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Problem yaratma

Teknolojik buluşlar önce insanın doğa 
ile olan çelişkisini çözmek amacına 
hizmet etmek için gerçekleştirildi. 
İnsanlık, elektrik ile karanlık üzerindeki 

hâkimiyetini kesinleştirdikten, sonra diğer araçlar 
ile insan gücünü var olanın yüzlerce hatta binlerce 
katına çıkarmayı başardı. 

Bilişim teknolojisi, insanın doğaya üstünlük 
kurması yanında bir başka amaca daha hizmet 
eden bir araç olarak ortaya çıktı. İnsanların 
birbiri arasında olan iletişimi arttırarak bireyler 
arasındaki sorunları en aza indirmek ve toplumsal 
iletişimi daha üst bir düzeye taşımayı başardı.

Ülkemizde bunu başarabildiler mi?

Unutulan bir şey, bizim gibi problem yaratma gücü 
sonsuz denebilecek bir ulusun bu teknolojileri 
kullanmaya kalktığında ortaya ne gibi sorunlar 
çıkacağıydı. Problem yaratma zekâmızın 
yüksekliği bizi her konuda inanılmaz bir noktaya 
getirdi.

Önce betonarmeyi problem yaratmada nasıl 
kullanacağımızı tüm dünyaya gösterdik. Bir metre 
küp betonarme için gereken çimentodan kumu ve 
suyu arttırarak iki metreküp betonarme elde etme 
gibi nitelikli bir buluşun ülkemizde uygulanmaya 
başlaması ile aynı şiddette bir depremde 
Japonya’da sadece yedi kişi yaşamını kaybederken 
bizde otuz binden fazla vatandaşımız yaşamını 
kaybetti.

Asfaltın sadece yol yapmakta kullanılmadığını 
aynı zamanda dere yataklarını kapatmakta da çok 
etkili bir malzeme olduğunu dünyaya gösterdikten 
sonra fark ettik ki, göllerde artık ihtiyacımıza 
yetecek kadar su birikmiyor, eğer yağmur biraz az 

Problem yaratma zekâmızın yüksekliği bizi 
her konuda inanılmaz bir noktaya getirdi.

yağarsa susuzluk çekme olasılığımız yüz de yüz.
En önemli keşiflerimizden birisi de, madeni 
paranın sadece satın alma amacı olmadığını 
keşfetmemiz oldu. Artık rakip takım futbolcularına 
köşe vuruşu yaptırmamak amacıyla nasıl 
kullanılacağını da tüm dünyaya gösterdik. Son 
yapılan birinci lig maçında rakip oyuncuya yüz otuz 
beş tane bir lira atılmasına rağmen futbolcunun 
atılan paraları toplamayı değil köşe atışını yapması 
tabii ki herkesi şaşırttı.

Teknokentler kurup Ar-Ge yapmak yerine, 
teknokentlerin kiralarını en lüks semtlerdeki 
büroların üzerine çıkartarak dünyada şirket 
sayısına oranla en çok batan Ar-Ge şirketi sayısını 
yakalamayı başardık. Yakında en çok batan yazılım 
şirketi olan ülke durumuna geleceğimizden 
kimsenin şüphesi olmasın.

Önce telsizler vardı, acil bir durumda yardım 
istemek için kullanıma sunulmuşlardı ama 
bizim ne kadar dost canlısı bir ülke olduğumuz 
bilmeyenler telsizler kullanıma girdikten sonra 
şaşırıp kalmışlardı binlerce kullanıcı hep bir 
ağızdan bağırmaya başlamıştı, “Brek, brek.
Arkadaş arıyorum brek brek”. 

Sonra telsiz sesini fonda kullananlar türediler. 
Fonda telsiz sesi birisi sizi arıyor emniyetten 
olduğu söyleyip hesaba para yatırmanızı istiyordu. 
Sonra Facebook da arkadaşlarınız arayıp 
para tırtıklamaya çalıştı. Şimdi ayrıldıkları kız 
arkadaşlarını tehdit etme aracı olarak kullanılıyor, 
“Resimlerimizi İnternet’e koyarım haa” diye.

Tüm teknolojiler vız gelir bize, vız. Önlenemez 
olandır problem yaratmamızdaki hız. 

http://www.bilisimdergisi.org/s165
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