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İpek Yolu deyince aklımıza mazide kalmış, tüccarların ipek 

ve baharat için geniş Avrasya topraklarında gidip gel-

dikleri günler geliyor. Bugün Çin, Jinping’in Kuşak ve Yol 

Girişiminin (Belt and Road Initiative-BRI) bir parçası olarak 

bu yolu canlandırmaya çalışıyor. Ancak Çin’in liman, boru 

hattı, demiryolu ve yol yapım projeleri hakkında çok şey 

yazılıp çizilmiş olsa da, BRI’nın dikkatimizi hak eden önemli 

bir ayağı daha var: Dijital İpek Yolu.

2015’te Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, 

Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ortaklaşa hazır-

ladıkları rapor bu yol hakkında kapsamlı bir değerlendirme 

yapıyor:

“Çin sınırlar arası optik kablo ve diğer iletişim ağları in-

şasını geliştirmeli, uluslararası iletişim bağlantısını güçlendir-

meli ve bir enformasyon İpek Yolu yaratmalıdır. Hızla sınırlar 

Çin’in Dijital İpek Yolu
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arası optik kablo ağlarını döşemeli, kıtalararası denizaltı optik 

kablo projelerini hayata geçirmeli ve uydu enformasyon ge-

çiş yollarını genişletmelidir.”

2016’da da, Çin Devlet Şurası 13. Beş Yıllık Planı açıkla-

dı. Planda BRI ülkeleri arasında internet ve telekomünikasyon 

ağlarını geliştirmeye yönelik özel bir bölüm var. Plan kara ve 

deniz kablo altyapılarının yaratılmasını vurguluyor ve Çin ile 

Arap devletleri arasında bir İnternet İpek Yolu ve Çin-ASEAN 

(Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) enformasyon limanı kurul-

masını öngörüyor. 

Dijital İpek Yolu
Kuşak ve Yol Girişimi,  kısa zamanda Çin’in temel argü-

manlarından biri haline geldi ve Uluslararası Kuşak ve 

Yol Forumu, 4. Dünya İnternet Konferansı, 8. Çin-Arap 

Devletleri İşbirliği Forumu gibi etkinliklerde sürekli gün-

deme getirildi. Jinping BRI kapsamında bir “Uzay ve 

Enformasyon Koridoru” yaratılacağını açıkladı.

Bu üçüncü yolun ortaya çıkışı, basit bir soruyu da be-

raberinde getiriyor: Çin’i dijital ayak izini artırmaya zorlayan 

kuvvetler neler?

Düşük büyüme oranları, sanayi kapasite fazlası ve yaşla-

nan nüfusla karşı karşıya olan Çin, istikrarlı büyüme oranları 

sağlamak için dijital ekonominin geleceğine yöneliyor. 

Made in China 2025 ve İnternet Plus gibi hırslı ulusal giri-

şimlere ciddi finansal kaynaklar ayıran Çin, ekonomik temeli-

ni teknolojik olarak geliştirmek ve dijitalleşmekle yetinmiyor, 

aynı zamanda telekomünikasyon, e-ticaret ve enformasyon 

teknolojilerindeki “ulusal aktörleri” yurt dışındaki el değme-

miş pazarlara ulaştırmayı hedefliyor.

Olgunlaşan ekonomi
Çin’in dijital ekonomisi olgunlaştıkça, yerli firmalar daha 

sert rekabetle karşılaşmakla kalmıyor, yerel talepte bir dü-

şüşü de gözlemliyor. Bu firmaların Dijital İpek Yolunu bu 

kadar çok istemelerinin sebebi, yeni pazarlara ulaşmaları-

nı sağlayacak güçlü bir araç sunması ve bundan en büyük 

faydayı sağlayacaklarını düşünmeleri. Profesör Hong Şen 

durumu şöyle özetliyor:

“BRI projelerinin çoğunun Pekin destekli finansal ku-

ruluşlar tarafından desteklendiğini biliyoruz. Çin menşeili 

internet şirketleri dijital İpek Yolunu genişleme ve kapasite 

ihtiyaçları için bir fırsat olarak görüyorlar. Mesela 2015’te 

Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, 

Hindistan’daki en büyük Telekom operatörü Bharti Airtel’e, 

yerel altyapı projeleri için 2,5 milyar dolar verdi. Bharti Airtel 

bu işi Huawei ve ZTE’ye havale ederek Çin’in iki şirketinin dış 

pazarlarda büyümesini sağladı.”

Son olarak, Dijital İpek Yolunun stratejik boyutuna 

bakalım.

Modern dijital ekonominin hayat damarları denizaltı fi-

ber-optik kablolardır. Tahminlere göre uluslararası internet, 

veri ve telefon trafiğinin yüzde 98’ini bu kablolar sağlıyor. 

