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Çocukluk Döneminin Sonu
GEORG DYSON

Bütün devrimlerin bir sonu vardır, başarılı olsalar da olmasalar da.
Dijital devrim; yüklenmiş-programlı bilgisayarlar, bir
şeyler anlamına gelen sayılarla bir şeyler yapan sayılar
arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığında başladı. Şimdi
bir şeyler yapan sayılar dünyaya hükmediyor. Peki, ama
makinelere kim hükmediyor?
Bir zamanlar mesele basitti: Programcılar talimatları
yazar, bunlar da makinelere yerleştirilirdi. Makineler bu
talimatlar tarafından kontrol edildiği için, talimatları kaleme alanlar makineleri kontrol ederdi.
Sonra iki şey oldu. Bilgisayarlar çoğaldıkça talimatları sağlayan insanlar makinelerin doymak bilmez iştahıyla
baş edemez hale geldi. Kodlar kendi kendilerini çoğaltmaya ve makineler başka makinelere talimatlar sağlamaya
başladı. Bu çarkın dönmesiyle ilgisi olanlar muazzam servetler kazandı. Kendi kendini çoğaltan kodların üremesine
yardımcı olan az sayıda kişi ve şirket, dünyadaki en zengin
ve en güçlü kişi ve kuruluşlar arasına katıldı.
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Bir şey değişti
Sonra bir şey değişti. Şu anda her zamankinden daha çok
kod var, ama çarkları çeviren birini bulmak giderek daha
zorlaşıyor. Bireysel aktörlük sonuna yaklaşıyor. Bilgisayarlar
bizi izleyeceği yerde, çoğumuz çoğu zaman bilgisayarlar tarafından bize verilen talimatları izliyoruz. Dijital devrim çevrimini tamamladı ve bir sonraki devrim, analog devrim, başladı. Henüz kimse adını telaffuz etmeye cesaret edemiyor.
Dijital devrim beş aşamadan geçti: Savaşın artısı analog vakum tüp bileşenlerinin yüklenmiş-programlı tamelektronik bilgisayarların ilk kuşağında yeniden değerlendirilmesi; büyük merkezi ana bilgisayarlar dönemi; mikro
işlemci ve kişisel bilgisayarlar dönemi; internetin ortaya
çıkışı ve son olarak da günümüzün mobil manzarasını dol-

Georg Dyson

duran tam-metazoan kodlar dönemi. Bir sonraki devrim
dijital bileşenlerden analog bilgisayarlar oluşturulması

nöron ağları çalışabilmek için belli bir parazit/gürültü dü-

olacak, tıpkı İkinci Dünya Savaşı sonrasında analog bile-

zeyine ihtiyaç duyar.

şenlerden dijital bilgisayarlar oluşturulduğu gibi.

Elektronik son 100 yıl içinde iki köklü dönüşüm ge-

Doğa dijital kodlamayı; depolamak, kopyalamak, ye-

çirdi, analogdan dijitale, vakum tüplerinden de katı hale

niden kombine etmek ve nükleotitlerin dizilimindeki ha-

geçildi. Bu geçişlerin birlikte gerçekleşmiş olması, arala-

taları düzeltmek için kullanır, ancak zekâ ve kontrol söz

rında zorunlu bir bağlantı olduğu anlamına gelmez. Tıpkı

konusu olduğunda analog kodlama ve analog bilgi işlemi

dijital bilgi işlemin ilk önce vakum tüp bileşenleri kullanı-

kullanır. Programlama yoktur, kod yoktur. Makinelerde

larak uygulanmış olduğu gibi, analog bilgi işlem de katı

hakiki zekâ, özerklik ve kontrol arayanların bakacağı yer

halde uygulanabilir. Vakum tüplerin ticari olarak soyu tü-

dijital bilgi işlem değil analog bilgi işlem alanıdır.

kenmiş olsa da analog bilgi işlem canlı ve iyi durumdadır.
Dijital bilgisayarların gerçek dünya olgularını algo-

Analoga dönüş

ritmalar olarak kodlanmış modellere çevirmedeki olağa-

Dijital bilgisayarlar tam sayılarla, ikili dizilerle, determi-

nüstü başarısı, elde edilen sonuçlar gerçek dünyada bir

nistik mantıkla ve tedrici artışlar olarak idealize edilen

şeyleri kontrol etmede çıktı olarak kullanılabildiği için,

zamanla uğraşır. Analog bilgisayarlar gerçek sayılarla,

dijital bilgisayarların ve dijital bilgisayar ağlarının kullanı-

deterministik olmayan mantıkla ve sürekli fonksiyonlar-

labileceği farklı biçimleri gölgelemiştir. Algoritmalar ve

la uğraşır; zamanı, gerçek dünyada var olduğu şekliyle,

dijital simülasyonlar kültürümüzde ve dünya görüşümüz-

bir süreklilik olarak alır. Analog bilgi işlemde karmaşıklık

de o kadar yer etmiştir ki bilgi işlemin farklı biçimlerinin,

kodda değil topolojide yerleşiktir. Enformasyon, ayrı ayrı

algoritmalar ve dijital modeller olmaksızın dünyanın bü-

bit dizileri üzerindeki mantıksal operasyonlar olarak de-

yük kısmını etkin bir şekilde kontrol ettiğini fark etmemiz

ğil, voltaj ve görece sinyal frekansı gibi değerlerin sürekli

neredeyse imkânsız hale gelmiştir.

