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BATSIN BU SANAL DÜNYA…

Yapay Zekânın ve Kuantum
Bilgiişlemin Jeopolitiği
Günümüzde teknolojik gelişmenin en önemli iki alanı olarak
Yapay Zekâ (YZ) ve Kuantum Bilgiişlem (KB) öne çıkıyor. Her
iki alanda da bugün başı çeken ülkeler ABD ve Çin. Bu iki
teknolojinin ortak özelliği ekonominin ve toplumsal yaşamın
bütün dallarına nüfuz edebilecek ve derin dönüşümlere yol
açabilecek nitelikte olmaları. Dolayısıyla bu iki alandaki gelişmeler devletler arasında ekonomik, askeri ve teknolojik bakımdan muazzam bir farklılaştırıcı kuvvet haline gelmekte ve
yeni tür bir silahlanma yarışını tetiklemekte, bu da sonuçta
YZ’nin ve KB’nin ilerleme hızını daha da artırmaktadır.
YZ’nin ve KB’nin genişliği, bu iki teknolojinin savunma, diplomasi, istihbarat, ekonomik rekabet gücü, sosyal
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istikrar ve enformasyon ortamını etkileme yeteneği dik-

ve iletişimi de radikal şekilde dönüştürebilir. Şifrelemenin

kate alındığında, YZ ve KB geliştirme ve uygulamasına en

en yaygın biçimlerini çözmek kolaylaşırken enformasyonu

atak şekilde yatırım yapacak ülkenin ekonomik bakımdan

şifreleme imkânları çok gelişecektir. Kuantum duyulamay-

en güçlü ülke haline gelmesi olasıdır.

la meteoroloji ve navigasyon mükemmelleşebilir.

Makine öğrenmesi yeni muharebe türleri ortaya çı-

2016’da Çin ilk kuantum uyduyu fırlattı. Böylece bu-

karacaktır. Siber saldırının ve siber savunmanın gelişkin

gün Çin ile Avrupa arasında kuantum şifrelenmiş görün-

biçimlerinin yanı sıra otonom ve yarı otonom silahların

tülü arama yapılabiliyor. ABD’de de Temsilciler Meclisi,

çeşitli biçimleri geliştirilecektir. Bunlara en erken ve atak

Ulusal Kuantum İnisiyatifi yasasını çıkardı. Beyaz Saray

şekilde yatırım yapan ülkenin askeri üstünlük elde etmesi

Eylül başında topladığı kuantum zirvesiyle bilim ve enerji

mümkün olabilecektir. YZ’nin daha genel amaçlı biçimleri,

alanında kuantum araştırmalarında yeni girişimler başlattı.

bilimsel ve teknolojik araştırmaları hızlandıracaktır. Bu sa-

Kuantum iletişim altyapısının genişlemesi enformas-

yede, sözgelimi enerji üretimi için bir füzyon reaktörü ge-

yon güvenliğini iyileştirecek. Kuantum bilgisayarların kla-

liştirmeyi başaran ülke muazzam bir avantaj sahibi olacak-

sik bilgisayarlardan daha üstün olduğu noktaya gelindi-

tır. Belli bir ülkenin kahredici bir teknolojik üstünlük elde

ğinde değişim hızlanarak artacak.

etmesi söz konusu olabilecektir.

Bu alanlarda geri kalmak, diğer ülkeler için bir risk
oluşturacaktır. Geçmişte petrolün veya nükleer teknoloji-

İkinci kuantum devrimi

nin bunlara sahip olan ülkelere ne kadar büyük avantaj-

İlk kuantum devrimi 20. yüzyılın başlarında kuantum teo-

lar sağladığı düşünülürse 21. yüzyılın temel farklılaştırıcı

risinin ortaya çıkmasıyla gerçekliğin doğasına ilişkin sırları

teknolojisi olarak YZ ile KB’nin kazanacağı jeopolitik önem

açığa çıkarmıştı. Şimdi ikinci kuantum devrimine tanık olu-

daha iyi anlaşılır.

yoruz ve söz konusu teori dönüştürücü teknolojilere uygulanmaya başlıyor. Kuantum teknolojisinde gelişme bir dizi

İki kutuplu dünya

önemli alanda sıçrama vaat ediyor. Bilgiişlem gücünde

Bugün dünya yeni bir iki kutuplu savaş dönemine girmiş

üssel büyüme makine öğrenmesinde ve karmaşık simülas-

gibidir. YZ ve KB alanlarında bir silahlanma yarışı yaklaşı-

yon uygulamalarında sıçrama yaratabilecek. Kriptografiyi

yor ama bu geçmişte savaş gemilerindeki ya da nükleer
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silahlardaki yarıştan farklı olacak, çünkü bu teknolojiler

Yapay zekâ ve Çin’in yükselişi ve Avrupa

çok farklılar, kaldı ki donanımdan çok yazılımdan oluşuyor-

Google’ın eski Çin temsilcisi ve Yapay Zekâ ve Yeni Dünya

lar. Sadece askeri bir yarış değil bu yani. Bu teknolojilerin

Düzeni başlıklı kitabın yazarı Kai-Fu Lee, YZ yarışmasının

sivil ve askeri kullanımları arasındaki ayrım çizgisi giderek

Çin ya da ABD dışında kalan ülkeler için ne anlama ge-

daha bulanık olacak.

