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Çin’in dünya dengelerini değiştiren yükselişi 
yeni projelerle hız kazanıyor. Bugün dünya, 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen 
küresel jeopolitik düzenin çöküşünün 
kalıntılarından yeni bir uluslararası jeopolitik 
düzen oluşturmanın sancılarını yaşıyor. 
İşte uluslararası arenada gelecek 20 yılda 
yaşanabilecek senaryolardan bazıları.

Önümüzdeki 20 
Yılın Jeopolitik 
Olasılıkları 
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Uluslararası arenadaki son 
dönemdeki gelişmelere bak-
tığımızda gerek bu alandaki 
başlıca kilit oyuncuların bazı-
larının iç politik durumların-
da gerekse kendi aralarındaki 
ilişkilerde önemli değişimler 
yaşanmakta olduğunu görü-
yoruz. Hemen her şey dün-
yanın yeni bir tarihi dönüşüm 
döneminden geçmekte oldu-
ğuna işaret ediyor.

Bu işaretlerden bazıları: 
Birçok gelişmiş demokratik 
ülkede politik merkezin da-
ğılması; uzun zamandır işlev 
göstermekte olan bölgesel ve ulus-
lararası yapılarda merkezkaç eğilimle-
rin öne çıkması; Rusya ve Çin’de otoriterliğe yapılan vurgunun 
artması ve ABD’nin moral üstünlüğünün çökmesi. Şunun altını 
çizmeliyiz: İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşmuş olan ulusla-
rarası düzen artık işlevini yitirmiş bulunuyor.

İlginç bir saptama olarak: RAND Corporation’dan  politika 
analisti Ali Wyne Washinton Post’da çıkan yazısında ABD’nin 
güdümündeki dünya düzeninin aslında amacına ulaşmış oldu-
ğunu söylüyor. Başlıca küresel aktörler arasında yeni bir dünya 
savaşına izin vermemek için kurulmuş olan bu düzen amacına 
ulaşmıştır. Öyle ki açık bir ticaret rejiminin yanı sıra küresel ça-
tışmalardan kaçınılmış olması bugün Çin’in barışçı yükselişini 
mümkün kılmıştır. O kadar ki sonuçta sistem kendi başarısının 
kurbanı olmuştur.

Bugün fiilen işlevsizleşmiş olan küresel yönetişim sisteminin 
en önemli oyuncuları olan G7 ülkeleri 1970’lerin en önemli ve 
en büyük ekonomilerini oluşturuyorlardı. Demokrasileri temsil 
eden bu grup yeni yüzyılın başından beri artık dünya ekonomisi-
ne hükmedemiyor.

Bugün başlıca mesele, işlevini yitirmiş olan bu düzenin oluşma-
sından büyük ölçüde sorumlu olan güçler ile bugün bu düzene 
meydan okuyan, sorgulayan ve yeni bir paradigma kurmaya ça-
lışan güçler arasındaki ilişkinin nasıl olacağıdır.

Cenova’daki Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü 
Merkezinden David Law, 27 Temmuz günü Dünya Ekonomik 
Forumunun Agenda adlı sitesinde yayınlanan, “Jeopolitiğin 
Geleceği İçin Üç Senaryo” başlıklı yazısında bu konuda üç olası 
sonuca işaret ediyor. NATO Politika Planlama Bölümü eski baş-
kanı olan Law önümüzdeki 20 yılın olasılıklarını şöyle görüyor:

“Bir olasılık Batının hegemon-

yasındaki mevcut paradig-

manın bir şekilde kendini 

yeniden toparlaması ve yeni 

bir demokratik dönüşümün 

önünü açmasıdır. Bu süreç-

te bugün kendisine meydan 

okuyan güçleri başarılı bir 

şekilde sisteme katılmaya 

cesaretlendirecek bir ortam 

oluşabilir. Buna, ‘liberal enter-

nasyonalizmin yenilenmesi’ 

diyebiliriz. İkinci olası sonuç, 

Batı güdümlü paradigmanın 

karşıtlarının, ağırlıklı olarak 

Çin ve Rusya’nın mevcut sis-

temin çelişkilerinden yarar-

lanarak az ya da çok barışçı bir 

yoldan çok kutuplu bir dünyanın temellerini atmasıdır. Buna da, 

19’uncu yüzyılın Uluslar Konserine  atıfla, ‘21’inci yüzyılın konseri’ 

diyebiliriz. Üçüncü olası sonuç ikinciye benzer ama kritik bir fark 

var. Çok kutuplu dünyanın yükselişi şiddete yol açar, çatışma 

sarmal bir şekilde artan sayıda bölgeye yayılır. Birinci Dünya sa-

vaşı öncesinde ulusların konserinin zayıflayıp çökmesine benzer 

bir durum demektir bu. Buna da ‘jeopolitik erime’ diyebiliriz.”

Law’a göre bu gelişmelerin itici kuvvetleri olarak beş kilit faktör 

sayılabilir:

Birincisi, başlıca aktörlerin ekonomik yaşam gücüdür -eko-

nomik modellerin mevcut sert ve yumuşak güç programlarını 

sürdürmeye yetecek kadar zenginlik yaratmaya devam edip 

etmeyeceği.

İkinci faktör, söz konusu ülkelerin yurttaşları arasındaki gelir 

farklarını azaltmayı başarıp başaramayacağıdır. Üçüncü fak-

tör, rakip ülkelerin yönetişim kapasitesidir. Demokratik ülkeler 

yönetişimde liderliği sürdürebilecek mi? Yoksa otoriter devlet-

ler egemen grubun politik tekeline dayalı olan ancak toplumu 

etkin bir şekilde yönetebilen teknolojiyle desteklenen yeni bir 

paradigma yerleştirebilecek mi? Belki de son onyıllarda tanıdı-

ğımızdan oldukça farklı ancak gene de demokratik sayılabilecek 

kadar ona benzer yeni tür bir demokratik paradigma mı ortaya 

çıkacak?

Dördüncü faktör, ayrıca askeri kırılma olasılığı da olabilir. Şu 

ya da bu devletin liderliğinin, karşıtlarına ağır basacak ve zor-

la sistemi istediği gibi değiştirebilecek durumda olduğuna ikna 

olması. Birinci savaştaki denizaltıları ve ikinci savaştaki nükleer 

silahları düşünün. 

“Yeni bir dünya düzeni için 
şunu söyleyebiliriz: Bizim yeni 

kurumlara ihtiyacımız yok. 
İhtiyacımız mevcut kurumların 

gelişmesi ve değişen duruma 
uyarlanması. Bugün fiilen ortaya 
çıkmış bir G-5 var: ABD, Japonya, 
Çin, Hindistan ve AB. Bana kalsa 
çare G-20 içinde bir G-5 ortaya 

çıkarmaktır.”

