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Trump yeni bir Soğuk Savaş’a hazırlanıyor. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler
Birliği ile imzalanan ve nükleer savaş tehdidini azaltmaya yönelik en önemli
adımlardan biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasından çekilmenin en önemli argümanlarından biri; ABD’nin, Çin’in askeri yükselişine
karşı elindeki her araca ihtiyaç duyması.
İlk olarak 2014 yılında Obama yönetimi, Rusya’yı, 500 ila 5.000 kilometre
menzilli karadan fırlatılan güdüm füzesine sahip olmayı yasaklayan anlaşmayı ihlal eden testler yürütmekle suçlamıştı. Ama o dönem ABD anlaşmadan çekilmemişti. Geçtiğimiz yıl Trump yönetimi Rusya’nın, ABD’nin
baskısına rağmen “SSC-8” adı verilen füze sistemini test üssünden alıp oporesyonel üsse taşıdığını duyurdu.
Trump geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada açıkça anlaşmayı feshedeceklerini söyledi. Buna karşılık Kremlin de Trump’ın bu
çıkışını, “dünyayı daha tehlikeli hale getirecek” bir pervasızlık olarak değerlendirdi. Rusya anlaşmayı ihlal ettiğini reddediyor ve Washington yeni
füze sistemleri geliştirmeye başlarsa buna karşı “önlem almak” zorunda
kalacağını ifade ediyor.
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“Trump’ın Orta Menzilli
Nükleer Kuvvetler
Anlaşmasından çekileceğini
açıklamasının en önemli
argümanlarından biri;
ABD’nin, Çin’in askeri
yükselişine karşı elindeki
her araca ihtiyaç duyması.”

“Bu Savaşın Kazananı Olmaz”
Anlaşmayı 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ile birlikte
imzalayan SSCB’nin son lideri Gorbaçov, ABD’nin anlaşmadan

Avrupa Birliği de Trump’ı, anlaşmadan çekilmenin yeni bir nükleer silahlanma yarışı başlatma riski taşıdığı konusunda uyardı.
ABD ile Rusya’yı yapıcı diyaloğu sürdürmeye çağırdı.

çekilme kararını eleştirdi. New York Times’ta 25 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan haberde Gorbaçov’un, “Bu ağız dalaşından
fayda umanların fena halde yanıldıklarını düşünüyorum. Bu
‘herkese karşı savaş’ın bir kazananı olmayacak, hele de bir nükleer savaşla sonlanırsa. Bu olasılığı göz ardı etmemek gerekir.
Merhametsiz bir silahlanma yarışı, uluslararası gerginlikler,
düşmanlık ve evrensel güvensizlik ancak bu riski artırır” sözlerine yer verildi.

Gelişmelerin Odağında Çin Var
Atlantik Konseyinden Matthew Kroenig, Trump’ın kararının
doğru olduğunu düşünüyor. “ABD niçin, Rusya’nın uymaya niyetli olmadığı bir anlaşmayla tek taraflı olarak kısıtlansın?
Ayrıca Çin’in yükselişinin 21’inci yüzyılın başlıca tehdidi olduğunu kabul edersek bu mantıklı bir karardır. Yeni bir füze sistemi
geliştirmek 7-10 yıl sürüyor. Bu nedenle bu süre içinde kıyılarda

New York Times’ın 26 Ekim 2018 tarihli haberine göre anlaşma-

kullanmak üzere denizden atılan füzelerden yararlanmak gere-

yı imzalayan Reagan yönetiminin Dışişleri Bakanı Georg Schulz

kir” diyor.

da “Bu nükleer anlaşmayı korumak zorundayız” diyor ve şöyle

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, gazetecilere verdi-

ekliyor: “Şimdi yapılması gereken Rusya ile imzalanmış önemli
bir nükleer silah anlaşmasını iptal etmek değil, genişletmektir.”

ği demeçte, ABD’nin anlaşmayı feshetmesinin bir nedeni olarak
Çin’i göstermesinin yanlış olduğuna ve anlaşmanın küresel strate-

Brookings Enstitüsü’nden Steven Pifer ise gelişmeleri Axoss

jik dengeyi korumak için önemine dikkat çekti. Hua, “Anlaşmadan

Expert Voices’a değerlendirdi. Trump’ın hata yaptığını söyleyen

tek taraflı çekilmenin çok taraflı bir etkisi olacaktır” dedi.

Pifer, “Yönetimin anlaşmayı korumak için çaba harcadığına dair

Minnesota Üniversitesinden siyaset bilimi profesörü Mark

bir belirti yok. Belki de Bolton’un uzun süredir tercihi anlaşma-

Bell, eğer Washington anlaşmayı feshederse bunun; Avrupa ve

dan çekilmek yönündeydi. Çekilme, ABD ve Batı güvenliği için

ABD-Çin ilişkilerini ABD-Rusya ilişkisinden daha fazla etkileye-

önemli maliyetler getiriyor. Rusya, şu an için ABD ordusunda

ceğini söylüyor. Bell, CNN’e verdiği röportajda, “Bu anlaşma,

muadili olmayan, 9M729 ve bunun gibi orta menzilli kara fü-

Avrupa’daki ABD müttefikleri için, ABD’dekilerden daha önem-

zelerini hiçbir kısıtlama olmadan konuşlandıracak. Ayrıca bu

liydi çünkü aslında anlaşmanın kısıtladığı silahların menzilinde

karar; NATO’da, Trump’ın açıklamalarını eleştiren Berlin, Roma

olan onlar. Bu nedenle anlaşmadan çekilme, ABD ve Avrupa

ve Paris’teki yetkililerle tartışmalara yol açtı. Neticede Rusların

arasındaki tansiyonu artırma potansiyeline sahip. Ayrıca ABD

anlaşmayı ihlal ettiğine dair güçlü bir dava yok, ihlale dair bilgi-

savunma camiasından bazıları, Washington gibi, gelecekte

ler çok gizli. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının son-

Asya’da kara füzelerinin yayılması gibi bir opsiyonu değerlendi-

lanmasından büyük ölçüde Washington’ın sorumlu tutulacağı

riyor. Anlaşmadan ayrılmak ABD’yi bunu gerçekleştirmek konu-

görülüyor” diye ekliyor.

