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Sektörler Arasındaki Sınırlar 
Ortadan Kalkıyor, Yeni 
Ekosistemler Ortaya Çıkıyor

Son on yıl içinde sınırların ortadan kalktığı bir dünyada 
faaliyet göstermeyi öğrenmek, rekabet avantajına sahip 
olmak isteyen şirketler açısından bir zorunluluk halini ala-
cak. 

İş dünyası dijital teknolojiler tarafından yeniden ta-
nımlanıyor. Daha geniş açıdan bakıldığında, bu durum, 
birbiriyle bağlantılı şirketlerin ortaya çıkan ekosistem-
lerinin şirketlerin insanlara hizmet sunma ve insanların 
ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini dönüştüreceği anla-
mına geliyor. Bu ekosistemler geleneksel sektör sınırla-
rını ortadan kaldıracak, şirketleri ortaklıklar kurmaya, de-
ğer zincirlerinde inovasyon yapmaya mecbur bırakacak.  

VENKAT ATLURI 
MIKLOS DIETZ
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McKinsey’in üst düzey ortakları Venkat Atluri ve Miklos 
Dietz, McKinsey Publishing’den David Schwartz’la şirket-
lerin sektörler arasındaki sınırların ortadan kalktığı dünya-
daki evrimini konuştu. 

David Schwartz: Bugün sektörler arasındaki sınırların 
ortadan kalktığı bir dünyada rekabet hakkında konu-
şacağız. Konuşmaya rekabet ortamının önümüzdeki 
on yıl içinde geçireceği değişimlere dair yeni perspek-
tiflerle başlayacak, sektörlerin tanımını ve şirketlerin 
rekabette geride kalmamak için ne yapması gerektiği-
ni ele alacağız. Venkat, “Ekosistemler” son dönemde 
sıklıkla kullanılan ancak herkes açısından farklı anla-
ma gelen bir kavram. Sen nasıl tanımlıyorsun?

Venkat Atluri: Biz ekosistemi birbiriyle bağlantılı, müşte-
rilerine, son kullanıcılarına ve önemli paydaşlarına değer 
yaratmak için birbirine bağlı ve birbirini besleyen şirketle-
rin oluşturduğu karmaşık ağ olarak tanımlıyoruz. Örneğin, 
Apple uygulamaları ekosistemini ele alacak olursak, kimin 
hangi veriyi kullanacağı ve bu veriden nasıl para kazana-
cağına, elde ettiği geliri nasıl paylaşacağına, Apple’ın ne 
kadar, yazılımcıların ne kadar alacağına dair sözleşmeye 
dayalı yükümlülükler söz konusu. Ancak geleceğe baka-
cak olursak, bu geleneksel ekosistem yaratma yöntem-
lerinin bazılarının evrileceğini düşünüyoruz. Ekosistemi 
oluşturan taraflar arasındaki ilişkiler ve sözleşmeler ile 
yukarıda yaptığımız ekosistem tanımında gevşemeler söz 
konusu olabilir. Bu durumun birçok sektör arasındaki sı-
nırları bulanıklaştıracağına inanıyoruz.

David Schwartz: Miklos, 2025 yılına kadar ortaya çık-
masını beklediğin ekosistemler ve bunların belirleyici 
özellikleri nelerdir?

Miklos Dietz: İnsanlar konut sektörüne dijital açıdan bak-
tığında ev arayabilecekleri, satın alabilecekleri, ev kredisi 
bulabilecekleri, sigorta, nakliye, mobilya satın alabilecek-
leri; evlerini satacak bir müşteri bulabilecekleri, evlerini 
ipotek ettirebilecekleri, satarak yeniden kiralayabilecek-
leri, yani bir gayrimenkul satın almaya ve sahip olmaya 
dair her şeyin tek bir ekosistemde yer alacağı entegre bir 
yolculuk görmeye başlayacak. Aynı konut ekosistemi aynı 
zamanda konsiyerj hizmetlerini, teknolojiyi ve tesisattan 

en yeni teknoloji güncellemelerine dek her türlü hizmeti 
de birbirine bağlayacak. Ulaşım konusunda da bir eko-
sistemin ortaya çıktığına tanık oluyoruz. Araba almaktan 
paylaşmaya dek her şeyi barındıran bir ekosistem.

Ekosistemlerin ortaya çıkışına sadece perakende 
sektöründe değil, toptan sektörlerde de tanık oluyoruz. 
B2B hizmetleri, muhasebe ve bankacılık hizmetlerinin idari 
hizmetlerle, satış yönetimiyle, perakendeyle ve diğer pro-
fesyonel hizmetlerle iç içe geçmesi gibi. Sonuç itibarıyla 
bunlar örneklerden bazıları. Dünyanın farklı bölgelerindeki 
farklı ülkelerde değişik sonuçlar ortaya çıkabilir. Ancak öz 
itibarıyla, tüm ekosistemler bireylerin ve kurumların temel 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek.

