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Steve LeVine, Axios’taki değerlendirmesinde 
bir sistem olarak kapitalizmin kusurlarının 
daha fazla tartışıldığına dikkat çekerek, 2020 
ABD başkanlık seçimlerinde bu konunun 
belirleyici faktörlerden biri olacağını 
savunuyor.

Kapitalizm Güç mü 
Kaybediyor?
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2020’deki ABD başkanlık 
seçimlerinin en önemli gün-
demlerinden biri şu olacak: 
Kapitalizmin uygulanmasın-
da gittikçe büyüyen bir ha-
yal kırıklığı yaşanıyor ve Batı 
dünyasının temel yapıtaşının 
nasıl şekilleneceği belirsiz-
liğini koruyor. ABD’liler ve 
Batılılar olarak bizi kapita-
lizmden daha iyi tanımlayan 
bir şey bulmak zor.

Anketler, genç ABD’lilerin kapita-
lizm yerine sosyalimi tercih ettiğini gösteriyor. Gallup geçen 
yaz yaptığı araştırmada, 18-29 yaş arası ABD’lilerin sosyalizme 
(yüzde 51) kapitalizmden (yüzde 45) daha sıcak baktığını ortaya 
çıkardı. 2010’da kapitalizme sıcak bakanların oranı yüzde 68’di.

Ana akım düşünce liderleri artık “şirketin amacının ne olduğu-
nu yeniden düşünmeliyiz” ve “demokratik kapitalizmin krizleri” 
gibi yazıları Financial Times gibi gazetelerde yazabiliyorlar.

Bu gibi fikirleri Paul Collier, Jonathan Tepper ve Oren Cass gibi 
çok satan yazarlarda, ABD ve Avrupa’daki pek çok akademik 
araştırmada da görüyoruz. Genellikle hepimizin farkında ol-
duğu şeyleri bir araya getiriyorlar. Sistemdeki kusurlar (mesela 
toplumu unutmak) büyük oranda yerleşik kurumların ve lider-
lerin üstüne kalıyor.

Bazı kusurların olduğu aşikâr. 
Yaklaşık 40 yıldır işçilerin bü-
yük çoğunluğunun maaşla-
rında bir iyileştirme yapılmı-
yor. Yeni startup’ların sayısı 
oldukça azaldı.

Şunu unutmayın: Etrafınızda 
gördüğünüz tüm bu “bü-
yüklük” (çok büyük şehirler, 
şirketler ve ekonomik pasta-
dan çok büyük dilimler kopa-
ran kişiler) normal değil. 

Ekonomik sistemin daha kap-
sayıcı, rekabetçi ve daha fazla insana faydalı olması için bu “bü-
yüklüğün” bir kısmı küçülmeli.

Son 40 yılda, refah, gelir ve verimlilik küresel anlamda muaz-
zam bir artış gösterdi. (Güney Kore’nin 40 yıl önceki haline bir 
bakın.) Bu nedenle, ABD’deki sabit maaşlar, kapitalizmin fayda-
larının sadece Batı’da toplanmadığını, tüm dünyaya yayıldığını 
gösteriyor. Bu da Batı’daki hoşnutsuzluğu açıklıyor.

Bu trend, ABD’de 2020 başkanlık yarışında Demokrat adaylar 
arasında esas tartışma konusu olacak. İki siyasi parti de siste-
mi daha fazla ABD’li lehine nasıl şekillendirebileceğinin sözünü 
verecek.

“Kapitalizmin uygulanmasında 
gittikçe büyüyen bir hayal 
kırıklığı yaşanıyor ve Batı 

dünyasının temel yapıtaşının 
nasıl şekilleneceği belirsizliğini 

koruyor.”
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Harekete 
Geçme Yılı

Igarapé Enstitüsü kurucu ortağı Ian Goldin ve Oxford 
Üniversitesi Küreselleşme ve Kalkınma Profesörü Robert 
Muggah Project Syndicate sitesindeki analizlerinde, Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçtikten sonra 
yaşam beklentisi ve gelir düzeyinde dünya genelinde yaşanan 
artışa rağmen, toplumların içindeki ve toplumlar arasındaki 
bölünmelerin daha da derinleştiğine dikkat çekiyor. 
Yazarlara göre küreselleşmeyi yönetmeye yönelik yeni bir 
paradigma benimsenmediği sürece, bölünmüşlük ve siyasi 
uyumsuzluk yeni normale dönüşecek.
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Umarız 2019 tarihsel dalganın döndüğü yıl olur. 2018 yılında 

ülkelerin içindeki ve ülkeler arasındaki bölünmeler derinleş-

meye devam etti. Jeopolitik gerilimler ve siyasi kutuplaşmalar 

uluslararası ilişkileri ve ulusal politikaları dönüştürürken, yeni 

teknolojiler de güvenlik, politika ve ekonomi konusundaki yer-

leşik varsayımları sarsıyor. Toplumların karşılıklı bağımlılığının 

artması da sorunları daha da karmaşık hale getiriyor. Hepimiz 

şu anda herhangi bir ülke, kent ya da bireyin kontrolünün dı-

şındaki güçlerin etkisi altındayız. Özellikle de iklim değişikliği 

konusunda. 

