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Patron gibi algoritmalar

Şirketlerde yönetim algoritmalar tarafından ele geçiriliyor
VALERIO DE STEFANO
ANTONIO ALOISI
Progressive Post

Tüm yönetim fonksiyonları artık algoritmayla çalışan araçlara devredilebilir, böylece beklentiler yükselir ama yeni
riskler de ortaya çıkar. Bu trend yalnızca platform çalışmasına has değil. Hiçbir sektörün bu tür sistemlerin benimsenmesine karşı bağışıklığı yok. AB kurumları yeni regülasyon çözümleri getirebilecek umut verici bir süreçten
geçiyor ama sosyal diyalog ve toplu pazarlık, esas olmaya
devam edecek.
Yüz tanıma ve vardiya programlama, akıllı rozetler ve
QR kodları, GPS takibi ve bileklikler, iş başvurusu değerlendirmesi ve sağlık raporlama gibi uygulamalar geçen
yıl iyice yaygınlaştı. İş gücü piyasası korkutucu bir distopya yaşıyor.
Çalışma ilişkilerinin verileştirilmesinin uzun süreci,
yaygın takip cihazları, özel ve profesyonel yaşamlar arasındaki sınırların sarsıcı şekilde bulanıklaşması ve dijital
cihazlara bağımlılığın artmasıyla birleştiğinde, işyerindeki güç dinamiğini yeniden tasarlamak için teşvik edici
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bir fırsat getiriyor. Böylece hâlihazırdaki enformasyon

Melissa Valentine ve Angèle Christin, Algoritms at Work

asimetrileri daha da büyüyor. Yapay zekâ güdümlü ya-

adlı kitaplarında algoritmik yönetimin yeni modellerinin

zılımlar ve daha sıradan olanlar, bugün işe alımdan terfi

öncekilere kıyasla daha “kapsamlı, anlık, yenilemeli ve an-

ettirmeye ve denetlemeden işten çıkarmaya kadar bir-

laşılması güç” olduğunu vurguluyor. İş hukuku perspek-

çok görevde yönetici ve nezaretçilerin rollerini tamam-

tifinden bu durum, işverenlere kontrolün daha incelikli,

lamada sıklıkla kullanılıyor. Bu uygulamaları destekleyen

müdahaleci ve uyarlanabilir bir biçimini sağlıyor ama bu,

algoritmalar genellikle tarafsız, hileden uzak ve objektif

işçilerin haklarını koruma güçlerinin artmasıyla dengelen-

olarak pazarlansa da aslında verimliliği yükselterek ve

miyor. Sözleşmeli olarak dengelenmeyen durumların ge-

performansı artırarak bir sonuç elde etmeye yönelik for-

niş çapta artmasını ele almak iki sebepten dolayı kritik. İlki,

melleştirilmiş soyut bilgi işlem komutlarıdır. Ezber bozu-

çalışma ilişkilerinin metalaştırılması ve şirket yükümlülük-

cu teknolojiler şirketlerin gereksinimlerini ve spesifik ter-

lerinin sulandırılması sürecinden kaçınmak için. İkincisi,

cihlerini yansıtır ve birçok durumda insani klişeleri tekrar

işçilerin teknolojiyi yalnızca artan kontrol ve sömürüyle

edip pekiştirdikleri veya anlamsız parametreleri ölçtük-

özdeşleştirmesinden kaçınmak için. Böyle bir güven kay-

leri, mükemmel olmadıkları kanıtlanmıştır. Daha kötüsü,

bı, yeni teknolojiye karşı aktif dirençle sonuçlanabilir ve

belirsiz doğaları değerlendirildiğinde bu modeller so-

dolayısıyla bizi rekabet edebilirlik ve işçilerin esenliğini ar-

nuçta işverenlerin strateji anlayışını daraltmış ve rekabet

tıracak pozitif kullanımlardan alıkoyabilir.

olanağını tehlikeye atmış oluyor.
Platform çalışması aperatifti, algoritmik İK yönetimi ise
Tercihler kısıtlanıyor

pastanın kreması

Geçmişte, sınıflandırmalar yapmak ve iş akışı darboğaz-

Toplumlarımızın her kısmına nüfuz etmenin dışında tek-

larını veya aykırı davranışları anlamak için çok çeşitli ne-

noloji, işyerlerini ve çalışma süreçlerimizi büyük ölçüde

zaret biçimleri kullanıldı. Günümüzde makine öğrenmesi

yeniden düzenliyor. COVID-19 krizi yönetim fonksiyonla-

tarafından da tercih edilen çıkarımsal analitiğe olan derin

rının dijital dönüşüm trendini daha da hızlandırdı. Evden

bağımlılık, yöneticilere kalıpları belirlemede ve ekip dina-

çalışma düzenlemeleri enfeksiyon riskini sınırlamak için

mikleri, gelecekteki davranışlar ve kariyer olasılıklarını tah-

artırıldı, dağılmış ekipler proje yönetimi için işbirliği plat-

min etmede yardımcı oluyor. Aynı zamanda, mevcut örtük

formlarını kullanmaya başladı, yolculuk kısıtlamaları yü-

ödül ve ceza sistemlerinin uyuma zorlaması bekleniyor,

zünden işe alım görüşmeleri çevrimiçi ortama taşındı ve

böylece etkileşimlerin yeniden biçimleneceği ve özerkli-

akademik merkezler panik halinde süpervizör yazılımları

ğin sıfırlanacağı düşünülüyor. Dolayısıyla çalışanların ter-

satın alıyor. Son on yılda, platform puanlama, görev da-

cihleri büyük ölçüde kısıtlanmış olacak. Katherine Kellogg,

ğılımı, teşvik, müşteri değerlendirmeleri ve oyunlaştırma
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gibi uygulamaların büyük ölçekli deneylerine şahit olduk.