U
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Son faktör ise, uluslararası topluluktaki kilit aktörlerin çev-

re sorununa nasıl yanıt vereceğidir. Gereken önem verilmedi-

ği takdirde iklim sorununun duruma müdahalesi hızla artarak 

geleneksel stratejik yaklaşımların önemini daha da azaltacak-

tır. Diğer alternatif, elbirliğiyle yeni bir düzenin stratejilerini 

oluşturmaktır.

Olasılıklar bunlarken küresel sahnedeki en büyük iki aktör olan 

ABD ve Çin ne yapıyor? ABD başkanı Trump şu anda küresel ti-

caret sistemini tehdit ediyor. Ancak Chatham House’un başka-

nı Jim O’Neill’in Project Syndicate sitesinde yayınlanan “Küresel 

Ekonomi İçin Yeni Kurallar” başlıklı söyleşisinde vurguladığı gibi, 

Trump ve danışmanlarının küresel ticarete ilişkin anlayışları çok 

ilkel. Ticareti herkese yardımcı olabilecek bir şey olarak görmü-

yorlar, herkesin statükodan en büyük payı almak için kavga et-

mesi gerektiğini düşünüyorlar.

Oysa Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi 

Direktörü profesör Jeffry Sachs, Washington  Post’daki yazısın-

da şöyle diyor: “ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki refahı 

federal hükümet, iş dünyası ve akademi arasındaki işbirliği üze-

rinde yükselen güçlü bir inovasyon sisteminin desteklediği bi-

lim ve teknoloji atılımlarının bir sonucuydu.” Sachs şöyle devam 

ediyor: “ABD’nin inovasyon politikası Avrupa ve Japonya ve en 

son olarak da Çin tarafından benimsendi ve başarıyla aynen uy-

gulandı. Şimdi Başkan Trump’ın ticaret savaşı Çin’in teknolojik 

yükselişini yavaşlatmayı amaçlıyor, ancak bu yanlış bir yönelim 

ve başarısızlığa mahkûm. Aslında ABD’nin refahı ancak ABD’nin 

en iyi yaptığı şeyi yapması üzerinde yükselebilir -içeride inovas-

yon yapmak ve dünyanın geri kalan kısmıyla ticareti sürdürmek.”

Çin’e gelince, World Post genel yayın yönetmeni Nathan Gardels 

şunları anlatıyor: “Çin post-Amerikan bir dünya düzeninin temel-

lerini oluşturuyor. ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrasının kendi kurdu-

ğu çok taraflı küresel sistemini işlevsizleştirirken Çin kenara çekilip 

post-Amerikan bir dünya düzeninin temellerini atıyor. Asya Altyapı 

Yatırım Bankası (AIIB), Kuşak ve Yol İnisiyatifi (BRI) ve Doğu Avrupa 

ve Balkanlarda Çin tarafından finanse edilen projeler geliştiren 

16+1 grubunun ardından Çin, rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı kü-

resel bir elektrik şebekesi kurmaya koyuldu. Yeni düzen eskisi gibi 

olmayacak. En azından şimdilik çok taraflı olmaktan öte, Çin odak-

lı çok sayıda ikili ilişkiden oluşacak gibi görünüyor. Çin’in “tek dün-

ya, çok sistem” perspektifi doğrultusunda bu yeni düzen değerlerin 

değil, çıkarların yakınlaşmasını amaçlıyor. Başkan Xi  Jinping bunu 

“insanlık için paylaşılan gelecek topluluğu” sözüyle ifade ediyor.

Bu yaklaşımı Çin’in küresel hegemonya kurma emellerini gizleyen 

ince bir incir yaprağı olarak değerlendirenler az değil. Çin ekono-

misinin fazla üretimi için yeni pazarlar bulma çabası olarak gö-

renler de öyle. Örneğin Washington’daki Stratejik ve Uluslararası 

Araştırmalar Merkezinde, Asya’yı Yeniden Birleştirme Projesi 

Direktörü Jonathan Hillman şöyle diyor: “Kuşak ve Yol jeopolitik 

reklamcılıkta bir zirve noktası. Çabalarını İpek Yolu efsaneleriyle 

sararak Xi aslında Çin merkezli bir dünya düzeni fikrini başarıy-

la satıyor. Kuşak ve Yol aslında Çin ile katılımcı ülkeler arasındaki 

çok sayıdaki ikili anlaşmaların havuzundan başka bir şey değil. Bu 

“Çin post-Amerikan 
bir dünya düzeninin 

temellerini oluşturuyor. 
ABD, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının kendi kurduğu 

çok taraflı küresel sistemini 
işlevsizleştirirken Çin 
kenara çekilip post-
Amerikan bir dünya 

düzeninin temellerini 
atıyor.”

2050’de en büyük 10 ekonomiye gelişmekte 
olan ülkeler damga vuracak

2016 2050

Çin 1 1 Çin

ABD 2 2 Hindistan

Hindistan 3 3 ABD

Japonya 4 4 Endonezya

Almanya 5 5 Brezilya

Rusya 6 6 Rusya

Brezilya 7 7 Meksika

Endonezya 8 8 Japonya

İngiltere 9 9 Almanya

Fransa 10 10 İngiltere

 E7 Ekonomileri  G7 Ekonomileri

Kaynak: IMF 2016 tahminleri ve PwC 2050 analizleri
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pazarların çoğu zaten başkalarının gitmeye yanaşmadığı pazar-
lar. BRI’daki ülkelerin yarıdan fazlası dış borçlarını ödeyemez du-
rumda. Çin’in büyük altyapı projeleri yapma ısrarı yerel liderlerin 
gösterişli yatırımlarla kendi kamuoylarını etkileyerek meşruiyet 
kazanma çabalarıyla örtüşmektedir. Bu örtüşme ise istikrar ve 
ilerlemeden çok pahalı bir kaynak israfı getirir.

Bütün bunlarda gerçek payı olsa bile; Batının Çin’in girişimle-
rine, Stalin’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında Marshall Planına 
karşı çıkmasına benzer şekilde tutum alması doğru olmayacak-
tır. O zaman Amerikan yardımı Avrupa’yı yeniden canlandırma-
da harikalar yaratırken bir yandan da ABD firmalarından yapılan 
ithalat alımlarıyla ABD ekonomisini sıçratmıştı.

20 yıl içinde Çin’in inisiyatifleri sonucunda Avrasya ve Afrika’da 
-bir sürü olumsuzlukla birlikte- benzer atılımlara tanık olacağız. 
O nedenle bu olumsuzlukları azaltmanın tek yolu Batının küre-
sel kalkınma çabalarında Çin ile işbirliği yapmasıdır. Bu sayede 
süreç şeffaflaşabilir ve yolsuzluklar azalabilir. Üçüncü ülkelerin 
borç yükünün artmasının ve baskılara hedef olmasının önüne 
geçilebilir. AIIB’nin “temiz, yalın ve yeşil” deneyimine birçok 
Batılı ülkenin -ama ABD’nin değil- katılmış olması yeni düzen 
inşa edilirken Batı seyirci değil de katılımcı olduğunda yüksek 
standartların dayatılabileceğini gösteriyor. 