Son 30 yıl çok büyük bir fark yarattı. 1989 yılında Sovyet bloğu-

nun dağılması liberal demokrat ilkelerin ve değerlerin zaferinin 

göstergesi olarak değerlendiriliyordu. İnternetin yaygınlaşması, 

insanların ve küresel işbirliğinin geliştiği yeni bir çağın başlangı-

cını vadediyordu. 2000’li yıllarda “mesafeler ortadan kalkıyor”, 

“dünya düzdür” gibi ifadeler popülerlik kazanıyordu.

Ancak, küreselleşme, bırakın dünyayı düzleştirmeyi, çok daha 

engebeli ve eşitliksiz bir hale getirdi. İnsanların posta kodu, ba-

kış açısı, yaşamı ve kaderi üzerinde her zamankinden daha et-

kili hale geldi. Ulusal ideallerin yerini ortak değerlerin almasını 

sağlaması beklenen küreselleşme açgözlü bir rekabete, sosyal 

devlet anlayışının sona ermesine ve uluslararası kurumların güç 

kaybetmesine yol açtı. Teknik olarak günümüzde 1989 yılına 

oranla daha fazla sayıda demokrasi olsa da, bu demokrasilerin 

çoğu liberal anlayıştan uzaklaşıyor. 

Beklendiği gibi toplumun küreselleşmeye verdiği destek azalı-

yor. 11 Eylül 2001 saldırıları ve 5,6 trilyon dolarlık teröre karşı 

savaş kesinlikle işe yaramadı. Uzmanların ve kurumların kar-

şılıklı bağımlılığı ve teknolojik değişimi yönetme konusundaki 

beceriksizliğini ortaya çıkaran 2008 finans krizi de öyle. Elitler 

ile “geride kalanlar” arasındaki uçurumun büyümesi, bu kuşağın 

siyaset ortamını zehirledi.

Bununla birlikte, küreselleşme konusundaki uyanış büyük öl-

çüde Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri ile sınırlı halde. 

Sonuçta Doğu’daki ve Güneydoğu Asya’daki gelişmekte olan 

güçlerin refahı artıyor ve dünyanın dört bir yanındaki insan-

lar, genel toplama bakıldığında, 30 yıl öncesine oranla somut 

bir şekilde daha iyi durumda. Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 

bu yana Batı dünyası dışındaki bölgelerdeki ortalama gelir, iki 

katına çıkmış durumda- Çin’de ise üç katına çıktı. Gelişmekte 

olan ülkelerin çoğundaki yaşam beklentisi 15 yıl gibi şaşırtıcı bir 

düzeyde arttı ve dünya genelinde üç milyar insan okuma-yazma 

öğrenmeyi başardı.

Ancak, Harvard Üniversitesinden Steven Pinker’ın ifadesiyle, bu 

“Yeni Aydınlanma”nın gelişimin sürmesini sağlayacağının bir 

garantisi yok. 17 ve 18’inci yüzyıllardaki Aydınlanma hareketi, bi-

limsel ve sanatsal devrimlerin yanında artan hoşgörüsüzlüğe, 

din savaşlarına, bilim insanlarının ve entelektüellerin katledil-

mesine sahne olan Rönesans’ın ardından ortaya çıkmıştı.

Rönesans sırasında ve sonrasında ortaya çıkan tepkisel şiddet, 

büyük ölçüde elitlerin hızlı değişimi ve matbaa devriminin ar-

dından artan eşitsizliği yönetememesinden kaynaklanmıştı. 

Günümüz elitlerinin bunu dikkate alması gerekiyor. ABD ön-

cülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’ı işgalinin ve 2008 finans 

krizinin şaşırtıcı etkileri halkın yetkililere ve uzmanlara duyduğu 

güveni eritti. Sağcı ve solcu popülizmi bir araya getiren şey, dü-

zenin eski muhafızlarının kendilerine ayrıcalıklardan oluşan bir 

koza örerken, insanları yüzüstü bıraktığı düşüncesi.

Bu konuda haklılar. Küreselleşmeyi teşvik eden sorunlu politi-

kalar bizi yüzüstü bıraktı ve eşitsizliğin artmasına yol açtı. Şu 
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anda da yapay zekâ ve oto-
masyon, rutin işleri orta-
dan kaldırma ve toplumsal 
bölünmeleri keskinleştirme 
tehdidini gündeme getirdi. 
Siyasi liderler ve vatandaş-
lar yaygın tehditlerle baş 
edecek gücü bulabilecek mi, 
yoksa çok daha keskin bir 
bölünmeye mi yol açacak? 
Bu, büyük ölçüde, 2019 yı-
lında atılacak adımlara bağlı 
olacak. Hız kazanan birbiriyle bağ-
lantılı değişim etkenleriyle baş etme 
ihtiyacı her zamankinden daha fazla.

Bu nedenle, politika yapıcıların en hassas kesimleri korumak 
üzere adımlar atması gerekiyor. Sosyal güvenlik ağları, tam da 
insanların en çok ihtiyaç duyduğu dönemde yok ediliyor. Finans 
krizinin kamu kaynaklarını tüketmesi ve ülkeleri borç batağına 
sürüklemesinin ardından, ABD gibi kimi devletler vergi indirimi-
ne giderek durumu daha da kötüleştirdi. 

