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Küreselleşmenin
Işık ve Gölgeleri
BRANKO MILANOVIC
globalinequality

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 küreselleşme; Avrupa’yı dünyanın diğer bölgelerine göre hem daha
zengin hem de politik ve askeri açıdan daha güçlü hale
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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 yönetilmediklerinde dahi iktisadi politika bakımından (ticarete açılma,
gümrük vergilerinin kontrolünü sağlama) Batılıların güçlü
etkisine maruz kaldı. Hatta buralarda Avrupa vatandaşlarının 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 görüyoruz. Bir asır sonra bu oran 8’e 1 oldu. (Yandaki grafikte son dönemde bu oranın değiştiğini görüyoruz. Bu, Asya
ülkelerinin yakın zamanda yaşadığı yükselişi vurguluyor.)
Ayrıca sanayileşme ve küreselleşme Batı ülkelerinin gelir

Çin ve Hindistan’da kişi başına düşen gayrı safi yurt içi hâsıla oranlarının İngiltere ile karşılaştırması (aynı şekilde Endonezya oranlarının
Hollanda ile karşılaştırması), 1820-2017.

dağılımını da etkilemeye başladı, buralarda yaşayan yoksul
insanlar dahi, Afrika ve Asya’da yaşayanlara göre daha zen-

kendimize hatırlatmamızı sağlıyor: Sömürüye karşılık bü-

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

yük bir teknolojik ilerleme; yoksulluk ve birilerinin ihraç

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

edilmesine karşılık pek çokları için artan gelir; Afrika ve

başlayan sınıf çatışmasının sınırını bulanıklaştırdı.

Asya’nın büyük bölümünün sömürgeleştirilmesine karşılık
dünyada Avrupa hâkimiyeti…

Birileri kazanırken birileri kaybeder

Mevcut küreselleşmeyle ilgili düşüncelerimizi nasıl şe-

İlk küreselleşmenin herkesçe bilinen etkilerinin bu çok

killendirmeliyiz? Birincisi, geniş çaplı tarihsel hareketlerin

kısa özeti, onun hem olumlu hem de olumsuz yönlerini

herkes için fayda getirmediğinin fakına vararak… Bazıları
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Işık ve gölgeler
Küreselleşmenin ışık ve gölgelerini nasıl değerlendirebiliriz? Görece olarak jeoekonomik açıdan bunun Asya için
bir kazanç ve Batı için de kısmen bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de mevcut küreselleşme, ilk küreselleşmenin 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 yükselmesi, 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 küreselleşmenin etkileri bakımından bütünü değil ancak ortalakaybeder ve bazıları da kazanır, bu kaçınılmazdır. Zaman

mayı gösterir; ortalama yaşam beklentisi, ortalama gelir

zaman birilerinin kazanması için birilerinin kaybetmesi ge-

seviyesi gibi… Dünyanın çoğu ülkesinde artan eşitsizlikler

rekir. İkincisi, geçmiş düşünüldüğünde mevcut küreselleş-

düşünüldüğünde; bu tür ortalamalar çok daha az anlam

menin birçok açıdan ilkinin aynaya yansıyan bir görüntüsü

taşır. Eşitsizliğin veya kutuplaşmanın olduğu bir toplum-

olduğunu görerek… Tabii ilkinde işgal ve sömürünün çok

da, ortalama gelirin yükselmiş olması; zenginlerin (gerçek

daha acımasız etkileri olduğunu göz ardı edemeyiz.

gelirleri daha fazla artmış olabilir) veya yoksulların (ger-

Günümüzde küreselleşme dünyanın yeniden dengelenmesini temsil ediyor. Geçmişten farklı olarak Asya; sadece

çek gelirleri durağan kalmış olabilir) yaşadığı değişiklikleri
yansıtmayabilir.

Japonya, Güney Kore veya Tayvan gibi birkaç ülkeyle değil,

Bu nedenle, küreselleşme destekçilerinin bize sırala-

Çin, Hindistan ve Endonezya gibi devlerin yanı sıra Vietnam

dığı bu belirsizliğe yer vermeyen olumlu etkiler ile pek

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

çok insanın dile getirdiği hayal kırıklığı veya mutsuzluk

yesini yakalıyor.

yaratan etkiler arasında güçlü bir gerilim hissediyoruz.

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

Bu ortalama sayılar doğru olsalar dahi, eşitsiz bir dünya-

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

da çok daha az anlamlıdır. Zira küreselleşme gelirlerimiz,

gelerinin, Batı Avrupa’nın gelişmiş bölgeleriyle yaklaşık aynı

kamu hizmetlerine ulaşım, boş zamanlar, istikrarlı arka-

ekonomik faaliyetlere ve nispi gelir seviyesine sahip olduğu

daşlık ilişkileri, mutluluk gibi şeyler konusunda uluslara-

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

rası sınırların ötesindekilerle de kıyaslama yapmamıza

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

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

ne ve pazarlarına hayran kalmıştı. O dönemde Hangzhou ile

7,4 milyar kişi arasında bizden daha zengin veya daha

Venedik arasında ne gelir ne de teknolojik bilgi bakımından

mutlu pek çok insan olduğunu görmemiz işten bile değil.

