda bir yerlerde’ yaşanan bir 
problem olmaktan çıktı; ABD’de, Kanada’da, Fransa’da, 
İsveç’te, Almanya’da (ve daha birçok yerde) gelir 
uçurumunun giderek büyümesi nedeniyle ‘çalışan 
yoksullar’ diye bir kavram ortaya çıktı.”
Aynı zamanda (nasıl tanımlıyor, ölçüyor ve mücadele edi-

yor olursak olalım) giderek büyümekte olan yoksulluğun, 

mevcut kurumları sınırlayan ve dünyada gereksiz acılara 

yol açan bir tehdit olduğuna kimse itiraz edemez. 

Yoksulluk, insanları zor duruma düşürmenin yanında, 

seçmenlerin temel hizmetleri sunamayan ve/veya eko-

nomik kalkınmayı gerçekleştiremeyen devlete güvensiz-

lik duymasına ve toplumda huzursuzluk yaşanmasına da 

yol açıyor. Üstelik yoksulluk artık “uzaklarda bir yerlerde” 

yaşanan bir problem olmaktan çıktı; ABD’de, Kanada’da, 

Fransa’da, İsveç’te, Almanya’da (ve daha birçok yerde) ge-

lir uçurumunun giderek büyümesi nedeniyle, bir iş sahi-

bi olmanın sofraya ekmek getirmeye yetmediğini anlatan 

“çalışan yoksullar” diye bir kavram ortaya çıktı. 



EKİM ‘19  /  80

Ucuz internet erişimi, yoksul göçmenlerin kendilerin-

den daha şanslı insanların nasıl yaşadığını, yüksek yaşam 

standartları vaadinin nasıl bir şey olduğunu görmesini ko-

laylaştırıyor. Dahası, ucuzlayan küresel ulaşım, tüm yaşam-

larını, bu standartları dışarıdan izleyerek geçirmek zorun-

da olmadıkları anlamına geliyor. Gökkuşağının ucuna ve 

vaat edilen altın dolu testiye ulaşmak hiç bu kadar kolay 

olmamıştı. Yoksul göçmenlerin giderek daha fazlası tek-

nolojiden anlayan, akıllı telefon ve Facebook gibi becerikli 

araçlarla donanmış kişiler haline geliyor. Aslına bakarsa-

nız, göçmenlere yardım eden organizasyonların birçoğu, 

sınırı geçen mültecilerin sorduğu ilk sorunun “wi-fi şifresi” 

olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda, aldatıcı derecede basit bir soruyu gün-

deme getiriyorum: Yoksulluk kimindir? Bu kesinlikle daha 

önce dile getirilmemiş bir fikir; ancak, kalkınma anlayışı-

nı ve uygulamalarını bu şaşırtıcı soru bağlamında gözden 

geçirmeniz durumunda, konuya dair oldukça güçlü şeyler 

hissetmiş olduğunuzu göreceksiniz.

Küresel yoksulluk söylemi bugüne dek “Yoksulluk nedir” 

sorusuyla ilgilendi. Yoksulluğa yönelik sağlam çözümle-

rin sağlam tanımlara bağlı olduğu düşünülürse, oldukça 

mantıklı. Ancak bir şeye sahip olmanın, onu adlandırmayla 

başladığı düşünülürse, derinlerde farklı şeylerin söz konu-

su olduğu anlaşılabilir.

Adem çevredeki hayvanlara ve havadaki kuşlara bir ad 

verdi. İşgalciler “keşfettikleri” toprakları, hükümdarları 

adına (yeniden) adlandırdı. Yıldızlara, hastalıklara ve top-

lumsal trendlere isim veriyoruz ki bu konularda söz sahibi 

olabilelim. Adlandırdığımız şeyi sahipleniyoruz.

Küresel yoksulluğu adlandırma yetkisinin kimde olduğu 

meselesine gelirsek, yoksulların kendi yaşamları konusun-

daki söz haklarının ellerinden alındığını (utanarak) görüyo-

ruz. Yoksullar başkalarının yoksulluk tanımlarını ve ölçütle-

rini pasif bir şekilde kabullenmek durumunda bırakılıyor. 

