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1980’li yıllardan beri dünyanın birçok yerinde hızla artan 

ekonomik eşitsizlik göz önünde bulundurulduğunda, zen-

ginliğin yeniden dağıtılması ve sınıf temelli siyasetin geri 

dönmesini bekleyebilirsiniz. Bu pek de gerçekleşmedi, en 

azından doğrudan.

Büyük resmi anlayabilmek için, 1948 ile 2020 arasında 

yapılmış 300’den fazla seçimi kapsayan yeni bir oy dağılı-

mı veri tabanını kullanarak, 50 tane batılı ve batılı olmayan 

demokrasideki siyasi bölünmelerin uzun vadeli tarihini 

araştırdık.

Analizimizden ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri, 

batı demokrasilerinde “sınıf temelli parti sistemlerinden” 

“çoklu elit parti sistemlerine” geçiş olarak adlandırdığımız 

gelişme oldu. 1950’li ve 1960’lı yıllarda, batı demokrasile-

rinde sol kanat partilerine verilen oylar “sınıf temelliydi”, 

yani daha düşük gelir ve daha az eğitimli seçmenlerle güçlü 

şekilde bağlıydı. O zamandan beri, bu oylar yüksek eğitimli 

seçmenlerle daha fazla ilişkilendirilmeye başlandı. 2010’lu 

yıllar gelirin ve eğitimin insanların nasıl oy verdiğine olan 

Siyaset ve İki Tür Elit
AMORY GETHIN

CLARA MARTINEZ-TOLEDANO 
THOMAS PIKETTY
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etkisinde kayda değer bir değişime yol açtı. Yüksek gelirli 

insanlar sağa oy vermeye devam ederken, yüksek eğitime 

sahip insanlar (üniversite diplomasına sahip olanlar gibi) 

sola kaydı. Bu ayrım tarihi, siyasi ve kurumsal farklılıklarına 

rağmen neredeyse bütün batı ülkelerinde belirgin. 

Bu kayda değer dönüşümün açıklaması nedir? Öncelikle, 

klasik cevap kimlik siyasetinin artan yaygınlığını hatırlatı-

yor. Çevrecilikle, toplumsal cinsiyet eşitliğiyle, cinsel ve 

etnik azınlıkların hakları ve daha güncel olarak göçmenlik-

le ilgili soruların siyasi tartışmalardaki önemi gittikçe arttı, 

yeni yeşil ve göçmen karşıtı partiler seçimlerde yükseldi. 

Gelir miktarı sosyal demokrat partileri muhafazakâr par-

tilerden ayırmaya devam ederken, günümüzde yeşil ve 

göçmen karşıtı partilerin destekçilerini en keskin şekilde 

ayıran şey eğitim düzeyidir. 

Küresel ideolojinin yükselişi

Bu uzun vadeli evrimi açıklayabilecek bir diğer mekaniz-

ma ise eğitimin yayılma sürecinin kendisiyle alâkalıdır. 

1950’li ve 1960’lı yıllarda seçmenlerin çoğu en fazla ilko-

kul veya lise eğitimine sahipti. Bu bağlamda, sosyal eşit-

sizlikleri azaltmak isteyen partiler basit şekilde herkesin 

ilkokul ve lise eğitimi almasını sağlamayı amaçlayabilirdi. 

Üniversite eğitiminin yaygınlaşmasıyla, işler daha kar-

maşık hale geldi. Bir zamanlar eğitim sistemine erişimde 

eşitliği savunur pozisyonda görülen sol kanat partileri, 

gittikçe daha fazla asıl olarak yüksek eğitim oyununun 

kazananlarını savunan partiler olarak görülüyor. Bunun, 

bu partilerin de eğitimden faydalanmayanlar tarafından 

tepkiyle karşılanmasına katkıda bulunduğu ve bazılarının 

göçmen karşıtı partilere veya çekimserliğe kaymasını ge-

tirdiği ileri sürülebilir. Sonuç olarak, sosyal demokrat par-

tilerin seçmenleri gittikçe daha fazla yüksek eğitimlilerle 

sınırlı olmaya başladı.

İlgili üçüncü bir mekanizma ise, özel mülkiyet çıkarlarını 

her şeyin önüne koyan ve kapitalizmin radikal bir dönüşü-

me uğratılabileceği fikrini saf dışı eden küresel bir ideolo-

jinin yükselişidir. 1980’li yıllardan beri geleneksel sol kanat 

partilerinin platformlarının ılımlılığı (İngiltere’deki Yeni İşçi 

Partisini düşünün) ve bazı örneklerde neoliberal politika-

ları desteklemeye yönelmeleri, sınıf ayrımlarının siyasette 

ciddiye alınmasının gözden düşmesine, sonrasında da bu 

partilerin erime sürecine girmesine ve kimlik temelli mü-

cadelelerin yükselişine katkıda bulundu.

Sebepleri ne olursa olsun, bu derin dönüşümün sonuçları 

oldukça açık. Siyasi sistemler daha çok iki tür eliti (iyi eğitim-

liler ve varlıklılar) temsil etmeye başladıkça en dezavantajlı 

vatandaşların ilgileri için pek fazla ifade alanı bırakmadılar. 

İngiltere’de, diğer birçok batı demokrasisinde olduğu gibi 

düşük gelirli ve düşük eğitimli vatandaşlar arasında son yıl-

larda çekimser kalma eğilimi fırladı. Kayda değer bir kitapta 

Geoffrey Evans ve James Tilley bu “İngiliz işçi sınıfının siyasi 

olarak dışlanmasının” siyasi partilerin ve medyanın eşitsizlik 

sorularına gittikçe daha az yer vermesiyle nasıl tetiklendi-

ğini gösteriyor. Sınıflar ölmedi, üç siyaset bilimcinin 15 yıl 

önce belirttiği gibi: Canlı canlı gömüldü.