yönetim konusunu çözmekle (hem zararlı sonuçlarını

Bu uygulamalar artık sektörün büyüyen sınırlarının dışına

hem de yararlarını incelemekle) görevlendirildi. Önerilen

taşıyor. Mahkemeler, teftiş kurumları ve yasama organları

amaç: “Yapay zekâ güdümlü sistemlere olan güveni iyi-

yıllarca süren tehlikeli propagandaların ve belirsiz dava-

leştirmek, benimsenmelerini teşvik etmek ve temel hak-

ların ardından şimdi etkin şekilde tahkim boşluklarını ka-

ları korumak.”

patmaya başlıyor. Sürücülerin ve kuryelerin yasal olarak

Ancak güncel gizlilik standartları yüzeysel anlaşılır

uygun şekilde sınıflandırılmak için verdikleri mücadele

ve uygulanırsa anlamlı bir koruma sağlamakta başarısız

muhtemelen yakında sona erecek. Ama bu arenada test

olabilir. Yapay zekâ ve algoritmaların artık birçok fonk-

edilen en çılgın icatlar var kalmaya devam edecek.

siyonda patronların yerine geçtiği değerlendirildiğinde,

İleri teknolojiler insanları gereksizleştirmiyor, işçi-

otomatik karar alma sistemini yasaklayacak olmasa da

leri itaatkâr ve yöneticileri de gereksiz hale getiriyor.

regüle edecek geniş kapsamlı bir inisiyatifler kümesini

Yüzleşilmesi gereken acil bir sorun var. Dürüst olmak

uygulamaya geçirmemiz gerekiyor.

gerekirse, yönetimin gücünün genişlemesinin mevcut

Güçlü tutarlılığa sahip bir çerçeve oluşturmada Avrupa

sınırları ele alınırken, yeni tekniklerin potansiyeli henüz

Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü sınırlı bir ölçeğe sahip

bilinmiyordu ve nezaret insanlar tarafından doğrudan ve

ve veri akışını teşvik etmek için tasarlanmış. İşyeri iliş-

fiziksel olarak yapılıyordu. Şimdi ise duyguları takip etme

kilerinde bağlı kalınması gereken kilit şart, mevcut se-

ve ruh hali değişimlerini öngörmeye yönelik bir teşebbü-

çenekler arasından haklara en az müdahale edenini

se tanık oluyoruz.

uygulamak. Avrupa Konseyinin 108 sayılı Güncellenmiş

Bu ciddi yönelim bizi iş yasalarının dayandığı önemli
ilkeleri yeniden keşfetme konusunda cesaretlendirmeli:

Konvansiyonunun 8’inci maddesi, yaygın kontrole karşı
daha insan hakları odaklı bir kalkan sunabilir.

Her şeyden önce çalışmada insan haysiyeti. Bu da çalış-

Karar almanın kalitesini güvence altına almak ve çalış-

ma hayatında algoritmaların sosyal uygunluğu hakkında

ma koşullarını iyileştirmek için, politika yapıcılar ve sosyal

açık bir tartışmaya yol açmalı. Daha yakından baktığımız-

partnerler ayrımcılık karşıtlığının, iş güvenliğinin ve sağ-

da, tekno-determinist anlatıyı sürdürmenin, çığır açıcı

lık enstrümanlarının önemini yeniden canlandırmalılar.

inovasyon hakkında çok ihtiyacımız olan kolektif sorgu-

Özellikle işyerlerinde hâkimiyet kurma çabalarına meydan

lamayı ve aşağıdan yukarı diyaloğu hafife alma riskini ge-

okumak acil bir gereksinim. Ne yazık ki, veri toplama ko-

tirdiğini görebiliriz. Gerçekten, OECD’nin belirttiği gibi,

nusunda aydınlatmayla ilgili ilkeler kümesi, enformasyo-

“toplu pazarlık sosyal partnerler arasında karşılıklı güve-

nun daha az iyi niyetli sebepler için yeniden kullanılması

ne dayalı olduğunda, esnek ve pragmatik şekilde, yeni

veya satıcıların üçüncü taraflarca kiralanan dijital sistem-

ortaya çıkan sorunlarda dengeli ve uyarlanmış çözüm-

leri önceden kurması durumunda güçsüz kalabilir.

