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Dopamin Kapitalizmi 
Kullanıcılar sosyal medya “beğenmeleri”nin  
ve diğer çevrimiçi uyaranların peşinden 
koşarken, dijital devrimle birlikte bağımlılığın 
birçok yeni biçiminin ortaya çıktığı bir sır 
değil. Ama daha az bilinen şey, günümüz 
teknoloji sektörünün çoğunluğunun, gelirlerini 
artırmak için esenliğimiz pahasına davranışsal 
manipülasyona ne kadar başvurduğu. 

Silikon Vadisinde sayısız şirketin ve startup’ın, insanları 

kontrol edebilecekleri robotlara dönüştürme yollarını araş-

tırdığı, günümüzde herkesin bildiği bir sır. Gün geçtikçe 

bu sektör, teknolojiden çok “kişilik bozukluğu pazarlama-

sı” denilebilecek bir şeye odaklanıyor. Teknolojiler, yirmi 

bir masasından, bir tutam kokainden veya sosyal medya 

“beğenmelerinden” de gelse insan beyni için her zevkin 

az ya da çok aynı olduğu olgusuna dayanılarak üretiliyor 

ve uygulamaya konuyor.

WILLIAM DAVIDOV  
MICHAEL MALONE 

Project Syndicate
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Bu yüzden son yıllarda, interneti kontrol eden güçlü şir-

ketler (ve bazen devletler) yanlışlıkla veya istemsizce insan 

“robotlar” yaratmaktan, artık bunu bilerek yapmaya geçti-

ler. Otomasyon ve yapay zekâ hakkındaki sıradan uyarıla-

rın tersine, insanlığa yönelik en büyük kısa vadeli tehdit 

makinelerimizden değil, onları tasarlayanlardan geliyor. 

Teknoloji çağını şekillendirenler açık bir şekilde ahlak-

dışı, hatta ahlaksız iş modelleri seçerek halkın güvenine 

ihanet etti. Tütün şirketlerinin ve kumarhane işinin ayak 

izlerini takip ederek, kâr adına kasıtlı bir şekilde bağımlı 

davranış yaratıyor ve teşvik ediyorlar. 2000’de ortalama 

bir Amerikalı internette haftada 9,4 saat geçiriyordu, şim-

di 30 saat olduğu tahmin ediliyor. Sanal gerçeklik cihaz-

larının ve nesnelerin internetinin gelişiyle yakında uyanık 

olduğumuz vaktin yüzde 75’ini davranışımızı manipüle et-

mek için tasarlanmış alanlarda geçirmeye başlayacağız.

Davranış teknolojisi

“Programlanmış” insanlar yeni bir şey değil. Tarih boyun-

ca, sayısız askeri birlik bilinçli şekilde ölüme gitmiş, din 

takipçileri inancın şartlarını sorgusuzca kabullenmiş ve 

tüketiciler ihtiyaçlarının olmadığını bildikleri ürün ve hiz-

metleri satın almıştır. 1930’lu yıllarda, tartışmalı Harvard 

psikoloğu B.F. Skinner davranışsal analiz alanının öncüsü 

oldu. Skinner herkesin çok değer verdiği “özgürlük”ün as-

lında bir illüzyon olduğuna, herkesin ödül ve cezalarla belli 

belirsiz kontrol edildiğine inanıyordu. Bu da onun bir “dav-

ranış teknolojisinin” insanların kaderini iyileştirmek için 

kullanılabileceği sonucuna varmasını getirdi. Bir ipucu-ak-

tivite-ödül çevrimiyle, kişilerin davranışını “edimsel koşul-

landırma” süreci geliştirdi. Kumarhaneler o zamandan beri 

bundan kâr ediyor. 

Şimdi farklı olan, insan manipülasyonu teknolojilerinin 

çok daha verimli, nüfuz edici ve geniş kapsamlı hale gel-

mesi. Kurumsal “kontrolörler” kontrol süreçlerini son de-

rece geliştirdi, geribildirim döngülerini mükemmelleştirdi 

ve algı mekanizmalarını keskinleştirdiler. Bunların tamamı 

bedenlerimiz, duygularımız, alışkanlıklarımız ve beyinleri-

miz hakkında daha fazla enformasyon toplamak için.

