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Kopenhag Gelecek Araştırmaları 
Enstitüsünden Faheem Khan, Scenario 
dergisindeki makalesinde, dünyada gücün 
Batı’dan Doğu’ya kayması, bölgeselleşme ve 
Dördüncü Sanayi Devrimi ile şekillenmekte 
olan gelecek senaryolarını ele aldı.

Yeni Ticaret Çağı: 
Doğululaşma, 
Bölgeselleşme ve 
Dördüncü Sanayi 
Devrimi
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Ufkun ötesine baktığımızda küresel ekonominin önemli bir 

yapısal dönüşüm geçireceğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 

Küresel ekonominin gelecekteki yönüne dair çok çeşitli öngö-

rüler söz konusu. NATO’nun ölümünden Çin’in öne çıkışına, 

Asya Yüzyılından Afrika’nın yükselişine, AB’nin geleceğinden 

“Dördüncü Sanayi Devrimi”nin olanak ve sonuçlarına ilişkin 

belirsizliğe kadar geleceğin neler getireceğini söylemek çok zor.

Ancak jeopolitik manzaranın ve küresel ekonominin önümüz-

deki on yıllarda öncelikle üç kilit faktör tarafından biçimlendi-

rileceğini öngörebiliyoruz: 

1 Gücün Batı’dan Doğu’ya kayması

2 Bölgesel güçlerin belirmesiyle birlikte parçalanma ve bölge-

selleşmenin artması 

3 Dördüncü Sanayi Devrimi

Rakamlara baktığımızda önümüzde bir Asya Yüzyılı’nın durduğu 

inkâr edilemez bir şekilde öne çıkıyor. Çin ekonomisi daha şim-

diden GSYH bakımından (PPP olarak) en büyük küresel ekonomi 

olmuş durumda. Mevcut büyüme hızlarında (2016 rakamlarına 

göre Çin yüzde 6,7 ve ABD yüzde 1,6) büyük değişiklikler yaşan-

madığı durumda, Çin 2027’de ABD’yi gerçek büyüklük olarak da 

geride bırakacak. Hindistan’ın da salt büyük nüfusu sayesinde 

potansiyelini artıracağı öngörülebiliyor. ABD Ulusal İstihbarat 

Konseyi, Hindistan’ın GSYH, askeri harcamalar ve teknoloji ola-

rak 2045’te ABD’yi geçebileceği sonucuna vardı. BM öngörüle-

rine göre 2030’da dünya nüfusu 8,5 milyara çıkmış olacak; bu 

insanların en az 5 milyarı Asya’da yaşayacak. Avustralya ve Yeni 

Zelanda, Güney Pasifik’teki Batılı ülkeler olarak Asya Yüzyılı ko-

nusunda sayısız rapor hazırladılar ve politikalar önerdiler. Öte 

yandan Güney Çin Denizi, Çin açısından artan askeri gücünü 

yerleşik küresel koruyucu kuvvet karşısında test edeceği bir kü-

resel kesişme noktası haline gelmiş bulunuyor.

Ne var ki gücün Batı’dan Doğu’ya kayması konusu onlarca yıldır 

gündemimizde. Daha önce Japonya’nın ABD ekonomisini kaç yıl 

içinde geçeceğini tartışmıştık. Ancak Japon ekonomisinin son 20 

yıllık tarihi ne kadar yanıldığımızı gösteriyor. Böyle bir şey olmadı. 

Şimdi odaya yeni olarak Ejderha ile Fil girdiler. Her ikisi de ABD’yi 

geçecek gibi görünüyor. Gerçekten, böyle bir şey olacak mı?

Şu da var ki, dünyanın en büyük iki ekonomisi olacağı öngörülen 

bu iki ülkenin kişi başı ulusal gelirleri çok büyük nüfusları nede-

niyle görece küçük olacak. Bu toplumların gelir dağılımı konu-

suna nasıl yaklaşacağı küresel eşitsizliği ele almada önemli bir 

faktör haline gelebilir.

Bölgeselleşme, büyük ya da bölgesel güçlerin ilişkileri geliştir-

me ve ticaret sorunlarını çözmede tek taraflı stratejileri tercih 

etmesi anlamına geliyor. Son yıllarda Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) çerçevesi içinde bölgesel ticaret anlaşmaları hızla yay-

gınlaştı. Ticaretin artan bölgeselleşmesi ve bölgesel ticaret 

anlaşmalarının tercih edilmesi mevcut küresel ticaret çerçeve-

sinin istikrar ve gücünün altını oyuyor ve DTÖ gibi uluslararası 

kurumların rolünü azaltıyor. Yukarıda sayılan nedenlerden Asya 

ve Güneydoğu Asya gibi hipotetik bölgesel alanlar düşünmek 

yararlı olacaktır.

Çok kutuplu dünyanın yükselişini hızlandıracak dört faktör söz 

konusudur:

1 Korumacılığın ve ticaret engellerinin artması

2 Ucuz işgücüyle arbitraj olanaklarının ortadan kalkması

3 Üretimin tüketim yerine yakınlaşması

4 Yükselmekte olan ekonomilerde tüketici talebinin artışı. 

Ayrıca iklim değişikliğinin sonuçlarının farklı bölgesel yansıma-

ları da gelecekte ticaret akışlarının (özellikle gıda güvenliği açı-

sından) biçimlenmesinde önemli bir faktör olabilir. 

Çin, açıktır ki dünya ister parçalanmış ister küreselleşmiş olsun 

her durumda önemli bir bölgesel ve küresel oyuncu olacaktır. 

Çin-güdümlü küreselleşme (ya da Doğululaşma) vizyonunu gö-

zümüzün önüne getirebilmek için Bir Kuşak Bir Yol politikasına 

bakmak yeterli olacaktır. Toplam GSYH’sı 23 trilyon doları (kü-

resel GSYH’nın üçte biri) ve toplam nüfusu da 4,4 milyarı (dün-

ya nüfusunun yüzde 62’si) bulan 60’dan fazla ülke bu projenin 

planlarına dahil olmuştur.

Şimdi Başkan Trump Çin’e karşı bir ticaret savaşı yürütüyor. 

Bunun uzun vadede getireceği sonuçlar bugünden bilinemez, 

kısa vadedeki etkileri ise sadece ABD’ye yarar sağlayacak ve 

bu da diğer ülkelerin bu işin neresinde olduklarını düşünmeye 

“Dünyanın küreselleşme 
bakımından dönüşü olmayan 
noktayı geride bıraktığı ileri 

sürülebilir. Bugün içinde 
yaşadığımız küreselleşmiş 

dünyayı, etrafı duvarlarla çevrili 
ulus devletlere geri dönmeye 

zorlamanın mümkün olmaktan 
çıktığı bir noktada olduğumuzu 

unutmamak gerekir.”

U
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başlamalarını getirecektir. Çin Bir Kuşak Bir Yol projesi aracılı-
ğıyla kendi politik sistemini ve ideolojisini yaymaya başlayacak 
olursa, bu jeopolitik alanın gelecekteki görünümü hakkında 
önemli bir işaret olacaktır. Bu durumda ABD-Çin ilişkileri daha 
çok ABD-SSCB ilişkisine benzer bir hal alacaktır.

