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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 indirile-

bilir app’lerden kitaplar ve çevrimiçi derslere kadar birçok 

ürün var. Amazon’da satışa sunulan, adları mindfulness ile 

şu ya da bu şekilde ilişkilendirilmiş 60.000 kitap var. Kitap 

ve dergilerin yanı sıra workshop’lar, çevrimiçi dersler, bel-

gesel filmler, app’ler, bilezikler, güzellik ürünleri ve pahalı 

konferanslar satışa sunuluyor. Mindfulness hareketi okul 

ve üniversitelerden Wall Street ve Silikon Vadisi şirketleri-

ne, ABD silahlı kuvvetleri de dahil devlet dairelerine 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 medi-

tasyon. 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 hayat-

larımız sonsuz bir dizi tercih ve işlemden ibaret hale geldi. 

Aynı zamanda bir zamanlar serpilip gelişen doğal ve kül-

türel biyoçeşitlilikle olan ilişkilerimiz dumura uğradı ve bir 

dizi ekrandaki tele-vizüel gösteriye dönüştü.

Bu “dikkat ekonomisine” hapsolmamız hızlandıkça ba-

ğımlılık, yalnızlık, depresyon ve yabancılaşmamız pekişi-

yor. 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 so-

luklanma 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 bi-

limsel kanıt yok. Perspectives on Psychological Sciences 

dergisinde yayınlanan bir makalede bir dizi psikolog ve 

bilişsel bilimci, yükselen bir trend olmasına rağmen mind-

fulness konusunda eldeki verilerin çok kısıtlı olduğu uyarı-

sında bulunuyor. 
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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 indir-

genebilecek bir şey değildir. Yararlı ve özgürleştirici içgö-

rüler sunabilmesi için özen ve topluluk ahlakına bir geçiş 

kapısı olarak uygulanmalıdır. Aslında her türlü bilgi konum-

la bağlıdır, bilmek ve düşünmek ilişkiler dikkate alınmadan 

anlaşılabilir bir şey değildir. Bedenlerimize, zihinlerimize 

ve mekânlarımıza kadar uzanıp düşünce tarzımızı etkile-

yen 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 içselleş-

tirilmesini 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 mindful-

ness 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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Dünya Ticaret Örgütü 2.0
Yerel ve küresel kuruluşlarımız, kurallarımız ve düzenleyici 

müdahalelerimiz, mevcut sorunları karşılamak için tasar-

lanmadı. Siber uzay sınır tanımaz, dijital dönüşümün et-

kileri ulusal sınırların içine hapsedilemez. Uluslararası ko-

ordinasyon sağlanması şarttır. Bu gözlemler ışığında altı 

önerim olacak.

1 Belli kategorilerde, çevrimiçi reklamlara uygulanan 

vergi indirimini kaldırın. Meselenin özüne inmek ge-

rekiyor: Dikkat temelli reklama dayanan iş modeli. 

Abonelik iş modelleri manipülasyona daha az yatkın-

dır. Vergiler güçlü teşvikler yaratır. Kanada’da yaban-

cı çevrimiçi reklamlara vergi indirimi uygulanmıyor. 

JIM BALSILLIE 
Financial Post
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Bu yaklaşım sayesinde abonelik modeline sahip 

çevrimiçi hizmetlere vergi teşviki sağlanmış oluyor.

2 Seçimlerde kullanılan kişiselleştirilmiş çevrimiçi 

reklamları yasaklayın. İnsanlık tarihindeki en bü-

yük, en merkezi dikkat kontrolü dönemini yaşıyoruz. 

Çevrimiçi platformlar davranış değişikliği ve mani-

pülasyon konularında ustalaştı. Resmi seçimler kısa 

bir süreyi kapsıyor ve büyük sosyal medya şirketle-

rinin bu dönemde elde ettiği reklam geliri devede 

kulak.

3 Siyasi partiler için katı veri yönetişimi kuralları koyun. 

Öncelikle siyasi partilerin kişisel verilere erişimine 

dair mahremiyet düzenlemeleri getirin. Ardından 

siyasi partiler ile sosyal medya şirketleri arasındaki 

ticari ve teknik ilişkilerin şeffaflaşmasını talep edin. 

