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Ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyoruz: Makineler her şeyi yap-
tığı zaman ben ne yapacağım? Güzel soru.

Eğer makineler her şeyi yapabilirse insanlar hayatlarını nasıl 
kazanacak? Kirayı ya da konut kredisini nasıl ödeyeceğiz, ekme-
ğimizi nasıl kazanacağız? Yazılımlar, bilgiye dayalı işlerin hepsini 
yiyip yuttuğunda biz nasıl hayatta kalacağız?

Siz kariyerinizde makinelerin yükselişinden korkmanızı ge-
rektirmeyecek bir aşamaya erişmiş olabilirsiniz ama çocuklarınız, 
makineler her alanda onlardan daha-iyi-düşünür, daha-iyi-çalışır, 
daha-iyi-yönetirken nasıl başarılı olacaklar? Hangi mesleği seçse-
ler? Neye odaklansalar? Sizin kadar iyi bir hayat sürme şansları 
olacak mı?

İşyerinde o kadar çok şey otomatik hale getirilebilecekken ça-
lıştığınız firma nasıl yapılanmalı? Şu anda toplumumuzun ekono-
mik belkemiğini oluşturan bütün o bilgiye dayalı orta sınıf, orta 
kademe yönetim işlerine ne olacak?

Bunların hepsi güzel ve doğru sorular, çünkü gerçekten ortada 
çok büyük şeyler dönüyor.

Yapay zekânın yükselişi zamanımızın en önemli hikâyesi. 
İcadının üstünden sadece birkaç onyıl geçmişken, akıllı makine 
laboratuvardan çıkıp giderek artan bir hızla hayatımızın her tara-
fına sızmaya başladı: telefonumuza, arabamıza, bindiğimiz uçağa, 
bankacılık işlemlerimize, dinleyeceğimiz müziği seçme şeklimize.

ÖNSÖZ 
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Önümüzdeki birkaç yılda yapay zekâ (AI)* her yanımızı sara-
cak, birçok üst düzey uğraşın ayrılmaz parçası olacak. Çocukları-
mızı eğitecek, hastalarımızı iyileştirecek, enerji faturalarımızı aşağı 
çekecek. Suçluları yakalayacak, tarım ürünlerinin verimini artıra-
cak, yeni artırılmış gerçeklik [augmented reality] ve sanal gerçeklik 
[virtual reality] dünyaları ortaya çıkarmamıza yardım edecek.

Makineler günden güne akıllanıyor, daha fazla şey yapıyor; ya-
kında hayatlarımızı ve çalışma şeklimizi hayal etmesi kolay ama 
tahmini zor biçimde değiştirecekler. Öyleyse ne yapmalı?

Bunlar bir süredir bizim de aklımızı kurcalayan sorular. Ge-
leceğe dair biraz merakı olan herkes bu konuların filmlerde (Ex 
Machina ve Her), televizyonda (Black Mirror, Humans ve Battlestar 
Galactica), kitaplarda (Süper Zekâ ve Robotların Yükselişi) ve basın-
da yer alan sayısız makalede yaşadığımız çağın ruhunu [zeitgeist] 
çalkalandırdığını görebilir. Bizim geleceğe dair merakımızsa sıra-
dan bir merakın çok ötesinde.

Cognizant-Center for the Future of Work’ün liderleri olarak 
bizim işimiz gelecekteki işlerin nasıl yürüyeceğini kestirmek. 
Hepimiz yaşadığımız büyük değişimi anlamlandırmak için ve 
önümüzdeki yıllarda çalışma biçimlerinin nasıl yeniden hayal 
edileceğini, tasarlanacağını ve yapılandırılacağını derinlemesine 
düşünmek için dünyanın önde gelen firmaları, üniversiteleri, ana-
listleri, teknoloji uzmanları ve ekonomistleri ile işbirliği içindeyiz. 
Yeni teknolojinin iş fırsatlarını nasıl biçimlendireceğini ve karşıla-
şabileceğimiz tehditleri öngörmek, insan ve makinelerin nasıl bir 
ilişki kuracağını, birlikte nasıl var olacağını anlamak için bunu 
yapıyoruz.

Böylece son üç yılımızı, makineler her şeyi yapmaya başladı-
ğında biz ne yapmalıyız diye düşünerek, global iş dünyasının ön 
saflarında gerçeği safsatadan ayırarak geçirdik.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap bizim bu sorulara verdiğimiz ya-
nıtları içeriyor.

Peki, hangi sonuçlara vardık? İşler yolunda gidecek. Doğrusu, 
yolunda gitmekten daha iyi bile olacak, çünkü yapay zekâ, onu 

* Türkçede yapay zekâ anlamına gelen Artificial Intelligence’ın kısaltması. (ç.n.)
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doğru yönetmeyi başarabilenler için ciddi ekonomik büyüme fır-
satları sunacak olan yeni bir endüstriyel devrimi başlatmak üzere.

Yeni makineler mevcut çalışanların çoğunu işinden edecek mi? 
Evet. Ama diğer taraftan, büyük ölçekte bakıldığında, yeni maki-
neler daha önce hiç olmadığı kadar iyi, verimli ve tatminkâr işler 
de yaratacak. Yaşam standartlarımızı yükseltecekler ve Batı dün-
yasında son elli yılda gördüğümüzden çok daha güçlü olacak bir 
yaygın ekonomik büyüme dönemini başlatacaklar.

Ama bu kitabın “biz ne yapacağız” başlığının altında ifade edi-
len ve gözden kaçmaması gereken bir nokta var.

Hem siz hem de çalıştığınız ve temsil ettiğiniz firma, her geçen 
dakika makinelerin bugün bizim yaptığımız işten çok daha fazla-
sını yaptığı gerçeğini kabul etmeli, kucaklamalı ve bunu avantaja 
çevirebilmelisiniz. Bu kitabın kalbinde yatan varsayım bu.

