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Çin ile ABD arasındaki büyük güç rekabeti tarafından be-

lirlenen yeni bir ekonomik dünya düzenine adım atıyoruz. 

Burada ekonomik araçlar açık bir şekilde stratejik amaçlara 

ulaşmak için kullanılıyor. Ekonomik düşünce ve stratejiler 

ile güvenlik düşünce ve stratejisinin artan ölçüde yakınsa-

ması, uluslararası ticaret ve yatırımlara hükmeden yasa ve 

kurumlarda muhtemelen önemli bir yeniden yapılanmaya 

yol açacaktır.

Soğuk Savaş sonrası dönemde hâkim olan eski ulus-

lararası ekonomik düzen, ekonomi ile güvenlik alanları-

nın görece ayrı tutulmasıyla belirleniyordu. Başlıca odak 

noktası mutlak ekonomik kazanımların maksimize edil-

mesiydi. Karşılıklı bağımlılığı ekonomik verimliliği artırma 
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hedefini kolaylaştıracak bir unsur olarak görme eğilimi 

söz konusuydu. Yeni jeo-ekonomik dünya düzeninde ise 

ekonomi ile güvenlik arasındaki denge ve ilişki değişmiş 

bulunuyor. Yeni düzen ekonomi ile güvenlik arasında daha 

ileri bir yakınsama, görece ekonomik kazanımlara güvenlik 

açısından getirecekleri sonuçlar temelinde odaklanma ve 

karşılıklı bağımlılığın devlet kontrolü, kendine yeterlilik ve 

dayanıklılığı zayıflatma bakımından taşıdığı güvenlik risk-

lerinin endişe kaynağı olması tarafından belirleniyor.

Soğuk Savaş Sonrası
Soğuk Savaş sonrası dönemde ulusal güvenlik ile ulusla-

rarası ticaret ve yatırım görece bağımsız yollar izliyor gi-

biydi. Bir yanda zorunlu anlaşmazlık giderme hükümleri 

getiren ticaret ve yatırım anlaşmaları birbirini izliyordu. 

Liberal uluslararası ticaret teorisine göre karşılıklı ekono-

mik bağımlılığın devletler arası çatışmaların maliyetlerini 

artırdığı için barış ve işbirliğini desteklediği var sayılıyor-

du. Karşılıklı ekonomik bağımlılığın artırılması ve gümrük 

vergileri gibi engellerin azaltılması devletlerin ekonomik 

verimliliği büyütecek ve zenginliği maksimize edecek kar-

şılaştırmalı üstünlüklerine göre oynamasına izin veren ka-

zan-kazan düzenlemeleri olarak tanıtılıyordu. Uluslararası 

ekonomik hukuk anlaşmaları yaygınlaşıyordu ve bunların 

yol açtığı hukuki tartışmaların “depolitize olması” gerektiği 

savunuluyordu.  

Öte yandan 1991’deki birinci Irak Savaşı, 11 Eylül terö-

rist saldırısı ve izleyen Afganistan ve Irak işgalleri daha çok 

terörizmle ve ABD açısından marjinal ekonomik önem ta-

şıyan devletlere yönelik bir kuvvet kullanımıyla ilgili görü-

lüyordu. Daha sonra tek taraflı insani müdahalenin ve dron 

saldırılarının meşruiyeti gibi konular gündeme gelse de, 

bütün bunlar uluslararası ticaret ve yatırım politikalarıyla 

ilgili olarak ele alınmıyordu.

Ayrıca Çin’in ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin sis-

teme çekilmesinin onları sosyalleştireceği ve sorumlu 

paydaşlar haline getireceği düşünülüyordu. Ana odak 

noktası ekonomiydi. Soğuk Savaş döneminde, Michael 

Mastanduno’nun deyişiyle, örneğin ABD için “Güvenlik 

bakımından en önemli hasım (Sovyetler Birliği) ekonomik 

bakımdan hasım durumunda değilken, başlıca ekonomik 

hasımlar (örneğin Japonya ya da Almanya) güvenlik açısın-

dan müttefiklerdi. Uluslararası ekonomik ve güvenlik ilişki-

leri farklı oyuncular içeren farklı oyunlar gibiydi.”

Üç Faktör
Ancak ABD’nin ekonomi alanına bakışı ile güvenlik alanına 

bakışının, 2008’de başlayarak ve 2018’de kristalize olarak 

belirgin bir şekilde iç içe geçmesi, uluslararası düzeni ciddi 

ölçüde yeniden biçimlendirecek gibi görünüyor. Bu yapısal 

yeniden düzenlemeye temel olan birçok faktör olmakla bir-

likte bunların arasından üç faktör özellikle öne çıkıyor:

Birinci olarak, küresel ekonomik gücün yeniden da-

ğılımı büyük güç rekabetinin yeni bir dönemini getirdi. 

Mutlak ekonomik ölçülerle ABD ve Çin, eski uluslararası 

ekonomik düzenden muazzam yararlar sağladı. Ancak gö-

rece olarak Çin, ABD ile arasındaki açığı kapatmaya baş-

ladı. 2008’de Amerikan ekonomisi küresel finansal krizde 

çöktüğünde bu değişim daha da güçlendi. Washington 

Konsensüsü modeline olan inanç yere serilirken Çin eko-

nomisi dünyanın ikinci büyük ekonomisi olarak öne çıktı. 