David Schwartz: Segmentler ve sektör kategorileri 
geçmişte de sürekli bir değişim gösterdi. Venkat, sek-
törler arasındaki sınırları ortadan kaldıran dinamikle-
rin farkı nedir?

Venkat Atluri: Sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte sek-
törlerin geçirdiği evrime dair bizi oldukça heyecanlandıran 
üç şey söz konusu. İlk fark, teknolojinin uzun zamandır 
hayatımızda olması. Teknoloji her zaman iş yapış biçimle-
rini değiştirmenin bir yolunu bulmuştur. 

Teknolojinin, bir sektördeki bir oyuncunun farklı bir 
sektöre yönelerek değer yaratmasında oynadığı rolün 
katlanarak arttığına tanık oluyoruz. Bunun en iyi örne-
ği bilgiişlem gücü ve depolama alanı satın alma beceri-
si olacaktır. Yakın zamana kadar bırakın yeni girişimleri, 
orta büyüklükte bir şirketin bile bir yığın para harcama-
dan bunu yapmasına olanak yoktu. Şimdi ise kullanım başı  
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ücret ödeyerek alabiliyorsunuz. Beş, altı yıl öncesine oran-
la büyük bir değişim söz konusu. Bu hizmetlerin daha da 
ucuzlayacağını, daha kaliteli ve daha erişilebilir olacağını 
düşünüyoruz. Bu durumun bir sonucu olarak ortaya çıkan 
ikinci fark, eskisine oranla değişiminin hızlanması, inovas-
yon düzeyinin yükselmesi, değer yaratma potansiyelinin 
artması. Bu hızın etkisiyle teknoloji ve veriye erişim ola-
nağı görülmemiş düzeyde arttı. Bizi oldukça heyecanlan-
dıran üçüncü fark ise tüketicilerin beklentileri. Tüketiciler 
artık üreticilerden ve hizmet sağlayıcılardan, ihtiyaçlarını 
söylemeden bilmesini ve bu ihtiyaçları proaktif bir şekilde 
karşılamasını bekliyor.

Miklos Dietz: Tarihsel açıdan bir karşılaştırma yapacak 
olursak, evet sektörler her zaman için iç içe geçmiştir. 
Vankat’ın da sözünü ettiği büyük hızın yanı sıra, önemli bir 
fark da bu dönüşümün, “kazanan her şeyi alır” yapıda ol-
ması. Geleceğin dijital odaklı ekosistemlerinde, düzenle-
yicileri-verinin sahibi olan ve dolayısıyla ilk temas noktası-
nı oluşturan, müşterinin neyi, ne zaman ve nasıl alacağını 
tanımlayan operatörler-değer zincirinin geneli üzerinde 
orantısız bir güce sahip olacak. Yani, sadece değer zin-
cirlerinin eskisine oranla çok daha büyük bir hızla iç içe 
geçmesine tanık olmakla kalmıyor, aynı zamanda da bu 
zincir içinde değerin de eskisine oranla çok daha büyük 
bir hızla el değiştirdiğine tanık oluyoruz. Bu da hizmet su-
nan ya da dağıtım yapan her türlü kurumun ve şirketin işini 
zorlaştıracak çünkü stratejilerini çok daha hızlı bir şekilde 
değiştirmelerini, eskisine oranla çok daha geniş bir bakış 
açısı benimsemelerini gerektirecek.

David Schwartz: On yıl sonrasından söz ediyoruz. El-
bette bırakın kaç tane olacağını, nelerin ortaya çıkaca-
ğını kestirmek bile güç. Ancak yine de soracağım. Yak-
laşık olarak kaç büyük ekosistem öngörüyorsunuz?

Miklos Dietz: Halihazırda ekonomideki ürün ve hizmet-
lerin dağıtımını gerçekleştiren 100’ü aşkın farklı değer 
zincirinin ve sektörün 12 büyük ekosistemde toplanaca-
ğını öngörüyoruz. Elbette bu bir senaryodan ibaret: Belirli 
bir alandaki tüm faaliyetleri-ürün satın alma, sağlık, eği-
tim-çok büyük bir sektör halinde bir araya getirecek 12 
büyük ekosistem olacak. Bunlar trilyonlarca dolarlık bü-
yüklüğe sahip, az sayıda aktör, yani kazananlar tarafından 

yönetilen ekosistemler olacak ve servet ve değer yaratma 
süreçlerinde büyük değişimler yaşanacak. 

