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“Hedefleri Bizi Makineleştirmek”:

Gözetim Kapitalizmi
Çağına Hoş Geldiniz
JOHN NAUGHTON
The Guardian

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 kapsamlı 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
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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 hareketini başlatacağını ve yüce Katolik kilisesinin otoritesini
sarsacağını; şu anda modern bilim olarak adlandırdığımız
şeyi ortaya çıkaracağını; kalpsiz meslekler ve sektörler
yaratacağını; beyinlerimizin şekillerini, hatta kafamızdaki çocukluk kavramını bile değiştireceğini düşünemezdi.
Buna rağmen, matbaa bütün bunları, hatta daha fazlasını
başardı.
Neden örnek olarak 1495 yılını seçtim. Çünkü dijital teknoloji ve ağ teknolojileri sayesinde fitili ateşlenen bizim
devrimimizin üzerinden de yaklaşık bu kadar zaman geçti.

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

Yavaş yavaş bunun gerçekten önemli bir olay olduğunu,
bizi çığır açan toplumsal ve ekonomik değişimlerin beklediğini 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 yüzden büyük önem taşıyor. Harvard İşletme Okulunda daimi
profesör olmayı başaran ilk kadınlardan biri olan Zuboff,
yıllar önce bu alanda dönüm noktası teşkil eden, bilgisayarların organizasyonlar ve çalışma hayatı üzerindeki etkisine 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

Haberin manşetini şöyle atabiliriz: Bu, dijital teknoloji
hakkında değil, daha çok teknolojiyi kendi amaçları doğrultusunda 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, mutlulukla kullandıkları bedava hizmetler sunarak ve bu hizmetleri 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 hammadde olarak alıyor ve davranışsal verilere dönüştürüyor. Bu

çalışma şekillerini nasıl değiştirmekte olduğu konusunda,

verilerin bir kısmı hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla kulla-

o güne dek yayınlanan en zekice değerlendirme niteliğin-

nılsa da, üretim fazlası olduğunu söyledikleri kalan kısmını

deydi. Derken Zuboff sessizliğe gömüldü. Ancak çok daha

‘makine zekâsı’ olarak bilinen gelişmiş üretim süreçlerini

büyük bir şey üzerinde çalıştığı ortadaydı. Ortaya çıkacak

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

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

pacağınızı tahmin eden öngörüler üretmek amacıyla kulla-

akademik dergide, diğeri 2016’da bir Alman gazetesinde

nıyorlar. Bu öngörüler, davranışsal opsiyon piyasaları olarak

yayınlandı. Google, Facebook ve diğerlerinin neler yap-

adlandırdığım yeni bir tür piyasada alınıp satılıyor. Gözetim

makta olduğuna, kapitalizmin farklı bir varyasyonunun to-

kapitalistleri, bu alım satım işlemleri sayesinde servetlerine

humlarını nasıl attıklarına farklı bir açıdan bakmaya başla-

servet kattı. Bir yığın şirket de gelecekteki davranışlarımız

dığını ortaya koyan bu makaleler, bu büyük fikrin çok daha

üzerine bahse girmek için sıraya girmiş halde.”

kapsamlı bir şekilde ele alınacağının habercisiydi.

Google, Facebook ve benzerlerinin genel çalışma yön-

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

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

vatandaşlar olarak yaşamakta olduğunuz dijitalleşmenin

yor ve anlaşılıyordu. Ancak bu durumu akademik boyutta

etkilerinin neler olacağını açıklamaya yönelik en iddialı

değerlendiren ve daha geniş bağlamda ele alan biri çık-

girişim…

mamıştı; Zuboff bunu yaptı. Zuboff çoğumuzun anlaşılmaz
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algoritmalarla karşı karşıya olduğumuzu düşündüğünü,

ipuçlarını veriyordu. Devletin ve kapitalist ortaklarının

oysa bizi kapitalizmin uzun süren evriminin en yeni aşama-

gözetim faaliyetleri dijital teknolojinin tüm toplumlardaki

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

vatandaşları iki gruba ayırdığı anlamına geliyor: İzleyenler

pitalizmi, hizmet kapitalizmi, finansal kapitalizm ve şimdi

(görünmeyen, bilinmeyen ve hesap sorulmayan) ve izle-

de kullanıcıların gizlice gözetlenmesiyle elde edilen dav-

nenler. Bilgi asimetrisinin, güç asimetrisi doğurduğu düşü-

ranışsal öngörülerin kullanımı. Bu anlamda, devasa (660

nülürse, bu durumun demokrasi açısından da ağır sonuç-

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

ları olacak. Ancak, birçok demokratik toplumda devletin

ninizle ekleyeceğim-Karl Marx’ın de içinde bulunduğu bir

gerçekleştirdiği gözetim bir ölçüde de olsa denetlenebil-

geleneğin devamı sayılabilir.

diği halde, devletin özel sektördeki ortaklarının denetlen-

Bu açıdan bakıldığında dijital devlerin davranışları, Wired
dergisinin tozpembe hayallerinden oldukça farklı görü-

mesine yönelik herhangi bir yasal düzenleme yok. Kabul
edilemez bir durum.

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

Bu sorunu çözmek de kolay olmayacak. Çünkü bunun

duyacağı türden acımasız bir sömürgeci anlayış görüyor-

için öncelikle meselenin özüne inmemiz gerekiyor; göze-

sunuz. Her şeyden önce kullanıcıların davranışsal verileri-

tim kapitalizminin doğasında yer alan bilgi toplama mantı-

nin küstah bir şekilde sahiplenilmesi söz konusu; bedava

ğına. Bu durum, şirketlerin kendine çekidüzen vermesinin

kaynak olarak görülen, dolayısıyla da çekinmeden alınan...

olumlu bir başlangıç noktası sayılamayacağı anlamına geli-

Ayrıca, kullanıcılar izin vermediklerini açıkça ifade ettiği

yor. Zuboff şöyle diyor: “Gözetim kapitalistlerinden mahre-

halde veri toplamak ve yorumlamak amacıyla kullanılan pa-

miyetimize saygı duymalarını istememiz ya da internetteki

tentli yöntemler ve anlaşılmaz tasarımları sayesinde kullanı-

ticari gözetime son verilmesi konusunda lobi yapmamız,

cının cehaletinden yararlanan teknolojiler söz konusu.

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

Elbette bir de tüm bu projenin tamamen hukuksuz ya

dan boynunu kısaltmasını, ya da bir inekten geviş getirme-

da her anlamda hukukun müdahale edemediği bir alanda

yi bırakmasını istememize benzer. Bu talepler, bu varlığın

gerçekleşmiş olması da var. Google bu sayede telif hakları-

hayatta kalması için gereken temel mekanizmaları ortadan

na aldırış etmeksizin basılan her kitabı dijital hale getirerek

kaldıran varoluşsal tehditler niteliğindedir.”

saklamaya karar verebildi. Ya da kimseden izin almadan

The Age of Surveillance Capitalism çarpıcı ve aydın-

gezegendeki her sokağın ve evin fotoğrafını çekmeye.

latıcı bir kitap. Okuyan bir arkadaşım, kitabın kendisine

Facebook kullanıcının çevrimiçi bilgilerini raporlayan ve

Thomas Piketty’nin başyapıtı olan (gözümüzü açarak bir-

kullanıcının bilgisi dışında başkalarının haber akışlarında

takım şeylerin farkına varmamız gerektiği konusunda bizi

yayınlayan meşhur “beacon” teknolojisini bu sayede ge-

uyaran, ancak kulak asmadığımız) Yirmi Birinci Yüzyılda

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

Kapital kitabını hatırlattığını söylemişti. Toplumumuzun

temekten kolaydır” sloganı doğrultusunda benzer şeyler

içinde kudurmuş bir halde koşturan bu yeni kapitalist

yapmaya devam ettiler.