fonksiyonları olarak işlenir. Hata ya da belirsizliğe tahammülü olmayan dijital bilgi işlem her adımda kesin tanımla-

İnsan modeli

ra ve hata düzeltisine dayanır. Analog bilgi işlem ise hata

Biz bir arama motoru şirketinin insan bilgisinin bir mode-

ve belirsizlikleri tolere etmekle kalmaz, tam tersine on-

lini yaptığını ve bize—ne olduğu tam olarak söylenmeyen

lar üzerinden ilerler. Teknik anlamda, dijital bilgisayarlar

bir fiyat karşılığında—bu modeli kullanma izni verdiğini ya

parazite/gürültüye karşı—bağışıklıklarını kaybedecek ka-

da bir başka şirketin (belki bu da aynı firma) trafikle ilgili

dar—güçlendirilmiş analog bilgisayarlardır. Analog bilgi-

bir model yapıp bize bu modele erişme imkânı tanıdığını

sayarlar parazite/gürültüye kucak açar; gerçek dünyadaki

veya bir başka şirketin sosyal grafiğin bir modelini çıkarıp
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bize buna katılma izni verdiğini var sayıyoruz. Bu, bizim

elektron akışlarına ya da beyinde nöronların enformas-

bir yerlerde bir programcı ordusunun hâlâ kontrolü elde

yona davrandığı gibi davranıyorlar. Ekonomiler şeklinde-

tuttuğuna ilişkin kabullerimize uygun düşüyor, ancak dün-

ki büyük hibrid analog/dijital bilgisayar ağları uzun za-

ya artık bu şekilde çalışmıyor.

mandır var ama tarihin büyük bir kısmında enformasyon

Şimdilerde hızla yükselmekte olan şirketlerin dehası—bazen bilinçli bazen de rasgele olarak—başka bir şey

dolaşımı altın ve gümüş hızındaydı, ancak son zamanlarda ışık hızına ulaştı.

haline gelmenin bir yolunu bulmuş olmalarında yatıyor.
Onların modelleri artık model değil. Arama motoru ar-

Perde arkasında kimse yok

tık insan bilgisinin bir modeli değil, insan bilgisinin ken-

Biz hâlâ perdenin arkasında bir yerlerde bireylerin ya da

disi. İnsani anlamın haritasını çıkarmak olarak başlayan

bireysel algoritmaların kontrolü elde tuttuğunu sanıyoruz.

şey şimdi insani anlamı tanımlıyor ve insan düşüncesinin

Kendimizi kandırıyoruz. Yeni kapı bekçileri enformasyon

endeksi ya da kataloğu olmak yerine insan düşüncesi-

akışlarını kontrol ederek dünyanın artan bir bölümüne

ni kontrol etmeye başlıyor. Kontrol masasında ise kim-

hükmediyor.

se yok. Yeterli sayıda sürücü gerçek zamanlı bir haritaya

Bizim tüm dikkatimizi çekmesi gereken hibrid/ana-

abone olduğunda trafik, bizzat kendisinden başka mer-

log bilgi işlemin güçlerine komuta eden az sayıdaki şir-

kezi bir model olmaksızın kontrol ediliyor. Başarılı sosyal

ketin başarısı değil, bu güçler vahşete kaçtıkça ve dün-

ağ artık sosyal grafiğin bir modeli değil, sosyal grafiğin

yanın geri kalan bölümünü tükettikçe neler olduğudur.

kendisi. Bu nedenle bu bir kazanan-hepsini-alır oyunu.

Bir sonraki devrim analog sistemlerin yükselişi ve di-

Hükümetler ise antika modellere ve kontrol sistemlerine

jital programlamanın hâkimiyetinin sona ermesi olacak-

sadakatleri yüzünden geride kalıyor.

tır. Programlanabilir makinelerle doğayı kontrol etmenin

Bu yeni hibrid örgütler, dijital bilgisayarlar üzerinde

peşine düşenlere doğanın vereceği cevap, bize doğası

yükselmelerine rağmen, geniş bir küresel ölçekte analog

programlanabilir kontrolün ötesinde olan makineler yap-

bilgisayarlar olarak çalışıyor, enformasyonu sürekli fonk-

ma izni vermek olacaktır.

siyonlar olarak işliyor ve bit akışlarına, vakum tüplerinin

Kaynak: www.edge.org, 1 Ocak 2018
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Çin’in En Cesur Deneyi
DANI RODRIK

