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“Dört Polis” sistemine doğru gidiyoruz 
Şu sıralar sık sık ABD ve Çin’in, bazılarına göre ekonomik, 

jeopolitik ve ideolojik iki süper gücün, yeni bir soğuk sava-

şa doğru gittiği söyleniyor. Bu retorik, Winston Churchill’in 

1946’da yaptığı ve Soğuk Savaşın açılış etkinliklerinden 

biri olan “Demir Perde” konuşmasına benzemeye başla-

dı. Sadece geçtiğimiz aya baktığımızda bile, ABD Başkan 

Yardımcısı Mike Pence’in Çin’i, yağmacı ekonomik uygula-

malar ve ABD’ye karşı askeri saldırganlıkla suçladığını ve 

bu şekilde ABD Başkanı Donald Trump’ın altını oymaya kal-

kıştığını görüyoruz. 
Ancak medyanın abartmalarına rağmen, gelecekte ka-

çınılmaz ya da muhtemel bir yeni soğuk savaş görülmüyor. 

Yeni Soğuk Savaş  
Kaçınılmaz mı?
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Emin olun ki Çin Komünist Partisinin meşrutiyetinin za-

yıflamasından çekinen Çin liderleri ABD’nin, politik ve 

ekonomik sistemini değiştirmek için Çin’e baskı yapma-

sını engellemeye kararlı… Çin reformlarını kendi hızın-

da ve kendi tarzında sürdürecek. Çin Devlet Başkanı Şi 

Cinping’in en büyük önceliği yolsuzluğu azaltmak için 

Çin Komünist Partisi ile hükümet mekanizmalarını kay-

naştırmak ve böylece devletin ideolojik kimliğini par-

latmak. Bu sürece müdahale girişimleri kırmızı çizgiyi 

geçmek demektir. 

Trump’ın önceliği Çin’i “demokratikleştirmek” değil 
Şi şanslı çünkü Trump’ın diğer ülkeleri “demokratikleştir-

mek” gibi bir derdi yok ve Trump, Çin ekonomisine daha 

fazla erişim için baskı yapan bir yönetim isteyen ABD’li ya-

tırımcı, finansör ve teknoloji titanlarından pek etkileniyor-

muş gibi görünmüyor. 
Şüphesiz ki ABD’nin gümrük vergileri Çin’in yıllık ih-

racatının yüzde 18’i üzerinde bir tehdit oluşturuyor. Fakat 

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Beyaz Saray 

Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro’nun sal-

dırgan söylemlerine rağmen, Trump yönetiminin Çin hü-

kümet sistemini değiştirmekten daha acil öncelikleri var. 

Trump umutsuzca; küresel tedarik zincirlerini ülke-

lerine geri döndürerek ve ithalatı engelleyerek ya da kı-

sıtlayarak ABD üretimini desteklemek istiyor. “Amerika’yı 

Tekrar Büyük Hale Getirmek” gerçekten Amerika’da bunu 

yeniden yapmakla ilgilidir.

Dünya çok kutupluluğa doğru gidiyor 
Bugünün ABD-Çin ayrılığı yeni bir soğuk savaşa dönüşme-

se bile yine de her iki ülkeyi de zayıflatabilir ve dünyayı 

çok kutuplu bir hale getirebilir. ABD’nin sözlü saldırıları, 

gümrük vergileri ve yaptırımları, Çin’deki Şi muhaliflerini 

güçlendirebilir. Çin şu anda misilleme için sınırlı seçeneğe 

sahip. Doğrusu Çin, 1 trilyonluk ABD doları rezervinin bir 

kısmını satabilirdi. Fakat bu, elinde tutmak istediği kısmın 

da değerinin düşmesine neden olurdu. 
ABD’de, Trump’ın vergi uygulamasını sürdürme ka-

rarı, bir endüstri temsilcisi tarafından “şimdiye kadar 

gördüğüm en yıkıcı ticaret hareketi” diye tanımlandı. 

Yönetimin, Kanada ve Meksika’nın Çin’le müzakeresi-

ni engelleyen bir madde eklemek için Kuzey Amerika 

Serbest Ticaret Anlaşmasını yeniden gözden geçirmesi 

de benzer bir küçümsemeyle karşılaştı. Bu tür politika-

lar hem ABD’deki işleri mahvetme hem de birçoğu zaten 

kendini geriye çekmiş olan Amerikan müttefiklerini iyice 

yabancılaştırma tehlikesi taşıyor. 

