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Otomasyon İşlerin Geleceğini
Nasıl Etkileyecek?
Dünyada Birçok Kişi Demokrasinin
İşleyişinden Memnun Değil
Çalışma Hayatının Geleceği:
Yönetimin Sonu mu Geldi?
Yapay Zekâ Dünyayı Ele
Geçirmeyecek

Otomasyon İşlerin
Geleceğini Nasıl
Etkileyecek?
OECD’nin Nisan sonunda yayınladığı
“İstihdamın Görünümü” başlıklı 2019 yılı
raporuna göre, OECD ülkelerinde gelecek
15-20 yıl içinde tüm işlerin yaklaşık yüzde
14’ünün tam otomasyon tarafından ortadan
kaldırılma riski bulunuyor.
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OECD Nisan sonunda “İstihdamın Görünümü” başlıklı 2019

larda önlem almada yavaş davrandı. Bu bağlamda sorumlu po-

yılı raporunu açıkladı. OECD’nin son bulguları gelecek 15-20 yıl

litik önlemlerin işgücü piyasasındaki dayanıklılığı iyileştirmeyi

içinde tüm işlerin yaklaşık yüzde 14’ünün tam otomasyon tara-

amaçlaması gerekiyor.

fından ortadan kaldırılma riski bulunduğunu gösteriyor. OECD

Bu derin ve hızlı yapısal değişimlerin işgücü piyasasını olumsuz

üyesi Türkiye’deki işlerde yüksek otomasyon riski yüzde 15 dolaylarında iken önemli değişim yaşanma riski yüzde 45’i buluyor. Aynı oranlar örneğin Norveç’te yüzde 5 ve yüzde 27 iken,
İspanya’da yüzde 20 ve yüzde 35. OECD ortalaması ise yüzde 14
ve yüzde 32 olarak belirtiliyor. (Bir işte yüksek otomasyon riski
olması o işin otomasyon olasılığının yüzde 70 olması anlamına
gelirken önemli değişim riski bu riskin yüzde 50 ile 70 arasında
olması anlamına geliyor.)
“Çalışma dünyası değişmektedir. Teknolojik ilerleme, küreselleşme ve yaşlanan nüfus işgücü pazarını yeniden biçimlendiriyor.
Aynı zamanda yeni örgütsel iş modelleri ve işçi tercihlerindeki
gelişmeler belirmekte olan yeni çalışma biçimlerini etkiliyor”
şeklindeki tespitle başlayan raporun başlıca bulguları şunlar:
Teknolojik değişimin ve küreselleşmenin çok sayıda işi ortadan
kaldırabileceğine ilişkin yaygın endişelere rağmen genel istihdamda keskin bir düşüş olası görünmüyor. Belli işler ve görevler
ortadan kalkarken, başkaları boy atıyor ve genel istihdam düzeyi artmaya devam ediyor.

etkilemesi kaçınılmaz değildir. Politikanın çalışmanın geleceğinin biçimlenmesinde önemli bir rol oynaması gerekiyor. Bu değişikliklerin yönlendirilmesinde bütünsel bir hükümet yaklaşımına ve sosyal paydaşlarla ve sivil toplumla işbirliğine ihtiyaç
olacaktır.
OECD İşgücü Direktörü Stefano Scarpetta rapor konusunda
Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Ufukta derin ve hızlı yapısal
değişimler görünüyor” dedi ve şöyle devam etti: “Bir yandan
önemli yeni fırsatları ama bunları yakalamaya hazır ve donanımlı olmayanlar için de büyük belirsizlikleri birlikte getirecek
olan bu değişimin hızı şaşırtıcı olacak.”
Exponential View’dan Azeem Azhar OECD raporunun bulguları
üzerine yaptığı yorumu şöyle bitiriyor: “Bütün bunların anlamı,
toplam sayıları şu anda yaklaşık 600 milyon olan OECD ülkelerindeki çalışanların 150-200 milyonunun -internet, mobil telefonlar, yeni teşhis aletleri, uzaktan çalışma vb. etkenler sonucunda- 20 yıl içinde işlerinde radikal değişimler yaşayacağıdır.
70-80 milyon iş de ortadan kalkabilir. Örneğin ABD’de petrol