Kırk yıl önce Çin’in liderleri, ülkeyi bir reform yoluna sokarak tarihteki en çarpıcı ekonomik dönüşüme imza attı. Mao
iki yıl önce, 1976’da ölmüştü. Yeni başkan Deng Xiaoping,
ekonomik kalkınma ve modernleşmeyle ilgili vizyonunu
1978’de, On Birinci Merkez Komite Toplantısının Üçüncü
Genel Kurulunda açıkladı. Geçen kırk yılda, Çin kendini
ekonomik bir güç merkezine dönüştürdü, küresel ekonomi
ve jeopolitikte söz sahibi haline geldi.
Çin’in reformları önce tarımda başladı. Devlet denetiminin ağır yük hafifletildi. Çifte fiyatlama mekanizmasıyla
çiftçilere pazar teşvikleri sağlandı. Mesken sorumluluğu
sistemiyle, işledikleri toprak üzerinde daha fazla kontrol
sahibi olmaları sağlandı. Çiftçiler buna hızla karşılık verdi,
verimlilik ve üretim arttı.
Reformların etkisi
Reformlar ardı ardına gelmeye devam etti ve diğer alanlara da genişletildi. Tarım dışı üretim teşvikleri, melez bir
sahiplik sistemi olan Kasaba ve Köy İşletmeleri aracılığıyla arttı. Reformlar şehirlere sıçradığında, kamu girişimleri
daha fazla özerklik kazandı ve girişimci olmaya özendirildi.
Bölgeler ve yerel yönetimlerin ekonomik büyümeye katkıda
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düşünenler de var. Ancak çifte fiyatlama veya yerli ortaklık
gibi politikalar başka sistemlerde işe yaramadı.
Bu karşıt bakış açıları bir noktada buluşabilir. Çin ana
akım ekonomi kurallarının hiçbirini ihlal etmedi, hatta o kuralları karmaşık bir siyasi ve ekonomik bölgede yaratıcı bir
şekilde uygulama dersi verdi. Çifte fiyatlama sistemi, mali
gelirleri baltalamadan pazar teşvikleri sundu. Kasaba ve
Köy İşletmeleri, mülkiyet hakları ve sözleşmelerle ilgili zayıf çerçeveye rağmen, özel girişimciliği şahlandırdı. Özel
Ekonomik Bölgeler, korunan kamu kurumlarındaki çalışanlara zarar vermeden, ihracatı ve yabancı yatırımları artırdı.
Kısacası Çin, pratik ekonominin zaferidir.

Deng Xiaoping heykeli, Shenzhen, Guangdong

bulunmaları için teşvik sistemleri yaratıldı. 1990’larda Özel
Ekonomik Bölgelerin büyümesiyle Çin dünya ekonomisiyle entegrasyon yoluna kararlılıkla girdi.
Bu reformların ekonominin pazar oryantasyonunu
ve dışa açıklığını artıracağına inanılıyordu. Ancak Çin’in
uluslararası ticaret ve özel yatırımdaki payı arttı, devlet
sektörü zamanla küçüldü, yetkililer ekonomi yönetiminde
daha fazla söz sahibi oldu. Ekonomik yeniden yapılanma
ve çeşitlendirme, bir dizi sanayi politikasıyla desteklendi.
Yabancı yatırımcıların yerli firmalarla ortaklık kurması ve
yerli girdilerin kullanılmasının artırılması sağlandı. Döviz
kurları ve uluslararası finansal akışlar büyük oranda kontrol
altına alındı.
Çinli liderlerin elinde bir kılavuz yoktu ve her şeyi kendi bildikleri gibi yaptılar. Reforma ne komünist öğretiler
ne de serbest piyasa dogması yön veriyordu. Politikacılar

Sınav yeni başlıyor
Ancak Çin modelinin en büyük sınavı daha yeni başlıyor.
Ülkenin ekonomik dönüşümü sırasında Çin Komünist
Partisinin siyasi üstünlüğü tartışılmazdı. Dışarıdan bakan
gözlemciler, ekonomik gelişmenin devam etmesinin, eninde sonunda siyasi liberalizme yol açacağına inanıyordu.
Ancak Başkan Xi Jinping liderliğinde Çin, daha da otoriter
bir yapıya bürünmeye karar verdi. Bu, siyasi özgürlükleri
zaten çok kısıtlı olan yüz milyonlarca Çinli için kötü haber.
Siyasi baskı, ekonomiye de zarar verebilir. Öncelikle
ifade özgürlüğü, başarısız olabilecek politikalar için ön
uyarı mekanizması işlevi görebilir. Böylece yetkililer daha
fazla zarar vermeden politikaları değiştirebilir. İkincisi, siyasi rekabet, karşıt görüştekiler için kurumsal mekanizmalar sağlar. Aksi halde insanlar sokaklara dökülebilir ve bir iç
karışıklığın fitilini ateşleyebilirler.
Çinli liderler bu sorunlarla baş edebileceklerini düşünüyor. Herhangi bir itiraza karşı, hızla yanıt verebileceklerine inanıyorlar. Yüz tanıma ve diğer yeni teknolojik geliş-

kapsayıcı bir ilkeyi takip ettiklerinde buna “pragmatik de-

melerle toplumu da kontrol edebileceklerine güveniyorlar.

neycilik” deniyordu. Deng’in de söylediği gibi kedinin ne

Toplumbilimciler arasında, gelişmiş ekonomilerin

renk olduğunun önemi yoktu, önemli olan fareyi yakalayıp

talepleri ile büyüyen orta sınıfın ancak daha fazla siya-

yakalamamasıydı.

si özgürlük ve rekabetle bir arada var olabileceği görüşü
hâkimdir. Çin, otoriter tek parti iktidarını güçlendirerek

Pratik ekonominin zaferi

bu fikri test ediyor. Çinli siyasetçiler şüpheci ve akılcıdır.

