
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Üçtuğ: 
Bilginin kullanımı ve 
paylaşılması, baş döndürücü 
boyuta ulaşan iki kavram

Teknoloji ve bilişimin kaçınılmaz döngüsü ve paradigma değişikliğine 
sanırım en çok bizim nesil tanıklık etti. Peki, daha mutlu bir nesil mi olduk 
veya gelecek nesillerin daha mutlu olacaklarından emin miyiz?

TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda açılış töreninin ardından çağrılı konuşmacı olan 
Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, bilgi, bilişim, iletişim ve bilgi işleme 
araçlarının tarihsel gelişimi, bilginin paylaşılmasındaki önemli kilometre taşları ve 
kendisinin tanıklıklarını anlattı. Üçtuğ’un konuşması şöyle:
 

Bilgi, bilişim, iletişim… 21. yüzyılı belki de simgeleyen 
sözcükler. Her biri artık yaşamımızın ayrılmaz birer 
parçası ve her biri insanlık tarihinde hiç olmadığı 

ölçüde öne çıkmış durumda. Bilgi, 
insanlık tarihi sürecinde kümülatif 
olarak ama eksponansiyel hızda 
artan bir kavram. Merak denilen ve 
insan beynini sürekli bilinmeyeni 
keşfe yönelten niteliğin ortaya 
çıkardığı kaçınılmaz olgu. 
Sanıyorum tarihini insanlığın 
tarihiyle özdeşleştirmek yanlış 
olmaz.
Ancak, bilginin kullanımı ve 
paylaşılması, işte bunlar çok daha 
sonradan oluşan ve günümüzde 
baş döndürücü boyuta ulaşan 
iki kavram. Herhalde bilginin 
paylaşılmasındaki en önemli 
kilometre taşının, yazının keşfi 
olduğunu söylersek büyük bir 
yanlış yapmamış oluruz. İlk insanın 
ortaya çıkışının M.Ö. 200,000 ile 
500,000 yıl öncesindeki tarihlere 
dayandığını kabul edersek yazının 
keşfi olan M.Ö. 2500 yıllarını çok gecikmiş bir 
zaman olarak algılayabiliriz. Afrika dışındaki 
ilk uygarlıkların ortaya çıktığı bu dönemlerde 
demek ki o zamana kadar oluşan bilginin o 
çağların ve gelecekteki çağların insanlarıyla 
paylaşılması gereksinimi ortaya çıkmış ki 
insanoğlu, beyin hücrelerinde yok olmaya 
mahkûm olan bilgiyi kalıcı hale getirmeye 
karar vermiş. Mevcut koşullarda da bunu tek 
kopya olarak taşlara ya da yapraklara işlemiş. 
Birkaç yüz bin yıllık bu ilk gelişim evresinden 
sonra ise ivmeli hareket yola koyulmuş. 
M.Ö. 200’lü yıllarda kâğıt icat edilmiş ve bilgi 

hem depolanmaya hem yayılmaya başlamış. Aynı yıllarda 
iletişim teknolojileri de gelişmeye başlamış. Çinliler, Çin Seddi 
üzerinde 750 km boyunca dumanla haberleşirken Polybius 

isimli eski Yunan tarihçisi, Yunan 
harflerini dumana dönüştürmüş 
ve telgrafın icadının sinyalini 2000 
yıl kadar öncesinden vermiş. 
Benzer yöntemi hepimizin bildiği 
gibi Kuzey Amerika yerlileri de 
kullanmışlar ve her kabile kendi 
şifreleme sistemini geliştirmiş. Bu 
da o dönemin farklı frekanslardan 
yayınına karşılık geliyor olsa. 
Tabi iletişim teknolojileri yalnızca 
dumanla sınırlı kalmamış. Gerek 
Persler, gerek Moğollar, gerek 
Yunanlılar gerekse de Romalılar 
mesajlarını iletmek üzere ciddi 
sayıda güvercin istihdam etmişler. 
Bu yöntem ileriki yıllarda da 
yaygın bir biçimde kullanılmış. 
Halep ve İskenderunlu tüccarlar 
arasında haberleşme amaçlı 
olarak 1600’lü yıllarda düzenli 
bir posta güvercini hizmeti 