Bu jeopolitik gerçekliğin temel bir olgusu, daha önce Soğuk Savaş 
sonrası dönemde olduğundan farklı olarak, tek bir gücün ulusla-
rarası politik ve ekonomik düzenin garantörü olamayacak olma-
sıdır. Yeni beliren devlerle eskileri arasındaki rekabet tek kutuplu 
dünyaya kıyasla çok daha yoğun olacağı için, gelecekteki güçler 
dengesinde yol almak birçok ülke için giderek daha zor olacaktır. 
Belli bölgelerdeki hükümetler “doğru ata oynamaya” zorlanacak, 
bu da özellikle Ortadoğu ve Güneydoğu Asya gibi daha oynak 
bölgelerdeki diplomatik ilişkileri ciddi şekilde sınayacaktır.

Bu çok kutuplu, parçalanmış dünyanın alternatifini aramak 
için teknolojik yayılmanın gücüne bakmak gerekir. Dünyanın 
küreselleşme bakımından dönüşü olmayan noktayı geri-
de bıraktığı ileri sürülebilir. İnternet artık kalıcı bir olgudur. 
Geleceğe bakarak küreselleşmeciler mi milliyetçiler mi ya da 
serbest ticaret mi korumacılık mı diye düşündüğümüzde, bu-
gün içinde yaşadığımız küreselleşmiş dünyayı -kimileri fiziki 
duvarlar inşa etme hevesine kapılsa da-   etrafı duvarlarla 
çevrili ulus devletlere geri dönmeye zorlamanın mümkün ol-
maktan çıktığı bir noktada olduğumuzu unutmamak gerekir. 
Popülist korumacı politikaların cezbedici yanını kavramak 
kolaydır: Yerel işleri korumak ve yabancı şirketleri vergilen-
dirmek. Ancak araştırmalar bu tür politikaların uzun vadede 
verimsizlikleri desteklediğini ve tüketiciler için daha yüksek 
maliyetler getirdiğini gösteriyor. 2008-2016 arasında G20 

ülkeleri 1600 adet yeni korumacı önlem uygulamaya sokar-
ken sadece 400 önlemi iptal ettiler.

İş yerleri, ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki gelecekteki iliş-
kileri artan ölçüde biçimlendirecek önemli bir faktör de Dördüncü 
Sanayi Devrimi’dir. Artan otomasyon ve makine zekâsındaki ge-
lişmeler yeni küresel ekonominin belirleyici kuvvetleri olacaktır. 
Bu, sermayenin işgücü üzerindeki gücünde büyük bir kayma ya-
ratacaktır. Esasen otomasyon beceri zincirinde ne kadar yukarı-
lara tırmanacağına bağlı olarak, işgücünü üretim faktörü olarak 
temelden değiştirecektir. Otomasyon öte yandan, Çin örneğini 
üçüncü dünya ülkeleri için yoksulluktan kurtuluşun aydınlık bir 
yolu olmaktan çıkarıp izlemeye değer olmayan karanlık bir tüne-
le dönüştürecektir. Bu, ucuz işgücünün bir zamanlar olduğu gibi 
değerli olmaya devam edemeyeceği anlamına geliyor. Çin de bu-
nun farkında ve yeni teknolojileri ve hizmetleri ihracat güdümlü 
ekonomisinin ön cephesine yerleştiren “Made in China” politika-
sıyla kendini Dördüncü Sanayi Devrimi’nin olası sonuçlarına karşı 
konsolide etmeye çalışıyor. Otomasyonun artması ayrıca ticaret 
kalıplarının mamul ve ara mallardan hammaddelere doğru kaya-
cağı anlamına geliyor. Artan otomasyon ve tedarik güvenliğinin 
öne çıkması üretimin yerelleşmesini daha da destekleyecektir.

Elbette, gelecek tam açık değildir. Gelecek on yıllarda statüko-
yu korumak muhtemelen daha az mümkün olacaktır. Ek olarak, 
popülist söyleme ve bu temelde seçilen liderlere yönelim koşul-
larında ortak çıkarlar ve statik ekonomik düşünce fikri pek yankı 
bulmayacaktır. Bütün bu gelişmelerin olası sonuçları üzerine 
kendinden emin bir şekilde öngörüde bulunmak pek mümkün 
değildir. Ama Bir Kuşak Bir Yol projesi uluslararası ticaretin de-
ğişen mimarisi hakkında bize bir fikir verebilir.
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ABD’deki ara seçimlerin tamamlanmasıyla, pek çok uzman ABD’nin Çin 
karşısındaki konumunun netleşeceğine inanıyor. Temsilciler Meclisinde 
çoğunluğu kazanan Demokratlar ve Başkan Trump, Çin’e baskıların artı-
rılmasında birleşiyor. Washington’un ABD-Çin ilişkilerinde yeni ve daha 
çatışmacı bir paradigma arayışı hızlandı.

ABD’nin mevcut kaygılarının ve Çin’in ekonomik politikaları ile güvenlik 
meselesinin büyük oranda partiler üstü olduğunu düşünebilirsiniz ama 
buradan yola çıkarak ABD’de Çin’le nasıl baş edileceğine dair geniş bir 
stratejik ve politik uzlaşı olduğunu söylemek doğru değil. Aslında üç te-
mel konuda (ekonomi, politika ile ideoloji, strateji ile güvenlik) bazı uzla-
şılar olsa da önemli fikir ayrılıkları da var.

“Çin’in Ekonomik Faaliyetlerine Karşı Çıkalım  
Ama Ticaret Savaşı Başka”
Ticaret meselesi ABD-Çin gerginliğinde çok bariz bir unsur. Çin’in eko-
nomik faaliyetlerine karşı ABD’de geniş kapsamlı bir uzlaşı oluştu. ABD 

ABD Yeni Bir 
Çin Paradigması 
Arıyor

John L. Thornton China 
Center’ın direktörü 
Cheng Li ve aynı 
merkezin araştırma 
asistanı Diana Liang, 
Brookings Enstitüsü’nün 
sitesinde yayınlanan 
analizlerinde 
Washington’un  
ABD-Çin ilişkilerinde 
yeni ve daha çatışmacı 
bir paradigma arayışının 
hızlandığına dikkat 
çekiyorlar.
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iş ve hükümet çevreleri, 
Çin’in fikri mülkiyet hakları 
ve teknoloji transferleri ko-
nusundaki kötü sicili üze-
rinde hemfikir. Geçmişte 
ABD iş dünyasının liderle-
ri Çin’e karşı çatışmacı bir 
tavrı destekliyordu ama 
son yıllarda Çin pazarına 
girmekte yaşanan sıkıntılar, 
aynı liderlerin ABD’yi sakin-
leştirmeye çalışmasına yol 
açtı. Çin’in sanayi politikası, 
özellikle de “Made in China 
2025” girişimi, ABD şirket-
lerinde derin bir kırgınlık ya-
rattı. Bu faaliyetlere, adil piyasa 
rekabeti yerine, “devlet kapitalizmi” 
damgasını vurdular.

