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ABD’de ve küresel 
planda yükselen düzen 
karşıtı dalganın kısa 
sürede durulacağını 
beklememek 
gerekiyor. Bunun 
sistem üzerindeki 
etkileri gelecek 
yıllarda politikanın 
gündeminden 
inmeyecek gibi 
görünüyor. ABD’de 6 
Kasım günü yapılan ara 
seçimlerin sonuçları en 
başta bunu gösteriyor. 

DDünyanın gündemine yerleşen son seçimlerde ABD’li seçmenler artık iki yıl 
öncekinden farklı bir ülkede yaşamakta olduklarını onayladılar. Seçmenler 
Başkan Trump’a çizgisini değiştirmesi gerektiğini açık bir şekilde deklare 
etmek yerine, Demokratlara Temsilciler Meclisi’nde görece asgari bir za-
fer bağışlarken daha kayda değer olduğu ileri sürülebilecek olan Senato’da 
Trump’ın desteğini artırdılar.

Cumhuriyetçe stratejist Ed Rogers’in Washington Post’da yazdığı gibi, 
“Seçmenler Trump’ı reddetmek imkânına sahipken bunu yapmadılar. 
“Yorumların çoğu bu yıl yapılacak olan ara seçimlerin bizim bir ülke olarak 
kim olduğumuzla ve ABD’nin ne demek olduğuyla ilgili olduğunu söylüyor-
du. Şimdi, göründüğü kadarıyla çok sayıda ABD’li Trump’ı destekliyor.”

Başkan Trump’ın görevde bulunduğu 22 ay boyunca yönetimin izlediği po-
litikaların temel yaklaşımları entelektüel destekten yoksun kaldı. Yerleşik 
düzenin önde gelen düşünürleri onun bölücü taktiklerini mahkûm ettiler, 
ama bazı yakınmalarına hak verdiler.

Çin üzerine: Bush yönetiminin Hazine Bakanı ve Çin’le ilişkilerin önde gelen 
savunucularından Hank Paulson seçimlerin ertesi günü Shanghay’da yaptı-
ğı bir konuşmada, Trump’ın Çin’e karşı izlediği sert politikanın yanında saf 

Kabilecilik 
Onaylandı

ABD’de Ara Seçim Sonuçlarının Gösterdikleri:
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tuttu. Kötü ilişkilerden Çin’i sorumlu tutu ve bunların düzeltil-
mesinni sorumluluğunun Çin’de olduğunu ileri sürdü.

Küreselleşme üzerine: Önde gelen demokratlar bile Trump’ın 
dahice yaklaşımlarından birinin diğer bütün politik liderlerin 
hemen hepsinin atladığı bir konuyu -ekonomik bakımdan küre-
selleşme patlamasından dışlanmış olan seçmen yığının ruh ha-
lini- yakalamakta yattığını söyledi. Şimdi o aynı politikacılar bu 
kesimlere seslenebilmek için yırtınıyorlar. 

Milliyetçilik üzerine: Stanford Üniversitesinden Francis 
Fukuyama, Eylül ayında Axios’a verdiği bir mülakatta özgül 
ABD göçmenlerinden ayrı olarak bir Amerikan kimliği fikrini sa-
vunmuştu: “Bugünkü çeşitlilik gösteren toplumumuza uygun 
düşecek ve gene de bizi bir arada tutabilecek bir Amerikan ulu-
sal kimliği duygusunu nasıl yaratabileceğimizi düşünmeliyiz.”

“Önde gelen demokratlar 
bile Trump’ın dahice 

yaklaşımlarından birinin 
ekonomik bakımdan 

küreselleşme patlamasından 
dışlanmış olan seçmen yığının 

ruh halini yakalamakta 
yattığını söyledi. Şimdi o aynı 

politikacılar bu kesimlere 
seslenebilmek için yırtınıyorlar.”

Robert Kagan, Brookings Enstitüsü Timothy Snyder, Yale Üniversitesi Charles Kupchan, Georgetown Üniversitesi

Robert Kagan (Brookings Enstitüsü)
 “Seçim sonuçlarında; göçmen karşıtı duygular, koruma-
cılık ve dış politikada küresel sorumluluklardan uzaklaşıp 
dolaysız çıkarlara daha dar odaklanma olarak özetleye-
bileceğimiz ‘Önce Amerika’ yaklaşımından bir uzaklaş-
maya işaret eden hiçbir şey yok. ABD’de milliyetçiliğin 
iki tanımı arasında bir gerilim söz konusu. Bunlardan 
biri; Bildirge’nin evrensel ilkelerine dayalı olan -ve kuru-
cu babaların gayesi olan, diğeri de kültür ve uygarlık (ve 
ırk) fikirlerine dayalı olan tanım. Ben bugün milliyetçiliğin 
‘beyaz milliyetçilik’ olarak bir diriliş yaşamakta olduğunu 
düşünüyorum ve aynı şekilde genel olarak grup kimliğine 
odaklanmanın da.”

Timothy Snyder (Yale Üniversitesi)
“Demokratlar bir ‘düzeltme’ ve 2016 öncesi politikaya geri 
dönüş sağlayamadılar. Demokratlar oylarını yükselttiler, 
çünkü bir şeye karşı çıktılar. Ve bunu doğru yaptılar.

Milliyetçilik iki yönde de kesebilir. Biz ve onlar şeklindeki bir 
sistem olabilir; yani ‘onlar’ın ‘bizim’ kurumlarımıza katılma-
larının engellendiği bir sistem. Çok sayıda eyalette seçmen-
lerin baskılanmasının mantığı budur. Seçmenlerin baskılan-
masının adının konması ve galebe çalmasının engellenmesi 
önemlidir. Galebe çalması sadece adil olmamakla kalmaz, 
milliyetçiliği sistematik dışlamanın bir biçimine dönüştü-
rür. Bunun mantığı da demokrasiden uzaklaştırır ve yöneti-
len demokrasiye ya da otoritarizme götürür.”

