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BÜYÜK AKIL – KOLEKTIF AKIL 
DÜNYAMIZI NASIL DEGISTIREBILIR?

Kitap Adı: Büyük Akıl: Kolektif Akıl Dünyamızı Nasıl Değiştirebilir

Yazar: Geoff Mulgan

Yayınevi: Ketebe Yayınları

Sayfa Sayısı: 368

Kolektif akıl, grupların, insan ve makine yeteneklerinin bir kombi-
nasyonu yoluyla, ne yapılacağı ve bunun kiminle yapılacağı ko-
nusunda iyi kararlar verme yeteneğidir. Bu yeteneği kullanırken 

organize bir şekilde hareket etmek gerekir. Büyük akıl kitabında dün-
yayı farklı biçimde görmeye ve ona göre hareket etmeye işaret edilir-
ken yeni gelişmekte olan kolektif akıl teorisi ve nasıl uygulanabileceği 
ele alınmaktadır. Genel olarak toplumlar, hükümetler yönetim sistemle-
ri sorunlara nasıl çözüm bulabileceğini, insan ve makine etkileşiminin 
parçaların toplamından daha fazlası haline gelebileceğini anlatmak-
tadır. Kitapta tüm birey, organizasyon ve grupların diğer beşeri ve ya-
pay zekadan yararlanarak çok daha başarılı olacağı savunulmaktadır.

Şeyma Gençoğlu
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Geoff Mulgan’ın kaleme aldığı orijinal adı ‘Big Mind: How Collective In-
telligence Can Change Our World’ olan eser, Ali Sebetci’nin ‘Büyük Akıl: 
Kolektif Akıl Dünyamızı Nasıl Değiştirebilir?’ başlığıyla Ketebe Yayınla-
rı’ndan 2021 yılında basılmıştır. Kolektif aklın dünyamızı nasıl değiştire-
ceğini ele alan bu eser; Kolektif Akıl Nedir?, Bir Tercih Olarak Kolektif 
Aklın Anlamı, Günlük Hayatta Kolektif Akıl ve Genişlemiş Bir İmkan Ola-
rak Kolektif Akıl olmak üzere 4 ana kısım ve 18 bölümden oluşmaktadır.

İlk kısımda, kitabın genel bir çerçevesinin yanı sıra kolektif aklın pratik-
te ne anlama geldiği ve onu nasıl tanımlandığı ele alınmaktadır. İnsa-
noğlu, hem insan hem de insan ötesi bir evrime işaret eden düşünme, 
ölçme ve anlama yöntemleriyle birçok yönden kuşatılmış durumdadır. 
Veri, bilgi ve fikirlere oldukça rahat bir şekilde erişilmesine rağmen ha-
len bu bilgiler daha iyi kararlar almak için kullanılmamaktadır. Bugün 
sahip olunan teknolojik araçların kendi zekaları ve ürettikleri sonuç-
lar arasında dengesizlik vardır. Akıllı araçlar akıllı sonuçlara yol açma-
maktadır. Aynı şekilde topluluklar belli bazı görevler için iyi çalışırken 
başka amaçlar söz konusu olduğunda başarılı değildir. Bu noktada, 
insan ve makineyi birbirine bağlayarak birlikte çalışmayı başarabil-
mek kolektif aklın bir parçasını oluşturur. Çok sayıda insan ve makineyi 
birbirine bağlamak bunların yeniden düşünmelerini sağlar, karmaşık 
sorunları tespit eder, yeni yöntemlerle birleştirir ve çözebilir.