söz konusuymuş. 19. Yüzyılda Bağdat’tan 
getirilen güvercinler bu kez Java ve Sumatra 
adaları arasında bankerlerin ve borsa 
simsarlarının haberleşmeleri amacıyla 
çalıştırılmış. Bu da o dönemin güvercinler 
üzerinden fiber optik İnternet haberleşmesi 
olarak adlandırılabilir sanırım. Hatta tarih 
kaynakları bu haberleşme için gereken 
yasal düzenlemelerin yapıldığını, posta 
güvercinlerine zarar vermenin ciddi bir suç 
olarak nitelendirildiğini ve hatta güvercinleri 
tehdit eden yırtıcı kuşları ortadan kaldıranlar 
için ödüller ihdas edildiğini not etmektedir.
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İletişimin tarihsel gelişimi içerisinde muhakkak ki en 
önemli adım matbaanın icadı olmuştur. Ağaç oyma 
tekniği kullanılarak M.S. 593 yılında Çin’de geliştirilen ilk 
matbaadan sonra M.S. 700 yılında Pekin’de ilk basılı gazete 
yayımlanmıştır. Ayrıca Mısır’da 4. yüzyıldan itibaren kumaş 
üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı yapıldığı da bilinen 
gerçeklerden biridir. Nihayet modern matbaacılık, 1450 
yılında Gutenberg’in 
metal harflerle basım 
tekniğini bulması ve bunu 
matbaaya uygulamasıyla 
başlamıştır. Bu şekilde 
iletişimde ilk ciddi devrim 
yaşanmış oldu. Bunu 1835 
yılında Samuel Morse’un 
telgrafı, 1876 yılında 
Alexander Graham Bell’in 
telefonu, 1902 yılında 
Guglielmo Marconi’nin 
radyoyu ve nihayet 1923 
yılında John Logie Baird’in 
televizyonu icatları izledi. 
Bu şekilde 20. yüzyılın ilk 
yarısı sonlandığında biz 
yaştakilerin çocukluk dönemine ulaşmış olduk. Tabi bizler 
duman frekanslarına veya güvercinli web ortamına pek tanık 
olmadık ama ilginç bir iletişim dönemi yaşadık. Olayı biraz da 
esprili bir şekilde Türkiye gerçeğine indirgersek kâğıda basılı 
roman, öykü ve ansiklopediler kanalıyla genel bilgiye erişim; 
sınırlı sayıda gazete ve TRT Radyo aracılığıyla duymamıza 
izin verilen haberlere ulaşma, postacı yolu gözlenerek 
alınan mektuplar, kutlama gereken önemli günlerde ve 
taziyet bildirme amaçlı ve yılda birkaç kere ile sınırlı telgraf 
çekme, apartmanda ancak bir iki daireye tanınan bir 
imtiyaz olduğu için tüm apartman sakinlerinin o dairelerin 
kapısını çalmak zorunda kaldıkları ve Ankara-İstanbul 
arasında gerçekleştirmek için bile saatlerce beklenmesi 
gereken telefon hizmeti, derken 1970’li yılların başlarında 
salonlarımızın mümtaz köşelerini işgal etmeye başlayan ve 
gece yayın izleme amaçlı, gündüzleri üzerindeki vazo ve 
dantel örtüyle birlikte dekoratif malzeme olarak kullanılan 
TV cihazı bizlerin yaşam kesitimizin ilk yarısındaki iletişim 
araçlarını oluşturdular.

Bir de bilgi işleme araçlarının tarihsel gelişimi yaşandı 
kuşkusuz. Paleolitik Çağ’da hayvan kemiklerini kullanılarak 
daha sonraki yıllarda ve belki de yakın zamanlara kadar 
dal parçaları veya tahta parçalarından yapılan ve sayıları, 
miktarları ve hatta mesajları depolamaya yarayan çetele en 
eski hesap aleti olarak adlandırılıyor. Neredeyse günümüzde 
bile hâlâ kullanılmakta olan abaküse gelince bu hesap 
makinesinin tarihi ise, M.Ö. 2700-3000 yıllarına ve eski 

