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Kusura Bakma,
Washington, Dünyanın
Artık Sana İhtiyacı Yok!
PRAG HANNA

Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Gary Cohn’ın ardından
Rex Tillerson’ın da aniden Dışişleri Bakanlığından istifa
etmesiyle Beyaz Saray’daki dünyanın geri kalan kısmının
güvenebileceği son iki pragmatist de ayrılmış oldu. Bu
iki istifayla Amerika’nın güvenilirliği bir darbe daha aldı.
Aynı şekilde, küresel istikrarı yeniden sağlayabilecek tek
gücün Amerikan yönetimi olduğu ve Amerikan liderliği
sendelerse tüm dünyanın da sendeleyeceği şeklindeki
Washington’da derinden beslenen inanç da sarsıldı.
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Peki, ya bunun tam tersi doğruysa... Ya dünya tek kutupluluktan çok kutupluluğa dönüşme kapasitesine sahip-

içinde en büyük küresel gayrisafi yurt içi hasılaya sahip
bölge. Bunun itici kuvveti de Asyalılar.

se, yeni jeopolitik döneme kılavuzluk edecek yeni bir yapı
yeni kurumlar tarafından giderek çatılabilecekse.

Üç kutuplu dünya

Kuşkusuz bu görüş Washington’da çoğu kişiye ilkel,

Jeopolitik çarklar yavaş döner ama döner. Amerika Avru-

hatta acayip gelecektir. Ama daha fazlasını duymalılar. Bu

pa’nın bir kolonisi olarak başladı, sonra onun hamisi oldu,

sav hakikate, onların kabul etmeye yanaşabileceğinden

şimdi ise Avrupa’nın bir eşiti konumunda. Avrupa geçmiş-

çok daha yakın.

te Asya’ya hükmederdi ama şimdi onun partneri haline

Birkaç olgu: Geçen hafta Transpasifik Partnerlik Tica-

geldi. Amerika da onlarca yıl Asya’nın düzenini biçimlen-

ret (TPP) Anlaşmasının; ABD hariç; tüm üyeleri anlaşmayı

dirdi ama şimdi Asya kendi düzenini kuruyor. Savaş sonra-

tamamlamak üzere Şili’de bir araya geldiler. Amerika’nın

sı dönemde Amerika tarafından güdülen her iki bölge de

bir zamanlar ihracatı artırmak ve ekonomileri liberalleştir-

(Avrupa ve Asya) şimdi onunla eşit konumda. Dünya böyle

mek için bir araç olarak desteklediği ticaret bölgesi şimdi

oldu.

artık ABD’nin desteği olmadan ihracatı artıracak ve ekonomileri liberalleştirecek.

Hiçbir kıtanın diğerlerine tam olarak bir şey dayatamadığı üç kutuplu bir dünyada yaşıyoruz ve bunlar ara-

Üstelik TPP şu anda gerçekleşmekte olan en önemli

sında yeni saflaşmalar ortaya çıkabilir. Örnek olarak dünya

ticaret anlaşması da değil. Hindistan; Japonya ve Avustral-

tarihinin en hızlı büyüyen çok taraflı kuruluşu olan Asya

ya üçgenindeki tüm ülkeleri kapsayan Bölgesel Kapsamlı

Altyapı Yatırım Bankasını alın. 2014’te kuruldu, şimdiden

Ekonomik Partnerlik bugün dünyadaki ekonomik bölgeler

80 üyesi var ve bunların çoğu dünyanın en büyük kara
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parçası olan Avrasya’da yer alıyor. Avrupa ülkeleri Çin’in
sponsorluğundaki bu yeni kuruma ABD’nin itirazına rağmen coşkuyla katıldı. Bu da Avrasya İpek Yolu’nun yapımını hızlandırdı. Bu yol üzerindeki yıllık ticaret hacmi daha
şimdiden yaklaşık 2 trilyon dolara ulaştı, oysa Trans-Atlantik’te yıllık ticaret hacmi 1,1 trilyon dolar.
ABD, küresel GSYİH büyümesine, dolayısıyla kendi
ticari çıkarlarına ivme kazandıracak bir inisiyatifi engellemek isteyebilir mi? İstememesi gerekir elbette, ancak
Washington’ın tehdit-enflasyon sarmalı böyle çalışmıyor.
Daha da önemlisi, kimse Washington’un ne düşündüğüne
artık aldırmıyor. O nedenle Başkan Trump’ın Asya Altyapı
Yatırım Bankası’na ABD’nin de katılmasını dikkate alabileceği söylentilerinin de pek bir etkisi olmuyor.
Bu söylenenler Yeni İpek Yolu’nda hiç tümsek olmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Asya’ya Amerika merkezli
bir bakışın bölgenin geleceğini öngörmede hiçbir geçer-