“Önce Amerika” mı “Yalnız Amerika” mı?
Gerçekten de Trump yönetiminin “Önce Amerika” tav-

rı giderek “Yalnız Amerika” haline dönüştü. ABD şu an; 
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G7, G20 ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi içinde azınlık kaldı. Trump, ABD’yi Trans-Pasifik 

Ortaklığından çıkarınca kalan taraflar kendi başına ilerledi. 

Uluslararası konularda müzakere koşullarını belirlemekten 

uzak olan Trump yönetimi, diğer ülkelerin ABD’nin liderli-

ğine olan güveninin azalmasına neden oldu.
ABD’nin bu alabildiğine genişleyen çekilme hamle-

leri, yeni çok kutuplu düzenin ortaya çıkışını hızlandı-

racak. Örneğin Trump; İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, 

Rusya ve Avrupa Birliği’nin ABD’nin ayrıcalıklarına karşı 

çıkmasını göze alarak İran’la olan nükleer anlaşmadan 

çekildi. 

Şimdilik, İran petrolüne güvenen ülkelerin ABD’nin 

yolundan gitmek gibi bir seçeneği olmayabilir. En fazla ti-

careti yapılan tüm mallarda olduğu gibi, petrol ihracatı da 

dolar cinsinden ödenir; bu da büyük ölçüde Belçika’daki 

Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Kurumu 

(SWIFT) aracılığıyla yapılır. ABD bu tür işlemleri durdur-

ma yetkisine sahiptir. Çoğu şirket ve ülke için İran’da iş 

yapmak, ABD pazarına ve uluslararası dolar ödeme siste-

mine erişimi kaybetme riskini almaya değmez.  

Fakat gelecekte böyle ödünler vermek zorunda 

kalmayabilirler. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 

21 Ağustos’ta, Avrupa’yı, ABD’den bağımsız ödeme ka-

nalları kurmaya çağırdı. Eylül’de ise AB Dış Politika Şefi, 

“İran’la meşru yoldan iş yapan ekonomik işletmelere yar-

dımcı olmak ve güvence vermek” için “özel amaçlı bir 

kurum” oluşturmayı planladıklarını duyurdu. 

SWIFT’e alternatifler yolda
Bu arada Rusya, ABD’nin yaptırım uygulayarak SWIFT sis-

temini durdurma riskine karşı kendi finansal transfer siste-

mini geliştirdiğini söylüyor. Çin ise 2015 yılından bu yana, 

Çin Halk Bankasının yuan ile gerçekleşecek sınır ötesi iş-

lemleri kolaylaştıran benzer bir proje üzerinde çalışıyor. 
Bu alternatif sistemlerin hiçbiri henüz SWIFT ve do-

lar sistemi kadar hayatı kolaylaştıracak düzeyde değil. 

Fakat yeni bir sistem devreye girerse ABD elindeki gücü 

hızla kaybedebilir.  

Soğuk savaştan ziyade dünya, her biri kendi bölge-

sine hâkim ve uluslararası müzakerelerde üstün olma-

ya talip; ABD, Çin, Rusya ve Almanya’dan oluşan dört 

güç tarafından yönetilen uluslararası bir sisteme doğ-

ru ilerliyor olabilir. Böyle bir senaryo, eski ABD Başkanı 

Roosevelt’in İkinci Dünya Savaşı vizyonunu hatırlatı-

yor. Buna göre “Dört Polis” yani ABD, İngiltere, Çin ve 

Sovyetler Birliği’nden oluşan dört galip müttefik ülke, 

her biri kendi nüfuz sahasını etkileyecek ve dünya barışı 

için diğerleriyle müzakere yapacaktı. 

Bugün, aynı dört gücün bir kez daha öne çıkacağı 

tahmin ediliyor ancak şimdi barışı korumaya yardımcı 

olacak daha güçlü uluslararası kurumlara sahibiz. Barışın 

sürüp sürmeyeceği ise bu dört gücün, ortaya çıkan yeni 

uluslararası sistem için bu kurumları kullanmaya ve onla-

ra uymaya ne kadar istekli olacağına bağlı.  

Kaynak: Ngaire Woods / WEF Agenda 
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Trump–Yeni Bir Paradigmanın 
Başlangıç Noktası

Yeni gericiliğin hayaleti batı dünyasında dolaşmaya de-

vam ediyor. Buna karşı çalışacak potansiyel bir karşı kuv-

vet şimdilik belirgin olarak ortada yok. 