Bunun sonucunda da yoksullar, yoksulluğa getirilecek 

çözümlerin nasıl bir şey olacağının konuşulduğu salonlara 

sokulmuyor, kendi bakış açılarını ve önceliklerini dile getir-

me fırsatı bulamıyor. 

“Yoksulluk uzmanları yoksulları ender olarak  
eşit derecede önemli karar vericiler olarak  
görüyor, hatta hiç görmüyor. Oysa yoksullar her 
gün ailelerinin esenliğine dair problemleri çözmeye 
uğraşıyor.”
“Yoksulluğun sahibi kim” sorusu yoktan var ettiğim bir 

soru değil. Bir evreka anında ortaya çıkmış bir soru değil 

bu. Oldukça kafa karıştırıcı bulduğum küresel yoksulluk 

gündemine dair bir dizi şeye verilen tepkiler doğrultusun-

da, yavaş yavaş, yıllar içinde ortaya çıkan bir soru. 

İlk şüphe tohumları, yoksulluk uzmanları tarafından kul-

lanılan “yoksul” tanımının, Paraguay’daki mikro girişimcile-

re destek veren vakfımız (Fundación Paraguaya) bünyesin-

de tanık olduklarımızla örtüşmediğini fark etmemle atıldı. 

Daha doğrusu, bu tanımın yoksullara dair her şeyi anlat-

madığını görmemle. Tanık olduğumuz neşe, cömertlik, ya-

ratıcılık, problem çözme becerisi ve girişimci ruh, birlikte 

çalıştığımız insanların yoksullarla yoksul olmayanların kı-

yaslandığı iki boyutlu bir sınıflandırmadan öte olduğunu 

gösterdi. Bu insanların yaşamları günde 1 ya da 2 dolarla 

geçinmekten ibaret değildi. Bu etiketler yetersiz kalıyor ve 

yoksulluğu tamamen farklı şekillerde yaşayan insanları tek 

bir kalıba indirgiyordu. 

İkinci şüphe tohumu dünyada yoksulluğa dair çok faz-

la veri olması ancak bunların yoksulların hiçbir işine ya-

ramaması saçmalığıydı. Kamu kurumlarının ve yoksullukla 
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mücadele eden kalkınma örgütlerinin sağlıklı stratejik ve 

operasyonel kararlar verebilmek için verilere ihtiyaç duy-

duğunu varsayarız. Ancak yoksulluk uzmanları yoksulları 

ender olarak eşit derecede önemli karar vericiler olarak 

görüyor, hatta hiç görmüyor. Oysa yoksullar her gün aile-

lerinin esenliğine dair problemleri çözmeye uğraşıyor.

“Yoksulluğu yoksullara geri verirsek ne olur?”
Sonuç olarak (neyin, nasıl ve ne zaman ölçüldüğüne dair 

herhangi bir bilgiye sahip olmamalarının yanında) yoksul 

insanlar yaşamlarına dair toplanan verilere erişim hakkına 

ve bu verilerle, kim tarafından ne yapılacağı konusunda 

söz söyleme hakkına sahip olamıyor. 

Elbette istisnalar da var. Katılımcı veri toplama süreçleri 

ve nitelikli araştırmalar yoluyla “yoksulları dinleyen” birkaç 

umut vaat eden inisiyatif de söz konusu. Ancak sadece 

duymak istediklerimizi mi dinliyoruz (kendi süreçlerimi-

zi kullanarak kendi göstergelerimize dair geribildirim mi 

alıyoruz) diye düşünmeden de edemiyorum. Merak etti-

ğim bir şey de yoksulları dinleyerek edindiğimiz fikirlerle 

ne yaptığımız. Bunlar toplum öncülüğüyle yürütülen kal-

kınma projelerini toplumla birlikte geliştirmek ve hayata 

geçirmek amacıyla mı kullanılıyor? Yoksa kendi standart 

program ve hizmetlerimize rötuş yapmaya mı yarıyor? 