redir navigasyonu sağlayanlar Asyalılar. Ve eğer Kuzey ve

liliği yoktur. Asya’da gerçek hikâye Amerika’ya karşı Çin

Güney Kore’nin barışçı yeniden birleşmesi yönünde bir

değil, alışılmış ittifak anlaşmaları olmadan oluşmakta olan

gelişme sağlanacak olursa Amerika’nın Güney Kore’de bü-

dengelerdir. Japonya Vietnam’a savaş gemi ve uçakları ki-

yük askeri birlikler bulundurması ve Yüksek İrtifa Savunma

ralıyor ve Endonezya’nın deniz devriyelerini destekliyor.

füze sistemi konuşlandırmasının gerekçeleri önemli ölçü-

Hindistan da Vietnam ve Endonezya ile askeri işbirliği baş-

de zayıflayacaktır. Bu anlamda Amerika’nın yapabileceği

lattı. Son ikisi Filipinler’le birlikte Rusya’dan giderek daha

en bilgece şey kendisini Asya için daha az geçerli hale ge-

çok donanım satın alıyor. ABD Rusya’yı Çin’in müttefiki

tirmektir.

gibi göstermeye çalışsa da Rusya aslında Güney Asya’daki

Amerikan başkanının–kim olursa olsun–Amerika’nın

ülkelere kendilerini Çin’in aşırı hak ihlallerine karşı koru-

küresel itibarını ve liderliğini yeniden tesis edeceği şek-

maları için yardımcı oluyor.

lindeki naif görüşe karşı dikkatli olmalıyız. Jeopolitik böyle

Washington’daki gerçeklikten kopuk yorumcular As-

işlemez. Şu anda Amerika’nın çevresinden dolanan bağ-

ya’yı birbiri ardına Çin’in kucağına düşen domino taşları

lantılar kuruluyor, ilişkiler geliştiriliyor, anlaşmalar bağlanı-

gibi resmetse de Asya aslında çok daha dinamik bir sahne

yor ve bunların katılımcılarının yönlerini değiştirmesi için

oluşturuyor. Bölgenin gelecekteki yapısının tek kutuplu bir

herhangi bir neden yok.

hegemonyayı yansıtması olası görünmüyor. Asya akıllı bir

Asya, Ortadoğu ve Afrika’ya sermaye akışları daha

şekilde kendine Çin’e boyun eğecek değil uyum sağlaya-

da genişleyecek. Afro-Avrasya alanındaki birçok ülke

cak bir düzen inşa etmekte. Binlerce yıllık tarih bunun şey-

Amerikan hazine bonosu alımlarını, ya Asya’yla ticaretle-

lerin doğal düzeni olduğunu gösteriyor. Washington’dan

ri artarken ABD ile azaldığı ya da meta fiyatları düştüğü

işaret beklemeye burada ihtiyaç yok.

ve bütçelerini dengelemek için sermaye çekmeye ihtiyaç
duydukları için, azaltmış bulunuyor.

Yapısal değişimler

Bunlar, Amerika politik çevrimlerinin üzerlerinde

Trump ile Kim Jong Un ne zaman buluşursa buluşsun ve

Amerikan medyasının inanmamızı istediğinden çok daha

aralarında nasıl bir görüşme olursa olsun bu trend güç-

az etkisi olduğu yapısal değişimler. Belki de bir sonraki

lenmeye devam edecektir. Kaldı ki daha düne kadar Çin

ABD başkanının dünyayı kurtarmaya çalışmak yerine Ame-

ile Güney Kore doğrudan diyaloğu savunurken ABD buna

rika’yı kurtarmaya odaklanması gerekecek.

direniyordu. Kuzey Kore konusunda Trump kendisinin sürücü koltuğunda oturuyor olduğunu sanabilir ama bir sü-