Popülizmin kök salması

Ama, dünyanın en azından bir yerinde, Avrupa’da seç-

menleri açık şekilde sınıf hatları doğrultusunda bölmeye 

Clara Martínez-Toledano Thomas Piketty
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devam eden bir siyasi mücadele alanı var. Analizlerimizin 

gösterdiğine göre 1970’li yıllardan beri Avrupa Birliği’nde 

gerçekleşen her referandumda, düşük gelirli ve daha az 

eğitimli seçmenler uluslarüstü entegrasyonun ilerlemesi-

ne muhalefetlerini belirtme konusunda bir araya geliyor. 

Bir açıdan, bu şaşırtıcı değil. Neredeyse sadece insan ve 

para akışının liberalleşmesine ve sıkı mali kuralların empo-

ze edilmesine odaklanan bir birlikte, 21. yüzyılın regülas-

yonsuz kapitalizminin yarattığı şokların cezasını en çok çe-

ken o çalışanlar için kazanacak neredeyse hiçbir şey yok. 

Brexit bu uzun sürecin sonucunu temsil ediyor. 2016’da, 

İngiltere’deki seçmenlerin en düşük gelirli yüzde 10’unun 

yalnızca yüzde 35’i Avrupa Birliği’nde kalmak için oy verdi, 

tıpkı seçmenlerin en varlıklı yüzde 10’unun üçte ikisi gibi. 

Onlarca yıldan beri ilk kez, siyasi ve sosyal olarak geride 

bırakılmış vatandaşlar (2008 sonrası kemer sıkma önlem-

lerinin ağırlığını taşıyanlar da dahil olmak üzere) kendi en-

dişelerini seslendirebildi.

Birçoğu, bu küreselleşme çağında ekonomik güven-

sizliğin ve kültürel endişenin “popülizmin” siyasi sistem-

lerimizde geri dönülemez şekilde kök salmasına imkân 

verdiğinden yakınıyor. Bulgularımız, bunun temellerinin 

kısmen, birkaç on yıl boyunca “elitizmin” yeni bir biçimi 

tarafından atılmış olabileceğini gösteriyor. Batı demokra-

silerinin karşı karşıya olduğu siyasi krizlerle başa çıkmak, 

var olan demokratik kurumlar tarafından temsil edildikle-

rini hissetmeyen vatandaşlara yeniden seslerini duyurma 

imkânı vermeyi gerektirecek. Her şeyin ötesinde, onları 

küreselleşmenin ve teknolojik değişimin yalnızca küçük 

bir azınlıktan fazlasının çıkarlarına hizmet edebileceğine 

ikna edebilmek için yeterince istekli ve güvenilir platform-

lar tasarlamayı gerektirecek.  

* Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano ve Thomas Piketty, “Siyasi 
Bölünmeler ve Sosyal Eşitsizlikler: Elli Demokrasinin Araştırması”nın 
yazarları, 1948-2020
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Ekonomi ve evrim aslında temel itibariyle aynı alanda fa-

aliyet gösterir: Her ikisi de verimlilik seçimine dairdir. Tek 

fark, birinin diğerinden milyarlarca yıl daha uzun süredir 

var olmasıdır. Her ikisinde de “görünmez el” sihri söz ko-

nusudur; çapraşık, plansız, “kendiliğinden örgütlenen” 

sistemler. Maalesef, iktisatçılar, doğal bilimcilerin hayatın 

organizasyon sırlarına dair keşfettiklerini ekonomi alanın-

da keşfedebilmiş değil. Yine de hayatımızı ekonomik fikir-

lerin yönettiği düşünülürse, Leslie Orgel’in ikinci kanunu-

nu (“Evrim sizden akıllıdır”) ekonomiye uyarlamamız kritik 

önem taşır. 

Örneğin, evrimin kanlı dişler ve pençelerin rekabetçi 

bencilliğinden ibaret olmadığını öğrenmek biyolog olma-

yanları şaşırtabilir; evrim aynı zamanda “acımasız derece-

de işbirlikçidir”. Hayatta kalmayı sağlayan bu işbirliğinin 

Diğer Görünmez El
Hayatın belirli bencillikleri kısıtlamasının nedeni

JAG BHALLA
Noema
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korunması da belirli türden bencilliklerin bastırılmasını ge-

rektirir. Biyologlar, birçok iktisatçıdan farklı olarak, “açgöz-

lülük iyidir” anlayışının ne zaman ölümcül bir hal aldığını 

bilir. 

“İşbirliğinin evriminin tüm canlılar açısından temel önem 

taşıdığı” tartışılmaz bir gerçek. Biyolog Nicholas Davies, 

Kevin Foster ve Arvid Ågren’in Nature Ecology&Evolution’da 

yayınlanan makalesinin ilk satırı, tüm biyologların hemfikir 

olduğu bu sözlerle başlıyor. Makale “temel bir bilmeceyi” 

ele alıyor: “Evrim neden belirli bir genom, organizma ya da 

topluma zarar verecek bencil isyan yerine işbirliğine ya-

pılan yatırıma destek olur?” Bu konu iktisatçılar açısından 

da kilit önem taşıyor. Yazarlar, “biyolojinin her düzeyin-

deki işbirliğini zorunlulukların şekillendirdiğine dair” bol 

miktarda kanıt sunuyor. Zorunluluklar “işbirliğine yönelik 

bir ittifaktaki bencil davranışları azaltacak şekilde evrilen 

eylemler” olarak tanımlanıyor. Gerçek hayattan birçok ör-

nekle anlatılan bu model, bir toplumda yeni bencil unsur-

lar devreye girdiğinde bu davranışın hızlı şekilde bastırıldı-

ğını söylüyor. “Aksi halde bencilliğin getireceği kazanımlar 

yıkıcı derecede riskli bir hal alır.”