Ancak kabloların büyük kısmı coğrafi olarak büyük 

oranda ABD’nin kontrolündeki bölgelerde yoğunlaşmış du-

rumda. Bu da Pekin’deki veri güvenliği endişelerini artırıyor. 

Çin, bu nedenle Pakistan-Çin Fiber-Optik Projesi gibi girişim-

lerle sınırlar arası ve denizaltı kablolarını döşemeye çalışıyor. 

İletişimini yabancı istihbarat kuruluşlarından korumak için bir 

kalkan oluşturuyor. 

Çin aynı zamanda yerli Küresel Navigasyon Uydu Sistemi 

BeiDou’yu da (BDS) destekliyor. BeiDou, ABD’nin GPS’i, AB’nin 

GALILEO’su ve Rusya’nın GLONASS’ı ile birlikte, dünyadaki 

en büyük dört küresel navigasyon uydu sisteminden biri. 

Yerli teknoloji
Çin Dijital İpek Yolunun bir parçası olarak, yerli uydu navi-

gasyon sistemini 60’ın üzerindeki ülkeye yerleştirmeye ça-

lışıyor. 2020’de 35 uyduyu daha yörüngeye yerleştirerek 

ABD’nin GPS’ine olan bağımlılığı sona erdirmeyi planlıyor. 

Sonuç olarak, Dijital İpek Yolu Çin ve BRI ülkeleri için 

fırsatlar ve zorluklar sunuyor. Geleceğin küresel dijital dü-

zeninin nasıl olacağına dair önemli sorular cevaplanmayı 

bekliyor.  

Kaynak: Observer Research Foundation, Ağustos 2018 
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Otomasyon İlerledikçe 
Öne Çıkacak Üç Çalışma Türü 

Teknoloji ekonomimizi dönüştürdükçe bir trend giderek 

daha çok dikkat çekiyor. Teknoloji biz insanların yaptığı 

çalışmayı artan ölçüde otomasyona tabi tutacak gibi gö-

rünüyor. Ve risk altında olan sadece düşük becerili manuel 

çalışma değil, operasyonel analitik ve pazarlama gibi, bilgi 

çalışması da gelişkin yapay zekâ algoritmaları tarafından 

yapılabilir hale geliyor.

Ancak başka değişimler de yol alıyor; çalışmanın 

insani boyutunun daha çok önem kazanmasını getirebi-

lecek değişimler. Teknolojinin birçok işçinin elinden ru-

tin görevleri aldığı doğru, ancak teknoloji aynı zamanda 

küresel pazarları sürükleyen birçok arz ve talep trendini 

ANDREA BANDELLI
Deloitte Edge Center Başkanı
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de yeniden şekillendiriyor. Otomasyonun çalışmayı tas-

fiye etmesini önleyecek şey, teknoloji güdümlü bu ikinci 

değişimdir, ancak çalışma da değişecektir.

Teknoloji pazarları nasıl yeniden şekillendiriyor?
Talep tarafında teknoloji, müşterileri hiç olmadığı kadar 

güçlendiriyor. Önümüzdeki tercihler hakkında çok daha 

fazla enformasyona sahibiz ve ihtiyaçlarımız karşılanmadı-

ğında bir satıcıdan diğerine geçmek çok daha kolaylaştı. 

Çoğumuz çok daha talepkâr oluyor, kitle pazarının stan-

dart ürünlerini kabul etmemiz çok daha zorlaşıyor. Özgül 

ihtiyaçlarımıza ve bağlamımıza uygun hale getirilmiş niş 

ürünleri aramak çok kolaylaştı.   

Satıcıların işini daha da zorlaştıracak şekilde, artan 

ölçüde “sahip olmak” yerine “kullanım temelli” fiyat-

landırma modellerine geçiyoruz. Ürün ya da hizmetin 

gerçek kullanımı için ödeme yapmayı tercih ediyoruz. 

Kullanımımızı izleyebilen teknolojilerin gelişmesiyle bu 

daha elverişli hale geliyor. Örneğin otomobilin sürücü 

ekranına monte edilen bir telsiz cihaz sayesinde bazı 

sigorta şirketleri müşterilerine trafik sigortası için kat 

ettikleri kilometre başına ödeme yapma imkânı tanıyor. 

Böylece arabalarını az kullananlar çok kullananları süb-

vanse etmeden tam sigorta sahibi oluyor.

Ayrıca bugün fiziksel ürünlere yaptığımız harca-

maları azaltma, dikkatimizi ve harcamalarımızı hayatla-

rımızı zenginleştiren anlamlı deneyimlere yöneltmeye 

eğilimliyiz.