Kaynak: Politico Magazine
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Facebook Skandalı, Dijital
Dünyayı Masaya Yatırdı
ÇİĞDEM ZEYNEP AYDIN

Gündeme bomba gibi düşen Facebook skandalı, akademik
çevrelerde zaten uzun süredir tartışılan dijital devrim,
sosyal medyanın gidişatı ve “Büyük Veri”nin (Big Data)
tehlikeleri mevzusunu insanların günlük konuşmalarına
sokacak bir etki yarattı. 2016’daki ABD başkanlık seçimleri
ve İngiltere’de Avrupa Birliği’nden ayrılma yani Brexit’i
etkilediği düşünülen skandalın ana kahramanı Cambridge
Analytica isimli bir İngiliz şirketi…
Londra merkezli bu büyük veri analizi şirketinin 41 yaşındaki CEO’su Alexander James Ashburner Nix, ismini ilk
Brexit’te duyurdu.
Cambridge Analytica, 50 milyon kişiye ulaştı
Şirket,

2014’te

yani

ABD’deki

seçimlerden

iki

yıl

önce Amerikalı Facebook kullanıcılarını hedef alan
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“thisisyourdigitallife” isimli bir uygulama geliştirdi. Bu

gruba, sürekli zengin siyahilerle ya da kürtaj hakkıyla ilgili

anket uygulamasını yükleyenler birkaç dolar kazanıyordu.

içerikler sunarak onları provoke edip görüşlerini pekiştir-

Böylece 270 bin kişi “thisisyourdigitallife” uygulamasını

di. Diyelim ki asla Trump’ı desteklemediği anlaşılan, de-

indirdi.

profil

mokrat, gey ve oy kullanmama ihtimali olan birine, sadece

bilgilerini Cambridge Analytica’yla paylaştı. Ama bu

onun göreceği, demokrasi inancını zedeleyecek içerikler

buzdağının sadece görünen yüzüydü çünkü profil

ya da reklamlar sunarak sandığa gitmesini önlemeye çalış-

bilgileri paylaşılanlar sadece bu uygulamayı yükleyenler

tı. Hedef kişiye özel hazırlanan ve kişiselleştirilmiş içerikler

değil, listelerindeki tüm arkadaşlarıydı. Böylece şirket 50

sundu.

Facebook

uygulamayı

yükleyenlerin

milyon kullanıcının bilgisine erişmiş oldu. Arkadaşınız

Şirketin CEO’su Nix, Concordia Summit’deki röporta-

bir uygulama indirdi diye sizin bilgilerinizin de Facebook

jında sadece büyük grupları değil mahalleleri, apartman-

eliyle bir şirkete verildiğini düşünün.

ları hatta tek tek bireyleri hedefleyebildiklerini, bir kişinin

İşte Cambirdge Analytica, elde ettiği bu Facebook ve-

gördüğü içeriğin komşusu tarafından görülmediğini, ona

rilerini başka kaynaklardan bulduğu bilgilerle birlikte ana-

özel ayrı bir içerik ya da reklam üretildiğini ve bu şekilde

liz ederek Trump’ın kampanyasında kullandı.

seçmenlerin manipüle edilebildiğini anlattı.

Bu veriler doğrultusunda seçmenlerin nasıl bir etnik
kökene, cinsel yönelime, siyasi duruşa ve kişiliğe sahip ol-

Zuckerberg “hata yaptık” dedi

duğunu yüzde 90’a varan doğruluk payıyla belirleyip gru-

Tüm bu skandal ayrıntılarıyla New York Times ve Observer

ba hatta bireye özel propaganda içerikleri üreterek onları

of London tarafından ortaya çıkarıldığında Facebook

manipüle etti. Örneğin muhafazakâr, yoksul ve beyaz bir

hemen bir açıklama yaparak 2017 yılında Cambridge
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Buna rağmen Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, Cambridge Analytica’nın Facebook’la arasındaki
güveni suiistimal ettiğini, bunun aynı zamanda verileri
paylaşan kullanıcıların Facebook’a güveninin de suiistimal
edilmesi anlamına geldiğini söyleyerek “hata yaptık” dedi.
Ama tüm bunlar Facebook’un piyasa değerinin 70 milyon
dolar azalmasını engellemediği gibi şirket ABD’de tüketici
haklarını korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonunun
başlattığı soruşturma sonucunda belki de trilyonlarca dolar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Mark Zuckerberg