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

Bu açıdan bakıldığında, küreselleşmenin getirdiği nesnel

geçtiği birkaç asırda değişti. Şimdi süreç yeniden değişiyor

gelişmeler, neredeyse doğası gereği sübjektif bir doyum-

ve dünya geçmişte olduğu gibi benzer gelir seviyelerine

suzluk hissini de yanında getiriyor. Bunun nasıl işlediğini

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

anlarsak, belki de insan olmanın ayrılmaz bir parçası olan

yüksek…

bu temel ikiliği kabul etmemiz kolaylaşır.
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Postkapitalizmin
Yeni Ruhu
PAUL MASON
Social Europe

Kapitalizm feodalizmin yapısındaki gediklerde
ortaya çıkmıştı. Paul Mason çağdaş Avrupa
şehrinin yaşam dünyasında postkapitalizmin ön
biçimlerini teşhis ediyor.
Barcelona sokakları genç insanlarla dolu, hepsi öğrenci de
değil. Oturuyor, içeceklerini yudumluyor, gözleri birbirlerinin yüzünden çok dizüstü bilgisayarlarında, politikadan,
sanattan konuşuyor, “cool“ görünmeye özen gösteriyorlar.
Öğle tatili zamanı filan da değil. Bugün gelişmiş ülkelerde kent gerçekliğinin büyük kısımları devamlı oturum halindeki bir Woodstock festivalini andırıyor; ama gerçekte
olan şey sermayenin değer yitirmesi.
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Kuşkusuz, büyük şehrin bir yerinde disiplinli, düzgün gi-

İkinci olarak, fiziksel çalışmanın kesin otomasyon po-

yimli insanların hummalı bir şekilde çalışma benzeri faali-

tansiyeli söz konusu. Araştırmalar çalışma yerlerinin yüz-

yetler yürüttüğü—ve kısa dinlenme aralarında adrenalinle-

de 47’sinin ya da görevlerin yüzde 43’ünün otomasyona

ri kesilmesin diye hemen fitness center’lere koştuğu—bir

hedef olacağını gösteriyor.

finans merkezi her zaman için var.

Üçüncü olarak, ağ etkisi–teknoloji şirketlerinin “ölçekle

Ama geniş bantlı 3G telekomların ortaya çıkmasından

artan getiriler” olarak yararlandığı şey–geliyor. Ağlar ge-

sadece yirmi yıl sonra enformasyon sosyal yaşamın her

niş ölçekli olarak pozitif dışsallıklar yaratıyor; üretilen yarar

alanında yankılanıyor; çalışma ile dinlenme arasındaki sı-

üzerindeki mülkiyet hakları işveren ile işçi arasındaki fab-

nırlar bulanıklaştı; çalışma ile ücret arasındaki bağlantı

rika benzeri bir bölünme tarafından önceden belirlenmiş

gevşedi; mal ve hizmetlerin üretimi ile sermayenin birikimi

bulunmuyor.

arasındaki bağ çok daha az aşikâr hale geldi.

Son olarak, enformasyonun kendisinin demokratikleş-

Ana akımdan bir iktisatçıya bu gördüğümüz nedir diye

me potansiyeli var. Bir yazılım parçasında bu gece keş-

soracak olursanız, “tüketim” ya da “dinlenme zamanı” diye

fedilen bir kusur yarın sabaha kadar söz konusu yazılımın

cevap alabilirsiniz. Postkapitalizm tezi ise söz konusu ola-

bütün örneklerinde giderilmiş olabiliyor. Wikipedia’daki bir

nın bundan daha fazla bir şey olduğu fikrine dayanıyor.

yanlış kalabalıkların bilgeliği sayesinde anında saptanıp

Schumpeterci iktisatçıların kapitalizmin yeni ve dinamik

düzeltilebiliyor.

bir çağını başlatacağını öngördükleri dijital ağlar, tam
tersine geleneksel kalıpları dört belirgin biçimde kırmaya

Yeni tür bir sistem

yöneldi.

Postkapitalist proje bu teknolojik etkilerin piyasa ekonomi-

Bir kere, “sıfır marjinal maliyet” etkisi var. Serbest piyasa

sinin mevcut sosyal ilişkilerine yönelik bir meydan okuma

ve rekabet koşullarında enformasyon mallarının üretim ma-

içerdiği ve uzun vadede piyasa olmaksızın kıtlığın ötesin-

liyeti sıfıra yaklaşıyor ve bunun sonucu olarak hem imalat

de işleyecek yeni tür bir sistemin mümkün olduğu görüşü

hem de hizmet sektörlerinde üretim maliyetleri düşüyor.

