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Mariana Mazzucato, inovasyonun asıl itici 
kuvvetinin yalnız dehalar değil, kamu yatırımları 
olduğunu kanıtladı. Olağanüstü yaklaşımının 
dünyanın en büyük sorunlarının çözümünde 
kullanılması amacıyla İngiliz hükümeti, AB ve  
BM ile birlikte çalışıyor.

Bu İktisatçının Kapitalizmi 
Kurtaracak Bir Planı Var. 
Kulak Versek İyi Olur. 

JOÃO MEDEIROS
Wired
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Mariana Mazzucato’yu dünyanın en etkili iktisatçıların-

dan biri haline getiren fikir ilk kez 2011’de gündeme geldi. 

2008 finans krizinin üzerinden üç yıl geçmişti. İngiltere’de 

muhafazakârlarla liberal demokratların kurduğu koalisyon 

hükümeti, kamu hizmetlerinde kısıntıya gidilmesini gerek-

tiren bir kemer sıkma politikasını uygulamaya sokmuş, bu 

da evsizlerin sayısında ve suç oranlarında artışa yol açmıştı. 

Mazzucato, “Mahallemdeki kurslar, gençlik merkezleri, halk 

kütüphaneleri ve akıl sağlığı merkezlerinin bütçesinde kısın-

tıya gidilmiş, bu da toplumun yardıma en muhtaç kesimleri-

ni olumsuz etkilemişti” diyor ve “çok üzücüydü” diye ekliyor. 

Mazzucato’yu en çok öfkelendiren şeylerin başında, 

bu tür kesintilerin rekabet gücünü ve inovasyonu artır-

mak açısından gerekli olduğu söylemi geliyordu. 2011’in 

Mart ayında Başbakan David Cameron memurları suç-

layan bir konuşma yapmış, onları “girişimciliğin düşma-

nı” ilan etmişti. O yıl Kasım ayında, Londra’nın doğusun-

daki Truman bira fabrikasına yaptığı ziyarette, Tech City 

(Teknokent) adı verilen teknoloji merkezleri planını açık-

lamıştı. Mazzucato, “Girişimcileri gözlerinde büyütüyor, 

diğer herkesi görmezden geliyorlardı” diyor. “Avrupa’dan 

bir Google ve Facebook çıkmamasının nedeninin Silikon 

Vadisinin serbest piyasa yaklaşımını benimsemememiz 

olduğuna inanılıyordu. Oysa bu, ideolojik bir söylemdi: 

Silikon Vadisinde serbest piyasa filan yoktu.”

Uzun yıllar boyunca inovasyon ekonomisi ve ileri 

teknoloji sektörünü araştıran Mazzucato, bunun üze-

rine dünyanın en inovatif şirketlerinden bazılarının ku-

ruluş dönemini incelemeye karar verdi. Şunları gördü: 

Örneğin Google’ın arama algoritması, bir kamu kurumu 

olan Ulusal Bilim Vakfının verdiği ödenek sayesinde ge-

liştirilmişti. İlk dönemlerde yatırımcı bulmakta güçlük 

çeken elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Amerikan Enerji 

Bakanlığından aldığı 465 milyon dolar krediyle kendine 

gelmişti. Aslına bakarsanız Elon Musk tarafından kurulan 

üç şirket; Tesla, SolarCity ve SpaceX, toplam 4,9 milyar 

dolar devlet desteği almıştı. Diğer meşhur girişimlerin 

çoğu da kamuya ait bir girişim sermayesi fonu olan Küçük 

İşletmeler İnovasyon Araştırma Programı tarafından fi-

nanse edilmişti. Mazzucato, “Sadece ilk araştırmalar de-

ğil uygulamalı araştırmalar, erken aşama finansmanı ve 

stratejik üretim de devlet tarafından finanse ediliyordu” 

diyor. “Araştırmaya devam ettikçe bir şeyin farkına var-

dım: Devlet her alanda yatırım yapıyordu.”
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Devlet desteği olmasaydı
Mazzucato, İngiliz düşünce kuruluşu Demos için, bulgu-

larını içeren 150 sayfalık bir kitapçık hazırladı. Bu kitapçık 

binlerce politika yapıcıya dağıtıldı ve gazetelerde haber 

oldu. Mazzucato “İnsanların damarına bastığım ortadaydı. 

Araştırmaya devam ettikçe inovasyon hakkındaki efsane-

lerin kökenine inme isteğim büyüdü” diyor. Bunun ardın-

dan Silikon Vadisinin mühendislik becerisinin simgesi olan 

meşhur ürünü incelemeye karar verdi: iPhone. 