sunda özgürleştirecek” dedi.
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Doların
Geleceği
ABD Başkanı Donald
Trump’ın tek taraflılığı,
dünyayı derinden ve geri
döndürülemez şekilde
değiştiriyor. Trump,
çok taraflı kurumların
işleyişinin altını oyuyor.
Barry Eichengreen, Project
Syndicate’teki analizinde
diğer ülkelerin, ABD’yi
artık güvenilir bir müttefik
olarak görmediğine ve
kendi jeopolitik becerilerini
geliştirmeye başladıklarına
dikkat çekerek doların
akıbetini sorguluyor.
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Trump yönetimi, şimdi de doların küresel rolünü aşındırmaya başladı. İran’a uygulanması düşünülen tek taraflı yaptırımlar, İslam Cumhuriyeti’yle iş yapan şirketleri cezalandırmayı ve ABD bankalarına erişimlerini engellemeyi de içeriyor.
Bu ciddi bir tehdit çünkü sınır ötesi işlemlerde kullanılan doların ana kaynağı ABD bankaları. SWIFT’e göre, sınır ötesi ödemelerin yaklaşık yarısında
dolar kullanılıyor. Bu, ABD’nin dünya ekonomisindeki ağırlığına oranla çok
yüksek bir oran.
Trump yönetiminin bu tutumuna karşılık; Almanya, Fransa ve İngiltere,
Rusya ve Çin’le birlikte, doları, ABD bankalarını ve ABD hükümetinin incelemelerini alt etmek için planlar yaptıklarını açıkladı. Açıklanan ayrıntılara
bakarsak, “planlar” biraz güçlü bir ifade olabilir. Üç ülke, bu ülkeler tarafından sahiplenilecek ve organize edilecek, İran ile yabancı şirketler arasındaki
ticari işlemleri gerçekleştirecek bağımsız bir finansal teşekkülün oluşturulmasında prensipte anlaştı.

İşleyen Bir Sistem Kurmak
Bu şirketler büyük ihtimalle taleplerini dolar değil euro üzerinden yürütecek
ve ABD bankalarına olan bağımlılığı ortadan kaldıracak. Avrupalıların özel
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amaçla oluşturulmuş finansal aracı, SWIFT’i de baypas edecek.

tamamen dışlayacağı anlamına gelmiyor. ABD finans piyasaları

Böylece ABD’nin İran ile yabancı şirketler arasındaki işlemleri

oldukça geniş, likit ve böyle de kalacakmış gibi görünüyor. ABD

takip etmesi ve ceza uygulaması zorlaşacak.

bankaları küresel çapta faaliyet gösteriyor. Özellikle yabancı

Bu sistem işleyebilir mi? Alternatif bir ödeme kanalı yaratılmasının önünde herhangi bir teknik engel olmasa da, bunun Trump’ı

şirketler ABD ile olan ticaretlerinde dolar kullanmaya devam
edecekler.

kızdıracağı kesin. Bu ülkelere tekrar gümrük vergisi silahıyla karşılık verebilir. Ne yazık ki, siyasi bağımsızlığın bedeli, şimdilik bu.
Dolara bağımlılıktan öğrenilen acı dersler ışığında, başka ülkelerin de ona sırt çevirmesi mümkün mü? Doların çok yaygın kullanılması bunu zorlaştırıyor. Bankalar ve şirketler dolar kullanmayı
tercih ediyor çünkü diğer bankalar ve şirketler de dolar kullanıyor.
Başka bir para birimine geçmek koordineli bir yaklaşım gerektiriyor. Üç büyük Avrupa ülkesi böyle bir koordinasyona hazır olduklarını açıklamışken, bu senaryo da denkleme dahil edilebilir.
Doların uluslararası alanda nasıl bu kadar itibar kazandığını hatırlayalım. 1914’ten önce, hiçbir uluslararası rolü yoktu. Ancak
jeopolitik bir şok, kurumsal bir değişimle birlikte, doların statüsünü değiştirdi.
Jeopolitik şok Birinci Dünya Savaşı idi. Tarafsız ülkelerin İngiliz bankalarıyla işlem yapması ve sterlin kullanması çok zordu. Kurumsal

Geri Dönüşü Olmayan Yol
Bu şirketler, ABD’nin tek taraflılık politikası nedeniyle tedbir almak istiyor. Trump’ın tek taraflılığının jeopolitik şoku, Avrupa
bankalarının ve şirketlerinin ödemelerini euro ile yapmalarını
kolaylaştıracak kurumsal bir inovasyona yol açarsa, bu dönüşüm çok hızlı olabilir. İran petrol ihracatında dolar yerine euro
alırsa, bu euroları ithalatta kullanacak. Şirketler dolar yerine
euro kazanmaya başladığında merkez bankalarının yabancı
borsalara müdahil olmak ve yerel para birimini dolar karşısında
stabilize etmek için ellerinde dolar tutması için bir neden kalmayacak. Bu noktadan sonra, artık geri dönüş olmaz.
Euro’yu geçer akçe yapmanın bir avantajı da Avrupa’yı dolara olan
aşırı bağımlılıktan kurtarmak. Çin’in rimnibi’yi uluslararası hale
getirmek istemesinin nedenlerinden biri de bu. Şimdiye kadar iki-

değişim ise Federal Rezerv Yasasıydı. Piyasaların likiditesini dolar

sinin de ne kadar başarılı olduğu sorgulanabilir. Ancak Avrupa ve

bazında kredilerle güçlendiren ve ABD bankalarının ilk defa ülke dı-

Çin’i tehdit eden Trump, ironik olarak, ekmeklerine yağ sürüyor.

