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Yasheng Huang, 
Project  Syndicate 
sitesindeki 
yazısında Çin’in 
iddialı Kuşak ve 
Yol Girişiminin Çin 
için bir risk unsuru 
olabileceğine dikkat 
çekiyor.

Kuşak ve Yol Projesi  
Çin İçin Tuzak Olabilir mi?

Çin’in devasa “Kuşak ve Yol Girişimini” (BRI), uluslararası altyapı yatırımlarına 
katılan ülkeler üzerinde kontrol elde etmek için bir “borç tuzağı diplomasisi” 
olarak kullandığı söyleniyor. Bu risk sıklıkla medya tarafından abartılıyor da. 
Aslında BRI, Çin için bir risk olabilir.

Pekin’deki son BRI toplantısında Başkan Xi Jinping, bu söylentinin farkında ol-
duğunu gösterdi. Konuşmasında şöyle dedi: “Yüksek kaliteli, sürdürülebilir, 
riske dayanıklı, makul ücretlendirilmiş ve kapsayıcı bir altyapı, ülkelerin kay-
naklarından faydalanmalarına yardımcı olacaktır.”

Bu, Çin’in BRI’nin “borç” kısmının fazlasıyla farkında olduğunu gösteren bir 
işaret. Küresel Kalkınma Merkezinin bir araştırmasına göre, BRI’ye katılan 63 
ülke borç riskiyle karşı karşıya.

Ancak John Maynard Keynes’in de dediği gibi: “Bankaya 100 pound borcunuz 
varsa, bir sorununuz var demektir. Ama bankaya bir milyon pound borcunuz 
varsa, bankanın bir sorunu var demektir.” BRI bağlamında bakınca, Çin hikâye-
deki bankaya dönebilir.

Yeniden Müzakere Silahı
Çin “eski usul pazarlık modeli”nin kurbanı olabilir. Bu modelde yabancı bir 
yatırımcı, ev sahibi ülkeye daha fazla yatırım yaptıkça, pazarlık gücünü yitirir. 
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BRI’daki altyapı projeleri bunun klasik bir örneğidir; hantal, top-
rağa gömülmüş ve tamamlanmadıkları takdirde hiçbir ekonomik 
değeri olmayan projelerdir.

BRI partneri bazı ülkelerin koşulları yeniden müzakere etme tale-
binde bulunması pek de şaşırtıcı değil, özellikle de projeler başla-
dıktan sonra. Çin projeleri rayında tutabilmek adına bazı tavizler 
vermeye zorlanabilir. Mesela Nisan ayının ortasında Malezya bü-
yük BRI demiryolu projesinin geçen yılki seçimlerin ardından askı-
ya alındığını, “yeniden müzakereler” sonrasında yola devam edile-
ceğini açıkladı. Medyada çıkan haberlere göre, inşaat maliyetleri 
üçte bir oranında düşürüldü. Diğer BRI ülkeleri de muhtemelen 
borç affı ve benzeri taleplerde bulunacaktır.

BRI’ın Çin için gizli maliyetleri de olabilir. Öncelikle, altyapı pro-
jelerinden para kazanmak çok zordur. Altyapı yatırımlarının eko-
nomik büyümeyi iyi yönde etkilediğine dair genel bir kanı vardır 
ama bu kanıyı destekleyecek sağlam bir kanıt yok. Aslında Çin’in 
kendisi mevcut altyapısının çoğunu büyümeden sonra yapabil-
miştir. 1980’lerde ve 1990’larda Çin, daha kısa demiryolu hattına 
sahip olmasına rağmen, Hindistan’dan daha hızlı büyümüştür. 
Dünya Bankası verilerine göre, 1996’da Çin’de 56.678 km demiryo-
lu, Hindistan’da ise 62.195 km demiryolu vardı. Çin’in büyümesini 
ateşleyen şey altyapı değil, reformlar ve insan sermayesi yatırım-
larıydı. BRI ülkelerinde büyüme durursa Çinli şirketler maliyetlere 
katlanmaktan vazgeçebilir.

