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Ben, Ocasio-Cortez ile Markey’in ABD Temsilciler Meclisine 

sundukları Yeşil Yeni Anlaşma önerisini (Green New Deal-

GND) ABD’yi—ve onu izleyebilecek diğer ülkeleri—İkinci 

Dünya Savaşı sonrasındakine benzer bir yüksek konjonktü-

re götürme planının ilk taslağı olarak görüyorum. Bu yakla-

şım, çevre problemini Amerika’nın—ve dünyanın—karşı kar-

şıya bulunduğu sosyal meydan okumalar için bir çözüme 

dönüştürmektedir. Bunu, inovasyona ve yatırıma istihdam, 

Niçin –Şirketler de Dahil–
Herkes Yeşil Yeni Anlaşmayı 
Desteklemelidir?

CARLOTA PEREZ
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kâr ve büyüme getirecek “akıllı” ve yeşil bir yön sağlayarak 

ve aynı zamanda hükümet politikasına sosyal esenliği artır-

mayı amaçlayan yol gösterici ilkeler sunarak yapıyor. Böyle 

bir öneri enformasyon devriminin önemini de hesaba katı-

yor, çünkü GND ancak zenginlik yaratmanın ve dağıtmanın 

bu yeni potansiyeli kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Tam Zamanı  
Benim tarihsel araştırmam teknolojik devrimlerin, ilk baş-

ta, onlarca yıl süren ve gelir bakımından kutuplaştırıcı 

refah balonları da içeren bir “yaratıcı yıkım” getirdiğini 

gösteriyor. Balonlar patladıktan sonra zenginlerin daha 

zenginleştiği, yoksulların ise daha yoksullaştığı gerçeği 

tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor ve dönüşümün kurbanları 

1930’larda ve şimdi de olduğu gibi aşırılık yanlıları için ko-

lay bir av haline geliyor. Bu kasvetli durumdan çıkış için 

sosyal kutuplaşmayı tersine çevirecek ve aynı zamanda 

kârlı yatırımların ve inovasyonun yolunu açacak uygula-

nabilir kazan-kazan politikalarının oluşturulması gerekiyor. 

Altın Çağ ancak böyle ortaya çıkabilir.

Büyük Buhran sırasında, önceki seri üretim devrimi 

balonu 1929’da çöktüğünde, Roosevelt o tarihte hem iş 

dünyasında hem politik dünyada öfkeyle karşılanan bir-

çok önlem önerdi. O zaman, daha sonra tarihteki en bü-

yük patlamayı getiren politikaları yerleştirmeye çalıştığı 

için Roosevelt, faşizmle ve komünizmle suçlanmıştı. Ben 

Ocasio-Cortez’in getirdiği önerinin de bugün aynı gad-

darlıkla karşılaşacağından kuşku duymuyorum. Ama on-

lar yanlış ve o doğru.

Niçin Çevre?
Birçok kişi yanlış bir şekilde çevre politikasının büyümeye 

zarar vereceğini varsayıyor. Bu ise sadece onların aslında 

bir önceki teknolojik devrime—otomobil, plastikler, aşırı 

enerji tüketimi ve aşırı atık teknolojilerine—ait olan özgül 

bir büyüme tarzını savunduklarının farkında olmadığını 

gösteriyor. Savaş sonrası patlamayı ve mavi yakalı işçilerin 

orta sınıf gelirlerine yükselmesini getiren şey aslında bu 

teknolojiler ve bu tarzlardı. Ne var ki, bugün bu teknolo-

jiler ve tarzlar—kirlilik ve kaynak kıtlığı açısından—sürdü-

rülebilirliğe ters düşüyor; saf büyüme açısından bakıldı-

ğında da, daha 1960’ların sonlarında olgunluğa ulaşmaya 

başlamışlardı. Büyüme yörüngeleri ancak yeni pazarların 

ve yeni ucuz emek kaynaklarının açılması ve küresel şirket-

ler tarafından sömürülmeye başlaması sayesinde, zamanı-

nı doldurmuş bir teknolojik paradigmayı izleyerek de olsa 

ayakta kalabilmişti. 

Şimdi yeni teknolojik çağımızın potansiyelini açığa 

çıkaracak yeni yollar bulmamız gerekiyor. Enformasyon 

ve iletişim teknolojileri (ICT) çevre bakımından emniyetli 

ve sürdürülebilir büyüme—cisimsizler, hizmetler, sağlık, 

bakım, sıfır atık, yenilenebilirler vb. temelinde bir büyü-

me—ile sosyal adalet ve tam istihdamı bir arada getirme 

kapasitesine sahiptir. 