Ancak aynı desteği Trump’ın Çin’e açtığı ticaret savaşında gös-
termiyorlar. Çin uzmanları ve iş çevreleri böyle bir savaşın ABD 
çıkarlarına ters olduğunu düşünüyor. Çin’e ekonomik faaliyet-
lerini düzeltmesi için baskı yapmak başka, dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisiyle bağları koparmak başka bir şey. Özellikle 
de Çin, AB ve Japonya’yla olan ekonomik ilişkilerini güçlendir-
me kararlılığını sık sık dile getirdiğinde.

Çin Nüfuz Kazanıyor
Siyasi ve ideolojik cephede, Çin’in denizaşırı ülkelerdeki nüfuz 
kazanma faaliyetleri büyük kaygı yaratıyor. Medya ve düşünce 
kuruluşlarının raporları, Çin’in ABD üniversitelerinde ve aka-
demisyenler arasında siyasi faaliyet yürüttüğünü söylüyor. Bu 
faaliyetin amacı, ABD kurumlarında ve düşünce liderleri ara-
sında Çin yanlısı olanların sayısını artırmak. ABD’liler bu faali-
yetlerden oldukça rahatsız.

Güvenlik Meselesi
Güvenlik ve strateji çevre-
leri, çok sert bir tartışmaya 
tutuştu. ABD-Çin ilişkilerini 
yeniden tamamlamak ge-
rektiğine inanılıyor. Yeni bir 
strateji geliştirmek kaçınıl-
maz. Çin’in askeri moder-
nizasyonu, hızlı bilimsel ve 
teknolojik gelişmesi, yapay 
zekâ alanındaki faaliyetleri 
gözlem altında.

Eski stratejinin Çin’i ulusla-
rarası kurallara ve normlara 
uymaya zorlayamadığı orta-
da. Ancak yeni stratejinin de 

ABD çıkarlarına uygun olması 
gerekiyor. Şimdiye kadar sağlam bir strateji geliştirilemedi.

Sonuç: Yanlış Hesap Pahalıya Patlayabilir
Böylesine kapsamlı değişim dönemlerinde hiçbir şeyin (buna 
her türlü çatışma da dahil) kaçınılmaz olmadığını bilmek ge-
rekiyor. ABD’nin Çin politikasının kökünden değişmesi için sıkı 
bir tartışma süreci yürüyor. Bu tartışmanın nasıl yol aldığını iz-
lemek, ABD-Çin ilişkilerinin nasıl yol alacağı hakkında bir fikir 
verebilir. İlişkilerin kontrolden çıkmasının önlenmesi gereki-
yor. İki ülke arasında, üst düzeyde diyaloğu sürdürmek faydalı 
olabilir. ABD’deki politika değişiklikleri bizi dönüşü olmayan, 
yıkıcı bir yola sürüklememeli. Yanlış hesaplara ve yanlış anla-
şılmalara yer vermemeli.

Son olarak, şunu asla unutmayalım: Her şey daha kötü olabilir. 
Özellikle iki ülke de iç politikada korku ve kaygıyı pompalarsa. 
Kendimizi birbirimizin yerine koymalı, eleştirileri dinlemeli ve 
daha iyi bir yol bulmalıyız.

“Çin’e ekonomik faaliyetlerini 
düzeltmesi için baskı yapmak 

başka, dünyanın en büyük 
ikinci ekonomisiyle bağları 

koparmak başka bir şey. 
Özellikle de Çin, AB ve 

Japonya’yla olan ekonomik 
ilişkilerini güçlendirme 
kararlılığını sık sık dile 

getirdiğinde.”

5



6
İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Çin ve Rusya, ulusal paralarının hem karşılıklı hem de uluslararası ticaret-
te kullanımını artırmak için bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu anlaşma 
ile ABD dolarına bel bağlamayı bırakma niyetinin altını çizmiş olacaklar.

ABD’nin getirdiği ek yaptırım ve gümrük vergilerinin yarattığı kaygı, bu iki 
ülkeyi, yeni bir uluslararası finansal ödeme sisteminin geliştirilmesi fikrine 
yönlendiriyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Kasım ayı başında Çin’e 
yaptığı ziyarette, iki ülkenin; ödemelerin direkt yuan ve ruble ile yapılacağı 
yeni bir sınır ötesi ödeme sistemine geçmek konusunda görüştüklerini dile 
getirdi. Ayrıca Çin’in UnionPay kredi kartının Rusya’da ve Rusya’nın Mir kar-
tının da Çin’de kullanılabilmesi için görüşmelerin devam ettiğini de söyledi. 
Yeni finansal altyapı yaratma çabasının nedeni ise, ABD ile olan ilişkilerde 
devam eden bozulma ve Washington’un daha fazla ekonomik yaptırım uy-
gulama tehdidi.

Yaptırımlara Karşı Tepki: Rusya ve Çin İşbirliği 
Medvedev; Rus ve Çin hükümetleri arasındaki 22’nci olağan toplantıdan 
önce; “Çin kendi sistemini, Rusya da kendininkini muhafaza etmelidir” 
dedi. “Bu bağlamda, bu tür bir işbirliği çok faydalı olacaktır zira gerçekleşir-
se hiç kimse finansal trafiğin gelişimini engelleyemeyecektir” diye ekledi. 

Doların Tahtı 
Sallanıyor mu? 

Çin ve Rusya, 
yaptırımlardan kaçınmak 
için, doların hâkimiyetini 
kıracak yeni bir ödeme 
sistemi arayışında… 
Ayrıca ticari ödemelerin 
yuan ve ruble ile 
yapılması için sınır ötesi 
anlaşmalar yapmayı 
düşünüyorlar. South 
China Morning Post’ta 
yazan Karen Yeung’a 
göre bu hareketin itici 
gücü ABD’nin daha fazla 
ekonomik yaptırım 
uygulama tehdidi.

Ç
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Ayrıca Çin ve Rusya arasındaki ticaretin 2020 yılında, 200 mi-

yar dolara çıkacağının öngörüldüğünü belirtti.

ABD, Avrupa Birliği ve diğer Batılı ülkeler; 2014 yılında Rusya’nın 

Kırım’ı zorla ilhak etmesinin ardından,  Rus devlet görevlileri 

ve iş insanlarına bazı yaptırımlar dayattı. Birçok Rus ve Çinli 

firma, ABD yetkilileri tarafından yaptırım yasalarını ihlal ettik-

leri gerekçesiyle cezalandırıldı veya kara listeye alındı. Mesela, 

Çinli telekomünikasyon ekipman üreticisi ZTE Corp; İran ve 

Kuzey Kore’ye mal gönderdiği için, Haziran ayında 1.4 milyar 

dolar para cezasına çarptırıldı.