şında faaliyet göstermesini sağlayan bir teşekkül kuruldu. 1920’lerin başlarında dolar, uluslararası işlemlerde kullanılan temel araç

Dahası Trump, ABD’nin kozlarını da har vurup harman savuru-

olma konusunda sterlinle başa

reket ederek İran’ı ve orada iş yapan

baş geldi hatta bazı alanlarda
onu geçti.
Bu olay, dünyanın temel
uluslararası para birimini basan ABD’nin, zamanın Fransa
Maliye Bakanı Valery Giscard
d’Estaing’in deyimiyle, “aşırı
imtiyazını” kaybetmesi için
5-10 yıllık bir zaman diliminin yeterli olduğunu gösteriyor. Elbette bu yabancı

yor. Avrupalılarla ve Çinlilerle ortak ha-

“Trump’ın tek taraflılığının
jeopolitik şoku, Avrupa
bankalarının ve şirketlerinin
ödemelerini euro ile yapmalarını
kolaylaştıracak kurumsal bir
inovasyona yol açarsa, alternatif
bir ödeme kanalı yaratma
dönüşümü çok hızlı olabilir.”

bankaların ve şirketlerin doları
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şirketleri tehdit edebilir, İran’ın
nükleerden arınma yükümlülüklerini yerine getirmediğine
dair kanıtları ortaya koyup
kapsamlı ve etkili yaptırımlar
uygulayabilirdi. Tabii bu, özü,
İran’ın boyun eğmesini sağlamak için birlikte çalışmak olan
ve bu yılın başında Trump yönetiminin vazgeçtiği Kapsamlı
Ortak Eylem Planı’na uymak
anlamına geliyor.
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Blok Zincirinin Bir
Geleceği Var mı?
Ünlü iktisatçı Nouriel Roubini, 11 Ekim günü ABD
Senatosunun Bankacılık ve Kentleşme Komitesinde
kripto paralar ve blok zinciri ekosistemi konusunda
tanıklık yaptı. 2008 krizini önceden görebilen
tek iktisatçı olarak ün kazanmış olan Roubini, bu
konuşmasında kripto paraları “her türlü dolandırıcılığın
anası” ve blok zincirini de “şimdiye kadarki en abartılmış
teknoloji” olarak nitelendirdi. Roubini’nin bu yaklaşımı
yatırımcı ve iktisatçılar arasındaki kripto paraların değeri
ve küresel piyasalardaki yeri konusundaki tartışmaları
yeniden alevlendirdi.
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Nouriel Roubini, 15 Ekim günü Project Syndicate sitesinde

yetkililer ile Rusya Merkez Bankası da aynı şekilde kripto para-

yayınladığı “Blok Zinciri Yalanı” başlıklı makalede görüşleri-

nın önde gelen şahinleri arasında yer alıyor.

ni şöyle temellendiriyordu: Bitcoin’in değeri geçen yıl ulaştığı
zirveden bu yana yüzde 70 düşüş gösterdi, böylece bütün balonların anası patlamış oldu. Kripto paralar mahşer gününü
yaşıyor. Ether, EOS, Litecoin gibi önde gelen kripto paralar yüzde 80, binlerce başkası da yüzde 90-99 değer kaybetti. Bunda
şaşılacak bir şey yok. Zaten beş kripto para projesinin dördü
daha baştan dolandırıcılık amaçlıydı.
Blok zincirinin köktenci yandaşlarının ideal dünyası bütün
ekonomik faaliyetin ve insan etkileşimlerinin ademi merkezileştiği bir dünya. Hayal ettikleri şey, bütün sosyal ve politik
yaşamın kayıt defterlerinden (ledgers) ibaret hale gelmesi. Böylece “izine gerek olmayacak”, herkesin erişimine açık
olacak ve “güvene gerek kalmayacak”, bankalar gibi güveni-

Buna karşılık güvercinler de az değil. Kanada Merkez Bankası
blok zinciri teknolojisinin finansal sistemi daha verimli hale
getireceği görüşünde ve uygun bir zamanda kendi dijital parasını çıkaracağını belirtiyor. İngiltere Merkez Bankası da dijital
paraların finansal istikrar için bir risk oluşturacağı endişelerine
katılmıyor.
Tanınmış bir bitcoin şirketinin ortağı olan Nick Carter, Medium
sitesinde yer alan 5 Ekim tarihli yazısında, İngiltere Maliye
Bakanı’nın, blok zincirinin İngiltere’nin Brexit derdinin bir çözümü olabileceğini belirttiğini söylüyor. Aynı şekilde ABD eski
Başkanı Barack Obama geçenlerde bir konferansta, “Blok zincirinin bileşimleri ve olanakları çok fazla” diyordu.

lir aracılara ihtiyaç olmayacak. Bu hikâyelere kananlar şimdi

Merkez

dizlerini dövüyor.

