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Yapay Zekânın  
Sorunlarının Kökenleri  

Karen Hao, MIT Technology Review dergisindeki 
yazısında algoritmik ayrımcılık ve “hayalet 
çalışma” kavramlarının ortaya kazara çıkmadığına 
dikkat çekiyor. Hao’ya göre “bu sorunları 
çözmenin yolu, uzun ve sıkıntılı geçmişlerini 
anlamaktan geçiyor”.  

2015’in Mart ayında Güney Afrika’daki Cape Town 

Üniversitesinde İngiliz sömürgeci Cecil Rhodes’in kam-

püsteki heykeli yüzünden protestolar başladı. Maden 

zengini olan ve üniversitenin kurulduğu araziyi bağışla-

yan Rhodes, Afrikalılara yönelik soykırımlar gerçekleştir-

miş ve Apartheid politikasının temellerini atmış bir isimdi. 

“Rhodes Yıkılmalı” pankartları taşıyan öğrenciler, heykelin 

kaldırılmasını talep ediyordu. Protestolar tüm dünyaya ya-

yılarak eğitim sistemindeki sömürgeci mirasın silinmesine 

yönelik bir harekete dönüştü. 

KAREN HAO
MIT Technology Review 



EYLÜL ‘20  /  2

Bu olay Deep Mind’da görevli Güney Afrikalı yapay 

zekâ araştırmacısı Shakir Mohamed’i sömürgeci mira-

sın kendi araştırma alanında da var olabileceğini düşün-

meye yöneltti. Yapay zekânın algoritmik ayrımcılık gibi 

sorunlarla uğraşmaya başladığı 2018’de Mohamed fikir-

lerini dile getirdiği bir blog yazısı yayınladı. Bu yazıda 

araştırmacılara “yapay zekâyı sömürgecilerden temizle-

me”; bu alandaki çalışmaların Silikon Vadisi gibi batıdaki 

merkezlerle sınırlı kalmaması, teknolojinin gelişimine yol 

gösterecek yeni seslere, kültürlere ve fikirlere kucak açıl-

ması çağrısı yaptı.

George Floyd’un öldürülmesinin ve küresel ırkçılık karşı-

tı hareketin başlamasının ardından “Rhodes Yıkılmalı” çağ-

rılarının bu defa Oxford Üniversitesinde yeniden yüksel-

meye başladığı günümüzde, Mohamed meslektaşı William 

Isaac ve Oxford’da doktora yapan Marie-Therese Png’le 

birlikte yeni bir makale yayınladı. Bu makale Mohamed’in 

daha önceki fikirlerini, yapay zekânın temellerinin sömür-

geciliğe dayandığını gösteren spesifik örneklerle yeniden 

gündeme taşıyor ve tarihi öğrenerek soruna çözüm getir-

meye yönelik stratejiler sunuyor. 

Sömürgecilik yapay zekâ alanında nasıl ortaya çıkıyor?

Tarihsel sömürgecilik bitmiş olsa da etkileri günümüzde 

de sürüyor. Akademisyenler bu duruma “sömürge zihniye-

ti” adını veriyor: Modern çağda ırklar, ülkeler, zenginler ve 

yoksullar ile diğer gruplar arasındaki güç dengesizliğinin, 

sömürgecilerle sömürgeler arasındaki güç dengesizliği-

nin uzantısı olduğu fikri.

Örnek olarak yapısal ırkçılığı ele alalım. Irk kavramını ve 

ırklar arasındaki farkları ilk olarak Avrupalılar, köle ticareti-

ni ve sonrasında da Afrika ülkelerinin sömürgeleştirilmesi-

ni haklı göstermek amacıyla icat etti. Bu ideolojinin etkileri 

ABD’de, ülkenin kendi köle ticareti tarihinde, Jim Crow’da 

ve polisin uyguladığı şiddette görülebilir. 

Hayalet Çalışma. Hayalet çalışma olgusu, yani yapay 

zekâ inovasyonunu desteklemek için gereken, görünmez 

veri işgücü, sömürgeci ile sömürülen arasındaki tarihsel 

ilişkiyi biraz aşar. Birçok eski ABD ve İngiltere sömürgesi 

(Filipinler, Kenya ve Hindistan) ABD’li ve İngiliz şirketlerin 

hayalet çalışma merkezi halini almış durumda. Bu ülkeleri 

veri çalışmalarına doğallıkla uygun hale getiren İngilizce 

konuşan ucuz işgücünün var oluş sebebi, geçmişte sö-

mürge olmalarıdır. 

Beta Testler. Yapay zekâ sistemleri “gerçek” kullanıcı-

lar tarafından kullanılmadan önce çok daha savunmasız 

gruplar üzerinde denenir. Örneğin Cambridge Analytica, 

algoritmasını ABD ve İngiltere’de kullanıma almadan önce 

2015 Nijerya ve 2017 Kenya seçimlerinde beta testler ger-

çekleştirmiştir. Sonradan gerçekleştirilen araştırmalar bu 

deneylerin Kenya seçim sürecine aktif şekilde müdahale 

ettiğini ve toplumsal uyumu bozduğunu ortaya çıkartmış-

tır. Bu tür testler İngiliz imparatorluğunun sömürgelerine 
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yeni ilaç ve teknolojilerin denendiği laboratuvar muamele-

si yapmasına benzemektedir.

Yapay Zekâ Yönetişimi. Sömürgeci dönemden miras 

kalan jeopolitik güç dengesizlikleri de yapay zekâ yöne-

tişimini aktif olarak şekillendiriyor. Buna küresel yapay 

zekâ etik kılavuzları furyasında tanık olmuştuk: Afrika, 

Latin Amerika ve Orta Asya’daki gelişmekte olan ülkeler 

büyük ölçüde tartışmaların dışında tutulmuş, bu yüzden 

kimi ülkeler uluslararası veri akışı anlaşmalarına katılma-

yı reddetmişti. Sonuç: Gelişmiş ülkeler kendi avantajları 

doğrultusunda şekillendirilen küresel normlardan orantı-

sız şekilde faydalanırken, gelişmekte olan ülkeler giderek 

geride kalıyor.