leceğini şöyle özetliyor: “Bu ülkeler halklarını yoksulluğa

Bugün sadece ABD ile Çin büyük YZ şirketlerine sahip

mahkûm etmek istemiyorlarsa, kendilerine en çok YZ ya-

bulunuyor: Google, Apple, Amazon, Facebook ile Baidu,

zılımı sağlayan ülke hangisiyse–Çin ya da ABD–ekonomik

Tencent ve Alibaba. Çin’in YZ stratejisinin en zayıf yanı, şu

bağımlılıklarının koşullarını onunla müzakere etmek zo-

anda yarı iletkenler. Çin’in yarı iletken firmaları ABD, Güney

runda kalacaklardır. O ülkenin YZ şirketlerinin kendi ülkele-

Kore ve Tayvan firmalarına kıyasla çok daha küçük. Çin’in

rindeki kullanıcılardan kâr sağlamaya devam etmesine izin

çip endüstrisi ABD’ninkinin ancak dokuzda biri kadar.

vermeleri karşılığında, halkları için refah sübvansiyonları

Techonomy dergisinin genel yayın yönetmeni David
Kirkpatrick, “YZ ve Çin” başlıklı 3 Ağustos tarihli yazısında,

sağlayacaklardır. Yeni jeopolitik ittifakları bu tür ekonomik
düzenlemeler biçimlendirecektir.”

“Çin temel bilgi işlem atılımları bakımından ABD’nin geri-

Buna karşılık WorldPost yayın yönetmeni Nathan

sinde olmakla birlikte çok sayıda akıllı bilgisayar mühendi-

Gardels ABD Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da

sine sahip ve ayrıca bir de kimsede olmayan muazzam bir

ağır basarken Çin’in giderek Güneydoğu Asya, Afrika ve

avantajı var” diyor. Bu da Çin internetinin yarattığı verinin

bir ölçüde Güney Amerika’da öne çıkmaya başladığını

benzersiz büyüklüğü.

vurguluyor.

Kim en yeni YZ yazılımını eğitmede kullanılacak en

Yapay zekâ bakımından bugün ABD’nin teknoloji

çok veriye sahipse onun için YZ daha hızlı ilerleyecektir.

imparatorluğunun sömürgesi konumunda olan Avrupa

Bu veriye de en çok Çin sahip.

eğer oyunda yer almak istiyorsa kendi yolunu kendi çiz-

Çin’de hemen hemen bütün günlük işlemlerinde

me yeteneğini tedavi etmelidir. YZ’ye kendi damgasını

akıllı telefon kullanan yüz milyonlarca tüketici var. Mobil

vurmalıdır. 27 Eylül günü Washington Post‘da yayınlanan

ödemeler, kamu hizmetleri, finansal yönetim ve paylaşı-

“Avrupa için kalk borusu” başlıklı yazılarında Nicholas

lan mobilite verileri bir araya getirilebildiği için Çin şirket-

Berggruen ile Nathan Gardels, Avrupa için en umut vaat

leri kullanıcılarına ilişkin çok daha derin ve çok boyutlu

edici perspektif ABD ve Çin’den farklı bir yol izlemek

bir resim elde edebiliyor. YZ algoritmaları bireylere özel

olabilir diyor. Avrupa kaynaklarını internetin mucidi Tim

öneri getirebiliyor. Bu YZ’nin Çin ekonomisine nüfuzunu

Berners Lee’nin interneti yeniden ademi merkezileştir-

hızlandırıyor.

me önerisini desteklemeye ayırmalıdır. Böylece dijital
getirinin daha adil dağılımını ve kişisel verilerin kontrolünün büyük teknoloji şirketlerinden bireylere geçmesini sağlamış olur.
Veri toplamayı kıtanın kültürüne bağlı olarak kısıtlayarak Avrupa, YZ’nin gelişimini gerek Çin’de gerekse
Silikon Vadisinde ana odak noktası olan tüketici pazarlamasından çok daha sosyal bir yöne yöneltebilir.
Avrupa ayrıca temel bilimlerde sahip olduğu avantaja dayalı bir rekabet yolunu seçebilir. Avrupa ülkeleri
tıpkı dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı olan
Büyük Hadron Çarpıştırıcısını yaratmak üzere bir araya
geldikleri gibi insan becerilerinden daha üstün süper
zeki makinelere en önce ulaşma projesinde de bir araya gelebilir.
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Yapay Zekâya Bakışımızı
Değiştirmeliyiz
KAI-FU LEE

