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Nobel ödüllü 
ekonomist  
Paul Krugman,  
New York Times’taki 
makalesinde 
ABD’nin, bir 
Polonya ya da 
Macaristan olmaya 
çok yakın olduğu 
uyarısında bulundu.

Niçin Burada da  
Olabilir?

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından kısa bir süre sonra uluslararası ilişkiler uz-
manı bir arkadaşım bir şaka yaptı: “Şimdi Doğu Avrupa, uzaylı ideolojisi ko-
münizmden arındı, gerçek tarihsel yoluna dönebilir; faşizm.” Daha o zaman 
bile, onun bu nüktesinin gerçek bir yanı vardı. 

2018’de bu artık neredeyse hiç şaka gibi görünmüyor. Özgürlük Evi’nin illibe-
ralizm olarak adlandırdığı şey boydan boya tüm Doğu Avrupa’da yükseliş-
te... Buna, her ikisi de hâlâ Avrupa Birliği üyesi olan ve normal anlamda bir 
demokrasinin çoktan öldüğü Polonya ve Macaristan da dâhil. 

Bu iki ülkedeki iktidar partileri (Polonya’daki Hukuk ve Adalet, Macaristan’daki 
Fidesz), halk seçim modelini uygulamayı sürdürse de yargı bağımsızlığını 
yok sayan, basın özgürlüğünü baskılayan, büyük çaplı yolsuzlukların oldu-
ğu ve muhalefetin meşruiyetinin etkin şekilde ortadan kaldırıldığı rejimler 
kurdu. Sonuçta gelecekte tek parti rejimine doğru gidecekleri bekleyebiliriz.

Burada da bunların yapılması çok kolay olabilir. Çok da uzun olmayan bir 
süre önce insanlar demokratik kurallarımız ve iftihar ettiğimiz gururlu 
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özgürlük tarihimizin bizi, bu tür bir tiranlığa sürüklenmekten 

koruyacağını söylerdi. Aslında bazıları hâlâ böyle düşünüyor. 

Fakat bugün böyle bir şeye inanmak, bile bile körlük demektir. 

Gerçek şu ki Cumhuriyetçi Parti, siyasi gücünü, kalıcı olarak ikti-

darda kalabilmek üzere kullanan Kanun ve Adalet ya da Fidesz 

partilerinin bir Amerikan bir versiyonu haline gelmeye hazır ve 

hatta bunun için gayet hevesli.

Sadece Eyaletlere Bakmak Bile Yeterli… 
Kuzey Carolina’da Cumhuriyetçiler, valiliğe bir Demokrat seçi-

lince,  görevdeki son günlerini valilik ofisinin gücünü azaltan ya-

sayı çıkarmakla geçirdi.

Goergia’nın özellikle siyahların yoğun olduğu ana bölgesinde 

Cumhuriyetçiler, engelli seçmenlerin erişimi konusundaki sıkın-

tıları bahane göstererek, bunu oy kullanma yerlerinin çoğunu 

kapatmak için kullanmayı denedi.

Batı Virginia’da, Cumhuriyetçi milletvekilleri, aşırı harcamalarla 

ilgili şikâyetten yararlanıp Eyalet Temyiz Mahkemesi üyelerinin 

görevden alınmasını sağladı ve yerlerine partiye sadık üyeler 

yerleştirildi.

Bunlar sadece ulusal anlamda ilgi görmüş olaylar. Ülkede daha 

pek çok böyle hikâye vardır. Fakat hepsinin bize gösterdiği şudur 

ki günümüzün Cumhuriyetçi Partisi demokratik ideallere bağlı-

lık hissetmez; gücünü sağlamlaştıracak ne varsa yapabileceğini 

ve bunun da yanına kâr kalacağını düşünür.

Ulusal Düzeydeki Gelişmeler Neler? 
İşler gerçekten korkutucu… Şu an bıçak sırtındayız. Eğer yan-

lış tarafa düşersek, özellikle de Cumhuriyetçiler Kasım’da 

Kongrenin iki meclisini de kontrol altına alırsa o vakit düşündü-

ğümüzden çok daha hızlı şekilde bir Polonya ya da Macaristan 

oluruz. 

Bu hafta Axios, Kongrede Cumhuriyetçiler arasında dolaşan 

bir elektronik tablo ile ilgili ortalığı birazcık karştırdı. Bu tab-

loda hükümet meclisini Demokratlar alırsa ne gibi soruştur-

malar yürütülebileceğinin listesi yapılmıştı. Listenin önemi 

her bir maddenin, başta Donald Trump’ın vergi beyannamesi 

olmak üzere, kesinlikle soruşturulması gereken şeyler olma-

sı ve başka herhangi bir başkan döneminde olsa kesin soruş-

turulacağıdır. Ancak elden ele dolaşan bu belgeyi görenler 

Cumhuriyetçilerin bu maddelerden tekini dahi ele almayaca-

ğını sorgusuz sualsiz kabul ettiler: Partiye sadakat anayasal 

sorumluluğa üstün gelir.  

Trump’ın Çevresinde Kenetlendiler 
Birçok Trump muhalifi geçen hafta yaşanan hukuki gelişmele-

ri kutladı; Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in suçlamala-

rı kabul etmesi ve eski kampanya yöneticisi Paul Manafort’un 

mahkumiyeti, en önemli suçluların dahi nihayetinde duvarlarla 

kuşatılacağının işareti oldu. Fakat Cumhuriyetçilerin tepkisini 

izlediğimde yoğun bir endişeye kapıldım: Trump’ın zorbalığının 

inkar edilemez delilleriyle  yüz yüze gelen partililer, Trump’ın 

çevresinde her zamankinden daha sıkı şekilde kenetlendi.

