DİJİTAL
BÜLTEN
20 AĞUSTOS 2019

01
05
08
10

Katliamlara
Yaklaşım Farkı
Yeni Bir Küresel Krizin
Ayak Sesleri
Yapay Zekânın Vasıfsız
İşçilere de İhtiyacı Var
İklim Değişikliği ve
Dönüşü Olmayan Yol

Katliamlara
Yaklaşım Farkı
İslamcı ve ırkçı ideolojiler
adına yapılan katliamların
Batı dünyasında gördüğü
yaklaşım farkları, sağduyulu
basın organlarınca ciddi şekilde
eleştiriliyor. Popülist, milliyetçi,
otoriter sağın genel olarak bir
yükseliş yaşadığı günümüzde
özellikle ABD gazeteleri Başkan
Trump’ın tutumunu eleştiri
yağmuruna tutuyor.
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3 Ağustos 2019 sabahı ABD’de Teksas’ın El Paso şehrinde bir Walmart mağazasında kitlesel bir saldırı gerçekleşti. Yalnız bir silahlı adam 22 kişiyi öldürdü ve 24 kişi de yaralandı. 4 Ağustos 2019’da da Dayton, Ohio’da bir başka kişinin gerçekleştirdiği benzer bir saldırıda 10 kişi öldü ve 27 kişi yaralandı.
Başkan Trump ağırlıklı olarak Hispanik kökenli Amerikalıların yaşadığı El
Paso’daki saldırıdan sonra, kendisinin göçmen karşıtı olduğunu daha önce
ilan etmiş bulunan saldırganın motiflerini kültürel ve psikolojik sorunlarla
açıklamaya çalıştı.
5 Ağustos tarihli New York Times gazetesinde eski bir FBI özel ajanı olan Ali

Soufan ise, “Ben cihatçılara karşı 25 yıl mücadele ettim, beyaz üstünlükçüler onlardan çok farklı değil” diyordu. Şöyle devam ediyordu: Genç bir
radikal Müslüman erkek İslamcı ideoloji adına katliam yapınca ABD’de ona
kolaylıkla terörist deyip DAEŞ gibi örgütlerle ilişkilendirmekte hiç zorluk
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çekmiyoruz. Ama aynı şekilde radikal beyaz bir genç, ırkçı ide-

İki grup arasındaki benzerlikler içinde en rahatsızlık verici olan belki

oloji adına katliam yaptığında –hatta bu doğrultuda bir mani-

de her ikisinin de elinin altında, içinde askeri eğitim ve talim yapa-

festo yayınladığında bile– ona aklen ya da ruhen dengesiz de-

bilecekleri savaş bölgeleri olması. Cihatçılar açısından 1980’lerde

mekle yetiniyoruz. Onu geniş bir ağın üyesi olarak görmektense

Afganistan, 1990’larda Balkanlar vardı. Son dönemde de Suriye

sorumlu, yalnız bir adam olarak görüyoruz.

bu iş için idealdi. Beyaz üstünlükçüler için ise Doğu Ukrayna’daki

Farklılık sadece kültürel algılarla sınırlı değil. ABD emniyet kuv-

savaş var, her iki tarafın da saflarında yer alabiliyorlar.

vetleri, istihbarat kuruluşları ve yargı sistemi de her iki senaryo-

20 yıl önce İslamcı terörizm tehdidinin yükselişini fena halde

ya farklı yanaşıyor. Oysa ben 25 yıl yurtdışında ve ABD’de cihatçı

küçümsedik. Bu dikkatsizlik 11 Eylül 20011’de bize çok pahalıya

terörizme karşı mücadele etmiş biri olarak El Kaide’nin yükselişi

mal oldu. Bir kere de beyaz üstünlükçülerle aynı şeyi yaşamayı

ile bugünkü ırkçı terörizm arasında rahatsızlık verici benzerlikler

göze alamayız.

görüyorum.

Defence One’da yayınlanan “Düşmanları farklı ama taktikleri

İslamcı teröristler gibi beyaz üstünlükçüler de özellikle toplu-

çoğu zaman aynı” başlıklı yazısında Kathy Gilsinan, geçen Mart

mu kendi hayallerine göre yeniden biçimlendirmek için kulla-

ayında Yeni Zelanda Christchurch’de gerçekleşen terör saldırı-

nabilecekleri bir korku ve kaos atmosferi yaratmak için şiddet

sıyla ilgili olarak “Geçen gün Cuma namazında camiye düzen-

kullanmaya çalışıyorlar. Her ikisinin de insan devşirmek için
yararlandıkları videolarda kendilerine katılacaklara vadettikleri yaşam tarzları vurgulanıyor –“saflık”, militanlık ve fiziksel
sağlamlıkla belirlenen bir yaşam tarzı bu. Cihatçılar kelle kes-

lediği saldırıda 49 kişiyi öldüren kişi Müslümanları öldürmeya
ahdetmiş bir beyaz milliyetçiydi” diyordu. “Düşmanları farklı
olmasına rağmen bu saldırgan birçok bakımdan İslamcı gruplar adına benzer yığınsal katliamlar gerçekleştiren cihatçılardan

me videoları paylaşırken sağ eğilimli aşırılıkçılar Yeni Zelanda

çok da farklı değil.

