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Karantina Günlerinde 
Kendimize Sorabileceğimiz 
Altı Soru 

COVID-19 salgını yayılıyor ve aramıza fiziksel mesafe ko-

yarak yayılım oranını düşürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle 

de çoğumuz evde kendimizi karantinaya almış durumda-

yız. Fiziksel izolasyon ve alışık olduğumuz rutinden aniden 

çıkmış olmak, sarsıcı ve kafa karıştırıcı bir etki yaratıyor. 

Zorunlu evde kalma süresinin daha da uzayabileceğini göz 

önüne alarak, günlerimi yeniden düzenlememe, kendimle 

iletişimimi koparmamama ve iyi olduğumdan emin olma-

ma yardım edecek “Günlük Karantina Soruları” hazırladım. 

Bu altı soruyu sosyal medyada yayınladım ve binlerce kişi-

den olumlu yorumlar aldım. 

Sorulara geçmeden önce, herkesin evde kalma ayrıcalığı-

na sahip olmadığının ya da bazılarımızın mali ve sosyal gü-

venceden yoksun olduğunun bilincinde olduğumu belirt-

mek istiyorum. Sağlık çalışanlarının; market, kargo hizmeti 

BROOKE ANDERSON 
Greater Good 
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gibi bazı temel işlerde çalışan kişilerin, kendini ve ailesini 

riske atmayı göze alarak bizim için çalışmayı sürdürdüğü-

nü biliyorum.  Hepinize çok teşekkür ederim. Size minnet-

tarlığımızı sunmamız ve dayanışma göstermemiz yetmez. 

Siz yeterli sayıda koruyucu ekipmanı ve böylesi bir tehlike 

altında çalışmaya devam ettiğiniz için ek teşvik ücretleri-

ni de hak ediyorsunuz. Ayrıca pek çok esnek ve freelance 

çalışan kişi ve küçük işletme sahibi aniden işsiz kaldı. Evsiz 

insanlarımızın gidecek hiçbir yeri yok. Cezaevlerindekiler 

ise büyük risk altında. 

Evlerimizde güvenle korunuyor ve bu soruları sorabiliyor 

olmanın bir ayrıcalık olduğunu unutmayalım.

1
Bugün neler için minnettarım? 
Porto Rikolu siyasi mahkûm Oscar López Rivera’nın 

geçen ay, serbest kaldıktan sonra Berkeley Kaliforniya 

Üniversitesinde yaptığı konuşmayı dinledim. Biri, 12 yılı hüc-

re hapsi olmak üzere toplam 36 yıl süren hapis hayatında na-

sıl hayatta kaldığını sordu. López Rivera, her sabah Violeta 

Parra’nın “Gracias a la Vida” (Hayata Teşekkürler) şarkısını 

(daha sonra Mercedes Sosa tarafından seslendirildi ve po-

püler oldu) söylediğini anlattı. Cezaevlerindeki insanları-

mızdan, en acımasız koşullarda bile günlük şükran pratiği 

geliştirmek de dahil, fiziksel ve sosyal izolasyonla nasıl başa 

çıkacağımıza dair öğreneceğimiz çok şey var. Bugün neler 

için minnettarsınız? Minnettar olduğunuz şeylerin listesini 

yapmak için her gün iki dakikanızı ayırın ve gün içinde ak-

lınıza geldikçe listenize ekleme yapın. Hatta isterseniz bu 

listeyi sosyal medyada diğer insanlarla da paylaşabilirsiniz. 

2
Bugün kimin iyi olup olmadığını kontrol ettim ve 
kiminle iletişim kurdum?  
Birçok kişinin de haklı olarak belirttiği gibi şu an 

ihtiyacımız olan aramıza fiziksel mesafe koymak ama asla 

sosyal mesafe değil. Aksine şimdi sosyal dayanışmaya ih-

tiyacımız var. Her gün kendinize iyi olup olmadığını kont-

rol edeceğiniz üç kişi belirleyin. Büyükannenizi arayın. 

Annenizle görüntülü görüşme yapın. Arkadaşlarınıza me-

saj gönderin (eski sevgililer kapsam dışıdır!). Komşularınızı 

kontrol edin. Kurulan yardım ağlarına eklenin, yardıma 

ihtiyacı olanlara elinizden geldiğince yardımcı olmaya 

çalışın. 

3
Bugün hangi “normal” beklentilerimden 
vazgeçeceğim? 
Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Gece haberleri 

kâbus gibi… Devletler sokağa çıkma yasağı kararları alıyor. 

İnsanlar ansızın işsiz kalıyor ya da evden çalışma sistemine 

geçiyor. Diğer yandan çocuklar evde çevrimiçi eğitim gör-

meye başladı. Gün içinde e-posta kutumuza birkaç mesaj 

gelmişse kendimizi şanslı sayabiliriz. Çocuklar bugün hiç-

bir şey öğrenmemiş olsalar da hayattalarsa ve uyumadan 

önce ailelerinin sevgisini hissedebiliyorlarsa sorun yok. 

Şu anda sizin için neyin önemli olduğunun fakına varma 

ve buna odaklanma zamanı. Distopik zamanlarda duy-

gusal dayanıklılık ve uyum üzerine yazan bilimkurgu ya-

zarı Octavia Butler, “Tek kalıcı gerçek değişimdir” diyor. 

“Normal” beklentilerimizden ne kadar hızlı vazgeçersek, 

bu döneme o kadar hızlı adapte oluruz.  
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4
Bugün nasıl dışarı çıkabilirim? 
Doğa, temiz hava ve güneş ışığı sinir sistemimize 

iyi gelir. Herkesin ormana ya da deniz kıyısına git-

me şansı olmayabilir ama az da olsa evden dışarı çıkmak 

iyi hissettirir. Bugün 10 dakika olsun güneşte oturabilir 

misiniz? Gökyüzüne bakıp Ay’ı seyretmek için biraz dışarı 

çıkabilir misiniz? Tamamen dışarı çıkamasanız bile balko-

na çıkıp ya da pencereyi açıp temiz hava alabilir misiniz? 

Belki de bahçeye çıkıp dönerken yanınızda küçük bir de-

mek çiçek getirebilirsiniz.  