Bundan bir yıl önce, parti suç ortaklığıyla ilgili sınırlamalar ge-

lebileceği, en azından birkaç vekil veya senatörün “artık yeter” 

diyecek noktaya gelebileceği mümkün görülüyordu. Fakat artık 

sınırların olmadığı çok nettir: Trump’ı savunmak ve güçlerini pe-

kiştirmek için ne gerekiyorsa yapacaklar.

Bu, bir zamanlar prensipleri varmış gibi görünen politikacılar 

için bile geçerli… Maine Senatörü Susan Collins, sağlık hiz-

metleri konsundaki tartışmaların bağımsız sesiydi. Şimdi ise 

kendisinin atadığı, hakkında soruşturma açmayacak, başkan-

ların kovuşturmadan muaf tutulması gerektiğine inanan iş-

birlikçi bir Yüksek Mahkemenin adaletini isteyen bir başkana 

sahip olmakta bir beis görümüyor. Senatör Lindsey Graham, 

2016’da Trump'ı kınamıştı, yakın zamana kadar da başkanlık 

seçimlerine müdahale edildiği iddiasını soruşturan özel yetkili 

savcı Robert Mueller’in görevden alınması planının karşısında 

duruyor gibi görünüyordu. Fakat şimdi onay verdiğinin ve bu-

nun sıradan bir görevden alma olduğunu düşündüğünün sin-

yallerini veriyor. 

Beyaz Milliyetçilik Hızla Yayılıyor 
Peki ama demokrasinin doğduğu yer olan ABD, son zamanlarda 

demokrasiyi yok eden ülkelerin izinden gitmeye neden bu kadar 

yaklaştı? 

Bana bunun nedeninin “ekonomik kaygılar” olduğunu söyle-

meyin. Polonya’da böyle olmadı; onlar finansal kriz sonrasında 

istikrarla büyüyen bir ekonomiye sahip olmalarına rağmen de-

mokrasiyi tahrip ediyorlar. Yine burada da 2016 yılında neden bu 

değildi; birbiri ardına yapılan araştırmalar gösteriyor ki Trump 

seçmenlerini harekete geçiren şey ekomomik sıkıntılar değil, 

ırksal kızgınlıklardı.

Buradaki asıl konu şu ki aynı hastalıktan kıvranıyoruz; beyaz 

milliyetçilik hızla yayılıyor. Diğer Batı toplumlarında bu hastalık  

etkin şekilde demokrasiyi öldürdü.  Ve biz de geri dönüşü olma-

yan bu yere çok çok yakınız.
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DTÖ'nün Hiper 
Küreselleşme Kurallarını 
Geriye Döndürmeliyiz 

Gardels: Küreselleşmeye karşı tepki dalgası göründüğü kadarıyla son 
tahlilde ticaretin karşılaştırmalı yararları üzerine olmaktan çok ülkele-
rin politika tercihlerine küresel bir üst makam -Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) tarafından- müdahale edilmesiyle ilgili. Kitabınızda belirtti-
ğiniz gibi bu, her biri kendi ekonomik modeline sahip olan ulusların 
demokratik egemenliğine, dolayısıyla yurttaşlarının refahına aşırı bir 
müdahale oluşturuyor. Bu nasıl oldu? Bunun ardında hangi kuvvetler 
var? Küresel ticaret rejimi DTÖ’nün öncülü olan GATT’den bu yana na-
sıl böyle değişti? GATT egemen uluslar açısından daha kabul edilebilir 
değil miydi?

Rodrik: Bence 1990’lar bir dönüm noktası oldu. O yıllarda savaş sonrası dö-
nemdeki küreselleşmeden çok farklı yeni tür bir küreselleşmeye geçtik. Ben 
bunu “hiper küreselleşmeye itiliş“ olarak adlandırdım. Finansta bu olgu fi-
nansal küreselleşme ya da serbest sermaye hareketliliğinin normalleşmesi 
şeklinde yaşandı. Ticarette de DTÖ’nün kurulmasıyla bir adım atıldı. Aslında 
küreselleşme ulusal ekonomik refah için bir araç olmaktan çıkıp kendi başına 
bir amaç haline geldi, ulusal ekonomik öncelikler artık küreselleşmenin ih-
tiyaçlarına uyarlanmak zorundaydı. Bu geçişin bir dizi nedeni vardı. Birincisi; 

GThe World Post genel 
yayın yönetmeni Nathan 
Gardels, Harvard 
Üniversitesinden iktisatçı 
Dani Rodrik ile küresel 
ticarette yapılması 
gereken değişiklikleri 
konuştu. Uluslararası 
politik iktisat profesörü 
Rodrik’in geçen yıl 
yayınlanan son kitabı 
da Sağlıklı Bir Dünya 
Ekonomisi Üzerine Fikirler 
başlığını taşıyordu.
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dünya ticaret rejimi bir bakıma kendi başarısının kurbanı oldu. 
GATT rejiminde dünya ticareti ve yatırımlar sıçramalarla gelişiyor 
ama engellerle de karşılaşıyordu. İleri doğru bir adım atmak man-
tıklı görünüyordu. İkinci olarak; fikirsel bir dönüşüm yaşanıyordu. 
Thatcher-Reagan devrimi, piyasa köktenciliği, neoliberalizm vs. 
ekonominin daha fazla alanını uluslararası ticarete açmak iste-
mek doğal sayılıyordu. Üçüncü olarak; her zaman olduğu gibi, 
işin içinde belli özel çıkarlar vardı. Finansal kurumlar, çokuluslu 
şirketler, özellikle büyük ilaç şirketleri daha çok pazar erişimi sağ-
layacak ve çıkarlarının daha iyi korunmasını getirecek kurallar is-
tiyorlardı. Sonuçta olan da zaten büyük ölçüde bu oldu.