Savaş sonrasındaki altın çağı getirmek için iki ana 

politik doğrultu vardı: Şehirlerin dış semtlerinin geliş-

mesi ve Soğuk Savaş. Her ikisi de yüksek vergi oranları 

gerektiriyordu (ABD’de Eisenhower döneminde en yük-

sek vergi oranı yıllarca yüzde 90 düzeyinde seyretti). Ev 
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sahipliğine götüren yol ise sosyal güvenlik ağı ve herkes 

için iyi ücretlere dayanıyordu; yani hararetli yirmili yılların 

gelir kutuplaşması tersine çevrilmişti. Kitlesel tüketimin 

hem şirketlere hem de çoğunluğa yarar sağlayan bir biçi-

mi olan Amerikan Yaşam Tarzının gelişmesini bu kombi-

nasyon mümkün kıldı. 

Bugün aynı şekilde istekli olan, hem akıllı hem yeşil 

olan, hem de hükümet politikası tarafından desteklenen 

bir yaşam tarzına ihtiyacımız var. GND savunucularının 

geniş çaplı önerileriyle yapmaya çalıştıkları bu. Çevresel 

emniyet, korku ve suçluluk duygusuyla ya da sadece yu-

karıdan düzenlemelerle elde edilemez. İstekli olmak zo-

runda. Bu da GND’nin bir başka zeki özelliğidir.

Mümkün mü?
1930’larda aş evlerinin önünde kuyrukta bekleyen çaresiz 

insanlara bakan biri, bu kuyruktakilerin çok da uzak olma-

yan bir gelecekte düzenli bir işe ve kapısında araba bek-

leyen elektrikli aletlerle dolu bir eve sahip olacağını söyle-

seydi herhalde ona, hayalperest bir yana, doğrudan deli 

derlerdi.

Teknolojik devrimin üretkenliği ve zenginliği artırma 

potansiyeli ancak talep de dahil, doğru bağlam oluştu-

rularak açığa çıkarılabilir. Yeni, yeşil bir yaşam tarzı top-

lumun istekli amacı olarak ve herkes için bakım, sağlık, 

eğitim ve yaratıcılık, internete iyi düzenlenmiş evrensel 

erişim ve temel ihtiyaçları karşılamak üzere bol ve ger-

çekten dayanıklı (mümkün olduğunca kiralık) ürünleri 

kapsayacak şekilde yaygınlaşmalıdır.

Bu, eskiden sosyal devletin yaptığı ve şimdi de Yeşil 

Yeni Anlaşmanın yapabileceği bir şeydir. Ancak günü-

müzün finansallaşmış dünyası bunların herhangi biriyle 

gerçekten ilgili değildir. Malların ve finansal olmayan hiz-

metlerin üreticileri satın alma gücüne sahip barışçı bir 

topluma ihtiyaç duyarken finansal dünya geçimini zen-

ginlerden sağlıyor–ne kadar çok zengin olursa o kadar 

iyi. Bunlar yeni değer yaratmıyor, alttaki yüzde 90’ın işi 

ya da geliri olup olmadığını da umursamıyor. Elle tutula-

bilir mallar üreten şirketlerin büyük bir kesimi de finan-

sallaşmış durumda, bunlar araştırma, eğitim ya da yeni 

teknolojiler yerine hisse geri alımlarına “yatırım yapıyor“. 

GND’nin yapmak istediği şey işte bu masaların yerini 

değiştirmektir.

Şirketler ve Politikacılar Her Yerde  
Yeşil Yeni Anlaşmayı Niçin Desteklemeli?
Bütün ülkelerdeki şirketler ve politikacılar şeylerin bugün 

olduğu gibi devam etmesine izin vermemelidir. Yangınlar, 

hortumlar, seller, hatta sıfırın altı sıcaklıkların artması tesa-

düf değildir. Aynı şekilde Trump’a, Brexit’e ve Avrupa’daki 

ve başka yerlerdeki aşırı milliyetçi partilere olan desteğin 

artması da tesadüfi değildir. İnsanlar öfke dolu: Haklı ola-

rak, zenginlik gözle görülür şekilde artarken yoksullaşma-

ya tepki duyuyorlar. Akıllı çözüm her iki problem kümesini 

birlikte ele alarak sinerji sağlamaktır. Ve enformasyon dev-

rimini bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olacak şekilde 

yönlendirmek, izlenecek doğru yoldur.  

Kapitalizmin meşruiyeti bazılarının hırsının çoğunluğa 

yarar sağlayacak şekilde yayılacağı inancına dayanır. Şu 

anda durum kesinlikle bu değildir. Ama bu mümkündür. 

Savaş sonrasında olmuştu ve gene olabilir.  

Kaynak: Beyond The Tech Revolution

Alexandria Ocasio-Cortez
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Düzenlemelerin Neden 
Yeniden Gözden Geçirilmesi 
Gerekiyor?

NESTA, tüm dünyada yasal düzenlemeler 
konusundaki gelişmelere ilişkin analizinde
düzenlemeler konusunda çok farklı bir 
yaklaşımın temel unsurlarını derledi.

Tüm dünyada yasal düzenlemeler konusunda bir kriz ya-

şanıyor. Kişisel verilerden insansız hava araçlarına ve 

CRISPR’a dek her alanda, ne geleneksel kurallar ne de ge-

leneksel düzenleme yöntemleri artık işe yarıyor. Bu duru-

mun sonucu bitmek bilmez, irili ufaklı problemler oluyor.

