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‹
Ç‹NDE bulundu¤umuz yeni yüzy›lda
yepyeni bir dünyan›n resmi giderek
netlefliyor. Yeni dünyan›n etkileyici
oldu¤unda kuflku yok. Ama
gördü¤ümüzün sevindirici mi,
ürkütücü mü oldu¤u, görüfl aç›m›za,

nerede durdu¤umuza ba¤l›. Amerika’n›n
ünlü Wired dergisi geçti¤imiz

aylarda bu dünyan›n genifl aç›
bir resmini yay›mlad›. Bu

sayfalarda bu tablonun
genifl bir özetini
veriyoruz. Tahmin
edilebilece¤i gibi ileri
sanayi ülkeleri, yeni
dünyaya ileri teknoloji,
biliflim, iletiflim a¤lar›,
yükselen sanayi
merkezleri, silikon
vadileri, enerji

kaynaklar›, mal
sat›labilecek nüfus

perspektiflerinden bak›yorlar.
Okurlar›m›z›n çok say›da mini

dünyalardan oluflan bu yeni yap›n›n
tasar›m›na bir iki çizim eklemek, yap›ya
birkaç tu¤la koymak, bize ayr›lan oday›
biraz daha yaflanabilir hale getirmek
isteyebileceklerini düflünerek,
gezegenimizin Bat›l› tarifini oldu¤u gibi
sunuyoruz.                              BTD 

Yeni dünya
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Nano teknoloji alan›ndaki geliflme-

ler, içinde bulundu¤umuz ça¤›n yeni

hedefini belirledi: Araflt›rmac›lar art›k

daha küçük olan üzerinde, daha çok

kontrol sahibi olman›n peflinde. Bu

amaçlar›n› gerçeklefltirmek için üze-

rinde gezindikleri bölgeyse, “nano-are-

na”. Gelece¤in teknolojik cihazlar›n›n

bugünkülerden çok daha “küçük ola-

ca¤›”, apaç›k ortada. Minyatürlefltirme

alan›nda yaflanan önemli geliflmeler,

teknolojiyle u¤raflan kiflileri Newton

Yasalar›’n›n yönetti¤i dünyan›n ötesi-

ne geçirip, “nano arena” diyebilece¤i-

miz yeni krall›¤›n topraklar›na do¤ru

h›zla sürüklemekte. Okudu¤unuz bu

yaz›daki sözcükler aras›ndaki boflluk-

lar›n bile milyonda biri büyüklü¤ünde-

ki nanometre mertebesindeki alanlar-

da fizik, biyoloji ve bilgi teknolojisinin

hepimizi hayrete düflürücü bir bulufl-

mas›na tan›kl›k ediyoruz. Geçti¤imiz

yüzy›l, elektronik devrimine aitti. Ya-

flanan geliflmeler ve sürdürülen çal›fl-

malarsa, içinde bulundu¤umuz yüzy›-

l›n nano-yüzy›l olaca¤›n›n sinyallerini

vermeye çoktan bafllad›. 

Nano alan›n d›fl›nda, elektronlar bi-

lardo toplar› gibi davran›yor. Ancak

daha küçük alanlara s›k›flt›rd›¤›n›zda,

parçac›k yerine dalga gibi davranmaya

ve sezgisel olarak sahip oldu¤u kuan-

tum davran›fllar›n› sergilemeye bafll›-

yorlar. Mikroifllemciler gibi bildik ci-

hazlar söz konusu oldu¤unda bu özel-

lik, elektronlar›n kendilerine tan›mla-

nan bak›r yörüngelerinde kalmay›p ge-

lifligüzel olarak görünüp kaybolmalar›

fleklinde bir sonuç do¤uruyor. Ancak,

baz› mühendisler, tasar›mlar›n› kuan-

tum etkilerini göz önüne alarak yapar-

larsa, inan›lmaz küçüklükte cihazlar

gelifltirebileceklerinin fark›na vard›.

Elde edilen sonuç bu kadarla da kalm›-

yor: E¤er ›fl›k kuantalar› bu alan için-

de kullanmay› baflarabilirlerse, “nano-

fotonik” denen alan›n kap›s›n› aralaya-

rak, gelifltirdikleri cihazlar›n birbirle-

riyle iletiflim kurabilmesi de olanakl›

hale gelecek.  