4 Köstebekler için koruma sağlayın. Veri yolsuzluğuyla 

ilgili, halkın öğrendiği en değerli bilgilerin bir kısmı 

cesur köstebeklerden geliyor. Hem özel sektördeki 

hem de kamudaki köstebeklerin korunduğundan 

emin olun.

5 CEO ve yönetim kurulu başkanlarının karar alma 

süreçlerini etkilemek için kurumsal sorumluluğun 

yanına kişisel sorumluluğu da ekleyin. Mevcut dü-

zenlemeleri güçlendirmek için CEO ve yönetim ku-

rulu başkanlarının sorumluluğunu gösteren yıllık bir 

belge imzalatın. Resmi bir belgede adı geçen yöne-

ticiler bir yükümlülük hissedecek ve daha dikkatli 

davranacaktır.

6 Ortak düşünen uluslardan oluşan yeni bir kuruluş-

la dijital işbirliği ve istikrarı geliştirin. Veriye dayalı 

ekonominin etkileri ulusal sınırlar içine hapsedi-

lemez. Uluslararası koordinasyon konusunda yeni 

yaklaşımlar, farklı teknolojik şartlar altında rekabetçi 

piyasaları ve demokrasileri korumak için siyasetçile-

re güç verir. Dijitalleşen küresel ticarete uygun yeni 

reformlar yapmalıyız. Dünya Ticaret Örgütü 2.0’ı 

kurmalıyız.  
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Büyük sanayicilerin ve bu isimlerin olağanüstü vizyonları-

nın yeni bir orta sınıf ve ABD’nin ezici gücünü yaratmasın-

dan 100 yıl sonra, bu başarının ardındaki kapitalizm mar-

kasına dair güçlü kuşkular belirmiş durumda. 

Bununla birlikte, kimse farkında olmasa da kapitalizmin 

yerini Silikon Vadisi’ne hükmeden teknoloji devlerinin ya-

rattığı yeni bir kapitalizm alıyor. Bugün, bu yeni dünyayı 

Harvard İşletme Okulu fahri profesörü Shoshana Zuboff’un 

yeni yayınlanan The Age of Surveillance Capitalism: The 

Fight for a Human Future at the New Frontier of Power kita-

bı çerçevesinde ele alacağız. 

Yeni Veri Kapitalizmi ve 
“Bedava”nın Vazgeçilmez 
Cazibesi

STEVE LEVINE
Axios
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Yeni Veri Kapitalizmi
Dünyanın dört bir yanındaki irili ufaklı şirketler hararetli bir 

şekilde geleceğin yaşam tarzını şekillendiriyor; akıllı kent-

ler, sürücüsüz araçlar, giyilebilir teknoloji, evlerdeki inter-

net bağlantılı, sesli komutla ve düşünce gücüyle harekete 

geçen internet bağlantılı aletler... 

Ancak bütün bu çalışmaların ardında gizli bir hedef var: 

Size ve gezegendeki ulaşabildikleri herkese dair özel ve 

genel olası her şeyi gerçek zamanlı olarak öğrenmek; git-

tikleri yerler, yaptıkları, söyledikleri ve hissettikleri şeyler. 

Ve bu bilgiyi kullanarak dünyada büyük bir güç halini alan, 

olağanüstü derecede zengin yeni ve elit bir ekonomiye gi-

riş hakkı kazanmak.

Neler oluyor: Güçlü platformlarının bir yan ürünü olan bu 

ekonomiyi son 20 yıl içerisinde bir avuç şirket -Google, 

Facebook ve Çinli Alibaba ile Tancent gibi- ortaya çıkar-

dı. Bu şirketler, rekor düzeylere ulaşan piyasa değerleriyle 

gezegendeki en zengin şirketler halini aldı; kurucularını ve 

üst düzey yöneticilerini milyarder yaptı. 