Evrimden çıkarılacak bu dersler ekonomiye dair dikkat 

çeken iki temel eleştiriye dair değildir. Mesele “rasyonalite-

den” sapma ya da “piyasadaki aksamalar” değildir. Hayali 

piyasa oyuncuları kapsamlı yerel teşviklere ne kadar ras-

yonel tepki verirse versin, kendiliğinden örgütlenmenin 

sistemsel etkileri iyi huylu olmayabilir. Biyolojide bu etki 

kolektif bir yıkım şeklinde ortaya çıkar. Sadece belirli tür-

lerden kendiliğinden örgütlenen karmaşık sistemler kolek-

tif fayda sağlayacak sonuçları ortaya çıkarabilir. Milyarlarca 

yıldır sürdürülen Ar-Ge çalışmaları, bu konuda hangi nu-

maraların işe yarayacağını bize öğretti. 

Hayat mecburen Rus matruşka bebekleri gibi sıralan-

mış hiyerarşik bir işbirliği yapısına sahiptir. Bu yapının her 

düzeyinde bencilliği bastıran zorunluluklar söz konusudur. 

Bunları “işbirliği yaptırım politikaları” olarak adlandırabiliriz. 

Gen işbirlikçidir
Bencil olarak adlandırılan tüm genler bir yandan da ge-

nomdaki diğer genlerle işbirliği yapar; gen ekibi “hayat-

ta kalma aracını” (beden olarak da bilinir) kolektif şekilde 

oluşturur ve (birlikte) yönetir. Tüm karmaşık hücreler gü-

cünü işbirliğinden alır (enerji santralini oluşturan parçalar, 

kloroplastlar ve mitokondria, simbiyoz sayesinde ortaya 

çıkar). Çok hücreli organizmaların tamamı, işbirlikçi “hüc-

reler topluluğu” halindedir. Gruplar halinde yaşayan türler, 

hayatta kalma becerisinin grup üyelerinin zindeliğine bağ-

lı olduğu farklı düzeylerde süper organizmalar oluşturur 

(sosyal gruplar daha gevşek bir yapıya sahiptir, ancak yine 

de kapsamlı bir hayatta kalma aracı oluştururlar). Farklı tür-

ler arasındaki işbirliği de sıklıkla görülür (simbiyoz bir istis-

na değil, kuraldır). Hatta, biyolog ve yazar David Haskell’in 
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de belirttiği gibi, bir ağaç aslında bir farklı türlerden oluşan 

“hücre topluluğudur: mantar, bakteri, protist, alg, nema-

tod ve bitki”. Sıklıkla, “hayatta kalabilen en küçük genetik 

birim… bir ağla birbirine bağlanan bir topluluktur”.

İlginçtir, acımasız derecede işbirlikçi olmanın faydala-

rından yararlanmak için bir beyne sahip olmanız bile ge-

rekmez. Mikroplar, örneğin biyokimyasal “kamu malları” 

üretme konusunda, yoğun bir işbirliği gerçekleştirir. Bu 

kamu malları da bedava ve ucuza kullanımı önleyen işbirli-

ği yaptırım politikaları ile korunur (elbette bunun antamor-

fik bir benzetme olduğunu akılda tutmak gerekir, çünkü 

mikrobik aktörlerin hiçbirinin böyle bir anlayışı ya da niyeti 

yoktur). Bu konudaki bilimsel uzlaşı zaman içinde değiş-

miştir. Öyle ki Richard Dawkins, Gen Bencildir kitabının 

30. yıldönümü baskısında, kitaba “Gen İşbirlikçidir” adını 

vermesinin daha doğru olacağını söyler. Bunu yapmış ol-

saydı ekonomik ve politik yaşamımız onlarca yıl boyunca 

daha az zarar görmüş olabilirdi. 

Açgözlülüğün iyi olmadığını, bencilliğin kontrolden çık-

tığını gösteren örneklerden biri kanserdir. Tümörler tüm 

organizmaların bastırmak için ellerinden geleni yapması 

gereken hücresel düzeydeki bencilliklerdir. The Cheating 

Cell kitabının yazarı Athena Aktipis ve diğer evrimci biyo-

logların, 2015 tarihli bir makalede anlattığı gibi, hain kan-

ser hücrelerinin en belirleyici özelliklerinden biri, orga-

nizmanın zararı pahasına zindelik kazanmalarıdır. Yazarlar 

kaçınılmaz olarak piyasalarla paralellikler kurarak en bariz 

iki kanser stratejisinin “demografik hile” ve “ekonomik hile” 

olduğunu söyler. Kanser hücreleri bulundukları bedenin 

biyolojik toplumsal sözleşmesini hileyle ihlal eder.

Çok hücreli organizmalardaki uygulanabilir tüm bi-

yo-toplumsal sözleşme şu kuralı barındırmalıdır: Bütünün 

sağlığı, herhangi bir parçanın çıkarlarından daha önemli-

dir. Aksi halde, parçalar asalak hale gelir, bütünün hayatta 

kalma becerisinin zarar görmesi pahasına kişisel kazançlar 

sağlar. Düzenleme altına alınmayan parçalar bütünü öldü-

rebilir. İnsanlar da işbirliği yapmaya mecburdur: Hayatta 

kalabilmek için diğer insanlarla işbirliği yapmak dışında 

bir seçeneğimiz yoktur. Hatta evrimci biyolog David Sloan 

Wilson ekip çalışmasını insanlığın “imza adaptasyon yön-

temi” olarak tanımlar. Bizler evrimin en verimli süper iş-

birlikçileriyiz; ekonomilerimiz, dünya geneline yayılan 

tekno-politik süper işbirliklerini kolaylaştıran toplumsal 

metabolizmalarımızdır. 