Medvedev; “Piyasaya tek bir para biriminin hâkim olması doğru 

değil. Çünkü bu, rezerv para birimine sahip ülkenin ekonomik 

durumuna -ki bu ABD gibi güçlü bir ekonomi olsa dahi, bağlı 

olmamıza neden oluyor” diyerek şöyle devam etti: “Bazılarının 

kaşının kalkmasına neden olacak bir şey söylemek istiyorum; 

bence bu yaptırımlar bizim için faydalı oldu çünkü böylece 10 

yıl önce yapmamız gerekenleri yapmaya zorlanmış olduk. Zira 

ben, gaz ve petrol ticaretini neden yıllarca sadece dolar ve euro 

ile yaptığımızı ve niçin bu ticarete rubleyi de dahil etmeyi de-

nemediğimizi anlayamıyorum. Ruble ile ticaret mutlak önceli-

ğimiz olmalı, rubleyi dönüştürülebilir para biriminden, rezerv 

para birimine çevirmemiz gerekiyor”. 

Swift Tehdit Aracı Haline mi Geldi? 
Swift uluslararası ödeme sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerin 

yüzde 42’si Amerikan dolarıyla yapılıyor. Diğer para birimlerini 

dışlayan mevcut sistem, aynı zamanda Washington’un yaptı-

rım ihlallerini cezalandırmak için kullanabileceği güçlü bir si-

lah oluyor. 

Yeni bir sınır ötesi ödeme sisteminin geliştirilmesi, Çin ve 

Rusya’nın pek çok işlemde Swift’i kullanmamasına neden ola-

cak ve bu da ABD’nin yaptırımlarından daha az etkilenmeyi 

sağlayabilecek.

DBS Bank ekonomistlerinden Nathan Chow, “Bu ticaret sa-

vaşı kızışırsa, Swift bir ülkeye yaptırım uygulamak için potan-

siyel bir kanal haline gelir. Yeni bir ödeme sistemi oluştur-

mak bu durumdan kurtulmayı sağlar; yuan gibi para birimleri 

uluslararası olur, Çin ve Rusya arasındaki ticaret daha da ge-

lişir” diyor. 

ING Bank’ın Rusya’daki başekonomisti Dmitry Dolgin ise, 

2013’te Rusya’nın uluslararası ticaretinin yüzde 11’i Çin’le ger-

çekleşirken, bu oranın geçen yıl yüzde 15’e çıktığını söylüyor. 

Dolgin ayrıca, bu artışın büyük ölçüde petrol ve doğalgaz 

alımlarından kaynaklandığını belirtiyor. “Rusya için Çin ithala-

tı, yaptırımlar nedeniyle kesilen AB ithalatının yerini aldı. Bu 

yaptırımlar, son beş yılda Çin’in Rusya’ya yaptığı ithalatı yüzde 

17’den yüzde 22’ye yükseltti” diye ekliyor.

Bununla birlikte Dolgin, yeni bir ödeme sisteminin tam ola-

rak yerleşebilmesi için bazı engellerin aşılması gerektiğinin 

de altını çiziyor. Dolgin’e göre, Çin’in küresel tedarik zincirle-

riyle olan güçlü entegrasyonu, fiyatları kendi para biriminde 

belirleme konusunda belli bir gücü olduğu anlamına geliyor. 

Fakat özellikle petrol ihracatçıları, ödemelerde uzun yıllardır 

dolar kullanıyor ve doların güvenli bir tasarruf aracı olduğu-

na inanıyor.

“Yeni bir sınır ötesi ödeme 
sisteminin geliştirilmesi, Çin 
ve Rusya’nın pek çok işlemde 

Swift’i kullanmamasına neden 
olacak ve bu da ABD’nin 

yaptırımlarından daha az 
etkilenmeyi sağlayabilecek.”
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David Leonhardt, 
New York Times’taki 
yazısında Açık 
Piyasalar Enstitüsünün 
verilerine göre ABD’de 
büyük şirketlerin 
son 15 yıl içinde 
birçok sektörde 
tekelleştiklerine  
dikkat çekiyor. 

Amerikan Devrimi’nin başlangıcındaki Boston Çay Partisi, Britanya sömür-
gelerindeki çay tekelini East India Company’ye bırakan ve Amerikalı tüc-
carları piyasadan dışlayan 1773 tarihli Çay Yasasına karşı tepki olarak başla-
mıştı. Tekelciliğe karşı isyan ruhu Amerikan politikasında o zamandan beri 
önemli bir etken olmuştur. “Amerika,” diye yazmıştı bir zamanlar tarihçi 
Richard Hofstadter; “bir çiftçiler ve küçük kasaba girişimcileri ulusu olarak 
doğmuştur, otoriterliğe karşıdır, eşitlikçi ve rekabetçidir.” Büyük şirketlere 
karşı bir tutum içinde olmak Amerikan tarihi boyunca Thomas Jefferson ve 
Theodor Roosevelt kadar işçi hareketini, Granger çiftçi hareketini, ilerici ha-
reketi vb. esinlendirmiştir.

Elbette, tekeller ve diğer dev şirketler kendi güçlerine yönelik bu tepki-
lere karşı koymuş ve kimi zaman da yıllarca, hatta onlarca yıl egemenlik 

ABD’nin 
Tekelleşmesi

A



İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

sürmüştür. Rockefeller ve Morgan çağı yaşanmış, son 40 içinde 

de benzer dönemler olmuştur.

ABD’de federal hükümetler, iktidardaki başkan iki partinin han-

gisinden olursa olsun, tekelci güce büyük ölçüde boyun eğmiş-

lerdir. Hukukçu Tim Wu’nun, yeni kitabı Büyüklüğün Laneti’nde 

(The Curse of Bigness) belirttiği gibi, “antitekel” terimindeki 

“anti” fiilen saf dışı edilmiştir. Washington tekelleşmenin önü-

nü açan büyük birleşmelere genellikle sesini çıkarmamaktadır. 

Hükümet aynı zamanda eski AT&T tekelini taklit eden yeni dev 

teknoloji şirketlerinin ortaya çıkmasını önlemek için de hiçbir 

şey yapmamıştır.

Tekel karşıtı bir düşünce kuruluşu olan Açık Piyasalar 

Enstitüsü, 25 Kasım 2018 günü büyük şirketlerin her sektörde 

sahip olduğu pazar payını gösteren yeni veriler açıkladı. Bu 

verilerin çok açık bir şekilde gözler önüne serdiği şu: Büyük 

şirketler bugün 15 yıl öncesine oranla çok daha fazla egemen 

hale gelmiş bulunuyor. Birçok sektörde, sadece en büyük iki 

şirketin birlikte sahip olduğu pazar payı, özellikle son yıllar-

daki şirket birleşmeleri sayesinde, son derece büyümüştür. 

Çoğu sektörde bu pay bugün yüzde 60-80 arasında bir yere 

çıkmış bulunuyor, ileri teknoloji şirketlerinde ise yüzde 80’in 
de üzerine çıkıyor.