Mezopotamya’ya dayanıyor. En eski analog bilgisayara gelince 
takriben M.Ö. 200’lü yıllarda geliştirilen ve gökcisimlerinin 
konumlarını belirlemekte kullanılan, çok sayıda dişlinin 
birbirine geçmesiyle oluşturulan Antikythera düzeneği. 
Mekanik hesap makinesinin icadı ise daha sonraları 1600’lü 
yıllarda gerçekleşmiş ve ilginçtir çok yakın zamanlara kadar 
Facit adı altında hep kullanılageldi. Hemen hemen aynı 

yıllarda John Napier’in 
logaritma kavramını ortaya 
atmasını müteakiben 
sürmeli hesap cetveli 
(sliderule) icat edildi. 
Yine çocukluk ve gençlik 
yıllarımıza dönersek çetele 
tutmak deyimi dışında 
çetele ile ilgili bir şey 
bilmiyor olsak da abaküsün 
bakkal alışverişlerinde 
kullanıldığı, bankalarda 
Facit makinelerle para 
hesaplarının yapıldığı, 
ağabey ablalarımızın 
üniversitede sınavlara 
hesap cetvelleriyle gittiği 

günler hâlâ hafızalarımızda. Derken benim üniversiteye 
başladığım 1974 yılı, elektronik hesap makinesinin, yani 
“calculator”ın yaygın kullanıma geçtiği sene ve hesap cetveli 
kullanmayı hiç öğrenememiş bir neslin ilk fertlerinden biri 
olma durumu. 

Çocukluk ve öğrencilik dönemini izleyen yıllarda ise bugün 
bilişim diye adlandırdığımız genel kavramın her geçen 
gün artan bir hızla yaşamımıza girmesine tanıklık ettik. 
Yüksek lisans ve doktora tezlerimi delgi makinelerinde 
delgi kâğıtlarına yazdığımız programlarda tamamladım. Sıra 
tez yazmaya gelince yüksek lisans tezimi kendim evdeki 
mekanik daktiloyla yazarken doktora tezimi bölüm sekreteri 
elektrikli daktiloyla ve her bir Yunan alfabesi karakteri için 
kafa değiştirerek kelimenin tam anlamıyla harf harf yazdı. 
Derken 1980’li yılların ortalarında ülkemizde telefonla 
bekleme yapılmadan konuşulmaya ve ilk kişisel bilgisayarlar 
kullanılmaya başlandı. 1990’lı yıllarla birlikte kişisel 
bilgisayarlar ofis programlarıyla donatıldı ve büro masalarının 
üstünde telefonun yanında yeni bir cihaz olarak yer almaya 
başladı. Hemen ilerleyen yıllarda İstanbul’dan Ankara’yı 
aramak için başında saatlerce beklemek zorunda kaldığımız 
telefon birden küçüldü ve cebimize girdi. 1990’ların 
başında Internet ve web sözcükleriyle tanıştık. Birkaç 
işlemi ancak yapabilen ve özel soğutmalı odalarda korunan 
devasa bilgisayarlar ufalmaya, hızlanmaya, daha çok bilgiyi 
depolamaya yüz tuttu ve telefonla bütünleşmeye koyuldu. 
Akıllı telefon sözünü ilk duyduğumuzdan bu yana 10 yıl geçti 

mi hatırlamıyorum ama sanki hayatımız onunla başladı gibi 
mobil akıllı telefonlar ayrılmaz bir parçamız haline geldi. 

Donanım teknolojisindeki bu hızlı gelişime yazılım teknolojisi 
de ayak uydurmak zorundaydı; nitekim öyle de oldu. 
1970’lerde yalnızca bilimsel hesaplama amaçlı olarak 
kullanılan yazılım hayatımızın her ama her alanında etkin 
olmaya başladı. Bir dönemlerde elle, kâğıtla, bir yere giderek, 
efor sarf ederek bazen günler harcayarak yapılan işler bu iki 
teknolojinin bir araya gelmesiyle birlikte oturduğumuz yerden 
birkaç tuşa basarak gerçekleşir oldu. Sadece bunlar mı? 
Daha önce yapılması hayal bile edilemeyecek şeyler günlük 
yaşantımızın birer parçası haline geldi.

