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Küreselleşme Karşıtlığından 
Alternatif Küreselleşme 
Projesine

ABD menşeli New Statesman dergisinde çıkan 
“Sağ Kanat Küreselleşmecilerin Yükselişi” 
başlıklı yazısında Quinn Slobodian, ABD’nin son 
dönemde izlediği politikalarla hegemonyasını 
tekrar diriltme yönünde ciddi adımlar attığına 
dikkat çekiyor.
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Trump’ın ve ekibinin dünya politikasında çok taraflılığı (multi-
lateralizm) ezmek için güçlü bir tek adam programının peşin-
de olduğu şeklindeki ilk izlenimden bugün pek eser kalmadı. 
Bunun yerine çok daha kaba bir tablo beliriyor gözlerimizin 
önünde. Trump ve ekibi sadece ABD mallarına dünya pazar-
larında daha büyük bir erişim sağlayacak bir düzenlemenin 
peşinde. Yeni NAFTA birçok bakımdan eski NAFTA’ya benziyor. 
Trump, Çin’le yürüttüğü ticaret savaşında da bir yumuşama-
nın işaretlerini veriyor. Mevcut ticaret anlaşmalarının yırtı-
lıp atılmak yerine ABD lehine eğilip büküleceğini ima ediyor. 
Göründüğü kadarıyla Trump’ın küreselleşme karşıtı duruşu 
yerini alternatif bir küreselleşme projesine bırakıyor. Ve bu bü-
tünüyle bir sağ kanat projesi.

Ocak başında Davos’ta yapılan 2019 Dünya Ekonomik 
Forumunda ise yeni göreve başlayan aşırı sağcı Brezilya başka-
nı Jair Bolsonaro, Apple CEO’su Tim Cook ve Microsoft CEO’su 
Satya Nadella’nın arasında oturuyordu. Trump gibi sağ kanat 
politikacılar “küreselleşmecilere” karşı kampanya yürütür-
ken aslında kendi başına küreselleşmeyi reddediyor değillerdi. 
Aksine bu tür liderler kendilerine göre biçimlendirecekleri bir 
küreselleşmeyi savunuyor. İnsanların değil ama malların ve 
paranın serbestçe dolaşmasına izin veren, öncelikle ABD çıkar-
larına hizmet edecek bir küreselleşme.

Axios’ta yayınlanan “ABD’nin hegemonyası diriliyor” başlıklı 
yazıda ise, “Trump’ın Beyaz Saray ekibi, en son Venezüela ko-
nusunda da görüldüğü gibi, uluslararası politikasını saldırgan 
bir şekilde dayatıyor” deniliyor: “Bu politikanın merkezinde 
Hazine Bakanlığı var; Ticaret, Savunma ve Adalet Bakanlıkları 
da aktif roller üstleniyor. Dışişleri de işin içinde mutlaka, ama 
onlar biraz daha düşük profilli gidiyor.”

Juan Guiado’yu Venezüela’nın geçici başkanı olarak ilk tanı-
yan ABD oldu. Trump yönetiminin öncü adımı aradan çok 
geçmeden, önce birçok Güney Amerika, ardından da Avrupa 
hükümetleri tarafından izlendi. Ardından Hazine Bakanlığı 

Venezüela petrol şirketi PdVSA’ya geniş yaptırımlar getirdi. Bu 

şirketin dünya borsalarında işlem gören tahvillerinin alım sa-

tımı durduruldu. Wall Street’ten buna pek bir itiraz gelmedi. 

Yatırımcılar şimdilik yaptırımları onaylıyor görünüyor. Buna 

karşılık küresel enerji piyasaları Venezüela petrolünün ABD ra-

finerilerine akışının kesilmesi üzerine altüst oldu.

Öte yandan ABD Adalet Bakanlığı 5G telekomünikasyon altya-

pılarının kurulumunda uzmanlaşan Çin şirketi Huawei hakkın-

da bir dizi yeni suçlama gündeme getirdi. Şirketin CFO’su zaten 

Kanada’da gözetim altında tutuluyor ve hile yapma ithamıyla 

ABD’ye verilmesi isteniyor. Trump’ın bunu önümüzdeki hafta-

larda Çin Lideri Xi Ping ile yapacağı ticaret anlaşmaları üzerine 

son pazarlıkta koz olarak kullanacağı ileri sürülüyor.

ABD aynı zamanda müttefiklerine Huawei’yi kendi ülkelerin-

de 5G şebekelerinin yapımından uzak tutmaları için baskı uy-

guluyor. Bu konuda Yeni Zelanda ve Avustralya’da başarı elde 

etti. Ama her şey Trump’ın istediği gibi gitmiyor. Avrupa’da 

ise Angela Merkel, Çin’e veri sızdırılmayacağını garanti etmesi 

durumunda Huawei ile sorunsuz bir şekilde çalışabileceklerini 

söyledi. Almanya ile Japonya arasında geçen hafta imzalanan 

gümrük birliği anlaşması ise AB-Japonya arasındaki ticarete 

büyük ivme kazandıracak.

Trump yönetimi öte yandan Rusya ile olan Orta Menzilli 

Nükleer Füze Anlaşması’ndan çıkacağını açıkladı. Trump son 

olarak da Dünya Bankası başkanlığı için bu kuruluşun politika-

larını kendi çizgisine uydurmayı deneyecek bir iktisatçıyı (David 

Malpass) aday gösterdi.