üzerinde yükseliyor.
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Ama son yirmi yıl içinde piyasa bir varkalma mekaniz-

Enformasyon teknolojilerinin demokratikleştirici etkisi-

ması olarak bunlara yarı-kalıcı–ama neoklasik iktisada göre

ne karşı ise giderek büyüyen geniş enformasyon asimetri-

geçici olması gereken–çarpıklıklar oluşturarak tepki verdi.

leri yaratılmış bulunuyor.

Enformasyon mallarının fiyat çökertici etkisine kar-

Bu dört yönlü konsolidasyon ve damar sertleşmesi sü-

şı şimdiye kadar görülmüş en güçlü tekeller inşa edildi.

recini şu ana kadar ne rekabet ne de kamu düzenlemeleri

Piyasa değerine göre en tepede yer alan on küresel şir-

durdurabildi. Klasik iktisadın geçici olduğunu varsaydığı

ketin yedisi teknoloji tekeli; bunlar vergiden kaçınıyor, ra-

tekel, düşük istihdam, rant avcılığı ve enformasyon asi-

kiplerini satın alarak rekabeti felç ediyor ve birlikte çalışan

metrisi gibi özelliklerin 21. yüzyıl özel sektörü için kalıcı

teknolojilerden oluşan “çitle çevrili bahçeler” inşa ederek

gereklilikler haline geldiği görülüyor. Dördüncü sanayi

tedarikçilerin, müşterilerin ve (vergi ödemeyerek) devlet-

devrimi yerine, tekelci kârların ve rekabet-karşıtı davra-

lerin zararına kendi gelirlerini maksimize ediyor.

nışın meydan okunamayacak kadar sisteme içkin oldu-

Enformasyon makineleri gelişkin beceriler gerektiren
yeni çalışma yerleri yaratmaya kıyasla çok daha hızlı bir

ğu bozuk, asalak bir enformasyon kapitalizmi yaratılmış
bulunuyor.

şekilde insanları ikame edebildiği için hiç de var olmaları
gerekmeyen milyonlarca düşük ücretli yeni iş ortaya çıktı.

Embriyonik biçimler

Çalışmayı daha kısa süreler halinde yoğunlaştırmak yeri-

Bir ortaçağ şehrinde burjuva toplumunun embriyonik bi-

ne, çalışma ile dinlenme zamanlarının iç içe geçirilmesi

çimleri belirgin olarak gözle görülebilir değildi. Sözgelimi

destekleniyor ve mesai saatleri içinde tüketim faaliyetleri

14. yüzyıl Paris’ine bakabilecek olsak gücün taşralı feodal

yapılması (tatil rezervasyonu yapılması, randevu ayarlan-

beylerin, manastırların, çeşitli kiliselerin ve üniversitenin

ması, arkadaşlarla mesajlaşma) hoş görülüyor; çünkü bun-

elinde olduğunu görürdük. Kırsal mülklerde üretilen zen-

lar tüketimi ve kişisel veri üretimini maksimize ediyor.

ginlik bunların birlikte oluşturduğu bir aygıtla idare edilir

Ağ etkilerine tepki olarak yeni bir model—platform te-

ve geçerli kılınırdı. Sınır aşırı bankacılık, saklama depoları

keli—ortaya çıktı. Platformlar başka bir yerde üretici şe-

için dini tarikatlara ve tefecilik yasağının çevresinden do-

kilde yatırılması mümkün olmayan milyarlarca dolarlık

lanmak için de karmaşık forward sözleşmelere dayanan

offshore sermayeyi kendilerine çekiyor. Bu tür şirketlerin

tam bir gizli servis işiydi.

bütün iş modeli ekonomik rant elde etmek için rekabeti

Ancak feodalizmden sonra nelerin geliştiğini bildiğimiz

boğmak—örneğin taksi yolcusu avlayan app’lerin gelenek-

için o loncaları, proto bankaları, sınır aşırı ticaret ağlarını

sel taksi işine ve yerel yönetimlere darbe indirmesi—üze-

ve ortaçağ üniversitelerindeki bilimsel düşünceyi bir tür

rine kuruludur.