IBM’in 1993’te keflfetti¤i ve 14 nm.

uzunlu¤undaki bak›r bir temel üzeri-

ne demir atomlar›n›n eliptik bir düzen-

leniflle s›raland›¤› “kuantum havuz”,

bar›nd›rd›¤› 1 ve 0’lar› temsil eden

atomlar sayesinde bilgi saklayabilme

kapasitesinde. IBM’in bu buluflu, bili-

nen en eski bilgi tafl›y›c› nano-yap›lar-

dan biri olan nezle virüsünden, çok az

daha küçük. Bu virüsün 20 kenarl›,

birbirine ba¤l› proteinlerden oluflan

kabu¤u, yaklafl›k 7000 nükleotid ba-

r›nd›ran bir RNA zincirini koruyor. Bir

baflka deyiflle kendi kendini kopyala-

ma yetene¤ine sahip bu nano-makine,

7Kbyte büyüklü¤ünde uygulanabilir

kod tafl›yabilme özelli¤inde. Bu da

nezle virüsünün bir program› çal›flt›ra-

bilme özelli¤inde oldu¤u anlam›na ge-

liyor. Bu ikisi aras›nda ne alaka var di-

yorsan›z s›k› durun: Veri saklayan ku-

antum havuzla program çal›flt›ran nez-

le virüsü aras›nda nanofotonik bir ara-

yüz tasarlad›¤›n›zda, bir silikon ato-

mundan yaln›zca 100 kez daha büyük

bir bilgisayar elde etmifl oluyorsunuz!  

Günümüzde kuantum havuz, bir

mühendislik eseri olarak görülürken,

nezle virüsüyse biyolojik bir varl›k ola-

rak kabul ediliyor. Ancak nano arena-

ya geçti¤inizde, bu tür ay›r›mlar›n bir

anlam› kalm›yor. Nano-arenada her iki-

si de birer nano-makine. Aralar›ndaki

tek farksa, biri metal bir taban üzerine

infla edilirken, di¤erinin organik mole-

küllerden oluflan bir taban üzerine in-

fla edilmifl olmas›. Birbirinden çok da

farkl› olmayan bu iki nano-makine ara-

s›na kurulacak bir köprü,  nano ölçek-

teki araçlar›n Lego parçac›klar› gibi

birbirine eklenebilmesi anlam›na geli-

yor ki, bu da nano-teknoloji alan›nda

yaflanacak ciddi bir devrim demek. Bu

teknoloji hayata geçti¤inde araflt›rma-

c›lar bafllang›çta motor ve anahtar gibi

bildik cihazlar› kopyalayacaklar. An-

cak yeni ufuklara do¤ru yola ç›kmala-

r›, çok uzun süre almayacak. Yeni yön-

lerinin do¤rultusu olan nanobilgisa-

yarlar, tüm dünyan›n bilgi ile donat›l-

mas›n› olanakl› k›lacak flekilde ucuz

ve bol olaca¤›ndan, çevremizdeki her

fleyin bilgi iflleyebilme kapasitesine sa-

hip olmas› da olanakl› hale gelecek: bi-

nalardaki tu¤lalar, çocuklar›n bisiklet-

leri ya da akl›n›za gelebilecek herhan-

gi bir kütle bilgiyi iflleyebilecek. Bu ye-

ni gelece¤in kap›lar›n›n aç›lmas›, na-

no-arenada çal›flan mühendislerin ken-

dilerini disipliner s›n›rlar içine kapat-

mayacak olmalar›yla da do¤rudan ilifl-

kili. Biyoloji laboratuarlar›n›, bilgisa-

yar mühendisli¤i araçlar›n› ve fizik bö-

lümlerinin olanaklar›n› birarada kulla-

narak uzmanlaflmay› baflaran kifliler,

gelece¤in “biyo-bilgi-nano-teknoloji”

alan›n›n sahipleri olacak.  

Nano
Dünya

Nanometre
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En güçlü kodun 1’lerden ve 0’lardan oluflan
bir dizi oldu¤u gerçe¤i, art›k geçerli de¤il. Gü-
nümüzün en güçlü kodunun yeni flekli A’lar,
T’ler, C’ler ve G’lerden olufluyor: Adenin, Timin,
Sitosin ve Guanin. Geçti¤imiz 10 y›l boyunca,
ham genetik verinin oluflturulmas› ve saklanma-
s› konusunda ciddi bir patlama yafland›. Günü-
müzde geliflkin genetik laboratuvar› ya da flirke-
tinin bir ay boyunca oluflturdu¤u yay›n say›s›,
ortalama büyüklükteki bir kütüphanede bulu-
nanlardan daha fazla. 