Bunun bir nedeni büyük şirket birleşmeleri ise, bir diğer nede-
ni de ağ etkisi denen şey. Örneğin Facebook’un büyümesi daha 
da fazla insanın onu kullanmak istemesini getiriyor.  Evet, yeni 
verilerin gösterdiği gibi, bir iki sektörde yoğunlaşma azalmış bu-
lunuyor ama bunlar istisna. Asıl ağır basan olgu konsolidasyon. 
Üstelik açıklanan veriler hastaneler gibi fiyatları yukarı çekebi-
lecek kadar güçlenmiş olan yerel tekelleri kapsamıyor.

Bu yeni tekeller CEO’ları ve büyük hissedarları açısından çok iyi 
olabilir. Ama geri kalan herkes için kötü olmaktadır. Tekelleşen 
şirketler er ya da geç fiyatları yukarı çeker. Ve ücretleri düşük tutar, 
çünkü işçilerin gidebileceği başka kapı yoktur. Ellerindeki kaynak-
ları seferber ederek hükümet politikalarını etkilerler. Gelirlerin 
donması ve girişimciliğin düşmesi gibi ekonomik hastalıklarımızın 
birçoğu kısmen şirketlerin devleşmesinden kaynaklanmaktadır.

Daha 100 yıl önce, “ya demokrasi içinde yaşayacağız,” demiş-
ti Yüksek Mahkeme yargıcı Louis Brandeis; “ya da zenginlik az 
sayıda kişinin elinde yoğunlaşacak. İkisi birden olmaz.“ Bugün 
gene aynı yerdeyiz.

“Birçok sektörde, sadece en büyük iki 
şirketin birlikte sahip olduğu pazar payı, 
özellikle son yıllardaki şirket birleşmeleri 
sayesinde, son derece büyümüştür. Çoğu 

sektörde bu pay bugün yüzde 60-80 
arasında bir yere çıkmış bulunuyor, ileri 

teknoloji şirketlerinde ise yüzde 80’in de 
üzerine çıkıyor.”

David Leonhardt
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İnsanların yüzde 3’ü doğdukları ülkede yaşamıyor. Göçmenlerin dünya nü-
fusundaki payları son 60 yıldır pek değişmese de, içerik değişti. Yetenek 
talebinin küreselleşmesiyle birlikte, kalifiye göçmenlerin kalifiye olmayan 
göçmenlere oranı çarpıcı biçimde arttı. Bu gelişmenin coğrafi bir boyutu 
da var. Kalifiye göçmenlerin yaklaşık yüzde 75’i ABD, İngiltere, Kanada ve 
Avustralya’da yaşıyor. Silikon vadisindeki yazılım mühendislerinin yüz-
de 70’i başka bir ülkede doğmuş. Ancak bugünün lider ülkeleri yarın nal 
toplayabilir.

Göçmen akışını etkileyen pek çok faktör var: Dördüncü Sanayi Devrimi, 
azalan taşımacılık ve iletişim maliyetleri (kalifiye göçmenler kalifiye ol-
mayanlara göre daha uzağa gitmeye yatkın oluyor) ve bazı ülkelerde-
ki sınırlı eğitim olanakları. Ancak ana sebep, günümüzün bilgi ekono-
misinde insan sermayesinin kilit bir rol oynadığının daha çok bilincine 
varılmasıdır.

Küresel 
Yetenek Yarışı

Ejaz Ghani, Project 
Syndicate sitesindeki 
yazısında dünya 
çapında yaşanan 
yetenek savaşına dikkat 
çekiyor ve göçmenlerin 
sanılanın aksine 
ülke ekonomilerine 
katkılarının 
maliyetlerinden fazla 
olabileceğine değiniyor. 

İ
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Yetenek savaşı başladı
Dünya çapında bir “yetenek savaşı” başladı ve şirketler küresel 
yetenek havuzları için çarpışıyor. Çok uluslu şirketlerin çoğu 
yüksek potansiyelli yöneticilerin küresel deneyim kazanması 
için başka ülkelerde de çalışmalarında ısrar ediyor, uluslara-
rası çalışmanın kıdemli liderlik pozisyonu için şart olduğunu 
savunuyor. Küresel ekonominin en tanıdık isimlerinin (Google, 
Microsoft, Alcoa, Clorox, Coca-Cola, McDonald’s, Pepsi ve 
Pfizer) CEO’ları göçmen.

Demografi de önemli bir rol oynuyor. Gelişmiş ülkelerin çoğu 
yaşlanırken, gelişmekte olan ülkelerde genç nüfus artıyor. 
Hindistan’da 20 yaşındakilerin sayısı, 65 yaşındakilerin dört 
katı. Batı Avrupa’da bu sayı eşit. Aynı zamanda, yüksek gelirli 
ülkelerdeki ortalama kazanç, düşük gelirli ülkelerdekinin tam 
70 katı. Bu demografi ve kazanç farkları birleştiğinde, göç et-
mek için iyi bir motivasyon sağlıyor.

Küresel yetenek yarışı, kalifiye elemanları çekmek için gelişmiş 
ülkelerin özel vize programları yaratmasının da önünü açıyor. 
Göçmenlik bazı ülkelerdeki yerel çalışanlar için bir tehdit ola-
rak görülüyor ama kanıtlar aksi yönde: Göçmenlerin “ele geçir-
diği” işlerin sayısı çok az. Mesela Silikon Vadisi’nde göçmenlik 
maaşların düşmesine yol açmadı.

Göçmenlerin Maliyeti
Göçmenlerin kamu maliyesi üzerindeki olumsuz etki-
si de oldukça sınırlı. Göçmenler başta topluma bir maliyet 

yükleyebilir ama bu yeni doğmuş bir vatandaşın topluma 
yüklediği eğitim maliyetinin yanında devede kulak kalır. Daha 
da önemlisi, yüksek eğitim görmüş göçmenler gelişmiş ül-
kelerde kamu maliyesine olumlu yönde katkıda bulunuyor. 
Kamu kaynaklarını ve hizmetlerini çok sınırlı kullansalar da 
vergilerini tam ödüyorlar.

Küresel yetenek hareketliliği, çıkış ülkeleri için de faydalı. 
Dünya piyasalarına entegre olmalarını kolaylaştırıyor. Daha 
düşük kamu yatırımlarının etkisiyle, gelişmekte olan ülkeler-
deki şirketlerin karşılaştığı yetersiz eğitim ve ekipman, tek-
noloji lisansı veya fikri mülkiyete ayrılan kıt kaynaklar gibi 
sorunları çözüyor. Bilgi ekonomisinde verimliliği artırmanın 
yolu elbette göç değildir. Ancak kısa vadede teknolojik gelişi-
mi hızlandırabilir.

Küresel ekonomik entegrasyonun bir diğer ayağı da internet-
tir. İnternet bazı iş kollarına uzaktan erişim imkânı verse de di-
aspora network’lerinin yerini alamadı. 

Enformasyon ve iletişim teknolojileri, geleneksel diaspora 
bağlantılarının önemini azalttı. Mesela Hindistan’ın diaspora-
sıyla olan bağı ülkenin geleneksel gelişim aşamalarında sıçra-
ma yaşattı.