Bu dönüşümler gerçekleşirken başlıca meydan okumalardan

ve gaz sektörü bugün 10 milyon kişi istihdam ediyor. 2039’da bu

biri, megatrendlerden ağır darbe alan değişik sektör ve bölge-

sektörlerde hâlâ çalışan kalacağını düşünmek mümkün değil.

lerdeki işçilerin açılmakta olan yeni fırsat alanlarına geçişini yönetmekte yatıyor.
İşlerin kalitesi konusunda endişeler artıyor. Ücretlerin satın
alma gücü çok sayıda işçi için durgunlaşıyor, bu arada iş istikrarı
düşüyor. Ayrıca bir dizi ülkede standart olmayan istihdamın değişik biçimleri artış gösteriyor. İş akitlerindeki çeşitliliğin sağladığı esneklik firmalar ve bazı işçiler tarafından iyi karşılanırken
standart olmayan işçilere yüksek kaliteli işler sağlama problemi
önemli politik meydan okumalardan birini oluşturuyor.
En önemlisi, ivedi önlemler alınmazsa, çalışma dünyasında gerçekleşmekte olan yapısal ayarlamaların maliyetleri eşit olarak
paylaşılmadığı için işgücü pazarı uyumsuzluklarının daha da
artacak olmasıdır. İş kayıpları belli bölgelerde ve belli işçi grupları arasında yoğunlaşırken bazı işçiler iş kalitesi yoksunluğundan diğerlerine kıyasla çok daha fazla etkileniyor. Bu tür artan
uyumsuzluklara yanıt vermede başarısız kalınırsa sosyal bölünme daha da artacak, bunun da büyüme, üretkenlik, esenlik ve
sosyal uyum üzerinde ters etkileri olacaktır.
Bunlar uzak bir geleceğin sorunları değildir. Sözü geçen dönüşümler OECD ülkelerinde şu anda yaşanmaktadır. Aslında
bazıları birkaç on yıldır gündemde. Ama birçok ülke bu konu-
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Çalışmanın Geleceğine Dair
Çarpıcı Bulgular
OECD ülkelerinde:
• Gelecek 15-20 yıl içinde işlerin yüzde 14’ü
otomasyona kurban gidebilir.
• İşlerin yüzde 32’sinin otomasyon yüzünden
önemli değişim yaşaması bekleniyor.
• Yedi çalışandan biri serbest çalışan iken
dokuz çalışandan biri geçici iş akdiyle
çalışıyor.
• 10 çalışandan altısının temel enformasyon
teknolojisi becerileri yetersiz kalıyor.
• Sendikaların üye sayısı son 30 yıl içinde
yaklaşık yarıya indi.
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Dünyada Birçok Kişi
Demokrasinin İşleyişinden
Memnun Değil
Birçok ülkede demokrasiden duyulan
memnuniyetsizlik ekonomik koşullara ve
kişisel haklara dair görüşlerden kaynaklanıyor.
Alexandra Castillo, Christine Huang ve
Laura Silver, PEW Araştırma Merkezinin yeni
raporundaki bulguları yorumladı.
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2018 yılının Nisan ayında 27 ülkede gerçekleştirilen bir araştırmaya dayalı Pew Research Center’ın yeni raporuna göre, dünyada giderek daha çok sayıda insan ülkelerindeki demokrasinin
işleyişinden rahatsız.
Ülkelerindeki demokrasiden memnun olmayan insanların, ülkelerindeki ekonomik koşulların iyi olduğunu, son 20 yılda ortalama bir insanın finansal koşullarının iyileştiğini, kilit demokratik normlara saygı duyulduğunu düşünme oranı da düşüyor.
Ancak dikkat çekici nokta, halkın demokrasiden duyduğu memnuniyetsizliğin, Dünya Bankası, Freedom House, Economist İntelligence Unit ve Electoral Integrity Project gibi kuruluşların o
ülkenin ne kadar zengin ya da demokratik olduğuna dair değerlendirmeleriyle bir bağlantısının bulunmaması.
Demokrasiden duyulan memnuniyetsizliğe daha ayrıntılı bir şekilde bakmamızı sağlayan dört tabloya göz atalım:

2. İnsanların son 20 yıl içinde ortalama bir insanın finansal durumunun ne yönde değiştiğine dair değerlendirmeleri ile demokrasiden duyulan memnuniyetsizlik arasında
doğrudan bağlantı bulunuyor. Anketin gerçekleştirildiği ülkelerin birçoğunda, küçük bir azınlık ortalama bir insanın 20 yıl
öncesine oranla iyileştiğini düşünüyor. Bu karamsarlık insanların demokrasinin işleyişine dair fikirleriyle doğrudan bağlantılı.
Örneğin insanların yüzde 7’sinin ortalama bir insanın finansal
durumunun iyileştiğini söylediği Yunanistan’da, insanların yüzde 84’ü demokrasinin işleyişinden rahatsız. Tam aksine, Hindistan’da yüzde 65 finansal durumun iyileştiğine inanıyor ve insanların sadece üçte biri demokrasinin durumundan rahatsızlık
duyuyor.

