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yüzde 19 ile ABD. Venezüella ise yüzde 88 korsan kullanım oranıyla dünyanın bir numaralı 
korsan cenneti durumunda. Venezüella’yı yüzde 86 ile Endonezya ve yüzde 77 ile Çin takip 
ediyor. Türkiye ise yüzde 65 korsan kullanım oranıyla 51. sırada. Bu rakamlar sadece korsan 
yazılımları kapsıyor. Film ve müzik alanında yapılmış kapsamlı bir araştırma bulunmuyor ama 
oranların çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 

Dünya korsan kullanımla mücadele ediyor ama bu savaşı korsanlar kazanmış durumda. 
Özellikle film ve müziklerin indirilmesinin engellenmesi teknik olarak mümkün değil. 
Korsanların ağırlıklı olarak kullandığı P2P ağları merkezi bir yapıya sahip değil ve 
engellenemiyor. Bu yüzden endüstri korsanla mücadelede yasaklama yerine farklı çözümlere 
yönelmiş durumda. Bu çözümlerin başında filmleri tüm dünyada aynı zamanda vizyona sürmek 
geliyor. Ayrıca film üreticileri daha çok sayıda IMAX 3D filmi çıkarıyorlar. IMAX 3D korsanla 
mücadelede en etkili araçlardan birisi. Seyirciler IMAX filmleri sinemada izlemeyi tercih 
ediyorlar ve bu filmlerde korsandan dolayı oluşan zarar daha az oluyor. Bunun yanında Netflix 
ve iTunes gibi uygulamalar kullanıcılara uygun fiyatlı müzik ve film indirme imkânı sunarak 
korsana alternatif olmaya çalışıyorlar. Ayrıca yurtdışında çoğu sinema zinciri film izlemek 
için aylık abonman sistemi sunuyor. Örneğin Hollanda’nın en büyük sinema zinciri Pathe 
ayda sadece 19 Euro’ya Pathe Unlimited adlı bir abonelik veriyor. Pathe Unlimited aboneleri 
vizyondaki tüm filmleri sinemalarda ücretsiz olarak izleyebiliyorlar. 

 Yasak çözüm değil

Türkiye’de ise bu yöntemlerden çok korsanla geleneksel yöntemlerle mücadele edilmek 
isteniyor. İnternet’in kapatılması gibi kabul edilemeyecek yöntemler yerine kullanıcıların 
korsanı tercih etmesini engelleyecek yöntemlere yönelmek gerekli. Türkiye’de Netflix gibi aylık 
abonelikle tüm filmlere erişim sağlayan uygulamalar yaygınlaşırsa korsan kullanım azalabilir. 

Korsan izlersen İnternetini keserim demek, sokakta top oynayan çocuklara, gürültü yaparsanız 
topunuzu keserim demeye benziyor. Önemli olan insanların korsanı tercih etmesini engellemek 
olmalı. Yoksa yasaklayıcı tedbirlerle korsanı yenmek mümkün değil.

Google Glass ve makineleşen insan

Google’ın yeni oyuncağı insanlığa 
ne katacak, ne götürecek?..

Google Glass, İnternet devi Google’ın uzun yıllardır merakla beklenen projelerinden 
birisi. İnternet bağlantılı bir gözlük olan Google Glass kullanıcıya her an her yerde 
interaktif iletişim sunmayı vaat ediyor. İçinde bir 3G modem, 25 inçlik bir ekrana 
bakıyor hissi veren özel görüntü teknolojisi, kamera ve mikrofon bulunan Google 

Glass ilk makine-insan örneklerinden biri olacak. Geçtiğimiz ay Google Glass sınırlı sayıda 
geliştiriciye dağıtıldı. Google Glass’ın barlarda, restoranlarda, caddelerde gözükmesiyle bu 
teknoloji de tartışılmaya başlandı. Google Glass hakkında yapılan en büyük eleştirilerden birisi,  
sanal gerçeklik teknolojilerinin özel hayatı bitirme tehlikesi taşıması. Google Glass video kayıt 
özelliğine sahip ve kullanıcısı istediği zaman bulunduğu ortamı videoya çekebiliyor. Cep telefonu 
ve video kameranın aksine kullanıcının kayıt yapıp yapmadığını anlamak ise mümkün olmuyor. 
Bu yüzden Google Glass’ın test ediliği San Francisco ve San Jose’de bir çok bar kapılarını Google 
Glass kullanıcılarına kapattı. Google Glass takıyorsanız, kapıdan geri dönüyorsunuz.
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