Dahası, Çin’in Pakistan gibi büyük yatırım alan BRI partnerlerinin 
birçoğu da risk altında. Yüksek siyasi, ekonomik ve mevcut risk-
lere ek olarak eğitim göstergeleri de çok zayıf. Bir rapora göre, 
Pakistan okuma yazma sıralamasında 221 ülke arasında 180’inci 
sırada. Bu Pakistan’daki Çin yatırımları için tehlike sinyali anlamı-
na geliyor. Fiziki altyapıya yapılan yatırımlar sadece yüksek insan 
sermayesi olan ülkelerde büyümeye destek olabiliyor. Çin altyapı 

yatırımlarından büyük fayda sağladı çünkü eğitime de aynı oranda 
yatırım yaptı.

Kamu Sektörü mü Özel Sektör mü?
BRI’ı Marshall Planı ile de (ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası 
Batı Avrupa’yı yeniden inşa etmek için uyguladığı yardım progra-
mı) karşılaştırmamak lazım. Marshall Planı çok başarılıydı çün-
kü genel olarak, savaş sırasında hasar görmüş ama iyi yönetilen 
ülkelere yardım edildi. Yardım, büyümeyi tetikleyen bir unsurdu. 
Ancak BRI ülkelerinin bir kısmı, ekonomik ve yönetim sorunlarıyla 
karşı karşıya. Büyümenin en temel gereksinimlerinden yoksun. Bu 
nedenle, sadece altyapı kurmak yeterli olmayacaktır.

Son olarak, BRI muhtemelen Çin’in kamu sektörünü daha da güç-
lendirecek. Böylece ekonomisine yönelik uzun vadeli tehditlerden 
birinin seviyesini de artırmış olacak. 2018’in ilk yarısında BRI yatı-
rımlarından sorumlu olan özel şirketlerin yüzdesi sadece 28’di. Bu 
bile 2017’nin ilk yarısındaki seviyeden yüzde 12 daha düşük. BRI’ın 
devasa ölçeği, Çin’in kamu sektörünün kârsızlığıyla birleştiğinde, 
BRI projelerinin Çin bankalarından ciddi oranda destek alması ge-
rekecek. Çin’in yerli özel sektörünün, şimdiden ağır vergi oranları 
ve ABD’yle olan ticaret savaşlarından bu kadar etkilenmişken, bu 
yatırımlara kaynak sağlaması zor görünüyor.

Çin özel sektörünün önemli bir bileşeni olan Batılı şirketler, ülke-
den ayrılmaya başladı. Amazon, Oracle, Seagate ve Uber gibi ABD 
şirketlerinin yanında Güney Koreli Samsung ve SK Hynix ile Japon 
Toshiba, Mitsubishi ve Sony Çin operasyonlarını küçülttü. Çin, 
ekonomisini küreselleşmeye, Batı teknolojisine ve bilgi birikimine 
açtığı için BRI projelerini yürütebilme kapasitesine erişti. Batıyla 
olan ilişkiler göz önüne alındığında, BRI Çin ekonomisi için sorun 
olabilecek bazı belirsizlikler ve riskler taşıyor. BRI’ın hızını, kapsa-
mını ve ölçeğini yeniden düşünmekte fayda var.

“John Maynard Keynes’in de 
dediği gibi: ‘Bankaya 100 pound 
borcunuz varsa, bir sorununuz 

var demektir. Ama bankaya 
bir milyon pound borcunuz 
varsa, bankanın bir sorunu 

var demektir.’ BRI bağlamında 
bakınca, Çin hikâyedeki  

bankaya dönebilir.”