Demokrasinin işleyişinden rahatsız olduğunu söyleyenlerin oranının yüksek olduğu ülkelerde
ortalama bir insanın finansal durumunun iyileştiğini söyleyenlerin oranı düşüyor
% Ülkelerindeki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı

1. Demokrasiden duyulan memnuniyetsizlik, bir ülkenin
genel refah düzeyinden değil mevcut ekonomik duruma
dair karamsar bakıştan kaynaklanıyor. Refah düzeyini GSYH
bazında da ölçseniz kişi başına düşen GSYH bazında da ölçseniz
değişmiyor. Örneğin, Brezilyalıların yüzde 9’u ülkenin ekonomik durumunun iyi olduğunu düşünürken, yüzde 83’ü ülkedeki
demokrasinin işleyişinden rahatsız. Öte yandan İsveçliler hem
ekonomiye hem de demokrasiye daha pembe gözlüklerle bakıyor: Yüzde 81, ülkenin ekonomik durumunun iyi olduğunu düşünüyor ve insanların sadece üçte biri (yüzde 30) demokrasinin
işleyişinden rahatsız.

Ekonomi Konusunda Kararsızlık ile Demokrasinin İşleyişinden Duyulan Memnuniyetsizlik Arasında
Bir Bağlantı Bulunuyor

Kuzey Amerika
Avrupa
Meksika
Yunanistan
İspanya
İtalya

Rusya

Brezilya

Asya Pasifik
Ortadoğu

Tunus
Arjantin

Sahra Altı Afrika

Güney Afrika
Nijerya

ABD
Japonya
İngiltere
Fransa
Macaristan
Rusya
Kenya
Almanya
Avustralya İsrail
Kanada
Hollanda
Endonezya
Filipinler

Latin Amerika

Polonya
Güney Kore
Hindistan
İsveç

Korelasyon: -0,73

Ortalama bir insanın finansla durumunun 20 yıl öncesine göre düzeldiğini söyleyenlerin oranı

% Ülkelerindeki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı
Kuzey Amerika

Kaynak: Nisan 2018, Küresel Yaklaşım Araştırması S4&S6

Avrupa
Yunanistan
Brezilya

Rusya

Meksika
İspanya

Asya Pasifik
Ortadoğu

Tunus

İtalya
Arjantin

Sahra Altı Afrika
Güney Afrika
Japonya Nijerya
İngiltere
Macaristan
Fransa
Rusya
Kenya
İsrail
Kanada
Güney Kore
Hindistan

Latin Amerika
ABD

Polonya
Almanya
Avustralya
Hollanda

Endonezya
Filipinler

İsveç

Korelasyon: -0,81

% Mevcut ekonomik durumun iyi olduğunu söyleyenlerin oranı

Kaynak: Nisan 2018, Küresel Yaklaşım Araştırması S2&S4
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3. İnsanların ülkedeki ifade özgürlüğüne dair görüşleri,
demokrasinin işleyişine dair görüşlerini de yansıtıyor. Bir
ülkenin özgür ifade hakkını koruyup korumadığına dair algılar,
demokrasiden duyulan memnuniyetsizliği açıklama konusunda
kritik bir önem taşıyor. Ülkelerindeki ifade özgürlüğünün koruma altında olduğunu söyleyen insanların demokrasinin işleyişinden duydukları memnuniyetsizlik de azalıyor. Ancak demokrasiden duyulan memnuniyetsizlik ya da ifade özgürlüğünün
koruma altında olduğuna dair fikirlerle, Freedom House gibi örgütler tarafından derlenen sivil hak ve özgürlükler verileri arasında bir ilişki bulunmuyor. İspanya’yı ele alalım: Ülke hakların
korunması konusunda yüksek puanlar alasına rağmen, yetişkin
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İnsanların devletin ifade özgürlüğünü koruduğuna inandığı ülkelerde demokrasinin işleyişinden
duyulan memnuniyetsizlik azalıyor
% Ülkelerindeki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı

Kuzey Amerika
Avrupa
Meksika

Rusya

Brezilya
İspanya

Asya Pasifik

Yunanistan

Ortadoğu
Sahra Altı Afrika

İtalya

Latin Amerika

Tunus
Güney Afrika

Arjantin
Nijerya

Japonya
ABD
İngiltere
Macaristan
Fransa
Rusya
Kenya
Almanya
İsrail
Polonya
Kanada
Avustralya
Hollanda
Güney Kore
Endonezya
İsveç
Hindistan
Filipinler

Korelasyon: -0,81

(yüzde 74) mahkemelerin adil olduğunu düşünüyor ve sadece
üçte birlik bir kesim demokrasinin işleyişinden memnuniyetsizlik duyuyor.
İfade özgürlüğüne dair görüşler konusunda olduğu gibi, demokrasiden duyulan memnuniyetsizlik ya da ülkedeki mahkemelerin
herkese adil davrandığı algısı ile uluslararası toplumun ülkenin
adil bir hukuk sistemi olduğuna dair değerlendirmeleri arasında pek bir bağlantı bulunmuyor. İspanya örneğine dönelim: İspanyolların yüzde 22’si ülkedeki hukuk sisteminin herkese adil
davrandığını söylerken, uluslararası örgütler insanların kanun
karşısında eşit muamele gördüğü değerlendirmesini yapıyor.

Hukuk sisteminin adil olduğunu söyleyenlerin az olduğu ülkelerde demokrasinin işleyişinden
duyulan memnuniyetsizlik artıyor
% Ülkelerindeki demokrasinin işleyişinden memnun olmadığını söyleyenlerin oranı

“İnsanların görüşlerini kamuoyu önünde ifade etme hakkı korunuyor”
ifadesinin ülkesini tanımladığını söyleyenlerin oranı
Kaynak: Nisan 2018, Küresel Yaklaşım Araştırması S4&34f

Kuzey Amerika
Avrupa

Yunanistan
Meksika
Brezilya
İspanya

Rusya
Asya Pasifik

Ortadoğu
Tunus
Sahra Altı Afrika
Güney Afrika
Latin Amerika
Arjantin
Nijerya
İngiltere
Japonya
Macaristan
ABD
Fransa
Rusya
Kenya
Polonya
Almanya
İsrail
Avustralya Kanada
Güney Kore
Hindistan Hollanda
Endonezya
İsveç
Filipinler
İtalya

Ülkelerindeki demokrasiden
memnun olmayan insanların,
ülkelerindeki ekonomik
koşulların iyi olduğunu, son
20 yılda ortalama bir insanın
finansal koşullarının iyileştiğini,
kilit demokratik normlara saygı
duyulduğunu düşünme oranı da
düşüyor.

Korelasyon: -0,68

“Hukuk sistemi herkese eşit muamele ediyor” ifadesinin ülkesini tanımadığını

Kaynak: Nisan 2018, Küresel Yaklaşım Araştırması S4&34b

İspanyolların yaklaşık yarısı (yüzde 48) ülkenin ifade özgürlüğünü koruduğuna inanıyor.

4. Mahkemelerin adil olduğu hissi -uzmanlar aksini söylese bile- insanların ülkedeki demokrasiye dair hislerini
şekillendiriyor. İnsanların ülkedeki adalet sisteminin herkese
adil davrandığına inanıp inanmaması, demokrasinin işleyişine
dair fikirlerini de etkiliyor. İtalya’da yetişkinlerin yaklaşık dörtte
biri /yüzde 23) mahkemelerin insanlara adil muamele ettiğini
düşünmüyor ve 10 kişiden 7’si demokrasinin işleyişinden memnuniyetsizlik duyuyor. Tam aksine, Endonezyalıların dörtte üçü
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Çalışma Hayatının Geleceği:
Yönetimin Sonu mu Geldi?
Paris Dauphine Üniversitesi yönetim ve
organizasyon araştırmaları profesörü
François-Xavier de Vaujany, London School of
Economics’in blogundaki yazısında çalışma
hayatı ve yönetim alanında dikkate alınması
gereken üç eğilimin sözkonusu olduğunu
belirtiyor: Semantik enflasyon, bozulan
ezberler ve yönetim anlayışını gözden geçirme
ihtiyacı.
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Paris Dauphine Üniversitesindeki çalışma hayatının dönüşümü-