Bu durum Çin’i uluslararası ekonomik yönetişimde rolünü 

artırmaya ve kendi bölgesinde askeri pazılarını güçlendir-

meye yöneltti. ABD’nin uluslararası hâkimiyetini kaybetme 

Anthea Roberts Henrique Choer Moraes Victor Ferguson



ARALIK ‘18  /  3

korkusunun artması iki devlet arasında ekonomik, teknolo-

jik ve askeri rekabetin keskinleşmesini getirdi.

İkinci olarak ülkeler arasında eşitlik artarken ülkelerin 

içinde eşitsizlik arttı. Ekonomik küreselleşmenin kazanan-

ları ile kaybedenleri arasındaki uçurum, özellikle de ABD’de 

ve diğer batılı ülkelerde derinleşti. Eşitsizliğin artması, iş 

güvencesinin eksikliği ve serbest ticaretin bu problemle-

rin başlıca nedenlerinden biri olduğu algısı sosyal birliği 

bozdu ve eski uluslararası ekonomik dünya düzenine karşı 

popülist bir karşı koyuş yarattı. Ekonomik küreselleşmeye 

karşı bu tepki yeni Jeo-ekonomik Dünya Düzeni için sahne-

nin kurulmasına yardımcı oldu.

Üçüncü olarak, Çin ile ABD’deki ekonomik ve politik 

sistemler arasındaki farklar da stratejik rekabete etki edi-

yor ve her iki tarafça rekabeti gerekçelendirmek için kul-

lanılıyor. Bu farklar karşılıklı kuşkuları ve yanlış anlamaları 

da tetikliyor. ABD Çin’i dışarıda saldırgan ve içeride baskıcı 

bir rejim olarak kabul ederken Çin de ABD’yi başka ülke-

lerin iç işlerine karışan, hegemonyacı ve ikiyüzlü bir güç 

olarak algılıyor. Onun Çin’in gelişmesini durdurmaya ça-

lıştığına inanıyor. Her iki tarafta da bu görüşlerin bir kısmı 

doğruluk payı taşısa da sosyal psikologlar “ötekileştirme-

nin” asıl kimlik oluşturmada, iç güçleri dışa karşı birleştir-

mede oynadığı önemli rolün altını çiziyor.  

Güvenlik Zihniyeti

Bu faktörler eski uluslararası ekonomik dünya düzeninde 

ağır basan “ekonomik zihniyeti” geriletip “güvenlik zihniye-

tinin” görece öne çıkmasını getirdi. Bugün ABD ekonomik 

alanda (kendi ekonomisini Çin ekonomisinden koparmaya 

çalışarak), Çin de dijital alanda (kendi ayrı dijital yönetişim 

vizyonunu destekleyerek) uluslararası entegrasyondan ay-

rılmaya yöneliyor. 

ABD ekonomik gücünün ve kendine yeterlilik kapa-

sitesinin zayıflamasından ve Çin’in teknolojik kapasitesi-

nin artmasından endişe duyuyor. ABD, aldığı ticaret ön-

lemleriyle sanayi ve imalat temelini korumayı amaçlıyor, 

bir yandan da kritik altyapılara ve teknolojiye yapılacak 

yabancı, özellikle de Çin yatırımlarını frenleme önlemle-

rini artırıyor. Aynı zamanda bazı teknolojilerin ihracatını 

sınırlamaya yöneliyor. Çin ise ekonomik değer zincirinde 

daha yukarı çıkmak, ABD ile arasındaki teknolojik açıklığı 

kapatmak ve “orta gelir tuzağına” düşmemek için gerekli 

inovasyonları yapamazsa zayıf düşeceğinden korkuyor. 

Öte yandan içeride açık bir internet olmasını rejimin is-

tikrarı, siber güvenlik ve belli alanlarda sahip olduğu kar-

şılaştırmalı teknolojik üstünlük açısından bir risk olarak 

görüyor.
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Ticaret Savaşı mı Teknoloji Savaşı mı?     
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı birçok bakımdan bir 

teknoloji savaşıdır, hangi devletin teknolojik üstünlüğü 

elde edeceğiyle ilgili bir mücadeleyi yansıtmaktadır. Bu 

mücadelenin en önemli konusu da giderek Yapay Zekâda 

liderlik meselesi haline gelmektedir. Bu alandaki liderliğin 

stratejik ve ekonomik güç dengesini etkileyeceği herkes 

tarafından görülüyor.

Bazı yorumcular ABD-Çin rekabetini yeni bir Soğuk 

Savaş olarak nitelendirdi. Ancak mevcut durum günümüz 

dünya politikasının üç özelliği yüzünden farklıdır. Birincisi, 

ABD ile Sovyetler Birliği arasında fazla bir ekonomik etki-

leşimin olmadığı Soğuk Savaş döneminden farklı olarak, 

bugün Çin ile ABD kendi aralarında ve dünyadaki birçok 

başka ülkeyle ekonomik bakımdan son derece bütünleş-

miş durumdadır. İkinci olarak, küresel ekonomi bugün çok 

sayıda ticaret ve yatırım anlaşmasıyla örülüdür, karmaşık 

yükümlülük ağları oluşmuştur ve bunların çoğu bağlayı-

cı uluslararası anlaşmazlık çözümü ilkesini içermektedir. 