İnsanların teknoloji güdümlü robotlara dönüşmesi kıs-

men modern dünyanın bir özelliği. Son yüzyıl boyunca 

oldukça hızlı ilerledi; Frederic Winslow Taylor’un, krono-

metreyle montaj hattı çalışanlarının zamanlarını tutmasıy-

la başladı ve son 40 yılda inanılmaz bir hızla evrildi. Şimdi, 

nesnelerin internetiyle birlikte devletler ve şirketler, birey-

sel ve toplu davranışı kontrol etmek için daha önce hiç 
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görülmemiş çeşitlilikte (çoğu etrafımızdaki dünyaya gö-

rünmez şekilde gömülü olacak olan) enformasyonu ve 

gereçleri kullanabilecek. Yüz tanıma teknolojisindeki ge-

lişmeler sayesinde, duygularımız gittikçe daha fazla or-

tada olacak, yeni ve hissettirmeden gelen etkilere maruz 

kalacak.

Dahası, insanları robota dönüştürmenin temel maliyet-

leri aşırı derecede düştü. Onları kumarhanelere çekmek-

tense veya sigaraya bağımlı olmalarını sağlamaktansa, 

zaten akıllı telefonu olan neredeyse herkese erişimi olan 

lider teknoloji platformlarının, ürün ve hizmetlerini bağım-

lılık yaratacak şekilde tasarlamak için yalnızca gerekli dav-

ranışsal bilime dayanmaları yeterli oluyor. 

Kaçınma tercihi

Bunun böyle olması şart değil. Ama öncelikle, politika ya-

pıcılar, iş liderleri ve sıradan vatandaşların sorunun bo-

yutlarını anlaması gerekiyor. Davranışsal manipülasyonun 

motoru kişisel enformasyonla çalışıyor ve bunun çoğunu 

gönüllü olarak teslim ediyoruz. Kendinize, her biri tüm çev-

rimiçi aktivitemizi ve sırlarımızı doğrudan uzak şirketlere 

aktaran Gmail ve Facebook gibi “ücretsiz yazılımları” han-

gi sıklıkla kullandığınızı sorun. Dün satın aldığınız şekerle-

menin önümüzdeki birkaç hafta içinde binlerce kurumda, 

yüzlerce sunucuda arşivleneceğini biliyor muydunuz?

Şimdilik özgürlüğümüzü koruyoruz. Manipülasyonda 

yer alıp almamayı seçme ve bu sürecin ne içerdiği hakkın-

da daha fazla bilgi talep etme hakkına sahibiz. Vatandaşlar 

kişisel enformasyonlarının kayıtlarına sınırsız erişime ve 

mülkiyetine sahip olabilmeli. Sahipliği ve kontrolü yeni-

den kurmak, şirketlere kredi kartı bilgilerini en çok birkaç 

yıllığına saklama izni vermek ve kullanıcının internetteki 

gezinti geçmişine erişimini birkaç günle sınırlamak anla-

mına gelebilir. Ama kontrolörler de uyguladıkları davra-

nışsal manipülasyon tekniklerini açıklamalı ve bunlardan 

“kaçınma tercihi” de, varsayılan bir kullanıcı ayarı olmalı. 

Bunların tamamı, sınırı aşan her organizasyon için güçlü 

cezalar getiren bir devlet düzenlemesi gerektirecektir. 
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Yapay Zekâ ve İşlerimiz
Akademik literatür, geçen yıllarda, teknolojik ilerlemenin 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki işlerde kutuplaşmaya yol 

açtığını gösteriyor. Bilgisayar teknolojileri ve robotlar, ma-

kine operatörlüğü, inşaat işleri ya da idari işler gibi rutin 

orta seviye beceri gerektiren işlere yerleştikçe; karmaşık, 

(yöneticilik, profesyoneller gibi) rutin olmayan ve yüksek 

beceri gerektiren işlerle (çiftçilik, temizlik ve hizmet sek-

törü gibi) az beceri gerektiren işlerin çoğalmasına yol açtı. 

Ancak, yeni araştırmamız, 2010’dan bu yana ortaya çıkan 

(yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi) yeni teknolojilerin, 

çalışma dünyasını önümüzdeki birkaç on yılda kökünden 

değiştireceğini gösteriyor. Bu teknolojiler pek çok iş ve 

görev üzerinde büyük bir etki yaratacak ve muhtemelen 

az beceri gerektiren işleri ortadan kaldıracak. 