Gardels: ABD ile Çin arasındaki çekişmenin ana konusu, ya-
pay zekâdan robotiğe ve yarı iletkenlere kadar Çin’in yeni 
teknolojilerde üstünlüğü elde etmeye yönelik devlet süb-
vansiyonlu girişimleri. Çinliler, yeniden Qing ve Ming hane-
danları sırasında olduğu gibi, teknolojide geri kalıp batılı 
güçlerin eline düşmekten korkuyorlar. Küresel ticaret reji-
minde böyle bir stratejiye niçin izin verilmiyor?

Rodrik: Bence izin verilmeli. Ben ülkelere sanayi politikalarını 
yürütmede daha fazla hareket alanı tanınmasından yanayım. 
Eğer başarılı olurlarsa bu sadece kendileri için değil diğer ülkeler 
için de iyi bir şey olur. Çünkü ekonomik büyümeyi getirir ve ti-
caret için daha çok fırsat sağlar. Başarısız olurlarsa bunun fatu-
rasını öncelikle o ülkenin tüketicileri ve vergi mükellefleri öder. 
Bence sanayi politikalarının sınırlanmasını gerekçelendirmede 
kullanılan uluslararası kural ve disiplinler çoğu kişinin sandığın-
dan çok daha zayıf. Uluslararası kurallara ihtiyaç olan durumlar 
elbette var. Başka ülkelere gerçekten zarar veren uygulamalar 
az değildir. İlginçtir, bu gibi uygulamaların en önemlileri bugün 
tamamen kuralların dışında kalmaktadır. Ve bunları hemen hiç 
konuşmuyoruz. Küresel vergi cennetleri açık bir örnektir. Bir di-
ğeri Almanya’nın muazzam ticaret fazlasıdır. Eğer diğer ülkelere 

zarar veren uygulamalardan gerçekten endişe ediyorsak o za-
man DTÖ’nün odaklandığı şeylerin ötesine bakmalıyız.

Gardels: Eğer DTÖ “hiper küreselleşme”ye götüren fazla 
uzun bir köprü olmuşsa o zaman küresel ticaret rejimi nasıl 
olmalı? Çok çeşitli ekonomik modellere izin veren ama aynı 
zamanda ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesini mümkün 
kılan bir rejim mi?

Rodrik: Eski GATT rejimini düşünün. Az sayıda ve aşırı iddialı ol-
mayan kurallar vardı ama son derece iyi işliyordu. Başarısının sırrı, 
bence eski ticaret rejiminin ülkelere daha çok politika alanı bırak-
mak gerektiğini anlamış olmasaydı. Sağlıklı bir uluslararası ekono-
mi sağlıklı iç ekonomilere ve politikalara ihtiyaç duyar. Şimdilerde 
insanlar uluslararası kuralları gevşetirsek korumacılık tuzağına 
düşeriz diye endişe ediyor. Oysa karşı seçenekteki riski sürekli gör-
mezden geldik: Eğer kuralları gerçekçi olmayacak kadar sıkılaştırır-
sanız karşı tepkiyi kışkırtırsınız. Bugün olan budur. Ve tam bir pa-
radoks olarak böyle giderse muhtemelen eski GATT rejimi altında 
olduğundan çok daha fazla korumacılıkla karşı karşıya kalacağız.

Gardels: Öyleyse Trump yönetiminin DTÖ’yü havaya uçur-
ma yaklaşımı yararlı mı? Hiper küreselleşmeye geri döndür-
menin daha az yıkıcı bir yolu var mı?

Rodrik: Trump yönetiminin tutarlı bir ticaret politikası ya da ulus-
lararası ticaret rejiminin reformu konusuna sistematik bir yakla-
şımı yok. Yaklaşımı tamamen tek taraflı ve merkantilist. Amacı 
istediklerini yapmada daha fazla özgür olmak, ama aynı zamanda 
Meksika ve Çin gibi başka ülkeleri sınırlamak da istiyor. Hem yurt-
dışında daha çok pazar erişimi elde etmek istiyor hem de içeride 
başkalarına daha az pazar erişimi vermek. Bunun pek bir anlamı 
yok ve işlemez. O yüzden hayır, ben bu yönetimin küreselleşmeyi 
ele almanın daha iyi bir yolunu bulacağını düşünmüyorum.

“Eğer kuralları gerçekçi olmayacak 
kadar sıkılaştırırsanız karşı tepkiyi 

kışkırtırsınız. Bugün olan budur. 
Ve tam bir paradoks olarak böyle 
giderse muhtemelen eski GATT 

rejimi altında olduğundan çok daha 
fazla korumacılıkla karşı karşıya 

kalacağız.”

Dani Rodrik
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Teknoloji insan 
benliğinin 
eski sınırlarını 
bulanıklaştırıyor. 
Mantık ve metafizik 
profesörü  
Andy Clark’ın  
New York Times’taki 
makalesine göre 
ciddi riskler var ama 
dudak uçuklatıcı bir 
potansiyel de söz 
konusu.

İşte size bugün artık gerçeklik olan bazı olgular:

• Yapay zekâlar birçok görevde artık bizden çok daha iyi performans gösteri-
yor ve bugün (satranç ya da Go gibi sınırlı bazı alanlarda) bizim zor idrak ede-
bileceğimiz ölçüde yetkinlik kazanacak şekilde kendilerini eğitebiliyorlar. 

• Halüsinojeniklerin ve başka uyuşturucuların kontrollü kullanımı kısa 
süre içinde depresyon, kayıp, anksiyete ve benzer durumlar için başlıca 
tedavilerin bir parçası haline gelebilir.

• Seks ve sohbet robotları kullanıma girdi bile.