Küresel yetenek yarışı, ülkeler ve sektörler en iyi ve en parlak 
çalışanlar için rekabet etmeye devam ettikçe sürecek. Orta ge-
lirli OECD üyesi olmayan ülkeler, özellikle de Çin ve Hindistan, 
kalifiye işgücü için cazip hale geliyor. Bu ülkeler büyüdükçe, 
gelişmiş ülkelerin küresel ekonomideki gücü azalacak. Yarış 
başladı.

“Göçmen akışını etkileyen 
pek çok faktör var: Dördüncü 

Sanayi Devrimi, azalan 
taşımacılık ve iletişim 

maliyetleri ve bazı ülkelerdeki 
sınırlı eğitim olanakları. 

Ancak ana sebep, günümüzün 
bilgi ekonomisinde insan 
sermayesinin kilit bir rol 

oynadığının daha çok 
bilincine varılmasıdır.”
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Kurumsallaşmış, vergilerle finanse edilen sosyal haklara sahip geleneksel 

bir sosyal devleti, iş hayatının geleceğine nasıl hazırlarsınız? Yeni teknolo-

jilerin ve inovasyonun potansiyelini yok etmeden sağlıklı bir işgücü piyasa-

sını, adil bir oyun alanını, kolektif anlaşmaları ve güçlü toplumsal diyaloğu 

korumayı nasıl başarırsınız? Danimarka, değişen işgücü ortamına uyum 

gösterebilmek amacıyla önemli adımlar atmış durumda.

Platform Çalışanlarının Yükselişi
İnternetin oyunun kurallarını değiştiren sonuçlarından biri de e-ticaretin 

doğuşu oldu. Tüketiciler ve şirketler, karşılıklı yararlar sağlayan online ürün 

alımını ve satımını kolayca benimsedi,  kurulan yeni şirketler, geleneksel 

şirketlerin ezberlerini bozdu. Perakende sektöründe faaliyet gösteren, 

uyum becerisine sahip şirketler açısından e-ticaret bir büyüme aracına dö-

nüştü. Kanun koyuculara ise vergi yasaları ve tüketici hakları bakımından 

güçlükler çıkardı.

Danimarka Geleceğin 
İş Hayatına Beş 
Yöntemle Hazırlanıyor

Danimarka  
İstihdam Bakanı  
Troels Lund Poulsen, 
Dünya Ekonomik 
Forumu yayın 
organı Agenda’da 
yayınlanan yazısında 
Danimarka’da 
Platform 
Ekonomilerinin 
gelişmesi için atılan 
adımları anlattı.

K
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Geleneksel perakendenin dönüşümü, büyük ölçüde başarıyla 
gerçekleşti. Günümüzde ise yeni bir güçlük ortaya çıkmış du-
rumda. Dijital platformlar fiziksel işgücüne aracılık ediyor, iş-
gücü talep ve arzı arasında daha hızlı, daha esnek bağlantılar 
yaratıyor. Kanun koyucular bir kez daha fırsatlar ve güçlüklerle 
karşı karşıya kalıyor. 

Herkes Açısından Güvenli Bir Ağ
Platform işçilerinin sayısı giderek artarken, işgücü piyasası 
haklarını garanti altına almak kilit meselelerden biri olarak ön 
plana çıkıyor- hem işgücü güvenliği, sağlık ve izin hakları yasal 
haklar, hem de toplu sözleşmelerle karara bağlanan maaş ve 
çalışma koşulları gibi haklar. 

Maaşların toplu sözleşmelerle belirlendiği Danimarka’da, dev-
let geleneksel işçilerle platform işçilerinin adil koşullarda ça-
lışmasının garanti altına alınması bakımından kritik bir rol oy-
nuyor. Bununla birlikte, kanun koyucular, toplumsal ortakların 
bir diyaloğa girerek anlaşmaya varmasını bekliyor.

Bir diğer mesele de mevcut yasaların potansiyel faydalara en-
gel olmamasını sağlamak. Platformlar, sınırlı becerilere sahip, 
kendi çalışma saatlerini planlamak isteyen, daha kalıcı bir işe 
yönelik bir basamağa ihtiyaç duyan insanlar için, geleneksel is-
tihdama oranla, daha esnek alternatifler sunuyor.

Bu kişiler açısından, platformlar, işsizlikten kurtuluş ve işgücü 
piyasasına hızlı bir giriş anlamına geliyor. Ancak sosyal hak-
lar ve işsizlik sigortasına dair yasaların, platformda çalışma-
nın da bir iş olduğunu, platformlardan elde edilen gelirin de 

geleneksel istihdamdan elde edilen gelirle aynı değeri taşıdığı-

nı kabul etmesi gerekiyor. 

Danimarka’nın Çözümü
Danimarka hükümeti, teknolojik değişimin işgücü piyasasında-

ki etkilerini yönetebilmek amacıyla 2017 yılında bir Dönüşüm 

Konseyi kurdu. Başbakan başkanlığındaki konsey, sekiz bakan 

ve aralarında CEO’lar, toplumsal ortaklar, araştırmacılar ve di-

ğer isimlerin bulunduğu 30 üyeden oluşuyor.

Tartışmalar, kamu politikalarının, bir yandan iyi işleyen işgücü 

piyasasını korurken bir yandan da yeni çalışma şekillerini be-

nimsemesi konusunda odaklanıyor. Bu tartışmalar sonucun-

da, yeni teknolojilerdeki inovasyonu ve rekabetçi gücü destek-

lemeye yönelik beş adımlı bir yol haritası hazırlandı.

1 İşsizlik Sigortasının  
Düzenlenmesi

Serbest çalışanlara ve platform işçileri benzeri geleneksel 

olmayan işlerde çalışanlara yönelik işsizlik sigortasına dair 

düzenlemeler, normal çalışanlara yönelik düzenlemelerle 

uyumlu hale getirilecek. Bu düzenleme, ne şekilde çalışıyor 

olursa olsun, herkese, gelirlerini kaybetmeleri durumunda 

daha iyi bir güvenlik ağı ve daha yüksek bir güvenlik sağla-

yacak. Her türden işin hesaba katılması, serbest çalışanların 

da normal çalışanlar gibi işsizlik sigortasına hak kazanması 

anlamına gelecek.

“Danimarka hükümetinin, 
teknolojik değişimin işgücü 

piyasasındaki etkilerini 
yönetebilmek amacıyla 

kurduğu Dönüşüm Konseyi, 
yeni teknolojilerdeki 

inovasyonu ve rekabetçi 
gücü desteklemeye yönelik 
beş adımlı bir yol haritası 

hazırladı.”

Troels Lund Poulsen
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Yeni sistem büyük ölçüde nesnel, kayda dayalı, dijital çözüm-
lerden yararlanacak ve herkes açısından daha geniş bir şeffaf-
lık getirecek. Dahası, işsizlik sigortası sistemiyle vergi sistemi 
arasındaki uyum artacak. Yeni düzenlemeyle vergilendirilen 
her türlü gelir, işsizlik sigortası avantajlarından yararlanmak 
amacıyla kullanılacak.