Teknolojinin siyaset ve toplum üzerine etkileri konu-

Analytica’yla ilişkisini kestiğini ve ayrıca tüm bunların veri

sunda çalışmalar yapan sosyal bilimci ve yazar Zeynep Tü-

gizliliğinin ihlali anlamına gelmediğini duyurdu. Başkan

fekçi, New York Times’taki yazısında, “Grewal haklı çünkü

Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Paul Grewal, kullanıcıların

bu teknik anlamda bir ihlal değil. Aslında daha da sıkıntı

verileri bilerek paylaştığını, bilgi hırsızlığının söz konusu

verici bir şey… Bu, insanların yalnızca sosyal etkileşim için

olmadığını, anketlere katılırken bilgilerin paylaşılmasına

dahil oldukları ama devasa bir gözetime maruz kaldıkla-

onay verildiğini söyledi.

rı Facebook’un iş modelinin tamamen doğal bir sonucu...

NİSAN ‘18 / 6

Facebook bizim profilimizi çıkararak para kazanıyor ve

ni engelleyecek olan, bu sorulara verilecek doğru cevap-

daha sonra bunu reklam verenlere, siyasi aktörlere ve baş-

larda yatıyor.

kalarına satıyor. Bunlar, Facebook’un memnun etmek için
çok çalıştığı gerçek müşterileri...” diyor.

Bu skandalla Facebook ön plana çıkmış olsa da, Google gibi arama motorları, Youtube gibi video paylaşım
platformları, Twitter gibi onlarca sosyal medya uygulama-

Dijital devrim kendi evlatlarını mı yiyecek?

sı, büyük verinin kullanımı bakımından bıçak sırtı bir yerde

Sorunun Cambridge Analytica’nın yaptığının ötesine geç-

duruyor.

tiğine dikkat çeken Tüfekçi, çok önemli sorular soruyor:

Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom ki-

“Facebook, başka hangi uygulamalara verileri kullanma

tabının da yazarı olan araştırmacı gazeteci Evgeny Moro-

izni verdi? Bir gün veri gizliliğine önem veren, bu nedenle

zov; internetin sadece özgürleştirdiğine inanan ama risk-

veri saklama ve kullanımına kısıtlamalar getireceği yönün-

lerini görmeyenleri “siber ütopyacı” olarak nitelendiriyor.

de çağrıda bulunan bir seçim kampanyasını veya siyaset-

İnternetin karanlık yönünü kavrayan, şirketlerin yarattığı

çiyi desteklememe kararı alırsa ne olacak? Ya bu verileri

siber takip ve taciz teknolojisini gören ve bunların otori-

sadece bir siyasi kampanyayla paylaşır ve ötekiyle paylaş-

ter rejimlere satılmasını eleştirenleriyse “siber gerçekçi”

mazsa ya da kendi çıkarlarıyla uyumlu olan adaylara daha

diye tanımlıyor. Cambridge Analytica skandalının, diğer

iyi reklam tıklanma oranları verirse ne olacak?”

tüm etkisi bir yana, siber ütopyacıların gözünün açılması-

İnternetin harika bir özgürlük alanından sürekli bir gözetimin sürdüğü Foucault’nun hapishanesine dönüşmesi-

na ve siber gerçekçilerin sayısının artmasına yol açacağı
kesin.

Ben Map, Google Map
Google’a bakalım… Dünyanın en yaygın arama
motoru Google’ın kullanıcıları hakkında bilgi topladığı bir sır değil. Verilerin reklam amaçlı kullanımı, hepimizin karşılaştığı ve artık kanıksadığımız bir hal ama
mesela Google Map’in gittiğiniz her yerin gün gün,
dakika dakika kaydını tuttuğunu biliyor musunuz?
İşletim sistemi Android olan bir cihaz (akıllı telefon,
tablet ya da bilgisayar) kullanıyorsanız, bilin ki James
Bond Google sizi takipte… “Zaman Çizelgesi” fonksiyonuyla ziyaret ettiğiniz her yerin listesini tutuyor.
Gün içinde hangi yollardan geçerek, nereleri ziFacebook skandalından sonra verilerimizin ne için ve

yaret ettiniz? Siz unutsanız da Google Map unutmaz.

