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KÜRESELLEŞME 3.0: 
BİLİŞİMİN GÜCÜ

Ünlü matematikçi ve 
düşünür Pisagor’un MÖ 
500’lü yıllarda Dünya’nın 
yuvarlak olduğunu bildiği 
ve öğrencilerine öğrettiği 
kabul edilmektedir. 
1521’de tamamlanan 
bir deniz yolculuğuyla 
(kendisi yolculuğu 
bitiremeden ölmüşse 
de) Ferdinand Magellan, 
Dünya’nın çevresinde 
dolaşarak yuvarlak 
olduğunu kanıtlayan kişi 
olarak kabul edilir [1].

G ünümüzde insanlar dünyanın yuvarlak olduğunu tartışmamaktadırlar. Dünya’nın 
“Küresel bir köy” olduğu her fırsatta belirtilmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, 
özellikle de bilişim alanındaki, internet alanındaki gelişmeler ile dünyamızın küresel 
bir köye dönüştüğünü yaşayarak görmekteyiz. 

Thomas L. Friedman, “Yirmi Birinci Yüzyılın Kısa Tarihi: Dünya Düzdür” adlı eserinde 
küreselleşmenin yepyeni bir düzeye geldiğini ve üç büyük çağı olduğunu belirtmektedir: “Bu 
çağlardan ilki, Kolomb’un Eski Dünya ile Yeni Dünya arasında ticareti başlatan sefere çıktığı tar-
ih olan 1492’den 1800’ler civarına kadar sürdü. Bu çağa, “Küreselleşme 1.0” diyorum. (...) İkinci 
çağ, “Küreselleşme 2.0”, yaklaşık olarak 1800’lerde başlayarak Büyük Bunalım ile Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşlarında ara verdikten sonra 2000’e kadar devam etti. (...)“Küreselleşme 3.0”, 
dünyayı küçük boydan minicik boya dönüştürürken oyun sahasını da düzleştiriyor. Küreselleşme 
1.0’ın itici gücü küreselleşen ülkeler, Küreselleşme 2.0’ın itici gücü küreselleşen şirketlerken, 
Küreselleşme 3.0’ın itici gücü ve bu çağa biricik karakterini kazandıran şey, küresel düzeyde 
işbirliği yapmak ve rekabete girmek için bireylerin ele geçirdikleri yeni güçtür.” [2]   

Ülkelerden, şirketlere, oradan da bireylere uzanan bu gücün geçirdiği tarihsel evrimi bir solukta 
görebilmemizi sağlayan yerlerin başında müzeler gelmektedir. Ulaşım, endüstri ve iletişim 
tarihine ışık tutan Türkiye’nin ilk büyük müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi [3], İstanbul’da Haliç 
kıyısındaki tarihi binalarda sergilenen eserleri ile geçmişin ayak izlerinin bugüne taşındığı bir 
yerdir. Müze denizcilik, havacılık, demiryolu, karayolu alanındaki eserlerin bulunduğu bir sergi 
alanlarına sahiptir. Burada, buharlı ve dizel makineler, iletişim aletleri, maket ve modeller, 
oyuncaklar, film ve baskı koleksiyonlarının yanı sıra raylı ulaşım, tarım, zeytinyağı fabrikası, 
Atatürk koleksiyonu, motosikletler, bisikletler, kağnılar, at arabalarından oluşan sergi alanları 
da bulunmaktadır. Müzede su altı bölümü ve nostaljik dükkanlar ile öğretmen ve öğrenciler için 
uygulamalı çalışmaların yapıldığı bölümler de yer almakta olup “Keşif Küresi” adıyla yer alan 
gökevinde gök bilim konusunda eğitici filmler sunulmaktadır. Bu müzede dünya sanayi devrim-
inin temel unsurlarını bir arada görmek bilişim devrimi fırsatını kaçırmadığımızın bir başka 
kanıtı olarak değerlendirilmelidir.

Bilim ve sanayideki gelişmeler ve yaşama yansımalarının buluşma noktası olan bu sanayi 
müzesinde, koleksiyonda son elli yıla damgasını vuran bilişim teknolojileri yeteri kadar yer 
almamaktadır. Oysa, 1960 yılı Eylül ayında Türkiye’ye gelen ilk bilgisayar Karayolları Genel 
Müdürlüğü’nün bir sergi salonunda yalnızlığa terk edilmiştir. 
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Küresel dünyada bireyin gücünün şirketlere, oradan da ülkelere en hızlı ve verimli biçimde 
yansıtıldığı bilişim teknolojilerinin, özellikle de kalkınmanın simgesi durumuna gelen yerli 
yazılım ürünlerinin sergilenebileceği “Bilişim Teknolojileri Müzesi”, bilişim devriminin ve 
bilişimin gücünün toplumla paylaşıldığı bir yer olacaktır...
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