5
Bugün nasıl egzersiz yapabilirim?  
Krizler korku ve kaygıyı artırır. Ne kadar düşünce-

lerimizden uzaklaşır ve bedenimize odaklanırsak 

o kadar iyi hissederiz. Evinizin çevresinde 10 dakikalık 

bir yürüyüş yapın. Apartmanın merdivenlerini inip çı-

kın. Beş şınav çekin. Hareket kabiliyetiniz sınırlıysa veya 

kendinizi bunları yapacak kadar zinde hissetmiyorsa-

nız oturduğunuz yerde ayak bileklerinizle daire çizin. 

Çenenize masaj yaparak gerginliğini azalmaya çalışın. 

Hiç değilse elinizi kalbinizin üzerine koyun ve kalp atış-

larınızı hissedin.

6
Bugün nasıl bir güzellik yarattım, geliştirdim  
ya da hayatıma davet ettim?  
Güzellik, umutsuzluğa karşı güçlü bir panzehirdir. 

Dünyanın güzelliklerini fark etmek ve onları yaşamımıza al-

mak, hayatın var olduğunu ve savaşmaya değer olduğunu 

gösterir. Kültürün sadece tüketicisi değil üretici olmak bize 

hareket ve güç kazandırır.  Detroitli filozof ve sosyal akti-

vist Grace Lee Boggs; “Yıkımın ortasında yaratıcı insanların 

gerçekleştirdiği bir devrim insanlığa büyük bir katkıdır” der. 

Öyleyse hayatımızı yazalım, hayallerimizi çizelim, üzüntüle-

rimizi şarkı yapıp söyleyelim, bahçemizi ekelim, komşuları-

mıza yemek pişirelim, yağmur suyu hasat sistemi inşa ede-

lim, atıklarımızı kompost yapalım, kıyafetlerimizi onaralım 

ve bir zor zamanlarda hayatta kalabilme kültürü yaratalım. 

Umarım bu sorular önümüzdeki zamanlarda işinize yarar. 

Onları panik yaptığımda, iletişimsiz kaldığımda ve kendimi 

mahsur kalmış hissettiğimde bana neler yardımcı olur diye 

düşünerek hazırladım. Amacım cevapları vurgulamak değil 

sorular sormaktı. Covid-19 salgını altında hayat (gerçek-

çi olmak gerekirse ondan öncesinde de) bir “yapılacaklar 

listesi” için yeterince stresli… Belki de ihtiyacınız olan şey 

farklıdır. Sizin listenize ekleyeceğiniz sorular hangileri?   
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Orijinallerine şu anda ulaşamasak da, sıraya 
girmeden ya da bilet almadan dünya çapında 
sanat eserlerine ulaşabiliyoruz. Dünyaca ünlü 
müzelerde sanal bir tura ne dersiniz? 

Dünyanın En İyi  
10 Sanal Müzesi

VATİKAN MÜZELERİ, ROMA | museivaticani.va

J. PAUL GETTY MÜZESİ, LOS ANGELES | getty.edu

http://museivaticani.va
http://museivaticani.va
http://getty.edu
http://getty.edu
http://museivaticani.va
http://getty.edu
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GUGGENHEIM MÜZESİ, BILBAO | guggenheim-bilbao.eus DOĞA TARİHİ MÜZESİ, LONDRA | nhm.ac.uk

RIJKS MÜZESİ, AMSTERDAM | rijksmuseum.nl MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ, G.KORE | mmca.go.kr

D’ORSAY MÜZESİ, PARİS | m.musee-orsay.fr BRITISH MUSEUM, LONDRA | britishmuseum.org

MASP, SÃO PAULO | masp.org.br NATIONAL GALLERY, LONDRA | nationalgallery.org.uk

http://guggenheim-bilbao.eus
http://guggenheim-bilbao.eus
http://nhm.ac.uk
http://nhm.ac.uk
http://rijksmuseum.nl
http://rijksmuseum.nl
http://mmca.go.kr
http://mmca.go.kr
http://m.musee-orsay.fr
http://m.musee-orsay.fr
http://britishmuseum.org
http://britishmuseum.org
http://masp.org.br
http://masp.org.br
http://nationalgallery.org.uk
http://nationalgallery.org.uk
http://guggenheim-bilbao.eus
http://nhm.ac.uk
http://rijksmuseum.nl
http://mmca.go.kr
http://m.musee-orsay.fr
http://britishmuseum.org
http://masp.org.br
http://nationalgallery.org.uk
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Covid-19’dan Sonra İklim
Covid-19 salgınında iyi bir yan varsa o da iklim krizi için ne 

anlama geldiğidir. Virüsü kontrol altına alma çabaları kar-

bon emisyonlarını azaltmakla kalmadı, bireylerin, kurum-

ların ve siyasetçilerin toplumlarımızdaki savunmasız grup-

ları koruma sorumluluğumuz hakkında konuşma şeklini de 

büyük ölçüde değiştirdi.

Geçen yılın sonlarına doğru, devletleri ve şirketleri 

onlarca yıl boyunca iklim krizini ciddiye almaya ikna et-

meye çalışmanın bir yere varmayacağı açık gibi görünü-

yordu. Ama küresel salgının çok daha acil tehditleriyle 

karşılaşınca, onlarca yıl boyunca neoliberal düşünceye 

bağlı kalan devletler yavaşça gelecek için plan yapmak, 

bilimsel uzmanlığa güvenmek veya kendi mensuplarına 

ANNE ORFORD
London Review of Books 
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toplumun savunmasız üyelerini korumak için fedakârlık 

yapmalarını söylemek gibi radikal derecede eski moda 

düşünceleri benimsemeye başladı. Çevre mücadele-

cileri ve gazeteciler fabrikaların kapanmasının, büyük 

konferansların iptal olmasının, spor etkinliklerinin er-

telenmesinin ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasının 

karbon emisyonları üzerindeki etkisini belgelemeye 

başladı.