Mevcut hâkim yasal düzenleme modeli 1980’lerde şekil-

lendi; mesafeli duran kurumlar ve öngörülebilir bir ortama 

ve rekabete olanak tanıması hedeflenen basit ve istikrarlı 

kurallar. Bu düzenlemeler temel itibariyle hukuk teorisinin 

ve neoklasik ekonominin sınırları içinde kalıyordu.
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Kariyerime bu alanda başladım, ağırlıklı olarak teleko-

münikasyon. Bu kurallar bazı sektörlerde oldukça da işe 

yarıyordu. Ancak tüm sistemin değişmesini gerektiren bol 

miktarda veri kullanan platform devlerinden sürücüsüz 

araçlara ve iklim değişikliğiyle baş etmek amacıyla dön-

güsel ya da karbon nötr bir ekonomi oluşturulmasına dek 

ekonomide son dönemlerde yaşanan dönüşümlere ayak 

uydurmayı başaramadılar.

Bu hızla değişen teknolojilere ayak uydurabilmek için, 

dünyanın her yerinde kendisini düzenlemek amacıyla di-

jital ekonominin yöntemlerini de kullanan, eskisinden çok 

farklı öngörülü düzenleme modelleri yaygınlık kazanıyor. 

Bu modellerin amacı düzenlemelerin değişime daha hız-

lı bir şekilde ayak uydurabilmesi, yeni girişimlerin de ku-

ralları en az yerleşik şirketler kadar etkilemesine olanak 

tanınabilmesi.

Düzenlemeler Konusunda Çok Farklı Bir Yaklaşım
Düzenleme konusunda benimsenmeye başlanan çok farklı 

bir yaklaşımın birkaç temel unsuru söz konusu.

İlk büyük dönüşüm düzenlemelerin yeni ürün ve hiz-

metlere nasıl ayak uydurabileceğini görmek amacıyla 

simülasyonların kullanılması oldu. Bu konuda öncülüğü 

inovasyoncuları ve düzenlemecileri bir araya getiren dü-

zenleme havuzları kuran finans sektörü yaptı. Bu yaklaşım 

şu anda birçok sektör tarafından da benimseniyor. 

İkinci dönüşüm potansiyel sorunlar ve meseleleri 

test etmek amacıyla deneyler gerçekleştirmek oldu. Şu 

anda sürücüsüz arabalar, insansız araçlar ve akıllı kentler 

konusunda onlarca test ortamı kurulmuş durumda. Bu 

testler düzenlemelere dair potansiyel problemleri ortaya 

çıkarmanın en iyi yolunun gerçek deneyler yapılması oldu-

ğu anlayışına dayanıyor. 

Üçüncü unsur ise rekabetin teşvik edilmesi amacıyla 

açık veri kullanılması. Bu alanda başı, müşterilere kendi 

verilerini kontrol etme hakkı tanıyan, bunun sonrasında 

düzenlemecilerin (Rekabet ve Piyasa İdaresi) devreye 

girerek, yerleşik şirketlerin verilerin büyük kısmını orta-

ya çıkaran inovasyonları finanse etmesini sağlayan açık 

bankacılık kuralları ile İngiltere çekiyor. Birçok ülke de 

büyük platform şirketlerinin hâkimiyetini azaltmak (müş-

terilerin kendi verilerini kontrol etmesine ve müşterilere 

hizmet verecek üçüncü tarafların rolünün artmasına ola-

nak tanımak) amacıyla benzer yöntemler benimsemeyi 

gündeme aldı.

Dördüncü unsur düzenlemecilerin süreçlerden çok so-

nuçlara odaklanmasını sağlamak. Kriz sonrası finans dün-

yasında başlayan bu değişim şu anda birçok sektöre yayıl-

mış durumda. 

Birçok ülkedeki bakanlar şu anda düzenlemeler konu-

sundaki inovasyonların, ülkelerin rekabet avantajının kri-

tik bir unsuru olduğunun farkında. Doğru düzenlemeleri 

yapabilen ülkeler ve kentler yapay zekâdan Blockchain’e 

dek hızla büyüyen sektörleri çekebilecek. Dubai, Singapur 

ve Kanada öngörülü düzenlemelerle ünlenmeye çalışan 

yerler arasında yer alıyor. Düzenleme konusundaki inovas-

yonların Brexit sonrası ülke açısından hayati bir önem ka-

zanacağının farkında olan İngiltere de geçen yıl, hukukta 

“Yeni düzenleme modelleri 
Dördüncü Sanayi Devriminin 
meyvelerinin tam anlamıyla 
alınması açısından hayati 
bir önem taşıyor. Ancak 
kamuoyunun da etkin bir 
şekilde devreye girmemesi 
durumunda, bu düzenlemeler 
büyük ölçüde geri tepecek 
ve yeni teknolojilerin hayata 
geçirilmesini daha da 
güçleştirecektir.”
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yapay zekâ kullanımından otomatik teknelere dek her şeyi 

denemesine yardımcı olmak amacıyla bireysel düzenle-

mecilere destek olan düzenleme öncüleri fonunu kurdu.

