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Ortak zihin çağına doğru…
İnsanların zihinlerinin birbirine bağlı olduğu 

bir dünyada yaşamak ister misiniz? Tim Berners-Lee 1990 yılında HTML 
dilini geliştirdiğinde bugün geldiğimiz 
noktayı öngöremezdi. 1990 yılında 

internet sadece sayılı kişilerin kullandığı bir 
ağdı. Hayatımızda ne cep telefonu ne ADSL 
modem ne de kablosuz ağlar vardı.  HTML 
dili ve web ile birlikte internet görsellikle 
tanıştı, daha önce sadece uzmanların 
kullandığı ağ katlanarak büyüdü ve 
günümüzde herkesin ağı haline geldi.

HTML’in bulunmasının üzerinden neredeyse çeyrek 
asır geçti ve büyük bir hızla internet sonrası çağa 
doğru ilerliyoruz. İnternet sonrası çağı çoğu kişi bilgi 
çağı olarak tanımlıyor. Ben bilgi çağının bir geçiş çağı 
olduğunu düşünüyorum. Bilgi çağı bizi ortak zihin 
çağına taşıyacak sadece bir geçiş süreci. Ortak zihin 
çağı daha önce yaşadığımız çağlardan çok daha farklı 
olacak. Çünkü elimizde zihinlerin ortak çalışmasına 
imkan tanıyan internet gibi önemli bir aracımız var. 
Sanayi çağı matbaanın bulunmasıyla başlamıştı, ortak 
zihin çağını başlatan ise internet olacak.

Ortak potada eriyen zihinler
Yapay zeka yazılımlarının öncülerinden, fütürist Ray 
Kurzweil 2045 yılında insanların zihinlerinin ortak bir 
ağa bağlanacağını öngörüyor. Kurzweil’e göre bilişim, 
genetik, nano-teknoloji ve yapay zeka alanındaki hızlı 
gelişmelerle öyle bir noktaya gelecek ki insanlar 
vücutlarını ve zihinlerini birbirinden ayırmaya 
başlayacaklar. Bu ayrışım ilerleyen yüzyılarda öyle bir 
hale gelecek ki insanların zihinleri ortak bir potada 
eriyecek ve bu ortak potadan ortaya çıkan sinerji tüm 
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evrene yayılacak. Kurzweil bunu “Teklik” 
olarak tanımlıyor.  
Her beyinin evrensel bir zihin içinde bir neron 
gibi görev aldığı bir sistem. Kurzweil bu 
aşamalara öncelikle beynin nasıl çalıştığının 
tam olarak anlaşılmasıyla başlanacağını 
düşünüyor. Günümüzde MRI teknolojilerindeki 
gelişmelerle beyinin çalışması hakkında çok 
fazla bilgiye sahip olmaya başladık. Kurzweil’in 
beynin duyu algılama ve bilinçli düşünme 
bölümü neo-korteks hakkında ilginç bir teorisi 
var:

Sentetik neo-korteks
“Neo-korteks, 300 milyon adet hiyerarşik 
olarak sıralanmış birbirinden farksız 
örnekleyiciden oluşur. Beynimiz bu modülleri 
daha çok küçük yaşlardan itibaren doldurmaya 
başlar. Bir çocuğun çok hızlı bir şekilde 
dil öğrenmesinin nedeni henüz modüllerin 
boş olmasındandır. Modüller doldukça 
öğrenme hızı azalır. 20 yaşına geldiğimizde 
bu modüllerin neredeyse tamamı doludur. 
Bu yüzden yeni şeyler öğrenirken eskilerini 
unuturuz.” Kurzweil gelecekte sentetik neo-
korteksler geliştirileceğini ve bu sentekik neo-
kortekslerin buluta ekleneceğini öngörüyor. 
Böylece insanoğlu sınırsız bir hafıza ve 
düşünce gücüne sahip olacak. Bulut üzerinde 
tüm insanların zihinlerinin birleşiminden 
oluşan ortak bir zihin olacak. Kurzweil’e göre 
2045 yılında insanların zihinleri dijital ortama 
taşındığı için insanlar dijital ortamda ölümsüz 
olacaklar.