Uluslararası Takas Bankası (BIS) yeni genel müdürü, deneyim-

Kripto paralar konusunda görüşler genel olarak iki karşıt kampta toplanıyor. Kripto paraları ve blok zincirini Roubini’den çok
farklı görenler de az değil.
İngiltere Merkez Bankası başkan yardımcılarından ve London
School of Economics direktörlerinden Howard Davies, “Kripto
Paranın Şahinleri ve Güvercinleri” başlıklı 27 Şubat tarihli yazı-

bankalarının

merkez

bankası

konumundaki

li bankacı Agustín Carstens ise kripto paralar konusunda özel
olarak verdiği bir demeçte şöyle diyordu:
“En iyi bir şekilde ancak bir merkez bankası tarafından verilebilecek olan uluslararası bir desteğe sahip olmadıkları için yeni
kripto varlıklar paranın temel değeri ve doğası konusunda güveni tehlikeye atıyorlar.”

sında dünyanın en zengin kişilerinden biri olan ünlü yatırımcı

IMF iktisatçılarından MIT profesörü Simon Johnson ise 30 Nisan

Warren Buffett’in geçtiğimiz Ocak ayında “kesinlikle söyleye-

2108’de Project Syndicate sitesinde yayınlanan “Otokratları

bilirim, bu kripto paraların sonu kötü olacak” dediğini aktarı-

Bozguna Uğratmak” başlıklı yazısında, kripto paraların de-

yor. Ortağı Charlie Munger de aynı görüşte. Yazara göre Çinli

ğerinin ademi merkezi bir şekilde yönetilen dijital bir kayıttan
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kaynaklandığını belirtiyordu: “Kayıt, ağdaki birçok düğüm

Fabrikalar kendi aralarında iletişim kuracak. Drone trafik kont-

noktasında tutulduğu için merkezi kontrol ya da sansüre karşı

rol sistemleri başka firmalara ait meteoroloji istasyonlarından

dirençlidir. Bu yüzden otoriter rejimlerin insanları potansiyel

hava durumu enformasyonu talep edecek.

olarak izlenmesi mümkün olmayan, güvenli dijital kayıtlardan

Bütün bunlar ancak enformasyon değiş tokuşuyla olabilir.

uzak tutmak istemesinde şaşılacak bir şey yoktur.”

Burada söz konusu olan sadece teknik enformasyon değil-

Nick Carter da “Bitcoin bir kripto para iken, blok zinciri onu

dir, robotların kendi aralarında ekonomik ilişkiler kurup ge-

mümkün kılan teknolojidir” diyordu: “Tıpkı araba ile aktarma

liştirmeleri de gerekecek. Parça siparişi verilmesi ya da başka

sistemi gibi. Güven ihtiyacını minimuma indiren son derece

şirketlerle hizmet sözleşmesi yapılması ise parasal işlemler

önemli ve değerli bir inovasyon olan blok zincirinin ekonomi-

gerektirecek.

den politik yaşama çok çeşitli alanlarda çok çeşitli kullanımları

Robot ekonomisinde bu şekilde saniyede binlerce işlem gerçek-

mümkün olacaktır. Hollanda’da lale piyasası balonu çökünce,

leşecektir. İnsan operatörler bunlara nezaret etmede çok yavaş

insanlar lale yetiştirmekten vaz mı geçti?”

kalacaktır. Bu nedenle, gelecekteki ekonomi için sadece robotlar

Roubini’nin Kongre’de dile getirdiği yeni kehanetten bir haf-

değil, robot para ve robot piyasalar da geliştirmek zorundayız.

ta sonra, 18 Ekim tarihli Nautilus dergisindeki yazılarında

Robot ekonomisi de güven sorununu çözmek zorunda-

Aleksander Kapitanov ve Ivan Berman, “Robot Ekonomisi

dır. Bilindiği gibi blok zinciri herkese açık bir kayıt sistemidir.

Blok Zinciri Sayesinde Mümkün Olacaktır“ öngörüsünde bu-

Enformasyon art arda gelen enformasyon blokları halinde

lunuyorlardı: “Çok da uzak

depolanır ve bunlar bir mutabakat

olmayan bir gelecekte fabri-

algoritması tarafından korunur.

kalarımızdaki işler robotlar
tarafından yürütülmeye başlanacak. Otonom sensörler
altyapıyı izleyecek. Robotlar
kendi başlarına parça ve
hammadde siparişi verecek.
Lojistik otonom üslerde konuşlanmış insansız araç zincirleri tarafından sağlanacak.
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“Farklı görüşler blok zinciri
teknolojisinin bir balon mu
yoksa geleceğin teknoloji
mimarisinin temel yapı
taşlarından biri mi olduğu
konusunda çatışıyor.”

Bloklar ancak ağdakilerin çoğunluğu onaylarsa değiştirilebilir; yani bir değiş tokuş işlemi ancak o durumda geçerli
olabilir. Blok zincirinde kaza
sonucu olarak ya da kötü
amaçlı bir dış müdahaleyle
değişiklik yapılması mümkün
değildir.
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Sadece kripto paralar değil,
kılabileceğini
düşünüyor.
her türlü sözleşme blok zinKaliforniya Üniversitesinden
“Makine öğrenmesi
cirine konabiliyor. Ne kadar
profesör
Dawn
Song,
karmaşık olursa olsun her
yeteneklerine erişim konusunda
“Makine öğrenmesi yetetürlü sözleşmenin herkeneklerine erişim konusunda
büyük şirketlere bağımlı
se açık bir ağda kripto para
büyük şirketlere bağımlı ololmak
yerine
bu
yeteneklerin
işlemlerinde olduğu gibi
mak yerine bu yeteneklerin
kullanıcının
kontrolü
altında
onaylanması mümkündür.
kullanıcının kontrolü altınolması
önemlidir.”
Sözleşme tarafları arasında
da olması önemlidir” diyor.
aracıya gerek yoktur. Sistem
Uzmanlar blok zinciri sayegüveni sağlamaktadır. Bize göre
sinde yapay zekâ ağlarının
doğmakta olan robot ekonomisi bu
büyük şirketlerin kontrolüntür akıllı sözleşmeler üzerinde yükselecektir.”
deki veri ya da algoritmalar olmadan da büyük veri depolarıTeknoloji yazarı Nathanile Popper ise 20 Ekim tarihli New York
Times gazetesinde çıkan yazısında blok zincirinin büyük teknoloji şirketlerinin yapay zekâ üzerindeki hegemonyasını kırmaya
yardımı olabileceğini ileri sürüyor:

na erişmesinin mümkün olacağını düşünüyor.
Daha şimdiden bazı startup şirketler insanların veri alıp satabileceği blok zincirine dayalı pazar yerleri kurmaya başladı. Hanson Robotics başmühendisi Ben Goertzel’in yarattığı