Üçüncü olarak, devletler derin ekonomik karşılıklı bağım-

lılık ile karmaşık kurumsallaşmanın bu birleşimini, kendi 

jeo-ekonomik stratejik hedeflerini izlemede giderek daha 

çok kaldıraç olarak kullanmaktadır.     

Sonuç 
Bütün bunların nereye yöneleceğini söylemek için henüz 

çok erken. Ama biz bu değişimlerden muhtemelen en az 

dört sonuç çıkacağını öngörüyoruz.

Birincisi, Çin ile ABD çekirdek ekonomik ve stratejik 

çıkarlarını ulusal güvenlik gerekçesine dayanarak koru-

maya çalışacaklardır. Bu yaklaşım ulusal güvenliğin daha 

geniş tanımlarını (“ekonomik güvenlik ulusal güvenliktir” 

gibi) getirecektir. Taraflar güçlü yanlarını pekiştireceğini 

düşündükleri yerlerde serbest ticaret ve yatırımı seçerek 

bir şekilde destekleyerek ekonomik ve stratejik avantajla-

rını güvence altına almaya ve zayıf yanlarını ulusal güven-

lik yaftası altında korumaya çalışacaklardır. ABD için zayıf 

yanlarını koruma projesi gümrük vergileri, yatırım eleme 

ve ihracat kontrolleri aracılığıyla ekonomik bütünleşmeyi 

yönlendirme biçimini alıyor. Çin için ise teknolojik ilerleme 

için devlet güdümlü inisiyatifleri genişletme ve hızlandır-

ma ve bir yandan da veri ve internet kullanımı üzerinde-

ki sıkı kontrolle siber güvenliği sağlama çabaları biçimini 

alıyor.

İkincisi, ABD ve Çin, stratejik çıkarları açısından kri-

tik saydıkları alanları uluslararası nezaret ve regülasyonun 

dışında tutmak ve bu hassas alanlarda karar almayı ulu-

sal düzeyde bırakmak için ulusal güvenlik gerekçesini öne 

çıkaracaktır.   

Üçüncüsü, bu değişimler azaltılmış ve seçmeli bir 

çok-taraflılık ve rekabetçi olmakla birlikte özerk yeni “etki 

alanlarının” belirmesi dönemini getirecektir. Çok taraflı kural-

lar ancak büyük güçler arasındaki ekonomik ve stratejik re-

kabet açısından kritik kabul edilmeyen seçilmiş meselelerle 

ilgili olarak kabul edilebilir olacaktır. Büyük güçler çok taraflı 

bir yaklaşım üzerinde anlaşamadıkları yerlerde muhtemelen 

ayrı etki alanları geliştirmeye, bir grup benzer zihniyetli ya da 

bağımlı devlet arasında kendi yaklaşımlarını oluşturmaya ça-

lışacaktır. Belli konularda daha güçlü olan devlet, yeterince 

geniş ve çeşitli bir müttefik grubunu devşirmeyi başarabilir-

se “çok-taraflı-eksi-bir” yaklaşımı getirmeyi deneyebilecektir. 

Dördüncüsü, ABD ile Çin bu jeo-ekonomik dünya düze-

ninde en önemli aktörler olmakla birlikte, tek geçerli aktörler 

olmayacaktır. Bu düzenin nasıl biçimleneceği önemli ölçüde 

üçüncü devletlerin ve özel şirket ve üniversiteler gibi devlet 

dışı aktörlerin eylemlerine bağlı olacaktır. Birçok üçüncü ta-

raf devlet dünyanın en büyük iki ekonomisinden birini tercih 

edip diğerini yabancılaştırmak istemeyecektir. Bu devletler 

iki büyük gücün talepleri ve çekim güçleri arasında manev-

ra yapmayı becerebilecek mi, yoksa giderek daha çok birini 

diğerine tercih mi edecekler, bunu zaman gösterecek. Aynı 

şekilde öğrencilerin, işçilerin ve Ar-Ge çalışmalarının küre-

sel akışı içinde özel şirketler ve elit üniversiteler arasındaki 

derin bütünleşme çoğu kesimin (özellikle batıda) “yurtsever 

kapitalizm” davasına katılma çağrılarına direnç gösterme-

sini getirecektir. Onların perspektifinden ekonomide ya da 

siber âlemde ikiye çatallanma, gerek finansal getirileri ge-

rekse küresel inovasyondaki konumları açısından derin—ve 

problemli—sonuçlar anlamına gelecektir. O nedenle jeo-e-

konomik önlemler devletler arasında olduğu kadar devletle-

rin içinde de çıkar çatışmaları içerecektir.

Uluslararası ekonomik düzen ve stratejik ortam önem-

li bir ayrım noktasındadır. Devletler, artan ölçüde Michael 

Wesley’in deyişiyle, “ekonomi politikasının güvenlikleşme-

si ile stratejik politikanın ekonomikleşmesi” arasında sey-

retmek zorunda kalacaktır. 