Christchurch’deki iki camiye düzenlenen katliam saldırısını kut-

Çok farklı ideolojilerden teröristler tarih boyunca dikkat çekme-

sayan görüntüler paylaşıyor.

ye ve kendilerini ve kimlik gruplarını takip altında, korunmaya
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muhtaç, mağdur olarak göstermeye çalışmıştır. 21’inci yüzyılda

Başkanın fanatik söylemi açıktı ki bunun bir parçasıdır. Gerçekten

farklı olan takipçileri seferber etmek, propaganda yapmak ve

de, Demokrat Partiden Mairanne Williamson’un belirttiği gibi,

saldırı kışkırtmak için iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır.

Trump’ın politik yaklaşımının yarattığı karanlık bir psişik kuvvet

Daha 1975’te araştırmacı Brian Michael Jenkins şunu gözlem-

var. Trump başkan Obama’ya karşı yürütülen kampanyadan bu

lemişti: “Teröristlerin istediği çok sayıda insanın ölmesi de-

yana adım adım sağcı politikanın ateşli ve paranoid bir türünü

sadece birilerini öldürmek değildir, bir şey söylemektir. Bugün

insanlık düşmanı fikirler çevresindeki karantinaları bilinçli bir

ğil, çok sayıda insanın bunu seyretmesi.” Amaç hiçbir zaman

kararlı bir şekilde destekledi ve bundan beslendi, zehirleyici ve

ise, Georg Washington Üniversitesinden Alexander Meleagrou-

şekilde eritti.

Hitchens’in belirttiği gibi, “Her türlü terörist için kitlesel katli-

Frank Bruni ise 6Ağustos tarihli New York Times yazısında bu

amın gücü gerçekten büyük önem kazandı. Bugün ölen insan

süreci şöyle özetliyor: “Trump 2011’de, ABD dışında doğmuş ol-

sayısı artık hedefin sembolik özelliği kadar önemli.”

duğu gerekçesiyle başkan Obama’nın başkanlıktan düşürülmesi

El Kaide, DAEŞ ve benzer cihatçı grupların görüşüne göre Batı,

için yürütülen kampanyanın en tanınmış yüzüydü. Başkanlığının

Müslümanların kökünü kazımak için bilinçli bir kampanya yürütüyor. Beyaz üstünlükçülerin konspirasyon teorisi ise bunun
tam tersine inanıyor: Onların

ilk işi olarak ise Müslümanlara giriş yasağı getirmişti. Daha sonra yasa dışı göçü ısrarla bir ‘işgal’ olarak gösterdi ve göçmenleri ‘Amerika’yı istila eden’ haşarat sürüsü olarak adlandırdı.
Demokrat Partiden Kongre üyesi

gözünde sözkonusu olan

dört renkli kadına “ülkelerine

“beyaz soykırımı”; göçmenler yoluyla beyaz ırk saf dışı
edilmek isteniyor.
Daha yeni üçüncü bir olgu
ise cihatçılar kadar beyaz
üstünlükçüler

tarafından

da sosyal medyanın bir silah olarak kullanılmasıdır.
Bunlara karşı mücadeleyi
zorlaştıran bir başka ortak
özellik belli bir merkezin,
öne çıkan belirgin bir liderliğin varlığından çok liderliğin
hareket içinde dağıtık olma-

“Genç bir radikal Müslüman
erkek İslamcı ideoloji adına
katliam yapınca ABD’de ona
kolaylıkla terörist deyip DAEŞ
gibi örgütlerle ilişkilendirmekte
hiç zorluk çekmiyoruz. Ama
aynı şekilde radikal beyaz
bir genç, ırkçı ideoloji adına
katliam yaptığında ona aklen
ya da ruhen dengesiz demekle
yetiniyoruz.”

sıdır. Her iki terörist akıma

aynı karanlık psişik kuvvetlere bağlılar” deniyordu. Yazar şöyle devam ediyordu: Ben Trump’ın geçen hafta sonu yaşadığımız
şeyle, her iki katliamla da yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Trump’ın göçmen karşıtı söyleminin El Paso nişancısı-

nihayet Charlottesville’deki
Neonazi toplantısındaki şiddet olaylarıyla ilgili olarak
‘Her iki tarafta da çok hoş
insanlar var’ demekte ısrar etmişti. Bu ‘çok hoş insanların’ bazıları açık açık
‘Yahudiler bizim yerimize
geçemeyecek’ diye bağırıyordu. Ama Trump genel olarak Demokrat Parti’yi, özel

suçlamakta ısrar ediyordu.”

