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Fikri Tekel Kapitalizmi

–Zamanımızın Meydan Okuması
CÉDRIC DURAND
CECILLIA RIKAP
Social Europe

Regülasyona tabi olmayan kapitalizm her
zaman tekellere hizmet etmiştir. Ama bugün
büyük teknoloji şirketleri antitröst önlemlerin
dizginleyemeyeceği bir meydan okumayı
temsil ediyor.
Scientia potentia est – bilgi güçtür. Bu eski atasözü, büyük
teknoloji şirketlerinin ekonomi ve toplumun tamamı üzerinde kurduğu ürkütücü üstünlükle ilgili uğursuz çağrışımlar uyandırmaya başladı. Avrupa Şirketler Gözlemevinin
geçenlerde açıkladığı üzere, teknoloji sektörü şu anda
Avrupa Birliği kurumlarında ekonomi lobiciliğinde açık
arayla önde geliyor.
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Fikri tekel kapitalizmi

Pagano’ya göre fikri mülkiyet haklarının çarpıcı büyü-

Son 30 yılda yeni tür bir kapitalizmin ortaya çıktığı

mesi “potansiyel olarak küresel ekonomiye yayılabilecek

görüldü. Belirgin ulusal farklara rağmen, bu türün

yasal bir tekelin ortaya çıkmasını” içeriyor.

yaygın bir karakteristiği, bilginin küresel çapta tekel-

Pagano’nun sıkı bir fikri mülkiyet rejimine karşı çıkışı,

leştirilmesinde bulunabilir. Bu tekelleştirme şirketler

iktisatçıların geleneksel olarak bilgiyi bir armağan olarak

arasında ve sermaye ile işgücü arasında hiyerarşik

görmesiyle aynı. Örneğin Friedrich Hayek şöyle diyordu:

ilişkiler içerir, çünkü bazı firmaların sermayesi, üretimde kullanılan bilginin çoğunun tek sahibi olmaktan

Bilginin büyümesi bu kadar özel bir öneme sahip çün-

oluşuyor. 1994’teki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet

kü maddi kaynaklar her zaman sınırlı kalacak ve kısıt-

Hakları Antlaşmalarından beri bilginin artan metalaş-

lı kullanımlar için ayrılmak zorunda olacak ama yeni

tırılması, açık bilimlerin ve açık piyasaların zararına

bilginin kullanımları (tekel patentleriyle onları yapay

kapalı bilimlerin ve kapalı piyasaların rollerini geniş-

olarak sınırlı hale getirmediğimizde) sınırsızdır. Bir kez

letti. Bu kapitalizm türünün uzun vadeli içsel dina-

edinildiğinde, bilgiye herkesin faydalanabileceği şe-

mikleri gittikçe daha fazla finansallaşma, eşitsizlik ve

kilde karşılıksız erişilebilir.

tıkanma tarafından karakterize ediliyor. Güncel krizden çıkabilmek için öncelikle fikri tekelci kapitalizmin

Son zamanlardaki COVID-19 aşı patentlerinden feragat

birçok özelliğini değiştirmeliyiz ve liberal, Keynesyen

edilmesi çağrıları bu prensibi gözler önüne seriyor: Genel

ve Marksist geleneklerden içgörü edinen eklektik bir

ilerleme, toplumun bazı üyelerinin çalışmalarıyla artan bil-

yaklaşıma güvenmeliyiz. (Ugo Pagano)

ginin karşılıksız olarak hediye edilmesini gerektirir.
Ama ekonomik gücün diğerlerini bilgiden yoksun bırak-

Ama bu, İtalyan iktisatçı Ugo Pagano’nun “Fikri Tekel

maya dayalı yoğunlaşması ve getirdiği yararlar artmaya

Kapitalizmi” olarak adlandırdığı buz dağının yalnızca tepe-

devam ediyor. Hukuki tekel de oldukça ilerlemiş durum-

si. Kamu malı olması (rekabetçi ve dışlayıcı olmaması) ge-

da, dünyanın önde gelen beş patent ofisinde eşzaman-

reken bilgi, önde gelen şirketler tarafından özel sermaye

lı edinilen patentlerin yüzde 60’ına yalnızca 2000 şirket

olarak kendilerine mal edildi: S&P 500 şirketlerinde gayri

sahip.

maddi varlıkların payı, 1975’te yüzde 17’den 2020’de yüzde
90’a yükseldi.

Dijital arenada gizlilik de önde gelen bir bilgi özelleştirme yolu. Yapay zekâ araştırmalarının yalnızca yüzde 15’i
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Cédric Durand

Cecillia Rikap

kullanılan kodu paylaşıyor. Google’ın DeepMind’ı genel-

Derin öğrenme, keşifleri kayda değer derecede otoma-

likle kodlarını paylaşmayan organizasyonlar arasında yer

tikleştirir ve büyük veri analitiğiyle çözülebilecek problem

alıyor.

türlerini genişletir. Bu teknolojide ustalaşan ve orijinal veri
kaynaklarına tek başına sahip olan şirketler fikri tekellerini