mutantı evcilleştirmeyi başaramazsak bunun tek suçlu-

Güvenlik uzmanı Bruce Schneier “internetin iş modeli gözetimdir” derken, Zuboff’un aydınlattığı gerçeğin

su kendimiz olacağız. Artık “haberimiz yoktu” mazeretine
sığınamayız.
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Shoshana Zuboff’a 10 Soru:

“ Larry Page insan deneyiminin Google’ın
balta girmemiş ormanı olacağını görmüştü.”
John Naughton: Şu aralar tüm dünya Facebook’a kafayı
takmış durumda. Ancak, sizin de söylediğiniz gibi, temel kuvvet Google’dı.
Shoshana Zuboff: Gözetim kapitalizmi insanlar tarafından
yaratılan bir şey. Teknolojinin kaçınılmaz sonucu değil, kökenleri geçmişe dayanan bir şey. Google gerçekleştirdiği 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 balonunun patlaması sonrası, yeni yeni kurulmakta olan şirketin yatırımcıların güvenini kaybetmesi yüzünden yaşanan 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

maddi altyapı, bilgisayar gücü, algoritmik sistemler ve

imtiyazlarını kullanarak reklam gelirlerini artırma yoluna

otomasyon platformları. Tıklama oranları arttıkça, reklam

gittiler. Zaten gelişmiş halde bulunan analitik becerilerini,

da en az arama kadar önem kazanmaya başladı. Sonunda

bilgisayar güçlerini kullanarak kullanıcıların, reklamların

da geniş çaplı çevrimiçi gözetime bağımlı yeni bir ticaret

ilgi çekme düzeyini gösteren tıklamalarından, öngörüler

türünün temel taşı halini aldı.

üretmeye başladılar.

Bu yeni mekanizmaların başarısı, ancak Google’ın 2004

Operasyonel açıdan bu durum, Google’ın giderek artan

yılında halka açılmasıyla anlaşılabildi. Bu sayede, 2001 ile

davranışsal verileri farklı amaçlar doğrultusunda kullan-

ilk halka arzın gerçekleştiği 2004 yılı arasında şirketin ge-

maya, davranışsal veri fazlasından yararlanmaya, yeni veri

lirlerinin yüzde 3590 oranında arttığı ortaya çıktı.

fazlası bulmaya yönelik yeni yöntemler geliştirmesi anlamına geliyordu.
Şirket, kullanıcıların özellikle kendilerine saklamayı ter-

JN: Yani gözetim kapitalizmi reklamlarla başladı ancak
daha sonra genele yayıldı.

cih ettiği verileri ortaya çıkaracak, kullanıcıların vermediği

SZ: Seri üretimin Ford Model T ile sınırlı kalmaması gibi,

ya da vermek istemediği kişisel bilgilere ulaşacak yeni veri

gözetim kapitalizmi artık reklamlarla sınırlı değil. Hemen

fazlası toplama yöntemleri geliştirdi. Ardından da bu veri

hemen tüm yeni girişimler ve uygulamalar tarafından

fazlası analiz edilerek, tıklama yoluyla sergilenen davra-

benimsenen gözetim kapitalizmi, kısa sürede Silikon

nışları öngören gizli anlamlar ortaya çıkarılmaya başlandı.

Vadisinin standart sermaye birikim yöntemi halini aldı.

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

Tifolu Mary (hastalığının farkında olmadan ve hiçbir has-

sasının temelini oluşturdu.

talık belirtisi göstermeden onlarca insana tifo hastalığı

Gözetim kapitalizminin tarihte benzeri görülmemiş ve

bulaştıran May Mallon’a takılan lakap) rolünü üstlenen kişi

kârlı temelleri şunlardı: Davranışsal veri fazlası, veri bilimi,

de Google yöneticisi Sheryl Sandberg oldu. 2008 yılında
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Mark Zuckerberg’in sağ kolu olarak Facebook’a imza atan

malları ve imtiyazlı bilgileri haline getirebileceklerini tebliğ

Sandberg, gözetim kapitalizmini Google’dan Facebook’a

ettiler ve yaptılar. Bunu yaparken bizi yanlış yönlendirdiler

taşıdı. Bu tarihten beri gözetim kapitalizmi şirketlerle, hat-

ve retorik kamuflajdan yararlanarak, ne anlayabileceğimiz

ta internet sektörüyle sınırlı değil. Birçok ürüne, hizmete,

ne de karşı çıkabileceğimiz gizli deklarasyonlar kullandılar.

aralarında sigortacılık, perakende, sağlık, finans, eğlence,

İlk olarak Google, tek taraflı bir şekilde dünya çapında

eğitim, ulaşım ve daha nicelerinin de bulunduğu birçok

internet ağının arama motoru tarafından kullanılabileceği-

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

ni deklare etti. Gözetim kapitalizmi, kişisel deneyimlerimiz

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

üzerinde hak iddia ettikleri ikinci deklarasyonla ortaya çık-

da “kişiselleştirilmiş” ifadesiyle başlayan hemen her ürün

tı. Böylece şahsi varlıklarımızı başka şirketlere anlatarak ve

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

satarak gelir akışı yaratmaya başladılar. Her ikisi de izinsiz

tan”, aslında gözetim ekonomisi kapsamında geleceğimizi

bir şekilde gerçekleştirildi. Google’ın kurucu ortaklarından

öngören davranışsal verilerin sorunsuz bir şekilde akışını

Larry Page, veri fazlası operasyonlarının çevrimiçi ortamın

sağlayan birer tedarik zinciri arayüzü konumunda.

ötesine geçerek gerçek dünyaya da uzanabileceğini, insanların deneyimlerine dair verilerin bedavaya alınabilece-

JN: Bu yeni fetih ve el koyma hikâyesinde, “dijital yerli”

ğini öngören isim oldu. Görünüşe göre bu vizyonu, piyasa

ifadesi de yeni bir anlam kazanıyor…

dışında yer alan şeylere el konulması ve piyasada alınıp

SZ: Evet, dijital yerli, trajik derecede ironik bir ifade.

satılan bir şey haline getirilmesiyle şekillenen kapitalizm

Sömürge dönemindeki işgallerin yapısı, özellikle de tesa-

tarihini mükemmel şekilde yansıtıyor.

düfen Karayipler’e çıkan İspanyolların hikâyesi beni hep et-

Gözetim kapitalizmine hazırlıksız yakalandık. Çünkü

kilemiştir. Tarihçilerin “fetih kalıbı” olarak adlandırdığı bu

sisin içinden İspanyol Krallığının bayraklarını sallayarak

yapı üç aşamada ortaya çıkar: İşgali haklı gösterecek yasal

gelen denizcilere gösterdikleri konukseverliğin kanlı ne-

önlemler, toprak üzerine hak iddiasının tebliğ edilmesi ve

hirler doğuracağını tahayyül edemeyen Karayipler halkı

bu iddiayı meşrulaştıracak bir kent kurulması. O dönemde

gibi, bizim de gözetim kapitalizminin nasıl hareket ede-

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

ceğini tahayyül etmemizin olanağı yoktu. Tıpkı Karayipler

duğunu tebliğ etmesi yetiyordu. O dönemdeki denizciler

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

zaman ve mekânda yankılanarak dijital 21. yüzyıla ulaşacak

şıyaydık. Eskiden biz Google üzerinden arama yapardık.

bir kalıbın ilk taslaklarını yazmakta olduklarını bilemezdi.