Yoksullukla mücadele program döngüsü genellikle yok-

sulluk uzmanlarının ellerinde panolarla bir köye gelmesiy-

le, yoksulların yaşamlarına dair önceden tanımlanmış veri 

noktalarını açıklaması ve elde ettikleri verileri tabloya dö-

nüştürmek üzere ofislerine dönmesiyle başlar. En kötüsü 

de halka danışmak yerine devlete ve kamu görevlilerine 

danışarak işe başlanmasıdır; bu durum, meslektaşım Andy 

Carrizosa’nın ifadesiyle, bir doktorun hasta yerine hastane 

müdürünün ateşini ölçerek hastaya ilaç yazmasına benze-

tilebilir.

Vakfın sormaya başladığı sorular şunlardı: Yoksulluğu 

yoksullara geri verirsek ne olur? Soruları yoksulların sor-

masına ve kendi yoksulluk göstergelerini oluşturmalarına 

izin verirsek ne olur? Topladığımız yoksulluk verilerini ai-

lelere teslim etsek, böylece kendi yoksullukla mücadele 

programlarını kendilerinin planlamasına ve hayata geçir-

mesine olanak tanısak ne olur? İnsanların başarıyı kendile-

rinin tanımlamasına izin versek ne olur?

Vakıf son on yıl içinde tam da bunun gerçekleştirildiği 

bir yolculuğa başladı. Bu yolculuk devam etmekle birlikte, 

bir dizi ilgi çekici dönüm noktası ve keşif şimdiden ortaya 

çıktı. 

“İnsanlara kendi yoksulluklarını adlandırma, 
problemlerini dile getirme olanağı verdiğinizde,  
bu problemler konusunda bir şeyler yapma gücü de 
kazandırmış oluyorsunuz.”
Bunların ilki yoksulluğun zenginliğinin ayrıntılarda gizli ol-

duğuydu. Dünyanın kuzeyindeki sosyal bilimciler ve eko-

nomistlerin çalışmaları sayesinde elimizde bol miktarda 

yoksulluk göstergesi mevcut. Ancak tek bir tanımın her-

kesi açıklamakta kullanılamayacağını görmüş durumdayız. 

Tek bir endeks, tek bir ailenin bile yoksullukla mücadelede 

kullandığı farklı yöntemleri kapsayamaz. Tolstoy’un sözle-

rini uyarlarsak, mutlu aileler birbirine benzer, her yoksul 

aileninse kendine özgü bir yoksulluğu vardır.

İkinci keşif etkinlikle ilgilidir. İnsanlara kendi yoksul-

luklarını adlandırma, problemlerini dile getirme olanağı 

verdiğinizde, bu problemler konusunda bir şeyler yapma 

gücü de kazandırmış oluyorsunuz.  Çözümü tanımlama ve 

sahiplenme gücü. Yoksul ailelerin çözülemez olduğunu 

düşündüğümüz problemlere çözümler getirdiğine defa-

larca tanık olduk. Üstelik yoksulluğu azaltmaya, etkilerini 

hafifletmeye, daha katlanılır kılmaya yönelik değil, yoksul-

luğu tamamen ve kalıcı şekilde ortadan kaldırmaya yönelik 

çözümlerden söz ediyorum.

Dahası, yoksul ailelerin yardım kuruluşlarının fikirle-

rinden yararlanmak yerine, bir araya gelerek fikirlerini ve 

çözümlerini paylaştıklarına da tanık olduk. Sonuçta, bir 

toplumdaki bireylerin tamamı yetersiz beslenmeden mus-

tarip değildir. Tamamı aile içi şiddet kurbanı değildir. Baş-

ka birinin yoksulluğun belirli bir boyutuna çare getirdiği-

ne tanık olan bir insan, kendi bilgisini genişletecek, kendi 

çözümlerini geliştirmesini sağlayacak paralel bir öğrenme 

ağı kurabilir. Yoksullar sadece kendilerine yardımcı olmak-

la kalmaz, diğerlerinin sıkıntılarını aşmalarına da yardımcı 

olabilir. 