Bankalara giderdik bir zamanlar, kuyruklara girer, kaynak 
yapmaya çalışanlara, işi uzatanlara kızardık. Banka çalışanları 
hesap bilgilerini kalemle hesap cüzdanlarına işlerdi. Havale 
yapacaksak daktilolarla formlar doldurur bunları birkaç 
imza için dolaştırırdık. Vergi ödemesi söz konusu olduğunda 
karalar bağlardı içimiz. Uzak bir semtteki bir vergi dairesinde 
yüzlerce kişiyle birlikte sıraya girip üç kuruş vergi ödemek için 
günümüzün ve mesaimizin önemli bir bölümünü harcardık. 

Uçak veya tren veya otobüs bileti almak ne denli zor bir 
işlemdi. Seyahat acentelerinin yolunu tutmak zorundaydık 
bunun için. Hele pahalı bir bilet alacaksak yanımızda tomar 
tomar para bulunmalıydı. Sonra kesilen o koskocaman 
bilet koçanını seyahat boyunca kaybetmeden yanımızda 
taşımak zorundaydık ki her bir aktarmada koçandan bir 
yaprak daha koparılabilsin diye. Otel rezervasyonu mu 
yapmak gerekiyordu? Mektupla veya telefonun bağlanma 
şansı varsa telefonla yapabilirdiniz ancak bunu. Ama en 
kolayı bavulu yüklenip gitmek, indiğiniz noktada ise turizm 
enformasyondan otel bulmaktı belki de. 1980’lerin ortasında 
yaptığımız hâlâ buydu, eğer içinizde unutmuş olanlarınız 
varsa.

Mektup yazarak hal hatır sorar yakınlarımızdan haber alırız 
demiştik az önce. Bir hafta geçip de yazdığımız mektuba 
cevap alamazsak acaba paraya kıyıp da acele veya yıldırım 
telefon yazdıralım diye düşünürdük. Beş dakika geçti attığım 
maile veya whatsapp’tan yazdığım mesaja hâlâ cevap 
gelmedi diye endişelenmemiz söz konusu değildi.

Dünyayı ansiklopedilerdeki veya kitaplardaki, dergilerdeki 
birkaç fotoğraftan, bir de izlediğimiz filmlerden bilirdik ancak. 
Bir yeri bulmanın tek yolu adres sormaktı. Pratik yabancı 
dil öğretimi Londra’ya giden turistin yer sormasına ilişkin 
sözcüklerin, cümlelerin aktarılmasıyla başlardı. Bir bilgisayar 
hafızasında dünyadaki tüm sokakların, tüm caddelerin, tüm 
adreslerin yer alabileceğini hangi dil öğretimi ön görebilirdi ki 
o yıllarda?

Az önce de sözünü ettiğim gibi haber kaynağımız gazetelerle 
ve bir ölçüde radyoyla sınırlıydı. Oysa bugün belki bizim nesil 
hâlâ ellerini siyaha boyamaya alışkın olduğundan mıdır nedir 
gazete okumasa tirajlar çok daha aşağılara inecektir. Üstelik 
öyle bir dünyaya dönüştük ki günün gelişen haberlerini 
almak için saat 7’deki ajansı –ajans sözcüğü bile genç nesil 
için bir şey ifade etmiyordur, eminim- veya sabah dağıtılacak 
gazeteleri beklemeye kesinlikle tahammülümüz yok. Yine 
gençler kesinlikle bilmiyordur, 1960’lı yıllarda İstanbul Ankara 
treni ara istasyonlarda durduğunda kasabalı çocuklar tren 
camlarına koştururlar ve “gaste”, “gaste” diye bağırırlardı. 
O sırada yanınızda bir haftalık bir gazete bile olsa ve onu 
camdan çocuklara fırlatsanız gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. 
Eminim o kasabaların tümünde internet var şimdi ve o 
çocuklar da beş dakika önce patlayan bombayı bizlerle aynı 
anda duyabiliyorlar.