Bütün bunlar ABD yönetiminin eylemlerinin dünyada şirket-

ler, piyasalar ve hükümetler üzerinde artan ölçüde ciddi baskı 

oluşturduğunu gösteriyor. Önceki yönetimlerinden farklı ola-

rak Trump yönetimi tüm ağırlığını ortaya koymaktan hiç çe-

kinmiyor. Ama bunun öngörülemez sonuçlarını ise pek dikkate 

almıyor.

“Önceki yönetimlerinden 
farklı olarak Trump yönetimi 

tüm ağırlığını ortaya 
koymaktan hiç çekinmiyor. 
Ama bunun öngörülemez 

sonuçlarını ise pek dikkate 
almıyor.”

T
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Eduardo Porter, 
New York Times’taki 
makalesinde küçük bir 
eğitimli profesyonel 
grubu yüksek maaşların 
keyfini çıkarırken, birçok 
işçinin düşük maaşlı, 
yükselme olanağı 
olmayan işlere mecbur 
halde olduğuna dikkat 
çekiyor ve teknolojik 
gelişimin ekonomide 
istihdamı azaltıcı 
etkisini ortaya koyuyor.

Teknoloji  
ABD İşgücünü 
İki Kampa Ayırdı

Phoenix – Bu çöl kentine yayılan azimli teknoloji hırsını görmemek müm-
kün değil. Chandler’de İntel’in 7 milyar dolarlık yedi nanometrelik çip te-
sisini görebilirsiniz. Artan talebi karşılamak amacıyla otomasyona yöne-
len Taser’ın üreticisi Axon, Scottsdale’deki merkezinde Silikon Vadisi’nin 
yeteneklerini kapma uğraşında. Dört bir yanda, yasal düzenlemelerin ve 
vergi indirimlerinin cazibesine kapılarak kente akın eden, otonom dro-
ne’lardan Blockchain’e uzanan farklı alanlarda kurulmuş girişimlere 
rastlıyorsunuz. Arizona Eyalet Üniversitesi de aralıksız bir şekilde mü-
hendis üretmeye devam ediyor. 

Ancak teknoloji cephesindeki şirketleri çekme ve destekleme konusun-
daki tüm başarısına rağmen, Phoenix de ABD ekonomisinde yerleşme-
ye başlayan rahatsız edici kalıplardan kaçabilmiş değil. Göz kamaştırıcı 
teknoloji şirketlerine rağmen, istihdam artışı çok büyük ölçüde sağlık, 
konaklama, perakende ve kamu hizmetleri gibi, ücret düzeyinin vasat 
olarak nitelenebileceği hizmet sektöründen kaynaklanıyor.

Tüm işleri robotların yaptığı, insanların henüz icat edilmemiş sosyal 
güvenlik programları sayesinde geçimini sağladığı bir gelecek, Silikon 
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Vadisi’nin pompaladığı boş bir hayal olabilir. Ancak otomas-
yon çalışma hayatını değiştirerek, üniversite diploması olma-
yan çalışanları üretim ve teknoloji gibi sektörlerden kopar-
maya, düşük maaş aldıkları, ilerleme olanağı bulunmayan 
işlere sürüklemeye devam ediyor.

Otomasyon ABD işgücünü iki gruba bölmüş durumda. Bir 
yanda çalışan başına yüz binlerce dolar kâr eden Intel ve 
Boeing gibi şirketlerde yüksek maaşlarla çalışan eğitimli pro-
fesyoneller adası var. Bu ada, oteller, restoranlar ve bakım 
evleri gibi, çalışan başına kâr miktarı daha düşük olan şirket-
lerde düşük maaşlarla çalışan eğitimsiz işgücü denizinin or-
tasında yer alıyor.

Ekonomistler bile, teknolojik gelişmelerin herkese fayda 
sağlayacağı inancını sorgula-
maya, işgücünün yeni yapı-
lanması konusunda kaygılan-
maya başlıyor.

Son dönemde gerçekleştirilen 
araştırmalar, robotların, işgü-
cüne yönelik talebin ve işçile-
rin verimlilik artışından daha 
düşük bir hızla artan maaş-
ların daha da düşmesine yol 
açtığını ortaya çıkardı. Kimi 
ekonomistler, son 30 yılda 
işçilerin milli gelirden aldığı 
payın düşmesini, robot kullanı-
mıyla açıklıyor.

İşçileri, ekonominin daha verimsiz alanlarına sürükleyen oto-
masyon ekonominin en zorlu paradokslarından birine de açık-
lama getiriyor: Bilişim teknolojisinin yaygınlaşmasına, robot 
ve yapay zekâ teknolojilerindeki çığır açan buluşlara rağmen, 
verimlilik artış hızı düşük düzeylerde kalmaya devam ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekonomisti Daron 
Acemoğlu, “Bütün bunlardan kaygılanmamıza gerek olmadı-
ğı, ne yönle ilerlerse ilerlesin teknolojinin peşinden gitmemiz 
gerektiği fikri çılgınlık” diyor.

