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

Haziran ayında hayata veda eden tarihçi Norman Stone, 

tarih öğrencilerinin yabancı dil öğrenmesi konusunda ıs-

rar ederdi. Yabancı dil insanların kültürüne ve tarih kültü-

rüne erişme olanağı verirdi. Dolayısıyla dil öğrenimi bir ta-

rihçinin teknik donanımının ayrılmaz bir parçası olmalıydı. 

Ekonomistlerin 
İmparatorluğunun Çöküşü

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

kilit noktası buydu.

Ancak yabancı dil bilmenin önemine dair inanç, tarih-

çiler arasında bile etkisini yitiriyor. Tüm sosyal bilimler, 

belirli ölçülerde, kendi bakış açılarını da yansıtan evrensel 

bir dile yöneliyor. Dolayısıyla bilgi modelleri de doğa bi-

limlerinin hassasiyetine ve genelliğine erişmeyi hedefliyor. 

İnsanların davranışlarını evrensel ve (en önemlisi de) tarih 

dışı ilkeler doğrultusunda anlamamız durumunda, bu dav-

ranışları kontrol etmemiz (ve geliştirmemiz) de mümkün 

olabilir.

Ekonominin dili
Bu anlayışın cazibesine kapılan sosyal bilimlerin başında 

ekonomi geliyor. Ekonomi biliminin favori evrensel dili 

ise matematiktir. İnsani davranışlar modeli yakın gözleme 

dayanır. Ancak bunun ekonomistin entelektüel ve politik 

ortamından etkilenmediğini iddia eder. Bu anlayış, “Bütün 

koyunlar beyazdır, dolayısıyla karşıma çıkacak bir sonraki 

koyun da beyaz olacaktır” türünden mantıksal çıkarımlara 

ulaştırır. Ekonomi diline çevirirsek: “Tüm insanlar kazancı 

maksimize etmek isteyen rasyonel varlıklardır. Dolayısıyla 

her koşulda kazançlarını maksimize edecek şekilde davra-

nırlar.” Bu yöntem ekonomi bilimine benzersiz bir kestirim 

gücü verir. Özellikle de tüm kazançların nicel bir şekilde 

ifade edilebilmesi ve yönetilebilmesi durumunda. Bu du-

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

limlerin kraliçesi” haline getirir.

Ekonomistler, teorik olarak, çıkarımlarını test etmeleri 

gerektiğini inkâr etmez. Bu noktada özellikle tarihin faydalı 

olabileceği düşünülebilir. Tüm koyunlar gerçekten de her 

yerde ve her iklimde beyaz mıdır? Ancak ekonomistlerin 

çoğunluğu tarihsel kanıtları küçümser, tarihe çenesi dü-

şük ihtiyar muamelesi yapar. Tarihe tek bir yaklaşım yolları 

vardır: Ekonometri. Geçmiş en fazla istatistiksel araştırma-

ların yapılabileceği alandır.

Tarih körlüğü
Ekonomist Robert Solow ekonomi tarihinin ekonometriyle 

özdeşleştirilmesini ya da kendi ifadesiyle “tarih körlüğü-

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

parlak isimleri ekonomiye toplumsal fizik bilimi muamelesi 

yapıyor. Tek ve evrensel bir model olduğunu, gereken tek 

şeyin bu modeli hayata geçirmek olduğunu söylüyorlar. 

Modern bir ekonomist yanında bilgisayarıyla birlikte bir 

zaman makinesine koyarak dilediğiniz yere, dilediğiniz ta-

rihe gönderseniz de hangi çağda ve nerede olduğunu bile 

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

teki insanların da çağımızdaki insanlarla aynı değerlere 

ve motivasyona sahip oldukları varsayımına dayanıyor. 

Nobel ödüllü ekonomist Robert Lucas, bu yaklaşımın 

mantıksal sonucunun şu olacağını söylüyor: “Dünyadaki 

insanların temel davranış özelliklerini sergileyerek birbir-

leriyle etkileşime giren robotlarla dolu mekanik, yapay 

bir dünya.”