Yapay zekâ 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri.
Siz de Sinovation Ventures ve Yapay Zekâ Enstitüsü
Başkanısınız. Google China’nın kurucususunuz. Son
çıkardığınız Yapay Zekâ ve Yeni Dünya Düzeni adlı kitabınızda ana temalar neler?
Yapay zekânın potansiyel etkilerinin ve faydalarının farkındayız. Gelecekte yapay zekânın pek çok sektörde çok
daha önemli hale geleceğini öngörebiliyoruz. Mevcut
işlerin yüzde 40’ının akıllı makineler tarafından yapılabileceği tahmin ediliyor. Böyle bir durumda iş dünyası, tarih ve ekonomi perspektifinden olaya bakmak
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gerekiyor. Ben yapay zekânın tekeli haline gelen ülkelerde, yani hem Çin’de hem de ABD’de önemli tecrübeler
kazandım. Amacım, Çin’in bir teknoloji gücü olarak ortaya çıkışından öğrenebilecek dersleri ortaya koymaktı.
Elbette Çinli girişimciler başlarda kavgacı, şüpheli yöntemler kullandı. Ancak teknoloji sektörü çok daha meşru
bir düzleme doğru evrildi ve dünya internet sahasında
önemli bir yere geldi.
Çinliler, devasa pazar verilerinden elde ettikleri geribildirimi hızla ürüne çevirebilecek bir inovasyon yöntemi geliştirdi. ABD’deki teknoloji şirketleri sert rekabetten
kaçınıyor. Mesela Instagram gibi bir şey kurduğunuzda
rakipleriniz şöyle diyor: “Tamam, ben de başka bir şey
yaparım. Senin yaptığına benzer bir şey yapmak istemiyorum.” Çin’in süper-rekabetçi ortamında ise, insanlar bir fikir gördü mü hemen onu kopyalamaya meyilli.
Bu Silikon Vadisini bire bir kopyalamak anlamına gelmi-

Kai-Fu Lee

yor. Herhangi bir ülkede üretilmiş herhangi bir şeyin bir
özelliği, işe yarıyorsa, o kopyalanıyor.

kullanıcı sayısı, veriye dönüştürülebilir nüfus hareketleri

Kopyalanma riskine karşı çok yüksek duvarlar inşa

demektir. Nitelik, bu verinin ne kadar iyi yapılandırıldığı

etmek zorundasınız. Bu da Silikon Vadisinde çok daha

ve etiketlendiği anlamına gelir. Derinlik ise her kullanıcı-

farklı bir iş modeli oluşmasına yol açıyor. Rekabet avan-

nın faaliyetlerinin ne kadar farklı veri noktalarından ya-

tajı kazanmak için start-up’ların çok karmaşık “kaleler”

kalanabildiğiyle ilgilidir.

yaratmaları isteniyor. Çin’in ticari teknolojisi ise bolca

Çinli ve Amerikalı şirketler kapsam konusunda başa

sermaye ve devasa müşteri tabanına dayanan, rekabet-

baş durumda. Amerikalı şirketlerin bir milyar yerli kulla-

çi, öldür ya da öl zihniyetinden güç alıyor. Amerikan iş

nıcısı olan Çin’e göre geride olduğunu söyleyebiliriz ama

dünyasının bu konu üzerinde çalışması gerekiyor.

bu açığı dünya çapında yayılarak kapatmaya çalışıyorlar.

Yapay zekâ devriminin iki itici gücü olacak: Çin

Ancak nitelik konusunda Amerikalıların ileride oldu-

ve ABD. Başka bir kültürden yeni bir teknoloji devrimi

ğunu söyleyebiliriz. ABD’deki şirketler ve kuruluşlar veri-

beklememeliyiz.

lerini hızla kullanmaya izin veren yazılım yapıları kullanıyor. Çin’dekiler ise bürokratik teşviklerle bu yolda daha

Kitabınızda bu iki güç arasındaki “veri uçurumundan”

hızlı yol almaya başladı. Yine de yapay zekâ kullanımına

bahsediyorsunuz.

hazır veri toplama konusunda ABD’nin gerisindeler.

Yapay zekânın hammaddesi veridir. Endüstriyel ekono-

Konu derinlik olduğunda ise Çin’in üstünlüğü tartı-

mideki petrol neyse, yapay zekâda da veri odur. Bir ya-

şılmaz. Çinli internet kullanıcıları günlük faaliyetlerinin

pay zekâ algoritmasının gelişmesini ve daha isabetli so-

çoğunda telefonlarını kullanıyor. Market alışverişinden

nuçlar vermesini istiyorsanız onu veriyle beslemelisiniz.

fatura ödemeye, bilet almaktan banka kredisi çekmeye

Bir yüz tanıma algoritmasına ne kadar fazla yüz göste-

kadar her alanda telefon kullanılıyor.

rirseniz hata yapma riski o kadar azalır. Tıbbi tanı koyma
algoritmasına ne kadar tıbbi kayıt verirseniz isabetli tanı

Çizdiğiniz tabloda Avrupa’ya pek yer yokmuş gibi gö-

koyma ihtimali o kadar artar.

rünüyor. Avrupa, Amerikalıların teknoloji kolonisi ha-

Tabii her veri aynı değildir. Çin ve ABD’nin güçlü

line mi geliyor?

oldukları farklı veri alanları var. Kapsam, nitelik ve de-

Evet. İngiltere ve Fransa çok hevesli, Rusya da… Sizin de

rinlik anlamında aradaki uçurum derinleşiyor. Kapsam,

söylediğiniz gibi Avrupa, ABD’nin kolonisi sayılır. Yine de
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Avrupa’da bir hassasiyet var. Mahremiyet için çıkarılan

Peki yapay zekâyı partner olarak göreceğimiz günler

kanunlarla bunu görüyoruz.

yakın mı?