NESTA bu harekete (fikirler, analizler ve bankacılık, enerji, 

hukuk, insansız hava araçları alanlarındaki pratik projelerle) 

aktif bir şekilde katılıyor. Bu yeni hareket eskilerinden ta-

mamen farklı bir yapıya sahip. Öne çıkan temalardan biri, 

birçok ülkenin sorunlara sadece ekonomik açıdan bakma 

hatasından kaçınmaya çalışması. Yeni düzenleme modelle-

ri Dördüncü Sanayi Devriminin meyvelerinin tam anlamıyla 

alınması açısından hayati bir önem taşıyor. Ancak kamuoyu-

nun da etkin bir şekilde devreye girmemesi durumunda, bu 

düzenlemeler büyük ölçüde geri tepecek ve yeni teknoloji-

lerin hayata geçirilmesini daha da güçleştirecektir. Geçmiş 

yıllarda nükleer enerji ve genetiği değiştirilmiş ekinler konu-

sunda yaşanan bu oldu. Genetik modifikasyon, yapay zekâ 

ya da insansız hava araçları konusunda da tarihin tekerrür 

edeceğini görmek zor değil. Uber’in Tempe Arizona’da sü-

rücüsüz araçlarla gerçekleştirdiği deney bu durumun klasik 

örneklerinden biridir; kamuoyunun desteği olmaması ne-

deniyle, makinelerin değil, insanların hatasından kaynak-

lanan tek bir kaza tüm programın rafa kalkmasına yol açtı. 

Kamuoyunun katılımını sağlamanın ve güvenini kazanmanın 

ne kadar önemli olduğunu göremeyen Google’ın Kaldırım 

Laboratuvarları da Toronto’da benzer bir hata yaptı.

Az Düzenleme Her Zaman İyi Değildir
Konuyla alakalı bir diğer nokta da, birçok ülkenin ge-

reksiz engelleri ortadan kaldırmakta haklı olması ancak 

daha az düzenlemenin her zaman daha iyi sonuçlar ver-

meyeceğinin de farkında olmaları. Finans dünyası dü-

zenleme eksikliğinin ne kadar zararlı olabileceğini zor 

yoldan öğrendi. Londra, Wall Street ya da Hong Kong 

gibi finans merkezleri açısından kilit nokta kripto para 

birimleri gibi yeni ortaya çıkan alanlar konusunda doğ-

ru düzenlemeleri hayata geçirmek olacak. Bu durum in-

sansız hava araçları ya da gen düzenlemesi gibi alanlar 

için çok daha fazla geçerli: Dileyenin dilediğini yapma-

sına izin vermek bu sektörleri yok etmenin en hızlı yolu 

olacaktır.

Artık dünyanın dört bir yanındaki düzenlemecilerden 

çok farklı beceriler bekleniyor: Deneyim tasarımı; veri 

yönetimi; kamuoyunun katılımının sağlanması becerisi 

gibi. Ekonomistlerin çok düşük marjinal maliyetlere ve 

piyasalara hâkim olmalarını sağlayacak, çoğu veri kul-

lanımını gerektiren birçok yeni yönteme sahip olan sek-

törlerin karmaşık yapılarıyla baş etmekte güçlük çekti-

ği ekonomi alanında da benzer şekilde geniş kapsamlı 

bir yeniden yapılanma gerçekleşiyor. Hiçbir şey olmasa 

bile, düzenleme alanının çok daha ilgi çekici hale geldi-

ği ortada.  
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Mart ayında, ikinci bir Brexit referandumu isteyen bir mil-

yon kişi Londra sokaklarında yürüyüş düzenledi. İlk oyla-

madaki gibi, yurttaşlar bir kez daha “kontrolü geri alma-

nın” ve geleceklerini sahiplenmenin peşindeydi. Hem de 

bu sefer ne yapacağını bilmeyen bir hükümet ve felce uğ-

ramış bir parlamentoya rağmen…

Göstericilerin liderlerinden Lara Spirit şöyle diyordu: 

“İngiltere’nin kendine zarar vermesini engellemek için bir 

araya geldik. Ülkenin her köşesinden, her kesimden ve 

her siyasi görüşten bir milyon kişi toplandı. Başlarında, 

2016’da Brexit’e karşı oy veren ve bu berbat projeden en 

fazla zarar gören gençler vardı. İngiltere’nin gençleri, 

ülke için hiç de mantıklı olmayan bir şeyde mantık ara-

maya zorlandılar. Temsilcilerinin büyük başarısızlıkları öf-

keye yol açtı ve bu liderleri sorumlu tutmayan iktidarı ve 

muhalefeti asla unutmayacaklar.”