Şimdi Google bizim üzerimizde arama yapıyor. Bir za-

İlk gözetim kapitalistleri de tebligat yoluyla fetihler yap-

manlar dijital hizmetlerin bedava olduğunu düşünürdük.

tı. Kişisel deneyimlerimizi alabileceklerini, bu veriyi kendi

Şimdi gözetim kapitalistleri bizim bedava olduğumuzu
düşünüyor.
JN: Bir de “kaçınılmazlık” söylemi var; hormonlu teknolojik determinizm…
SZ: 1970’lerin sonlarında ve 1980’lerde işyerlerinde bilgi-

“Gözetim
kapitalistleri
benzeri
görülmemiş
miktarda bilgi
ve güç topladığı
sırada demokrasi
mışıl mışıl
uyuyordu.”

sayar kullanımına dair geçekleştirdiğim ilk saha çalışmalarında, 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, bilişim teknolojisinin daha eski teknolojilerden ayrışmasını
sağladı: Bilişim teknolojisi, bilgi işlem becerileri sayesinde yeni bilgi alanları yaratır, dünyayı bilgiye dönüştürür.
Bunun sonucunda bu yeni bilgi alanları siyasi çatışmaların konusu haline gelir. İlk çatışma bilginin bölüşümü
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konusunda yaşanır: “Kim biliyor?” İkincisi ise yetki ko-

JN: Gözetim kapitalizmi ne yönde ilerliyor?

nusunda: “Kimin bildiğine kim karar veriyor?” Üçüncüsü

SZ: Gözetim kapitalizmi, bireylere odaklanmaktan geniş

güç konusundadır: “Kimin bildiğine kimin karar verdiğine

nüfus kitlelerine, kentlere ve nihayetinde toplumun ta-

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

mamına odaklanmaya yöneldi. Bunu sermayenin, toplu-

daki bu açmaz ofislerden, mağazalardan, fabrikalardan

ma dair öngörülerinin, neredeyse mutlak bir doğruluğa

taşarak bize ve toplumlarımıza kadar ulaşmış durumda.

ulaştığı opsiyon piyasalarına yatırılması gibi düşünebi-

Gözetim kapitalistleri bu yeni dünyaya ayak basan ilk ke-

lirsiniz. Öngörü ürünler konusundaki rekabet, gözetim

simdi. Bilme, kimin bileceğine karar verme ve kimin karar

kapitalistleri açısından böyle bir öğrenme eğrisi doğur-

vereceğine karar verme haklarının kendilerine ait oldu-

du. Önce veri fazlası ne kadar çok olursa öngörülerin

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

o kadar kaliteli olacağını öğrendiler ve bu, veri temini

adlandırdığım şeye hükmetmeye başladılar. İşgücünün

konusunda ölçek ekonomisine yönelmelerine yol açtı.

bölüşümünün sanayi çağında toplumsal düzenin temel

Ardından veri fazlasındaki çeşitliliğin öngörünün de-

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

ğerini artırdığını öğrendiler. Bu kapsam ekonomisine

lumsal düzeninin temel ilkesidir.

yönelim, masaüstünden mobile geçmelerine, hayatın
içine dalmalarına yol açtı: Kullandığınız arabaya, yaptı-

JN: O halde asıl haber teknolojinin kendisi değil, bu tek-

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

noloji sayesinde kapitalizmin yeni bir varyasyonunun

nuza, yüzünüze ve en çok da konumunuza, konumunu-

ortaya çıkması?

za, konumunuza.

SZ: Larry Page, insan deneyiminin Google’ın balta girme-

Bu evrim süreci burada da kalmadı. Sonunda öngörüler-

miş ormanı olabileceğini, çevrimiçi ortamda ekstra bir ma-

de bulunmaya en müsait davranış verilerinin “eylem eko-

liyet üstlenmeden, gerçek dünyada da çok düşük bir mali-

nomisi” olarak adlandırdığım, sistemlerin oyunun kuralla-

yetle elde edilebileceğini görmüştü. Günümüzün gözetim

rına müdahale ettiği, davranışlarımızı yönlendirdiği, ticari

sermayesinin sahipleri açısından, bedenlerin, düşüncele-

açıdan arzulanan sonuçlara yönelttiği alandan geldiğini

rin ve duyguların deneyimsel gerçeklikleri, tabiattaki bere-

keşfettiler. Bu yeni “davranışı şekillendirme araçlarının”

ketli çayırların, nehirlerin, denizlerin ve ormanların piyasa

deneysel geliştirme çalışmalarına, Facebook’un yayılma

dinamiklerinin eline düşmeden önceki hali kadar bakir. Bu

deneylerinde, Google’ın desteğiyle geliştirilen artırılmış

süreçler üzerinde resmi bir kontrol hakkımız yok, çünkü bu

gerçeklik oyunu Pokemon Go’da tanık olduk.

yeni piyasanın işleyişi açısından hayati bir role sahip deği-

Artık bize dair bilgi akışında otomasyon sağlanması ye-

liz. Kendi davranışlarımızdan sürgün edilmiş, bizim davra-

terli gelmiyor; amaç bizi de makineleştirmek. Bütün bu

nışlarımızdan, başkaları tarafından başkalarına sunulmak

süreçler, bireysel farkındalığı ortadan kaldıracak, böylece

üzere derlenen bilgilerden mahrum edilmiş haldeyiz. Bilgi,

kendi kaderini tayin hakkı olasılığını yok edecek şekilde ti-

yetki ve güç, gözetim kapitalizminin elinde. Onlar açısın-

tizlikle tasarlanıyor. Bir veri bilimci şöyle demişti: “Belirli

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

bir davranış çevresindeki ortamı şekillendirebilir, bu saye-

derlerini tayin hakkı, kendi deneyim haritalarından silinen

de istediğimiz yönde değişmeye zorlayabiliriz… Eskiden

yerliler gibiyiz.

beste yapmayı öğreniyorduk, şimdi ise müziğin dans et-

Dijital teknoloji olmadan gözetim kapitalizmini düşün-

melerini sağlamasına olanak veriyoruz.”

mek olanaksız olsa da, gözetim kapitalizmi olmadan dijital

Davranışlarımızı başkalarının kâr etmesi amacıyla şe-

teknolojiyi düşünmek mümkün. Şunu ne kadar vurgula-

killendirme gücü, tamamen kendi kendilerine tanıdıkları

sam azdır: Gözetim kapitalizmi bir teknoloji değildir. Dijital

bir yetki. Karar verme hakkımızı elimizden alan, demok-

teknolojiler birçok şekilde ortaya çıkabilir, bunları hayata

ratik bir toplumun işleyişi açısından hayati önem taşıyan

getiren toplumsal ve ekonomik koşullara bağlı olarak bir-

bireysel özgürlüklerin kullanılmasına engel olan bu uygu-

çok etki yaratabilir. Gözetim kapitalizmi algoritmaları, sen-

lamanın demokratik ya da etik açıdan bir meşruiyeti yok.

sörleri, makine zekâsını ve platformları kullanır ancak bun-

Buradaki mesaj açık: Bir zamanlar kendime aittim. Şimdi

ların hiçbiri değildir.

ise onlara aitim.
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“Davranışlarımızı
başkalarının kâr
etmesi amacıyla
şekillendirme gücü,
tamamen kendi
kendilerine
tanıdıkları bir yetki.
Bu uygulamanın
demokratik ya
da etik açıdan bir
meşruiyeti yok.”

