
Gürkan Caner Birer

Google 2005’te kimsenin 
ne yaptığını pek bilmediği 
küçük bir teknoloji firması 
satın aldı. O zamanlar 
bu satın alma işleminin 
Google’ın geleceği için 
ne kadar önemli olduğunu 
muhtemelen Google 
yöneticileri de kestiremiyordu. 
Android Inc. adındaki bu 
firma 2007’de Apple tarafından 
tanıtılan iPhone karşısında 
Google için kurtarıcı bir rol 
üstlenecekti. Apple iPhone 
ile akıllı telefon dünyasını 
çok farklı bir noktaya taşıdı. 
Apple’ın stratejisi, geliştirdiği 
donanımla uyumlu 
bir yazılımı olan bir cihaz 
sunmaktı. Google ise daha 
farklı bir strateji izledi. 
HTC, Sony, Samsung gibi 
donanım üreticilerini, Sprint, 
Nextel, T-Mobile gibi telefon 
operatörlerini, Qualcomm, 
Texas Instruments gibi 
mikroçip üreticilerini bir 
araya getirerek bir 
konsorsiyum kurdu. 
Bu konsorsiyumun amacı 
mobil cihazlar için 
açık kaynaklı bir standart 
oluşturmaktı. Böylece Google, 
Android ile akıllı telefon 
dünyasının yazılım tarafında 
kalıp donanımı diğer büyük 
üreticilere bıraktı. 2008’de 
HTC Dream adındaki telefon 
ilk Android telefon olarak 
raflarda yer aldı. Sürekli 
güncellenerek geliştirilen 
Android, tüm dünyada irili 
ufaklı birçok mobil cihaz 
üreticisi tarafından belirli 
ölçüde değiştirilerek kullanıldı. 
Büyük oranda açık kaynaklı 

olan Android’in özellikle 
arayüzlerinde farklı üreticiler 
tarafından değişiklik 
yapılması üzerine 2010’da 
saf Android yüklü olarak 
gelen Google Nexus telefon 
piyasaya sürüldü. Google 
tarafından HTC ile işbirliği 
içinde üretilen bu telefon 
diğer Android telefonlara 
bir alternatif olmaktan çok 
saf Android deneyimi sunan 
bir telefon olarak öne çıktı. 
O tarihten bu yana düzenli 
olarak yeni Nexus telefonlar 
üretildi. Google her Nexus’ta 
HTC, Samsung, Asus, 
LG, Motorola gibi üreticilerle 
çalıştı. Bu değişiklikle 
de üretici firmalara 
Android ekosistemi içinde 
tarafsızlığını koruduğunu 
gösteriyordu. 2012’de 
Motorola’nın mobil birimini 
satın almış olmasına rağmen 
(2014’te Lenova’ya sattı) 
farklı üreticilerle çalışmaya 
devam etti. 

Geçtiğimiz aylarda ise 
Google sürpriz bir telefon 
tanıttı. Nexus markasını 
şimdilik emekliye ayırarak 
Pixel adında bir telefonu 
satışa sundu. Nexus’un aksine 
bu telefon Google tarafından 
doğrudan iPhone’a rakip 
olarak üretilmiş üst düzey bir 
telefon. Üstelik her ne kadar 
HTC tarafından üretilmiş 
olsa da telefonun üzerinde 
açıkça “Google tarafından 
üretilmiştir” yazıyor. Nexus 
telefonlar çoğunlukla 
seçilen üreticiler tarafından 
tasarlanıp üretiliyor, 

Google tarafından satışa 
sunuluyordu. 
Pixel’deyse Google 
telefonun tasarımından 
üretim sürecine kadar birçok 
konuya müdahil olmuş 
durumda. Ayrıca sadece 
Google web sayfası 
üzerinden değil birçok farklı 
satış mağazasında satılıyor. 
Üstelik Pixel’in tanıtımı için 
ciddi bir pazarlama 
bütçesi de ayrılmış. Nexus 
telefonlarsa çok daha düşük 
profilli, daha çok Android 
yazılım geliştiricileri 
hedefleyen nispeten ucuz 
telefonlardı. Pixel’de işletim 
sistemi değiştirmeyi 
kolaylaştıran özellikler de 
var. Bu durumda Google’ın 
strateji değiştirerek 
doğrudan Apple iPhone’u 
hedeflediğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. 

Google açık kaynaklı 
Android’i zamanla pek de 
açık kaynaklı olmayan 
bir hale çevirdi. Google 
tarafından sunulan temel 
özellikleri, Android kaynak 
kodlarından ayırarak farklı 
birer uygulama haline getirdi. 
Bu uygulamalar da kapalı 
kaynak kodlu. Böylece 
Google uygulama 
ve servislerin olmadığı bir 
Android işletim sistemi, 
modern bir akıllı telefonda 
pek de kullanılamaz duruma 
geldi. Pixel Google’ın 
yeni tanıttığı ve Daydream 
(gündüz rüyası) adını verdiği 
sanal gerçeklik cihazıyla da 
uyumlu olarak sunuluyor. 

Google’ın Asistan ve 
Allo gibi yeni nesil 
uygulamaları Pixel’de daha 
fazla öne çıkarılmış. 
Böylece Android 
kullanıcılarını Google 
kullanıcılarına dönüştürme 
sürecinin hızlandırılmasının 
hedeflendiği görülüyor. 
Bu duruma bakıldığında 
daha fazla Google kokan bir 
Android telefon pek 
şaşırtıcı sayılmaz.

Google Pixel ile başarılı 
olabilecek mi? Her ne kadar 
Google Pixel satışları 
iyi başlasa da ilk 
değerlendirmeler o kadar 
da muhteşem bir telefon 
olmadığı yönünde. 
Fiyatı iPhone fiyatına yakın 
olan Pixel’in sunduğu 
özellikler Android 
dünyası için çok da cazip 
görünmüyor. Başarılı olmak 
için hem Apple’la hem de 
Android dünyasındaki 
Samsung, LG, HTC, 
Huawei gibi üreticilerle 
rekabet etmesi gerekiyor.
Sonuç olarak Pixel 
tek başına pek parlak 
görünmese de donanımın 
daha da öne çıktığı 
yeni stratejisinde Google 
için önemli bir 
adım olduğu söylenebilir. 

Google Pixel

Google Pixel ve 
Daydream
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