Uluslararası Toplumsal Kalkınma. Son olarak, aynı jeopo-

litik dengesizlikler yapay zekânın gelişmekte olan ülkelere 

yardımcı olmak amacıyla kullanılma şeklini de etkiliyor. 

“İyilik için yapay zekâ” ya da “Sürdürülebilir kalkınmaya 

yönelik yapay zekâ” gibi inisiyatifler genellikle ataerkildir. 

Kendi bağlamına uygun yeni sistemler yaratmak yerine 

gelişmekte olan ülkeleri mevcut yapay zekâ sistemlerine 

bağımlı olmaya zorlarlar.

Araştırmacılar bu örneklerin bütünü yansıtmasa da sö-

mürgeci geleneğin yapay zekânın gelişiminde ne kadar 

etkili olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Bu örnekler aynı za-

manda görünüşte birbirinden bağımsız problemleri de tek 

bir ana başlık altında topluyor. Isaac, “Bu örnekler bize bu 

meselelerin neden önemli olduğunu ve uzun vadede bu 

sorunları değerlendirmek ve çözmek amacıyla neler yapa-

cağımızı belirlememizi sağlayan yeni bir gramer ve sözlük 

sunuyor” diyor. 

Sömürgeci anlayıştan arındırılmış bir yapay zekâ 

Araştırmacılar, yapay zekânın zararlı etkilerinin bu pers-

pektiften ele alınmasının faydasının gelecekte verebilece-

ği zararları öngörmeye ve önlemeye yönelik bir çerçeve 

sunması olduğunu söylüyor. Png “istenmeyen sonuçlar” 

diye bir şey olmadığını savunuyor; bunlar, organizasyonlar 

ve araştırma kurumlarının temsilde çeşitlilik sağlamaması-

nın yarattığı kör noktaların doğal sonucudur. 

Bu bağlamda, araştırmacılar sömürgeci anlayıştan arın-

maya, daha kapsayıcı ve faydalı bir yapay zekâ kurmaya 

yönelik üç teknik öneriyor.

Bağlam farkındalıklı teknik gelişim. Öncelikle, yeni 

sistemler kuran yapay zekâ araştırmacıları, bu sistemlerin 

nerede ve nasıl kullanacağını hesaba katmak zorundadır. 

İşleri kodları yazmakla bitmemelidir. Testleri gerçekleştir-

meleri, uygun şekilde kullanımını kolaylaştıran politikaları 

desteklemeleri, uygunsuz kullanımı önlemeye yönelik ey-

lemleri organize etmeleri gerekir.

Tersine koruma. İkincisi, marjinalleştirilmiş grupları dinle-

meleri gerekir. Bunu yapmanın yollarından biri, yeni yeni 

filizlenen, makine öğrenmesi sistemlerinin tasarımından 

en çok etkilenen insanları da kapsayan katılımcı makine 

öğrenmesi uygulamasıdır. Bu uygulama insanlara makine 

öğrenmesi problemlerinin oluşturulma şekline karşı çıkma 

ve müdahale etme, hangi verilerin nasıl toplandığını, nihai 

modellerin nerede kullanılacağını sorgulama şansı verir

Dayanışma. Marjinalleştirilmiş gruplara kendi yapay zekâ 

çalışmalarını başlatması konusunda destek ve olanak da 

verilmelidir. Halihazırda kurulmuş bulunan Deep Learning 

Indaba, Black in AI ve Queer in AI gibi marjinalleştirilmiş 

yapay zekâ uygulama topluluklarının çalışmalarının yay-

gınlaştırılması gerekir. 

Araştırmacılar, makalenin yayınlanmasından bu yana 

yoğun bir ilgi ve heyecanla karşılaştıklarını söylüyor. Isaac, 

“Bu durum bana en azından bu çalışmanın olumlu karşı-

landığını gösteriyor” diyor. “Görünüşe göre toplumda bir 

diyalog isteği söz konusu.”  
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Tutkuyu Ateşleyen  
Bir İşyeri 

Tutku, öğrenmek için güçlü motivasyon sağlar ama 2017’de 

ABD’de yaptığımız bir araştırmada çalışanların yalnızca 

yüzde 13’ünün, çalışma ortamında mesleğinde gelişme 

sağlamaya yardımcı olacak tutkuyu gösterdiğini keşfettik. 

Tutkuyu ateşleyen öğrenme ortamlarını nasıl oluşturabili-

riz ve onları en büyük kurumlarda bile işleyecek şekilde 

nasıl ölçekleyebiliriz? 

Deloitte Üstünlük Merkezinde performans iyileştirmeyle 

özdeşleşen belirli bir tutku türüne (kâşif tutkusu) sahip insan-

ların üç özelliğini belirledik: 

• Kişinin belirli bir alandaki etkisini artırmaya uzun vadeli 

bir bağlanma; örneğin bankacılık, tıp, bahçıvanlık veya 

görsel sanatlar.

• Yeni meydan okumalar arama, onları yeni öğrenme fırsat-

ları olarak görme ve sorgulayıcı olma eğilimi.

• Bu meydan okumalarda yardımcı olabilecek kişilerle bağ-

lantılı olmayı arama eğilimi.

Bu tür tutku günümüzün iş dünyasında nadirdir. Ama yine 

de, araştırmamız çalışanların yüzde 50’sinden fazlasının 

JOHN HAGEL III  
JOHN SEELY BROWN
Harvard Business Review Blog
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üstüne inşa edilebilecek en az bir tutku özelliğine sahip 

olduğunu gösteriyor. Dahası, araştırmamızda 75 şirke-

tin öğrenmeyi artırmak için çalışma ortamında değişik-

lik yaptığını keşfettik. Özellikle iki kritik iş ortamı tasarım 

prensibinin, çalışanda tutku oluşmasında etkisi olduğunu 

keşfettik: deney yapma sistemleri yaratmak ve çalışanlar 

arasındaki bağlantıyı desteklemek.

