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Bilişimin öteki yüzü, 

nereye kadar 
bilişim?

Teknolojik ilerlemelere paralel olarak 
bilişimde gerçekleşen uygulama ve 
gelişimlerin hızına yetişmek artık nere-
deyse olanaksız hale geldi. Her geçen 

gün birçok yeni uygulamalar ortaya çıkıyor ve 
bunlarla ilişkili birçok veriler meydana geliyor. 
Bu kadar hızla büyüyen bilişim dünyasında kim-
ileri bu dünyanın içinde kaybolurken kimileri 
de uzaklaşmayı tercih eder hale gelmişlerdir. 
Teknolojik gelişmelerin içinde var olan insan-
lar dahi bu gelişmelere ayak uydurmakta çok 
zorlanıyorlar. Bilişim alanındaki teknik bilgiler 
ise en fazla 3 yıl sonra güncelliğini yitirmek-
tedir. Böylesi bir devingenlik içinde bu alanda 
çalışan insanların süreli olarak kendi teknik 
gelişimlerini devam etmeleri hem zor hem 
de yorucudur ve bu kişiler kısa süre içinde bu 
alandan uzaklaşıyorlar.

Dr. Serdar Biroğul
sbirogul@yahoo.com
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Gelişen teknoloji ve bilişim uygulamaları 
yaşantımızı daha da kolay hale getirmesine 
karşılık beraberinde de 5 veya 10 yıl sonra 
ortaya çıkacak yan etkileri de beraberinde 
getiriyor. Daha doğmamış çocuklar için 
sosyal ağ hesapları açılırken, gerçekleştirilen 
uygulama ile anne karnında ki çocuğun tekme 
darbesini bu ağlara ileti olarak gönderen 
sistemler hızla artıyor. Ülkemizde bile 8 
yaşındaki ilkokul çocuklarının el ile yazmayı 
ret ederek, yerine tablet bilgisayarlarda 
bulunan sanal klavye ile yazmayı tercih 
etmesi, Çin’de iphone alabilmek için böbreğini 
satan insanların olması, sosyal ağlarda çok 
fazla vakit geçirerek bebeğiyle ilgilenmeyi 
unutan annelerin olması düşündürücüdür. 
Teknolojik ürün ve uygulamalar hayatımıza 

bu kadar girmişken aslında varlık yaşantımız 
da değişiyor. Bilişim alanındaki teknolojik 
gelişmeler bankacılık sektöründe de hızlı 
şekilde yerini alıyor. Zaten gelişen teknolojinin 
sıkı takipçilerinde biri de bankalardır. 
Ancak buradaki sorunda tamamen sanal 
olan işlemlerin hatta kayıtların fiziki olarak 
ispatının artık giderek ortadan kalkmasıdır. 
Yani banka hesabınızdaki varlığınızı gösteren 
değerler sadece sayısal rakamlardan ibarettir. 
Bu sektöre yapılacak olan siber bir saldırı 
sonucunda varlığınızın bir anda sıfırlanması 
söz konusu olabilir hatta komplo teorisi 
olarak gözükse de borsalar çökertilebilir, 
üretim yapan santraller ve fabrikalar 
durdurulabilir. Bu senaryo aslında “Zor 
ölüm” serisinin son filminde de değinildi. 

Artan sanal çözüm yaklaşımları aslında bir 
anda tüm dünyayı sarabilecek olan bir sanal 
krize ve çöküşe de götürebilmesi artık hiç de 
ütopik bir yaklaşım değildir. Yine bankacılık 
sektöründeki uygulamalara bir örnekte 
ATM makinelerinde artık kart yerine sadece 
parmak izi ile işlemlerin gerçekleştirilmesidir. 
Bu durum tabi ki insan hayatını daha da 
kolaylaştıracak bir uygulamadır ancak ya 
bu uygulamayı kullanan kişinin güvenliğinin 
daha da açık hale geldiği unutulmamalıdır. 
Bilişim uygulamalarında önemli ve üzerinde 
durulması gereken nokta sistem ve uygulama 
güvenliğinin sağlanmasıdır. 
Ülkemizdeki tüm üniversitelerin hızlı bir 
şekilde kendi yapılarında uygulamaya 
başladıkları uzaktan eğitimde gerçekleştirilen 
eğitimin kalitesi ve örgün eğitime göre 
avantajlarının neler olduğu başka bir 
araştırma konusudur. Ayrıca “second life” gibi 
uygulamalar sanal dünyada sanal karakterler 
ile sanal eğitim ortamlarının oluşturulması 
yeni yaklaşımların sergilenmesine olanak 
sağlıyor. 