Halk Karar Versin
NATHAN GARDELS

WorldPost 
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“Bizim Geleceğimiz, Bizim Seçimimiz” adlı öğrenci ha-

reketinin 22 yaşındaki eş başkanı, iktidardaki Muhafazakâr 

Partinin, “bu rezalete karşı çıkan kitlelere” değil, kendile-

rini kurtarmaya odaklanan üyelerinin demokrasiyle ilgisi 

olmadığını savunuyor.

Spirit ve genç meslektaşlarına göre, mevcut Brexit çık-

mazından tek çıkış yolu ikinci bir referandum. Diğer tüm 

seçenekler değerlendirildiğinde, referandum öne çıkıyor.

Doğrudan demokrasi 
Demokrasinin geleceği açısından bakıldığında, Brexit’in 

siyasi partilerin ve parlamenterlerin ön planda olduğu eski 

sistemi alt üst ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi sahnede başka 

bir oyuncu var: Sosyal medya kullanımıyla mobilize olan 

yurttaşların ön planda olduğu, referandumlar aracılığıyla 

gerçekleşen doğrudan demokrasi.

İngiltere bu yolda yalnız değil. İtalya’da internet üze-

rinden gelişen Beş Yıldız Hareketi, “Görevlendirme. Katıl.” 

Sloganıyla iktidara geldi. İlk defa bir doğrudan demokrasi 

bakanı atayarak, yurttaşların doğrudan oy vererek kanun 

yapmalarının önünü açtı. Madrid, herhangi bir kararın 

şehir nüfusunun en az yüzde 1’inin imzasıyla oylanma-

sını sağladı. Fransa’daki sarı yeleklilerin temel talebi de, 

Kaliforniya’daki yurttaş katılımı benzeri bir uygulamanın 

gelmesiydi. Aslında Kaliforniya bir doğrudan demokrasi 

örneği. Vergiler, bütçe ve çevre gibi en hayati kararlar, 

vali veya yasama meclisi tarafından değil, yurttaşlar tara-

fından oylanarak alınıyor.  

İhtiyacımız

Günümüz demokrasisinin önemli bir inovasyonu, açık plat-

formlar aracılığıyla halkın öncelikli sorunlarının öğrenilme-

si, nitelikli yetkililerin partizanlık yapmadan bu sorunlara 

eğilmesinin sağlanması ve çözüm önerilerinin tekrar halka 

sorularak oylanması olacaktır.

Brexit’in de gösterdiği gibi, artık amacına uygun ol-

mayan hükümetteki topal ördekler, günümüz sorunları-

nı çözemez. İhtiyacımız olan şey, dağıtılmış güç çağında 

temsili demokrasimizin azalan meşruluğunu hem ta-

mamlayacak hem de telafi edecek yeni aracı uygulama 

ve kuruluşlardır.  
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Bu Yıl Da Dünyanın  
En Mutlu Ülkesi Finlandiya

Dünya, yaşanacak en iyi yerler arasında İskandinav ülke-

lerini görmeye alıştı. 2019 Dünya Mutluluk Raporu’nda en 

mutlu ilk beş ülkenin dördünün Nordik ülkeler olması bunu 

bir kez daha doğruladı.   

Rapora göre ilk sırada Finlandiya yer alıyor. Onu 

Danimarka, Norveç, İzlanda ve Hollanda izliyor. İsviçre, 

İsveç, Yeni Zelanda, Kanada ve Avusturya ise ilk 10’nu ta-

mamlayan diğer ülkeler… Pakistan listede 67, Hindistan 

ise 140’ıncı sırada yer alıyor. İç çatışmalar yaşanan Güney 

Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti ise son sıradalar… 

İç savaş ve isyanların insanlara ıstırap getirdiği kesin, 

peki ama bir milleti mutlu yapan şeyler nelerdir? 

DOUGLAS BROOM 
WEF



NİSAN ‘19  /  10

MUTLULUKTA EN YÜKSEK ARTIŞI GÖSTEREN İLK 10 ÜLKE

1. Finlandiya (7.769)
2. Danimarka (7.600)
3. Norveç (7.554)
4. İzlanda (7.494)
5. Hollanda (7.488)
6. İsviçre (7.480)
7. İsveç (7.343)
8. Yeni Zelanda (7.307)
9. Kanada (7.278)
10. Avusturya (7.246)
11. Avusturalya (7.228)
12. Kosta Rika (7.167)
13. İsrail (7.139)
14. Lüksemburg (7.090)
15. İngiltere (7.054)
16. İrlanda (7.021)
17. Almanya (6.985)
18. Belçika (6.923)
19. ABD (6.892)
20. Çekya (6.852)

EN MUTLU İLK 20 ÜLKE… 

Görsel: Dünya Mutluluk Raporu 2019

Görsel: Dünya Mutluluk Raporu 2019

1. Benin (1.390)
2. Nikaragua (1.264)
3. Bulgaristan (1.167)
4. Letonya (1.159)
5. Togo (1.077)
6. Kongo (0.992)
7. Sierra Leone (0.971)
8. Slovakya (0.933)
9. Ekvador (0.926)
10. Özbekistan (0.903)

