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ABD Başkanı Donald Trump’ın 
NATO’ya saygı duymadığını 
açıklamasının ardından 
Harvard Üniversitesi’nde 
ders veren Stephen M. Walt, 
Foreign Policy dergisinde 
yazdığı makalede, NATO’nun 
bugün tartışılan pek çok 
misyonunun geçmişte 
kaldığını belirterek Avrupa ve 
ABD’nin yavaş ve aşamalı bir 
ayrılma sürecini başlatması 
gerektiğini savundu.

NATO 
Sandığınız Gibi 
Bir Şey Değil

DDonald Trump’ın başkanlığı sırasında kırdığı tüm potların hiçbiri, ABD dış 
politika yetkililerini, NATO’ya saygı duymadığını söylemesi kadar öfkelen-
dirmedi. Dış politika temsilcileri Trump’ın ticaret politikasının anlamsız ol-
duğunu, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Trump’ı parmağında oynattığını 
düşünüyor; Vladimir Putin ve diğer otoriter liderlere gösterdiği sempati kar-
şısında dehşete düşüyor, ülkeyi İran’la savaşa sürüklemesinden korkuyorlar. 
NATO’yu karşısına almasını ise beyzbolu eleştirmesiyle, bir yavru köpeği 
tekmelemesiyle ya da hızlı ve tek taraflı bir silahsızlanma konusunda lobi 
yapmasına benzetiyorlar. Bu kesimlere göre, bu yaptığı politik bir görüş ay-
rılığı değil, tam bir sapkınlık. 

Maalesef her iki taraf da bu nefret dolu tartışmada görüşlerini NATO’nun 
geçmişi, bugünü ve olası geleceğine dair büyük yanlış anlamalara dayandırı-
yor. Bu nedenle, bir kamu hizmeti olarak, NATO hakkında bilmeniz gereken 
beş şeyi burada anlatıyorum.
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1 Beşinci Madde Savaşı Tetikleyen  
Bir Unsur Değildir

Trump, Fox Televizyonu’ndan Tucker Carlson’a verdiği röportaj-
da NATO sözleşmesinin ortak savunma maddesini garip ve cahil 
bir şekilde yorumladı. Carlson, oğlunun Karadağ’ı (NATO’nun en 
yeni üyesi) neden savunmak zorunda olduğunu sordu. Trump, 
aynı soruyu kendisinin de sorduğunu söyledi, Karadağlıları “çok 
saldırgan insanlar” olarak niteledi ve “Saldırganlaştıkları anda, 
tebrikler, kendimizi üçüncü dünya savaşının ortasında bulacağız 
-maalesef NATO’nun işleyiş şekli böyle” dedi.

Yanılıyorsun Donald. Beşinci maddeyi okursan şöyle yazdığını 
göreceksin: Taraflar, Kuzey Amerika’da veya Avrupa’da içlerin-
den bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsi-
ne yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle 
bir saldırı olursa BM Yasası’nın 51. Maddesinde tanınan bireysel 
ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik böl-
gesinde güvenliği sağlamak ve 
korumak için bireysel olarak 
ve diğerleri ile birlikte, silahlı 
kuvvet kullanımı da dahil ol-
mak üzere gerekli görülen ey-
lemlerde bulunarak saldırıya 
uğrayan Taraf ya da Taraflara 
yardımcı olacakları konusun-
da anlaşmışlardır. (İtalik kı-
sımları ben vurguladım.)

Meali: Bir NATO üyesine ya-
pılmış bir saldırı tüm üyelere 
yapılmış kabul edilse de, sal-
dırıyı NATO üyesinin başlat-
ması durumunda bu madde 
geçerli olmayacaktır. Daha 
da önemlisi, beşinci madde 
herhangi bir üyenin askeri güç 
kullanmasını zorunlu kılmıyor -güç 
kullanımı da seçeneklerden sadece biri. 
Beşinci maddede tüm taraflardan saldırıya uğrayan üyeye “yar-
dım etmesi” isteniyor, ancak bu yardımın şekli konusunda kesin 
bir şey söylenmiyor.

Elbette, ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından beşinci mad-
deyi hayata geçirmesi ve NATO müttefiklerinin birliklerini 
Afganistan’a göndermesi ve El Kaide’yle mücadele için başka ön-
lemler hayata geçirmesi örneğinde olduğu gibi, birçok senaryo-
da en uygun seçenek güç kullanımı olacaktır. Ancak NATO’nun 
geçmişte üye ülkelere yardım amacıyla güç kullanmayı reddet-
tiği durumlar da oldu. Gelecekte de bu karar o dönemki özel 

koşullara, eldeki seçeneklere ve üye ülkelerin çıkarlarına bağlı 
olarak verilecek. Beşinci maddenin bu şekilde kaleme alınmış 
olmasının nedeni budur. Diğer birçok konuda olduğu gibi bu ko-
nuda da Trump ya yanlış bilgilendirilmiş, ya yanlış anlamış ya da 
konuyu bilerek çarpıtıyor. 

2 NATO Bir Kulüp Değildir,  
Dolayısıyla Üyelik Aidatı Yoktur

Trump sürekli olarak NATO’nun yükünün adil şekilde paylaşıl-
madığından yakınıyor ve Avrupalı ülkelerin “kendilerini korudu-
ğumuz için bize yüklü miktarda borçlu olduğunu” savunuyor. 
Avrupalıların beleşçiliğine dair bu türden şikâyetler elbette çok 
eskilere dayanıyor ancak Trump bu suçlamaları getirirken ko-
nuyu çarpıtıyor ve asıl meseleyi gözden kaçırıyor. NATO’da bir 
üyelik aidatı yoktur ve üyelerin hiçbiri kendisini koruduğu için di-
ğerlerine ödeme yapma taahhüdünde bulunmamıştır. Her ülke 

savunma harcamalarının miktarına 
kendi karar verir ve müttefikler 

bir bütün halinde çok daha 
yetkin bir güç oluşturmaya 
gayret eder. 

NATO’nun Avrupalı üyelerinin 
GSYH’lerinin ABD’ye oranla 
çok daha küçük bir kısmını 
savunmaya harcadığından 
şüphe yok. Üstelik bu parayı 
verimli bir şekilde de harcamı-
yorlar. Dolayısıyla da somut 
savaş güçleri ABD’den daha 
düşük. Bu nedenden dolayı 
Dwight D. Eisenhower’dan 
Barack Obama’ya dek tüm 
ABD’li liderler Avrupa’nın ça-
balarının yetersizliğini –kimi 
zaman sivri bir dille- eleş-

tirmiştir. Ancak, daha önce de 
belirtmiş olduğum gibi, asıl mesele Avrupa’nın harcadığı para 
miktarı değildir; sonuçta Rusya’nın harcadığından çok daha 
fazlasını harcıyorlar. Avrupa savunma harcamalarını iki katına 
çıkarabilir, yarınlarını tehlikeye atabilir ve buna rağmen daha 
güvenli bir hale gelmeyebilir, çünkü parayı nereye harcaması 
gerektiği belli değildir. Avrupa’nın mültecilere karşı sınır güven-
liğini artırması, muhtemelen daha fazla tank, süpersonik uçak 
ya da ağır silahlar satın almasından daha yararlı olacaktır.

Dahası ABD’nin ve Avrupa’nın savunma harcamalarının 
GSYH’ye oranını karşılaştırmak tek başına hangi düzeyde çaba 

“Ortak, net ve somut bir 
tehlikenin söz konusu 
olmadığı bir ortamda 

kapsamlı bir çokuluslu ittifakı 
sürdürmenin zor olacağı 

belliydi. Hatta Afganistan ve 
Libya’daki başarısızlıklara, 

Irak konusundaki görüş 
ayrılıklarına rağmen NATO’yu 
bugünlere kadar ulaştırmanın 

diplomatik bir beceri olduğu bile 
söylenebilir.”
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harcamak gerektiğini anlatamaz. Belki Avrupa çok az harcı-
yor ama belki de ABD çok fazla harcıyor. Bana sorarsanız, her 
ne pahasına olursa olsun, her iki görüş de doğru. Her koşulda, 
Trump’ın Avrupa’yı bir yandan daha fazla harcamaya zorlaması 
bir yandan da ABD Savunma Bakanlığı’nın ABD vatandaşlarının 
vergilerinin daha da büyük kısmını mideye indirmesine izin ver-
mesi kesinlikle çelişkili bir durum. İpucu: Müttefiklerinin kendi 
savunmaları için biraz daha fazla para harcamasını istiyorsan, 
bu miktarı sübvanse etmek adına daha az para harcamayı dene.