Üniversitelerde çalışanlar için, hava yolculuğunda bü-

yük bir azalma olmasına rağmen akademik hayatın devam 

edebilecek olması bir dönüm noktası olabilir. Geçen yıl-

larda, birçok fakülte akademik konferansların oluşturdu-

ğu karbon ayak izi hakkında düşünmeye başladı. Bu konu 

Greta Thunberg, 2019 BM İklim Eylem Zirvesine katılmak 

için Stockholm’den New York’a tekneyle geldiğinde yo-

ğunlaştı. Ama yine de çoğumuz kariyerlerimizin, etkin-

liklere kişisel olarak katılarak edindiğimiz bağlantıların, 

dünyaya sunduğumuz içgörülerin veya basitçe modern 

üniversitenin hiper-rekabetçi ve girişimci dünyasında ha-

yatta kalmanın, karbonlaştırılmış bir akademik yaşam tar-

zını yeniden düşünmektense sıkça yolculuk yapmayı haklı 

çıkardığına karar verdik.

Hesap değişti
Ama Covid-19 durumu ilerledikçe bu hesap da değişti. Bir 

önceki hafta, Melbourne’deki hukuk fakültem gelecekteki 

bütün şart olmayan yolculuklarımızı iptal etmemizi öneren 

bir e-posta aldı. Üniversitelerin, şirketlerin, hastanelerin 

ve enstitülerin birçok çalışanı da benzer öneriler aldı. Eğer 

yolculuklardan kaçınılabiliyorsa (ertelenebilecek ise veya 

çevrimiçi olarak katılmak mümkünse) kaçınılmalıydı. Eğer 

yolculuğumuzun şart olduğunu düşünüyorsak, gerekçe-

mizi dekana sunabilirdik. Ama tıbbi uzmanların birkaç haf-

ta içinde tsunami halini alacak nefes darlığı vakaları için 

fazladan yoğun bakım yatağı, ventilatör, koruma ekipma-

nı ve tıbbi çalışan ortaya çıkarma çabasıyla afet yönetim 

planlamasına yoğunlaşmasıyla yolculuk yapma sebepleri-

miz olduğumuz yerde kalmak ve virüsün yayılmasını ge-

ciktirmek kadar ilgi çekmiyor.

Birçok devlet bu kriz aşamasında en çok risk altında olan 

tıp çalışanları ve yaşlı hastalar için zaman kazanmak adına 

sosyal mesafe politikaları uygulamaya başladı. Devletlerin 

iklim değişimine yönelik regülasyon konusuna yaklaşımla-

rıyla olan zıtlık çok keskin. Oysa çevreci hareketin daha 

erken safhalarında, uluslararası avukat Edith Brown Weiss, 
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kuşaklar arası eşitlik prensibini ortaya koymuş ve gelecek 

kuşaklara karşı sorumluluklarımız olduğu fikrini öne sür-

müştü. Ama uluslararası avukatlar bu konuları ciddiye al-

maktan uzun zaman önce vazgeçti.

“Yaşam şeklimiz”
Onun yerine, iklim anlaşmalarını müzakere etme konusun-

da düşünmenin uygun çerçevesinin rasyonel tercih iktisa-

dı veya oyun teorisi olması gerektiği, rasyonel aktörlerin 

(genlerden bireylere ve devletlere kadar) her durumda di-

ğerlerini feda ederek kendi çıkarlarının peşine gidecekleri 

varsayımının da yardımıyla konvansiyonel bilgelik haline 

geldi. İyilik uğruna insanların özellikle de başka bir kuşak 

için fedakârlık yapacağı fikri ütopik göründü. Bizim “yaşam 

şeklimiz” George Bush’un, Rio’daki 1992 Dünya Zirvesinde 

açıkça söylediği gibi “tartışmaya açık değil” idi.

Ama Covid-19 salgını bağlamında, devlet liderleri artık 

doğrudan ve olması gerektiği şekilde, hepimizi bu afeti 

yavaşlatmak için yapabildiğimiz bütün fedakârlıklarda bu-

lunmaya çağırıyor. Bunların arasında salgının öğrenciler 

arasındaki yayılmasını azaltarak büyükbaba ve büyükan-

nelerin kuşağını korumak için tüm dünyada okulları ve üni-

versiteleri kapatmak da var. 

Benzer bir keskin fark da devletlerin uzmanlar ve şir-

ket lobicileriyle olan ilişkilerinde görülebilir. Covid-19’a 

olan tepki çoğunlukla halk sağlığı uzmanlarının tavsiye-

lerine, istatistiksel modellemelere ve lojistik planlamalara 

dayanıyor. Yaşlı liderlerin bu krizi tamamen yalan haber 

veya partizan politikası olarak görmesi yol gösterici, açık 

tavsiye ve hayati testler ve medikal altyapı yatırımları ara-

yan halkın aklına yatmıyor. Şirket lobicilerinin devletteki 

karar alıcıların önceliklerine şekil vermesi şeklindeki yerle-

şik model artan ölçüde sorgulanıyor. 

Avustralya devleti Çin’e, Güney Kore’ye ve Tayvan’a yol-

culuk engeli koydu ama Avustralya Grand Prix’i için ge-

len Formula 1 yarışçılarının varacağı akşama kadar Kuzey 

İtalya’dan gelenleri muaf tuttu. Ferrari’nin haftalar önce 

hiçbir regülasyon sürpriziyle karşılaşmayacağına dair “te-

minat” talep ettiği haberi, lobicilerin insan hayatına ve sağ-

lığına getirdiği riskler hakkında soru işaretleri oluşturdu. 

Ama iş iklim değişikliğine geldiğinde, bilimsel uzmanlığın 

görmezden gelinmesi ve şirket yatırımcılarını gelecekteki 

çevresel veya sağlık regülasyonlarının bilançolarına geti-

receği risklerden korumaya olan bağlılık, onlarca yıldır te-

mel odak noktası olmayı sürdürüyor.