hangi amaçlarla kullanıldığı kafamızı iyice kurcalar

Eğer www.google.com/maps/timeline?pb sayfasına

oldu. Dijital dünyada bugüne kadar öyle çok da dik-

girerseniz geçen yıl, bugün nerelere gittiniz görebi-

kat etmediğimiz başka neler oluyor? Bu çağın ajanla-

lirsiniz. Korkmayın, yine bu sayfadan tüm geçmişinizi

rının James Bond kadar karizmatik ve yakışıklı olma-

ya da istediğiniz bir zaman aralığını silmeniz müm-

salar da işlerini en az onun kadar iyi yaptıkları ortada.

kün. Verilerin tutulmasını engellemek için konum

İster çevrimiçi olsun ister çevrimdışı, dijital ortamda

geçmişinizi tamamen kapatabilme seçeneğiniz var.

her hareketimiz bir iz bırakıyor ve kullandığımız plat-

Bunun için sayfada yer alan “Konum Geçmişini Du-

formlar tarafından bunlar kayıt altına alınıyor.

raklat” sekmesini tıklayabilirsiniz.
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Dijital Sorumluluk
DIRK HELBING

Büyük veri, yapay zekâ, robotik, Nesnelerin İnterneti, blok
zinciri, 3D baskı ve sanal gerçeklik toplumları ve ekonomileri değiştiriyor. Bu teknolojilerin her biri mevcut ürünleri,
hizmetleri ve networkleri dönüştürme potansiyeli taşıyor.
Hepsi bir araya geldiğinde, eski iş modellerini ve kuruluş
yapılarını alt üst ederek yeni bir ekonomik, sosyal ve siyasi
çağ başlıyor. Buna nasıl karşılık vereceğiz?
Büyük ekonomik dönüşümlerin etkileri genelde çok
geniş kapsamlıdır. Birinci Sanayi Devrimi sırasında gelişen
yeni imalat süreçleri, insanlığın refah seviyesinde büyük
bir ilerleme kaydetmesini sağladı. Üretim artarken maaşlar
ve yaşam standardı yükseldi. Ancak devrimin ilk dönemlerinde makineleşme bazı olumsuz sonuçlara da yol açtı:
İşsizlik, çocuk işgücü ve çevreye verilen zarar…
Dijital devrimin sosyal ve siyasi etkisi çok daha çarpıcı
olabilir. Savaşlar ve devrimlerle karşılaşabiliriz. İnsan hakları ve sivil özgürlükler askıya alınabilir. Bilgisayarlar bizim
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hakkımızda daha fazlasını öğrendikçe, özgür seçim yapma
olanağımız da azalıyor.

Kısacası, dijital ütopyamıza öyle kolay ulaşamayacağız. Anayasal, kültürel ve ahlaki normları ve değerleri, yapay ve otonom sistemlere entegre edebileceğimiz, daha

Sorumlu bir gelecek mümkün

etik bir yaklaşım sergilemeliyiz. Örneğin, demokrasi, ge-

Yine de, bireysel özerkliğimizi kaybetmeye mahkûm deği-

çerli bir siyasi sitem olarak kalacaksa, demokratik yöne-

liz. Daha sorumlu bir dijital gelecek mümkün. Ama işe he-

timlerin kullandıkları enformasyon sistemleri; insan hak-

men başlamalıyız. Başarılı olmak için kamusal tartışmalara,

ları, itibar, özgür irade, çoğulculuk, sorumluluk paylaşımı,

dijital aydınlanmaya ve özgürleşmeye, teknolojinin getir-

şeffaflık, adalet ve dürüstlük özelliklerini destekleyecek

diği risklerin farkına varmaya ihtiyacımız var. Diyeceğim o

şekilde tasarlanmalıdır.

ki, bu geçiş süreci herhangi bir ülke veya kuruluşun tek
başına altından kalkamayacağı kadar büyük.