Bu şirketler davranış değiştirme tekniklerini kullana-

rak, atacağımız bir sonraki adımı anında öğreniyor ve 

pazarlıyor. Bu çalışmaların toplam etkisinin yeni bir tür 

kapitalizm yaratacak kadar büyük olduğunu söyleyen 

Zuboff, bu yeni kapitalizme “gözetim kapitalizmi” adını 

veriyor. 

Zuboff bu yeni ekonomik düzen ile eski endüstriyel ka-

pitalizm arasındaki ayrımın somut bir ürün üretmek yerine, 

büyük teknoloji şirketlerinin satabileceği öngörüler üret-

mek olduğunu söylüyor. 

Yarattığı ürkütücü hisse rağmen, dünyanın en büyük 

ve köklü şirketleri de bu zenginlikten pay kapmak istiyor; 

Detroitli otomobil üreticileri, bankalar, sigorta şirketleri, 

perakendeciler, sağlık şirketleri, eğitimciler ve müşteri ve-

rilerini elde etmekten çıkarı olan herkes.

Bu cazibenin sebebini görmek zor değil. Veri odak-

lı Silikon Vadisi fiyatları, Wall Street tarafından düşük kâr 

doğrultusunda belirlenen düşük çarpanlarla dizginlenen 

bu şirketlerin ağzını sulandırıyor. Zuboff, “Bu anlayış tüm 

sektörlere yayıldı” diyor. 

Büyük resim: Bu tezin bazı kısımlarını duymuştuk. 

Center for a New American Security’deki “Liberalizmden 

Uzaklaşan Yüksek Teknoloji” adlı yeni program kapsamın-

da, Çin gibi ülkeler tarafından gerçekleştirilen devlet gö-

zetimi takip ediliyor.
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Neden hazırlıksız yakalandık: 20’nci yüzyılın ilk yarısında 

totaliter güçlerin ortaya çıkışını takip eden Avrupalılar ve 

Amerikalılar bunun emperyalizm olduğunu düşünmüştü. 

Benzer şekilde, Zuboff’a göre günümüzde de gözetim ka-

pitalizmi insanların gördüklerini anlamasına engel olacak 

kadar yeni bir kavram. 

Zuboff, “Gözetim kapitalizmi uygulamalarına itirazımızı 

‘tekel’ ve ‘mahremiyet’ gibi kavramlarla dile getiriyoruz” 

diyor. 

Ancak bu, başarıyla veri hortumlamak için insanların 

olup bitenlerin farkına varmaması gerektiğini düşünen gö-

zetim kapitalistlerinin bilinçli bir şekilde uyguladığı bir stra-

teji.  Zuboff “Her şey süslü lafların ardında gizleniyor” diyor.

Şimdi ne olacak: Zuboff’un canını en çok sıkan şey, ga-

rantili sonuçlar peşinde koşan şirketler tarafından yönlen-

dirilen, belirli senaryolara rıza göstermeye koşullandırılan 

toplumun geleceği. Bu “hataların, kazaların, tesadüfi karı-

şıklıkların yaşanmadığı, aynı zamanda da Aydınlanma’nın 

özünde yer alan bireysellik ve kişisel tercihlerden de yok-

sun, bir gelecek olacak. Hedef hepimizi robotlaştırmak.”

–Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism

Ancak Zuboff “Bu, böyle olmak zorunda değil” diyor: “En 

büyük yalan, bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek” diye 

ekliyor: Gözetim kapitalizminin sözkonusu olmadığı bir di-

jital teknoloji de sözkonusu olabilir.

Gözetim oyunundaki teknoloji şirketleri bir şeye güveni-

yor: Tüketicilerin, özellikle de gençlerin, kendilerine havalı 

şeyler verdiğiniz sürece kendileri hakkında neler bildiğini-

ze pek aldırmayacağı. 

Büyük resim: Şubat ayında gerçekleştirilen bir IBM araştır-

masına göre, tüketicilerin yüzde 71’i teknolojiden yararlan-

mak adına mahremiyetten fedakârlık etmeye değeceğini 

söylüyor. 