Yapay zekâ sistemleri karar verme içeren görevleri yerine 

getirebiliyor ve böylece otomasyonun işgücü üzerindeki 

etkisini değiştirebiliyor. Yapay zekâ destekli teknolojiler en-

formasyon toplayabiliyor, lojistiği koordine edebiliyor, en-

vanter hesabı tutabiliyor, vergileri hazırlayabiliyor, finansal 

hizmetler sunabiliyor, karmaşık dokümanları çevirebiliyor, 

SYBRAND BREKELMANS 
GEORGIOS PETROPOULOS

Bruegel
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hukuki raporlar hazırlayabiliyor ve hastalıkları teşhis ede-

biliyor. Dahası, makine öğrenmesi teknolojisi sayesinde 

önümüzdeki birkaç yılda bunları çok daha iyi yapacaklar. 

Yeni çalışmamızda, 24 Avrupa ülkesinin verilerini kulla-

narak farklı işlerde “otomasyon olasılığını” inceledik. Her 

iş, farklı otomasyon potansiyelleri barındıran, çeşitli gö-

revler içerdiğinden iş seviyesinde otomasyon olasılığı, o 

işlerin mutlaka yok olacağı anlamına gelmez. Ancak oto-

masyonun o işin doğasını ciddi oranda dönüştürebileceği 

anlamına gelir. 

İşlerin becerilere göre üç kategoride (az, orta ve yük-

sek) sıralandığı bir çizelgede bu otomasyon ölçüsünü 

kullandık: 

Bu sonuçlar, yapay zekâ ve makine öğrenmesinin, (işler-

de kutuplaşma yaratan, rutin orta seviye beceri gerektiren 

işleri azaltıp az beceri gerektiren işleri çoğaltan) bilgisa-

yar ve robotik teknolojilerine nazaran daha farklı etkileri 

olacağını gösteriyor. Buna karşılık yapay zekâ büyük ihti-

malle sadece orta seviye beceri gerektiren işleri değiştir-

mekle kalmayacak, az beceri gerektiren işleri de ortadan 

kaldıracak. Dahası, yüksek seviye beceri gerektiren işler, 

büyük tehdit altında değil. 

Sonuçlar aynı zamanda gelecekte işin dönüşeceğini de 

gösteriyor. Orta seviye beceri gerektiren işlerde, yapay 

zekâ sistemleri, kolaylıkla otomatize edilen görevleri ta-

mamlayacak, insanlar ise otomatize edilemeyen görevleri 

yapmaya devam edecek. Otomasyon olasılığının yüksek 

olması, yeni görev ve işlerin de ortaya çıkmasını sağlaya-

cak. Yapay zekâ teknolojilerinin uyarlanmasıyla verimlili-

ğin arttığı işler ve görevler, büyük ihtimalle yüksek beceri 

gerektiren işler olacak. 

Yapay zekâ ve makine öğrenmesinin dönüştürücü do-

ğası, işgücü piyasalarının yeniden tasarlanmasına yol aça-

cak. İşgücünün ufuktaki mücadelelere hazırlanması gere-

kiyor. Yüksek işgücü esnekliğine, nitelikli bilimsel eğitime 

ve daha az piyasa düzenlemesine sahip ülkeler, yüksek 

beceri gerektiren iş yapılarına da sahiptir ve bu nedenle 

otomasyonun getireceği işgücü dönüşümünden daha az 

etkilenir.  

En düşük otomasyon olasılığı En yüksek otomasyon olasılığı

Eğitim profesyonelleri Yemek hazırlama asistanları

Üretim, uzman hizmetler yöneticileri Temizlikçiler ve hizmetçiler

Genel Müdürler, kıdemli yöneticiler, yasa yapıcılar Madencilik, inşaat, imalat ve nakliye çalışanları

İdari ve ticari yöneticiler Çevirmenler

Konaklama, perakende ve diğer hizmet yöneticileri Sürücüler ve mobil sistem operatörleri

Kaynak:  Brekelmans and Petropoulos (2020), Nedelkoska and Quintini (2018).

Tablo 1:  Avrupa’da en yüksek ve en düşük otomasyon olasılığına sahip işler 

Kaynak:  Brekelmans and Petropoulos (2020).