Birçoğumuz reklam engelleyici teknolojiler kullanı-

yor. Şirketlerin artık dikkatimizi çekmek için bizi rahatsız 

etmek yerine bizim onları arayacağımız şekilde bize yar-

dım ve değer sunmayı öğrenmeleri gerekiyor. Bir araştır-

ma ABD’de reklam engelleyici kullanımının 2014 ila 2018 

arasında iki katına çıkarak kullanıcı tabanının üçte birine 

ulaştığını gösteriyor. Daha derinde yatan trend: güven, 

sadece şirketlere değil tüm kurumlara olan güven eroz-

yona uğruyor. Çoğu kişi kurumların çıkarlarımıza hizmet 

etmediğini düşünüyor.

Arz tarafında ise teknoloji genel olarak ürün seçe-

nekleri yelpazesinin genişlemesine yardımcı oluyor, bir 

yandan da ürün ömür çevrimlerinin daralmasını getiri-

yor. Eklemeli imalat gibi teknolojiler çoğu zaman son 

derece özelleştirilmiş ürünleri küçük ölçeklerde üret-

meyi kolaylaştırıyor. Üretimin hâlâ büyük ölçekli imalat 

tesisleri gerektirdiği yerde küçük ürün satıcıları sözleş-

meli büyük imalatçılarla çok daha kolay bağlantı kura-

biliyor ve imalat faaliyetini uzaktan koordine edebiliyor. 

Öte yandan başarılı yerleşik ürünlere meydan okuyan 

yeni ürünler pazara çok daha hızlı girebiliyor ve yeni 

ürün seçeneklerinin çıkması ve müşterilere sunulan en-

formasyonun artması ürün ömür çevrimlerini daha da 

sıkıştırıyor. 

Peki, sonuç ne? Artan sayıda pazarda kitle pazarının 

standart ürün ve hizmetlerinin yerini daha uzmanlaşmış, 

yaratıcı ürün ve hizmetler alıyor. Ürün ve hizmet satı-

cıları artık bizleri birbirinden farkı olmayan “müşteriler” 

olarak görmek yerine, her birimizin farklı ve gelişen ih-

tiyaçları olan benzersiz kişiler olduğunu giderek daha 

çok kavrıyor. Bundan böyle ancak bu ihtiyaçları anladık-

ları ve karşılayabildikleri ölçüde başarılı olabilirler. Bizi 

reklamlarla bölüp rahatsız etmek yerine bize yardımcı 

olmaları gerekecek; öyle ki bu ağızdan ağıza yayılsın ve 

biz onları arayalım.

Bütün bunlar çalışmamızı nasıl değiştirecek
Sonuçta, çalışmanın doğası iki cephede ciddi bir dönüşüm 

geçirecek. Birinci olarak, kitle pazarının standart ürünleri 

dünyasında çalışmayı tanımlayan rutin görevler giderek 

daha çok makineler tarafından devralınacak. İkinci olarak, 

daha farklılaşan ve hızlı değişen bir ürünler dünyasında 

değer yaratmanın tek yolu çalışmayı, merak, hayal gücü, 

yaratıcılık ve duygusal ve sosyal zekâ gibi tamamen insa-

ni yeteneklere odaklanarak en temel düzeyde yeniden ta-

nımlamak olacaktır.

Genel olarak üç farklı çalışma kategorisinin giderek 

öne çıkacağını göreceğiz. İlk olarak yaratıcılar—birey-

sel müşterilerin hızla gelişen ihtiyaçlarını öngörebilen 

ve son derece özelleştirilmiş yaratıcı ürün ve hizmetler 

tasarlayıp sunabilen insanlar—için daha çok iş olacağını 

göreceğiz. Birçok bakımdan zanaatkâr işlerinin yeniden 

doğuşuna tanıklık edeceğiz—şimdilerde bira ve çikola-

ta gibi alanlarda bunu görüyoruz. Zanaatkâr çalışması 

artan sayıda insana ahşap ve örme işleri gibi hobileri 

temelinde müşterilerle kalıcı bağlar kurarak hayatını ka-

zanma imkânı verebilir.   

İkinci olarak kompozitörler—küçük müşteri nişleri-

nin özlem ve ihtiyaçlarını derinden anlayan ve bu insan-

lar için angaje edici ve ödüllendirici deneyimler formüle 
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edebilen insanlar—için çalışma kategorisinin genişle-

diğini göreceğiz. Müşteriler odaklarını fiziksel ürünlere 

sahip olmaktan anlamlı ve unutulmaz deneyimler ya-

şamaya kaydırdıkça bu kategori genişleyecek ve daha 

ödüllendirici hale gelecektir. Bu deneyimler sanat gale-

risi turları ile park ve bahçe gezmelerinden başkalarıyla 

daha zengin ve derin şekillerde bağlantı kurmamıza yar-

dımcı olacak etkileşimli deneyimlere kadar uzanabilir. 