Çinliler girişimcileri ticari teknoloji konusunda teş-

Yapay zekânın kullanılabileceği pek çok alan hayal

vik ediyor. Amerikalılar da aynı şeyi yapmaya çalışıyor

edebilirsiniz. Yukarıda bahsettiğim işlerin hepsinde

ama devlet desteği sınırlı. Avrupa ise daha müşteri

yapay zekâyı da partner olarak kullanabilirsiniz ama

odaklı, verinin sahipliğini ve kontrolünü bireylerin ken-

henüz erken çünkü bu işlere ödenen ücret düşük.

disine geri vermeye meyilli.

Mesela bir risk sermayedarı muhtemelen asla bir yaşlı

Kitabınızda önümüzdeki dönemin en büyük mese-

bakım şirketini fonlamaz. Daha çok katlanan ekonomik

lelerinden birinin işlerin kaybedilmesi olacağını

geri dönüşlerin olabileceği, Uber gibi şirketleri fonlar.

söylüyorsunuz.

Makineleri yaşlı bakımı konusunda eğittik diyelim. Bu

Önümüzdeki 15 yılın baş ağrısı bu olacak. Bir iş kolun-

işleri yapabilecek yapay zekâyı nasıl geliştireceğiz.

dan diğerine devasa göçler göreceğiz. Tarımdan sana-

Kazaları ve ölümleri nasıl engelleyeceğiz? Böyle bir

yiye geçişte olduğu gibi… Düşük ücretli, rutin işlerde

işte fazla para yok.

bu daha yoğun yaşanacak. Ultra zenginler yapay zekâ

Belki de işe insan algısını ve inanışlarını değiştirerek

sayesinde daha da fazla kazanacak. Sosyal eşitsizlik

başlamalıyız. Belki bazı insanların uzun saatler çalışma-

derinleşecek.

sına gerek yoktur. Belki ileride çalışmak bugünkü kadar

Yapay zekânın el koyamayacağı işler genelde yara-

önemli olmayacak. Yaşlılara bakmanın önemli ve sorum-

tıcı, “empatetik işler” olacak. Öğretmenlikten yaşlı ba-

lu bir davranış olduğunu düşünmeye başlarsak bunu ya-

kımına kadar genişleyen bir yelpaze bu. Bu işleri geliş-

panlara daha yüksek ücret ödeyebiliriz.

tirmenin yanında toplumdaki algılarını da değiştirmek,
itibar kazandırmak gerekiyor.

Kaynak: Wired ve Washington Post
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Dünya Yeniden Şekilleniyor
The Next Convergence–The Future of Economic Growth
in a Multispeed World kitabının yazarı Michael Spence,
Project Syndicate sitesindeki yazısında, ticaret konusundaki korumacı politikaların, teknolojik gelişmelerin
ulusal güvenlik üzerindeki etkisine dair korkularla bir
araya gelerek uluslararası düzendeki bölünmüşlüğü
daha da artırdığını belirtiyor: “Bu durum, hızla güçlenen Çin’le giderek yoğunlaşan bir rekabete giren ABD
açısından pek de iyi bir haber sayılmaz.”
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Küresel ekonomi kapsamlı bir dönüşümden geçiyor. Bu

kurallarına uyması, küresel ekonomiye entegrasyonlarının

değişimin itici gücünü ülkelerin nüfuslarındaki, verimlilik

bölüşüm üzerindeki etkisinin ortadan kalkması pek olası

oranlarındaki, refahlarındaki, güçlerindeki ve hedeflerin-

görünmüyor.

deki değişim oluşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın

O halde, gümrük vergilerinin asıl amacı ne olabilir?

tedarik zinciri yapısını yeniden şekillendirmeye, yurtdışı

Trump sadece küresel piyasaların doğuracağı sonuçları

yatırım teşviklerini değiştirmeye, insanların ve teknolojile-

kabulleneceği noktaya dek fırsat eşitliği sağlamak istiyor

rin sınır ötesi dolaşımını kısıtlamaya yönelik girişimleri de

olabilir. Ancak bunun ulusal öncelikleri ve bağımsızlığı sa-

bu değişimi hızlandırıyor.

vunarak destek kazanmaya yönelik bir stratejinin sadece

Bu değişimin en somut göstergeleri ticaret savaş-

bir parçasını oluşturuyor olması çok daha makul görü-

larıyla ortaya çıkıyor. Gelişmekte olan ekonomilerdeki

nüyor; bunu dile getiren küresel liderlerin sayısı giderek

birtakım dalgalanmaları saymazsak, piyasaların gümrük

artıyor.

vergileri konusundaki kısasa kısas politikasına tepkisi sınırlı kaldı. Yatırımcılar muhtemelen bunun, küresel tica-