JN: Bu durumun demokrasiye etkisi ne olacak?

dönemde istihdam ettiği insandan fazla. Son olarak, pi-

SZ: Son yirmi yıl boyunca gözetim kapitalistleri, kanun-

yasaları besleyen, bizim hakkımızda üretilen ama bizim

ların ve düzenlemelerin herhangi bir müdahalesiyle kar-

için üretilmeyen davranışsal verilerin sorunsuz bir şekilde

şılaşmadan özgürce hareket ettiler. Gözetim kapitalistleri

akışını sağlaması gereken gözetim kapitalizmi, bireylerin

benzeri görülmemiş miktarda bilgi ve güç topladığı sırada

kendi kaderini tayin hakkını, bağımsızlığını ve karar verme

demokrasi mışıl mışıl uyuyordu. Bu tehlikeli asimetrik yapı,

becerisini baltalayarak ayakta kalabilir.

gözetim kapitalizminin “üretim araçları” olan veri bilimi ko-

Bu antidemokratik ve adaletsiz güç, en iyi piyasa des-

nusundaki tekelleri, makine zekâsı alanındaki hâkimiyetle-

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

ri, tedarikçiler ve müşterilerden oluşan ekosistemleri, sa-

nolojik Truva atlarına saklanan insanların gerçekleştirdiği

hip oldukları ve kontrol ettikleri toplumsal katılım kanalları

bir darbe. Bu darbe, insan deneyimini sınıflandırma gücü

ve devasa sermaye rezervleri sayesinde kurumsallaştırıldı.

sayesinde bilgiyi ve gücü tekelinde topluyor, toplumdaki

21. yüzyıla öğrenme bölüşümü alanındaki bu şiddetli eşit-

bilgi paylaşımının üzerinde imtiyazlı bir baskı uyguluyor.

sizlik içinde girdik: Onlar bizim hakkımızda, bizim kendi

Bir anlamda, insanlarla olmasa da insanlardan beslenen

hakkımızda ya da onlar hakkında bildiklerimizden daha

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

fazla şey biliyor. Bu yeni toplumsal eşitsizlik, yapısı gereği

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

antidemokratiktir.

tığa aykırı bir şekilde, “bireyselleşme” adına kutlanıyor.

Gözetim kapitalizmi, bir yandan da bizi piyasa kapitalizminin kilit unsurlarından kopardı. Bu da demokrasinin

JN: Toplum bütün bunlar karşısında büyülenmiş gibi

normal tepki mekanizmalarını etkisiz hale getirdi. Bu doğ-

görünüyor. Gözüne ışık tutulmuş bir tavşan gibi donup

rultuda yaptıkları şeylerden biri geçmişte kapitalizmin,

kalmış halde.

mükemmel olmasa da toplumun yararına olacak bir şe-

SZ: Gözetim kapitalizminin dijital mecradaki hâkimiyetine

kilde toplumda yerleşmesine ve kök salmasına yardımcı

ve kişisel deneyimlerimizi ele geçirme, insanların davra-

olan organik bağları koparmak oldu. Öncelikle gözetim ka-

nışlarını şekillendirme konularındaki gayrı meşru gücüne

pitalistleri artık tüketim açısından bireylere bağımlı değil.

rağmen, birçok insan geri çekilmekte güçlük çekiyor, hat-

Arz ve talep, gözetim kapitalistlerini toplumların, grupların

ta çoğunluk bunun mümkün olabileceğine dahi inanmı-

ve bireylerin davranışlarını öngörmeye yöneltti. İkincisi

yor. Ancak bu durum aptal, tembel, şanssız olduğumuz

de büyük gözetim kapitalistleri, benzeri görülmemiş iş-

anlamına gelmemeli. Tam aksine, kitabımda gözetim kapi-

lemci güçleriyle kıyaslandığında, tarihsel açıdan nispeten

talistlerinin bizi felç eden stratejiler üreterek paçayı sıyır-

çok az sayıda insanı istihdam ediyor. General Motors’un

malarını sağlayan çok sayıda nedeni ele alıyorum. Bunlar

büyük bunalım sırasında istihdam ettiği insan sayısı bile,

arasında başarıya ulaşmalarını sağlayan tarihsel, politik ve

Google ya da Facebook’un piyasa değerinin tavan yaptığı

ekonomik koşullar da var. Aralarında deklarasyon yoluyla
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gerçekleştirilen bu benzeri görülmemiş işgalin doğasının

Eksikliğini hissetmemize rağmen basit bir beş yıllık ey-

da bulunduğu bazı temel nedenleri zaten ele aldık. Diğer

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

önemli nedenler arasında da kabul görme ihtiyacı, tek-

Tekelleşme karşıtı kanunlar, mahremiyet kanunları ve sen-

noloji liderleri ve projeleriyle özdeşleşme, toplumsal ikna

dikalar gibi mevcut ekonomik, yasal ve kolektif eylem mo-

dinamikleri ve kaçınılmazlık, çaresizlik, umutsuzluk hisleri

dellerine rağmen, gözetim kapitalizmi yirmi yıldır hiçbir

yer alıyor.

engelle karşılaşmadan kök salmayı ve büyümeyi başardı.

Kişisel ihtiyaçlar ve ekonomik çıkarlar bizi kapana kıs-

Şu anda gözetim kapitalizminin ekonomik gereklerini ve

tırıyor. Çünkü gündelik lojistik, toplumsal etkileşim, iş,

bu sistemin temelini oluşturan mekanizmaları dikkate ala-

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

rak hazırlanmış yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var.

yacımızı karşılamak amacıyla da bu kanallara ihtiyaç du-

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

yuyoruz. Gözetim kapitalizminin veri fazlasını temin eden

lüyor ve destekleniyor. Ancak aslında hiç var olmaması ge-

tedarik zincirleri yüzünden bu ihtiyaçlar daha da artıyor.

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

Bunun sonucu da geleneksel olarak özel âlemle bağdaş-

veri toplamayı kurumsallaştırmaktan ve meşrulaştırmaktan

tırdığımız seçim mekanizmalarının ortadan kalkması ve

başka bir işe yaramayacaktır. Bu, çocuk işçilerin varlığına

etkisini yitirmesi oluyor. Bireysel farkındalığı devre dışı

karşı çıkmak yerine, yedi yaşındaki bir çocuğun haftada en

bırakmak, cehaleti yaygınlaştırmak amacıyla tasarlanmış

fazla kaç saat çalıştırılması gerektiği konusunda pazarlık

süreçlerden kaçmamız mümkün değil. Özellikle de gün-

yapmaya benziyor. Veri mülkiyeti davranışsal veri fazlasının

delik yaşamımızı sürdürmek için de aynı süreçlere ihtiyaç

gerçekleriyle de uyuşmuyor. Gözetim kapitalistleri sadece

duyarken. Dolayısıyla bu sisteme katılımımızı en iyi tarif

yazdığınız şeyin içeriğine bakarak değil, gönderinizde kul-

edecek sözler gereksinim, bağımlılık, alternatif eksikliği ve

landığınız ünlem işaretinden; sadece nereye yürüdüğünü-

körüklenen cehalet olacaktır.

ze bakarak değil, nasıl yürüdüğünüze bakarak da öngörüye
yönelik değer yaratıyor. Kullanıcılar gözetim kapitalistlerine

JN: Bütün bunlar sadece teknolojiye odaklanan düzen-

verdikleri verinin “mülkiyetini” alabilir ancak veri fazlasının

lemelerin hedefi ıskaladığı ve başarısızlığa mahkûm ol-

ya da bunlardan derlenen tahminlerin mülkiyetini alamaz;

duğu anlamına gelmiyor mu? İş işten geçmeden duru-

bu operasyonların nasıl işlediğini anlayarak geliştirilen yeni

mu kontrol altına almak adına neler yapmalıyız?

yasal kavramlar ortaya çıkmadığı sürece.

SZ: Teknoloji liderleri, teknolojinin kaçınılmaz bir güç ol-

Bir başka örnek verelim: En büyük teknoloji şirketlerini

duğuna, önlerinde ellerinin kollarının bağlı olduğuna inan-

parçalamayı gerektiren mantıklı tekelleşme karşıtı önlem-

mamızı istiyor. Ancak gözetim kapitalizmi öncesi ortaya çı-

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

kan, hayatı zenginleştiren, demokratik değerlerle uyumlu

tim kapitalizmini ortadan kaldırmayacaktır. Bunun yerine

birçok dijital uygulama da vardı. Burada teknoloji kukla,

daha küçük gözetim kapitalizmi şirketleri ortaya çıkaracak

gözetim kapitalizmi ise kuklacı konumunda.

ve gözetim kapitalizmi konusunda rekabete girecek yeni

Gözetim kapitalizmi insan eliyle üretilmiş bir olgu

şirketlerin önünü açacaktır.

ve buna karşı durması gereken kesim siyaset dünyası.