“embriyo halindeki kapitalizm” olarak görebiliriz.
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Şehir yıllık 1 milyar euroluk tedarik bütçesini üstlenicileri
verinin kamusal mal olduğu ve teknoloji devleri tarafından
sıfır maliyetle işlenemeyeceği ilkesini kabul etmeye zorlayacak şekilde kullanıyor. Alternatif mülkiyet biçimlerini bilinçli olarak destekleyip yerel teknoloji kooperatiflerini çokuluslu tekellere tercih eden şehir şu ana kadar 4800’den
fazla tescilli kooperatif işletme ortaya çıkardı.
Bunlar, tıpkı geç feodalizmin şaşaası altındaki erken
kapitalizm gibi, pek göze çarpmıyor ve kırılgan görünüyor. Bunu daha büyük bir şeye dönüştürme görevi, birinci olarak devlet müdahalesinde bir devrim gerektiriyor;
ekonomide açık kaynaklı, işbirlikçi ve piyasa dışı bir sektörü devlet bilinçli olarak biçimlendirmelidir. İkinci olarak, iş modelinin bu alternatif biçimleri ölçeklendirmenin
mümkün olacağı, en iyi örneklerin startup dünyası için
uygulanabilir çözümler oluşturacağı şekillerde gelişmeliŞimdi Barcelona’daki sahneye geri dönersek günlük yaşamdaki mikro kozmik değişimler değişik bir anlam kazanır.
Serbest zaman düşük istihdamın bir sonucudur. İnsanların
faiz ödemeleri, app’ler ve e-ticaret ile sermayeye hizmet
etmeye devam edebilmeleri için, ne kadar yoksul olurlarsa
olsunlar, bir işleri, kredi kartları ve cep telefonları olması

dir. Üçüncü olarak—teknoloji startup dünyasında bugün
rastlanandan farklı olacak—bir finans erişimi mümkün olmalıdır. Son olarak insan tutumlarında bir devrime ihtiyaç
olacaktır.
Max Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu kitabında endüstriyel sermayenin kalkışa geçişini tasvir ettiği muhteşem bir pasaj vardır. Burada, “Devrimi getiren

gerekir. Düşük istihdam edilen, yoksul, enformasyon zen-

şey” der, “sanayiye yatırılan yeni para akışları değil çalış-

gini genç kişi hem hastalığın hem de çözüm olanağının

maya başlayan yeni bir ruhtu, modern kapitalizmin ruhu”.

avatarıdır.

Bütünüyle dijital bir dünyada yetişmiş olan genç insanla-

İnsanlar çalışma ile dinlenmenin iç içe geçtiği, tutumlu

rın tutumlarına yeterince yakından baktığınızda çalışmaya

yaşama gerektiren “zırva işler” yaratılmasına ayak uydur-

başlayan yeni bir ruh görürsünüz. Burjuvalar buna “sorum-

maya çalışıyor. Çünkü tekeller ürünleri için yüksek fiyatlar

suzluk” derdi, büyük tüketici markaları ise “üre-tüketim”.

dayatmaya çalışsa da “sıfır marjinal maliyet” etkisi temel

Bu şehirlerin herhangi birinde bağdaş kurup oturmuş bir

ihtiyaçların ucuza karşılanmasını mümkün kılıyor. Çoğu

gruba, bir birlikte-çalışma mekânına veya yerel yönetimin

kişi farkında bile olmadan açık kaynaklı ya da çok ucuz ya-

finanse ettiği bir sanat laboratuvarına katıldığınızda bura-

zılımlar kullanıyor. Ayrıca tekeller bize kişisel verilerimizi

da söz konusu olan şeyin son derece bilinçli bir şekilde

işleme hakkı karşılığında bedava enformasyon hizmetleri

ana akım iktisadın içkin varsayımlarına “karşın” yaşama ka-

sunuyor. Hayatlar Uber, Airbnb, Tinder gibi rant peşindeki

rarlılığı olduğunu görürsünüz.

tekelci hizmetler arasında manevra yaparak geçiyor.

2010’lara kadar, kooperatif ve dayanışma ekonomile-

Bu tür yaşamı herhangi bir büyük şehirde görebilirsiniz.

ri zengin ülkelerde bir karşı kültür olarak öne çıkarken

Benim Barcelona’yı seçmemin sebebi, Amsterdam ve so-

devletin ekonomik yaşamın bu yeni biçimini pekiştirmesi

lun hegemonyasındaki birkaç başka şehirle birlikte kendi-

gerektiğini savunmayı düşünen pek olmazdı. Ama erken

ni “korkusuz şehir” olarak adlandıran bu şehrin şu anda

sanayi kapitalizminde de olduğu gibi asıl ihtiyaç olan şey

açık kaynak yazılıma, enformasyon simetrisine, tekellerin

tam da bu; kapitalizmi, şimdi boy atmakta olan işbirlik-

ve ekonomik rantın ortadan kaldırılmasına dayalı bir eko-

çi, kâr amacı gütmeyen, finansallaşmamış iş modelleri-

nominin potansiyelinin farkında olan bir politik liderliğe

ni boğmak yerine destekleyecek bir şekilde düzenlemek

sahip olması.

için bir proje.
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Milliyetçilik ve Beynimiz
ROBERT SAPOLSKY
Foreign Affairs