lere ulaşmak için bir yol sunabilir ve işlerini kaybetmiş

Modern teknolojinin yönetim gücü üstlenmesi, kolektif

işçilerin yeni beceri ihtiyaçlarının öngörülmesinde ve

olarak regüle edilmelidir. Çözümler sistemik olmalı ve al-

desteklenmesinde kamu politikalarını tamamlayabilir”.

goritmaların nihai kullanımına dayalı tamamlayıcı araçları kapsamalı. Eğer amaç iş yoğunluğunu düzene sokmak

Veri koruma yasaları kör bir silah olma riskini taşıyor

veya görevleri yeniden yapılandırmak ise fiziksel ve zihin-

Algoritmalarla yönetimin benimsenmesi konusundaki

sel riskleri ele almak için iş güvenliği ve sağlık regülasyo-

heyecan gibi bu benimsemenin yamamalar şeklinde ol-

nu işin içine girmelidir. Terfi gibi konularda örneğin profil

ması konusundaki endişe de güç kazanıyor. Kurumlar

çıkarma gibi araçlarla tercihler yapılırken ayrımcılık kar-

depo, ofis ve apartmanlardaki yönetim fonksiyonlarının

şıtlığıyla ilgili modern hükümler esas alınmalıdır; kadınlar,

genişlemesinin sonuçlarının farkındaymış gibi görünü-

daha genç ve daha az eğitimli çalışanlar, azınlıklar ve sa-

yor. Avrupa Komisyonunun platform çalışması konu-

vunmasız gruplarla ilgili önyargılı sonuçlardan kaçınmak

sundaki yasama inisiyatifinin danışma toplantısında bu

şarttır. Bu, çalışmanın yeni dünyasında büyük potansiyele

sorun ele alındı, aynı zamanda öncü bir siyasi inisiyatif

sahip olan ama şimdiye kadar ihmal edilen yasal araçlara

olan AB Sosyal Haklar Ayağı Eylem Planı da dijitalleşmiş

yönelik yeni bir ilgiye yol açacaktır.
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Problem Hakkında
Haber Yapıyorsak, Çözüm
Hakkında da Yapmalıyız
DAVID BORNSTEIN
TINA ROSENBERG
New York Times

2010-2021 arasında yayınlanan, toplumsal
problemlere bulunan çözümlerin gündeme
getirildiği New York Times’taki Fixes köşesinin
yaratıcıları olan gazeteciler David Bornstein
ve Tina Rosenberg, bu köşede yayınlanan son
yazılarında, bu süreçte öğrendikleri şeylere dair
birbirleriyle yaptıkları röportajı yayınladı.
On bir yıl ve yaklaşık 600 makalenin ardından bu son.
Fixes’ın amacı problemleri çözmeye yönelik çabaları ortaya koymak ve bu çabaların toplum üzerindeki etkisine
dair değerlendirmelerde bulunmaktı. Bu son makalemizde, birbirimizle bu süreçte öğrendiğimiz şeylere dair bir
röportaj yapacağız.
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Tina Rosenberg ve David Bornstein

David Bornstein: Tina, çözümlere dair haberler yaptığın

Bornstein: Kesinlikle katılıyorum. Başka yerlerden bir

on yıl içinde öğrendiğin en önemli şey ne oldu?

şeyler öğrenme fırsatları pek kullanılmıyor. Yani, sadece

Tina Rosenberg: Yeni fikirler ve inovasyona dair bir köşe
açısından garip bir ders olacak ama ben bunların abartıldığını öğrendim. Dünya (büyük ölçüde) yeni icatlara ihtiyaç
duymuyor. Asıl ihtiyaç duyulan, mevcut şeylerin daha sağlıklı bölüşülmesi.
En sevdiğim köşe yazılarım, eski fikirlerin ya da mevcut
ürünlerin yeni insanlara ulaştırılmasına dairdi. Köşe yazılarımızdan birinde dediğimiz gibi, “Rafta duran fikirler bir
işe yaramaz; bunları dünyaya ulaştırmak gerek”. Örneğin,

ABD’de 3000’i aşkın ilçe var. Bunlar, yüzde 100 büyük
problemlerin biriyle (ruh sağlığı, bağımlılık, iklim değişikliği, diyabet, COVID-19 vb.) uğraşıyor. Ancak bunların
herhangi birinin bu problemlerle baş etmeye yönelik
en etkili yaklaşımları bulup kullanma olasılığı oldukça
düşük.
Bildiğin gibi eskiden bilgisayar programcısıydım ve istatistiklere hâlâ çok meraklıyım. Bu kadar sorun karşısında “pozitif sapmalar” yaşanıyor; örneğin aktörlerin yüzde
2-3’ü normalden daha iyi sonuçlara ulaşıyor. Bu sıra dışı

birileri üzerinde tozu kaldırarak dünyaya yaymaya karar

isimleri bulmak, neleri farklı yaptıklarını belirlemek ve

verene dek, başarısı kanıtlanmış olduğu halde hiç kullanıl-

bu bilgiyi paylaşmak gerçekten işe yarayabilir. Çocukluk

mayan sağlık stratejileri var. Bir fikir taklit etmek çok hava-

travmaları, kronik evsizlik ve hastane güvenliği gibi

lı görünmeyebilir. Ancak asıl büyük farkı yaratanlar da bu

üzerine makaleler yazdığımız bazı konularda buna tanık

taklitçilerdir.