Intel ve NXP gibi yarı iletken şirketleri Phoenix bölgesindeki en 
başarılı şirketler arasında yer alıyor. Brookings Enstitüsünden 
Mark Muro ve Jacob Whiton’un gerçekleştirdiği analize göre, 
2010-2017 yılları arasında bu tür şirketlerdeki çalışanların 
verimliliği -gerçekleştirdikleri üretimin parasal karşılığı- yıl-
da yüzde 2,1 oranında artış gösterdi. Aldıkları ücretler göz 
kamaştırıcı. Devlet istatistiklerine göre, haftada ortalama 
2.790 dolar. Ancak bu sektör çok fazla istihdam yaratmıyor. 

2017 yılında Phoenix bölgesinde yarı iletken ve bağlantılı ci-
hazlar sektöründe yaratılan istihdam 16.600 oldu -30 yıl ön-
cesine oranla 10.000 kişi daha az.

NXP’nin Chandler’de bulunan radyofrekans enerjisi fabrika-
sındaki kıdemli başkan yardımcısı Paul Hart, “Mümkün olan 
her alanda otomasyona geçiyoruz” diyor. “İşgücü artıyor an-
cak üretimi artırmak için yapay zekâ ve otomasyona ihtiyaç 
duyuluyor.”

Taser’ın yanı sıra polislerin kıyafetlerine monte edilen kame-
raları üreten Axon da mümkün olan her alanda otomasyo-
na geçiyor. Axon’un üretiden sorumlu başkan yardımcısı Bill 
Denzer, günümüzde robotların bundan 10 yıl öncesine kadar 
80 işçinin ürettiğinden dört kat fazla Tazer kartuşu üretebil-

diğini söylüyor. Şirketin diğer üre-
tim faaliyetlerini Meksika’dan 

ABD’ye taşıması sayesin-
de işçiler işsiz kalmaktan 
kurtulmuş.

Aynı durum ileri teknoloji sek-
törü için de geçerli. 2010 yılın-
da 4.028 kişiyi işe alan uçak 
üreticileri, 2017 yılında 4.234 
kişiyi işe aldı. 2010 yılında 
7.000 kişiyi işe alan bilgisayar 
sistem tasarımı şirketleri 2017 
yılında 11.000 kişiye istihdam 
yarattı.

Phoenix’teki En Hızlı Büyüyen Sektörler
Phoenix’teki en verimli -Muro ve Whiton’un analizine göre 
çalışan başına verimliliğin 210.000 dolarla 30 milyon dolar 
arasında değiştiği- 58 sektörün 2017 yılında yarattığı istih-
dam, 2010 yılına göre sadece 14.000 artışla 162.000 düzeyi-
ne ulaşabildi. Çalışan başına verimin 65.000 doları aşmadı-
ğı en verimsiz 58 sektör ise aynı dönemde 10 kat büyüyerek 
673.000 kişiye istihdam sağladı.

Aynı durum ülke geneli için de geçerli. Sağlık, sosyal yardım, 
konaklama, gıda, bina yönetimi ve atık hizmetleri gibi sek-
törlerdeki istihdam arttı. Bu işlerin kimilerinde otomasyo-
na geçmenin zor olmasının yanında, düşük maaş alan çalı-
şanlar yerine makineleri kullanmak işverenlere pek bir şey 
kazandırmıyor.

İşgücü dünyasının öteki ucunda yer alan finans, üretim, bilişim 
hizmetleri ve toplu ticaret gibi yüksek verimliliğe sahip sek-
törlerdeki istihdam son 30 yıl içerisinde azaldı. Ekonomistler 

“Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsünden David Autor ve 

Utrecht Üniversitesinden Anna 
Salomons’un gerçekleştiği 

araştırma, son 40 yıl içerisinde 
verimliliği artırmak amacıyla 
teknolojiyi kullanan istisnasız 

her sektörde istihdamın 
düştüğünü ortaya çıkardı.”
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bu duruma anlam vermekte güçlük çekiyor. Teknolojinin ka-
çınılmaz olarak daha iyi çalışma koşullarına ve yüksek maaş-
lara yol açtığı inancına sadık kalan ekonomistler, uzun süre 
boyunca, 19’uncu yüzyılda insanları işlerinden ettiği gerekçe-
siyle dokuma tezgâhlarını parçalayan Ludistlerin haklı olabi-
leceğini kabullenmeyi reddetti. Acemoğlu, “Standart ekono-
mi kuramına göre verimlilik artışının istihdama zarar vereceği 
görüşü saçmalıktan ibarettir” diyor.

Fiyatların düşmesini ve kalitenin artmasını sağlayan tekno-
lojinin talebi artırması, bunun da istihdamı artırması bekle-
niyordu. Dahası, ekonomistler verimliliği artan çalışanların 
gelirlerinin de artacağını düşünüyordu. Bu da yeni, adı duyul-
mamış şeylere yönelik talebi artıracak, birileri bunları ürete-
ceğine göre, istihdam da artacaktı.

Ekonomistler, haklılıklarını kanıtlamak amacıyla, son birkaç 
yüzyılda yaşanan, tarım ekonomisinin yerini sanayileşmeye 
bıraktığı en büyük teknolojik sıçramaya vurgu yapıyordu. 

Ancak günümüzde yaşanan teknoloji devriminin birtakım 
farkları var. Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden David 
Autor ve Utrecht Üniversitesinden Anna Salomons’un ger-
çekleştiği araştırma, son 40 yıl içerisinde verimliliği artırmak 
amacıyla teknolojiyi kullanan istisnasız her sektörde istihda-
mın düştüğünü ortaya çıkardı.