Charles Kupchan (Georgetown Üniversitesi) 
“Ara seçimlerin sonuçları ortada kaldı. Temsilciler Meclisi 
Demokratlara geçti, ama Senato öteki yola gitti. Kilit 
yarışlar da aynı yolu izledi. Hem burada hem Avrupa’da 
liberal demokrasinin kalbi ve ruhu için giden bir müca-
delenin içindeyiz. Ama, en azından şimdilik, Trump kendi 
iktidarına yönelik yeni ve güçlü bir denetimle karşılaşa-
cak. Bu, iyi bir gelişme.

Bazı Seçim Değerlendirmeleri
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22-25 Ocak 2019 tarihlerinde İsviçre’nin 
Davos kasabasında düzenlenecek olan Dünya 
Ekonomik Forumunun yıllık toplantısının 
konusu Küreselleşme 4.0 olarak belirlendi. 
Dünya kısa sürede durulmayacak ekonomik ve 
politik altüstlükler yaşıyor. Dördüncü Sanayi 
Devrimi’nin kuvvetleri yeni bir ekonomi ve 
yeni bir küreselleşme biçimi getirdi. Bunların 
her ikisi de ortak iyiyi korumak için yeni 
yönetişim biçimleri gerektiriyor. 

KLAUS SCHWAB

Küreselleşme 4.0 
ile Nasıl 
Baş Edeceğiz?
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İkinci Dünya Savaşından sonra uluslararası topluluk ortak bir 
gelecek biçimlendirmek için bir araya gelmişti. Şimdi bunu gene 
yapmak gerekiyor. Küresel finansal krizden bu yana geçen 10 yıl 
içinde yaşanan yavaş ve eşitsiz toparlanma yüzünden, bugün 
toplumun önemli bir kısmı sadece politikaya ve politikacılara 
değil, küreselleşmeye ve onun altında yatan ekonomik sisteme 
karşı da hoşnutsuz ve öfkeli. Ortaya çıkan yaygın güvensizlik ve 
düş kırıklığı koşullarında popülizm statükoya bir alternatif ola-
rak artan ölçüde çekicilik kazanıyor.

Ne var ki popülist söylem iki kavram -küreselleşme (globalization) 
ile küreselcilik (globalism)- arasındaki önemli farkı atlıyor, hatta 
çarpıtıyor. Küreselleşme fikirlerin, insanların ve malların hareketi 
ile teknoloji tarafından desteklenen bir olgudur. Küreselcilik ise 
ulusal çıkarlar karşısında neoliberal küresel düzene öncelik tanı-
yan bir ideolojidir. Küresel bir dünyada yaşamakta olduğumuzu 
kimse inkâr edemez. Ancak bütün politikalarımızın “küreselci” 
olması gerektiği son derece tartışmalı bir görüştür.

Kaldı ki, yaşamakta olduğumuz bu kriz anı küresel yönetişim mi-
marimiz hakkında önemli sorular gündeme getirdi. Artan sayıda 
seçmen “küresel kuvvetlerden kontrolü geri almak” talebini gün-
deme getirirken sorun işbirliği gerektiren bir dünyada egemenli-
ğin nasıl restore edilebileceğidir. Korumacılıkla ve milliyetçilikle 
ekonomileri kapatmak yerine yurttaşlar ile liderleri arasında, her-
kesin kendini evinde güven içinde hissedeceği ama dünyaya açık 
kalmaya devam edeceği şekilde, yeni bir sosyal sözleşme oluştu-
rabilmeliyiz. Bunu başaramazsak sosyal dokumuzun süregiden 
parçalanması nihayetinde demokrasinin çöküşünü getirebilir.

Ayrıca Dördüncü Sanayi Devrimi ile bağlı meydan okumalar eko-
lojik kısıtların hızla artması, uluslararası düzenin artan ölçüde 
çok kutuplu hale gelmesi ve eşitsizliğin yükselişiyle çakışmakta-
dır. İç içe geçen bu gelişmeler küreselleşmenin yeni bir aşamasını 

getiriyor. Bu aşamanın insanlık durumunu iyileştirip iyileştireme-

yeceği kurumsal, yerel, ulusal ve uluslararası yönetişimin bu ko-

şullara zamanında uyarlanıp uyarlanamayacağına bağlıdır. 

Bu arada kamu-özel işbirliği için yeni bir çerçeve biçimleniyor. 

Kamu-özel işbirliği, özel sektörün ve açık piyasaların ekono-

mik büyümeyi, çevrenin sürdürülebilirliğini ve sosyal kapsayı-

cılığı gözden kaçırmadan ortak iyiye yönlendirmesiyle ilgilidir. 

Ama ortak iyiyi belirlemek için önce eşitsizliğin kök nedenlerini 

saptamalıyız.

Örneğin, açık piyasalar ve rekabetin artması uluslararası arena-

da mutlaka kazananlar ve kaybedenler yaratırken, ulusal düzey-

de eşitsizlik üzerinde çok daha belirgin bir etkiye neden oluyor 

olabilir. Ayrıca, Dördüncü Sanayi Devrimi iş modelleri, prekarya 

ile ayrıcalıklılar arasındaki büyüyen bölünmeyi daha da pekişti-

riyor. Bu iş modelleri çoğu zaman sermaye ya da fikri mülkiyet 

sahipliğinden rant üretiyor.