Genel anlamda, herkesin kolları sıvaması ve küreselleşmeye 
el atması gerekiyor. Bu da, 20’nci yüzyılın politikayı sağ ve sol, 
kapitalizm ve sosyalizm olarak bölen demode paradigmasının 
terk edilmesi gerektiği anlamına geliyor. 2019 yılı politikası de-
ğer bazlı bir anlayışla yürütülebilir. Geleneksel siyasi partilerin 
milli duygulara ve nostaljik fantezilere hitap eden partiler tara-
fından saf dışı edilmesinin nedeni bu.

Günümüzün siyasi devrimi öfke ve hayal kırıklığıyla tanımlanı-
yor. Ancak, yapıcı bir değişim gerçekleştirebilmeye hizmet et-
mesi adına, bu duyguların kontrol altında tutulması gerekiyor. 
Kapsayıcı bir küreselleşmeye ulaşabilmek için artan eşitsizlik 
sorununa çare bulmamız, çeşitliliği kucaklamamız, uluslararası 
işbirliğini, tek taraflı bir anlayıştan kurtarmamız gerekiyor.

Risk, hiçbir dönemde 2019’daki kadar büyük olmamıştı. Siyaseti 
aşırı uçlar, algoritmalar, yalan haberler ve dış güçlerin manipü-
lasyonunun yönlendirdiği bir ortamda, demokrasi tehdit altın-
da. Politika yapıcıların ve siyasi liderlerin daha aktif bir katılım 
sergilememesi halinde, geleceğe dair umutlarımız azalacak. 
Değişimin artan hızı, derinleşen uluslararası karşılıklı bağım-
lılık, ortak bir çözüm bulmayı kolaylaştırmıyor, tam aksine 
güçleştiriyor.

Zamanı durdurmak ve zorlu seçimler yapmaktan kaçınmaya ça-
lışmak cazip gelebilir. Ancak yaklaşmakta olan değişimler, buna 
katılsak da katılmasak da, hepimizi etkileyecek. O halde, ilerle-
yebilmenin tek yolu okuryazarlığımızı artırmamız ve karmaşık 

“Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasından 30 yıl sonra 

yeni bir yol ayrımına 
gelmiş bulunmaktayız. 

Fikirlerin savaşı kızışıyor.”

fikirler geliştirme sürecine ka-
tılım göstermemizdir. Başka 
türlü davranmak ve kurban 
rolü oynamak felakete da-
vetiye çıkartmak anlamına 
gelecektir. Geleceğin daha 
az korkutucu olmasını sağ-
lamanın tek yolu, geleceği 
kendi ellerimizle şekillendir-
memizdir. Cesur insanlar ha-
rekete geçmediği sürece tari-
hin akışı adalete ve gelişime 
yönelmeyecektir.

Berlin Duvarı’nın yıkılmasından 30 
yıl sonra yeni bir yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Fikirlerin 
savaşı kızışıyor. Toplumların kendi içlerinde ve toplumlar ara-
sında örülen yeni duvarlar ortak geleceğimiz açısından ciddi 
bir tehdit teşkil ediyor. Bu duvarları yıkmaya bu yıl başlamamız 
gerekiyor.
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Çin 2018’in son günlerinde ayın dünyadan görünmeyen yüzüne tarihte ilk 
kez olarak bir uzay aracı indirerek uzay araştırmalarında tarihi bir başarı 
elde etti. İzleyen günlerde Change’e 4 adlı uzay aracının birlikte götürdü-
ğü gezgin, ay yüzeyinden parçalar toplamaya ve fotoğraflar göndermeye  
başladı.

Ayın dünyaya uzak yüzünden ilk fotoğrafları 1959’da bir Sovyet uydusu 
göndermişti. 1968-1972 arasında ABD’nin Apollo misyonlarında da ayın çev-
resinde dönmekle birlikte dünyayla iletişim kurma güçlüğü yüzünden öbür 
yüze iniş yapılması göze alınamamıştı. Ay dünyaya her zaman aynı yüzü-
nü gösterdiği için öbür yüzünden dünyayla telsiz bağlantısı kurulması im-
kânsızdı. Çin ise şimdi ayın o yüzüne bakan bir röle uydusu yerleştirerek bu 
iletişim sorununu çözdü. Röle istasyonu hem dünyayla hem de Chang’e 4 
ile iletişim kurabiliyor. Ayrıca daha önce iniş yapılan bu yüz, dünyaya bakan 
yüze kıyasla çok daha engebeli olduğu için Çinliler bu inişle büyük bir teknik 
başarı elde etmiş bulunuyor.

Çin uzay aracının iniş yaptığı ayın öbür yüzündeki krater ay yüzündeki en 
eski ve en derin krater. O nedenle buradan alınacak örneklerin ayın kökeni, 
ayın içi ve geçirdiği evrim hakkında yeni içgörüler sağlayabileceği belirtiliyor. 

Çin Uzay  
Yarışında da Var

Helga Rietz ve 
Mattias Müller, 
Neue Zürcher 
Zeitung’daki 
yazılarında 
Çin’in Ay’ın 
karanlık yüzüne 
yaptığı inişin 
uzay stratejisi 
bakımından ne 
anlama geldiğini 
değerlendiriyor.