3 NATO’nun Genişlemesi Bir Hataydı. 
Gerçekten.

Trump’ın NATO konusunda kafası bu kadar karışıkken, en ateşli 
savunucuları, ilk kurulduğunda da sorgulanan, zaman içerisinde 
daha da savunulmaz hale gelen birtakım gerçeklere ve dogma-
lara bağlılıklarını sürdürüyor. Bu efsanelerin başında, NATO’nun 
genişlemesinin Avrupa’da geniş bir barış bölgesi oluşturacağı ve 
ittifakın Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından yeni misyonlar 
yükleneceği düşüncesi geliyor.

Pek öyle olmadı. Öncelikle, NATO’nun genişlemesi Rusya’yla 
ilişkileri zedeledi ve Rusya-Gürcistan, Rusya-Ukrayna çatışma-
larının temel nedenlerinden biri oldu. Bu çatışmaların tek nede-
ni elbette NATO’nun genişlemesi değildi. Moskova’nın tepkisi-
nin meşru, makûl, adil, NATO’nun niyetlerinin doğru bir şekilde 
yorumlanmasıyla geliştirilmiş tepkiler olduğunu da söylemiyo-
rum. Sadece Rusya’nın tepkisinin, özellikle de Rusya’nın geçmişi 
ve George H. W. Bush yönetiminin, iki Almanya’nın birleşme-
sinin ardından NATO’nun doğuya doğru bir santim bile ilerle-
meyeceğine dair sözleri düşünüldüğünde, şaşırtıcı olmadığını 
söylüyorum. Genişlemenin mimarları NATO’nun doğuya doğru 
ilerlemesinin Rusya açısından bir tehdit oluşturmadığına içten-
likle inanmış olabilir; maalesef Rus liderlerin bundan haberi ol-
madı (olsaydı da inanmazlardı). 

Dahası, NATO’nun genişlemesi ittifakın savunması gere-
ken alanı genişletirken (özellikle de Baltık ülkeleri) bu gö-
revi yerine getirmek için gerekli kaynaklarda bir artış yarat-
madı. Genişlemenin savunucuları bu yükümlülüklerin takdir 

edilmesini beklemiyordu ama bir sabah uyandıklarında karşılığı 

olmayan boş bir çek yazdıklarını anladılar.

Şu anda, genişlemeyle birlikte, ittifaka liberal demokrasiye 

inancı pek de kuvvetli olmayan ülkelerin de üye olduğunu bili-

yoruz. Bu durum çok da hayati bir hata sayılmayabilir. Sonuçta 

NATO daha önce de pek de demokratik olmayan ülkelere (örne-

ğin Türkiye) hoşgörüyle yaklaşmıştı. Ancak bu durum NATO’nun 

savunucularının, ittifakın ortak demokratik değerler ve vazge-

çilmez liberal dünya düzeni anlayışı üzerine kurulu bir topluluk 

olduğu iddiasını baltalıyor.

 

4 NATO  
Geçmişte Kaldı

Lord Ismay’ın NATO’nun temel misyonu hakkındaki meş-

hur esprisini herkes bilir: “Rusya’yı dışarıda, ABD’yi içeride, 

Almanya’yı dipte tutmak.” İşin esprisi bir yana, bu özlü söz 

Soğuk Savaş döneminde, özellikle de ABD’nin ne kadar kararlı 

olduğunun bilinmediği, Sovyet tehdidinin büyümekte olduğu, 

Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrası evriminin henüz baş-

lamakta olduğu ve nereye varacağının bilinmediği kuruluş yılla-

rında çok anlamlıydı. Günümüzde bu misyonların tamamı ge-

çerliliğini yitirmiş halde.

Rusya’nın dirilişi ve diğer ülkelerin demokratik süreçlerine mü-

dahaleye yönelik kötü niyetli girişimlerine dair tüm söylenen-

lere rağmen, Rusya şu an Avrupa’ya hâkim olma olanağı bu-

lunmayan, gerilemekte olan bir ülke. Ülkenin nüfusu azalıyor, 

yaşlı nüfusun oranı hızla artıyor ve büyük ölçüde enerji ihraca-

tına dayalı ekonomisi yolsuzlukla boğuşuyor -enerji fiyatlarının 

uzun vadede düşüş eğiliminde olması da cabası. Unutmayın, 

ekonomisi -yani ulusal gücünün temeli- Kanada, Güney Kore ve 

İtalya’dan küçük bir ülkeden söz ediyoruz. Putin, elindeki kötü 

ele rağmen iyi oynamış olsa da, Avrupa’nın ABD’nin korumasına 

ihtiyacı olmadığı ortada -hele ki Fransa ve İngiltere’nin de caydı-

rıcı nükleer güce sahip olduğu düşünülürse.

Kimsenin Almanya’yı dipte tutma konusunda da kaygılanması-

na gerek kalmadı. Almanya’nın nüfusu da azalıyor ve yaşlanıyor. 
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Şu anda Wilhelm dönemine ya da Nazi dönemine dönme gibi bir 

tehlike de söz konusu değil. Almanya İçin Alternatif Partisi gibi 

milliyetçi gruplar bile imparatorluk hayalleri peşinde koşmak 

yerine izolasyon politikasını savunuyor. Tam aksine, asıl tehli-

ke, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin Avrupa kıtasının devam 

eden ekonomik sıkıntılarını çözmek için yeterince çaba göster-

memesi. Polonya’nın eski dışişleri bakanı Radoslaw Sikorski’nin 

2011 yılında ifade etmiş olduğu gibi, Almanya’nın tepkisiz kal-

ması, güçlü olmasından daha tehlikeli.

Bence NATO’nun küçük sırrı, ABD’nin ayrılması durumunda Av-

rupalı üyelerin geçmişte de kıtanın başına bela olan rekabet orta-

mına dönmekten korkması. Çok az Avrupalı (ya da ABD’li) bunu 

açıkça ifade ediyor olsa da (Christoph Bertram gibi 1990’larda bu 

düşünceyi dile getiren insanları saymazsak), ittifakın şu andaki 

asıl misyonu, ABD’yi Avrupa’nın son çare olarak başvuracağı ara-

bulucu konumunda tutmak. Sorun Trump’ın bunu yememesi ve 

ABD’nin bütçe açıklarıyla; Çin’in jeopolitik meydan okumasıyla 

boğuştuğu; Afganistan ve Ortadoğu batağından kurtulamadığı; 

dünyaya yayılan ve ne zaman biteceği belli olmayan terörle sa-

vaşa devam ettiği bir dönemde Avrupa’yı kendi içgüdülerinden 

korumanın savunulacak bir şey olmaması.

5 ABD NATO’yu  
kurtaramaz

Trump’ın NATO meselesine yaklaşımının iyi niyetli olmadığı ve yı-

kıcı olduğu ortada. Sonuçta Çin’le ticaret savaşına girmek, İran’ın 

Ortadoğu’daki faaliyetlerini kısıtlamak istiyorsanız, uygulanabile-

cek en akıllı strateji Avrupa’yı yanınıza almak ve bu hedefler doğ-

rultusunda yapıcı bir anlayışla birlikte çalışmak olacaktır. Trump 

ise tam tersini yaptı: İran’la yapılan nükleer anlaşmayı iptal etti, 

karşısına çıkan herkesle ticaret savaşına girdi, Avrupalı liderlere 

hakaret etti, kendisinin ve (ABD’nin) imajını yıllardır görülmemiş 

düzeylere düşürdü. Amerika’nın düşmanlarının hoşuna gidebile-

cek bu durumun ülkenin çıkarlarına, hatta Trump’ın dile getirdiği 

hedeflere nasıl hizmet edeceği muallak.