2



3
İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Robot Kıyameti mi? 
Biz Göremeyeceğiz

Bradford Delong, Project Syndicate’teki yazısında; 
istisnasız her hafta, teknolojinin yol açtığı işsizlik ve 
“çalışma hayatının geleceği” konusunda tehlike çanlarının 
çalınmasına yol açan yeni bir rapor, kitap 
ya da makale yayınlandığına işaret ederek şöyle 
diyor: “Ancak otomasyonun değer zincirinin çeşitli 
düzeyleri açısından yol açtığı tehdidi değerlendirirken 
robotların insanların yapmalarını söylemediği şeyleri 
yapamayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız.”
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“Robotların yükselişi” insanları işsiz mi bırakacak? Bu soru-
ya dair en kapsamlı değerlendirmeyi MIT ekonomisti David H. 
Autor’un, problemi Polanyi Paradoksu bağlamında ele aldığı 
2015 tarihli “Neden hâlâ bu kadar iş var?” başlıklı makalesin-
de bulabilirsiniz. 20’nci yüzyıl felsefecisi Michael Polanyi’nin de 
dediği gibi “anlatabildiğimizden daha fazlasını bildiğimiz” dü-
şünülürse, teknolojinin insan bilgisini kopyalayamayacağını farz 
etmemiz gerekir. Bir bilgisayarın bir arabaya dair bilinebilecek 
her şeyi bilmesi o arabayı kullanabileceği anlamına gelmez.

Örtük bilgi ile enformasyon arasındaki bu ayrım, bizi insanla-
rın gelecekte ekonomik değer yaratmak amacıyla ne yapacağı 
sorusuna götürüyor. Tarih boyunca insanların gerçekleştirdiği 
görevler 10 genel kategoriye girer. Bunların ilki ve en temeli, in-
sanın bedenini kullanarak nesneleri hareket ettirmesidir. Bunun 
ardından, gözlerini ve parmaklarını kullanarak belirli ürünler ya-
ratması gelir. Üçüncü kategori makine odaklı üretim süreçlerini 
malzemeyle bezlemektir -yani robot gibi hareket etmek. Bunun 
ardından da makinelerin operasyonlarına yol göstermek gelir 
(canlı bir mikroişlemci gibi hareket etmek).

Beşinci ve altıncı kategorilerde mikroişlemciler yazılımlara dö-
nüşür ve muhasebe, denetim gibi görevleri yerine getirir ya da 
bilgi iletişimini ve alışverişini kolaylaştırır. Yedinci kategoride 
kişi bizzat yazılımı ortaya çıkarır, görevleri kodlara dönüştürür 
(Bu noktada akıllara her bilgisayarın ilave bir “yap” komutu-
na ihtiyaç duyduğuna dair espri gelir: “Kastettiğim şeyi yap”). 
Sekizinci kategoride insani bir bağ kurulur; dokuzuncusunda kişi 
diğer insanlara amigoluk, yöneticilik ya da hakemlik yapar. Son 

olarak, 10’uncu kategoride kişi karmaşık problemleri eleştirel 
bir şekilde değerlendirir ve bu problemlere dair yeni icatlar ya 
da çözümler geliştirir.

Son 6000 yıldır ilk kategorideki görevler aşamalı olarak önce 
hayvanlara, ardından da makinelere devredilmiştir. Son 300 
yıldır ikinci kategorideki görevler de makinelere devredilmiştir. 
Her iki durumda da, 3-6 arası kategorilerdeki –makinelerin ar-
tan gücüyle desteklenen- işler yaygınlaşmış ve maaşlar inanıl-
maz derecede yükselmiştir.

Ancak o günden bu yana, 3 ve 4’üncü kategorilerdeki -robot ve 
mikroişlemci işlevi gördüğümüz- görevleri yerine getirme ko-
nusunda insanlardan daha başarılı olan makineler geliştirdik. 
Gelişmiş ekonomilerde imalat sektörünün, verimliliğinin art-
masına rağmen istihdamdaki payının iki kuşaktır düşmesinin 
nedeni budur. Bu trend, para politikalarını belirleyen isimlerin 
enflasyon karşıtı tutumuyla da birleşerek, ABD ve diğer Batı ül-
kelerindeki neo faşizmin yükselişine katkıda bulunan en temel 
etken halini almıştır.