İnsanların grup kimliklerinin dinamiklerini anlamak için
(hem de en yıkıcı biçimiyle yeniden ortaya çıkan milliyetçilik de dahil) bu dinamikleri şekillendiren biyolojik ve bilişsel temelleri anlamamız gerekir.
Beynimiz bizim grubun üyeleriyle diğerleri arasındaki
farkı anında anlar ve bizi tanıdıklarımıza daha nazik, tanımadıklarımıza düşmanca davranmak için teşvik eder. Bu
önyargılar otomatik ve bilinçsizce, küçük yaşlarda beynimize yerleşir. Bu önyargılar tabii ki keyfidir ve sık sık değişir. Bugünün “onlar”ı yarının “biz”i olur. Ancak bununla teselli 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 sadakatlerinin bilinçli tercihler olmadığını fark etseler de, kabileciliğin psikolojik temelleri ortadan kalkmaz. İnsan beyni yeni
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takım arkadaşlarının yarın bir gün düşmana dönüşebilece-

kimlikleri sürekli değişir. Gece karanlığında bir sokakta yü-

ğini düşünmeden duramaz.

rürken “onlar”dan birini gördüğünüzde amigdalanız çığlık
atmaya başlar. Ama bir stadyumda yan yana oturup aynı

Kabile beyni

takım için tezahürat yapmaya başladığınızda amigdalanız

İnsan beyninin biz-onlar ayrımını yapmasının derin kökleri

sessizliğe gömülür.

var. Beyin bu tür ayrımları otomatik olarak, anında yapıyor.
Bir gönüllü bulup beyin tarayıcısına sokun ve hızla port-

Devrim mi reform mu?

re fotoğrafları gösterin. Tarayıcıdaki kişi beyazsa, siyah bir

Milliyetçilik ve vatanperverlik insanların vergilerini ödeme-

yüz amigdalayı (beynin korku ve öfke duygularını kontrol

lerini, hiç tanımasalar bile, ihtiyaç sahiplerini düşünmele-

eden bölgesi) saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede

rini sağlayabilir. Bu dayanışma, sözde akrabalığın güçlü

harekete geçirir. Çoğu kez, prefrontal korteks (duyguları

kültürel temelleri üzerinde yükselse de, kısmen küresel-

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

leşmenin kuvvetleri tarafından kolaylıkla istikrarsızlaştırıla-

ra harekete geçer ve amigdalayı sakinleştirir: “Böyle dü-

bilir. Bir zamanlar kültürlerinin arketipi olarak görülenler,

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

büyükanne ve babalarının komşularından çok daha fark-

korkudur.

lı komşulara sahip olabilirler. Böylesi bir durumda, vergi

Aynı ırktan birinin yüzüne bakmak, ilkel beynin fuziform

ödeyen sivil milliyetçilik hızla daha karanlık bir şeye dö-

korteks adı verilen bölgesini harekete geçirir. Bu bölge

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

yüzleri tanır. Başka bir ırktan birinin yüzüne baktığınızda

Müslümanları “terörist” olarak damgalayan, insanlık dışı

bu bölge fazla hareketlenmez. Aynı ırktan birinin eline

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

iğne batırdığını gördüğünüzde beynin empatiyle ilgili böl-

ta yankı buluyor.

gesi harekete geçerken başka bir ırktan birini aynı durum-

İnsanların mantığına seslenmek gerekiyor. Milliyetçilik

da gördüğünüzde pek fazla hareket yaşanmaz. Herkesin

insan bilincinin bir ürünüdür, yine bilincimiz tarafından

yüzü veya acısı aynı etkiyi yaratmaz.

şekillendirilebilir.

İnsanların grup önyargılarına yatkınlığının kökleri de de-

Modern toplum milliyetçiliğe ve başka bölünme türle-

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

rine saplanmış olabilir. Liderler, şovenlik ve yabancı düş-

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

manlığını körüklemek yerine, işbirliğini, hesap verebilirliği

değişebilir.

ve diğer insanları da düşünmeyi öne alacak bir yaklaşım

Öncelikle insanlar çok katmanlı, iç içe geçmiş gruplarda

geliştirebilir. Ülkenin askeri gücünden veya etnik homo-

yaşar. Farklı dinden, etnik kökenden veya ırktan insanlar;

jenliğinden kaynaklanmayan; bunun yerine yaşlılarına ba-

farklı takımı tutanlar, rakip şirketlerde çalışanlar ya da en

kan, çocuklarına empatiyi öğreten, toplumsal hareketliliği

basitinden Coca-Cola veya Pepsi içenler… Bu çeşitli grup

artıran bir milli gurur düşünün.
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Yeni Dijital Bölünme
ANJANA SUSARLA
Fast Company