ceye kadar tehdidin nereden ve kimden

Douhat imzalı yazıda, “Başkanımızla kitlesel katliamcılarımız

burada doğmuş değildi. Ve

Omar’ı anti-Semitik olmakla

ise genellikle saldırı gerçekleşin-

Gene New York Times da yayınlanan “Nihilist şef” başlıklı Ross

oysa içlerinden sadece biri

olarak da milletvekili Ilhan

karşı mücadele ortak bir sorun

geldiğini önceden söylenememesidir.

geri dönmelerini” söyledi,

Trump her fırsatta bağnazlığı kışkırtıyor. North Carolina’daki
son mitingde Omar ile ilgili olarak “Onu evine geri gönder” diye
bağırıldığında Trump bunu gülümseyerek karşıladı. Daha sonra Florida’daki mitingde, göçmenlerin güney sınırını geçmesini
nasıl önleyeceğiz diye sorduğunda, adamının birinin “Vurun onları” diye haykırmasını kalabalık kahkahayla karşıladı. Trump’ın
tepkisi ise gülümsemek oldu.

nı doğrudan kitlesel katliama yönlendirdiğini söylemiyorum.

Ross Douhat yazısını şöyle sürdürüyor: “Ama başkan ile silah-

Hayat ve radikalizm bundan çok daha karmaşık. Bunu söyleme-

lı genç adamlar arasındaki bağlantı Trump’ın söylem ve ideo-

min nedeni Trump’ın kitlesel katliamcıları üreten genel kültürel

lojisinin ötesinde asıl onun kamusal benliğinin daha temel bir

pis havanın yaratılmasında yer almasıdır ve başkan olan bir katılımcının buradaki varlığı problemi çok daha kötüleştirmektedir.
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özelliğini kapsıyor -kişilik ve kariyerinin altında yatan o derin
manevi kara delik, apaçık ahlaki boşluk. Trump’ı bütün o erkek
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katillere, beyaz milliyetçilere ve pornocu şarkıcılara bağlayan

Sağ Milliyetçiliğin Yükselişinin Ardındaki Küresel Makine” baş-

budur. Onlar gibi Trump da bizim geç-modern anti-kültürümü-

lıklı uzunca yazısında şöyle diyor: “Bu koşullarda bugün bir yerde

zün, normal insani bağlarımızın internet destekli hızlı çözülüşü-

milliyetçiliğin küreselleşmesinden söz edebiliriz. Bu küreselleş-

nün bir ürünüdür. Onlar gibi Trump da kendi egosundan, göste-

mede Amerikan aşırı sağının yanı sıra Vladimir Putin’in Rusyası

rişten, kendi kin ve şikâyetlerinden başka hiçbir şeye inanmıyor;

da önemli bir rol oynuyor.”

kendisini televizyon, medya ve internetin aynasından yansıyan

İsveç’teki gelişmeleri ayrıntılı olarak incelediği yazısında Becker,

şekliyle görüyor.

“Aşırı sağcı ve göçmen düşmanı yayın yapan en az altı İşveç in-

Onların anlayışına göre ya ünlü veya etkin kişiler (celebrities or

ternet sitesinin Rus ve Ukraynalıların sahipliğinde Berlin’de ku-

influencers) olarak var oluruz ya da hiç var olmayız. Hayatımız

rulu bir oto yedek parça şirketinden sözde reklam alma adına

bir tür Reality TV’dir, orada star olduğun sürece alçak ya da kah-

düzenli finansal destek sağladığı ortaya çıktı” diyor. Autodoc

raman olmuşsun fark etmez.