Kaynak: Lawfare Enstitüsü ile Brookings Enstitüsünün or-

tak yayın organları Lawfare sitesi
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Çin Şimdiye Kadar  
Batılıları Nasıl Yanılttı?

Francis Fukuyama bir süre önce bir yazısında, “21. yüzyılda 

totaliter devletin Çin’de akla gelmez biçimlere bürünebile-

ceğinden” söz etti. China Digital Times kurucusu ve genel 

yayın yönetmeni Xiao Quing de “dijital totaliter devletin 

yükselişi” konusunda uyarıda bulundu. Çin’deki yoğun 

sansürü hepimiz biliyoruz. Önümüzdeki dönemde resmi 

otoritenin kontrolü altındaki yapay zekâ, büyük veri ve sos-

yal kredi puanı ile yurttaşlar üzerindeki nezaretçi devletin 

daha da güçleneceği görülüyor.

Ancak internet ile son derece yoğun bağlantılı hale 

gelen Çin toplumuna ilişkin hikâyenin bir başka yanı daha 

var. Alibaba ve Tencent gibi dijital devler akıllı telefonun 

yardımıyla “dünyanın fabrikasını” parmaklarınızın ucunda-

ki bir tüketici ekonomisine doğru götürüyor. Teknoloji aynı 

zamanda parti-devlete yurttaşlarla gerçek zamanda temas 

halinde olma ve onların kaygılarına aktif yanıt vererek yö-

netimin meşruluğunu sürdürme imkânı veriyor. Çin’in bir 

“hayalet demokrasiye” dönüştüğünü söyleyenler bile var. 

“Demokrasi korkusu paradoks bir şekilde birçok bakımdan 

seçimli demokrasileri yansıtan ve taklit eden bir politik 

NATHAN GARDELS
Worldpost Genel Yayın Yönetmeni
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yönetim tarzını zorluyor, seçim korkusu liderleri sürekli 

kampanya modunda tutuyor.”

Batılı Beklentiler
Bu paradoksu anlamak Çin’in politik sisteminin liberal bir 

demokrasi olmadığı için başarısız olmak zorunda olduğu 

şeklindeki batılı beklentilerin niçin boşa çıktığı bilmecesini 

anlamaya yardımcı olur. Oysa sistem aynı zamanda hem 

baskıcı hem de tepkilere duyarlı.

Tencent kurucu ve CEO’su Pony Ma, 26 Kasım tarih-

li Washington Post’ta yayınlanan yazısında Çin’in dijital 

manzarasını şöyle tasvir ediyor: “30 Haziran 2017 itiba-

rıyla Çin’de 751 milyon internet kullanıcısı vardı. Bu o 

tarihteki Avrupa’nın toplam nüfusundan 9 milyon daha 

fazladır.”

Şöyle devam ediyor: 2016 yılında, “Tencent’in haber 

yazma robotu Dreamwriter her gün finans ve spor konula-

rında 2000 haber yazıp dağıttı. Her gün tüketiciler Çin’in 

iki büyük e-ticaret platformu olan Alibaba ve JD.com 

üzerinden 12 milyar yuan (1,85 milyar dolar) değerinde 

mal satın aldı. Her gün Tencent maps’e değişik app’ler 

üzerinden 50 milyar kere erişildi. Her gün Didi Chuxing 

20 milyon otomobil yolculuğu talebini yönlendirdi ve 9 

milyar rota planladı. Her gün Çin’de 85,75 milyon ekspres 

paket adrese teslim edildi. Her gün elektikli motosikletli 

teslimat görevlileri tarafından 20 milyonun üzerinde sı-

cak yemek müşterilere dağıtıldı. Her gün WeChat Pay ya 

da Alipay gibi app’ler üzerinden 266 milyon küçük öde-

me işlemi yapıldı.”

Denge Mümkün mü?
Georgia Devlet Üniversitesinden Maira Repnikova 27 

Kasım tarihli Washington Post’taki yazısında Çin’deki oto-

riter sistemin duyarlı yanını inceliyor: “Kontrolün yanı sıra 

Çin otoriteleri çevrimiçi kamuoyuna kulak veriyor ve in-

celiyor. Kamuoyundaki endişeleri ele alıp yanıt veriyorlar. 

Etkileşimli medya araçları vasıtasıyla kamuoyunu yaratıcı 

bir şekilde harekete geçiriyorlar. Halkı izlemeye kamuo-

yuyla resmen çevrimiçi ilişkiye girmek eşlik ediyor. Bazı 

araştırmacılar bunu ‘otoriter danışma’ olarak adlandırıyor. 

Resmi görevliler Facebook’un Çin versiyonu olan Weibo’da 

ve mobil sohbet app’i WeChat’te kamuya açık profiller aç-

maya artan ölçüde teşvik ediliyor hatta zorlanıyor. Şu anda 

Weibo’da 137.000, WeChet’te ise 100.000 kadar resmi he-

sap var ve bu sayılar muhtemelen artacak.”