Biyoteknoloji camias›n›n bugünlerdeki ortak
hedefi, genetik ve proteomik veriyi bulup ç›kar-
mak. Benzin ya da elektri¤in aksine bu veriler
ne çok pahal›, ne de az bulunur nitelikte. Hal
böyle olunca araflt›rmac›lar genetik bilginin her-
kesin eflit olarak ulafl›p kullanabilece¤i, sürekli
paylafl›lan global bir kaynak olaca¤› düflüncesin-
deydi. Ancak hikayenin gerisi, düflünüldü¤ü gi-
bi bu flekilde ilerlemedi. San›lan›n aksine eflit
olarak paylafl›l›p kullan›lmayan genetik veri bu-
nunla da kalmay›p, dünya geneline yeni bir hi-
yerarflik düzen getirdi. Uluslar ve bölgeler, biyo-
okuryazar olanlar ve olmayanlar fleklinde iki
gruba ayr›ld›. Yeni genetik devriminin içinde yer
almay› seçen kiflilerce oluflturulan bu yeni DNA
dünyas›na kat›l›m ücreti k›sa ve öz: DNA’y› üret-
me, okuma ya da çevirme kapasitesi. Bu da, or-
taya ç›kan yeni biyo-veri havuzu endüstrileri bil-
gisayar alan›na, kozmeti¤i kimyasal üretime iyi-
den iyiye yöneltmeye bafllayacaksa bile, bu veri-
yi gelifltirme ve kullanma için gereken yetenek-
lere sahip olan çok az say›da ulus oldu¤u anla-
m›na geliyor. 

Bu ç›kar›m›n say›sal de¤erlerini ortaya koymak
amac›yla Harvard ‹flletme Okulu Yaflam Bilimleri
Projesi, 2000 ve 2001 y›llar›n›n Eylül, Ekim ve
Kas›m aylar› boyunca dünya genelindeki kamuya
aç›k en büyük üç büyük biyolojik veritaban›na en
çok hangi ülkelerden ve ‹nternet adreslerinden gi-
rilip bilgi indirildi¤inin haritas›n› ç›kard›. Bu alt› ay
boyunca, ülkelerin göz gezdirdi¤i veri miktar›,
benzer bir periyod boyunca oldukça büyük bir kü-
tüphanenin veritaban›ndan indirilenden yaklafl›k 7
kat daha fazla: 43 terabyte (trilyon byte). 

Ancak madalyonun di¤er taraf› çevrildi¤inde,
biyo-verileri okuyan ya da anlayan ülkelerin say›-

s›n›n, indirilen veriler kadar çok olmad›¤› görülü-
yor. Genetik verilerin neredeyse % 92’si, 10 ül-
kede yaflayan kullan›c›larca indirilmifl. Bunlar›n
yar›s› da ABD ve Avrupa ülkelerinde yaflayan ki-
fliler. Afrika, Latin Amerika, Orta Do¤u ve Asya
ülkelerinden bu serbest genetik bilgi havuzundan
%1’lik miktar›n› bile indiren olmam›fl. Bu genetik
bilgileri kimin kulland›¤›yla ilgili düflünüldü¤ün-

deyse, zihinlere ilk anda, önde gelen kullan›c›la-
r›n ço¤unun üniversitelerde görev yapan araflt›r-
mac›lar oldu¤u gelebilir. Ancak araflt›rman›n ver-
di¤i say›sal sonuçlar yine flafl›rt›c›: ABD’den indi-
rilen genetik verinin yaklafl›k %50’si, “.com”
uzant›l›, yani ticari amaçl› kurumlara ait alanlar-
dan indirilmifl. Yeni genetik dünya yaln›zca ülke-
ler aras›ndaki biyofarklar› art›rmakla kalmay›p,
ülkelerin kendi içlerinde de biyo-boflluklar olufltu-
ruyor. ‹statistiklere göre Amerika’da al›nm›fl olan
tüm patentlerin %57’sini, ilk s›radaki 5 patent
üretici eyalet topluyor. Bu flirketlerin yerlerine
bak›ld›¤›ndaysa daha çok California, San Fransis-
co, Cambridge, Massachusetts ve San Diego’da
olduklar› görülüyor.     

Tüm bu sonuçlara karfl›n, genetik çal›flmala-
r›n›n gelece¤inin ne olaca¤›  flimdiden belli diye
düflünmemek gerek. Nas›l ki Kristof Kolomb’un
kabaca haz›rlad›¤› ilk Amerika tasla¤› ‹spanya
‹mparatorlu¤u’nun do¤uflunu ve yar›mkürede
yaflanacak salg›n hastal›klar› öngöremediyse,
dünya genelindeki biyolojik verinin kullan›m›yla
ilgili olarak bugün ortaya ç›kan harita da, gene-
tik bilimleri alan›nda yaflanacak devrimde kimin
baflar›l› olup kimin olamayaca¤› ile ilgili kesin
bir sonuç veremez. Genetik bilgi ›slak laboratu-
varlardan d›flar› ç›kt›kça, kuflkusuz dünyay› ve
yaflam› flimdi elimizde bulunan taslak haritadan
çok daha farkl› bir perspektiften görece¤iz.
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MMaakkiinneeddeenn NNaass››ll AAyy››rr››yyoorr??