Ek mekanizmalar

artan bir hızla genişletir. Bu, BlackRock’ın Aladdin platfor-

Üç ek mekanizma küresel fikri tekelleşmeyi tırmandırı-

muyla finanstan, Walmart’ın tescilli veri analitiği kapasitesi

yor. Bunların ilki, şirketlerin bilim ağlarındaki avlanma. Bu
özellikle şirketlerin ağırlıklı olarak akademisyenlerin çalışmalarına bağlı olduğu ve araştırmalarında kamu fonlarını
kullandığı ama ticari kullanımın kârlarına tek başına el koyduğu ilaç endüstrisinde belirgin.
Güncel bir örnek ise COVID-19’a karşı kullanılan
Remdesivir. Bu ilaç, tamamen ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri
tarafından finanse edilen üniversite araştırmalarına dayalı
olmasına rağmen, Gilead tarafından patentlenmişti ve fahiş bir fiyattan satılıyordu. Ulusal Sağlık Enstitüleri, Pfizer,
Novartis ve Roche’un yayınlarında en sık beyan edilen dış
finansman kaynağıdır. Benzer şekilde Google, Amazon ve
Microsoft, 2019’a kadar bilimsel yayınlarının yüzde 78 ila
87’sinde genellikle üniversitelerle ortak yazarlık yaptı ama
patentlerinin yalnızca yüzde 0,1 ila 0,3’ünün sahipliğini diğer organizasyonlarla paylaştı.
Kendi kendini güçlendiren ikinci bir fikri tekel meka-

için agresif hamlesiyle perakendeye kadar birçok sektör
için geçerli. Teknoloji devleri gittikçe daha fazla öncü bir
rol üstleniyor.
2015’te Amazon, Microsoft, Google ve Alibaba tüm
dünyada depolanan verilerin yaklaşık yüzde 4,9’unu halka
açık bulutlarında tutuyordu, 2020’de ise bu yüzde 22,8’e
ulaşmıştı. Bu şirketler bulutlarında hizmet olarak derin öğrenme algoritmaları sunuyor. Bunun anlamı, müşterilere
doğrudan erişimleri olmasa da algoritmaların üçüncü parti verilerden öğrenebileceği, böylece bu şirketlerin kendi
fikri tekellerini genişletebilecek ve tıptan ulaşıma kadar diğer endüstrilere sıçrayabilecek olmaları.
Üçüncü olgu, küresel değer zincirlerinin genişlemesiyle alakalı. Enformasyon ve iletişim teknolojilerinin üretken
aktiviteleri serbest bırakması, enformasyon dolaşımını
çarpıcı derecede artırarak enformasyon sistemlerini daha
sofistike hale getirmiş, bu da ağlara hükmetme kapasitesinin yoğunlaşmasını sağlamıştır. Öncü firmaların planlama

nizması, tek sorunun mahremiyet endişesi olmadığı bilgi

kapasitesinin kapsamı, ağdaki şirketlerde gerçekleşen her

hasat etmekle alakalı. Birçok endüstride, eski Siemens

bir üretim adımının boyutlarını tanımlamaktan normları,

başkanı Joe Kaeser’in dediği gibi, veri üretmek ve veri mü-

standartları ve davranış kalıplarını belirlemeye kadar uza-

hendisliği yapmak “inovasyonun kutsal kasesidir”. Derin

nıyor. Dahası, gayri maddi varlıkların kullanımının zincirin

öğrenme algoritmaları daha fazla veri işledikçe kendini

farklı düğüm noktaları arasında eşitsiz dağılımı, bilgi yo-

daha da geliştirdiği için veri hasat etmek sürekli teknolojik

ğun kısımlarda uzmanlaşmış firmalara ölçek ekonomilerin-

iyileşmeyle sonuçlanır.

deki kazançların çoğuna el koyma imkânı veriyor.
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Apple’ın “fabrikasız” modeli (fabrikasyonu dışarıdan te-

İkinci olarak, krizlerin çözümü, sosyal ve ekolojik amaç-

min etmesi) ve tedarik zincirlerini ustaca kontrol etmesi

ların elde edilmesi, fikri tekeller tarafından kısıtlanmamalı.

buna bir örnek. Apple 1996’da Colorado’daki ve 2004’te

Bilginin serbest dolaşımının sosyal, ekolojik ve sağlık so-

de Sacramento’daki fabrikalarını kapattı ve böylece dünya-

runlarını hafifletebileceği yerlerde patentlerden otomatik

nın en tanınmış fabrikasız mal üreticisi haline geldi. Apple,

olarak ve cömertçe feragat edilmelidir.

“tedarik zincirinin tasarımdan perakende mağazasına ka-

Dahası, fikri tekeller büyük ilaç şirketlerinin faaliyetinin

dar neredeyse her parçası üzerinde kontrol uyguladığı

gösterdiği gibi bilim ve teknoloji gündemlerini belirler.

kapalı bir ekosistem” üretirken, üretiminin çoğu Çin’deki

Bunun sonucunda inovasyonun hızı ve yönü sosyal, eko-

ve dünyanın güneyindeki diğer firmalar tarafından yapılı-

lojik ve sağlık krizlerinin çözümünden çok kâr etmeye ayrı-

yor. Yüksek derecede dağılmış bir imalat sürecine nezaret

calık tanır. Kamu fonları tarafından desteklenen yeni araş-

eden bu panoptikonda kritik nokta, Apple’ın zincirde üre-

tırma gündemleri belirlemek için küresel çapta kurumsal

tilen değerin çoğunu elde etmesini sağlayan fikri kapasi-

çabalar gerekiyor. Ama bu, yeterli olmaya yakın bile değil.

teler üzerindeki tekelidir.