Tespit ettiğimiz ikinci eğilim ezberlerin radikal şekilde bozul-

ne dair dersler, ortaya üç temel trend çıkarıyor.

ması. Çalışma hayatının geleceğine dair tartışmaların çoğu eski

İlk çarpıcı nokta çalışma hayatının dönüşümüne dair, söz, moda

ve hiyerarşik olarak nitelenen kurumsal dünyanın ezberlerinin

konsept, fikir ve tartışma enflasyonu (özellikle de #çalışmahayatınıngeleceği etiketinin bolluğu ve ilginç bir şekilde #yönetimingeleceği etiketinin yokluğu). Çalışma hayatının geleceğine
yönelik ilgi 2008 finans krizi sonrasında, özellikle de 2013 yılından (Google aramalarında 454.000 #çalışmahayatınıngeleceği

bozulmasına dair. Çalışma hayatının geleceğine dair, çalışanlarına maaş ödeyen büyük şirketlerin (her ne kadar Fransa’daki
istihdamın üçte birini sağlamaya devam etseler de), geleneksel
yönetim tekniklerinin (Girişimci çevrelerinin dışındaki alanlarda
gücünü koruyan) devamını öngören senaryoları gündeme geti-

etiketi sonucu) bu yana artış gösterdi. Bu artış, küreselleşmenin

ren pek az uzman var. Bu durum gündelik hayatımıza hâkim olan

toplumsal ve ekonomik boyutlarının iflas ettiği, krizin herkesi

stres ve anksiyeteden mi kaynaklanıyor? Dünyaların sonunun

şüpheye düşürdüğü, dijital inovasyonun radikalleştiği (plat-

geldiği kavramının popüler olduğu bir çağdayız (maaşla çalış-

formlar, insanlarla birlikte çalışan robotlar, büyük veri, blockc-

manın, istihdamın, insanların, hiyerarşilerin, yönetimin sonu).

hain vb.) bir dönemde gerçekleşti.

Raporların çoğu, özellikle de danışmanlık şirketleri tarafından

Tartışma kapsamında popülerlik kazanan kavramların giderek
artması (otomasyon, multi tasking, serbest çalışanlar, esnek

hazırlanan raporlar, yeni dünyanın eskisinin devamı olduğunu
unutarak, kopuşların yaygınlaşacağı fikrini savunuyor.

ekonomi, bulanıklaşma, bilişim teknolojileri departmanı, çalı-

Bize göre en çarpıcı olanı üçüncü trend. Yönetim. Öncelikle, gö-

şan özerkliği, dijital göçmenler vb.) kimi zaman temel mesele-

rüştüğümüz en geleneksel yönetim yanlısı insanların (yönetici

lerin önünde bir sis tabakası oluşturuyor. Herkes kendi raporu,

danışmanları, girişimciler ve akademisyenler) bile yönetime

konsepti ve sesini duyurma merakıyla ortaya çıkıyor. Bu karma-

dair giderek daha az ifade kullandığına, organizasyonlara ve yö-

şa sis tabakasını dağıtmak yerine daha da kesifleştiriyor. Bu kav-

netimlere dair sorunları daha az gündeme getirdiğine şaşırarak

ramlar kimi zaman konjonktüre bağlı olarak değişen birtakım

tanık olduk. Somut ya da öngörülen yeni çalışma biçimleri, yö-

uygulamalar ya da ideolojilerle (yataylık, demokratik yönetim,

netim anlayışının (paydaş ya da ideoloji olarak) sonunu getirip

toplum); kimi zaman “atmosferle” (Mathilde Ramadier tara-

yeni yönetim uygulamaları mı doğuruyor? Şirketler (özellikle

fından geliştirilen, kültürel etkileşimi anlatan “serinleme” fikri)

de büyük şirketler) nasıl bir dönüşüm geçirecek? Yeni kurumsal

ya da diğerlerinden biraz daha uzun süren “moda” akımlarıyla

yapılar kurmak zorunda mı kalacaklar (serbest çalışanlarla ve

bağdaştırılıyor. Bütün bu kavramlar özellikle Paris, Lyon ya da

topluluklarla ilgilenen insan kaynakları sorumluları)? Topluluk-

Marsilya gibi büyük kentlerdeki insanlara bir anlam ifade ediyor.