Çin deneyimi göz önüne alındığında, çıkarılacak ders-

Bugün Batıya baktıklarında popülizm, demagoji ve uyum-

ler konusunda tartışma yaşanması pek şaşırtıcı olmaz.

lu toplumlar yerine bölünmüş toplumlar görüyorlar. Hızla

Batıdakiler için Çin, piyasalara ve ekonomik özgürlükçü-

büyüyen, teknolojik açıdan gelişmiş bir ekonomiyi güçlen-

lüğün faydalarına bel bağlamaktadır. Ancak Çin bugün bir

dirilmiş otoriterlikle sağlayabilmek, belki de bugüne kadar

ekonomik başarısızlık abidesi olsaydı, aynı seslerin Çin dev-

yapılmış en büyük deney olacak.

letinin aşırı müdahalesinden yakınmasını dinleyecektik.
Çin’in devlet destekli modelinin üstünlüğünü kanıtladığını

Kaynak: Project Syndicate
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Küreselleşme 4.0?
Kimin İçin?
WINNIE BYANYIMA
Oxfam International, Yönetici Direktör

Son kırk yıl boyunca ticareti, sermaye akışını ve vergi sistemlerini yönlendiren politikalar konusunda kıran kırana
rekabet ilkesine dayalı neoliberal bir model benimsenmesi eşitsizliğin ve siyasi huzursuzluğun artmasına yol açtı.
Gelecek ay Davos’ta toplanacak elitler ise henüz küresel
ekonominin yönetimi konusunda yeni bir anlayış benimsenmesi gerektiğinin farkına varabilmiş değil.
Kadınların ve kız çocuklarının haklarına saygı duyulduğu,
iklim değişikliğinin hak ettiği yoğun ilgiyi gördüğü, yoksulluğun ortadan kalktığı bir dünya düşünün. Şu anda bu hayali gerçeğe dönüştürmemizi sağlayacak, geçmişte sahip
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olmadığımız olanaklara sahibiz. Örneğin, Afrika’da şebe-

Küreselleşme anlayışı Silikon Vadisindeki, Afrika’daki

keden bağımsız güneş enerjisi üretiminin hızla arttığına

ve dünyanın diğer bölgelerindeki milyarderler tarafından

heyecanla tanık oluyorum. Kenya’da mobil bankacılık, baş-

belirlendiği sürece bu gerçeklik sürecek. Statükoya mey-

ta yoksul kadınlar olmak üzere, halkın ekonomiye katılımını

dan okuyacak yeni hikâyelere ihtiyacımız var. Güneydoğu

büyük ölçüde artırdı.

Asya’da yaşayan, asgari ücret alabilmek için saatte 950

Bunlar ve dördüncü sanayi devrimiyle birlikte ortaya

karides temizlemesi gereken Budi’yi ele alalım. ABD’li bir

çıkan diğer teknolojiler verimliliği, gelirleri, işçilerin boş

süpermarket CEO’sunun bir yılda kazandığı parayı kazana-

zamanını artırma, bir yandan da ekonomilerimizin karbon

bilmek için Budi’nin 5000 yıl çalışması gerekiyor.

üretimini düşürme, kadınları ücretsiz ev işlerinden kurtar-

Ya da memleketim olan Uganda’nın Ruti köyündeki,

ma potansiyeli taşıyor. Ancak bu potansiyelin hayata ge-

ekonomik kalkınmanın çocuklarına ücretsiz ve kaliteli eği-

çebilmesi için, küreselleşme konusunda yeni bir yaklaşım

tim olanağı sağlayıp sağlamayacağını merak eden kadın

benimsememiz gerekiyor.

tarım işçilerine bakalım. Zengin ülkeler refahlarını büyük

Dünya Ekonomik Forumu’nun gelecek ay Davos’ta

ölçüde evrensel eğitim sistemlerine borçlu. Ancak dünya

gerçekleşecek yıllık toplantısının teması Küreselleşme 4.0

genelindeki gelişmekte olan ülkelerde özel okul ücretleri

olarak belirlendi. Forum kapsamında, dünyamızı şekillen-

aileleri daha da derin bir yoksulluğa sürüklüyor.

diren farklı anlayışların birçoğu ele alınacak. Son kırk yılın

Hikâyesi duyulması gereken insanlardan biri de

hâkim anlayışına göre önemli olan GSYİH’di. Ülkeler libe-

Honduras’taki yerli hakları savunucularından biri olan ve

ralleşmeye çalışıyor, sermaye üzerindeki kontrolleri gevşe-

2016 yılının Mart ayında çevreye zarar veren bir hidroe-

tiyor, şirketlerden alınan vergileri düşürüyor, işgücü piya-

lektrik santral projesine karşı çıktığı için suikasta uğrayan

salarını liberalleştiriyordu.

Berta Cáceres’tir. Mahkeme, Kasım ayında Cáceres cinayetinin santrali inşa eden Desa şirketinin yöneticilerinin

Başarısız model

bilgisi ve onayı dahilinde işlendiğine karar verdi.

Son yıllarda birçok ülkedeki politik ortamı karıştıran yaygın öfke patlamasının kökeninde, bu neoliberal modelin

Yeni bir anlayış

başarısızlığı yatıyor. Ancak küreselleşmenin kıran kırana

Küreselleşmenin kuralları ya da hakemleri olmadığı sürece

bir rekabete yol açmasını gerektiren bir ekonomi yasa-

zorbalar kazanmaya devam edecek. IMF’nin araştırmaları

sı bulunmuyor. Tam aksine, tüm insanlığın umudu haline

bile finansal küreselleşmenin, gelişmekte olan ticaret hac-

gelebilmesi için, Küreselleşme 4.0’ın neoliberal anlayıştan

minin yanında “eşitsizlikte de ciddi bir artışa yol açtığını”

uzaklaşması gerekiyor.

itiraf ediyor.

Davos’ta toplanan şirket ve devlet elitlerinin bu gerçeği

Benzer şekilde, iklim değişikliği de zenginlerin kendi

tam anlamıyla kavrayabildiğinden emin değilim. Onlar bunu

kazançları uğruna doğayı sömürdüğü büyük ölçüde eşit-

anlayana dek küreselleşme eşitsizliği körüklemeye ve dünya

liksiz ekonominin bir yansıması.

genelinde huzursuzluk tohumları ekmeye devam edecek.