“Bugün birçok yapay zekâ uzmanı Facebook, Google vb. büyük
şirketlerin yapay zekâ alanındaki tüm yetenekleri kendi bünye-

SingularityNet ise dünyanın çeşitli yerlerindeki yapay zekâ hiz-

lerinde topladığından endişe ediyor. Ayrıca makine öğrenmesi
programlarını mükemmelleştirmek için gerekli olan muazzam
miktarda dijital veriyi de bu şirketler kontrol ediyor.

zekâ modülü (örneğin Sophia) doğru cevabı bulamadığında

Buna karşın, bazı yapay zekâ uzmanları ve girişimciler
blok zincirinin yapay zekânın geleceğini belirleyecek şekil-

ladığı kaynaklara başvurabilen Alexa’dan çok daha kullanışlı

de daha geniş bir veri ve algoritma paylaşımını mümkün

olmadığı bir yapay zekâlar ağımız olabilir.”

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

metleri arasında bir bağlantı oluşturmayı amaçlıyor. Bir yapay
diğerlerine danışabilecek ve doğru katkı sağlayan modüle bir
ödeme yapacak. Bunun, örneğin sadece Amazon’un onayolacağı açık. “Bu sayede” diyor Goertzel; “hiç kimsenin sahibi
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Devletlerin
İklim Değişikliği
Seçenekleri
Gitika Bhardwaj, Chatham
House’da yayınlanan
röportajında BM İklim
Değişikliği Konvansiyonu
Sekreter Yardımcısı
Ovais Sarmad ve Oxford
Üniversitesi Geosistem
Profesörü, BM İklim
Değişikliği Raporu yazarı
Myles Allen ile konuştu.
Uzmanlar, dünyanın 1.5
ila 2 derece ısınmasının
yaratacağı farkları anlattı.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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Gitika Bhardwaj (GB): 2015’te yaklaşık 200 ülke Paris Anlaşması’nı imzaladı ve küresel ısı artışını 2 derecenin altında sınırlamayı, hatta 1.5 derecenin
altına indirmeyi hedefledi. Ancak Birleşmiş Milletler (BM) bir rapor yayınlayarak devletleri 1.5 derece ile 2 derece arasındaki ciddi fark konusunda uyardı.
Bu uyarının öncekilerden farkı nedir?
Myles Allen (MA): Paris Anlaşması’nın imzalandığı dönemde 1.5 derecenin dünya için ne anlama geldiğine dair fazla araştırma yoktu. Aslında
bu rapor devletlere ne yapacaklarını söylemiyor, görevi de bu değil, ama
bir grup bilim insanı farklı politikaların devletleri nereye götürebileceğini
ele alıyor. Raporun ana bulgularından biri, küresel ısınmayı 1.5 derecede
tutmanın ciddi kazanımları olduğunu göstermesi. Mesela bazı mercan
resifleri 1.5 derecede hayatta kalabilirken 2 derecede kesinlikle ölüyor.
Tabii bunun sağlık, ekonomi ve benzeri alanlarda da etkileri olacak. Diğer
yandan, 1.5 derece hedefine ulaşmak için küresel sera gazı emisyonlarına
da (GHG) bakmamız gerekiyor. Bu yüzyılın sonunda değil, ortasında emisyonları sıfıra indirmeliyiz.
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Gitika Bhardwaj

Ovais Sarmad

Myles Allen

Ovais Sarmad (OS): BM

buna değer. Ayrıca yenilenebilir

raporu özellikle böyle bir

enerjiye yatırım yapıyorsanız,

dönemde

açıklandığı

için

çok önemli. Bu yıl devletler
uyumlu hareket edebilmek
için Paris Anlaşması’nın kural kitabı üzerinde bir anlaşmaya varmalı. Rapor sadece

“Paris Anlaşması dünyanın
en sağlam anlaşmalarından
biridir ve en önemli, varoluşsal
ve nesilleri aşan meseleye
odaklanıyor.”

politik süreçle de bağlantılı

etki edilebileceğini vurguluyor. Siyasi liderlerin karar alırken
başvurabilecekleri bilimsel ve hatta ahlaki şartlar sunuyor.

GB: Küresel ısıdaki yarım derecelik artış milyonlarca insanı ve

sayısız türü etkileyecek. Kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi,

rım yapıyorsunuz demektir.
Rüzgârdan elde edebileceğiniz
enerjinin sonu yok.
OS: Raporun tahminleri biraz
ısındı. Artık bilim ve teknolo-

Anlaşması bağlamında taraf ülkelemeleri için açılan çevrimiçi platform) ile de alınacak kararlara

edecek bir teknolojiye yatı-

kasvetli. Dünya zaten 1 derece

değil, Talanoa Diyaloğu (Paris
rin yanı sıra devlet dışı aktörlerin de sürece ek katkılar koyabil-

sonsuza kadar size hizmet

ji sayesinde ekonominin farklı
alanlarında uygulanabilecek yollarımız var. Burada siyasi iradeye ihtiyaç var. Kamuoyunun bilinçlenmesi Paris Anlaşması’nın
kararlarının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

GB: Bu hedefe 2030’da ulaşabilmek için devletler neler yapabilir,
yapmazlarsa ne olur?

sıcak hava dalgaları, susuzluk ve kıtlık… Küresel ısınmayı 1.5 de-

MA: Raporda devletlerin iki seçeneği olduğu vurgulanıyor: Ya

MA: Raporun ortaya koyduğu noktalardan biri de bu: Fiziki, tek-

ya da atmosfere salamayacağımız oranda karbondioksiti yeral-

recede tutmak sizce mümkün mü?

nik ve ekonomik anlamda bu mümkün. Örneğin yatırım meselesi. 1.5 derece hedefine ulaşmak için, 2050’ye kadar, küresel
GSYH’nin yaklaşık yüzde 2,8’ini enerji sistemlerine yatırmalıyız.