Pandeminin ortasında Google, insanların mobilite raporlarını geçici olarak erişilebilir hale getirdi, bu da mobi-

Önlemler yetersiz

lite kısıtlamasının hastalığın yayılması üzerindeki etkisine

Son zamanlarda şirket gücünün artan yoğunlaşmasıyla

erişilmesini sağladı. Bu gibi genel olarak ilgi duyulan veri-

ilgili ekonomik, sosyal ve siyasi riskler hakkındaki farkın-

lerin her zaman erişilebilir olmaması şoke edici. Bilgiyi ve

dalığın artması önce Avrupa Birliği ve İngiltere’de, ardın-

davranışsal veriyi işlemenin güçlü bir yönetişim aleti hali-

dan ABD’de ve son olarak da Çin’de antitröst adımlara yol

ne geldiği değerlendirildiğinde, algoritmalar açık kaynaklı

açtı. Ama bu tür hareketler fikri tekel kapitalizminin, büyük

olmalı ve genel ilgi konusu veriler anonim olarak erişilecek

teknoloji şirketlerinin ötesine geçen ve geleneksel piyasa

şekilde kamuya açık tutulmalı. Önemli büyük veri düzenle-

yoğunlaşmasından çok daha fazlasını kapsayan meydan

meleri ancak bu şekilde kamu politikalarına hizmet etmek

okumalarıyla yüzleşmek için yetersiz kalıyor.

için kullanılabilir ve ekonomik alanlarda değer avlanması

Asıl mesele sosyal ve ekonomik süreçleri anlama, koor-

engellenebilir.

dine etme ve değiştirme kapasitesinin yoğunlaşması. Fikri

Çin devleti şimdiden finansal sektörde bu yönde iler-

tekel, kâr amacına bağlanmaması, tersine ortak sosyal,

liyor. Sosyal kredi sisteminin bir uygulaması olarak, mer-

ekolojik ve psikolojik gelişme amaçlarına varmak için mo-

kez bankası, internet platformları tarafından toplanan ve-

bilize edilmesi gereken yeni kolektif kapasitelerle ilgilidir.

riyi, ifşa edilmesi ve daha sıkı regülasyona tabi tutulması

Bu, en az iki ana boyutta bir dizi yeni kararlı, inovatif ve

gereken bir “kamu malı” olarak nitelendirdi. Çin’deki de-

koordine politika gerektiriyor.

mokrasi yoksunluğuna ve yaygın devlet gözetimine karşı

Öncelikle, “zarar vermeme” prensibi doğrultusun-

olmak, sosyal hayatın koordinasyonu için kritik olan kay-

da yaygın algoritmik hesap verebilirlik kural olmalı.

nakların tekel haline gelmesine izin vermek için bir baha-

Algoritmik karar verme sorumluluğuna yaklaşım, mahre-

ne olmamalı. Veriyi, algoritmaları ve dijital altyapıyı kap-

miyet sorunlarının ve ayrımcı, eşitlik karşıtı sonuçlar geti-

sayan bir dijital müşterek yaratmak hem gözetimle hem

ren önyargıların ötesine geçmeli. Algoritmalar üzerindeki

de veri güdümlü fikri tekellerle başa çıkabilir. Bu, gerek

kontrol “muhtemel davranışları modellemeyi, öngörmeyi

kamusal kurumları gerekse özel sosyoekonomik aktörleri

ve önceden etkilemeyi” mümkün kılıyor ve bu kapasiteler

güçlendiren bir sosyalizasyon için potansiyel bir bulvar

güçlü tekel kuvvetlerine tabi durumda, o nedenle kamu

oluşturur.

yetkilileri büyük verinin şirketler tarafından zorunlu tüke-

Bu yönlerde ilerlemek, önceki fin de siècle’deki tescil

time, karbon yoğun aktivitelere ve çevrimiçi zorbalık gibi

yanlısı ideolojiden bir U dönüşü anlamına gelir. Ama top-

yıkıcı davranışlara teşvik eden şekillerde kullanılmasını

luma giden adil bir geri dönüş olur. Kaldı ki büyük teknoloji

engellemelidir. Bu amaçla, büyük ölçekli algoritmik apa-

şirketlerinin veri bilimcileri de “algoritmalar sihirli bir şey

ratlar yıllık zorunlu denetime tabi olmalı ve bunun sonuç-

değildir; yalnızca diğer insanların çoktan keşfetmiş olduk-

ları paylaşılmalı.

ları şeyleri sizinle paylaşır” diyor.
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Pratik Yapmak
Mükemmelliğe Ulaştırır mı?
STEVEN POOLE
Guardian

Steven Poole, Guardian’daki yazısında, Emma
Raducanu gibi yetenekli isimlerin becerilerini
geliştirmek için saatlerce çalıştığına dikkat
çekerek soruyor: “Peki kendisini yeterince
adayan herkes dünya çapında bir performans
yakalayabilir mi?”
Roy Castle, Record Breakers adlı çocuk programının her
bölümünün sonunda “En iyisi olmak, herkesi geride bırakmak istiyorsanız, kendinizi adamalısınız” derdi. Peki, bu
yeterli mi? Tenis yıldızı Emma Raducanu’nun 18 yaşında
bir anda ortaya çıkarak bu yılki US Open turnuvasını kazanması, bu mucizevi başarının tohumlarının çocuklukta
atıldığına dair spekülasyonlara yol açtı. Hani şu eski şakada olduğu gibi: “Carnegie Hall’a nasıl giderim?” “Pratik
yaparak!”
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İnsanların pratik yapma konusunda en sık duyduğu

araba kullanmak) gerçek anlamda pratik sayılmaz. (Hatta

şeylerden biri, bir konuda iyi olabilmek için o şeyi en az

insanlar zamanla daha kötü araba kullanmaya başlar.) Bu,

10.000 saat yapmanız gerektiğidir. Bu iddiaya popülerlik

Einstein’ın delilik tanımına benzeyen “naif pratik”tir: Sürekli

kazandıran isim Malcolm Gladwell’dir. Gladwell, Çizginin

aynı şeyi yapmak ve farklı sonuçlara ulaşmayı ummak.