Ç
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1960’lı ve 70’li yıllarda Apollo ve Luna misyonlarında toplanan 
taş örneklerinin hepsi ayın evriminin aynı döneminden olduğu 
için, fazla bir bilgi elde edileme-
mişti. Bazı bilimcilere göre 
Chang’e 4’ün çevresindeki 
havza mineraller bakımın-
dan da zengin görünüyor.

Çin mitolojisinde ay tanrıçası 
anlamına gelen Chang’e adlı 
uzay araçları Çin’in uzay 
yarışında sürdürdüğü büyük 
projenin sadece bir ayağı. 
Bunu bir dizi başka girişimin 
izleyeceği açıklandı. 2022’de 
üçüncü uzay istasyonunun 
işletmeye alınacağı, ardından 
birkaç yıl içinde ayda kurulacak 
bir üsse astronotlar yerleştirileceği ve Mars’tan örnekler alıp 
Dünya’ya getirecek bir uzay aracı fırlatılacağı bildiriliyor. Uzay 
araştırmaları alanına ABD ve Rusya’ya kıyasla birkaç on yıl geç 
dahil olmakla birlikte Çin arayı hızla kapatıyor.

Çin, ABD ve Rusya’dan sonra kendi astronotlarını kendi füzele-
riyle aya gönderebilen dünyadaki üçüncü ülke. Çin sadece 2018 
yılında uzaya diğer bütün ülkelerden daha fazla füze (38 tane) 

gönderdi. Bunların çoğu Çin’in kendisi için kurduğu GPS (küresel 
konumlandırma) sistemiyle ilgili. Çin’in Beidou adını verdiği bu 

sistemin gelecek yıl bütün yerküreyi 
kapsaması ve Amerikan sistemi 

karşısında ticari ve siyasi bir 
rakip oluşturması bekleni-
yor. Bu yıl içinde yeni bir ay 
seferinin -Chang’e 5- yapıl-
ması planlanıyor.

Bütün bu girişimlerde Çin 
sadece bilimsel bilgi ve tek-
noloji pazarlaması peşinde 
değil. Pekin’in uzayda stra-
tejik amaçları da var. Ayı ve 
dünyaya yakın asteroidleri 
hammadde kaynağı olarak 

değerlendirmek de bunlar 
arasında. Uzay çalışmaları ülkenin gelişme stratejisinin önemli 
bir parçasını oluşturuyor ve kamu sektörüyle özel sektör ara-
sındaki işbirliğinin geliştirilmeye çalışıldığı en önemli alanlar-
dan biri. Uzay teknolojilerinde elde edilecek ilerlemelerin diğer 
sektörlere de aktarılması planlanıyor. Bütün bunlar ülkenin ge-
lişmesini bir üst seviyeye çıkarma amacıyla bağlı. Uzaydaki ba-
şarılar halkın özgüvenini artırmaya da hizmet ediyor.

“Uzay araştırmaları alanına 
ABD ve Rusya’ya kıyasla birkaç 
on yıl geç dahil olmakla birlikte 

Çin arayı hızla kapatıyor.”

Chang’e 4’ün ayın öteki yüzünden gönderdiği ilk fotolardan biri.
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Yapay zekâ size cevap veriyor. Asla gerçekten yalnız olmayacağınız bir ge-
leceği hayal edin. Eşiniz iş seyahatinde veya çocuklarınız yaz kampında olsa 
bile, elinizin altında her zaman konuşacak biri (veya bir şey) olacak. 

Sabahları mikrodalga fırınınızdan, bir kâse yulaf ezmesi ısıtmasını isteye-
bilirsiniz. Arabanızdaki teybinize 90’ların müziklerini çalmasını söyleyebi-
lirsiniz. Ofisinize giderken akıllı telefonunuza “Bugün takvimimde ne var” 
diye sorabilirsiniz. Bu; teknoloji endüstrisinin, giderek sesli komutlara tepki 
verebilen cihazlarla doldurduğu bir dünya... Ve bu şirketler, 2019’da seviyeyi 
daha da yükseltecek görünüyor. 

8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleşecek olan CES fuarı, yı-
lın en heyecan verici teknoloji trendlerini görmemizi sağlayacak. Fuarda, en 
önemli teknolojik konu olan yapay zekâlı sanal asistanlar merkez sahne-
de yerini alacak, diğer yandan pek çok firma, sesle kontrol edilebilen robot 

2019’da Hayatımıza 
Girecekler ve Henüz 
Girmeyecekler 

ABD’nin Las Vegas 
şehrinde düzenlenen 
Tüketici Elektroniği 
Fuarı 2019’un öne çıkan 
gelişme ve beklentilerini 
Brian X. Chen, New York 
Times’ta değerlendirdi.
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süpürge, alarmlı saat, buzdolabı ve araç aksesuarları gibi bü-
yük küçük pek çok ürününü sergileyecek. Endüstri uzmanları 
tüm bu ürünlerin; en popüler iki yapay zekâlı sanal asistan olan 
Amazon Alexa ve Google Asistan aracılığıyla kullanılacağını 
söylüyor.