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 seçeceğimizden, biriyle yemeğe çıkıp çıkmamaya karar vermeye ve kestirimci politikalar belirleme gibi karmaşık hukuki meselelere dek) yapay zekâ algoritmaları tarafından
yönlendirilebilir.
Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketleri,
ayrıntılı müşteri verilerinden oluşan devasa hazineye bakarak fikirler edinmek amacıyla yapay zekâdan yararlanıyor. Bu yöntem, reklamcılar tarafından spesifik kullanıcı
gruplarını hedeflemek amacıyla kullanılan mikro hedefleme gibi uygulamalarla kullanıcıların kolektif tercihlerini
paraya dönüştürmelerine olanak tanıyor.
Benzer şekilde, birçok insan da platformlara ve algoritmalara devletlerinden ve sivil toplum örgütlerinden daha
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fazla güveniyor. 2018 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen

kriterler konusunda “açıklama talep etme hakkına” ka-

bir araştırma insanların “algoritma değerlendirmelerine”

vuştu. Düzenleme, algoritmik karar verme sürecine bir

güvendiğini, insanlardan değil algoritmalardan gelen

yemek tarifi gözüyle bakıyor. Tarifi anlamanız durumun-

tavsiyelere daha fazla uyduğunu ortaya çıkardı.

da, bu algoritmanın yaşamınızı nasıl etkilediğini de anla-

Geçmişte teknoloji uzmanları bilgisayarlara ve inter-

yacağınız düşünülüyor.

nete erişebilen insanlarla erişemeyen insanlar arasında

Öte yandan kimi yapay zekâ araştırmacıları da adil, gü-

yaşanabilecek “dijital bölünme” kaygısı taşırdı. Dijital tek-

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

nolojilere erişim olanağı daha az olan insanların, para ka-

rarlarını insanların anlayabileceği ve güvenebileceği sü-

zanma ve beceri edinme konusunda dezavantajlı konum-

reçler çerçevesinde veren algoritmalar geliştirme çağrısı

da olacağı düşünülürdü.

yapıyor.

Ancak dijital cihazların gelişimiyle birlikte bu bölünme-

Şeffaflığın nasıl bir etkisi olacak? Gerçekleştirilen bir

nin nedeni erişim olmaktan çıktı. Artık soru şu: İnsanlar

araştırmada öğrencilerin notları bir algoritma tarafından

aşırı bilgi yüklemesi ve yaşamlarımızın tüm boyutlarını

verilmiş, arkadaşlarının puanlarının nota nasıl dönüş-

kaplayan algoritmik kararlar yığınıyla nasıl başa çıkacak?

türüldüğü konusunda öğrencilere değişen düzeylerde

Daha bilinçli kullanıcılar cihazlarla aralarına mesafe

açıklamalar yapılmıştı. Daha şeffaf bir açıklama duyan

koyuyor ve algoritmaların yaşamlarını nasıl etkilediğinin

öğrenciler algoritmaya daha az güvenmeye başlamıştı.

farkına varıyor. Daha az bilgi sahibi tüketiciler ise karar-

Bu durum da bir kez daha bir dijital bölünmeyi gündeme

larına yön verme konusunda algoritmalara daha bağımlı

getiriyor: Algoritmik farkındalık sisteme duyulan güveni

hale geliyor.

artırmıyor.
Şeffaflık her derde deva bir çözüm değil. Algoritmanın

Yapay zekânın ardındaki gizli sos

genel süreçleri ortaya konsa bile, ayrıntılar kullanıcıların

Bilişim sistemlerini araştıran biri olarak bana sorarsanız,

anlayamayacağı kadar karmaşık olabilir. Şeffaflık sadece

bu yeni dijital bölünmenin temel nedeni, algoritmaların

algoritmaların ayrıntılarını kavrayabilecek kadar bilgi sa-

nasıl çalıştığını pek az kişinin anlaması. Kullanıcıların çoğu

hibi insanların işine yarayacak.

açısından ise algoritmalar bir kara kutu.

Örneğin ABD Merkez Bankasının eski başkanı Ben

Yapay zekâ algoritmaları verileri alır, matematiksel bir

Bernanke’nin 2014 yılında yaptığı mortgage yeniden ya-

modele uyarlar ve hangi şarkıları sevebileceğinizden, ha-

pılandırma başvurusu sistem tarafından reddedilmişti.

piste kaç yıl geçirmeniz gerektiğine dair her konuda bir

Bu tür yeniden yapılandırma başvurusu yapan insanların

öngörüde bulunur. Bu modeller geçmişteki veriler ve daha

birçoğu algoritmaların kredi puanlarını nasıl belirlediğini

önceki modellerin başarısı doğrultusunda geliştirilir ve şe-

anlamayacaktır.

killendirilir. Birçok insan (hatta bazen algoritmaları geliştirenler de) bu modelin içinde neler olup bittiğini bilmez.