Dünya Mutluluk Raporu, daha 
temsilci bir anlayış benimseyerek 
sivil katılımı artıran hükümetlere 
sahip ülkelerin daha mutlu 
olduğunu söylüyor. Böyle 
ülkelerde halkın seçimlere 
katılımı artıyor. Siyasi bölünmeler 
ve sosyal güvenin azalması 
mutluluğu da azaltıyor. 
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Para mutluluğu satın alamaz
Gallup tarafından yapılan ankette şu kriterler değerlendiril-

di: Kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, sosyal destek, 

ortalama yaşam süresi, cömertlik ve yolsuzluk düzeyi… 

Kopenhag Mutluluk Araştırma Enstitüsü; Finlandiya’nın 

Nordik ülkeler arasında en yüksek GSYH’ye sahip olma-

masına rağmen mutluluk listesinde ilk sırada yer alma-

sını, kişisel özgürlük, iş-özel yaşam dengesi ve bunlarla 

birleşen sosyal güvenlik ağına bağlıyor. Ayrıca Finliler; 

çevre, toplumsal bilinç, kamu hizmetleri ve eğitim konu-

sunda da kendilerini iyi hissediyor. Endişeler ise daha çok 

iş ve barınma konusunda yoğunlaşıyor. 

Paranın mutluluğu satın alamayacağının kanıtı ise, ge-

çen yıl 18. sırada yer alan ve bu yıl bir sıra gerileyerek 

19. sıraya düşen ABD… Raporun yazarlarından ekono-

mist Jeffrey Sachs; dünyanın en yüksek GSYH’sine sahip 

olan ABD’nin bu gerilemesini, sağlık koşullarının kötü-

leşmesine ve devlete duyulan güvenin azalmasına bağ-

lıyor. Mutsuzluğa hatta depresyona neden olarak; kumar 

bağımlılığı, sosyal medya kullanımı, video oyunları ve 

sağlıksız yiyeceklerin tüketimindeki artışın etkisine de 

dikkat çekiyor. 

Hükümetiniz sizi mutlu edebilir 
Dünya Mutluluk Raporu, daha temsilci bir anlayış benim-

seyerek sivil katılımı artıran hükümetlere sahip ülkelerin 

daha mutlu olduğunu söylüyor. Böyle ülkelerde halkın se-

çimlere katılımı artıyor. Siyasi bölünmeler ve sosyal güve-

nin azalması mutluluğu da azaltıyor. Bu anlamda geçen yıl-

lara oranla listede en büyük yükselişi, istikrarlı bir dönem 

geçiren Benin gösterdi. En keskin düşüşü ise Venezuela, 

Suriye, Botsvana, Hindistan ve Yemen’de görüyoruz.

Hükümetlerin, halkın mutluluğunda anahtar rol oyna-

dığı şüphesiz… Bu konuda en önemli faktörler yolsuzluk-

la mücadele, sivil çatışmaların önlenmesi ve temel kamu 

hizmetlerinin iyileştirilmesi… Aynı zamanda kişisel özgür-

lükleri korumak ve insanların sivil topluma katılımını teş-

vik etmek de bir o kadar önemli.  
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İnsan Doğasıyla İlgili 
Kötü Haberler; 
10 Psikoloji Bulgusuyla… 

Bu aslında yüzyıllardır sorulan bir soru: Kusursuz olmasa 

bile insan yine de özünde nazik, duyarlı ve iyi huylu bir 

yaratık değil midir? Yoksa derinlerde bir yerde kötülüğe, 

bağnazlığa, tembelliğe, kindarlığa ve bencilliğe mi yatkı-

nız? Bu sorunun basit bir cevabı yok. Şüphesiz ki bireyler 

arasında çok fazla çeşitlilik var. Bu yazıda, insan doğasının 

daha karanlık ve daha az etkileyici yönlerini gösteren 10 

psikolojik bulguyla bu konuya ışık tutmaya çalıştık.  

CHRISTIAN JARRETT 
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1 Azınlıkları ve savunmasızları daha az insan görüyo-
ruz. İnsandışılaştırmaya ilişkin çarpıcı bir örneği, bir 

beyin tarama çalışmasında görüyoruz: Küçük bir grup öğ-

renciye; evsizlerin veya uyuşturucu bağımlılarının fotoğ-

rafları gösteriliyor ve bu kişilerin görüntülerinin beyinlerin-

de daha az sinirsel aktiviteye neden olduğu ortaya çıkıyor. 

Bir başka çalışma da Arap göçmenlere karşı çıkan insanla-

rın; Arapları ve Müslümanları ortalama insana göre “az ev-

rimleşmiş” bulduğunu gösteriyor. Gençlerin yaşlıları, ka-

dın ve erkeklerin alkollü kadınları insandışılaştırdığı başka 

çalışma örnekleri de var. Çalışmalar bize, insandışılaştırma 

eğiliminin erken yaşta başladığını da gösteriyor. Örneğin 

beş yaşından küçük çocuklar; farklı şehir ya da farklı top-

lumsal cinsiyetten kişileri daha az insan görüyor.    