Dışındakiler (2008) kitabında konservatuvardaki en iyi
kemancıların, meslektaşlarından binlerce saat daha fazla

Bilinçli pratik

pratik yapanlar olduğunu iddia eder. Ancak bu araştırma-

Oysa spor ya da müzik enstrümanı çalmak gibi karmaşık

nın yazarı psikolog K. Anders Ericsson, Gladwell’in bunu

bir beceriyi geliştirmek, “bilinçli pratik” gerektirir: Kişinin

yanlış yorumladığını söylüyor. Ericsson araştırmasına dair

güvenli bölgesinden defalarca çıkması, kendisine eleş-

yazdığı Peak (2016) adlı kitapta, “Öncelikle, 10.000 saat

tirel bir bakış getirmesi. Dünya çapında bir performans

özel ya da sihirli bir şey değildir” diyor. “Gladwell, en iyi

için kurallı bir rekabet ortamına (tenis ya da keman gibi)

keman öğrencilerinin 18 yaşına dek yaptıkları pratik süre-

ve doğru eğitimi tasarlayacak bir öğretmene de ihtiyacı-

sinden de söz edebilirdi; yaklaşık 7400 saat. Ancak o 20

nız vardır. Bütün bunların bir araya gelmesi, Ericsson’un

yaşına kadar yaptıkları toplam pratik süresi olan 10.000

“bilinçli pratik” olarak adlandırdığı şeyi ortaya çıkarır. Bu,

saati seçti, çünkü yuvarlak bir rakamdı.” Dahası, Ericsson

spor psikologları tarafından yaygın şekilde benimsenmiş

10.000 saatin 20 yaşındaki en iyi kemancıların “ortalama”

bir yöntemdir.

pratik süresi olduğunu belirtiyor: En iyi kemancıların yarısı,
aslında daha da uzun süre pratik yapmıştı.

Bu pratik asla bitmez. Bir konuda daha iyi hale gelme
çabasına da sadece bir şeyi yapıyor olmaya da pratik den-

En önemlisi ise şudur: “Gladwell araştırmamızdaki mü-

mesi tesadüf değildir (hukuk pratiği ya da sanat pratiği

zisyenlerin yaptığı bilinçli pratik ile tırnak içinde pratik

gibi). Becerilerin zamanla kaybolduğunu bilen becerikli

olarak da nitelenebilecek diğer faaliyetler arasında bir

insanlar, pratik yapmayı asla bırakmaz. Dünya çapında bir

ayrım yapmadı.” Ericsson’un araştırmasının ana fikri de

piyanist bile her gün gam ve arpej pratiği yapar. Tıpkı bir

budur: Önemli olan ne kadar pratik yaptığınız değil, nasıl

karate ustasının temel hareketleri çalışması ya da satranç

pratik yaptığınızdır. Bir görevi otomatik şekilde yapabile-

oyuncusunun bilmece çözmesi gibi, piyanist de sürekli te-

ne dek yinelemek ve bu görevi bol bol yapmak (örneğin

mel hareketlerin pratiğini yapar. Rock gitar virtüözü Ron
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“Bumblefoot” Thal, çok basit egzersizleri, ağır ağır yapma-

gerçek “yeteneği” hepimizin doğuştan sahip olduğu şey-

nızı önerir: Bu, birçok faaliyette olduğu gibi pratiğin bir tür

dir: Eğitim yoluyla değişime ayak uyduran ve kendini yeni-

meditasyon ve başlı başına bir keyif halini almasını sağla-

den yapılandıran bir beyin.

yan bir akış durumu yaratır.

Öte yandan, belirli davranış ve kişilik özellikleri bir öl-

Herkesin pratik yapması gerektiğinden kimsenin kuş-

çüde kalıtsal olduğuna göre, genlerle çevrenin karmaşık

kusu yok; en azından Ericsson’un araştırdığı sporcular ve

etkileşimini hesaba katsak bile, genetik etkilerin hiç ro-

müzisyenler arasında yeterince pratik yapmadan dünya

lünün olmaması şaşırtıcı olurdu. Bu konudaki ilgi çekici

çapında performans yakalayan tek bir mucize bile yok.

adaylardan biri, seçtiğiniz alanda daha çok emek har-

Ancak Ericsson’un daha radikal iddiası, mükemmel ol-

camanızı sağlayan genetik özelliktir; buna çalışkanlık,

mak için tek ihtiyacınızın pratik yapmak olduğudur. Bu

kararlılık ve benzeri bir ad verebiliriz. David Hambrick

doğru olabilir mi?

ve meslektaşlarının 2020’de yayınladığı bir değerlendirmede şöyle deniyor: “Bir alanda pratik yapma eğiliminin

Beyni yeniden yapılandırmak

temel itibariyle kalıtsal olduğunu gösterecek bir kanıt

Beynin pratik yaptığını biliyoruz: Müzisyenlerde parmak

bulunmuyor.”