Covid-19 krizine verilen regülasyon yanıtları bize bi-

reylerin, toplumların, yasa yapıcıların ve devletlerin krize 

verebileceği birçok tepki olduğunu ve politika yapmanın 

kişisel çıkar dışında şeylerle de teşvik edilebildiğini hatır-

latıyor. Kuşaklar arası eşitlik, ortak iyilik ve savunmasızları 

korumak için fedakârlık yapmak idealleri, siyasi konuşma-

larda yeniden ortaya çıktı. Belki de, Covid-19 salgını so-

nunda bittiğinde, devletler bu bilgeliği iklim değişikliği 

krizini ele almak için kullanabilir.  
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2008’de, dünyada şimdikinin onda biri kadar akıllı telefon 

varken, yaşanan ekonomik krizden beri dünya koronavi-

rüs salgını gibi bir acil durumla karşılaşmadı. O zamanki 

ekonomik kriz ülkeleri farklı şekillerde etkilerken, Covid-19 

tüm ülkeleri aynı şekilde etkiliyor denilebilir. Sonuçlardan 

biri de haber yayınlarının önceden planlanmadan bir tür 

küresel “iç haberler”e benzemeye başlaması. Dünyanın o 

kadar farklı kısmı aynı durumda ve hepsi birlikte. Korku, 

belirsizlik, panikleme, hastane yataklarına ve kamu binala-

rına yığılan maskeli figürler. Arka planda palmiye ağaçları, 

sonra arka planda karlı dağlar, sonra arka planda apart-

man blokları, burası San Francisco mu, Milano mu yoksa 

Şanghay mı?

Hiçbir ülkenin küresel haber yayını ulusal çıkardan ba-

ğımsız değil. “Bizim” ölülerimiz “onların” ölülerinden önce-

likli gösteriliyor, “bizim” insanlarımız denizaşırı ülkelerde 

Maskeler 
JAMES MEEK  

London Review of Books  
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hapis kalıyor, “burada”, “oradan” gelen bir gezginden has-

talık kapılıyor. Şüpheyi, saldırganlığı, ırkçılığı, daha sıkı sı-

nırları ve hatta şiddeti teşvik eden yayınlar. Bazen yayın 

eleştiri için bir araç oluyor, üstü kapalı veya açık, “onların” 

toplumunun yaptığı ve “bizim” toplumumuzun  (hayal et-

tiğimiz üzere) yapmayacağı: Çin’de yaşlı kadınlara maske-

lerini takmaları için bağıran dronlar; Güney Kore’de hasta-

lık yayan bireyleri takip etme ve görüntülerini yayınlama 

uygulamaları; ABD’de, faturalandırılmayacakları temin 

edilmeden devlet tarafından karantinaya zorlanan birey-

ler. Ama yine de, kaygı ve dar kafalılığın yanı sıra, ortak 

bir tehdide karşı harekete geçmiş bir dünyanın temsili de 

beliriyor. 

Bu tehdidin en yaygın görsel temsili, video veya gör-

sel formatında, banal bir ortamdaki maskeli figürdür. 

Otobüste, restoranda, dükkânlarda ve parkta maskeli ki-

şiler. Eğer kamera operatörünün ilk içgüdüsü maskenin 

mülayim normallikteki bir bağlamda taşıdığı zıtlığın dra-

matik yeniliğini yakalamaksa, amatör işaret bilimcinin ilk 

içgüdüsü maskenin anlamına odaklanmaktır. Ama izleyi-

cinin hakkında konuşması gereken üçüncü bir kısım var: 

Bu mülayim normalliğin doğası, yüzeysel olarak egzotik ve 

özünde evrensel olan karakteri.

Kriz her yerde aynı şekilde (maskeli suratlar) gözde can-

lanıyor. Gerçekten, maskelemenin haberlere sosyal olarak 

koşullanılan tepkiler vermeyi tetikleyen ten renklerini ve 

surat şekillerini kısmen silme etkisi de var.

Sanki, nerede olursak olalım, tüm dünyada, günlük ha-

yatın değerini bilmediğimiz donuk dokusunun şimdi kay-

bettiğimiz ama aslında kayıp olmayan (çalışan otobüs gü-

zergâhlarının anıları veya kuşatma altındaki bir şehrin akar 

suyu gibi mesela) parıltılı anılara dönüşmesini görebiliyo-

ruz gibi.

Ama bu, böyle kopuk düşünmeyi yakında dışlayabile-

cek bir krizin ortasında, daha “ulusu” temsil etmeyi görece 

yakın bir zamanda yeni öğrenmişken kendimize “dünyayı” 

temsil etmenin bir iması olabilir mi? Evden uzaklaştıkça 

daha egzotik görünmeyen, ama içindeki sıradan, kayda 

değer ve özgül olanın dokularının her yerde birbirine sıkı-

ca bağlı olduğu bir dünyayı. Bize doğru yavaşça yaklaşan 

daha büyük acil durum da göz önünde bulundurulduğun-

da, bu bilinç değişikliği gelmekte olsa iyi olur.  
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Gezegende Co-Immunism 
(Ortak Bağışıklık) 

Küreselcilerin sık başvurduğu kinayeli bir fikir vardır: 

Bilinmeyen bir galaksiden gelen uzaylılar, gezegenimizin 

birbiriyle didişen yığınlarının birleşmesini sağlayacak; ka-

bilecilikten, sonu gelmeyen çatışma ve savaşlardan onları 

kurtaracaktır. Bu dönüşümün kaynağının uzaylılar değil de, 

vücutlarımızda ve çevremizde yaşayan tanıdık mikrop ev-

reni olacağını kim bilebilirdi ki? Nükleer bir Üçüncü Dünya 

Savaşından endişelenenler, savaş alanının kendi bağışıklık 

sistemimiz olmasına şaşırmadılar mı?
Günlerin hızla geçtiği bugünlerde pek çok şey belir-

sizliğini koruyor ancak küresel Covid-19 salgınının yeni 

bir çağın “büyük hızlandırıcısı” olarak görüleceğini söy-

leyebiliriz. Önkabul görmüş pek çok fikri yerle bir edebi-

len bir olay, bir salgın, insanlık için dönüştürücü bir güç 

olabilir. Stanfordlu tarihçi Walter Scheidel, The Great 

NATHAN GARDELS
WorldPost 
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Leveler kitabında şöle yazıyordu: “Sadece katastrofik sal-

gınlar ve savaşlar, toplumları sosyal eşitsizliği gidermeye 

yöneltmiştir.” 