Şekil 1:  Otomasyona uğrayan farklı beceri grupları
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https://www.bruegel.org/2020/06/occupational-change-artificial-intelligence-and-the-geography-of-eu-labour-markets/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1592540994&id=id&accname=guest&checksum=61F8FE77A33DED76A16A440E55F1F002
https://www.bruegel.org/2020/06/occupational-change-artificial-intelligence-and-the-geography-of-eu-labour-markets/
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ABD’nin üst düzey Covid-19 danışmanlarından Anthony 

Fauci, son zamanlarda halk sağlığı tavsiyeleri ile bireyler 

ve devlet arasındaki uyumsuzluğu kabul etti ve ülkenin 

salgına olan etkisiz tepkisini “bilim karşıtlığı eğilimi”ne 

bağladı. Bu eğilimin “akıl almaz” olduğunu çünkü bilimin 

“hakikat” olduğunu söyledi. Fauci, bilime kulak vermeyi 

reddederek maske kullanımı ve sosyal mesafenin önemini 

küçümseyenlerin varlığını “hayret verici” buldu ve onları 

“aşı karşıtları” ile karşılaştırdı.

Fauci’nin bu şaşkınlığı ise beni şaşırtıyor. Belli ki Fauci, 

koronavirüs konusunda ne kadar uzmansa, köklü “bilim 

karşıtlığı eğilimi” veya bilimin inkârı konusuna da bir o ka-

dar uzak. 

Koronavirüs ve Bilimin İnkârı
ADRIAN BARDON

Scientific American
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Amerikalılar giderek daha fazla, aşırı derecede kutup-

laşmış, kendi bilgi âleminde yaşayan, bilgiden izole ideo-

lojik topluluklar haline geliyor. 

Siyasi blog dünyasında küresel ısınma ya bir aldatmaca 

olarak görülüp göz ardı edildi ya da bir tepki geliştirilme-

ye değmeyecek kadar kuşkulu görüldü. Diğer coğrafi veya 

çevrimiçi topluluklarda aşı güvenliği, klorlu içme suları ve 

genetiği değiştirilmiş gıdalar konusu çarpıtıldı veya gör-

mezden gelindi. Koronavirüs hakkında duyulan endişeler-

de ise hangi siyasi partiye yakın olduğunuza göre değişen 

bir uçurum var. Görünüşe göre bu uçurum da kısmen, sos-

yal mesafenin etkisi ya da gerçek Covid-19 ölüm sayıları 

gibi fiili konulardaki partizan anlaşmazlıklara dayanıyor.  

Teoride fiili anlaşmazlıkların çözümünün nispeten kolay 

olması gerekir: Sağlam delilleri veya güçlü uzmanların fi-

kir birliğini kanıt olarak sunmanız yeterli olur. Bu yaklaşım 

çoğu zaman, örneğin hidrojenin atom ağırlığı konusunda, 

başarılı sonuç verir. 

Ama bir bilimsel tavsiye, birilerinin çıkarına veya ide-

olojik dünya görüşüne tehdit oluşturan bir resim ortaya 

koyduğunda işler bu şekilde yürümez. Uygulamada, siya-

sallaşmış herhangi bir konuda bir kişinin uzmanlığının ka-

bul edilip edilmemesinde siyasi, dini veya etnik kimliğin 

oldukça etkili olduğu görülüyor. 

Sosyal bilimciler, kişinin, ulaşmak istediği sonuca göre 

bazı kanıtları kabul etme, bazılarını görmezden gelme yö-

nünde karar vermesini “güdülenmiş muhakeme” olarak 

tanımlıyor. The Truth About Denial adlı kitabımda açıkladı-

ğım gibi, bu insani eğilim, fiziksel dünya, ekonomi tarihi veya 

güncel olaylar hakkındaki her türlü durum için geçerlidir.

İnkâr cehaletten kaynaklanmaz 

Bu fenomenle ilgili disiplinler arası çalışma, şunu açıklığa 

kavuşturmuştur: Çeşitli grupların iklim değişikliği gerçeği-

ni kabul edememesi, bu konuyla ilgili bilimsel görüşlerden 

haberdar olmamalarıyla açıklanamaz. 

Aksine, birçok tartışmalı konuda uzmanların fikrini gör-

mezden gelmenin altında yatan şey, kişinin siyaseten buna 

ikna olmamasıdır. 