Kabile ve toplum olmadan
Maalesef birçok iktisatçının kullandığı fikirler, bilimsel ve-

rilerle desteklenen süper sosyal, süper işbirlikçi, birbirine 

sıkı şekilde bağımlı tür anlayışından değil, “metodolojik 

bireycilik” anlayışından fazlasıyla etkilenmiştir. Bu iktisat-

çı bireycilik tarzı genellikle, insanları “tabiatı gereği her-

kesin herkesle savaştığı” bir tür olarak resmeden Thomas 

Hobbes’un fikirlerinin varyasyonlarıdır. Ancak bu etkileyici 

imaj ve mantık, bilimsel açıdan yanlış ve gerçek dışıdır (ay-

dınlanmanın politik ve ekonomik sistemlere dair fikirlerini 

geliştirmesi bakımından da korkunç bir temeldir). Charles 

Darwin insanların toplumsal varlıklar olduğuna dair koca 

bir kitap yazmıştır. Darwin, Hobbes’un anlayışını benim-

semiş insanların “anormal canavarlar” olacağını söyler. 

Margaret Thatcher’ın bilimi yadsıyan “toplum diye bir şey 

yoktur” sloganının aksine, kabile ve toplum olmadan ha-

yatta kalabilen tek bir insan yoktur.  Wilson’un dediği gibi, 

“atalarımızı farklı kılan şey grup içindeki yıkıcı davranışları 

kolektif şekilde bastırma, işbirliğini hâkim hayatta kalma 

stratejisi haline getirme becerisidir”.

Biyolojik işbirliklerindeki işbölümü, “karşılıklı bağımlılıklı 

zindeliği” ortaya çıkarır. Aktipis, bugüne dek bencilce ol-

mayan (özgecilik olarak da bilinir) davranışların evrimini 

açıklamakta kullanılan ilişkilere ve karşılıklılığa dayanma-

yan ortak çıkarlar modelini bu sözlerle anlatır. İşbirliği ge-

lişerek solo stratejilerden daha verimli bir hale geldiğinde 

oyunun kuralları değişir; artık hayatta kalabilmek ve ge-

lişebilmek için birlikte çalışacağınız insanlara ihtiyacınız 

vardır. Daha sağlıklı bir ekonomi ve sağduyulu bir politi-

ka için buradan da kesinlikle çıkarılması gereken dersler 

vardır. 

Bu derslerden söz eden Wilson ve John Gowdy şöyle 

der: “Görünmez el benzetmesi hem insanlar hem de diğer 

türler açısından… (ancak) belirli koşulların gerçekleşmesi 

durumunda, geçerli olabilir.” Burada ayrıntılara giremiyo-

ruz, ancak önemli olan, bunun temel ekonomik varsayım 

ve öğretilerle çelişiyor olmasıdır. Wilson şöyle açıklıyor: 

“Her türden bırakınız yapsınlar anlayışının sorunu… alt ka-

demedeki unsurların (ister bir birey ister küçük bir şirket 

isterse de Google gibi bir dev olsun) kendi küçük çıkarları-

nı kollamasının kamu yararına hizmet edeceği görüşünün 

yanlış olmasıdır.”

Biyolojinin görünmez eli daha bilinçlidir. Bu anlayış mil-

yarlarca yıl boyunca akıl almaz çeşitlilikte süper karmaşık 



EYLÜL ‘21  /  7

işbirliklerini test etmiştir ve yeterince verimli olmayan ya da 

kolektif karmaşa yaratan bencil yapılanmaların birçoğunu 

sektirmeden, yorulmadan ve acımadan ortadan kaldırmıştır. 

Bu yaşamın genelini kapsayan mantığın evrimsel bilge-

liğinin ekonomik ve politik eşdeğerlerine ihtiyacımız var. 

Örneğin, tümörleri bastıran genleri ve bilinçsiz bencilliği 

bastıran işbirliği yaptırım politikalarını örnek alan politika-

lar gerekli. Bu da serbest piyasaları savunanların düzen-

lemelere karşı çıkan reflekslerinin bütünüyle gözden ge-

çirilmesini gerektiriyor. Wilson muzip şekilde şöyle diyor: 

“Düzenlenmemiş bir organizma, ölü bir organizmadır.” 

Asalak kazançları tespit etmenin ve bastırmanın yollarını 

bulmamız gerekiyor; örneğin gelirlerini elde ettiği altyapı-

nın bakım masraflarını gerekçe göstererek vergi ödeme-

yen Amazon gibi dev şirketler ya da hemşirelerden daha 

az vergi veren milyarderler.

Kontrolsüz hırs
Rus matruşka bebekleri gibi sıralanmış hayatta kalma 

araçlarımızı özenle korumalıyız: topluluk, şehir, ülkeden, 

gezegenin biyosferine dek uzanan tüm katmanlara dek. 

İşbirliği yaptırım politikalarımızın bizi ve diğerlerini, başka-

larına zarar verme pahasına kazanç sağlama anlayışından 

koruması gerekir. Evrim, bunların gerçekleşmemesi duru-

munda bizi kolektif çöküşün beklediğini gösteriyor. 

Ancak maalesef, mevcut kapitalizm genellikle kanser 

mantığını örnek alıyor; kontrolsüz hırs iyidir anlayışı politik 

yapımıza yayılmış. İktisatçılar kolektif açıdan acı verici ya 

da kötü sonuçlar doğuracağı ortada olan, evrimin bastı-

racağı davranışları “rasyonel” olarak adlandırmaya devem 

ediyor: Mahkûmun ikilemi benzeri, işbirliğine karşı çıkan, 

sado-kapitalist, zararlı “rasyonellik” ya da siyaset bilimci 

Elinor Ostrom’un, ekonomik anlayışla yönetilmeyen birçok 

toplumda kolaylıkla çözüldüğünü ortaya koyduğu, ortak 

intihara sürükleyen açgözlü “ortak varlıkların trajedisi” tak-

tikleri gibi.