Ekonominin genelinde istihdamın düşmemesinin nedeni ise, 
istihdam artışını verimlilik artışı daha düşük olan sektörlerin 
yüklenmesi oldu. İkili “sorun istihdam düzeyi değil” diyor. 
“Asıl sorun, vasıfsız ve düşük vasıflı işçilerin vasıflı işler bul-
makta güçlük çekmesi.”

Londra’daki Yeni Ekonomik Anlayış Enstitüsü (Institute for 
New Economic Thinking) araştırmacısı Adair Turner, günü-
müz ekonomisinin, çiftçilerin traktör ve biçerdöver kullanımı 
sayesinde elde ettiği geliri evlerdeki hizmetçilere harcaması-
na benzetiyor. Ev işlerindeki verimlilik çok hızlı artış göster-
mez. Giderek daha çok sayıda işçi tarım sektöründen hizmet 
sektörüne yöneldikçe, ekonominin genelindeki büyüme hızı 
da durağan bir hal alır. 

Eski Hazine Bakanı ve ABD Başkanı’na ekonomi danışman-
lığı yapan Lawrence Summers, bundan beş yıl önce Ulusal 
Ekonomik Araştırmalar Bürosunda verdiği bir konferansta, 
“Birkaç yıl öncesine dek bunun çok karmaşık bir mesele oldu-
ğunu düşünmüyordum; Ludistler yanılıyordu, teknolojiye ve 
teknolojinin gelişimine inananlar haklıydı”  demişti. “Şu anda 
ise pek emin değilim.”

Robotların çalışan sınıf üzerindeki etkisi konusunda artan far-
kındalık garip bir soruyu gündeme taşıdı: Otomasyon fazla ile-
ri gidebilir mi? Acemoğlu ve Boston Üniversitesinden Pascual 
Restrepo şirketlerin işçilerin yerine makineleri koymak için 
harcadığı paranın karşılığını yeterince alamadığını savunuyor.

Buna karşılık otomasyonun işçilere ve topluma maliyeti bü-
yük olabilir. Summers şöyle diyor: “Durum şuna gidiyor: 
İşgücünün kimi kategorileri geçinmeye yetecek kadar para 
kazanamaz olacak.” Bu da toplumsal sorunları daha da ağır-
laştıracak. Çalışmayı bırakanların, ağrı kesici kullananların, 
hapse düşenlerin, parçalanan ailelerin sayısı artacak.

Silikon Vadisi’nin işçisiz ekonomi hayali olanaksız olabilir. 
Ancak birçok insanın düşük gelirli işlerde çalıştığı bir ekono-
mi oldukça olası görünüyor.
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Küresel İklim 
Değişikliğiyle En İyi 
Ağaçlar Savaşır 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 2018 raporu 
alarm veriyor: 2030 yılına kadar felakete neden olabilecek 
2 derecelik ısınmadan kaçınabilmek için; enerji, altyapı 
ve endüstriyel sistemlerde “hızlı ve geniş kapsamlı” 
değişiklikler yapmalıyız. Fakat bu mücadelenin kapsamı 
o kadar geniş ki nereden başlayacağımızı kestirmek zor. 
Washington Post; aktivist, politikacı ve araştırmacılara 
iklim politikasına dair umut verici fikirlerini sordu. 
İşte öne çıkanlar…
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Politika yapıcılar, iş liderleri ve teknoloji inovatörleri iklim deği-

şikliğini etkin şekilde ele almakta zorlanıyor. Ayrıntılara boğul-

dukları için büyük resmi göremiyorlar. Scientific American’a göre:

“Fosil yakıtların üzerindeki uluslararası odaklanma; dünya-

nın en güçlü ve düşük maliyetli karbon tutma teknolojisinin 

gölgede kalmasına neden oldu: Ormanlar. Son bilimsel araş-

tırmalar, karbon yakalama ve depolama yetenekleri olan or-

manların ve diğer “doğal iklim çözümlerinin”, iklim değişikli-

ğini azaltmak için kesinlikle gerekli olduğunu ortaya koyuyor. 

Doğal iklim çözümleri, şu anda kamu iklim finansmanından 

yalnızca yüzde 2,5 pay almasına rağmen, iklim hedefimizin 

yüzde 37’sine ulaşmamıza yardımcı olabilir. Ormanların, basit 

bir ağaç büyüme süresi içindeki karbondioksit depolama gücü 

ise şaşırtıcı: Tek bir ağaç, yılda ortalama 48 kilo karbondiok-

sit depolayabiliyor. Son araştırmalar, el değmemiş ormanların 

Peru ve Kolombiya gibi ülkelerin tüm karbondioksit salımını 

depolayabildiğini gösteriyor.”

Buna rağmen daha fazla tarım arazisi yaratmak için ormanlar 

ve cangıllara zarar verilmeye devam ediliyor. Oysa ağaçlar, çift-

likleri daha üretken hale getirebilir ve orman yönetimi program-

ları, az gelişmiş kırsal toplumların yoksulluktan kurtulmasına 

yardım edebilir.  Ormansızlaşmayı durdurmak, ağaçlandırmayı 

teşvik etmek, mevcut ormanları ve cangılları korumak için etkili 

politikalara odaklanmak geçmişte kaldı. “Ormanların gezegen-

deki en güçlü ve etkili karbon yakalama sistemi” olduğuna dair 

daha derin bir anlayış edinmek gerekiyor.