Ekonomistlerin hedefi, genel kanunların keşfedilmesini 

engelleyen dillerin yerine matematiğin evrensel dilini kul-

lanmak. Elon Musk, tüm insanların beyinlerini doğrudan 

dünyaya bağlayarak, Lucas’ın etkileşimli robotlarını bir 

adım ileriye taşıyor. Böylece düşüncelerimiz herhangi bir 

dilin aracılığına gerek kalmadan iletilmiş olacak. “Kapı açıl-

sın” diye düşüneceksiniz ve kapı açılacak. Ekonomistler 

modellerine Tanrı’yı da katmaya çalışırken, robotik ütopya 

yanlıları ise insanlığın düşüşünü, tanrısal insanlar yarata-

rak tersine çevirmeye çalışıyor.

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

si anlamına geliyor. Batılılar hâlâ kendilerini evrensel kül-

türün kurucusu, Batılı olmayanları ise geri kalmış kültürler 

olarak görüyor. Batının ekonomik hâkimiyeti azalmasına 

rağmen bu durum, Batılıların kendi uygarlığını ihraç etme 

hevesini azaltmadı. Dünyayı kurtarma yöntemi olarak “İyi 

ekonomi”nin yerini evrensel insan hakları alsa da amaç 

yine aynı: Batılı olmayan herkese eksiklikleri konusunda 

akıl vermek.

Bu noktada bir paradoksla karşı karşıya kalıyoruz: 

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

de zafere ulaştı. Üstelik Batılı anlayışı evrensel hale getiren 

de bu güçtü. Hıristiyanlığın dünyaya yayılmasını misyoner-

ler değil, fetihler sağlamıştı.

Aynı şey Batılı sosyal bilimler ve genel anlamda Batılı 

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

yetinden kurtulmak amacıyla Batı’nın gelişim, özellikle de 

ekonomik gelişim modelini benimsedi. Bu durum, (bir Batı 

icadı olarak) ekonomiye bir avantaj sağlıyor. Ekonomi bir 

anlamda beyaz adamın sihirli icadı. Ancak bu sihrin ardın-

da güç ve otorite olmadığında cazibesi de azalıyor. Batılı 

olmayanlar hâlâ Batı’nın başarısını taklit etmek istiyor an-

cak bunu kendi yöntemleriyle becermeyi deniyor. Chicago 

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

siteler alıyor, Batılı olmayanlar hangi Batılı değerleri be-

nimseyeceğine kendileri karar veriyor.

Bununla birlikte, dünya ortak bir insanlık hissine ulaşa-

bilmek için evrensel bir şeylere ihtiyaç duyuyor. İşin zor 

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

dırdığı, kültürel fetişizmi ve bilimciliği aşan, insanları ikisi 

arasında bir seçim yapmaya zorlamayan bir anlayış benim-

semek. Bu görev ekonomiye değil, felsefeye düşüyor.  

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

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

O’Mara teknoloji ile ABD politikaları arasındaki ilişkile-

ri inceleyen ve internete tarihsel bir mercekten bakan 

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

the Remaking of America, teknoloji sektörünün büyük 



AĞUSTOS ‘19  /  5

atılımları çevresinde etkili olan, zamanımızın büyük tekno-

loji inovasyonlarını sadece ve sadece girişimcilere borçlu 

olduğumuz şeklindeki yaratılış masallarını ele alıyor. 

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

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

yesi aslında. Zinde bireycilik hikâyesi, kralı devirip yeni bir 

ülke kuran asi ve devrimciler masalı. Amerikan tarihi bo-

yunca göklere çıkarılan “kendi göbeğini kesme” masalı. 

Biz kahramanları severiz; hem Hollywood’da hem gerçek 

hayatta. 

Silikon Vadisinde ve genel olarak teknoloji sektöründe 

olağanüstü şeyler yapan o dâhi bireyler vardır. Oysa bu 

büyük atılımlar bu kişilerin çevresindeki binlerce kişi ta-

rafından, geniş sosyal yapılar ve sosyal politikalar ile ka-

musal eğitim gibi Amerika’nın mümkün kıldığı diğer şeyler 

sayesinde gerçekleşmiştir. 