Birçok yorumcu derin finansal kriz, Brexit ve Trump’ın 

ABD’ye başkan seçilmesiyle 2016 yılının tarihi bir dönüm 

noktası oluşturduğunu belirtiyor. İkinci Dünya Savaşı son-

rasında başlayan ve gelişmiş ülkelerde demokrasinin, 

uluslararası ilişkilerde de BM’de kararlaştırılan kuralların 

egemen olduğu dönem kapanmış bulunuyor. Georgetown 

Üniversitesinden Charles Kupchan, “Trump yeni bir para-

digmanın başlangıç noktasıdır” diyor. Aslında 21. yüzyıl 
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daha yeni başlıyor da diyebiliriz. New York Üniversitesi pro-

fesörlerinden ve Euroasia Grup başkanı Ian Bremmer ise, 

“Amerikalılar kimi seçerse seçsin bu yeni çağ gelecekti” 

diyor. “Çünkü bu daha çok Çin’in yükselişi, Trans Atlantik 

ilişkilerdeki bölünmeler, Rusya’nın bu bölünmelere yakla-

şımı ve özellikle de liberal demokrasilerin kendi içlerindeki 

gelişmelerle bağlıdır.”

Ancak aynı gelişme bir süredir bütün batı dünyasında 

yaşanıyor. ABD, İngiltere, Macaristan, Polonya, İtalya, hat-

ta Almanya ve İsveç’te iki üç yıldır benzeri görülmedik bir 

öfke dalgası yayılıyor. Ve bu dalgadan yararlanmak isteyen 

otoriter politik akımlar öne çıkıyor. Son olarak aynı olguyu 

Brezilya’da gördük. 

Yeni gericiliğin hayaleti
“Kriz öncesi dünyaya geri dönüş mümkün değil” diyor 

Bremmer. “Tarihin küreselleşme, hoşnutluk ve ABD ege-

menliğiyle tanımlanan bölümü sona erdi.” Trump ve Brexit 

bu çağın sadece semptomlarıdır. Trump’ın başkanlığı ne 

zaman ve nasıl sona ererse ersin, yeni gericiliğin hayaleti 

batı dünyasında dolaşmaya devam edecektir. Buna karşı 

çalışacak potansiyel bir karşı kuvvet şimdilik belirgin ola-

rak ortada yok. 

Batı dünyasında son yıllarda çılgınca esmeye başla-

yan üç fırtına hep birlikte bu sonuca yol açtı: göçmenle-

re, küreselleşmeye ve egemen elitlere ve kurumlara karşı 

yükselen öfke ve isyan! Her biri ayrı dinamiklerin ürünü 

olan ve kendi mantığını izleyen bu üçlü fırtınanın etkisi 

daha birkaç on yıl sürebilir diyor uzmanlar. Ve bunlar rol-

lerini tamamladıktan sonra batı çok farklı bir dünyaya dö-

nüşmüş olur. 

Üstelik bütün bu fırtınaların arka planında gelişmiş 

dünyada nüfus yaşlanıyor ve azalıyor; otomasyon çalı-

şanların yarısını işsiz bırakabilecek şekilde hız kazanıyor, 

eşitsizlikler derinleşiyor ve iklim değişikliği yeni tehditler 

getiriyor.

Öte yandan teknolojideki gelişmeler sadece batı-

da değil, tüm dünyada otoriterliğin yükselişini besliyor. 

Otokratlar Yapay Zekâyı pek seviyorlar. Tiranlar iktidarı 

merkezileştirdikleri ölçüde güç kazanırlar. Bütün yurttaş-

ları 7/24 izleme ve değerlendirme imkânı yukarıdan aşağı 

çalışan iktidarlar için büyük bir lütuf. 

Platformlar demokrasinin altını mı oyuyor
Google Brain’in ve Baidu’daki YZ mağazasının kurucusu 

Andrew Ng, “büyük veri ve hızlı bilgiişlem gücü enformas-

yonun büyük bir hızla merkeze akmasına olanak tanır” di-

yor. O kadar ki Sovyet döneminin ve 1979 öncesi Çin’inin 

felç edici merkezi planlama anlayışı bugün birden serbest 

piyasaya, “görünmez ele” meydan okumaya başlayabilir.

“Yeni teknolojik araçlar otoritelerin neler olup bitti-

ğini izlemesini, enformasyon akışını etkilemesini ve mu-

halif sesleri marjinalleştirmesini çok kolaylaştırıyor” diyor 

Brookings Enstitüsünden Darrell West. “Öte yandan sosyal 

medya aracılığıyla aşırı sesleri saptamak ve sosyal bölün-

meleri istismar etmek daha kolay hale gelirken, insanları 

ortak amaçlar için bir araya getirmek daha zorlaştı.” Oxford 

Üniversitesinin yayınladığı Antisosyal Medya adlı kitabında 

Siva Vadhyanathan ise, “Facebook aslında bizleri bağlantı-

sızlaştırıyor ve demokrasinin altını oyuyor” diyor. 