O halde ne yapmak gerekiyor? Benzeri görülmemiş

Seçilmiş görevliler de dahil olmak üzere, demokratik ku-

bir şeyle mücadele, adlandırmayla başlar. Kendi adıma

rumların elindeki tüm olanakların harekete geçirilmesi

konuşacak olursam, son yedi yılımı bu kitaba adamamın

gerekiyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının verilerinin mah-

nedeni budur… Evcilleştirme yolunda atılması gereken ilk

remiyetinin korunması amacıyla çıkarılan AB Genel Veri

adım olan adlandırma projesini geliştirmek. Umarım, dik-

Koruma Tüzüğü (GDPR) iyi bir başlangıç sayılabilir. Bunu

katli bir adlandırma, kapitalizmin bu vahşi mutasyonun

geliştirip geliştiremeyeceğimizi, yeni bir bilişim kapitaliz-

gerçek tabiatını anlamamıza yardımcı olur ve insanların,

mi paradigması yaratıp yaratamayacağımızı zaman göste-

öncelikle de gençlerin görüşlerinin değişmesine katkıda

recek. Toplumlarımız geçmişte vahşi kapitalizmin tehlikeli

bulunur.

aşırılıklarını evcilleştirmeyi başarmıştı. Bunu tekrar becermemiz gerekiyor.

Kaynak: The Guardian
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Büyük Teknoloji
Büyük Birader’le
Birleşiyor mu?
DAVID SAMUELS
Wired

Otomobillerin cirit attığı Los Angeles’ta büyük
bir televizyon prodüksiyon şirketinin sahibi olan
bir arkadaşım, Çinli yönetmen adayı stajyerinin
işe yürüyerek gidip geldiğini fark etti. Stajyer,
kendisine sunulan daha rahat ulaşım olanaklarını
reddetti. Nedeni sorulduğunda ise sosyal
medya hesaplarına girebilmek için Fitbit’inde
gerekli adım sayısına ulaşması gerektiğini
söyledi. Gerekli adım sayısının altına düşmesi
durumunda Fitbit sağlık ve fitness puanlarını
düşürüyor, bunun sonucunda devlet tarafından
takip edilen sosyal puanları da düşüyordu.
Sosyal puanının düşük çıkması yurtdışında
çalışmasına ya da seyahat etmesine engel
olabiliyordu.
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2014 yılında iktidardaki Komünist Parti tarafından ilan edi-

e-postasını da içeren 250 sayfalık rapor, küresel kişisel veri

len Çin’deki sosyal puan sistemi yakında Çinlilerin hayatı-

ticaretine içeriden bir bakış getiriyor. Rapor, diğer birçok

nın sıradan bir parçası halini alacak. Parti’nin planlarının

şeyin yanı sıra, şirketin Android telefonlardan SMS ve ara-

hayata geçirilmesi durumunda, devlet tarafından takip

ma verilerini sızdırmak amacıyla geliştirdiği sinsi yöntem-

edilen atılan her adım, klavyede basılan her tuş, her beğe-

leri de gözler önüne seriyor. Facebook, tepkiler üzerine,

ni, her sosyal medya bağlantısı ve gönderi kişinin sosyal

şirketin mesajlara ve verilere erişebilmesi için “onay ver-

puanını etkileyecek.

mesi” gerektiğini açıkladı.

Kişisel “kredibilite” ya da “güvenilirlik” puanları bireyleri

Tekno tekellerin kurduğu makineler ve sistemler bizi tah-

ve şirketleri cezalandırmak ya da ödüllendirmek amacıyla

minimizden daha hızlı bir şekilde değiştiriyor. Bu değişim

kullanılacak. Pekin Belediyesi tarafından açıklanan plana

hesap bile edemeyeceğimiz kadar büyük çaplı ve sistemli.

göre, sağlık, seyahat, istihdam gibi hizmetler bu puanlar

Bunun nedenlerinden biri de kesintisiz akıllı telefon kulla-

doğrultusunda verilecek. Yüksek puanlı bireyler kendile-

nımının 140 ya da 280 karakterden daha uzun şeylere dik-

rini sosyal fırsatlara daha rahat erişebilecekleri bir “yeşil

kat verme becerimizi yok etmesi olabilir. Örneğin, giderek

kanal”da bulurken, devlet tarafından onaylanmayan ey-

her yeri kaplayan veri sistemleri karşısında “mahremiyet

lemler gerçekleştirenler “bir adım bile ilerleyemeyecek”.

hakkı” fikrinin umutsuz, eski moda ve uygulanamaz hale

Büyük Birader, Çin’de giderek somutlaşan bir ger-

gelmesi gibi. Akıllı telefonlarımızdaki gözleri ve kulakları

çeklik halini alıyor. Batıda ise devletin gözetimi tehdidi

her an her yerde üzerimizde. İfade özgürlüğü gibi bireysel

(Facebook, Google, Microsoft ve Amazon gibi büyük veri

hakların dokunulmaz olduğu inancımız da umutsuz, eski

şirketlerinin kurumsal gözetim becerileriyle entegre edil-

moda ve uygulanamaz hale gelmiş durumda.

mesiyle yaratılan) her şeyi gören devasa göz pek az insanı
rahatsız ediyor.

Bireysel haklara ve mahremiyet hakkına dayalı toplumsal düzenlerin çöküş hızı, büyük ölçüde büyük teknoloji

Ama burada böyle bir şey olamaz, değil mi? Biz, tek par-

şirketleri ile ABD ulusal güvenlik organları arasındaki, son

ti devletinin köleleri değil, iPhone, Amazon Prime üyeliği

on yıl içinde artan yakınlaşmanın hangi hızla süreceği-

sahibi vatandaşlarız. Facebook’un etkileşimlerimizi takip

ne bağlı. ABD istihbarat örgütleri Google, Facebook ve

ettiğinin, Google’ın bilgilerimizi sattığının bilincinde olan

Amazon gibi şirketlerin topladığı devasa miktardaki veriye

uyanık tüketicileriz.

gerçek zamanlı ve düzenli erişim olanağına sahip olmasa
da (en azından bildiğimiz kadarıyla) bir zamanlar birbirle-

Tekno tekeller

rine çok uzak duran tüketici teknolojisi dünyasının ve ABD

Bununla birlikte, büyük teknoloji şirketlerini yönetenlerin di-

istihbarat örgütleri dünyasının giderek birbirine yaklaştı-

jital çağ öncesine ait geleneklerin 21. yüzyıl mühendislik ve

ğına; ellerindeki takip etme, sınıflandırma, tetikleme, ma-

iş modellerine müdahale etmesine izin vermeye niyeti oldu-

nipüle etme ve sansürleme becerilerinin Çin’deki Büyük

ğunu sanmıyorum. Tıpkı 19. yüzyıldaki soyguncu baronların,

Birader’in daha yumuşak bir versiyonunu ortaya çıkarma

demiryollarının ve çelik tröstlerinin karşısına çıkan insanlara

potansiyeli taşıdığına dair iddialar ve somut veriler var.

ya da yasalara en ufak bir saygısının olmaması gibi.
Aynı şekilde, devasa tüketici verisi tekellerini yöneten

Lobi faaliyetlerine para akıtıyorlar

teknoloji uzmanlarının, kurmakta oldukları gelecek konu-

Bu rahatsızlık verici trendlerin hızlanmasının nedenlerin-

sunda bizden daha fazla fikir sahibi olduklarını düşünmek

den biri de, altın yumurtlayan tavuğu kesmek gibi bir ni-

için de pek bir neden yok.

yetleri olmayan büyük teknoloji şirketlerinin, kendilerine

Facebook, Google ve diğer büyük veri tekelleri şimdi-

vergi avantajı ve politik avantajlar sağlayan Washington’a

den davranış göstergelerini ve ipuçlarını pek azımızın akıl

giderek boyun eğmeye başlaması. Center for Responsive

erdirebildiği bir ölçekte ve hızda emiyor. Ardından bunları

Politics (Hesap Verebilir Politika Merkezi) verilerine göre,

analiz ediyor, paketliyor ve bu verileri ortaklarına satıyorlar.