Elbette bu aşamalardan sadece biri olacak. Uzun va-
dede sadece bir ya da iki ekosistem-B2C ve B2B-kalaca-
ğını savunan düşünürler de var. Dolayısıyla evrimin başka 
aşamaları da olabilir ancak şu anda en az 12 büyük eko-
sistemin ortaya çıkmakta olduğunu görüyoruz. 

David Schwartz: Trilyonlardan söz ettiniz. Rakamlar-
dan devam edecek olursak, kâr anlamında nasıl bir 
büyüklükten söz ediyoruz? Ve günümüz sektörlerinin 
kârıyla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo çıkıyor or-
taya?

Miklos Dietz: Tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir de-
ğer yaratma ve kâr dönüşümünden söz ediyoruz. 2025 
yılı rakamlarına bakacak olursak, bu büyük ekosistemlerin 
toplam gelirinin 60 trilyon doları aşacağını söyleyebiliriz. 
Bu sistemlerin net kârı 1 trilyon doların üzerinde olacak. 
Bu 1 trilyon doların muhasebe kârı değil, ekonomik kâr ol-
duğunu vurgulamak gerekiyor. Bu kâr yeni sektörleri orta-
ya çıkaran değerleri yaratıyor. 

Venkat Atluri: Miklos’un söylediklerine eklemek istedi-
ğim iki şey var. Tabloyu görebilmemiz için şunu söylemem 
gerekiyor: Miklos’un sözünü ettiği 60 trilyon dolar, küre-
sel ekonominin üreteceği toplam gelirin yaklaşık üçte bi-
rini oluşturuyor. Toplam gelir havuzunun 190 trilyon dolar 
olması bekleniyor. Dolayısıyla ortada üçte birlik bir pay 
söz konusu. Bu, ilginç bir karşılaştırma. İkinci nokta, Mik-
los’un sözünü ettiği 1 trilyon dolarlık kâr. Bu kârın nasıl 
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bölüşüleceğini göreceğiz. Kimileri rekabet sayesinde bu 
kârın tüketiciye yarayacağını söylüyor. Elbette bir kısmı da 
inovatörlere ve mevcut oyunculara kalacak, dağıtılacak ve 
yatırıma dönüşecek.

David Schwartz: Sektörler arasındaki sınırların orta-
dan kalktığı bir dünyada hayatta kalmak ve büyümek 
için gereken en önemli teknolojiden söz etmek isti-
yorum. Buna bir miktar değinmiştik: Mobil teknoloji. 
Venkat, gelecekte önem taşıyacağına inandığın tek-
nolojileri sayabilir misin?

Venkat Atluri: Günümüzde konuştuğumuz makro tekno-
lojiler söz konusu. Bu teknolojiler elbette sektörler ara-
sındaki sınırların şekillenişini önemli ölçüde etkileyecek. 
Bunlar yapay zekâ, gelişmiş analiz sistemleri ve genel an-
lamda mobil teknolojiler olacak; sadece araçların ve in-

sanların mobil olması değil, internetin ve her şeyin mobil 
hale gelmesi. Ancak bir de bu ekosistemlerin oluşmasını 
ve büyümesini sağlayan ilginç mikro trendler söz konusu. 
Bir örnek vereyim. Düşündüğümüz ve sözünü ettiğimiz 
her şey API (Uygulama programı ara yüzü) yaklaşımına 
dayanıyor. A şirketiyle ayrı, B şirketiyle ayrı, C şirketiyle 
ayrı bir veri sistemi kurmuş olabilirsin. API yaklaşımı sa-
yesinde bu üç platformda veri ve analiz paylaşabilirsin. Ya 
da bu platformlarda yapabileceklerini API’ye taşıyabilirsin. 
Bence birçok şeyi mümkün kılan ve fark yaratacak olan 
şey bu teknolojilerdir.

Venkat Atluri McKinsey’in Chicago ofisinin, Miklos 
Dietz Vancouver ofisinin üst düzey ortaklarından, David 
Schwartz ise McKinsey Publishing’in Stamford’daki ofi-
sinde görevli kıdemli editörlerdendir. 
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Kamuya açık, açık kaynak blok zincirlerinin (blockchains) 
onları oldukça özel yapan bazı nitelikleri var. Bunların ilki, 
konsensüs. Blok zincirleri, bir enformasyon parçasını 
paylaşanların, gördükleri enformasyonun herkesin gördü-
ğüyle aynı olduğunu bildikleri bir dünya yaratıyor. Oyun 
teorisi terimleriyle düşünürsek, bu durum enformasyon 
asimetrisini engelliyor ve karşılıklı çıkara dayalı, daha gü-
venilir bir işbirliği imkânı sunuyor.