• Duyusal algının tamamen yeni biçimleri (örn. North Sense) mümkün 
hale geliyor ve insan beyni enformasyon akışının ve kontrol imkânının 
güvenilebilir her biçiminden yararlanabilecek kadar akışkan görünüyor.

• Bizzat insan genomu bir kontrol ve müdahale nesnesi haline gelmiş 
bulunuyor.

• Toplumsal cinsiyet hiçbir zaman olmadığı kadar görünür ve akışkan ve 
insan toplumunda (kişisel, politik ve cinsel) var oluş tarzının harika dere-
cede geniş bir yelpazesi için bir yer beliriyor.

“Robotlarla  
İç İçe Geçiyoruz.  
Ve Bu İyi Bir Şey.”
İ
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• Etkileşimli sanal gerçeklik kullanımı (örn. BeAnotherLab) bu 
yelpazenin kimi yerlerini incelemek için yeni bir araç olarak 
ortaya çıkıyor.

• Cep telefonları ve tabletler gibi teknolojik cihazlar artık 
hafıza kaybı gibi bazı biyolojik hasarları gidermek üzere 
kullanılıyor. 

• Adaptif ya da para sporlar gibi engelli sporları için imkân-
lar sağlık ve fitness konusundaki anlayışımızı olumlu yönde 
genişletiyor.

• Normal zihinsel faaliyetin ilaçlar, uygulamalar ya da imp-
lantlarla iyileştirilmesi, nöro-güçlendirme mümkün ve kısa 
süre içinde norm haline gelebilir.

Bu tür bir dünyada yaşamak ne demek? Bu, sabit tabiatlar ve ka-
pasitelere ilişkin zamanı geçmiş anlayışlar tarafından değil de 
daha çok olabilirlik, akışkanlık, değişim ve müzakere tarafından 
belirlenen bir dünyada yaşamak demektir. Bu, kayda değer bir ki-
şisel ve sosyal olanaklar dünyasıdır. Paylaşmak ve grup dayanış-
ması şimdi hiç olmadığı kadar 
kolay. Yeni elektronik izlerin 
haritalarının yapılabilmesi sos-
yal, ticari ve politik saygınlığa 
kumanda eden demografilerin 
açığa çıkarılmasını mümkün 
kılar. Bizzat insan zekâsının ta-
mir edilebildiği ve yeniden icat 
edilebildiği bir dünyadır bu.

Bütün bunlar vücut ile ma-
kine, akıl ile dünya arasındaki, 
standart, artırılmış ve sanal gerçek-
likler arasındaki ve insan ile post-insan 
arasındaki sınırları silikleştiriyor. Bu değişim dalgalarının doruk 
noktasında artırılmış, akışkan, bağlantılı siber-zenginler kendi-
lerini artırılmamış, daha az bağlantılı siber-yoksullardan artan 
ölçüde farklılaştırdıkça, kişisel, sosyal ve cinsel özgürlüklerin 
genişlemesinin dışlanmışlığın yeni biçimleri ile çatıştığı bir an 
olacaktır. Belki de bu bütün o göklere çıkarılan gelişmenin be-
delinin bir parçasıdır.

Kaldı ki bir zamanlar yazılı bilimsel metinler sadece kıskanılır 
konumlarda bulunan çok az sayıda insanın elinin altındaydı. 
Sonunda (ve ucuz kitlesel üretimin icadıyla) metnin dönüştü-
rücü potansiyeli özgür kaldı ve dünyayı yeniden biçimlendirdi.

Değişimlerin hızı, doğası ve yelpazesi konusunda yükselen özen ve 
dikkat uyarılarına rağmen bu, tadı çıkarılacak bir andır. Bu sürecin 
bir kısmı şimdi bizi çevrelemekte olan birçok yeni alt zekânın bize 
yabancı gelen doğasına ve nüfuz edici uzanımına alışmakla ilgilidir. 
Bunlar bizimle konuşan, bizi gözleyen, bizim için alışveriş yapan, 

buluşmalar ayarlayan, bize alacağımız, satacağımız ya da giyeceği-

miz şeyleri öneren algoritmalardır. Bunlar bizim için enformasyon 

toplayan ve giderek köprülerden yollara ve şehirlere kadar insan 

yapısı tüm alanlara nüfuz edecek olan algoritmalardır.

Bunlar henüz bizim zekâmız kadar gelişkin değiller. Ancak en 

büyük potansiyelleri biz insanların onlarla işbirliği yaparak her 

iki tarafın en iyi katkılarını mümkün kılacak yeni melez sistemler 

ortaya çıkarmamızda yatıyor olabilir. Bunun da ötesinde bizler 

sadece vücudun akıl için ne kadar önemli olduğunu değil, aynı 

zamanda beynin de insanın deneyim dünyasını öngörme ve ya-

pılandırmaya nasıl yardımcı olduğunu öğrendikçe, akıl ile beyne 

ilişkin yeni anlayışlar psikolojik olanla fiziksel olan arasındaki 

eski sınırları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır.

Şimdi bir an için dilin ve çok daha sonra yazının icadıyla, fikir-

lerin dışarıda depolanması ve aktarılmasıyla başlayan trendin 

devamı olarak insanın kültürel ve bilişsel evriminin bir sonraki 

adımlarını görüyoruz. Yeni adımlar bir akışkanlık çağını haber 

veriyor ve bir dizi soru ve meselenin 

yanıtlarını talep ediyor. Bunlar 

içinde en önemli iki soru şun-

lardır: İnsan olabilirliğinin bu 

son derece geniş alanını nasıl 

müzakere edeceğiz? Ve bu yol 

üzerinde hangi maliyetleri ka-

bul etmeye istekli olacağız? 