İklim Değişikliği İle Nasıl Savaşabiliriz?
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin 2018 raporu alarm 

veriyor: 2030 yılına kadar, dünyada felakete neden olabilecek 2 

derecelik ısınmadan kaçınabilmek için; enerji, altyapı ve endüst-

riyel sistemlerde “hızlı ve geniş kapsamlı” değişiklikler yapılması 

gerekiyor. Fakat bu mücadelenin kapsamı o kadar geniş ki nere-

den başlayacağımızı kestirmek zor. Washington Post; aktivist, 

politikacı ve araştırmacılara iklim politikasına dair umut verici 

fikirlerini sordu. Ülke ve eyaletler bazındaki bu önlemler elbette 

tek başına iklim değişikliğini durduramaz ama gezegenin daha 

iyi bir gelecek yolunda ilerlemesine yardımcı olabilir.

“Yerel Salım Hedefleri Belirlemeliyiz”
Peter Buckland | Ferguson İlçe Denetleme Kurulu Başkanı

Brandi Robinson | Ferguson İlçe İklim Eylem Komitesi Başkanı

Haziran 2017’de Ferguson İlçe Denetleme Kurulu, karbon salı-

mını azaltmadaki başarısızlıkların yaratacağı risk ve tehlikeleri 

tanıyan bir önergeyi meclisten geçirdi. ABD’nin en büyük üçün-
cü sera gazı salgılayıcısı Pensilvanya’nın yerel hükümeti olarak, 
temiz çevrenin bir anayasal hak olduğundan yola çıkarak, ha-
rekete geçmemiz gerektiğini biliyorduk. Geçirdiğimiz önerge, 
mümkün olan en kısa sürede ama en geç 2050’ye kadar kar-
bondan nötr olmayı hedefliyor. Her bölgenin kendine özgü ye-
rel hedefler belirlemesi gerekiyor. Ferguson için bunlar; yüzde 
100 rüzgâr enerjisi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından 
oluşturulmuş sürdürülebilir yeşil bina sertifikası sahibi kamu 
binaları, yeşil binaları teşvik edici imar değişiklikleri, sel sula-
rından daha az etkilenen bir altyapı ve yereldeki öğrenci, öğ-
retmen ve velilerle ağaç dikme çalışmalarıydı. Ayrıca belediye 
bünyesinde bir İklim Eylem Komitesi oluşturuldu. Önerge, de-
ğişim için bir çerçeve çizdi ve ilham kaynağı oluşturmuş oldu 
ama değişim için hepimizin bu hedefleri benimsemesi ve hare-
kete geçmesi gerekiyor. 

“Klimalar Konusunda Dikkatli Olmalıyız” 
Durwood Zaelke | Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Enstitüsü Kurucusu ve Başkanı

Klimalar, hem enerji hem de soğutucuları için kullandıkları 
hidroflorokarbon denilen süper sera gazı yüzünden, iklim üze-
rinde önemli bir etkiye sahip. Hidroflorokarbon kısa ömürlü 
bir kirleticidir ancak küresel ısınma üzerinde karbondioksitten 
yüzlerce kat daha güçlü bir tesiri vardır. Hal böyleyken dünya-
nın ısınmasıyla birlikte klimalara olan talep de artıyor. Proje uz-
manlarımız, bugünkü klima sayısı olan 1,2 milyarın, 2050 yılına 
kadar 4,5 milyara yükseleceğini tahmin ediyor. Kaliforniya’nın 
da dahil olduğu bazı eyaletler bu sorunu çözmek için hareke-
te geçiyor. Küresel olarak hidroflorokarbonu aşamalı olarak 
azaltmak, 2100 yılına kadar ısınmayı 0,5 dereceye kadar ön-
leyebilir. Ocak 2019’da yürürlüğe giren Montreal Protokolü de 
ülkelerin bu kimyasalların kullanımını azaltmasını gerektiriyor.

“Elektrikli Araçları Teşvik Etmeliyiz”
Constantine Samaras | Carnegie Mellon Üniversitesi  
Wilton E. Scott Enerji İnovasyon Enstitüsü Üyesi,  
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Doçenti

ABD’liler, aynı eski arabalarla, eskiden olduğundan daha fazla 
yol yapıyor. Ulaşım sistemimizin büyük bölümünde petrolden 
elde edilen yakıtları kullanıyoruz, bu da ABD’nin karbon salı-
mının en büyük kısmını oluşturuyor. Elektrik üretmek içinse 
çok daha az yakıt kullanıyoruz, elektrik şebekesi doğal gaz kul-
lanımı ile daha da temiz hale gelmeye başlıyor, kömürün yerini 
yenilenebilir enerji alıyor. Ulaşım sektörünün elektrik enerjisini 

P
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daha fazla kullanır hale gelmesi, bu enerji geçişini hızlandıra-

bilir. Elektrikli araba kullanımını artırmak için bazı eyaletlerde 

vergi kredisi gibi teşvikler uygulanmaya başlandı. Yerel politika 

yapıcıların bu çabaları önemli ama ulaştırma sisteminin elekt-

riğe geçmesini hızlandırmanın başka yolları da var. ABD’de filo 

araç sayısı 8 milyondan fazladır. Hükümet bunların elektrikli 

araçlara dönüşmesi için şirketleri teşvik edebilir.