2017 yılında Washington’daki lobi faaliyetlerine en çok

İngiliz Parlamento Komitesinin Aralık ayı başında ya-

para harcayan şirketlerin başında, Google’ın bağlı bulun-

yınladığı, üst düzey Facebook yöneticilerinin yüzlerce

duğu Alphabet geliyor. ABD Kongresi ve hükümetinde
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Google, Amazon ve Facebook geçen yıl
ABD hükümeti nezdinde lobi faaliyetleri

Amazon’un yayınladığı basın bültenine göre, bu anlaşma,
Amazon’u CIA’in tasnif edilmemiş, hassas, gizli ve çok gizli
bilgiler dahil tüm verilerine yönelik bulut hizmetlerinin tek

için rekor düzeyde para harcadı. Toplam

sunucusu haline getiriyor. CIA’in Amazon tarafından yöne-

lobi harcamaları 48 milyon dolara ulaştı,

tilen müstakil sunucularının devreye girmesinin ardından,

2017’ye göre yüzde 13 artışla...

Ulusal Güvenlik Ajansı da aynı yolu izledi ve kendi entegre

lobi faaliyetleri yapmak Google gibi teknoloji şirketlerinin,
devletlerle sözleşmeler imzalamasına yardımcı oluyor.
Daha da önemlisi, bu lobi faaliyetlerinin, kârlı işlerine yönelik düzenlemeler getirmek isteyenlere karşı bir kalkan
oluşturması.
Tam aksine, Washington’a, hukuk firmalarına, lobi kuruluşlarına ve düşünce kuruluşlarına akıtılan teknoloji
paralarının ölçülmesi, büyük teknoloji şirketlerinin hükümet içindeki etkisini hafife almak anlamına geliyor.
Amazon’un sahibi Jeff Bezos, Washington Post’u satın
alarak Washington’un en önemli gazetesini doğrudan
kontrolü altına aldı. Bezos, Amazon’un iki yeni merkezini
Washington yakınlarındaki Kuzey Virginia’ya kurarak, bölgenin (25.000 kişiye istihdam sağlayan) en önemli işverenlerinden biri halini aldı.

büyük veri projesini duyurdu. Ajans geçen yıl verilerinin büyük kısmını, haber sitesi NextGov’ın tanımıyla entegre bir
“büyük veri füzyon ortamı olan”, devlet analiz uzmanlarının
gizli olsun olmasın tüm veri kaynaklarını birleştirebilmesine
olanak veren, İstihbarat Çevreleri Devlet Bulutu olarak adlandırılan yeni ve gizli bilgisayar ortamına taşıdı.
İstihbarat örgütleriyle işbirliği
Kısa süre içinde, Microsoft’un Azure Devlet Bulutu hizmetlerinin 17 istihbarat örgütünün ihtiyaçları doğrultusunda

hazırlanan

güvenlikli

versiyonu

Amazon’un

İstihbarat Çevreleri Devlet Bulutu’na rakip oldu. Amazon
ve Microsoft’un Pentagon’un güvenlikli bulut sistemi olan
Müşterek Kurumsal Savunma İnisiyatifi (Joint Enterprise
Defense Initiative/JEDI) ihalesinin en büyük adayları olması bekleniyor. Kazanan en az 10 milyar dolar tutarında olması beklenen ihaleyi tek başına alacak.

Bu işlere kim girecek? Geçen yıl Amazon Web Services,

Google kişisel verilerin devlet kurumlarına aktarılma-

şirketin 2014 yılında CIA ile imzaladığı 10 yıllık, 600 mil-

yacağını açıklamış olsa da, bu politika ABD sınırlarının dı-

yon dolar tutarındaki sözleşme çerçevesinde kurulan

şında geçerliliğini yitiriyor. Yahoo’nun kullanıcı verilerini

Amazon Web Services Secret Region’ın açıldığını duyurdu.

Ulusal Güvenlik Ajansı’na aktardığı dönemde, Google da
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Çin Komünist Partisi ile işbirliği içinde Dragonfly adında

kayıtların teslim edilmesi konusunda hukukçulardan gelen

bir arama motoru geliştiriyordu. Intercept tarafından elde

yasal baskılarla karşı karşıya. New Hampshire’daki bir çifte

edilen bir mektuba göre, Google CEO’su Pichai, ABD’li altı

cinayeti araştıran savcının çıkardığı, TechCrunch tarafın-

senatöre Dragonfly’ın “hem Çin içinde hem de dışında”

dan ele geçirilen arama iznine göre, mahkemenin “Echo

birçok fayda sağlayabileceğini söyledi.

Fire cihazının saldırı anını ve sonrasında meydana gelen

Google, gelişmiş yapay zekâ becerilerinin silah prog-

olayları kaydettiğine” inanması için yeterli nedeni vardı.

ramlarına entegrasyonu konusunda ABD istihbarat ve sa-

Amazon, Associated Press’e bu kayıtları “hukuken geçerli

vunma örgütleriyle aktif bir işbirliği yürütüyor. Google’ın

ve bağlayıcı” bir talep gelmediği sürece teslim etmeyece-

Kongre’ye Dragonfly konusunda mektup gönderdiği sıra-

ğini açıkladı. Bu açıklama, söz konusu kayıtların ellerinde

larda, Pentagon ile yapay zekânın silahlı İHA’larda kullanı-

bulunduğunu doğrular nitelikteydi.

mına yönelik Maven Projesi konusunda yeni bir anlaşma
imzalamak üzereydi; yılda en az 250 milyon dolar gelir

Bilgi devrimi kanlı olabilir

sağlayacak bir proje. Google, çalışanlarının baskısı üzeri-

ABD’nin bir istihbarat devletine dönüştüğüne dair para-

ne, 2019 yılında sona erecek Maven Projesi sözleşmesinin

noyak vizyonun öteki yüzünde ise bu yeni bilgi analiz ve

yenilenmeyeceğini açıkladı.

dağıtım sisteminin iyi amaçlarla kullanılması hayali var.

Büyük veri şirketleriyle devletin istihbarat örgütleri ara-

Örneğin Google, CIA’in yalan haberleri filtrelemesini sağ-

sında gelecekteki kapsamlı işbirliğinin neye benzeyeceği-

layacak bir sistem geliştirmesine yardımcı olsa ya da yeni

ni hayal etmek ya da nelere yol açabileceğinden çekinmek

Facebook algoritması FBI’ın potansiyel saldırganları sınıf

için paranoyak olmaya gerek yok. Apple Yönetim Kurulu

arkadaşlarını katletmeden tespit etmesini sağlasa nasıl

Başkanı Tim Cook, Brüksel’deki Uluslararası Veri Korunması

olurdu? İnsanlar rasyonel makineler olsaydı, aldığımız bil-

ve Mahremiyeti Komisyonu Üyeleri Konferansı’nda (Ekim

gilerin filtrelenmesi daha iyi kararlar vermemizi ve daha iyi

2018) yaptığı açılış konuşmasında “Gündelik bilgilerden,

insanlar haline gelmemizi sağlamaz mıydı?