Tutkuyu desteklemenin ilk yolu, öğrenen kişilerin kendi 

alanlarını keşfetmesini sağlayan deney yapma yolları oluştur-

maktır. Araştırmamızda bunun, çevrim sürelerini yoğunlaştır-

maya ve hata riskini azaltmaya yarayan birçok sürecin, aracın 

ve yönetim uygulamasının bir araya gelmesiyle gerçekleşti-

ğini gördük. Bu genellikle ekipler için fiziksel ve sanal alan 

paylaşmayı, prototip oluşturma ve geribildirim araçlarını ve 

yönetim desteğini içeriyordu. 

Tutkulu keşifler

Tutkuyu desteklemenin ikinci yolu, çalışanlar arasında 

bağlantılar kurmaktır. Tutkulu çalışanlar, amaçlarına ulaş-

makta yardımcı olacak diğer kişileri bulmaya programlıdır. 

Araştırmamızda, tutkulu keşifleri başarıyla destekleyen 

şirketlerin bu çalışanlar için organizasyonun içinde ve dı-

şındaki ilgili uzmanlığa sahip kişileri bulmayı kolaylaştırdı-

ğını keşfettik. Bu, sorunları daha verimli şekilde çözme ve 

gelecekte işbirliği yapma konusunda yardımcı oluyordu. 

Örneğin Motley Fool, tek işi aktif işbirliğini teşvik etmek 

olan bir baş işbirliği sorumlusu görevlendiriyor. Şirket içi 

sosyal ağ, çalışanlara belirli uzmanlık alanı olan kişileri bul-

mada yardımcı oluyor; hatta benzer tutku, beceri, tecrübe 

ve ilgi alanlarına sahip kişiler öneriyor.

Her şirket bu adımları atacak değil ama yöneticilerin, ça-

lışanlarının çalışma grubu seviyesinde tutku uygulamasına 

yardımcı olmak için yapabileceği iki şey daha var:

Öncelikle, güçlü bir soru belirleyin. Sadece günlük mey-

dan okumalara odaklanmak insanların, çalışma ekosistemin-

de gerçekleşen daha büyük değişiklikleri kaçırmasına yol 

açabilir. Bir amaç hissi oluşturmak (güçlü bir soru sormak 

ve cevaplamak için bir araya gelmek) bir çalışma grubunun 

küçük çaba artışlarının ötesine geçip bireysel tutkuya esin 

vermesine yardımcı olabilir. Güçlü bir soru oluşturmak için 

açık uçlu deyişler kullanın, “Yapmamız gereken şey bu mu” 

ve “Başka neler mümkün” gibi sorular yaratıcı düşünceyi teş-

vik eder ve yeni yaklaşımlar yaratır.

Önemli olana odaklanmak

Sonra da performans hattını öncelik haline getirin. Yalnızca 

istenilen sonucu bildirmek bir çalışma grubunu o sonuca 

ulaşma yoluna koymaz; yolda küçük kazanımlar tarafından 

dikkatin dağıtılması çok kolaydır. Bunun yerine, yüksek 

etkili performans amaçları belirleyin ve yönlerini izleyin, 

sonra da paylaşılan sonuçlar yönündeki hareketi hızlandır-

mak için ödünleşmelere gidin. Yönetim ekibinin dışında 

uzun vadeli düşünmeye teşvik etmek, çalışanlara istekle-

rini yükseltme ve önemli olan şeylere odaklanma ilhamı 

verebilir ve uzun vadeli taahhüdü derinleştirebilir.

İşgücünde tutkuyu beslemek henüz kullanılmamış bir fır-

sat. Kâşif tutkusuna sahip insanların daha hızlı öğrenme moti-

vasyonu vardır ve performans iyileştirmeyi artırmakta önemli 

rol oynayabilirler. Tutkuyu beslemek için belirli adımlar atmak 

hem çalışanlar hem de şirketler için ödüllendiricidir.  
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Hükümetlerin ve yatırımcıların baskısı altında 
BP ve Shell gibi endüstri liderleri temiz enerji 
üretimlerini hızlandırıyor.  

Bu yıl petrol devlerinin, özellikle Avrupa’da daha fazla 

elektrik şirketlerine benzemeye başladığı yıl olabilir. Geçen 

ayın sonlarına doğru Royal Dutch Shell, Hollanda’da sahilin 

açıklarında rüzgâr çiftliği inşa etme ihalesini kazandı. Bu 

yılın başlarında, bir pil üreticisine de sahip olan Fransa’nın 

Total’ı, İspanya’da güneş enerjisine ve İskoçya’da bir rüzgâr 

çiftliğine büyük yatırımlar yapma kararı aldı. Total ayrıca 

İspanya’da bir elektrik ve doğal gaz kuruluşu satın aldı ve 

elektrikli araba şarj etme işini genişletmekte BP ve Shell’e 

katılıyor.

Öte yandan şirketler bütçelerini küçültürken, daha fazla 

petrol kuyusu kazma planlarını iptal ediyor. Shell geçenler-

de Meksika körfezindeki ve Kuzey Denizi’ndeki yeni çalışma 

alanlarını erteleyeceğini söyledi, BP de hiçbir yeni ülkede 

petrol aramayacağına söz verdi.

Avrupa’nın Petrol Şirketleri 
Elektriğe Yöneliyor 

STANLEY REED  
New York Times
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Ürünleri hakkındaki iklim değişikliği endişelerini ciddiye 

alması için hükümetler ve yatırımcılar tarafından zorlanan 

Avrupa’nın petrol şirketleri, temiz enerji  (çoğunlukla elekt-

rik, bazen hidrojen) üretimini hızlandırıyor ve doğal gazı 

destekliyor. Doğal gazın kömür ve petrolden yenilenebilir 

enerjiye daha temiz bir geçiş sağlayabileceğini söylüyorlar.