2015’teki bir meta analiz çalışması, katılımcıların as-

lında politika, bilim ve/veya enerji politikasında bilgi dü-

zeyleri yükseldiğinde, iklim değişikliğinin gerçekliği ko-

nusundaki ideolojik kutuplaşmanın arttığını gösterdi. 

Muhafazakârların iklim bilimini inkâr etme olasılığı, üni-

versite eğitimi almışlarsa, önemli ölçüde artıyor. Testlerde 

bilişsel çok yönlülük veya nicel akıl yürütme becerisi açı-

sından en yüksek puanı alan muhafazakârlar, iklim bilimi 

konusunda “güdülenmiş muhakeme” eğilimi göstermeye 

en yatkın olanlardı.  

İnkâr, sadece muhafazakârlarda ortaya çıkan bir sorun 

değil. Çalışmalar, liberallerin de, nükleer atıkların güvenli 

şekilde depolanması veya silah taşıma ile ilgili yasaların et-

kisi konusunda uzman görüşlerini kabul etme olasılığının 

düşük olduğunu gösteriyor. 
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İnkâr doğamızda var

İnsanın rasyonelleştirme yeteneği, yüz binlerce yıllık adap-

tasyon sürecinin bir ürünüdür. Atalarımız, üremek için ol-

duğu kadar dünyayla ilgili gerçek inançlar geliştirmek için 

de işbirliği ve iknadan yararlanan küçük gruplar şeklinde 

evrimleşti. Bir kişinin kabilesine uyumu, grubun ideolojik 

inanç sistemine uyum sağlamasını gerektirdi; burada, bu 

inanç sisteminin bilime veya batıl inanca dayanmasının bir 

önemi yoktu. Kişinin “grubu” ve grubunun dünya görüşü 

lehine içgüdüsel önyargısı, insan psikolojisinin derinlerine 

yerleşmiştir.

İnsanın benlik algısı, grubunun statü ve inanç kimliğiyle 

yakından ilişkilidir. İnsanların, kendini tanımladığı grubun 

dünya görüşüne tehdit oluşturan bir bilgiye otomatik ve 

savunmacı bir tepki vermesi şaşırtıcı değil. Rasyonelleştirir 

ve kanıtlar arasından istediklerimizi seçeriz; geri kalanını 

reddetmek için nedenler bulur, sevdiğimiz uzmanların gö-

rüşüne itibar ederek “doğrulama önyargısı” geliştiririz.  

İstenmeyen bilgiler, başka şekillerde de tehdit olarak 

algılanabilir. Psikolog John Jost gibi “sistem gerekçelen-

dirme teorisi” üzerine çalışan bilim insanları, tehdit olarak 

algılanan durumların yaşandığı sistemlerin nasıl esnek ol-

mayan, katı düşünme biçimini tetiklediğini göstermiştir. 

Örneğin ekonomik sıkıntılar veya dış tehditler karşısında 

halk, genellikle güvenlik ve istikrar vaat eden otoriter li-

derlere yöneliyor. 

İdeolojik olarak heyecan yaratan durumlarda, kişinin 

önyargıları gerçek inançlarını etkiler. Kendinizi, kültürel 

ilişkileriniz, sosyal veya ekonomik statükoya bağlılığınız 

veya bunların bir birleşimi ile tanımlıyorsanız, inanç siste-

minizi tehdit eden bilgiler (örneğin endüstriyel üretimin 

çevre üzerindeki olumsuz etkileri gibi), kimlik algınızı da 

tehdit eder. Güvenilir siyasi liderler veya yandaş medya, 

Covid-19 krizinin fazla abartıldığını söylüyorsa, aksi yön-

deki bilimsel görüşlerin dile getirdiği, gerçeklere dayanan 

bilgi, kişisel bir saldırı gibi algılanabilir.

İnkâr her yerde 

Bu tür etki altında kalmış, güdülenmiş muhakeme, kanıt-

lara rağmen tarihsel gerçeklere ve bilimsel düşüncelere 

gösterilen inkârın çok sayıdaki uç örneğini açıklar.