kontrolü ve işitsel işlemlemeyle bağlantılı kısımlarında

Böyle bir şey olsa fena olmazdı. Çünkü pratik yapmanın

daha yoğun beyaz madde bulunur. Kimsenin gelişmesi-

sıkıcı olduğunu inkâr edemeyiz. Alman besteci Nils Frahm

ne olanak tanıyacak bir ortam olmadan mükemmeli ya-

çocukluğundaki piyano eğitiminin “kötü” ve “sıkıcı” oldu-

kalayamayacağını da biliyoruz: Raducanu’nun Çim Tenisi

ğunu ama azmettiğini söyler. New York Times’a “Güzel bir

Federasyonundan aldığı destek gibi (Gladwell’in Çizginin

şeye ulaşmak için çile çekmeniz gerekir” der. “Çağımıza

Dışındakiler kitabının ana temalarından biri de “Kimse tek

getireceğim en büyük eleştiri budur. Güzel şeylere acı

başına başaramaz”dır). Mozart’ın bile babası Leopold ta-

çekmeden, zorlanmadan ulaşmak istiyoruz.” Evet, pratik

rafından sabırla desteklendiğini ve bir yığın sıkıcı genç-

yapmak zordur ama grand slam şampiyonluğuna ulaşma-

lik eseri yazdığını biliyoruz. Ericsson’a göre, Mozart’ın tek

nın yolu da budur.
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Geleceğimiz ve Göçler
BRYAN WALSH
Future

İklim değişikliğine ve küresel demografik değişikliklere
vereceğimiz belki de en iyi yanıt, kitlesel göçleri
kolaylaştırmaktır. Bu neden önemli? Göçler, gelecekte
güçlü itme ve çekme faktörlerinin konusu haline gelecek;
iklim değişikliği itecek, Batı ve Doğu Asya’nın yurtdışından
gelecek genç işçilere ihtiyacı olan zengin ve yaşlı ülkeleri
çekecek. Ancak, büyük bir COVID-19 sonrası göç dalgası,
sağlam siyasi bariyerleri de aşmak zorunda.
Siyasi coğrafyacı Parag Khanna, yeni kitabı Move:
The Forces Uprooting Us’ta dünyanın büyük çevresel,
ekonomik ve siyasi değişikliklerin yaratacağı yeni bir
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kitlesel göç çağına girmek üzere olduğunu söylüyor. Bu,

birer, vergi ödeyecek ve yaşlıların bakımını sağlayacak genç

büyük oranda olumlu bir değişim olacak.

insanlara ihtiyaçları olduğu gerçeğini görmeye başlıyor.”

İnsanlığın kıtaları kolonileştirmeye başladığı 60.000
yıldan bu yana, insan medeniyetinin ortaya çıkan
bir özelliği de mobilitedir. Sürekli kaynak ve is-

İngiltere, emek ithalatını sekteye uğratan zengin ülkelere iyi bir örnek. Kısmen Brexit yüzünden İngiltere yaklaşık
1 milyon işçi açığıyla karşı karşıya.

tikrar peşindeyiz. Sismik küresel olaylar (savaşlar

Pek çok ülke ve bölgede de çok fazla insan iklim de-

ve soykırımlar, devrimler ve salgınlar) bu süreci hı-

ğişikliğinin artan baskısıyla baş etmeye çalışıyor. İleride

zlandırmaktan başka bir şey yapmadı. İnsanlığın hari-

pek çok bölge yaşanamayacak kadar sıcak olacak.

tası sabitlenmedi; hiçbir zaman da sabitlenmeyecek.

Yaşanabilecek bölgeler, Khanna’nın deyişiyle “iklim vaha-

İklim değişikliği büyük çaplı bir krize doğru evrilirken;

ları” ise görece boş.

ekonomiler çöker, devletler istikrarı kaybeder ve te-

ABD’de, aşırı nüfuslu, çöl halindeki Güneybatı ya da

knoloji her şeyi etkilerken yeni bir kitlesel göçler çağı-

California’nın yangın bölgeleri gittikçe yaşanmaz hale ge-

na giriyoruz. Bu çağ hem yoksulları hem de varlıklıları

lecekken, Büyük Göller bölgesi gibi az nüfuslu alanlar ik-

darmadağın edecek. İnsanlar hangi bölgeleri terk

lim değişikliyle daha rahat baş edecek.

edecek ve nereye yerleşecek? Hangi ülkeler onları ka-

Hepsini bir araya koyduğumuzda, gelecekte Khanna’nın

bul edecek, hangileri reddedecek? Günümüzde dün-

deyişiyle “kozmopolit faydacılık” öne çıkacak: Küresel nü-

ya nüfusu, dört milyar sıkıntılı genciyle birlikte hare-

fus, insanlara en güvenli bölgeleri sunan, seyrek nüfuslu

kete geçtiğinde, nasıl bir harita ortaya çıkacak?

alanlara doğru yeniden dağıtılacak.

Parag Khanna kitabında insan medeniyetinin yeni evresinin aydınlatıcı bir portresini çiziyor; hem mobil hem de
sürdürülebilir bir evre… Önümüzdeki yıllarda insanlar kaynakların ve teknolojinin olduğu yerlere akacak, göçebe
köklerimize geri dönüp daha güvenli yaşam alanları kur-

“Kitlesel göçlerde insanlık olarak çok başarılıyız.
Tarihteki en başarılı toplumlar sürekli göçmen kabul eden
ve onları kendilerinin bir parçası haline getirenlerdir.”
Siyasetteki yansımalar

maya başlayacağız.