Bazı yöneticiler için, pandemiden kaynaklı benzin tale-

bindeki ani düşüş (ve bununla gelen gelir çöküşü) bileşi-

mini değiştirmezlerse şirketlerinin, soyunun tükenmesiyle 

karşı karşıya olan dinozorlara dönüşeceği hakkında başka 

bir uyarı.

Petrol endüstrisinin birçok kıdemli mensubu tarafından 

paylaşılması, bu görüşü daha da çarpıcı kılıyor.

Dünyaya sunduğumuz şey

Yaklaşık kırk yıldır İtalyan şirketi Eni’de çalışan 65 yaşındaki 

CEO Claudio Descalzi, “Son altı yılda, petrol ürünlerinde 

aşırı oynaklık yaşandı” diyor. Petrol yerine yeşil enerjiye 

dayalı bir iş kurmak istediğini söylüyor. “Oynaklıktan ve 

belirsizlikten kaçınmak istiyoruz.”

Şubat ayında CEO olan BP’nin 29 yıllık emektarı Bernard 

Looney, geçenlerde gazetecilere şöyle dedi: “Dünyanın 

enerjiden istediği şey değişiyor, bu yüzden açıkçası, dünya-

ya sunduğumuz şeyi değiştirmeliyiz.”

Bahis, elektriğin gelecekte temiz enerji sunumunun baş-

lıca aracı olması ve dolayısıyla hızla büyümesiyle ilgili.

Exxon Mobile ve Chevron gibi Amerikan devleri iklimle 

alakalı aynı kapsamdaki hedefleri taahhüt etmekte Avrupalı 

şirketlerden daha yavaş kaldı. Analistler bunun kısmen hü-

kümet ve yatırımcılardan daha az baskı gördükleri için oldu-

ğunu söylüyor (ama Amerika finans topluluğu son zaman-

larda sesini yükseltiyor).

Yatırım bankası Jefferies’de kıdemli analist olan Jason 

Gammel, kariyerindeki herhangi bir noktaya kıyasla, 

Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketleri arasında şirket strateji-

sinde çok daha büyük bir farklılaşma görüldüğünü söylüyor.

Shell ve BP gibi şirketler, dünyadan doğal kaynak çıkar-

maya çok daha az odaklanacakları ve müşterilerinin ihti-

yaçlarına göre özelleştirilmiş bir hizmet olarak enerji sağ-

layacakları bir çağa hazırlanıyor; petrol sondajcısından çok 

elektrik şirketlerine benzeyecekler. 

Maaş bordrolarındaki binlerce mühendisi yeni türden 

enerji tesislerini inşa etmek için; büyük perakende istas-

yonu ağlarını elektrikle çalışan arabaları şarj etmek gibi 

hizmetler sunmak için ve genellikle çeşitli enerji futures kâ-

ğıtlarını alıp satan alım satım masalarını, şehirler veya bü-

yük şirketler için düşük karbonlu enerji ayarlamak için kul-

lanmayı umuyorlar.

Avrupa’nın büyük petrol şirketlerinin tamamı iklim deği-

şikliğine katkıda bulunan karbon emisyonlarını azaltma he-

defi belirledi. Bu şirketlerin çoğu Avrupa Birliği ve İngiltere 

gibi devletler tarafından da benimsenen bir amaç olan 

2050’ye kadar net sıfır hedefine ulaşmaya karar verdi.

Anahtar: Elektrik

Şirketler gittikçe daha fazla yenilenebilir enerji satarak ve 

bazı durumlarda, emisyonları, karbonu emmesi için orman 

dikmek gibi doğaya dayalı çözümlerle dengeleyerek oraya 

ulaşmayı planlıyor.

Elektrik bu stratejilerin çoğunun anahtarı. Araçlar için 

elektrik enerjisi üretip depolayabilen temiz bir gaz olan hid-

rojen de giderek artan bir rol oynuyor.

Önümüzdeki değişimlerin en açık görüldüğü yer BP. Bu 

ay Looney, petrol ve gaz üretimini yüzde 40 azaltıp, yenile-

nebilir enerji gibi düşük emisyonlu işlere olan yatırımını on 

kat artırarak on yıl içinde beş milyar dolara çıkarmak iste-

diğini belirtti. BP, 2030’a kadar birkaç düzine sahil rüzgâr 

çiftliğiyle karşılaştırılabilir miktarda yenilenebilir elektrik 

üretmeyi planlıyor.

Ama Looney, şirketin geleceğinin finanse edilebilme-

si için petrol ve gaz üretiminin korunması gerektiğini de 

söylüyor.

Çevreciler ve analistler,  Looney’nin, BP’nin petrol ve gaz 

üretiminin gelecekte azalacağını söylemesini diğer şirketle-

ri onu takip etmeye itecek bir atılım olarak değerlendiriyor.

Londra’da kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Carbon 

Tracker’in analisti Andrew Giant, BP’nin yöneliminin “açık 

şekilde rakiplerinden farklı” olduğunu söylüyor. Diğer çoğu 

petrol şirketinin şimdiye kadar “daha az fosil yakıt üretme 

olasılığıyla” yüzleşmeyi reddettiğini ekliyor.

Hem çevre hem de yatırım topluluklarında BP ve Shell 

gibi yüzyıllık şirketlerin yeni beceriler öğrenebileceği hak-

kında şüpheler olsa da, bu şirketler göreve ölçek ve teknik 

bilgi getiriyor.

Geçiş, büyük iş

Yakında çıkacak olan New Map kitabının yazarı enerji ta-

rihçisi Daniel Yergin, enerjide yaşanmakta olan dönüşüm 



EYLÜL ‘20  /  8

hakkında “Enerjisinin yüzde 80’i için fosil yakıt kullanan kü-

resel ekonomiden başka bir şeye geçiş yapmak çok büyük 

bir iş” diyor. Ama şunu ekliyor: “Bu şirketler bu ölçekteki 

bir değişim için gerekecek büyük ve karmaşık mühendisli-

ğin yönetiminde gerçekten iyiler.”

Finansal analistler, dretnotların daha şimdiden yön de-

ğiştirmekte olduğunu söylüyor.