Bölünmeyi kapatmak için inovasyon güdümlü yeni bir ekono-

mide yaşamakta olduğumuzu ve kamusal güveni korumak için 

yeni küresel normlara, standartlara, politikalara ve konvansi-

yonlara ihtiyaç olduğunu anlamamız gerekiyor. Yeni ekonomi; 

daha şimdiden sayısız sektörü bozdu ve yeniden düzenledi ve 

milyonlarca işçiyi yerinden etti; değer yaratımı bilgi yoğunluğu-

nu artırarak üretimi maddesizleştiriyor; gerek içeride ürün, ser-

maye ve işgücü piyasalarında, gerekse farklı ticaret ve yatırım 

stratejileri benimseyen ülkeler arasındaki rekabeti yükseltiyor. 

Ve, özellikle teknoloji şirketlerine ve onların verilerimizi kulla-

nım şekline olan güveni derinden sarsıyor.

Teknolojik değişimin benzeri görülmedik bir hız kazanmış olma-

sı, sağlık, ulaşım, iletişim, üretim ve enerji vb. sistemlerimizin 

bütünüyle dönüşüm geçireceği anlamına geliyor. Bu değişimi 

“Bugün gündemde olan 
değişimler belli bir ülkeye, 

sektöre ya da meseleye 
özgü değildir. Evrenseldir 
ve o yüzden evrensel bir 

yanıt gerektirir.”

İ Klaus Schwab
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yönetmek sadece ulusal ve uluslararası işbirliği için yeni çer-
çeveler değil, aynı zamanda yeni bir eğitim modeli ve işçilere 
yeni beceriler öğretecek programlar da gerektiriyor. Robotik ve 
yapay zekâdaki ilerlemelerle birlikte, giderek yaşlanan toplum-
larda, bir üretim ve tüketim anlatısından bir paylaşım ve bakım 
anlatısına geçmek zorunda kalacağız.

Küreselleşme 4.0 daha yeni başladı, ama henüz buna büyük 
ölçüde hazırlıksızız. Zamanını doldurmuş bir zihniyete takılıp 
kalmak ve mevcut süreç ve kurumlarımızla yol almaya çalış-
mak işe yaramayacaktır. Bunun yerine, bizi bekleyen yeni fır-
satlardan yararlanabilmek ve bugün yaşadıklarımıza benzer 
yıkımlardan kaçınabilmek için onları yeni baştan tasarlama-
mız gerekiyor.

Yeni ekonomiye yeni bir yaklaşım geliştirirken bunun sıfır top-
lamlı bir oyun olmadığını unutmamalıyız. Mesele serbest tica-
ret mi korumacılık mı, teknoloji mi işyerleri mi, göçmenler mi 
yurttaşlar mı, büyüme mi eşitlik mi meselesi değildir. Bunların 
hepsi yanlış ikilemler. Bu ikilemlerden, “veya” değil “ve” seçe-
neğini tercih eden politikalar geliştirerek kaçınabiliriz. Böylece 
bütün çıkar kümelerinin paralel izlenmesi mümkün olabilir.

Kuşkusuz, karamsarlar politik koşulların, Küreselleşme 4.0 ve 
yeni ekonomi konusunda üretken bir diyaloğun önünde engel 
olarak durduğunu ileri sürecektir. Ama gerçekçiler şimdiki duru-
mu mevcut sistemdeki boşlukları araştırmak ve yeni bir gelecek 
yaklaşımı için gereken koşulları belirlemek için bir fırsat olarak 
değerlendirecektir. İyimserler ise gelecek yönelimli sosyal pay-
daşların ortak çıkarlara ve giderek ortak gayelere dayalı bir top-
luluk yaratacağına dair umut besleyecektir.

Bugün gündemde olan değişimler belli bir ülkeye, sektöre ya 
da meseleye özgü değildir. Evrenseldir ve o yüzden evrensel bir 

yanıt gerektirir. Yeni bir işbirliği yaklaşımı benimsemeyi becere-
memek insanlık için bir trajedi olur. Ortak bir küresel yönetişim 
planı hazırlamak için şu andaki kriz yönetimine boğulup kal-
maktan kaçınmalıyız.

Bu görev uluslararası topluluktan özellikle iki şey talep ediyor: 
Bütün sosyal paydaşların kalıcı diyaloğa angaje olması ve kendi 
kısa vadeli kurumsal ve ulusal kaygılarının ötesinde sistematik 
düşünebilmek için daha yüksek hayal gücü.

Küreselleşme 4.0:  
Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında 
Küresel Mimariyi Biçimlendirmek
Dünya Ekonomik Forumunun 2019 Toplantısının 
çağrısında küresel işbirliğinin yeni bir aşaması olarak 
tanımlanan Küreselleşme 4.0’ın belirleyici özellikleri 
şöyle tarif ediliyor: 

Ortak değerlere dayalı bir dünya düzeninden yeni bir 
küresel mimari yaratmaya çalışan rakip anlatılar ta-
rafından biçimlendirilen “çok konseptli” bir dünyaya 
geçmekteyiz. Gelişmesinin önünde yeni gezegensel 
sınırlar olan bir dünyada yaşıyoruz. Dördüncü Sanayi 
Devrimi’ne adım atıyoruz. Fiziksel, dijital ve biyolojik 
dünyaların ileri teknolojileri bir araya gelerek insanlık 
tarihinde görülmedik hız ve ölçekte inovasyonlar ya-
ratıyor. Bütün bu dönüşümler bireylerin, hükümet-
lerin ve şirketlerin kendi aralarındaki ve genel olarak 
dünya karşısındaki ilişkilerini değiştiriyor.
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Yolcu vagonu, tren yolculuğunun altın çağından kalmaydı. Compagnie 
Internationale des Wagons-Lits şirketinin 1913’te hizmete alınan 2419D 
numaralı vagonu, maun duvarlı bir yemek alanına sahipti. 11 Kasım 
1918’de Fransız mareşali Ferdinand Foch’un mobil ofisi olan vagon, ku-
zey Fransa’da, Compiègne’nin dışındaki ormanlarda park etmişti. Fransız, 
Alman ve İngilizlerden oluşan sekiz kişilik ekip, geceyi küçük ahşap masa-
nın etrafında sigara içerek garip bir samimiyet içinde geçirmiş, Fransa’nın 
acımasız barış koşullarını tartışmışlardı. Foch müzakereyi reddetmişti: 
Almanlar önerilen ateşkesi ya kabul edecek ya da gideceklerdi. Sabah saat 
5:12’de Alman Katolik politikacı Matthias Erzberger imzayı attı ve şöyle 
dedi: “70 milyonluk bir ulus acı içinde kıvranıyor ama ölmüyor.” Foch yine de 
el sıkışmaya yanaşmıyordu. Fransa 1919’da Versailles’daki barış görüşme-
lerinde Almanya’ya da aynı aşağılanmayı yaşatmıştı. Foch’un şöyle dediği 