“Suretler (Surrogates)– Yapay Zekâ (Artificial 
Intelligence)– Ben Robot (I Robot)” gibi bilim-
kurgu filmlerindeki olguların gerçekleşmesi 
hiç de hayal ürünü değildir artık. Geçen 
gün İsviçre’de yapılan gösterimde bilim 
adamları düşünceyle kontrol edilebilen 
robot uygulamasını yaptılar. Bu uygulama da 
kısmı felçli bir hastanın başına yerleştirilen 
bir başlık ile 100 km uzaktaki bir robotu 
kontrol etmesi sağlandı. Ancak tüm bu 
filmlerin üzerinde durdukları nokta böylesi 
ilerlemiş teknolojinin içinde var olan insanın 
ruhsal, anotomik ve düşünsel düzeylerinin 
incelenmesidir. Hepsinin ortak sonuç noktası 
bu kadar çok ilerleyen teknolojinin aslında 
insan olgusunu kötü yönde etkilediğidir.

Bilişim dünyası beraberinde büyük veri 
kaynaklarını da oluşturdu. Bu kadar çok 
veri trafiğinin kontrolü, yönlendirilmesi ve 
güvenliğinin sağlanması giderek önemli 
hale geliyor. Bu verilerin kötü amaçlı 
bilgisayar uzmanlarınca ele geçirilmesi 
çıkan yeni yazılım uygulamaları ile daha 
da kolay hale geldi. Zaten bu ele geçirilen 
verilerin kullanılması ise hem kişileri hem de 
kurumları çok zor durumda bırakabilmektedir. 
Bu noktada şunu hatırlatmakta yarar var; 
Amerikan Haber Alma Teşkilatı gibi yüksek 
güvenlikli sistemlere dahi çok fazla saldırı 
yapılıyor ve hatta bazıları başarılı oluyor. Bu 
tür saldırılar Türkiye’deki devlet kurumlarına 
ve üniversite sayfalarına da sık sık yapılıyor.  
Süreli yapılan saldırıların sonunda elbette 
ki sistemlerin arka kapıları bulunmaları 
muhtemeldir. Herkes şu an için teknolojiyi 
kullanma yarışı içindeyken en önemli olan 
sistemin arka tarafında yapılan işlemlerin 
neler olabileceğini hiç bilmiyor. Masumca 
bir site üzerinden girilen veriler hemen 
indeksleniyor ve sınırsız bir hafızaya sahip 
olan sanal dünya da kayıt altına alınıyor. 
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Sanal dünya adeta bilgi evreni olarak varlığını 
sürdürüyor. Önceleri “bilgiye sahip” olma 
önemli bir faktörken şimdi her yerdeki 
“bilgiyi kullanma” önemli hale geldi. Bu 
şekilde olunca insanlar beyinlerini kullanma 
oranlarını en alt seviyeye çekti. “Nasıl olsa 
ben istediğim bilgiye İnternet’ten ulaşırım ve 
uygularım düşüncesine” sahipler. Buradaki 
bir tehlike de artık her yerden istenilen bilgiye 
ulaşmak mümkün olmasına rağmen var olan 
bu bilgilerin doğruluğunun kontrol edilemiyor 
olmasıdır. Hızla artan oranda kalitesi ve 
doğruluğu düşük bilgi çöpleri oluşuyor. 

Teknolojik uygulamaların zamanın görecelilik 
değerini de iyice kısalttığı ortadadır. Aynı 
anda birçok şeyi yapmaya çalışırken aslında 
zaman yetmediği için her şey eksik kalıyor. 
Çünkü yarın uyandığımızda birçok şey 
yeniden değişmiş olacak. İnsanoğlu bu 
kadar çok değişen ve hızla ilerleyen teknoloji 
içinde her zaman geri kalıyor. Değişim 
değişimi oluşturmuş ve insanın artık kontrol 
edemeyeceği bir zorunlu yaşam anlayışı 
olmuştur. 

Günlük yaşamın hızlı ve zamanın algı 
düzeyinde azaldığı yaşam temposunda bireyin 
yakın çevresindeki kişilere (aile, akrabalar, 
arkadaşlar vb.) yeterince zaman ayırması 
mümkün olmuyor. Batı toplumlarına göre aile 
ve arkadaşlıklara önem veren toplumuzda bu 
zedelenmelerin etkisi daha fazla hissediliyor. 
Günümüzde hemen her evde yer alan 
bilgisayarların yaşamın tam merkezine 
yerleşmiş olması ile birlikte insanları 
İnternet’e bağımlı hale getiren uygulamaların 
(sosyal ağlar, oyunlar, vb.) artması ile yüz yüze 
sosyal iletişim de azalıyor (Özen ve Sarıcı, 
2010).