Gelelim 16. yüzyıl Java’sındaki borsa simsarlarına… Pirinç 
fiyatındaki yükseliş ve alçalmaları Sumatra pazarına bildirmek 
için artık güvercinlerin uçma hızına veya yoldaki atmacaların 
açlık tokluk derecelerine çok da bağlı olmasalar gerek. 
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Hatta sadece Java’daki pirinç fiyatındaki dalgalanmalar 
değil Güney Amerika borsalarındaki gümüş fiyatında veya 
Norveç’in ürettiği petrolün varil fiyatında olan değişimleri 
de internetten izleyebildiklerine eminim bugün. Bilgisayar 
ve internetin içinde yer almadığı bir finans sektörü nasıl var 
olabiliyordu acaba bundan 30 yıl öncesinde?

Bu defa da merceğimizi eğitim sektörüne çevirelim. Sınıflar, 
sıralar, kara tahta, tebeşir ve kullandığı tek cihaz elindeki 
işaret sopası olan hoca devrinden yüz binlerce ders kitabına, 
materyaline bir cep telefonu mesafesinden ulaşılabilen bir 
çağa atladık. Oysa slayt makinesi ve hocanın üzerine kalemle 
yazı yazdığı ve elle çevirdiği projeksiyon cihazı ne kadar 
da teknolojik görünüyordu gözümüze bundan 40 yıl önce! 
Ödevler ispirto kokulu dittolara yazılıyor, sınavlar stensille 
çoğaltılıyordu, 1980’li yıllarda. LMS diye bir kavramı bilseler o 
sıkıntıyı çeker miydi hocalar ve öğrenciler? Kopya çekmenin 
de adabı vardı o yıllarda. Küçük kağıtlar, avuçlara veya 
dizlere yazılan kısa notlar en büyük heyecanıydı öğrencilerin 
ve onları yakalamaya çalışan hocaların. Bugünlerde 
sınavlarda cep telefonlarını toplama mücadelesi veriyoruz 
ama yarınlarda gözdeki lens kamerayı veya avuç içerisine 
yerleştirilen çipi nasıl söküp alacağız öğrenciden?
Daha geçenlerde yaşı genç olmasına rağmen hafızası 
1970’lerde kalmış birinden öğrencilerin İngilizcelerini 
geliştirmeleri için “pen friend” edinmeye teşvik edilmeleri 
gerektiğini duydum. Bizim neslin önemli bir bölümünün 
yabancı dilde lise eğitimi görüyorsak “pen friendimiz” 
vardı. Ayda bir mektup yazarak yabancı dilimizi geliştirmeye 
çalışırdık. Facebook ya da twitter ya da whatsapp icat 
edilmemişti tabi o günlerde. Mektupla haberleşebileceğin 
bir arkadaşının bile olması övünme kaynağıydı o dönemin 
insanları için. Oysa şimdi facebooktaki, twitterdaki arkadaş, 
takipçi sayınız 1000’in altındaysa “pek de yalnız bir adammış, 
zavallı” nitelendirmesiyle karşı karşıyasınız. 

Peki ya hastalandınız diyelim. Muayene olduğunuz 
doktorun geçmiş yaşamındaki vaka sayısıyla sınırlıydı sizinle 
ilgili koyabileceği teşhisin boyutu. Ne dünyada benzer 
semptomlara sahip binlerce hastanın verisine ulaşma 
şansı vardı ne de sizin geçmiş yaşamınızın tarihçesini 
bilme imkânına sahipti. Rahatsızlığınız tıbbi olmak yerine 
hukuksal da olabilirdi tabi. Avukatın yapabileceği en iyi şey 
bürosundaki raflardan geçmiş yirmi otuz yılda gördüğü 
benzer davaları indirmek olabilirdi ancak. Bu yüzden 
Avrupa’daki avukatlar yüzlerce yıldır aynı soyadı taşıyan 
avukatlık bürolarına sahip olmanın gururunu yaşarlardı. 
Halbuki birkaç internet tıklamasıyla tüm davalara, tüm 
Yargıtay kararlarına, tüm içtihatlara ulaşabilselerdi hem 
onların hem dava sahiplerinin hayatı ne denli kolaylaşırdı kim 
bilir?...