Yeni teknolojiler sosyal parçalanmayı da derinleştiri-

yor. Teknoloji sadece orta sınıf meslekleri tasfiye etmekle 

Ian Bremmer Darrell West Siva Vadhyanathan
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kalmıyor, orta sınıf şirketleri de ortadan kaldırıyor. Mobil 

ağlar, bulut bilgiişlem ve yapay zekâ gibi yeni teknolojiler 

iş dünyasının görünümünü daha çok iki aşırı ucun boy at-

tığı şekilde değişikliğe uğratıyor: bir uçta az sayıda süper 

yıldız dev, öteki uçta niş pazarlara odaklanan kârlı küçük 

şirketlerin geniş denizi belirmeye başlıyor.

Platformlar kazanan-her-şeyi-alır ilkesine göre çalışı-

yor; tek bir tane sosyal ağ (Facebook), tek bir tane arama 

motoru (Google). Film sektöründe de Netflix aynı işlevi 

görüyor. Muhtemelen YZ, blok zinciri ve 3D yazıcılar çev-

resinde yeni platformlar da ortaya çıkacak. Daha çok plat-

form daha çok kiralık teknoloji sundukça artan sayıda kü-

çük şirket büyümek için platformları kullanacak. Böylece 

daha da aşırı uçlar ortaya çıkacak; bir avuç trilyon dolarlık 

dev ve ancak küçük ve odaklı kaldıkları sürece kalıcı ola-

bilecek milyonlarca küçük birim. Orta kesimdeki şirketler 

işlerinin bir sürü niş şirket tarafından yavaş yavaş kemiril-

diğini görecekler. 

Orman kanununa dönüş
Kısaca, gelecekte Yapay Zekâ hem büyük teknoloji şirket-

lerinin hem de sosyal medya platformlarının etkisini ola-

ğanüstü artıracak ve otoriter zihniyetli liderlere güçlerini 

pekiştirmenin yeni araçlarını sağlayacak. (Bu bağlamda 

teknoloji üzerine çalışan nöro bilimci Nicholas Wright, 

tarihin radikal yeni teknolojilerden otoriter rejimler kadar 

demokrasilerin de yararlanabileceğini gösterdiğine dikkat 

çekiyor. Kaldı ki yaygın otokratik kontrol sistemlerini sür-

dürmek aşırı maliyetli olacaktır.) 

The Jungle Grows Back adlı kitabın yazarı tanımış po-

litik düşünür Robert Kagan, “Gelişmiş dünya İkinci Dünya 

Savaşı öncesinde egemen olan Orman Kanunları düzenine 

geri dönüyor gibi” diyor. “Bıraktığı yerden gene başlıyor.”

“Demokrasinin Boğulması” başlıklı yazısında 

Christopher R. Browning, “Trump’ın başkanlığı sona er-

dikten sonra insanın sebep olduğu iklim değişikliğinin 

ekolojik felaketinin–Trump’ın inkâr etmekle kalmayıp hız-

landırmak için elinden geleni ardına koymadığı–kaçınıl-

maz etkileri daha onlarca yıl sürecek. Kıta içlerinin çöl-

leşmesi, nüfus yoğun sahil bölgelerini suların basması, 

ekstrem hava olaylarının sıklık ve yoğunluğunun artma-

sı, temiz su ve gıda kıtlığı, hem nüfus göçlerini hızlandı-

racak hem de kıt kaynaklarla ilgili çatışmaları artıracak. 

ABD ve diğer gelişmiş ülkeleri bu dalgalara karşı hiçbir 

duvar koruyamaz. Evet, Trump bir Hitler değil, Trumpizm 

de Nazizm değil. Ama Trump iktidarı nasıl sona ererse er-

sin, bunun mutlu sonu olan bir hikâye olması pek olası 

görünmüyor. 

Küresel düzenin nereye doğru gelişeceği konusunda 

hiçbir uzman bugün bir görüş belirtemiyor ama hemen 

herkes şu konuda hemfikir: Kriz öncesinin “normal”ine 

geri dönüş mümkün değil.

Bremmer oluşacak yeni “normal”in kaba hatlarıyla 

bile olsun belirginleşmesi için en az bir on yıl daha geçme-

si gerektiğini söylüyor. Şu anda henüz tanımlanmamış bir 

21. yüzyılın sislerle kaplı tozlu interregnum dönemindeyiz 

diyor. Kesin olan tek şey, inşa edilmiş olan şeyleri bilinçli 

olarak parçalamaya çalışan güçlü kuvvetlerin varlığı.  