Daha da beteri, şu anda robotların 5 ve 6’ncı kategorilerdeki 
“yazılım” görevlerini de -özellikle de bilgi ve söylemek gerekir 
ki hatalı bilgi akışı konusunda- insanlardan daha iyi gerçekleş-
tirebildiği bir noktaya ulaşmış bulunuyoruz. Sonuç itibarıyla, 
önümüzdeki beş nesil boyunca bu teknolojik gelişim süreci 
devam edecek ve insanlara sadece dört kategorideki işleri bı-
rakacak: Eleştirel düşünce, diğer insanları yönetme, insani bir 
bağ kurma ve insani hevesleri makinelerin anlayabileceği bir 
dile çevirmek.
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Orta Sınıfı Korumanın Yolu  
“İnsani Bağ”dan Geçiyor
Sorun, pek azımızın kendi yaratıcılığımız sayesinde gerçek an-

lamda ekonomik değer üretecek dehaya sahip olması. Sadece 

zenginler çok sayıda kişisel asistan çalıştırabilir. Birçok amigo, 

yönetici ve hakem de çoktan gereksiz hale gelmiş durumda. 

Geriye sekizinci kategori kalıyor: İnsanların geçimi, iyi para ge-

tiren işlere bağlı olduğuna göre, orta sınıfı korumanın yolu, in-

sani bağlara yönelik talebin olağanüstü derecede artmasından 

geçiyor.

Bu noktada Polanyi Paradoksu bize umut ışığı veriyor: “İnsani 

bağ” sağlama görevi tabiatı gereği duygusal ve psikolojik bece-

riler gerektiren bir iş olmakla kalmaz, aynı zamanda da toplum-

sal ve kültürel koşullara dair, bilgisayarların yerine getireceği 

“somut, rutin komutlara dönüştürülemeyecek örtülü bilgiye 

sahip olmayı da gerektirir. Dahası, teknoloji konusundaki her 

ilerleme, örtülü bilginin önem kazandığı -yeni teknolojilerle et-

kileşime girmenin de dâhil olduğu- yeni alanlar yaratır.

Autor’un da belirttiği gibi, “otomobil üreticileri silecekle-

ri monte etmek için robotlardan yararlansa da, satış sonrası 

silecek değişimini robotlar değil, teknisyenler gerçekleştirir.” 

Görünüşe göre, “bozulan sileceği çıkarmak, silecek çubuğunu 

yeni silecek takılacak şekilde hazırlamak ve yeni sileceği tak-

mak, modern robotların düşük bir maliyetle gerçekleştirebi-

leceğinin ötesinde bir gerçek zamanlı uyum becerisi gerekti-

rir.” Bir başka deyişle, otomasyon için tüm koşulların kontrol 

altında tutulması gerekir ve insanlar asla ortamdaki her şeyi 

tamamen kontrol edemez.

Kimileri buna itiraz ederek yapay zekâ uygulamalarının “örtülü 

bilgiyi” edinebilecek kapasiteye ulaşacağını iddia edebilir. Ancak, 

makine öğrenmesi algoritmaları belirli kararları neden verdikle-

rini bize anlatabilse bile, kısıtlı ortamlarda işlev gösterebilirler. 

Düzgün bir şekilde işlev gösterebilmeleri için gereken spesifik 

koşulların çok geniş kapsamlı oluşu, bu algoritmaları hassas ve 

kırılgan hale getirir; özellikle de insanların güçlü uyum beceri-

siyle kıyaslandığında.

Sonuç itibarıyla “robotların yükselişi” bir tehdit oluştursa bile, 

bu tehdit en azından önümüzdeki iki kuşak boyunca kayda de-

ğer boyutlara ulaşmayacak. Şu an için teknolojinin yol açtığı 

işsizlikten çok, teknolojinin dezenformasyonun yayılması ko-

nusundaki rolü konusunda kaygılanmamız gerekiyor. Düzgün 

bir şekilde işlev gösteren bir kamusal alan sözkonusu değilken 

ekonomiye kafa yormaya ne gerek var?

“‘Robotların yükselişi’ 
bir tehdit oluştursa bile, 

bu tehdit en azından 
önümüzdeki iki kuşak 
boyunca kayda değer 

boyutlara ulaşmayacak. Şu 
an için teknolojinin yol açtığı 
işsizlikten çok, teknolojinin 

dezenformasyonun yayılması 
konusundaki rolü konusunda 

kaygılanmamız gerekiyor.”
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İnovasyon 
Yavaşlıyor mu?