2 Platformda Çalışmak da Sosyal Haklar 
Bakımından İş Kabul Edilecek

Platformda çalışarak elde edilen gelir geleneksel işlerden elde 
edilen gelirle eşit sayılmakla kalınmayacak; sosyal haklar bakı-
mından da platform işçileri ile geleneksel işçiler arasında eşit-
lik sağlanacak.

Bugüne dek işsizlerin platform ekonomisine dâhil olmasının 
önündeki engellerden biri de mevcut yasalara dair belirsizlikti 
-özellikle de platformlardan elde edilen gelirin işsizlik sigortası 
haklarını, özlük ve emeklilik haklarını nasıl etkileyeceğine dair. 
Çalışma Bakanlığı, şeffaflığı artırabilmek adına işsizlik sigortası 
fonlarına ve yerel iş bulma merkezlerine, platformda çalışmanın 
da iş kabul edildiğini duyurdu. Bu da, işsizlik maaşı alan işsizle-
rin platform işlerini işgücü piyasasına girmek amacıyla basamak 
olarak kullanmasını engelleyen bariyerleri ortadan kaldırdı.

3 Bir Platform Şirketiyle Gerçekleştirilen 
İlk Toplu Sözleşme

2018 yılının Nisan ayında, Hilfr platformu, 3F sendikasıyla tarihi 
bir sözleşme imzaladı. Bu, Danimarka’da bir sendikayla bir plat-
form arasında imzalanan ilk sözleşmeydi. Sözleşme, platform 
kullanıcılarının da emekli maaşı ve ücretli izin gibi, çalışanların 
sahip olduğu haklara sahip olmasını garanti altına alıyordu. 
Sözleşme, Danimarka’daki güçlü toplu sözleşme geleneği ile 
yeni dijital platformlar arasında bir köprü işlevi görecek, plat-
form işçilerinin de sendikalaşmasına olanak tanıyacak.

4 Paylaşım ve Platform Ekonomilerinin 
Olası Faydalarını Artırmak

Kısa bir süre önce, hükümet platform ekonomisinin büyüme 

potansiyelini desteklemeye yönelik bir anlaşmaya imza attı. 

Bu anlaşma platform şirketlerine yönelik yasaların açıklığa ka-

vuşturulmasına ya da düzenlenmesine gerek olup olmadığının 

kontrol edilmesini, platform endüstrisinin yasal düzenlemeler 

konusundaki kaygılarına tek bir noktadan cevap verilmesini 

sağlayacak bir web platformunun kurulmasını gerektiriyor. 

Anlaşma, ayrıca, toplumsal ortakların ve sektör temsilcile-

rinin katılımıyla oluşturulacak, Ticaret Bakanına paylaşım ve 

platform ekonomilerindeki gelişmeler konusunda tavsiyeler-

de bulunacak bir konseyin kurulmasını öngörüyor.

5 İşgücünün Becerilerinin Değişen 
Koşullara Uyumunun Sağlanması

Bu, genel anlamıyla geleceğin iş hayatına hazırlanmak adına atıl-

ması gereken hayati adımlardan birini oluşturuyor. Danimarka 

hükümeti, mesleki eğitim konusunda toplumsal ortaklarla üç 

taraflı anlaşmalar imzaladı. Hükümet, daha esnek çözümler 

getirerek, eğitim olanağına erişimi kolaylaştırarak, güçlü ömür 

boyu eğitim olanakları sunarak, geleceğin becerilerine yatırım 

yapıyor. Anlaşma, şirketleri, çalışanlara yönelik teşvikleri ve eği-

time başlama, beceri geliştirme fırsatlarına yönelik çeşitli ini-

siyatifler içeriyor. Bunlardan biri de hem vasıflı hem de vasıfsız 

çalışanlara ücretsiz eğitim olanağı sunan “dönüşüm fonu”.

E-ticarete zaman içerisinde alışmamız gibi, yeni koşullara 

uyum göstermek de bir gecede gerçekleşmeyecek. Ancak, bu 

inisiyatifler, sağlıklı bir rekabeti teşvik eden, inovatif bir ekosis-

tem yaratılmasına, Danimarka’daki esnek güvenlik modeli çer-

çevesinde düzgün işleyen bir sosyal güvenlik ağına sahip sağ-

lıklı bir işgücü piyasası oluşturulmasına yönelik atılan önemli 

adımlar niteliği taşıyor. 
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Gigaom’un CEO’su 
ve yayıncısı Byron 
Reese, LSE Business 
Review’daki 
analizinde 
günümüzde en 
korkulan şeyin, 
yapay zekânın 
insanlar kadar zeki 
ve esnek bir türü 
olan yapay genel 
zekâ olduğunu 
belirtiyor.

YYapay zekâ en zorlu problemleri çözerek bol miktarda refah yaratacak, in-

sanlığın altın çağını yaşatacak mı? Yoksa işlerimizi ve daha da kaygı verici-

si, bir tür olarak hayatta kalmamızı tehdit eden bir belaya mı dönüşecek? 

Cevap, kime sorduğunuza bağlı olarak değişiyor -ve insanlık ile teknoloji 

hakkında inandıklarına.

Yapay zekâ kadar geniş çaplı öngörüler doğuran pek az teknoloji çıkmıştır 

-belki de hiç çıkmamıştır. Elon Musk, Stephan Hawking ve Bill Gates yapay 

zekâdan korkuyor. Hawking, hislerini şu sözlerle özetliyor: “Yapay zekâyı ya-

ratmak insanlık tarihindeki en önemli olay olacak. Ve maalesef son olay da 

bu olacak.”

Bu arada, en az bu isimler kadar ünlü, aralarında Mark Zuckerberg, Andrew 

Ng ve Oren Ritzoni’nin de bulunduğu diğer bir grup teknoloji uzmanı, bu gö-

rüşü fazlasıyla uçuk buluyor ve çürütme zahmetine girmeye bile değmeye-

ceğini düşünüyor. Zuckerberg daha da ileri giderek, bu kıyamet senaryolarını 

gündeme getirenlerin “oldukça sorumsuz” olduğunu söylerken, Andrew Ng 

Yapay Zekânın 
Geleceğine Yönelik 
Beş Soru

Dost mu Düşman mı:
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de yapay zekâ konusundaki bu kaygıların “Mars’ta nüfus patla-

ması” hakkında kaygılanmaktan farksız olduğunu söylüyor.