Devlet çoğu zaman, belki de bilinçli olarak amaçlanma-

yan yollardan bir katalizör işlevi görür. İşin sihri de kısmen 

buradadır. Dwight Eisenhower hiçbir zaman, “ben Kuzey 

Kaliforniya’da bir bilim şehri kuracağım” diye ilan etmiş de-

ğildir. Gene de onun başkanlığı döneminde başlayan aske-

ri harcamalar ve uzay programı harcamaları Silikon Vadisi 

füzesi için fırlatma rampası olmuştur. 

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

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

ri ve askeri olmayan işler iç içe geçti. Federal ihaleler 

Fairchild Semiconductor için ekmek ve tereyağı oldu. 

Fairchild’da Bob Noyce ve diğerleri tarafından geliştiri-

len entegre devreler transistör teknolojisinde olağanüs-

tü bir ilerleme yarattı, çiplerin minyatürleştirilmesiyle gi-

derek bilgisayar haline gelecek olan mikro işlemcileriler 

ortaya çıktı. Bu olağanüstü bir cihazdı ama bunun için 

ticari bir pazar yoktu. Ardından Apollo programı müşteri 

oldu ve NASA bu çipleri büyük miktarlarda sipariş etme-

ye başladığında fiyatları da ucuzladı. Böylece bu buluşu 

ölçeklendirmek ve ticari bir ürün haline getirmek müm-

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

noloji sektörünü böyle kuracağız” diyen herhangi biri yok-

tu. Ama böyle oldu.

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

Silikon Vadisi hep Boston’la rekabet edip ona yetişmeye 

çalışmıştı. Her iki taraf da birbirleriyle rakipmiş gibi konu-

şurdu ama aslında aralarında bayağı simbiyotik bir ilişki 

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

eğitim aldıktan sonra batıya göç eden çoktu. Boston’un 

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

gisayar endüstrisinin yükselişiyle gündeme geldi. 

Silikon Vadisi aslında izole bir yerdi. Başlangıçta insan-

ları oraya getirmek zordu. O nedenle oraya gidenler ge-

nellikle bir Fortune 500 firmasında iş bulmalarını sağlaya-

cak aile bağlantıları ya da serveti olmayan, o genç atılgan 

tipler oldu. Onlar için batıya gelmeyi ve yeni bir şey dene-

meyi cazip kılan buydu.

IBM gibi batı kıyısı şirketleri daha 1950’lerde Vadi’de şu-

beler açmıştı, buraya gelmelerinin sebebi ise Standford’du. 

Stanford şimdi Harvard ile aynı ağızda telaffuz ediliyor, 

değil mi? Ama Stanford ile Harvard konsept ve tasarım 

bakımından kökten farklı kurumlardır. Harvard 17. yüzyıl 

ruhban sınıfını eğitmek için kurulmuştu. Beşeri bilimler 

okuluydu. Büyüyerek başlıca araştırma kurumlarından biri 

haline geldi. MIT de belli bir zaman ve mekânın ürünüdür. 

Ama Stanford 19. yüzyılın ürünüdür, bir demiryolu baronu 

ile karısı tarafından ve tamamen pragmatik bir amaçla ku-

rulmuştu; dünya için yararlı şeyler yapmak. 

Stanford aynı zamanda yerel elektronik şirketlerin-

de çalışan insanlar için endüstriyle bağlı programlar da 

oluşturmuştu. İnsanlar hiç para harcamadan eğitim görüp 

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

lı insanlar için çok cazipti. Stanford diğer üniversitelerin 

hiçbirinin yapmadığı bir şeyi de yaptı: En ileri endüstrilere 

yönelik mühendislik programları oluşturdu. 

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

yaşamın birçok yanı üzerindeki anlamı bu tarihin anlaşıl-

masının önemini daha da artırıyor. Bu şirketlerin kökenini 

ve içinden geldikleri iş topluluklarını anlarsak yapmakta 

oldukları şeyleri niçin ve nasıl yaptıklarını daha iyi anla-

rız. Sadece niçin bu kadar başarılı olduklarını değil, kör 

noktalarının nerede olabileceğini de daha iyi görebiliriz. 