Dünyaya yeni gelmifl bir robotun

nas›l bir durum içinde oldu¤unu hiç

düflündünüz mü? Yeni do¤an robot-

lar›n ilk baflta yaflad›¤› fley, tam anla-

m›yla bir flaflk›nl›k ve kafa kar›fl›kl›¤›.

Çevresindekilerinin üzerinde, ötesin-

de, berisinde ne oldu¤unu ilk baflta

alg›layamayan yeni do¤mufl andro-

idin al›c›lar› yoluyla elde edece¤i her

türlü veri, bulan›kl›k halindedir. Gö-

rüntüye baloncuklar girer, alg›lad›¤›

seslerde s›k s›k da¤›lmalar olur; çev-

resindeki 3 boyutlu mekansa çeliflkili

bir koordinatlar kütlesinden baflka

bir fley de¤ildir. 

Bu tür sorunlar›n robotu olufltu-

rurken kullan›lan donan›mdan kay-

nakland›¤›n› düflünüyorsan›z, size ya-

n›ld›¤›n›z› söylemek zorunday›z. Hon-

da’n›n “Asimo”su ve Sony’nin “SDR-

4X II”si gibi özerk robotlar, derinlik

alg›layan kameralar ve bir ses kayna-

¤›n›n yerini tam olarak belirleyen

mikrofonlar gibi geliflkin araçlara sa-

hipler. Laboratuarlarda yapay zeka

alan›nda çal›flan araflt›rmac›larsa sem-

bolik mant›k alan›nda, makinelerin

çevrelerindeki uzaya ait kavramlara

iliflkin tan›mlar üzerine ç›ka-

r›mlar yapmas›n› sa¤laya-

cak büyük ad›mlar att›lar, 

Ancak duyumsal al-

g›lama ile çevreye ait

ç›kar›mlar› birlefltire-

bilmek, ifade edil-

mesi zor ve fla-

fl›rt›c› bir gö-

rev olma

özelli¤ini ko-

ruyor. Günü-

müzün robot-

lar›n›n henüz

tam bir mekan

duyusundan yok-

sun olmalar› da, as-

l›nda tam olarak bun-

dan kaynaklan›yor. Ro-

botlar›m›z hala bir bi-

nan›n içinde nas›l dola-

flacaklar›n›, fiziksel

nesnelerle nas›l etki-

leflime gireceklerini

ya da odalar aras›nda

dans ederek nas›l gezinecekle-

rini bilmiyorlar. As›l sorun,

bu tür ifllevleri kolayl›kla

yerine getiren insano¤lu-

nun da tüm bunlar›n nas›l

çal›flt›¤› hakk›nda elinde

somut bir ipucu olma-

mas›. Tek bildi¤imiz,

çevremizdeki uzaya ilifl-

kin alg›lama mekanizma-

m›z›n, elle programlan-

mas›n› olanaks›z k›la-

cak düzeyde karma-

fl›k ve zor oldu-

¤u. Bu karma-

fl›kl›k, olufltu-

ru lmas ›n ›n

tek yolunun

bir flekilde ev-

rimleflerek gerçekleflmesi ge-

rekti¤i anlam›na geliyor. 

Kültür ve dildeki problem-

ler de, robotik alanda kendile-

rine özgü sorunlar yaratmakta.

Kendi dilimizde, ilerimizdeki bir

a¤aç›n kendimize göre konum-

land›¤›n› kabul etmek ve böylece

bizimle a¤aç aras›ndaki bir

araban›n konumunu tarif et-

mek için “Araba, a¤ac›n

önünde duruyor.” demek

son derece do¤al. Oysa ki, bir-

çok Afrika dilinde, a¤ac›n ön

yüzü ile kiflinin yüzü ayn› yön-

de konumland›r›ld›¤›ndan,

bir Afrikal›’n›n ayn› du-

rumda kuraca¤› tümce,

“Araba, a¤ac›n arkas›n-

d a d › r . ”

fleklinde

o l u r .

Bu ba-

sit örnekte-

ki farkl›l›k gibi örnekleri ço¤alt-

mak mümkün. Diller aras›nda-

ki bu tür farkl›l›klar, farkl› dil

ve kültürdeki insanlarla iletifli-

mi ustal›k ve dikkat isteyen,

çok hassas bir süreç haline ge-

tiriyor.   