çok kişisel bilgilere dek tüm bilgilerimiz, bize karşı silah

Tekelci bilgi sunucularının merkezi hükümet tarafından

olarak kullanılıyor” uyarısında bulundu. “Bu süreç, uç nok-

kontrol edilmesi hayali, çok daha sıradan siyasi amaçlar

talara taşınması durumunda, kalıcı bir dijital profil yara-

doğrultusunda da kullanılabilir; ya da bölünmüş ve gü-

tacak ve şirketlerin sizi sizden iyi tanımasını sağlayacak.

rültülü dijital medyanın muhalefetiyle karşılaşan politika-

Profiliniz, giderek, zararsız tercihlerimizi zarar verici hale

cıların umudu bu yönde. Mayıs ayında yapılacak Avrupa

dönüştürebilen ekstrem amaçlara hizmet eden bir dizi
algoritmadır.”
Cook tarif ettiği sürecin adını vermekten de çekinmedi.

Amazon’un, hangi koşullarda (bir koşulu
varsa) devletin istihbarat örgütlerinin

“Sonuçları masum bir şey gibi gösteremeyiz” dedi. “Bunun

tüketici verilerine erişmesine ya da

adı gözetimdir. Ve bu kişisel veri yığınları sadece bu verile-

şirketin geniş mikrofon ve kamera ağını

ri toplayan şirketleri zenginleştirmeye yarar.”
Apple ürettiği iPhone ve akıllı saatleri kanun koruyucuların ve istihbarat örgütlerinin baskısına rağmen açmayacağını vurgularken, kullanıcı verilerini analiz ederek ve
paketleyerek büyük paralar kazanan Google ve Facebook
gibi şirketler çok farklı motivasyonlarla hareket ediyor.
Özellikle de hem tüketici verilerini toplayarak analiz eden

bir istihbarat ağı olarak kullanmasına izin
vereceği soruları henüz yanıt bulabilmiş
değil. Bununla birlikte Washington
yönetimi Google ve Amazon gibi
şirketlerden pahalı ekipmanlar satın
almaya devam ettiği sürece bu ilişkinin

hem de üzerlerinde mikrofonlar ve kameralar bulunan ev

her iki ucundaki teknoloji uzmanlarının

elektroniği cihazları satan Amazon, istihbarat örgütlerine

araçlarını, sistemlerini ve verilerini entegre

mikrofonların, kameraların ve verilerin farklı amaçlarla kul-

etmenin yeni yollarını araştırmadığına

lanılabileceği cazip fırsatlar sunabilir. Şirket şimdiden Echo

inanmak kolay değil.

cihazları tarafından, kullanıcının bilgisi haricinde yapılan
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Parlamentosu seçimleri öncesinde Fransa cumhurbaşka-

ABD bilgi ortamını yukarıdan aşağıya, kamu-özel sek-

nı Emmanuel Macron Facebook’la bir anlaşma imzaladı.

tör ortaklığı kontrolüne bırakma girişimi, 20. yüzyıldaki

Anlaşma çerçevesinde hükümet temsilcileri, “nefret söy-

ABD kurumsal medyasının çöküşüyle mümkün oldu; hatta

lemini” kontrol altında tutmak amacıyla Facebook yöneti-

hem sağdan hem soldan isimlerin gözünde gerekli kıldı.

cileriyle düzenli olarak bir araya gelecek.

Topu topu 20 yıl önce kurumsal medya, büyük toplumsal

Mayıs ayındaki seçimlere dek devam edecek program,

ve siyasi gücü nedeniyle dördüncü kuvvet olarak adlan-

görünüşe göre, Paris’i ve diğer büyük kentleri ateşe veren

dırılıyordu; devletin gücü üzerindeki kontrolü bakımından

“sarı yeleklilerin” ayaklanmasını önleyemedi. Macron’a ya-

anlamlı bir adlandırma. Medyanın gücünün kaynağı olan

kın medya organlarının ayaklanmadan Facebook’un yerel

yazılı ve sözlü dildeki tekelin ortadan kalkmasıyla birlikte,

haber algoritmasındaki değişikliğin sorumlu olduğu iddia-

bu ifadeyi de kullanan kalmadı.

sını gündeme taşımasına rağmen.

Neden mi? Çünkü her akıllı telefon kullanıcısının cebin-

İnsanın hayal gücünün ve girişimlerinin hemen her alanı

de bir medya organı taşıdığı bir çağda fiziksel medyaya

-bilimden edebiyata, resimden heykele ve mimariye dek-

sahip olmanın bir ek getirisi yoktur. Sonuç itibariyle, gele-

bir araya gelerek bilimsel keşiflerin, büyük sanat eserleri-

neksel medya markalarının değeri dibe vurmuştur. Basılı

nin ve düşünce şeklimizi değiştiren yeni siyasi fikirlerin or-

metinler, bir zamanlar başkaları tarafından elle yazılan

taya çıkmasına yardımcı olan matbaa ve el aynasının çifte

yazılara kıyasla ender bulunan bir şeyken, günümüzde

meteor etkisiyle radikal bir dönüşüm gerçekleştirdi.

herhangi bir yerde yazılan hemen her sözcüğe çevrimiçi

Dijital teknolojilerin gelişimiyle başlayan bilgi devrimi,
Gutenberg devriminden bile etkili (aynı zamanda da daha
kanlı) olabilir. Bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, kullanılması ve kontrol edilmesi konusunda yaşanan devrimi
anlamayı beceremememiz bizi korkutuyor. ABD elitinin

ortamda bir yerlerden ulaşılabiliyor. Daha ender olan, dolayısıyla da para ödemeye değer olan şey artık basılı sözler
değil, dikkatimizdir.

Facebook, Google ve diğer büyük veri

hem sağ hem de sol eğilimli kesimlerinin Amerikan ordu-

tekelleri şimdiden davranış göstergelerini

sunun ve istihbarat örgütlerinin büyük teknoloji şirketle-

ve ipuçlarını pek azımızın akıl erdirebildiği

riyle girdiği işbirliğini (bilgi konusundaki merkezi kontrol

bir ölçekte ve hızda emiyor. Ardından

rakiplerin kullanabileceği zayıflıklar yarattığı halde) iyi bir

bunları analiz ediyor, paketliyor ve bu

şey olarak karşılamasını bu bağlamında değerlendirmek

verileri ortaklarına satıyorlar.

gerekir.
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ABD medyası günümüzde okuyucuların dikkatini kont-

Medya bir zamanlar ABD halkının çoğunluğunun “ger-

rol eden, dolayısıyla da çevrimiçi reklamlardan aslan pa-

çek” olarak gördüğü haberleri cilalar ve büyütürdü. Şu

yını alan Google ve Facebook gibi büyük platformların

anda bunun yerini ekstrem örneklerin cilalanması ve bü-

kontrolünde. Bu yüzden dünyanın belki de en büyük sahte

yütülmesi aldı. Toplumsal söylemimizin bu derece çirkin

haber kaynağı olan Facebook 426 milyon dolar değere sa-

olması tesadüf değildir: Bu da milyoner tekellerin kârı

hipken, Newsweek 1 dolara el değiştirdi ve bir zamanların

doğrultusunda yapılandırılan ve insanları kendine bağımlı

meşhur dergilerinin çoğunluğu piyasadan silindi.

hale getiren oyunun bir parçası.
Bunun sonucu, ABD demokrasisinin merkezinde olu-

Esir kamplarına doğru

şan, toplumu zehirleyen boşluk oldu. Google ve Facebook

Günümüz medyası ile 20 yıl öncesinin ABD medyası ara-

gibi bilgi tekelleri tüm kârı kendine alırken, kullanıcıları da

sındaki operasyonel ve fonksiyonel fark, geleneksel New

tepeden aşağı gözetime, manipülasyona ve kontrole açık

York Times muhabirleri ile oturdukları yerden dik kafalı

hale getirdi.

değerlendirmeler üreten yeni medya blog yazarları arasın-

Günümüzde basılı medya ve ayna, iPhone ve diğer kişi-

daki farktan kaynaklanmıyor. Değişim, eski ve yeni medya

sel cihazlarda toplanmış halde. Bunları kontrol eden yapı-

insanları ile Google ve Facebook gibi şirketlerdeki prog-

lar (kamu kurumları, özel şirketler ya da ikisinin birleşimi)

ramcılar ve yöneticiler arasındaki farktan kaynaklanıyor.

artık kontrol edilemez hale geldi.