Yüzde 81 gibi yüksek bir oran, verilerinin nasıl kullanıl-

dığı konusunda kaygılar taşıdığını söylüyor. Ancak sadece 

yüzde 45’i son bir yıl içerisinde gizlilik ayarlarını güncel-

lemiş durumda ve yüzde 16 gibi çok küçük bir kesim tek-

noloji şirketlerinin hizmetlerini verilerin kötüye kullanımı 

nedeniyle bırakmış durumda. 

Axios/Survey Monkey anketine göre, 18-24 yaş arasın-

daki tüketicilerin yüzde 56’sı şirketlerin gizlilik politikaları-

nı hiç okumadan kabul ediyor. 65 yaş üstündeki insanların 

ise sadece yüzde 15’i böyle bir şey yapıyor.

Neden önemli: Gözetim kapitalizminin bu kadar büyük bir 

patlama yapmasının nedeni bu. Ben -birçok insan gibi- ra-

hat, ucuz (ya da bedava) hizmet almak adına kişisel verile-

rimi vermekte sakınca görmüyorum. Verileri kötüye kulla-

nan şirketlere dair bildiklerimize rağmen, büyük teknoloji 

şirketlerinin hâkimiyetindeki bir dünyada yaşamanın ko-

laylığı ve kalitesinin buna değdiğini düşünüyoruz.

Her şeyden önce, kamuoyunun teknolojiye duyduğu 

tepkiye rağmen, veri kapitalizminin zirvesinde yer alan şir-

ketler -Amazon, Microsoft ve Google- ülkedeki en güveni-

len kurumlar arasında yer alıyor. 
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Tüketiciler şirketlerin kişisel verilerle kötü bir şey yap-

mayacağı konusunda kumar oynuyor. Yazar Nicolas Carr, 

LA Review of Books’ta Zuboff’un kitabının bu noktayı göz-

den kaçırdığını söylüyor: “Görünüşe göre birçok insan gö-

zetim kapitalizmini aktörlerin kötü koşullarda hapsedildi-

ği bir hapishane olarak değil, aktörlerin keyifli bir şekilde 

hapsedildiği her şey dâhil bir otel olarak görüyor.”

İki hafta önce, Seattle’dayken ilk kez bir Amazon Go ma-

ğazasına gittim. Küçük, görünüşte zararsız mağaza, olağa-

nüstü bir bilgi toplama kapasitesine sahip. Mağaza içeride 

nereye gittiğimi, neleri satın aldığımı ve ne zaman satın al-

dığımı biliyor. Amazon, bu verileri Amazon Prime ve Alexa 

sayesinde online alışveriş, izleme ve dinleme alışkanlıkla-

rımla da birleştirebilir. Ancak Go söz konusu olduğunda 

-ya da Instagram ve Uber- buna aldırmıyorum. Bir arkada-

şımın da söylediği gibi, “Verilerimi al, bedava mal ver.”

Evdeki Mahremiyetin Sürekli Azalması
Kahev, kamuya açık alanların yapay zekâ sahibi kamera-

ların, baz istasyonlarının, insanları evden işe, işten eve 

takip eden reklamların sürekli gözetimi altında olduğunu 

söylüyor.

Ancak evlerimizin içi de insanların yatak ve oturma oda-

larına kurduğu, mantar gibi türeyen internet bağlantılı ci-

hazlarla giderek dışarıdan görünür hale geliyor.

Neler oluyor: İnternet bağlantılı cihazlar sesinizi, ilgi alan-

larınızı, alışkanlıklarınızı, TV izleme tercihlerinizi, yedikle-

rinizi, evde ve dışarıda geçirdiğiniz zamanları ve her türlü 

hassas veriyi kaydedebiliyor. Bu cihazlar tüm bu verileri, 

üretildikleri teknoloji şirketlerine gönderiyor.

Büyük resim: Evde sürekli gözetim henüz gerçekleşme-

di ancak ACLU kıdemli politika danışmanı Jay Stanley bu 

yönde ilerlemekte olduğumuzu söylüyor. Evde bizi dikizle-

yen üç ana grup söz konusu: Teknoloji şirketleri, hacker’lar 

ve devlet. 