İngiltere’nin önde gelen inovasyon araştırma kurumlarından 
NESTA’nın sitesindeki analizlerinde Geoff Mulgan ve  
Albert Bravo-Biosca, inovasyonun hız kestiğine dikkat 
çekerek kamuda ve özel sektörde Ar-Ge getirisini artırmak 
için üç ana eylem öneriyorlar.
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İİnovasyon hızının artmakta olduğuna dair yerleşik bir varsayım 
var. Her hafta yapay zekâ, yeni malzemeler, genetik tedaviler 
ya da yüksek hızlı uçaklar gibi alanlarda yeni ilerlemelerle ilgili 
haberler okuyoruz. Yeni teknolojilerin yaygınlaşma hızı gerçek-
ten artmış görünüyor. Akıllı telefonlar ya da Instagram gibi uy-
gulamalar ilk bir milyar kullanıcılarına geçmişte olduğundan 
çok daha çabuk ulaştı.

Ancak birçok bakımdan inovasyon genel olarak yavaşlıyor. Ör-
neğin, bilimde önemli buluşlar yapmak için gerekli süre uza-
mış bulunuyor. Aynı şekilde çığır açıcı bilim projeleri için işbir-
liği yapması gereken insan sayısı da artıyor. Bunun bir sonucu 
olarak Nobel Ödülü kazananların ortalama yaşının devamlı 
yükseldiğini görüyoruz.

Yavaşlama konuya özgü, endemik olabilir. Havacılık gibi sek-
törler hâlâ yarım yüzyıl önceki teknolojilere dayanıyor, oto-
mobillerin büyük çoğunluğu 19’uncu yüzyılda icat edilmiş olan 
içten yanmalı motorları kullanmaya devam ediyor. Bazı araş-
tırmalar biyomedikal Ar-Ge üretkenliğinin kamusal ve özel ya-
tırımlardaki ciddi artışlara rağmen son 50 yıl içinde sürekli dü-
şüş gösterdiğini ortaya koyuyor. Yeni ilaçlar eskiye oranla çok 
daha pahalıya mal oluyor.

Bir başka araştırma, üretkenliğin kamu sektöründe olduğu gibi 
özel sektörde de düşmekte olduğunu gösteriyor. Araştırma-
cı sayısının yanı sıra kamunun Ar-Ge yatırımlarının da artmış 
olmasına rağmen üretkenlik artışı tıkanmış görünüyor. Araş-
tırmanın ortaya çıkardığına göre, 80 yıl önceki düzeye eşit bir 

üretkenlik artışı sağlamak için bugün 20 kat daha fazla araştır-

macı çalıştırmak gerekiyor. Aynı zamanda araştırma üretken-

liğindeki bu düşüş trendinin bilgisayar çipleri, tahıl üretimi ya 

da tıbbi inovasyonlar gibi çok farklı alanlar için geçerli olduğu 

görülüyor.

Bu durumda Ar-Ge getirisini artırmak için neler yapılabileceği 

sorusu önem kazanıyor. Ama unutmamak gerekir ki bu alan-

da sezgi ve çıkarlarımız temelinde değil ancak veri ve olgulara 

dayanarak konuşmanın bir anlamı olabilir. Bize göre, kamusal 

finansman kuruluşlarında ve büyük şirketlerde Ar-Ge bütçele-

rini yönetenlerin önünde başlıca üç eylem alanı var.