Goldman Sachs’ın doğal kaynak araştırmaları başkanı  

Michele Della Vigna, “Bunu yapıyorlar çünkü yönetim bu-

nun yapılması gereken doğru iş olduğuna inanıyor ve aynı 

zamanda hissedarlar da onları fazlaca baskılıyor” diyor. 

Daha şimdiden, 2020 ve 2021 için büyük petrol şirketlerinin 

düşük karbon enerjisi yatırımlarının ortalama olarak serma-

ye harcamalarının yüzde 15’ini bulduğunu, doğal gaz da da-

hil edilirse bunun yüzde 50 civarına çıktığını söylüyor.

Bernstein’den analist Oswald Clint, büyük petrol şirket-

lerinin önümüzdeki on yılda rüzgâr, güneş ve hidrojen gibi 

yenilenebilir enerji işlerini her yıl en az yüzde 25 büyütecek-

lerini tahmin ediyor.

Petrol şirketleri hisseleri, borsa durgunlaştığında yatırım-

cılar tarafından aşağı çekildi. Bunun sebebi kısmen iklim 

değişikliğinin, ürünleri için olan talebi erozyona uğratma 

riski. Avrupa elektrik şirketleri yeni enerji çağını benimse-

mek için petrol endüstrisinden daha fazla şey yapmış olarak 

algılanıyor.

Clint, petrol endüstrisinin değişme isteklerinden bahse-

derken “Bir yatırımcı için bunu başarabileceklerine güven-

mek zor” diyor.

Ama yeni işler ivme kazandıkça fonların yeniden petrol 

hisselerine akmaya başlamasını beklediğini söylüyor.

Zaman zaman, elektrik sağlamak petrol ve gaz için sondaj 

yapmaktan daha az kârlı olmuştur. Ama yöneticiler, rüz-

gâr çiftliklerinin ve güneş enerjisi tarlalarının daha tahmin 

edilebilir bir gelir sağlayacağını düşünüyor. Bunun sebebi 

biraz da müşterilerin yeşil olarak sınıflandırılmış ürünler al-

mak istemesi.

Eni’den Descalzi, şirketin bitkisel maddelerden düşük kar-

bonlu yakıt üretmek için kullandığı Venedik ve Sicilya’daki 

dönüştürülmüş rafinerilerin, bu zorlu yılda geleneksel işleri-

ne kıyasla daha iyi finansal sonuçlar ürettiğini söyledi.

Gerçeklikler ısıracak

Petrol şirketleri bazı petrol ve gaz yatırımlarına devam et-

meleri gerektiği konusunda ısrarcı ve bunun sebebi sadece 

bu getirilerin geleceğin enerji kaynaklarını finanse edebile-

cek olması değil. Total’in CEO’su Patrick Pouyanné, geçen-

lerde analistlere şöyle diyordu: “Yanlış anlaşılmasın, düşük 

maliyetli petrol projeleri geleceğin bir parçası olacak.”

Pandemi sırasında BP, Shell ve Total, portföylerini dik-

katle gözden geçirdi, bunun sebeplerinden biri de iklim 

değişikliğinin ve pandeminin kalıcı etkilerinin (petrol, hâlâ 

işlerinin merkezindeyken belki de on milyarlarca dolara mal 

olan) petrol rezervlerinin hiçbir zaman üretilememesine 

veya önceden beklenenden çok daha az kazanç sağlama-

sına sebep olup olmayacağını belirlemekti. Bu çalışmalar, 

yılın ikinci çeyreği için on milyarlarca dolar zarar yazılmasıy-

la sonuçlandı ve şirketler planlarını yeniden ayarlarken bu 

miktarın artması mümkün.

Wood Mackenzie’de şirket analizleri başkan yardımcısı 

olan Luke Parker, “Bunların sonunu görmüş değiliz” diyor. 

“Enerji dönüşümünün gerçeklikleri ısırdıkça daha fazlası ya-

şanacak.”  
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Zihin sağlığı ve COVID-19
COVID-19’un seyrini genel olarak vaka ve ölüm 
sayılarını gösteren tablolarla takip ediyoruz. 
Peki, pandeminin zihin sağlığı üzerindeki vahim 
sonuçları hakkında ne biliyoruz? 

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı yalnızca “hastalık veya fizik-

sel güçsüzlük yoksunluğu” olarak değil “tam bir fiziksel, zi-

hinsel ve sosyal refah durumu” olarak tanımlıyor. İzlemesi 

nispeten daha kolay olsa da sadece fiziksel sağlığa odak-

lanmak, COVID-19’un büyük etkisinin bir kısmını maskeler. 

Bu makale, COVID-19’un zihin sağlığı üzerindeki etkisine 

dikkat çekiyor ve küresel zihin sağlığı krizinin doğasını, 

ölçeğini ve kapsamını daha iyi anlamaya yardımcı olacak 

bazı fikirler sunuyor. 

DAMIAN WALKER
CARLEIGH KRUBINER

KALIPSO CHALKIDOU
Center for Global Development
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Salgından önce ne biliyorduk?

2017 küresel hastalık yükü araştırmasında, dünya çapın-

daki 56 milyon ölümün yüzde 9’unun nedeni zihin sağlı-

ğı (burada zihinsel ve nörolojik sıkıntılar, madde kullanım 

bozuklukları, kendine zarar verme ve aile içi şiddet yükü 

olarak tanımlanmıştır) sorunlarıdır. Bu rakamlar, ülke grup-

lamaları arasında yük (engelliliğe ayarlanmış yaşam yılı 

(DALY) cinsinden ölçülen) arasındaki farklılığı maskele-

mektedir (yüksek gelirli ülkelerde zihin sağlığı, küresel yü-

kün daha büyük bir bölümünü temsil ediyor ) ancak tüm 

ülkelerde zihin sağlığı, genel yükün önemli ve giderek ar-

tan bir kısmıdır. 