Basit bir soruyla başlamış olsak da devrim niteliğinde 

bir sonuca ulaştık.  
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Sosyolog Eva Illouz: 
“Mutluluk bir statü  
sembolü haline geldi”

“Mutluluk hayattaki en yüce amaç olmamalı” 
diyor Eva Illouz. İsrailli sosyolog Neue Zürcher, 
Zeitung’da Martina Laubli’nin kendisiyle yaptığı 
röportajda modern anlam arayışı, muhafazakâr 
kuvvetler ve piyasaların gücü hakkındaki 
yaklaşımlarını anlatıyor. 

NZZ: Dünyanın altıncı en mutlu ülkesi İsviçre’ye hoş gel-

diniz. “World Happiness Report”ta İsviçre altıncı sırada yer 

alıyor. Buradaki mutluluğu hissedebiliyor musunuz?
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Eva Illouz: Ülkenizde mutluluğu hissetmiyorum ama dü-

zen, huzur, öngörülebilirlik, refah, bolluk ve çoğu zaman 

kaynak bolluğuyla birlikte gelen bir nezaketi görebiliyorum. 

Peki mutluluk? Mutluluğu ölçmek mümkün mü?
Hayır. İnsanlar bile yaşadıkları mutlu bir anı çoğu za-

man fark edemiyor. Mutluluk genellikle geçmiştedir. 

Yaşadığımız bir anı yeniden kurarız ve onun mutlu bir an 

olduğunu buluruz. Mutluluğu bilimsel olarak araştırmak 

çok zordur. Hatırlayan kişiler bile yaşadıkları mutluluğu 

tam değerlendiremiyorsa araştırmacıların işi çok zor de-

mektir. Mutluluğun tanımı sosyal bağlama göre büyük de-

ğişiklikler gösterdiği için bu zorluk daha da artar. 

İspanyol psikolog Edgar Cabanas ile birlikte yazdığınız 
son kitabınızın adı Mutluluk Dayatması (Das Glücksdiktat 
Suhrkamp). Niçin dayatma? Hepimiz mutlu olmak iste-
miyor muyuz?
Ben kitabımda özel bir mutluluk bilimi olan “pozitif psiko-

loji”yi eleştiriyorum. Ama burada söz konusu olan antik 

çağdan beri var olan felsefi mutluluk kavramı değildir. Bu 

psikoloji türü şunu iddia ediyor: İnsanların acılarını araştır-

mak istemek yanlıştır, bunun yerine pozitif olana odaklan-

mak gerekir. 

Pozitif olana bakmakta yanlış olan ne?
Sosyolog olarak ben şunu soruyorum: Bu psikolojik yakla-

şım kimin işine yarıyor? İlk akla gelenler: Muhafazakârlar, 

sağcı çevreler, firmalar, hatta Amerikan ordusu. Bu yakla-

şımla yeni bir yurttaş modeli yaratıyorlar. Hiç şikâyet et-

meyen, her şeyi olumlu gören yurttaşlar. Pozitif psikolo-

ji şunu söylüyor: Başımıza hangi talihsizlik gelirse gelsin 

kendimizi iyi hissetmek bizim sorumluluğumuz. Psikolojik 

dayanıklılık becerisi anlamında kullanılan resilience sloga-

nıyla yeni tür bir utanç yaygınlaştırılıyor, morali bozuk ya 

da öfkeli olmak birden utanç konusu haline geliyor. 

Ama sorumlu olmak kendi kararlarını almak anlamına da 
gelir. Aydınlanma anlamında bu iyi bir yaklaşım sayılmaz 
mı?
Yaklaşık on yıl önce France Telekom firmasında bir intihar 

dalgası yaşandı. Birkaç yıl içinde 60 kişi hayatına son ver-

di. Pozitif psikolojiye göre bu insanların kendilerinin suç-

lu olduğunu söylemeniz gerekirdi. Bu insanlar yeterince 

güçlü değildi, yeterince dayanıklı çıkmadılar demeniz ge-

rekir. Elbette davranışlarımızın sorumluluğunu üstlenme-

liyiz, etikle ilgili her anlayış bunu söyler. Ama sorumluluk 

ancak neyin bize bağlı, neyin de bizden çok daha büyük 

olan kurumlara bağlı olduğunu bilirsek söz konusudur. 