Daha da bölünen dünya

rette yeni kuralların (güçlüyü daha da güçlendiren kural-

Bu tür çabalar dünyayı daha da bölünmüş hale getiriyor.

lar) oluşturulmasına yönelik bir pazarlık süreci olduğunu

Dahası, teknolojideki, özellikle de dijital teknolojideki ge-

düşünüyor.

lişmelerin hem ulusal güvenlik hem de ekonomik perfor-

Sonuçta en azından son 30 yıldır küresel tedarik zincirlerinin oluşmasını sağlayan itici güç işgücünün arbitrajı

mans anlamında yarattığı zorluklar ve korkular da dünyayı
bölünmüşlüğe yönlendiriyor.

olmuş (Çin’in yükselişiyle birlikte hızlanarak) bölüşüm ve

Bundan 15 yıl önce, Google ya da Facebook gibi mega

istihdam üzerinde önemli etkiler doğurmuştur. Çin’in ve

platformların görüntü tanıma, yapay zekâ ve otonom

diğer gelişmekte olan ekonomilerin Dünya Ticaret Örgütü

araçların (askeri araçlar dahil) geliştirilmesi gibi alanlarda
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uluslar üstü bir organa bırakmak da istemiyorlar. Sonuç
olarak, birçok ülke meseleyi bizzat ele alıyor ve internet düzenlemeleri konusundaki farklılıklar da giderek
artıyor.
İnovasyonun önüne kolay kolay sınır çekilemeyeceği
olgusu geçerliliğini koruyor. Tam aksine, fikirlerin yayılması, gelecekte küreselleşmenin en önemli sonuçlarından
biri haline gelebilir.
Bu durum ulusal güvenlik planlamalarını güçleştirse
de, şirketler açısından, ticaretin sert rüzgârlarla boğuştuğu bir ortamda bile yeni fırsatlar doğurabilir. Şimdiden
inovatif, dijital temelli iş modellerinde bir patlama yaşanıyor. Bu modellerin birçoğu, özellikle gelişmekte olan ekonomilerde, toplumun tamamını kapsayan bir kalkınmanın
Project Syndicate’de Spence’in ABD ve doğal

itici gücü olabilir. Açık bir mimariye sahip, engellerin bu-

müttefikleri arasındaki kopuşun piyasa mer-

lunmadığı dijital temelli ekosistemler, gelişmekte olan mo-

kezli ekonomiler arasındaki bölünmüşlüğü
artırıp uzun vadede güç dengesinin Çin lehine değişebileceği görüşüne karşılık, Foreign
Affairs dergisinde yayınlanan “Dünya Düzenini
Koruma Komitesi” başlıklı ortak yazılarında
Ivo H. Daalder ve James M. Lindsay ise hikâyenin bu şekilde bitmesi gerekmediğini savunuyor. Yazarlara göre, ABD’nin büyük müttefikleri, liberal dünya düzenini kurtarmak için
kolektif ekonomik ve askeri güçlerini kullanabilir. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve AB
Avrupa’da; Avustralya, Japonya ve Güney Kore
Asya’da ve Kanada Kuzey Amerika’da, Trump
yönetiminin sunamayacağı liderliği sağlamak
için apaçık adaylar.

dellerin büyük bir ekonomik potansiyel barındıran örneklerinden biridir.
İki aktörlü bir oyun
Küresel ekonomiyi önümüzdeki on yıllarda şekillendirecek önemli bir dinamik daha söz konusudur: Çin ve ABD
arasındaki stratejik rekabet. Bu noktada bu rekabetin nasıl
şekilleneceğini söylemek mümkün değildir. Kesin olan tek
şey küresel ekonominin tüm boyutlarının ortaya çıkan bu
rekabet ve işbirliğinden etkileneceğidir.
Karşısında güçlü bir rakip bulan ABD’nin doğal müttefikleriyle (yani benzer yönetim yapısına, uluslararası işbirliği ve açık piyasalar konusunda ortak görüşlere sahip ülkelerle) işbirliğini geliştirmeye ve konsolide etmeye yönelik
bir stratejiye odaklanacağı düşünülebilir. Oysa Trump eski
müttefiklerini uzaklaştırıyor, çokuluslu yapılara ve kurumlara saldırıyor; bunu yaparken bir yandan da Çin’i kendisi-

kilit oyuncular haline geleceğini pek az kişi öngörebilirdi. Ancak gerçekleşen bu oldu. Google savunma ihaleleri
alan bir şirket haline geldi (sözleşmenin yenilenmeyeceği
söylense de).

ne düşman ederek iki aktörlü bir oyuna zemin hazırlıyor. Bu
çok tuhaf bir strateji. Trump ABD’nin doğal müttefiklerini
karşısına almaktan ne kazanacağını düşünüyor olursa olsun, bu kazançlar kaybedeceklerinin yanında hiç kalacak.
ABD ve doğal müttefikleri arasındaki bir kopuş, yeni küre-