Küreselleşme 4.0’ın, son dönemdeki sömürüye da-

Artan eşitsizlik, son elli yılda kaydedilen ilerlemelerin

yalı, doğayı yok eden, cinsiyet ayrımcılığı yapan neolibe-

birçoğunu kaybetme riskini taşıyor. Dünyanın en zengin

ralizmin yerini alacak yeni bir anlayış getirmesi gerekiyor.

yüzde 1’lik kesiminin dünyadaki servetin yüzde 82’sini al-

Devletlerin daha fazla işbirliği yaparak finans, ticaret, üc-

dığını açıklayan geçen yıl yayınlanan Dünya Bankası rapo-

ret ve vergi kurallarını yeniden yazması gerekiyor. Ancak

ru, “yoksulluktaki azalmanın hız kestiğini, 2030 yılına dek

bu sayede sıradan insanların da dördüncü sanayi devrimi-

yoksulluğu ortadan kaldırma hedefine ulaşma umutları-

nin nimetlerinden yararlanmasını sağlayabiliriz.

nı azalttığını” söylüyordu. Daha da şoke edici gerçek ise

Bu doğrultuda yeni ve öncü teknolojileri memnuni-

Sahra Altı Afrika’daki aşırı yoksulluğun artmakta olması;

yetle karşılamalı, ancak bunun yanında, özellikle de yeni

dünya genelindeki insanların neredeyse yarısının yoksul-

tekellerin ortaya çıktığı bir ortamda bu teknolojilerin kime

luk sınırına bir sağlık harcaması ya da tarımda yaşanabile-

ait olduğu, kimin çıkarlarına hizmet ettiği gibi zorlu sorula-

cek bir kuraklık mesafede olması.

rı da sormaya cesaret etmeliyiz. Bizi etkileyen değişimleri
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yönetebilmek için akılı bir teşvik, kamu mülkiyeti ve yasal

yükselen otoriter anlayışa karşı sivil toplumu koruyacak

düzenleme sistemine ihtiyacımız var.

çok uluslu kurumlara ihtiyacımız var.

Aynı şekilde, vergilendirme ve kamu harcamaları ko-

Küreselleşme 4.0’ın yönetilebilmesi için devletle-

nusunda da yeni yaklaşımlar benimsememiz gerekiyor.

rin de duyarlı ve cesur bir liderlik sergilemesi gerekiyor.

En zengin bireyler ve şirketler uzun süredir kendilerine

Politikacıların, vatandaşların öfkesini kendi çıkarlarına kul-

düşen payı ödemekten kaçınırken, bu alanda mantıklı

lanmaya çalışmakla yetinmemesi, bu huzursuzluğun köke-

bir reforma da engel oluyor. Özellikle şirket yöneticileri-

ninde yatan sebepleri anlaması ve çözmesi gerekiyor.

nin geçen yıl düzenlenen Davos zirvesinde ABD Başkanı

Neyse ki böyle liderler sadece masallarda yaşamıyor.

Donald Trump’ın trilyonlarca dolarlık vergi indirimini

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jea-in zengin kesim-

ayakta alkışlaması umut kırıcı bir durum. İyi niyetli elitler

den ve şirketlerden alınan vergilerle asgari ücreti yüksel-

daha kapsayıcı bir küreselleşme yaratma konusunda sa-

terek, kamu harcamalarını artırarak yoksullukla mücadele

mimiyseler, söyledikleriyle yaptıklarının birbirini tutması

ediyor. Vatandaşların esenliğini devletin başarısının temel

gerekir.

ölçütü olarak belirleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda
Ardernde eşitsizlikle mücadele konusunda iddialı bir prog-

Yeni kurumlara ihtiyaç var

ram yürütüyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da femi-

Bu politik sıkıntıları aşmanın tek yolu çok taraflı bir anla-

nist bir küresel kalkınma politikasını açıkça benimsedi.

yış olmaya devam ediyor. Ancak uluslararası işbirliğinin
çok daha demokratik, feminist ve insan odaklı bir çerçeveye oturtulması gerekiyor. Küreselleşmenin geleceğini
tartışırken Kenya’nın Nakuru kentindeki bir kadın çiftçiye

Bu liderler küreselleşmenin herkesin yararına olacak
şekilde yönetilebileceğinin canlı kanıtları. Bu isimler neoliberalizmle zehirlenenlerin kendilerinden utanmasını sağlıyor ve daha insani bir küresel ekonominin ulaşılabilir me-

de Manhattan’daki şirket yöneticileri kadar değer veril-

safede olduğu konusundaki umutları artırıyor.

mesi gerekiyor. Şirketlerin sömürüsüne karşı çıkacak ve

Kaynak: Winnie Byanyima, 19 Aralık 2018
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Yapay Zekânın
Tartışmalı Geleceği
KAVEH WADDELL

Ray Kurzweil’e göre, insanlar kadar zeki makineler 2029’da
icat edilecek. Robotikçi Rodney Brooks ise bunun “saçmalık” olduğunu söylüyor. 2029’da makinelerin ancak bir fare
kadar zeki olabileceğini savunuyor. İnsan zekâsına yakın
bir aşamaya ancak 2200’de ulaşılabileceğini düşünüyor.
Bu iki tahmine baktığımızda, yapay zekâ araştırmacılarının 11 yıl ila 182 yıl arasında bölündüğünü görüyoruz.
Yazar Martin Ford, bunu yapay zekâ alanındaki hemen her
şeyin tartışmalı olmasına bağlıyor: “Bu henüz oturmamış
bir alan, fizik gibi değil.”
YZ startup’lar, ürünler ve araştırma projeleri için verimli bir alan gibi görülebilir ancak gerçekte, belirsizlikle
kaplı bir alanda hareket ediliyor. Hiç kimse nihai hedefe
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ne zaman ulaşılabileceğini bilmiyor: İnsan zekâsına sahip

Denetimsiz öğrenme

bir makine.