Birkaç on yıl önce bu şirketler yoktu. Şimdi bunlar sadece 

amaçladıkları gibi belli bazı pazarları değil, birçok başka 

şeyi de bozdukları olgusuyla hesaplaşabilir. 

1920’lerdeki İlerici Dönem üzerinde çok düşündüm. O 

zaman da şimdiki gibi baş döndürücü bir değişim yaşa-

nıyordu, yeni endüstriler çok büyümüştü ve Standard Oil 

gibi şirketlerin muazzam gücü buna karşılık tüketicilerin 

fazla tercih imkânına sahip olmaması büyük bir endişe 

kaynağı haline gelmişti. 

Şu anda da benzer bir tarihsel andayız. Silikon Vadisinin 

2019’daki büyük ikilemi budur: Dinamizmi nasıl dizginle-

yeceksiniz? Şu anda durum biraz tatsızsa da Vadiden ge-

len birçok iyi şey de var. Sizinle bu röportajı yaparken bir 

tür süper bilgisayar olan iPhone telefonumdan konuşuyo-

rum.  Harika bir şey bu. Bunu nasıl koruyabiliriz? Bunun 

için bugün farklı bir yerde olduğumuzun nasıl farkında 

olabiliriz?  
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Dünyamız giderek daha fazla şekilde hakkımızdaki ayrıntılı 

veriler kullanılarak tasarlanıyor; uygulamalar alışkanlıkları-

mız, reklamlar tercihlerimiz, küçük aygıtlar bedenlerimizin 

boyutu baz alınarak şekilleniyor. 

Bütün bu veriler kimle ilgili?

• Uzmanlar, klimalardan arabalara kadar pek çok şeyi ta-

sarlamak için kullanılan bu veriler konusunda genellikle 

kadınların göz ardı edildiği görüşünde…  

• Sonuç; erkekler için optimize edilmiş sistem ve eşyalar 

ve kadınlar için olası feci sonuçlar… 

Daha önce kadınları erkeklere oranla daha fazla yanlış ta-

nımlayan yüz tanıma programları ya da otomasyona karşı 

Erkekler İçin Optimize  
Edilen Bir Dünya

STEVE LEVINE
Axios Future
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erkekleri (kadınları değil) iş kaybından koruyabilecek poli-

tikalar ile ilgili yazılar yazmıştık. Gazeteci Caroline Criado 

Perez Görünmez Kadınlar isimli kitabında daha onlarca ör-

neğe yer veriyor. 

Joann Muller, Axios’ta, sarsıcı ve ölümcül olma potan-

siyeli taşıyan başka bir örnek yazdı: Kadınların bir kazada 

ciddi şekilde yaralanma ya da ölme riskinin erkeklere oran-

la çok daha yüksek olduğunu saptayan bir çalışma… 

• Çoğu araç güvenlik testi, erkek çarpışma testi manken-

leri kullanılarak yapılıyor. Fakat “ortalama erkeği” koru-

mak üzere tasarlanan bu güvenlik sistemleri, diğer her-

kesi daha savunmasız bırakıyor. 

• Bazı güvenlik savunucuları, kendi kendini süren arabala-

rı geliştirme yarışında, otonom araç güvenliğine odak-

lanmak adına bugünün araçlarında kadınların karşılaştı-

ğı tehlikelerin kenara itilebileceğinden endişe duyuyor. 

Kadınların beden olarak erkeklere oranla genelde daha kü-

çük olduğu ve direksiyona daha yakın oturdukları gerçeği 

göz önüne alınsa bile kadınların bir çarpışmada ciddi veya 

ölümcül bir yaralanmaya maruz kalma oranı erkeklere göre 

yüzde 73 daha fazla. 

İyi haberler de yok değil; yeni araçların ciddi ya da ölüm-

cül kazaya karışma ihtimali eski araçlara kıyasla yüzde 55 

daha düşük…  

Virginia Üniversitesi Uygulamalı Biyomekanik 

Merkezinde çalışan bilim insanı Jason Forman, bu farkın 

sebeplerinin net olarak ortaya konamadığını çünkü kadın-

lara özel kaza güvenliği verilerinin bulunmadığını söylüyor. 