“Nükleer Enerji Konusunda Akıllı Olmalıyız” 
Steve Clemmer | Union of Concerned Scientists,  

İklim ve Enerji Programı Enerji Araştırmaları Direktörü

Organizasyonumuz UCS, kısa süre önce ABD’nin iklim deği-

şikliği ile mücadelesine yardımcı olabilecek yolları gösteren 

bir analiz yayınladı. Bu raporda; düşük karbonlu teknolojilere 

geçilene kadar, nükleer santrallerin güvenle çalıştırılabileceği 

söyleniyor. Rapor, ülkedeki 60 nükleer santralin üçte birinin 

kâr getirmediğini ve 10 yıl içinde kapatılmasının planlandığını 

gösteriyor. Hükümet yeni politikalar benimsemediği takdirde 

bu santrallerin yerini büyük ihtimalle doğal gaz alacak. Bu ol-

duğu takdirde, ABD’deki elektrik enerjisi sektörünün karbon 

salımı 2035 yılına kadar yüzde 6 artacak. Bunun önüne geç-

mek için hükümetler, nükleer enerjinin korunmasına yardımcı 

olmalı ve yenilenebilir enerji konusundaki yatırımları artırmalı, 

düşük karbonlu elektrik standardı oluşturmalıdır.

“Arabasız Yaşamı Kolaylaştırmalıyız”
Emiko Atherton | Smart Growth America,  

Ulusal Mükemmel Sokaklar Programı Direktörü

Ulaşımdan kaynaklanan karbon salımının önemli ölçüde en-

gellenmesine yardım edeceğini düşündüğümüz bir programı-

mız var. Programın politikası, insanları daha fazla yürümeye ve 

bisiklet kullanmaya teşvik etmek için, sokakları yeniden inşa 

etmek ve daha güvenli hale getirmek üzerine… Sokaklarımızı 

sadece otomobiller için tasarladığımız sürece, yüksek karbon-

lu bir geleceğe mahkûm oluruz. Yayalar için sokakların daha iyi 

“2018’de hazırladığımız 
raporda, dünyanın en büyük 35 
et ve süt üretim şirketinin sera 
gazı salımları analiz edildi. Bu 
şirketlerin ilk 20’sinin karbon 

salım oranının herhangi bir 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 

Örgütü üyesi ülkeden fazla 
olduğunu gördük.”
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aydınlatılması, yaya geçitlerinin artırılması ve güvenli bisiklet 
yolları tasarlanması gerekiyor. Yürüme veya bisiklete binme, 
kısa araba yolculuklarının yüzde 41’ini engeller ve bu da kar-
bondioksit salımının yaklaşık yüzde 5’ini ortadan kaldırır.

“Atık Yiyecek Oranını Azaltmalıyız” 
Roni Neff | Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulunda  
Yardımcı Doçent ve Johns Hopkins Yaşanabilir Bir Gelecek  
İçin Programı Direktörü

Project Drawdown, iklim değişikliği ile mücadelede en etki-
li 80 çözümü belirledi ve üçüncü sırada yer alan konu gıda 
israfıydı… ABD’de aldığımız gıdaların sadece yüzde 40’ını 
tüketiyoruz. Birçok eyalet ve bölge, 2030 yılına kadar atık 
gıda oranının yarıya düşürülmesi konusundaki küresel he-
defe uyacağını açıkladı. Gıda atıkları yasağı, gıdaların çöp 
sahasına gitmesini kısıtlayan politikalar buna yardımcı ola-
bilir. California, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island 
ve Vermont eyaletleri, çok sa-
yıda belediye ve uluslararası 
bölgede bu tür yasaklar veya 
zorunlu gıda geri dönüşüm 
uygulaması hâlihazırda uy-
gulanıyor. Diğer yerlerde “at-
tığını öde” yaklaşımıyla atık 
depolama alanlarının azaltıl-
ması destekleniyor. Bu politi-
kalar geri dönüşümü artırabi-
lir ve çöp alanlarından salınan 

metan gazını azaltabilir. Ama gıdaların üretim, işleme, dağı-
tım, ısıtma ve soğutma işlemlerinin yol açtığı salımı ortadan 
kaldıramaz. Bu nedenle iklim değişikliği ile mücadele için ön-
celikle gereksiz gıda üretiminden kaçınmak gerekir.