Lise çağındaki gençler ellerindeki akıllı 
telefon veya bilgisayarlarla kendilerini sanal 
dünyaya adamış ve gerçeklikten uzak bir 
yaşam idame etme noktasına geldi. Sadece 
sanal bir karakter için kavga edenler veya 
oyun başında ölenler bile mevcut. Okul 
başarısı ve sosyal ağ kullanımı konusunda 
yapılan çalışmalara bakıldığında, sosyal 
ağlarda vakit geçiren gençlerin motivasyon 
düzeyinin düştüğü, bu sitelerde fazla vakit 
harcamalarının başarıları üzerinde olumsuz 
sonuçlar doğurduğu ve sosyal ilişkilerine zarar 
verdiği tespit edilmiştir (Şahin ve Sarı, 2009). 
Okullarda öğrencilere verilen araştırmaların 
ve ödevlerin nasıl yapıldığını söylemeye dahi 
gerek yoktur sanırım. Bir sürü ödev sitesi 
mevcut ve istenilen her konuya ait bir sürü 
araştırma yazısı bu alanlarda bulunuyor. 
Bu sitelere giren öğrenciler sadece yazıları 
alıyor ve içeriğine bile bakmadan ne olduğunu 
bilmeden öğretmenlerine teslim ediyorlar. İşte 
gençlerimizdeki bir sorunda artık eğitimdeki 
kalitenin hızlı düşüyor olmasıdır. Çünkü 
öğrenci neyi nasıl yaptığını bilmiyor ve eğer 
bir şey sorarsanız da nasıl olsa İnternet’te 
bulurum düşüncesiyle bilgiyi öğrenmeye 
çalışmıyorlar. Bu da beyin kapasitesinin 
kullanım yüzdesini düşürüyor. 

Ayrıca sanal dünyada veya sosyal ağlarda 
paylaşılan kişisel her bilgi, video, ileti 
insanların farkında olmadan bu siteleri 
izleyen gözler tarafından kişinin gerçek 
profil yapısının oluşturulmasında örnek 
veri olarak kullanılıyor. Şu an itibariyle 
büyük kuruluşlarda işe alım için müracaat 
eden adayların sosyal ağlardaki veya 
İnternet üzerinde yaptıkları aktivitelere 
bakılarak kişilerin analizleri yapılıyor. Ayrıca 
unutulmamalıdır ki bir kere sanal dünyada 

yapılan bir aktivite adeta sonsuza kadar o 
alanda yer alıyor. Bir sitede size ait olan bir 
yazının dahi o site içeriğinden kaldırılması için 
büyük bir hukuk savaşının verilmesi gerekiyor. 
Bilişim alanındaki hukuk tüm dünyada tam 
olarak oturmuş standart bir yapıya sahip 
değildir. Bilişim kaynaklı yenilikler ve olgular 
o kadar hızla artmaktadır ki devletlerin 
hukuksal yapılanmaları bu hıza yetişemiyor. 

1-4 yaş aralığındaki çocuklara bakıldığında 
ise adeta doğuştan elektronik cihazlara karşı 
bir becerileri ve ilgileri olduğu görülüyor. 
Artık birçok evde çocuğa yemek yedirilirken 
dahi televizyon ya da İnternet’ten bir şeyler 
izletilerek çocukların ilgileri o tarafa çekiliyor. 
Bu noktada izletilen programın ne olduğunun 
ise anne-baba için bir önemi yoktur. Burada 
amaç çocuklarının uslu durmaları veya 
yemeği yemesinin sağlanmasıdır. Bu belki ilk 
bakışta önemsiz bir durum olarak gözükse de 