BİZE GÖRE OKUMALAR
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İkinci kısımda, zekanın büyük ölçekte nasıl çalıştığını anlamayı sağla-
yacak araç, teori ve kavramlardan bahsedilmektedir. Ayrıca kolektif aklı 
destekleyen unsurlardan, bunların yorumlama ve karar almada nasıl 
bir araya getirildiği açıklanmakta herhangi bir organizasyonun nasıl 
daha iyi düşündüğünün yanı sıra nasıl daha etkin düşünerek hareket 
edebildiğine değinilmektedir. Kolektif aklın; kendi iç ortamını oluşturup 
dış çevreyle uyumlu hale getirdiği canlı bir dünya modeli, neyin önemli 
neyin önemsiz olduğunu ayırt ettiği dikkat ve odaklanma, hatırlama 
yeteneği hafıza, dünyaya başka birinin açısından anlama empati, fizik-
sel dünyada hareket etmeyi sağlayan motor koordinasyon, yeni şeyler 
tasavvur etme yaratıcılık, karar verme yeteneği yargı ve yargının ni-
hai biçimi bilgelik olmak üzere dokuz işlevsel unsuru bulunmaktadır. 
Teknoloji bu unsurları güçlendirmede önemli bir araçtır. Teknolojiyi 
kullanarak işlevsel yetenekleri olan bir kolektif akıl ortak kurallar gibi 
altyapılar tarafından desteklenir. Kolektif aklı gerçek hayatta grup-
lar üzerinde en iyi şekilde organize etmeyi sağlayacak beş ilke vardır. 
Gruptaki bireylerin özerkliğini sağlayan özel müşterekler, zeka unsur-
larının dengeli kullanımı, hedefe odaklanma ve doğru seviyelendirme, 
grubun kendini bilmesi ve özyinelemeli olması iç gözlem ve öğrenme, 
eylem birliği becerisidir. Elimizdeki sınırlı veriden ve geliştirdiğimiz ya 
da edindiğimiz zihinsel modellerden yararlanarak aklın tüm unsurla-
rını kullandıktan bir sonraki aşama elimizdeki seçenekleri anlamak-
tır. Burada ilk öğrenme döngüsü; mevcut çerçeve içindeki düşünce ve 
eylemleri benimsemek, ikinci öğrenme döngüsü; düşünmek için yeni 
kategori ve modeller oluşturmak ve üçüncü döngüde; nasıl düşünüle-
ceği hakkında düşünmektir. Hangi öğrenme döngüsünün hangi aşa-



121

mada kullanılacağı grupların yapısı ve ortama göre değişiklik gösterir. 
Bunları organize ederken kaynakların doğru planlanması ve enerjinin 
verimli bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. Örneğin herhangi bir se-
çim ne kadar çok boyutlu ise onun hakkında düşünmek, o kadar çok 
çalışma gerektirir. Bu yöntemleri uygulayan bireysel akıl, ortak bir akıl 
olarak bir araya gelerek bir bütün oluşturulduğunda anlamlı hale gelir 
ve iş birliği yaparak problemlerin üstesinden gelebilir.

Üçüncü kısımda, günlük hayatta kolektif aklın işlevi ele alınmaktadır. 
İnsanların birlikte düşünmek için bir araya geldiği toplantılar kolektif 
aklı geliştirmek için en uygun ortamlardan birini sağlar. Toplantıların 
kolektif anlamda en akıllı şekilde olması için özerklik, denge, odaklan-
ma, iç gözlem ve eylem için entegrasyon yaklaşımları bir arada olmalı-
dır. Bu yaklaşımları kullanan şehirler ve hükümetler büyük aklın öncü-
sü olmaya adaydır. Bu aşamada öğrenmeyi daha etkili organize etmek 
için üniversitelerin de payı büyüktür. Tüm bu organizasyonların doğru 
yönetilmesi için demokratik bir düzene ihtiyaç vardır. Burada net bir 
model olduğu yanıltıcı olabilir. 

“Kolektif akıl, grupların, insan ve makine 
yeteneklerinin bir kombinasyonu yoluyla, 
ne yapılacagı ve bunun kiminle yapılacagı 
konusunda iyi kararlar verme yetenegi-
dir.”

BİZE GÖRE OKUMALAR
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Çünkü model, deneyimle gelişecek ve toplumun kolektif aklını güçlen-
diren bir sistem haline gelecektir. Sistem ilk olarak kendisini tanımalı, 
sonrasında çözülmesi gereken problemi teşhis ederek eyleme dönüş-
türülebilecek soruları oluşturur ve yeni müşterek yapıların oluşmasına 
zemin hazırlar.