Yani bu durumda tekil kişilere bağlı değil miydi?

Sonra şu ortaya çıktı: Aynı tarihlerde firma 20.000 kişinin 

işine son vermişti ve çok sayıda insanın görev yeri değişti-

rilmişti. O tarihteki CEO Didier Lombart çalışanlardan kur-

tulmak için acımasız yöntemler kullanmıştı. (Not: Kendisi 

şu sıralar Paris’te bu nedenle yargılanıyor.) Elbette, intihar 

eden kişileri yeterince pozitif olmamakla eleştirebilirsiniz 

ama bu çevremizin genellikle bizden çok daha güçlü oldu-

ğunu görmezden gelmek demek olur. 

Ama şimdi mutluluk yerine çalışma koşulları, sömürü ve 

baskı üzerine konuşmaya başladınız. 

Pek değil. Birçok işveren pozitif psikolojinin yöntemlerin-

den yararlanıyor. Bunu, insanları kontrol etmenin ve daha 

üretken kılmanın etkili bir yolu olarak görüyorlar. İşçilerin 

her şeyde pozitif olanı aramaları, söz konusu kurumdan 

yüksek beklentileri olmasını getirir. Ama insanlar kendile-

rinden ve her şeyden sorumlu tutulurlarsa, kurumdan daha 

iyi çalışma koşulları talep etmeleri için bir neden kalmaz.      

Yani pozitif psikoloji insanları daha üretken kılmak için 

bir araç mı oluyor?

Bu model, devlet tarafından ortada bırakılan yurttaşların 

Eva Illouz
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durumuna da çok iyi uyuyor. Yurttaşların hoşnutluğu ar-

tık kendi psikolojilerine bağlı. Devlet artık yurttaşları, 

Amerikan anayasasının dediği gibi, kendi mutluluklarının 

peşine düşecek şekilde donatarak kilit bir rol oynamıyor. 

Yurttaşların bunu kendileri yapması gerekiyor, sanki ne bir 

bağlam ne de kurumlar yokmuş gibi. Bu yaklaşım çok ba-

şarılı oldu ve politikayı da etkiledi. Biraz önce sözünü etti-

ğiniz BM tarafından kullanılan mutluluk endeksi de bunun 

sonucu.

Kişiler açısından bunun ne gibi sonuçları var?
Pozitif psikolojiyi ben, insanların olumsuz duyguları yü-

zünden utanç duymasına yol açtığı için eleştiriyorum. 

Depresyon, öfke ve korku, kaybedenlere özgü duygular 

sayılıyor. İnsanlara şu aktarılıyor: Eğer yara alıyorsanız siz-

de yanlış olan bir şey var demektir. Zihin sağlığınızın ko-

şullarını kendinizin yaratması gerekir. Mutluluk psikolojisi 

böylece pozitif düşünme yeteneğine bağlı yeni bir başarı 

modeli yaratmış oluyor. 

Siz çalışmalarınızda mutluluğun yanı sıra sevgiyi ve duy-
guları da parçalarına ayırıyorsunuz. İllüzyonları yıkmak 
hoşunuza mı gidiyor?
Pierre Bourdieu’nun güzel bir sözü var. “İnsanlar illüzyon-

larını korumak istiyor. Ben bunu anlamıyorum. Ben haki-

kati bilmek istiyorum.” Şunu da söylemiştir: “Sosyoloji ha-

kikatin bir biçimidir.” Ben bu görüşü paylaşıyorum. Evet, 

sosyolog olarak seve seve illüzyonları yıkıyorum. Bilgimizi 

yanlış varsayımlar üzerine kurmamamız için bu şarttır. Ve 

yıkılmış illüzyonlar üzerine yeni bir şey kurabilmek için de 

bu gereklidir. Biz insanların, inanabileceğimiz şeylere ihti-

yacımız vardır. 