İlk soru pratikle, ikincisi etik-

le ilgilidir. Pratik açısından, bu 

kadar çok olası var oluş tarzı-

nın, bu kadar çok güçlendirici 

ve artırıcının, bu kadar çok sosyal pratiğin mümkün olduğu bir 

dünyada hangisinin bize uygun olduğuna karar vermek kolay ol-

mayacaktır. Burada sanal gerçeklikle deneme-yanılma yolu bize 

yardımcı olabilir. 

Etik açısından, bazıları için gerçekleşecek özgürlük ve artırma-

ların başkaları için hangi yeni maliyetlere ve eşitsizliklere yol 

açacağını sormamız gerekir. Daha akışkan ve bağlantılı bir dün-

yanın oluşum sürecinin bir parçası olarak bir miktar eşitsizliğe 

razı olacak mıyız diye sormalıyız. Mahremiyet meselesi ve ki-

şisel enformasyonumuzu kontrol etme (satma ve takas etme 

dahil) hakkımız çok canlı konulardır. Korunan benliğimiz olarak 

bizim sınırımızın tam nerede olduğunu ve dışımızdaki dünyanın 

nerede başladığını bilemiyoruz. Örneğin telefonlarımıza kayıtlı 

enformasyon tıpkı beynimize kayıtlı enformasyon gibi yasal ko-

rumaya sahip olmalı mı? Hukuk, eğitim ve sosyal politikalar şu 

anda birbirini etkileyen değişim dalgalarının çok gerisinde ka-

lıyor. Oysa sorun biz insan olarak neyiz ve ne olacağız sorusu.

“Şimdi insanın kültürel 
ve bilişsel evriminin yeni 

adımları bir akışkanlık çağını 
haber veriyor ve bir dizi soru 

ve meselenin yanıtlarını 
talep ediyor.”
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İngiltere Finansal Hizmetler 
Kurumu eski başkanı ve 
İngiltere Finansal Politika 
Komitesi eski üyesi olan 
Yeni Ekonomik Düşünce 
Enstitüsü başkanı Adair 
Turne, Project Syndicate 
sitesinde yayınlanan 
makalesinde sıfır 
toplamlı işlerdeki artışın 
ekonomiye yansımasını 
değerlendiriyor.

Küresel ekonomi genelinde büyük bir otomasyon potansiyeli söz konusu. 
Adidas’ın Bavyera’daki “hızlı fabrikası” 160 çalışanla yılda 500 bin çift ayakkabı 
üretecek. Bu da günümüzün geleneksel fabrikalarına oranla beş kat verimlilik 
artışı anlamına gelecek. İngiliz Perakendeciler Birliği, 10 yıl içerisinde perakende 
sektöründe çalışanların sayısının 3 milyondan 2,1 milyona ineceğini, işini kay-
bedenlerin küçük bir kısmının online perakendecilik sektöründe istihdam edi-
leceğini öngörüyor. Birçok finans kuruluşu da bilgi işlem hizmetleri alanında 
çalışanların sayısının büyük oranda azalacağını tahmin ediyor.

Bütün bunlara rağmen, gelişmiş ekonomilerdeki ölçülen verimlilik artışı yavaş-
lıyor. Bu durumun, İngiltere Merkez Bankası Başekonomisti Andrew Haldane 
tarafından geçtiğimiz günlerde gündeme getirilen olası nedenlerinden biri, kimi 
şirketlerin yeni fırsatları hızla değerlendirirken, diğerlerinin yavaş kalması ve 
aynı sektör içerisindeki verimlilik rakamlarında büyük farkların ortaya çıkması. 
Ancak bu farklar tek başına verimlilik artışındaki yavaşlamayı açıklamaya yet-
miyor: Bunun için orantısızlık düzeyinin daha da artması gerekiyor.

Sıfır Toplam 
Ekonomisi 

K
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Ancak teknolojinin mevcut işlerdeki kullanımına odaklanmakla 
hata ediyor olabiliriz.  Verimlilik paradoksuna dair ipuçlarını işinden 
olan insanların yaptıklarında aramak daha faydalı olabilir. Londra 
Ekonomi Okulu’ndan David Graeber, işgücünün yüzde 30’unun de-
ğer üretmeyen “gereksiz işlerde” çalıştığını söylüyor.

Graeber dünyaya bir ekonomist değil, antropolog gözüyle bakıyor. 
Ancak Graeber’in “gereksiz iş” tanımı ve motivasyonunu kaybet-
miş, boş işlerle uğraşan çalışanlara odaklanması önemli bir nok-
tayı gözden kaçırmamıza neden olabilir: Çalışanlar genel refah 
seviyesine katkıda bulunmayan işleri de heyecan verici ve değerli 
bulabilir.

Örneğin, bir vakfa tutkuyla bağlı olduğunuzu, bağış toplamak için 
çırpındığınızı ve vakfın verdiği bursların miktarının artmasına kat-
kıda bulunduğunuzu düşünelim. Yaptığınız şey, temel itibarıyla, en 
az sizin kadar motive ve tutkulu insanların çalıştığı bir başka vakfa 
gidecek paranın sizin vakfınıza gelmesini sağlamaktan ibaret de 
olsa, kendinizi motive ve iyi hissedersiniz.

Dolayısıyla, ekonomik açıdan sorulması gereken hayati soru, yapı-
lan işin “gereksiz” olup olmadığı değil, sıfır toplamlı bir dağılıma 
hizmet edip etmediğidir. Yani, azim, beceri, çaba ve teknoloji in-
sanlığın genel refah düzeyini artırmaz, sadece rekabet halindeki 
kurumların birinin işine yarar.