Dördüncü kısımda ise, kolektif aklı gerçekleştirebilmek, dünyadaki 
problemleri çözebilmek için makine ve insan zekasını çok daha önem-
li hedeflere nasıl yönlendirileceğinden bahsedilmektedir. Bunları ger-
çekleştirirken kolektif aklın siyasi sorunları, bilgelik ve yargının kolektif 
akıldaki rolü dikkate alınmalıdır. Teknolojilerin tüm meslekleri ortadan 
kaldıracağı bir yanılsamadır. Kolektif akıl, sayısız hibrit düzeneğe bağlı 
hibrit insanlara benzeyen bir yönde ilerleyebilir. Önemli nokta yanlış 
yere tahsis edilen beyinleri toplumsal faydayı sağlayacak tarafa yön-
lendirmektir. Kolektif akıl tasarımı belli bir sınıra ulaşınca durmaz, de-
neme yanılma süreçleriyle sürekli kendini yeniler. Kolektif aklı gelişen 
bireyler kendisini sorumlu olduğu bir bütünün parçası olarak görür-
ler ve sistemde daha uyumlu hareket etme bilinci kazanır. Gelişmiş bir 
kolektif akıl, düşünceyi icat edilen bir şey yerine beşerin vasıtasıyla 
ortaya çıkan bir şey olarak görür. Ayrıca, aktif akılların oluşturduğu 
atmosferin her yer ve konuşmada görüldüğü, zihin ve duyuların yapay 
zeka ile iç içe geçtiği, bilincin güçlendirildiği, yönlendirildiği ve birbiri-
ne bağlandığı bir dünya tasarlar. Sonuç olarak, organizasyon ve top-
lumların geniş ölçekte düşünmesini mümkün kılan teknolojideki geliş-
melerin tetiklediği kolektif zeka alanını tartışmak amacıyla ele alınan 
bu kitap yeni bir organizasyon tasarımı ortaya koymaktadır. Yukarıda 
bahsedildiği gibi kolektif akıl; grup, insan ve makineyi birleştirerek iyi 
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karar verme becerisi ve gözlemleme, analiz etme, hatırlama, yaratma, 
empati kurma ve yargılama gibi farklı işlevsel yeteneklere bağlıdır. Bu 
yeteneklerin her biri teknolojiler aracılığıyla geliştirilir ve kolektif aklı 
kolaylaştıran makine, insan zekasının hibrit kombinasyonu olan alt-
yapılar tarafından desteklenir. Bu yeteneklerden ve altyapılardan en 
iyi şekilde yararlanmak sürekli öğrenecek şekilde bir araya gelen or-
ganizasyon modellerine bağlıdır. En başarılı organizasyon modelle-
rin bağımsız bilgi ve bilgilendirici müşterek üretme, işlevsel yetenekler 
arasında denge kurma, odaklanma, sistematik düşünceyi düzenleme 
ve harekete geçirme özelliği vardır. Günlük akli süreçler bir hiyerarşi 
içinde; ilk döngü veri işleme modellerini kullanan, ikinci öğrenme dön-
güsü yeni kategori ve ilişkiler oluşturan ve üçüncü döngü yeni düşün-
me biçimleri yaratan üç seviyede çalışır. Gruplar ve kurumlar bunları 
yerine getirdiklerinde daha iyi düşünürler. Ancak beşeri faaliyetteki en 
önemli alan bundan yoksundur ve daha azıyla yetinmektedir. Dünya-
nın düşünme kapasitesi büyük ölçüde artarken, rekabetçi alanlara iş 
birliği yapılan alanlardan daha fazla kaynak ayrılmıştır. Hem makine 
hem de beşeri zeka yanlış yerlere tahsis edilmektedir. Başarılı bir kolek-
tif akıl inşa etmek birden çok unsurdan oluşan düzeneklerden oluşur. 
Hangi düzeneğin daha iyi çalışacağının bulunduğu ortamda test edil-
mesi gerekir. Yetenek, altyapı ve örgütsel modeller farklı biçimde sürek-
li olarak karıştırılır. Fakat siyaset, üniversite ve finans dahil en önem-
li alanlar bu karıştırma yeteneğinden muzdariptir. Küresel düzeydeki 
birçok problemin çözmek için yeni düzeneklere ihtiyaç vardır. Yapılan 
son girişimlere bakarak bunların neye benzeyeceği hayal edilebilir. Ye-
teneklerle birlikte bu tür araçlar oluşturmak ve insanları zeka tasarımı 
becerisine sahip olacak şekilde yetiştirmek gerekmektedir.

BİZE GÖRE OKUMALAR






