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FAL DEĞIL 
GERÇEK!

Nasıl bir gelecek 
yaklaşıyor? 

Önümüzdeki 20 yılda 
bizi neler bekliyor? 

Prof. Dr. Ali Demirsoy, 
Ufuk Tarhan, Atilla 
Yeşilada ve Evrim 
Kuran sorularımızı 
yanıtladı, geleceğe 

ışık tuttu. Yeni yılda 
fal değil, gerçeklerin 
dosyasını açıyoruz. 

Mutlu yıllar!

Y
HAZIRLAYAN RAVZA İNCİLİ

“ Y I L  O L D U  2 0 2 0 ,  H A N I  J E T G I L -
L E R’ D E K I  H AYAT,  N E R E D E ? ”  D I Y E 
Ç E V R E N I Z D E  YA K I NA N L A R  O LU -
YO R D U R .  Belki, metalik elbiselerimiz, uçan 
kişisel araçlarımız yok ama daha dün gibi hatır-
ladığımız 90’lardan bu yana akıl almaz gelişme-
ler yaşadık. Internet ve beraberinde tarihin en 
büyük iletişim devrimini çeyrek asra sığdırdık.

Her şeyin nasıl olağanüstü şekilde değişti-
ğini görünce ister istemez insan soruyor: “Peki, 
sonra ne olacak? 20 yıl içinde bizi neler bekli-
yor?”
Teknoloji, ekonomi, yeni nesiller, yeni meslek-
ler, dünyada güç dengeleri ve doğa… Nasıl bir 
gelecek yaklaşıyor? Biz bu geleceğe nasıl ha-
zırlanacak, gelişmeleri nasıl yakalayacağız? En 
önemlisi hızla tükettiğimiz doğa bir gelecek inşa 
etmemize izin verecek mi? Işte bu soruları, yani 
bundan 20 yıl sonra bizi nelerin beklediğini uz-
manlara, akademisyenlere sorduk. Sonuç? Oku-
yun ve siz karar verin! 
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Gelecekte insanların asıl ve 
ağırlıklı iş modeli ücretli, bordrolu, 
maaşlı formlarda olamayacağı için, 
çalışma şekilleri giderek ve hızla-
narak kurumsal, maaşlı ve garan-
tili alanın dışına çıkacak. O zaman 
da insanlar T’nin dik bacağını temsil 
eden ‘en iyi bildikleri becerikli ol-
dukları’ konuda dikey, derinlemesine 
‘akıl, bilgi, teknoloji’ kullanarak, ‘ta-
sarımcı’ hizmetler vermeye başlaya-

caklar. Tasarladıkları bu hizmetlerini 
bir ‘takım oyuncusu ve tedarikçi’ ola-
rak her yerden, her zaman sunacak, 
kiralayacak, satacak, değişik sözleş-
meler yapacaklar.

Mesela Iş Avatarı, Blockcha-
in Mimarı, Yapay Organ Tasarımcısı, 
Gen Terapisti, Eğitim Robotu Içerik 
Geliştiricisi, Yapay Zeka Senaristi, 
Sanal Gerçeklik Vak’a Tasarımcısı/
Editörü, Drone Operatörü gibi yeni 

meslekler olacak hayatımızda.  Mil-
yonlarca mikro iş ve meslek gelişe-
cek.  Dünyamız katlanarak artan bir 
hızda ve kapsamlı biçimde değişiyor. 
Dijitalleşme, Blockchain, kripto pa-
ralar, BlBrainNet, Dataconomy, robot, 
yapay zeka, Blockchain ve 5G dev-
rimleri, kuantum bilgisayarlar, dijital 
ikizler, yenilenebilir enerjiye geçiş, 
otonom araçlar, uzayın keşfi, Mars’ta 
kolonileşme çabaları, Ay’a insanlı ve 
robotlu yolculuk planları, kesinti-
siz icatlar, siber güvenlik, insanlığın 
dönüşümü (transhümanizm) gibi 
alanlardaki muazzam değişimler, ge-
leceğe doğru sürdürülebilir iş strateji-
leri ve başarılı bir kariyer, iş haritası 
yaratmayı müthiş zorlaştırıyor ancak 
muazzam fırsatların da yolunu açıyor!

Beynimize bilgi ya da tedavi 
amaçlı yüklemeler için çip takılması, 
laboratuar gıdaları, şehir çiftlikleri, 
dikey bostanlar, drone kiralama şir-
ketleri, tablet ve konsantre sıvılarla 
beslenmek, hologramlarla toplantı 
yapmak, eğlenmek, her türlü ev ve 
iş robotu, yenilebilir, giyilebilir, yu-
tulabilir, sürülebilir ve içinde nano 
çip dolu binlerce eşya, ilaç, malzeme 
kullanımı, hafıza temizliği  gibi iş-
lemler, uygulamalar bilim kurgudan 
çıkıp hayatımızın gerçekleri olmaya 
doğru ilerleyecek. Beynimiz ofisimiz 
olacak.