• Standart çarpışma testi mankeni, erkeklerin yüzde 

50’sini yansıtan, 1960’ların ortalama ABD askeridir. 

• 2000’lerin başında eklenen kadın manken, 152 cm boyu 

ve 48 kg ağırlığı ile kadınların ancak yüzde 5’ini temsil 

ediyor. Bu durumda kadınların yüzde 95’i dikkate alın-

mamış oluyor. 

• Esasen bu kadın manken, erkek mankenin küçük bir 

versiyonundan ibarettir ve farklı kas gücü, yağ dağılımı, 

kemik yoğunluğu ve aylık hormon değişimleri gibi ka-

dınlara özgü şeyler hesaba katılmamıştır. 

Forman; Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresinin yeni 

ve daha gerçekçi mankenlerin geliştirilmekte olduğunu 

fakat her biri birkaç milyon dolara mal olacağından değişi-

min yavaş gerçekleşeceğini söylediğini ekliyor.  
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Putin Yanılıyor.  
Peki Ya Liberaller?

Rusya Başkanı Vladimir Putin geçen hafta, Batı liberalizmi-

nin miadını doldurduğunu ileri sürerek kışkırtıcı bir hamle 

yaptı ve hemen bir gürültü yükseldi. Gerçi küçümseyici, 

hor gören bir sessizlik belki daha makbuldü; en azından bizi 

Boris Johnson’ın “değerlerimiz” diye yakarmasının ya da 

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’ın, su götürmez kanıt-

lara karşın, otoriterliğin miadını doldurduğunu söylemesi-

nin mahcubiyetinden kurtarırdı.  

Putin’in görüşlerini açıkladığı Financial Times bile, çocuk-

ça bir açıklamayla tartışmaya dahil oldu: “Amerika artık bir 

zamanlar olduğu gibi, ‘tepede parlayan şehir’ olmasa da, 

dünyanın yoksulları ve ezilmişleri” Rusya yerine “hâlâ ABD 

ve Batı Avrupa’ya gelmeye devam ediyor.”  

İki tarafın da başvurduğu abartılı sözler, soğuk savaş dö-

nemlerini hatırlatıyor, üstelik amaç da aynı: İki sistemin de 

başarısızlıklarının ve zayıflıklarının üstünü örtmek.

Geçmişte Rusya’daki komünist tiranlığın yaptıklarından 

biri de, kapitalist rakiplerinin çok daha iyi görünmesini sağ-

lamaktı. Merkezi planlamaya dayalı emir-komuta ekonomi-

leri göz kamaştıran bir görkemle battı; komünistlerin, mo-

dern adaletsizlik ve eşitsizlik bulmacalarına ekonomik bir 

PANKAJ MISHRA
Bloomberg Opinion 
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çözümü olmadığı, dahası, kendi çevresel yıkımlarına karşı 

da gözlerini sımsıkı kapadıkları ortaya çıktı. 

Diğer yandan, refah yaratan kapitalist ekonomilerin de 

bu bulmacaları çözdüklerini ya da dünyayı gelecek nesil-

ler için daha yaşanabilir kıldıklarını söylemek zor. Bu eko-

nomilerin savunucuları, komünizmin çöküşünün ardından, 

bol keseden özgürlük, adalet ve saadet sözleri verdi; Tarihin 

Sonunda, uygulanabilir tek modelin kapitalizm olduğunu 

iddia ettiler. Daha sonra serbest piyasada yaptıkları sorum-

suzca deneyler, bugün haberleri ele geçiren otoriter hare-

ketler ve şahsiyetler için sahneyi hazırladı.

1990’larda Rusya’ya uygulanan serbest piyasa şok tera-

pisinin yolsuzluk, kaos ve kitlesel eziyete neden olduğunu 

ve bunun Putin’in iktidar yürüyüşüne güç verdiğini unutma-

mak gerek. Bu nedenle Putin’in demagojisine karşı liberaliz-

min en janjanlı tanımını (bireysel hakların ve sivil özgürlük-

lerin garantisi) öne sürmek yeterli olmayacaktır.  