Buna rağmen, NATO’nun Trump’tan öncesine dayanan sorunla-

rı büyük ölçüde uzun vadeli yapısal güçlerin eseri. Ortak, net ve 

somut bir tehlikenin söz konusu olmadığı bir ortamda kapsam-

lı bir çokuluslu ittifakı sürdürmenin zor olacağı belliydi. Hatta 

Afganistan ve Libya’daki başarısızlıklara, Irak konusundaki gö-

rüş ayrılıklarına rağmen NATO’yu bugünlere kadar ulaştırmanın 

diplomatik bir beceri olduğu bile söylenebilir. Trump statükoyu 

sürdürmüş, ABD’nin kararlılığını teyit etmiş, Avrupalı liderlere 

kibar davranmış olsaydı bile, Atlantik ötesi ittifakta yaşanan 

erozyon devam edecekti.

Yapılabilecek en iyi şey; ABD’nin Avrupa’daki askeri rolü-

nü aşamalı, yapıcı ve mümkün olduğunca yumuşak bir şe-

kilde azaltmak; Avrupalı müttefiklerimize Washington’ın 

Avrupa’daki askeri varlığını sürdürmeye gerek kalmadığını, 

5-10 yıl içerisinde tamamen ya da büyük ölçüde geri çekilme-

yi düşündüğünü anlatmak olacaktır. ABD NATO’nun resmi 

üyesi olmayı sürdürebilir ancak Avrupa’da askeri üsler kur-

masına, Avrupa’daki müttefik güçlerin komutasının ABD’de 

olması konusunda ısrarcı olmasına, Avrupalıların ABD’nin 

emirlerine itaatkâr bir şekilde uymasını beklemesine gerek 

yok. Ticaret, yatırım ve turizm ilişkileri sürebilir; ABD’li silah 

üreticileri savunmalarını güçlendirmek isteyen Avrupa ülke-

lerine silah satmaya devam edebilir. Bu arada da ABD de ken-

di sorunlarına odaklanma fırsatı bulabilir.

Düşündüğünüzün aksine, ne NATO’ya ne de Avrupa’ya bir düş-

manlığım var. İttifak, kurulduğu dönem itibarıyla önemli bir ba-

şarıydı ve geçmişte hem ABD’nin hem de Avrupa’nın çok işine 

yaradı. Ancak 1988 yılında da yazmış olduğum gibi, “Uluslararası 

ilişkilerde hiçbir şey değişmez değildir; NATO’nun geçmişteki 

başarıları da giderek artan kırılganlığını görmemize engel ol-

mamalıdır. Olası tüm potansiyel sorunlu noktaya düşünmeden 

garanti vermek ve dış politikamızı bunun kalıcı bir ortaklık oldu-

ğu varsayımına dayandırmak yerine, Avrupa ve ABD’nin yavaş 

ve aşamalı bir ayrılma sürecini başlatması gerekiyor. Bu istesek 

de istemesek de olacak. Akıllı stratejist, tarihsel dalgaları nafile 

bir şekilde durdurmaya çalışmak yerine bu dalgaları öngören ve 

çıkarına kullanan insandır.” O dönemde geçerli olan sözler bu 

dönemde de geçerliliğini koruyor.

“NATO’nun geçmişteki  
başarıları da giderek artan 

kırılganlığını görmemize 
engel olmamalıdır. Olası tüm 
potansiyel sorunlu noktaya 

düşünmeden garanti vermek 
ve dış politikamızı bunun kalıcı 
bir ortaklık olduğu varsayımına 

dayandırmak yerine, Avrupa 
ve ABD’nin yavaş ve aşamalı 

bir ayrılma sürecini başlatması 
gerekiyor.”
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Modern 
Demokrasilerdeki 
Siyasi Tartışma Krizi 

Bundan tam 60 yıl önce, 1958 yılında, Hannah Arendt İnsanlık Durumu (The 
Human Condition) kitabını yayınladı. Arendt, bu felsefi başyapıtta, vatan-
daşlar açısından tek özgürlük alanının ve totaliter rejimler ile güçlü eko-
nomik oligarşilerin tek çaresinin, toplumsal siyasi tartışmaları ve faaliyet-
leri kapsayan bir yaşam, yani “Vita Activa” (Aktif Yaşam) olduğunu söyler. 
Günümüzde “Batılı demokrasilerin” mevcut zayıflığından da net bir şekilde 
anlaşılacağı gibi,  bir kez daha toplumsal erozyon gerçeğiyle karşı karşıyayız.

Demokratik kurumları resmiyette ayakta tutmanın; pratikte ise içini bo-
şaltmanın getirdiği giderek büyüyen risk, toplumsal tartışmaların ve aktif 
politik faaliyetlerin gerçekleştiği alandaki erozyonun ardındaki nedenleri 
derinlemesine düşünmeyi mecbur kılıyor. Ancak, farklı kesimlerden (siyasi 
partiler, politika yapıcılar, akademik analistler, medya) gelen yaygın argü-
manların bazılarının tek amacı modern demokrasilerde kapsamlı bir siyasi 
tartışma ortamını sürdürmenin olanaksızlığını makul göstermeye çalışıyor. 
Vita Activa’nın daralmasını mazur göstermek amacıyla kullanılan en az 
dört temel argüman söz konusu: Teknik açıdan karmaşık yapı, küresel me-
seleler, politikanın önemsizleştirilmesi ve ideolojik tabular.

BDr. Valerio A. Brun, 
Social Europe sitesindeki 
makalesinde; demokratik 
kurumları resmiyette ayakta 
tutmanın; pratikte ise içini 
boşaltmanın getirdiği  
giderek büyüyen riskin, 
toplumsal tartışmaların ve 
aktif politik faaliyetlerin 
gerçekleştiği alandaki 
erozyonun ardındaki 
nedenleri derinlemesine 
düşünmeyi mecbur kıldığına 
işaret ediyor.
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Teknik Açıdan Karmaşık Yapı Argümanı
Bu argümanın savunucularına göre, bazı politik kararlar ve po-
litika alanları, halka bırakılmayacak kadar yüksek bilgi düzeyi ve 
teknik beceri gerektiriyor. Bu durum, özellikle karmaşık meselele-
rin halkoyuna sunulması ya da doğrudan demokrasinin kurumsal 
unsurlarının benimsenmesine yönelik tartışmalarda ortaya çıkı-
yor. Birçok akademisyen ve entelektüel, doğrudan demokrasinin 
tabiatında mevcut olan riskler konusunda uyarılarda bulunuyor; 
hatta daha kaliteli kararlar üretebilen “episto demokratik” refor-
mu öngören, daha az demokratik sistemleri açıkça destekliyor. 
Örneğin, siyaset bilimci Giovanni Sartori (Democrazia. Cos’è? 
2007), doğrudan demokrasinin en ateşli muhaliflerinden biri ola-
rak temsili demokrasiyi savunurken; Against Democracy (2016) 
kitabının yazarı Jason Brennan, siyasi hakları daraltan (Ohio ve 
Alabama gibi uyarı çanlarının çalmasına neden olan örneklerden 
de anlaşılacağı üzere, farklı nedenlerden dolayı ABD’de görülme-
ye başlandı) becerilerin ve meritokrasinin rolünü ön plana çıkaran 
kurumsal yapılanmaların benimsenmesi gerektiğini savunuyor.

Küresel Meseleler Argümanı
Bu argümanın savunucuları, modern demokratik toplumlardaki 
siyasi tartışma ortamının, ulusal politika yapıcılarının çözmesi ge-
reken, giderek küresel bir yapı kazanan sorunlar karşısında yeter-
siz kalacağını savunuyor. Bunun sonucunda uluslararası kurumlar 
ve örgütlerin (Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü vb.) ik-
lim değişikliği ya da göç dalgaları gibi küresel trendler konusunda 
nispi bir avantaja sahip olduğu söyleniyor. Benzer şekilde Avrupa 
Birliği ya da Güneydoğu Asya’daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 
(ASEAN) gibi bölgesel örgütlerin kurulması, kimilerine göre ulu-
sal düzeyde çözülmesi mümkün olmayan meselelere verilen 
fonksiyonel bir tepkiyi gösteriyor. Yukarıdan aşağıya yaklaşımıy-
la kurulan bölgesel ya da küresel yönetim anlayışının, verimlilik 
anlamında kazançlar sağlarken, demokratik meşruiyet anlamın-
da kayıplara yol açtığı, bunun da, Kanada’da düzenlenen son G7 
zirvesinde uluslararası serbest ticaret konusundaki tartışmalarda 
da görülebileceği üzere, ulusal bağımsızlık anlayışıyla uluslarüstü 
yönetim anlayışı arasında gerilimlere neden olduğu açıktır. 