Göçmenliğin siyasetteki yansımaları ise oldukça endişe

Yaşlanan dünya genç dünya

alırken kendini soldaki göç aktivistleriyle sağdaki göç kar-

verici. ABD’de Başkan Biden, güney sınırı meselesini ele

Uluslararası göç, COVID-19 çıktığından bu yana bıçak gibi

şıtı kuvvetler arasında buldu. İleride neler yaşayacağımızın

kesildi. Ülkeler virüsün yayılmasını engellemek için sınırla-

ön gösterimi… Almanya Şansölyesi Angela Merkel görevi

rını kapattı. “Göç 100.000 yıllık tarihimizin önemli bir par-

bırakmaya hazırlanıyor; Avrupa 2015’teki Suriyeli göçmen

çası ve salgın yüzünden göçlerin sona ereceğini düşün-

dalgası karşısında “bununla baş edebiliriz” diyen lideri

mek, gülünç. İnsanları göçe zorlayan tüm kuvvetler son

kaybediyor.

hız devam ediyor.”

Khanna İngiltere örneğine dikkat çekiyor. Brexit döne-

Göçle ilgili en önemli faktörlerden biri, zengin ülkele-

minde bile, 2020’de 2019’da aldığından daha fazla AB-dışı

rin çoğunun nüfusunun yaşlanması sonucunda, ekonomi-

yabancı öğrenci aldı. Çekya Başbakanı Andrej Babis gibi

lerini devam ettirebilmek için geniş işçi kitlelerine ihtiyaç

göçmen karşıtı popülist liderler de kaybetmeye başladı.

duymasıdır. Avrupa’nın en zengin ülkesi olan Almanya,

Uzun zamandır göçmen karşıtı olarak görülen Japonya

2017’de 83 milyonken, yüzyılın sonunda 60 milyona inebi-

bile, yabancılara karşı daha açık olmaya çalışıyor.

lir. Üstelik nüfusun çoğunluğunu da çalışmayan yaşlı yurt-

Demografik yapı o kadar zorluyor ki… Yaşlılar için satılan

taşlar oluşturacak. Aynı dönemde Nijerya’nın nüfusu 400

alt bezlerinin sayısı bebekler için satılanları geçti.

milyona yaklaşacak ve çoğu da zengin ülkelerin ihtiyaç
duyduğu genç işçiler olacak.
“Ülkeler arasındaki yaşlı ve genç nüfus ayrımı hiç bu
kadar büyük olmamıştı. Daha da büyüyecek. Ülkeler birer

Sonuç olarak, Khanna’nın da belirttiği gibi, zengin ülkelerdeki yurttaşlar, kitlesel göç ile genç işçiler olmadığı için
“anne-babalarının yalnız ölmesi” arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir.
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Yaşam Standartlarını
Sürdürülebilir Şekilde
Yükseltmenin 5 Yolu
SUZANNE ELLIS

•

World Economic Forum

•

Küresel ısınmayı 1,5°C’nin altında tutmak
için, genellikle fosil yakıt kullanımı üzerine
tasarlanmış günlük mal üretiminin yeni
yollarını bulmamız gerekiyor.
Yaşam standartlarını sürdürülebilir şekilde
yükseltmenin beş yolu; bitkilerden plastik
üretmek, çelik ve betonun yeşil hale
getirilmesi, elektrikli taşıt pillerinin geri
dönüştürülmesi, atıklardan jet yakıtı üretmek
ve teslimatları temiz hale getirmektir.
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Son çeyrek yüzyılda, teknoloji ve yaşam standartlarındaki
ilerleme, bir milyardan fazla insanın yoksulluktan kurtulmasını sağladı.
Gelişmekte olan ekonomiler büyüdükçe ve küresel nü-

2

Çelik ve betonun yeşil hale getirilmesi
Beton ve çelik çok sıradan görünebilir ama bu mal-

zemeler daha iyi bir yaşam kalitesi için yapı taşıdır; evler,
yollar, okullar ve hastaneler bunlarla inşa edilir.

fusun 2050’ye kadar yaklaşık 10 milyara çıkacağı düşü-

Fakat çelik ve çimento endüstrileri, en fazla CO2 yayan

nüldüğünde, önümüzdeki yıllarda daha fazla kişinin iyileş-

sektörler arasındadır. Her iki endüstri de enerji için fosil

tirilmiş yaşam tarzlarını benimsemesi bekleniyor.

yakıtları kullanır; çelik üretiminde, indirgeyici maddelerde

Ekonomik büyüme yoksulluğu azaltırken aynı zamanda diş fırçasından yapı malzemelerine kadar günlük kullanım mallarının tüketimini de artırıyor. Küresel ısınmayı
1,5°C’nin altında tutmak için, genellikle fosil yakıt kullanımı üzerine tasarlanmış günlük mal üretiminin yeni yollarını bulmamız gerekiyor.
Yaşam standartlarını sürdürülebilir şekilde yükseltmenin beş şaşırtıcı yolu:

1

Bitkilerden plastik üretmek
Tek kullanımlık ürünlerin sorumsuzca tüketilmesi

konusu haklı olarak masaya yatırılmışken plastikler modern yaşamın temeli olmaya devam ediyor. Ucuz plastikler, yaşam standartlarını yükseltmenin anahtarı oldu;
COVID-19 için hazırlanmış hızlı testlerden arabalara kadar
birçok ürünün, daha fazla insana daha ucuza ulaştırılmasını sağladı.
Plastik üretiminde, plastiğin icadından bu yana hep
hammadde olarak fosil yakıtlar kullanıldı ama artık daha
sürdürülebilir alternatiflere geçilmesi gerekiyor. Biyolojik
bazlı monomerler, plastik ve polyester üretiminde hammadde olarak kullanılabilir.
Hem gıda ambalajı, tekstil ve mühendislikte kullanılabilen, biyolojik olarak parçalanabilen bir polyester olan
polilaktik asit (PLA) hem de şişe veya film gibi ambalaj-

fosil yakıtlara bel bağlanırken çimento üretimi CO2 üreten
kimyasal süreçler içerir.
Dahası bu endüstriler kolayca elektrik kullanımına geçemez ama yaşam standartlarını yükseltmek için gerekli olmaya devam ederler. Diğer yandan da enerji geçişinin temel
kolaylaştırıcılarındandırlar; örneğin çelik, rüzgâr türbinlerinden elektrikli arabalara kadar pek çok şeyde kullanılır.
Fosil yakıtların yerini alan hidrojenin, CO2 salmadan yakılabilmesi nedeniyle CO2 emisyonlarının azaltılmasının
daha zor olduğu bu tür sektörler için oyunun kurallarını
değiştirmesi bekleniyor. Temiz hidrojen iki şekilde üretilebilir; yenilenebilir elektrik kullanılarak suyun elektroliziyle veya doğal gazdan CO2’yi yakalayarak. Temiz hidrojen
için pazar oluşturmak, net sıfır emisyona ulaşmak için kritik önemdedir. Küresel olarak pek çok devlet bunu karbondan arındırma planının merkezine koyuyor.

3

Elektrikli taşıt pillerinin geri dönüştürülmesi
Pandemi karantinaları sırasında bir düşüş yaşasa

da araba satın alma oranları yine yükseldi. Hızı dünya genelinde önemli ölçüde farklılık gösterse de araç sektörü
genel olarak elektrikli araçlara geçiş yapıyor. Çin yıllarca
elektrikli otomobil satışlarına liderlik etti ama 2020’de
dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Avrupa oldu
ve Çin’i geride bıraktı.
Küresel elektriğin üçte ikisinden fazlasının hâlâ fosil yakıt-

larda sıklıkla kullanılan bir plastik olan polietilen furanoat

lardan üretildiği göz önüne alındığında sürdürülebilirlik ve

(PEF), şeker kamışı veya mısır nişastası gibi biyolojik bazlı

döngüsellik, elektrikli araçları sadece karbonsuz hale getir-

hammaddeler kullanılarak üretilebilir. Örneğin Johnson

mek için değil aynı zamanda bu araçların yaşam döngüsü

Matthey ve Virent, birçok plastik türünün temel yapı taşı

boyunca karbon etkisini sınırlamak için de çıkar yoldur.

olan biyo-paraksilen ve biyo-benzen üretmek için bir biyoşekillendirme süreci geliştirmek üzere ortaklık kurdu.
Bununla birlikte, şu anda biyolojik bazlı ve sürdürülebilir plastikler, fosil yakıtlardan elde edilenlere kıyasla daha

Örneğin bu pillerin içindeki aktif bileşenler, parçalanarak toz haline getirilebilir. Bu toz işlenerek tekrar kullanılmaya hazır olması için kobalt, nikel ve lityum gibi kritik
malzemeler filtrelenebilir.

pahalı. Gerçek bir döngüsel plastik ekonomisine geçişi
hızlandırmak adına, ömrünü tamamlamış plastik ürünler
için sürdürülebilir geri dönüşümün yanı sıra biyolojik bazlı
plastiklere yönelik pazarın da geliştirilmesi gerekiyor.

4

Atıklardan jet yakıtı üretmek
Hava taşımacılığı, pandemiden en çok etkilenen

sektörlerden biriydi. 2030’dan önce tam bir iyileşme pek
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mümkün görünmese de Uluslararası Hava Taşımacılığı

bile çevrimiçi alışverişe geçti. Bu eğilim hâlâ aynı hızda

Birliği (IATA), seyahat engellerinin kaldırılması ve insanla-

sürüyor.

rın yeniden uzaklara seyahat etmeye başlamasıyla birlikte
piyasaların toparlanacağını tahmin ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansına göre, pandemiden önce
havacılık, insan kaynaklı karbondioksitin yalnızca yüzde
2-3’üne neden oluyordu ama havacılık kaynaklı emisyonlar, diğer tüm ulaşım biçimlerinden daha hızlı artıyor.
Havacılık, nakliye ile birlikte karbondan arındırılması
en zor sektörlerden biri olarak kabul ediliyor. Elektrik ve
hidrojenle çalışan uçakların geliştirilmesi için çok fazla
çalışma yapılıyor ancak teknoloji, özellikle uzun mesafeli
uçuşlar için henüz yeterince gelişmiş değil.
Jet yakıtını daha sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor.
Johnson Matthey ve BP, evsel atıkların gaz haline getirilmesiyle üretilen sentez gazının (hidrojen ve karbondioksit