Mazzucato, iPhone’u ortaya çıkaran teknolojilerin kö-

keninin izini sürmeye başladı. HTTP protokolü, İngiliz 

bilim insanı Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmiş ve 

Cenevre’deki CERN merkezinde bulunan bilgisayarlarda 

kullanılmıştı. İnternet, 1960’larda, uydu iletişimi proble-

mini çözmek için Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 

finanse edilen Arpanet adında bir bilgisayar ağı olarak or-

taya çıkmıştı. 1970’lerde ortaya çıkan ve başta askeri ekip-

manların yerinin tespiti için kullanılan GPS’in ardında da 

Savunma Bakanlığı vardı. Sabit sürücü, mikro işlemci, ha-

fıza çipi ve LCD ekran da Savunma Bakanlığı tarafından 

finanse edilmişti. Siri, Stanford Araştırma Enstitüsünün, 

Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İleri Araştırma 

Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından finanse edilen projesi 

kapsamında yürüttüğü askeri personel için sanal asistan 

geliştirme çalışmasının ürünüydü. Deleware Üniversitesi 

yüksek lisans programında geliştirilen dokunmatik ekran 

da Ulusal Bilim Vakfı ve CIA tarafından finanse edilmişti. 

Mazzucato, 2013’te yayınlanan The Entrepreneurial 

State kitabında, “Steve Jobs, geliştirdiği ve piyasaya sür-

düğü vizyoner ürünlerle, dahi sıfatını sonuna kadar hak 

ediyor. Fakat bu durum Apple’ın başarısına dair efsanele-

rin doğmasına da yol açıyor. Oysa bilgisayar ve internet 

devriminin arkasında devasa bir kamu yatırımı olmasaydı, 

Jobs’un dehası en fazla yeni bir oyuncak icat etmesini sağ-

lardı” diyor. 

Ne var ki düzenlemelerin gevşetilmesi ve vergilerin dü-

şürülmesi için lobi yapan şirketler, devletin inovasyonda-

ki rolünü görmezden geliyor. Mazzucato ile iktisatçı Bill 

Lazonick’in yaptıkları bir araştırmaya göre, 2003-2013 ara-

sında S&P 500 listesinde yer alan halka açık şirketler, ka-

zançlarının yarısından fazlasını araştırma ve geliştirmeye 

değil, hisse fiyatlarını artırmak amacıyla hisselerini geri al-

maya harcadı. Örneğin ilaç firması Pfizer, hisse geri alımına 

139 milyar dolar harcadı. Jobs döneminde bu tür finansal 

mühendisliklere girişmeyen Apple da, 2012’den itibaren 

aynı şeyi yapmaya başladı. Şirket, 2018 itibariyle hissele-

rin geri alımına yaklaşık 1 trilyon dolar harcadı. Mazzucato, 

“Bu kâr, araştırmaları finanse etmek ve çalışanları eğitmek 

amacıyla kullanılabilirdi; bunun yerine hisseleri geri almak 

ve golf oynamak için kullanıldı” diyor. 

Kolektif çaba
Bu durum ortaya çok daha ciddi ve acil bir sorun çıkar-

dı. Havacılığın, nükleer enerjinin, bilgisayarların, nano-

teknolojinin, biyoteknolojinin ve internetin ortaya çıkışını 

sağlayan riskli girişimleri özel sektör değil devlet finanse 

ettiğine göre, iklim değişikliği, antibiyotik direncinin yay-

gınlaşması, demansın yükselişi gibi acil meselelerle başa 

çıkacak yeni teknolojileri nasıl geliştireceğiz? Mazzucato, 

“Tarih bize inovasyonun, California’daki küçük bir grup 

beyaz gencin değil, geniş çaplı bir kolektif çabanın ese-

ri olduğunu söylüyor. Dünyanın en önemli problemlerini 

çözmek istiyorsak bunu aklımızdan çıkarmamalıyız” diyor. 

Mazzucato’nun çocukluğuna dair unutamadığı şeyler-

den biri, Princeton Üniversitesinde nükleer fizik profesö-

rü olan babası Ernesto’nun haberleri izlerken bağırması-

dır. Mazzucato, “Baba, sadece bilgi veriyorlar” dediğinde 

babasının yanıtı “Bunlar bilgi değil, inanmamızı istedikleri 

şeyler” olurmuş. Mazzucato, “Babamın haberlere küfre-

derken bana öğrettiği şey, eleştirel bakış oldu” diyor. 40’lı 

yaşlarının sonunda, coşkulu bir kadın olan Mazzucato, The 

Entrepreneurial State isimli kitabı yayınlandıktan sonra 

Mariana Mazzucato, ekonomide devletin rolü ve değeriyle ilgili  
yeni fikirleri nedeniyle “Not the Nobel” ödülüne layık görüldü.
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güncel programların düzenli konuğu haline geldi. Katıldığı 

programlarda ekonomiye dair yaygın inançlara ustalıklı 

eleştiriler getiriyordu. 2017’de, bütçe açığının tartışıldığı 

Newsnight programında Evan Dabis’i, bütçe açığını takın-

tı haline getirdiğini söyleyerek azarlamış ve “Bütçe açığı 

önemlidir ancak bu paranın nereye harcandığı daha önem-

lidir” demişti. Channel 4’da, Jon Snow Google’ın vergi ka-

çırması meselesini sorduğunda, patlamıştı: “Biliyor mu-

sunuz, bu hiç önemli değil. Asıl sorun insanların, Google, 

Apple, Glaxo ve Pfizer gibi şirketlerin vergi politikası ko-

nusunda maliye bakanlıklarıyla yaptıkları gizli pazarlıklar 

hakkında hiçbir şey bilmemesi.” 

