
Bilgi ifllemenin s›n›r› konusu, ilk bak›flta
bir mühendislik problemi gibi görünüyor. Bir
yongaya, onu eritmeden ne kadar enerji veri-
lebilir? Bir silisyum bellekteki veri bitini ne
kadar h›zl› çevirebilirsiniz? Bilgisayar›n›z›, bir
odaya s›¤abilmesi kofluluyla ne kadar büyük
yapabilirsiniz? Bu sorular çok da önemli gö-
rünmüyor. 

Gerçekte, bilgi iflleme bir bilgisayar infla
etmekten çok daha temel bir konu. Prince-
ton’da çal›flan matematikçiler Alonzo Church
ve Alan Turing’in 1930’larda, kabaca, bit ve
baytlar› kapsayan hesaplamalar›n Turing ma-
kinesi olarak bilinen ‘ideal’ makineyle yap›la-
bilece¤ini göstermeleriyle bunun fark›na va-
r›ld›. Bu keflif, bütün klasik bilgisayarlar›n te-
melde ayn› olduklar›n› göstererek, biliminsan-
lar› ve matematikçilerin bilgi ifllemeyle ilgili
temel sorular›n›, bilgisayar mimarisinin
önemsiz ayr›nt›lar› içinde bo¤ulmadan sorma-
lar›na olanak sa¤lad›. 

Örne¤in, kuramc›lar flimdi bilgi ifllemey-
le ilgili problemleri genifl kategorilerde top-
layabiliyorlar. Bunlar genifl anlam›yla, ad-
lardan oluflan bir listeyi alfabetik s›raya
sokma gibi kolayca çözülebilen, P problem-
leri olarak düflünülebilir. NP problemleri-
nin çözümü çok daha zor olsa da, sonuca
ulafl›ld›¤›nda, denetlemesi görece kolayd›r.
Buna örnek olarak, dolaflan bir sat›c› prob-
lemi gösterilebilir. Problem, sat›c›n›n bir di-
zi yere u¤ramas› için en k›sa rotay› belirle-
mek. Bir yan›t bulabilmek için gerekli olan
tüm  bilinen algoritmalar, çok fazla bilgi ifl-
leme gücü gerektirir ve klasik bilgisayarlar,
bunun basit versiyonlar›n›n bile üstesinden
gelemeyebilir.

Matematikçiler, bu tür NP problemlerin-
den en zor olanlar›n›n h›zl› biçimde ve kestir-
me yoldan üstesinden gelinebilmesi için, bu
problemlerin hepsinin parçalanmas› gerekti-
¤ini gösterdiler. Sonuçta, NP problemlerinin
P problemlerine dönüflmesi gerekiyor. Ancak,
böyle bir kestirme olup olmad›¤› (P=NP) be-
lirsiz. Biliminsanlar› olmad›¤›n› düflünüyor;
ancak bu, matematikte yan›tlanmam›fl en bü-
yük sorulardan biri. 

1940’larda, Bell Laboratuvarlar›’nda çal›-
flan biliminsan› Claude Shannon, bitlerin yal-
n›zca bilgisayarlar için olmad›¤›n› gösterdi.
Bitler ayn› zamanda, bir nesneden di¤erine
akan bilgiyi tan›mlamada kullan›lan temel bi-
rimlerdi. Bir bitin bir yerden bir yere ne ka-
dar h›zl› gidebilece¤ini, bir iletiflim kanal›nda
ne kadar bilginin tafl›nabilece¤ini ve bir biti
bellekten silmek için ne kadar enerji gereke-
ce¤ini belirleyen fizik yasalar› var. Klasik bil-
gi iflleyen makinelerin hepsi, bu yasalara tabi.
Bilginin de beynimizde ileri geri titreflir gibi
görünmesi, bilgi yasalar› uyar›nca, düflüncele-
rimizin de bit ve baytlarla ifllendi¤i anlam›na
geliyor olabilir mi? Biz yaln›zca bilgisayarlar

m›y›z? Bu, rahats›zl›k verici bir düflünce.
Ancak, klasik bilgi ifllemenin ötesinde bir

gerçek var: Kuantum. Kuantum kuram›n›n
olas›l›klara dayanan do¤as›, atomlar›n ve öte-
ki kuantum nesnelerinin bilgi kuram›nda ol-
du¤u gibi yaln›zca ikili sistemdeki 0 ya da
1’le s›n›rl› olmamas›, 0 ve 1’lerin ayn› anda
olabilece¤i anlam›na da geliyor. Dünyan›n
her yerindeki fizikçiler, bir veritaban›ndaki
belli bir kayd› çok az sorguyla bulma gibi, s›-
radan bilgisayarlarla yap›lmas› olanaks›z ifl-
lemleri yapt›rmak için, bu ve baflka kuantum
etkileriyle çal›flan basit kuantum bilgisayarlar
yap›yorlar. Ancak biliminsanlar›, kuantum bil-
gisayarlar› bu kadar güçlü yapan kuantum-
mekaniksel özellikleri ve yararl› bir fleyler or-
taya ç›karabilecek kadar büyük bir kuantum
bilgisayar› yapman›n yolunu bulmaya çal›fl›-
yorlar.

Kuantum dünyas›n›n ilginç mant›¤›n› ö¤-
renerek ve bunu bilgi ifllemede kullanarak, bi-
liminsanlar› atomalt› dünyan›n kurallar›n› de-
rinlemesine araflt›r›yorlar. Belki de, yaln›zca
bilgi iflleme gücünü art›rmak gibi ‘basit’ bir
gerekçe, kuantum krall›¤›n›n anlafl›lmas›na
yol açacak.
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Sistematik
bilimcilerin
üzerinde anlaflaca¤›
bir yaflam a¤ac› bir
gün olacak m›?

Daha iyi morfolo-
jik, moleküler ve ista-
tistiksel yöntemlerin
varl›¤›na karfl›n, arafl-
t›rmac›lar›n a¤açlar›
birbiriyle uyuflmuyor. Herhangi bir görüfle tam
kat›l›m olmas› beklenemese de, görüfl birli¤inin
artmas› olanaks›z de¤il. 

Yeryüzünde kaç canl› türü bulunuyor?
Gökyüzündeki bütün y›ld›zlar› saymak m›?

Olanaks›z. Yeryüzündeki bütün türleri saymak?
Aynen. Ancak, içinde bulundu¤umuz biyoçeflitli-
lik krizi, bunu yine de denememizi gerektiriyor. 

Tür nedir?
Evrimsel veriyle karmafl›klaflm›fl “basit” bir

kavram. Daha aç›k bir tan›m› uzak gelecekte ya-
p›labilir. 

Birçok türde neden ve nas›l yan geçifl olur?
Önceden ender oldu¤u düflünülse de, özellik-

le mikroplar aras›ndaki gen de¤ifltokuflu, çok s›k

gerçeklefliyor. Ancak, genlerin neden ve nas›l bu
denli hareketli oldu¤unu henüz bilmiyoruz. 

LUCA (en son evrensel ortak atam›z) 
kimdi?

Tüm karmafl›k organizma-
lar›n 1,5 milyar yafl›ndaki
“anas›” konusunda çok say›-
da düflünce var. Durmadan
yenileri keflfedilen ilkel mik-
roplar, karfl›laflt›rmal› geno-
mikteki geliflmeyle birlikte,
yaflam›n derin geçmiflini çöz-
memize yard›mc› olacak. 

Geleneksel Bilgi ‹fllemenin
S›n›rlar› Neler?
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