Robert Kagan Christopher R. Browning
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Günümüz dünyasında gençlerin gözünde McKinsey ya da 

Goldman Sachs gibi dev şirketler için çalışmanın cazibesi 

bir sivil toplum kuruluşunda ya da kamu hizmetinde çalış-

maya kıyasla çok daha yüksek; hayattaki amacınız dünyayı 

değiştirmek olsa bile bu böyle. Ebeveynleri savaşa ya da 

kapitalizme karşı barikatlara çıkmış olsa bile, yeni nesil çok 

daha yumuşak başlı.

Anand Giridharadas’ın Kazananlar Hepsini Alıyor: 

Elitlerin Dünyayı Değiştirme Maskaralığı (Winners Take All: 

The Elite Charade of Changing the World) başlıklı kitabı bu 

gözlemle başlıyor. 

Gençlerin idealist olduğundan kuşku duymamıza ge-

rek yok, diye yazıyor Giridharadas, ancak buradaki gerçek 

sorun şirketlerin iyi niyetli genç kuşağa aşırı vaatlerde bu-

lunması değil. Asıl sorun bu şirketlerin dünyanın bütün 

sorunlarının “kurumsal sosyal sorumluluk” ve filantropiyle 

Toplumsal Sosyal 
Sorumluluk Çare Olabilir mi?
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çözülebileceğine gerçekten inanması. Toplumsal sorunla-

ra girişimci bir şekilde yaklaşmanın girişimciler ve yardım 

etmek istedikleri insanlar için bir kazan-kazan durumu ola-

cağına inanıyorlar. 

Giridharadas’a göre “iyimserlik” ideolojisinin en güçlü 

olduğu yer küresel ekonominin yeni ağırlık merkezi olan 

Silikon Vadisi. Buradaki en hırslılar, yani risk sermayedarla-

rı ve girişimciler aynı zamanda yarattıkları ters etkilerin en 

az bilincinde olanlar. Bunlar “evrenin sahibi olmak” istiyor-

lar ama kendi yarattıkları gerçek ekonomik etkiler konusu-

na gelince dünyanın en mağdurları oluveriyorlar. 

Platform tekelcileri
Oysa tam da kendilerinin inşa etmekte olduğu yeni plat-

form ekonomisi bir zamanların ağırlıklı orta sınıfını ortadan 

kaldırmaya yöneliyor. “Dünyanın Uberleri ve Airbnbleri ve 

Facebookları ve Googleları radikal bir şekilde demokrat-

ken aynı zamanda tehlikeli bir şekilde oligarşiktir” diyor 

ağlar konusunda bir otorite olan gazeteci Cooper Ramo.  

Gerçekten de bu platform tekelcileri herkesin kendi 

platformlarına üye olmasına izin veriyor ama yararların ço-

ğunluğu kendi ceplerine indiriyor. Ayrıca önemli kararları 

etkilenecek olanlardan hiç görüş almadan kendi başlarına 

alıyorlar. Bu dünyada, diyor Giridharadas kullanıcılar orta-

çağdaki köylüler gibi, teknoloji devleri de feodal prensler 

gibi. Bizleri cesur yeni bir dünyaya taşımaktan çok saatleri 

yüzlerce yıl geri alıyorlar. 

Bütün bunların sonucunda “Problemi-Onu-Doğuran-

Araçlarla-Çözmeye-Çalışmak” gibi bir durumla karşı karşı-

yayız. McKinsey gibi danışmanlık firmaları, Bill Gates gibi 

filantroplar, Dünya Ekonomik Forumu gibi organizasyon-

lar; bunlar tekil problemleri elbette çözebilirler. Ama bu-

nun için ödememiz gereken bedel “toplumsal problem-

lerin kazananların bakış açısından yeniden tanımlanması” 

olur. Makro etki ise hiçbir şeyin değişmemiş olmasıdır.   

Evet, zenginleri daha çok iyilik yapmaya esinlendire-

bilirsiniz, ama onlara hiçbir zaman daha az zarar verme-

lerini söyleyemezsiniz. Aldıklarını geri vermelerini telkin 

edebilirsiniz, ama daha az almalarını değil. Onları çözüme 

katılmaya çağırabilirsiniz, ama onları hiçbir zaman proble-

min bir parçası olmakla suçlayamazsınız. 

Ne var ki günümüzde “iyilik yaparak daha iyi olmak” 

yaklaşımı ve özel sektörün toplumsal sorunları çözebilece-

ği fikri giderek daha çok güç kazanıyor. Bloomberg Global 

İş Forumu ve Dünya Ekonomik Forumu gibi kuruluşlar tica-

ri şirketlere iyilik yapmanın iyi bir şey olduğunu ve bu yolla 

markalarını güçlendirebileceklerini söylüyorlar.