Bir anlamda bütün bunların çok bariz olması gerekir; 

hiçbir takımda yer aldınız mı? Bu mantık birçok şekilde dile 

getirilmiştir: Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi kitabın-

da “Amerikalılar Doğru Anlaşılmış Çıkar İlkesi Sayesinde 

Bireysellikle Nasıl Mücadele Ediyor” başlıklı bir bölüm var-

dır. Tocqueville, bizim tamamen doğal olarak kabul etti-

ğimiz bireyselliği, sonradan ortaya çıkmış bir olgu olarak 

tanımlar. 

Bireysellik sözcüğü bile İngiliz diline büyük ölçüde 

Tocqueville’in eserlerinin çevirisi sonrasında girdi. Ancak 

liderlerimiz bu “bilinçli kişisel çıkarları” (yine Tocqueville’in 

icat ettiği bir ifade) tehlikeli biçimde küçümseyecek şekil-

de eğitilmiş. 

Kendisinin (ya da atalarının) hayatta kalması için ge-

rekenleri zayıflatmak ya da yok etmek kimsenin çıkarına 

değildir. Bu anlayış “gereksinimcilik” olarak adlandırılabi-

lir: Neye gereksinim duyduğunu bil. Bunları temin eden 

şeylere zarar verme. Diğerlerinin zarar vermesine de izin 

verme, yoksa mahvolursun. Kültürler ya gereksinimcilik 

anlayışına yönelecek ya da yok olacak. 

Evrimden çıkarılan bu yeni derslerin popüler bilimin 

gördüğü değeri görmesini sağlamak için çok daha yaygın-

laştırmak gerekiyor. Ancak milyarlarca yıldır gerçekleştiri-

len zorlu testler bize tüm canlı sistemlerin belirli türlerdeki 

yıkıcı bencilliği bastırdığını gösteriyor. İktisatçılar incele-

dikleri sistemleri neden istisna olarak gördüklerini uzun 

uzadıya sorgulamalı. Henüz adlandırılmamış bu kanun ka-

lıpları, evrimin gerçekleştirebileceklerini bile kısıtlıyor. 

Diğer görünmez eli kamu yararını destekleyecek şekilde 

kullanmanın zamanı geldi. Her düzeyde bencilliğin, parça-

ların ihtiyaç duyulan bütüne zarar vermesini engellemeye 

yönelik işbirliği yaptırım politikalarına ihtiyacımız var. Aksi 

halde, bizi, asalak plutokratik yağmaya izin verdiğimiz or-

tak kaderimizin kötü karması bekliyor.  



EYLÜL ‘21  /  8

Net sıfır karbona ulaşmak için gereken 
yatırımların boyutu ve kapsamı önemli 
makroekonomik etkilere sahiptir.   

Avrupa Birliği ve diğer büyük ekonomilerin, yüzyılın ortası-

na kadar iklim açısından nötr olmak için bu 10 yıl boyunca 

sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltması gerekiyor. 

AB, “Fit for 55” (55’e Uyum) paketinde önerilen çeşitli poli-

tikalarla, emisyonlarını 2030’a kadar 1990 seviyelerine kı-

yasla yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyor. ABD’nin he-

defi de emisyonlarını 2030’a kadar 2005 seviyelerine göre 

yüzde 50-52 oranında azaltmak. Çin ise CO2 emisyonlarını 

2030’dan önce en üst noktada azaltmayı istiyor. Tüm bun-

ları başarmak için ciddi yatırımlara ihtiyaç var. 

Net Sıfır Karbon İçin 
Ne Kadar Yatırım?

KLAAS LENAERTS
SIMONE TAGLIAPIETRA

GUNTRAM B. WOLFF 
Bruegel 
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Aşağıda, iklim hedeflerine ulaşmak için gereken yatı-

rımlarla ilgili bazı tahminleri gözden geçirdik ve mevcut 

altyapıyı değiştirmek için halihazırda harcanacak paranın 

üzerinde bir yatırımın makroekonomik önemini ele aldık.  

Küresel enerji yatırım trendleri
Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) göre, küresel enerji yatı-

rımları şu an için yılda yaklaşık 2 trilyon dolar ya da küresel 

GSYİH’nin yüzde 2,5’i seviyesinde bulunuyor. Şu an çizi-

len yola göre bunun 2030’a kadar GSYİH’nin yüzde 4,5’ine 

veya 5 trilyon dolara yükselmesi ve 2050’ye kadar net sıfır 

CO2 emisyonuna ulaşmak isteniyorsa rakamın en azından 

2050’ye kadar bu seviyede kalması gerekiyor. Bu yatırımın 

çoğu, yeni ekonomik sektörleri elektrik kullanmaya yönlen-

dirmek, elektrik sistemini çok daha yüksek hacimlere çıka-

rıp yenilenebilir enerji dönüşümü için daha uygun hale ge-

tirmek adına elektrik üretimi ve altyapısına harcanacaktır.