Bu sınıfa giren sayısız iş vardır: Siber suçlular ve onların saldırıları-
nı önlemek amacıyla şirketler tarafından görevlendirilen siber uz-
manlar, avukatlar (hem kişisel hem de kurumsal), finansal ticaret 
ve varlık yönetimi çalışanlarının büyük kısmı, vergi dairesi ve maliye 
çalışanları, Y markasının yok olması pahasına X markasını cilalayan 
reklamcılar ve pazarlamacılar, rakip politikacılar ve düşünce kuru-
luşları, hatta öğrencilerin gelecekteki başarısını engelleme pahası-
na bugünkü notlarını yükseltmeye çalışan öğretmenler. 

Sıfır toplamlı işlerin ekonomideki oranını ölçmek kolay değildir. 
Birçok iş hem yaratıcı faaliyetler hem de bölüşüme yönelik çalış-
malar gerektirir. Üstelik sıfır toplamlı faaliyetlere her sektörde 

rastlanabilir: İmalat şirketleri vergi yükünü azaltmak amacıyla 
muhasebeciler istihdam edebilir, finansal mühendisliğe odaklanan 
üst düzey yöneticiler çalıştırabilir. 

Bununla birlikte, eldeki veriler, sıfır toplamlı işlerin önemli ölçüde 
artış gösterdiğine işaret ediyor. Gary Hamel ve Michele Zanini’nin 
Harvard Business Review’de yayınlanan makalelerinde de vurgula-
dığı gibi, ABD’de işlerin yüzde 17,6’sı -ki bu kesim toplam maaşın da 
yüzde 30’unu alıyor- sıfır toplamlı idari işlerden oluşuyor. Finans ve 
işletme sektörlerinde çalışanların oranı da son 20 yılda yüzde 15’ten 
yüzde 18’e yükselmiş, maaş pastasındaki payları yüzde 20’den 24’e 
çıkmış durumda.

Hamel ve Zanini, sadece gereksiz idari işleri ortadan kaldırmanın 
bile verimlilikte artış sağlayacağını savunuyor. Ancak sıfır toplamlı 
işler tahmin ettiklerinden daha yaygın ve köklü olabilir. Teknolojik 
ilerlemeler bizi temel ürün ve hizmetler bağlamında zenginleştirir-
ken -arabalar, beyaz eşyalar, dışarıda yenen yemekler ve akıllı tele-
fonlar- bir yandan da kaçınılmaz olarak daha fazla sayıda insanın 
sıfır toplamlı rekabete yönelmesine yol açıyor.

Daha az sayıda insanla daha kaliteli ürünler üretme becerimiz ar-
tarken, marka değerinin önemi daha da artıyor ve bu durum kar-
şısında rasyonel şirketler kaynaklarını piyasa analizi, finansal mü-
hendislik, vergi planlaması gibi faaliyetlere yönlendiriyor. Bunun 
sonucunda her türlü faaliyet sıfır toplamlı işler doğuruyor.

Robotlar günün birinde insanlar kadar zeki olsa da olmasa da, in-
sanlığın refahı için ihtiyaç duyulan tüm işlerin otomasyon tarafın-
dan gerçekleştirildiği bir ekonominin nasıl bir şeye benzeyeceğini 
düşünmekte yarar var. İki olasılık söz konusu: Biri boş zamanlar-
da dramatik bir artış; diğeri ise sıfır toplamlı rekabette çalışanla-
rın sayısının giderek artması. İnsan tabiatı hakkında bildiklerimiz 
düşünüldüğünde, ikinci gelişmenin önemli bir rol oynayacağı 
söylenebilir. 

Son konferansımda da dile getirmiş olduğum gibi, böyle bir eko-
nomi muhtemelen gelir adaletsizliğinin arttığı, bir avuç Bilişim 
Teknolojileri uzmanının, moda tasarımcısının, marka danışmanı-
nın, avukatın ve finansal ticaret uzmanının büyük paralar kazandığı 
bir ekonomi olacaktır. Paradoksal bir şekilde, en somut varlık olan 
-konumu iyi arazi- en değerli varlık olacak ve miras, zenginliğin en 
belirleyici etkeni haline gelecek.

John Maynard Keynes’in söylediği gibi, istediğimiz ürün ve hizmet-
leri nasıl üreteceğimize dair “ekonomik problemi” çözmüş olaca-
ğız ancak çalışmaya ihtiyaç duyulmayan bir dünyada anlam arayışı 
gibi, insanların statü konusundaki rekabet güdüsünü nasıl yönete-
ceğimiz gibi, temel itibarıyla politik sorularla yüz yüze geleceğiz. 
Teknolojik gelişmelerin ve verimlilik artışının giderek hızlandığı bir 
dünyada bu güçlüklere çözüm getirmeye çalışmak, bir hayalin pe-
şinden koşmak gibi olacak.
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Ülkeler zenginleştikçe, bilimde 
de daha iyi olmaya başlıyorlar. 
Yani Çin’in bilimsel bir güç 
olarak ortaya çıkışı pek sürpriz 
değil. Sürpriz olan, Çin’in 
bunu bu kadar hızlı yapması. 
Qartz’taki analizinde Akshat 
Rathi, yeni araştırmalara 
göre, Çin’in küresel bilimsel 
üretimdeki payının, küresel 
ekonomideki payının çok çok 
üzerinde olduğunu belirtiyor…

Nanjing Üniversitesinden Qingnan Xie ile NBER’den Richard Freeman’ın 

araştırmasına göre, dünya Çin’in bilime yaptığı katkıları hafife alıyor. 

Bugüne kadar, ülkelerin bilime yaptıkları katkı, hangi ülkenin yazarları-

nın kaç tane bilimsel makale yayınladıklarına göre ölçülüyordu. Ancak 

yeni araştırmalar şunu gösteriyor: Mesela bir ABD üniversitesinde ça-

lışan Çinli bir araştırmacının makalesi Çin’e değil, ABD’nin hanesine 

yazılıyor.