Sadece birkaç hafta önce, Trump partizanları, 

Demokratlarla Kasım seçimleri mücadelesi için savaş 

çığlıkları atıyordu. Amerika’yı sosyalizmden kurtaracak-

lardı. Bugün, Trump’ı takip eden Cumhuriyetçi ağırlık-

lı Kongre, Amerikalılara para dağıtmaya hazırlanıyor. 

Kariyerlerini Obamacare’e karşı çıkarak kuran aynı çete, 

sağlık sistemine devasa desteklerden bahsediyor. 

Bu virüsle savaşmak için gereken tecrit ve sosyal me-

safe, hızla kabul görüyor, hayatın her alanında dijital 

bağlantılılık artıyor, G-7 toplantılarından eve servis hiz-

metlerine kadar her şey… Harari’nin söylediği gibi, sağlık 

takibi teknolojileri, bildiğimiz anlamda mahremiyetin so-

nunu getirecek. 

Bu beklenmedik küresel salgına verilen ilk tepkinin, 

mikrop işgaline karşı toplumların içine kapanması, sı-

nırların kapanması olması şaşırtıcı değil. Etkin küresel 

kurumların olmaması, kanunların nasıl uygulanacağının 

bilinmemesi, geçmişten miras kalan kurumların ve aske-

riyenin işe karışmasına yol açmıyor mu?

Ama bu sadece ilk tepkiydi. Ürettiği kolektif felç ise 

sadece bundan sonra ne inşa edeceğimizin bir gös-

tergesi. Haberlerde kapanan sınırları, havalanamayan 

uçakları görsek de, bilim insanları ve teknologlar büyük 

veri, biyoenformatik ve genomik üzerinde çalışarak her 

şeyi birbirleriyle paylaşıyor. Mutasyona uğrayan virüsün 

doğal dehasını yenmek için dağıtık bir Manhattan Projesi 

uyguluyorlar. Burada Jingoizmin ve milliyetçiliğin sesi 

çıkmıyor. İngiltere’deki Wellcome Trust’tan Çin Ulusal 

Bilgi Altyapısı çalışmalarına kadar, yeni bulgular ve araş-

tırmalar açık platformlarda şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. 

Genetik dizilimleri yeniden konfigüre etmek için CRISPR 

gibi doğanın kendi teknolojisini kullanan laboratuvarlar, 

dünya çapında işbirliği yaparak hızla çözüme ulaşmaya 

çalışıyor. 

Jeopolitikte yaşanan kolektif felce karşın, kolektif bil-

gi, devasa mikrop denizinde yüzen bizim gibi küçük ba-

lıklar için faydalı olmaya çalışıyor. Zamanla, türümüzün 

evrimsel içgüdüleriyle jeopolitik  mikropların doğasına 

adapte olacak. 

İnsanlığın doğadan ayrı değil, doğaya dair bu yeni bi-

linci, mevcut krizin en önemli sonuçlarından biri olacak 

ve iklim değişikliği gibi halihazırda yükselen farkıdalık 

konularına destek olacak, Antroposen Çağına karşı do-

ğanın isyanı olarak görecek. Kuşkusuz, daha bir ay önce 

inanmakta zorlandığımız, Greta Thunberg’in vurguladığı 

yaşam tarzı değişiklikleri, salgın sırasında hepimizin gün-

lük rutini haline gelmeye başlıyor.

Şu anda pek çok permütasyonla karşı karşıya olsak 

da, filozof Peter Sloterdijk’in “planetary co-immunism/

gezegende ortak bağışıklık” dediği noktaya geliyoruz. 

Kısacası, hepimiz bu işte birlikteyiz. Bir zamanlar kendi-

mizi kurtarabileceğimizi sandığımız doğanın kuşatıcılı-

ğıyla karşı karşıyayız.  
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Greta ve Malala:  
Karanlıkta Bir Kibrit

Gezegenimiz berbat halde ve umutsuzluğa 
düşmek çok kolay. Ancak Thunberg’i ilham 
kaynağı diğer liderlerle görmek bize  
umut veriyor. 

George Harrison’dan alıntılarsak, uzun ve yalnız bir kış 

oldu. Dünya alev alev (ya da sel altında) ve her şey bize 

umutsuzluk veriyor. Bu umutsuzluk yığını altında umudu 

nasıl bulacağız?  

Neyse ki Greta Thunberg’in ilham verici diğer liderler-

le buluştuğunda çekilen fotoğrafları var; en sonuncusu 

da Malala Yusufzay’la. Thunberg 17,  Yusufzay 22 yaşında 

(Taliban tarafından vurulduğunda 15 yaşındaydı). 

RHIANNON LUCY COSSLETT
The Guardian   

İlham veriyor… 
Thunberg ve Yousafzai 
Oxford Üniversitesinde 
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Thunberg’i bu kadar ilham verici, gelecek için umut 

vaat eden biri yapan da bu. Eski nesillerin aksine, iklim 

değişikliğinin yarattığı kaygılardan azade bir çocukluk 

geçirmedi. Terör vurduğunda, tıpkı Yusufzay gibi, o da 

sessiz kalmayı reddetti. Oysa kız çocuklarından beklenen 

budur.

Cesaretinin ve dobralığının sonucu olarak, onu Barack 

Obama’dan Jane Goodall’a kadar pek çok insanla yan 

yana gördük. (Jeremy Corbyn, Leonardo DiCaprio ve 

David Attenborough’u saymıyorum bile.)

Elbette konu sadece Thunberg değil. Okullardaki ik-

lim grevleri genç aktivistleri ortaya çıkardı. Geçen hafta 

Thunberg, Hamburg’da 60.000 kişinin katılımıyla ger-

çekleşen okul grevlerini tweet’ledi. 

Çocukların daha aydınlık bir dünya için bir araya gel-

diklerini görmek çok sevindirici. Aç kalan kutup ayıları, 

eriyen buzullar, durdurulamayan yangınlardan sonra 

böyle şeyler görmeye ihtiyacımız var. Karanlıkta yakılmış 

bir kibrit gibi ama bana şimdilik yetiyor.  