GmbH adlı şirketin Almanya, Macaristan, Avusturya ve bazı di-

Popülist, milliyetçi, otoriter sağın genel olarak bir yükseliş
yaşadığı bugünkü politik durumun beyaz üstünlükçüler için
geçmişte benzeri görülmemiş elverişli bir ortam sağladığı da
vurgulanmalıdır.
Ortadoğu ülkelerinden, Afrika ve Latin Amerika’dan gelişmiş ülkelere yönelen göç dalgası “göçmenlerin ülkeyi işgal ettiği” söylemine ortam hazırlıyor. Yeni Zelanda’daki saldırıda olduğu gibi
geçtiğimiz günlerde Meksika sınırına yakın El Paso’da 22 kişinin
ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren terörist de saldırıdan önce internette yayınladığı “manifestoda” aynı söylemi
tekrarlıyordu.
Jo Becker 10 Ağustos tarihli New York Times’da yayınlanan “Aşırı
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ğer Avrupa ülkelerindeki antisemitik ve aşırı sağ siteleri finanse
ettiği de kanıtlandı.
New York Times gazetesi İsveç’tekiler gibi bu sitelerin de
İngilizce, Rusça, Çekçe, Polonyaca vb. dillerde yapan 356 başka domain’e link verdiğini saptadı. Bunların çoğu iyi bilinen
aşırı sağ Amerikan çevreleri. Bunlar arasında yer alan Gateson
Institute, ABD’de ve Avrupa’daki müslümanları kendine hedef
seçmiş. Geçen yılın başına kadar Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olan John Bolton’un bugün başkanı olduğu İslam karşıtı bu kuruluş yalan haberlerin yayılmasında aktif rol alıyordu.
Enstitünün finansörlerinden biri de aynı zamanda Trump’ın
destekçileri arasında da yer alan ünlü ve zengin bir kadın olan
Rebekah Mercer idi.
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Yeni Bir Küresel
Krizin Ayak Sesleri
Küresel piyasalar çalkalanıyor. ABD tahvil
piyasaları yatırımcıların ekonominin uzun
vadeli görünümü konusunda karamsar
olduğunu gösteriyor. Üstelik Avrupa’da ve
Asya’da da işler iyi gitmiyor. Merkez Bankaları
tetikte. Tüm bunlar yeni bir küresel krizin
habercisi mi?
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“Küresel merkez bankaları
yeni bir durgunluğu engellemeye
yönelik olanakları tüketmiş
halde. Dünyanın en büyük
ekonomileri arasındaki politik
anlaşmazlıklar da yeni bir
resesyona mali politikalar
ve diğer araçlar aracılığıyla
müdahale etme becerilerini
sınırlıyor.”

“24 saatten kısa bir süre içerinde Washington ve Wall Street’te

elbette doğru. Ancak Temmuz sonundan bu yana, özellikle de

meydana gelen gelişmeler somut bir mesaj veriyor: Dünya,

geçtiğimiz Çarşamba günü tahvil piyasalarında yaşanan dal-

Başkan’ın atacağı hiçbir tweet’in kurtaramayacağı bir ekonomik

galanmalar daha geniş çaplı bir şeyler yaşandığının göstergesi.

bataklığa sürükleniyor.”

Ticaret savaşları yaşananların sadece bir parçası.

“14 Ağustos tarihli New York Times’ta Neil Irwin böyle yazıyordu.

Elbette Çin mallarına yönelik en son vergilerin askıya alın-

Salı günü Başkan Trump Çin’le girdiği ticaret savaşında geri adım

ması perakendecilerin ve ithalatçıların zarar görmesini -ve

attı ve 1 Eylül itibarıyla istisnasız tüm Çin mallarına gümrük ver-

ABD’li tüketicilerin tatil alışverişi döneminde yeni bir şokla

gisi uygulama planından vazgeçti. Bu kararla tatil döneminde

karşılaşmasını- engelleyecek.

Çin malı oyuncaklar ve akıllı telefonlar alan ABD’lilerin gümrük

Ancak sorun iPhone’ların vergilerinin yüzde 10 artmasından

vergileri yüzünden artan fiyatlardan etkilenmesi önlendi.

daha büyük. Mesele dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında

Borsa bu işe çok sevindi. Ticaret savaşları yavaşlıyordu! Noel kur-

giderek artan bölünme -ve bu bölünme Başkan’ın gümrük vergi-

tulmuştu! S&P 500 endeksi 1,5 puan yükselerek, 29 Temmuz’da

lerini kaldırması ya da Çin’den soya fasulyesi alınmasıyla da gi-

ulaştığı rekor seviyeye yaklaştı. Rekora sadece üç puan kalmıştı.

derilecek gibi değil. Bu savaş, küresel ekonomik ortamın, şirket-

Tahvil piyasaları ise o kadar sevinçli değildi. Uzun vadeli hazine

lerin alışmak zorunda olduğu ayrılmaz bir parçası halini alıyor.

tahvillerinin yükselişe geçmesi iyimserlik aşılasa da bu yükse-

Aynı durum giderek alevlenen diğer jeopolitik sorunlar için de

liş sınırlı –ve Temmuz sonundaki düzeyinin çok altında- kaldı.

geçerli. Çin’in demokrasi yanlısı protestolara müdahalede bu-

Çarşamba günü tahvil piyasalarından gelen sinyaller daha da

lunduğu Hong Kong’un durumu ne olacak? İngiltere planlandığı

kötüleşti. Seansın sonunda 10 yıllık hazine tahvilleri 1,59 puan

gibi 31 Ekim’de AB’den ayrılacak mı? Hangi koşullarda ayrılacak?

değer kaybetti. Hatta zaman zaman 10 yıllık tahvillerin değeri

Hindistan ve Pakistan Kaşmir yüzünden felaketle sonuçlanabi-

iki yıllık tahviller düzeyine bile geriledi.

lecek bir çatışmaya girmekten kaçınabilecek mi?