Bizler de çocuklarımızı bu ge-
leceğe hazırlarken, onlara ‘insan’ 
olmanın değerlerini öğreterek eşlik 
etmeli, yardımcı olmalıyız. Bunu en 
tepeye koymalıyız, çünkü unuttuğu-
muz, karmaşık bir çağdan geçiyoruz. 
Çocuklarımızın erken yaşlarda hayat 
amaçlarını, tutkuyla adanacakları, 
sevdikleri, yetenekli oldukları alanı 
bulmaları için onlara rehberlik etme-
liyiz. Eğer bunu kazandırırsak, yeni 
nesil çocuklar zaten teknolojiyi, bilgi-
yi ve tüm kaynakları nasıl kazanacak-
larının, öğreneceklerinin ve geliştire-
ceklerinin yolunu bulacak. Değerler 
açısından da öncelikle saygılı olmayı 
(doğaya, diğer canlı/cansız tüm var-
lıklara) öğretmeliyiz. Bu ikisi, tüm di-
ğer sosyal ve duygusal öğrenme bece-
rilerinin olduğu müthiş keyifli alanın 
kilidini açan anahtarlar.”

20 yıl sonra hayatımızı ‘T-İnsan’laşarak kazanacağız. T-insan, geliştirdiğim 
kişisel, inovatif dönüşüm modelinin adı. Bir şeyin her şeyini; dikey 
öğrenme, bilme, T´nin dik bacağını; her şeyin de bir şeyini; yatay 

öğrenme, bilme, T´nin yatay bacağını ifade ediyor. ‘T’ aynı zamanda; 
tasarımcı, takım oyuncusu / tedarikçi ve teknolojik olma gerekliliğine 

gönderme yapıyor. 

UFUK TARHAN 
Fütürist, Ekonomist, Yazar

/görüşMag
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PROF. DR.  
ALİ DEMİRSOY

Biyolog
Küresel ısınmada kıyametten önce 

son çıkıştayız. Dünya 2100 yılını 
göremeyecek. 2100 yılında sıcaklık 150 
derece olacak. Elimizdeki tüm hesaplar 
bunu gösteriyor. 2035’ten sonra büyük 
ölçüde göçler, kurumalar başlayacak. 

Çok zamanımız kalmadı. 2035’ten sonra 
cehennemi bir dünya ile karşı  

karşıya kalabiliriz.

Önümüzde nüfus artışı, buzul-
ların parçalanması gibi birkaç büyük 
tehlike var ama beni esas korkutan-
lardan bahsetmek istiyorum. Mesela 
resiflerin ağarması. Dünyadaki ısıyı 
düzenleyen buydu. Kuzey Kutbu’na 
1974 yılında ilk giden bilim adam-
larından biriyim, yıllardır resiflerle 
ilgili gözlemlerim var, bunlara daya-
narak söylüyorum. 

Bir diğeri, Sibirya’daki donmuş 
metanın ısınma nedeniyle serbest 
hale geçişi. Metan küresel ısınmaya 
diğer etmenlerden 20 kat daha faz-
la etki ediyor ve 200 yıl atmosferde 
kalıyor. Rusya’nın bildirdiğine göre 
sızma başladı. Biz bu yangını söndü-
remeyiz. Aklımızı başımıza almalıyız. 
Hem ulusal hem uluslararası hem de 
kişisel alınabilecek bazı önlemler var. 
1980 yılından beri bunu anlatmaya 
çalışıyorum. Ilk başta bu Ali Demir-
soy’un fantezisidir diye güldüler ama 
iş ciddiye binince şimdi daha başka 
ne olacak diye sorup duruyorlar bana.  

Inekler geviş getirirken işkem-
besinden metan gazı salınıyor diye 
ineklerin sayısı sabitleştirildi. Bunun 
katkısı yüzde 3-5 arasıdır. Ama doğ-
ru, inekleri de kontrol altına almamız 
lazım, banyoda yıkanırken kullandı-
ğımız suyu da. Çünkü kaynaklar artık 
9 milyar insana yetmiyor. 