2 Dört yaşında, “Schadenfreude” yani başka birinin 
üzüntüsünden zevk alma durumunu deneyimleme-

ye başlıyoruz. 2013’te yapılan bir araştırma bunu göste-

riyor. Eğer çocuk, kişinin yaşadığı üzüntüyü hak ettiğini 

düşünürse bu his daha da yükseliyor. Daha yeni tarihli bir 

çalışmada ise altı yaşındaki çocukların, parasını sticker 

yerine, antisosyal bir kuklanın yaşadıklarını anlatan gös-

teriye harcamayı tercih ettiğini ortaya çıkardı.  

3 Karmaya inanıyoruz; mağdur olanların hak ettiği 
kaderi yaşadığını varsayıyoruz. Amerikalı psikolog-

lar Melvin Lerner ve Carolyn Simmons’ın bugün bir kla-

sik olan 1966 tarihli araştırması; bu tarz inançların makûs 

sonuçlarını ilk kez ispatlamıştı. Deneyde bir kadın denek; 

verdiği her yanlış cevap sonrası elektrik akımı verilerek 

cezalandırılıyordu. Bunu izleyen diğer kadın katılımcılara 

bu acıyı tekrar izleyecekleri söylendiğinde, katılımcılar, 

acıyı durduracak güçte olmadıklarını hissedip acı çeken 

kadını daha az sevimli ve daha az güzel bulmaya başladı-

lar. Araştırmalar bize; yoksulları, tecavüze uğrayanları ya 

da AIDS hastalarını, başlarına gelen şey için suçlamaya 

gayet hevesli olduğumuzu gösteriyor; böylece dünyanın 

adil olduğuna dair inancımızı korumuş oluyoruz. Aynı şe-

kilde zengin insanlara bakışımızda da bilinçaltımızda aynı 

ya da benzer bir süreç işliyor. 

4 Dar görüşlü ve dogmatik canlılarız. Eğer insanlar ras-

yonel ve açık fikirli olsaydı doğruluğu kanıtlanmış bil-

giler sunarak yanlış inançları düzeltmek mümkün olurdu. 

1979’da yapılan ünlü bir araştırma, bu yaklaşımın abesliği-

ni ortaya koydu. Hem ölüm cezasını şiddetle destekleyen 

hem de buna şiddetle karşı çıkan katılımcılar, kendi bakış 

açılarını etkisiz kılan gerçekleri görmezden gelme eğilimi 

gösteriyordu. Bunun nedeni, savunduklarımıza ters düşen 

görüşleri kimliğimize bir saldırı gibi algılamamız. Oysa fi-

kirlerimizin diğerlerininkinden daha üstün olduğuna inan-

dığımızda, bu bizi yeni bilgiler edinmekten alıkoyar. 

5 Düşüncelerimizle baş başa kalmaktansa elektrik şo-
kunu tercih ediyoruz. 2014’te yapılan bir çalışmada; 

erkek katılımcıların yüzde 67’si, kadın katılımcıların ise yüz-

de 25’i, 15 dakika boyunca sakin şekilde düşünceye dal-

mak yerine kendilerine elektrik şoku vermeyi tercih etti. 

6 Mağruruz ve kendimize fazla güveniyoruz. 
Mantıksızlık ve dogmatizm eğer alçakgönüllülük ve 

içgörü ile törpülenirse ortaya kötü bir sonuç çıkmaz. Ama 

çoğumuz kibirle yan yana yürüyor; çok zeki ve çekici ol-

duğumuzu iddia ederek nitelik ve yeteneklerimizi abartı-

yoruz. Buna Lake Wobegon Etkisi deniyor ve ismini “tüm 

kadınların güçlü, tüm erkeklerin yakışıklı ve bütün çocuk-

ların da ortalamanın üzerinde” olduğu Lake Wobegon 

isimli kurgu kasabadan alıyor. Dunning-Kruger Etkisine 

göre ise ironik şekilde en az bilgili olanlar kendine en faz-

la güvenenler oluyor. Bu boş kendine güvenin, en keskin 

ve akıldışı halini, konu ahlak olduğunda görüyoruz. Zira 

hapishanedeki hükümlüler bile herkesten daha kibar, gü-

venilir ve dürüst olduklarını düşünüyor. 