Dünya Liderlerine 
1918’den Dersler 

Yazar  
Simon Kuper, 
Financial Times 
Magazine’deki 
yazısında yakında 
Paris’te toplanacak 
dünya liderlerine 
1918’den çıkarmaları 
gereken dersleri 
derledi.

SIMON KUPER

Y
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söylenir (en azından Winston Churchill’e göre): “Bu barış değil. 

20 yıl sürecek bir ateşkes.” Söylediği gibi de oldu. 1940’ta Hitler 

aynı vagonda (bir zamanlar Erzberger’in oturduğu koltukta 

oturan başka bir Fransızdan) Fransa’yı teslim aldı ve ardından 

Compiègne’deki anıtları dinamitle havaya uçurdu. Sadece ço-

rak araziye bakan Foch’un heykeli sağlam bırakıldı. 1918 ateş-

kesi, bugün diğer ülkelere nasıl davranılmaması gerektiği ko-

nusunda bir örnek teşkil ediyor. Tarihçi Margaret MacMillan, 

Almanya’nın aşağılanmasının İkinci Dünya Savaşı’na yol açan 

bir domino etkisi yaratmadığını söylüyor. Ne de olsa arada 20 

yıl var. Yine de Compiègne’yi ziyaret ettiğinizde, ister istemez 

bugünle paralellik kuruyorsunuz. Yakında Paris’te toplanacak 

dünya liderlerine 1918’den çıkarılacak bazı dersleri hatırlatalım.

● Uluslararası ilişkilerde, rakiplerinize uzun vadeli iş ortakları 

gibi davranın. Tekrar buluşacaksınız ve kısa vadeli kazançlar 

için onları incitirseniz, bunu asla unutmazlar. Donald Trump 

buna dikkat etmeli ama 

Avrupalı liderler de Brexit 

konusunda dikkatli olma-

lı: İngiltere’ye “Versailles 

aşağılanması” yaşatma-

mak için temkinliler.

● Milliyetçi tutkuları hareke-

te geçirmek kolaydır ama 

sonra yatıştırmak zordur. 

Foch’un Almanya’yı cezalandır-

masının (başlarda elindeki silahtan 

daha fazlasını teslim etmesini talep etmek gibi) bir nedeni 

Fransızların dört yıllık ölümcül dönemin tazminatını iste-

mesiydi. Milliyetçiliğin duygusal gücü başka hiçbir ideolojide 

yoktur. (Mesela liberalizm için can verecek çok insan çıkmaz.) 

Her politikacı bu güçten nasiplenmek ister. Fakat ölçüyü ka-

çırmamak çok zordur.

● Aşağılanmış bir ülke günah keçisi aramaya başlar. Öfkeli ka-

labalıkların içinden mutlaka şiddete başvuracak birileri çı-

kar. Erzberger’in ateşkesi imzalamaktan başka şansı yoktu. 

Ülkesi kargaşa içindeydi: 9 Kasım’da Kayzer’in görevinden 

çekilmesinin ardından komünist bir devrim ufukta görünü-

yordu. Almanya’nın yeni sivil liderleri ve General Paul von 

Hindenburg, telgraf göndererek ateşkesi imzalamasını is-

temişlerdi. Ancak imzayı attığı anda günah keçisine dönüş-

türüldü. Bir yıl sonra Hindenburg şöyle sızlanıyordu: “Bir 

İngiliz generalin çok doğru bir şekilde söylediği gibi, Alman 

ordusu ‘sırtından bıçaklanmıştır’.” Bir efsane doğdu: “Kasım 

suçluları” ihanet etmemiş olsaydı, Almanya savaşı kazana-

caktı. Bu hainler cezalandırılmalıydı. Tagliche Rundschau 

gazetesinde Erzberger için şöyle yazılıyordu: “Bir kurşun ka-

dar yuvarlak ama kesinlikle kurşun geçirmez değil.” 1921’de 

bir spa merkezinde aşırı sağcı bir terörist tarafından öldü-

rüldü. Tarihçi Paul Fussell, Thomas Keneally’nin ateşkes 

hakkındaki romanı hakkında şöyle yazıyordu: “20’nci yüzyıl 

Matthias Erzberger’lere müsamaha göstermeyecek. Hem 

medeniler hem de akılları başında.”

● Refah kırılgan bir şeydir. Hitler o muhteşem 2419D numa-

ralı vagonu tekrar Berlin’e getirtti ve Lustgarten’de sergi-

letti. Vagon Nisan 1945’te muhtemelen kazara Gotha ya-

kınlarında yandı. Sadece metal iskeleti kaldı. Savaş sonrası 

Doğu Almanya, 1913 standartlarında pek bir şey üretmedi 

ve bu iskelet kırılmadan önce, 30 yıl 

boyunca Gotha istasyonuna mal 

taşımaya devam etti. Bugün 

Compiègne’de sergilenen va-

gon savaş öncesi üretim seri-

sinden başka bir vagondur.