Yeni bilgi ekosisteminin dışına çıkmak

Araştırmacılar uzun süredir algoritmaların adaleti ko-

Algoritmalar insanların yaşamlarını büyük ölçüde etkiledi-

nusunda kaygılar taşıyor. Örneğin Amazon’un yapay zekâ

ği halde, kullanıcıların sadece küçük bir kısmı algoritma-

temelli işe alım aracının kadın adayları görmezden geldi-

ların yaşamlarını nasıl etkilediğini kavrayacak kadar bilgi

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

sahibi.

mı taşıyan sözcükleri (erkeklerin gündelik konuşmalarda

Algoritmalar konusunda bilinç sahibi insanların sayısı-

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

na dair pek fazla istatistik bulunmuyor. Gerçekleştirilen

leri) seçerek ayıklıyordu.

araştırmalar algoritma anksiyetesine dair kanıtlar ortaya

Diğer araştırmalar da adli algoritmaların ırk ayrımı yap-

çıkardı. Bu da algoritmaları kullanan platformlarla bu al-

tığını, yoksul siyahlara diğer sanıklardan daha fazla ceza

goritmalara bağımlı kullanıcılar arasında büyük bir güç

verdiğini ortaya koydu.

dengesizliği doğuruyor.

Kısa süre önce yürürlüğe giren Genel Veri Koruma
Düzenlemesi

ile

insanlar

algoritmalarda

kullanılan

Facebook kullanımına dair bir araştırma, Facebook’un
haber bildirimlerini düzenlemek amacıyla kullandığı
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algoritmalar konusunda bilgilendirilen kullanıcıların yüz-

Bana sorarsanız, yeni dijital okuryazarlık bilgisayar kul-

de 83’ünün davranışlarını algoritmadan yararlanacak şe-

lanmak ya da internette gezinmek değil, kesintisiz inter-

kilde değiştirdiğini, yüzde 10’unun ise Facebook kullanı-

net bağlantılı bir yaşam tarzının sonuçlarını anlamak ve

mını azalttığını ortaya çıkardı.

değerlendirmek anlamına geliyor.

Pew Research Center tarafından gerçekleştirilen Kasım

Bu yaşam tarzı insanların birbirleriyle etkileşimini; yeni

2018 tarihli bir araştırma, kamuoyunun büyük çoğunluğu-

bilgilere verdikleri dikkat düzeyini ve karar verme süreç-

nun algoritmaların belirli amaçlar doğrultusunda kullanıl-

lerinin karmaşıklık düzeyini önemli ölçüde etkiliyor.

masına dair kaygılar taşıdığını ortaya çıkardı. İnsanların

Artan algoritma anksiyetesini, ekonomide yarattığı

yüzde 66’sı algoritmaların kişisel kredi puanlarını hesap-

paralel dönüşümlerde de görebilirsiniz. Küçük bir grup

lamasının adil olmadığını söylerken, yüzde 57’si, otomatik

otomasyonun nimetlerinden yararlanırken, çalışanlar ise

özgeçmiş taraması konusunda aynı şeyleri söyledi.

tetikte bekliyor.

Bireylerin küçük bir kısmı algoritmaların kişisel verile-

Algoritmik düzenleme sisteminden tamamen çıkmak

rini kullanmasını bir ölçüde kontrol edebiliyor. Örneğin

bir lüks niteliğinde; hatta ileride sadece seçilmiş bir azın-

Hu-Manity platformu, kullanıcılarına verilerinin ne kada-

lığın erişebildiği bir varlık sembolü haline bile gelebilir.

rının toplanmasına izin vereceklerini belirleme seçeneği

Sorun, dijital ayrımın yanlış tarafında yer alanların göre-

sunuyor. Çevrimiçi ansiklopedi Everipedia kullanıcıların

ceği ölçülebilir zararın ne olacağı.

düzenleme sürecinde pay sahibi olmasını sağlıyor. Yani
kullanıcılar bilgilerin toplanma ve kendilerine sunulma
şeklini kontrol edebiliyor.
Ancak platformların büyük çoğunluğu ne son kullanıcıya 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.