Birçok insanın takıldığı nokta da bu. Hemen varoluşsal solucan 
deliklerinde yuvarlanmaya başlıyorlar. Makineler bize gereksinim 
duyacak mı? Makineleri kim kontrol edecek? Makineler insanlığın 
yüksek çıkarları doğrultusunda mı hareket edecek? Bunlar karşı-
mızdaki kadar bizim de bayıldığımız, ilginç tartışmaları tetikleye-
cek harika sorular, hele de elimizde bir kadeh kırmızı şarap varsa. 
Ama bu tartışmaların ne yapmanız gerektiği konusunda size bir 
yararı olmaz.

Yapay zekânın gelecek yirmi beş yılda neler yapabileceği üzerine 
felsefi tartışmalar okumak istiyorsanız bu kitap size göre değil. Ama 
eğer gelecek beş yılda yapay zekânın neler yapacağına dair pragma-
tik öneriler istiyorsanız o zaman bu kesinlikle sizin kitabınız.

Kimileri aklı havada gezinirken kimilerinin burnu sürtecek. 
Kimileri derin düşüncelere dalarken harekete geçenler kazanacak.

Bu kitap zeki makineler çağında işletmenizin ve işinizin gele-
ceği hakkındaki soruları yanıtlamayı amaçlıyor. Makinelerin her 
şeyi yaptığı bir dünyada hem bir birey olarak hem de organizas-
yonunuzda bir lider olarak nasıl hayatta kalacağınızı ve nasıl başa-
rılı olacağınızı açıklıyor. Bu kitap ne yapmanız gerektiğini, neden 
yapmanız gerektiğini ve yapmazsanız ne olacağını anlatıyor.

Bu kitabı yazdık çünkü inanılmaz bir çağdayız. Bizler gelece-
ğin profesyonel öğrencileri olsak da, üçümüz aynı zamanda tarih 
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öğrencileriyiz. Geçmişin büyük dönüşümlerini anlamak bugün 
burada meydana gelen değişimi kavramak için bir çerçeve sağ-
lıyor. Makine zekâsının yükselişi öyle büyük bir değişim ki! Ço-
cuklarımız ve torunlarımız bu çağı bizim James Watt’ı, Andrew 
Carnegie’yi ve Thomas Edison’ı incelediğimiz gibi inceleyecekler.

Şimdi kendi geleceğimizi inşa etme zamanı, tam bir iyimserlik 
ve kendine güvenle. Makineler her şeyi yaptığında size hâlâ yapa-
cak çok şey düşecek. Haydi öyleyse, başlayalım.



1

Makineler Her Şeyi  
Yaptığı Zaman

Yapay zekâ laboratuvardan (ve film stüdyolarından) çıktı ve şu an 
binanızda. Evinizde. Ofisinizde. Global ekonomimize yön veren 
bütün kuruluşları istila ediyor. Alexa’dan Nest’e, Siri’ye, Uber’e, 
Waze’e inanılmaz derecede güçlü ve kendi kendine öğrenen yazı-
lım platformları üzerinde çalışan akıllı makinelerce çevriliyiz. Ve 
bu sadece başlangıç.

Bugüne kadar –farkında bile olmadan– çeşitli “zayıf” yapay zekâ 
formlarının keyfini çıkarıyorduk. Amazon’un doğru hediyeyi salık 
vermesi, Netflix’in pazar akşamınız için mükemmel filmi önermesi 
ya da Facebook’un haber akışınızı doldurması. Yapay zekânın bu 
formları günümüzü biraz daha kolay ve eğlenceli hale getiren, hoş 
karşılanan küçük yardımcılar oldu. Bir kere kullanmaya başlayınca 
onlar üzerine düşünmeyi bıraktık. Sadece birkaç yılda bu makine-
ler özel hayatımızın neredeyse görünmez bir parçası haline geldi.

Şimdi yapay zekâ küçük gündelik yardımcımız olmaktan çı-
kıyor ve yeni makineler birçok uğraşta en yetenekli olanlarımızı 
hızla alt ettikçe, daha güçlü –ve daha yıkıcı*– bir yeniliğe dönü-
şüyor. Örneğin:

* Yıkıcı anlamındaki disruptive sözcüğü teknoloji alanında yaygın olarak yıkıcı 
yenilikler anlamında kullanılıyor. (ç.n.)
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 � Zekâ Oyunları: Yapay zekâ platformları şu anda en zor-
lu oyunlarımızın bazılarında –Riziko! (Jeopardy!) yarışma-
sı, satranç ve Go oyununda– bizi ezip geçiyor. Google’ın 
AlphaGo’su Mart 2016’da dünya şampiyonu Go oyuncusu 
Lee Sedol’u 4-1 yendi.1 Bu ikna edici bir galibiyetti ama bir 
hezimet sayılmaz. Yine de teknolojik ilerlemenin şu anki 
hızıyla sadece birkaç yıl içinde, böyle zekâ oyunlarında ma-
kineyi yenmek bir insan için hayal edilemez olacak.

 � Sürücülük: Sürücüsüz araba hâlâ görece olarak olgunlaş-
mamış olsa bile, daha şimdiden ortalama bir insandan daha 
iyi bir sürücü. Virginia Tech’in araştırmasına göre, insan-
ların kullandığı arabalar milyon mil başına 4,2 kazaya ka-
rışıyor. Buna karşın otomatik araba milyon milde 3,2 kez 
kaza yapıyor.2 Güvenlikteki bu eşitsizliğin gelecek birkaç 
yılda önemli oranda artacağı kesin. Çok yakında direksiyon 
başında mesaj yazmayan, alkollü direksiyona geçmeyen sü-
rücüsüz arabalar ana akım haline gelebilir.

 � Ticaret: 2015’te ABD’nin en önde gelen sekiz serbest yatı-
rım fonundan altısı, büyük ölçüde –ya da tamamen– yapay 
zekâ algoritmalarına dayanarak 8 milyar dolar kazandı.3 
Makine, hisse senedi seçiminde daha şimdiden galip.

