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Neredesin Moore?
Kar maksimizasyonu arzusu ve yatay büyüme 
isteği inovasyonu öldürüyor PC satışları düşüyor. Düşen PC 

satışlarını uzun zamandır 
beklenen Windows 8 bile 

artıramadı. NPD araştırma firmasının 
rakamlarına göre Windows 8’in satışa 
sürüldüğü ilk ayda PC satışları geçen senenin 
aynı dönemine göre yüzde 21 oranında 
geriledi. 

Peki PC satışları neden düşüyor? Çoğu 
kişinin aklına ilk olarak mobil cihazlardaki 
ve tablet bilgisayarlardaki yükseliş gelebilir. 
Tabii ki mobil trendin PC satışları üzerinde 
olumsuz bir etkisi var ama esas sebep PC 
teknolojilerindeki durağanlık ve inovasyonun 
yavaşlaması. PC kullanıcıların çoğu PC’lerini 
değiştirmek için bir neden duymuyor. 
Beş altı senelik PC’ler bile günümüzdeki 
uygulamaların neredeyse tamamını 
sorunsuzca çalıştırabiliyor. Durum böyle 
olunca insanlar yeni PC almak istemiyorlar.

Beş senelik işlemcilerle devam
Geçtiğimiz on seneye baktığımızda işlemci 
teknolojilerinde bir darboğaza girildiğini 
görüyoruz. Moore yasasına göre işlemci hızları 
her 18 ayda ikiye katlardı. Artık Moore yasası 
geçerliliğini yitirdi. Yüksek güç harcaması ve 
ısınma sorunları yüzünden işlemci üreticileri 
megahertz hızlarını artırmak yerine mimaride 
iyileştirmeler yapmaya ve çok çekirdekli 
paralel işlemciler geliştirme yoluna gittiler.

Bu teknolojiler işlemci hızlarını artırsa da artık 
işlemciler arasında dağlar kadar fark yok. 
5 sene eski bir işlemci ile en son çıkmış bir 
işlemciyi yan yana koyun aradaki farkın çoğu 
kullanıcı için önemsiz olacağını göreceksiniz.

İşlemci hızlarındaki darboğazın yanında 
yazılım alanında da bir yavaşlama 
dönemindeyiz. Bilgisayar teknolojilerinin ilk 
yıllarında her yeni yazılım devrimsel özellikler 
sunuyordu. Yeni Windows sürümleri bir 
öncekine göre büyük farklar içeriyordu. Şimdi 
ise çok büyük farklar görmüyoruz. Windows 7 
ve Windows 8 arasında gereksiz tablet arayüzü 
dışında çok da fazla bir fark yok. Hatta çoğu 
kullanıcı hala ısrarla Windows XP kullanıyor. 
Görüntü işleme yazılımlarından, video 
yazılımlarına, veritabanlarından muhasebe 
yazılımlarına kadar artık devrimsel farklılık 
sunan yeni yazılımlar göremiyoruz. Bunun en 
büyük nedenlerinden birisi firmaların dikey 
gelişim yerine yatay gelişime önem vermesi. 
Artık firmalar yeni devrimsel özellikler 
sunarak teknoloji meraklılarını cezbedecek 
yazılımlar sunmak yerine daha kolay kullanışlı 
yazılımlar sunarak daha fazla kişiye ulaşmayı 
hedefliyorlar. Yazılımlardaki yeni amaç 
kullanıcı sayısını artırmak ve daha önce hiç 
bilgisayar kullanmamış kişilere ulaşmak. Bu 
statükoyu koruyucu paralel büyüme trendi 
inovasyonun önünde büyük bir engel olarak 
duruyor.

Bilişimciler oldu beyaz eşyacı
Bu statükocu yaklaşım bilişim teknolojilerinin 
büyüsünü ve yenilikçi yüzünü bozacaktır. 
Örneğin beyaz eşya teknolojilerine bakalım. 
Buzdolabında, çamaşır makinesinde, fırında 
yapılabilecek neredeyse her şey yapıldı. Bu 
yüzden insanlar bu ürünleri değiştirmek 
istemiyorlar. Bilişim dünyası ise farklı 
bir dünya. Bu dünyaya bir beyaz eşya 
dünyasıymış gibi bakmamak gerekli. Bilişim 
teknolojilerinde insanları heyecanlandıracak 
var olan ekosistemi bir sonraki aşamaya 
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taşıyacak teknolojilere ihtiyacımız var.  Bu 
teknolojileri başında yapay zeka geliyor. 
Günümüzde hala emekleme aşamasına olan 
yapay zeka bilişim dünyasının aradığı taze kan 
olabilir. 