Şöyle devam ediyor: “Çinli yurttaşlar bu resmi hesap-

larda halka açık banyoların durumundan konut onarımları-

na ve içme suyu kalitesine kadar çeşitli sorunları dile getiri-

yor. Sosyal medya hesaplarında devlet memurlarından açık 

olarak hesap sorulabiliyor. Çin’in en büyük günlük resmi ga-

zetesi olan Jenmin Jibao her hafta Weibo’daki resmi hesap-

ların problem çözmedeki etkinlik sıralamasını yayınlıyor.”

Rebnikova şu sonuca varıyor: “Çin’deki dijital yöne-

tişimde, en büyük gerilim kontrolü yoğunlaştırma arayışı 

ile kamuoyuna yaklaşım arzusu arasında olacaktır. Eğer 

ilk arayış ikinciyi ezmeye başlarsa dengeleme işini sürdür-

mek giderek zorlaşacaktır. Çin’deki politik sistem şimdiye 

kadar ‘danışmacı’ ve ‘duyarlı’ yanlarıyla diğer otoriter re-

jimlerden kayda değer ölçüde farklı oldu. Bu özelliklerin 

gelecekte de geçerli olup olmayacağını göreceğiz.”  
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Son dönemde yaşadığımız olaylar (istediğinizi seçin) in-

sanlık tarihinin nereye doğru, hangi rotada yol aldığını dü-

şünmenize yol açmış olabilir. Yalnız değilsiniz.

Küresel ittifakların çatırdaması, Macaristan, Brezilya 

ve ABD gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ hareketler; genel 

olarak ilerleme dediğimiz süreci sorgulamamıza neden 

oluyor. İklim değişikliği ve şehirleşmeyle bağlantılandı-

rılan Kaliforniya’daki yangınlar gibi ekolojik felaketler, in-

sanlık tarihinin kendini yok edişe doğru yol aldığı fikrini 

güçlendiriyor.

19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başında gelişen, Arthur 

Danto ve Francis Fukuyama gibi düşünürlerin ellerinde 

Tarihi Nasıl Çizersiniz?
CRISPIN SARTWELL
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dönemsel canlanmalar yaşayan tarih felsefesi, kendine 

insan faaliyetlerini şekillendiren kuvvetleri tanımlama gibi 

bir misyon yükledi: Tarihin yapısı, yönü, hedefi, başlangıcı 

ve hatta sonu. Böyle bir misyona şüpheci yaklaşmak için 

nedenlerimiz olabilir ve bu misyonu Marx ve Hegel gibi 

isimlerle yan yana getirebiliriz. Tarihin mantıklı bir şekli 

veya yönü olmaması da mümkün. Tarihin şekli pekâlâ ka-

rarlarımıza veya kişilerüstü kuvvetlere bağlı olabilir. Ancak 

tarih felsefesi cazip bir projedir. Gelecekte neler olacağını 

anlamamızı sağlayacağına dair bir taahhüt verebilir.

Tarihin temel zaman çizelgesi, ki hâlâ okullarımızın 

duvarlarını süsler, bugüne nasıl geldiğimizi gösteriyor. 

Hem geçmişi hem de geleceği nasıl anlayacağımıza dair 

görselleştirme önemlidir. Tarihi kavramak için bir görsele 

ihtiyacımız var.

Bu çizelgeye göre, zamanın sadece bir tarihi veya yolu 

var ve tüm insanlık bunun içinde. Sağa doğru ilerledikçe 

tarihçi Herbert Butterfield’ın “tarihin liberal yorumu” diye 

adlandırdığı, naif bir ilerlemeci optimizm görüyoruz: Tarih 

doğrudan özgürlüğe ve aydınlanmaya doğru yol alıyor. 

Aynı tabloyu Dr. Martin Luther King Jr. ve Barack Obama 

gibi ilerlemeci liderlerde de görüyoruz. 

Diğer yandan pek çok teorisyen ve pek çok gelenek-

sel kültür, zamanı dairesel veya en azından silindirik olarak 

hayal eder.

Mesela Nietzche, sınırlı sayıda atomun, sınırsız bir za-

manda aynı konfigürasyonu sonsuza kadar tekrar edece-

ğini ileri sürer. Stoacılık gibi pek çok antik çağ felsefesi 

ve Hinduizmin bazı unsurları gibi antik çağ dinleri, zaman 

çarkına (kalaçakra) inanır. Biz de arada sırada bu fikri kulla-

nırız. Tarihin kendini tekrar ettiğini söyleriz. 

Bu tekrarlar çarpıcı fakat kesin değildir, belki de tari-

hin döngüsel bir yapısı vardır.

Silindiriktir ama ileri doğru yolculuğunda sıklıkla geri 

dönüşler yaşar. Burada geleneksel değerlerin canlandı-

rılması peşinde koşmayı (Konfüçyus) veya radikal reform 

hareketlerinin kaynağa veya öze neredeyse tepkisel bir 

yaklaşım sergilemesini (Martin Luther) öne çıkarabiliriz. 

Obama’nın ilk göreve başlangıç konuşmasında, Amerikan 

politik retoriğine uygun olarak, zaferini hem ilerlemeci 

hem de Amerika’nın kurucu değerlerine (döngünün başı-

na) dönüş olarak vurgulaması önemlidir. Böylesi bir kav-

ramlaştırma, ileriye doğru alınan yoldaki geri dönüşleri 

açıklamaya yardımcı olur. 