E-ticaret, kolaylık sağlıyor ve daha fazla seçenek sunuyor. Yaşam standartları yükseldikçe çevrimiçi alışveriş eğilimi de yükseliyor.
Orta ve uzun vadede, teslimat hizmetlerinin yakıt pili
veya elektrikle çalışan araçlara yöneldiğini göreceğiz.
Ama bu araçların gelişmekte olan pazarın talep artışını
karşılayacak seviyeye hemen ulaşması mümkün değil.
İçten yanmalı motorlarla çalışan dağıtım araçlarının
CO2 emisyonlarını azaltmanın bir yolu da biyolojik bazlı
yakıtları karıştırmaktır (E10 adı verilen yeni bir benzin türüne geçiş gibi). Havacılık sektörünün düşük karbonlu yakıtlarına benzer şekilde, yakalanan CO2 ya da evsel atıklardan (temiz hidrojenle birlikte) daha sürdürülebilir sıvı
yakıtlar üretilebilir.
İçten yanmalı motorlarla çalışan araçlar, salınan nitro-

karışımı) “sentetik ham petrole” dönüştürüldüğü ve bu-

jen oksit ve partikül seviyelerini en aza indirmek için en

nun sürdürülebilir, düşük karbonlu havacılık yakıtı üret-

son emisyon kontrol teknolojisi kullanılarak daha temiz

mek için kullanıldığı bir süreç geliştirdi.

hale getiriliyor. Eski araçları, Johnson Matthey ve diğerleri
tarafından geliştirilen ve üretilen katalizörleri kullanan ve

5

Teslimatları temiz hale getirmek

daha sert emisyon düzenlemelerine uygun modern araç-

COVID-19 salgını başladığında fiziksel mağaza-

larla değiştirmek de lojistik sektörünü ve soluduğumuz

lar kapandı ve teknolojiden hiç hoşlanmayan kişiler

havayı temizlemenin bir başka etkili yoludur.
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Vegan Yiyeceklerin Yükselişi
ERICA PANDEY
Axios

Vegan mutfak, daha önce hiç rastlanılmayan iki yerde yükselişe geçiyor: Elit lokantalar ve fast food.
Bir kişinin karbon ayak izini en çok azaltabileceği yöntem daha az et ve süt ürünü kullanmaktır. Etsiz yemeklerin popüler hale gelmesi ABD’de et tüketiminin azalmasını sağlayabilir.
Bitki temelli beslenme, gıda yelpazesinin iki ucuna da
etki ediyor. Elit lokantalar vegan tadım menüleri hazırlıyor ve fast food lokantaları kızarmış vegan tavuk ve etsiz
burgerler satıyor.
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New York’un 3 Michelin yıldızlı lokantası Eleven

Washington’daki lüks vegan lokantası Fancy Radish’in

Madison Park, pandeminin ardından bu yaz kapılarını

arkasındaki isim olan şef Rich Landau şöyle diyor:

tekrar açtığında, tamamen bitki temelli bir menü hazır-

“Menümüzde hazırlaması iki gün süren tabaklar var. Bu

layarak heyecan yarattı. Üstelik fiyatı diğer menülerle ay-

lüks değilse nedir? Gittikçe daha çok insan yemeğin etle

nıydı: Kişi başı 335 dolar.

değil lezzetle ilgili olduğunu anlamaya başlıyor.”

Şef Daniel Humm açılış mesajında şöyle diyordu:
“Mevcut gıda sistemi, pek çok açıdan sürdürülebilir değil. Lüks tüketimi, daha yüce bir amaca hizmet eden,
toplumla hakiki bir bağ kurulan bir deneyim olarak yeniden tanımlamamız gerekiyor.”
Pek çok fast food lokantası da klasiklerine alternatif
olarak vegan seçenekler sunuyor. Momofuku’nun fast
food lokantası Fuku, tüm ürünlerinin tavuksuz versiyonunu da sunuyor. Starbucks Impossible markalı vegan
sosis, yumurta ve peynirli sandviçler satıyor.
Pek çok vegan yemek kitabının yazarı şef Doug McNish
şöyle diyor: “Dünya gerçekten değişiyor. Gittikçe daha
fazla kişi bu yaşam tarzını benimsiyor; fikir insanlarının,
ünlülerin, girişimcilerin bitki temelli beslenmeye geçtiğini görüyoruz. Veganlık hızla yayılıyor.”

Şefler hayvansal ürünlerin yerine bitkisel ürünler koymak için yaratıcı yollar geliştiriyor. Şef McNish “Bitkileri
doğru şekilde işleyebilirseniz ette uyguladığınız teknikleri onda da uygulayabilirsiniz” diyor.
Suşide ve poke kâselerinde ton balığı yerine karpuz
kullanmak ya da domuz eti yerine baharatlı jak meyvesi
kullanmak gibi teknikler gelişiyor.
McNish lokantalarından birinde kavak mantarından
yapılmış kalamar sunuyor. Mantarlar ince doğranarak kalamar görünümü veriliyor. Aynı kalamar pişirir gibi, aynı
baharatlarla kızartılıyor.
Sonuç olarak, bitki temelli seçenekler elit lokantalarda ve fast food zincirlerinde hızla yükseliyor. McNish ve
Landau, bu yemeklerin sadece veganlar için olmadığını,
müşterilerinin çoğunu et de yiyen kişilerin oluşturduğu-

Bitkiler de lüks olabilir

nu söylüyor.

Lüks denince aklımıza ıstakoz ve kaz ciğeri gibi pahalı et

“Veganizme yönelen büyük bir ilgi olduğunu görüyo-

yemekleri ve hayvansal ürünler geliyor. Vegan şefler bitki-

ruz. Herkes çok katı vegan olmak zorunda değil, istediği-

lerin de lüks olabileceğini kanıtlıyor.

niz kadar vegan olabilirsiniz.”
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