oldum.
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Çıkarılacak diğer bir önemli ders de insanların yardım

Bu durum bana şunu düşündürdü: Gazeteciler olarak

etmeyi gerçekten sevmesi. Zorlu, rahatsız edici konulara

neyi aramalıyız? Toplumun büyük problemlerle daha iyi

(zorbalık, yoksulluk, koruyucu aile ya da depresyon gibi)

mücadele edebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyacı var?

dair yaptığımız haberlerin Times’ın en popüler, en çok

Rosenberg: Biz gazeteciler, “haber” deyince “kötü haber”

paylaşılan haberleri arasına girdiğini şaşkınlıkla gördüm.
Okuyucular bu haberleri, bu problemlerden doğrudan etkilenen, aralarında aile üyeleri ve dostlarının da bulunduğu
insanlara gönderdi. Haklarında haber yaptığım grupların
birçoğu, haberin ardından çeşitli organizasyonlar, vakıflar
ve kamu görevlilerinin, bilgi edinmek ya da ziyaret etmek
amacıyla kendilerini aradığını söyledi. Gazeteciler genel-

anlamaya koşullandık. Halkla ilişkiler yapıyor gibi görünmeden çözümlerden söz edemiyorsunuz. 2015’te Ebola
aşısının şaşırtıcı derecede başarılı olduğunu yazmıştım.
2014’te Batı Afrika’da yaşanan Ebola salgınını herkes biliyordu. Ancak şaşırtıcı derecede çok sayıda okur, Ebola’ya karşı
başarılı bir aşının olduğundan habersizdi. Ebola’ya karşı başarılı bir tedavi yöntemi vardı, peki bunu kaç kişi biliyordu?

likle gözlemcilere benzetilir. Ama ben kimi zaman arılar

Buradan çıkarılacak ders şudur: Salgın hakkında haber ya-

gibi davrandığımızı, fikirlerin yayılmasını sağladığımızı dü-

pıyorsak, tedavi yöntemleri hakkında da haber yapmalıyız.

şünmeye başladım.

Bornstein: Bence, özellikle günümüzde, insanların daha

Rosenberg: Bu da çıkarılacak bir diğer derse ulaştırıyor.

iyi bir geleceğe giden yolları görmesine yardımcı olacak

Yaratıcı çözümlerin birçoğu, normalde kamu sistemleri

gazeteciliğe ihtiyacı var; kendilerini iyi hissetmelerini

tarafından güçsüz, hatta engelli muamelesi yapılan in-

sağlayan değil, dürüst gazeteciliğe. Boğucu bir haber

sanlardan çıkıyor. “Ebeveynlerin Yazın Okuma Oranının

bombardımanı altındayız. Giderek daha çok sayıda insan

Düşmesine Engel Olmasına Yardımcı Olmak” başlıklı

haberlerden uzak durmaya başlıyor. Problemlere dair ha-

makalemiz, Philadelphia merkezli, her eğitim düzeyinden

berlerle olasılıklara dair haberleri dengelememiz gereki-

(hatta okuması yazması olmayan) ebeveynlere çocukları-

yor. Bu sayede insanlar bir parçası oldukları gerçeklikle

nın okumasını sağlamanın yollarını öğreten bir organizas-

bağ kurabilir. Aksi halde haberlere sırt çeviriyor, inkâr edi-

yon olan Springboard Çalışma Grubunu anlatıyordu. Gelir

yor ve dezenformasyon tuzağına düşüyorlar.

düzeyinin düşük olduğu mahallelerdeki okullar, ailelere bir
yük gözüyle bakıyor. Oysa çok değerli birer varlık halini
alabilirler.
Uzman olmayan isimlerin yarattığı etkiyi gösteren
başka makalelerimiz de oldu. Örneğin “Dijital Bloklarla
Gerçek Hayatta Bir Şeyler İnşa Etmek” başlıklı makale,
insanlara Minecraft oyununu öğreten, bu sayede mahallelerinin imar planlarına katkıda bulunmalarını sağlayan
bir program hakkındaydı. “Merhaba, Seçimlere Katılım
Oranını Üç Katına Çıkarmak İster misiniz?” başlıklı bir
diğer makale de seçmenleri sandığa götürme konusunda en etkili kişilerin, politikayla ilgilenmeyen arkadaşlar
olduğunu gösterdi. David, biraz da gazetecilik hakkında
konuşalım. On bir yıl boyunca çözümlere dair haber yapmak sana ne öğretti?