Kitabının kamuoyunda yankı bulması Mazzucato’yu pek 

şaşırtmamıştı. Girişim sermayesi şirketi LocalGlobe’un ku-

rucu ortaklarından Saul Klei, “Silikon Vadisi girişimcileri 

devlerin omuzunda durduklarını kabullenmek istemez. Bu 

kitap girişimcilere, bu durumu kabullenme çağrısı yapıyor” 

diyor. Teknoloji devi Tim O’Reilly, “Son kırk yıldır devlete ve 

vatandaşa, bundan yararlanan iş insanlarınca desteklenen 

bir serbest piyasa masalı yutturuluyor. Bu masalın yalan 

olduğu net şekilde ortaya çıktı. Bunun yerini alacak yeni 

bir teoriye ihtiyacımız var. Mariana da alternatif bir hikâye 

yaratmaya çalışan iktisatçılardan biri” diyor. 

Mazzucato’yu şaşırtan, İngiltere’de koalisyon hüküme-

tinde görüşlerini destekleyenlerin çıkması olur. “Dürüst 

olmak gerekirse, temel olarak akademik şeyler yazıyorum 

ve bu nedenle de komünist olduğumu düşünmeleri riski 

yok” diyor. Söz konusu destek, bilim insanları ve girişim-

ciler arasındaki işbirliğini artırmak için Catapult (fırlatma) 

merkezleri kuran ticaret bakanı Vince Cable ve   “sekiz bü-

yük teknoloji” yatırımını duyuran bilim ve üniversiteler ba-

kanı David Willetts’tan gelmişti. Willetts, “Muhafazakârlar 

arasında devletin rolüne dair yapıcı eleştiri eksikliği var. 

Mariana geleneksel sosyalizm anlayışından da asgari 

devlet anlayışından da farklı bir devlet portresi çiziyor. 

Hükümet ‘bu bir sosyalizm deneyine pek benzemiyor’ diye 

düşündü. Anlattıkları, cumhuriyetçilerin Amerika’sında 

oluyordu” diyor. 

Akıllı yatırım
Kısa sürede, Whitehall’ı düzenli ziyaret etmeye; Cable ve 

Willetts’a, Küçük İşletmeler Araştırma İnisiyatifi ve patent-

li ürünlerden elde edilen gelirden alınan vergilerin (bunu 

gelmiş geçmiş en aptalca şey olarak nitelemektedir) düşü-

rülmesine yönelik, patent kutusu gibi politikalar konusun-

da tavsiyelerde bulunmaya başladı. 

Mazzucato, politikacıları etkileyebilmek için onları 

eleştirmekten fazlası gerektiğinin farkında. “Solcuların 

genellikle tartışmaları kaybetmesinin nedeni, servetin 

üretilmesinden çok bölüşülmesine odaklanmalarıdır. 

Kitabının kamuoyunda yankı bulması 
Mazzucato’yu pek şaşırtmamıştı. Girişim 
sermayesi şirketi LocalGlobe’un kurucu 
ortaklarından Saul Klei, “Silikon Vadisi 
girişimcileri devlerin omuzunda durduklarını 
kabullenmek istemez. Bu kitap girişimcilere, 
bu durumu kabullenme çağrısı yapıyor” diyor. 
Teknoloji devi Tim O’Reilly, “Son kırk yıldır devlete 
ve vatandaşa, bundan yararlanan iş insanlarınca 
desteklenen bir serbest piyasa masalı 
yutturuluyor. Bu masalın yalan olduğu net şekilde 
ortaya çıktı. Bunun yerini alacak yeni bir teoriye 
ihtiyacımız var. Mariana da alternatif bir hikâye 
yaratmaya çalışan iktisatçılardan biri” diyor. 
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Sadece daha akıllı harcamaya değil, daha akıllı yatırım 

yapmaya da yönelik ilerici politikalara ihtiyacımız var” 

diyor. 