Demokratik bir dijital gelecek için, dünyanın teknolojiye bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Açık ve payla-

2008’de Wired dergisi editörü Chris Anderson, büyük

şımcı bir enformasyon ekosistemi kurarak, küresel eko-

verinin eninde sonunda, bilime veya teoriye gerek kalma-

nomide yer alan herkesin fikir, yetenek ve kaynaklarını

dan, tüm gerçeği ortaya çıkaracağını ileri sürmüştü. Böyle

sunabilmesini desteklemeliyiz. Bağlantılı ve yaptığımız

bir şey olmadı. Bilim insanları ellerindeki daha fazla veriyle,

her şeyin başkalarını da etkilediği bir dünyada, sadece

çalışacak daha fazla alan buldular. Yapay zekânın, önyargı

kendimizi düşünmekten vazgeçmeli; işbirliği, birlikte ya-

gibi insani zayıflıklarımızı gidereceğini düşünenler de yanıldı.

ratım, evrimleşme ve ortak akıl konusunda düşünmeyi

Yapay zekâ ayrımcılık yapabiliyor ve manipüle edilebiliyor.

öğrenmeliyiz.

Dijital toplumla ilgili tahminler de tutmadı. Akıllı şehir-

Bunu başarabilirsek, Dördüncü Sanayi Devrimi, ilkin-

ler, beklentileri karşılamadı. Çünkü şehirler sadece dev te-

den daha kapsayıcı olabilir. Bizi köleleştirecek değil, bize

darik zincirlerinden ibaret değil; deney yapma, yaratıcılık,

hizmet edecek teknolojiyi yaratma kabiliyetimiz var. Ancak

inovasyon, öğrenme ve etkileşim alanları da… İnternete,

geleceği inşa etmek yeni bir zamanın ruhunu gerektiriyor.

bilgiişleme ve veriye dayalı platform ekonomisi, dünyanın

Sosyal, kültürel, çevresel ve etik değerler bu tasarım süre-

en değerli şirketlerinden bazılarını yarattı ama pek çok

cinin bir parçası olmalı. İnovasyon ve devrimler genellikle

yurttaşı da pasif tüketiciye çevirdi. İroniktir, hiper bağlan-

çalkantılı ve yıkıcı olur ama dijital çağda buna sorumluluk

tılılık, sadece aldığımız ürünlerle değil, tükettiğimiz enfor-

da ekleyebiliriz.

masyonla da bağımızı zayıflattı. “Dikkat ekonomisi”, “sahte
haber” çılgınlığını doğurdu.

Kaynak: Project Syndicate
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Sanatın Dördüncü Sanayi
Devrimini Şekillendirmesinin
Dört Yolu
ANDREA BANDELLI
Science Gallery International İcra Direktörü

İlk bakışta birbirleriyle zıt kavramlar gibi gelse de, sanat
da Dördüncü Sanayi Devrimini şekillendiriyor. İşte sanatın
geleceğimizi yönlendirmesini sağlayan dört etken:
1. Beceri açığını azaltıyor
Sanat ve sosyal bilimler, her türlü eğitim sisteminin temel
unsurları arasında yer alır. Teknoloji hâkimiyetindeki günümüz dünyasında, sanat ve sosyal bilimlerin müfredata katkısı her zamankinden daha fazla.
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi
yaygın olarak verilse de istihdam piyasasına girmek ya da
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yeniden yer almak için gereken beceriler, bilim, teknoloji,

Anlamlı iş

mühendislik ve matematik eğitiminin tek başına yeterli ol-

İş dünyasının yapısı değişiyor. Yakın gelecekte bir iş sahi-

madığını ortaya koyuyor. Günümüzün ve geleceğin nesil-

bi olmak için gerekenler, günümüzden çok farklı olacak.

lerinin, empati, hayal gücü, yaratıcılık gibi becerilere sahip

Blake Fall-Conroy’un “Asgari Ücret Makinesi” adlı eseri,

olması gerekiyor. Bunlara sahip olmanın kilit unsuruysa ya-

çalışmanın değerini ve artan otomasyon karşısında insan

şam boyu süren, disiplinler arası, farklı fonksiyonları, sek-

emeğini sürdürme paradoksunu yansıtıyor. Dileyen her-

tör ve kültürleri bir araya getiren bir eğitim.

kesin asgari ücretle çalışmasına olanak tanıyan yapıt Web

Dolayısıyla, sanatın eğitime dahil edilmesi gelecek

sitesinde şöyle anlatılıyor: “Çarkı çevirdiğinizde her dört

nesillerin karşı karşıya kalacağı yetenek açığını kapatmak

saniyede bir, bir peni ve saatte dokuz dolar kazanıyorsu-

ve geleceğin liderlerini hazırlamak açısından övgüye de-

nuz.” (2016 yılı itibarıyla New York eyaletinde geçerli as-

ğer olmanın ötesinde gerekli bir strateji konumunda.