Rosenberg: Doğru. Çözüm gazeteciliğinin bizim bu işe
başladığımız 2010’dan bu yana çok büyüdüğünü belirtmek
gerekiyor. Şu anda insanların bizim ele aldığımız çözümler
benzeri çözümleri okuyabileceği, izleyebileceği, dinleyebileceği birçok yer var. Örneğin, Solutions Story Tracker
(Çözüm Haberleri Takipçisi) adında, Times ve 1500’ü aşkın
farklı haber kaynağında yayınlanan 12.000’i aşkın makalenin
yer aldığı bir veritabanı söz konusu. Bu veritabanı, Fixes’a
katkıda bulunan bir diğer isim olan Courtney Martin’le birlikte kurduğumuz Solutions Journalism Network (Çözüm
Gazeteciliği Ağı) bünyesinde yer alıyor.
Fixes’in çözüm odaklı yaklaşımını takdir eden Times
okuyucuları, önümüzdeki haftalarda hayata geçecek
Headway’i de takip etmeli. Times yazı işlerinin yeni insiyatifi olan Headway, gezegenin en önemli sorunlarını, iler-

Bornstein: Aradığın şeyi bulacağını öğretti. Gazeteciler

leme (ya da ilerleme yolunda aşılması gereken engeller)

zararlı aktörleri ararsa bulabilir. Yararlı aktörleri de (inançlı,

merceğinden araştıracak. Headway, insanlığın bizim bu

problemleri çözmek isteyen insanlar) bulabiliriz. Böyle bir

köşede ele aldığımız türden sorunları çözmek için neler

yığın insan var. Bir ara elimde 800 haber fikrinin olduğu

yaptığını gündeme taşıyacak. Biz de bu sohbette yerimizi

bir liste vardı.

alacağız. Gelin, siz de bize katılın.
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Karbon Dengeleme
Gerçekten İşe Yarıyor mu?
SAM HADDAD
Raconteur

Tabiatı gereği kusurlu bir uygulama mı, net
sıfır emisyon yolunda geçici bir önlem mi? İki
uzman bu tartışmalı uygulama ve yarattığı değer
konusunda farkı görüşler dile getiriyor. Sam
Haddad, Raconteur sitesinde yazdı.
Google arama kutusuna “karbon dengeleme” ifadesini girerseniz ilk üç otomatik tamamlama önerisi “etkin”, “sahtekârlık” ve “yeşil göz boyama” olacaktır. Bu durum kamuoyunun şirketlerin sera gazı emisyonlarına karşılık “karbon
kredisi” satın aldığı bu uygulamaya yönelik kuşkularına
dair bir fikir veriyor.
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gerçekleştiğini hesaplıyor, bunu doğruluyor, ardından
kredi veriyoruz.”
Verra’nın

dengeleme

çalışmaları

ağırlıklı

olarak,

ormanların korunmasını, ağaçlandırmayı ve yeniden
ağaçlandırmayı kapsayan ormancılığa dayanıyor.
Rix, “Birçok ülkedeki ormanlar, büyük madencilik,
kerestecilik ve tarım çalışmaları nedeniyle tehdit altında”
diyor. “Bu büyük güçler, bazı bölgelerde küçük toprak
sahiplerine zarar veriyor. Bizim projelerimiz insanların
ormanların

yok

edilmesini

önlemeye

çalışmasını

sağlayacak ekonomik teşvikleri sunuyor.”

Mayıs ayında Greenpeace dengeleme projelerini,
şirketlerin “atmosfere salınan toplam karbon emisyonlarını azaltmadan” işlerini her zamanki gibi yürütmesine
olanak verdiği gerekçesiyle eleştirdi. Buna rağmen, iş
dünyasındaki dengeleme talebi her zamankinden yüksek
düzeyde. Hatta Londra belediye başkanı, Londra’nın
bu pazarın küresel ticaret merkezi haline gelmesini

Emisyon salan herkesin ilk önceliği kendi emisyonlarını
azaltmak olmalıdır
Verra, dengelemenin mümkün olduğu diğer alanları da
araştırıyor; özellikle de atmosferdeki karbondioksiti emme
amacıyla deniz ekosistemlerinin kullanıldığı, mavi karbon
küresi olarak adlandırılan sistemler. Bu çerçevede yosun
tarımı, deniz çayırlarının ve mangrov bataklıklarının korunması gibi çalışmalar yapılıyor.

arzuladığını açıkladı.

Havacılık, küresel sera gazı emisyonlarına katkıda

Robin Rix, karbon dengeleme konusunda yaygın

bulunan

sektörlerin

başında

geliyor.

Mayıs

ayında

şekilde kullanılan standartları yöneten ABD merkezli kâr

easyJet holidays, uçuşlarda ve transferlerde kullanılan

amacı gütmeyen bir kuruluş olan Verra’nın baş politika ve

yakıt, konukların konaklama sırasında tükettiği enerji

piyasa danışmanı. Rix’in organizasyonuna verdiği rapora

de dahil olmak üzere, doğrudan düzenlediği turlardan

göre, 2020’de 140, 2019’da ise 110 milyon düzeyinde olan

kaynaklanan tüm emisyonları dengelediğini açıklayan

karbon kredisi miktarı bu yıl 300 milyona ulaşacak.

ilk

İngiliz

tur

operatörü

oldu.