Herkes Mars’a gideriz kurtulu-
ruz diyor ama Mars’a da gidemeye-
ceksiniz. Mars’ın etrafında bir ay yok. 
Ay olmayınca da manyetik alanlar 
yok. Dolayısıyla da güneşten gelen 

ışınlara karşı korunmasız. Dolayısıyla, 
siz orada ancak birkaç bin bilim ada-
mını bir kuvözün içine alır, korunmalı 
bir şekilde deney yaptırırsınız. 

Dünyayı kurtarması için, umut 
olarak insandan daha gelişmiş var-
lıklar arıyoruz. Evrende insandan 
daha akıllı bir varlık olabilir. Ama iki 
koşulda olur; birincisi flor ile soluma 
yapması lazım. Bugüne kadar Reber 
uydusuyla yaklaşık 170 bin yıldız ta-
randı ve atmosferi flor olan bir gök 
cismine rastlanmadı. Bu şu anlama 
geliyor biz evrende en etkili canlıla-
rız. Dolayısıyla evrende bizden daha 
gelişmiş bir canlıyı bulmak çok zor.  

Şu an uzayı anlayabilecek en 
gelişmiş varlıklardan biri muhteme-
len biziz. Çünkü oksijenle solunum 

yapıyoruz. Bizim biyolojik materyal 
olarak uzayda seyahat etme şansımız 
yok ama bir şansımız var; eğer dün-
yayı yok etmezsek 350 yıl sonra and-
roid dediğimiz, bizim beyin kapasite-
mize sahip ama organik herhangi bir 
molekül taşımayan bir varlıkla de-
vam edebiliriz. Yapay zeka. Ama artık 
onun ismi “insan” değildir tabii. 

Suyu olan yeni bir gezegen bu-
lundu yakın zamanda. 100 ışık yılı 
mesafede. Gemiye binip 1 milyar yıl-
da gitme şansımız var mı? Düşünen-
lerin hayallerini kısıtlamak istemem. 
Tabii ki bu hayalleri kurun. Filmler-
deki gibi düğmeye basın, pat diye Sa-
manyolu’nun diğer tarafına 1 saniye-
de gidin. O hayaliniz olsun ama bir de 
gerçekçi olmak var.
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ATİLLA YEŞİLADA 
Ekonomist

Artık ofislere tıkışıp kalmayaca-
ğız. Bu çok yanlış bir iş modeli. Insan-
lar olduğu yerden istediği saatlerde iş 
üretecek.  Zaten artık fabrikada üre-
tilen mallardan fikir üretimine dönen 
bir dünya ekonomisi var. Bu model 
aynı zamanda karbondioksit salınımı-
nı yoğun şekilde yaratan trafik soru-
nuna da önemli bir çare. 

Daha esnek, belki yarı zamanlı 
bu çalışma düzeni, yeni neslin düze-
ni olacak. Çünkü yeni nesil bizim ka-
dar servet meraklısı değil. Daha çok 
tecrübe edinmeyi seviyorlar. Proje 

Hayat çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki 20 yılda da 
inanılmaz değişikliklerle karşılaşacağız. 

bazında çalışıp belli bir miktar para 
kenara koyduktan sonra belki Hima-
layalar’a çıkacaklar. 

Gelecekte girişimi içinde taşı-
yan, bunun eko sistemini kurup ko-
ruyan, girişimcileri içinde barındıran 
ve insanların orada yaşamayı sevdiği 
ülkeler başarılı olacak. 

Diyorlar ki, Çin Amerika’yı ge-
çecek. Çok basit bir cevabı var bu-
nun; kaç Amerikalı girişimci Çin’de 
yaşamak istiyor? Kaç Çinli girişimci 
Amerika’da yaşamak istiyor? Bu so-
ruya cevap verdiğiniz takdirde zaten 

gelecek kafanızda şekilleniyor. Dola-
yısıyla ben 20 yıl içerisinde güç den-
gelerinin değişeceğini düşünmüyo-
rum. Dinamik, demokratik, halktan 
gelen taleplere göre yönetim yapısını 
değiştirebilen  ülkeler kazanacaklar. 
Şu anki yapıyı bozup büyükler arasına 
girebilecek ülke Çin değil Hindistan 
olabilir. Akıl almaz demokratik bir 
ülke. Ayrıca Çek Cumhuriyeti ve son 
zamanlardaki faşist eğilimlerini aşarsa 
Polonya göze çarpıyor.  Türkiye’nin de 
aslında böyle bir potansiyeli var ama 
bu yönetim modeliyle gitmez. Bazı 
konuları aşabilirsek, ki  bence aşa-
cağız, Türkiye çok daha güçlenebilir. 
Türkiye, çok kuvvetli ve doğal rekabet 
gücü olan iki alana, tarım ve turizme 
yönelse çok kolaylıkla dünya devleri 
arasına girebilir. Ben Türkiye’nin ge-
leceğini burada görüyorum. Turizmi 
kıyılardan doğal ve tarihi varlıklara 
yönelterek gelir elde eder hale getir-
mek ve tarımı kar elde edebilen bir 
hale dönüştürmek. 