Bu gelişmelerin ve veri mahremiyeti ve güvenliği,

sel düzenin kalıcı bir unsuru haline gelmesi durumunda,

toplumsal bölünmüşlük, yabancıların seçime müdahale-

dünyadaki piyasa merkezli ekonomiler arasındaki bölün-

si gibi meselelerin güvenlik üzerindeki etkileri düşünül-

meyi artıracak. Bu da uzun vadede güç dengesini, yavaş

düğünde, ülkeler internetin kontrolsüz halde bırakılması

yavaş dünyanın en büyük ekonomisi olmaya başlayan Çin

konusunda pek istekli davranmıyor. Ancak bu kontrolü

lehine değiştirecek.
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Ekonomide Kim Gerçekten
Değer Yaratır?
MARIANA MAZZUCATO

Küresel ekonomik krizin üzerinden 10 yıl geçti, kazançlar
iyileşti ancak yatırımlar zayıf kaldı. Nihayetinde bu; tarihsel
deneyimden ziyade, neoliberal ideoloji ve onun akademik
kuzeni “kamu tercihi” teorisine dayanan ekonomik politikanın sonucudur.
2008 küresel finans krizinden sonra kamu sektörünün,
sistematik öneme sahip bankaları kurtarmak ve ekonomik
büyümeyi teşvik etmek için müdahale etme sorumluluğu
taşıdığı yönünde bir uzlaşma oluştu. Ancak bu uzlaşma kısa
ömürlü oldu ve bir süre sonra bu tarz ekonomik müdahaleler
krizin ana nedeni gibi görülmeye başlandı. Bu durumun tersine çevrilmesi gerektiği düşünüldü. Bu büyük bir hata oldu.
Özellikle Avrupa’da, hükümetlerin çoğu konjonktüre karşı finans politikası ile büyümeyi teşvik etmek yerine
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kemer sıkma talimatı verdi. Bu arada devletin finansal sek-

başta devletin bir yatırımcı gibi hareket etmesi sonucu

tör reformlarını sürdürmesi bekleniyordu; bunun yatırım

mümkün olabilmiştir.

ve endüstrinin yeniden canlanması ile birlikte rekabeti eski
haline getireceği düşünülüyordu.

Oysa biz inovatif endüstrilerde özel sektör aktörlerini
romantikleştirmeye ve kamu yatırım ürünlerine olan ba-

Fakat gerçekte çok az finansal reform gerçekleşti ve

ğımlılığı görmezden gelmeye devam ediyoruz. Örneğin

birçok ülkede endüstri hâlâ düze çıkabilmiş değil. Birçok

Elon Musk, sadece ABD hükümetinden 5 milyar dolar al-

sektörde kazançlar iyileşti ama yatırımlar zayıf kaldı; nakit

makla kalmadı; şirketleri SpaceX ve Tesla’yı NASA ve Enerji

biriktirme, finansallaşma ve hisse geri alımları rekor sevi-

Bakanlığının çalışmaları üzerine inşa etti.

yeye ulaştı.
Nedeni basit; devlet sadece ihtiyatlı politikalara izin
verdi. Bu başarısızlık, tarihsel deneyimlerden ziyade ide-

Ekonomilerimizi yeniden canlandırmanın tek yolu
kamu sektörünün; stratejik, uzun vadeli ve görev odaklı
yatırımcı rolünü tekrar yerine getirmesidir.

olojiye; özellikle de devletin ekonomideki asgari rolünü

Popüler varsayım, devletin zenginlik yaratmaya yar-

savunan neoliberalizm ve onun hükümetlerin eksik yönle-

dım ettiği (ve bu yaratılan zenginliği yeniden dağıttığı)

rinin altını çizen akademik kuzeni “kamu tercihi” teorisine

ancak aslında kendisinin bir zenginlik yaratmadığı üzeri-

dayanan politikanın bir yansımasıdır.

nedir. Öte yandan, iş liderleri “üretken ekonomik aktörler” olarak kabul edilir ki bu kavram bazıları tarafından

Kamu yatırımları önemlidir

artan eşitsizliği haklı çıkarmak için de kullanılır. Çünkü bu

Büyüme, uzun vadeli yatırımların kısa vadeli icralarla ödül-

fikre göre zenginliği, işletmelerin (genellikle riskli) faali-

lendirildiği, iyi işleyen bir finans sektörünü gerektirir. Kısa

yetleri yaratır ve öyle işlerin liderleri de daha yüksek geliri

vadeli yaklaşımın hâkimiyeti, devletin ekonomik rolüyle

hak eder.

ilgili temel anlaşmazlıkların varlığını gösterir. Kriz sonrası

Eğer bu varsayım doğru olsaydı vergi teşvikleri iş yatı-

uzlaşmanın aksine, stratejik kamu sektörü yatırımları bü-

rımında artışa neden olurdu. Oysa Aralık 2017’de yürürlüğe

yüme açısından kritik öneme sahiptir. Bu yüzen de tıp, bil-

giren ABD kurumlar vergisi indirimleri gibi bu tür teşvikler,

gisayar ya da enerji alanındaki büyük teknolojik devrimler,

devlet gelirlerini düşürüyor, şirketlerin rekor düzeyde kâr
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elde etmesini kolaylaştırıyor ve bu sırada da ancak küçük

bunun yanlarına kâr kalmasının nedeni de budur ki aslında

şahsi yatırımların ortaya çıkmasını sağlıyor.