Vergi indirimlerinin ekonomik büyüme açısından ken-

dini amorti ettiği görülüyor mu? Göçmen sayısının faz-

la olduğu topluluklarda şiddet suçlarının oranı daha mı 

yüksek? Rusya, 2016’daki ABD başkanlık seçimlerine mü-

dahale etti mi? Tahmin edilebileceği gibi bu tür konulara 

ilişkin uzman görüşleri, yandaş medya tarafından sanki ka-

nıtın kendisi doğası gereği taraflıymış gibi ele alınır. 

İnkâr fenomenleri çok sayıda ve çok çeşitlidir ama ni-

hayetinde arkalarında yatan hikâye oldukça basittir. İnsan 

bilişi, bilinçsiz duygusal tepkilerden ayrılamaz. Doğru ko-

şullar oluştuğunda; aynı grupta yer alan kişilerin birbirini 

kayırması, varoluşsal kaygılar, istikrar ve kontrol isteği gibi 

evrensel insan özellikleri, sistem gerekçelendirme teorisi-

ne dayanan zehirli kimlik politikasıyla birleşir. 

Bilim inkârcılığı, herkesin bildiği gibi, gerçeklere karşı 

dirençlidir çünkü burada asıl mevzu gerçekler değildir. 

Bilimin inkârı, kimliğin bir ifadesidir; genellikle sosyal ve 

ekonomik statükoya yönelik tehdit algısı sonucu ve elit 

mesajlara bir tepki olarak tezahür eder.

Doğrusu beni asıl, Anthony Fauci’nin, siyasetin Covid-19 

tutumları üzerindeki önemli etkisinin ya da Cumhuriyetçi 

hükümet yetkililerinin duruşunun, Kongredeki yandaşların 

maske kullanımının gerekliliğini reddeden tavırlarının veya 

Tulsa’daki son Trump mitinginin nasıl mesajlar gönderdiği-

nin farkında olmaması şaşırttı. Bilimde etkili iletişim, yandaş 

mesajların halkın tutumu üzerindeki derin etkisi nedeniyle, 

kritik öneme sahiptir. Aşılama, kaynakların tükenmesi, iklim 

ve Covid-19, hayati öneme sahip meselelerdir. Bunlarla ba-

şarılı şekilde başa çıkmak için bilimin bize, bilim inkârcılığıy-

la ilgili söylediklerini görmezden gelmemeliyiz. 
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COVID-19 ve  
Havacılık Sektörü

Bu kriz sona erdiğinde ihtiyaç duyduğumuz 
düşük karbon emisyonlu bir geleceğe uygun 
bir havacılık sektörü tasarlamaya başlamalıyız. 
Öncelikle, ekonomik teşviklerin sürdürülebilirlik 
koşuluna bağlı olması gerekir, ancak tasarım ve 
inovasyon da önemli bir rol oynayabilir. 

Covid-19 salgını dünyanın dört bir yanındaki toplumları fi-

nansal açıdan ciddi düzeyde etkileyecek. Ancak bu salgın 

bir yandan da hepimizin farkında olduğu, fakat gereken 

önemi vermediğimiz gerçeklerin altını çizecek. 

Bunlardan biri kirlilik. Örneğin ciddi düzeyde hava kirli-

liğinden etkilenen Covid-19 hastalarının hayatını kaybet-

me riski çok daha yüksek; bununla birlikte, Dünya Sağlık 

Örgütüne göre, araçlardan yayılan egzoz gazlarının sağlık 

ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi, Covid-19’un yol açaca-

ğı ölümlerden daha fazla ölüme neden olacak. Bu krize nasıl 

JENS MARTIN SKIBSTED
World Economic Forum
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bir çözüm bulacağımızı bu bağlamda değerlendirmemiz 

gerekiyor; yani kökenindeki nedenlere çözüm getirerek. 

Birçok sektörün, tasarım yoluyla daha iyi bir dünya yaratma 

sürecini hızlandırma fırsatını değerlendirmesi gerekiyor.

Dünya olarak, iklim değişikliğine savaş açma ve sürdü-

rülebilir kalkınma çabalarını birleştirme fırsatıyla karşı kar-

şıyayız. Devletlerin ve ulaşım sektöründeki pazar liderle-

rinin bizi gelecekteki salgınlara hazırlayacak uzun vadeli 

planlar yapma ve krizin ardından nasıl bir dünyada yaşaya-

cağımızı belirleme gibi bir sorumluluğu var. Mesele, eko-

nomiyi canlandırırken, bizi ileriye taşıyacak doğru seçim-

leri yapmak.