Oyun ve eğlence. 
Her yaştaki insanın 
vazgeçemediği tutkular. 
Üç beş arkadaş bir 
araya gelsek de 
saklambaç mı oynasak, 
kulaktan kulağa mı, 
yoksa körebe mi? 
Havalar güzelleşti, 
dışarı çıkabiliriz, bilye 
veya top oynamak 
seçeneklerimiz 
arasında. Yaşlarımız 
biraz daha ilerledi, 
artık saklambaç 
çağımız geçti, bu defa 
kâğıt oyunlarına veya 
tavlaya, satranca 
merak salalım. Ama 
hemen hemen hepsi 
için olmazsa olmaz 
koşul en az bir arkadaş 
bulmak. Hele benim 
gibi tek çocuksanız 
o arkadaşı da kolay 
bulamayacağınız için iskambil kâğıtlarını dağıtıp karşılıklı iki 
eli birden oynamak belki de tek çözüm. Keşke o zamanlarda 
da internetten bağlanabileceğim dünyanın her köşesinden 
insanlar olabilseydi ya da onlardan sıkıldığımda bilgisayarı 
mat etmek için çaba sarf edebilseydim.
 
İsterseniz eğlence yöntemlerine şöyle bir göz atalım bu 
defa da. Yüzlerce yıldan bu yana süregelen tiyatro, geçen 
yüzyılda popüler hale gelen sinema, konserlerde veya evde 
geçen zamanda önce gramofon, sonraları pikap veya teyp 
başında dinlenebilen müzik. Sinema salonuna gitmekten 
üşenenler veya yolda yürürken ya da araba kullanırken müzik 
dinlemenin keyfine varmak isteyenler için ne kadar zor bir 
dünya, değil mi? Hafta sonu oynanacak maç için okul veya iş 
arkadaşıyla bahse tutuşmaktan başka seçeneği olmayan biri, 
bugünün dünyasında yaşasa ve Şili ikinci ligindeki adını bile 
duymadığı iki takım arasında oynanan maçta 5. dakikada taç 
olup olmayacağına ilişkin bahse girebilse ne kadar keyif alırdı 
acaba?

Peki, eğitim, sağlık, devletle olan ilişkiler, finans gibi alanlarda 
yaşam kalitesine ciddi anlamda katkıda bulunduğuna 
hemfikir olduğumuz bilişim denilen bu olgu, beraberinde 
başka neler getiriyor? Benim en önemsediğim ve anlamakta 
zorlandığım husus zaman kavramının değişime uğraması. 
Bazen düşünüyorum bundan birkaç yüzyıl önce yaşayan bir 
insan için dakika, saniye gibi kavramlar ne ifade ediyordu 

acaba diye. Muhtemelen saniyenin ne olduğunu algılaması 
bile mümkün değildi. Hele kendisine nanosaniyelerin bilginin 
transferi için ne denli hayati olduğunu anlatmaya çalışsak bize 
deli gözüyle bakardı mutlaka. Bugün öyle bir dünyada yaşar 
olduk ki dakikalar bizim için her şeyden daha kıymetli hale 
geldi. Uzağa gitmeyelim, çocukluğumuzda hangi bürokratik 
işlemler için kaç saatleri harcadığımızı bizler hatırlıyoruz. 
Oysa şimdi bunları birkaç tıklamayla birkaç saniye içerisinde 
gerçekleştirince ne güzel bize saatlerce boş zaman kalıyor, 
mu? Bilgisayarlar hızlanıyor, internet hızlanıyor, telefonlar 
hızlanıyor, biz hızlanıyoruz. Artık büyük firmalar dünyanın 
üç ayrı saat dilimindeki bölgesinde ofisler açıyor ve çalışma 
saatini artırıyor. Nereye yetişiyoruz peki? Voltaire, Zadig 
isimli romanında roman kahramanı Zadig’e ebedi mutluluğu 
İstanbul yakınlarındaki bir köyde sonsuz yavaşlıkta akan bir 
zamanda yaşayan bir çiftçinin yanında buldurur. Voltaire 
döneminin yaşam kalitesinden çok daha öteye geçtiğimiz su 
götürmez bir gerçek, peki ya mutluluk kalitemiz nerede?