Bu dönemde Mazzucato’nun “misyon odaklı” diye adlan-

dırdığı organizasyonlara ilgisi artmaya başlamıştı. Bunun 

en önemli örneklerinden biri, ABD başkanı Eisenhower’ın 

1958’de, Sovyetler’in Sputnik’i fırlatmasının ardından 

kurduğu araştırma ajansı DARPA’ydı. Bu kamusal ajans, 

Microsoft Windows, video konferanslar, Google Haritalar, 

Linux ve bulut sistemi gibi teknolojilere milyarlarca dolar 

yatırmıştı. İsrail’de devlet destekli bir girişim sermayesi 

fonu olan Yozma, 1993-1998 arasında 40’tan fazla şirkete 

destek vermişti. İngiltere’de 2010’da kurulan Devlet Dijital 

Hizmetler Kuruluşu, ödüllü “gov.uk” alan adını ortaya çıka-

rarak devletin IT harcamalarından 1,7 milyar pound tasar-

ruf etmesini sağlamıştı. Mazzucato, “Devlet derken farklı 

kamu kurumlarından oluşan ademi merkeziyetçi bir ağdan 

söz ediyorum. Bu kurumlar, misyon odaklı şekilde prob-

lemleri çözmeye ve risk almaya yöneldiğinde, inovasyon 

motoru haline gelebilir” diyor. 

Mazzucato’ya göre misyon odaklılığın en somut örne-

ği, Amerikalıları Ay’a götürmeyi ve sağ salim dünyaya geri 

getirmeyi hedefleyen Apollo uzay programıdır. Amerikan 

devleti 1960-1972 arasında bu hedefe ulaşabilmek için 26 

milyar dolar harcadı. Bu doğrultuda uzay ve havacılığın 

yanı sıra, gıda, tekstil, elektronik ve tıp gibi alanlarda 300’ü 

aşkın projeyi hayata geçirdi. Bu projelerde dondurulmuş 

gıdadan serin tutan kıyafetlere, yaylı tekerleklerden ticari 

uçaklarda kullanılan dijital uçuş kontrol sistemlerine dek 

1800 farklı ürün geliştirildi. Program, o dönem henüz ba-

şarısı kanıtlanmamış bir teknoloji olan entegre devreler ile 

uzay mekiği, uluslararası uzay istasyonu gibi diğer uzay 

projelerini de ortaya çıkardı. 

Bu misyon odaklı organizasyonların çalışma şekli 

Mazzucato’ya devletin rolüne dair farklı şeyler göstermiş-

ti. Mazzucato, “Ekonomi hikâyelerle doludur. Destekleyici, 

kolaylaştırıcı, yardımcı, düzenleyici gibi sözcükler sıkıcı ve 

durağan bir devlet portresi çizer. Bu durum kendi kendini 

gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Daha iyi politikalar 

ortaya çıkaracak yeni bir hikâyeye ihtiyacımız var” diyor. 

“Misyon odaklı kurumlar piyasaları onarmakla yetinmez, 

yeni piyasalar yaratır ve şekillendirir. Belirsizlikten kaçın-

mak ve dışarıdan temin etmek yerine riskli araştırma ve 

yatırımlar yaparlar” diye ekliyor. 

Aç ve meraklı
Mazzucato’nun Whitehall ile yaptığı işbirliği, 2015 ge-

nel seçimlerinin ardından askıya alındı: Willetts görevin-

den istifa etmiş, Cable ise görevden alınmıştı. Ancak ar-

tık ünü dünyaya yayılmıştı. Amerikalı Demokrat Elizabeth 

Warren’la, sağlık inovasyonunun finansmanı konusunda 

çalıştı, İskoçya başbakanı Nicola Sturgeon’a, İskoç Ulusal 

Yatırım Bankasının kuruluşu için danışmanlık yaptı. Londra 

Üniversitesi Akademisinde, farklı bir iktisat departmanı 

olan ve yeni nesil kamu görevlilerini misyon odaklı poli-

tikalar konusunda eğiten, İnovasyon ve Kamu Politikaları 

Enstitüsünün kurulmasına önayak oldu. Mazzucato, “Kamu 

görevlilerinin kamu yararı konusunda stratejik ve hırslı bir 

yaklaşım benimsemesini, Steve Jobs’un deyişiyle ‘her an 

aç ve meraklı olmalarını’ istiyoruz” diyor. 

2017 başında Avrupa Komisyonunun araştırma, bilim ve 

inovasyondan sorumlu üyesi Carlos Moedas’ın özel danış-

manlığı teklifini kabul etti. “Çalışmalarımın bir etki yarat-

masını istiyordum. Aksi halde salon sosyalizminden farkı 

kalmazdı; konuşur durursun ama hiçbir şey değişmez” di-

yor. Avrupa İnovasyon ve Araştırma Programının yapısının 

değiştirilmesini ve 2020’den itibaren Horizon Europe adın-

da, 100 milyar euro bütçeli, misyon odaklı bir inisiyatifin 

hayata geçirilmesini önerdi. Moedas bu projenin gerçek-

leştirilmesi konusunda kendisine açık çek verdi.