“Karbon Tarımını Teşvik Etmeliyiz”
Didi Barrett | New York Eyalet Meclisi Demokrat Parti Üyesi

Tarım endüstrisi, dünya genelinde sera gazı salımında başı çeki-
yor. Toprağı iyileştirme uygulamaları, bu salımı azaltarak iklim 
değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol oynayacaktır. Ülkelerin 
karbon tarımını teşvik eden yasaları geçirmesi buna yardımcı olur. 
Karbon tarımı karbondioksitin atmosfere salımını önler ve kar-
bonu toprakta saklamak veya depolamak suretiyle sera gazı salı-
mını azaltır. Akıllı tarım uygulamalarıyla bu mümkündür. Ayrıca 
bu uygulamalar toprağın daha sağlıklı olmasını sağlar ve böylece 
mahsul verimi en üst düzeye çıkar. Toprağın direnci artacağı için 
böcek ilacı ihtiyacı azalır. Bu tür uygulamaların yaygınlaşması ile 

2050 yılına kadar karbon salımının 23,2 
milyar ton azaltılabileceği tahmin 

ediliyor. New York’ta, akıllı tarım 
uygulamalarının yaygınlaşma-
sı için çiftçilere finansal teşvik 
verilmesini düzenleyen Karbon 
Tarım Yasasını çıkarttık. Karbon 
tarımının teşvik edilmesi, ta-
rımın hem ekonomik hem de 
çevresel açıdan sürdürülebilir 
olmasını sağlayacaktır.

“Yeşil Yeni Düzen’e 
geçmeliyiz. Adaleti ve eşitliği 
ön planda tutarak ekonomiyi 
büyütecek, geniş kapsamlı ve 
iddialı bir politika ve yatırım 

paketi oluşturmalıyız.”
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“Et ve Süt Ürünlerinin İklim Üzerindeki 
Etkisini Azaltmalıyız” 
Juliette Majot | Tarım ve Ticaret Politikaları Enstitüsü  
İcra Direktörü

İklim değişikliği ile mücadeleyi hızlandırmak için hayvan üretim 
çiftlikleri modelini düzenlememiz gerekiyor. 2018’de hazırladı-
ğımız raporda, dünyanın en büyük 35 et ve süt üretim şirketinin 
sera gazı salımları analiz edildi. Bu şirketlerin ilk 20’sinin kar-
bon salım oranının herhangi bir Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü üyesi ülkeden fazla olduğunu gördük. Hayvanların seri 
üretimi inanılmaz miktarda metan gazı salımına neden olu-
yor. Artık et ve süt üreticilerini masaya yatırmanın vakti geldi. 
İşe aşırı üretimi ve salımı azaltacak düzenlemelerle başlamak 
gerekiyor. Konsantre besi yemi kullanan büyük şirketlere kredi 
teşvikleri ve vergi muafiyetleri uygulamayı bırakıp bunun yeri-
ne sürdürebilir otlatma uygulayan çiftçilere destek verilmeli… 
Bu şekilde beslenerek büyüyen sığırların et ve sütünün paza-
rını genişleterek kırsal toplulukları yükseltecek adil bir sistem 
kurmalıyız. Bu sayede gıda, toprak, hava, su ve iklim kalitesini 
artırabiliriz.

“Karbon Vergisi Uygulamalıyız”
Carlos Curbelo | Cumhuriyetçi Parti Florida  
26. Bölge Temsilciler Meclisi Üyesi 

İklim değişikliği hem bizim hem de gelecek kuşaklar için po-
tansiyel bir tehlikedir. Ekonomik büyümeyi sürdürüp inovasyo-
nu desteklerken, bir yandan da sera gazı salımını azaltan poli-
tikaları teşvik etmek zorundayız. Bu konuda hızlı ve anlamlı bir 
değişim yaratabilmenin en iyi yolu karbonu fiyatlandırmaktan 
geçiyor. Doğru şekilde uygulandığında bu; ekonomimizi güç-
lendirir, salımı azaltır ve inovasyonu teşvik eder. Karbon salı-
mına vergi koyularak, buradan elde edilen gelirle kıyı şeridinde 
yaşayan halkın iklim değişikliğinden kaynaklı sorunlarına yar-
dım edilebilir. Düşük gelirli ABD’liler ile göç etmek zorunda ka-
lan işçilerin geçiş sürecine uyum sağlamasına çalışılabilir.

“Elektrik Piyasasını Rekabete Açmalıyız”
Josiah Neeley | R Street Enstitüsü Kıdemli Çalışanı

Elektrik piyasasında yaratılacak rekabet ortamı, ne tür bir ener-
jinin kullanılacağına tek bir merkezin karar vermesini engeller. 
En düşük maliyetle, en güvenilir enerjinin nasıl sağlanacağı 
konusunda şirketler birbiriyle rekabet eder. Ülkenin en serbest 
elektrik piyasasına sahip eyaleti Teksas’ın aynı zamanda en 
fazla rüzgâr enerjisi üreten yer olması tesadüf değildir. Böylesi 

bir rekabet fosil yakıtlar kullanan tesislerin dahi performansını 
artırır. 1991 ve 2005 arasında elektrik piyasasında rekabet olan 
ülkelerde, tesisler yakıt verimliliğini artırma çabasına girdi ve 
böylece kömürden kaynaklı karbon salımında yüzde 6 düşüş 
görüldü. Ayrıca rekabet tedarikçileri, temiz enerji konusunda 
artan tüketici talebine daha duyarlı hale getiriyor.  