“Çare G-20 içinde bir G-5 ortaya 
çıkarmaktır”
Jim O’Neill Project Syndicate sitesindeki röportajında, “Bugün 
G-20 Dünyanın en önemli ekonomilerinin çoğunu  kapsıyor. Çare 
G-20 içinde bir G-5 ortaya çıkarmaktır” diyor. Ülkelerin 
politik sistemlerine odaklanmak Dünyanın düzeni 
için gerçekçi bir yol değildir. Son 10 yıl içinde kü-
resel GSYİH büyümesinin yarısını Çin sağla-
mıştır. Küresel ekonominin yönetişimi 
için yapılacak herhangi bir şeyin 
Çin’i dahil etmesi zorunludur.

BRICS’den sonra “geliş-
mekte olan ekono-
miler”in yeni bir 

grubu olarak bugün “Sonraki 11”den söz edebiliriz (N-11). Güney 
Kore, Meksika, Endonezya, Türkiye, Filipinler, İran, Mısır, Nijerya, 
Pakistan, Bangladeş ve Vietnam. Bu grup, Çin ile ilgili bir baş-
ka mesele bağlamında çok önem kazanmaktadır: Avrasya için 
Yatırım ve Altyapı Projeleri olarak BRI. N-11 ülkelerinin çoğu 
BRI’ın geniş çeperinde yer alıyor. Çin eğer bölgesel ve küresel 
liderlik iddiasının başarılı olmasını istiyorsa bu ülkelerle ilişki-
lerini geliştirmek zorundadır. Çin, BRI’ın parçası olmak isteyen 
ülkelere projenin gelişiminde söz hakkı tanımanın yollarını bul-
malıdır. Vietnam, Filipinler, Pakistan ve  özellikle Hindistan böl-
genin gelişiminde kritik roller oynamaya adaydır.

Trump şu anda küresel ticaret sistemini tehdit ediyor.  Ancak 
N-11 ülkeleri BRI projesine proaktif bir şekilde tavır alırsa bu-
nun Asya ve hatta Dünya ticareti üzerindeki potansiyel etkisi 
Trump’un girişimlerini boşa çıkaracak kadar geniş olur. Kaldı ki 
ihracat bugün Çin’in ekonomik performansında 2008’de oldu-
ğundan daha küçük bir rol oynuyor. Çin’in küresel ticaret sis-
temine katılmasıyla  küresel eşitsizlikte hiçbir zaman olmadığı 
kadar azalma oldu. 

Çin bugün dünyanın en büyük  
ihracat pazarı
Çin, 2016 sonunda Almanya’nın en büyük ticari partneri haline 
geldi. Japonya Çin’e, hiçbir ülkeye yapmadığı kadar çok ihracat 
yapıyor. Çin, ABD’nin üçüncü büyük ihracat pazarı.

Çin BRI’de çizdiği yolda ilerlemeye devam edecek ve ABD ile 
olmasa da geri kalan herkes arasında çok daha fazla serbest 

ticaretin olduğu bir gelecek hayal edebiliriz. Jim O’Neill 
şöyle diyor: “Yeni bir Dünya düzeni için şunu söyle-

yebiliriz: Bizim yeni kurumlara ihtiyacımız yok. 
İhtiyacımız mevcut kurumların gelişmesi ve 

değişen duruma uyarlanması. Bugün fi-
ilen ortaya çıkmış bir G-5 var: ABD, 

Japonya, Çin, Hindistan ve 
AB. Bana kalsa çare G-20 

içinde bir G-5 ortaya 
çıkarmaktır.”
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Güney Afrika Uluslararası 
İlişkiler Enstitüsü CEO’su 
Elizabeth Sidiropoulos’a 
göre, BRICS ülkelerinin 
tamamı uluslararası 
sistemde reforma 
gidilmesini ve çok kutuplu 
bir dünya kurulmasını 
savunuyor; ancak bu yeni 
düzenin neye benzeyeceği 
konusunda aralarında 
bir konsensüse varmış 
değiller.

Çok Kutuplu 
Bir Dünyada 
BRICS

GGüney Afrika, 25-27 Temmuz tarihlerinde, dünya nüfusunun yüzde 48’ini, 
ekonomisinin ise yüzde 25’ini elinde bulunduran BRICS ülkeleri (Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) yıllık toplantısının 10’uncusuna ev 
sahipliği yaptı. Bütün Dünyanın, gelişmiş ülkeler merkezli finans kriziyle 
boğuştuğu ilk BRIC toplantısı sırasında (Güney Afrika 2010 yılında katıldı) 
dinamik bir yapıya sahip BRIC ülkeleri geleceği temsil ediyordu. Bu ülkelerin 
bir araya gelmesi, jeopolitik açıdan Batı’yı dengeleme potansiyeli taşıyordu.

Batılı yorumcuların bu potansiyeli uzun süre boyunca küçümsemeyi tercih 
etmesi, BRICS ülkelerini, küresel yönetim organlarında daha fazla temsil 
edilme çabasına yöneltti. BRICS, 2011 ve 2012 yıllarında IMF’deki ve Dünya 
Bankasındaki yönetim seçim sürecine itiraz etti. Ancak birleşik bir cephe 
oluşturamamaları nedeniyle bu organizasyonların başkanlıkları bir Avrupalı 
(Christine Lagarde) ve bir Amerikalı (Jim Yong Kim) tarafından yürütülmeye 
devam etti. BRICS ülkeleri bu kurumların oylama sistemlerini gelişmekte 
olan ülkelerin ağırlığını artıracak şekilde değiştirmesini sağlasa da, ABD ve 
Avrupa’nın orantısız hâkimiyeti devam etti. 
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Bu gelişmeler üzerine, BRICS ülkeleri 2014 yılında Yeni Kalkınma 
Bankası (New Development Bank /NDB) kurmak ve Olası 
Zararların Tazmini düzenlemeleri gerçekleştirmek gibi “kurum 
dışı seçeneklere” yöneldi. Bu inisiyatifler hâkim Bretton Woods 
sisteminin devamı gibi görünse de aslında alternatif bir küresel 
yönetişim sisteminin temellerinin atıldığı ortadaydı.

Sonuçta BRICS ülkeleri çok taraflılığın önemine vurgu yapmaya 
devam etse de, mevcut uluslararası düzene mahkûm olmadıkları 
ortada. BM Güvenlik Konseyi’nde daimi üyelik, Rusya ve Çin’i diğer 
birçok ülke karşısında avantajlı konuma taşıyor. Bununla birlikte, 
her iki ülke de mevcut düzene kuşkuyla yaklaşmaya devam ediyor.

Çin’in dış politikası giderek bir süper güç haline gelişini yansı-
tıyor. Başkan Xi Jinping’in “Çin Rüyasını”  hayata geçiren Çin, 
ABD ile eşitler arası bir ilişki için bastırıyor. Xi, Çin Komünist 
Partisinin geçen yıl düzenlenen 19’uncu kongresinde de Çin’in 
süper güç statüsünü kazanma-
sı gerektiğini bir kez daha açık-
ça ifade etti.  