İkincisi, kurcalanamaz oluşudur. Kodun muhteşemli-
ği, sahtekârlığı cezalandırmak yerine, sahtekârlık yapma-
nın hiçbir anlamının olmadığı bir ortam yaratmasıdır. Tar-
tışmalı ya da hatalı hesap defteri kopyaları, madencilikte 

Blok Zinciri Daha Önce 
Yarattığımız Hiçbir Şeye 
Benzemiyor
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kullanılan matematik tarafından hızla elenir ve yeni hesap 
defteri konsensüsle oluşur, zincir ilerlemeye devam eder. 
Bir işlem veya bir kod parçası onaylandığında, enformas-
yon kesinleşir. Birinin ya da bir grubun, milyonlarca bilgi-
sayarı aynı anda ele geçirmesi söz konusu olmadığından, 
enformasyonda değişiklik yapmak mümkün değildir. Her 
yeni adım, bir önceki değiştirilemez yapı üzerine eklene-
bildiğinde geçerlilik kazanır.

Üçüncü nitelik otantikliktir. Blok zincirinde her ey-
lem, sadece bireysel aktörlere ait özel anahtarlarla yer 
alabilir. Geleneksel sistemlerin aksine, yönetici ayrıcalık-
ları gibi bir şey yoktur. Bu da blok zincirlerine daha iyi gü-
venlik sağlar.

Dördüncü ve en önemlisi, dijital olmasıdır. Dijitallik, 
daha önce eşi görülmemiş bir esneklik ve dinamizm sağ-
lar. Blok zincirleri kod kullanılarak inşa edildikleri için fiziki 
mallar veya para gibi, ekonomik kurallara uyma zorunlu-
lukları yoktur.

Kamuya açık blok zincirlerinde teorik olarak yapıla-
bilecekler (kimlik doğrulama, tedarik zinciri, tahmin pi-
yasaları, mülk işlemleri), şu anda yapılanla (dijital kur 
spekülasyonu) kıyaslandığında, mesele gelip bir yerde 
düğümleniyor: Ölçeklenebilirlik.

Sistemdeki her bilgisayar, her işlemin günlük kaydı-
nı tutmak zorunda. Kamuya açık blok zincirlerine gücünü 
veren de bu: Hata toleransı, güçlü bir güvenlik garantisi, 
politik tarafsızlık ve otantiklik. Ancak yavaş… Blok zincir-
leri büyüdükçe; depolama alanı, ağ genişliği ve bilgiişlem 
gücüne olan ihtiyaç da artıyor. 

Ölçeklendirme sorununun çözümü için “proof of sta-
ke” (PoS) adında bir şeye göz atmamız gerekiyor. Mevcut 
blok zincirleri, “proof of work” (PoW) algoritmasıyla gü-
venlik sağlıyor. Kararları en büyük toplam bilgiişlem gü-
cüne sahip grup veriyor. Bu gruplar, güvenliği sağlamak 
için devasa veri merkezlerinde çalışıyor. Tabii bunun bir 
maliyeti var. Sorun ne kadar büyükse çözümü de o kadar 
uzun sürüyor, bu da daha fazla elektrik harcanması anla-
mına geliyor. Zaman ve para maliyeti yüksek, üstelik blok 
zinciri büyüdükçe yavaşlıyor da…

PoS’da ilginç olan, sistemin faiz gibi geleneksel fi-
nansal araçlara benzer bir şekilde işlemesi. Geleneksel 
faizin aksine, borç veren ile borç alan arasındaki miktarda 
bir değişiklik yok. Herkes kazanıyor.

Böyle bir dünyada yaşamak isteyenler için bunun 
sadece teknik bir tutku olmadığını görmek gerekiyor. Bu 
hem politik hem de felsefi bir duruş 
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Strategy&Business dergisinin kendisiyle yaptığı bir 
röportajda imalat devi Siemens’in CEO’su Joe Kaeser 
yeni sanayi devrimini nasıl gördüğünü anlattı. Aşa-
ğıda Kaeser’in bu söyleşide dile getirdiği görüşlerin 
genişçe bir özetini bulacaksınız.

Günümüzde yönetmenin iki yanı var. Bir kere enformas-
yon akışı çok hızlandı, enformasyona erişim de çok ko-
laylaştı. Şimdi asıl sorun gelen enformasyonu öncelik-
lendirmede. Öncelikleri doğru belirlemek şimdi daha zor, 
çünkü çok fazla enformasyon var. Yönetmenin ikinci yanı 
ise o yüzden tamamen analog, çünkü insanlar analog. 

Siemens’in CEO’su  
Joe Kaeser yeni Sanayi 
Devrimini nasıl görüyor?
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Yönetimin her aşamasında ve düzeyinde insanlarla karşı 
karşıyasınız. 