Dönüşüm Tablosu
Anjana Susarla/Michigan Devlet Üniversitesi

1
2
3

Algoritmaların önerilerini anlayın ve kaçının. Algoritma düzenlemeleri genellikle okunan içeriklere dayanır. 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.
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.
Verilerinizi kontrol etmeyi öğrenin. Dijital sorumluluk alın ve çevrimiçi ortamda neleri paylaşmanız ve
neleri paylaşmamanız gerektiğini öğrenin. Sosyal medya sitelerinin hakkınızda bildiği şeyleri öğrenme konusunda da adımlar atabilirsiniz.
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20 Yılda 2 Milyon
Ağaç Diken Çift
Fotoğrafçı ve eşi yok olan bir ormanı yeniden
canlandırmak için 20 yılda iki milyon ağaç dikti
ve hayvanlar bile ormana geri döndü.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre,
1990 yılından bu yana 129 milyon hektar orman, yani neredeyse Güney Afrika’nın yüzölçümüne eşit bir alan yeryüzünden silindi. Her yıl da yaklaşık Panama kadar orman
yok olmaya devam ediyor.
Sera gazı emisyonlarının yüzde 15 kadarı ormanların
yok edilmesinden kaynaklanıyor ve her gün sayısız bitki
ve hayvan türü yaşam alanlarını kaybediyor. Bunlar gezegenimizin sağlığı açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilecek rakamlar. Bu durumun devam etmesine izin vermemiz mümkün değil.
Peki, böylesine büyük bir çevre katliamı karşısında ne
yapabiliriz? Tek başımıza yaratabileceğimiz fark düşünüldüğünde, bu katliamın boyutları insanların kendilerini
küçük ve çaresiz hissetmesine yol açabilir. Yapacağımız
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herhangi bir şey az da olsa bir değişim yaratabilir mi?

Sebastião ve Lélia birlikte, o günden beri dört milyon

Brezilyalı fotoğrafçı Sebastião Salgado ve eşi Lélia Deluiz

fidan diken ve ormanları canlandıran küçük bir organi-

Wanick Salgado; küçük bir tutkulu, kendini adamış insan

zasyon olan Instituto Terra’yı kurdu. Salgado, “Bir çö-

grubunun, ormanların yok edilme sürecini tersine çevi-

züm bulmuş olabiliriz” diyor. “Karbondioksiti oksijene

rerek, yeniden ağaçlandırma yaparak neler başarabile-

çevirebilen tek varlık ağaçtır. Ormanları yeniden canlan-

ceğini kanıtlamaya karar verdi.

dırmamız gerekiyor. Yerel ağaçlardan oluşan bir orman

Çünkü tabiat ana gerçekten de doğru koşullar oluş-

kurmanız, tohumları ektiğiniz bölgeden elde etmeniz

turulduğunda her zaman canlanmanın bir yolunu bulan

gerekiyor. Aksi halde yılanlar ve termitler geri gelmez.

güçlü bir ruha sahiptir. Salgado foto muhabirliği ve yayın-

O bölgeye ait olmayan ağaçlar dikerseniz hayvanlar gel-

cılık konusundaki önemli ödüllerin hemen hemen tama-

mez ve orman sessizliğe bürünür.”

mını kazanan, beşten fazla kitap yazan tanınmış bir isim.

Böylece, diktikleri her şeyin bölgeye özgü olmasına

1990’lı yıllarda Ruanda soykırımının korkunç barbarlığı-

büyük özen göstermeleri sayesinde, sonraki yirmi yıl

nı belgelemesinin ardından fiziksel ve duygusal açıdan

içinde bölge tekrar yeşerdi. Doğal yaşam geri döndü. Bir

bitkin düşen Salgado, Brezilya’daki, bir zamanlar zengin

zamanlar ölüm sessizliğinin hâkim olduğu yerde şu anda

tropik yağmur ormanlarıyla kaplı memleketine döndü.

cıvıldaşan kuşların ve vızıldayan böceklerin yarattığı bir

Bölgenin çorak hale geldiğini, doğal yaşamın yok oldu-

kakofoni var.

ğunu görünce yıkıldı. Ancak karısı Lélia, bölgenin eski
güzel günlerine döndürülebileceğine inanıyordu.
Salgado 2015 yılında Guardian gazetesine verdiği rö-

Toplamda 172 kuş türünün yanı sıra 33 memeli türü,
293 bitki türü, 15 sürüngen türü, 15 amfibi türü geri döndü ve tüm ekosistem sıfırdan kuruldu.

portajda “Toprak, tıpkı benim gibi hastaydı; her şey yok

Olumlu ekolojik değişimler yaratmak için harekete

olmuştu” demişti: “Arazinin sadece yüzde 0,5’i ağaçlarla

geçmenin ve doğru bir yaklaşım benimsenmesi duru-

kaplıydı. Ardından eşimin aklına yeniden ağaç dikmek

munda çevrenin hızla canlanmasının somut bir örneğini

gibi harika bir fikir geldi. Bunu yapmaya başladığımızda

oluşturan proje milyonlarca insana ilham verdi.

tüm böcekler, kuşlar ve balıklar geri dönmeye başladı.

Salgado, “Bölge halkına kulak vermemiz gerekiyor” di-

Artan ağaç sayısı sayesinde ben de yeniden doğdum; bu

yor. “Doğa, dünya ve diğer canlılardır. Gezegenimizle tek-

hayatımın en önemli anıydı.”

rar ruhani bir bağ kurmazsak, korkarım yok olacağız.”
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