Otokrasi, tepkisel muhafazakârlık ve sosyal konformiz-

min kuvvetlerine karşı insan özgürlüğünü ve saygınlığını 

öne süren liberal geleneğin, son derece saygın ve daima 

savunulması gereken bir şey olduğunu belirtelim. Ancak 

kapitalist genişlemenin kaderiyle bağlı olarak 19. yüzyıldan 

bugüne uzanan, zenginlerin ve hisse sahiplerinin birey-

sel çıkarlarıyla daha çok ilgilenen bir liberalizm daha var. 

Bugün “neo-liberalizm” dediğimiz bu liberalizm, kamu yara-

rıyla pek ilgilenmez.

Aslında iki liberalizm (birisi hakiki insan özgürlüğü sunar-

ken diğeri insanları kişiliksiz ve genellikle merhametsiz pi-

yasa mekanizmalarına hapsediyor) her zaman çatışma için-

deydi. Yine de pek kolay olmasa da uzun süre birlikte var 

olmayı başardılar çünkü Batının genişleyen kapitalist top-

lumları sosyal hakları ve ekonomik faydaları tüm vatandaşla-

rına kademe kademe yayma becerisine sahip görünüyordu.

Bu benzersiz kapasite, bugün grotesk seviyedeki oligarşik 

güç ve yerel eşitsizliğin tehdidi altında. Üstüne üstlük kapita-

list Batının bir zamanlar hüküm sürdüğü ve sömürdüğü Çin 

gibi ekonomik güçlerin yarattığı sorunlar da cabası. Diğer bir 

deyişle, modern tarih artık Batı liberalizminin yanında değil.

Özel konumunu kahredici bir şekilde kaybetmesi, bu 

merkezi Batı ideolojisini Putin ve Macar lider Viktor Orban 

gibi demagogların alay malzemesi haline getirdi. Batıdaki 

liberalleri hedef alan aşırı sağın adamlarıyla birlik oldular; 

kültürel çoğulculuğa olan zayıf inançlarının etkisiyle cinsel 

azınlıklar kadar göçmenler ve çok kültürlülüğü de kınadılar.

New York Post editörlerinden Sohrab Ahmari, çok konu-

şulan köşe yazısında, ulusal gündemi bireysel özgürlük gibi 

liberal bir kavramdan uzaklaştırıp “düzen, devamlılık ve sos-

yal uyum” kavramlarına yönlendirdiği için Donald Trump’ı 

övdü. Ancak tarihçi Samuel Moyn farklı düşünüyordu: 

“Bireysel özgürlük ve temsili demokrasiye dayanan politik 

sistemi övmeye veya yermeye gerek yok. Onu kendinden 

kurtarmak gerek. Ekonomik özgürlüğün kendi vaatlerinin 

altını oyduğu” saplantısından da kurtulmalı.

Elbette paramparça olmuş değerleri iki katına çıkarmak 

da işe yaramayacak: Daha üstün değerleri savunmak ya da 

Financial Times’ın yaptığı gibi, “refah yaratmakta özel giri-

şimciliğin ve serbest piyasaların üstünlüğü (en azından tek 

tek ülkeler içinde) artık pek rakip tanımıyor” fikrinde ısrar 

etmek gibi… 

Son dakikada yetişen “en azından tek tek ülkeler içinde” 

ibaresi, ulusal ekonomilerin sımsıkı küresel kuvvetler tara-

fından hırpalanmadığı fikrini yerleştirme çabasından başka 

bir şey değil. Üstelik bugünlerde liberalizmin hararetli savu-

nucularının bile kendi davalarına ikna olmadıkları gerçeğini 

perdeliyor.

Belki de mekanik olarak üstün konumlarını ileri sürmek 

yerine, piyasa mekanizmalarına olan refleksif fanatik inanç-

larını gözden geçirmeliler. Bir zamanlar yayılan liberal bi-

reysel özgürlük fikrinin, bireysel girişimcilik ve özel zengin-

lik yaratımı ilkelerine nasıl dönüştüğünün izini sürmeliler. 