Şirketler verileri evinizdeki “akıllı” cihazlardan topluyor, 

hacker’lar bu cihazlara girmeye çalışıyor. Devlet ise mah-

keme kararıyla doğrudan teknoloji şirketlerinden alıyor. 

Bu gözetim, büyük ölçüde bizzat gözlenenler sayesinde 

mümkün oluyor; evlerine yapay zekâ asistanları, internet 

bağlantılı termostatlar, görüntülü kapı zilleri, “akıllı”  ev 

aletleri hatta wi-fi bağlantılı ampuller satın alan insanlar 

sayesinde. 

İnternet bağlantılı her şeyin hâlâ akılsız alternatifleri 

mevcut. Alexa uygulaması barındırmayan bir tost makine-

si ya da düğmeye basınca yanan bir ampul almanız hâlâ 

mümkün. Ancak her geçen yılla birlikte değişim daha da 

dramatik bir hal alıyor. İnternet bağlantılı teknolojiyi evi-

nizden uzak tutmanız sizi birçok kolaylıktan mahrum bıra-

kacak. Hatta kimi durumlarda size söz hakkı bile tanınma-

yacak. Yeni evler internet bağlantılı cihazlarla donatılmış 

halde yapılıyor; mahremiyetine önem veren insanların 

tepkilerine rağmen. 

Stanley, bu cihazların büyük bir hızla yaygınlaşmasının 

“kötüye kullanım, ayrımcılık ve güç dengesinin bireyler 

aleyhine, şirketler ve kamu kurumları lehine değişmesi po-

tansiyeli doğurduğunu” söylüyor. Ancak Erica’nın yukarıda 

belirttiği gibi, insanlar, karşılığında bir şey aldıkları sürece 

izlenmekten sıkıntı duymuyor. Axios/Survey Monkey anke-

tine göre, insanların yüzde 70’i “akıllı ev” cihazlarıyla yaşa-

maktan memnuniyet duyuyor.  

“Görünüşe göre 
birçok insan gözetim 
kapitalizmini aktörlerin 
kötü koşullarda 
hapsedildiği bir 
hapishane olarak değil, 
aktörlerin keyifli bir 
şekilde hapsedildiği 
her şey dâhil bir otel 
olarak görüyor.”
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Yiyeceklerimizi Koruyalım, 
Tohumu Serbest Bırakalım  

Tohum alınıp satılan bir mal değil ortak  
kültürün hayati bir parçasıdır. Tohum yazılım 
değil, canlı bir sistemdir. Tohum yeni gıda 
devriminin kaynağıdır.

Çok da uzun olmayan bir zaman önce, Kuzey Dakota’nın 

Dazey şehrinde 24.000 dönümlük bir çiftlikte, traktörün 

tepesinde oturmuş uçsuz bucaksız mısır ve soya fasulye-

si sıralarına bakıyordum. Gökdelen yüksekliğinde depo-

lama siloları ve ürünleri taşımak için sıraya dizilmiş trak-

törler vardı. Benim dikkatim ise avucumdaki iki düzine 

kadar tohumdaydı; bunlar bulunduğum araziye ekilen to-

humlardandı… Her şeyin tohumla başladığını söylüyoruz. 

Aynı zamanda her şey de onunla bitiyor. Bir şef olarak iyi 

malzemelerle pişen yemeğin çok daha lezzetli olduğunu 

söyleyebilirim. Fakat o öğleden sonraya kadar tohumun 

bunu nasıl etkilediğini çok az düşünmüştüm. Tohum gıda 

DAN BARBER 
New York Times

Dan Barber; New York’ta bulunan Blue Hill and 
Blue Hill at Stone Barns restoranlarının kurucu ortağı ve şefi, 
Row 7 Seed Company’nin kurucu ortağıdır.
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zincirinin sadece başını ve sonunu değil, aradaki her bir 

bağlantıyı da etkiler.  