● Savaş savaşı doğurur. 

Foch, Hitler’in ortaya çıkma-

sına yol açtı; Versailles’da 

çizilen Ortadoğu sınırla-

rı bölgenin bugünkü durumuna yol açtı; Kore savaşları da 

henüz sona ermedi; Amerikan iç savaşı da kuzey-güney 

kültür çatışmasında devam ediyor. Ancak Compiègne’nin 

1914-1918 müzesinde gezerken, Franko-Cermen çatışması-

nın Kartaca savaşları kadar eskide kaldığını hissediyorsu-

nuz. Günümüzde, savaşma olasılıkları en düşük iki komşu 

ülke Almanya ile Fransa’dır. Bu büyük oranda savaş son-

rası Avrupa işbirliğinin sonucudur. Yine de bölgedeki barış 

AB’nin en büyük kozu olamaz. Avrupalılar barışın cepte ol-

duğunu düşündükleri için şimdi başka bir soru soruyorlar: 

“Benim için en son ne yaptın?”

● Savaşın olmaması siyasi bir başarıdır. Güzel görünsün diye, 

Ateşkes 11’inci ayın 11’inci gününün 11’inci saatinde yürürlüğe 

girdi. Ateşkesin imzalanmasıyla ilan edilmesi arasında geçen 

beş saatte yaklaşık 2738 kişi öldü. Son ölen, ABD’li Henry 

Gunther, Alman siperlerine saldırırken saat 10:59’da öldü.

“Günümüzde, savaşma 
olasılıkları en düşük iki komşu 

ülke Almanya ile Fransa’dır. 
Bu büyük oranda savaş sonrası 
Avrupa işbirliğinin sonucudur.”
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Sayın Başkan, 
5 Yıl Sonra 
Kendinizi Nerede 
Görüyorsunuz?
“Beş yıl sonra Almanya’da Angela Merkel ve 
İngiltere’de Theresa May siyaset sahnesinden 
silinmiş olacak. Türkiye’de Recep Tayyip Erdoğan ve 
Çin’de Xi Jinping ise ülkelerinin başında olacak ve 
jeopolitiği şekillendirecek.”
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“Bloomberg,  
“World Leaders’ Political 
Check” raporuyla, dünya 

liderlerinin siyaset 
sahnesinde ne kadar 

kalabileceğini araştırdı.”

Bloomberg’in “World Leaders’ Political Check” raporu böyle 
diyor. Rapora göre, Fransa’da Emmanuel Macron ve muhte-
melen Suudi Arabistan’da Muhammed bin Salman, önümüz-
deki altı ay içinde iktidardan düşecek.

● En kırılganlar: Güney Afrika’da Cyril Ramaphosa ve 
Arjantin’de Mauricio Macri, önümüzdeki yıl yapılacak se-
çimlerde zorlanacaklar. Theresa May’in de durumu belirsiz-
liğini koruyor ve Mart’ta Brexit görüşmeleri var.

● Sıradakiler: Japonya’da Shinzo Abe’nin 2021’de görevden 
ayrılması bekleniyor. Merkel de aynısını yapacağını söyledi 
ama o kadar dayanamayabilir de.

● Tahmini zor: İsrail’de Benjamin Netanyahu kendini demir 
parmaklıklar ardında bulabilir ama Bloomberg’in zaman 
çizelgesi, bir dönem daha görevde kalacağını öngörüyor. 
Nijerya’da Muhammadu Buhari de zor durumda ama ge-
lecek yıl yapılacak seçimleri de kazanacak gibi duruyor. 
Macron’un, popülaritesini artırmazsa, 2022’de yeniden se-
çilmesi mümkün görünmüyor.

● Daha gitmiyorlar: Trump’ın yeniden seçilmesi güçlü bir 
olasılık. Venezuela’da Maduro da en erken 2024’e kadar gö-
revde kalacak ama elbette bunun bir garantisi yok. İran’da 
79 yaşındaki Ayetullah Hamaney muhtemelen ölene kadar 
iktidarda kalacak ve en azından dokuz yıl daha yaşaması 
bekleniyor.

● Hiçbir yere gitmiyorlar: Erdoğan 2028’e kadar ve hat-
ta daha sonrasında da Türkiye’deki hâkim figür olacak. 
Rusya’da Vladimir Putin’in görev süresi sınırlı ama 2024’ten 
önce kenara çekilmesi mümkün görünmüyor. Xi, ölene ka-
dar iktidarda kalabilir.

● Önlerinde uzun bir gelecek olan genç otokratlar: Kuzey 
Kore’de Kim Jong-un henüz 30’lu yaşlarının ortalarında. 
Muhammed bin Salman’ın gücü azalabilir ama o da henüz 
33 yaşında ve yıllarca statüsünü koruyabilir.

B

Shinzo Abe ve Xi Jinping

Vladimir Putin ve Benjamin Netenyahu

Nicolas Maduro

Kim Jong-un ve Donald Trump

Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan
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Sağ kanat fanatikleri 
tarafından 
“Tropiklerin 
Trump’ı” diye anılan 
Jair Bolsonaro, 
başkanlık seçimini 
kazandı. WorldPost 
Yayın Yönetmeni  
Nathan Gardels, 
Brezilya seçimlerinin 
sonuçlarını 
değerlendirdi.