Şirket

dengeleme

Rix, talepteki bu sıçramayı net sıfır emisyon vaadinde

çalışmalarını sertifikalandırmak amacıyla Verra’nın karbon

bulunan şirket ve devletlerin sayısının artmasına, bunun

muhasebe sisteminden ve yaygın olarak kullanılan Altın

yanı sıra iklim krizinin insanların düşündüğünden çok daha

Standartlar’dan yararlanıyor.

ciddi olduğunun fark edilmesine bağlıyor.

Şirketin CEO’su Garry Wilson, “Dengeleme projelerinde,

Rix, şirketleri “gerçek ve bağımsız olarak doğrulanmış”

dünyaca saygı gören, en yüksek standartları yakalamak

krediler satın almaları konusunda uyarıyor. Rix’e göre,

üzere para ödüyoruz” diyor. Ancak, bunun havacılık

dengeleme

sektöründeki sıfır emisyon teknolojisinin geliştirilmesi

mekanizması

çerçevesinde

artan

talebi

karşılamaya yönelik “tutarlı kredi arzı ciddi bir sorun

öncesinde geçici bir önlem olduğunu da ekliyor.

olacak”. Verra, 2007’de gönüllü karbon piyasalarında daha

Wilson, “Şu anda dengeleme eldeki olanakların önemli

kaliteli güvence sunmak amacıyla kuruldu. Bazı dengeleme

parçalarından ve havacılığın karbon salımı sorununu

sistemlerinin aksine, Verra, kredileri, gelecekteki emisyon

çözmenin en iyi yollarından biri” diyor. “Emisyonları

azaltımlarına dayanarak belirlemiyor.

azaltmaya yönelik, uçakların ağırlığının azaltılması, tek

Rix, “Yayınladığımız tüm krediler azaltılan ya da ortadan

motorla taksi yapılması gibi diğer yolları araştırmaya ve

kaldırılan emisyonları temsil ediyor” diyor. “Ağaç diktiğinizi

hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Airbus gibi iş

ve önümüzdeki on yıl içinde 10 ton karbon emeceğinizi

ortaklarımızın sıfır emisyonlu uçak geliştirme çalışmalarını

hesapladığınızı farz edelim. Bizim sistemimizde kredileri

da destekliyoruz. Tahminen 2035 itibarıyla kullanılabilir

hemen alamıyorsunuz. Üçüncü yıl ne kadar karbon emilimi

hale gelir gelmez bu uçaklara geçmeye kararlıyız.”
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Rix’e göre, Wilson’ın dengelemenin sadece geçici bir

Watt, bu sistemlerin oluşturulmasındaki güç dengeleri

çözüm olduğunu kabullenmesi, özel sektörün yaklaşımının

nedeniyle, karbon dengelemenin adil ve teyit edilebilir

değiştiğinin göstergesi.

olduğuna da inanmıyor. Ancak bu uygulamaya (özellikle de

Rix, “Ortam değişti” diyor. “Eskiden emisyonlarını nötr
hale getir ve dengele, yeter, deniyordu. Şimdi ise kurum
olarak emisyon azaltımına öncelik veriliyor. Emisyon salan
herkesin ilk önceliği kendi emisyonlarını azaltmak olmalıdır.”
Şubat ayında Manchester Üniversitesinde uluslararası

limitlerine) bakışımızı değiştirmenin faydalı olabileceğini
düşünüyor.
Watt,

“Dengelemeden

ve

kredilerden

emisyon

azaltımının garantisi olarak söz etmeyi bırakmamız faydalı

politika dersleri veren Dr. Robert Watt, Karbon Dengeleme

olabilir” diyor. “Karbon nötrleme konusunda bu dilden

Fantezisi adında bir araştırma raporu yayınladı. Watt, bu

uzaklaşarak farklı bir anlayış yaratmaya başlayabiliriz.”

uygulamanın kendimizi içinde bulduğumuz gerçek ötesi
döneme çok uygun olduğunu söylüyor.
Peki, neden? Watt, “Karbon dengeleme, politik bir
aldatmaca” diyor. “Şirketler karbon kredilerine yöneliyor,
çünkü parasını ödediklerinde karbon nötr olduklarını,
emisyon salmadıklarını söyleyebiliyorlar. Bu açıklamalar
inandırıcı olmasa da sorunları gizlemeye, kamuoyunun
kafasını karıştırmaya yetiyor. İnsanların işlerin üç aşağı beş
yukarı eskisi gibi sürebileceğini düşünmesini sağlıyor.”
Hiç yoktan iyi değil mi? Watt,” Herkes böyle düşünüyor”
diyor. “Ancak bu, durumu olduğu gibi kabullenmemiz
anlamına geliyor. Tabiatı gereği apolitik bir fikir. Oysa iklim
krizi karşısında çok daha köklü bir değişim gerekli.”