Buna rağmen, Xie ile Freeman, Çinli araştırmacıların diğerlerine oranla çok 

daha fazla bilimsel makale yayınladıklarını buldular. Yayınlanan her dört 

makaleden biri Çinlilere ait. Çince makaleler de eklendiğinde, bu rakam 

yüzde 37’ye fırlıyor. Karşılaştırmak gerekirse, Çin’in küresel GSYH’ye yaptığı 

katkı yüzde 15 civarında.

Uzmanlar, yayınlanan makale miktarının tek başına yeterli olmadığını 

söylüyor. Bu makalelerin çoğu düşük kaliteli dergilerde yayınlanıyor ve bu 

Çin’in 
Bilimsel Gücü

N
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nedenle bilime, önde gelen dergilerde yayınlanan makaleler ka-
dar katkı yapamıyor. Xie ve Freeman, Çin’deki bilimsel kalitenin 
de yükselişte olduğunu ortaya çıkarttı.

Kaliteyi ölçmenin bir yolu, diğer bilimsel makalelerden kaçının 
Çin kökenli bir makaleye atıfta bulunduğuna bakmak. 2000’de 
Çin kökenli makaleler ortalama yüzde 30 oranında atıf payı ya-
kaladı ve bu da “dünya çapındaki araştırmalar üzerinde çok kü-
çük bir etkisi olduğu” anlamına geliyordu. 2013’te, bu pay yüzde 
70’e yükseldi. Kaliteyi ölçmenin diğer bir yolu da, Çin’in küre-
sel atıflardaki payına bakmak. Bu pay 2000’de yüzde 7.4 iken, 
2013’te yüzde 19.5 oldu.

Çinlilerin yaptığı araştırmaların kalitesi, dünyanın önde gelen 
bilim ve doğa dergilerine yaptıkları katkıyla da ölçülebilir: 2000 
ile 2016 arasında uçurum var.

21’inci yüzyılın başında dünyanın en düşük gelirli ülkelerinden 
biri olan Çin, 20 yıl içinde bilimsel araştırma alanında bir süper 
güç haline geldi. Bu, bilim tarihi açısından da inanılmaz bir ge-
lişme. Kısacası, eskiden ABD'lilere "Batıya gidin gençler, ülkeyi 
büyütün" derken şimdi bilimin Doğu’ya gittiğini ve Çin’i büyüt-
tüğünü görüyoruz.

“21’inci yüzyılın başında 
dünyanın en düşük gelirli 

ülkelerinden biri olan 
Çin, 20 yıl içinde bilimsel 

araştırma alanında bir 
süper güç haline geldi. 

Bu, bilim tarihi açısından 
da inanılmaz bir gelişme. 

Kısacası, eskiden ABD'lilere 
‘Batıya gidin gençler, ülkeyi 

büyütün’ derken şimdi 
bilimin Doğu’ya gittiğini 

ve Çin’i büyüttüğünü 
görüyoruz.”
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Kullanıcıların 
anonim, veri 
paylaşımının 
dağıtık olduğu 
Blockchain 
teknolojisi 
pek çok 
sektörü kökten 
dönüştürmeye 
aday.

Blockchain’in 
Dönüştürdüğü  
5 Sektör

BBir teknolojiye çığır açıcı diyebilmek için onun sadece işlerin yapılış biçimini 
kolaylaştırması yeterli olmaz. Ancak işleyişi temelden ve hatta tümden de-
ğiştiren bir teknoloji için devrimsel denebilir. 1970’lerde PC’lerin kullanılmaya 
başlaması ve beraberinde getirdiği bilgisayar devrimi buna bir örnek olarak 
gösterilebilir. 1994 yılında tanıştığımız internet tarayıcısı kavramı ve nihaye-
tinde yaşanan internet çağına geçiş benzer bir atılım olarak değerlendirilebi-
lir. Tıpkı 2007 yılında başlayan ve kişisel iletişim alışkanlıklarımızı kökünden 
değiştiren akıllı telefon çağı gibi.

Kimilerine göre teknoloji alanında şahit olduğumuz tüm bu ilerici, devrimsel 
hareketlerin de ötesinde bir teknolojiyle karşı karşıyayız şimdilerde: Blok zin-
cir teknolojisi, nam-ı diğer blockchain. Dijital dünyanın bu yeni devrimi birçok 
sektörü derinden etkiliyor. Çıkış yılı 2009 olsa da henüz bu devrimsel hareke-
tin bir parçası olmak için geç kalmış sayılmayız.

Blockchain teknolojisinin temel özellikleri şeffaflık ve güvenlik olarak özetle-
nebilir ki bunların hepsi özellikle finansal piyasalar için hayati önem taşıyan 
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unsurlar. Sözleşmelerin yapılış şeklinden tutun, seçim güvenliği-
ne, e-posta trafiğinden, e-ticaret alışkanlıklarına, hayata dair tüm 
alanlarda birçok şeyi değiştirebilecek bir teknoloji. Pek çoğumuz 
bitcoin ve türevlerinden haberdarız, ancak büyük resmi, yani bu 
dijital para birimlerinin arkasındaki sistemi ne kadar tanıyoruz?

Blockchain sistemi basitçe şu şekilde özetlenebilir: Bir ağa bağlı 
milyonlarca bilgisayar olduğunu düşünün. Ancak burada merke-
zi bir bilgisayar mevcut değil. Yani bu bilgisayarların hepsi mer-
kezi. Yapılan bir işlem bu bilgisayarlar ağı içinde gerçekleştirilip 
onaylanıyor. Özetle gerçekleştirilen ve onaylanan bir işlem, tek 
bir merkezi bilgisayarda kayıt altında tutulacağına milyonlarca 
bilgisayarda işlenmiş ve kayıtlı hale gelmiş oluyor. Bu sebeple iş-
lemin sahtesinin yapılması ya da saldırıya uğraması pek mümkün 
görünmüyor. Tek bir merkezi bilgisayarın uğrayabileceği potan-
siyel saldırı olasılığı tamamen bertaraf edilmiş oluyor. Bu arada 
kullanıcılar anonim, veri paylaşımı dağıtık.

