BİLİŞİM & TEKNOLOJİ

CESUR
YENİ DÜNYA

Son günlerin en popüler kavramı:
Metaverse. Çok büyük ihtimalle kalıcı bir
devrim olarak hayal gücümüzü zorlayacak
gerçeklerle bizi tanıştıracak gibi görünüyor.
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M
PINAR KABİL
Bilişim Teknolojileri Mühendisi
TÜBİDER Başkanı

ETAVERSE yani öteki
alemler, tek tek açılıyor…
Önce Mark Zuckerberg
Facebook’un adını META
olarak değiştirdiğini açıkladı
ve ardından, sanki ölmüş de yeniden dirilmiş
gibi, üzerinde siyah çizgili iskelet kıyafetiyle
avatarı Mark’ı sosyal medyasından dünyaya
tanıtarak yarattığı Metaverse’ün içine
girdi ve sokaklarında özgürce dolaştı.
Biz de bu sayede Metaverse ile tanışmış
olduk. Bu heyecanla kolları sıvadık, kendi
avatarımızı oluşturma yolculuğumuz için
ön hazırlıklarımızı yaparak, en nihayetinde
Blokchain üzerindeki NFT’lerimizden
kazandığımız Etherium paramızla arsa
almaya bile başladık. Zamanın nasıl
ilerlediğini anlamadan geçti bunca yenilik
gözümüzün önünden, öyle değil mi? Zaman
demişken, biraz bu sistemlerin tarihsel
evriminden bahsederek başlayalım o halde.

KAPILDIK GİDİYORUZ
BAHTIMIZIN RÜZGARINA
Teknoloji evriminde ilk olarak Web 1.0 vardı.
Kullanıcılar internet altyapısını kullanarak
çok düşük hızlar ile bağlandıkları bazı statik
sayfalardan sadece okuma yapabiliyorlardı.
Bağlandıkları ortama herhangi bir veri
olmadan, dijital ayak izlerini bırakmadan,
sanki bir kütüphaneye gider gibi
kullanıyordu sanal ortamı. Daha sonra
1989’da CERN laboratuvarlarında çalışan
Timothy John Berners-Lee adlı mühendis
HTML işaretleme dilini geliştirerek dünya
çapında ağ olan World Wide Web (www)
olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini
kurdu ve Web 2.0 devri de böylece başlamış
oldu. Bu sayede daha dinamik sayfalara
sahip, kurumların kimliklerini içeren web
sayfası olarak adlandırılan ve internet
üzerinde yer alan yeni oluşumlar hızla
çoğaldı. Burada kullanıcılar istedikleri sayfayı
ziyaret ediyor, bilgileri paylaşabiliyor, indirip
kullanılabiliyordu.
Teknoloji devleri Web 2.0 tabanlı olup
insanları da içine alan daha dinamik
uygulamalar için çalışmaları hızlandırdığı
yıllarda, 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard
Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg
tarafından insanların başka insanlarla
iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi
yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ olan
Facebook kuruldu. Öncelikle Harvard
öğrencileri için kurulan, sonra Boston
civarındaki okulları da içine alan Facebook,
iki ay içerisinde Ivy League okullarının
tamamını kapsadı ve bugün 2.8 milyar
kullanıcısı ve 1 trilyon dolar üzerindeki
piyasa değeri olan bir deve dönüştü. Tabi
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konumuz Mark değil, onun özelinde
Metaverse’e adım adım yaklaşacağız.
Web 2.0’da çığ gibi büyüyen sosyal
medya platformlarına her geçen
gün yenileri ekleniyordu. Buradaki
dinamizm bir ileri seviyeye taşınmıştı,
insanlar artık kendileri de veri üreterek
paylaşabiliyor, başkalarının ürettiklerini
beğeniyor, yorum yapıyor ama tüm
sistemin asıl verisinin kendileri
olduğunu düşünmeden, annesinin kızlık
soyadını fütursuzca paylaşabiliyor,
olmak istediği en güzel versiyonuyla
ortamlarda boy gösteriyordu.
Web 2.0 da üretilen ve toplanan
veriler, yeni mesleklerin yeni bilimlerin
oluşumunu sağladı, Veri Madenciliği,
BigData Analistliği, Veri Güvenliği
gibi birçok alanda üniversite kürsüleri
kuruldu ve hızla mühendis yetiştirildi.
Artık dünya düzeni yavaştan
değişiyordu, parayı elinde tutan
Endüstri 3.0 döneminin milyarder
yatırımcıları yerini, büyük veriyi
elinde tutan yeni teknoloji liderlerine
devretmek zorundaydı. Artık “Money
Talks” dönemi bitmiş, para susturularak
“Data Talks“ verinin konuştuğu dönem
başlamıştı.
Derken bu Web 2.0 ‘ın getirdiği statiklik
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de hükmünü doldurdu. Düzen düzen
bir yere kadar… İnsanların günde sekiz
saati sosyal medya başında geçirmesini
sağlamak, ruhlarına sahip olmak kabak
tadı vermeye başlamıştı ki tüm dünya
canı derdine düşmüşken, teknoloji
liderleri Web 3.0 konusunu gündeme
getirdi ve METAVERSE, öteki alemleri
açtığını duyurdu. Artık insanların
ruhlarının ve bedenlerinin sahibi onlar
olacaktı. Oysa sözü geçen bu teknoloji
liderleri kendi çocuklarına, 8. sınıfın
sonuna kadar değil sosyal medya değil
Metaverse, hiçbir teknolojik aletin
girmediği okullar olan Waldorf Eğitim
Sistemi’nde eğitim aldırıyorlardı.
Çocuklarına bitki yetiştirmeyi,
tahtalardan oyuncak yapmayı, örgü
örmeyi, yemek pişirmeyi öğreten bu
okullar dünyanın en pahalı okulları
olma özelliğini taşıyordu. Peki ya bizim
çocuklarımız ne olacak? Metaverse’ te
gezen bir avatar olmak; hayatı tanımak,
anlamak ve deneyim kazanmak için
yeterli mi?