Çin’in elindeki jeopolitik ens-
trümanları kullanma yöntemi 
diğer BRICS ülkeleri açısından 
da büyük önem taşıyor. Çünkü 
bu ülkelerin de kendi ulusal 
stratejilerini, Çin’in “farklı se-
çenekler” stratejisi doğrultu-
sunda geliştirmeleri bekleni-
yor. Çin, 2013 yılından bu yana 
Asya Altyapı Yatırım Bankasını 
(Asian Infrastructure Investment 
Bank/AIIB) kurdu; Yol ve Kuşak inisi-
yatifini başlattı; BRICS’i genişleterek, liderliğini Çin’in üstleneceği 
BRICS +’yı kurmayı teklif etti.

Çin, Asya Altyapı Yatırım Bankası planlarını, 2014 yılında Yeni 
Kalkınma Bankası anlaşmasının imzalanmasının hemen ardın-
dan açıkladı. Yeni Kalkınma Bankasında BRICS üyelerinin her biri 
eşit paya sahip olacak, her biri başlangıç sermayesine 10 milyar 
dolar katkıda bulunacak. Çin, herkesin eşit pay sahibi olmasını 
tercih etmemesine rağmen, bu konuyu zorlamamayı tercih etti.

Çin, tam aksine, Asya Altyapı Yatırım Bankasında ise açık ara 
en büyük hissedar konumunda. Çin’in yüzde 26,6 payına karşı-
lık Hindistan’ın yüzde 7,7; Rusya’nın ise yüzde 6 payı bulunuyor. 
Brezilya ve Güney Afrika ise “kurucu ortak” statüsüne sahip ol-
malarına rağmen, bugüne dek sermayeye herhangi bir katkıda 
bulunmadı. Bu bakımdan Asya Altyapı Yatırım Bankası Çin’in 
-BRICS ülkelerinin değil- kendi “farklı seçeneklerini” hayata 
geçirme politikasına örnek teşkil ediyor. Merkezinde Çin’in yer 

aldığı banka hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ka-
tılımına açık halde.

Benzer şekilde, BRI de, 2013 yılındaki kuruluşundan bu yana 
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Cobus van 
Staden’in kesin bir dille ifade ettiği gibi, “Pekin merkezli küresel 
ticaret ve yatırım düzenine” dönüştü. BRI, Xi’nin imza projele-
rinden biri. Xi’nin hedefi Avrasya ve Hint Okyanusu’ndaki “ortak 
kaderi paylaşan ülkeler topluluğu” kurmak. Pratik düzeyde BRI, 
Çin’in ekonomik gücünü coğrafi güce dönüştürmeye yarıyor.

Son olarak “BRICS +” önerisi Çin’in dış politikasındaki bir dönü-
şümü işaret ediyor -diğer BRICS üyelerini etkilemesi kesin olan 
bir dönüşüm. Xi, Çin’in Xiamen kentinde düzenlenen 2017 BRICS 
konferansında, grubun gelişmekte olan ülkeler arasındaki iş-
birliğine verdiği öneme vurgu yaparak, mevcut üyelerinden çok 
daha geniş bir kesimi temsil etmesi gerektiğini söylemişti. Xi’nin 

başlangıçtaki grubun genişletilmesi 
önerisi diğer ülkelerin itirazıyla kar-

şılaşmıştı. Bununla birlikte gü-
nümüzde Güney Afrika bu fikrin 
bayraktarlığını yaparak, bu yılki 
zirvenin üçüncü gününde bir 
“BRICS +” toplantısı düzenledi.

Bu üç gelişme, cesareti artan 
Çin’in BRICS’deki ortaklarından 
çok daha büyük bir güce sahip 
olduğunu gösteriyor. Çin, Asya 
Altyapı Yatırım Bankası ve BRI 
aracılığıyla yeni bir bölgesel 
ve küresel düzenin temellerini 
atıyor. Çin hükümeti, özellikle 

Güney Çin Denizi’ndeki ticaret, yatırım ve stratejik güç projek-
siyonu inisiyatifleriyle Xi’nin vizyonunu aktif bir şekilde hayata 
geçiriyor.

Bununla birlikte, diğer BRICS üyelerine de Çin’in “farklı seçenek-
lerini” meşrulaştırma konusunda büyük rol düşüyor. Bu ülkelerin 
tamamı uluslararası sistemde reforma gidilmesini ve çok kutuplu 
bir dünya kurulmasını savunuyor; ancak bu yeni düzenin neye ben-
zeyeceği konusunda aralarında bir konsensüse varmış değiller.

Güney Afrika, devlet başkanı Cyril Ramaphosa’nın idaresinde 
bir kez daha BRICS’in Afrika’ya daha fazla önem vermesi gerek-
tiğini savunuyor. Ancak Güney Afrika’nın, kendi çıkarlarının yanı 
sıra Afrika kıtasının çıkarlarını savunurken, sadece BRICS üyele-
riyle değil diğer gelişmekte olan ülkelerle ve koalisyonlarla da 
birlikte çalışması gerekiyor. Nihai hedef, kurallara dayalı bir dü-
zeni desteklemek ve pekiştirmek olmalıdır. Sonuçta Afrika’nın 
çıkarına olan şey budur.

“Çin’in elindeki jeopolitik 
enstrümanları kullanma yöntemi 

diğer BRICS ülkeleri açısından 
da büyük önem taşıyor. Çünkü 

bu ülkelerin de kendi ulusal 
stratejilerini Çin’in ‘farklı 

seçenekler’ stratejisi doğrultusunda 
geliştirmeleri bekleniyor.”
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Çin, Pire ile 
Budapeşte 
arasında İpek 
Yolu’nun Balkanlar 
kısmını inşa ediyor. 
Andreas Ernst, 
Neue Zürcher 
Zeitung’da Çin’in 
Balkan hamlesinin 
olası sonuçlarını 
ele aldı.

Çin’in İpek Yolu  
Projesi ve  
Balkanlar

ÇÇinlilerin Balkanların günlük ekonomik yaşantısındaki varlığı yeni bir olgu 
değil ancak şimdilerde bu varlık biçim değiştiriyor. 1990’larda bölgedeki bir-
çok ülkede olduğu gibi Belgrad, Saraybosna ve Üsküp’te de ucuz Çin malla-
rının satıldığı birçok irili ufaklı alışveriş merkezi yükselmişti -tekstil ürünleri, 
plastik eşyalar, kozmetik ürünler, ev aletleri ve oyuncaklar, uzun süre da-
yanması zor, ucuz mallar. Çin malları bölgede bugün bu imajı hâlâ taşıyor.