TEZ

TEZ

TEZ

TEZ

TEZ

SON

ANTİTEZ

ANTİTEZ

ANTİTEZ

ANTİTEZ

ANTİTEZ

DÖNGÜSEL

DİYALEKTİK
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19. yüzyılda Hegel ve Marx, yapıyı “diyalektik” olarak 

tanımladıklarında, bir sonraki aşamaya geçtiler: Çatışan 

kültürler veya sınıflar ya da zamanın ruhu, bir sonraki dö-

nemin şafağında birleşir ve iç içe geçerler. Bu da yeni bir 

çatışma veya gerginlik yaratır.

Mesela Marx, feodal ekonomiyi lordlarla serfler ara-

sındaki çatışmayı yaratan ve nihayetinde burjuva kapita-

lizmini doğuran bir unsur olarak değerlendirir. Bu da iş 

araçlarının sahipleriyle işçiler arasında bir çatışma yaratır 

ve kaçınılmaz olarak komünizme yol açar. Hegel ise kendi 

döneminin Romantik sanatına, sembolizm veya ikonik sa-

nat ile (Mısır mesela) klasik Yunan ve Rönesans tarzının bir 

sentezi ve iç içe geçişi olarak bakar. 

Fizikçileri ve kozmologları işin içine kattığımızda iş-

ler gittikçe tuhaflaşıyor. Stephen Hawking, kuantum 

mekaniğinden yola çıkarak “evrenin muhtemel her tarihe 

sahip olduğunu” ileri sürer. Büyük patlama sadece mad-

deye değil, neredeyse sonsuz zaman çizelgesine yol açar. 

Bunlar çizgi veya döngüsel, dairesel veya spiral olabilir. 

Bu noktada, karmaşıklık tahminlerin ötesine geçer. Daha 

doğrusu, muhtemelen olabilecek her şeyin olacağını ön-

gördüğünüzde, haklı çıkacaksınız. 

Tarihi çizmeye çalışsaydım, döngüsel bir spiral çizer-

dim. Tek bir zaman çizelgesinde hepsi, birbiriyle tekrar 

tekrar kesişiyor, ileri veya yukarı doğru belirgin bir yönelim 

yok, dışarıya doğru açılıp genişliyor. Her spiralle daha da 

karmaşıklaşıyor. 

Tarihin bir şekli olsaydı eğer, bence bu olurdu. Buna 

Spirograf teori diyorum.  

Kaynak: Crispin Sartwell, The New York Times
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Dünya hiç olmadığı kadar hızlı değişiyor. Küresel bir ağda 

hiper bağlantılı milyarlarca insan, yeni fikirlerin ve inovas-

yonlarını ışık hızıyla yayılmasını sağlıyor.

Bu bağlantılılık ve demografideki hızlı değişim, deği-

şen değerler ve davranışlar, büyüyen siyasi belirsizlik, tek-

nolojideki uçsuz bucaksız fırsatlar, önümüzdeki dönemde 

tarihi bir dönüşüme tanıklık edeceğimizi gösteriyor. 

Visual Capitalist olarak görsel hikâye anlatıcılığının 

gücüne odaklandık ve 256 sayfalık Visualizing Change: 

A Data-Driven Snapshot of Our World kitabını hazırladık. 

Ne de olsa, bilimsel araştırmalar, insanların yüzde 65’inin 

görsel olarak öğrendiğini ortaya koyuyor. Verileri neden 

insanların anlayacağı dilden vermeyelim ki?

Küresel Ekonomiyi 
Şekillendiren 8 Ana Kuvvet 

JEFF DESJARDINS
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Kitap sekiz ana temaya odaklanıyor.

1 Teknoloji İstilası
 Bugüne kadar dünyanın önde gelen şirketleri hep sa-

nayi odaklı oldu. Henry Ford ve Thomas Edison gibi ön-

cüler, fiziki dünyada, atomları kullanarak iş yaptı. Şirketler 

fabrikalara yatırım yaptı, binlerce işçiye ücret ödedi ve bu-

güne geldiler. 

Günümüz dünyası ise çok farklı. Bitler dünyasında ya-

şıyoruz. Tarihte ilk defa, teknoloji ve ticaret bir yerde kesiş-

ti ve veri; fiziki, elle tutulur nesnelerden çok daha değerli 

hale geldi. Piyasaların şirketleri nasıl değerlendirdiğine ba-

karsak bunu çok net görürüz.

Teknoloji istilası bağlantılılığı, ağ etkisini, yapay zekâyı 

güçlendiriyor ve rekabet edilemeyecek küresel platform-

lar yaratıyor. 

2 Paranın Evrimi
 Para belki de insanlığın en büyük keşfi. Modern dün-

yada paranın tanımı gün geçtikçe belirginliğini yitiriyor. 

Merkez bankaları finansal krizlerin ardından milyarlarca 

dolar basıyor. Blok zinciri teknolojisini kullanarak birkaç 

tıklamayla kendi şifreli paranızı yaratabilirsiniz. Paranın ne 

olduğuna bakmaksızın, insanlar rekor düzeyde borç alımı 

yapıyor. Dünyanın şu anda 247 trilyon dolar borcu var ve 

bunun 63 trilyon doları devletlerin.