Avrupa Komisyonu geleneksel olarak önemli problemle-

re yönelik politikalar geliştirir. Ancak Mazzucato’nun mis-

yon kavramı, bu anlayışı somut projelere dönüştürüyordu: 

Soğuk Savaş önemli bir problemdi; Ay’a ayak basmak ise 

misyon. Şubat 2018’de Avrupa Birliğinde Misyon Odaklı 

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları başlıklı, beş kriterin sı-

ralandığı bir rapor yayınladı: Cesur olmalı ve vatandaşlara 

ilham vermeli; hırslı ve riskli olmalı; net bir hedef ve bitiş 

tarihi belirlenmeli (bu misyonun belirlenen tarihte gerçek-

leştirilip gerçekleştirilemediği söylenebilmeli); farklı disip-

linleri, farklı sektörleri bir araya getirmeli (örneğin kanserin 

ortadan kaldırılması; sağlık, beslenme, yapay zekâ ve ilaç 

sektörlerinde inovasyon gerektirir); tek bir kişinin kontro-

lünde, emir-komuta zinciri çerçevesinde yönetilmemeli, 

denemelere ve girişimlere açık olmalı. 

Raporda bu misyonların neye benzeyeceğini üç farazi 

örnekle açıklar: Plastikten arındırılmış denizler; 2030 yılı 

itibariyle 100 karbonsuz kent; demansın yüzde 50 oranın-

da azaltılması. Temiz deniz misyonu, plastiklerin yüzde 
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50’sinin temizlenmesini ve otonom plastik toplama istas-

yonları ya da dağıtılmış ağlar aracılığıyla denizlere atılan 

plastik miktarının 2025’e dek yüzde 90 azaltılmasını içere-

bilir. Çözüm, plastiğe alternatif geliştirilmesini, yeni gıda 

paketleme yöntemleri tasarlanmasını, atıkları otomatik 

olarak ayıracak yapay zekâ sistemi yaratılmasını gerekti-

rebilir. Mazzucato, “Bunlar zorlukları açıklığa kavuşturma-

ya yönelik örnekler. İnsanları misyon konusunda uyarırım: 

Misyon sizi rahatlatan, mutlu ve huzurlu kılan bir şeyse, 

onu yanlış anlamışsınız demektir. Çünkü mesele inovas-

yona bakışımızda kökten bir değişim gerçekleştirmektir” 

diyor. 

Adil ve sürdürülebilir toplum
Mart 2018’de Amerika’daki Adalet Demokratları adlı ile-

rici bir politik hareketin iki üyesi Mazzucato’yu aradı. 

Mazzucato’nun Saikat Chakrabarti ve Zack Exley’in kim ol-

duklarına dair en ufak bir fikri yoktu. “Yeni bir genç politi-

kacı dalgası yaratmak istediklerini söylediler. ABD’de olup 

bitenleri onlardan dinlemek ilginçti çünkü bir süredir ba-

ğım kopmuş gibiydi” diyor. 

Chakrabarti ile Exley daha önce Bernie Sanders’in 2016 

başkanlık kampanyasında görev almıştı. Chakrabarti, daha 

sonra işçi kökenli 400 kişinin kongreye aday olmasını sağ-

lamayı hedefleyen bir siyasi eylem komitesinin kurucuları 

arasında yer almıştı. Chakrabarti, “Amaç Demokrat Parti 

bünyesinde yeni bir grup kurmaktı. Beyaz Saray’da Donald 

Trump gibi biri var. Demokrat Parti yönetimi 1995’teymişiz 

gibi davranmaya devam ediyor. Asıl ayrım sağ ile sol ara-

sında değil, hırslılarla hırsını kaybedenler arasında yaşa-

nıyor. Alternatif ve devrimci bir toplum vizyonu yaratmak 

istedik. Mariana’yla gerçekleştirdiğimiz toplantının en he-

yecan verici yanı, ABD’de bu tür fikirleri tartışabileceğiniz 

pek insan olmamasıydı” diyor. 

Londra’da, Mazzucato’nun Camden Town’daki evinde 

gerçekleşen buluşmada, ona üç ay içinde kongreye, başta 

çevre olmak üzere büyük politik fikirleri dile getirebilecek 

temsilciler sokmayı umduklarını söylemişlerdi. En umut 

veren adaylardan biri, New York’ta yaşayan genç bir bar-

maid olan Alexandria Ocasio-Cortez’di.

Ocasio-Cortez, Haziran 2018’de gerçekleşen Demokrat 

Parti önseçiminde, on dönem boyunca kongre üyeliği ya-

pan Joe Crowley’i yenerek politik çevreleri şoke etti ve 

kongredeki yerini de garantiledi. 

Bir ay sonra Mazzucato ve Ocasio-Cortez, Skype üzerin-

den bir görüşme gerçekleştirdi. Adalet Demokratları’nın 

Alexandria Ocasio-Cortez ve Mariana Mazzucato
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Yeşil Yeni Anlaşma adını verdikleri sanayi politikası konu-

sunda sohbet ettiler. Mazzucato, iktisatçı Carlota Perez’le 

birlikte bu politikanın mimarlarındandı. Perez, “En önemli-

si, ‘çevre problemlerini çözebilmek adına yaşam tarzımız-

dan taviz veremeyiz’ anlayışından vazgeçmektir. Biz bunu, 

toplumu daha adil ve sürdürülebilir bir tarzda dönüştürme 

fırsatı olarak görüyoruz” diyor. 