Her konuda bir tartışma yaşandığını söyleyemeyiz. Bir sonraki adımın ne olacağı konusunda genel bir fikir birliği var.

Henüz emriyo aşamasında

Pek çok kişi buna “denetimsiz öğrenme” diyor. Yapay zekâ,

Ford’a göre, yapay zekâ henüz embriyo aşamasında. İnsan

tıpkı bir çocuk gibi, etrafta dolanabilir, onu bunu çekiştirip

zekâsına ulaşma yolunda ancak yüzde 1’lik bir ilerleme

dürtebilir, başını belaya sokabilir ve bu sırada dünya hak-

kaydedebildi. Yapay zekâ alanındaki gelişmeler, 1950’ler-

kında pek çok şey öğrenebilir.

de Amerikalı bilgisayar bilimcisi John McCarthy’nin “yapay

Mevcut yapay zekâ eğitim yöntemlerinden kes-

zekâ” kavramını öne atmasıyla başladı. Bugün yaşadığımız

kin bir kopuş var. Etiketlenmiş veriler (kedi olarak eti-

çılgınlık, derin öğrenme (kalıp bulma ve fotoğraflardaki

ketlenmiş kedi fotoğrafları mesela) artık eskisi kadar

nesneleri tanımlama) denen bir teknikle alevlendi.

kullanılmayacak.

Derin öğrenmenin neticesinde, yapay zekânın kendi
kendine insan zekâsına ulaşacağı savunuldu. Ancak bu da

“Bugün bir bilgisayara kahve fincanının ne olduğunu

pek mümkün görünmüyor.

öğretmek için ona binlerce kahve fincanı gösteriyo-

Ford’a göre, Kurzweil pek çok alanda kendini gösteriyor. Öncelikle “mühendis kötümserliğinden” mustarip
olan meslektaşlarına karşı pek sabırlı değil. Kurzweil’a

ruz. Hiçbir anne baba çocuğuna binlerce kahve fincanı göstermemiştir.”

göre, insan zekâsına benzer bir zekâ doğrusal bir şekil-

Andrew Ng

de değil, üstel bir inovasyon patlamasıyla ortaya çıkacak.

Google ve Baidu’nun
eski yapay zekâ ekibi lideri

Ford, Kurzweil’a hak veriyor: “Ancak mühendislerin kötümserliği de bir gerçek. Burada mesele kimin haklı olduğu;
kötümserler mi iyimserler mi?”

Kaynak: Axios
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2018’in Belki De Hiç
Duymadığınız 50 Güzel Haberi
ANGUS HERVEY

Bu yıl dünya dağılmadı. Siz haberleri yanlış yerlerden
takip ettiniz.
Geçtiğimiz 12 ay boyunca, küresel medya pek çok kötü
haber verdi. Oysa 2018’de sağlık konusunda büyük kazanımlar, yükselen yaşam standartları, temiz enerjiyle ilgili
bazı önemli ilerlemeler ve daha başka şeyler de oldu. Biz,
2018’in iyi haberlerini topladık. Keyfini çıkarın…
Dünyamızı korumaya çalıştık
1

Ekvador Amazonlarında yaşayan Sinangoe’lu Kofan
halkı, Aguarico Nehri su kaynaklarını korumak ve
32.000 hektar yağmur ormanını etkileyecek 52 madencilik faaliyetini durdurmak için verdiği hukuki mücadeleyi kazandı. (Amazon Frontlines)
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2

3

Birleşmiş Milletler; ozon deliğinin, Kuzey Kutbu ve

yüksek olduğu yer olan Avrupa’da gençlerde bu oranı-

rinde ise 2060’ta tamamen kapanacağını açıkladı.

nın azaldığını açıkladı. En büyük düşüş ise İngiltere’de

(Gizmodo)

gerçekleşti. (CNN)

Kaliforniya’da, Tehlike Altındaki Türler Yasası kapsa-

13

oranı yetişkinlerde yüzde 16, çocuklarda ise yüzde 35

tilkisi, tüm memeliler arasında tehlikeyi en hızlı atla-

düştü. Pek çok ülke, 2030 yılına kadar bu hastalığı or-

tan hayvan oldu ve tehlike altındaki türler listesinden

tadan kaldırma hedefinde ilerliyor. (Undark)
14

On yıldır süren tartışmaların ardından nihayet 2018’de
yanus hayatını korumak konusunda tarihi öneme sahip
kerelere başlamayı kabul etti. (National Geographic)
Nijer, Afrika tarihindeki en büyük olumlu değişime

15

oldu. (Malaymail)
16

laşma oranını yüzde 44 düşürmeyi başararak sağlık
otoritelerini şaşırttı. (Telegraph)
17

Kolombiya’daki Chiribiquete Ulusal Tabiat Parkı 4,3
milyon hektar genişletildi ve böylece burası dünyanın