 � Sağlık: Tıp alanında yeni makineler hızla insan radyologla-
rın kapasitesini aşıyor. Houston Methodist Hastanesi’nde-
ki araştırmacılar meme röntgeni sonuçlarını doktorlardan 
otuz kat daha hızlı ve yüzde 99 doğruluk payıyla yorum-
layan bir yapay zekâ yazılımı kullanıyorlar. Buna karşın 
insanlar tarafından incelenen mamografilerin yüzde 20’si 
gereksiz biyopsiyle sonuçlanmakta.4

 � Hukuk: Yapay zekâ destekli bilgisayar sistemleri hukuki 
keşif ve incelemeyi köklü avukatlık firmalarının en yete-
nekli hukuk destek elemanlarından kat kat daha iyi, hızlı 
ve ucuza yürütüyor. Çeşitli araştırmalara göre hukuk des-
tek işlerinin büyük çoğunluğunun yakın gelecekte otomas-
yona geçeceği öngörülüyor. Çok uzak olmayan bir gelecek-
te, delil keşfinin sadece insanlar tarafından yapılmasının 
yolsuzluğa zemin oluşturabileceği bir noktaya gelebiliriz.
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Örnekleri çoğaltabiliriz ama şurası açık ki yeni makineler daha 
şimdiden birçok açıdan insan yeteneklerini aştı. Üstelik bu plat-
formların gücünde ve olgunluğundaki geometrik artışa bakılırsa, 
pek yakında vizyona girecek olan filmin sadece fragmanını izledi-
ğimiz söylenebilir.

Böylece, yapay zekânın bu hızlı ilerleyişi bizi bazı sorular sor-
maya yöneltiyor:

 � İşimi bir robot mu alacak?
 � Çalıştığım firma “Uber’leşecek” mi?
 � On yıl sonra çalıştığım endüstri neye benzeyecek?
 � Çocuklarım benden daha iyi durumda olacak mı?

Önümüzdeki sayfalarda bu soruları düzenli ve pratik bir tarzda 
yanıtlayacağız. İş ve teknoloji alanındaki değişimleri analiz etme 
ve planlamadaki yüz yıllık kümülatif deneyimimize dayanarak, 
şu anda, her endüstride çalışma ve rekabet ilkelerinin doğasını 
değiştirecek olan yeni bir ekonomi çağına geçtiğimize kesinlikle 
eminiz. Bu yeni ekonomide, mümkün olanın sınırlarının geniş-
lemesine ve “yapan makineler”den “öğreniyor ve düşünüyor gibi 
görünen makineler”e geçişimize tanıklık edeceğiz.

BEĞENSENIZ DE BEĞENMESENIZ DE  
BU ZATEN YAŞANIYOR

2016’daki Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Endüstriyel 
Devrim diye göklere çıkardığı şey şu anda kapımıza dayandı: eski 
üretim biçimlerinin yerini yenilerine bıraktığı, yeni makinelerin 
gücünü dizginlemeyi başarabilenlerin ekonomik genişlemenin 
ödüllerini de toplayacağı bir ekonomik kırılma zamanı.5 Birinci 
Endüstriyel Devrim’in dokuma tezgâhının, ikincisinin buhar ma-
kinesinin, üçüncüsünün montaj hattının icadından güç alması 
gibi, dördüncüsü de düşünüyor gibi görünen makinelerden –bu 
sayfalarda onlardan “zeki sistemler” [systems of intelligence] olarak 
bahsedeceğiz– gücünü alacak.
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Bu bizi, liderlerin ve yöneticilerin firmalarının işleyişinde neler 
olup bittiğinden sürekli haberdar olan ve olması gereken “her şeyi 
bilen” iş dünyası diye adlandırdığımız şeye götürüyor. Daha önce 
tahmin ettiğimizi bugün bilebiliyoruz. Yakında hep “açık”, hep 
“öğrenen” ve sürekli “düşünen” bu yeni makineler her sektörde en 
iyi profesyonellerin bile deneyimine, zekâsına meydan okuyacak 
ve onları geliştirecek. Bu yeni makinelerin ve onları devreye sokup 
sonuna kadar kullanan iş modellerinin çekim alanından kaçma-
nın hiç yolu yok.

Hal böyle olunca, ister büyük kurumsal bir firmayı yönetin 
ister ilk işinizi kuruyor olun, bu yeni makineyle –bu yeni yapay 
zekâ, algoritmalar, botlar ve büyük veri kokteyliyle– ne yapacağı-
nıza karar vermek gelecekteki başarınızın en büyük belirleyicisi 
olacak.

FARK YARATAN DIJITAL

Geçtiğimiz on yılda hep beraber “eğlenceli dijital”in keyfini sür-
dük. Twitter’ın kuruluşunu (2006), Apple’ın iPhone’u piyasaya 
sürüşünü (2007) ve Facebook’un halka arzını (2012) gördük. Bu 
firmalar, Google, Netflix ve Amazon gibi başka birçok firmayla 
birlikte, müşteri uyumu, gündelik kullanım ve iletişim ve sosyal-
leşme biçimlerimizi değiştirerek değer yaratmaları bakımından eşi 
benzeri görülmemiş ticari başarılara imza attı. Yine de tarih, dijital 
devrimi uçarı ve eğlenceli şeylerle başlattığımızı yazacak: Face-
book gönderileri, Twitter mesajları ve Instagram fotoğraflarıyla. 
Alternatif akımın keşfinden bu yana en güçlü inovasyonları; kedi 
videoları paylaşmak, Alice Teyze’yle çene çalmak, politik bağırış 
çağırışları etiketlemek için kullanıyoruz. Gelgelelim bunlar sadece 
ısınma turları, çünkü yeni makinelerin potansiyelinin henüz tam 
farkına varamadık.

Teknoloji yazarı Kara Swisher, “Silikon Vadisi’nde küçük fikir-
lerin peşinde koşan bir sürü üstün zekâ var”6 diyerek durumu çok 
iyi özetlemişti. Evet, büyük zekâların büyük fikirlere –fark yaratan 
dijital– odaklanacağı, bu teknolojileri kullanarak eğitilme, beslen-
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me, ulaşım, sigortacılık, tıp ve yönetilme biçimlerimizi dönüştü-
receği çağa yeni giriyoruz.