Kurzweil’in görüşleri çoğu kişi için ütopik 
ve bilim kurgu gibi gelebilir. Ama şu an 
yaşadığımız dünyaya bile baktığımızda ortak 

zihine doğru yol aldığımızı görebiliyoruz. Aynı 
hesap makinasının beyinin hesaplama görevini 
alması gibi Google da yavaş yavaş bizim 
hafızamızın yerini almaya başladı. Çoğu insan 
nasıl olursa istediğimde Google’da ararım diye 
çoğu bilgiyi hafızasına kaydetmiyor. Google 
ve tüm siber uzay istediğimiz zaman bize bilgi 
veren bir ekstra hafıza birimi olarak çalışmaya 
başladı bile. Beynimiz dış kaynak kullanmayı 
çok seviyor ve tembelliğe çok mehilli. Şu an 
siber uzaya aracılarla bağlıyız. Bilgisayarlar, 
internet ve Google gibi uygulamalar aslında 
bizi diğer zihinlerle ve bilgilerle bağlayan 
bir aracıdan başka bir şey değiller. Bir 
şeyi düşünüyoruz bunu bilgisayar klavyesi 
kullanarak dijital hale getiriyoruz ve daha 
sonra da siber uzaya gönderiyoruz. Kurzweil 
gelecekte bu aracıların ortadan kalkacağına 
inanıyor. İnsanlar belki implantlar belki daha 
gelişmiş teknolojilerle siber uzaya direkt 
olarak beyinleriyle bağlanacaklar. Beyin yapısı 
değişecek ve normalde tek olarak çalışmak 
için tasarlanmış insan beyini aynı bir ağdaki 
bilgisayarlar gibi çalışacak. Bunun sonucunda 
ortak farkındalık, ortak duygu paylaşımı ve en 
sonunda ortak zihin ortaya çıkacak.

Hayal değil gerçek
Kurzweil geçtiğimiz sene Google’a 
danışmanlık yapmaya başladı. Kurzweil Google 
arama motorunun daha zeki hale gelmesi için 
çalışıyor. Google geliştirme ekibiyle beraber 
çalışan Kurzweil, bir doğal dil tanımlama 
teknolojisi geliştiriyor. Mevcut Google arama 
motoru temel olarak anahtar kelimelerin 
aranması üzerine çalışıyor. Kurzweil bu 
motorun yeterli olmadığını ve içeriklerin 
anlamlarının da tanımlanması gerektiğini 

düşünüyor. Yeni geliştirlen arama motoru 
interetteki içerikleri anlayabilecek ve bu 
sayede kullanıcılar daha karmaşık sorulara 
cevap bulabilecekler. Kurzweil’in Google’da 
çalışmaya başlaması ortak zihinin sadece bir 
gelecek hayali olmadığının bir göstergesi.

Hayatın anlamı 
sorgulanacak
Kurzweil’in ortak zihin öngörüleri bir çok 
soru işareti taşıyor. Bu soruların başında bu 
ortak zihinin nasıl ve kim tarafından kontrol 
edileceği var. Çoğu düşünür böyle bir ortak 
zihin ortaya çıkarsa özgür iradenin ortadan 

gerçekten böyle bir şeye ihtiyacımız var mı, 
doğal yaşamanın nesi kötü, sorularını da 
kendimize sormamız gerekiyor. İleriki yıllarda 
daha çok duyacağımız ortak zihin kavramıyla 
hayatın anlamını yeniden sorgulayacağız. 
İnsanoğlu binlerce yıldır neden yaşıyorum, 
hayatın anlamı nedir sorularının cevabını 
arıyor. Gelecekte bu soruların cevapları daha 
çok konuşulacak gibi gözüküyor.

kalkacağını düşünüyor. İnsanların 
makineleşmesi de bir diğer eleştiri 
konusu. Çoğu kişiye göre insanlar 
zaten cep telefonları, bilgisayarlar ve 
internet ile fazlasıyla makineleşmiş 
durumda. Beynin bir kısmının ortak 
bir ağa bağlanması insanları insan 
olmaktan çıkartıp yarı makine yarı 
insan haline getirecek. Diğer taraftan 
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