Öte yandan gerçek zamanlı imalat ve nakit akışı ra-
kamlarını elde edebiliyorsunuz artık, ne var ki bizimki gibi 
işlerde çevrimler 2 ila 7 yıl arasındadır, o nedenle piyasa-
ları anlamak çok daha önemlidir. Değişimin erken belirti-
lerini nasıl yakalayabiliriz? Bunların rakamlara yansımasını 
beklerseniz çok geç kalmış olabilirsiniz.

Gerçek dünyayı sanal dünyayla birleştirebilmemiz 
(bize buna dijital ikizler diyoruz) bize yeni imkânlar veri-
yor. Örneğin gerçek zamanlı imalat sürecini sanal dünya-
ya kopyaladığımızda mühendisliği, süreç kalitesini, imalat 
süresini optimize edebiliyoruz, sonra bunu imalat dünya-
sına geri kopyalıyoruz. Bu şekilde imalatta, mühendislikte 
ve Ar-Ge’de süreçlerini simüle ettiğimizde model ürünleri 
daha sonra tahrip etmeye gerek bırakmayan testler ya-
pabiliyoruz. Örneğin Boeing ile birlikte yeni uçakların bü-
tün geliştirme ve mühendislik süreçlerini simüle ediyoruz. 
Sonra da uçağın uçup uçamayacağını test eden simülas-
yonlar yapıyoruz. 

Biz birçok sektörde iş yapıyoruz. Enerji üretimi ve yö-
netiminde, imalat otomasyonunda varız, ayrıca petrol ve 
gaz, yiyecek ve içecek endüstrileri için ürünler yapıyoruz. 
Bu sektörler için dikey yazılım aplikasyonları var, bu apli-
kasyonlar sensörler aracılığıyla veri sağlayan donanımlara 
sahip. Bu veriler bize muazzam analiz imkânları sunuyor. 
Örneğin enerji üreten bir kuruluşa yakıt tüketimi, kullanım 
oranları ve bakım verileri temelinde sahip olduğu enerji 
santrallerinin ne kadar servise ihtiyaç duyduğunu söyle-
yebiliyoruz. 

Bir imalatçının değer zinciri, tedarikçisinden, teda-
rikçisinin tedarikçilerinden, müşterilerinden ve müşteri-
lerinin müşterilerinden oluşur. Onun verilerden elde ettiği 
enformasyon bu değer zincirini kısaltır. Böylece ürünle-
rini daha çabuk, daha maliyet-etkin, daha esnek yapa-
bilir. Çeşitlendirebilir. Değer zincirinin daha az değerli 
bağlantılarını kesip atabilir. Değer zincirindeki kendi ger-
çek yerini daha iyi anlayabilir, diğer herkesten çok değer 
sağlayarak zincirde güçlü bir halka oluşturmayı nasıl ba-
şarabileceğini daha iyi görür. Böylece tedarikçilerinin ya 
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da müşterilerinin ileride bir gün onu kesip atmalarına izin 
vermez.

Bugün şirketinizin birkaç kuşak daha ayakta kalmasını 
istiyorsanız onun amacına bakmalısınız. İnsanlar her gün 
şirketinizde çalışmaya niçin geliyorlar? Bunun gerekçesini 
nasıl açıklıyorlar? Sabah erkenden kalkıp o kadar yol tep-
meyi niçin göze alıyorlar? Sadece ekmek parası için mi? 
Biz Siemens’i B2C (business to consumer) ve B2B (busi-
ness to business) tanımlarına ek olarak toplum için iş (bu-
siness to society) olarak da tanımlıyoruz. Bu, çalışanların 
yukarıdaki sorusuna bir yanıt oluşturuyor. Tüm dünyada 
toplum gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İnsan 
yaşamını kurtarmaya, insanlara güvenilir enerji sunmaya, 
şehirlerde yaşamı daha konforlu hale getirmeye çalışıyo-
ruz. 2025’e kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu he-
defe yazılan dünyadaki en büyük şirket biziz. Çalışanları-
mız bu hedeflere değer veriyor. Böylece şirket kültürünü 
de değiştiriyoruz.

Sanayi 4.0 imalat otomasyonunun Almanya’daki adı-
dır. Mühendislikle imalatın birleştirilmesinden oluşur. Sa-
nayi 4.0’a göre kurulan fabrikalarda müşterinin sözgelimi 
“Ben şu ürünü şu büyüklükte, şu adette, şu renkte ve şu 
ilave özellikte istiyorum” şeklindeki talepleri karşılanabili-
yor. Yazılımın yönettiği imalat süreciyle bir adetten oluşan 
partiler bile mümkün oluyor. Makineler kendi aralarında 
konuşarak optimum bir imalat ve mühendislik süreci dü-
zenleyebiliyorlar. Neye ihtiyaç olursa olsun birim maliyet 
aynı olabiliyor.

Burada 3D yazıcılar büyük olanak sağlıyor. 5000 ürü-
nü seri imalatla üretirken farklı özellikleri olan 5 tanesini 
de 3D yazıcıyla üretebiliyorsunuz ve birim maliyet farklı 
olmuyor.