Arazide kullanılan tohumlar, bir paketin parçası olarak 

aynı şirket tarafından satılan ve dönüm başına belirli bir 

verim sağlayan gübre, böcek ilacı ve mantar öldürücü 

ilaçlar ile birlikte geliyor. Tohum, düzgün çalışması için sa-

tın almanız gereken bir sürü başka parçaya ihtiyacınız olan 

bir oyuncak gibi… Dev bir yaratık gibi düşünebileceğimiz, 

“Big Food” olarak bilinen tarım endüstrisi, gıda sistemle-

rini tam anlamıyla kontrol ediyor; gıdanın dağıtımı, işlen-

mesi ve pazarlanması… Ama aslında sistemi belirleyen to-

humdan başka bir şey değil.  

Tohumun kontrolü dört şirketin elinde 
Avucumdaki tohumlar, araziyi büyük biçerdöver makine 

ve kimyasallar için optimize etti; emek ihtiyacını azalttı; 

biyolojik çeşitliliğin kaybolmasına neden oldu. Bundan sa-

dece 50 yıl önce, ABD’de tohum üreten ve dağıtan yaklaşık 

1000 adet küçük aile şirketi vardı. 2009’da bu sayı 100’ün 

altına; son birkaç yılda ise bazı birleşme ve satın almalarla 

dörde indi. Bu çok uluslu şirketler Corteva, ChemChina, 

Bayer ve BASF; şimdi küresel tohum satışlarının yüzde 

60’ını kontrol ediyor. Gıdaya erişim konusunda geleceği-

mizin kontrolünü nasıl oldu da bu dört kimyasal şirketinin 

eline bırakmaktan korkmadık?

Lezzet uzun süredir kuşatma altında ama öyle bir nok-

taya gelindi ki artık tüketiciler yerel ve organik yiyecekler 

arıyor, işlenmiş yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorlar. 

Aşçılar her zaman bu tarz yemeklerin daha lezzetli ol-

duğunu biliyordu; bilim adamları da bunun dünya için 

daha iyi olduğunu söylüyor. Organik tarım, zararlı kim-

yasalların kullanımını ve karbon ayak izini azaltır, topra-

ğın su tutma yeteneğini geliştirir ve biyolojik çeşitliliği 

güçlendirir. İklim değişikliğinin şiddeti artıkça bu tür ta-

rıma ve buna uygun tohumlara ihtiyacımız olacak. Bunu 

bize, tek merkezde toplanmış, kimyasal odaklı endüstri 

sağlayamaz.

Tohumun kaderi son 100 yılda hızla değişti
Tohum oligarşisi nispeten yeni bir şeydir. Tarımda “Big 

Bang”in yaşandığı MÖ 10.000’den bundan yüz yıl öncesi-

ne kadar çiftçiler tohumlarını gelecek sezon için ekilmek 

üzere sakladı. Dünyanın dört bir yanında tohumlar kültür 

ve mutfakların tercihlerine göre çevrelerine uyum sağladı 

ve binlerce çeşit gelişti.

On dokuzuncu yüzyılda Amerikalı çiftçiler sebze, tahıl 

ve meyvelerdeki bu çeşitlilikten faydalandı. O zamanlar 

tohum için iyi zamanlardı. Devlet destekli tohum dağıtım 

programları ve teşvikler memnuniyetle karşılandı ve üc-

retsiz tohumlar çiftçilerin, neyin işe yaradığını görebilme-

leri için deneme yapmalarına olanak tanıdı. Yeni ortaya 

çıkan tohum endüstrisi bakımından ise bu parlak bir fikir 

değildi. Ücretsiz dağıtılan, serbestçe saklanan ve çiftçiler-

ce alınıp satılan tohum, özelleştirmenin önünü tıkıyordu. 
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On yıllarca süren lobicilikten sonra kazanan sektör oldu; 

Kongre 1923’te bu programı sonlandırdı.

Diğer yandan binlerce yıldır sezgisel şekilde yürüyen 

bitki ıslah ve seçilimi; bir bilime dönüşüyordu. Aynı zaman-

da bir rahip olan Avusturyalı genetikçi Gregor Mendel’in 

izinden gelen yetiştiriciler, güçlü hibrid türler yaratmak 

için bitki türleri arasında çaprazlama yapmaya başladı. 