Mazzucato’ya göre Yeşil Yeni Anlaşma, 1969’da,  Ay’a 

ayak basılması kadar cesur bir hamledir. “Kitabım çıktı-

ğında Bill Gates beni Seattle’a davet etti. Bana, bilgi tek-

nolojisi konusunda kamu sektörünün izinden gittiğini an-

lattı. Devletin, yeşil politikalar konusunda böyle öncü bir 

rol üstlenmemesinin kaygı verici olduğunu söyledi” diyor. 

Mazzucato’ya göre, Yeşil Yeni Anlaşma, “tüm ekonomi-

nin yeşil hale gelmesini” sağlayarak, sadece yenilenebilir 

enerji sektörünü değil, imalat sektörünün her alanını da 

dönüştürebilir. Bu kapsamda atık ve dayanıklılık gibi alan-

larda inovasyonu hızlandıracak teşvikler; çevreyi kirleten-

lere cezalar verilebilir. Programların sabırlı ve uzun vadeli 

şekilde finanse edilmesi gerekir.

“Doğru dil kullan”
Mazzucato ile Ocasio-Cortez 11 Eylül günü New York’un 

Sunnyside bölgesinde yer alan Firefly isimli restoran-

da bir araya geldiler. Kamu yatırımlarının halka getiri-

sinden, ortaklaşa yaratılan piyasa ile piyasanın düzen-

lenmesi arasındaki farka kadar pek çok şey konuştular. 

Mazzucato, “Akademik dile hâkim biri. Onunla konuş-

mak, sadece slogan duymak isteyen, ayrıntıları merak 

bile etmeyen politikacılarla konuşmaktan çok daha ko-

lay” diyor. 

Ocasio-Cortez, Mazzucato’dan seçmenlere nasıl ulaşa-

bileceği konusunda da tavsiye istemişti. 2009’da Obama, 

sağlık sigortası reformunu gündeme getirdiğinde, insanla-

ra bürokratların bu işe burnunu sokmayacağı konusunda 

garanti vermişti. Mazzucato Ocasio-Cortez’e bunun fena 

bir şey olmadığını ama insanların hayal gücünü harekete 

geçirmeye yetmediğini söylemişti. Obama’nın yapması 

gereken, kamu kurumlarının sağlık sistemini düzenlemek-

le kalmayıp bu alandaki inovasyonların çoğunu finanse 

de ettiğini anlatmaktı. İlaç sektörü her yıl bir kamu kuru-

mundan (Ulusal Sağlık Enstitüsü) 32 milyar dolar karşılık-

sız inovasyon desteği aldığı halde, vergi mükellefi hayatını 

kurtaracak ilaçlara fahiş ücret ödüyordu. “Bu çok saçma” 

demişti Mazzucato, Ocasio-Cortez’e “Doğru dil kullan. 

Aksi halde nazik bir sosyal demokrat, sıkıcı bir sol politika-

cı olmaktan öteye geçemezsin.” 

Şubat 2019’da Ocasio-Cortez, kongre üyesi sıfatıyla ilk 

yasa çalışmasını hazırladı: “Kuşağımızın en önemli hedefi” 

olarak nitelediği Yeşil Yeni Anlaşmaya dair 14 sayfalık bir 

önerge… Birkaç hafta sonra ilaç sektörüyle ilgili bir kong-

re oturumunda, Harvard profesörü Aaron Kesselheim’a, 

“Ulusal Sağlık Enstitüsünün verdiği paranın araştırma ve 

geliştirme çalışmalarında kullanıldığını söyleyebilir miyiz? 

Devlet bu ilaçların geliştirilmesi için yatırım yapıyor; peki, 

bu araştırmalar sonucunda geliştirilen kârlı ilaçların devle-

te bir getirisi oluyor mu” diye sordu. Kesselheim, “Hayır” 

yanıtını verdi. 

2019’un bir Mayıs öğleden sonrasında Mazzucato, 

Londra Üniversitesi Akademisinin kalabalık bir amfisinde 

David Willets’le birlikte oturuyordu. Masanın üzerinde du-

ran 100 sayfalık raporu işaret etti. Kapakta “Misyon Odaklı 

İngiliz Sanayi Stratejisi” yazılıydı. “Son bir yıldır bununla 

uğraşıyorduk. Çok çalıştık ve ortaya bu çıktı” dedi.  