Facebook, Amazon, Netflix ve Google gibi firmalar (bazen 
FANG* satıcılar diye de anılıyorlar) kendilerini bu alanın kesin 
ve ebedi kazananları ilan etmiş olsalar da tarihin onları çok daha 
geniş kapsamlı ve demokratik bir ekonomik dönüşümün öncülle-
ri olarak hatırlaması olası. Dijital titanların gelecek dalgası büyük 
olasılıkla Silikon Vadisi’nin girişimcileri tarafından değil, Baltimo-
re, Birmingham, Berlin, Brisbane gibi yerlerde kurulu “gelenek-
sel” endüstrilerin uzun zamandır sahip oldukları endüstri bilgisini 
yeni makinelerin gücünden yararlanarak nasıl daha ileri taşıyaca-
ğını bulabilen köklü firmalar tarafından ortaya konacak.

Bu firmaların oyunun dışına itilişini, zeki sistemler en can sıkı-
cı toplumsal sorunlarımızı çözmeye çalışırken, dijital teknoloji sa-
dece eğlenceli ve kullanışlı olmaktan öteye geçip hayati alanlarda 
kullanılırken gözlemliyoruz. Tabii ki sosyal ve gündelik yaşamı-
mızın temelini oluşturan bu firmaların çoğu bu yeni dalgaya hazır.

Örneğin, dünya çapında yılda 1,2 milyar canı araba kazala-
rında kaybediyoruz ve bu kazaların yüzde 94’ü insan hatasından 
kaynaklanıyor.7 Sadece ABD’de bu kazalar 1 trilyon dolardan fazla 
zarara neden oluyor. Bu, federal hükümetin bireysel vergilerden 
topladığının yaklaşık üçte biri.8 Sürücüsüz arabalar hem hayatla-
rımızı hem de kalbimizi kırılmaktan korumayı vaat ediyor.

Dünya çapında üretilen tüm besinlerin üçte biri çöpe gidiyor. 
Zengin ülkelerde çöpe atılan besinler tek başına bütün Sahra altı 
Afrika’yı beslemeye yeter.9 Yapay zekâyı devreye sokup bir tedarik 
zinciri kurarak kelimenin tam anlamıyla dünyayı doyurabiliriz.

Hatalı tıbbi tanılar bir anda azalabilir. Şu anda acil servis zi-
yaretlerinin yüzde 5 ila yüzde 10’u hatalı tanıyla sonuçlanıyor.10 
Yılda 12 milyondan fazla yanlış tanı, önlenebilir hatalardan kay-
naklanan 400.000 civarında ölüme yol açıyor. Ve bunlar sadece 
ABD’deki rakamlar.11 Tıbbi tanı sürecinde veriyi kullanmak hasta-
ların akıbetini dramatik olarak değiştirebilir.

* Bu firmaların baş harflerinden oluşan FANG sözcüğü köpek dişi ya da zehirli diş 
anlamına gelmektedir. (ç.n.)
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ABD ortaöğretimde öğrenci başına dünyanın birçok ülkesin-
den daha fazla masraf yapıyor ama sonuçlar ortalamadan öteye 
geçmiyor. Yakınlarda yapılan uluslararası bir araştırmaya göre, 
Amerikalı öğrenciler fen, matematik ve okuma derslerinde sanayi-
leşmiş ülkelerin öğrencilerine kıyasla çok daha düşük notlar aldı.12 
Dersleri teknoloji sayesinde her öğrencinin bireysel öğrenme biçi-
mine göre uyarlayabilir, öğrenme sürecini hem öğrenciler hem de 
öğretmenler için çok daha verimli ve etkin hale getirebiliriz.

Bunlar yeni makineleri kullanarak çözebileceğimiz önemli 
konular. Bir amaca hizmet eden, fark yaratan dijital işte bu. Bu 
inovasyonları ortaya çıkaracak büyük beyinler, Silikon Vadisi’nde 
ya da MIT yurdunda oturanlar olmayacak. Sizin firmanızda, kori-
dorun ucunda bir odada oturuyor olmaları daha olası.

Örneğin, McGraw-Hill Education ALEKS adını verdiği bir 
sistemi yeni teknolojiyi öğrenmeyi geliştirmede öğretmenlere ve 
çocuklara yardımcı olmak için kullanıyor. Bilgi Alanında Değer-
lendirme ve Öğrenme [Assessment and LEarning in Knowledge 
Spaces] yapay zekâ sistemi, bir öğrencinin tam olarak neyi bilip 
neyi bilmediğini hızlı ve doğru bir biçimde orta koyan uyarlana-
bilir sorular kullanıyor. Arkasından da öğrenciye öğrenmeye en 
hazır olduğu konuları öğretiyor. ALEKS, öğrenci bir derste ilerle-
dikçe konuları aklında tuttuğundan emin olmak için düzenli ara-
lıklarla öğrencinin gelişimini değerlendiriyor. Bütün bunlar daha 
esnek ve birebir bir öğrenme ortamı sunarak öğrencilerin başarı-
sını katlıyor. ALEKS, öğretmenlerin elinden rutin –sıkıcı demek 
daha doğru– işleri alarak öğrencilerin daha dikkatli odaklanma-
sına yardım ediyor. Güney Afrika’nın önde gelen sigorta firması 
Discovery, Vitality adındaki platformunu, üyelerine sağlıklı dav-
ranışlarda bulundukları zaman ekonomik teşvikler –seyahat indi-
rimleri, eğlence, sağlıklı yemek, spor salonu üyeliği, spor aletleri, 
sağlık ürünleri vb.– sunmak için kullanıyor. Üyeler sisteme bağlı 
spor aletlerinde yaptıkları egzersizleri kaydedince ya da sağlıklı yi-
yecek aldıklarında (Vitality kartlarını kullandıklarında hesaplarına 
işlenen) puan kazanıyor. Sigortacılık sektörü pek yenilik yuvası 
sayılmaz ama Discovery yeni makinelerle katma değer yaratarak 
başarılı bir iş kurmuş.
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YENI OYUNU OYNAMAK

Yeniden biçimlendirilmeye hazır bir başka alan da paramızı yö-
netme şeklimiz. Jon Stein bir Wall Street dâhisine benzemiyor – 
aslında tam tersi. Otuzlu yaşlarının ortasında, ayağında bir blucin, 
üstünde biraz hırpani bir tişörtle bir finans kulesinde değil, rahat 
bir çatı katında çalışıyor. Konuştuğu dil meydan okuyan, tumtu-
raklı sözlerle dolu değil, aksine sıradan, düşünceli ve mütevazı.