Ancak bugün Çinliler çok farklı ürün ve stratejilerle ortaya çıkıyor. Bu arada 
yeni İpek Yolu Balkanlardan da geçiyor. Yerel politikacılar, ülkelerindeki ser-
maye ve altyapı eksikliğini biraz olsun giderecek bu projeyi hararetle alkış-
lıyor. Ancak projenin söz konusu ülkeleri uzun vadeli bir borç yükü altında 
bırakacağını ileri sürenler kadar yerel ekonominin Çin projelerinden fazla bir 
yarar sağlamayacağını belirtenler de var. Çünkü Çinliler çoğu zaman kredi-
lerin onaylanmasından anahtar teslimine kadar her şeyi kendileri yapıyor.

Yeni Balkan Ekspresi otoyol ve demiryolu bağlantısıyla Pire’den Makedonya ve 
Sırbistan üzerinden Macaristan’a uzanacak. Pire Limanı’nın yapımından sonra 
inşaatı başlamış bulunan Belgrad-Budapeşte hızlı tren yolu ikinci büyük proje.
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Çin açısından düşük işçilik 
ücretleri ve arazi fiyatlarının 
yanı sıra Avrupa Birliği (AB) 
bölgesine doğrudan komşu-
luk önemli bir rol oynuyor. 
Ayrıca AB ülkelerinde olduğu 
gibi sıkı koşullara uymak zo-
runda olmayan Balkanlar’daki 
hükümetler ve şirketler anlaş-
maya daha açık oluyorlar.

2017’de Pekin’de düzenlenen 
Kuşak ve Yol Forumları sıra-
sında özellikle Sırbistan’la bir 
dizi anlaşma imzalandı. Yedi mil-
yon nüfusuyla Batı Balkanlar’daki en 
büyük ülke olan Sırbistan bölgede Çin’in Yunanistan’dan sonra 
en çok tercih ettiği partner. Pekin’de tarım, ulaşım, teknoloji ve 
eğitim alanlarında yatırım ve kredi anlaşmaları yapıldı. Çin’in, altı 
Batı Balkan ülkesiyle toplam ticareti 3,5 milyar euroyu buluyor.

Balkan Ülkeleri Umutlu
Mal akışları daha çok doğudan batıya doğru oluyor. Ticaret po-
litikası bakımından İpek Yolu şimdilik daha çok tek yönlü bir yol. 
Gene de AB’nin çeperindeki ülkeler Çin ile ekonomik ilişkileri bir 
şans olarak değerlendiriyor. Uzun vadede ihracat kapasitelerini 
iyileştirecek şekilde doğrudan yatırımların artacağını umuyor-
lar. Uluslararası sermaye pazarlarına erişimleri kısıtlı olduğu 
için Çinlilerin uzun vadeli kredileri cazip oluyor.

Sırbistan’daki doğrudan Çin ya-
tırımlarının bugün yaklaşık 
yüzde 10 düzeyinde olduğu 
bildiriliyor. Kredilerini İpek 
Yolu’nun finansmanına yön-
lendiren Bank of China’nın 
2017’den beri Belgrad’da bir 
şubesi var. AB gibi Çin de eski 
Yugoslavya’dan miras küçük 
devletlerin ortak bir ekono-
mik bölge oluşturmalarını 
sevinçle karşılayacak. Bundan 
özellikle ana eksenin kenarın-
da kalan Bosna, Arnavutluk 
ve Kosova gibi küçük ülkeler 

yarar sağlayacak. Şu anda en kârlı çıkan ülke Sırbistan. Ama ora-
da her şey yolunda görünmüyor. Belgrad-Budapeşte hızlı tren 
yolu yüzde 85 düzeyinde Çin Export-Import Bankası tarafından 
finanse ediliyor ve çalışmalar başlamış bulunuyor. Ancak 2,9 
milyar euroluk proje Macar tarafında, Budapeşte ihale açmamış 
olduğu için AB Komisyonunun talimatıyla tıkanmış durumda. 
Ayrıca marşandizlerin yeni yapılan tren yolunda saatte 200 ki-
lometre hız yapabileceğinden kuşku duyan uzmanlar var.

Belgrad’da Tuna üzerinde bir köprü inşaatıyla şehrin kuzeyin-
de nehir kıyısında bulunan bir çelik fabrikasının yenilenmesini, 
Çinliler geçenlerde başarıyla tamamladılar. Sırada Belgrad’da 
bir sanayi bölgesi ve teknopark kurulması, başkente metro ya-
pılması ve eyalet başkenti Novisad ile tünelli bir otoyol bağlan-
tısı kurulması var.

Yeni İpek Yolu Balkanlardan 
da geçiyor. AB’nin çeperindeki 

ülkeler Çin ile ekonomik ilişkileri 
bir şans olarak değerlendiriyor. 
Çin açısından da düşük işçilik 
ücretleri ve arazi fiyatlarının 
yanı sıra Avrupa Birliği (AB) 

bölgesine doğrudan komşuluk 
önemli bir rol oynuyor.
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İklim bilimcilere göre, 
Japonya’dan Ortadoğu’ya 
ve Kuzey Amerika’dan 
Avrupa’ya kadar her 
yerde yaşanan ölümcül 
sıcak dalgaları, seller ve 
yangınların insan kaynaklı 
iklim değişikliğiyle 
yakından bağlantısı 
var. Özellikle bu yaz 
yaşanan anormal sıcaklar, 
önümüzdeki yıllarda bizi 
neyin beklediğinin de 
işareti.

İİklim değişikliğinin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, kendini aşırı hava 
olaylarıyla hissettiriyor. Bu yaz yaşadıklarımız, en küçük bir ısınmanın bile 
nasıl sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Gezegenimiz sanayi öncesi çağ-
lara göre sadece 1 derece ısındı. Ancak böyle giderse 2100’e kadar yaklaşık 3 
derecelik bir artış bekleniyor.

Bu yıl yeni rekorlarla karşı karşıyayız:
Kuzey Amerika: Los Angeles, 6 Temmuz’da 43.80 ile tüm zamanların re-
korunu kırdı. Kanada’nın Montreal şehri de Temmuz başında tarihinin en 
yüksek sıcaklığını hissetti. Kaliforniya 52.7 dereceyi gördü.

Avrupa: Beklenmedik sıcaklar İskandinavya’da yangınlara yol açtı. Kuzey 
Kutup dairesi, Temmuz’da rekor seviyede sıcaklığa ulaştı. Birleşmiş 
Milletlere göre, Finlandiya 17 Temmuz’da 31.8 dereceyi görerek rekor kırdı.

Meteorolog Etienne Kapikian, Kuzey Norveç’teki Sortland’ın 31 dereceyi gö-
rerek rekor kırdığını açıkladı. 27 Temmuz’da Amsterdam, tarihinin en sıcak 

Bu Sıcaklar 
“Yeni Normal” mi?
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gününü yaşadı: 34.80. İngiltere, İrlanda ve Fransa da sıcaklık re-

koru kıran ülkeler kervanına katıldı.

Ortadoğu: Umman, 28 Haziran’da tarihinin en yüksek mini-

mum sıcaklığını yaşadı: 42.80.      

Afrika: Cezayir, 5 Temmuz’da 51.3 dereceyi görerek rekor kırdı.