Thunberg Eylül 2019’da Barack Obama’yla buluştu

Thunberg ve Jane Goodall
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Yapay Zekâ Bir Teknoloji 
Değil, İdeolojidir

Günümüzde hem teknoloji hem de dış politika dünyasın-

daki temel kaygılardan biri Çin’in yapay zekâ yarışında 

önde gidiyor görünmesi. Genel söylem şu şekilde: Liberal 

demokrasilerin veri toplama üzerinde koyduğu kısıtlama-

lar olmadan, merkezi yönetim sayesinde çok daha büyük 

kaynaklar ayırabilen Çin, yapay zekâ alanında Batı’yı solla-

yıp geçecek. Yapay zekâ veri açlığı çeker. Oysa Batı, mah-

remiyet konusunda ısrar ediyor. Böyle bir lüksümüz yok. 

Çünkü yapay zekâ yoluyla süper zekâya ulaşan güç dünya-

ya hükmedecek. 

Bu mantığı doğru kabul edersek, Çin’in avantajlı olduğu 

doğrudur. Peki, bu mantık hatalıysa? Ya de Batı’nın zayıflığı 

mahremiyet konusundaki fikirlerimizden değil, yapay zekâ 

fikrinin kendisinden kaynaklanıyorsa?

JAROD LANIF 
GLEN WEYL

Wired
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Sonuçta, “yapay zekâ” ifadesi spesifik teknolojik ge-

lişmeleri betimlemez. “Nano teknoloji” ifadesi nesnel bir 

ölçüt koyarak teknolojileri sınıflandırırken, yapay zekâ sa-

dece zekâ gerektiren işler olarak sınıflandırdığımız öznel 

bir ölçek barındırır. Örneğin Snapchat ve Instagram gibi 

sosyal medya platformlarında yaygın olan yüz efektle-

ri ve dönüştürmeler, yazarlardan biri tarafından kurulan 

ve Google’a satılan bir girişim tarafından geliştirilmişti; 

bu becerilere 15 yıl önce görüntü işleme adı veriliyordu. 

Günümüzde ise herkes yapay zekâ diyor. Bunun nedenle-

rinden biri de pazarlama çabası. Sihirli bir hava katılması 

yazılımların işine gelir. Yapay zekâ adlandırması da bu sihir 

hissini verir. “Yapay zekâ”yı pazarlamadan öte bir şey ola-

rak göreceksek, doğa ve işlem gücünün kullanımına dair 

anlayışımızı yönlendirecek birkaç felsefeden biri olarak 

değerlendirebiliriz. 

“Yapay zekânın” en somut alternatifi sistemde yer alan 

insanlara odaklanmaktır. Kedilerle köpekleri birbirinden 

ayıran bir program varsa, makinelerin nasıl da görmeye 

başladığını anlatmayın. İnsanların, kedilerle köpekleri bir-

birinden ayıran görsel özellikleri tanımlamak amacıyla titiz 

örnekler vererek bu sürece nasıl katkıda bulunduğunu an-

latın. Yapay zekânın devrede olduğu her durumu yorumla-

manın ikinci bir yolu daha vardır. Bu önemlidir, çünkü ya-

pay zekâ odaklı anlayış insanların sorumluluğunu ortadan 

kaldıracaktır. 

Bakış açısını değiştirin
Yapay zekâ, tıp, robotik kontrol, dil/görüntü işleme gibi 

çeşitli alanlarda benzeri görülmemiş sonuçlara ulaştırı-

yor olabilir. Ancak yazılımlardan bu şekilde söz etmek, bu 

sonuçlara ulaşan bilgi sistemlerini geliştirmek üzere bir 

arada çalışan insanların çabalarını takdir etmemek anlamı-

na gelir. “Yapay zekâ” bilimkurgu filmlerinde sıklıkla tasav-

vur edildiği gibi insanların geleceği açısından bir tehdit 

de olabilir, teknolojiye bakışımızı değiştirerek, etkin ve so-

rumlu bir şekilde kullanılabilecek teknolojiler tasarlamamı-

zı da sağlayabilir. Yapay zekâ fikri, küçük bir grup teknoloji 

şirketinin ve yatırımcının yaygın bir çabayla ortaya çıkan 

bu teknolojinin tüm getirilerini sahiplenmesine yol açabi-

lir. İşlem gücü hayati bir teknolojidir. Ancak işlem gücüne 

yapay zekâ merkezli bakış sıkıntılı ve zararlı olabilir. 

Yapay zekâ merkezli anlayışı reddetmenin çeşitli ne-

denleri olabilir. Bunlardan biri insanların dünyada özel bir 

yeri olduğunu ve yapay zekânın yarattığı tüm değerin ni-

hai kaynağının insan olduğunu düşünmeniz olabilir. (Bunu 

insani itiraz olarak adlandırabiliriz.) Bir diğer görüşe göre 

de ne insanın ne de makinelerin zekâsı tamamen otonom 

olabilir. Başardığımız her şey, başarmak istediğimiz şeye 

bir anlam katan toplum bağlamında değerlendirilmelidir. 

(Çoğulcu itiraz.) Nasıl bakıyor olursanız olun, insanlarla 

karşılıklı bağımlılık içinde olmayan, bağımsız hareket eden 

bir yapay zekâ anlayışı, yazılım teknolojisinin potansiyeli-

nin büyük ölçüde kullanılamamasına yol açar.

Yapay zekâ felsefesine verilen destek ekonomimize yük 

bindirdi. Resmi verilere göre ABD işgücünün yüzde 10’un-

dan azı teknoloji sektöründe çalışıyor. Oysa 1960’larda, o 

dönemin önde gelen endüstriyel sektörlerinde çalışanla-

rın oranı yüzde 30-40 civarındaydı. Bunun nedenlerinden 

biri de insanların veri sağlamasının, davranışsal örnek-

ler sunmasının ve hatta çevrimiçi ortamda aktif problem 

çözme çalışmaları yürütmesinin “iş” olarak görülmemesi, 
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bunlara birtakım bedava internet hizmetleri karşılığında 

yapılan kayıt dışı bir takas olarak bakılması. Oysa şirketle-

rin ağ teknolojilerini yaratıcı yöntemlerle kullanarak daha 

önce makineler tarafından gerçekleştirilen işlerin insanlar 

tarafından sunulmasını sağlaması, “geleceğin yapay zekâ-

da” olduğuna inanan ve daha fazla otomasyonu teşvik 

eden yatırımcıların pek ilgisini çekmiyor. Bu da ekonomi-

nin daha da kötüye gitmesine yol açıyor. 