Buna rağmen Stein bankacılık dünyasının ve kişisel servet yö-
netiminin alışıldık kalıplarını alaşağı ediyor. Finansal danışman-
lık işinin kurallarını yeniden yazmak için yapay zekâ platformla-
rından yararlanan firması Betterment, büyük bir hızla dünyanın 
önde gelen “robo-danışman” firmalarından biri oldu. Betterment 
7/24, yüksek ölçüde kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş servet yöne-
timi hizmetleri veriyor. Stein’in zeki sistemi yüzlerce kişinin yapa-
cağı işi yapıyor, hem de çok daha iyi ve çok düşük bir maliyetle.

Şekil 1.1 Jon Stein, Betterment’ın kurucusu ve CEO’su



20 | MAKİNELER HER ŞEYİ YAPTIĞINDA BİZ NE YAPACAĞIZ

Milyonlarca yatırımcı –Y kuşağı, X kuşağı, “baby boomers” 
kuşağı– platforma üşüşüyor. 2015 başından 2016 ortasına kadar 
Betterment’ın yönettiği varlıklar 1,1 milyar dolardan 5 milyar do-
lara çıktı,13 üstelik haklı sebeplerle.14 Betterment servet yönetim 
hizmetlerinin pazar payını büyüttü, çünkü geleneksel bankaların 
dönüp bakmayacağı müşteri kitlesini kendine çekebiliyor. Gold-
man Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse gibi geleneksel büyük 
yatırım bankaları genellikle malvarlığı 1 milyon doların altında 
olan hiç kimseye kişiselleştirilmiş servet yönetimi hizmeti vermez. 
Yüz yüze danışmanlık veren hizmet modelleri göz önüne alınırsa 
bu limit bu kadarla da kalmaz. Peki, parasının profesyonelce yö-
netilmesini isteyen nüfusun yüzde 99,9’u nereye gidecek?

Betterment HENRY’lere* odaklanmaya başladı. Bunlar yirmi-
lerinde, otuzlu yaşlarının başında genç çalışanlar: kariyerlerinin 
başında iyi bir eğitimle ve öğrenim kredisi borcuyla kuşanmış 
avukatlar, doktorlar, yöneticiler.

Geleneksel servet yöneticileri HENRY’lerle uğraşmaz ama 
Betterment’ın kapıları, parası olan ve yatırım yapmak isteyen her-
kese açık. Ve her yeni gelen müşteriyle birlikte sistem daha akıllı 
hale geliyor ve bireysel katılımcılara daha fazla değer sağlıyor: tam 
ihtiyaç duydukları anda, deneysel bilgilerle çalışan, sağlam bir ya-
tırım stratejisti, portföy yönetmeni ve vergi danışmanı.

Robo-danışmanlar bugün toplam olarak 50 milyar dolardan 
(2020’de 250 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor) fazla serveti 
yönetiyor ve geleneksel bankalarda çalışan 46.000 “insan” finans 
danışmanının yönettiği 20 trilyon dolara göz dikmiş durumdalar.15

Betterment’ın bu finansal danışmanlık hizmetlerinin yeni şek-
liyle, uzun vadede kazanan firma olarak öne çıkıp çıkmayacağını 
bugün bilemiyoruz ama yeni makinelerin geleneksel çalışma bi-
çimlerini nasıl yıktığını görüyoruz. Bu kadar yaygın kabul görmesi 
hem finans hem de teknoloji sektöründe şok dalgaları yaratıyor.

Stein ve onun gibi yeni oyunun kurallarını çözenler günümü-
zün Henry Ford’ları. Bugünün yeni hammaddelerinden (big-data) 

* High Earners, Not Rich Yet sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş, iyi 
kazanan ama henüz zengin olmamış kişiler anlamına gelen kısaltma. (ç.n.)
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iyi anlıyorlar. Yeni makineleri yaptılar ve işletiyorlar. Ve en önem-
lisi bu makineleri hem toplam pazarı büyüten hem de hatırı sayılır 
bir büyüme ve kârlılık yaratan yeni iş modelleriyle birleştirdiler.

Robo-danışmanların servet yönetiminde yazdıkları bu oyun, 
ekonomimizin diğer sektörlerindeki oyuncular tarafından binler-
ce kez yeniden sahnelenecek. Soru şu ki: Siz de bu oyunu oynaya-
cak mısınız? Yoksa seyirci mi kalacaksınız?

BEN DE OTOMASYONA KURBAN GIDECEK MIYIM?

Daha şimdiden yapay zekâ tabanlı ürünleri kullanmaya bayıldı-
ğımızı (FANG’lerin ürünlerini akıllı telefonlarımızda fanatik bir 
şekilde kullanarak) kanıtladık. Ve yeni makine, “fark yaratan diji-
tal” sayesinde toplumumuzun temel kurumlarını daha iyiye doğru 
dönüştürmeye hazırlanıyor.

Yine de yeni makineyle ilgili ilk şoku üstümüzden atar atmaz 
işimizi nasıl etkileyeceğini merak etmeye başlıyoruz. Bütün o ban-
kacılara, sürücülere, radyologlara, avukatlara, gazetecilere ne ola-
cak? Bana... ne olacak? Bir robot işimi elimden mi alacak?

Çoğumuz bu Dördüncü Endüstriyel Devrim’in çok mu iyi 
yoksa çok mu kötü olacağını bilmiyoruz. Bir kapitalistin rüyası... 
ama bir işçinin kâbusu gibi geliyor. Ve bu belirsizlik kişisel düz-
lemde, çoğumuzun ne düşüneceğini bilemediği elle tutulur bir 
endişe yaratıyor.