Beş kriter
Bu konuşmanın tam bir yıl öncesinde dönemin İngiltere 

başbakanı Theresa May, Jodrell Bank Gözlemevinde hü-

kümetin karşısındaki dört büyük meydan okuma üzerine 

kurulu yeni sanayi stratejisini anlatıyordu: Temiz büyüme, 

ulaşım, sağlıklı yaşlanma ve yapay zekâ. May her meydan 

okumaya yönelik bir misyon açıklamıştı: 2030 yılı itibariy-

le yeni binalarda enerji tüketiminin yarı yarıya azaltılması; 

kronik hastalıkların tedavisinde yapay zekâdan yararlanıl-

ması; sağlıklı ve bağımsız yaşam süresinin beş yıl uzatılma-

sı; 2040’ta sıfır emisyonlu araç imalatının ön sırasında yer 

almak. Bunlar, Mazzucato’nun o dönem ticaret müsteşarı 

olan Greg Clark üzerindeki etkisinin doğrudan sonuçlarıy-

dı. Bu konuşmadan birkaç ay önce Clark, misyon odaklı 

politikalar konusunu danışmak için Mazzucato’yu aramış-

tı. Sonra da Willets’le birlikte bir komisyona başkanlık et-

mesini ve Whitehall’da DARPA örnek alınarak kurulacak, 

farklı departmanlardan oluşan ekipleri koordine etmesini 

istemişti. 

Bu komisyon bir yıl boyunca her ay toplandı. İnovasyon 

ve Kamu Politikaları Enstitüsü başkan yardımcısı Rainer 

Kattel, “Mariana’nın beş kriterini hayata geçirmenin, düşü-

nüldüğü kadar kolay olmadığını gördük” diyor.
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Örneğin komisyon ulaşımın geleceği misyonunu ge-

rekli hırstan yoksun ve fazla bürokratik bulmuştu. Kattel, 

“Bu hedef nasıl olsa gerçekleşlecekti. Onlara daha büyük 

hedefler belirlemelerini söyledik. Bizi en çok şaşırtan şey 

yapıcı eleştiriye açık olmalarıydı” diyor. 

Sağlıklı yaşlanma misyonunda “sağlıklılık” tanımı konu-

sunda anlaşamamışlardı. Mazzucato, “Bunu nasıl ölçebi-

lirsiniz?” demişti. Önce, gelişmiş teknolojilerin yardımıyla 

evinde tek başına yaşayabilen bir Alzheimer hastası se-

naryosu üzerinde durulmuştu. Ancak misyon lideri bu fikri 

sevmemişti. “Bağımsızlık konusunda bu kadar takıntılı ol-

maya gerek var mı? Bunun yerine karşılıklı bağımlılık anla-

yışını teşvik etsek” demişti. 

Enstitünün danışmanlarından biri olan müzisyen Brian 

Eno, ulaşımın geleceği konusunda hedefin; A noktasından 

B noktasına daha hızlı ulaşmak mı olması gerektiğini sor-

gulamıştı. “Daha yavaş gitsek ve hayatın tadını çıkarsak 

nasıl olur” diye sormuştu. 

Hırslı misyonlar
İnovasyon ve Kamu Politikaları Enstitüsü ile Whitehall 

arasında süren işbirliği kapsamında, Mazzucato ve ekibi-

nin düzenlediği kamu görevlilerine yönelik misyon odak-

lı politikalar konulu atölye çalışması da vardı. Mazzucato, 

“Sonuçta bunlar, sürekli kenara çekilmeleri, inovasyona 

engel olmamaları söylenen insanlar. Bu oldukça sıkıcı… 

Onlara hırslı misyonlar konusunda farklı şeyler anlattığı-

nızda, büyük hayaller kurmalarını sağladığınızda gözleri 

parlıyor. Kimi zaman kendimi bir yaşam koçu gibi görüyor-

dum” diyor. 

Ancak bu sohbetlerin bazıları oldukça zorlayıcıdır; özel-

likle de hazine tarafından yapılan politika değerlendirme-

leri. İnovasyon ve Kamu Politikaları Enstitüsü endüstri stra-

tejisi başkanı George Dibbs, “Maliye bakanı olduğunuzda 

hükümetten yirmi isim size gelir ve para harcayacak farklı 

öneriler getirir. Hangisinin harcanacak paraya değeceği-

ni nasıl bileceksiniz”  diyor. Hükümetin kullandığı standart 

değerlendirme yöntemi, politikanın ne kadara mal olaca-

ğını ve ne kadar para kazandıracağını hesaplamaya yöne-

lik maliyet-fayda analizidir. Kattel, “Vietnam savaşından 

kalma antika bir anlayış gibi: Düşmanın kayıp sayısı daha 

fazla olduğu sürece diğer değişkenleri yok sayabiliriz. Bu 

nedenle devlet, örneğin yeterince insan tarafından kulla-

nılmayan bazı yeni ilaçların parasını ödemez. Bürokratlar 

sokaktaki insanlara karşı sorumlu olduklarını unutmuş gi-

biler” diyor. 

Maliyet-fayda analizi, tabiatı gereği riskli ve belirsizlikler-

le dolu olan, mevcut pazarı onarmak yerine yeni pazarlar 

yaratmaya odaklanan misyon odaklı politikaları değerlen-

dirmeye uygun değildir. Mazzucato’nun da belirttiği gibi, 

Apollo programı maliyet-fayda analiziyle değerlendirilmiş 

olsaydı Amerikalılar asla Ay’a çıkamazdı.