Teknolojiyi Mobilize Etmek
Atılabilecek ilk adım inovasyona ivme kazandırma potansi-

yeli olan teknolojileri kullanmaktır. Özellikle makine öğren-

mesi güçlü bir oyun değiştirici olabilir. Doğru kullanılabilirse, 

makine öğrenmesi yeni malzemelerin ve ilaçların geliştiril-

mesini büyük ölçüde hızlandırabilir. Kuşkusuz bunun için sos-

yal ve fiziksel davranışa ilişkin büyük veri kümelerine erişim 

olanakları gerekir. Tezimiz, yapay zekâ makine öğrenmesinin 

protein analizinden ilaç keşfine kadar uygulandığı her alanda 

Ar-Ge hızını artırabileceği ve böylece üretkenlik problemini 

tersine çevirebileceğidir. Ancak bunun bir tez olmaktan çıkıp 

gerçeklik olabilmesi için güçlü ve titiz deneyler yapmaya baş-

lamak gerekir.
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Ar-Ge İçin Yeni Yöntemler Kullanılması
Bugün birçok yeni yöntem geliştirilmiş olmasına rağmen, ço-
ğunlukla hâlâ 50 yıl önceki araştırma yöntemleri kullanılmak-
tadır. İlginç olan, yeni yöntemler geliştirmek için çok az deneme 
yapılmaktadır. Fon sağlayıcıların bilimsel yöntemi -hipotezleri 
test etmek için deneyler düzenlemek, kontrol grupları kul-
lanmak ve veri toplamak- kendi üzerlerinde uygulamasının 
örneğinin çok az olması da şaşırtıcıdır. Bazı istisnalar olmakla 
birlikte çoğu alışmış olduğu yöntemlere bağlı kalmaya devam 
ediyor.

Kuruluşlar en azından araştırmaları finanse etmenin değişik 
yollarını denemeli ve değişik sektörlerde ve Ar-Ge’nin değişik 
aşamalarında hangilerinin en etkili olabileceğini bulmak için 
elverişli deneysel araştırma tasarımları kullanmalıdır.

Eyleme Yol Gösterecek Daha İyi Verilere 
Erişim Sağlamak
Üçüncü yaşamsal adım Ar-Ge’de öğrenmeyi iyileştirmek ola-
bilir. Araştırmanın kendisiyle ilgili verilerin açılması, kürate 
edilmesi ve fonlama verileriyle -neler fonlandı, nasıl fonlandı 
ve hangi sonuçlar elde edildi- bağlantılı hale getirilmesi ge-
rekmektedir. Bu, yeni araçlarla inovasyonun gerçek zamanda 
izlenmesi demektir. Clio ve Rhodonite gibi yeni teknolojiler ve 
arama motorlarıyla teknoloji evriminin gerçek zamanlı geliş-

kin haritaları elde edilebilir. Bu tür verilerin kolay kombine ve 
analiz edilebilir şekilde araştırmacılara açılması, Ar-Ge çalış-
malarını daha özgüvenli, daha eleştirel ve yeni çözümleri de-
nemeye daha yatkın hale getirmede kilit rol oynayacaktır.

Ar-Ge üretkenliğinin yavaşlaması şu anda politik gündemde 
pek yer tutmuyor. Yetkililerin konuşmalarında az sayıda istisna 
dışında bu meseleye pek değinilmiyor. İlgili kuruluşların ve fon 
sağlayıcıların potansiyel çözümleri ciddi bir şekilde tartıştığı-
na tanık olmuyoruz. Ancak önümüzdeki yıllarda bu problemin 
çok daha görünür hale geleceğini söyleyebiliriz, çünkü yavaş-
lama trendi çok belirgin. Burada ana sorun başlıca oyuncular 
bunun bir kriz haline gelmesini mi bekleyecek, yoksa cesur ve 
iyi niyetli bir yaklaşımla önalıcı adımlar atmaya mı başlayacak 
sorusudur.

“Atılabilecek ilk adım 
inovasyona ivme kazandırma 
potansiyeli olan teknolojileri 

kullanmaktır. Özellikle makine 
öğrenmesi güçlü bir oyun 

değiştirici olabilir.”
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Arlette Jappe, David 
Pithan ve Thomas 
Heinze, London School 
of Economics’in 
blogunda yayınlanan 
yazılarında, Nobel 
ödüllerini baz alarak 
akademik üstünlüğün 
hangi bölge ve ülkelerde 
yoğunlaştığını ölçtükleri 
araştırmanın sonuçlarını 
değerlendirdiler.

Küresel Bilimde 
Üstünlük Yarışı 
Nasıl Değişiyor?