Asya: Japonya ölümcül selleri takip eden sıcak dalgasında 41.1 

dereceyi görerek rekor kırdı.    

İklim bilimciler ortalama küresel sıcaklık arttıkça, iklim değişik-

liğinin etkisinin daha görünür olduğunu söylüyor. UCLA’da ik-

lim araştırmacısı olan Daniel Swain, yıllar önce yapılan bilimsel 

tahminlerin bugün gözlerimizin önünde yaşandığını söylüyor: 

“Bugün yüz milyonlarca insanın yaşadığı Londra, Tokyo, Delhi, 

Los Angeles ve Washington’da iklim değişikliğinin etkilerini çok 

yakından görebiliyoruz. Doğal olarak insanlar ‘Yeni Normal bu 

mu’ diye soruyorlar. Henüz değil ama yakında olacak.”

Finansal Paradigma Değişimi
6 Temmuz’da Vatikan’da iş insanlarının, politikacıların, sivil top-

lum liderlerinin akademisyenlerin ve gençlerin katıldığı bir kon-

feransta Papa Francis, iklim değişikliğiyle mücadele için “finan-

sal bir paradigma değişiminden” söz etti. 

Son 70 yılda dünya kayda değer bir ilerleme gösterdi. Yaşam sü-

resi 40’tan 70 yıla çıktı. Kişi başı gelirler arttı, yoksulluk içinde 

yaşayanların sayısı azaldı. Tüm bunlar yaşanırken bir yandan da 

doğal sermayemizde; atmosferimiz, okyanuslarımız, buzulları-

mız, nehirlerimiz ve biyo-çeşitliliğimizde köklü değişimler gör-

dük. 1990 ile 2015 arasında, 142 tropik ülkede doğal ormanlık 

arazi oranı yüzde 11 azaldı. Okyanuslar, sanayi devriminin baş-

langıcından bugüne, pH seviyesini koruyan asidite oranında yüz-

de 30’luk bir artış kaydetti. Bu, 20 milyon yıldır ilk defa oluyor.

Hava kirliliğinin 2015’te 6.5 milyon kişinin erken ölümüne yol 

açtığı tahmin ediliyor. Özellikle Hindistan ve Çin gibi hızlı geli-

şen ülkelerde çocuklar büyük tehdit altında. 

Önümüzdeki 20 yıl
Önümüzdeki 20 yıl belirleyici olacak. Önümüzdeki 20 yılda dün-

ya ekonomisi ikiye katlanacak. Gaz emisyonlarını yüzde 30 ora-

nında azaltmak zorundayız. Ekonomik faaliyetlerimizle çevreye 

verdiğimiz zarar arasındaki ilişkiyi kökünden değiştirmek için 

derhal harekete geçmeliyiz. 

London School of Economics İklim Değişikliği Enstitüsü baş-

kanı profesör Nicholas Stern’e göre, bu değişimin ekonomisi 

hepimizi zorlayacak. Mesela pek çok ülkede fosil yakıtlar ye-

rine yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek daha ucuz. 

2006’dan bu yana güneş panellerinin maliyeti yüzde 79 düştü, 

2010’dan bu yana güneş enerjisi depolama pillerinin fiyatları 

yüzde 72 düştü.

“İklim sorumluluğuyla ekonomik kalkınma arasında bir yarış 

yok. Ancak güçlü kararlar alacak siyasi bir iradeyi hızla oluştur-

malıyız. Papa’nın ahlaki yükümlülük ile harekete geçme iradesi 

arasındaki boşluğa köprü kurma çabası takdir edilmeli. Karşı 

karşıya olduğumuz krize hızla müdahale etmemiz gerektiğini 

hatırlatıyor. Siyasi ve dini liderlerin, sosyal hareketler ve sağlam 

ekonomi politikalarıyla bu gidişatı değiştirmeye yardımcı olma-

sı gerektiğinin altını çiziyor.”

İklim araştırmacısı Daniel Swain: 
“Bugün yüz milyonlarca insanın 
yaşadığı Londra, Tokyo, Delhi, 
Los Angeles ve Washington’da 

iklim değişikliğinin etkilerini çok 
yakından görebiliyoruz. Doğal 

olarak insanlar ‘Yeni Normal bu 
mu’ diye soruyorlar. Henüz değil 

ama yakında olacak.”
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WIRED’ın fikir danışmanı ve Boston’da sağlık, 
gıda ve sürdürülebilirlik üzerine çalışan şirketlere 
fon sağlayan Flagship Pioneering isimli firmanın 
büyük ortağı Jason Pontin, metal parçalar 
basan 3D baskı makineleri üreten bir startup 
olan Desktop Metal’den yola çıkarak üretimin 
geleceğini analiz ediyor.

Fabrikaların 
Geleceği 
3D Baskıda 
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Endüstri devrimlerinde inovasyonun başını çeken fabrika-

lar, uzmanlaşma ve işbölümünün bir arada olduğu verimlilik 

katedralleridir.

Adam Smith, Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations) kita-

bının ilk sayfasında fabrikaların bu fonksiyonuna ışık tutuyor ve 

bir iğne fabrikasını örnek gösteriyor: “Sadece 10 işçinin çalıştığı 

küçük bir fabrikada görmüştüm… Bir kısım işçiler işlemlerden 

ikisini, üçünü birden yapıyordu. Bu işçiler günde 48 bini aşkın 

iğne üretebiliyordu… Ayrı ayrı ve birbirlerinden bağımsız çalış-

salar… Her biri teker teker günde 20 iğne, hatta belki de tek bir 

iğneyi dahi yapamayacaktı.”

Tabii fabrikaların da sınırları 

vardır. Yeniden programla-

namazlar; örneğin farklı bir 

ürün yapabilmeniz için fab-

rikayı yeni makinelerle revize 

etmeniz gerekir. Bu yüzden 

de fabrikadan çıkan ilk ürün, 

ardından gelen milyon ürün-

den daha pahalıya mal olur; 

inovasyon ihtiyaç duyduğu 

yatırım harcaması nedeniyle 

hep engellenir ve hiçbir za-

man hız kazanamaz. Dahası, 

alanında uzmanlaşma ko-

nusu; çokuluslu şirketleri, 

Dünyaya yayılmış tedarik 

zinciri ve depolar bakımından 

da zorlar. Çünkü üretilen ürün-

lerin sevk edilmesi ve depolanması 

şarttır.

 

Yeni Bir Endüstri Devrimi Yaşanıyor
Tüm bunlar artık değişiyor. Yeni bir endüstri devrimi daha ya-

şanıyor ve insanlar bugüne kadar imkânsız gibi görünen yol-

larla yepyeni şeyler üretiyor. Bunu sağlayansa yükselen moda; 

üç boyutlu (3D) baskı teknolojisi… Örneğin, Massachusetts 

Burlington’da, üretimin geleceğinin temsilcisi bir şirketin ge-

nel merkezi bulunuyor: Metal parçalar basan baskı makineleri 

üreten bir startup olan Desktop Metal. 2016 yılında girişim-

ci Ric Fulop ve aralarında “3D baskı” terimini ilk kez kullanan 

Emmanuel Sachs’ın da yer aldığı dört MIT profesörü tarafın-

dan kurulan Desktop Metal, 277 milyon dolar kazançla Kleiner 

Perkins, General Electric, BMW ve Ford gibi yatırımcıları geçti. 