İkinci Makine Çağı kitabının yazarlarından Andy McA-
fee ile bir sohbetimizde otomasyonun insanları işsiz bı-
rakma tehlikesinin olup olmadığını tartışıyorduk. Kendi-
sine, “Toplumun çoğunluğu az sayıda parlak beynin tüm 
dünyayı fethetmesine razı olacak mı, buna uyum sağlaya-
bilecek mi” diye sordum. “Niçin olmasın” dedi. “Çünkü” 
dedim, “demokrasiler çoğunluk oyuna dayanır, sadece 
akıllıların, parlakların, en hızlı olanların oylarına değil.”

Gerçekten de teknolojik ilerlemelerin gerçek sonuç-
larının neler olacağını bilemiyoruz. Elbette kamu yöneti-
minin yapacağı düzenlemeler olacak, toplumun–sendi-

kalar, sivil toplum örgütleri vb. eliyle kendisinin yapacağı 
düzenlemeler de olacak. Bu kuruluşlar bugün şirketlere, 
“Bakın otomasyonla bütün aracıları ortadan kaldırıyorsu-
nuz, ama bununla sosyal adaleti de kurban veriyorsunuz” 
diyorlar. Ve “Bizim sizinle işimiz olmaz” sonucuna varı-
yorlar. Şimdi bu ve benzeri toplumsal etkileri çok iyi an-
lamaya çalışmalıyız. Şirket olarak bu koşullarda topluma 
nasıl katkıda bulunabiliriz sorusuna bir cevabımız olmalı. 
Çünkü siz topluma bir değer sağlamazsanız, toplum da 
sizi kabul etmeyecektir.

Sosyal bölünmenin, dijital bölünmenin aşılmasına 
katkınız olmazsa Sanayi 4.0 ile Nesnelerin İnterneti ile ya 
da teknoloji hayranlarının ve kimi şirketlerin her gün sözü-
nü ettiği şeylerle bir yere varamazsınız.

Şirket liderleri şunu kendilerine sormalıdır: “Dijital 
bölünmenin, sosyal bölünmenin aşılmasına nasıl yardımcı 
olabilirim? İnsanları benimle birlikte taşımayı ve topluma 
anlamlı bir katkıda bulunmayı nasıl başarabilirim?” 
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Doktorlar bu aralar kendilerini güvende hissetmiyorlar. 
Bizden daha zeki makinelerin yerimize geçeceğini düşü-
nen çok. Silikon Vadisi yatırımcılarından Vinod Khosla, tıp 
mesleğinin sona yaklaştığını düşünüyor ve işin çoğunun 
algoritmalara ve diğer yapay cihazlara devredileceğini 
öngörüyor.

Kısmen haklı diyebiliriz. Ancak ben mesleğimizin yok 
olacağını değil, evrim geçireceğini düşünüyorum.

Bir zamanlar gözlerimizle, ellerimizle ve kulaklarımız-
la yaptığımız pek çok şeyin yerini makineler aldı. ABD’de 
ve dünyanın pek çok yerinde, karın ağrısı şikâyetiyle acil 
servise getirilen bir çocuk, fiziki muayeneden önce bir 
CT taramasından geçiriliyor. Hastalık kontrollerinin vaz-
geçilmez araçlarından steteskop, yavaş yavaş işlevini yi-
tirmeye başladı. Çok daha duyarlı cihazlar, gördüğümüz 
ve duyduğumuz şeyleri anlama kapasitemizi köreltmeye 
başladı. 

Doktorlar ve Yapay Zekâ
BRYAN VARTABEDIAN
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Günlük tıbbi rutinlerimiz makinelere devredildi, tıp 
alanında insan-sonrası (post-human) bir döneme giriyo-
ruz. Clayton Christensen ve Jason Hwang’a göre, sezgisel 
ve şablon tanımlamaya dayalı tıp alanının, otomasyon ve 
yapay zekâyla birlikte; kesin, hedefli bir yöne kayıyor.

İnsan sonrası tıp, tıbbı sadece insanlara özgü bir alan 
olarak görenlere itici gelebilir. Ancak tıp, sınırlarına ulaştıkça 
tedarikçiler bir paradoksla karşı karşıya kalıyor: Bir makine-
nin kesinliğini ve ayrıntıcılığını istiyoruz ama bunu ellerimiz, 
gözlerimiz ve kulaklarımızla yapmak istiyoruz. Muhtemelen 
bunu yapamayız. Bu nedenle 21. yüzyılın insan doktorunun 
görevlerini yeniden tanımlamamız gerekiyor. 