Kimimiz bu değişimin sadece karanlık tarafını görüyoruz. Ger-
çekten de bugünkü manşetlerin çoğu, “işsizlik ekonomisi”nde ge-
çim kaynaklarımızın robotlarca ele geçirildiği acımasız bir gelecek 
tahmininde bulunuyor. Ama yaklaşan dijital patlama ve sonraki 
bölümde anlatacağımız yapılanmaya hazırlıklı olanlar için hayli 
parlak bir gelecek vaat ediyor. Aslında altyapımızı, endüstrilerimi-
zi ve kurumlarımızı yeniden tasarladıkça, bu değişim sadece yüz 
yılda bir görünen bir büyüme beklentisinin habercisi olacak. Daha 
önceki üç endüstriyel devrim gibi bu da durup seyirci kalanları 
ezip geçerken, yeni makineleri dizginlemeyi öğrenenler için mu-
azzam başarı şansı ve refah getirecek.
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Bunların hepsi, makinelerin potansiyel olarak fikir işleriyle il-
gili her şeyi yapabilecekleri bir çağa hazırlanmak için şu anda ne 
yaptığınıza bağlı.

Önümüzdeki yıllarda çok fazla iş “otomasyona kurban gide-
cek” mi? Evet. Ancak yeni makineler, birçok meslekte aslında is-
tihdamı artıracak ve koruyacak. Örneğin, tek bir öğretmenin ya da 
hemşirenin bile işini yapay zekâya kaptıracağını düşünmüyoruz. 
Bunun yerine bu meslekler daha verimli, daha etkili ve daha eğ-
lenceli olacak. Böyle mesleklerde çalışanlar yeni makineleri güve-
nilir bir iş arkadaşı gibi görmeye başlayacak. Tıpkı bugün birinin 
yapay zekâ tabanlı GPS’i olmadan Londra’da araba kullanmayı ya 
da Google ve Wikipedia’ya danışmadan herhangi bir konuyu araş-
tırmayı düşünemeyeceği gibi, önümüzdeki yıllarda da çalışanların 
çoğu günlük işlerini yanı başlarında bir “bot” olmadan yapmayı 
düşünemeyecek.

Dahası, bugün öngöremediğimiz alanlarda istihdam yaratacak 
olan tamamıyla yeni bazı meslekler de türeyecek (1955’te birine 
“veritabanı yöneticisi”ni açıklamaya çalıştığınızı düşünün). Eğer 
yeni makinenin tam olarak neyi yapıp neyi yapamayacağını ve 
çalışma hayatının geleceğini nasıl etkileyeceğini anlayabilirsek ge-
lecekten çok şey umabiliriz. Başarı için bazı açık örüntüler ortaya 
çıkmaya başladı bile. Kitabın kalanını, neler olup bittiğini anla-
maya ve yeni dijital ekonomide kazanmanızı sağlamak için size 
taktiksel rehberlik etmeye ayıracağız.

YENI MAKINE ÇAĞINDA ÖNE GEÇMEK 

Bu değişim zamanında size bir yol haritası sunmak, başarı için 
rehberlik etmek için bu kitabı yazdık. Öncelikle yeni makinenin 
aslında ne olduğunu ana hatlarıyla ortaya koyacağız: Nasıl inşa 
edildi, ne yapabilir, ne yapamaz? Ardından bugün ve yarın en iyi 
kullanım alanları neler olacak, ona bakacağız. Endüstrinin hangi 
sorunlarına çözüm olabilir? Nasıl yeni müşteri değer önermeleri 
[customer value propositions] yaratabilir? Üçüncüsü ve en önemlisi, 
dijital dönüşümün öncü kuvvetleri olan Global 2000 firmalarıy-
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la çalışmalarımıza dayanan AHEAD modelimizle ilerlemeniz için 
size yapısal bir yaklaşım sunacağız.

AHEAD* modeli özetle, zeki sistemlerle kazanmak için beş 
farklı yaklaşımı içerir. Açılımı şöyledir:

 � Otomasyon (Automate): Ezbere dayalı hesaplama işleri-
nin yeni makineye havale edilmesi. Netflix, Blockbuster 
perakende mağazasını bu yöntemle otomatikleştirip yok 
etti, şimdi Uber de taksi çağırma işini benzer biçimde oto-
matikleştiriyor.

 � Hale (Halo): Ürünlerin ve insanların internete bağlı ve 
çevrimiçiyken yaptıkları davranışlarla oluşan iflah kesen 
veriyi (biz buna Kod Haleleri [Code Halos] adını veriyo-
ruz) yeni müşteri deneyimleri ve iş modelleri yaratmak 
için enstrümanlaştırmak.16 General Electric ve Nike kendi 
sektörlerinde, ürünlerini enstrümanlaştırarak, veri halele-
riyle çevreleyerek, yeni değer önerileri yaratarak ve müş-
teri mahremiyetini koruyarak oyunun kurallarını yeniden 
yazıyor.

 � Geliştirme (Enhance): Bilgisayarı, iş verimliliğini ve tat-
minini artıran bir iş arkadaşı gibi görmek. Arabanızda-
ki GPS şu anda sizi en hızlı rotada tutarak, yol durumu 
hakkında sizi uyararak ve kaybolmamanızı garanti ederek 
sürüş deneyiminizi zenginleştiriyor. Önümüzdeki yıllarda 
hemşirelikten öğretmenliğe bütün meslekler bilgisayar-ta-
banlı gelişmelerle kökten yenilenecek.

 � Bolluk (Abundance): Yeni makineyi, Henry Ford’un oto-
mobillerde yaptığına benzer biçimde, mevcut hizmetlerin 
fiyatını düşürerek geniş yeni pazarlar açmak için kullan-
mak. Betterment’ın yapay zekâyı kullanarak kitlelere finan-
sal güvence sağlaması gibi sizin sektörünüzde hangi pazar 
arzları büyütülebilir ve büyük ölçüde demokratik hale ge-
tirilebilir?