Politikanın Önemsizleştirilmesi Argümanı
Bu argümanın savunucuları, basit ve genellikle kutuplaşmaya 
yol açan gerçeklik söylemi nedeniyle toplumun öneminin eroz-
yona uğradığını savunuyor. Bir başka deyişle, karmaşık yapı gibi, 
basitlik de siyasi tartışmaları kısıtlayabilir. Örneğin, ABD’de son 
dönemde tanık olduğumuz retorikten de anlayabileceğimiz 
gibi; popülizm, doğrudan halka seslenerek, siyasi gücün kötüye 

kullanımı karşısında anayasal hakların korunması açısından 
hayati önemini sürdüren demokratik kurumların aracılığını 
ortadan kaldırarak verdiği sıradan mesajlarla, siyasi tartışma-
ların kalitesini düşürüyor. Popülist hareketlerin liderleri, fiilen 
kendilerinde tüm vatandaşlar adına konuşma hakkı buluyor; 
“İnsanların ne istediğini biliyorum” gibi süslü cümlelerle, yapıcı 
ve aktif bir siyasi tartışma ortamını tamamen yok ediyor.

İdeolojik Tabular Argümanı
İtalya’da MSS-Lega koalisyon hükümetinin kuruluşu aşamasın-
da siyasi kriz yaşanmış, Paolo Savona’nın ekonomi bakanlığına 
getirilme ihtimali, İtalya’nın AB üyeliğinin tartışmaya açılma-
sına sebep olmuştu. Savona’nın adaylığının cumhurbaşkanı 
Mattarella tarafından veto edildiği gün, İtalyan Merkez Bankası 
başkanı, İtalya’nın kaderinin bu konuya dair tartışma olasılığını 
yok saymak olduğunu söylemişti. Bu anekdot, yetersiz bir şe-
kilde tanımlanmış olan kaçınılmazlık kavramına dayalı, kimi 
zaman mistik bir keder anlayışını, hatta tabuları yansıtan ideo-
lojik argümanları anlamak açısından çok yararlı bir araç. Teknik 
açıdan karmaşık yapı argümanı küresel sorunlarla baş etmek 
için uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğu söylemiyle; politikanın 
önemsizleştirilmesi argümanı ise basit ve genellikle kutuplaş-
maya yol açan gerçeklik söylemiyle desteklenirken; “tabu” ar-
gümanı da, bilimsel ve nesnel bir iddia olduğu savunulan be-
lirli bir ideolojik perspektifle destekleniyor. Örneğin, AB’nin 
ekonomik açıdan kendi kendine yetmesine yönelik politikaları, 
Yunanistan’ın borçlarının silinmesi yerine geri ödemesinin erte-
lenmesinden de net bir şekilde anlaşılacağı gibi, kamu borçları-
nın sürdürülebilirliği sorununu çözmeye yetemez.

Politikanın Yok Oluşuna Doğru mu 
İlerliyoruz?
ABD ve İtalya’da da görmüş olduğumuz gibi; mevcut siyasi or-
tamın ilk kurbanları, demokratik toplumlardaki açık, çoğulcu 
tartışma ortamı oldu. Teknik karmaşayı, giderek büyüyen kü-
resel meseleleri, politikadaki sıradanlaşma ve genellemeleri ya 
da ideolojik tabuları gerekçe göstererek tartışma ortamını kısıt-
lamak, demokratik toplumlardaki vatandaşları pasif bir tutum 
benimsemeye sürüklüyor ve alternatifleri fiilen büyük ölçüde 
daraltıyor; bu da vatandaşların taleplerine cevap verecek ve 
toplumsal sorunlara çözüm getirecek siyasi önerilerin giderek 
kutuplaşmasına yol açıyor.

Bu durum, Hanna Arendt’in ustalıkla resmettiği Vita Activa’nın 
tam tersi bir durum doğuruyor: Kamusal alanda politikanın yok sa-
yıldığı toplumlar sadece işgücü ve tüketim anlamında var olabilir.
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Makine öğrenmesindeki süregiden hızlı ilerleme, yeni 
tür bir jeopolitiğin boy atmasını tetikleyecek.  
Makine öğrenmesi ve yapay zekâ toplumun bütün 
sektör ve kesimlerini etkileyecek bir teknoloji. 
Ekonominin ve askeri sanayinin makine öğrenmesi 
tarafından dönüşüme uğratılması, ulusal ve 
uluslararası düzeyde istikrarsızlığı artıracak ve 
hükümetleri tavır almaya zorlayacaktır. Yapay Zekâ 
(YZ) teknolojisi giderek hükümet politikalarının en 
önemli alanı haline gelecektir. Önde gelen ülkeler 
arasında yeni bir silahlanma yarışı ortaya çıkacaktır.

Yapay Zekâ 
Jeopolitikte  
Yeni Bir Yarışı 
Tetikliyor
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Kendi bloğunda yayınladığı 13 Haziran tarihli “Yapay Zekâ 
Milliyetçiliği” başlıklı yazısında bu yeni tür jeopolitiğe dikkat 
çeken Songkick firmasından tanınmış YZ uzmanı Ian Hogart, 
makine öğrenmesindeki hızlanan ilerlemenin, uluslararası dü-
zende başlıca üç yoldan istikrarsızlık yaratabileceğini belirtiyor: 

Makine öğrenmesinin ticari uygulamaları, birçok yeni şirket ya-
ratacak ama milyonlarca çalışma yerini de tasfiye edecek. YZ’ye 
en atak şekilde yatırım yapacak ülkenin ekonomik bakımdan en 
güçlü ülke haline gelmesi olasıdır.

Makine öğrenmesi yeni muharebe türleri ortaya çıkaracaktır. 
Siber saldırının ve siber savunmanın gelişkin biçimlerinin yanı 
sıra otonom ve yarı otonom silahların çeşitli biçimleri geliştiri-
lecektir. Bunlara en erken ve atak şekilde yatırım yapan ülkenin 
askeri üstünlük elde etmesi mümkün olabilecektir.

YZ’nin daha genel amaçlı biçimleri, bilimsel ve teknolojik araş-
tırmaları hızlandıracaktır. Bu sayede, sözgelimi enerji üretimi 
için bir füzyon reaktörü geliş-
tirmeyi başaran ülke muazzam 
bir avantaj sahibi olacaktır. 
Belli bir ülkenin kahredici bir 
teknolojik üstünlük elde etme-
si söz konusu olabilecektir.

Geçmişte petrolün veya nük-
leer teknolojinin bunlara sa-
hip olan ülkelere ne kadar 
büyük avantajlar sağladığı dü-
şünülürse 21’inci yüzyılın temel 
farklılaştırıcı teknolojisi olarak 
YZ’nin kazanacağı jeopolitik 
önem daha iyi anlaşılır.

Sadece ABD ile Çin
Bugün başlıca ülkeler YZ alanında öncülüğü ele geçirmek için 
kıyasıya bir mücadeleye girişmiş bulunuyor. Ancak Çin’in önde 
gelen yapay zekâ yatırımcısı Kai-Fu Lee’nin 30 Haziran tarihli 
New York Times’da yayınlanan “Yapay Zekâ’nın Gerçek Tehditi” 
başlıklı makalesinde vurguladığı gibi, bugün sadece ABD ile Çin 
büyük YZ şirketlerine sahip bulunuyor -Google, Apple, Amazon, 
Facebook ile Baidu, Tencent ve Alibaba. Açıktır ki bu şirketlerin 
sizin ülkenizde olması ile sizin sadece müşteri bir ülke olmanıza 
göre ulusal sanayi stratejiniz bambaşka olur. 

YZ için ulusal bir strateji geliştirmede Çin bugün diğer herke-
sin önünde. ABD firmalarıyla rekabet edebilecek YZ şirketlerine 
dünyada sadece Çin sahip. Ve Çin’in teknoloji şirketleri ABD’ye 
kıyasla ulusal politikayla çok daha entegre durumda.

Çin’in YZ stratejisinin en zayıf yanı, şu anda yarı iletkenler. Çin’in 

yarı iletken firmaları ABD, Güney Kore ve Tayvan firmalarına kı-

yasla çok daha küçüktür. Çin’in çip endüstrisi ABD’ninkinin ancak 

dokuzda biri kadar. Çinlilerin Qualcom’u 117 milyar dolara satın 

almasını ABD’nin geçenlerde bloke etmesi de bununla bağlı. Bu, 

Tayvan’ın ve Kore yarımadasının ABD ve Çin diplomasileri arasın-

daki mücadelede daha da önem kazanacağı anlamına geliyor.