Çevreyi algılayabilen, kullanıcı davranışlarını 
analiz eden ve ona göre çözümler sunan 
bilgisayarlara ihtiyacımız var. Şu zamana 
kadar bilgisayarlar her ne kadar gelişseler de 
hala yapay zekaya sahip değiller. Yapay zeka 
mühendislikten tutun da, yazılım geliştirmeye, 
son kullanıcı uygulamalarına kadar her şeyi 
değiştirebilir. Kendi kendine yazılım geliştiren 
bilgisayarlar düşünün. Sizi tanıyan, sizi bilen 
ve sizin ihtiyaçlarınıza göre cevaplar sunabilen 
bilgisayarlar düşünün. Bunlar neden olmasın?

Yazılım ve donanım dünyası birbiriyle 
kenetlenmiş durumda. Bilişim teknolojilerinde 
inovasyon isteniyorsa gelişimin her iki taraftan 
da gelmesi gerek. Çok yüksek hızlı süper 
bilgisayarlar, gerekli yazılımlar olmadan 
bir anlam taşımıyor. Bunun yanında yüksek 
işlemci gücüne ihtiyaç duyan yazılımlar da 
düşük donanımlarla bir işe yaramıyor. Ben 
inovasyonun öncelikle donanım tarafından 
gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Donanım 
alanında yaşanacak büyük bir gelişme yazılım 
üreticilerini de bu yeni hızlı platformlara 
uygun yazılımlar üretmeye teşvik edecektir. 
Donanımları otoyollar yazılımları da 
otomobiller olarak düşünebiliriz. Ne kadar 
iyi bir otomobil yapın otoyollarınız yoksa o 
otomobilden istediğinizi alamazsınız. Hala 
toprak yolları kullanıyor olsaydık günümüzde 
bu kadar gelişmiş otomobiller göremezdik. 

Donanım dünyasında yaşanacak en büyük 
gelişme uzun yıllardır beklenen kuantum 
bilgisayarlar olacak. Kuantum bilgisayarlar 
günümüzdeki bilgisayarlardan binlerce 
kat daha hızlı olacak ve bize farklı ufuklar 
sunacak. Kuantum alanında özellikle IBM 

önemli çalışmalar yapıyor. Ama 
henüz yolun çok daha başındayız. 
Kuantum bilgisayarların ticari olarak 
üretilebilecek aşamaya gelmesi için 
daha çok var.

Tek yol kuantum!
Kuantum bilgisayarlarla birlikle 
bir diğer önemli değişim de silikon 
teknolojilerinin bırakılması olacak. 
Hala işlemcilerde 50 sene öncesinin 
silikon teknolojisini kullanıyoruz. 
Silikonda artık sınırlara gelindi ve 
silikon teknolojisi yüksek ısı yayması ve 
yüksek enerji tüketmesi nedeniyle çevre 
için de büyük bir tehdit oluşturuyor. 
Veri merkezlerinin en büyük giderleri 
başında elektrik geliyor. Harcanan 
elektriğin büyük bir kısmı da soğutma 
için kullanılıyor. İşlemci üreticileri, 
özellikle de Intel inadına silikon 
teknolojilerine yatırım yapmaya devam 
ediyor. Bunun en büyük nedeni yeni bir 
ekosistem oluşturmanın çok masraflı 
olması. Tek bir CPU fabrikası 3 milyar 
dolara kuruluyor ve pazarda yeteri kadar 
rekabet olmadığı için firmalar mevcut 
yatırımlarını korumayı tercih ediyorlar. 
Ama er ya da geç silikon teknolojilerinin 
sonu gelecek ve işlemcilerde bor gibi 
nano materyallerin kullanıldığı günleri 
göreceğiz. Nano teknoloji ve kuantum 
tabanlı bilgisayarlarla beraber bilişim 
dünyası daha önce hiç görmediğimiz bir 
dinamizmin içine girecek. Yapay zeka 
uygulamaları, ultra taşınabilir cihazlar, 
akıllı robotlar hatta insan makine 
entegrasyonları gerçek olacak.

Kar maksimizasyonu arzusu ve paralel 
büyüme isteği bentlerini kırıp coşmak 
isteyen inovasyonu daha ne kadar 
zincirleyebilecek beraberce izleyeceğiz...
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