Son olarak, müşterilere çeşitli alanlarda potansiyel-

lerini daha iyi gerçekleştirmede yardımcı olacak koçlar 
için olan çalışma kategorisini göreceğiz. İlk gösterge 

olarak kendimizi iyi hissetmemize ve fiziksel performan-

sımızı iyileştirmemize yardımcı olan “wellness” koçları-

nın arttığına tanık oluyoruz. Ancak potansiyelimizi daha 

iyi gerçekleştirmek istedikçe flört ve ilişkiler, seyahat, 

eğlence, finansal işler ve yaşam boyu öğrenme gibi çok 

çeşitli alanlarda koçlar yelpazesinin genişlediğine tanık 

olacağız. Koçluk, bahçecilikte ya da insanlara giysi veya 

makyajlarıyla kendilerini yaratıcı biçimlerde ifade etme-

de yardımcı olmak gibi işlere de yayılabilir.   

Sonuç nedir?
Çalışmanın bütün bu dönüşümünün zorlayıcı olacağına 

kuşku yok. Çalışma ve iş hayatı hakkındaki en temel bazı 

varsayımlarımızı sorgulamamız gerekecek. Örneğin şirket-

lerin, çalışanlarını bir maliyet olarak görmek yerine sürekli 

artan miktarda değer yaratabilen varlıklar olarak görme-

ye başlaması gerekecek. Mevcut verimlilik zihniyetinden 

uzaklaşıp müşterilerin hızla değişen ihtiyaçlarına hitap et-

meyi daha iyi öğrenmeye odaklanan bir zihniyete yönel-

meleri gerekecek. 

Özet olarak, teknoloji bu meydan okumalara hitap 

edenleri ödüllendirecek ama bunları görmezden gelenleri 

marjinalleştirecek pazar kuvvetleri ortaya çıkarmaktadır. 

Teknoloji, bizi çalışmadan uzaklaştırmak ve insanlığımız-

dan koparmak bir yana, potansiyelimizi daha çok gerçek-

leştirmemize yardımcı olacak çalışma ve faaliyetlere odak-

lanma fırsatı verebilir. Daha iyi ne olabilir?  

Kaynak: Harvard Business Review blogu, 

21 Ağustos 2018



EYLÜL ‘18  /  6

Rus ajanların 2016 başkanlık seçimleri sürecinde sosyal 

medyada politik reklamlar için her ay on binlerce do-

lar harcadığı açığa çıktıktan sonra, Amerikan yurttaşları 

Google ve Facebook’un güçlü reklamcılık altyapılarının 

nasıl olup da yabancı ajanların hizmetine açıldığını sor-

maya başladı.
Ancak çok azı durup da böyle bir altyapının var olması 

için ne gibi bir neden var, diye sormayı akıl etti. Facebook ve 

Google’ın, bırakalım Rus ajanlarına, herhangi birilerine reklam 

satması niçin iyi bir şey?

Bu sorunun aşikâr yanıtı, reklamlara, Coca-Cola ve 

General Motors gibi meşru reklamverenlerin “ürünleri hakkın-

da tüketicileri bilgilendirmeleri” için ihtiyaç vardır şeklindedir.

Reklamlara Son Vermenin 
Zamanı Gelmedi mi? 

RAMSI WODCOCK 
Kentucy Üniversitesi Hukuk Doçenti
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Ancak enformasyon çağında online ya da basılı her türlü 

reklamcılığın paradoksu da tam buradadır. İnternetin, tüketi-

cilerin reklamların yardımı olmadan ulaşabilmesini mümkün 

kıldığı tek şey varsa o da enformasyon, özellikle de ürünler 

hakkında enformasyondur.

Eğer reklamcılığın tek meşru gerekçesi enformasyon 

sağlamak ise, o zaman reklamlar gerçekten gereksiz hale gel-

miş demektir. Hatta bunun da ötesinde rekabeti engelleyici 

bir nitelik kazanmış demektir. 

Enformasyon olarak reklamcılık 
Google aramalarının sonuç sayfasının tepesindeki sponsor-

lu linklerden gözde web sitelerinizin ya da mobil aplikas-

yonlarınızın banner reklamlarına kadar her türlü reklamdan 

temizlenmiş bir dünya hayal edin. Facebook feedlerinin, TV 

reklamlarının ve billboardların olmadığı bir dünya.  
Böyle bir dünyada ürünler hakkında ihtiyaç duyabileceği-

niz her türlü enformasyona hâlâ ulaşabilir misiniz? 