Günümüzün robotik labora-

tuvarlar›nda sürdürülmekte

olan araflt›rmalar›n neredeyse

tümü, çevrelerindeki uzaya

iliflkin alg›laman›n robotlara

nas›l ö¤retilece¤i konusuna

odaklanm›fl durumda. Pa-

ris’teki Sony Bilgisayar Bili-

mi Laboratuvar›

müdürü Luc

Steels, mekan,

zaman ve eyle-

me, kendi ken-

dine yaklafl›m

gel iflt irebi len

robotlar ve ro-

bot kültürleri

gelifltirmeye ça-

l›flt›klar›n› belir-

tiyor. Bunu yap-

mak için gere-

ken, robotlar›n

çok say›daki du-

yumsal deneyimi

hat›rlamalar›n› ve

tekrar tekrar oluflan bitlerin

fark›na varmalar›n› sa¤lamak.

Bu amaç gerçeklefltirilebilirse,

robotlar  zaman içinde dünya-

n›n yap›s›ndan yararlanabi-

lecek ve eylemlerinin so-

nuçlar›n› ö¤renebilecek

bir konuma gelebilecek. 

Steels ayr›ca robotlar›,

yarat›lm›fl sözcükleri ve gra-

mer yap›lar›n› yaln›zca ö¤reniyor ol-

man›n ötesinde, ifade ettikleri anlam-

lar› kendi kendilerine kurmalar›n›

sa¤layacak dil oyunlar›n› oynayacak

biçimde programlad›klar›n› belirtiyor.

Bu amaçla yürütülen deneylerin birin-

de, binlerce android neredeyse yar›m

milyon dil oyunu oynam›fl. Böylece

nesneler ve konumlar› hakk›nda ileti-

flim kurararak, paylafl›lan bir sözlük

ve sürekli geliflen bir ortak kavramlar

kümesi evrimlefltirmifller. 

Dünyan›n dört bir yan›ndaki robo-

tik laboratuvarlar›nda sürdürülmekte

olan buna benzer deneyler robotlar›n,

kendilerini hangi çevrede bulurlarsa

bulsunlar, çevrelerindeki mekana ait

alg›lamalar›n› ve dillerini gelifltirebile-

cekleri bir gelecek vaadinde bulunu-

yor. Bu yetenek, gelece¤in robotlar›

için hayati önem tafl›yor. Aksi takdir-

de bu yetenek olmaks›z›n gelifltirile-

cek robotlar, günümüzün h›zla de¤i-

flen dünyas›yla bafl etme kapasitesin-

den bütünüyle yoksun kalacaklar.
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‹nternet güvenli¤i genellikle “iyi

adamlar”›n içeride, “kötü adamlar”›n da

d›flar›da tutuldu¤u bir kale gibi görülü-

yor. A¤ sahipleri daha kuvvetli bir duva-

r›n onlara daha ileri düzeyde bir güven-

lik sa¤layaca¤› düflüncesiyle, paralar›n›

sürekli olarak bariyer destekleyici ürün-

ler sat›n almakta. A¤daki çatlaklarsa ba-

riyerdeki delikler gibi görüldü¤ünden,

zaman zaman da havan toplar›n› devre-

ye sokmak zorunda kal›rlar. 

Bu metafor ‹nternet’in birbirleriyle

“ara s›ra” iletiflim kuran ayr› a¤lardan

olufltu¤u 10 y›l önceki dönem için uy-

gun olabilirse de, bugün art›k son kul-

lanma tarihini geçirmifl durumda. Art›k

‹nternet çok fazla kiflinin birbirleriyle

çok çeflitli yollarla etkileflerek birçok et-

kinli¤i yerine getirdi¤i bir kasaba görü-

nümünde. 

Bir kasaban›n içinde, güvenlik

ak›flkan bir kavramd›r. Kurulan bariyer-

ler, çözümün yaln›zca küçük bir k›sm›-

n› oluflturur. Bazen “kötü adamlar” içe-

rideyken, d›flar›daki “iyi adamlar” içeri-

ye girmelerini sa¤layacak yasal bir yol

ararlar. Aynen bir kasabada yaflayan

halk gibi, ‹nternet kullan›c›lar› da çok

say›daki kifliyle sürekli olarak etkileflim

halinde. ‹nsanlar›n art›k gerçek hayatta-

ki her tür arkadafll›klar›n›n sahtelerini

yaratt›klar›, üzerinde kendilerine kal›c›

ve geçici “uzay”lar oluflturduklar› ‹nter-

net ortam›nda, iyi ve kötü birbirine ka-

r›flm›fl durumda. Kiflilerin niyetlerini bir-

birinden ay›rd etmek mümkün olmad›-

¤›ndan, müflterilere aç›lan kap›, içeriye

eflya çalma niyetiyle giren kiflilere de ay-

n› misafirperverlikle aç›lmakta. 