Mazzucato, raporun tanıtımı sırasında dinleyicilere he-

defini vurgulayan bir hikâye anlatır: “1500’lerde Cizvitlerin; 

biri muhasebecide diğeri rahipte bulunan ve sadece iki 

anahtarın aynı anda kullanılmasıyla açılabilen bir kasa sis-

temi vardı. Yani kasayı açabilmek için vizyonunuz olması 

şarttır ama bütçeyi de düşünmeniz gerekir. Tuhaf ama ek-

sik parça işte budur.”

Haziran sonuna doğru, Mazzucato, Londra’daki ofisinde 

dalgın dalgın oturuyordu. Duvarların birini, kocasının ikinci 

kitabını kutlamak için hediye ettiği, üzerinde “her şeyin de-

ğeri” yazan bir neon tabela süslemekteydi. Diğer duvarlar-

da da Mazzucato’nun karmaşık misyon şemalarını gösteren 

büyük posterler asılıydı. Sanayi stratejisinin yayınlanmasın-

dan iki gün sonra Theresa May, başbakanlıktan istifa etmişti. 
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Bu istifa sanayi stratejisini riske atmış, Mazzucato’nun hükü-

metle gerçekleştirdiği çalışmalar bir kez daha askıya alın-

mıştı. “Kimi zaman sadece yatağınıza kıvrılıp yatmak, kimi 

zamansa daha fazla mücadele etmek istersiniz. Ben her za-

man ikincisini tercih ettim” diyor. 

Mazzucato, yaptığı işi fikirlerin muharebesi olarak gö-

rüyor. “İnovasyon adı altında bir yığın saçmalık yapılıyor. 

Bir danışman olarak gelişmeleri takip etmek, insanların 

ayrıntıları doğru şekilde öğrenmesi için zaman harcamak 

kritik önem taşır” diyor. Kimi zaman insanlara seslenirken 

kendi kendine “Bunu kim bilir kaçıncı anlatışım” diye dü-

şünür: “Babam benimle dalga geçer. ‘İnsanlar sürekli aynı 

şeyleri anlattığını fark etmiyor mu’ der. Ancak dinleyenler 

farklıdır ve verilen mesaj birçok çevrede putların yıkılma-

sını sağlar.”

Misyonların ilham perisi
Gülüyor. Durumun farkında ama buna mecbur. Bir süre 

önce Avrupa Yatırım Bankasında iktisatçılara bir konuşma 

yapmıştı: “Lütfen hazırladığınız raporlarda bir daha risk 

azaltma ifadesini kullanmayın. Çünkü yaptığınız şey bu de-

ğil. Pek çok risk alıyorsunuz ve bunu açıkça söyleyebilmeli, 

itiraf etmelisiniz.”

Alçak yörünge ekonomisini araştıran bir grubun üyesi 

olarak çalışmakta olduğu NASA’da yaptığı bir konuşmada 

dinleyicilere, böylesi büyük bir kuruma yakışacak hırsın 

canlandırılması gerektiğini söylemişti. “Dünyanın en zen-

gin ilaç şirketlerinden biri olan Novartis’in Uluslararası 

Uzay İstasyonunu bedavaya kullandığını kimse bilmiyor. 

Bu kimin fikriydi? Onlara fatura kesmelisiniz. Ya da bu iliş-

kinin tek taraflı olmamasını, karşılıklı fayda getirmesini 

sağlayın” demişti. 

Avrupa Parlamentosu bu yıl Mayıs ayında yaptığı oyla-

mada Mazzucato’nun misyon odaklı Horizon Europe prog-

ramını kabul etti. Kapsamlı bir çalışmanın ardından beş 

misyon alanı seçildi: İklim değişikliğine uyum; kanser; sağ-

lıklı okyanus, deniz, kıyı ve içsular; iklim nötr ve akıllı kent-

ler; toprak sağlığı ve gıda. Avrupa Komisyonu her alanda 

15 uzmandan oluşan bir kurul oluşturacak ve bu kurullar 

da Mazzucato’nun kriterleri doğrultusunda ilk misyonları 

belirleyecekti. Mazzucato, “Moedas bana, şakayla karışık 

misyonların ilham perisi olma görevini önerdi. Bu rapor, 

kaleme aldığım en önemli şeydi. Şu anda yasal bir belge 

halini aldı. Yeni bir oylama yapılmadan yürürlükten kaldırı-

lamaz” diyor. “Daha önce politikacıları etkilediğim olmuş-

tu ama parlamentonun, benim kaleme aldığım bir şeyi oy-

laması kesinlikle muhteşem. İstediğim şey tam da buydu: 

Bir değişim yaratmak.” 

Kaynak: Wired
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toprak sağlığı ve gıda. Avrupa Komisyonu 
her alanda 15 uzmandan oluşan bir 
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