Uzayda kolonileşme ve üretim 
başlayacak. Uzay artık birkaç büyük 
devletin denetiminden çıktı. Artık 
Elon Musk var mesela. Dünya etra-
fında bir asteroit kuşağı var. Şu an 
elimizde olan teknolojileri biraz geliş-
tirip madencilik yapabileceğiniz alan-
lar var.  Bunlar bize hayal gelir, güleriz 
filan ama bu bizim sorunumuz olur. 
Bütün batılı ülkelerdeki kaşifler ve gi-
rişimciler bunun üzerine çalışıyor ve 
fon toplamaya başladılar. 

Ekonomideki bir diğer önemli 
yenilik elbette kripto para. Bugün-
kü kripto paralardan biri belki ileride 
dünyanın bir ya da birkaç para biri-
minden biri olacak. Ama böyle ken-
di kendini denetleyen bir para birimi 
olamaz. Hiçbir devlet, hiçbir kaydı ol-
mayan bir para birimine izin vermez, 
veremez. Bu sebeple bir orta yol bulu-
nacak. Ve yeni piyasalar oluşacak.
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EVRİM KURAN
Kuşak Araştırmacısı

Bugün dünyada demografik bir devrim 
gerçekleşiyor. Yaş 35 artık yolun yarısı 

değil ve bu devrimle hayatın her alanını 
etkileyen yeni bir değerler setinin ve yeni 
bir yaşam tavrının konuşulması gerekiyor. 

Dünya nüfusunun % 33,7’si, Türkiye 
nüfusunun ise % 31’i Z kuşağı. Bir başka 
deyişle ülkemizde 25 milyondan fazla 19 

yaş ve altında birey var. 

Z kuşağı geleceğe damgasını 
vuracak olan kuşak. Hayatı ele alış bi-
çimleri ve değerleriyle öncüllerinden 
belirgin farklılıklar sergileyecekler. 
Onların yetişkin bireyler halini ala-
cağı gelecekte, sadeleşme, sürdürü-
lebilirlik, girişimcilik ve sivil toplum 
inisiyatifleri değer kazanacak, doğa, 
barış, yaratıcı zekâ, her zamankinden 
daha kıymetli olacak. Duygusal ze-
kanın en önemli yetkinliklerden biri 
halini aldığı bu yeni çağın çocukları, 
dünyaya epeydir unuttuğu kavramla-
rı hatırlatacak. 

Z kuşağı bir şeyler yaratma ve 
üretme konusunda becerileriyle gel-
di. El işçiliklerini kullanarak bir şey-
ler yaratmaktan keyif alan, daha fazla 
eşyaya değil, daha anlamlı deneyi-
me sahip olmak isteyen bir kuşak. 
Özellikle öncül kuşakları olan Y’den 
farklı olarak dijital mahremiyetlerine 
daha fazla önem veriyorlar. Çevrimi-
çi ortamlarda kimliklerini gizleme ya 
da sınırlama eğilimleri daha fazla. 

Z jenerasyonu henüz yetişkin 
değil, kendi içeriklerini yaratma fır-
satı isteyen ve bu sebeple artık sun-
duklarımızın tüketicisi değil türeticisi 
olmayı talep eden yepyeni bir kuşak. 
Y kuşağının ‘tüketici merkezli’ dö-

neminden sonra Z kuşağı ile ‘bağ-
lam merkezli’ dönem başlıyor. Bu 
durum öğretmenleri, fikir liderleri-
ni, markaları, şirketleri, sahnedeki 
bilge kişilik olmak yerine kolaylaş-
tırıcı bir rehber olmaya zorlayacak. 
Yani eğitimden tüketime, üretimden 
iletişime her süreçte hegemonyanın 
ezberleri bozulacak ve fark yarat-
mak değil, birlikte değer yaratmaya 
odaklanılacak.  Y ve Z, geleceğin yeni 
patronları. Onlar bir tık ötedeki dün-
yanın insanları. Onlar, bambaşka bir 
toplumsal iklimin ürünü. Ve onlarla 
birlikte yaşayacağımız bir dünya var 
önümüzde. Hazır olun! ✦

Z kuşağı, 
öğretmenleri, 

fikir liderlerini, 
markaları, 
şirketleri, 

sahnedeki bilge 
kişilik olmak yerine 

kolaylaştırıcı bir 
rehber olmaya 

zorlayacak.