Consumer Technology Association Başkanı Gary Shapiro; 
“Yapay zekâ, fuarın hâkimiyetini eline alacak” diyor. 

Tüm bunlar kulağa geçen yılın tekrarı gibi gelebilir zira yapay 
zekâ, 2018’in de en sıcak teknolojik trendiydi. Şöyle de söylene-
bilir: Teknoloji endüstrisi şu an, tamamen yeni bir şey yapmak-
tan ziyade yapılanları yineleme halinde… 

Bu yıl devam eden diğer teknoloji trendleri arasında, mobil in-
ternet hızlarını önemli ölçüde artıracak olan ve 5G olarak bili-
nen beşinci nesil hücresel ağları sayabiliriz. Evlerde kullanılan 
ağlar için siber güvenlik ürünleri de artıyor ki bunlar, tüketicile-
rin internete bağlanan pek çok cihazı için güvencedir.

Fakat çoğu zaman olduğu gibi bu yılki fuarda da bu teknolojiler 
hakkında bir dolu aşırı iyimser konuşma yapılacak. Oysa en ge-
lişmiş teknolojilerden bazıları, özellikle de kendi kendini süren 
arabalar hâlâ gerçekleşmekten çok uzak… Bunları yakın zaman-
da mağazalarda ya da bayilerde göremeyeceksiniz.

Peki, neyi bekleyelim neyi beklemeyelim?

Sanal Asistanların Savaşı
Amazon 2015’te, şimdi Alexa olarak bildiğimiz sanal asistanda 
önemli payı olan yapay zekâlı hoparlörü Echo’yu yarattı. Google 

bir yıl sonra bu hamleye, Google Asistan’ın öncülü akıllı hopar-

lörü Home ile yanıt verdi.

Ardından bu iki teknoloji devi, sanal asistanlarıyla uyumlu çalı-

şacak termostat, kapı zili, ampul ve araba aksesuarı gibi cihaz-

ları üretecek firmalarla işbirliği yaptı.

Bu yıl Google’ın, Asistan ile atağa kalkması bekleniyor. Şirket, bu 

yıl CES’teki yerini üç katına çıkardı. Bu da muhtemelen Google 

Asistan ile uyumlu çalışan çok sayıda ürün tanıtacağı anlamına 

geliyor. 

Asistan’la ilgilenen Google yöneticisi Nick Fox, “Asistan’ı, sizle-

re gün içinde birçok konuda yardımcı olabilecek en iyi hale getir-

mek için uğraşıyoruz” diyor. 

Amazon da CES’te, “Alexa Her Yerde” vizyonunun bir parçası 

olarak Alexa ile uyumlu çalışan çok sayıda teknoloji sergileye-

ceğini duyurdu. Şirketin hedefi, sanal asistanının kullanımını; 

mutfak, oturma odası, ofis ve araba gibi tüm yaşam alanlarına 

yaymak. 

Hem size hem de kendime bir uyarı: Sanal asistanlar henüz baş-

langıç   aşamasında ve pek çok eksikleri var. Sanal asistanı; ter-

mostatın sıcaklığını ayarlamak veya lambayı açmak için yönlen-

dirmek istiyorsak ona çok spesifik bir komut vermeliyiz. Bu dile 

hâkim olmayanlar için bunu yapmak, düğmeye basmaktan bile 

daha zor olabilir.

Teknoloji araştırma şirketi Forrester’ın teknoloji analisti Frank 

Gillett, “Biz sanal asistanların dilini öğrenmek zorundayız çün-

kü onlar bizim dilimizi öğrenmiş değil” diyor. 
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Sanal asistanların heyecanı-
na kapılan insanlar, günlük 
etkinliklerinin tümünde on-
lara eşlik edebilecek bir şey 
bekliyor. Nielsen’in araştır-
masına göre insanlar geçen 
yıl, dijital asistanları yönlen-
dirmek için akıllı hoparlör-
leri en çok müzik dinlemek, 
hava durumunu kontrol 
etmek ve bir zamanlayıcı 
ayarlamak gibi temel işlev-
ler için kullandı. 

Akıllı Cihazlar İçin 
Güvenlik 
Birçok kişi virüsten korumak için bil-
gisayarlarına yazılım yüklüyor. Peki ya akıllı saat, telefon, tele-
vizyon ve hoparlör gibi internete bağlanan diğer cihazlar nasıl 
korunacak? 

Akıllı nesneler çağında, birden fazla ağı birbirine bağlayan Wi-Fi 
yönlendiricileri, hacker’lar için büyük bir hedef haline geldi. Bu 
nedenle ağ güvenliğini artıracak yeni bir donanım ve yazılım seli 
bekliyoruz.

Wi-Fi cihaz üreticisi Eero’nun geçen yıl piyasaya sunduğu abo-
nelik hizmeti Eero Plus, bu beklentilerle ilgili bir örnek olabilir. 
Eero Plus, Wi-Fi ağına bağlanan tüm cihazlar için virüs ve zararlı 
yazılımlara karşı koruma içeriyor. Geçen yıl NetGear, benzer bir 
güvenlik hizmeti olan NetGear Armor’u piyasaya sürdü. 