Elbette ulaşırsınız. Facebook, Instagram, Pinterest ve ya-

rım düzine başka sitede kendilerini takip ettiğiniz arkadaşları-

nız, yakınlarınız ve diğer kişiler sizi kullandıkları ürünler de da-

hil hayatları hakkında enformasyon bombardımanına tutmaya 

devam edecektir. Eğer belli bir ürün hakkında daha fazla şey 

öğrenmek ya da yeni bir şey bulmak isterseniz Google’da ara-

ma kriterlerinizi karşılayacak şekilde optimize edilmiş binlerce 

link bulabilirsiniz.

Başka bir deyişle kolay erişilebilir enflasyonla dolu bir 

dünyada yaşıyoruz, ürünler hakkında enformasyon almak için 

reklamlara ihtiyacımız yok. Reklamlar artık gereksiz hale gel-

miş bulunuyor. 

Manipülasyon olarak reklamcılık
Peki, reklamcılık eğer gereksizleşmişse niçin hâlâ her yer-

de var?
Reklamcılık çoğumuzun bildiği gibi, her zaman sadece 

enformasyon vermekten daha fazlasını yapmıştır. Bugün ise 

bu diğer işlev, reklamcılık uzmanlarının reklamın ikna etme 

gücü dedikleri şey, her zamankinden çok daha güçlüdür ve 

reklamverenler açısından çok daha değerlidir. Bu aslında rek-

lamın manipüle etme gücüdür. 

Bundan yüz yıl önce, kitlesel reklamcılığın şafağında sos-

yolog Emily Fogg Mead’ın vurguladığı gibi, reklamlar “kaçınıl-

mazlıkla okurun bilincine sızar. Ürünle mekanik bir bağlantı 

oluşturur ve sık sık irade dışı satın almalara yol açar”. 

Reklamların değerini oluşturan ve reklamverenlerin 

ABD’de sadece geçen yıl 200 milyar dolar ödeme yaptığı şey 

işte budur, tüketicilere ürünler hakkında başka türlü ulaşama-

yacakları enformasyonu sunmak değil. Reklamcılığın bugün 

hâlâ yaygın olarak kullanılmasının sebebi enformasyon sun-

ması değil, insanları ikna etmesidir.

Reklamcılığın her zaman bir parçası olmuş olan bu etki-

leme gücü Google ve Facebook tarafından daha da büyütü-

lüyor. Bu şirketler milyarlarca dolar harcayarak interneti geniş 

bir ikna etme altyapısı haline getirmiş bulunuyor—bütün o 

ücretsiz gözde sitelerimizin arkaplanında çalışan veri toplama 

araçları, bu verilere dayanarak reklamların en iyi nasıl hedefle-

me yapacağına karar veren algoritmalar ve reklamların sergi-

lendiği ekran görünümleri.

Google ve Facebook bütün bu altyapıyı Rus ajanlarının 

değil, Amerikan şirketlerinin bize ulaşmasına yardımcı olmak 

için kuruyor. Eğer Rus ajanlarının bu altyapıyı kullanarak ABD 

seçimlerinin sonuçlarını etkilediği doğruysa, büyük Amerikan 

reklamverenlerinin aynı altyapıyı her gün, tüketicileri isteme-

dikleri ürünleri satın almaya yöneltmek de dahil, kendi amaç-

larına ulaşmak için kullandığı da doğrudur.

Bugün reklamcılığın enformasyon işlevi artık gereksiz 

hale geldiği için bir bütün olarak reklamcılığa son verme za-

manı gelmiştir. 

Reklamlara son verildiği durumda Google ve 

Facebook pekâlâ kendilerine yeni gelir kaynakları bulabi-

lir. Örneğin kullanıcılara sundukları hizmetler karşılığında 

belli bir ödeme talep edebilirler. Kullanıcılar bugün za-

ten kişisel verileriyle bu şirketlere bir tür ödeme yaptıkla-

rı için bunun yerine parayla ödeme yapmalarını istemek 

fazla olmayacaktır.  

Kaynak: The Conversation, 20 Ağustos 2018
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Bugün gerçekleşen eşi görülmemiş teknolojik dönüşüm 

(Dördüncü Sanayi Devrimi dediğimiz hızlı değişim döne-

mi) jeopolitik ilişkilerden ayrı değildir. Gerçekten de özel-

likle dünya güçleri arasındaki jeopolitik rekabet, teknoloji-

nin en büyük itici gücüdür. 

Teknoloji, uzun zamandır devletlerin gücü kazanma, 

kullanma ve kaybetmesinde önemli bir etkendi. Fakat bu-

gün birbirleriyle bağlantılı olan üç öğe; inovasyon, yetenek 

ve dayanıklılık, devletlerin güvenlik ve refahını artırmak 

için iyi bir konuma sahip olup olmadıklarını belirlemede 

daha etkili oluyor.  

Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 
Jeopolitiği Şekillendiren 
Üç Yönü

PETER ENGELKE 
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1 
İnovasyon (hâlâ) güçtür
Devletler, teknoloji odaklı inovasyonda lider olma-

nın,  ekonomik ve askeri güce, dolayısıyla da jeopo-

litik güce sahip olmak anlamına geldiğinin farkında… Bu 

yüzden de teknoloji sektöründe lider olmak için yaşanan 

küresel rekabet; sadece açık ekonomik faydaları için değil, 

getirebileceği potansiyel güvenlik kazanımları nedeniyle 

de bu derece yoğun… Bu kıyasıya rekabet, ülkeleri inovas-

yona yatırım yapmaya yönlendiriyor.  

Dünyanın büyük güçlerinin gelişmekte olan teknoloji-

lere bu kadar çok harcama yapmasının ana nedeni, bu sa-

vaşta geride kalma korkusudur. Bu şekilde, güvenli olma-

yan dünyada güvenlik ve güç sağlayacaklarını umuyorlar. 

İkinci Dünya Savaşından sonra ABD onlarca yıl bilimsel ve 

teknik araştırma donanımına milyarlarca dolar harcadı ki 

bu korku olmasaydı belki de Soğuk Savaşı kaybedecekti. 

Bilimsel araştırma ile girişimci iradeyi bir araya getiren bu 

donanım, ABD’nin Soğuk Savaş boyunca ve sonrasında ilk 

hamle avantajından yararlanmasını sağladı. 

Teknolojik gelişme, savaşta bariz bir rol oynamıştır. 

Maxim silahı, yivli top, uçak, zehirli gaz, napalm ve nükle-

er silahlar, modern savaş alanlarında kullanılan buluşların 

çok küçük bir kısmıdır. İleride nanoteknoloji, biyoteknoloji, 

yapay zekâ ve daha pek çok alandaki ilerlemelerin, savaş-

ları lojistikten silahlanmaya kadar pek çok açıdan değiştir-

mesi bekleniyor. 

Daha önce olduğu gibi bu kez de ilk hamleyi yapan 

jeopolitik avantaj elde edecektir. 

2 
Yetenek güçtür
Dünyanın yeni ve yıkıcı teknolojilerinin büyük bir 

kısmı bir avuç ülkede üretiliyor. Yetenekli insanları 

(mucit, girişimci, bilim insanı, mühendis ve araştırmacılar) 

çekmeyi başaran ve onlara yaratmaları için gerekli araçları 

ve ortamı sunan toplumlar uzun vadede öne çıkıyor.

Başarılı bir teknolojik ortam için tek bir model ol-

mamasına rağmen tüm örneklerde; Ar-Ge, yüksek kalite 

eğitim sistemi, yatırım ve girişim için gereken sermaye-

ye nispeten kolay erişim, güçlü bir startup kültürü ve fikri 

mülkiyetin korunması gibi kamu yatırımlarının bir birleşimi 

görülmektedir.  

Bu alandaki yoğun küresel rekabetin farkına varılınca, 

çeşitli ülkelerdeki hükümetler Amerikan modelini kopyala-

dı ya da bu modeli kendi amaçları doğrultusunda geliştir-

di. Yüksek kaliteli bilimsel araştırma sadece ABD ile sınırlı 

değildir; bugün inovasyonda başı çekenlerin tümü gayri 

safi yurt içi hasılalarının önemli bir bölümünü Ar-Ge’ye 

yatırıyor. İsrail ve Güney Kore şu anda her bir yatırım için 

ayırdıkları yıllık yüzde 4’ten fazla pay ile dünyanın lideridir.  

Pek çok ülke yetenekli kişileri yurtdışından getirebil-

me konusunda yaratıcı yollar buluyor. Bir startup olarak 

Şili, 2010 yılından beri dünyanın herhangi bir yerinden 

Apple Kampüsü, Silikon Vadisi
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girişimcilere bir yıllık çalışma vizesi, finansman desteği, 

eğitim, mentorluk ve daha fazlasını sunan bir sistem oluş-

turmuştur. Bu model pek çok başka ülke tarafından da 

kopyalanmıştır.

ABD hâlâ teknoloji odaklı inovasyonda dünya lide-

ri olmayı sürdürse de, diğer ülkelerin de hız kazandığını 

söylemeliyiz. 

3 
Dayanıklılık güçtür
İnovatif sistemler, uzun vadede topluma fayda sağ-

layan, üretkenliği artıran teknolojiler yaratır. Bununla 

birlikte, bakıldığında çok fazla insan bunun dışında kal-

maktadır. Çünkü ya teknolojiden olumsuz etkilenen böl-

gelerde yaşamakta veya buna katılmaya yetecek becerile-

re sahip olamamaktadırlar. Bu gerçeği göz ardı ettikçe ne 

sağlam bir ekonomi ne de sağlıklı bir toplum oluşur.