3 Refah Coğrafyası
 Refah coğrafyası değişiyor. Amazon ve Apple 1 trilyon 

doların üzerinde değere sahip iki şirket. Jeff Bezos’un 100 

milyar dolardan daha fazla kişisel serveti var. Refah coğraf-

yası sadece milyarderler veya dev şirketler tarafından de-

ğiştirilmiyor. Mesela refahın kendisi de artık farklı bir anlam 

kazanıyor. 2000 sonrası doğumlular sadece parasal dönü-

şe odaklanmıyor, sürdürülebilir yatırım peşinde koşuyor.

4 Doğunun Vaat Ettikleri
 Çin’in ekonomik yükselişi yıllardır süren bir hikâye. 

Bugüne kadar doğunun süper gücünün neler yapabilece-

ğinin sadece fragmanını gördük. Çin’in nüfusunu ve eko-

nomisini bir perspektife oturtmak zor. Çin’de nüfusu bir 

milyonun üzerinde olan 100 şehir var. Bu şehirlerin çoğu 

küresel radarın altında uçuyor ama hepsinin etkileyici 

ekonomileri var. Sadece Yangtze Nehri Deltası bölgesinin 

GSYİH’sı İtalya’dan fazla.

5 Teknolojik İlerlemenin Hızlanması
 Her yıl bir öncekinden daha fazla teknolojik ilerleme 

görüyoruz. Yeni ürünler sadece aylar içinde milyonlarca 

kullanıcıya ulaşıyor. Mesela Pokemon Go oyunu sadece 19 

gün içinde 50 milyon kullanıcı kazandı. Yeni teknolojiler 

851*

416* 404* 257* 255* 246*

717* 703* 701* 508*

1. Çeyrek

1. Çeyrek

Teknoloji Diğer

EN BÜYÜK 5 HALKA AÇIK ŞİRKET

*Milyar Dolar
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hızlandıkça ve piyasalar tarafından rekor bir hızla kabul 

edildikçe, önümüzdeki dönemin daha da hızlı olacağını 

söyleyebiliriz.

6 Yeşil Devrim
 Medeniyetimiz daha sürdürülebilir enerji kaynaklarına 

yöneliyor. Bunun önemini kavrayabilmek için enerji tarihi-

nin büyük resmine bakmamız gerekiyor. Mesela ABD’nin 

1776’dan bugüne kullandığı enerjiye bakarsak, son dönem-

de yenilenebilir enerjilerin ne kadar öne çıktığını görürüz. 

Teknolojinin de hızıyla, enerji sistemlerimiz hiç olmadığı 

kadar hızlı bir dönüşüm geçirecek.

7 Coğrafi Değişim
 Küresel demografi sürekli değişiyor ancak önümüzde-

ki yıllarda yaşanacak nüfus dalgalanması küresel ekonomi-

yi yeniden şekillendirecek. Batı ülkelerinde ve Çin’de nü-

fus, doğum oranları ve demografik müdahalelerle istikrar 

kazanacak. Bu sırada Afrika kıtası ve Asya nüfus patlama-

larına eşlik eden şehirleşmeyle yüzleşecek, 50 milyonluk 

mega kentler ortaya çıkacak. 21. yüzyılın sonuna doğru, 

sadece Afrika’da,  New York’tan daha büyük 13 mega kent 

olacak. 

8 Ticaret Paradoksu
 İki taraf arasındaki uzlaşmacı ve akılcı bir ticaret, iki 

tarafın da faydasınadır. Normali budur. Bu mikroekonomik 

ilkeye dayanarak, İkinci Dünya Savaşından bu yana ülkeler 

arasındaki ticaret bariyerleri kaldırılmaya çalışılıyor. Ancak 

bu durum bugün hem toplumsal hem de siyasi bağlamda 

tartışmaya açılıyor. Siyasetçiler serbest ticarete hizmet et-

tiklerini söyleseler de aslında tam tersini yapıyor.   Özellikle 

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşıyla birlikte, ticaret pa-

radoksunun uzun yıllar devam edeceğini söyleyebiliriz.  

Kaynak: Jeff Desjardins, Visual Capitalist 

ÇİN %35,2 HİNDİSTAN
%8,6

AB %7,9
GÜNEY
KORE
%2,0

İNGİLTERE 
%1,6

TÜ
R

K
İY

E
%

1,
2

M
EK

Sİ
K

A
 

%
1,

2

İRAN
%1,0
RUSYA
%1,0

JAPONYA 
%1,5

BREZİLYA
%1,2

AV
U

ST
R

A
LY

A
%

1,
8

K
A

N
A

D
A

 
%

1,7

ENDONEZYA
 %2,5

DİĞER
 %13,7

ABD %17,9

KÜRESEL BÜYÜME NEREDE YAŞANIYOR?
Tahmini küresel büyüme yüzdesi (2017-2019)



ARALIK ‘18  /  13

Teknoloji uzmanı Ray Kurzweil, insanlar kadar zeki makine-

lerin 2029 yılına kadar icat edileceğini öngörüyor. Robot 

uzmanı Rodney Brooks ise bu öngörüyü “saçmalık” olarak 

değerlendiriyor. Brooks’a göre, o tarihte makineler ancak 

bir fare kadar zekâ sahibi olabilir. İnsan kadar zeki olmaları 

ise 2200’ü bulabilir.