önümüzdeki 10-15 yılda enerji talebimizi yarı yarıya düşüreceğiz
tında ya da okyanuslarda saklayabilecek bir yol geliştireceğiz.
Şu anda karbondioksitten kurtulma yolunda çok yavaş ilerliyoruz. Bunu hızlandırmamız gerekiyor.

Bu kulağa çokmuş gibi geliyor ama 1.5 derece hedefimiz olma-

OS: Devletlerin aynı zamanda gerekli davranışsal değişiklik-

sa bile yaklaşık yüzde 2’yi enerji sistemlerine yatıracağız. Ne de

leri de anlaması gerekiyor. Düşük karbonlu enerjiye ve enerji

olsa bir şekilde enerji elde etmek zorundayız. Bazı ülkelerde dü-

verimliliğine yaptıkları yıllık yatırımları 2050’ye kadar beş katı-

şük karbon seçenekleri yüksek karbon seçeneklerine oranla daha

na çıkarmaları gerekiyor. Yenilenebilir enerjinin 2050’ye kadar

ucuz, bazı ülkelerde ise hâlâ değil. Bu nedenle ultra düşük kar-

elektriğin yüzde 70 ila 85’ini karşılaması gerekiyor, 2050’de

bon yolunun daha pahalı olacağı düşünülüyor. 2.8 ile 2 arasında-

kömürden elde edilen elektriğin oranı 0’a düşmeli. Ulaşım ve

ki fark nedir? Bir miktar para koyuyorsunuz ve 2050 sonrası için

inşaat sektörlerinde de ciddi emisyon kısıntılarına gidilmesi

sağlam bir enerji sistemine sahip oluyorsunuz. 0.8’lik fark bence

gerekiyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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GB: ABD Başkanı Donald Trump, ABD’yi anlaşmadan çeke-

ceğini söylüyor. Aynı şekilde yeni seçilen Brezilya Başkanı Jair
Bolsanaro da seçim kampanyasında anlaşmadan çıkmayı,

Amazon’ları fosil yakıt çıkarmaya açacağını vadetti. Bunlar

Paris Anlaşması’nın geleceğini nasıl etkileyecek? Diğer ülkeler
de verdikleri sözden döner mi?

MA: Trump’ın açıklamasında söylediği şeylerden çok söyleme-

GB: Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkeler, Paris
Anlaşması’na uyarak büyümelerini sürdürebilir mi?

MA: Çin ve Hindistan’ın iklim değişikliği karşısında savunmasız
kalacak bu kadar büyük nüfusları varken ciddi kararlar almaları
gerekiyor. Enerji ihtiyaçları hızla artıyor ve bunun büyük bölümünü fosil yakıtlardan sağlıyorlar. Ancak hem Çin hem de Hindistan
yenilenebilir enerji için önemli araştırmalar yapıyor. Meselenin

dikleri bize cesaret verebilir: Trump, çekilmenin sebebi olarak

ne kadar ciddi olduğunu anladıklarını göstermeleri önemli. Bir

iklim değişikliğine inanmadığını söylemedi. Daha önce bunu

bilim insanı olarak, meselenin anlaşılmasından memnunum. Ne

söylemişti ama Trump yönetiminin böyle bir tavrı yok. Aynısı

yapılacağı konusunda tartışmalar olacaktır. En azından bilimin

Brezilya için de geçerli: Brezilya iklim değişikliğini yakından his-

söylediklerini inkâr eden ülke kalmadı. En büyük sorun, sera gazı

sediyor ve iklim değişikliği karşısında en kırılgan ülkelerden biri.

emisyonlarını düşürmeye gerçekten başlamamaları.

Yani mesele iklim değişikliğinin olup olmaması değil, Trump
yönetiminin daha iyi bir anlaşma istemesi. Paris Anlaşması’nın
hedeflerine ulaşmak kolay olmayacak, bazı ülkelerin çok, bazılarının az katkı verdiğine dair tartışmalar çıkacak. Ancak ülkelerin bu anlaşmadan kopacağını sanmıyorum. Şimdilik Brezilya ve
ABD de süreçten kopmuş değil.
OS: Paris Anlaşması’nı yaklaşık 200 ülke imzaladı ve 181 ülke
de yakın zamanda tasdikledi. Bu büyük bir başarı. Dünyanın
en meşru küresel anlaşmalarından biri. Aynı zamanda yükümlülüklerinden geri adım atmak isteyenlere de güçlü bir işaret
gönderiyor.