Bazı toplumlar diğerlerine göre hem teknolojiden fay-

dalanmak hem de olumsuz etkilerini sınırlamak konusun-

da daha iyi bir konumda. Dünyanın önde gelen inovatör-

leri en çok yatırımı vatandaşlarının bu değişime uyumunu 

üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış dayanıklılık temelli 

stratejilere yaptı. Yine de Dördüncü Sanayi Devrimi karşı-

sında, bu toplumların yeterince iyi hazırlanmış olup olma-

dığı kafalarda bir soru… 

Bu sorunun cevabı muhtemelen “hayır”dır.  Yani gele-

cekte daha fazla toplumsal karışıklık bekleyebiliriz. 

Teknoloji endüstrisi çalışma alanlarını değiştirdikçe 

ve hatta ortadan kaldırdıkça devletlerin eğitim, iş gücü ve 

sosyal yardım sistemlerini yenilemeleri gerekecek. Kötü 

haber, yüksek sanayi çağında inşa edilen konforlu sistem-

lerin artık gelecek için model oluşturamayacağıdır. 

İyi haber ise bunun politik inovasyon ve deneyimler 

için önemli bir alan olmasıdır. İşgücüne en önemli varlıkla-

rı olarak yaklaşan hükümetler uzun vadede bunun fayda-

sını görecektir. Yüksek kaliteli eğitime, yaşam boyu beceri 

kazandırma eğitimine ve becerileri yükseltmeye, esnek 

ancak sağlam bir sosyal güvenlik ağına yatırım yapan ül-

keler kazanacaktır.  

Ülkeler teknoloji sektörü için daha fazla insan çek-

menin yollarını bulmak zorundadır. Ne yazık ki hangi ülke 

olursa olsun bu alan orantısız şekilde erkek çalışanlardan 

oluşuyor. Genelde bu çalışanlar toplumun üst gelir sevi-

yesinden geliyor. Hükümetler; kadınlara, etnik azınlıklara 

ve daha düşük sosyoekonomik sınıflardan gelen insanlara 

bu sektöre girebilmek için diğerleriyle rekabet edebilecek 

araçlar ve fırsatlar sunmak için çalışmalıdır.  

Kaynak: www.weforum.org
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Sinematik mimari konseptini nasıl tanımlıyorsunuz?
Marion Weiss: Hareket alanları her zaman ilgimizi çekmiş-

tir. Aslında mimari hiçbir zaman bizim fotoğraflarda gör-

düğümüz gibi deneyimlenmemiş, her zaman hareket ve 

bağlam kapsamında deneyimlenmiştir.

Michael Manfredi: Mimarinin hediyelerinden biri, mekân-

da hareket edebilmektir: Bir dizi oda arasında hareket 

edebilirsiniz veya bir ormanda ya da bir müzede yürüye-

bilirsiniz. Bu nedenle, hareket fikri ve sinema, büyük yö-

netmenleri düşündüğünüzde, bize dokunma, ses ve koku 

duygusunu hatırlatır. Bunlar hep hareketle elde ettiğiniz 

şeylerdir. Karanlık bir mekândan aydınlık bir mekâna ge-

çersiniz, bir dizi merdivenden çıkıp bir balkona ulaşırsınız. 

Mimari bize, bir imaj olmaktan çıkarak,  gerçek dünyanın 

nasıl olduğunu hatırlatabilir. 

İşimiz Hikâye Anlatmak
MARION WEISS ve

MICHAEL MANFREDI
ile söyleşi

Marion Weiss, Michael Manfredi
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Mimari projelerinizde filmleri bir ilham kaynağı olarak 
kullanıyor musunuz?
MW: Son projelerimizden biri olan Cornell Tech’teki 

TATA İnovasyon Merkezi, aslında hem Manhattan hem de 

Quenns’in dönüşümünün bir filmi gibi. Deniz kıyısındaki 

iki alanı bağlayan bir köprü gibi… Sahilde geçen bir Fritz 

Lang filmine benziyor. Merkezdeki merdivenlerin Roman 

Holiday filmindeki İspanyol Merdivenlerinden etkilendiğini 

söyleyebiliriz. Şehir içindeki bir projede teatral bir manza-

ra sunmak hayalimizdi. 

MM: Aslında Tata İnovasyon Merkezi gibi bir proje için bu 

kulağa garip gelebilir ama her şey ışıkla ilgili ve son dere-

ce iyimser bir yaklaşım var. Ancak Hitchcock’un filmlerine 

bakacak olursanız, kameranın içeriden dışarıya, üst kattan 

alt kata, parlak ışıktan karanlığa kayması… Bu bizim için ina-

nılmaz bir ilham pınarı. Yani bir şekilde, binayı Hitchcock’a 

borçluyuz. Hikâyeyi değil ama en azından sinematografiyi… 

Mimar olarak hikâye anlatıcılığını önemli buluyor 
musunuz?
MW: Tasarımcılar olarak bizim işimiz hikâye anlatmak. 