Tıp alanındaki bilgilerimiz, eğitimli doktorların yetişe-
bileceklerinin çok ötesinde bir hızla değişiyor. Bilgi, her-
hangi bir insanın hazmedebileceğinin çok çok üzerinde. 
Yeni nesil doktorların, hafızalarına güvenmek yerine, ihti-
yaç duydukları bilgiye anında ulaşabileceklerini söyleye-
biliriz. 

Önümüzdeki dönemde mesele gelip şu soruda kilitle-
necek: Bir insan, bir makinenin yapamadığı neyi yapabilir? 
Bu sorunun cevabı 21. yüzyılın doktorunu tanımlayacak.

Belki de gelecekte, teşhis ve hedefli tedavi yapabi-
len teknolojiler arasında bir yerde, insan doktorlar için de 
bir alan olacak. İnsan vücudu dijitalize olup ölçülebildikçe, 
bilgi ve bilgelik gibi insani özellikler öne çıkacak. Veriyi ve 
teşhisleri insani bir bağlama oturtmak için insan doktorlar 
önemli bir rol oynayacak.

Kendimizi makinelerin kurbanı olarak görmek yerine, 
aktif bir katılımcı olarak konumlandırmanın yollarını bulma-
lıyız. Teknoloji bize ne yapacak diye değil, biz bu teknolo-
jiyle ne yapmak istiyoruz diye düşüneceğiz. Ne istediğimiz 
hakkında düşünmek, hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. 

Çok farklı bir gelecekle karşı karşıya olduğumuzun 
farkına varalım. Makinelerin ne yapıp ne yapamayacağı o 
kadar da önemli değil. Şu anda ne yaptığımızı eleştirel bir 
gözle yeniden değerlendirmeliyiz. 
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Bay Kapoor, siz çok pahalıya mal olan olağanüstü ve 
teferruatlı sanat eserleri yapma ayrıcalığına sahipsi-
niz. Bu diğer sanatçılara nazaran daha büyük bir tuva-
le sahip olduğunuz anlamına mı geliyor?
Bu şekilde olduğunu sanmıyorum. Evet, belki ayrıcalıklı bir 
konumdayım. Ve tabii ki maliyet her zaman bir mesele-
dir ama bir şeyin büyüklüğü bence bayağı da olabilir. Bü-
yük olması anlamsız olabilir. Önemli olan nokta bu değil. 
Önemli olan büyüklüğün bir anlamla ilişkilendirilmesidir. 
Umarım çalışmalarımın ölçeği gördüğünüzden çok daha 
büyüktür. Umarım onlar içinizde yaşıyordur.

Hangi açıdan?
Ben bir Büyük Opera bestelemek istiyorum. Tüm o büyük 
insanlık meselelerinin hakkından gelmek istiyorum. 

Anish Kapoor: 
Söyleyecek Sözüm Yok!

THE TALKS
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Hepsinin mi? Bu kulağa çok iddialı geliyor.
Bunu yapabildiğine inanan tabii ki kendisini kandırmış 
olur. Ama yapabileceğiniz şey çalışmalarınızda ölüm veya 
neşe veya güzellik olasılıklarını dışlamayan alanlara izin 
vermek. “Ben neşeyle ilgili bir eser yapacağım” veya “Bu 
eser ölümle ilgili” demek çok banal. Bunu bu şekilde elde 
edemezsiniz. Onun yerine alana izin vererek, esere izin 
vererek yani sürece yeterince güvenerek… Bunu sürece 
odaklı olarak düşünüyorum. Ben aslında anlama ilgi duy-
muyorum. 

İlgilenmiyor musunuz? Sanat bununla ilgili değil midir?
Genelde bir sanatçı olarak benim söyleyecek bir sözüm 
yok derim. Sanatçı olarak yolculuğumda keşfettiğim mad-
denin doğasıyla ve cismi nesnelerle olan etkileşimim beni 
bulunduğum yere getirdi. Yıllarca kırmızıya olan hayran-
lık... Kırmızının içinde korkutan bir karanlık vardır. Biri-
nin bir hikâyeye başlamak ama hiç bitirmek istemediği-
ni hissederim. Bu objenin burada gerçek bir şey olarak 

var olmasını istiyorum; bir fenomen olarak, gerçeği dair 
bir kanıt olarak. Bir konu hakkında bir yorum yaparsam 
sanki gerçek keşif olasılığı dışlanacak. Sonunda atölyeye 
gittiğimde ”Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamamen kaybol-
dum” derim. Sonra bazı şeyler gidişatı belirliyor. Bunlar 
odada olan, çalıştığım eşyalar oluyor. Bununla gerçekten 
bir süreç olarak ilgileniyorum. Çünkü süreçler seni man-
tıklı olarak varamayacağın yönlere götürüyor.