ilerleyen yıllarda çocuklarda ciddi kişilik ve 
psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına 
neden oluyor. Adana Numune Hastanesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Psikiyatrist 
Dr. Sümer Öztanrıöver, uzun süre TV 
izleyen çocukların özendikleri karakterlerle 
özdeşleşmeleri sonucu başka dünyada 
yaşama sürecine yöneldikleri, bu durumun öz 
güvenleri ve hayata bakış açılarını olumsuz 
etkilediğini belirtiyor. Öztanrıöver ayrıca 
televizyonun görsel ve işitsel özelliklerinin 
anneler için iyi bir bakıcı işlevi gördüğünü 
belirtiyor. Süreli olarak devam eden bu 
yaklaşım çocuklarda adeta madde bağımlılığı 
yaratıyor. Özellikle küçük çocuklarda uzun 
süreli televizyon izlenmesi çocuğun trans 
konumuna geçmesinden dolayı kendine güveni 
olmayan, bağımlı ve ilgi alanları kısıtlı, sanal 
dünyada yaşama eğilimli birey oluşumuna 
zemin hazırlıyor. 
Psikolog Merve Tepeli Yürüten de; eğer bir kişi 
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zaman kavramını yitirecek kadar vaktini bilişim 
veya sanal gerçeklikte harcayabiliyorsa, 
yemek yemek, uyumak, okula gitmek, ders 
çalışmak, sosyalleşmek gibi davranışları sanal 
dünyayla arasında bir engel olarak görüp 
bütün bunlara ilgisini kaybetmişse, durumun 
artık patolojik bir sürece girdiğini belirtiyor. 
Kişi sanal dünyada tüm bu faktörlerden 
uzaklaşmış, tamamen gerçeklikten uzak bir 
dünya yaratabiliyor. Bunun sonucunda da 
daha izole bir yaşam, esas sorunların üstü 
kapatılarak devam edebiliyor, bunun sağlıksız 
bir durum olduğunun bilincinde de olunamıyor. 
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabının yeni basımında (DSMV) İnternet 
bağımlılığının da özgül bir ruhsal bozukluk 
olarak tanımlanması planlanmaktadır. Son 
dönemde bu konuda giderek daha fazla 
çalışma yapılıyor, İnternet ve teknoloji 
bağımlılığının yaygınlığı konusunda gün 
geçtikçe daha fazla bulgu elde ediliyor.

Tabi ki bu süreli devam eden yaşantı 
sonucunda insanlar sanallaştıkça kendi öz 
benliklerini de unutuyorlar. İletişimi kopuk, 
antisosyal ve kendilerini ifade etmekten 
bir o kadar uzakta olan bir gençlik hızla 
geliyor. Teknolojinin hızla gelişmesi ve 
kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla 
birlikte insanlarda hızla bireyselleşiyor. 
Bireyselleşen insan topluma yabancılaşıyor 
ve gittikçe yalnızlaşıyor. Bu durumun devam 
etmesinde de insanlar korkularıyla baş başa 
kalmaya başlıyorlar. Bu korku en çok da 
gençleri etkiliyor. Gençler okul korkusu ve 
gelecek kaygısıyla yaşar hale geliyorlar. Bu 
korkularla baş edemeyenlerin sayısı da hızla 
artıyor ve stres yüklü psikolojik sorunlar 
yaşamaya başlıyorlar. Ayrıca bu korkularıyla 
yüzleşmek istemeyenler ise umarsızlaşmakta 

ve geleceğe dair hiçbir hedefi olmayan yarı 
sanal robotik insan davranışları sergiliyorlar. 
Şu anki gençlik daha özenle incelendiğinde 
çoğunluğunun genellikle içe kapalı, sıkılgan 
ve etrafına yabancılaşmış bireyler olarak 
aramızda yer aldığı görülebilir. Bu gençlerin 
ilerleyen zamanlarda toplumsal yaşamda 
iletişim kopuklukları üzere kurulan bir sosyal 
çevrede nasıl bir sosyal etki ve yapı içinde 
olacakları araştırılmalıdır? İşte bu sorunun 
cevabı 10 yıl içinde belli olacaktır. 

Okulun ve ailelerin bilinçli olmaları, 
çocuklarını teknolojiyle mümkün olduğu 
kadar geç tanıştırmaları, en başından doğru 
bir strateji uygulamaları çeşitli uzmanlar 
tarafından öneriliyor. Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilen Isparta Valiliği, Süleyman 
Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim ve Emniyet 
Müdürlüğü’nün ortak olarak gerçekleştireceği 
“Parmaklarımızdaki Tehlike” ismiyle 
hayata geçirilecek olan projeyle, ilköğretim 
okullarındaki öğrencilere sanal dünyanın 
zararları ve İnternet başında boşa geçirilen 
zaman ve sanal dünyadaki ahlaki bozukluklara 
dikkat çekilmesi amaçlanıyor (http://
parmaklarimizdakitehlike.com). Tüm diğer 
bağımlılıklarda sonuç önemliyken, bilişim ve 
sanal dünyaya olan bağımlılıkta süreç oldukça 
önemlidir. Böyle hassas bir dönemde herkesin 
uzmanlar tarafından bilinçlendirilmeleri çok 
önemlidir. 

Gelişen teknolojinin insan hayatını 
kolaylaştırdığı kadar insan olma olgusunu 
da değiştirdiği çok açık ortadadır. Hayatını 
teknolojiye endekslemiş olan insanoğlunun 
nasıl bir evrimleşme sürecinde olduğu uzun 
zaman alan ciddi araştırmalar sonucunda 
ilerleyen yıllarda ortaya çıkacaktır.
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