OS: Her ülke payına düşeni yapmalı. Küçük büyük fark etmez.
Küçük ada devletleri, gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmiş ülkeler… Paris Anlaşması zengin ve yoksul ülkeler arasında bir ayrım yapmıyor. Bazı ülkelerin anlaşma şartlarını yerine getirmesinin daha uzun süreceği aşikâr ve bu anlaşılabilir bir şey. İklim sınır
kapısı tanımaz. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri kasırgalarla, sellerle, kıtlıkla karşı karşıya ve toplumun her kesimi bundan etkileniyor. Paris Anlaşması dünyanın en sağlam anlaşmalarından biridir
ve en önemli, varoluşsal ve nesilleri aşan meseleye odaklanıyor.
Kısa vadede karşımızdaki zorluk, Aralık 2018’de Polonya’da anlaşmanın faaliyet kısmını tamamlamak. Bunu gerçekleştirdiğimizde
Paris Anlaşması’nın gerçek gücünü göreceğiz.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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Harari Çağımızın
Gurusu mu?
Helen Lewis,
Guardian’da
Saphiens,
Homo Deus ve
21. Yüzyıl İçin 21 Ders
kitaplarının yazarı
Yuval Noah Harari’nin
temel yaklaşımını
değerlendiriyor.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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uval Noah Harari’nin kariyeri tam bir yayıncılık masalı. Pek tanınmamış İsrailli bir akademisyen, İbranice insanlık tarihi kitabı yazıyor. 2014’te İngilizceye
çevriliyor ve kitap bir milyon kopyadan fazla satıyor. Mark Zuckerberg, kitabı 2015’te kendi kitap kulübüne alıyor. Ridley Scott kitabın dizisini çekmek
istiyor. Barack Obama “geçmişi üzerine çok düşünmediğimiz bu olağanüstü
medeniyeti yaratmamıza olanak sağlayan temel şeyler” hakkında yeni bir
bakış açısı kazandığını söylüyor. Love Island programında kitaptan bahsedilince, satışlar tavan yapıyor.
Sapiens cesur, neşeli ve merak uyandırıcı bir kitap. 500 sayfada ateşin keşfiyle başlayıp sayborglara kadar geliyor. Geleceğe bir bakış atan ve çok satanlar listesine giren ikinci kitap Homo Deus’un ardından, Harari dikkatini
bugüne yöneltiyor ve 21. Yüzyıl İçin 21 Ders kitabını yazıyor. Harari’nin bir akademisyen olarak uzmanlaştığı savaş konusundan, çok sevdiği meditasyona

12

Yuval Noah Harari

kadar hemen her şeyi kapsıyor. (Harari günde iki saat meditasyon yapıyor ve her yıl bir ay inzivaya çekiliyor.) İnsanlığın ulaştığı noktayı ve nereye doğru gittiğimizi ortaya koyuyor. “Sahte
haber” gibi popüler konulardan Donald Trump gibi otoriterlerin
yükselişine kadar pek çok başlık yüzyıllar içindeki biyolojik ve
sosyal evrimimiz bağlamında ele alınıyor.

Kimlerin Harari’si Var?
Yazar bu soruya doğrudan yanıt vermese de; her biri ihtiyaçlarımızı karşılamak için özenle şekillenmiş yeni bir sınıf öne çıkıyor: Gurular. Kaygılı orta sınıf kadınlarının Gwyneth Paltrow’u
var. Yoni steaming ve diyetlerle aydınlanma sözü veriyor. Öfkeli,
hoşnutsuz genç erkeklerin Jordan Peterson’u var. Odanızı top-

Harari’nin işlediği tüm klasik temaları bu kitapta bulabiliyoruz.

lamak ve suratsızlığınızı kamufle etmek gibi banal tavsiyeler

15’inci yüzyılda Çin’de yaşam oldukça yavaştı ama şimdi değişi-

veriyor. Okulda çok başarılı olan ama neden bir türlü mutlu ola-

min hızı bize durdurulamaz gibi geliyor. Dinin kötü yanları ola-

madıklarını anlamayanların da Harari’si var. Kitaplarında evrim-

bilir ama işe yaradığı yerler de var. Milliyetçilik kötü olabilir ama

sel psikolojiyi bir kişisel gelişim aracı olarak kullanıyor: Dünya

işe yaradığı yerler de var. Fabrika çiftçiliği çok ama çok kötü. Li-

ürkütücü ve hızla değişen bir yer. O zaman savanlarda eğitilmiş

beralizm iyi ama tehdit altında. Avcılık-toplayıcılık, çiftçilikten

maymun beynimizin bu dünyayı algılamakta zorlanması şaşır-

veya fabrikada çalışmaktan çok daha heyecan verici bir yaşam

tıcı değil. Otomatik ödemelerle ve akşam 7’den sonra e-posta

tarzı. Teknolojik ilerleme beraberinde Büyük Etik Sorular da ge-

atmakla baş edecek şekilde evrim geçirmedik.

tiriyor. Tabii, Harari’nin ana sorusu bir bölüm başlığında ortaya

21. Yüzyıl İçin 21 Ders, adından da belli olduğu gibi, New York Times,

çıkıyor: “Bir şaşkınlık çağında

Bloomberg ve benzeri yerler-

nasıl yaşarsınız; eski hikâye-

de yayınlanmış makalelerden

lerin çöktüğü ve yerini alacak
yeni bir hikâyenin çıkmadığı
bir çağda?” Para ve kanunlar
gibi kolektif mitlerin, biyolojik
sınırlarımızın elvermeyeceğini düşündüğümüz devasa ve
karmaşık toplumları yaratmamıza nasıl izin verdiğini anlatıyor. Ancak seküler Batıda din,
toplum yaşamından silinmeye
başlıyor. Küreselleşmiş dünyamızda, sağlam ulus-devlet fik-

bir seçki. Bunun ilginç sonuç-

“Kitapta pek çok kışkırtıcı
bölüm var: İklim değişikliği
neden Rus ekonomisine
yarasın, insanlar nasıl başka
türlere evrilebilir… Ancak
Harari’nin yaklaşımında
bariz bir eksiklik var.
Bazı gözlemler geri
dönüştürülmüş hissi veriyor.”

ları var. Bir bölümde şununla
karşılaşıyoruz: “Yahudilik, türümüzün tarihinde mütevazı
bir rol oynamıştır.” Bunun bir
rastlantı olduğunu düşünebilirsiniz ama makale dizisinin
liberal İsrail gazetesi Haaretz’de başladığını fark edince
durum değişiyor. Ancak bu
format Harari’nin büyük satışlara ulaşmasında işe yarıyor:

ri de tehdit altında. İnanacak

Çalışmasının içerdiği tutku ve

neyimiz kaldı?