Bu duruma negatif eğimli getiri eğrisi adı verilir. Bu, tahvil yatırım-

Üstelik Avrupa ekonomisi de resesyona sürükleniyor gibi gö-

cılarının uzun vadede düşük büyüme ve enflasyon beklentisi içinde

rünüyor. Küresel merkez bankaları yeni bir durgunluğu engel-

olduğunu, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesini bekledi-

lemeye yönelik olanakları tüketmiş halde. Dünyanın en büyük

ğini gösterir. Negatif eğimli getiri eğrisi genellikle resesyon belirti-

ekonomileri arasındaki politik anlaşmazlıklar da yeni bir re-

si olarak değerlendirilir. Tahvil piyasalarının bu karamsar sinyalleri

sesyona mali politikalar ve diğer araçlar aracılığıyla müdahale

borsada satışa yol açarak Salı günü elde edilen kazançları eritti.

etme becerilerini sınırlıyor.

Bu olaylar dizisi dünya ekonomisi açısından hayra alamet değil.

Yatırım kararları veren CEO’ların faaliyet gösterdiği zemin ayak-

Ağustos ayında piyasalarda yaşanan dalgalanmanın en kestir-

larının altından kayıp gidiyor. Sonsuz bir ucuz sermaye kaynağı-

me açıklaması, bunun ticaret savaşlarının sonucu olduğu. Bu

na ve düşük vergilere rağmen ciddi riskler sözkonusu.
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Yılın ilk yarısında yatırımların düşmesi de ABD ekonomisinin bü-

bonolardan, 30 yıl vadeli bonolara dek tüm bonolarda faiz oran-

yümesine darbe indirdi.

larının negatife düştüğünü gösteriyor. Yani bono alan ve vade-

Bu son gelişmeler bir resesyonun ya da ekonomik krizin kaçınılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Merkez bankası, diğer büyük
ekonomilerdeki muadillerinin aksine, hâlâ ekonomiyi canlandırmak için faizleri düşürme olanağına sahip ve bu gücünü kullanmaya hazır halde. ABD’li tüketiciler de şirketlerin yatırımlarının
düştüğü bir ortamda dirençli olduğunu gösterdi. Bu durum değişecek gibi de görünmüyor.
Ancak bu ay yaşananlar, dünya ekonomisinin karşı karşıya olduğu problemlerin Başkan Trump’ın ticaret savaşlarının ateşini

si dolana dek tutan yatırımcıların para kaybedeceği garanti.
İsviçre’de negatif faiz 50 yıl vadeli bonoları bile kapsar hale geldi. Borç batağındaki, krizlere alışkın İtalya’da bile 10 yıl vadeli
bonoların getirisi sadece yüzde 1,5. ABD’de de ters eğimli bir
eğri var: 10 yıl vadeli bonoların faiz oranları üç aylık bonoların
faiz oranlarından daha düşük. Bu acayip durum bir resesyonun
habercisi. Benzer kaygılar her yerde yaşanıyor. Güvenli liman
konumundaki dolar yoğun bir rekabetle karşı karşıya. Altın son
altı yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Sanayi sektörünün göstergesi olan bakır fiyatları keskin bir düşüş sergiliyor.

düşürmeye yönelik kararlarıyla çözülemeyecek kadar karmaşık

İran’ın Körfez’deki tankerlere el koymasına rağmen petrolün va-

olduğunu gösteriyor. Arada bir gerçekleştirilecek taktik geri çe-

rili 60 dolara inmiş durumda.”

kilmeler dünya ekonomisini bekleyen derin problemleri çözmeye yetemeyecek. Kaosun küresel ekonomik sistemin bir parçası
halini alması sonrası eskiye dönmek kolay değil.

Axios’tan Dion Rabouin ise resesyonun ayak seslerinin Trump’ın
tweet’leri dâhil her yerden duyulduğuna dikkat çekerek küresel ekonominin durumuna dair asıl uyarıların Avrupa’dan gel-

Küresel krizin kapıda olduğuna dair analizlerden bir diğeri ise

diğini söylüyordu: “Almanya, büyük ihracatçı ülkelerde üretim

The Economist’te yayınlandı. “Piyasalar küresel bir krizin işaret-

ve ticaret hacminin düşmesinin etkisiyle küçülmeye başladı.