* Automate, Halo, Enhance, Abundance, Discovery sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşturulmuş AHEAD kelimesi aynı zamanda öne geçmek anlamına gelir. (ç.n.)
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 � Buluş (Discovery): Yapay zekâdan tümüyle yeni ürünler, 
yeni hizmetler ve yepyeni endüstriler tasarlamak için yarar-
lanmak. Edison’ın ampulünün radyo, televizyon, transis-
tör benzeri yeni icatların önünü açması gibi bugünün yeni 
makineleri de yeni bir buluşlar ve icatlar kuşağının yolunu 
açacak.

Bunlar, yapay zekâyı kullanarak yükselmek için her biri ken-
di içinde farklı yöntemleri ve taktikleri olan beş spesifik yöntem 
– isterseniz oyun da diyebilirsiniz. Önümüzdeki sayfalarda yeni 
makinelerin sizin işinize nasıl uygulanacağını açığa çıkarmak için 
bu modeli kullanacağız.

İlk oyun –otomasyon– bu çağın ruhunda en geçerli olan. Oto-
masyon, dokuma tezgâhının kırk tekstil işçisinin yerini almasıyla 
ya da buhar makinesinin elli atın gücüne erişmesiyle her endüstri-
yel devrimdeki ilk adım olmuştu. Bugün de otomasyon benzer bi-
çimde ihtiyaç duyulan o “şeytan” olacak, çünkü firmanızın ürün-
lerini “Google fiyatı”yla rekabet ederek nasıl teslim edebileceğinizi 
belirleyecek. Bununla birlikte çoğu piyasa gözlemcisinin gözden 
kaçırdığı şey, sonraki otomasyon dalgasının öteki dört oyunla bir-
likte icatların ve ekonomik genişlemenin kaldırım taşlarını döşe-
yeceği gerçeği.

Bu, verimlilik artı yeni icatların ikisi-bir-arada karışımı bütün 
sektörlerde kendini gösterecek. Bankacılık daha etkili ve kişiye 
özel hale gelecek, sağlık hizmetlerinin şeffaflığı ve etkisi artacak 
ve daha iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Üretilen mallar daha interak-
tif, daha sezgisel ve daha güvenilir hale gelecek. Gıda sistemimiz 
daha az savurgan olacak ve daha kaliteli mallar üretilecek. Eğitim 
gelişecek ve kişiye özel hale gelecek, kamu hizmetleri iyileşecek 
ve maliyetleri düşecek. Ve daha önce de altını çizdiğimiz gibi, bu 
dönüşüme yön verecek olanlar geçen yıl ya da on yıl önce kurul-
muş firmalar değil, büyükbabalarımızın kurmuş olduğu firmalar 
olacak. Bunun sebebi, yeni makinenin “yakıt”ı olan zengin veri 
damarına bu firmaların erişimlerinin olması.

Halihazırda, yeni makinenin toplum üzerindeki etkisi hakkın-
da çok şey söylendi. Biz bu kitabı politikacılar ve akademisyenler-
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den ziyade küçük ve büyük işletmelerde hem işleri hem kendileri 
için en iyi kararı vermeye çalışan insanlara hitaben yazdık. İş dün-
yasında işlerin daha geniş bir bağlamda yürüdüğü gerçeğine kör 
değiliz ama burada politikacıların eğitimi iyileştirmelerini, altyapı 
geliştirmeleri için kabarık harcama faturalarını onaylamalarını ya 
da evrensel bir temel gelir yasası çıkarmalarını bekleyemeyiz. Bu-
gün dünya bu haldeyken harekete geçmeliyiz. Emin olun ki siz şu 
an harekete geçmezseniz diğerleri geçecek.

Bu kitabın adı: Makineler Her Şeyi Yaptığında Biz Ne Yapacağız. 
Kulağa biraz abartılı gelebilir, zira şurası açık ki makineler hiçbir 
zaman her şeyi yapmayacak, aslında kimse de yapmalarını iste-
miyor. Ama gelecek birkaç yılda yeni makineler bizi şaşırtmaya 
devam edecek, hemen her yerde ve her şeyin içinde olacaklar 
ve artan bir biçimde bugün insanların yaptığından daha fazla iş 
 yapacaklar.

Teknoloji artık üç beş kişinin tekelinde değil, çoğunluğun bilgi 
alanı. Böyle olunca da dijital ekonominin sonraki aşamasında ka-
zananlar yeni makineleri icat edenler değil, onlarla ne yapacağını 
çözenler olacak. Bu kitap sizin bu alandaki yol haritanız.



2

Duraklamadan Patlamaya: 
Bu Filmi Daha Önce 
Görmüştük

Pek çoğumuz hızımız kesilmiş gibi hissediyoruz. Büyüme hem 
firmamız hem de bireysel olarak bizim için gittikçe daha zor bir 
hale geliyor. Ekonomimizin yapısal olarak zayıfladığına dair bir-
çok kanıt var: yerinde sayan maaşlar, artan borç düzeyleri, güçsüz 
verimlilik artışı. Ana trendler aleyhimize işliyor gibi görünüyor: 
artan küresel rekabet, büyük çapta gelir eşitsizliğine yol açan ka-
zanan-hepsini-alır ekonomisi, gizlilik ve güvenliğin düzenli ola-
rak erozyona uğraması, eski firmalar küçülürken milyar dolarlık 
start-up’ların ortaya çıkması ve teknolojinin işlerimizi elimizden 
alması. Çalışma ve iş hayatındaki eski kuralların artık geçerli ol-
madığı ortada.