Neden eserlerinizin içe dönük olduğunu söylüyorsunuz?
Her zaman içedönük olmuşumdur. Bu bir psikiyatra gi-
dip koltuğa uzanıp “Bununla ilgili çok kötü hissediyorum” 
demenize benzer. Ve birden bire bütün o mesele odanın 
içinde ve “Bakın neler olmuşsa, artık hepsi burada!” Ta-
te’de yaptığım o çok büyük eserin adı bile Marsyas idi. Bir 
bakıma ben bilerek bu adı verdim. Apollo tarafından derisi 
yüzülen Marsyas’ın efsanesi.

Nesnenin kendisi, bu gerilmiş şekli, içeriyi işaret edi-
yor. Gerilmiş deri gibi…
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Kariyerinizin gidişatına bakılırsa eserleriniz farklı mal-
zemeler kullanılmasıyla göze çarpıyor. Çalışacağınız 
malzemeyi nasıl seçiyorsunuz? 
Alışılmamış malzemelere çok yakınım. Pembe merme-
ri severim. Ne yapmaya çalıştığınıza bağlı. Birçok mal-
zemeyle çalıştım. Vantablack (ışığı yansıtmıyor, yutuyor) 
olağanüstü yeni bir malzemedir. Kara delikten sonra en 
kara malzemedir. Şu anda sadece A4 kâğıt boyutunda 
yapabiliyorlar ve biz bunun ölçeğini büyütmek için bera-
ber çalışıyoruz. Ama yeni bir malzeme her türlü olasılıkları 
beraberinde getirir. Uzun zamandır nesneyle ilgili etkile-
şimde bulunuyorum, tüm ışığı yutan bir nesne, bir bakıma 
bir nevi nesne olmayan ve bu malzeme bunun için uygun 
hazır görünüyor. 

Siyah her zaman havalı olmanın simgesidir. Moda dün-
yasında bir yer bulacağına inanıyor musunuz?
(Gülerek) Bu siyah o kadar müstesna ki, söz veriyorum 
onu elinizle tutamazsınız, katlarsanız katını göremezsiniz. 
O kadar çok ışık emiyor ki. Bence çok zor görünen emici 
kıyafetler yapabilirsiniz.

Bazı son eserlerinizde silikon kullandınız. Bu malze-
meye nasıl ulaştınız?
Boyadan daha fiziki bir nevi üç boyutlu bir malzeme ara-
dığımı biliyordunuz. Ve ben bu malzemeyi biraz da başka 
bir şeyler için de kullanıyorum ve bana boyama malzeme-
si olarak gayet iyi malzeme olacakmış gibi gelmişti. Yani 
tamamen sürece dayalı bir şeyden başka bir şeye doğru 
çalışmak. Heykeltıraşlık aslında budur, her ne kadar onlar 
yarı-tablolar olsalar bile. Onlar neyse işte.

Mesela çelikle çalıştığınızda bu insanları daha çok ku-
tuplaştırıyor gibi görünüyor. Bunun neden böyle oldu-
ğunu düşünüyorsunuz?
Bazı insanlar parlak şeyleri sever, bazıları sevmez. Karşı 
konulmaz. Bu yapmak için sebep değildir. İnsanların neyi 
beğendiği önemli değildir. Bence içgüdülerinizi takip et-
melisiniz, duygu takip edin ve umarım sonra bu sizi an-
lamlı bir şeye getirir. Benim için manalı bir şeyse sizin için 
de manalı bir şey olur, ben buna inanırım.

Aynı şey güzellik için de geçerli mi?
Güzellik durağan bir şey değildir. Güzellik hep değişir. Gü-
zellik anlayışlarımız her zaman değişir. Onlar bakana da-
yanır. Asla sadece bir şey değil. Her nasıl bir insan, nes-
ne veya başka bir şey güzelse her seferinde diğer yan da 
vardır. “Ah evet çok güzel, ama…” ve duruma bağlı ve za-
mana da… Bu hassas bir durum ve bence farkına varma-
nın anahtarı bu ikisi güzellik ve çirkinlik, güzellik ve onun 
zıttı, kaynaşmış olarak.

Kibbutz’dayken sanatçı olmaya karar verdiğinizi oku-
muştum. Orada ben sanatçı olacağım dedirten bir de-
neyiminiz oldu mu? 
Hayır olmadı. Daha çok “ben ne yapacağım” anı idi. Kib-
butz’da çalışan genç bir adamdım ve benden üniversiteye 
gitmemi bekliyorlardı. Ama ben benim için doğru olanın 
bu olmadığına karar verdim. Üniversiteye gitmek istemi-
yorum. Ben sanat okuluna gitmek ve bir sanatçı olmak is-
tiyorum. Bence bunu 17 yaşındayken bilmem büyük şans 
ve ne yapacağını bilmek benim lütfum. 