lerini veriyor” başlıklı yazıda krizin Avrupa’daki ayak seslerine

Uzmanlar bu küçülmenin diğer ekonomilere de yayılacağı

odaklanan The Economist, bono, döviz ve ürün piyasalarından

uyarısında bulunuyor. Vested’in başekonomisti Milton Ezrati

korkutucu sinyaller geldiğine işaret ederek piyasalardaki ger-

‘Almanya ihracata Çin’den daha bağımlı bir ülke. Bu anlamda

ginliğin her geçen gün arttığına vurgu yapıyordu: “Almanya’da

Almanya için kömür madenindeki kanarya benzetmesi yapıla-

geçen hafta açıklanan rakamlar ekonominin daraldığını, gecelik

bilir’ diyor.”
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Yapay Zekânın Vasıfsız
İşçilere de İhtiyacı Var
Dünya Ekonomik
Forumunun blogunda
Nicola Croce yapay
zekânın gelişiminin
çalışanları nasıl
etkileyeceğine
odaklanıyor. Croce,
yapay zekâ ve makine
öğrenmesinin pek
tartışılmayan gizli bir
tarafına dikkat çekiyor:
Verinin yeni montaj
hattı.

İSTANBUL SANAYİ ODASI | DİJİTAL BÜLTEN

Y

Yapay zekâ ve otomasyonun yeni işler yaratacağı, eski işleri ortadan kaldıracağı ya da yeniden şekillendireceği meselesi uzun zamandır tartışılıyor.
2013’te Oxford’dan akademisyenler Carl Benedikt Frey ve Michael Osbourne
bir çalışma yayınlamış ve 2030’ların ortalarına gelindiğinde ABD’deki işlerin
yüzde 47’sinin yüksek risk altında olduğunu ileri sürmüşlerdi.
Geçen yıl, Dünya Ekonomik Forumu, İşlerin Geleceği 2018 raporunu yayınladı ve algoritmalar ile zeki makinelerin dünya çapında 133 milyon yeni rol
yaratacağı tahmininde bulundu. Rapora göre algoritmalar ve zeki makineler 2022’de 75 milyon işin yerini alacak, yani 58 milyon yeni iş ortaya çıkacak.
Rakamları ve yüzdeleri bir kenara bırakırsak; tüm raporlarda, haberlerde,
sosyal medyada öne çıkan fikir, otomasyon ve yapay zekânın vasıfsız işleri
ortadan kaldıracağı, uzmanlık gerektiren, iyi eğitimli işçilerin yapabileceği
işlerin devam edeceğidir. Vasıfsız işçiler gidecek, yerlerini yazılım mühendisleri, veri bilimciler, dijital iletişimciler ve çevrimiçi uzmanlar alacak.
Gerçekten böyle mi olacak? Otomasyon ve yapay zekânın tekrarlanan ve
öngörülebilir bilişsel ve fiziki görevleri yerine getireceği doğru. Ancak yapay
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zekâ ve makine öğrenmesinin pek tartışılmayan gizli bir tarafı
da var; üstelik çoğumuz bundan haberdar bile değiliz: Verinin
yeni montaj hattı.

olmaya başlıyor. Bu yeni işler, bu devrime güç veren makine öğrenmesi algoritmaları olmadan var olmayacak. Veri etiketleme,
montaj hattının bilişsel dengi gibi görünebilir; işçiler bedenen
mahvolmuyorlar ama bilişsel çaba harcıyorlar. Doğru, bu hâlâ

Yapay Zekâyı Kuran Sessiz Ordu
Son günlerde popüler olan bir söz var: “Veri, yeni petroldür.”
Doğru, veri, özellikle de yapay zekâ için gittikçe değerlenen yeni
bir meta. Makine öğrenmesi algoritmalarının çoğunu genellikle
devasa boyuttaki veri setleriyle eğitmek gerekiyor. Yapay zekâya
binlerce araba görseli göstererek onun arabayı tanımasını sağlayabiliyoruz. Ne kadar çok görsel, o kadar iyi tanıma.
Birinin, yani bir insanın yapay zekâyı bu eğitim verisiyle beslemesi gerekiyor. İnsanlar sistemde, neredeyse her görseli, her satırı ve her bir veri parçasını nöral ağlara yüklüyor. İşin boyutunu
anlatmak için şu örneği verebiliriz: Intel’e göre, sadece sürücüsüz araçlar her sekiz saatte 40 terabit veri üretiyor. Devasa… Bu
da binlerce ve binlerce saatlik insan emeği demektir. Görevleri
etiketleme sadece sürücüsüz araçlara veya otonom robotlara
özgü bir süreç değil. Makine öğrenmesi her yerde, hatta sağlıkta
bile… Görüntü tanıma yazılımları radyolojide, patolojide, kardiyolojide, onkolojide ve hatta psikiyatride de kullanılıyor.