gari ücret.) Yapılan iş anlamsızken, asgari ücret ne anlama

Ancak empati, hayal gücü ve yaratıcılık, sadece gele-

gelir ki?

ceğin liderleri ve meslekleri için değil, günümüzde bilim

Toplumun geleceğini şekillendiren sohbetlere katıl-

ve teknolojinin insan odaklı gelişmesi açısından da gerekli.

manın tek yolu, geliştirilmekte olan tartışmalı teknolojiler-

Günümüzde, inanılmaz derecede gelişmiş haldeki

le baş etmeye hazırlıklı olmaktır. Dördüncü Sanayi Devri-

teknik yetkinlikleri, bu teknolojilerin gerektirdiği benzeri

minin ortaya çıkardığı teknolojik atılımlar, sürdürülebilir

görülmemiş bir ahlaki bütünlükle dengelememiz şart. Üs-

ve kapsayıcı bir toplum da yaratabilir, bölünmeleri daha

telik günümüzün problemlerini çözme görevini geleceğin

keskinleştirebilir de. Olasılıklar konusunda “olur” ya da

eğitiminin sırtına yıkamayız.

“olmaz” demek, gelişmeleri “iyi” ya da “kötü” olarak nite-
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Yo-Yo Ma

lemek kolay değil. Teknolojinin toplum üzerindeki etkisi-

vik eder. Sanat ve kültür bu sohbetlerin katalizörüdür: Bu

ni belirlemeye yönelik bir karardan değil, farklı paydaşlar

özellik, kendilerine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu, kendile-

arasındaki diyalog çerçevesinde gelişen bir süreçten söz

rinden uzak durmamamız gerektiğini sürekli hatırlatır.

ediyoruz.
İşte bu nedenle, bu diyaloğa rehberlik etmesi, destek

3. Sanat ve tasarımı prototip geliştirme sürecinin

olması ve bilinçlendirmesi amacıyla, teknolojik gelişimin

bir parçası haline getirmek

merkezine sanat ve sosyal bilimleri koymamız gerekiyor.

Sanat ve tasarım, mevcut teknolojilerin yetersiz kaldığı

Yo-Yo-Ma net bir şekilde ortaya koyuyor: “Kültürü ressam-

noktaları aşmamızı sağlar, bize, fütüristik “ya öyle olursa”

lara ve müzisyenlere havale etmek, pasif bir izleyici olarak

senaryolarının sonuçlarına dalma olanağı sunar. Bu duru-

tüketmek yeterli değil. İnsan zekâsını her boyutuyla kul-

mun örneklerinden birine, Dailan’da düzenlenen 2017 Yeni

lanmamız, hep birlikte ve her an kültürel kaynaklarımızı

Şampiyonlar Yıllık Toplantısında, Uluslararası Sanat Gale-

zenginleştirme sürecine katkıda bulunmamız gerekiyor.”

risinin küratörlüğünde, Dünya Ekonomik Forumu ve WellCome işbirliğiyle gerçekleştiren ve en son bilimsel buluş-

2. Teknolojiye güven

ları, en yeni teknolojileri sanatçıların gelecek anlayışıyla

Sanat, Dördüncü Sanayi Devriminin merkezinde yer alan

buluşturan “4IR Bio Lab” sergisinde tanık olduk. Sanat ve

diyalogları duygusal bir çerçeveye oturtma konusunda,

tasarımın toplantının odağında yer alması, sağlık, tıp, kül-

her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Sanat ve kül-

tür, toplum, sürdürülebilirlik, gıda ve tüketim alanlarındaki

tür güven oluşturur; çelişen fikirler ve çıkarlar arasında bir

uzun vadeli küresel sistemlere dair sohbetleri hareketlen-

köprü kurabilmek; dinamik ve inovatif yaklaşımların önün-

dirdi.

deki engelleri kaldırabilmek; teknolojik inovasyonun her

Bu başarılı deneyimden ilham alan Salesforce ve

sürecinin ayrılmaz bir parçası olan değerleri anlamak için

Uluslararası Bilim Galerisi güçlerini birleştirerek, sanat

gereken güveni…

ve tasarımı, San Francisco’daki Dördüncü Sanayi Devrimi

Sanat, Profesör Klaus Schwab’ın ifadesiyle, “İstediği-

Merkezinde, teknoloji, politika ve yönetişim alanlarında-

miz geleceğe dair, kimi zaman rahatsız edici de olabilen

ki yeni yaklaşımların hızlı ve tekrarlanabilir prototiplerini

bu sohbeti sakin ve yapıcı bir şekilde sürdürmeye” teş-

oluşturmak amacıyla kullandı.
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Agi Haines