Çiftçiler hibrid tohumdan etkilendi çünkü bu tohumlar 

daha verimliydi ve tektip sonuçlar veriyordu. Tohum şir-

ketleri de hibrid tohumu sevdi çünkü böylece çiftçiler her 

yıl yeni tohum almak zorunda kalıyordu. İlk hibrid mısır, 

1920’lerin başında satışa sunuldu. Yirmi yıl sonra, Iowa’nın 

neredeyse tamamında hibrid mısır ekiliyordu.

Bitki çeşitliliği azalıyor  
Çiftçilerin kendi tohumlarını elde etmesinin önüne ge-

çilmesi, bugün karşı karşıya olduğumuz kurumsal tohum 

ezici güçleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bunu restoranında 

çokça hibrid sebze ve tahıl kullanan biri olarak söylüyo-

rum. Hibrid ürünler güvenlidir ve doğru eller dokundu-

ğunda lezzetli hale de gelirler. Fakat bu melez tohumların 

çok değerli olan bitki çeşitliliğini bozduğu ve tohum özel-

leştirmesini hızlandırdığı da bir gerçektir. 

Çiftçilerin kontrolündeki tohumu nakavt eden son yum-

ruk ise işletme patenti ile geldi. 1980’de Yüksek Mahkeme, 

canlı organizmalara patent alınabilmesine izin verdi. 

Şirketler genetik mühendislerinin ürettiği aslında ortak 

değer olması gereken tohumların patentini aldı. Patent 

sistemi, çiftçinin tohum saklama ve değiş tokuş yapma öz-

gürlüğünü ve yetiştiricinin araştırma için gen kaynaklarını 

kullanma hakkını kısıtladı.  

Ardından tohum konsolidasyonu aşırı hızlandı. Tohum 

işiyle hiç ilgisi olmayan kimya ve ilaç şirketleri küçük to-

hum şirketlerini satın almaya başladı. Bu şirketler tohum 

işini bir paket olarak görüyordu; tohumla birlikte zararlılar 

ve böcekler için ilaçlar da ürettiler. Daha sonra bu kimya-

sallara direnebilecek bitkiler üretebilmek için tohumları 

tasarladılar. Şu anda tohum satışının yüzde 60’ını elinde 

tutan şirketler aynı zamanda bu kimyasalların satışının da 

yüzde 60’ına sahipler. Güzel iş. ABD’de geçen yıl ekilen 178 

milyon dönüm mısır ve soya fasulyesinin yüzde 90’ından 

fazlasında genetiği değiştirilmiş tohumlar kullanıldı.

Sadece tahıllar değil sebzeler de tehlikede 
Sebzeler bu genetik müdahaleden kısmen de olsa kurtul-

du. Fakat geçen yıl ilaç şirketi Bayer, dünyanın en büyük 
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sebze tohum şirketi olan Monsanto’yu satın aldı. Ayrıca 

2001’den beri, patentlerin kapsamı yeni bitki özelliklerini 

içerecek şekilde genişletildi. Daha öncesinde bir türün pa-

tentini alabilir ama bir bitkinin özelliklerine patent alamaz-

dınız. Şimdi “daha az acı” soğan ve “parlak beyaz” karna-

baharın da patenti var.

Süpermarket raflarında havuçların Ocak’ta da Ağustos’ta 

da aynı göründüğünü fark ettiniz mi? Ülkenin ya da dün-

yanın farklı yerlerinde yetiştirilen havuçların görünümü 

ve tadı aynı. Aynı şey kabak, soğan, kereviz ve daha pek 

çok sebze için de geçerli. Gittikçe yerleşen bu standartlar, 

yetiştiriciyi benzer genetik özellikte tohumları seçmeye 

zorlar; bu da çeşitliliği öldürür. Müthiş mor havuç zayiat 

olarak görülür; farklı şekil ve boyuttakiler, kendine has aro-

ması olanlar ve soğuğa veya kuraklığa dayanıklı havuçlar 

da öyle…

Yaptığımız, çiftçiler ve tüketiciler için seçenekleri da-

raltmak. Organik tarım yapan çiftçiler için seçenekler 

daha da az. Yabancı otlara, zararlılara ve hastalıklara dire-

nebilecek tohumlara ihtiyaçları var. Ancak büyük tohum 

şirketleri organik tarımla ilgili araştırmalara yatırım yap-

mıyor. Kimyasallardan para kazanırken neden yapsınlar? 