Verra, giderek daha fazla sayıda şirketin dengeleme
konusundaki yaklaşımını değiştirmeye, karbon kredilerini
yeni ve farklı amaçlarla kullanmaya başladığını belirtiyor.
Örneğin, bir şeyi dengelemese bile, kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetlerinin etkisini ölçüyorlar. İklim kriziyle
mücadele için milyonlarca dolar ödemeyi istiyorlar. Rix, “Biz
de bunu teşvik ediyoruz, çünkü piyasa mekanizmalarının
sonuç odaklı finansman sistemleri yaratma aracı olduğunu
düşünüyoruz” diyor. Rix, krizle en etkili mücadele yolunun,
bu yolla emisyonları hızla düşürmek olduğunu da ekliyor.
Rix, “Sonuçta, bunun alternatifi şirketlerin sihirli bir
şekilde tüm fabrikalarını kapatması olmayacak” diyor.
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Robotlar Karıncalar Kadar
Akıllı Olabilir mi?

AI (Ant Intelligence-Karınca Zekâsı) doğanın bilgisayarıdır.
NATHAN GARDELS
Noema

Birkaç ay önce, eşim Lilly’yle birlikte, Kosta Rika’daki Arenal
yanardağının çevresindeki yağmur ormanlarında doğa yürüyüşü yapmaya gittik. Ormanın gölgesi altında yaşayan
orkideler, zehirli kurbağalar, zehirli küçük yılanlar ve tukan
kuşlarının arasında, hemen her patikanın kenarında ve hemen her ağaç dalında tek sıra halinde dizilmiş, göz alabildiğine uzanan, yaprak taşıyan karıncalar vardı. Her biri,
kendinin kim bilir kaç kat ağırlığında yapraklar taşıyarak
yuvalarına gidiyordu.
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Bir kraliçe, on yıllarca yaşayabilir ve bu süre içinde 200

“Sosyal böcekler sürdürülebilir yaşayabilir. Karıncalar

milyon civarında yavru doğurabilir. Yavrularının her biri-

taze yapraklardaki mantarlarla yaşayıp yavrularını bes-

nin tek bir amaç (koloninin sürdürülmesi) için birlikte nasıl

ler. Termitler aynı şeyi ölü yapraklarla yapar. Bedenleriyle

hareket edebileceğine dair talimatların yer aldığı master

köprüler oluşturabilirler. Kendi kendine öğrenen robotla-

algoritmayı genetik olarak aktarır.

rın bir gün edinebileceği özelliklerin hepsi onlarda vardır.

Çevrebilimci Rob Dunn, Noema dergisinde yayınlanan
“İnsanlardan Sonra Dünya” başlıklı makalesinde, karıncaların gezegenimizde yaşayan pek çok zekâdan biri olduğunu söylüyor. Biyosferi aşırı ısıtarak kendi türümüzü
sona erdirdikten sonra da karıncaların gezegenin yüzeyinde dolaşmaya devam edeceğini vurguluyor.
Dunn, bal arıları ve termitlerden karıncalara kadar pek
çok böcek topluluğunu incelemiş ve hepsi de ademi merkeziyetçi zekâ sayesinde değişen çevreye adapte olup hayatta kalabilmişler.
“Karıncaların yaratıcı zekâsı yok, en azından bireysel
anlamda… Bunun yerine, zekâları, yeni koşullara ayak uydurmak için kuralları nasıl uygulayabileceklerini çözme
becerilerinden kaynaklanıyor. Bu belli kurallar, kolektif
davranış biçiminde ortaya çıkan bir yaratıcılığa yol açıyor. Böyle bakınca, karıncalar ve diğer böcek toplulukları
bilgisayardan önceki bilgisayar gibiler. Zekâları bizimkinden farklı. Öz farkındalıkları yok. Geleceği öngörmüyorlar.

Üstelik onlar canlı, şu anda varlar ve dünyanın biyokütlesinin büyük bir kesimini etkiliyorlar. Mantar yetiştiriyor, yaprakbitlerini kontrol ediyor hatta antibiyotik bile üretiyorlar.
Dünyaları bizimkinden çok daha sessiz ama kolektif bir
şekilde, her yerde aynı işliyor. Biz olmasak, en azından bir
süre yeryüzünün hâkimi onlar olur.”
Belki de James Lovelock’un söylediği gibi, robotlar da
karıncalar ya da yabanarıları kadar zeki olduklarında, hibrid bir insan/makine medeniyeti ortaya çıkabilir; kaynakları verimli kullanan, ademi merkeziyetçi, kolektif zekâya sahip böcek kolonileri, iklim felaketi karşısında nasıl hayatta
kalabileceğimize dair yol gösterebilir.
Tükenme tehlikesi altındaki insan türünün, geleceğe
bakabilme ve özgür iradesiyle kaderini seçebilme becerisiyle donanmışken, doğal dayanıklılığa giden yolun, biraz
sonrasını bile öngöremeyen karıncalar gibi örgütlenmekten geçtiğini anlaması ne büyük bir ironidir.