Perde arkasındakiler
Bu uçurumu biraz olsun küçültmek, zengin dünyadaki iş-

gücünün eksik istihdamını azaltmak, Batılı teknolojilerin 

üretimini, Çin’deki gözetim anlayışından daha fazla artıra-

bilir. Aslına bakarsanız, yakın zamanda yayınlanan bir rapor 

da Çin’in yapay zekâ alanındaki en büyük avantajının gö-

zetim değil, algoritmaları besleyen verileri etiketleyen de-

vasa gölge işgücü olduğunu ortaya koyuyor. Geçmişteki 

başarıya ulaştırmayan gizli işgüçlerinde olduğu gibi, bu 

işçiler de besledikleri bilgi sistemlerini anlayabilseler ve 

geliştirebilseler, yapıkları şey iş olarak kabul edilse, ya-

pay zekâ mucizesini yaratan “perde arkasındaki insanlar 

yok sayılmasa”, çok daha verimli olabilirlerdi. Japonya’da 

1970’ler ve 1980’lerde verimliliği artıran Kaizen Toyota 

üretim sistemi mucizesinin temelinde üretim süreçlerine 

işçi odaklı bakış vardı. 

Veri toplama işini gün ışığına çıkararak resmi ticaretin 

kapsamına almanın yaygın bir gözetim kültürü yarata-

cağından çekinenlere, bunun, böyle bir kültürün ortaya 

çıkmasını önleyecek tek alternatif olduğunu belirtmemiz 

gerekiyor. İşçileri, emeğinin karşılığını verirseniz vatandaş 

haline getirebilirsiniz. Para kazanan işçiler parayı dilediği 

yere harcayabilir; toplum içinde güç kazanabilir, sesini du-

yurabilir. Örneğin daha az çalışmayı seçebilirler. Tarih bo-

yunca işçilerin koşulları bu şekilde düzelmiştir. 

Nicel teknolojik ve ekonomik argümanların insan de-

ğerinin merkezi önemine odaklanması şaşırtıcı değil. 

Tahminlere göre, tek bir insanın işlem gücü, günümüzdeki 

tüm bilgisayarların işlem gücünün toplamından daha faz-

la. Moore Kanunu’nun ömrünü tamamlamasıyla birlikte iş-

lemcilerin gelişme hızı yavaşlıyor ve yakın zamanda da bu 

konuda çarpıcı bir değişim beklenmiyor.

İnsan odaklı bir teknoloji anlayışı teorik bir olasılıktan 

ibaret değil. Her gün on milyonlarca çevrimiçi insan dil 

ve beceri eğitimi gibi hizmetleri vermek amacıyla video 

konferans yöntemini kullanıyor. Github gibi sanal işbirliği 

alanları çağımızda değer yaratımı açısından merkezi bir 
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önem taşıyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik mümkün olan-

ların sınırlarını artırıyor, her türden işin uzaktan işbirliği 

içinde yapılmasına olanak tanıyor. Slack’ten Wikipedia’ya, 

LinkedIn’den Microsoft’un ürün paketlerine dek verimliliği 

artıran yazılımlar geçmişte hayal bile edilemeyen gerçek 

zamanlı işbirliğini yaygınlaştırıyor.

Yapılan son araştırmalar, insanlar tarafından yaratılan 

Wikipedia olmasaydı, yapay zekânın en önde gelen ör-

nekleri arasında gösterilen arama motorlarının değerinin 

dibe vuracağını gösteriyor (çünkü yapılan aramayla en ala-

kalı sonuçlar Wikipedia’da bulunuyor). (Ve buna rağmen 

Wikipedia mütevazı bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak 

kalırken, arama motorları medeniyetimizin en değerli var-

lıkları arasında yer alıyor.) İşbirliğine yönelik teknolojiler 

Covid-19 salgısı sırasında evden çalışmamıza olanak tanı-

yor; bu anlamda hayati bir teknoloji halini almış bulunu-

yorlar. Gelecek de uzak mesafeli işbirliğinin daha canlı ve 

tatmin edici hale geleceğine dair umut vadediyor. 

Şunu belirtmemiz gerekiyor: Yapay zekânın potansiye-

lini ortaya koyan derin/kıvrımlı ağlar gibi yöntemlere bü-

yük hayranlık duyuyoruz. Ancak bu teknikler büyük ölçüde 

insanların girdiği verilerden yararlanıyor. Örneğin Open 

AI’ın pek övülen metin üretme algoritması, insanlar tara-

fından üretilen milyonlarca web sitesi tarafından eğitil-

mişti. Makine öğrenmesi alanındaki gelişmeler de verileri 

üreten insanların kaliteli, dikkatle seçilmiş girdiler sunma 

sürecine aktif katılım göstermesi durumunda, makinele-

rin çok daha düşük bir maliyetle eğitilebileceğini gösteri-

yor. Ancak aktif katılım, geleneksel yapay zekâ anlayışının 

aksine, sadece elit mühendislerin değil, katkıda bulunan 

herkesin hayati bir rol üstlendiğinin kabul edilmesi ve 

çabalarının karşılığını maddi olarak alması durumunda 

gerçekleşebilir.

Bir ideoloji
Şu ana dek yazılanları okuyan yapay zekâ meraklılarının 

en güçlü itirazı, yanıldığımız, çünkü yapay zekâ sistemleri-

nin kendilerini eğitmeye başladığı yönünde olabilir. Ancak 

insanların girdiği verilerin kullanılmadığı yapay zekâ sa-

dece kısıtlı bir problem grubunda etkili olabilir: kesin bir 

şekilde tanımlanabilen (istatistiksel olarak ya da yaşanan 

gerçeklik bağlamında değil) problemler karşısında. Bu ko-

nuda genellikle satranç gibi masa oyunları ya da bazı bi-

limsel ve matematiksel problemler örnek verilir. Ancak bu 

örneklerde bile, yapay zekâdan yararlanan insanlar, prob-

lemi tek başına çözmeye çalışan yapay zekâ sistemlerini 

geride bırakır. Yapay zekânın kendini eğitebileceği örnek-

ler önemli olsa da enderdir ve gerçek dünyadaki problem-

leri yansıtmazlar.