Ben bir Agatha Christie hayranı olarak iki cinayet romanı 
yazmıştım bir tarihlerde. Bugün düşünüyorum acaba ben 
tekrar yazmaya çalışsam ya da Agatha Christie bu çağda 
yaşasa, ne büyük bir hayal kırıklığı tadardık değil mi? Katilin 
sahte kimlikle bir İngiliz kasabasına yerleşmiş eski bir suçlu 
olmasına artık imkân yok, çünkü herkes numaralandırılmış 
durumda. Kılık değiştirerek başka bir kente gidip suç işlemesi 
de artık olanaksız, çünkü cep telefonundan izini bulmak 

gayet kolay. Cep telefonunu evde bırakması da onu 
kurtarmaya yetmeyecek çünkü gittiği her yerde 
kameralar onu izliyor. Peki, bu biraz ironi yaparak 
suçluların hayatından yola çıkan bir benzetme. 
Bizler, sıradan insanlar, hepimiz fişliyiz artık, hepimiz 
numaralandırılmış durumdayız, kameralar her 
adımımızı izliyor. Tüm telefon konuşmalarımız 5 
yıl süresince kayıt altında. Sosyal medya iletişim 
kanalları yaptığımız tüm yazışmaları depoluyor. 
Özel yaşam kavramı tam anlamıyla ayaklar altında. 
Ya sosyal yaşam? Gençlerin bir araya geldikleri 
ortamlara bir göz atmamız yeterli. Bir masa etrafında 
oturan beş kişi, masa üstünde beş telefon, her biri o 
sırada orada olmayan bir diğeriyle onu görmeksizin 
haberleşiyor. Daha da ileri gidelim; eskiden olsa 
gözlerini birbirlerinden ayırmayacak olan iki sevgili 
şimdi pastanede oturduklarında gözlerini yalnızca cep 
telefonlarına hasrediyorlar. Umut edelim ki o sırada 
whatsapptan birbirleriyle konuşuyor olsunlar. Bugün 
bir genç, günde ortalama 42 mesaj atıyor, 120 dakika 
telefonda konuşuyor ve günün yaklaşık yarısını cep 
telefonunu kurcalayarak geçiriyor. Bilgi bombardımanı 
o düzeye ulaşmış durumdaki biz öğreticiler neden 
gençlerin bizim öğrettiklerimize duyarsız kaldığından 
şikâyetçi durumdayız. Oysa biraz düşünsek insan 

beynindeki depolama kapasitesinin yerinde saydığı son 30 
yıl içerisinde bilgi miktarındaki artışı hesaba katsak ve beynin 
seçici kabul yöntemini benimsediği anlasak belki onlara daha 
fazla hak verebiliriz. İnternetin ve diğer bilişim alanlarının 
suç amaçlı, yasa dışı hareketler için kullanımından ise hiç söz 
etmek istemiyorum. Konunun uzmanları olarak “Darknet”ten 
sizlerin haberiniz var mutlaka. Fakat sokaktaki sıradan 
vatandaş ne büyük bir tehlike karşısında, öyle değil mi?
 
Lise çağlarında Bertrand Russell’ın teknolojik gelişmelerin 
insan hayatını nasıl esir almakta olduğuna dair makalelerini 
okuduğumuzu hatırlıyorum. Düşünsenize, 1970’li yılların 
teknolojileri o makalelerde söz edilen. Ancak ünlü filozof 
sanırım bugünleri ve daha ötesini de görebilmiş o devirlerde. 
Daha güzel ve uzun bir yaşam, daha hızlı bir yaşam, daha 
çok kâr, daha, daha, daha… Teknoloji ve bilişimin kaçınılmaz 
döngüsü ve paradigma değişikliğine sanırım en çok bizim 
nesil tanıklık etti. Peki, daha mutlu bir nesil mi olduk veya 
gelecek nesillerin daha mutlu olacaklarından emin miyiz? 
Voltaire bugün yaşasa Zadig’e ebedi mutluluğu acaba 
İnternet başında facebook arkadaşlarıyla kayıt altına alınan 
sohbetleri yaparken mi buldururdu, yoksa yolunu yine aynı 
çiftçinin yanına mı düşürürdü?

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

http://www.bilisimdergisi.org/s183
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