Onları daha fazla firma takip etmeli. Bu ay CES’te bu konuyla il-
gili yenilikleri duymaya başlayacağız; örneğin bir network şirketi 
olan Scalys, dahili güvenlik sistemi içeren bir ağ yönlendirme ci-
hazı olan TrustBox’ı piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. 

5G Geliyor…
Bu yıl, kablosuz bağlantı endüstrisi, altyapıda büyük bir gelişme 
başlatıyor. AT&T ve Verizon Wireless gibi telefon operatörleri, 
5G teknolojisinin inanılmaz bir hızda veri transferi sağlayacağı-
nı; örneğin bir filmi birkaç saniyede indirebileceğimizi söylüyor. 

Artan akıllı telefon hızına ek olarak 5G; robotlar, kendi kendini 
süren arabalar, drone ve güvenlik kameraları gibi diğer cihazlar 
için de önemli olacak. 5G teknolojisinin, yavaşlığı azaltması ve 
cihazların birbirleriyle iletişim kurması için gereken süreyi bü-
yük ölçüde kısaltması bekleniyor.

Ama fazla da heyecanlan-
mayalım. Operatörler; 5G 
teknolojisinin bu yıl sade-
ce ABD’deki birkaç şehir-
de ve İngiltere, Almanya, 
İsviçre, Çin, Güney Kore ve 
Avustralya gibi ülkelerin 
bazı bölgelerinde uygulana-
bileceğini söylüyor.

Başlangıçta akıllı telefonla-
rın pek çoğu 5G ile uyum-
lu olmayacak. Çinli birkaç 
cep telefonu üreticisi ve 
Samsung Electronics, 5G 
uyumlu akıllı telefonlarını 
bu yıl piyasaya süreceklerini 

açıkladı. Apple’ın ise 2020’ye 
kadar 5G uyumlu bir iPhone mo-

deli çıkarması beklenmiyor.

Teknoloji analisti Frank Gillett; “Bu teknolojiye erkenden sahip 
olabilecek paralı insanlar için bu harika. Geri kalanlarımızınsa 
ancak çenesini yoracak bir konu” diyor. 

Gelelim Hâlâ Abartı Sayılacaklara… 
Sanal gerçeklik ve kendi kendini süren arabalar üzerine son yıl-
larda çokça konuşuldu ve bu yıl da bu değişmeyecek. Fakat bu 
iki teknoloji için hâlâ çok erken. 

Son iki yılda Facebook’un Oculus’u, HTC, Google ve Samsung 
gibi teknoloji şirketleri, sanal gerçeklik gözlükleri, bol miktarda 
yazılım ve oyunla pazara adeta akın etti. Ama insanlar bu ürün-
leri çok da benimsemedi. 

Araştırma şirketi eMarketer analisti Victoria Petrock, “Endüstri; 
donanımların yüksek maliyeti, içeriğin azlığı ve tüketici ilgisinin 
yetersizliği nedeniyle boğulmuş durumda” diyor.  

Kendi kendini süren arabaların da yaygınlaşması uzun yıllar ala-
caktır. Her ne kadar bazı şirketler Kaliforniya, Arizona gibi yer-
lerde bu arabaları test etmek için gerekli izinleri almış olsalar 
da, bu teknolojinin liderleri, Alphabet’in Waymo’su gibi kendi 
kendini süren arabalar için bir piyasaya çıkış tarihi vermekten 
kaçınıyor.

Gillett, “Otomotiv teknolojisi konusunda bu yıl da pek çok ses 
çıkacak ama belirgin ve spesifik bir şey duymayacağız” diyor. 

“Çoğu zaman olduğu 
gibi bu yılki fuarda da bu 
teknolojiler hakkında bir 

dolu aşırı iyimser konuşma 
yapılacak. Oysa en gelişmiş 

teknolojilerden bazıları, 
özellikle de kendi kendini 

süren arabalar hâlâ 
gerçekleşmekten çok uzak…”
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CES Fuarı Bize 
Gelecek Hakkında  
Ne Söylüyor?

MIT Technology Review dergisi dijital 
yayınlarından The Algorithm bültenindeki 
yazılarında  Steven Lee Mayers ve Zoe 
Mou, Los Angeles’teki Tüketici Elektroniği 
Fuarı’nda sergilenen yapay zekâlı ürünleri 
saçma bulmakla beraber adım adım 
“internet-bağlantılı-her-şey”e doğru 
gitmekte olduğumuzu vurgulayarak CES’in 
gelecek gerçekliğin bir habercisi olduğunu 
savunuyorlar.
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Yapay Zekâ (YZ) çevresindeki şamata hiçbir yerde Los 
Angeles’teki Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) olduğu kadar 
açık sergilenmez. Resmen 9 Ocak günü başlayan dünyanın bu 
en büyük yıllık tüketici teknolojileri fuarında geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da YZ’lı ürünler bolca yer alıyor: YZ’li evrak çantası, 
YZ’li diş fırçası, akıllı balık ol-
tası, ses kontrollü tuvalet 
-YZ olmadan da mükemmel 
olan her şeyi CES’te büyük 
bir olasılıkla YZ’li olarak 
bulabilirsiniz.