Net ortam› genellikle kaleye benzetil-

di¤inden, ‹nternet güvenli¤i a¤›rl›kl›

olarak “engel olma” kavram› üzerine

kurulu. Bu yaklafl›m yanl›fl de¤ilse de,

tam olarak yeterli de¤il. Engel olma

yaklafl›m› do¤as› gere¤i durgun ve pasif

bir eylem oldu¤undan, etkinli¤i en dü-

flük düzeyde olan çözüm yolu. Bir kasa-

ban›n içinde uygulanan güvenlik siste-

mi engel olma, ortaya ç›karma ve karfl›-

l›k verme eylemlerinin birlefliminden

oluflur. Hem güvenlik duvarlar›, hem de

alarm sistemi ve polisler vard›r. Her ka-

saban›n, içinde yaflayan sakinlerin gü-

venli¤ini sa¤layan karmafl›k bir sosyal

yap›s› vard›r. Dijital a¤ yap›s›n güvenli-

¤ini sa¤layabilmek için, ‹nternet de ken-

di içinde benzer bir sosyal a¤ yap›s› kur-

mak zorunda. 

Ortaya ç›karma ve karfl›l›k verme

yaklafl›mlar›, gitgide art›r›lan maliyetler-

le kurulacak bir “engel olma” yöntemin-

den çok daha fazla etkin olabilir. “Asla

afl›lamayacak bir koruyucumuz var, bu

nedenle alarm kullanmaya gereksinim

duymuyoruz.” diyen bir banka ya da ka-

p› ve pencerelerine çok güvendi¤i için

gece bekçisini iflten ç›kartan bir müze

olamayaca¤› gibi, duvarlar›m›z› daha in-

ce infla etmemizi öneren bir ev güvenli-

¤i uzman›na rastlamam›z da pek ola-

nakl› de¤il. 

Ancak ‹nternet’e bir kaleden daha

çok bir kasabaym›fl gibi yaklaflan güven-

lik ürün ve servisleri “içeridekiler”i gö-

zetlemenin yan› s›ra “di¤erleri”ni d›flar›-

da tutmay› baflarabilir. Yaflanan örnek-

ler de ancak bu yaklafl›m›n gerekli fay-

day› sa¤layabildi¤ini göstermekte. Örne-

¤in geçti¤imiz aylarda, büyük bir hava-

yolu flirketinin sistemi üzerinde bir sü-

redir devam etmekte olan kuflkulu dav-

ran›fllar oldu¤u fark edilmifl. Bu davra-

n›fllar izlendi¤inde, içeriden bir çal›fla-

n›n insan kaynaklar› bölümünün a¤ su-

nucusu sistemini k›rmaya çal›flt›¤› anla-

fl›lm›fl. Havayolu flirketinin bilgi ifllem

bölümünün durumdan haberdar edilip

uyar›lmas›n›n hemen ard›ndan, sözü ge-

çen çal›flan sistemi k›rma giriflimini yü-

rütürken suç üstünde yakalanabimifl.

‹nternet uzay›nda kiflilerin birbirle-

riyle kurduklar› iliflkilerin karfl›l›kl›

güven unsuru üzerine kurulmas› da

çok önemli. Nas›l ki çevrenizde yaflayan-

lar› daha iyi tan›maya çal›flmak, gidip

türlü dövüfl teknikleri ö¤renmek ya da

kendini korumak için türlü araçlar

tafl›maktan daha etkin bir yöntem

olacaksa, ‹nternet uzay›nda da durum

pek farkl› de¤il: ‹ster gerçek, istersek

sanal uzay hakk›nda konufluyor olal›m,

güvenli¤i sa¤laman›n en etkin yöntemi

hala en bildik olan›: karfl›l›kl› güven ve

nezaket. 

Araflt›rma Dünyas›
20. yüzy›l için, laboratuvarlarda yap›lan bili-

min alt›n ça¤›yd› denilebilir. Büyük bilimsel soru-
lar›n yan›tlar›, d›fl dünyadan yal›t›lm›fl olman›n
verdi¤i mutlulukla kapal› odalar›nda çal›flan, belli
bir konuda özelleflmifl uzmanlarca çözülüyordu.
Bu izole kafeslerden yay›lan bilgiyse, toplumun
geri kalan k›s›mlar›na yavafl yavafl nüfuz ediyor-
du. Toplum laboratuardaki bilimin sonuçlar›na
ayak uydurabilece¤i gibi, tümüne tamamen ilgisiz
kalma olana¤›na da sahipti. Ancak kesin olan bir
fley vard› ki, toplum laboratuvardaki bilime katk›-
da bulunamayaca¤› gibi, onunla ters de düflemez-

di. Beyaz önlüklü kifliler d›flar›da ifllerini yaparken
bilim, di¤er yandaki dört duvar aras›nda yap›lma-
ya devam ediyordu. Laboratuvar s›n›rlar› d›fl›nda
kalan bölge “deney”lerin de¤il, “deneyim”lerin
krall›¤›yd›.