Yapay zekâyı anlamanın en iyi yolu onu bir dizi algorit-

ma olarak değil, toplumsal ve politik bir ideoloji olarak gör-

mektir. Bu ideolojinin temelinde küçük bir teknolojik elit 

tarafından insanlardan bağımsız hareket edecek, insana 

destek olmak yerine insanın, hatta insanlığın yerini alacak 

şekilde tasarlanan bir dizi teknoloji vardır. Yapay zekânın 

insanın yerini almasının bir hayal olduğu düşünülürse, bu 

ideolojinin de tarihteki, insanların yargılarının, insan unsu-

runun yerini küçük bir teknik elitin tasarladığı sistemlerinin 

almasının, arzulanır hatta kaçınılmaz olduğunu savunan 

teknokrasiye ya da sosyalizmin merkezi planlama temelli 

şekillerine oldukça benzediği söylenebilir. Dolayısıyla, Çin 

Komünist Partisi’nin yapay zekâyı kendi ideolojisinin tek-

nolojik ifadesi olarak görmesine şaşırmamak gerekir. 

Şaşırtıcı olan, Batılı teknoloji şirketlerinin ve devletlerin 

yöneticilerinin bu ideolojiyi bu kadar çabuk benimsemesi. 

Bunun nedenlerinden biri son on yıl içinde liberal demok-

ratik kapitalizm kurumlarına duyulan inancın sarsılması 

olabilir (Burada “liberal” ifadesini güncel politik anlamıyla 

değil, evrensel özgürlüklere ve insan onuruna saygılı bir 

toplum bağlamında kullanıyoruz). Son dönemlerde politik 

ve ekonomik kurumlar kötü bir performans sergilemekle 

kalmıyor, refahın ve siyasi gücün belirli çevrelerde yoğun-

laşmasına da katkıda bulunuyor; tıpkı gelecek vizyonumuza 

yapay zekâ güzellemelerinin hâkim olması gibi. En zengin 

şirketler, bireyler ve bölgeler en çok veri toplayan bilgi-

sayarlara en yakın olanlar arasından çıkıyor. Teknolojinin 

insan ilişkilerindeki rolünü gözden geçirmememiz duru-

munda liberal demokratik piyasa toplumlarının çoğulcu 

vizyonu, yapay zekâ merkezli anlayışa yenilecek.

Veri kooperatifleri
Bu gözden geçirme sadece mümkün olmakla kalmıyor, 

yapay zekâ destekli Çin Komünist Partisi’nin baskısını en 

yoğun şekilde yaşayan yerlerin birinde, Tayvan Boğazı’nın 

hemen karşısında geniş çaplı bir şekilde hayata geçiri-

liyor. Audrey Tank’ın Ayçiçeği ve g0v hareketi sayesinde 

Tayvan halkının neredeyse yarısı, vatandaşların verinin 

kullanımına kendisinin karar verdiği, veriye karşılık hizmet 
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talep edebildiği, bilinçli ve kolektif seçimler yapabildiği, 

toplumu ilgilendiren konularda inovatif yöntemlerle oy 

kullanabildiği ulusal veri yönetişimi ve paylaşımı platfor-

muna dahil oldu. Ne pazarlığa dayalı sözde kapitalizm ne 

de devlet planlamasıyla yönetilen Tayvan halkı sivil katılım 

ve kolektif organizasyon vasıtasıyla insanı teknolojiden üs-

tün tutan bir kültür yaratmış durumda. Veri kooperatifleri 

gibi hareketler aracılığıyla bu durumun örneklerine ABD 

ve Avrupa’da da tanık olmaya başlıyoruz. İşin en etkileyi-

ci boyutu, bu yaklaşım çerçevesinde geliştirilen araçların 

Tayvan’ın Covid-19 salgının önlenmesi konusunda dün-

yada en başarılı uygulamalara imza atmasını sağlaması. 

Çin’in yanı başındaki 20 milyonluk ülkede bugüne dek sa-

dece 49 vaka saptandı.

Vatandaşların büyük kesiminin teknoloji ve veri sistem-

leri yaratılması sürecine bir dizi kolektif organizasyon va-

sıtasıyla aktif bir şekilde katılımı cazip bir alternatif dün-

ya görüşü sunuyor. Tayvan örneğinde, bu yönelim, Çin 

kültürüyle uyumlu olmakla kalmıyor, organik olarak bu 

kültürden kaynaklanıyor. Çoğulcu toplumlar sadece Çin’le 

değil, ortaya çıkabilecek tüm otoriter rejimlerle girdikleri 

yarışı kazanmak istiyorsa, daha başlamadan kaybedecek-

leri yapay zekâ yarışına girmemeleri gerekiyor. Bu üstün-

lüğü, Soğuk Savaş döneminde sergilenen tepeden inmeci 

teknokrat anlayış yerine, uzun vadede daha verimli ve di-

namik koşullarda kazanarak sağlayabilirler.

21’inci yüzyılda çoğulcu teknolojilerle rekabet etmeye 

kalkışan otoriter rejimler, kaçınılmaz olarak bu teknik sis-

temlerin vatandaşların katılımıyla yaratılması baskısıyla kar-

şı karşıya kalacak, bu da güçlerini azaltacaktır. Öte yandan 

yapay zekâ merkezli bir soğuk savaş her iki tarafı da gücün 

işlevsiz, gizliden gizliye inovasyonu yok eden, bir tekno- 

otoriter elitin elinde toplanmasına yol açacaktır. Edmund 

Burke’ün sözleriyle, yapay zekâ merkezli otomasyon temelli 

distopyanın zaferi için gereken tek şey, liberal demokrasi-

nin bunu kaçınılmaz bir şey olarak görmesidir.  