ların paradoksal bir şekilde dönüşünü (yatay ve gayrı resmi) ve
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“Tüm tartışmalar dijital
çağdaki yönetim ve
organizasyon yapılarına dair
gerilimleri ve soru işaretlerini
tespit etme fırsatı sunuyor.”

ortak platformların oluşumunu (daha resmi ve kurumsal) nasıl yorumlayacağız (karşı çıkmadan)? Günümüzde ortaya çıkan
yeni yönetim araçları nelerdir? Yeni yönetişim şekilleri hangileridir? Bunları nasıl sınıflandırabiliriz?
Bulduğumuz referanslarda (hatta akademik makalelerde) bu
meselelerin ender olarak ele alındığını da belirtmek gerek. Bu
“yeni dünyanın” tanıştığımız aktörleri (serbest çalışanlar, dijital
göçmenler, kendin yapçılar) bize, özellikle ebeveynleriyle kıyaslandığında, alternatif olarak nitelenecek yaşam projelerine dâhil
olduklarını söylüyor. Kimileri çalışan ya da stajyer olarak farklı
yapılardaki organizasyonlarda deneyim kazanmış. Bu isimler
bize “yönetimden” ve “şirketten” bilinçli bir şekilde kaçtıklarını
söylüyor (bunu söylerken diğer yönetim anlayışını yönetimin dışına çıkmadan da yaşayabileceklerini unutuyorlar). Sonuç itibarıyla, ele aldığımız trendlerin çoğunun ortak bir zeminde buluştuğunu gördük: Kendilerini geleneksel şirketlerin “dışında” ve
“sonrasında” görüyorlar. Uzaktan çalışma, mobilite, kurum içi
girişimcilik ve genel anlamda girişimcilik, multi tasking, ortak
çalışma, yapay zekâ… Bütün bunlar daha otonom, daha mobil,
daha açık ve işbirliğine yatkın, platformlar tarafından birbirine
bağlanan topluluklar bünyesinde varlığını sürdüren bir çalışma
şeklini simgeliyor. Ancak kişisel yaşamdaki değişikliklere (özellikle ilk çocuğun doğumuna) ve değeri abartılan işlere karşı dikkatli olun. Bir yeni girişimin kurucusunun söylediği gibi, “Herkes
girişimci olmak için doğmaz.” Üstelik modern söylemler (buna
işletme okullarını, üniversiteleri ve akademik çevreleri de katıyoruz) “gerçek olamayacak kadar güzel” duruyor.

mümkün. Bilişim teknolojileri de (yapay zekâ ve algoritmalar
aracılığıyla), kolektif faaliyetleri en az bir yönetici kadar başarıyla kararlaştırıyor, canlandırıyor, kanalize ediyor ve gerçekleştiriyor. Hatta belki hiç olmadığı kadar başarıyla. Yeni zamanlar ve
mekânlar kolektif çalışmayı, özellikle de ortaklaşa gerçekleştirilen üretimi teşvik edecek şekilde oluşturuluyor. İş ve tatil, özel
yaşam ve iş yaşamı, yönetim ve çalışanlar arasındaki çizgiler giderek bulanıklaşıyor. Kitle, güçlü bir kaynak olarak, yönetimin
meşruiyetinin merkezinde yer almaya başlıyor. Yeni çalışma ve
yönetim (yönetişim) anlayışları şekilleniyor. Hartmunt Rosa gibi
biz de yeniden icat sürecinde kilit öneme sahip bir şeyin kaybedilmemesi gerektiğine inanıyoruz: Yankılanma. Ötekileri (diğerleri, dışarıda kalanlar) ve geleceği (iklim değişikliği ve kentleşme
trendleri gibi) hesaba katarak, sadece çalışma şekillerinde değil,
yeni yönetim ve idare uygulamalarında da yankılanmasını sağlamak, geleceğin çalışma hayatının, mevcut çalışanlar için bir
kâbusa dönüşmesini önleyebilir.