Ne var ki sıradan nesnele-
ri YZ ile donatmanın saç-
malığı temelde yatan bir 
trende işaret ediyor: Dijital 
dünya ile fiziksel dünyayı 
birleştirmek. Önde gelen YZ 
uzmanlarından Kai-Fu Lee, AI 
Superpowers adlı kitabında bunu 
OMO (online-merge-of-offline) ola-
rak adlandırıyor: Çevrimdışı olanın çevrimiçi ile iç içe geçmesi. 
“OMO, çevrimiçi dünyanın rahatlığını çevrimdışına, çevrim-
dışının zengin duyusal gerçekliğini de çevrimiçine getiriyor”  
diyor Lee.

Bu saptama Lee’nin “Yapay zekânın üçüncü dalgası” olarak 
adlandırdığı şeyin özünü oluşturuyor. Bu, internetle olan 
etkileşimimizin ekranın ötesine geçip çevremize yerleşmesidir. 
Bu yeni internet temas noktaları günlük yaşamlarımız 

“Yapay zekâ olmadan da 
mükemmel olan her şeyi, 

büyük bir olasılıkla Tüketici 
Elektroniği Fuarı’nda yapay 
zekâlı olarak bulabilirsiniz.”

hakkında daha kesin veriler toplayabilecek, makine öğrenmesi 
algoritmalarını daha iyi öngörüler yapacakları şekilde besleye-
cektir. Lee’ye göre, bu durum sadece süpermarket alışverişi gibi 
temel deneyimlerimizi değiştirmekle kalmayacak; aynı zaman-
da eğitim sistemimizi de daha kişisel ve ilginç hale getirerek te-

melden dönüştürecektir.

Elbette, bu iyimser bakış açısıdır. 
Eleştirilere göre, OMO’nun 
karanlık yüzü mahremiye-
timizi tamamen yitirmemiz 
olacak. Bunun getireceği bir-
çok risk var: Reklamcıların 
hedeflemesi, hiper kişisel-
leştirilmiş ilaç fiyatları ve 
sigorta primleri, kötü niyetli 
kişilerin verilerimizi kötüye 
kullanması ya da önyargı-
lı veya hatalı algoritmalar. 
Washington’da bulunan 

Dijital Demokrasi Merkezinin 
direktörü Jeff Chester, “Bu, ademi merkezileşmiş gözetim ola-
cak” diyor. “Bize ait enformasyonu sinsice toplayan çevrimiçi 
hizmetlere bağlı olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz.”

Bu belki, bugün hangi dişinizi temizlediğinizi bilen diş fırça-
sına henüz oldukça uzak gibi görünebilir. Ama nasıl bakar-
sanız bakın, adım adım internet-bağlantılı-her-şey’e doğ-
ru gitmekteyiz. Orada sergilenen bütün o saçma sapan 
ürünlere rağmen CES sadece gelecek gerçekliğin bir habercisi. 
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The Atlantic’teki 
yazısında Joe Pinsker, 
nesnelerin internetinin 
ve veri devriminin hızla 
yaygınlaşmasıyla akıllı 
ev teknolojilerinin 
hayatlarımızı nasıl 
değiştireceğini olumlu 
ve olumsuz yönleriyle 
inceledi.

Reklam danışmanlığı şirketi Media Kitchen’ın CEO’su Barry Lowenthal’a in-
ternet bağlantılı bir cihazdan, mesela bir tost makinesinden iletilen veriyle 
ne yapabileceğini sordum: “Diyelim ki ben akıllı bir tost makinesiyim ve kaç 
kez kullanıldığıma dair veri topluyorum. Çavdarlı ekmek kullanıyorsam, bir 
simit şirketi bunu bilmek isteyebilir. Böylece o ev halkını hedefleyerek simit 
reklamı gönderebilir. Çünkü ev halkının ekmek yediğini, tost yaptığını ve 
karbonhidrat tüketimine meyilli olduğunu bilir. Belki simit de severler. Bu 
veriyi kredi kartı verileriyle karşılaştırarak eve bir yıldır simit girmediğini de 
görebilir. Muhteşem bir hedefleme perspektifi kazanabilir.”

Yakın bir gelecekte, günlük yaşantımıza binlerce akıllı cihaz girecek ve öngö-
remeyeceğimiz miktarda veri üretecekler. Bir şirket insanların günlük alış-
kanlıklarını kataloglayıp uygun ürün ve hizmetleri sunma olanağına kavu-
şacak. Böylece evlerimiz de bir teknoloji platformuna dönüşecek.

Ev Hayatımızın 
Geleceği

R
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Her şeyin 
Ticarileşmesi
Rutgers Üniversitesi hukuk 
profesörü Ellen Goodman, 
akıllı evlerde biriken verinin 
öncelikle Lowenthal gibi 
reklamcıların değil, cihaz 
üreticilerinin ilgisini çekece-
ğini düşünüyor. Akıllı buz-
dolabında süt bitmek üze-
reyse, üretici eve teslimat 
hizmetiyle yaptığı işbirliği 
sonucunda yeni süt gönde-
rebilir. İnternet bağlantılı 
ses sistemi gönderdiği veri-
lerle cihaz üreticilerinin, mesela 
elektronik müzik sevenlere yeni ho-
parlörler satmasını sağlayabilir.