Kuzey Amerika, geçtiğimiz yüzyılın büyük bölümünde küresel bilimsel araş-
tırmaların merkezi oldu. Bununla birlikte, 21’inci yüzyılda diğer ülkeler bu 
açığı pek çok yolla kapatmaya başladı. Özellikle Çin, yayınladığı araştırma-
lar bakımından şu anda dünya lideri haline gelmiş durumda ve bu şekilde 
devam ederse 2020’de araştırma harcamalarında ABD’yi geçecek gibi gö-
rünüyor. Arlette Jappe, David Pithan ve Thomas Heinze’nin Nobel ödülleri 
üzerine yaptıkları yeni çalışmada açıklanan bulgulara göre, bilimsel çalış-
malar konusunda Kuzey Amerika hegemonyasının sona erdiğini, buna rağ-
men Kuzey Amerika’nın bilim sisteminin hem günümüzün ve hem de gele-
ceğin bilimsel liderlerini cezbetme ve yetiştirme kapasitesi bakımından hâlâ 
en üstün sistem olduğunu gösteriyor.

Nobel ödülü, birçok kişi tarafından bilim dünyası için en prestijli ödül ka-
bul edilir ve büyük bir akademik ilgi görür. Daha önce Nobel üzerine ya-
pılmış çalışmalar daha çok, ödüllü yazarlara, onların kariyerine, işbirliği 
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ortaklarına ve bibliometrik özelliklerine odaklanmıştı. Ödül alan 

bilim adamlarına bakıldığında Kuzey Amerika’nın küresel lider 

olduğuna dair genel bir anlaşma vardı. Liderliğin Avrupa’dan 

Kuzey Amerika’ya ve sonra Asya’ya, özellikle Çin’e tam olarak 

ne zaman kaydığı konusunda anlaşmazlık mevcut… Bilhassa 

1990’lardan sonra bu ülkeler, bilimsel araştırmalarındaki büyük 

artış ile bilimde Kuzey Amerika hegemonyasına meydan okuyor.

Bu tartışmaya katkıda bulunmak için 1901 ila 2017 yılları ara-

sında fizik, kimya, fizyoloji ve tıp alanlarındaki Nobel ödüllerini 

kapsayan (toplam 599 ödül) bir Nobel ödülü veritabanı oluş-

turduk. Üç kariyer durumuna özel önem verildi. Bunlar, ödül 

kazananların ulaştıkları en yüksek derecenin ne olduğu (master 

ya da doktora gibi), ödüllü araştırmanın ne üzerine yapıldığı ve 

son olarak da ödülün üç bölge-

den hangisine gittiği (Avrupa, 

Kuzey Amerika ve Aysa-

Pasifik)… Ardından ödüllerin 

bu üç durum ve ülke açısından 

nasıl değişiklikler gösterdiğini 

analiz ettik. Bu analiz ile ödül 

kazanan kişilerin uyruğu, do-

ğum yeri ve bölgesi yerine bi-

limsel eğitimini nerede aldıkla-

rı ve ödüllü araştırmayı nerede 

yaptıkları karşılaştırıldı.

Ödül kazananların bu üç kari-

yer durumu bakımından küre-

sel dağılımı, art arda gelen ve 

üç bölge arasındaki kaymaları 

gösteren dört dönemi göste-

riyordu. 1920’ler ile 1940’lar ara-

sındaki ilk dönem; Kuzey Amerika’nın 

Avrupa’ya yaklaştığı, onun güçlü pozisyonunu sarmaya baş-

ladığı dönemdi. 1940’lar ile 1960’lar arasındaki ikinci dönem 

bir geçişe işaret ediyordu. Zira 1960’larda Kuzey Amerika 

sadece Nobel ödülleri ve ödüllü araştırmalarda değil aynı 

zamanda her üç kariyer durumu bakımından gelecekte ödül 

kazanacak olanların bilimsel eğitimi açısından da Avrupa’yı 

geçmişti. 1970’ler ile 1990’lar arasındaki üçüncü dönem ise 

Kuzey Amerika’nın hegemonyasını gösteriyordu. Kabaca 

söylersek ödül alanların dörtte biri Kuzey Amerika’dandı. 