Net sıfır karbon için çizilen diğer yollar da benzer bo-

yutlara işaret ediyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 

(IRENA), önümüzdeki 10 yıl için gerekli yatırımın, baştan 

yapmak kaydıyla, 2030’a kadar yılda 5,7 trilyon dolar 

olduğunu ama daha sonra bu miktarın düşebileceğini söy-

lüyor. Bloomberg New Energy Finance (BNEF), ortalama 

yatırım ihtiyacının 2050’ye kadar yılda 3,1 trilyon ila 5,8 tril-

yon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Avrupa Komisyonu, 2030 iklim hedefine ulaşmanın, 

şimdiden başlayarak, yıllık ortalama 360 milyar euro ek 

yatırım gerektireceğini tahmin ediyor. Bu da yatırımların 

son 10 yılda, yıllık ortalama 683 milyar eurodan yılda yak-

laşık 1 trilyon 40 milyar euroya çıkması anlamına gelir. Bu 

ek yatırımın yaklaşık üçte biri, büyük araçların değişmesi 

gerektiğinden açık ara en büyük bileşen olan nakliye sek-

törüne olacaktır. Konut ısıtılmasına yapılan yatırımın da iki 

katına çıkarılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Ancak elekt-

rik şebekeleri ve tesisler gibi nispeten daha küçük bileşen-

lere yatırımın da iki kat artması gerekiyor.

Tüm bu tahminlere göre, yüzyılın ortasına kadar iklim 

konusunda nötr seviyeye ulaşmak için enerji ve nakliye 

sistemlerine, mevcut seviyenin üzerine GSYİH’nin yakla-

şık yüzde 2’si kadar daha ek yatırım şart. Gerekli yatırımla-

rın boyutu ve kapsamı, bunun makroekonomik etkilerinin 

önemli olacağı anlamına geliyor.  
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Kesişimsellik ve Yapay Zekâ
Keşisimsellik kavramını ilk kez 1989’da, şu 
an UCLA ve Columbia Hukuk Fakültesinde 
hukuk profesörü olan Kimberlé Crenshaw 
önerdi. Crenshaw, Chicago Üniversitesi 
Hukuk Forumunda yayınlanan bir makalede, 
yasaların çalışan siyah kadınları ayrımcılığa karşı 
korumada yetersiz kaldığını yazdı. Biri General 
Motors aleyhine olmak üzere üç davayı tartıştı. 
Bu davalarda mahkeme ayrımcılıkla mücadele 
yasasının sadece tek kimlik kategorisini 
koruduğuna yönelik ayrımcılık iddialarını 
reddetmişti.

Kesişimsellik, temelde kimliklerin birbirine bağlı doğasını 

temsil eder. Irk, cinsiyet ve engellilik durumu gibi siste-

matik ayrımcılık veya dezavantaj konusunda nasıl bir araya 

gelebileceğini anlatır. Kesişimsellik, cinsiyet veya ırk gibi 

her biri kendine özgü özellik taşıyan alanları ayrı ayrı ele 

almanın, birden fazla özelliğe bir arada sahip olanları daha 

da vahim hale getirdiği gerçeğini vurgular. Crenshaw’ın 

yazdığı gibi “kesişme deneyimi, ırkçılık ve cinsiyetçiliğin 

toplamından daha büyüktür”.

AYANNA HOWARD 
MIT Sloan 
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Ayrımcılıkla mücadele yasası temelde istihdam gibi alan-

larda ayrımcılığı önlemeyi amaçlıyor. Ama yasaların yeter-

sizliğini vurgulayan araştırmalar giderek artıyor. Yasalar, 

kesişimsel deneyimler göz önüne alındığında, dezavantajlı 

kesimlerin yaşadığı sorunları çözmede yetersiz kalmıştır. 

Örneğin, siyah kadınlara yönelik algoritmik önyargı, siyah 

erkeklere yönelik önyargı ve beyaz kadınlara yönelik ön-

yargının dışında kalan toplam olarak açıklanamaz. Basit bir 

örnek ücretlerdir: 2019’da ortalama bir kadın, erkeklerin ka-

zandığı her 1 dolar karşında 82 sent kazandı. Siyah kadın-

lar, siyah erkeklerin kazandığı her dolar karşısında 91 sent 

kazandı. Ancak siyah kadınlar, beyaz erkekler karşısında 

sadece 61 sent kazandı. Latin kadınlarsa beyaz erkeklerle 

karşılaştırıldığında daha da az; sadece 53 sent kazandı.  

Tüm bunların yapay zekâ dünyasında da etkisi vardır. İşe 

alımlarda veya terfilerde ücret belirlemek için kullanılan YZ 

tabanlı bir ücretlendirme aracının, bu verilerle beslendiğin-

de nasıl bir sonuç çıkaracağını hayal edin. 

Kesişimsellikle ilgili zorluklar
Kesişimsellik kavramı, yapay zekâ dünyasında iyi algılan-

dı ama üzerine çok da yoğunlaşılmadı. YZ araştırmacıları 

olarak, YZ algoritmalarının doğruluğuna katkı sunan veri 

kümelerinde çeşitliliğin ve bunların kesişiminin, doğru-

luğu nasıl etkilediğini inceledik. MIT Media Lab’den Joy 

Buolamwini ve daha sonra Microsoft Research’ten Timnit 

Gebru, yüz tanıma algoritmalarının farklı kesişim grupları 

için nasıl farklı sonuçlar doğurduğunu tartıştı. Buolamwini 

ve Gebru, ırk ve cinsiyetin kesiştiği noktalardaki farklı in-

san özelliklerine ilişkin algoritma performansını incele-

yip YZ sistemleri için kesişimsellik denetiminin önemini 

gösterdiler.

De’Aira Bryant, Georgia Institute of Technology İnsan 

Otomasyon Sistemleri Laboratuvarındaki araştırma ekibi-

nin bir parçası olarak yürüttüğü ilk çalışmada kesişimsellik 

kavramını ele aldı ve bir “çeşitlilik derecesi” tasarladı. Bu 

derecelendirme, YZ algoritmalarını eğitmek için kullanılan 

veri kümelerini denetlemek için yaş, cinsiyet ve etnik köken 

dahil çeşitli özelliklerin birleştirilmesine dayanıyor.