Biz (bu kitabın yazarları) dijital ekonominin geleceğinde ya-
tan fırsatlardan heyecan duyan birçok insanla çalışıyoruz ama 
iyimserlikleri günlük haberlerle sık sık sarsılıyor. Manşetlerin he-
men hepsi sıklıkla ekmek kuyrukları ve robot-efendileriyle yak-
laşan bir işsizlik kâbusundan bahsediyor. Kimisi de sanki Silikon 
Vadisi’nde, New York’ta ve Londra’da bir parti veriliyormuş da on-
lar davet edilmemiş gibi hissediyor.
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Yine de sıkıntının yanı sıra güzel haberler de var. Daha önce de 
benzer fırtınaları yaşadık ve aslında şu anki durumumuzun şekli 
ve örüntüsü, yakıtını teknolojiden alacak bir büyüme döneminin 
habercisi. Bu genel kanının aksine gibi görünebilir; sonuçta eko-
nomik durgunluk nasıl gelecek olan büyümenin ve fırsatların ha-
bercisi olabilir ki?

Öyle, çünkü şu anki duraklamamız, ekonomi bir endüstriyel 
devrimden ötekine geçerken, ekonomide ve iş hayatında her bü-
yük dönüşüm sırasında ortaya çıkan, iyi bilinen bir kalıba otu-
ruyor. Kısaca, şu anda Üçüncü Endüstriyel Devrim’in yakıtı keli-
menin tam anlamıyla tükenmişken ve yeni makinelerimiz üzerine 
yükselen Dördüncü Endüstriyel Devrim’in henüz büyük çapta 
tutunamadığı, ekonomik bir “duraklama dönemi”ndeyiz.

Bu durum, etrafımızı saran bilgisayarlara ve yapabildiklerine 
beslediğimiz hayretle, umutsuzca firmalarımız için büyüme, ken-
dimiz için kariyer güvenliği arayışımız arasında bir uyumsuzluk 
yaratıyor.

Bu bölümde ele alacağımız iyi haber şu ki, duraklama dönemi-
nin sonuna geliyoruz ve yeni makinelerin gücünü dizginleyenle-
rin büyük ekonomik çıkış yapabileceği yeni bir döneme giriyoruz. 
Biz buna, dijital teknolojinin meyvelerinin Silikon Vadisi’nden 
bütün ekonomiye yayılacağı, yaklaşan “dijital yapılanma” diyo-
ruz. Bu değer kayması geçen yüzyıldaki endüstriyel yapılanmaya 
benzer bir ölçekte olacak ve daha hızlı yayılacak. Bu geçişi tam 
olarak anlayabilmek için daha önceki çalkantılı dönemlerde yeni 
makinelerin çalışma hayatına yaptığı etkilere tekrar dönüp bak-
mak gerekiyor.

MAKINELER HER ŞEYI YAPTIĞINDA BIZE NE OLACAK?

“Yeni makineler” ve insanlık hallerine olan etkileri yüzyıllardır 
insanları endişelendiriyor. Sadece makineler değişti, kaygılar hep 
aynı.

1800’lerin başında, Birinci Endüstriyel Devrim sırasında, İn-
gil tere’nin kuzeybatısındaki Luddite’lar buharlı dokuma tezgâh-
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larına geçilmesine hepsini parçalayarak tepki göstermişti. Kendi 
işlerinin tehlikede olduğunu hissetmişlerdi. Haklı oldukları orta-
ya çıktı; makineler işlerini ellerinden aldı. Sonra aynı şey tarımda 
yinelendi. 19. yüzyılın başında –Luddite’lar dokuma tezgâhlarını 
parçaladığı sırada– Amerikan işgücünün yüzde 80’i toprağı işli-
yordu. Bugün ABD’de işçilerin sadece yüzde 2’si tarımla uğraşıyor.

Şekil 2.1 1800’lerin başında Luddite’lar

İkinci Endüstriyel Devrim sırasında buhar makinesi mekanik-
leşmeye olanak verdiğinde uzmanlar, “makinenin insan emeğinin 
yerine geçmesinin” “nüfusu atıl hale getirebileceğinden” korkmuş-
tu.1 Montaj hattı seri üretimi mümkün kıldığında ekonomist John 
Maynard Keynes, “emeği ekonomikleştiren yöntemleri bulma 
hızımız emeğin yeni kullanım alanlarını bulma hızımızdan fazla 
olduğu” için işsizliğin yayılacağına dair meşhur uyarısını yaptı.2

Bugün çoğumuz, yapay zekâ tabanlı yeni makinelerin bizi nasıl 
yerimizden edeceğine dair öngörüleri okurken aynı dehşet hissine 
kapılıyoruz. Oxford Üniversitesi’nin çokça alıntılanan bir araştır-
masına göre, yaklaşık olarak önümüzdeki on yıl içinde ABD’deki 
işlerin yüzde 50’ye yakını risk altında.3



Yapay zekâ ve robotlar film sahnelerinden çıkalı çok oldu, artık evde ya 
da ofiste Siri’den Alexa’ya, Uber’den Waze’e kendi kendine öğrenen akıllı 
makinelerle çevriliyiz. Üstelik bu daha başlangıç. Makineler gün geçtikçe 
işlerimizi bizden daha iyi yapmaya başlıyor.

Peki makineler her şeyi yaptığı zaman siz ne yapacaksınız? Robotun biri 
işinizi elinizden mi alacak? Çalıştığınız şirkete ne olacak? Yaptığınız iş on yıl 
sonra neye benzeyecek?

Ünlü danışmanlık firması Cognizant-Center for the Future of Work’ün 
liderleri Malcolm Frank, Paul Roehrig ve Benjamin Pring, Makineler Her Şeyi 
Yaptığında Biz Ne Yapacağız’da dünyanın önde gelen şirketleriyle yaptıkları 
çalışma ve araştırmalar sayesinde geliştirdikleri AHEAD modelini anlatıyor, 
işinizde uygulayabileceğiniz akılcı ve uygulanabilir önerilerde bulunuyorlar.

Sadece teknoloji alanında değil hangi sektörde olursanız olun, ister 
kurumsal bir şirkette çalışın, ister kendi işinizi yapın, Makineler Her Şeyi 
Yaptığında Biz Ne Yapacağız yeni dijital çağda ayakta kalmak ve bir adım 
öne geçmek için rehberiniz olacak.

İngilizceden çeviren 
Emine Yılmaz
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