Montaj Hattı 2.0

tekrara dayalı bir iş ama ürkütücü makinelerin başında olmak
yerine sandalyenizde oturuyorsunuz.
Görevlerin hacmi ve özellikleri düşünüldüğünde, veri işlemecilik
vasıfsız işçiler için büyük bir fırsat gibi görünüyor. Gelişmekte olan
ülkelerde yaşayanlar ya da iş bulmakta zorlananlar için bir nimet.

Veri İşlemenin Karanlık Tarafı
Sorumluluk, toplulukları güçlendiren ve çalışanlarını vasıfsızlığa mahkûm etmeyip bilgi ve becerilerini geliştiren şirketlerindir.
Tabii bunun bir de karanlık tarafı var. Piyasaya hiper rekabetçi fiyatlandırma ve yüksek kâr marjı hedefiyle giren bazı etiketleme
şirketleri, işlemecilerin ücretlerini çok düşük tutuyor. Saatte 1
dolara hatta daha azına çalışanlar var. Bu işlere girişen şirketler
aslında dijital çağda bir çeşit yeni kölelik düzeni kuruyor.
Otomasyon ve yapay zekânın gelişmesi milyonlarca işi yok ederken milyonlarca başka iş yaratıyor. Yapay zekânın yarattığı her
işin beceri ve bilgi istediği doğru değil, vasıfsızlar için de pek çok
yeni fırsat var. Gerçi kaybolan işlerle kıyaslandığında yaratılanlar az görünüyor ama yapay zekânın hâlâ emekleme aşamasın-

Veri işleme süreci insanlar tarafından yürütülen, yazılım araçları
geliştiren pek çok şirket var. Bunların bazıları kadrolu çalışanlara
sahip bazıları ise dış kaynak kullanıyor. Her halükârda, bu veri işleme ekipleri emeğin ucuz olduğu ülkelerde yaşıyor: Hindistan,
Çin veya çeşitli Afrika ülkeleri. Binlerce kişilik ekiplerden söz ediyoruz. Bazı şirketlerin 50.000 çalışanı var. Gece gündüz vardiyalar halinde çalışan bir milyondan fazla veri işlemeci var.

da olduğunu unutmayalım. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda

Fabrikalar ve imalathaneler daha akıllı, robotlarla dolu hale geldikçe, veri işleme çiftlikleri yapay zekâ çağında montaj hattı 2.0

lometreye ihtiyacımız olduğunu görürüz. Bu da veri girişçilerini

veri ve işlenmiş veri setlerine olan ihtiyaç hızla artacak.
Güvenilir öngörülerde bulunmak zor. Belki de yapabileceğimiz
en iyi şey, algoritmalarımız gibi davranmak: Bugünün gerçeklerine bak ve bu gerçeklere dayalı bazı müdahalelerde bulun.
Sadece sürücüsüz araçları hesaba katsak bile, tamamen otonom bir aracın bizi güvenle taşıması için hâlâ milyonlarca kiuzun bir süre daha meşgul edecektir.

“Fabrikalar ve
imalathaneler daha
akıllı, robotlarla dolu
hale geldikçe, veri işleme
çiftlikleri yapay zekâ
çağında montaj hattı
2.0 olmaya başlıyor.”
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İklim Değişikliği ve
Dönüşü Olmayan Yol
İklim değişikliğinde bir uçuruma mı
yaklaşıyoruz? Johnny Wood, Dünya
Ekonomik Forumunun blogundaki yazısında
bütün dünyada, ormanlardan denizlere
kadar, insanlığın eylemlerinin sonuçlarının
hissedildiğine ve bunun etkilerinin yıkıcı
olabileceğine dikkat çekiyor.
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Günümüzde dört ana iklim tehlikesi bulunuyor.

1

Felaketleri önlemek için acil
eylem gerekiyor. Dünya Doğal
Hayatı Koruma Vakfının
tahminlerine göre şu anki
küresel emisyon seviyeleri
gelecek yıllarda büyük ölçüde
düşürülse bile gezegenin
buzullarının üçte birinden
fazlası 2100’e kadar yok
olacak.”

Kutuplardaki Donmuş Toprak
Tabakasının Erimesi

Yükselen sıcaklıklar gezegenin yaklaşık beşte birini kaplayan
donmuş toprağı dengesizleştiriyor.
Kutuplarda sürekli donmuş halde bulunan toprak, kaya ve
kumu sabit tutuyor. Bu tabaka eridikçe buzdaki organik maddeyi ayrıştırıyor ve karbondioksit ile metan gibi zararlı sera gazlarını atmosfere salıyor.