Her yeni işlem bir bilgi zinciri olarak bu halkaya ekleniyor ve ya-
pılmış tüm işlemlerin geriye doğru bütün bilgileri milyonlarca 
bilgisayar tarafından onaylanmış şekilde bu halkaya değiştirile-
mez bir şekilde işleniyor. Blockchain’in ana özelliği tam da bu, 
merkezi olmayan, dağıtık bir yapıya ve kendi veri geçmişine sa-
hip olması.

Enerji
Dünyadaki birçok şey blockchain sistemiyle çalışabilir. Her türlü 
sözleşme bu sistem üzerinden çok daha şeffaf ve güvenli bir şe-
kilde gerçekleştirilebilir. Bu da birçok sektörde eşsiz değişimlere 
yol açabilir. Bu sektörlerden biri de enerji sektörü. MIT Technology 
Review dergisine göre, enerji sektörünü aracı kurumların aldıkla-
rı komisyonlardan kurtararak, enerji kaynaklarını “bir blockchain 
dahilinde işlem yapılacak dijital varlıklara dönüştürmek” orta ve 
küçük ölçekteki yatırımcılar için altın değerinde ticari fırsatlar do-
ğurabilir . Daha büyük ölçekteki enerji şirketleri de, bu zinciri kayıt 
tutma faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanabilir. Yenilenebilir 
enerji kaynakları ya da petrol, kömür gibi ürünlerin dijital çeklere 
çevrildiği yeni varlık sınıfları oluşturulabilir. 

Finans Piyasaları
Blockchain birçok sektörde çekiciliğini gösterdi ve heyecan uyandır-
dı. Süreçleri daha güvenli, şeffaf ve verimli hale getirdi. Peki  finans 
piyasalarında durum nasıl? Forbes'ta yer verilen bir çalışma, banka-
ların yüzde 15’inin, finansal piyasa kurumlarının yüzde 14’ünün ticari 
blockchain temelli hizmet verme niyetinde olduğunu ve bu yeni tek-
nolojiyi benimseme oranının yüzde 65’lere ulaşmasının beklendiğini 
göstermekte . 

Gıda ve Tarım
Satın aldığınız et gerçekten organik mi? Yumurta serbest gezen 

bir tavuğa mı ait? Bu nasıl anlaşılır? Eğer bu üretim zinciri bir blo-

ckchain üzerinden yapılmış olursa ürünün çiftlikten çıkıp market 

rafına varana kadar olan yolculuğu şeffaf dijital bir defterde ka-

yıtlı olacak. Üstelik bu kimsenin müdahale edemeyeceği bir kayıt 

olacak. Özetle blockchain ile gıda ve tarım sektörleri de çok daha 

şeffaf hale gelebilir .  

Siber Güvenlik
Kullanıcılar ve şirketlerin merkezi bir sistemden bağımsız olarak 

iletişim kurmasını, işlem yapmasını sağlayan blockchain siber 

güvenlik alanına da çok katkı sağlayacak bir teknoloji. Şirketlerin 

veri merkezleri belli bir sunucuda saklanmayacağı için veri güven-

liği inanılmaz bir seviyeye ulaşacak. Çünkü müdahale edilmesi 

neredeyse imkânsız olan bu sistemde verinin değiştirilmesi, size 

bir asteroid çarpmasından bile düşük bir ihtimal.

Sağlık
Sağlık sektörü de blockchain teknolojisinin nimetlerinden fay-

dalanmaya aday. Kan testi ve MR sonuçları, onlarca tıbbi tetkik 

verisi külfetli bir paylaşım süreci doğuruyor. Hastanelerin karşı-

laştığı en büyük zorluklardan biri, verileri depolamak ve paylaş-

mak için güvenli bir platformda tutma çabası ve maalesef çoğu 

zaman eski ya da yetersiz altyapılar nedeniyle siber saldırıların 

hedefi olabiliyorlar. Blockchain, hastanelerin tıbbi kayıtlar gibi 

verileri güvenli bir şekilde saklamasına ve yetkili profesyoneller 

veya hastalarla paylaşmasına olanak sağlayabilecek bir teknoloji. 

Hasta verileri blockchain üzerinde tutulduğu takdirde hem tedavi 

yöntemleri hem reçeteler ihtiyaç duyulduğu anlarda görüntüle-

nebilecek. Kayıt şeffaflığı, kimin ne gibi bir tanı ya da müdahalede 

bulunduğunu göz önüne serebilecek .

Blockchain’e eklenebilecek daha çok sayıda alan var. Örneğin se-

çimlere şeffaflık kazandırabilir, seçmenlerin kendi oylarını kont-

rol edebilecekleri bir sistem olduğu için sahte oy kullanımının 

önüne geçebilir. Sanat alanında özellikle müzik sektöründe telif 

haklarının çiğnenmesinin önüne geçebilir. Menkul kıymet alım 

satımlarından, online oyunlara, tarımdan bankacılığa içine girdiği 

ya da dönüştürdüğü tüm sektör, alan ve süreçleri daha güvenli ve 

şeffaf hale taşıyabilecek bir potansiyele sahip bu yeni devriminin 

gelecek dönemde hayatımıza katacaklarını, hangi sektörde nasıl 

kökten değişimler yaratacağını şimdilik hayal ediyoruz, yakında 

tecrübe edeceğiz.
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