İlginç bir şekilde, tüm tartışmalar dijital çağdaki yönetim ve organizasyon yapılarına dair gerilimleri ve soru işaretlerini tespit
etme fırsatı sunuyor. Yeni çalışma yöntemlerinin savunucuları
bir aktör ya da ideoloji olarak yönetimi sorguluyor, hatta bazıları açıkça “yönetimin sonunun geldiğini” söylüyor. Bizim kendi araştırmalarımız bizi bu sonuca ulaştırmıyor. Bir uygulama,
bir aktör ve bir dizi ideoloji ya da teknik olarak yönetim ortadan kalkmıyor. Bununla birlikte, kökten bir dönüşüm geçirmesi
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Yapay Zekâ Dünyayı
Ele Geçirmeyecek
MIT Medya Laboratuvarı direktörü Joi Ito,
Wired dergisindeki yazısında “Makine zekâsını,
insanlara karşı makineler gibi düşünmek
yerine, insanlarla makineleri bütünleştiren bir
sistem düşünmeliyiz. Buna yapay zekâ değil,
genişleyen zekâ diyebiliriz” diyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

9

G

Geçen yıl, sibernetik teorisi üzerine bir toplantıya katıldım. Bu
toplantıdan benim, yapay zekânın (YZ) insanların yerini alacağını düşünen ve gittikçe büyüyen tekillik (singularity) hareketine
karşı, şimdi bir manifesto olarak adlandırdığım şey çıktı.
Tekillik fikri (üstel büyüme sayesinde yapay zekânın insanları yerinden edeceği, yaptığımız her şeyi yapacağını ve bunları önemsizleştireceği) daha önce makineler için inanılmaz derecede karmaşık olan sorunları çözmek için kompütasyon tasarlayan ve
başarıyla uygulayan insanların yarattığı bir dindir.
Bilinebilir, kontrol edilebilir, makine temelli düşünme ve yaratma sistemi olan dijital kompütasyonla mükemmel bir partner
buldular. Bu sistem karmaşıklığı kullanma ve işleme becerisini
hızla artırıyor, süreç içinde bu alanda ustalaşanlara zenginlik ve
güç sağlıyordu.

Defolu Fikir
Silikon Vadisinde, bu teknoloji tarikatının grup düşüncesi ve finansal başarısının kombinasyonu, öz düzenlemeden mahrum
bir geribesleme döngüsü yarattı. Bir S eğrisinde ya da bir çan
eğrisinde, eğimin başlangıcı üstel bir eğriye çok benzer. Sistem
dinamiği savunucularına göre ise, nasıl oluyorsa, üstel bir eğri
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sınırsız, kendini pekiştiren ve tehlikeli bir olumlu geribesleme
eğrisini gösterir.
Tekillikçiler, üstel eğrilerde bir süper zekâ ve bolluk görür. Tekkillik balonunun dışındaki pek çok insan ise, sistemlerin yanıt
verdiği ve kendini düzenlediği doğal sistemlerin S eğrisi gibi davrandığına inanır. Örneğin bir salgın baş gösterdiğinde, yayılma
yavaşlar ve dünya yeni bir dengeye oturur. Dünya salgından önceki durumda olmayabilir ama (özellikle de bizi fani varoluşumuzun ıstırabından azat edecek bir tür kurtarıcı veya mahşer
günü bekleyen) tekillik fikri temel olarak defoludur.
Bu tür indirgemeci düşünceler yeni değil. Psikolog BF Skinner
edimsel koşullanma ilkesini keşfettikten sonra eğitim sistemimizi onun teorileri etrafında oluşturduk.

“Daha Fazla Değil”
Bugün öğrenme üzerine çalışan bilim insanları, Skinner’inki gibi
davranışsalcı yaklaşımların, öğrenmenin sadece dar bir kesimi
için için geçerli olduğunu biliyor. Ancak pek çok okul hâlâ edimsel koşullanmanın ilkelerine sadık. Örneğin öjenik (soyarıtımı)
alanına bakalım. Toplumda genetiğin rolünü hatalı olarak fazla
basite indirger. Bu hareket, doğal seçilimi insan eliyle zorlayarak
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“Bütünüyle bilinemeyecek
ya da bir gözlemciden veya
tasarımcıdan ayrılamayacak
ölçek ve boyutlardaki birbiriyle
bağlantılı, karmaşık, kendini
uyarlayabilen sistemlere
saygı duymamız gerektiğine
inanıyorum.”