Ülkeler Arasında Hızlanan Yarış
2016’da Obama yönetimi, YZ’nin geleceği üzerine bir rapor 

yayınladı. O yıl ABD hükümeti gizli YZ araştırmalarına 1,2 mil-

yar dolar yatırdı. AlphaGo’nun, tarihi Çin oyunu Go’da dünya 

şampiyonu Lee Bedol’u yenmesi YZ ve Çin konusunda bir tür 

“Sputnik Anı” oldu. Go oyununun askeri strateji için bir araç 

olarak uzun tarihi de düşünülürse şaşkınlık daha da iyi anlaşı-

lır. Çin bunun üzerine YZ yatırımlarına 

daha da hız verdi. Kısmen Sedol’un 

yenilgisinin de etkisiyle Güney 

Kore de gelecek 5 yıl için YZ’ya 

900 milyon dolar yatırmaya 

karar verdi. Almanya ise, Çin’in 

ünlü endüstriyel robot imalat-

çısı Kuka’yı 4,5 milyar dolara 

satın almasını önleyemedi.

2017’de AlphaGo, dünyanın 

1 numarası Kie Jie’yi, Çin’in 

Wuzhen şehrinde 3-0 yener-

ken Çin’de maçın naklen ya-

yını engellendi. Ve ardından 

Çin 2030’da YZ’de dünya lideri 

olma hedefini ilan etti. ABD de, 

Çin’in ABD’deki yüksek teknoloji 

firmalarına yatırım yapmasını daha aktif engellemeye başladı.

2018’in Ocak ayında Fransa, yabancıların YZ şirketlerini satın 

almasını hükümet onayına bağladı. Mart ayında da bu alana 

4 yıl içinde 1,5 milyar euro yatıracağını açıkladı. Nisan ayında 

İngiltere gelecek yıllarda 600 milyon pound yatırım yapacağı-

nı açıkladı. AB ise, 2020’ye kadar YZ’ye 20 milyar euro yatırım 

yapma arzusunu ifade etti. Mayıs ayında Güney Kore YZ planını 

2,2 milyar dolara çıkardı ve 6 yeni YZ enstitüsü kurdu. YZ yarı 

iletkenleri için 1 milyar dolarlık fon ayırdı. 2022’de dört küresel 

YZ devinden biri olacağını ileri sürdü.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (CNAS) tarafından Temmuz 

2018’de yayınlanan “Yapay Zekâ Çağında Stratejik Rekabet” 

başlıklı raporda şöyle deniyor:

“Makine öğrenmesi yeni  
muharebe türleri ortaya 

çıkaracaktır. Siber saldırının 
ve siber savunmanın gelişkin 
biçimlerinin yanı sıra otonom 

ve yarı otonom silahların çeşitli 
biçimleri geliştirilecektir. Bunlara 
en erken ve atak şekilde yatırım 

yapan ülkenin askeri üstünlük elde 
etmesi mümkün olabilecektir.”

K
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YZ’nin genişliği, onun savun-
ma, diplomasi, istihbarat, eko-
nomik rekabet gücü, sosyal 
istikrar ve enformasyon orta-
mını etkileme yeteneği dikkate 
alındığında, YZ geliştirme ve 
uygulamasında geri kalmak, 
ABD’nin küresel ekonomik ve 
askeri liderliği için bir risk oluş-
turacaktır. Bugün ABD pekâlâ 
yeni bir uzay yarışına girmiş gi-
bidir, ancak Çin’den farklı ola-
rak ABD’nin geniş kamuoyu ve 
politik karar alıcılar açısından 
hakiki bir “Sputnik anı” henüz ya-
şanmış değil. 1958’de Sovyetler Birliği 
tarafından uzaya ilk insanın çıkarılması kamuoyu üzerinde ola-
ğanüstü çarpıcı bir etki yaratmıştı -“buna hemen yanıt vermek 
lazım!” Mesele şu ki, bugün YZ’deki “Sputnik anı” iş işten geçtik-
ten sonra, Çin belirleyici bir noktaya ulaştıktan sonra gelebilir. 
O tarihte artık Çin, YZ’yi ABD’nin ekonomik veya askeri gücünün 
altını oyacak şekilde kullanmaya başlamıştır. 

Çin Ne Kadar Geri?
Techonomy dergisinin genel yayın yönetmeni David Kirkpatrick, 
“YZ ve Çin” başlıklı 3 Ağustos tarihli yazısında, “Çin temel bilgi iş-
lem atılımları bakımından ABD’nin gerisinde olmakla birlikte çok 
sayıda akıllı bilgisayar mühendisine sahip ve ayrıca bir de kimsede 
olmayan muazzam bir avantajı var” diyor. Bu da Çin internetinin 

yarattığı verinin benzersiz büyük-
lüğü. Kim en son YZ yazılımını 
eğitmede kullanılacak en çok 
veriye sahipse onun için YZ daha 
hızlı ilerleyecektir. Bu veriye de 
en çok Çin sahip.

Çin’in, küresel otomatik elektrik-
li sürücüsüz araba endüstrisine, 
taksi çağırma servisleri de dahil 
egemen olma olasılığı da bura-
dan kaynaklanıyor. Çin’in taksi 
çağırma servisi Didi Chuxing bu 
alanda dünya lideri Uber’den 
bile daha büyük. Günde 25 mil-
yon kere kullanılıyor.

Bütün bunlara karşılık Fudan Üniversitesi İktisat Okulu Dekanı 
Zhang Jun, 30 Temmuz günü Project Syndicate’de yayınlanan 
“Çin’de İnovasyon Konusunda Batının Yanılsamaları” başlıklı 
yazısında, “Medya, akademi ve devlette birçok Batılı gözlemci, 
bugün Çin’i küresel teknolojik üstünlük alanında zorlu bir rakip 
gibi gösteriyor” diyor: “Yukarıdan aşağıya uygulanan sanayi po-
litikaları sayesinde, Çin’in ABD ve AB ile boy ölçüşebilecek duru-
ma geldiğini söylüyorlar. Oysa bu çok yanlış bir resimdir.”

Açıktır ki, dijital teknolojileri tüketici yönelimli iş modellerine 
uygulamak ile sert teknoloji geliştirip üretmede bir dünya lideri 
haline gelmek arasında çok büyük bir fark vardır. Bu ikinci hedef, 
temel Ar-Ge çevrimleri uzun süreler gerektiren ilaç sanayi gibi 
sektörlere sürekli zaman, insan sermayesi ve finansal kaynak 
yatırılmasını gerektirir. 

“Makine öğrenmesi, yeni  
muharebe türleri ortaya 

çıkaracaktır. Siber saldırının 
ve siber savunmanın gelişkin 
biçimlerinin yanı sıra otonom 

ve yarı otonom silahların çeşitli 
biçimleri geliştirilecektir. Bunlara 
en erken ve atak şekilde yatırım 

yapan ülkenin askeri üstünlük elde 
etmesi mümkün olabilecektir.”
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Buna göre Ar-Ge girdileri açısından karşılaştırıldığında Çin, bu-

gün sözgelimi Güney Kore veya Japonya’nın 15-20 yıl gerisin-

dedir. Daha önemli faktör olan çıktılar açısından ise çok daha 

geridedir.

South China Morning Post’da 30 Temmuz’da yayınlanan “Çin’in 

Dış Politikasında YZ Kullanılıyor” başlıklı yazıda belirtildiğine 

göre bugün Çin’de YZ kullanan bir diplomatik sistemin çeşit-

li prototipleri geliştiriliyor. Çin Bilimler Akademisi tarafından 

geliştirilen bir ilk makine, Dışişleri Bakanlığında kullanılmaya 

başlandı.

YZ politika geliştirici bir stratejik karar alma destek sisteminin 

görevi nihai kararı alacak olan insan yetkiliye yardımcı olmak. 

Sistem kokteyl parti dedikodularından casus uydulardan alınma 

görüntülere kadar çok çeşitli enformasyon içeren büyük miktar-

da veriye dayanarak, uluslararası politika stratejilerini inceliyor. 