DDurum ortada: Tepkisiz bir elit, meşruluğunu halkın iradesinden alan bir sis-
temde ortalama vatandaşı ortada bırakırsa, öfkeden kudurmuş tribünlere 
oynayan demagoglar iktidarı ele geçirir. Buna parçalanma tehlikesi, kuru-
nun yanında yaşı da yakan ateşli bir isyan, cumhuriyetlerin ayakta kalma-
sının garantisi olan kurumsal kontrol ve denge bütünlüğüne karşı yapılmış 
saldırıları da ekleyin… “Büyülü düşünme”, yetersizlik ve yabancı düşmanlı-
ğına dayanan tutkular insanları ele geçirince, özenle inşa edilmiş olan her 
şey yok edilir. Can çekişen bir siyasi sınıfa karşı olan isyan, demokratik hükü-
metin kendisine karşı bir ayaklanmaya dönüşür.

Şu an için açık olan bir şey varsa o da, bulunduğumuz noktanın, seçimlerin 
normal seyrinde kullandığımız eski yöntemlerle geriye dönebilmekten çok 
uzak olduğudur. Artık tüm umut, zeitgeist’in (zamanın ruhu) bir sonraki 
turu başladığında demokrasiyi yenileme kabiliyetimize kaldı.

Brezilya’nın eski başkanı Fernando Henrique Cardoso, São Paulo’da yazdığı 
bir yazı ile bu siyasi depremin arkasında yatanı şöyle anlatıyor: “Bolsonaro; 

Brezilya: 
Yıkılan Son 
Domino Taşı 

NATHAN GARDELS
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eski parti liderleriyle birlikte tüm Brezilya siyasi sisteminden 
umudunu kesmiş olan halkın öfke tsunamisinde sörf yaptı. Halk 
artık temsili demokrasinin, ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden 
şüphe eder olmuştu; Balsonaro bu yüzden başarılı oldu. Bu hoş-
nutsuzluk, Brezilya tarihinde daha uzunu görülmemiş şiddetli 
bir ekonomik durgunlukla birleşti.”

“Yolsuzluklara Duyulan Öfke  
Her Şeyin Önünde” 
Şöyle devam ediyor Cardoso: “Her yerde olduğu gibi Brezilya’da 
da, sosyal ağların gücü ve eski sosyal kalıpların bozulması bun-
da büyük rol oynamıştır. Toplum eski bütünlüğünü kaybetti. Bir 
zamanlar siyasal proje ve ideolojilere anlam kazandıran siyasi 
parti ve sendikalar; artık yeterince destek ve dayanışma görmü-
yor. İnsanların politik tercihleri genellikle sosyal ağlarda yayılan 
mesajlarla yönlendiriliyor. Siyasi partilerin, devlet adamlarının 
ve liderlerin yolsuzlukları ortaya çıktığında halkın politikacılara 
duyduğu öfke, tüm diğer endişeleri gölgede bırakıyor. Brezilya’da 
olan şey tam olarak budur.” 

Askeri yönetim dönemine dikkat çeken Cardoso, “Benim kuşa-
ğım için demokrasi en önemli amaç oldu. Bu her zaman böyle 
olmaya devam edecek. Bugün demokrasi, başka yerlerde oldu-
ğu gibi, Brezilya’da da risk altında olabilir. İnsan hakları ve hu-
kukun üstünlüğü tehdit altındaysa bize düşen karşı koymak ve 
direnmektir” diye ekliyor. 

“Koalisyon Başkanlığı Bir Paradoks” 
Vinicius Mariano de Carvalho ise Brezilya’da yaşanan bu krizin 
temel nedenini acımasız bir askeri yönetimden demokrasiye 
yapılmış eksik geçişte görüyor ve Brezilya’daki “koalisyon baş-
kanlığı”nı işaret ediyor: “Başkanın partisi, Avam Kamarasında 

çoğunluğu elde edemediği takdirde diğer partilerle koalis-
yon kurmak zorunda. Bu da güçlü ama aynı zamanda kong-
re tarafından rehin tutulan bir başkan paradoksu yaratıyor. 
Diktatörlük sonrası ortaya çıkan siyasi modelden kaynaklanan 
bu gerginliğin, Brezilya’nın demokrasisinde bir kırılma yaratma-
sı an meselesiydi. Bu sistemin ürettiği felç ve kaosun sonucu 
olarak, Brezilya nüfusunun önemli bir kısmı, askeri rejime öz-
lem duyuyor.”

“Brezilya’nın Kültüründe Muhafazakârlık Var”
Rosana Pinheiro-Machado da yaşanan bu durumda Brezilya’nın 
kurumsal zayıflığının etkisi olduğunu kabul diyor: “Bugün gör-
düklerimizin çoğu yeni şeyler değil. Brezilya’nın demokrasisi 
hem kurumsal hem de kültürel açıdan her zaman kırılgandı. 
1985’te askeri diktatörlük sona erdi ama sonrasında dahi ülkede 
aşırı sağ ve aşırı muhafazakâr ideolojilerden kaynaklanan oto-
riter tedbirler ve politik istikrarsızlık sürdü. Yolsuzluk gittikçe 
artıyor. Bu nedenle son 25 yılda iki başkan görevden alındı.”

Rosana Pinheiro-Machado, bir antropolog olarak daha derin 
başka nedenlere de işaret ediyor ve Brezilya’nın kültürel olarak 
da oldukça muhafazakâr olduğunu söylüyor: “Brezilya, dünya-
nın en büyük Katolik topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve son 20 
yılda Evanjelist Neo-Pentakostal kiliselerin sayısında da hızlı bir 
artış oldu. Hristiyanlığın aile, cinsiyet ve cinsellikle ilgili değerle-
ri Brezilya kültüründe hâlâ köklü şekilde duruyor.”