Kısa süre önce yapay zekâ konusunda bir kitabı bulu-

nan Martin Ford, Axios’a yaptığı açıklamada, konuya dair 

hemen hiçbir konuda fikir birliğine varamayan yapay zekâ 

çevrelerinin geri kalanının ise bu iki tahmin arasında -insan 

kadar zeki makineler 11 yıl sonra ya da 182 yıl sonra gele-

cek- bir yerde durduğunu söylüyor.

Yapay Zekânın  
Tartışmalı Dünyası

KAVEH WADDELL
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Waddell şöyle yazıyor: Ford, çok satan ve olumlu eleştiri-

len alan, Rise of the Robots kitabının yazarı. 2015 yılında 

yayınlanan distopik kitap, çalışan insanların otomasyon 

çağındaki sıkıntılı durumunu anlatıyordu. Ford’un yeni ki-

tabı Architects of Intelligence ise geçen yıl Batı dünyasın-

daki en tanınmış 20 kadar yapay zekâ uzmanıyla gerçek-

leştirdiği röportajlardan oluşuyor.

Kitabın ana fikri: Ford Kahev “Bu henüz tam oturmamış bir 

alan,” diyor; “fizik gibi değil.”

Yapay zekâ, sorunsuz bir şekilde çalışan girişimler, 

ürünler ve araştırma projelerinin bulunduğu bir alan gibi 

görünebilir. Oysa Ford, belirsizliklerle dolu bir arazi oldu-

ğunu söylüyor. Görüştüğü kişiler, çalışmaların ne noktada 

olduğu, nesil ilerlemesi gerektiği, nihai hedefine -insan 

kadar zeki bir makine- ne zaman ulaşacağı konusunda bir 

fikir birliğine varabilmiş değil.

Neden önemli: Yapay zekânın henüz embriyonik aşama-

da olması -yarım yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına 

rağmen henüz kuruluş aşamasında- olgunlaşmasının ne 

kadar süreceğine dair bir fikir veriyor. Brooks, kendi blo-

gunda yapay zekânın, insan zekâsının henüz yüzde 1’ine 

ulaşabildiğini söylüyor.

Büyük resim: ABD’li bilgisayar uzmanı John McCarthy’nin 

1950’lerde “yapay zekâ” kavramını ortaya atmasından bu 

yana, bu alanda düzensiz gelişmeler yaşandı.  Kimi zaman 

uykuya dalan alanda, kimi zaman da hummalı bir çalışma 

gerçekleşti.

Günümüzde yaşanan çılgınlık, kalıpları öğrenme ve 

fotoğraflardaki nesneleri tanıma konusunda mükemmeli 

yakalayan bir yapay zekâ tekniği olan derin öğrenme ala-

nındaki büyük başarıdan kaynaklanıyor.

Ford’un görüştüğü kişilerin pek azı derin öğrenmenin 

kendi başına insana benzer bir zekâya ulaşacağını savunu-

yor -bu noktaya ulaşabilmek için yepyeni bir şeyin gelişti-

rilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak derin öğrenme me-

raklıları, diğerlerinin önerdiği alternatiflerle dalga geçiyor.

Ford, Google’ın mühendislik departmanı direktörü 

Kurzweil’in birçok açıdan diğerlerinden ayrıldığını söylü-

yor. Öncelikle, “mühendis karamsarlığı” yaşayan meslek-

taşlarına katlanamıyor.

Kurzweil, insan benzeri zekânın, çoğunluğun düşün-

düğü gibi düz bir çizgi halinde ilerleyerek ortaya çıkmaya-

cağını, bir inovasyon patlamasının gerekeceğini söylüyor.

Ford, “Ray şu konuda çok haklı” diyor: “Mühendisler 

arasında bir karamsarlık hâkim. Mesele kimin haklı olduğu 

-iyimserler mi karamsarlar mı?”

Sırada ne var: Hiçbir konuda anlaşamıyor değiller. 

Örneğin, en çok umut vadeden adım konusunda hemfikir 

olmuş durumdalar. 

Birçok isim “denetimsiz öğrenme” konusunun araştı-

rılması gerektiğini söylüyor. Yapay zekânın, bir çocuk gibi 

ortalıkta dolanması, kurcalayarak, karıştırarak, başını be-

laya sokarak ve bir yandan da dünya hakkında bir yığın 

önemli şey öğrenerek, gelişmesi. 

Bu, etiketlenmiş verilerin kullanıldığı -kedi olarak eti-

ketlenen kedi fotoğrafları gibi- mevcut yapay zekâ eğitim 

yöntemlerinden keskin bir kopuş anlamına geliyor.  

Kaynak: Kaveh Waddell, Axios 
Ford’un ikinci kitabı batı dünyasındaki en tanınmış 20 yapay zekâ 
uzmanıyla gerçekleştirdiği röportajlardan oluşuyor.