ABD hükümeti yüksek riskli inovasyon zincirinin bir halkası olan bu ilaçlar için yılda 32 milyar dolardan fazla para

Daha düşük vergi, daha az iş

harcıyor.

Bu hiç şaşırtıcı değil. 2011’de işadamı Warren Buffett; ser-

Değer, belirli metriklerle değil de pazarın arz ve ta-

maye kazancı vergilerinin yatırımcıların yatırım yapmasını

lep yöntemiyle belirlendiğinde “herkese göre değişir” hale

engellemediğini ve yeni iş alanları açmayı baltalamadığını

gelir, rant (haksız kazanç) ve kazanç (hak edilmiş kazanç)

belirtti: “1980 ve 2000 yılları arasında sisteme yaklaşık 40

karışır; eşitsizlik artar ve reel ekonomiye yatırım düşer.

milyon iş eklendi. O zamandan bugüne neler olduğunu bi-

Ekonomi politikası oluştururken değerin nasıl yaratılacağı-

liyorsunuz: Daha düşük vergi oranları ve çok daha az iş.”

na dair kusurlu bir ideolojik bakış; farkında olmadan kısa

Bu deneyimler, klasik emek-değer teorisinin yerini modern sübjektif değer teorisine bıraktığı zamanlarda ortaya

vadeli yaklaşımı ödüllendiren ve inovasyonu baltalayan
tedbirlerle sonuçlanır.

çıkan “marjinal devrim teorisi” ile çatışıyor. Kısaca biz, bir

Krizin üzerinden 10 yıl geçti ama ekonominin kalıcı

organizasyon ya da faaliyetin para getirdiği sürece değer

zafiyetlerini ele alma ihtiyacı devam ediyor. Her şeyden

ürettiğini varsayıyoruz. Bu, “kim daha çok para kazanıyor-

önce değer; iş, işçi, belirli kamu kurumları ve sivil toplum

sa o daha fazla değer üretir” şeklindeki eşitsizliği normal-

örgütlerinin tümü tarafından belirlenir. Bu aktörlerin etki-

leştiren düşünceyi güçlendiriyor. Goldman Sachs CEO’su

leşim şekli, yalnızca ekonomik büyüme oranını değil aynı

Lloyd Blankfein’in kendi bankasının da aktörlerinden biri

zamanda büyümenin inovasyon odaklı, kapsayıcı ve sür-

olduğu krizden sadece bir yıl sonra, 2009 yılında çalışan-

dürülebilir olup olmadığını da belirler. Bu sadece, bilfiil

larının “dünyanın en üretken kişileri” arasında yer aldığını

politikanın şekillendirilmesinde ve pazarın ortaklaşa yara-

açıklayacak arsızlığı gösterebilmesinin sebebi budur. Aynı

tılmasında değil aynı zamanda krizi sonlandırmaya çalışır-

zamanda ilaç firmalarının yaptıkları astronomik fiyat artış-

ken bir şeyler yanlış gittiğinde bunların düzeltilmesinde

larını “değer tabanlı fiyatlandırma”ya dayandırmasının ve

de böyledir.
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Batsın Bu Sanal Dünya…
World Wide Web’in kurucusu Tim Berners-Lee geçtiğimiz
günlerde web’in artık bozulduğunu ve düzeltmek için yeni
Solid adlı yeni bir projesi olduğunu açıkladı. Solid’de kişi,
kişisel çevrimiçi veri deposunu (pod) oluşturabiliyor. Sistem
kişilere, verileri üzerinde tam kontrol olanağı sunuyor
Web’in kurucusu ve geliştiricisi, MIT’de kıdemli araştırmacı ve
Southampton Üniversitesinde bilgisayar bilimleri profesörü
olan Tim Berners-Lee, geçtiğimiz günlerde, dokuz ay önce
kurduğu ve bugüne kadar çalışmalarına gizli şekilde devam
eden start-up şirketi Inrupt’ı ve Solid adını verdiği yeni projesini duyurdu. Berners-Lee, bu açık kaynaklı yazılım projesinin
internet üzerinde radikal bir değişim yaratacağına inanıyor.
Berners-Lee, Glasswing Ventures’ın desteklediği Inrupt şirketinin hedefini “Solid üzerinde kurulacak
yeni web’in bütünlüğünü ve kalitesini korumaya yardım
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etmek” olarak açıkladı. Bu yeni proje, kullanıcı program-

bu, devrimin başladığı yerdi. Solid’in teknolojisini kullanan

dan çıksa ve hatta hesabını kapatsa dahi web üzerinde

uygulama takvim, müzik dosyaları, videolar, iletişim gibi

onu izlemeye devam eden Facebook ya da Android te-

tüm verilerine sorunsuz şekilde ulaşıyordu. Google Drive,

lefonlarla insanların koordinatlarını belirleyip hareketle-

Microsoft Outlook, Slack, Spotify ve WhatsApp’ın bir kar-

rini takip eden Google gibi, işlerinin özünü kişisel veri

ması gibiydi. Onlardan farkı ise tüm enformasyonun kendi

kullanımına dayandıran teknoloji devlerine bir meydan

kontrolü altında olmasıydı.”

okuma diyebiliriz.