Dördüncü dönem ise 2000’lerden günümüze uzanıyor. Bu 

dönem yeni bir dinamiği işaret ediyor: Kuzey Amerika düşüşe 

geçmeye başlıyor, Avrupa toparlanıyor, Asya-Pasifik ise ağır-

lıklı olarak Japonya sayesinde güçlü bir ilerleme gösteriyor.

Bu dört döneme bakarak ödül kazananların bölgelere göre de-
ğişkenliğini analiz ettiğimizde şunları gördük: Kuzey Amerika 
hegemonyasının olduğu döneminde, Avrupa ya da Asya-Pasifik’e 
giden ödül sayısı her 10 yılda bir ortalama 11… Dördüncü dönem-
de Kuzey Amerika’ya göç devam ediyor ve buradaki bilim sistemi 
cazibesini koruyor. Ayrıca ödül kazananların, daha önce ödül al-
mış olan ve doktorasını tamamlamış ya da doktora sonrası araş-
tırma yapanlarla mı yoksa daha kıdemsiz ortaklarla mı çalıştığı-
nı da inceledik. Bu tür usta-çırak ilişkileri, çığır açan araştırmalar 
yürütme becerisinin bir kuşaktan diğer kuşağa etkin şekilde ak-
tarıldığını gösterir. Avrupa 1970’lere kadar bu usta-çırak ilişkisini 
çoğunlukla sürdürmüş, ikinci dönemde yani 1940’larla 1960’lar 
arasında ise transatlantik usta-çırak ilişkileri yaygınlaşmış. 
Kuzey Amerika’da ise baskın olduğu dönem boyunca, 1990’lara 

kadar bu tür ilişkiler en yüksek noktaya 
ulaşmış ancak 2010’larda düşüşe 

geçmiş.

Kuzey Amerika’nın bilim-
sel hegemonyası, araştırma 
üniversitelerinin organizas-
yonel yapısına bağlanıyor. 
Buradaki araştırma üniversi-
teleri ve araştırma enstitüleri, 
Avrupa’dakilere (ve başka yer-
lerdekilere) göre bilimsel yete-
neklerin açığa çıkmasına daha 
fazla imkân veren ve bilimsel 
inovasyonları daha hızlı benim-
seyen bir yapıda… Bu nedenle 
biz de bilimsel yetenekleri için 
ilk kez organizasyonlar arası 
rekabete giren üniversiteler ve 
araştırma enstitülerinin ora-

nını ölçtük. Bu yeni kurumların 
oranının tüm bölgelerde düşme eğiliminde olduğunu gördük. 
Fakat Kuzey Amerikalı yeni kurumların oranı hem hegemonya 
döneminde hem de şu anda Avrupa’ya göre daha yüksekti.

Araştırmamızın sonuçlarını özetlersek, Kuzey Amerika’nın bi-
limde küresel bir güç olarak yükselişinin 1920’lerde başladığını, 
1970’lerin başında liderliğinin güçlendiğini ve 1990’lara kadar 
bu pozisyonu koruduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Amerika’nın 
ödül sayısında ve usta-çırak ilişkilerinde yaşadığı düşüş hege-
monyasının zayıfladığını gösteriyor. Fakat aldığı göç bize, Kuzey 
Amerika’nın bilimsel araştırmalar için hâlâ en cazip bölge ol-
mayı sürdürdüğünü gösteriyor. Küresel bilim merkezi henüz 
Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya ya da Asya-Pasifik bölgesine kay-
mış değildir. 

“Kuzey Amerika’nın bilimsel 
hegemonyası, araştırma 

üniversitelerinin organizasyonel 
yapısına bağlanıyor. Buradaki 

araştırma üniversiteleri 
ve araştırma enstitüleri, 

Avrupa’dakilere (ve başka 
yerlerdekilere) göre bilimsel 
yeteneklerin açığa çıkmasına 

daha fazla imkân veren ve 
bilimsel inovasyonları daha 

hızlı benimseyen bir yapıda…”
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