Politik karar alıcı karmaşık bir acil durumda belli bir amaca ulaş-

mak için hızla doğru bir karar alması gerektiğinde, sistem atılabi-

lecek en iyi adım için öneriler içeren çeşitli tercihler sunuyor.

Shangai Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünden Dr. Feng Shui 

“Bu teknoloji henüz daha erken aşamalarında olmakla birlikte 

giderek daha çok uygulanacaktır” diyor. Bu da stratejik oyun ka-

pasitesi bakımından ülkeler arasındaki mevcut uçurumu daha 

da derinleştirecektir.

Yeni Tür Bir Sömürgecilik
Google’ın eski Çin temsilcisi ve Yapay Zekâ, Silikon Vadisi ve Çin 

başlıklı kitabın yazarı Kai-Fu Lee, YZ yarışmasının Çin ya da ABD 

dışında kalan ülkeler için ne anlama geleceğini şöyle özetliyor:  

“Bu ülkeler halklarını yoksulluğa mahkûm etmek istemiyorlar-
sa, kendilerine en çok YZ yazılımı sağlayan ülke hangisiyse -Çin 
ya da ABD- onunla ekonomik bağımlılıklarının koşullarını mü-
zakere etmek zorunda kalacaklardır. O ülkenin YZ şirketlerinin 
kendi ülkelerindeki kullanıcılardan kâr sağlamaya devam etme-
sine izin vermeleri karşılığında, halkları için refah sübvansiyon-
ları sağlayacaklardır. Yeni jeopolitik ittifakları bu tür ekonomik 
düzenlemeler biçimlendirecektir.”

Bugün tüm dünyada YZ geliştirme kapasitesine sahip sadece 
700 kişi var, bunların ne yaptığını anlayabilecek insan sayısı da 
7.000. Bir de geri kalan 7 milyar insan!

Bu durumda, Çin ya da ABD gibi olmayan ülkeler ne yapabilir? 
YZ için rekabette önde gelen bir faktör olmak için neler gerekir? 
Bunlar şöyle sıralanabilir: Makine öğrenmesi için gerekli bilgi iş-
lem gücü. Özgül yetenekler. Genel STEM yeteneği. Destek tek-
nolojiler ve elverişli politik ortam.

Ya devlet dışı aktörlerin kötü amaçlarla YZ’yı kullanma olasılık-
ları? Sibergüvenlik ve Sibersavaş adlı kitabında bu konuda Allan 
Friedman şöyle diyor: “Bir sibersavaş silahını yapmak ilk başta 
tıpkı Hiroşima’ya atılan atom bombasını yapan kadar gelişkin 
bir ekip gerektirecektir. Ama bir kez geliştirildikten sonra san-
ki ABD’liler ilk bombayla beraber onun tasarım planını içeren 
broşürleri de birlikte atmış gibi olacak. Ve bir nükleer reaktöre 
gerek olmadan herkes bu silahı yapabilecek. Siber silahların ya-
yılması internet hızında olacaktır.”

Özetle, makine öğrenmesi; devletler arasında ekonomik, askeri 
ve teknolojik bakımdan muazzam bir farklılaştırıcı kuvvet hali-
ne gelmekte ve yeni tür bir silahlanma yarışını tetiklemektedir, 
bu da sonuçta YZ’nin ilerleme hızını daha da artırmaktadır.
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Robotiğin yükselişiyle birlikte, Imperial 
araştırmacıları geleceğe bakarak, doğadan ilham 
alan swarm’lardan yapay zekânın etiğine kadar 
her şeyi araştırmaya başladı. Bridie Kennerley,  
www.imperial.ac.uk sitesinde modern robot 
biliminin önündeki 10 büyük mücadele alanını 
inceledi.

Robotik Geleceğin 
Önündeki 
10 Mücadele Alanı 

http://www.imperial.ac.uk
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Robotik, hâlâ çoğu zaman fütüristik bilim kurgu olarak kabul 

edilse de inovasyonun yüksek hızı, iyi durumda olduğumuzu ve 

aslında bir robot çağında yaşadığımızı gösteriyor. Peki, buradan 

nereye gidiyoruz?

Hamlyn Merkezinin direktörü ve kurucu ortağı olan ve aynı za-

manda bir Imperial araştırmacısı olarak Science Robotics dergi-

sinin editörlüğünü üstlenen Profesör Guang-Zhong Yang; kısa 

bir süre önce oluşturduğu uzman bir heyetle birlikte, modern 

robot biliminin önündeki 10 büyük mücadele alanını belirledi. 

Bu mücadeleler, önümüzdeki 10 yılda heyecan verici ve sıra dışı 

gelişmeler beklediğimiz kilit alanlarda yaşanacak. Buluşların 

temposu arttıkça aşağıdaki sorular da üzerinde daha fazla dü-

şünülmeyi hak ediyor.

 

1 Robotlar hangi malzemeden 
yapılacak?

Robotlar gelecekte, alışılagelmiş çark ve motorlardan ziyade, 

toplanıp depolanan enerji ya da biyoçözünür özellikte yeni bir 

grup materyalden yapılabilir. 3D baskı gibi teknikler robotikte 

devrim yarattı fakat yeni teknoloji daha geniş bir yelpazeyi kap-

sayacak ve biz robotikte giderek daha fazla akıllı materyal kul-

lanıldığını göreceğiz.

2 Robot bilimciler doğadan neler 
alabilir?

Robotların doğadan alınan ilhamla tasarlanması çeviklik ve ge-

lişmiş performans sunar. Böyle tasarımlar robotların hareket 

kabiliyetinin artmasına ve çevreye uyum sağlayabilmelerine 

yol açabilir. Robot bilimcilerden bazıları, yapımında biyolojik 

malzeme kullanılan biyohibrit robotlar tasarlıyor ki canlı hücre 

kullanmak kendi kendini iyileştirebilmeye, değişen çevresel ko-

şullara cevap verebilmeye, ucuz ve çevre dostu yakıt kullanabil-

meye yardımcı olacaktır.

3 Robotlar nasıl güçlendirilecek?
Robotlar, uzay ve derin deniz araştırmaları gibi zor-

lu ortamlarda giderek daha fazla kullanılıyor. Bu da giderek 

daha küçük ve yüksek enerjili pillere olan ihtiyacı artırıyor. 

Yakıt hücreleri ve süper kapasitörler gibi yeni nesil teknolo-

jiler, güvenli ve düşük maliyetli piller bulma problemine çok 

ilginç çözümler sunuyor. Ortamdan enerji elde edebilmek ve 

daha sonra bunu yüksek miktarda saklamak da büyük önem 

taşıyor. Bunun için de inanılmaz yüksek enerji gerektiren 

aktivitelere güç sağlamak için karbonhidrat kullanan hay-
vanlardan ilham alınabilir. 

4 Robotlar birlikte çalışabilir mi?
Hafiften ürkütücü bir bilim kurgu gibi gelebilir ama 

herhangi bir iş için daha küçük, basit ve ucuz birçok robot kul-
lanmak, tek bir karmaşık robot kullanmaktan daha etkili olabi-
lir. Doğa bu konuda gezme, avlanma ve parçaları bir araya ge-
tirme işlerindeki işbirlikleri gibi, yine bize bolca örnek sağlıyor. 
Hesaplama ve depolama işlevini (hiper-konverjans) entegre 
edebilen swarm’lar; akıllı telefonlar gibi elektroniklerle drone 
gibi otonom sistemlerin kombinasyonu tipi alanlarda büyük rol 
oynayacaktır.

5 Robotlar kendi yollarını nasıl 
bulacak? 

Çevresindeki dünyayı anlayabilen ve adapte olabilecek robotlar 
yaratmak; derin denizler, kutup buzulları, volkanlar ve uzay gibi 
ıssız ve zorlu ortamlardaki kullanımlar için özellikle önemlidir. 

İletişimde haberi alabilme ve aktarabilme konusunda kısıtlı ye-
teneği olan robotlar, kendi bakımlarını yapabilmeye hazır olma-
lıdır. Dünyayı bir insan gibi algılayabilmek robotlara; hangi bilgi-
yi öğrenmesi gerektiğini, hangisini unutabileceğini, neyi devreye 
sokacağını seçmek konusunda yardımcı olacaktır. 