Neye inanmalıyız öyleyse?
Sarılacağımız kavram mutluluk değil. Benim için eşitlik, 

adalet ve bilgi çok daha önemli.

Niçin?
Ben mutluluktan tamamen vazgeçelim demiyorum tabii. 

Ama bir kere mutluluğu kavramak çok zor ve günümüz top-

lumları bizim mutluluğa erişmemizi neredeyse imkânsız kılı-

yor. Hoşnutsuz olmaya programlanmış durumdayız, çünkü 

hoşnutsuzluk kapitalizmin büyük makinesini gayrete geti-

riyor. İkinci olarak, biz en iyisi anlamlılık gibi başka değer-

lerin peşine düşelim. Sözgelimi çocuk sahibi olmak birçok 

durumda mutluluğumuzu azaltır, ama biz gene de sezgi-

sel olarak bunun çok anlamlı bir şey olduğunu düşünürüz. 

Oysa mutluluğu hayatımızın amacı olarak görürsek sadece 

hoşumuza giden şeyleri yaparız. Böyle bir bakış insanı yok-

sullaştırır. Üçüncü olarak mutluluk takıntısı negatif düşünen 

kaybedenler ile pozitif, mutlu insanlar arasında yeni bir hi-

yerarşi yaratıyor. Mutluluk bir statü sembolü oluyor.

Ve mutlu olduğunuzu sanal kanallarda, örneğin 
Instagram’da sergileyebilirsiniz.
Sosyal medyada inanılmaz sayıda profil sadece gülümse - 

İhtiyaçlarımızı giderdiği için piyasaya karşı 
koymak zor. Ama ben yeşil hareketin, direnişin 
bir biçimi olduğunu düşünüyorum. Gene de 
bu kadar az şey yapılması, bu kadar az şeyin 
değişmesi ve ABD’nin öylesine Paris İklim 
Anlaşmasından çekilebilmesi çok hayret vericidir. 
Bu şunu gösteriyor: Kapitalizmin mekaniği, bizim 
tür olarak var kalma içgüdümüzden daha güçlü.
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yen ve mutlu görünen insanları gösteriyor. Bu bir statü 

işareti. Ama bununla mutluluğun değeri düşürülüyor. 

Mutluluğun anlamı tamamen değişmiş bulunuyor. Ben 

mutluluğu iyilikten ayırmanın, etik ve değerlerden ba-

ğımsız anlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. 

Etik ve erdem ile bağlı bu mutluluk tanımı günümüzde 

kaybolmuş durumda. Bugün mutluluğun aldığın zevki 

azamiye çıkarmak anlamına geldiği şeklinde faydacı bir 

görüş hâkim.

Eğer mutluluk bir dayatmaysa onu bize dayatan kim?
Bu çok çeşitli şekillerde oluyor. Mutluluk endeksi bir-

çok ülkede, örneğin Hindistan, İsrail ve Birleşik Arap 

Emirlikleri’nde kullanılıyor. Bu endeks ilerlemenin, ekono-

mik ilerleme ve eşitlik gibi başka parametrelerini ikame 

ediyor. Politikacılar için mutlu olmayı propaganda etmek 

eşitliği desteklemekten çok daha kolay. Dikkat yurttaşla-

rın mutluluğuna verilirse devletin insan haklarını ve eşitliği 

garanti etmek gibi diğer görevlerine verilen dikkat zayıflar. 

Onun için “mutluluk dayatması”ndan söz ediyorum. BM ve 

farklı hükümetler mutluluk endeksini kamuoyunu, politika-

yı ve devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişkiyi manipüle etmek 

için kullanıyor.