Finanse edilmiyor ve personel yetersiz

Hastalık Kontrol Öncelikleri Projesinin de gösterdiği gibi, 

zihin sağlığına yönelik müdahaleler için harcanan bütçe, 

karşılığını mükemmel şekilde vermektedir. Fakat ne yazık 

ki hâlâ, zihin sağlığı, küresel halk sağlığının nispeten yeter-

siz finanse edilen bir alanı olmayı sürdürüyor. Bu yetersiz 

fonlamanın sonucu, düşük ve orta gelirli ülkelerde psiki-

yatrist ve psikologların sayıca yetersizliğidir. Bu kaynak 

eksikliği, pandemiden önce de karşılanmamış bir ihtiyaç-

tı. Şimdi pandemi, zihin sağlığı hizmetlerine olan ihtiyacı 

daha da artırdı. 

Karantina, zihin sağlığı sorunlarını tetikledi

COVID-19 salgınına karşı Şubat sonunda Çin’de başlayan 

karantinalar sırasında, hızla bir çalışma yapıldı ve daha ön-

ceki karantina uygulamalarının psikolojik etkileri incelen-

di. Bu çalışma Lancet’te yayınlandı. Yazarlar, travma son-

rası stres belirtileri, kafa karışıklığı ve öfke gibi olumsuz 

psikolojik etkiler bildirdi. Endişe kaynakları arasında karan-

tina uygulamalarının uzaması, enfeksiyon korkusu, hayal 

kırıklığı, can sıkıntısı, yetersiz tedarik, yetersiz bilgi, dam-

galama ve finansal kayıplar yer alıyordu. Öngörülen so-

nuçlar; izolasyon, karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin 

psikolojik etkisini gösteren birçok yeni çalışma tarafından 

da doğrulandı. İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, salgın 

sırasında depresyonun neredeyse iki katına çıktığını; ye-

tişkinlerin neredeyse yüzde 20’sinin depresyon yaşadığını 

gösteriyor.

Uzun vadeli ölümcül sonuçlar var

Yoksulluk ve umutsuzluğun uzun vadeli etkileri olabilece-

ğini ve bunun yıllar içinde ölümlerde artışla sonuçlanabi-

leceğini biliyoruz. Bu yılın başında yayınlanan kitaplarında, 

iktisatçı Anne Case ve Angus Deaton, ABD’de son yirmi yıl-

da intihar, aşırı doz uyuşturucu ve alkolizmden kaynakla-

nan ölümlerin çarpıcı şekilde arttığını anlatıyor. Brezilya’da 
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yapılan son araştırmalar, ekonomik durgunluk ile yetişkin 

ölümleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Ülkedeki sağ-

lık ve sosyal refah programının, durgunluğa karşı koru-

yucu bir etkisinin olup olmadığını inceledi. Kötü haber: 

Brezilya’daki durgunluk, ölüm oranlarının artmasında etkili 

olmuştu. İyi haber: Sağlık ve sosyal koruma harcamaları, 

özellikle savunmasız nüfusta üzerindeki olumsuz sağlık et-

kilerini hafifletiyordu. Fakat Brezilya gibi nispeten iyi vergi 

desteği alan halk sağlığı sistemine sahip ülkeler için ge-

çerli olan bu iyi haber, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya için 

geçerli olmayabilir. Bu bölgelerdeki gibi, daha az dayanıklı 

ve yetersiz finanse edilen sistemlerde, krizin etkisine karşı 

koymak daha zor olacaktır.

Şu an bildiklerimiz neler? 

Şubat 2020’de yayınlanan Lancet makalesinin üzerinden 

altı ay geçti ve birkaç istisna dışında dünyanın çoğunda 

karantina önlemleri uygulamaya kondu.

COVID-19 salgınının zihin sağlığı üzerindeki etkisine 

dair kanıtlar giderek artıyor. Bu etkinin altı farklı boyutunu 

görüyoruz:

1
 COVID-19 ile ilgili damgalanma. Bazı hasta ve sağlık 

çalışanları, virüs korkusundan kaynaklanan damga-

lanma ve ayrımcılıkla karşı karşıya. Ev vermeyi red-

detme, sözlü taciz veya dedikodu ve sosyal değer 

kaybı gibi ayrımcılıklara maruz kaldılar ve kalıyorlar. 

Ayrıca bu kişilerin aileleri ve arkadaşları da dolaylı bir 

damgalanma yaşıyor. 

2
 COVID-19 enfeksiyonunun sonraki etkileri. Virüse ya-

kalanan ve iyileşen kişilerde bu enfeksiyonun sonra-

dan ne tür nörolojik veya psikolojik etkileri olacağını 

bilmiyoruz. Etkilerin sadece üçte bir kadarı tahmin 

edilebiliyor.  

3
	 COVID-19 bulaşma korkusu ve bu korkunun yayıl- 

ması. 

4
 Karantina ve okulların kapatılması gibi COVID-19’un 

yayılımını kontrol etmeye yönelik önlemlerden kay-

naklanan sorunlar. Örneğin: 

• Wang ve meslektaşları Çin’de, salgının ilk aşama-

sında, pandeminin anksiyete ve depresyon da dahil 

psikolojik etkisini araştırdı. Katılımcıların yüzde 16,5’i 

orta ila şiddetli depresyon; yüzde 28,8’i ise orta ila 

şiddetli anksiyete belirtileri bildirdi. 

• İngiltere’de yapılan bir araştırma, klinik olarak önemli 

kabul edilen zihinsel sıkıntı düzeyinin nüfusa oranı-

nın 2018-2019’da yüzde 18,9 iken, İngiltere’de uygula-

nan bir aylık karantina uygulamasının ardından Nisan 

2020’de yüzde 27,3’e yükseldiğini buldu. 

• ABD’de yapılan bir araştırma, 2018’de yetişkinlerde 

yüzde 3,9 olan ciddi psikolojik sıkıntı yaşama oranı-

nın, Nisan 2020’de yüzde 13,6’ya yükseldiğini buldu.  