Ne yazık ki, umut verici olsa da bu çabalar, öncelikle ya-

pay zekâ araştırma topluluğu içinde yürütülüyor. Tüketiciye 

yönelik uygulamalarda kullanılan sistemlerde, üçüncü ta-

raflarca yapılan kesişimsel denetimler çok yavaş benimse-

niyor. Şirketler zamanla adil YZ geliştirme çabalarını attırsa 

da, bu algoritmaların çoğu hâlâ insan özelliklerini tek ve ayrı 

bileşenler olarak ele alıyor.
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Aslında, çoğu YZ sistemi tek eksenli çözüm düşünülerek 

tasarlanmıştır; cinsiyet yaştan, yaş sosyoekonomik durum-

dan bağımsız bir bileşendir. Hata oranlarını hesaplamak 

için kullanılan temel kriterler, tek bir değişkenle sınırlıdır. 

Bu da doğruluğu etkiler.

Sohbet robotlarından nefret söylemini algılama algo-

ritmalarına kadar birçok doğal dil işleme uygulamasında, 

temel bir YZ tekniği olan kelime yerleştirme modelli kul-

lanılır. Burada bariz önyargılardan biri, sohbet robotunun 

“doktor”un “erkek”, “hemşire”ninse “kadın” olduğunu var-

saymasıdır. Araştırmalar, bu kelime yerleştirme modelle-

rindeki ırk, etnik köken ve cinsiyete dayalı dilde önyargılar 

azaltılsa bile, bu modellerin hâlâ kesişen gruplara karşı ön-

yargı sergilediğini gösteriyor. Bu, Wei Guo ve Aylin Çalışkan 

tarafından 2020’de yayınlanan ve “Meksikalı Amerikalı ka-

dınlar” gibi kesişimsellik gruplarına yönelik çalışmada da 

görülüyor. Bu çalışma, Meksikalı Amerikalı kadınlara karşı 

olan önyargının, Meksikalı Amerikalılar veya yalnızca ka-

dınlardan oluşan gruplara göre daha kötü bir algoritmik 

performansa sahip olduğunu buldu. 

Çözüm olabilecek kesişimsellik yaklaşımları
Bir organizasyonda kesişimselliği ele almak, o işyerinde 

üst düzey yönetimdeki ve YZ algoritmalarındaki kapsayıcı-

lıkla ilgili daha büyük sorunları çözmenin en iyi yollarından 

biridir. Organizasyonlar, tüm benzersiz kesişimsel kimlik 

deneyimlerinin makul ve bilgilendirici olduğunu kabul 

etmelidir.

YZ uygulamalarındaki sorunu çözmenin dört yolu oldu-

ğunu düşünüyorum: 

YZ sisteminizle etkileşime giren kesişimsel grupları belir-
leme konusunda bilinçli olun. Cinsiyet, yaş, yetenek ve/

veya engellilik durumu ve ırk ve/veya etnik kökenin na-

sıl dezavantaj yaratabildiğine; bunun diğer grupları nasıl 

avantajlı hale getirdiğine bakın. 

Farklı kesişimsel gruplar arasındaki ölçütleri istatistiksel 
olarak değerlendirin. Farklı etki oranları gibi ölçütler de-

ğişiklik gösteriyor mu? Etki hakkında tahminlerde bulun-

mak için deneme yanılma gibi kaba kuvvet yöntemleri ye-

rine yapay zekâ yöntemlerini kullanmak daha uygundur. 

Şirketler için, performansı bu şekilde değerlendirmek, kaç 

kişinin dezavantajlı durumda olduğunu (veya olmadığını) 

gerçekten anlamaya yardımcı olabilir.

Bu farklılıkların size sistem, süreç veya uygulamaları-
nız hakkında neler söylediğini düşünün. Bu, belki de en 

önemli adımdır. YZ, dikkatli şekilde oluşturulduğunda, 

tüm bireylerin yaşam kalitesi ve refahını artırma yeteneği-

ne sahiptir. YZ sistemlerini kesişimsel çerçevede geliştir-

mek, toplumdaki bazı önyargıları azaltabilir.  

İstatistiksel olarak yeterince temsil edilmeyen gruplara 
bilinçli olarak daha fazla hizmet eden bir model tasarla-
yın. Sorunları düşünün ve ardından verilerinizi kullanırken 

bu sorunların bazılarını düzelten bir model tasarlayın. İster 

inanın ister inanmayın, araştırmalar, kesişimsellik grupları-

na özel önem vermenin hem yeterince temsil edilmeyen 

hem de fazla temsil edilen gruplar için daha iyi sonuçlar 

verdiğini gösteriyor. Algoritmalar tarafsızlıktan yoksun 

olabileceğinden, onları en baştan kesişimsellik kısıtlama-

larına göre tasarlamak, kesişimsellik önyargısının bir kıs-

mını azaltmaya yardımcı olur.

Kesişme önyargısı toplumda, toplum-devlet ve çalı-

şan-yönetici etkileşiminde gerçekten vardır. Bu önyargı 

sadece çalışan düzeyinde değil yönetim kademesinde 

de mevcuttur. Liderlerin yüzde 21’i kadınlardan, bunların 

yüzde 4’ü beyaz olmayan kadınlardan ve yalnızca yüzde 

1’i siyah kadınlardan oluşuyor. Kesişmeyle bağlantılı ay-

rımcılıklara maruz kalan çalışanların iş değiştirme oranla-

rı da daha yüksek ve bu da büyük bir maliyet kalemidir. 

Şirketler kesişimselliği, işe alımdan yapay zekâ teknoloji-

lerine kadar tüm uygulamalarında ele aldığında, bu onlara 

büyük faydalar sağlar.  