Ama böyle yaptıklarında, Stanford Üniversitesinden 

sosyolog Aaron Horvath ve Walter Powell’e göre özgül ka-

musal gayeler güden bu özel girişimler “kamu sektörünü 

dışlıyor, onun meşruiyetini ve verimliliğini azaltıyor ve sivil 

amaçların yerine verimliliğe ve piyasaya ilişkin daha dar 

kaygıları geçiriyorlar”. Meselenin özü de bu. Daha ciddi bir 

çözümün önünde engel oluşturuyorlar.



KASIM ‘18  /  9

Elitlerin maskaralığı
Peki, ne yapmak gerekir? Giridharadas şöyle yazıyor: 

“Dünyayı biçimlendireceğimiz yer olarak politikaya geri 

dönmeliyiz.” Felsefeci Chiara Cordelli’nin tavsiye etti-

ği gibi, “Dünyayı kendi başınıza değiştirmeye kalkmayın. 

Daha iyi bir yaşam için belli koşulları, herkesin adına,  gü-

vence altına alacak kurumları destekleyin.”

Nobel Ödülü sahibi iktisatçı Joseph Stiglitz de 

Giridharadas ile aynı görüşte. 20 Ağustos 2018 günlü New 

York Times’ta yayınlanan makalesinde Stiglitz “sistemsel 

değişimi desteklemek yerine aksak ekonomik gerçekliği-

mizi pekiştiren bir elitin varlığını” onaylıyor. 

Dünya Ekonomik Forumunun ABD medya sözcüsü 

Peter Vanham, 18 Ekim’de Knowledge at Wharton site-

sinde yayınlanan makalesinde Giridharadas’ın kitabında 

savunduğu görüşleri yanıtladı. “Giridharadas’ın analizine 

katılmamak mümkün mü” diyordu bu cevap yazısında. 

“Gerçekten de bugün ABD’de esen havayı iyi yakalamış. 

Burada 40 yıldır gerçek ortalama ücretler artmıyor ve ka-

pitalizm her bakımdan her şeyi kapsar ve kontrolsüz bir 

hale geldi.” Giridharadas bu “maskaralığı” iyi sergiliyor.

Ancak bir eleştiri yapmak gerekirse, dünyanın her yerini 

aynı fırçayla resmetmemek gerekir, Almanya ve İskandinavya 

gibi ülkelerde kurulu toplum ABD’dekinden tamamen fark-

lı. Dünya Ekonomik Forumunun üzerinde yükseldiği temel-

ler ilk başta daha çok Almanya’nın savaş sonrası Yönetime 

Katılma modeliyle ya da salt hissedar egemenliğinden farklı 

olarak çalışanlar, yönetim ve hissedarların birlikte karar al-

ması anlayışıyla ilgiliydi. Şimdi Giridharadas’ın olası çözüm 

olarak önerdiği model de budur.

Dünya Bankası düzenli olarak eşitsizlikle ilgili veri ve 

raporlar yayınlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumunun 

yıllardır yayınlamakta olduğu Global Risk Raporunda ge-

lir eşitsizliği özellikle vurgulanmaktadır. Kaldı ki Dünya 

Ekonomik Forumu birkaç yıl önce Kapsayıcı Gelişme 

Endeksini başlatmıştır. Tek başına GSMH büyümesinin 

kapsayıcı sosyoekonomik ilerleme açısından tek başına 

yeterli bir gösterge olmadığını kabul etmiştir. 

En iyi yaklaşım
Dünya Ekonomik Forumu sözcüsü Vanham yazısını şöy-

le bitiriyor: Bugün tanık olduğumuz örnekler arasında 

Giridharadas’ın analizini doğrulayanlar yanlışlığını kanıtla-

yanlardan daha çok. Stiglitz’in de onun analizini destekle-

mesinin nedeni bu olsa gerek. Gene de Giridharadas ko-

laya kaçıyor. Sözünü ettiği piyasa dünyası sadece aklar ve 

karalardan oluşmuyor, göstermeye çalıştığı kadar maskara 

değil yani. Kaldı ki alternatif politika önerilerine odaklansa 

daha iyi ederdi.