Sıcaklık değişimi (oC)

Sıcaklık değişimi (oC)

Sonrasında tehlikeli bir döngü oluşuyor; salınan sera gazları
daha fazla iklim değişikliğine yol açıyor ve daha fazla donmuş
tabakayı eritiyor.
Alfred Wegener Enstitüsünden iklim üzerine çalışan bilim insanı Dr. Boris K. Biskaborn’un tahminine göre, kutuplardaki eriyen
tabaka, sıcaklıkları 2100’e kadar 0.27 derece kadar artırabilir.

Buzuldaki donmuş toprak

Dağdaki donmuş toprak

Buzuldaki aralıklı donan toprak

Güney kutbundaki
donmuş toprak

2

Amazon Ormanlarının Tahrip Edilmesi
Geri Dönülemez Bir Noktaya Ulaşıyor

Amazon yağmur ormanları tehlikeli bir hızla yok oluyor,
Brezilya’nın devlet verilerine göre her dakika üç futbol sahası
büyüklüğünde alan yok oluyor.
Amazon bölgesindeki ormansızlaşma hızlıca geri dönülemez
bir noktaya doğru ilerliyor ve bu durum, yağmur ormanlarının
Dünya’nın iklimini dengelemekteki hayati rolüne zarar veriyor.
Bilim insanları büyük miktardaki ormanlık alanların kurak çayırlara dönüşebileceği konusunda uyarıyor.
Ağaçlar büyük miktarlarda zararlı karbondioksidi gezegenin atmosferinden emiyorlar ve bu karbondioksit gövde ve dallarda depolanıyor. Büyük miktarlarda ağaç kesmek doğanın sera gazlarını
ayırma ve iklim değişikliğini yavaşlatma kabiliyetini azaltıyor.

Kilometrekare bazında alan

Brezilya’da Amazon’da ormansızlaşan alan (aylık)
(Eylül 2018’den Haziran 2019’a kadar

Eylül ‘18
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Ekim. ‘18

Kasım ‘18

Aralık ‘18

Ocak ‘18

Şubat ‘18

Mart ‘18

Nisan ‘18

11

Mayıs ‘18

Hzrn. ‘18

Derece bazında sıcaklık artışı
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Kümülatif küresel deniz seviyesi yükselmesi (1998-2015)

1997’den beri milimetre bazında kümülatif deniz
seviyesi yükselmesi

1880’den 2018’e küresel okyanus yüzeyi sıcaklığının
yıllık anormalliği / sapması

Isınan Sular Okyanusların
Ekosistemlerini Yok Ediyor

Okyanuslar sera gazı emisyonu tarafından yaratılan fazla ısının
çoğunu emiyor ve sonuç olarak su sıcaklıklarının hızla artmasına sebep oluyor.
Bu değişen şartlar okyanustaki doğal hayatın düzenini bozup
okyanus ekosistemlerini tahrip edebilir. İklim değişikliği kasırga veya mercanların renklerini kaybetmesi gibi sıradışı olayların
yaşanma ihtimalini artırıyor ve bu olaylar da balıkların, memelilerin ve diğer okyanus canlılarının yaşamını tehdit ediyor.
Sıcak sular aynı zamanda balıkların üreme alanlarını bozuyor ve
soğuk bir ortam arayan türlerin birçoğunun ölümüne yol açıyor.
Bu tür değişiklikler de yediğimiz yemekler de dahil olmak üzere
besin zincirini etkiliyor.
Sıcak okyanuslar ayrıca buzulları eritip, su seviyelerinin yükselmesine sebep olabiliyor ve dünya çapında kıyıdaki şehirlerin varlıklarını ve geçimlerini tehdit ediyor.
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Eriyen Buzullar Deniz Seviyelerinin
Yükselmesine Sebep Oluyor

İzlanda’daki Okjökull buzulu iklim değişikliğinden dolayı tamamen eriyen ilk buzuldu. Dünyadaki diğer buzullar da aynı kadere
mahkûm.
Himalayalar’da buzullar 20’nci yüzyılın sonundakinden iki kat
hızla eriyor. Dünyanın en yüksek dağları ve Hindukuş bölgesi
1970’lerden beri buzullarının yüzde 15’ini kaybetti.
Eriyen buzullar deniz seviyelerinin yükselmesine, kıyıdaki erozyonların hızlanmasına ve daha yıkıcı hava olaylarına sebep
oluyor.
Felaketleri önlemek için acil eylem gerekiyor. Dünya Doğal
Hayatı Koruma Vakfının tahminlerine göre şu anki küresel
emisyon seviyeleri gelecek yıllarda büyük ölçüde düşürülse
bile gezegenin buzullarının üçte birinden fazlası 2100’e kadar
yok olacak.

12

Asmalı Mescit Mahallesi, Meşrutiyet Cd.
No: 63, 34430 Beyoğlu/İstanbul
+90 (212) 252 29 00
info@iso.org.tr
www.iso.org.tr