Ayanna Howard 
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Dijital Dönüşüm ve  
Yeni Beceriler

Son yıllarda iş dünyasının en büyük mücadele alanların-

dan biri dijitalleşme oldu. Gerek üretim hatlarındaki oto-

masyon süreçleri gerekse müşteri hizmetlerindeki yapay 

zekâ, sohbet botları ya da teknolojideki durmak bilmeyen 

inovasyonlar olsun, dijital dönüşüm hız kazanıyor ve yö-

netim kademelerinin öncelikli meselelerinden biri haline 

geliyor. 

Bunun iyi bir nedeni var. Dünya Ekonomik Forumuna 

göre, 2025’te teknolojiye bağlı olarak, 85 milyon kişi işini 

kaybetme riskiyle karşı karşıya; 97 milyon kişi için yeni iş-

lerin ortaya çıkacağı öngörülüyor. Sadece dört yıl sonra, 

mevcut işleri yerine getirmek için makinelerin ve insan-

ların harcadığı süre, neredeyse eşitlenecek. Bu nedenle, 

KARAM FILFILAN
Raconteur



EYLÜL ‘21  /  14

işverenlerin yüzde 84’ü, 2020’den itibaren işlerini dijital-

leştirmeye başladı. 

COVID-19 pandemisi bu süreci daha da hızlandırdı. 

Uzaktan çalışmaya geçilmesi ve müşterilerin çevrimiçi 

alışverişe yönelmesi, şirketlerin daha önce ağırdan aldığı 

süreçlere hızla adapte olmalarına yol açtı. 

Dijital hızlanma
McKinsey’in 2020’de 899 yöneticiyle yaptığı bir ankete 

göre, müşteri etkileşimlerinin ve iç operasyonların dijital-

leştirilmesi, pandeminin başlamasıyla hızlandı. 

Peki, şirketler yeni dijital dünya için gereken becerile-

ri nasıl karşılayacak? Mevcut yetenek havuzlarının yakın 

geleceğin mücadelelerine uygun hale gelmesinden nasıl 

emin olacaklar? 

Salesforce başkan yardımcısı Stuart Mills şöyle diyor: 

“Dijital dönüşüme hazır olmayan ve panik halinde yete-

nekli insanlar arayan şirketler var. İhtiyaç duydukları rol-

lerde uzmanlaşmış isimler için çok para harcayacaklar. 

Onların bakış açısına göre, bir sorunları var ve bu sorunu 

çözebilecek bir yetenek alıyorlar.” 

“Diğer yanda ise, pandemi öncesinde de dijitalleşmey-

le ilgili iyi fikirler geliştiren şirketler var. Hızla ve çeviklikle 

hareket edip teknolojinin çok hızlı değiştiğini kavrıyor-

lar, deneyimin eskisi kadar önemli olmadığını görüyorlar. 

Teknoloji son 10 yılda 30 kez değişmişken 10 yıllık deneyi-

min önemi azalıyor.” 

Gelişmiş şirketler, çalışanlarını eğitip yeni dijital dünya-

ya adapte olmalarını sağlamanın daha doğru bir yol ol-

duğunu düşünüyor. Bu zaten dijital rolleri olan çalışanları 

yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer alanlarda çalışanların 

yeteneklerinin de uyumlu hale getirilmesi anlamına geli-

yor. Böylece çok kapsamlı dönüşümler yerine eksik kalan 

alanlarda yetenek işe almaya odaklanabiliyorlar. 

Büyüme zihniyeti oluşturmak
Çalışanların zihniyet değişimine ayak uydurabileceği bir 

ortam yaratmak önemlidir. Geçen yüz yıl büyük oranda ve-

rimlilik üzerine kurulmuştu; israfı azaltmak ve çalışanların 

takvimini yönetmek gerekiyordu. 

COVID-19 sonrası gelecekte değişimi ve gelişmeyi ku-

caklayacak bir büyüme zihniyeti gerekiyor. Çalışanların 

bunu öğrenmek için zamana ihtiyacı var. 

İkincisi, liderler çalışanların hangi yöntemle öğrenmek 

istediğini tespit etmeli ve bu eğitimi olabildiğince geniş 

kesimlere ulaştırmalıdır. 

Mills, Salesforce’un çevrimiçi eğitim platformu 

Trailhead’i örnek veriyor. Başlangıç ve orta seviye çalışan-

lar için çevrimiçi eğitimler veriliyor. 

“Beceriler çok hızlı değiştiği için her şeyi küçük parça-

lara bölüp insanları heyecanlandıracak şekilde vermelisi-

niz. Biz her şeyi basitleştiriyoruz ve öğrenmeye devam et-

melerini istiyoruz. Ödüller de olmalı; mikro dersler gibi… 

Oyunlaştırmayı çok sık kullanıyoruz.” 

Son olarak, öğretmenin ya da rehberin rolü de yabana 

atılamaz. Öğrenmenin tüketilmesi değil, düzenlenmesi 

gerekir. 

“Binlerce parçadan oluşan bir eğitim platformumuz 

var. Her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışabilirsiniz ama 

gerçeklikte, eğitim alanların nasıl öğreneceğini öğrenme-

leri için rehberliğe ihtiyacı var.” 

Öğrenme kültürü 
Çalışanların hem motive olacağı hem de yeni beceriler öğ-

reneceği bir ortam yaratmak ve zaman sağlamak, şirketle-

rin önceliği haline gelmeli. 

“Öncelikle, şirketinizin amacını hatırlayın. Hissedarlar-

dan çok paydaşlar bu amacı nasıl görüyor? Çevikliği ve 

dayanıklılığı vurgulayın. Belirsizliklerle dolu bir dünyada 

bu iki özellik başarının anahtarı olacak.” 

COVID-19 geleceğin çalışma dünyasında dijitalin rolü-

nü hızla artırdı. Şirketlerin yaşam boyu öğrenme ve beceri 

geliştirme kültürünü yerleştirmesi gerekiyor. Yeni çalışma 

paradigmasının en önemli bileşeni bu kültür olacak.  