Yine, birçok farklı kaynaktan gelen enformasyonu düzenlemek 
ve paylaşmak farklı işlevlere sahip birden fazla robot kullanmak 
çözüm olabilir.

6 Robotlar kararları nasıl alacak?
Son zamanlarda yapay zekâ konusundaki canlanma, 

robotik için çok sayıda imkâna kapı açtı. 

R
“Modern robot biliminin 

önündeki 10 büyük mücadele 
alanı, önümüzdeki 10 yılda 
heyecan verici ve sıra dışı 

gelişmeler beklediğimiz kilit 
alanlarda yaşanacak.”
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Robotikte yapay zekânın bir hedefi de robotların, kendi sınırla-
malarını tanıma, yardım isteme ve daha akıllı hale gelmeyi öğ-
renme konusunda ilerlemelerini sağlamak olacaktır. Robotların 
ahlaki ve toplumsal akıl yürütmeyi kullanarak nasıl karar alabi-
leceği gibi ciddi konular için insan zekâsının nasıl çalıştığını ha-
ritalayabilmek, yapay zekânın gelişimi konusunda bilgilendirici 
olacaktır.

7 Robotik, zihnimizi nasıl okuyacak? 
Robotik, engelli kişilerin beyin hareketleriyle protez-

leri ve iletişim cihazlarını doğrudan kontrol edebilmesi konu-
sunda insanların yaşamlarını değiştirebilme potansiyeline sa-
hiptir. Böyle arayüzler iletişimi de geliştirebilir, ayrıca oyunlara 
ve eğlence sektörüne de yeni unsurlar ekleyebilir. Bu alanda-
ki araştırmalar; hissetmenin ve verileri daha düşük maliyetli 
ve kullanışlı bir şekilde elde etmenin en iyi yolunu bulmaya 
odaklanacak. Böylece bu çalışmalar, böyle alanlarda göz hare-
ketlerini izleme gibi teknolojilere sahip en iyi robotları ortaya 
çıkaracak.

8 Robotlar sosyal etkileşime  
girecek mi?

Robotların hastaneler gibi beşeri çevrelerde yer alması konu-
sundaki isteğin artmasıyla, robot bilimciler için sosyal etkile-
şimin zorlukları üzerine çalışmak elzem hale geldi. Ses, yüz ve 
beden işaretlerimiz inanılmaz ustaca ve inceliklidir. Bu neden-
le bu tür işaretleri tanıyabilecek ve onlara uygun şekilde karşı-
lık verebilecek bir robot yaratabilmek büyük bir vaattir. Ayrıca 

toplumlar arasındaki genel sosyal ve ahlaki normlar gibi fark-
lılıkları dikkate almak gerekir ki etkileşimlerde, uyarlanabilirlik 
ve sürdürülebilirlik sadece anlık konuşmalarda değil daha uzun 
vadeli düşünülmelidir. 

9 Robotlar tıp alanında nasıl 
kullanılacak?

Robotlar; hassas ve minimal invazif denilen, yani ufak bir kesi 
ile gerçekleştirilen ameliyatlarda cerrahlara yardım etmek üze-
re fazla kullanılır oldu. Şu anda bu robotlar cerrah tarafından 
kontrol ediliyor ancak gelecekte daha otonom hale gelebilirler. 
Burada önemli bir konu, insan anatomisinin karmaşık yapısını ve 
çeşitliliğini tanıyabilecek robotlar tasarlayabilmektir. Diğer bir 
çalışma alanı ise organ nakli gibi konularda robotik implant ci-
hazlar ve vücutta kullanılabilecek mikro ve nano robotlardır.

10 Robotun eylemlerinden kim 
sorumlu olacaktır?

Robotlara daha fazla güvenebilmemiz için örneğin işveren, ceza 
hukuku sistemi ya da hükümetin yapay zekâyı etik dışı kullan-
ması riskini göz önünde bulundurmak ve robotların eylemle-
rinden kullanıcılarını sorumlu tutmayı sürdürmek gerekir. Bir 
diğer önemli tartışma noktası ise yapay zekânın iş dünyasın-
da insanların yerine geçerek büyük toplumsal değişimlere yol 
açacak olan, iş gücünde meydana getireceği dramatik değişik-
liktir. Robotiğin kullanışlı olabileceği bir diğer alan da güvenlik-
tir. Ancak bu alanda robotiğin kullanımı, ciddi riskler almadan, 
kontrol altında ve iyi düzenlenmiş olmalıdır.
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Kuşkuculara göre tamamen 
otonom araçların trafikte 
boy göstermesi sektörün 
öngördüğünden çok 
daha uzak bir zamanda 
gerçekleşebilir. The Verge 
sitesinin editörlerinden 
Russell Brandom, 
analizinde otonom araçların 
akıbetinin, çizilen pembe 
tablolara rağmen o kadar 
da parlak olmadığını 
savunuyor.

CCEO’lara inanacak olursak, tamamen otonom araçların gelmesine sadece 

birkaç ay kaldı. 2015 yılında Elon Musk tamamen otonom Tesla’nın 2018 yılın-

da piyasaya çıkacağını öngörmüştü -tıpkı Google gibi. Delphi ve Mobileye’ın 

dördüncü düzey sistemlerinin 2019’da çıkması planlanıyor. Aynı yıl Nutonomy 

de Singapur sokaklarına binlerce sürücüsüz taksi çıkarmayı planlıyor. General 

Motors (GM) tamamen otonom, direksiyonu olmayan, insanların müdahale 

etme şensı bulunmayan otomobilini, 2019 yılında üretmeye başlayacak. Bu 

öngörülerin gerçekleşmesi için ciddi yatırımlar yapılmış durumda.

Görünüşte tamamen otonom araçlar her zamankinden daha yakın. Waymo 

arabalarını Arizona’da trafiğe -sınırlı da olsa- açık yollarda test ediyor bile. 

Tesla ve bir dizi rakibi, sürücünün beklenmedik durumlarda müdahale et-

mesine olanak veren sınırlı düzeyde otopilot sistemlerini hâlihazırda satı-

yor. Bazıları ölümcül olan birkaç kaza meydana geldi. Ancak sistem geliş-

tirilmeye devam edildikçe hiç müdahale gerektirmeyen günlerin de yakın 

olduğu düşünülüyor.

Otonom 
Araçlar Çıkmaz 
Sokağa Girdi
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Ancak tamamen otonom 
otomobil hayali düşündü-
ğümüzden çok daha uzak 
bir tarihte gerçekleşebilir. 
Yapay zekâ uzmanları ara-
sında, otonom sistemlerin 
kazaları önleyebilmesinin 
yılları bulabileceğine yönelik 
kaygılar artıyor. Kendi ken-
dini eğiten sistemler gerçek 
dünyanın yollarındaki kaosla 
baş etmeye çalışırken, New 
York Üniversitesinden Gary 
Marcus gibi uzmanlar beklen-
tileri düşürmeye hazırlanıyor: 
“Bu gecikme, otonom tekno-
lojilere para yatıran şirketler 
açısından felakete yol açarak, bu 
neslin otonom araçlara ulaşmasını 
olanaksız hale getirebilir.”

 

“Sürücüsüz Araçlar Yanıtını Bilmediğimiz 
Bilimsel Bir Deney Gibi”
Otomobil üreticilerinin otonom araçlar konusundaki iyimserli-
ğinin nedeni ortada. Son 10 yıl içerisinde derin öğrenme -devasa 
veri setlerinden yapılandırılmış bilgileri ayırıp almak amacıyla 
katmanlı makine öğrenmesi algoritmalarını kullanan bir yön-
tem- yapay zekâ alanında ve teknoloji sektöründe hayal bile edi-
lemeyecek gelişmeler sağladı. Şu anda Google arama motoru, 
Facebook haberleri, konuşmaları metne çeviren algoritmalar ve 
şampiyon Go oyunu sistemleri bu yöntemi kullanıyor. Derin öğ-
renme sistemlerini internetin dışında da depremleri tespit et-
mek, kalp hastalıklarını öngörmek, kamera kayıtlarındaki şüphe 
uyandıran hareketleri tespit etmek ve başka türlü gerçekleşme-
si mümkün olmayan sayısız inovasyonda kullanıyoruz. 