Aslında böylesi bir öz eleştiri her zaman en iyi liberalizm tü-

rünün bir özelliği olmuştur. Bugün önemli bir geleneği yeni-

lemenin ve eleştirilere karşı ikna edici şekilde korumanın en 

iyi yolu budur.  



AĞUSTOS ‘19  /  11

İşbirliği Yapan İnsanların 
Temel Özelliği: Zekâ

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

İnsanları işbirliği yapmaya yönlendiren şey nedir? Sadece 

kendimize değil, çevremizdekilere de yararlı olacak davra-

nışları benimsememizi sağlayan temel özellik nedir?

Ekonomistler ve diğer sosyal bilimciler bu soruya farklı 

yanıtlar veriyor. İşbirliği sıcaklık hissinden kaynaklanıyor 

olabilir: Başkalarına değer vermek bizi cömertliğe ve işbir-

liğine yöneltebilir. Bu önermeye göre, uyumlu toplumlarda 

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

ların ve kurumların yattığıdır. Bu öneriye göre, uyumlu bir 

toplum, herkesin uyduğu kurallar ya da kökleri geçmişe 

dayanan başarılı kurumlar üzerine kurulur. Bir diğer olasılık 

ise, çıkarlarımızın bizi iyi vatandaşlar olmaya yönelttiğidir. 

Bu öneriye göre, insanların eylemlerinin toplumsal sonuç-

larını ve başkalarına etkilerini öngörecek kadar akıllı dav-

ranması durumunda, toplumda işbirliği gerçekleşir.

Bir süre önce yayınlanan bir makalede bu üç öneriyi de-

neylerle test ettik ve son önermeyi destekleyen sonuçlar 

elde ettik: Uyumlu, işbirliğine yatkın bir toplumun temel 

koşulu zeki insanlardır. Sıcak duygular ve kurallar ise kü-

çük ve geçici bir etki yaratıyor. 

Araştırma
Tekrarlanan oyunlara dayanan deneylerde, tekrar karşı-

laşacağını bilen iki insan kararlarını karşısındaki insanın 

daha önceki davranışlarına göre veriyordu. Tekrarlamalar, 

deneyi gerçekleştiren kişi tarafından belirlenen bir fre-

kansta, gelişigüzel sürelerde gerçekleşiyordu. Bu süre-

nin uzaması, daha uzun ömürlü bir toplumsal etkileşim 

olasılığını gündeme getiriyordu. Tekrarlanan oyunlar sı-

fır toplamlı değildi: Yani karşılıklı yararlı davranış ve iş-

birliği olanağı da vardı; bencil, karşı tarafa zarar veren 

davranışlarda bulunma olanağı da. Bu, toplumumuzda 

en sık karşılaştığımız etkileşimlerin özelliklerini yansıtan 

temel özelliklerden biridir. Bunun sonrasında denekleri 

iki gruba ayırdık: Gruplar daha önce söz ettiğimiz özel-

likler doğrultusunda (iyi niyet, sağlam kurallar ve zekâ) 

ayrıldı. İşbirliğine yönelik seçimlerin frekansına (işbirliği 

oranı olarak adlandırılıyor)  bencilce davranışlardan daha 

fazla ağırlık verdik.

Çeşitli oyunları inceledik; ilk olarak mahkûmun ikilemini 

ele aldık. Mahkûmun ikileminde, oyunun sadece bir kez 

oynanması durumunda, karşı tarafın yaptıklarından ba-

ğımsız bir şekilde, karşı tarafa ihanet etmek daha fazla şey 

kazandırıyordu. Oyunun sürekli tekrarlanması durumunda 

ise her iki oyuncunun her aşamada işbirliği yapmasını ge-

rektiren, herhangi bir sapma durumunda ihanet dengesi-

ne dönüş riski taşıyan bir denge oluşuyordu. Dikkat eder-

seniz burada güncel kazanç (karşı tarafa ihanet edilmesi 

durumunda yükselen) ile uzun vadede kazanç (karşı tarafa 

ihanet edilmesi durumunda azalan) arasında bir denge 

kurulmalıdır. 