Goodman’a göre akıllı cihazlar tüketicilerin hayatını iyileştire-
bilir. Mesela cihazlar internete bağlı olduğundan, üreticiler ha-
taları ve arızaları anında tespit edip düzeltme yoluna gidebilir. 
Dahası şirketler müşterilerinin ihtiyaçlarına göre daha gelişmiş 
cihazlar üretebilir.

Ancak Goodman iki büyük tehlikeye de odaklanıyor. Birincisi, 
“yaptığımız her şeyin ticarileşmesi”. İçtiğimiz her yudum süt, 
seyrettiğimiz her program, oynadığımız her oyun bize yeni bir 
şey satılması için imkân sağlayabilir ve bu da davranışlarımızı 
değiştirebilir. Belki yatağa girmeden önce bir bardak soda içmek 
istiyorum ama hiçbir sisteme giriş yapmak istemiyorum. Yine de 
içer miyim? “Özel içme modu” ya da açık kaynak uygulamalarının 
bu tür davranışları akıllı cihazlardan saklaması mümkün.

Bu sistemler davranışlarımızı şekillendirmekte daha aktif bir rol 
oynayabilir. Teknoloji şirketleri, geçmişteki tercihlerimize daya-
narak hizmet sunmakta uzmanlaşmıştır. Duş başlığımız hangi 
derecede suyu tercih ettiğimizi bilebilir, akıllı fırınımız gecenin 
bir yarısı ıvır zıvır yememizi engelleyebilir. “Bence özgürlüğü-
müz tehdit altında; istemediğimiz bir şeyi bize satmak için çe-
şitli yollar bulabilirler.” YouTube veya Spotify bunu zaten yapı-
yor ama akıllı evler bunu fiziki ortama da sokabilir.

Mahremiyet Sorunu
Goodman’ın ikinci büyük endişesi, Amazon ve Google gibi bü-
yük teknoloji şirketlerinin topladıkları veriyi kullanarak çeşitli 
piyasalarda avantaj elde etmesi. Mesela bir ulaşım startup’ı, 

elinde veri bulunan bir şirket-

le rekabet etmekte zorlanır. 

Hangi yemekleri sevdiğinizi 

bilen bir fırını başka bir mar-

kayla değiştirmek de çok 

kolay değildir. Çünkü yeni 

fırını yeni baştan eğitmeniz 

gerekebilir.

Bu enformasyon üreticiler 

için çok faydalı olsa da rek-

lam dünyası da bundan fay-

dalanacak. “Yıllardır bun-

dan bahsediyoruz; geliyor, 

geliyor, geliyor. Ama henüz 

gelmedi.” İnternet bağlantı-

lı bir diş fırçası, diş macunu 

şirketleri için değerli bir veri 

elde edebilir. Ancak akıllı diş fırçalarının henüz o kadar yaygın-

laşmadığını görüyoruz. Yaygınlaşsa bile, insanların diş fırçası 

verilerini başkalarına göndermeye ne kadar istekli olacakları 

meçhul. Ancak insanların bu türde yeniliklere hızla adapte ol-

duklarını biliyoruz.

Kullanıcı verilerini kullanmaya daha hevesli olan şirketler bir dizi 

mahremiyet sorununu da beraberinde getiriyor. Bu cihazların 

verileri tek başlarına ciddi bir sorun oluşturmuyor ama verinin 

depolandığı şirketin server’ları ne olacak? Şirket bu verileri ne 

kadar tutacak? Kullanıcılar verilerini silebilecek mi? Başkaları 

bu verileri nasıl kullanacak? Bu soruların yanıtları henüz  

net değil.

Veri Devrimi Ne Zaman?
Özellikle büyük teknoloji şirketleri bu sorunun ilk elden 

muhatapları olacak. Nereye gittiğimizi, termostatımızı kaç 

dereceye ayarladığımızı, güvenlik kameralarımızın verilerini bilen 

bir şirket dikkatle takip edilmelidir. Amazon’a sorduğunuzda 

bunun “daha iyi müşteri deneyimi yaratmaya katkısı olacağı” 

söyleniyor. Ayrıca Alexa verilerini silmenize de izin veriyor. 

Google’a aynı şeyi sorduğunuzda yanıt alamıyorsunuz.

Akıllı ev sistemlerinin ne zaman hayatımıza hâkim olacağı belli 

değil. Bazı açılardan hayatımızda ama bazı açılardan hâlâ çok 

uzak. Diş fırçam, hâlâ bulutla iletişim kuramayan bir plastik 

parçası. Mesele veri toplamayı kolaylaştırmak değil, insanları 

evlerindeki cihazların veri toplamasına izin vermeye ikna et-

mek. Bu gerçekleşirse esas veri devrimini o zaman yaşayacağız. 

“Yakın bir gelecekte, günlük 
yaşantımıza binlerce 

akıllı cihaz girecek. Bir 
şirket insanların günlük 

alışkanlıklarını kataloglayıp 
uygun ürün ve hizmetleri 

sunma olanağına kavuşacak. 
Böylece evlerimiz de bir 
teknoloji platformuna 

dönüşecek.”
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