Sanırım dile getiremediğimiz hikâyeler bizi çekiyor.

MM: East River’daki Hunter Point’s South Waterfrınt Park 

projesini yakında bitiriyoruz. Bu alanın Amerika’nın he-

nüz kurulmadığı, sömürgecilik öncesi döneme uzanan 

bir tarihi var.  Çok ama çok hassas sulak arazilerle dolu. 

Sanayileşmenin ayak izleri kıyı bölgeleri değiştirmiş. Yeni 

kıyı bölgelerde yapmayı istediğimiz şey, bu tarihi silmek 

veya restore etmek değil, tarihini ortaya çıkarmak ve yeni-

den canlandırmak. Umuyoruz, projelerimiz sadece onları 

kullananların değil, tarihlerinin de hikâyesini anlatabilir. 

David Chipperfield Berlin’deki Neue Nationalgalerie’de 
çalışırken, binanın tarihi mirasını korumakla kendi ese-
rini ortaya koymak arasında gidip geldiğini söylemişti. 
Siz bu ikileme nasıl yaklaşıyorsunuz?
MW: Elbette tarihsel önemi olan bir şeyi öne çıkarmakla 

ona yeni bir katman eklemek arasındaki gerilimden biz 

de etkileniyoruz. Yeni Delhi’deki ABD elçiliği üzerinde ça-

lışıyoruz. Edward Durell Stone’un inşa ettiği inanılmaz bir 

bina. Lodi Bahçeleri gibi tarihsel mirasları da dikkate ala-

rak manzarayı güncelliyoruz. 

MM: Böylece mimarinin yeni bir tarih oluşturma fırsatı haline 

gelmesini sağlıyoruz. Mimari ve şehir yaratmak aslında tarihin 

yeniden yorumlanması anlamına geliyor. Şehirler canlıysa, 

tarihlerini değiştirirler; Roma veya Venedik gibi tarihte donup 

kalmazlar. Geçmişleriyle iletişime geçip geleceğe yönelirler.

“İdeal bir inşaat alanı” olmadığını söylemiştiniz. 
MM: Doğru, dünyanın neredeyse her metrekaresi, ister iyi 

ister kötü olsun, gelişmeden etkilendi. Saf, dokunulmamış 

alan kalmadı. 

Var mıydı ki?
MM: Erken modernizmin hedefleri, mimariye nötr bir alan-

daki güzel, saf nesneler olarak bakmaktı. Mimari öğe ile 

bağlamı arasında güçlü bir ayrım vardı. İlgimizi çeken 

alanların bizi çevresel, toplumsal ve kültürel açıdan en çok 

zorlayacak alanlar olduğunu fark ettik. “Saf olmayan” alan-

ları çok daha ilginç ve kışkırtıcı buluyoruz. 

MW: Mimarlar genelde altyapı tarafından şekillendirilmiş 

ve deforme edilmiş alanlarda çalışabiliyor. Öksüz, kimsenin 

umurunda olmayan boş ve güzel alanlar bulmaya çalışıyoruz.

 

Öksüz alanların yeniden canlandırılması Berlin’de çok 
yaygın. Mesela Tempelhof Havaalanı ya da Abhörstation 
Teufelsberg kamuya açıldı. 
MM: Berlin’den bahsetmeniz ilginç. Şehir tekrar birleştiğin-

de, bir anda bağlantı kurması gereken iki farklı dünya vardı. 

Bu öksüz alanların çoğu fiziksel olarak öksüzdü ama bazıları 

kültürel açıdan da öksüzdü. Hiçbir kurum onları sahiplen-

memişti. Sadece bu alanların değerini gören bir mimar veya 

sanatçı onları kültürel ailenin bir parçası haline getirebilirdi. 

Bu alanları yeniden kamuya mal etmek sizin için ne ka-
dar önemli?
MW: Mimari sıklıkla özel mülkiyetle ilişkilendirilir. Biz ka-

lıcı ve geniş kapsamlı mimari hediyelerin peşindeyiz. 

Önceliğimiz mimarideki kamu boyutunu bulabilmek. 

MM: Mimarinin toplumsal veya ekolojik bir gündemi ol-

duğunu düşünmeye başladığımızda özgürleşiyoruz. 

Toplumla ya da çevreyle olan bağı geliştirecek yollar bul-

maya çalışıyoruz. Mimari, öncelikle bir sanattır ama “saf 

olmayan” bir sanattır. Çevresel ve toplumsal meseleleri 

derinlemesine inceleme şansı bulduğumuzda elde ettiği-

miz özgürlüğü seviyoruz.  

Kaynak: The Talks