İki yaklaşım bir arada

Basitçe ifade edecek olursak, bu krizden çıkmanın iki yolu 

var. Bunlardan biri ekonomik düğmelere bastığımız ve etki-

lerini büyük ölçüde bildiğimiz geleneksel yaklaşım. 2008-

2009’daki küresel finans krizinde uygulanan örnekler ara-

sında vatandaşlara ve şirketlere yönelik vergi muafiyetleri, 

şirketlerin uğradığı zararların geçmiş mali dönemlerdeki 

kârlarından kaynaklanan vergilere sayılmasını öngören 

yasalar ve belirli sektörlere yönelik teşvik paketleri vardı. 

Bu bilinen önlemler çerçevesinde devletler yasalar çıkarır, 

ekonomiyi finanse eder ve GSYH’nin her zamanki gibi art-

maya başlamasını bekler. 

İkincisi ise eskisinden daha iyi sistem ve araçlar yaratıp 

yaratamayacağımızı araştırdığımız tasarım yaklaşımıdır. 

Bu defa her iki yaklaşımın bir arada uygulanması, bir-

birlerinin gelişimini ve finansal sonuçlarını desteklemesi 

gerekir. Örneğin havacılık sektörünü ele alalım. Tarihsel 

nedenlerden dolayı, uluslararası hava ulaşımı (denizcilik 

sektörüyle birlikte) devletlerin imzaladığı, 1992’de Rio’da 

gerçekleştirilen ilk Yeryüzü Zirvesi ve Paris Anlaşması gibi 

uluslararası emisyon anlaşmaları kapsamında yer almaz. 

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, bu durumu değiştir-

meye ve sektörün hedefleriyle Paris Anlaşmasındaki he-

defleri örtüştürmeye çalışıyor.

Ancak havacılık sektöründeki emisyonları azaltma çaba-

ları (sektörün tüm iyi niyetine rağmen) hâlâ büyük ölçüde 

gönüllülük esasına dayanıyor. Sektör hazır yere inmişken 

(kimi havayolu şirketleri, en azından geçici bir süreliğine, 

kapasitelerini yüzde 85’e varan oranlarda azalttı) devlet-

ler ve havayolu şirketleri sektörü değiştirebilecek proje-

ler konusunda işbirliği yapmaya başlayabilir, en azından 

Covid-19 öncesi tahayyül ettikleri dünyadan farklı bir dün-

yayı keşfe çıkabilirler.

Virüs kontrol altına alındığında, bugünkü halinden çok 

daha sürdürülebilir bir sektör yaratmak için harekete geç-

meliyiz. Kimi havayolu şirketleri kısmen devlet kontrolün-

deki bayrak taşıyıcılar olarak faaliyet gösteriyor; bu şirketle 

ulusal altyapının bir parçasını teşkil ediyor ve bu da hava-

cılığın geleceğini yaratma konusunda devletlerle birlikte 

çalışabileceklerini gösteriyor.

Değer yaratımı koşulu

Ekonomik yardım paketlerine, zaman içinde sıfır emisyon-

lu (örneğin elektro yakıtların kullanıldığı) uçuşlar gerçek-

leştirme zorunluluğu da eklenebilir. Düzenlemelerin kilit 
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noktası, kullanılacak yakıtı ya da istediğimiz tasarımı yasal 

bir zorunluluk haline getirmek yerine ekonomik desteği, 

gerekli emisyon azaltımına ya da daha temiz ve sağlıklı bir 

dünya hedefine yönelik diğer uzun vadeli hedeflere bağlı 

şekilde yapmaktır. Bunu yaparken de tasarım ve teknoloji 

konusunda agnostik bir tutum benimsemeliyiz. Amaca yö-

nelik her türlü yasa ve politika hedefleri belirlemeli, bunun 

ardından da tasarımcı ve mühendislerin fark yaratacak 

inovasyonlar gerçekleştirmesine olanak tanımalıdır.