Altı ay boyunca, değerleri ifade etme ve eleştirme

mesini sorgulayan bir dizi spekülatif tasarımdan oluşuyor.

kapasitesi, teknolojiye entegre edilmeden önce bir dizi

Bu buluşlar gerçek olduğunda, tedavi ettikleri hastalıklar

sanat eseri vasıtasıyla ortaya konuyor. Merkezin çalışma

fonksiyon bozukluğu olmaktan çıkacak: Bu teknolojiye eri-

alanlarına yerleştirilen bu sanat eserleri, geleceği tasarla-

şim olanağı bulunmayan insanları simgeliyor olacak. Al-

mak için gerekli bilişsel ve duygusal araçları sunuyor, çığır

datıcı Organlar, biyolojik malzemeleri ürüne dönüştürme

açan, yaratıcı buluşların beklenmedik, duygusal, kimi za-

sürecinin ardındaki karmaşık gerçekliği ve ihtiyaç içindeki

man ironik yollarla ortaya çıkmasını sağlıyor.

insanlara yardımcı olma potansiyelini ortaya koyuyor.

Şu anda merkezde bulunan sanat eserleri, Dünya Eko-

Sağlık sektörünün geleceği hassas tıpta ve sektörde

nomik Forumunun Davos’ta düzenlenen son toplantısında

devrim yaratacak kişiselleştirilmiş tedavilerde yatıyor. Kat-

sanat ve teknolojiye dair gerçekleşen en önemli sohbet-

herine Dowson’un “Bir Beyin Anomalisinin Hafızası” adlı

lerin bazılarına da yol gösterdi. Örneğin, “Müstakbel Şok-

eseri, lazerle cama kazınmış bir beyin tümörünü gösteri-

lar: Serseri Teknoloji” oturumunu takip ettiyseniz, Pedro

yor. Sanatçı, beyindeki anomalinin lazerle düzeltilmesini

Lopez’in “Ad Infinitum” eserini hemen anlayıvereceksiniz.

eserine yansıtmış.

Bu, insan emeğiyle beslenen bir parazit, otomasyonun

Beyin dokularını besleyen hassas damar yapısı, dal-

nelere yol açabileceğini gösteren heykelsi bir makinedir.

larındaki kuş yuvasını besleyen bir ağaca benzer. Bu kuş

Eser, geleceğe dair distopik bir bakış; akıllı makineler “kul-

yuvası organizmanın bir parçasıdır ancak bir yandan da bir

lanıcı” haline geldiğinde, insanlar “kullanılmaya” başlan-

parazit misali, yabancı bir unsurdur. Lazerle kazınmış ger-

dığında olabilecekleri gösteren bir uyarı işaretidir. Eserin

çek boyutlardaki tümör ve damarlar hassas ve kısa ömür-

tasarımının güzelliği, sorgulanması gereken bir gerçeği

lüdür. Tıpkı hafıza ve olayların yansıması gibi.

gözlerden uzak tutmaya yarar.

Bunlar, cesur sanatsal deneylerin sadece birkaç örneği. Bu eserler bilinmeyenden rahatsız olmamamızı, yaklaş-

4. Sağlığın geleceğini şekillendirmek

makta olan gerçeklik karşısında hem umutlu hem de tetikte

Sağlığı daha hasta odaklı, ekonomik ve erişilebilir kılan

olmamızı, çevremizdeki sistemlerin karmaşık yapısına ya-

Dördüncü Sanayi Devrimi, sektörde bir dönüşüm yaratmış

ratıcı tepkiler vermemizi ve her şeyi anlayamayacağımızı

durumda. Agi Haines’in “Aldatıcı Organlar” adlı eseri, farklı

kabullenecek kadar mütevazı davranmamızı sağlayacak.

hayvanların farklı parçalarının, yaygın sağlık sorunlarının
çözümü amacıyla insan dokularıyla bir arada kullanılabil-

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
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