Bu durumda organik gıdaların neden pahalı olduğunu 

anlamak zor değil. Şu konuda hemfikiriz; organik havuç 

yetiştirmek asil olmakla birlikte büyüyen nüfusu beslemek 

için pek pratik bir fikir değil. Oysa organik tarım, araştırma 

ve geliştirme yatırımlarından daha fazla pay alsa o zaman 

hem pratik hem de hesaplı olabilir. 

Organik tarıma teşvik artmalı 
1996 ile 2018 arasında organik bitki ıslahı için 27,5 milyon do-

lar harcanmış. Bu bana bir zaman, mısır tohumu araştırmaları 

için günde 1 milyon dolar harcadığını söyleyen çok uluslu bir 

tohum şirketinin yöneticisini hatırlattı. Günde 1 milyon dolar! 

27 günde 22 yıllık organik tohum yatırımını harcamak… Bir 

organik sebze yetiştiricisinin, bunun bir kısmı ile elde ede-

bileceği ilerlemeyi hayal edin. Üstüne sadece patent ve kâr 

elde etmeye değil aynı zamanda lezzet ve beslenmeyle bir-

likte organik verimi artırmaya odaklanan ve kamu vergileriyle 

fonlanan bir bitki ıslahı sistemi olduğunu düşünün.

Bunun için dünyayı yeniden keşfetmemize ve yeni ku-

rumlar icat etmemize gerek yok; onlara zaten sahibiz. 150 

yıllık geçmişi olan; tarım ve teknik eğitimi desteklemek 

üzere hükümet tarafından verilen topraklar üzerine kurulan 

okul sistemimiz dünyaya örnek olmuştur. Bu üniversiteler, 

1980’lere kadar bitki ıslahı bölümlerine ev sahipliği yapıyor-

du. Yetiştiricilere arazi hibesi yapılıyordu. Federal hükümet 

bu kamu programlarını yeniden canlandıracak düzenleme-

ler yapabilir.

Gıda devrimi tohumdan başlayacak 
Bugünün yemek kültürü, modern gıda hareketimizin isyan-

cı paydaşları (çiftçiler, bağımsız perakendeciler, beslenme 

uzmanları, eğitimciler, şefler ve daha bilinçli gurmeler) ile 

birlikte pazarı tersine çevirecek tektonik bir değişim yaşı-

yor. Ben de araştırdıkça gıda sistemimizde tohumdan baş-

lamak üzere kalıcı değişiklikler gerektiğini daha fazla kav-

rıyorum. Bu yaklaşım; ödün vermeyen çiftçiler, bahçeciler, 

aktivistler ve bağımsız tohum şirketlerinden oluşan toplu-

lukça da paylaşılıyor. Küçük bir topluluk da olsa bu kişiler 

12.000 yıllık geleneksel tohum saklama ve ıslah etme yön-

temlerini sürdürüyor. Bunlar arasında kendini geleneksel 

yerli tohumların korunması ve tekrardan canlandırılması-

na adamış Sierra Tohum’un kurucu ortağı Rowen White ve 

Oregon Devlet Üniversitesinden Lane Selman gibi insanlar 

var. Bu hareketin içinde Dr. Goldman’ın “tohumlara özgür-

lük” kampanyasını yürüten Açık Kaynak Tohum Girişimi 

gibi organizasyonlar da bulunuyor. Bu girişim, patent ve 

diğer kısıtlamalara karşı açık kaynaklı tohumu savunuyor.  

Bu girişimlerin bizim desteğimizden daha fazlasına ihti-

yacı var. Tohum alınıp satılan bir mal değil ortak kültürün 

hayati bir parçasıdır. Tohum yazılım değil, canlı bir sistem-

dir. Tohum yeni gıda devriminin kaynağıdır.  