Farklı sektörlere yönelik ekonomik teşvikler daha iyi (tek 

itici gücün hissedarlar için yaratılan değer olmadığı) bir 

dünya yaratma hedefi doğrultusunda verilmelidir. Fransız 

hükümetinin Air France’a yönelik kurtarma paketi bu ba-

kımdan güzel bir örnektir. Bu paketler, uzun vadede hem 

insanların hem de gezegenimizin çıkarlarına hizmet ede-

cek şekilde tasarlanmalıdır. Destekler, sürdürülebilir büyü-

meye ve karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yatırımları 

teşvik ederek, değer aktarımı değil, değer yaratımı koşu-

luna bağlı olarak verilmelidir. Tasarım destekli inovasyona 

yatırım yapmamız, bu sayede kamu yatırımlarının herkesin 

iyiliğine sonuçlar doğurmasını sağlamamız gerekiyor.

Tasarım inovasyonu, kimi sektörlerde herhangi bir teş-

vike gerek duymaksızın sınırları zorlamaya, gezegenimi-

ze katkı sağlamaya başladı. Sosyal mesafe politikalarının 

yarattığı sanal devrim buna örnek olarak gösterilebilir: 

Uluslararası şirketler çevrimiçi toplantıları ve işbirliğini kul-

lanmaya başladı. Bunu uzun vadeli çalışma kültürümüzün 

bir parçası haline getirmemiz durumunda, gelecekte bir-

çok gereksiz uçak yolculuğundan kurtulabiliriz. 

Seyahat amacıyla kullandığımız ulaşım araçlarını da 

gözden geçirmeliyiz. Uçaklar en iyi seçenek olmak zo-

runda değil. Bu fırsatı, dünya genelinde sıfır emisyonlu 

elektrikli bağlantılar kurma hedefiyle hareket eden yeşil 

altyapı paketleri oluşturmak ve hızlandırmak için kulla-

nabiliriz. Yüksek hızlı tren ve devasa elektrik şarj ağları 

ihalelerini hızlandırabiliriz. Ancak neden bununla yeti-

nelim ki? Güneş enerjisiyle çalışan kargo uçakları ya da 

su üzerinde kısa mesafeli uçuşlara yönelik, rüzgâr ve 

elektrik enerjisiyle çalışan ekranoplanlar neden olmasın? 

Daha temiz toplu ulaşım çözümleri o kadar da uzak de-

ğil. Ulusal hükümetlerin işbirliği ve havayolu sektörünün 

ulaşım konusundaki sağduyulu yaklaşımı, birkaç ay ön-

cesine dek olanaksız görünen çeşitli tasarım ve çözümler 

yaratma fırsatı sunuyor. 

İklim dostu inovasyonlar

Yeni iklim dostu inovasyonlara yoğun yatırımlar yapmak, 

inovasyonların mevcut çözümleri geliştirmesine da ola-

nak tanıyacak. Zeplinleri ele alalım; bunun internet altya-

pısı zayıf ülkeler ve bölgeler üzerindeki etkisini düşünün. 

Neden büyük kamyonların geçeceği yollar, kargo gemile-

rinin yanaşacağı limanlar, devasa pistlere sahip havaalan-

ları yapmakla uğraşalım ki? Zeplinlerin bunların hiçbirine 

ihtiyacı yok. Üstelik zeplinler sadece birkaç yıl içinde çok 

daha ucuz ve kullanışlı hale gelebilir.

Buradaki ana nokta sektörlere her zamanki gibi destek 

vermek ya da katı kurallar getirmek değil, sektörel silolar 

arasında sıkışıp kalmayı önlemektir. Havayolu şirketleri lo-

jistik yönetimi ve kaynak optimizasyonu konusunda dün-

yadaki en iyi şirketler arasında yer alır. Bu şirketler neden 

kendilerini kısıtlasın; ulaşım aracı olarak sadece normal 

uçakları kullansın? Bırakalım birbirleriyle rekabet halinde, 

uçaklara bağımlı olmayan tasarım ve inovasyonlara öncü-

lük etsinler.

Bu salgın, dünya olarak mecbur kaldığımızda değişebi-

leceğimizi gösterdi. İklim krizi karşısında harekete geçme-

menin sonuçları Covid-19’dan daha pahalıya patlayacak ve 

daha fazla can alacak. Bu salgın bir şekilde geçip gidecek. 

Oysa gezegenimiz, sadece aktif şekilde çözüm aramamız 

durumunda kurtulabilecek. Bu fırsatı karbon emisyonları-

na dünya çapında bir savaş açmak amacıyla kullanabilir-

sek değişime ayak uydurmayı başarabiliriz.  