Zekâ düzeyini Raven Progresif matris testleriyle ölçtük. 

Grupları zekâ düzeyi doğrultusunda oluşturduğumuzda, 

yani bir gruptaki insanların zekâ düzeyi diğer gruptakiler-

den daha yüksek olduğunda, zeki grubun işbirliği yapmayı 

öğrendiğine tanık olduk. Gerçekleştirilen deneylerde ne-

redeyse eksiksiz bir işbirliği sağlandı. Zekâ düzeyi daha 

düşük grupta ise işbirliği oranı başlangıç düzeyinin da altı-

na indi. Sonuçları Şekil 1’de görebilirsiniz. Sıcak duyguların 

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

doğrultusunda; normların etkilerini test etmek amacıy-

la insanların dürüstlük düzeyi doğrultusunda da gruplar 

oluşturduk. 

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

rinlemesine araştırmak amacıyla iki zekâ grubunun, kısa 

vadeli kazanç ile uzun vadeli kazanç arasında bir dengenin 

söz konusu olmadığı daha basit oyunlardaki davranışları-

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

Geyik avı oyununda oyuncuların geyik mi yoksa tavşan mı 

avlayacağına karar vermesi gerekiyor. Siz geyik avlama-

ya karar verdiyseniz, karşı tarafın da geyik avlamaya karar 

vermesi durumunda kazancınız artıyor. Tavşan avlamaya 

karar vermesi durumunda ise kazancınız azalıyor. İlk kararı 

karşı tarafın verdiği oyunun tekrarlarında, karar değiştire-

rek geyik yerine tavşan avlamaya karar verilmesi, kısa va-

dede de uzun vadede de herhangi bir kayıp ya da kazanç 

yaratmıyor. Bu oyunda zekâ düzeyi yüksek ve düşük grup-

lar arasında kayda değer bir fark bulamadık. Her iki grup 

da kararını baştan veriyor ve etkileşimin sonuna dek de 

değiştirmiyordu.

Zekânın sadece kısa vadeli kazançlarla uzun vadeli ka-

zançlar arasında bir denge kurulmasını gerektiren oyun-

larda fark yaratmasının nedeni neydi? Bize göre, bunun 

nedeni zekâ düzeyi düşük bireylerde görülen hedef ih-

malidir. Yazarlar, deneyler aracılığıyla daha zeki insanların 

daha önce belirledikleri stratejiler konusunda daha tutarlı 

olduğunu kanıtlamıştır. Bizim gerçekleştirdiğimiz deney-

de, bir insan kısa vadeli hedeflerle uzun vadeli hedeflerin 

birbiriyle çeliştiği bir oyun oynadığında, uzun vadeli he-

defleri ihmal ederek hatalar, yani kazancı azaltan seçimler 

yapıyordu. 

Genel itibarıyla son dönemlerdeki araştırmalar erken 

çocukluk dönemindeki eğitimin bilişsel becerilerin ge-

lişimine katkısını araştırıyor. Ulaştığımız sonuçlar, bu tür 

müdahalelerin sadece bireyler açısından değil, toplumlar 

açısından da yararlı olduğunu gösteriyor. Dahası, araş-

tırmalar yoksulluğun, bilişsel fonksiyonları doğrudan et-

kilediğini gösteriyor. Dolayısıyla, ulaştığımız sonuçların, 

bilişsel fonksiyonların gelişmemesi ile yoksulluğu artıran 

çatışmalar arasında bir bağlantı olduğunu gösterdiği söy-

lenebilir. Dolayısıyla yoksulluk baskısı altındaki bölgelerde 

çatışmaları önlemeye yönelik politikalar, bilişsel becerile-

rin gelişmesini de sağlayabilir.  

Şekil 2. Dürüst Grupların İşbirliği Oranları

Şekil 3. Uyumlu Grupların İşbirliği Oranları

Şekil 1. Zeki Grupların İşbirliği Oranları