Rosana Pinheiro-Machado; “Ayrıca Brezilya’da şiddet yaygın. 
Polis şiddeti, özellikle yoksul siyahların yaşadığı bölgelerde daha 
fazla. Bilim insanı ve politikacı Abdias Nascimento, bu şiddete 
‘Siyah Brezilyalıların soykırımı’ diyor. Bugün en son ‘şiddet hari-
tası’ bize cinayetlerin yüzde 71’nin siyahlar arasında yaşandığını 
gösteriyor. Brezilya kadınlar, yerli gruplar, gey ve trans bireyler 
için dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri.”

“Başkanın partisi, Avam 
Kamarasında çoğunluğu elde 

edemediği takdirde diğer 
partilerle koalisyon kurmak 

zorunda. Bu da güçlü ama aynı 
zamanda kongre tarafından 

rehin tutulan bir başkan 
paradoksu yaratıyor.”

Jair Bolsonaro
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Kai-Fu Lee, 
Bloomberg 
Opinion’daki 
analizinde 
gelişmekte 
olan ülkeler 
için bir yapay 
zekâ stratejisi 
öneriyor.

Son yıllarda Çin ve Hindistan, ülkelerin kalkınma basamaklarına nasıl tırma-
nabileceklerine dair iki farklı model sundu. Çin modelinde, bir ulus, nüfusu-
nu ve düşük maliyetleri kaldıraç olarak kullanarak, bir mavi yakalı imalat 
zemini oluşturdu. Ardından durmadan çalışarak daha iyi ve daha teknoloji 
yoğun mallar üretip değer zincirini geliştirdi.

Hindistan modelinde ise, bir ülke geniş İngilizce konuşan nüfusunu düşük 
maliyetle birleştirip, iş süreçleri ve yazılım deneme gibi alanlarda, ucuz, be-
yaz yaka işlerin merkezi haline geldi. Bu başarılı olursa, nispeten az beceri 
gerektiren işler yavaş yavaş daha ileri beyaz yaka sektörlere de evrilebilir.

İki model de ülkenin tekrara dayalı, sosyal olmayan ve büyük oranda yara-
tıcılık gerektirmeyen işlerde maliyet avantajlarını temel alır. Fabrikalardaki 
el emeğinde de böyledir, çağrı merkezlerindeki işlerde de… Ne yazık ki, ge-

Yapay Zekâ 
Gelişmekte 
Olan Dünyayı 
Mahvedebilir

S
KAI-FU LEE
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lişmekte olan ekonomiler için yapay zekâ tam da bu tür işlerde 

öne çıkıyor.

Yapay zekâ çarpıcı biçimde fabrikaların otomasyonunu hızlandı-

rıyor ve müşteri hizmetleri veya tele-pazarlama gibi rutin işleri 

devralıyor. Yapay zekâ bu işleri, gelişmekte olan ülkelerin düşük 

maaşlı işçilerine oranla daha ucuza ve daha iyi yapıyor. iPhone’u-

nuzdaki çizikleri inceleyen robotlar Çin Yeni Yılında tatil yapmı-

yor, yapay zekâlı müşteri hizmetleri maaşına zam talep etmiyor.

Rekabet Avantajı Kalmadı
Gelişmekte olan ülkelerdeki maliyet teşviki olmazsa, şirketler 

faaliyetlerinin çoğunu merkezlerinin olduğu ülkelere geri taşır. 

Bu da gelişmekte olan ekonomilerin kalkınma basamaklarında 

tökezlemesi ve tehlikeli bir durumda kalması demektir: Bir za-

manlar en büyük rekabet avantajı olan genç ve nispeten vasıfsız 

işçiler havuzu bir yükümlülüğe hem de patlayıcı gücü olan bir 

yükümlülüğe dönüşür.

Gelişmekte olan ülkelerde yükselen çaresizlik, yapay zekâ sü-

per güçlerinin elinde biriken devasa zenginlikle büyük bir zıtlık 

sergiler. Yapay zekâ veriyle çalışır ve bu bağımlılık sektörlerde 

kendini devam ettiren bir yoğunlaşma döngüsü yaratır: Ne ka-

dar çok veriniz varsa o kadar iyi ürününüz olur. Ürününüz ne ka-

dar iyiyse o kadar çok kullanıcınız olur. Ne kadar çok kullanıcınız 

olursa o kadar çok veriniz olur.

Bu fenomeni Google Search gibi çevrimiçi ürünlerde görmüş-

tük. Kısa süre içinde otonom araçlar gibi yapay zekânın yoğun 

olduğu sektörlerde de göreceğiz. Sonuç emsali görülmemiş bir 

üretim kapasitesinin ve zenginliğin elit yapay zekâ şirketleri-

nin elinde toplanması olacak ve bu şirketlerin çoğu da ABD ve 

Çin’de. PwC’nin bir raporuna göre, 2030’da yapay zekâ küresel 

çapta 15,7 trilyon dolarlık bir zenginlik sağlayacak ve bunun yüz-

de 70’i bu iki ülkeye ait olacak.

Ne Yapılabilir?
Peki gelişmekte olan ekonomiler ne yapabilir? İlk adım, Çin ve 

Hindistan modelleri gibi geleneksel ekonomik kalkınma yolları-

nın artık işe yaramadığının farkına varmaktır. Çin muhtemelen 

fabrika çalışmasıyla yoksulluğun üstesinden gelen son büyük 

ülke olacak. Gelişmekte olan ülkelerin yeni dalgası bambaşka 

bir yoldan ilerlemeli.

Bu, eğitime odaklanan iki bacaklı bir yaklaşım gerektiriyor. Az 

eğitimli geniş işçi kitlelerine sahip ülkeler benzersiz, insan mer-

kezli hizmet sektörlerine girmeli. En iyi robotlar bile benzersiz 

bir motelde hissettirilen sıcaklığı ve misafirperverliği veremez. 