Diğer türlerin yok olmasına hatta kendi ölümlerine bile

İnsanlık kendini üstün ve ayrı gören bakış açısından sıy-

ağıt yakmıyorlar. Yine de uzun süre dayanabilen yapılar

rılarak Dünya adını verdiğimiz gezegensel organizmanın

kurabiliyorlar. En eski termit tepesi, en eski şehirden çok

içinde diğer zekâlarla birlikte yaşamanın koşullarını ara-

daha önce kurulmuş olabilir.

maya başlamalıdır.
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Sanal dünya öncüsü
Rosedale’ın metaverse
hakkında şüpheleri var
STEPHEN TOTILO
Axios

Metaverse’in ilk mimarı Philip Rosedale,
Meta’nın (eski adıyla Facebook) ve diğer birçok
şirketin artan ilgisine rağmen metaverse’in
düşünülen kadar popüler olacağından pek
emin değil.
On yıl önce hikâye ağırlıklı bir oyun platformu olan Second
Life ile üç boyutlu sanal dünya kavramını müjdeleyen
Rosedale, Axios ile yaptığı röportajda bu konudaki çarpıcı
düşüncelerini paylaştı.
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Metaverse hakkında şunları söyledi: “Biraz üzüntüyle
diyebilirim ki yaptığım iş ve öğrendiklerimiz göz önüne
alındığında, metaverse’in herkes için olmadığı ve belki de
hiçbir zaman olmayacağı fikrine katılıyorum.
“Meta’nın yeni metaverse projeleriyle başarılı olma şansı nedir?” derseniz cevabım, “Umarım başaramazlar” olur.
Rosedale, sanal dünyanın henüz çok yeni olduğu bir
zamanda, 1999 ila 2013 arasında Second Life’ı yaratan
Linden Lab’ı yönetti (Şimdi ise uzamsal ses şirketi High
Fidelity’yi yönetiyor).
O zaman metaverse şöyle görünüyordu: “Kaçınılmaz
olarak hayatımızın giderek daha büyük bir bölümünü sanal
dünyada geçireceğiz.”
Second Life, sanal arazi satın alabilen, hayal güçlerinin
ve programın sunduğu araçların izin verdiği her şeyi yapa-

Philip Rosedale

bilen, aylık yaklaşık bir milyon kullanıcı topluyordu.
Kullanıcılar konserler düzenledi, sanat yaptı, sanal eko-

Metaverse kavramına ilginin yeniden artmasının

sistemler oluşturdu, moda gösterileri organize etti ve bir

nedenleri:

“red light” bölgesi kurdular. Bunların çoğu New World

• COVID-19 ve “hayatımızın çoğunu çevrimiçi ortama ta-

Notes (Yeni Dünya Notları) adlı blogda yer aldı.
Rosedale, Second Life’tan öğrenilen derslere dikkat
çekiyor
Rosedale, “İnsanlar çevrimiçi bir yerde bir araya geldi
ve birbirlerine iyi davranabildi” diyerek birçok kullanıcının
aldığı keyfe vurgu yapıyor.
Ama genel olarak insanlar Second Life evreni içinde
uzun süreler geçirmek istemedi. “Hemen hepimizin ekran başında ya da bu tür bir sanal dünyada uzun süreler
geçireceğimizi, diğerleriyle birlikte bir şeyler yapmaktan
hoşlanacağımızı söylüyordum. Ama bu, kesinlikle doğru
değildi” diyor.

şımak zorunda kalabileceğimiz korkusu”
• Şirketlerin “boş zamanımızın muhtemel ganimetlerini
toplamak için adeta akbabalar gibi çevrimiçi platformlara yönelmesi”
• Bu iyidir ya da kötüdür ama internetin insanların çevrimiçi alışveriş yaparken ya da film izlerken dahi kendini
yalnız hissetmediği bir alana dönüşmesi
• Facebook’un “ya tutarsa” düşüncesiyle kendini yeniden yapılandırması
Rosedale, günümüzün metaverse enerjisinin en azından
sanal kamusal alanlarla sonuçlanabileceğini umuyor

Rosedale ayrıca pek çok kişinin kendi avatar versiyon-

Rosedale, “İnsanlar için olumlu olabilecek, yeni arka-

larını oluşturup bunu kontrol etme ve başkalarıyla bu şe-

daşlar edinebileceğimiz, adaletsizlik hakkında sesimizi

kilde iletişim kurma konusunda rahatsızlık duyduğunu da

yükseltebileceğimiz bir kamusal alan yaratılabilir” diyor.

ekliyor.
Şirketler ve markalar sanal dünyada kendine yer
edinmeye çalıştıkça, metaverse’deki alanlara hücum yaşanıyor. Rosedale, bunları yirmi yıl önce gördü.

“Fakat ben bu sistemin rahat şekilde işlemesi için ihtiyaç duyulacak bazı iletişim bileşenleri konusunda eksik olduğumuzu düşünüyorum” diye ekliyor.
Rosedale’in modern metaverse vizyonu, kamu özgürlü-

Rosedale, “Second Life’ta biz bunu yaşadık. Şu soru

ğü gerektirir. Böyle bir sistem, herhangi bir şirketin kim-

hâlâ geçerliliğini koruyor: Boş zamanı bol insanların bu

likleri ve reklamları kontrol etmediği, merkezi olmayan bir

çevrimiçi sitelere girmeye istek duymasını sağlayacak

sistemdir.

olan nedir?”
“Sanırım bu soruya hâlâ yanıt bulabilmiş değiliz.”

Metaverse, büyük bir teknoloji şirketinin eline bırakılamayacak kadar büyük bir güçtür.
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