Yapay zekânın şu anda gerçekleştirdiği görevler büyük ölçüde 

rutin işler. Çöp e-postaları filtreliyor, hava durumunu tahmin 

ediyor ve sürücülere trafikte yol gösteriyor. Ancak, insanları 

telaşlandıran yapay zekâ türü, günümüzdeki örneklerinden ol-

dukça farklı. Buna, yapay zekânın insanlar kadar zeki ve esnek 

olan, daha önce benzerini görmediği problemleri çözebilen türü 

olan “yapay genel zekâ” adı veriliyor. Bunca korku ve umut ya-

ratan yapay zekâ türü işte bu. Peki, bu teknoloji konusunda ne-

den bu kadar keskin görüş ayrılıkları söz konusu? Neden iki taraf 

dünyayı bu kadar farklı gözlerle görüyor? Meselenin özünde beş 

temel mesele yatıyor:

Öğrenebilen Makinelerden Ne Kadar 
Uzaktayız?
Şu anda, dar yapay zekâ olarak adlandırılan, insanlar tarafın-

dan, dikkatle hazırlanmış ve düzenlenmiş veri setleri kullanıla-

rak, manuel olarak eğitilmesi gereken bir yapay zekâya sahibiz. 

Örneğin, yapay zekâya kedi fotoğraflarını tanımayı öğretebil-

meniz için elinizde geniş bir fotoğraf veritabanı bulunması, her 

bir fotoğrafın insanlar tarafından “kedi” ya da “kedi değil” şek-

linde etiketlenmesi gerekiyor. Bunu yapsanız ve yapay zekânın 

kedileri en az insanlar kadar başarıyla tanımasını sağlasanız 

bile, yapay zekâ sadece kedileri tanıyor olacaktır. Köpekleri ta-

nımayı öğretmek için her şeye baştan başlamanız gerekecektir.

Yapay Genel Zekâ Ne Kadar Hızlı 
İlerleyebilir?
Yapay genel zekânın yakında ortaya çıkmasından kaygılananla-
rın çoğunluğu, denetimsiz bir şekilde öğrenebilen ve kendisini 
bizim kontrol edemeyeceğimiz, hatta anlamakta güçlük çeke-
ceğimiz bir hızda geliştiren makineler geliştireceğimize inanı-
yor. Yapay genel zekâ, her gün, her saat, her dakika daha da zeki 
hale gelecek. İnsanlar kendilerini yaşam hızında geliştirebilir-
ken, yapay zekâ kendisini ışık hızıyla geliştirebilecek. Bu da kısa 
sürede süper bir zekâya ulaşacağı, insanlar karşısında, insanla-
rın karınca karşısındaki üstünlüğü kadar üstünlük elde edeceği 
anlamına gelecek.

Tartışmanın karşı tarafında yer alanlar ise bunun eski bir bilim 
kurgu fantezisi olduğunu savunarak, yapay genel zekânın belirli 
alanlarda kendisini geliştirmesinin mümkün olduğunu, ancak  
her şeyi öğrenmesinin mümkün olduğunu savunmanın, zekânın 
tanımına aykırı olduğunu vurguluyor.

Zekâ Ne Kadar Karmaşık Bir Yapıya Sahiptir?
Bu da bizi üçüncü anlaşmazlık konusuna getiriyor. Yapay genel 
zekânın giderek büyüyen bir tehdit olduğuna inananlar, zekâ-
nın nispeten düz ve basit bir çizgide ilerlediğini düşünüyor. 
Geçmişte de böyle düşünenler yok değildi. Isaac Newton hare-
keti anlamak için tek gerekenin üç basit kural olduğuna kanaat 
getirmiş, benzer şekilde elektriği ve manyetizmayı da birkaç 
basit kuralın yönettiği ortaya çıkmıştı. Peki, zekâ da öyle mi? 
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Zekânın temel kurallarını anlamaya, sadece bir “evreka anı” 

mesafesinde miyiz? Yapay genel zekâ konusunda kaygı ta-

şıyanların çoğunluğu durumun böyle olduğuna ve bu eşiğin 

aşılmasıyla birlikte yapay genel zekâ cininin şişeden kurtula-

cağına inanıyor.

Karşı taraftakiler ise insan beynindeki yüzlerce özel fonksi-

yonun, zekâmızın sayısız akıllıca evrimsel hamleden oluş-

tuğunu gösterdiğini, makinelere öğretebilmek için öncelikle 

bunların her birini tasnif etmemiz ve anlamamız gerektiğini 

söylüyor.

İnsanlar Ne Kadar Özeldir?
Yapay genel zekâ insandan daha zeki ve becerikli yapay zekâ 

anlamına geliyor. Yapay genel zekânın yakında ortaya çıkacağı-

nı savunanlar, bunun aşılması oldukça kolay bir eşik olduğunu 

düşünüyor. İnsanların becerilerinin o kadar da gizemli ve zor 

olmadığını düşünüyorlar. Karşı taraftakiler ise insanların önse-

zi, duygu ve bilinç gibi becerilerine bakarak, bırakın bunları ya-

pabilen bir makine üretmeyi, bütün bunları nasıl başardığımızı 

anlamaktan bile henüz çok uzak olduğumuzu düşünüyor.

Gerçek Anlamda Yapay Zekâ Üretmeye 
Başladık mı?
Daha önce de belirttiğimiz gibi, şu anda kullanılan yapay zekâ 

sistemleri dar yapay zekâ olarak adlandırılıyor çünkü tek ve spe-

sifik işleri yapabiliyor. Dar yapay zekâ, yapay genel zekâ üret-

me yolunda ilk adım olarak değerlendirilebilir mi? Yapay genel 

zekâdan kaygı duyanların çoğunluğu, dar yapay zekâyı da orta-

ya çıkaran parçaları birleştirmeye devam etmekte olduğumuza 

inanıyor.

Karşı taraf ise dar yapay zekâyı, yapay genel zekânın gerektirdi-

ğinden tamamen farklı bir teknoloji olarak görüyor. Her ikisinin 

adında da “yapay” ve “zekâ” sözcükleri geçse de, benzerlikler 

bundan ibaret.

Yapay Zekânın Geleceği Bu Beş Soruya Bağlı
İlginçtir, otomasyon ve işsizlik arasındaki tartışma da aynı 

çerçevede ilerliyor. Yapay genel zekâ konusunda kaygılanan-

lar, yapay zekâ sayesinde robotların ve otomasyonun tüm 

işleri ele geçireceğine, insanları işsiz bırakacağına inanıyor. 

Bu konuda kaygı taşımayan taraf ise otomasyon ve yapay 

zekânın insanlara rakip olmayacağını, insanların verimlili-

ğini artıracağını, daha iyi ve yüksek ücretli işler yaratacağını 

savunuyor. Alışılmadık bir durumla karşı karşıya olduğumuz 

ortada. Kesin olan tek bir şey var: Bu tür sorular, yaşanacak-

ların habercisidir. Dijital yaşamla ve bilinçli makinelerle bo-

ğuşmaya başladığımızda, çok daha titrek bir zeminde duru-

yor olacağız.

“Yapay zekâdan 
kaygılananlar, robotların 

ve otomasyonun tüm işleri 
ele geçireceğine, insanları 

işsiz bırakacağına inanıyor. 
Kaygılanmayanlar ise yapay 
zekânın daha iyi ve yüksek 

ücretli işler yaratacağını 
savunuyor. Kesin olan tek 
bir şey var: Bu tür sorular, 

yaşanacakların habercisidir.”
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