Bizi başka nasıl etkiliyorlar?   
Vakıfların, şirketlerin ve Amerikan ordusunun bu tür birçok 

araştırmayı desteklemesi de bir tür dayatmadır. Orduyu 

ele alacak olursak: Pozitif psikoloji, herhangi bir travma ya-

şamadan insan öldürebilecek ve ölü insanlara bakabilecek 

kişileri askere almaya hizmet ediyor. Hatta bu psikolojinin 

kurucusu olan Martin Seligman “travma sonrası büyüme”-

den (Post Traumatic Growth-PTG) söz ediyor. Yani kötü bir 

şey yaşadığınızda, en iyi arkadaşınız öldürüldüğünde ya 

da kendiniz birisini öldürdüğünüzde veya bir bacağınızı 

kaybettiğinizde, böyle bir deneyimin içinden büyüyerek 

çıkmanız gerekir! Eğer bunu yapmazsanız negatif olmak-

la suçlanırsınız. Damgalanırsınız. Farklı şeyler hissediyor-

sanız utanırsınız. Bu programın amacı savaşın dehşetine 

aldırmayan askerler yaratmaktır. Ama biz böyle askerler 

mi istiyoruz? Bunlar korkunç insanlar olmaz mı? Son tahlil-

de bu sahte bilim sosyal ve ekonomik hayatın zorluklarına 

karşı duyarsız olan insanlar yaratmak istiyor.

Siz piyasayı hayatımızın arka planındaki itici kuvvet ola-
rak gösteriyorsunuz? Piyasa niçin bu kadar önemli?
Bu sabah güne nasıl başladığınızı hatırlayın. Muhtemelen 

akıllı telefonunuz sizi uyandırdı. Kalktınız, faturalarını sizin 

ödediğiniz elektrik ve suyu kullandınız. Sonra satın aldığı-

nız elbiseleri giydiniz. Parasını ödediğiniz arabanıza ya da 

trene bindiniz. Sabahtan akşama kadar, başka birisinin si-

zin için ürettiği herhangi bir nesne ya da deneyimi kullan-

madan geçirdiğiniz bir anınız bile yok. Bu piyasa olmasa 

ne yapardık? Bu şeyleri her gün kullanmakla kalmıyoruz, 

kimliğimizi de onlar ifade ediyor.

Ama ben kimliğimi sadece nesnelerin ifade ettiğini söy-
leyemem, kimliğim daha çok hikâyemden oluşuyor.
Evet, ama bu hikâye piyasa aracılığıyla kurgulanıyor. Sizin 

hikâyeniz çocukluğunuzda anne babanızla geçirdiğiniz 

tatiller, yani turizm endüstrisi, 18’inci doğum gününüzde 

aldığınız hediye, okuduğunuz kitaplar değil mi? 

Kitapları ben hep kütüphaneden ödünç alırdım.
Bu giderek daha az yapılıyor. Kitapların kendisi de kitap 

piyasasına bağımlı.   

Ama başarılı bir yazar olarak siz de….
Elbette! Başka türlü nasıl olur. Piyasanın bir parçası ol-

mazsam işlev göremem. Ama önemli olan bunun bizi 

nasıl belirlediğini anlamak. Bizi ve düşüncemizi nasıl 

biçimlendirdiğini.

Bunu daha iyi anlarsak piyasanın gücüne karşı koymak 
mümkün mü?
İhtiyaçlarımızı giderdiği için piyasaya karşı koymak zor. 

Ama ben yeşil hareketin, direnişin bir biçimi olduğunu 

düşünüyorum. Gene de bu kadar az şey yapılması, bu 

kadar az şeyin değişmesi ve ABD’nin öylesine Paris İklim 

Anlaşmasından çekilebilmesi çok hayret vericidir. Bu şunu 

gösteriyor: Kapitalizmin mekaniği bizim tür olarak var kal-

ma içgüdümüzden daha güçlü. Biz para yapmaya devam 

etmek istiyoruz, torunlarımızın zararına olsa da. Yoksa kü-

resel ısınmayı çoktan durdururduk; çünkü ne yapmak ge-

rektiğini biliyoruz ama yapmıyoruz.  

Kaynak: Neue Zürcher Zeitung, 25 Ekim 2019