Laboratuvar duvarlar›n›n kalk›p neredeyse
tüm gezegenimizin büyük bir laboratuvar haline
geldi¤i günümüzde, art›k dünya üzerinde yer
alan hiçbir fleyin bilimsel çal›flmalar›n etkisinden
kurtulmas› olanakl› de¤il. Bilimsel araflt›rmalarda
kullan›lan araç-gereçler her yeri kaplam›fl durum-
da. Evler, fabrikalar ve hastaneler laboratuvarla-
r›n temsilcisi haline gelmifl durumda. Küresel ko-
numland›rma sistemleri, bunun en iyi örneklerin-
den biri: Uydu a¤lar› sayesinde jeolog ve biyolog-

Güvenlik
Dünyas›
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lar, laboratuarlar›n›n d›fl›nda da en az içinde el-
de ettikleri do¤rulukta ölçüm sonuçlar› elde ede-
biliyorlar. Bu arada, çevresel al›c›lardan oluflan
dünya çap›ndaki bir a¤, gezegenimizi gerçek za-
manl› olarak izliyor. Araflt›rma uydular›ysa dün-
yay›, mikroskopun alt›na alm›flças›na, yukar›dan
gözlemlemeyi sürdürmekte. Genetik bilimiyse ar-
t›k bireyler üzerinde oldu¤u kadar, bir toplumun
tümü üzerinde de çal›flmalar yapabiliyor. Tüm
bunlar, laboratuvar›n içinde ve d›fl›nda yap›lan bi-
lim aras›ndaki fark›n art›k iyice afl›nd›¤›n›n bir
göstergesi. 

Araflt›rma alan›ndaki bir di¤er önemli de¤i-
flimse, özel bilimsel sorular›n yan›t›n› araflt›rmak
için art›k beyaz bir önlü¤e ya da bir doktora de-

recesine gereksiniminizin olmamas›. Bunun en iyi
örneklerinden biri gözard› edilen genetik hastal›k-
lar üzerinde özelleflen Frans›z bir patent avukatl›k
grubu. Bu grup, hastalar› tekerlekli sandalyeden
kurtaracak çözümler için moleküler biyolojinin
getirece¤i sonuçlar› beklemeksizin, kendisine d›-
flar›dan ücretle çal›flt›raca¤› bir araflt›rma ekibi
kurup, genetik terapi gibi süreçler üzerinde çal›fl-
maya bafllad› bile. Böylece ilk kez yeni bir sosyal
kimlik yaratt›lar ve yeni bir araflt›rma gündemi
oluflturdular. Amerika’da AIDS gönüllüleri ve gö-
¤üs kanseri gruplar›nca bafllat›lan uzmanlara
meydan okuma ve laboratuvarlara hücum etme
gelene¤i, art›k ço¤u hasta ve onlar›n klinik teda-
vilerini yürüten çevrecilere kadar yay›lm›fl durum-

da. Bilimin en önemli parçalar›ndan biri olan “çö-
zülmesi gereken sorular› formüle etmek” çabas›n-
da, bilim adamlar› art›k yaln›z de¤il. 

Laboratuvardaki bilim konusundaki üçüncü
bir önemli de¤ifliklikse, incelenmesi gereken bi-
limsel problemlerin büyüklü¤ünün ve karmafl›kl›-
¤›n›n afl›lmas› için laboratuvarlar›n yetmemesi.
Örne¤in küresel ›s›nmay› ele alal›m: Gelece¤in ne
olaca¤›ndan emin olabilmek için laboratuvarlar
muazzam büyüklükteki bilgisayarlar üzerinde son
derece karmafl›k modelleri çal›flt›r›yorlar. Ancak
söz konusu olan süreç her bir insano¤lunun
katk›s›, okyanuslar›n ve atmosferin etkisiyle olufl-
tu¤undan, bunlarla bile simüle edilebilmesi müm-
kün olmuyor.  

Uzakl›ktan söz etmek genel olarak,

nesnelerin ya da fiziksel dünyadaki ko-

numlar›n aras›ndaki uzay anlam›na gelir.