Knowledge at Wharton’da konuyla ilgili görüş bil-

diren okurlardan biri, Robert Aceti şu görüşü tartışma-

ya sunuyor: “Şimdiye kadar gelişmiş ülkelerde eşitsizlik 

sorunlarıyla ilgili analiz ve reçeteler sunan profesyonel 

yazarlar tarafından kaleme alınmış birçok nitelikli makale 

okudum. Bazı makaleler yoksulluğu gidermek ve sosyal 

hizmetleri iyileştirmek için karmaşık önlemlere odakla-

nıyor. Ama bazıları, Roma İmparatorluğundan bile eski, 

binlerce yıl önceki kadim imparatorluklardan beri ortada 

olan daha basit bir yöntemi gündeme getiriyor. Bu yön-

tem vergilendirmedir.”   

Yoksulluk sorununu çözmede en iyi yaklaşım en zen-

ginleri vergilendirmek ve bu vergileri asgari geliri ve insan-

ların gelirini yoksulluk sınırının altına düşmeyecek şekilde 

artıracak sosyal politikaları finanse etmekte kullanmaktır.  

Chiara Cordelli Joseph Stiglitz Anand Giridharadas
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Tüm dünyada Homo Sapiens ve Homo Deus adlı iki kita-

bıyla meşhur olan İsrail asıllı entelektüel yazar Harari yeni 

kitabında insan türünün yok oluşunu anlatıyor ve 21. yüzyıl 

için bize dersler veriyor.

Bu kitabında tarihçi Harari gelecekte insan soyunun 

yok olacağını öngörüyor.

Tarih, hayatın üstadı olabilir mi? Cicero zamanından 

bu yana bu konu hakkında konuşulur. Çünkü geçmişten 

bugün için ders alınır mı, pek o kadar da açık değil. Ama 

birkaç haftadır artık açıkça bildiğimiz başka bir şey var. O 

da tarihçi Harari artık dünyanın üstadı. Elbette, her tarih-

çi bunu yapamaz, çok şükür. Ama bir kere çok satan bir 

Zeki Tarihçiden 
Bilge Pedagoga  

Yuval Noah Harari’nin Yeni Kitabı: 



KASIM ‘18  /  11

kitap yazmış ve okurlarınız arasında Bill Gates’ten Barack 

Obama’ya kadar birçok insanı “İnsanlığın Kısa bir Tarihi” 

ile kendinize hayran bırakmışsanız, o zaman okurlarınızı 

kanatlarınız arasına almaya sorumlu hissederseniz. Yeni 

çıkan kitabında Harari 21. Yüzyıl için 21 Ders veriyor.

Zamanımızın en saygın entelektüelleri arasında yer 

alan Süperstar Harari, gerçekten pedagoga dönüşüyor. 

Doğru tahmin ettiği gibi toplumun her kesiminden gelen 

okurlarına doğrudan sesleniyor: Devlet ve hükümet in-

sanlarına Üç Nokta Eylem planıyla terörizmi nasıl verimli 

bir şekilde yok edebileceklerini, Ergenlere artık yetişkin-

lere güvenmemelerini tavsiye ediyor, çünkü “onlar dün-

yayı bir türlü anlamıyorlar”. Yetişkinleri de yazar, durum-

ları bu kadar karmaşık hale geldiği için teselli etmeye 

çalışıyor: “Hayatın kolay olacağını kim söyledi? Onunla 

baş etmesini öğrenin” ve herkesi mütevazı olmaya ça-

ğırıyor: “Dünya senin etrafında dönmüyor” ve serinkanlı 

olmayı tavsiye ediyor: “Eğer sokaklarda ‘Dünyanın sonu 

geldi’ diye bağırarak koşma ihtiyacına kapılırsanız, o 

zaman ‘hayır bu doğru değil aslen bu dünyada nelerin 

olduğunu ben anlamıyorum’ diye kendinizi tenkit edin.”

Üstün İnsanlar Geliyor
Hangisini daha garip bulmalı bilemedim. Yukarıdaki cüm-

leyi mi, yoksa Harari’nin ilk olarak Homo Deus kitabında 

değindiği ve bu kitapta bıkmadan anlattığı tetikte olma 

durumunu mu? Harari’nin ana tezi, insanlığın tarihteki en 

büyük meydan okumayla karşı karşıya olduğudur: Bilişim 

teknolojisi ile biyolojik teknolojinin iç iç içe geçmesiyle 

ilerleyen “İkiz Devrim”  insanların hayatını ve beraber ya-

şama biçimini tamamen değiştirecek, hatta yok edecek.