Ancak derin öğrenme sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabil-
mesi için, kendisini karşılaşabileceği her türlü senaryo konusun-
da eğiteceği devasa miktarda veriye ihtiyaç duyuluyor. Örneğin, 
Google Images gibi sistemler, hangi hayvanın neye benzediğini 
gösterecek eğitim verilerine sahip oldukları sürece, hayvanları 
birbirinden ayırma konusunda oldukça başarılı. Marcus bu tür-
den görevleri “enterpolasyon (ekleme)” olarak tanımlıyor. 

Sistem “oselo” olarak etiketlenen tüm görüntüleri inceliyor ve 
kendisine gösterilen bir sonraki görüntünün bu gruba girip gir-
mediğine karar veriyor. Mühendisler verinin nereden geldiği ve 
ne şekilde yapılandırıldığı konusunda yaratıcılıklarını kullansa 

da algoritma kendisini bir nokta-
ya kadar geliştirebilir. Binlerce 
oselo fotoğrafı göstermedi-
ğiniz algoritma, bir oseloyu 
ayırt etmeyi beceremez – kedi 
ve jaguar fotoğrafları gör-
müş olsa ve oseloların ikisi-
nin arasında bir yerde oldu-
ğunu bilse bile. “Genelleme” 
olarak adlandırılan bu süreç 
farklı bir beceri gerektirir. 
Araştırmacılar uzun yıllar 
boyunca doğru algoritmalar 
aracılığıyla genelleme bece-
rilerini geliştirebileceklerini 
düşündü. Ancak son dönem-
deki araştırmalar geleneksel 
derin öğrenme sistemlerinin 
genelleme konusunda sandı-

ğımızdan da kötü olduğunu ortaya çıkardı. Gerçekleştirilen bir 
araştırma geleneksel derin öğrenme sistemlerinin bir video-
nun farklı karelerini genellemekte bile zorlandığını, aynı kutup 
ayısını, fondaki ufak tefek değişimler doğrultusunda farklı bir 
sahnede babun, bir başka sahnede firavun faresi ya da sansar 
olarak tanımladığını ortaya çıkardı. 

Bu durum Tesla’yı ve diğer otonom araç üreticilerini korkutucu 
bir soruyla karşı karşıya bırakıyor: Otonom araçlar fotoğraf ara-
ma, ses tanıma sistemleri ve diğer yapay zekâ başarı hikâyeleri 
gibi gelişmeye devam edecek mi? Yoksa genelleme problemle-
riyle karşı karşıya mı kalacaklar?

Bu soruların yanıtları için çok erken olabilir. Marcus, “Sürücüsüz 
araçlar yanıtını bilmediğimiz bilimsel bir deney gibi” diyor. Daha 
önce bu düzeyde bir otonom sürüş gerçekleştirmedik. Dolayısıyla 
nasıl bir iş olduğunu bilmiyoruz. Tanıdık nesneleri ayırt etme ve 
kurallara uyma konusunda mevcut teknolojiler işimize yarayabi-
lir. Ancak Marcus, kazaya açık ortamlarda otonom araç kullanı-
mının sektörün kabullenmek isteyeceğinden daha karmaşık ola-
bileceğini söylüyor. “Şaşırtıcı yeni şeylerle karşılaşmamız, derin 
öğrenme sistemleri açısından hoş bir durum değil.”

“Güvenlik Sadece Yapay Zekâ 
Teknolojilerinin Kalitesine Bağlı Değil”
Elimizdeki deneysel veriler, her biri beklenmedik bir kusur or-
taya koyan kaza raporlarından geliyor. 2016 yılındaki ölümlü 
bir kazada, Model S son hızla bir traktörün beyaz römorkuna 
arkadan çarpmıştı. Kazaya, römorkun yüksekliği ve güneşin 

“Uzmanlar kazaya açık 
ortamlarda otonom araç 

kullanımının sektörün 
kabullenmek isteyeceğinden 
daha karmaşık olabileceğini 

söylüyor. Otonom araçlar 
fotoğraf arama, ses tanıma 

sistemleri ve diğer yapay zekâ 
başarı hikâyeleri gibi gelişmeye 

devam edecek mi? Yoksa 
genelleme problemleriyle karşı 

karşıya kalacaklar?”
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parlak yüzeyden yansımasının aracın kafasını karıştırması yol 

açmıştı. 2018’in Mart ayında ise otonom bir Uber aracı yaya 

geçidi olmayan bir yerde yola çıkan bisikletli bir kadını ezerek 

öldürmüştü. NTSB raporuna göre, Uber’in yazılımı kadını önce 

bilinmeyen bir nesne, ardından bir araç, nihayetinde bir bisiklet 

olarak tanımlamış, bu doğrultuda da her seferinde projeksiyon-

larını güncellemek durumunda kalmıştı. California’da meydana 

gelen bir kazada bir Model X direksiyonunu bariyerlere doğru 

kırmış ve çarpışmaya saniyeler kala bilinmeyen bir nedenle hı-

zını artırmıştı. 

Bu kazaların her biri mühendislerin önceden öngörmesi müm-

kün olmayan uç birer örnek gibi görünüyor. Ancak hemen her 

otomobil kazasında birtakım öngörülemeyen koşullar söz ko-

nusu ve genelleme becerisine sahip olmadıkları sürece otonom 

araçların bu senaryoların her biriyle ilk kez yaşanıyormuş gibi 

karşılaşması gerekecek. Bu durumun sonucu bir dizi tesadüfi 

kaza olacak ve bu kazalar zamanla tanıdık ve tehlikeli bir hal 

almayacak. Kuşkuculara göre, manuel araç kullanımının terk 

edilmesine yönelik raporlar, bu senaryonun gerçekleşmekte ol-

duğunu ve bu alandaki ilerlemelerin durma noktasına geldiğini 

gösteriyor.

Baidu’nun eski yöneticilerinden biri olan, Drive.AI yönetim ku-

rulu üyesi Andrew NG, problemin mükemmel bir sürüş sistemi 

kurmaktan değil çevredeki insanları otonom araçların davranış-

larını öngörme konusunda eğitmemekten kaynaklandığını sa-

vunuyor. Bir başka deyişle, araçları güvenli hale getireceğimize, 

yolları araçlar açısından güvenli hale getirebiliriz. Andrew NG, 

“Güvenlik sadece yapay zekâ teknolojilerinin kalitesine bağlı de-

ğil” diyor.

“Belirsizliğin Ne Kadar Süreceği  
Belli Değil”
Lyft’in yönetim kurulu üyeliğini sürdüren girişim sermayedarı 

Ann Miura-Ko, sorunun biraz da otonom araçlara yönelik yük-

sek beklentiler nedeniyle tamamen otonom araçlar dışındaki 

herhangi bir şeyin başarısızlık olarak nitelenmesinden kaynak-

landığını söylüyor. “Bir anda sıfırdan beşinci düzeye çıkmaları-

nı beklemek, teknolojinin başarısızlığından çok beklentilerin 

yüksekliğini gösteriyor” diyor. “Ben ufak tefek geliştirmeleri 

bile tam otonomi yolculuğundaki olağanüstü özellikler olarak 

değerlendiriyorum.”

Bununla birlikte otonom araçlar konusundaki bu belirsizliğin ne 

kadar süreceği belli değil. Rand Corporation tarafından yapılan 

bir araştırma, otonom araçların insan sürücüler kadar güvenli 

olduğunu kanıtlaması için ölümlü bir kazaya neden olmadan 

400 milyon kilometre yol yapması gerekiyor. Tesla’nın Autopilot 

sisteminden kaynaklı ilk ölüm, proje kapsamındaki yaklaşık 200 

milyonuncu kilometrede, yani hedeflenen noktadan oldukça er-

ken meydana geldi.

Sektördeki tüm şirketler, daha fazla kilometre yapan şirketin en 

güçlü sistemi kuracağı varsayımıyla, sorunu çözebilmek adına 

daha fazla veri üretmeye çalışıyor. Ancak şirketlerin veri proble-

mi olarak gördüğü bu durumu Marcus çözülmesi çok daha zor 

bir problem olarak değerlendiriyor. “Bu şirketler işe yarayacak-

larını umdukları teknikleri kullanıyor” diyor Marcus. “Büyük ve-

riyi kullanıyorlar çünkü şu an ellerinde bu var. Ancak bu yönte-

min bizi ihtiyaç duyduğumuz başarı oranına ulaştıracağına dair 

bir kanıt yok.”
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