7 İkiyüzlü bir ahlak anlayışımız var. Başkalarının ahlakdı-

şı davranışları konusunda hemen yaygara koparanlara 

temkinli yaklaşmakta fayda var. Çünkü büyük ihtimalle bu 

ahlak savunucuları da aynı şeyi yapar ama kendilerine çok 

daha yumuşak yaklaşırlar. Bir çalışmada katılımcılardan, 

bencil bir davranışı değerlendirmeleri istenmiş. Benzer 

davranışı kendileri de yapmasına rağmen başkalarına çok 

daha az adil yaklaştıkları ortaya çıkmış. Buna benzer so-

nuçlar veren ve aktör-gözlemci asimetrisi olarak bilenen 

uzun süreli bir çalışma; başkalarının kötü davranışlarını 

onların karakterine; kendimizinkileri ise durum ve şart-

lara bağlama eğiliminde olduğumuzu gösteriyor. Kendi 

lehimize uyguladığımız bu çifte standart, nezaketsizliğin 

giderek arttığı yönündeki ortak duygumuzu da açıklıyor. 
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Son zamanlarda yapılan araştırmalar; kaba davranışlar söz 

konusu olduğunda yabancıları, kendimiz ya da arkadaşla-

rımıza oranla çok daha sert yargıladığımıza işaret ediyor.

8 Hepimiz potansiyel birer trolüz. Daha önce ken-

dini Twitter’da birden bire bir atışmanın içinde bul-

muş herkesin kabul edeceği gibi sosyal medya, gerek 

kontrolü kaybetmeyi hızlandırdığından gerekse hesap-

ların anonim olması sebebiyle, insan doğasının kötü ta-

raflarının daha kolay ortaya çıkmasına neden olabiliyor. 

Araştırmalar, sadizme eğilimi olan kişilerin ki bunların sa-

yısı endişe uyandıracak kadar fazladır, sosyal medyada 

da trollüğe yatkın olduğunu öne sürüyor. Ama geçen yıl 

yayınlanan bir araştırma başka bir şeyi de gösterdi: Kötü 

ruh hali ya da daha önce bir trol saldırısına maruz kal-

mak, kişinin trollük yapma olasılığını iki katına çıkarıyor. 

Yani trollük bir kartopu etkisi doğuruyor. CNN.com okur 

yorumları üzerinde yapılan bir araştırma, olumsuz bir yo-

rumun başkalarını da tetiklediğini ve ardından olumsuz 

yorum sayısının giderek arttığını gösteriyor. 

9 Psikopatik özellikler gösteren etkisiz liderleri des-
tekliyoruz. Amerikalı kişilik psikoloğu Dan McAdams 

geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump’a dair 

bir değerlendirme yaptı. Trump’ın saldırganlığının ve ha-

karetlerinin “ilkel bir çekiciliği” olduğuna ve “kışkırtıcı 

tweetleri”nin, “alfa erkek şempanzenin rakiplerinin gö-

zünü korkutmak için tasarladığı bir gösteri”ye benzediği 

sonucuna vardı. McAdams’ın değerlendirmesi doğruysa 

bu; liderler arasında psikopatik özellikler taşıyanların faz-

lalığını açıklayabilir. New York’ta finansal liderler üzerine 

yapılan bir araştırmada psikopatik özellikleri fazla olanla-

rın duygusal zekâ bakımından ortalamanın altında kaldı-

ğı sonucuna ulaşıldı. Bu yaz yayınlanan bir meta analiz, 

yüksek psikopatik özellikler ile lider olabilme arasında 

mütevazı ama anlamlı bir bağlantı olduğunu ortaya koy-

du. Aynı zamanda piskopatik özellikler ile etkisiz liderlik 

arasında da bir ilişki bulunuyordu.   

!0 Karanlık yanları olan insanları cinsel olarak daha 
çekici buluyoruz. Sadece psikopatik özellikleri 

olanları lider olarak seçmekle kalmıyoruz. Kanıtlar gös-

teriyor ki hem kadın hem de erkeklere, en azından işin 

başında, psikolojide “karanlık üçlü” denilen (narsisizm, 

psikopoti ve Machiavelyanizm) kişilik özellikleri sergi-

leyenler daha çekici geliyor. Bunun en riskli yanı ise bu 

özelliklerin giderek yayılması… Yapılan bir araştırmaya 

göre bir erkek; bencil, çıkarcı ve düşüncesiz olarak ni-

telendirildiğinde katılımcı kadınlar tarafından fiziksel 

açıdan daha çekici bulunuyordu. Bir teoriye göre karan-

lık yanlar, karşıdaki insanda özgüven ve risk alma isteği 

uyandırıyor. Bu türümüzün geleceği için önemli mi? Belki 

de öyle… 2016’da yayınlanan bir araştırmaya göre narsis-

tik erkeklerin yüzlerinden daha fazla etkilenen kadınlar, 

daha fazla çocuk yapma eğiliminde oluyor. 

Fazla moralinizi bozmayın; bu bulgular bize, temel içgü-

dülerimizin üstesinden gelme başarımız konusunda bir şey 

söylemiyor. Aslında kusurlarımızı bilmek ve daha iyi anlamak; 

onların daha rahat üstesinden gelmemizi ve böylece doğa-

mızın iyi yanlarını besleyip büyütmemizi sağlayabilir.  

Kaynak: Aeon.co 