• Güney Afrika Depresyon ve Anksiyete Grubu tara-

fından yapılan yakın tarihli bir anket, katılımcıların 

yaklaşık yarısının karantina sırasında finansal stres ve 

baskı hissettiğini ve bunun yaşadıkları ana zorluklar-

dan biri olduğunu ortaya koydu. Ayrıca katılımcıların 

yarısından fazlası, kaygı ve paniğin büyük bir zorluk 

olduğunu söyledi.

• Addis Ababa’dan Zagreb’e kadar tüm dünyada, ço-

cuk istismarı ve aile içi şiddet raporları arttı.

5
 İşsizliğin, borçlanmanın ve yoksulluğun zihin sağlığı 

üzerindeki uzun vadeli etkileri. Yakın tarihli bir rapor, 

bundan sonraki on yıl içinde ABD’de, COVID-19 ne-

deniyle çok sayıda umutsuzluk ölümü (uyuşturucu, 

alkol ve intihar nedenli ölümler) olabileceğini tahmin 

ediyor. Bu konudaki belirsizlik göz önüne alındığın-

da, kriz sonrasında umutsuzluk nedenli ölümlerde 

28.000 (hızlı iyileşme, işsizliğin umutsuzluk ölümle-

ri üzerindeki etkisinin az olması) ila 154.000 (yavaş 

iyileşme, işsizliğin umutsuzluk ölümleri üzerindeki 

etkisinin büyük olması) arasında bir artış söz konusu 

olabilir. 

6
 Mevcut zihin sağlığı hizmetlerinin aksaması. Örneğin 

Indian Times’ta yayınlanan bir makale, zihin sağlığı 

hizmetlerinin COVID-19 nedeniyle kesintiye uğradığı-

nı yazdı. Ülkenin en büyük psikiyatri hastanelerinden 

biri, pandemiden önce günde 1200 ila 1300 arasında 

ayakta hasta görürken, Hindistan’da 24 Mart’ta başla-

yan karantinadan birkaç hafta sonra, bu hasta sayısı 

sıfıra düştü. 

Hâlâ bilmediğimiz neler var? 

Açık konuşalım; COVID-19’un insanların zihin sağlığını na-

sıl etkilediğine dair hâlâ bilmediğimiz pek çok şey var. 

Pandeminin zihin sağlığı üzerindeki gerçek bedelini eksik-

siz şekilde anlamamız, yıllar alacak.
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Söylendiği gibi “Ancak ölçülebilen yönetilir”.  Bu sözün 

bir sonucu da “Ancak finanse edilen ölçülür” olabilir. Ne 

yazık ki özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde zihin sağlı-

ğı, tarih boyunca yetersiz finanse edilmiştir. COVID-19’un 

dolaylı hasarını değerlendirme çalışmaları, daha az dam-

galanma, kanser bakımı, anne ve çocuk sağlığı ve sıtma 

tedavisi gibi daha iyi finanse edilmiş ve daha iyi ölçülmüş 

alanlara yöneldi. Konu zihin sağlığı hizmetleri olduğunda, 

bunun düşük ve orta gelirli ülkelerde daha az önem gör-

düğü kuşkusuz. Ama paradoksal olarak bu durum, belki 

de bu hizmetleri “daha iyi inşa etmek” için eşsiz bir fır-

sat sunuyor. Düşük gelirli ülkeler, yüksek gelirli ülkelerde 

yaşanan; kurumlara aşırı bağımlılık ve biyomedikal yak-

laşım gibi zihin sağlığı hizmetlerinin en kötü yanlarından 

kaçınabilir. Zihin sağlığı hizmetleri bakımından düşük 

ve orta gelirli ülkelerin keşfedeceği seçenekler arasında 

e-hizmetler veya tele- hizmetler ile diğer dijital çözümler 

bulunmaktadır.

Şimdiye kadar bildirilen aşırı zihin sağlığı yükünün geçi-

ci mi yoksa kalıcı mı olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle 

ikisi de olacaktır; bazı sorunlar geçici, bazıları uzun sü-

reli. Bu sorunların gerçek zihinsel bozukluklara dönüşüp 

dönüşmeyeceğini de bilmiyoruz. Karantinadan sonra zi-

hinsel sıkıntılardaki ilk artış ve yukarıda bahsedilen Çin, 

İngiltere ve ABD’de yapılan üç çalışma, sadece karanti-

nanın ilk aşamasında ortaya çıkan zihinsel sorunları ölçü-

yor. Ama bu sıkıntılar, insanlar duruma uyum sağladıkça 

dengelenebilecek veya düşebilecek duygusal tepkiler de 

olabilir. Fakat İngiltere’de yapılan araştırmanın sonuçlarını 

açıklayan yazarlar; “Karantinanın ekonomik sonuçları orta-

ya çıktığında, izinler işten çıkarmalara dönüştüğünde, kre-

di ödemelerine verilen aralar sona erdiğinde ve durgunluk 

tam anlamıyla başladığında, bazı kişilerde kalıcı sorunlar 

ve klinik anlamda önemli zihin sağlığı bozuklukları bekle-

yebiliriz. Aynı zamanda ekonomik durgunluğun intihar ve 

akıl hastalığı nedeniyle hastaneye başvurma oranlarında 

artış gibi zihin sağlığı üzerinde tanımlanmış uzun vadeli 

etkileri de vardır” diyor. 

Birleşmiş Milletlerin, iş ortaklarının ve ulusal hükümet-

lerin bu benzeri görülmemiş ihtiyaç artışına nasıl cevap 

vereceğini göreceğiz. Pandemi, zihin sağlığı hizmetlerini 

yeniden tasarlamak için tarihi bir fırsat sunuyor. Bakalım 

hükümetler ve fon sağlayıcılar, bu zorluğun üstesinden 

gelebilecek mi?  
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Mars’ı Keşfetmek İçin  
5 Neden

Mars aracı Perseverance’ın uzaya fırlatılması, ABD’nin gü-

neş sistemimizi anlamak için gerçekleştirdiği son uzay 

görevi oldu. Kızıl Gezegen’e 2021 Şubat ayının ortalarında 

varması bekleniyor. Araç antik mikrobal yaşam bulgula-

rı aramak, kayaların fotoğraflarını ve videolarını çekmek, 

toprak ve kaya örneklerini delmek, Jezero kraterinin üze-

rinde küçük bir helikopter uçurmak gibi görevleri yerine 

getirebileceği cihazlarla donanmış. 