53 oranında azalttı. (Borgen)
18

Dünya Sağlık Örgütü, 1973 yılında Küba’nın başarısının ardından, Paraguay’ın da 2018 yılında sıtmayı yok

en büyük korunan yağmur ormanları ulusal parkı hali-

ederek Amerika kıtasında bunu başaran ikinci ülke ol-

ne geldi. (WWF)
8

Tanzanya son on yılda sıtma nedeniyle gerçekleşen
ölümleri yetişkinlerde yüzde 50, çocuklarda ise yüzde

tehlike altındaki dünya mirası listesinden çıkardı. (BBC)
7

Dünyanın en büyük HIV’le yaşayan nüfusa sahip ülkesi olan Güney Afrika, 2012 yılından bu yana yeni bu-

dı. (Guardian)
için atılan iyileştirici adımlar işe yaradı ve UNESCO resifi

Malezya, Batı Pasifik’te HIV ve frenginin doğum yoluyla anneden bebeğe bulaşma riskini düşüren ilk ülke

imza attığını ve 200 milyon yeni ağaç diktiğini açıklaDünyanın en büyük ikinci resifi olan Belize Set Resifi

New York ve Virginia, okullara ruh sağlığı eğitim dersleri getiren yasayı çıkaran ilk iki ABD eyaleti oldu. (CNN)

ilk uluslararası anlaşma olan Paris Anlaşması için müza-

6

2010 yılından bu yana, dünyada HIV/AIDS bulaşma

mında koruma altında bulunan dünyanın en küçük

140 ülke, açık denizlerde aşırı avlanmayı durdurup ok-

5

Dünya Sağlık Örgütü, dünyada içki içme oranının en

Kuzey Yarımkürede 2030, dünyanın diğer yerle-

çıkarıldı. (Conservaca)
4

12

duğunu açıkladı. (WHO)

Seyşeller, Hint Okyanusu’nda 130.000 kilometrekarelik yeni bir deniz rezervi yarattı ve sularını gelecek
nesiller için yasadışı avlanmaya karşı korumaya aldı.

Daha hoşgörülü bir gezegen olma

(National Geographic)

yolunda ilerledik
19

nın anayasaya aykırı olduğuna hükmetti ve hükümete

Küresel sağlık için önemli adımlar
9

bu yasağı kaldırması için 18 ay süre tanıdı. (BBC)

Yeni bulunan bir kolera aşısı dünya çapında tam 25
milyon doz uygulandı ve tarihteki en büyük aşılama

20 Yapılan yeni araştırmalar kadın sünnetinin son 20 yılda Kuzey Afrika’da yüzde 57,7’den yüzde 14,1’e; Batı

yolculuğu için hazırlıklar başladı. (UNICEF)

Afrika’da yüzde 73,6’dan yüzde 25,4’e; Doğu Afrika’da

10 Hindistan, 2013’ten beri anne ölümlerinde yüzde

ise yüzde 71,4’den yüzde 8’e düştüğünü ortaya çıkar-

22’lik düşüş kaydetti. Bu, beş yıl öncesine kıyasla, her

dı. (Guardian)

gün ortalama 30 yeni annenin kurtarıldığı anlamına
geliyor. (Tel Wire)
11

Gana, Sahra Altı Afrika’da trahom hastalığını yok eden
ilk ülke oldu. Bu hastalık, 2000 yılında 2,8 milyon kişiyi yani nüfusun yüzde 15’ini körlük riskiyle karşı karşıya getirmişti. (Devex)

Kosta Rika Yüksek Mahkemesi, eşcinsel evlilik yasağı-

21

Hindistan Yüksek Mahkemesi, sömürge döneminden
kalan ve eşcinsel ilişkiyi mantıksız, savunulamaz ve
keyfi olduğu gerekçesiyle suç sayan yasayı kaldırdı.
(Al Jazeera)

22 Yeni Zelanda, Filipinler’den sonra, aile içi şiddete
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maruz kalanlara 10 gün ücretli izin hakkı tanıyan ikinci

Bazılarımızın yaşam standardı yükseldi

ülke oldu. (Guardian)

28 UNDP’nin yeni raporu Hindistan’da 2005 yılından bu

23 Kanada, dünyada marihuanayı yasallaştıran ikinci ülke

yana 271 milyon insanın yoksulluktan kurtulduğunu ve

oldu. (BBC)

ülkenin yoksulluk oranının son on yılda neredeyse yarıya indiğini gösteriyor. (Times of India)

24 Ortadoğu’da insan hakları bakımından önemli bir dönüm noktası yaşandı; Lübnan’da bir mahkeme eşcin-

29 Uluslararası Enerji Ajansı, geçen yıl 120 milyon kişi-

selliğin suç olmadığı yönünde yeni bir karara imza

nin elektriğe erişiminin sağlandığını açıkladı. Böylece

attı. (Beirut)

elektriğin bulunmasından bu yana ilk kez dünya nüfusunun bir milyardan daha azı karanlıkta. (IEA)

25 Tunus, İslam hukukuna aykırı olarak, kadın ve erkeklere
eşit miras hakkı tanıyan yeni bir yasa çıkardı ve bu ko-

30 Dünyada 1950 yılından bu yana doğurganlık oranı (bir

nuda adım atan ilk Arap ülkesi oldu. (Dhaka Tribune)

kadının doğurduğu ortalama çocuk sayısı) yüzde 50
azaldı. (BBC)

26 Pakistan’da meclis, trans vatandaşların temel haklarını güvence altına alan ve işverenlerin her türlü ayrımcılığını yasaklayan yasayı onayladı. (El Cezire)