Üstelik bugün değeri 1 milyar dolar.

Desktop Metal’in makinelerinin neden bu kadar önemli olduğu-

nu kavramak için önce “gerçekleşememiş 3D baskı devrimi”ni 

anlamak gerekiyor. Beş yıl kadar önce 3D baskı fikri yükselmeye 

başlamasına rağmen, 3D yazıcılar hayal kırıklığı yaratmıştı; pek 

çok kullanıcı 3D yazıcıların bastığı ürünleri beğenmedi ve üre-

ticiler de 3D yazıcılardan hiçbir şekilde yapamayacakları şeyler 

bekledi.

3D Baskı Teknolojisi Giderek Gelişti 
Amatörler ve Maker Hareketi (teknoloji ile “kendin yap” kültü-

rünün birleşmesinden oluşan, dünyada hızla yayılan bir akım) 

üyeleri, masaüstü 3D yazıcıları di-

jital tasarımlardan plastik par-

çalar basmak için kullanıyor. 

MakerBot’s Replicators gibi 

makineler, polimeri ısıtır ve 

bu malzemeyi yazıcının bu-

nun için tasarlanmış delikle-

rinden püskürtür. Ama bu tür 

3D yazıcıların bastığı polimer 

daha çok prototip için uygun-

dur çünkü çıkan ürün pürüzlü, 

tam tamamlanmamış ve ka-

litesiz görünür. Diğer yandan 

GE gibi gelişmiş üreticiler, 1 

milyon dolardan fazla tutan 

ve sınırlı sayıda, yüksek de-

ğerde parça üretebilen devasa 

büyüklükte yazıcılarla çalışı-

yor. Onların bu “katmanlı ima-

lat” makineleri lazer ya da elektron demetleri kullanarak metal 

tozlarını karmaşık şekilde birleştirir. Tabii ki 35 milyon dolarlık 

bir jet motorunun üretimi için uygulanan böylesi bir süreç ya-

vaş, pahalı ve tehlikelidir. (Bu tür katmanlı imalat makineleri 

genellikle metal tozlarını bir vakumda eritir çünkü erimiş metal 

oksijenle birleşirse patlayabilir.)

Artık 3D Baskı Seri Üretimde Kullanılıyor
3D baskı, üretimi dönüştürebilir. Ancak hemen hemen üreti-

len her şey (telefon kılıflarından pervanelere ve matkap uçla-

rına kadar) bir yanda ucuz cicili bicili hediyelik eşyaların diğer 

yanda ise jet motorlarının olduğu yelpazenin bir yerinde duru-

yor ve çoğunlukla metal, metal bileşimli ya da bunun gibi bir 

malzemeden üretiliyor. Desktop Metal de ortada yer alan, bir 

trilyon dolardan daha fazla değere sahip bu geniş metal üretim 

“Bugün bir şirket, motorlarını 
başka yerde, tıbbi görüntüleme 

cihazlarını ise başka yerde 
yaptırıyor. Bu yüzyılın ortasına 

gelindiğinde, bir üretici 
istediği ürünü istediği yerde 

üretebilecek, parçalarının 
çoğunu basıp yerel pazara 

uyarlayabilecek ve son olarak da 
montajını yapabilecek.”

E



13
İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

pazarına hizmet etmek istiyor. Şirketin CEO’su Fulop, “3D bas-
kının ilk 20 yılında teknoloji çok yavaş ve pahalıydı. Bu yüzden 
de birincil olarak prototip üretmek için kullanılıyordu. Bugün 
3D baskı nihayet yüksek hacimli, seri üretim için de kullanılma-
ya başlandı” diyor. 3D plastik baskı ve katmanlı imalat işlerinin 
alanı giderek büyüyor, fakat şu anda Desktop Metal, metal 3D 
baskıya odaklanan tek şirket ve onları değerli kılan da sahip ol-
dukları bu fikri mülkiyet.

Potansiyelin Farkına Varıldı
Desktop Metal iki çeşit makine satacak: Masaüstü için üretil-
miş 120.000 dolarlık “Studio”, metal prototipler üretebilirken, 
daha endüstriyel bir siste-
mi olan 750.000 dolarlık 
“Production” ise seri üretim 
kapasitesine sahip ilk metal 
3D yazıcı… Stüdyo’da, üç bo-
yutlu bir nesne oluşturmak 
için metal tozlarını polimer 
bağlayıcı ile karıştıran püs-
kürtücü bir ağızlık kullanıl-
mış. Production’da desen, 
dijital bir dosya halinde sis-
teme yükleniyor ve makine 
bu desene göre metal tozlar 
püskürtüyor. Bağlayıcı mad-
de ise “tek geçişli püskürt-
me” denen bir sistemle, her 
bir katmana sadece 50 mik-
rometre kalınlığında olacak 
şekilde bırakılıyor. Bu işlem, 
lazer temelli katmanlı ima-
lat makinelerine göre 100 kat 
daha hızlı ve yüzde 80 daha ucuzdur. 
GE’nin makineleri bir günde 12 karmaşık şekilli hidrolik manifolt 
üretebilirken Desktop Metal, aynı sürede 546 adet üretebilir.

Desktop Metal, Production sistemini 2019’un ikinci yarısında 
piyasaya sürmeyi planlıyor. Bununla birlikte ilk olarak Ford ve 
Milwaukee Tool Corporation gibi şirketlere “Pioneer” dedikle-
ri bir üretim sistemini gönderecek ve 3D baskının, en azından 
belli parçalar için, geleneksel ya da katmanlı imalattan daha 
ucuz, hızlı ve esnek olduğunu görmelerini sağlayacak. Google 
ve Medtronic gibi şirketler, önümüzdeki yıllarda piyasaya çı-
karacakları ürünleri tasarlamak ve prototiplerini üretmek için 
Studio’yu almaya başladı bile.

3D Baskı Geleneksel Üretim Anlayışını 
Değiştirecek
Metal üretiminin sayısallaştırılması niçin önemli? Bir fabrikanın 

en büyük yararlarından biri farklı üretim işlemlerinin bir arada 

yer almasıdır. Her aşama bir diğerine bağlıdır ve yakın fiziksel 

koordinasyon gereklidir. Ancak Fulop, 3D metal yazıcıların bu 

eski anlayışı tersine çevireceğine inanıyor. Ona göre 3D baskı ile 

montaj hatları konsolide olacak, tedarik zincirleri kısalacak ve 

seri üretim isteğe uyarlanabilen hale gelebilecek. “Bugün bir şir-

ket, motorlarını başka yerde, tıbbi görüntüleme cihazlarını ise 

başka yerde yaptırıyor. Bu yüzyılın ortasına gelindiğinde, bir üre-

tici istediği ürünü istediği yerde üretebilecek, parçalarının çoğu-

nu basıp yerel pazara uyarlayabilecek 

ve son olarak da montajını yapa-

bilecek” diyor. Çünkü baskı 

maliyeti, kaç parça üretilirse 

üretilsin değişmez. Üretimde 

inovasyon daha ucuz ve hızlı 

olacaktır.