Mars keşif için çok değerli bir yer çünkü önümüzdeki altı 

buçuk ay içinde ulaşılabilir bir yerde. Bilimsel keşifler için 

büyük fırsatlar sunuyor. Bu görev, Mars’tan örnekleri dünya-

ya getirmek için ilk adımlardan biri. Mars keşfinin pek çok 

faydası olacak.

Yaşamın kökenini anlamak

Perseverance’ın iniş yapması beklenen alanın 3,5 milyar 

yıl önce suyla dolu bir göl olduğuna inanılıyor. Mikrobal 

DARRELL WEST
Brookings
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yaşamın kalıntılarını araştırmak ve yeni teknolojileri test 

etmek için ideal bir yer olarak görülüyor.

Görev, Mars’ta milyarlarca yıl önce mikrobal yaşamın 

olup olmadığını araştıracak, bulunursa, yaşamın dünyaya 

özgü olmadığı da ortaya çıkacak. NASA’dan Chris McKay’e 

göre bu olağanüstü bir keşif olur: “Güneş sistemimizde, ya-

şam iki yerde başladıysa, evrenimiz hakkında muazzam bir 

şey öğrenmiş oluruz: Evrenimiz yaşam dolu olabilir. Yaşam, 

evrenin doğal bir özelliği haline gelir.”

Yaşamın kökenleri ve evrendeki yeri, bilim, din ve felse-

fenin merkezinde yer alır. Bize gelecek olursak, insanlar, 

en ilkel hallerindeyken bile, yaşamın sadece Dünya geze-

geninde olduğunu, güneş sisteminde veya evrende başka 

bir yerde olmadığını düşündü. Bu varsayım etrafında dini ve 

felsefi anlatılar oluşturduk. 

İlerideki görevlerde, diğer gezegenlerde mikrobal yaşam 

kalıntısı bulunursa, etkileri çarpıcı olacaktır. İnsanlığın tüm 

bakış açısını değiştirecektir. 

Yeni teknolojiler geliştirmek

ABD uzay programı, teknolojide inovasyon için olağanüstü 

bir katalizör görevi gördü. GPS ve tıbbi teşhis araçlarından 

kablosuz teknoloji ve telefon kameralarına kadar pek çok 

şey, en azından kısmen bu uzay programının ürünüdür. 

Uzayın keşfi, NASA’nın uzak mesafeler arasında nasıl ileti-

şim kurulacağını öğrenmesini, isabetli navigasyon araçları 

icat edilmesini, büyük oranda verinin depolanması, ile-

tilmesi ve işleme tabi tutulmasını, dijital görüntüleme ve 

teletıp ile sağlık meselesine eğilinmesini, dünya çağında 

bilim insanlarının işbirliği yapmasını gerektirdi. 

Mars’a gitmek de benzeri bir icatçılık gerektiriyor. Bilim 

insanlarının antik kayalarda nasıl yaşam arayacaklarını, kaya 

örneklerini nasıl deleceklerini, yüksek çözünürlüklü video-

ları nasıl çekeceklerini, yerçekiminin dünyanınkinden yüzde 

40 daha az olduğu bir yerde nasıl uçan makineler yapacak-

larını, kısa sürede dünyaya nasıl enformasyon gönderecek-

lerini çözmesi gerekiyor. 

Uzay turizmini teşvik etmek

Yakın gelecekte, turistler dünya çevresinde dolaşma tur-

larına katılabilecek, uzay istasyonlarını ziyaret edebilecek, 

Ay’ın yörüngesinde gezebilecek, hatta Mars’a bile gidebi-

lecek. Uygun bir fiyata, ağırlıksız olmayı, gezegeni dışarı-

dan görmeyi, yıldızlara dünya atmosferi dışından bakmayı 

tecrübe edecekler. 

Mars programı uzay turizmine de katkıda bulunacak. 

Ağırlıksız ve düşük yerçekiminde insan performansının na-

sıl geliştirileceğine dair çalışmalar, gelecek yıllardaki seya-

hatlerin önünü açacak. 

Uzay turizminin gelişmesi, insanlık ufkunu genişletecek. 

Dünyanın hassas bir ekosistem olduğunu, korunmaya ihtiyaç 

duyduğunu, farklı ülkelerden insanların neden bir araya ge-

lip küresel sorunları çözmek zorunda olduğunu gösterecek. 

Uzay madenciliğini geliştirmek

Güneş sistemindeki pek çok nesne, dünyada da var olan 

benzer mineraller ve kimyasallardan oluşur. Bu da, bazı 

asteroidler, uydular ve gezegenlerin mineral ve nadir ele-

mentler açısından zengin olabileceği anlamına gelir. Bu 

materyalleri güvenli şekilde nasıl çıkaracağımızı ve dünya-

ya getireceğimizi çözmek uzay keşfi açısından çok önemli 

bir adım olacaktır. Dünyada nadir bulunan elementlerin 

başka bir yerde bolca bulunması, imalat, ürün tasarımı ve 

kaynak dağılımı açısından yeni fırsatlar sunacaktır. 

İleri bilim

İnsanlığın en önemli özelliklerinden biri, yaşam ve evren 

hakkındaki merakıdır. Uzayın keşfi, bilgiye olan açlığımızı 

dindirmemize yardımcı olacaktır. 

Önümüzdeki on yıl bilim insanları için heyecan verici ola-

cak. Uzay teleskopları, uzay yolculuğu ve robotikteki geliş-

meler yeni verilere ulaşmamızı sağlayacak. On veya yirmi yıl 

sonra, insanlığı yüz yıllardır meşgul eden bazı sorulara yanıt 

bulabiliriz.   