“Yeşil Yeni Düzen’e (Green New Deal) 
Geçmek Gerekiyor”
Varshini Prakash | Sunrise Movement’ın Kurucusu ve Sözcüsü

Kaybedecek bir dakikamız bile yok. İklim krizini tam kapsamlı 
ele alabilmek için, ekonomiyi fosil yakıttan uzaklaştırıp temiz 
enerjiye geçirecek büyük hükümet önemlerine ihtiyaç var.  Yeşil 
Yeni Düzen’e geçmeliyiz. Adaleti ve eşitliği ön planda tutarak 
ekonomiyi büyütecek, geniş kapsamlı ve iddialı bir politika 
ve yatırım paketi oluşturmalıyız. Elektrik üretimimizin yüzde 
100’ünü yenilenebilir kaynaklara geçirebiliriz. Enerji verimliliği, 
rahatlık ve güvenlik için konutların ve endüstriyel binaların en 
modern yöntemlerle yenilenmesi gerekiyor. İmalat, tarım ve 
nakliye endüstrilerinde kömür, petrol ve doğal gaz kullanımın-
dan kaçınmalıyız. Yeşil Yeni Düzen; iklime zarar veren gazların 
tutulmasını sağlar ve ABD’yi yeşil teknolojide tartışmasız bir 
dünya lideri haline getirir. Böylece hava, su ve topraklarımızı 
gelecek nesiller için koruyabiliriz.
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Robin Pogberin,  
The New York 
Times’taki yazısında, 
New York’taki  
Modern Sanat 
Müzesi’nin (MoMA) 
80 yıldır süren disiplin 
temelli sergileme 
sistemini terk ederek 
yeni bir MoMA’ya  
nasıl dönüşeceğini 
anlattı.

Bu yaz New York’taki Modern Sanat Müzesi’ni ziyaret etmeyi planlıyorsanız, 
bir daha düşünün. Müze yenileme için kapanıyor. Kadın sanatçılara ve beyaz 
olmayan sanatçılara odaklanan bölümleriyle yeniden açılacak. Bu yaklaşım 
her müzeyi etkileyebilir.

New York’taki ünlü Modern Sanat Müzesi MoMA, 400 milyon dolarlık ba-
kım projesinin son aşamasına geldi. Önümüzdeki yaz dört ay boyunca kapa-
lı kalacak müze, galerilerini düzenleyecek, tüm koleksiyonunu yeniden asa-
cak ve modern ve çağdaş sanatın halka nasıl sunulacağıyla ilgili yeni fikirler 
geliştirecek.

Picasso’lar, Van Gogh’lar yine orada olacak ama eklenen yeni alanlarla bir-
likte MoMA, kadınlara, Latin Amerikalılara, Asyalılara, Afro-Amerikalılara 
odaklanabilecek; Japon deneysel fotoğrafçı Shigeru Onishi veya 81 yaşında-
ki Haiti doğumlu ressam Herve Telemaque gibi gözden kaçmış sanatçılarla 
ilgilenebilecek.

Müzelerin 
Çehresi Değişiyor
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15 Haziran-21 Ekim arasında kapılarını kapatacak olan müze, yaz 
sezonundaki turizm gelirlerinden de feragat etmiş olacak. 80 
yıldır süren disiplin temelli sergileme sistemini terk ederek yeni 
bir MoMA ortaya çıkaracak.

Sergi alanı kronolojik omurgasını koruyacak ama medya, jux-
tapose resim, heykel, mimari, tasarım, fotoğraf, performans ve 
filmi karışık sergileyecek.

Müzenin direktörü Glenn Lowry şöyle diyor: “Yeni bir küratör 
nesli, koleksiyonumuzun zenginliğini keşfediyor. Ayrıca dünya-
nın her yerinden gelmiş ve dikkatimizi hak eden harika eserler 
var. Sıradanlığın yerini beklenmedik eserler alacak.”

Müze, galerilerindeki sanat eserlerini altı ila dokuz ay arasında 
değiştirecek ve kalıcı koleksiyonundaki tüm eserleri sergileye-
cek. Modern ve çağdaş sanatın tek ve tamamlanmış bir tarihi 
olmadığı bilinciyle hareket etmeye çalışacak.

Bunun sonucunda, ziyaretçiler Picasso’nun “Avignonlu Kızlar” 
ve van Gogh’un “Yıldızlı Gece” gibi tablolarını yine görebilecek-
ler ama aynı zamanda Nijerya kökenli Amerikalı sanatçı, perfor-
mansçı ve koreograf Okwui Okpokwasili gibi daha az duyulmuş 
isimlerin eserlerini de görebilecekler.

Müze Latin Amerika sanatı sergisiyle açılacak. İki Afro-Amerikalı 
sanatçı da eserlerini sergileyecek: Kışkırtıcı performanslarıyla 

tanınan William Pope L. ve kolajları ve eserleriyle derinden iler-
leyen Betye Saar. Müzenin başkanı Leon Black şöyle diyor: “En 
büyük Modernist koleksiyona sahip olduğumuzu unutmak is-
temiyoruz ama müze bugüne kadar kadın sanatçılara ve azınlık 
sanatçılarına pek vurgu yapmadı. Bu sanatçılar hep istisna ola-
rak kaldılar ama artık içinde yaşadığımız çok kültürlü toplumun 
gerçekliğinin bir parçası olmalılar.”

“En büyük Modernist 
koleksiyona sahip olduğumuzu 

unutmak istemiyoruz 
ama müze bugüne kadar 

kadın sanatçılara ve azınlık 
sanatçılarına pek vurgu 

yapmadı. Bu sanatçılar hep 
istisna olarak kaldılar ama 

artık içinde yaşadığımız 
çok kültürlü toplumun 

gerçekliğinin bir parçası 
olmalılar.”
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