Algoritmalar işlerimizi devralıp hissiyatımızı ve düşün-

memizi çözdüğünde homo sapiens yığını her bakımdan 

gereksiz olacak. Ortalama insanın artık ekonomi veya sa-

nata ya da algoritmaların baskıladığı ve dijital diktatörlüğe 

dönen demokrasiye hiçbir katkısı olmayacak. Sadece bir 

avuç ayrıcalıklı insan optimizasyonla üstün insana dönü-

şecek. Ama biyolojik kast sistemine bölünmüş bir toplum 

pek iç acıcı bir görüntü değil. Bu yüzden, “son perde so-

yumuz üzerinde kapanmadan ve tamamen yeni bir oyun 

başlamadan önce” Harari harekete geçmeye çağırıyor. 

Bunlar çok dramatik ifade edilmiş olsa da yazarın gücü as-

lında zaten burada yatıyor. Sıkça klişelere sapsa da Harari 

çok yetenekli bir yazar. Somut ve açık anlatımı diğer ta-

rihçi meslektaşlarından onu ayrıştırıyor. Ancak aslında bir 

Ortaçağ Avrupası tarihçisi olan Harari alanından uzaklaş-

mış olarak görünüyor. Tezi tarihi düşünme şeklini aratıyor. 

Dünyanın Merkezi?
Günümüzde küresel ve köklü değişimlerin olduğunu kim 

inkâr edebilir? Tam da bu yüzden bir tarihçinin bu du-

rumda sadece kendi zaman diliminde takılıp kalması ters 
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gelmeli. Gerçekten bu ya da şu dersi çıkarabileceğimiz 

önceki dönüşümler Harari’nin kitabında yer almıyor.

Elektriğin yaygınlaşmasın getirdiği çağı değiştiren 

şokla insanlar nasıl baş etti? Yerleşik hayat düzenine 

geçtiklerinde tüm varlıkları alt üst olduğunda nasıl tepki 

verdiler? Bu tarz soruların kitapta yeri yok. Tarihsel bo-

yut anlatımda kayboluyor. Sadece burada ve şimdi tarzı 

anlatım, sanki insanlığı sadece şu anda “4 milyarlık or-

ganik tarihi geçmişinde” yepyeni bir çağı başlatacak en 

büyük devrimin eşiğindeymiş gibi gösteriyor ve aslında 

anlatımını “dünyanın merkezi” imiş haline getiriyor.

Eğer Harari tarihsel bir akıl yürütseydi derslerin dayan-

dığı ama anlatılmadığı koşulları sorgulardı. İsrailli yazar, in-

sanın hür iradesi olmadığını var sayıyor ve ona göre insan 

bütününde biyolojik, kimyasal süreçlerden ve göreceli ba-

sit algoritmalardan oluşan bir yığışımdır. Sadece bu yüzden 

güçlü olanlar suni algoritmaları okuyabilir ve onları ortaya 

çıkarabilir. Kuşkusuz böyle biyolojik bir mantık savunabilir. 

Ama dürüst bir öğretmen aynı zamanda kendi yaklaşımı-

nın yanında başka tezlerin de olduğunu belirtmeli ve bunu 

gerekçeleriyle açıklamalı. Günümüzde başı çeken teknolo-

jilerin insanların içsel özelliklerine olan etkilerini ve neden 

oldukları değişimleri de kendi fikirleriyle anlatmalıdır.

Okuma Önerisi
Harari tabii ki tarihten faydalanıyor. Bazı alanlarda, me-

sela okurların sahte haberlerden kaynaklanan korkula-

rını yok etmek için tarihi kullanıyor. Uydurma hikâye-

lerin yeni bir yöntem olmadığını tarihçi biliyor. Hatta 

para, tanrı, hukuk gibi ortak kurgulara olan inancın ta-

rihi homo sapiens kadar eskidir. Tabii ki, ama burada 

teknolojik devrimin somut etkilerinin değerlendirilmesi 

gerekmez miydi? Optimize olmuş üstün insanlar uzak 

projeksiyonlardır ama değiştirilmiş haberler buna karşın 

her gün karşılaştığımız bir gerçekliktir. Daha yakından 

bakıldığında bunların avcı ve toplayıcıların ateş başın-

da anlattıkları hikâyelerden farklılık gösterdiği barizdir. 

Ama üzücü olan, uzaktan bakmak Harari’ye ince analiz 

yapmaktan daha yakın gelmiş. Şişirilmiş korku senaryo-

ları arasında aslında oldukça ilginç fikirler de mevcut. 

Ve tarihçinin bize verdiği tavsiyelerin hepsi de kötü de-

ğil. Özellikle içselleştirmemizi önerdiği bir tanesi: “Bir 

soru size özellikle önemli geliyorsa onunla ilgili bilimsel 

literatürü okumaya gayret gösterin.”  

Kaynak: Claudia Mäder, NZZ 

Yuval Noah Harari