genişlik, beklenmedik fikirler-

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN
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Her Şeyi Biliyor
Kitapta pek çok kışkırtıcı bölüm var: İklim değişikliği neden Rus
ekonomisine yarasın, insanlar nasıl başka türlere evrilebilir…
Ancak Harari’nin yaklaşımında bariz bir eksiklik var. Bazı gözlemler geri dönüştürülmüş hissi veriyor. Kapsamlı ifadeleri, her
ne kadar nefesimizi kesse de, geldikleri entelektüel gelenekten
kopmuş gibi görünüyor. Eski düşünürlere ve yazarlara yaptığı
atıflar en arkadaki notlar bölümüne sanki gizlenmiş gibi.
Bir örnek verelim. Çalışmayla ilgili bölümde Harari, teknolojinin
ücretli çalışma yelpazesini daraltacağını, milyonlarca “boş” insan yaratacağını söylüyor. Buna karşılık “iş olarak gördüğümüz
insan faaliyetlerinin alanını genişletmeyi” öneriyor. “Belki de
zihinlerimizde bir düğmeyi çevirmeli ve bir çocuğa bakmanın
da dünyanın en zor ve önemli işlerinden biri olduğunun farkı-

“Sapiens’in hataları,
kusurları affedilebilir. Çok
akıcı bir kitap ve insanlık
tarihi üzerine çalışan
akademisyenler için bir
başlangıç noktası olabilir.
Bununla birlikte, Harari son
kitabıyla, her şey hakkında
uzman oldukları düşünülen
o guru sınıfına giriyor.”

na varmamız gerekiyor.” Ücretsiz bakım hizmetleri kapitalist
sistemlerde yeterince değer görmüyor mu? Kimse feministlere
bundan bahsetmesin, akıllarını yitirirler.
Çok sağlıklı bir karşılaştırma olmayacak ama ben yine Jordan
Peterson’a döneyim. Bu iki adam adeta birbirinin tam tersi karakterler: Harari vegan, Peterson ise depresyonun en iyi
tedavisinin sadece et yemek olduğunu söylüyor. İkisi de peygambervari konuşuyor. İki adam da belli bir alanda uzmanlaşmış akademisyenlerden çok, her konuda bilgili insanlar olarak
görülüyor. Konuşma turnelerine ve TED’e katılıyorlar, kitaplarını küçük bölümler halinde parçalayıp sunuyorlar. Yüksekten
uçuyorlar ama düşük kültüre de göz kırpıyorlar. Çok akıllı olduklarını gizlemiyorlar ama 1994 yapımı Disney klasiği Aslan
Kral’a da şaşırtıcı bir ilgi duyuyorlar. Peterson bir konuşmasın-

le çarpışarak baş döndürücü gözlemlere ulaşıyor. “Neden terörden, şekerden korktuğumuzdan daha fazla korkuyoruz?” Soru
bu. (Cevabı: Terörizm yulaf lapasıyla pek lezzetli olmuyor.) “Mülkiyet uzun vadeli eşitsizlik için bir ön koşuldur.” “Homo Sapiens,
bir post-truth türüdür, gücünü kurgu yaratmak ve buna inanmaktan alır.” Microsoft, “karmaşık bir yasal kurgudur”.

da Mufasa’nın dominant erkeksi duruşunu övüyor: “Kral gibi
duruyor.” Bu arada, Harari bu filmi, konusu intikam ve yaşam
döngüsü olan Hindu metni Bhagavad Gita’nın yeniden anlatımı olarak görüyor. Bu türden popüler kültür eleştirisi, genelde
hiç kimsenin alt metni daha önce fark edemediği vurgusuna
dayanıyor. Harari, 2015 yapımı Ex Machina filminin sadece yapay zekâ değil de cinsiyetle ilgili olduğunu keşfeden ilk insan

Bu kitabı pencereden fırlatıp atmamanın nedeni ise Harari’nin

mesela: “Yapay zekâ hakkındaki pek çok film bilimsel gerçek-

arada gerçekten de zihin açıcı bir paragraf yazması. Din hakkın-

likten kopuk ve tamamen farklı niyetlerle yapıldıkları hakkın-

daki bölümde şöyle diyor: “Japonya hassas güdümlü füzeleri ge-

da şüphe uyandırıyor.”

liştirip kullanan ilk ülkedir.” Bu cümleyi okuyan askeri tarihçilerin

Nihayetinde, Sapiens’in hataları, kusurları affedilebilir. Çok akı-

ağzı açık kalıyor. Ama Harari’nin bir sürprizi var: “Biz bu füzelere

cı bir kitap ve insanlık tarihi üzerine çalışan akademisyenler

kamikaze diyoruz.” Japon pilotların ölme iradesi, askeri dona-

için bir başlangıç noktası olabilir. Bununla birlikte, Harari son

nımlarını daha etkili kılıyor ve “Şinto devletinin yarattığı, ucunda

kitabıyla, her şey hakkında uzman oldukları düşünülen o guru

ölüm olsa dahi kendini feda etme ruhunun bir ürünüdür”. Bura-

sınıfına giriyor. Kitabın 22’nci dersi de şu olsun: Homo Sapiens

dan çıkan ders şu: İnsanların yaratıcılığının sonu yoktur ve bazen

kabilesinin hiçbir ferdi her şeyi bilemez. Bu yeni çağın yeni hikâ-

soruyu cevaplamak yerine soruyu değiştirerek sorunu çözeriz.

yelere ihtiyacı varsa, daha fazla insanın hikâye anlatmasına izin

Yapay zekâ bununla da başa çıkabilir mi?

vermemiz lazım.
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