Turizm, kültür, acil çağrı merkezleri ve yaşlı bakımı gibi sektör-

ler, nispeten yoksul ülkelerin yapay zekânın süper güçleriyle ta-

mamlayıcı bir ilişki kurmasını sağlayabilir.

Aynı zamanda, gelişmekte olan ülkelerin yapay zekâ alanın-

da kendi nişlerini de oluşturmaları gerekiyor. Fabrika robotları 

dünyanın herhangi bir yerinde çalışabilir. Ama ABD’li müşterile-

rin kredi raporlarını kullanan bir mikro-borç algoritması, Etiyop-

ya gibi tarım ülkelerinde işe yaramaz. Buradaki insanların kredi 

kartları ya da ev kredisi taksitleri yok.

Yapay Zekâ Yük mü Nimet mi?
Bu uçurumu kapatmak için devletlerin yapay zekâ kullanan 

yerel şirketler kurma amacıyla, en iyi ve en parlak öğrencilerin 

yapay zekâ eğitimi almasını sağlaması gerekiyor. Matematik 

ve mühendislik dâhileri erken yaşlarda keşfedilmeli, sağlam bir 

eğitimden geçirilmeli ve eğitim almaları için en iyi yapay zekâ 

üniversitelerine gönderilmeli.

Bunların hiçbiri kolay değil. Milyonlarca küçük işletmeyi destek-

lemek, 100 mega-fabrika kurmaktan daha zordur. Üstelik, ye-

tersiz beslenmeyle boğuşan ülkelerin en iyi öğrencilerini yurtdı-

şında okutması çok daha zordur. Gelişmekte olan ülkeler denge 

sağlamak istiyorlarsa, yapay zekâ onlara paha biçilmez bir fırsat 

sunuyor: Sömürüye dayalı merdiven altı işletmelere başvurma-

dan veya çevresel yıkıma neden olmadan yaşamlarını ve ekono-

milerini geliştirme fırsatı.

ABD ve Çin gibi daha büyük ve daha çok kaynağa sahip ülkeler 

yardımcı olabilir. Eğitim, belki finansal destekten bile daha de-

ğerli olabilir. Yapay zekâ küresel bir yük değil de bir nimet ola-

caksa, faydalarının da paylaşılması gerekir.

Kai-Fu Lee
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İklim Değişikliği 
Haritası Yeniden 
Çiziliyor
Yale Orman ve Çevrecilik Okulu tarafından, 
Yale Environment 360’ta yayınlanan  
Nicola Jones imzalı “Harita Yeniden Çiziliyor: 
Dünyanın İklim Bölgeleri Nasıl Değişiyor?” 
başlıklı makale, küresel iklim değişikliğinin 
çarpıcı etkilerini gözler önüne seriyor.
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İklim değişikliği; çevremizle ilgili, çöllerin nerede başlayıp ne-
rede bittiği, evimizin arka bahçesinde ya da hobi bahçelerinde 
yetiştirebildiğimiz bitkiler gibi, çoğumuzun sabit olduğunu dü-
şündüğü şeyleri yeniden şekillendiriyor.

Neden önemli
Bu değişiklikler, küresel gıda sistemini yeniden şekillendirebi-
lecek ve güvensizliğe yol açabilecek daha büyük değişimleri 
ortaya çıkarıyor. Büyük tarım ülkeleri; zararlı böcekler, ısı dal-
gaları, kuraklık, seller ve mahsul verimliliğini etkileyebilecek 
diğer tehditler nedeniyle daha fazla zorlukla karşılaşıyor.

Yale Orman ve Çevrecilik Okulu tarafından, Yale Environment 
360’ta yayınlanan Nicola Jones imzalı “Harita Yeniden Çiziliyor: 
Dünyanın İklim Bölgeleri Nasıl Değişiyor?” başlıklı etkileyici 
makalede şunlara dikkat çekiliyor: 

● İklim değişikliği, örneğin buğdayın yetiştiği alanlar, kasırga-
ların oluşmasına meyilli bölgeler, çöllerin sona erdiği yerler, 
donmuş toprakların nerelerde çözülmeye başladığı ve hatta 
tropikal kuşağın nerelere kadar uzandığı gibi konularda hari-
taların tam anlamıyla yeniden çizilmesine neden oluyor.

● Büyük resim: Küresel ısınma; insanların, yiyeceklerini 
yetiştirme şekilleri, içme suyuna erişimi ve giderek daha 
fazla sel baskınına uğrayan, kurak veya sıcaklık dalga-
larıyla tahrip olmuş yerlerde yaşaması gibi pek çok şeyi 
değiştiriyor.

 

Bulgulardan bazıları
● Tropikal kuşak her 10 yılda yarım derece genişliyor.

● 1902 yılından bu yana Sahra Çölü yüzde 10 büyüdü. 

● ABD’nin çorak batı ovaları ile daha nemli doğu bölgesi 
arasındaki sınır, 1980’den bu yana yaklaşık 140 mil doğu-
ya kaydı.

● ABD’de kasırga oluşumunun sıcak noktası Tornado Alley, 
1980’lerin ortasından bu yana 500 mil doğuya kaydı. 

Akıllı olalım
Bu değişikliklerden en sert etkilenenler, ekvatorun kuzey ve 
güneyinde giderek genişleyen tropik ve yarı kurak bölgelere ya-
kın alanlar olacaktır.

“Küresel ısınma; insanların, 
yiyeceklerini yetiştirme 
şekilleri, içme suyuna 

erişimi ve giderek daha 
fazla sel baskınına uğrayan, 

kurak veya sıcaklık 
dalgalarıyla tahrip olmuş 

yerlerde yaşaması gibi pek 
çok şeyi değiştiriyor.”
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