31

Bangladeş’te çocuk ölüm oranı, 1990’dan bu yana yüzde 78 azaldı. Bu kadar yüksek bir düşüş oranına bugü-

27 İskoçya; lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve in-

ne kadar hiçbir ülkede rastlanmamıştı. (Kinder-World)

terseks hakları eğitimini okul müfredatına sokan ilk

32 Çin’de solunum yolu hastalıkları kaynaklı ölüm oran-

ülke oldu. (The Scotsman)

ları; artan gelir, yemek pişirmede kullanılan daha
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temiz yakıtlar ve daha iyi sağlık hizmetleri sayesinde,

anlaşması imzaladı ve binlerce aile yeniden bir araya

1990’dan bu yana yüzde 70 azaldı. (Twitter)

geldi. (BBC)

33 Dünyada demokrasi yayıldı. Her 10 ülkeden 6’sı artık
demokratik sistemle yönetiliyor. (Pew Research)
34 Yeni bir küresel gençlik anketi, gençlerin yetişkinlerden

43 Milyonlarca mülteciye rağmen Almanya’da bildirilen
suç oranı yüzde 10 azalarak son 30 yılın en düşük seviyesine indi. (Washington Post)

daha iyimser olduğunu gösterdi. Kenya, Meksika, Çin,
Nijerya ve Hindistan’da 10 gençten 9’u geleceği hak-

Plastik atıkları azaltma girişimleri…

kında olumlu şeyler düşündüğünü söylüyor. (Guardian)

44 Aralarında Coca Cola, Kellogs ve Nestle’nin de olduğu 250 dünya markası, 2025 yılına kadar plastik am-

Temiz enerjiye geçiyoruz
35 Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Allianz, kömürle çalışan elektrik santralleri ve kömür madenlerini

balajlarının yüzde 100’ünü yeniden kullanılır, geri dönüştürülebilir veya kompost edilebilir hale getirmeyi
kabul etti. (BBC)

sigortalamayı bırakacağını açıkladı. Repsol, artık pet-

45 Avrupa Parlamentosu, denizlerdeki çöpün yüzde 70’ini

rol ve doğalgaz için yeni kaynak aramayacağını söyle-

oluşturan tek kullanımlık plastikleri tamamen yasakla-

yen ilk büyük fosil yakıt üreticisi oldu. (Bloomberg)

dı. Bu yasak 2021’de yürürlüğe girecek. (Independent)

36 Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, yenile-

46 2018’in sonu itibariyle, yarısı Afrika kıtasında yer alan

nebilir enerji kullanma hedefini yukarı çekti ve 2030

32 ülke, plastik torbalara yasak getirdi. (Quartz)

yılına kadar yüzde 35 oranında temiz enerjiye geçe-

47 Çin, 2008’de gelen yasaktan bu yana plastik torba

ceğini açıkladı. (Engadget)
37 ABD, 2018’de 14 eyaletteki 22 kömür fabrikasını kapatarak 15.4 GW kirli enerjiden vazgeçti. 11 Avrupa ül-

kullanımının yüzde 66 oranında azaldığını ve bunun
yaklaşık 40 milyar poşet anlamına geldiğini açıkladı.
(Earth Day)

kesinden bazısı kömür madenlerini tamamen kapat-

48 İngiltere, dört yıl önce tek kullanımlık plastik tor-

tı, bazısı da 2030 yılına kadar kapatacağını açıkladı.

baları ücretli hale getirmişti. Bu uygulamanın ar-

(Clean Technica)

dından ülkede 9 milyar daha az plastik torba kul-

38 İrlanda, tüm partilerin desteğini alarak çıkardığı yasa
ile fosil yakıtları bıraktığını ilan eden ilk ülke oldu.
(Guardian)

lanıldı ve deniz dibindeki plastik atık oranı düştü.
(Independent)
49 Avustralya’nın en büyük iki perakende mağaza zinci-

39 İspanya madenciler için erken emeklilik düzenlemeleri

rinde tek kullanımlık plastik torbalar kaldırıldı. Bu dü-

getirerek yıl sonuna kadar kömür madenlerinin çoğu-

zenlemenin ardından ülkedeki plastik torba kullanımı

nun faaliyetini durduracağını taahhüt etti. (Guardian)

üç ayda yüzde 80 azaldı. Böylece 1,5 milyar plastik
torbanın atık olması önlendi. (NY Post)

Savaş, suç ve şiddette mütevazı düşüş sürüyor
40 On yıl süren çabadan sonra, Afganistan’ın kara mayınları bakımından en ölümcül şehirlerinden olan Herat,
kara mayınlarından arındı. Böylece ülkenin yüzde 80’i
temizlenmiş oldu. (Reuters)
41

DAEŞ’in çöküşünün ardından, Irak’taki sivil ölümleri
2018’in ilk beş ayında yüzde 80 gibi çarpıcı bir oranda
azaldı. (Anti-War)

42 Etiyopya ve Eritre, 20 yıllık bir savaşın ardından barış

Ve yılın en güzel haberi…
50 Pasifik’te, 600 metre uzunluğunda bir şeritten oluşan
insansız çöp temizleme sistemi kuruldu. Arkasındaki
kâr amacı gütmeyen ekip, başlangıçta bazı aksaklıkları olsa da bu sistemin, yedi yıl içinde Pasifik Büyük
Çöp Alanının yarısını temizleyebileceğini düşünüyor.
(Ocean Cleanup)
Kaynak: Medium.com
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