Solid’de kişi, kişisel çevrimiçi veri deposunu (pod)
oluşturabiliyor. Solid’i kullanan herkesin bir Solid kimliği

Dijital rüya gerçek oluyor

ve Solid Pod’u oluyor. Berners-Lee; “Böylece kişiler web’in

Solid, tümü kişiye özel ve sadece kişinin kendisinin kontrol

yarattığı gücü şirketlerin elinden geri alacak” diyor.

edebildiği verileri kullanacak. Berners-Lee’nin Solid üzerin-

Berners-Lee Solid’in, web’i kontrol eden şirket ve

de oluşturduğu örnek uygulamayı gören Katrina Brooker,

hükümetlere karşı çıkan geliştiriciler, hackerlar ve in-

“Google Drive, Microsoft Outlook, Slack, Spotify ve

ternet aktivistleri arasında büyük yankı uyandıracağı-

WhatsApp’ın bir karması” yorumunu yapıyor ve Barners-

nı düşünüyor. “Geliştiriciler daima içlerinde bir miktar

Lee’nin kendisine “amaç dünya egemenliği” dediğini akta-

devrimci ruh taşır” diyor. Solid’in ilk bakışta en cazip

rıyor. “Berners-Lee ve diğer internet aktivistleri, yıllardır ki-

yanı, hükümet ajanları ve şirket lordlarından kaçmak

şilerin kendi verilerini kontrol edebildiği ve aynı zamanda

olabilir. Ama hackerlar için bundan daha cazip bir yanı

özgür ve açık bir internetin olduğu dijital bir ütopya hayal

daha olacaktır; özgürlük. Merkezi web’de veriler Google,

ediyor. Ama artık Berners-Lee için bu bir rüya olmaktan

Facebook ve onların alt şirketlerinin oluşturduğu ve on-

çıktı” diye ekliyor.

ların kontrolünde olan silolarda saklanır. Oysa merkezi

Bunu tarihsel bir an olarak gören Berners-Lee,

olmayan web’de silo yoktur.

Facebook’un kişisel verileri siyasi aktörlerin kötüye kullanımına açtığının ortaya çıkmasından sonra bu dijital

Solid kullanıma hazır

rüyayı gerçeğe dönüştürmenin artık zorunluluk haline

Ekim 2018 itibarıyla dünyanın dört bir yanından geliştiri-

geldiğini düşünmüş. Inrupt’ta tam zamanlı çalışabilmek

ciler, kendi merkezi olmayan uygulamalarını Inrupt sitesi

için MIT’den izin almış. Böylece Inrupt’ın ilk büyük ticari

aracılığıyla oluşturmaya başlayabilecek. Berners-Lee son-

girişimi de, Berners-Lee ve meslektaşlarının MIT’de yıllar-

baharı, dünyayı gezip gelişimcilere Solid ve Inrupt ile ilgili

dır üzerine çalıştıkları, merkezi olmayan web platformu

sunum yaparak ve eğitim vererek geçirecek.

Solid olmuş.

“Sonbahardan sonra ise Berners-Lee zamanını daha

Netscape web’in ilk kullanıcıları için neyse, her şey

fazla girişim fonu aramak ve takımını genişletmek için

planlandığı gibi giderse Solid için Inrupt da o olacak.

harcamayı planlıyor. Şu an için amaç milyarlarca dolar

Berners-Lee zamanla Intrupt’ın, Solid’in ortaya çıkardı-

kazanmak değil. Web’i ücretsiz veren adamın motivas-

ğı şirketlerden sadece biri olmasını umuyor ve Solid’i

yonu da hiçbir zaman para olmazdı zaten. Ama projele-

Katrina Brooker’a göstermeden önce “Bunu çok uzun

ri, veriler üzerinde kontrol kuran milyarca dolar değerin-

zamandır hayal ediyordum. Artık Solid dünyasındayız”

deki iş modellerini etkileyecektir. Web’in büyük güçleri

diyor.

web üzerindeki kontrollerini kavgasız gürültüsüz terk etmeyecektir” diyen Katrina Brooker, bunu Berners-Lee’ye

Verilerinizi sadece siz kontrol edeceksiniz

sorduğunda Berners-Lee’nin cevabı “Biz Google ya da

Brooker o anı şöyle aktarıyor: “Ekranda, üstte sekmelerin

Facebook’la ne yapıp yapmayacakları hakkında konuş-

yer aldığı basit görünümlü bir web sayfası vardı: Tim’in

muyoruz ya da onlara iş modellerini bir gecede nasıl de-

yapılacaklar listesi, takvimi, konuşmaları, adres defte-

ğiştireceklerini anlatmıyoruz. Onların iznini isteyen de

ri… Tim, Solid’in bu ilk uygulamasını kendi kişisel kullanı-

yok” olmuş.

mı için tasarlamıştı. Basitti. O kadar sadeydi ki ilk bakışta
onun önemini kavramak zordu. Ama Berners-Lee’ye göre

Kaynak: Quartz; Fast Company
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