İnovasyon 
Özgürleşiyor 
Desktop Metal, evrimsel al-

goritmalarla bildik parçala-

ra yeni formlar kazandıran 

tasarım programları gelişti-

riyor. Böylelikle inovasyonu 

özgürleştiriyor. Teknolojilerin 

birleşimi, şirketlerin sanatın 

kıvrımlarından ya da geomet-

rik soyutlamadan yararlana-

rak, yeni işlevler ve özellikler 

içeren parçalara sahip metal 

veya kompozit objeler üretmesini sağlayacaktır.

2050 yılında fabrikalar, insanların belli ürünleri yapan makine-

leri yönettiği yerler olarak hâlâ varlıklarını sürdürecek. Ucuz, 

yüksek hacimli ve seri üretim yapan 3D yazıcıların yaygın ola-

rak kullanıldığı bir dünyanın ekonomik yapısının nasıl olacağını 

tam olarak hayal etmek zor. Ama yine de bazı tahminlerde bu-

lunabiliriz. Tasarımcılar makinistlerden daha değerli olacaktır. 

Ürünler yerel ihtiyaçlar ve tercihlere göre uyarlanacak ve daha 

organik bir görünüme kavuşacaktır. Depo sayıları azalacak; sa-

yıları artan ve kullandıkları alanları küçülen fabrikalar kullanı-

lan ileri teknoloji sayesinde daha loş ve makinelerin daha sessiz 

çalıştığı yerler haline dönüşecektir.

“3D yazıcıların yaygın 
olarak kullanıldığı bir 
dünyada tasarımcılar 

makinistlerden 
daha değerli olacak, 

ürünler yerel ihtiyaçlar 
ve tercihlere göre 

uyarlanacak, fabrikalar 
makinelerin daha sessiz

çalıştığı yerler haline 
dönüşecektir.”
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Veri Savaşlarının 
Cephanesi: İnsan

Teknolojinin tehlikeli ve etik dışı kullanımına karşı önlem almanın zamanı 
gelmedi mi? Yapay zekâ; bireylerin, ailelerin ve toplulukların hak ve özgür-
lüklerine zarar verdiğinde ne yapacağız? Cambridge Analytica ve Facebook 
skandallarından nasıl dersler çıkarmalıyız? Mahremiyet-dostu yeni çevri-
miçi hizmetlerin ortaya çıkışıyla, sistem tasarımı ve mühendisliğinde yeni 
kapılar açılacak mı? Küresel çapta düzenleme ve yasalar hak ve özgürlükle-
rimizi garanti altına almaya yeterli olacak mı?

87 milyon Facebook kullanıcısının kişisel verilerinin Donald Trump’ın se-
çim kampanyasında kullanılmasının ortaya çıkmasıyla patlayan Cambridge 
Analytica skandalı, küresel bir fırtına yaratmasının yanında yapay zekâ (YZ) 
düzenlemeleri üzerine tartışmaları da alevlendirdi. Elon Musk, “nükleer 
başlıklardan daha tehlikeli” diyerek yapay zekânın mutlaka düzenlemelere 
tabi olması gerektiğini belirtti.

Open Mind’dan -Joana Oliveira, Cambridge Analytica’nın anavatanı 
İngiltere’de, Lordlar Kamarasının, tehlikeli ve etik dışı teknoloji kullanımını 
önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Lordlar Kamarası, Mayıs 2018’de 

TKişisel veri paylaşımı, 
Avrupa’nın attığı 
adımlarla istenen 
güvenli, istikrarlı 
atmosfere ulaşabilecek 
mi? Yoksa dijital 
ekonominin yeni 
“petrolü” veri, her şeyi 
değiştirecek mi? Yeni 
veri düzenlemeleri 
yapay zekâ ve robotikte 
nasıl dönüşümler 
yaratacak?
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bir rapor yayınlayarak beş etik 
ilkenin ulusal ve uluslararası 
düzeyde tüm sektörlere uy-
gulanmasını istedi: YZ kamu 
yararına ve insanlığın faydası-
na dokunacak şekilde gelişti-
rilmeli; anlaşılabilirlik (teknik 
şeffaflık ve işlevinin açıkla-
ması) ilkelerine göre işlemeli; 
kişilerin, ailelerin ve toplulukların 
veri haklarına veya mahremiyetlerine 
zarar vermemeli; her yurttaş zihinsel, duygusal ve ekonomik 
olarak YZ ile gelişebilecek eğitimi alma hakkına sahip olmalı; 
YZ asla insana zarar verecek, yok edecek veya kandıracak özerk 
güce ulaşmamalı.

Robotlara Getirilecek Düzenleme
10. Küresel Peter Drucker Forumu konuşmacılarından Sarah 
Spiekermann, Şubat 2017’de Avrupa Parlamentosunun, ya-
pay zekâya geniş kapsamlı düzenlemeler öneren ilk kurum 
olduğunu belirtiyor. Parlamento özellikle robotlara yönelik 
altı temel yaklaşım sundu: Her YZ’nın tehlike arz etmemesi 

için acil bir kapatma düğmesi 

olmalı; teknoloji bir insana 

zarar verememeli; robotlar-

la hiçbir duygusal bağ kurul-

mamalı; robotların “elekt-

ronik kişiler” olarak hakları 

ve yükümlülükleri olmalı; 

büyük boyutlulara zorunlu 

sigorta yaptırılmalı; YZ vergi 

ödemeli.

İngilizlerin diğer bir çekincesi de, veri tekellerinin oluşması. 

Facebook ve Google gibi, büyük çokuluslu şirketler ellerinde-

ki devasa veriyle, başkalarına oranla çok daha iyi yapay zekâ 

sistemleri oluşturabilir, küçük şirketlerin ve devletlerin baş 

edemeyeceği bir seviyeye gelebilirler. Sadece beş-altı büyük 

yapay zekâ sisteminin hükmettiği bir dünya yerine bir yapay 

zekâ pazarının oluşması sağlanabilir.

Avrupa verinin etik kullanımı üzerine çalışmalarda başı çeker-

ken, Çin yapay zekâ geliştirme konusunda liderliği ABD’den 

devralıyor. Çin, Büyük Veri’ye erişimde lider olmasa da, şu anda 

ABD’nin yapay zekâ kapasitesini geride bıraktı. 

Ülkeler teknolojinin ve 
kişisel verilerin etik dışı 

kullanımına karşı peş peşe 
yeni düzenlemeler getiriyor.
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