Bu uzakl›k kavram› neyse ki ço¤unlukla

hala anlam›n› koruyorsa da, iletiflim ve

ulafl›m alanlar›nda yaflanan yüz y›ll›k bir

devrimin sonucunda, fiziksel uzakl›k s›-

n›rland›r›c› ya da yan›lt›c› olabiliyor. Bu-

güne kadar sosyologlar bireylerin refah

düzeyi, e¤itimi, etnik kökenleri ve dinle-

ri anlam›nda aralar›ndaki boflluklar üze-

rine oldukça fazla düflündü. fiimdilerdey-

se sosyal bilimciler ve matematikçiler

dünyay› alg›lamam›zdaki önemi gün geç-

tikçe artan bir baflka uzakl›k türünü in-

celemeye bafllad›lar: A¤ uzay›.

A¤ uzay›n›n flafl›rt›c› ve basitli¤ine al-

danmam›z gereken bir örne¤i, gezegen

üzerindeki herhangi birinin istedi¤i kifliy-

le iletiflim kurabilece¤i düflüncesine daya-

nan “küçülen dünya” görüflü. Bu fikir

20. yüzy›l›n büyük bir bölümü boyunca

özellikle popüler kültür alan›nda ortalar-

da dolaflt›ysa da, asl›nda ilk kez 1960’la-

r›n sonunda sosyal psikolojici Stanley

Milgram taraf›ndan yürütülen bir deney-

le test edilmiflti. Milgram, Boston ve Oha-

ma’da yaflayan toplam 300 kifliye, zarfla-

r›n eninde sonunda Boston’da yaflayan

bir borsac›ya ulaflmas›n›n gerekti¤ini bil-

diren mektuplar verdi. Mektubu alan ki-

flilerin mektubu yaln›zca kiflisel birer ar-

kadafllar›na iletme haklar› vard› ve mek-

tubun iletilme yolu da yaln›zca bu akta-

r›m prensibine dayan›yordu. Deneyin so-

nucunda mektuplar›n 60’›ndan fazlas›-

n›n, ortalama olarak maksimum alt› kez

el de¤ifltirerek hedeflerine ulaflt›r›ld›¤›

görüldü. Milgram’›n bu deney sonucuna

getirdi¤i yorum, birbirlerinden fiziksel ya

da sosyal uzay anlam›nda çok uzak görü-

nen kiflilerin asl›nda düflünüldü¤ünden

çok daha yak›n oldu¤u yolundayd›. 

Bunu aç›klayabilmek için bafllang›ç

noktam›z, bireyleri karmafl›k bir sosyal,

ekonomik ve kurumsal a¤›n içinde bir-

birlerine ba¤lanm›fl uçlar olarak düflün-

mek olmal›. A¤ uzay›nda iki uç, fiziksel

ya da sosyal konumlar›na ba¤l› olmaks›-

z›n, birbirlerine yak›n olarak ba¤lanabi-

lirler. Çevremizi oluflturan insanlar›n ço-

¤unu bize yak›n oturduklar› ya da belli

ortak özelliklerimiz oldu¤u için tan›d›¤›-

m›z› göz önüne al›rsak, fiziksel ve sosyal

etkileri tamamen kap› d›flar› etmemiz

kuflkusuz mümkün de¤il. Ancak bu fak-

törlerle a¤ uzay› aras›ndaki iliflki, uzun

y›llardan bu yana çözülememifl bir s›r.

Örne¤in Milgram, deneyinin neden çal›fl-

t›¤›n› aç›klamay› asla baflaramad›. A¤ ve-

risinin toplanmas› çok güç oldu¤u gibi,

çok güçlü bilgisayarlar olmaks›z›n kar-

mafl›k a¤lar›n analizini gerçeklefltirebil-

mek de neredeyse imkans›z.   

‹çeri¤i çok genifl olsa da, neyse ki flim-

dilerde a¤ uzay› yavafl yavafl anlafl›lmaya

bafllad›. ‹ster bulafl›c› hastal›klar, ister ye-

ni ç›kan kültürel modalar ya da ister fi-

nans alan›ndaki yeni trendlerle ilgileniyor

olun, ifle “a¤” anlam›nda düflünerek baflla-

mak zorundas›n›z. Ba¤lanmak hem “iyi”,

hem de “kötü” olabildi¤inden a¤ uzay› za-

man zaman bize yard›m ediyorsa da ba-

zen can›m›z› da ac›tabiliyor. Ancak durum

ne olursa olsun gerçek flu ki “a¤”lar her

yerde ve onlardan kaç›fl yolumuz yok.  
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