“insanlığı düzeltmek” gibi indirgemeci bir bilimsel bakış açısı
sunmuş, Nazilerin soykırım ateşine benzin dökmüştür. Bu dehşetin yankıları bugüne kadar sürmüş, genetikle zekâ arasındaki
bağı araştırmayı bir tabu haline getirmiştir.
Bilimin temel taşlarından biri karmaşıklığı zarifçe açıklaması ve
anlama becerimizi artırmasıdır. Albert Einstein’ın dediği gibi:
“Her şey olabildiğince basit yapılmalıdır, daha fazla değil.” Gerçek dünyanın bilinmezliğini ve indirgenemezliğini kucaklamalıyız. Sanatçılar, biyologlar ve güzel sanatların karman çorman
dünyasında çalışanlar bunu bilir.
Bugün sorunlarımızın çoğu (iklim değişikliği, yoksulluk, kronik
hastalıklar ya da modern terörizm gibi) Tekillik hayalinin (üstel
büyümenin) peşinde koşmamızın sonuçlarıdır. Bunlar, geçmişteki sorunları çözmek için kullandığımız araçlar tarafından üretilmiş fazlasıyla karmaşık sorunlardır. Verimliliği artırmak için
bitmek tükenmek bilmeyen çabamız, kontrol edilemeyecek
kadar karmaşık hale gelen sistemleri kontrol etmeye çabalamamız…

Türlerin biyolojik evrimi (genetik evrimi) üreme ve var kalma
üzerinden ilerler, üremek ve büyümek için bizi ileri iter. Bu sistem devamlı olarak büyümeyi düzenleme, çeşitliliği ve karmaşıklığı artırmak, kendi esnekliğini, uyarlanmasını ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek yönünde evrilir. Buna “katılımcı tasarımı”
(sistemlerin katılımcılar tarafından tasarlanması) diyebiliriz.
Bu; ölçek, para veya güçten ziyade yaşama gücünün ve sağlığın,
işlevin gelişmesine benzer.
Gelişen zekâlarıyla makineler, oldukça farklı hedeflere ve metodolojilere sahiptir. Bu makineleri ekonomi, çevre veya sağlık gibi
karmaşık uyarlanabilir sistemlere soktuğumuzda, insanların yerini aldıklarını değil, onları, daha da önemlisi sistemleri güçlendirdiklerini görüyorum.

Burada, pek çok Tekillikçinin tanımladığı “yapay zekânın” problematik formülasyonu ortaya çıkıyor: Diğer karmaşık uyarlanabilir sistemlerle etkileşimin dışında kalan biçimler, hedefler ve
yöntemler.

Genişleyen Zekâ
Makine zekâsını, insanlara karşı makineler gibi düşünmek yerine, insanlarla makineleri bütünleştiren bir sistem düşünmeliyiz. Buna yapay zekâ değil, genişleyen zekâ diyebiliriz. Sistemleri kontrol etmeyi, tasarlamayı hatta anlamayı denemek yerine,
daha karmaşık sistemlerin sorumlu, farkında ve sağlam unsurları olarak katılacak sistemler tasarlamak daha önemlidir.
Sistemlerde, gözlemci ve tasarımcı olarak, kendi amacımızı ve
hassasiyetlerimizi daha alçakgönüllü bir yaklaşım için sorgulamalı ve uyarlamalıyız: Kontrolden çok tevazu.

Zamanımızın kayda değer bilimsel meydan okumalarına etkin
bir şekilde karşılık verebilmek için; bütünüyle bilinemeyecek ya
da bir gözlemciden veya tasarımcıdan ayrılamayacak ölçek ve
boyutlardaki birbiriyle bağlantılı, karmaşık, kendini uyarlayabilen sistemlere saygı duymamız gerektiğine inanıyorum.

“Trafik Sizsiniz”
Diğer bir deyişle, hepimiz mikroplarımızdan bireysel kimliklerimize, toplumumuza ve türümüze kadar farklı ölçeklerde yer
alan farklı alanlara sahip çoklu evrim sistemlerinin katılımcılarıyız. Bireylerin kendileri de sistemlerin sistemlerinden oluşan
sistemlerdir. Vücudumuzdaki hücreler bizden daha çok sistem
tasarımcısı gibi davranır. Kevin Slavin’in dediği gibi: “Trafikte sıkışıp kalmadınız, trafik sizsiniz.”
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