Bir dizi sosyal fonksiyon (fikir ve bilgilerin iletilmesi) bir dizi

İnsan düşünce ve davranışlarını elitlerin adil ya da tüm

yasa ve değer çerçevesinde hareket eden bir grup şirket-

insanlık açısından yararlı olduğuna inandığı yönde şekil-

ten, farklı yasalar çerçevesinde hareket eden ve kendile-

lendirmeye yarayan algoritmalar kullanan ulusal ya da

rini farklı şekillerde yorumlayan çok daha güçlü şirketlere

küresel bir gözetim ağının bizi cennete ulaştırması pek

devroldu.

mümkün değildir. Olsa olsa bir esir kampına ulaştırabi-

İletişim Ahlakı Yasası’nın 230. maddesiyle, bilgi hizmeti

lir. Şu an sorulması gereken soru (tıpkı benzer anlarda

sunucuları, yayıncıların karşı karşıya olduğu yayın yoluyla

olduğu gibi) insanın varoluş bilmecesinin bir denklemin

hakaret davaları ve diğer risklere karşı koruma altına alın-

yanıtı olamayacağını kabullenmemizin ne kadar sürece-

mıştır. Bu koruma, Google ve Facebook’un faaliyetlerini,

ğidir. Bu her an, kendi kendimize, kendi olanaklarımızla,

“eski medya” yayıncılarını yok etme pahasına sürdürme-

sonsuzluğun bir hayal olduğu anlarda vermemiz gereken

sine olanak tanımıştır. Bu nedenle eski medya yayıncıla-

bir karardır.

rı orijinal haber ve yorumlara para ödemekte zorlanmaya
başlamıştır.

Kaynak: Wired

ŞUBAT ‘19 / 14

Zenginlere Karşı Bir
Ayaklanma Yakında
NATHAN GARDELS
WorldPost

Davos’ta toplanan ekonominin elitlerinin içinde ileri görüşlü olanlar, siyasi bir fırtınanın yaklaştığını görüyor: Batı demokrasilerinde zenginlere karşı bir ayaklanma.
Fransa’da Emmanuel Macron, “zenginlerin başkanı” lakabından kurtulamıyor ve eşitsizlik karşısında ayaklanan
halkı tarafından etrafı sarıldı. İtalya’da hükümet “vatandaşlık geliri” planını onayladı. En fakirlere ayda 780 avro
civarında yardım yapılacak. ABD’de anketler seçmenlerin yüzde 59’unun, temsilciler meclisine yeni seçilen 29
yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez’in, en zenginlerden
yüzde 70 oranında vergi alınması fikrini desteklediğini
gösteriyor.
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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.

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-

O kadar da radikal değil

la başa çıkmak zorunda olması. Refahı, üretildikten sonra,

Ocasio-Cortez Amerikan siyaset sahnesinin en taze isim-

ülke çapında yeniden dağıtma fikrine bağlanmak hem eski

lerinden biri. Sosyal medya becerileri, yeni teknolojilerin
seçmen kitlesiyle bağ kurmakta ne kadar etkili olabileceği-

Amerikalıların yüzde 70’i ekonomik sistemin zen-

ni gösteriyor. Ancak vergi önerisi, ekonomik uygulamalar

ginlere eğilimli olduğunu ve hükümetin bunu dü-

düzleminde pek karşılık bulamıyor. Bir bakıma, o kadar da

zeltmek için daha çok şey yapması gerektiğini

radikal değil.

düşünüyor ve 2020’de bu fikirde olacak bir adayı

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

destekleyeceğini belirtiyor.

gibi Ocasio-Cortez de doğru soruyu soruyor ama cevabı
yetersiz ve demode. 1920’lerdeki eşitsizlikle karşılaştırıldı-

• Demokratların yüzde 89’u zenginlerden yana çalı-

ğında ahlaki duruşuna bir şey diyemeyiz. Ancak istediği

şan ekonomik adaletsizliğin, aşırı regülasyondan

vergi, Amerika’nın ekonomik büyümenin zirvesine vardı-

daha büyük bir problem olduğunu düşünüyor.

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

• Bağımsızların yüzde 68’i aynı görüşte.

olan dönemdeki vergilere yakın.

• Ancak Cumhuriyetçilerin yüzde 77’si serbest

Artık emek-yoğun kitlesel üretimin yapıldığı ve sade-

piyasanın aşırı regülasyonunun, ekonomik ada-

ce birkaç küresel rakiple mücadele edilen o istikrarlı sa-

letsizlikten daha büyük bir problem olduğunu

nayi çağında yaşamıyoruz. Yaşadığımız çağ bambaşka.

düşünüyor.

Robotik otomasyondan yapay zekâya pek çok teknolojik
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bir tavır hem de toplumsal uçurumu kapatma şansı yok.

herkese, kişisel verilerinin kullanılması karşısında bir telif

İlericiler eşitsizliği başkalarının refahını yeniden dağıtma-

de ödenebilir.

ya odaklanarak gidermek yerine daha az kazananların durumunu iyileştirmeye odaklanmalılar.

En büyük toplumsal uçurum, sermaye sahipleri ile yaşamak için emeğini satanlar arasında ise o zaman eşitsizliğe karşı atılacak adım, kısa çöpü çekenlerin gelirini

Eşitsizlikle mücadele

artırmaktır. Bu da yeniden dağıtılmış refaha dayanmak ye-

Görevler rutinleştikçe istihdamla yaratılan gelir düşeceği

rine “evrensel temel geliri” güçlendirecek politikalar ge-

ve hatta ortadan kalkacağı için, önümüzdeki yıllarda insan-

liştirmek anlamına gelir. Sermaye getirisi, insanları sade-

ların gelirleri de düşecek. Çalışma yaşındaki vatandaşlar,

ce maaşlara ve ücretlere bel bağlamaktan kurtarmalıdır.

zeki makinelerle üretim yapan şirketlerin artan refahından

Kısacası eşitsizlikle mücadele etmek için en iyi yol, eşitliği

pay almak isteyecek. Bunun yollarından biri milli tasarruf

yaymaktır.

hesabıdır. Buna herkes katılabilir. Çeşitlendirilmiş risk sermayesi havuzlarıyla birleştirilmiş yatırım ortaklığı benzeri
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araçlar kullanılabilir.
Yunanistan eski maliye bakanı Yanis Varoufakis gibi

Görevler rutinleştikçe istihdamla

bazıları da daha ileri gidebilir. Yanis tüm vatandaşlar için

yaratılan gelir düşeceği ve hatta ortadan

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

kalkacağı için, önümüzdeki yıllarda

dan fonlanmış Ar-Ge çalışmalarını ticarileştiren şirketle-

insanların gelirleri de düşecek. Çalışma

rin borsadaki ilk halka arzlarından elde etmeyi planlıyor.
Böyle pek çok yol bulabilirsiniz. Mesela Uber benzeri hizmetlerin verildiği yerlerde, blok zinciri teknolojisinin kullanılmasıyla bir sahiplik payı dağıtılabilir. İnternet kullanan

yaşındaki vatandaşlar, zeki makinelerle
üretim yapan şirketlerin artan refahından
pay almak isteyecek.
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