NEDİR BU METAVERSE DEDİKLERİ?
Bu terim ilk kez Neal Stephenson
tarafından yazılan ve 1992 yılında
yayınlanmış Snow Crash adlı bilim

kurgu romanında geçiyor. Stephenson,
romanında insanların avatarlarının
yaşadığı Metaverse adlı üç boyutlu bir
sanal evrenden söz ediyor.
Metaverse Meta (öte) ve Verse
(alem) kelimelerinde oluşan “Öteki
Alem” çevirisiyle 3D bir platform.
Belki birçoğumuz için yeni bir
kavram olabilir ama çocukların daha
öncesinde Minecraft, Roblox gibi
çevirim içi ve çoklu oyuncular ile
oynadıkları birçok oyun platformunda
deneyimlediğinin bir benzeri. Bu
Metaverse alemlere dalmak o kadar
da kolay değil, öncesinde bu alemlere
salacağın bir kopyan olacak. AVATAR
oluşturman, akabinde Universe’de
(yaşadığın dünyada) takıp takıştırman,
hazırlanman gerekiyor diyeceğim
ama aman yanlış anlaşılmasın, VR
(Virtual Reality) gözlük takmaktan
bahsediyorum. Tüm bu ön
hazırlıklardan sonra özelliklerini senin
oluşturduğun avatarın Metaverse
yolculuğuna başlayabilir.
Evet, hoş geldin Metaverse’e! Bu
platformda üç boyutlu olarak hareket
edebilir, çevrendeki her şeyi üç boyutlu
olarak algılayabilirsin. Toplantılara
katılabilir, konserlere gidebilir, müzeleri
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ziyaret edebilir, oyun oynayabilir, yolda
yürürken Avatar Ayşe ile karşılaşabilir,
hatta hiç görmek istemediğin kişilere
yakalanabilirsin. Yani o dünyada
ne yaratılmışsa onlardan sen de
faydalanabilir, alışveriş ya da yatırım
yapabilir, düzenlenen bir eğitime bizzat
katılabilir, mezun olabilir, diploman
ile Metaverse’te iş bulabilirsin. Tıpkı
Universe’te olduğu gibi.

PEKİ METAVERSE SAĞLIĞIMIZA İYİ
GELECEK Mİ?
Metaverse; doktor eğitimi, hasta
tedavileri ve hastane yönetimi gibi
operasyonlarda kolaylık sağlayabilecek
önemli teknolojileri de beraberinde
getiriyor...
AR (artırılmış gerçeklik) ve VR
(sanal gerçeklik) teknolojileri sağlık
hizmetlerinde zaten iz bırakmaya
başlamıştı. Sanal gerçeklik (VR) ve
artırılmış gerçeklik (AR) bugün tıp
öğrencilerine ve sağlık profesyonellerine
insan vücudu ile ilgili uygulamalı
öğrenme teknikleri sunuyor.
Hastalıkların 360 derece görünümüyle
birlikte cerrahi işlemler giderek
robotik oluyor ve karmaşık ameliyatlar
artırılmış gerçeklik kullanılarak
yapılmaya başlanıyor.
Metaverse’in sağlık hizmeti sağlayıcıları
ve hastaları bir araya getirerek
sağlık iletişimini artırması ve sağlık
profesyonellerini küresel çapta bir
araya getirecek eğitimler tasarlanması
bekleniyor. Bununla birlikte
Metaverse’in yapay zekâ, sanal gerçeklik

(VR), artırılmış gerçeklik (AR), tıbbi
cihazların interneti, Web 3.0, bulut bilgi
işlem, kuantum bilişim gibi teknolojileri
robotik bilim ile birleştirerek sağlık
hizmetlerinde potansiyel yaratması,
ayrıca sağlıktaki maliyetleri de
düşürmesi bekleniyor.
BIS Research tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, 2018 itibarı ile Kuzey
Amerika sağlık sektöründe kullanılan
AR ve VR endüstrisi toplam 477 milyon
dolar değerindeyken, 2025 yılına kadar
bu rakamın 4,64 milyar dolara çıkması
ön görülüyor.

OLASI TEHDİTLER SADECE OLASI MI?
İnsanın kötülük ve iyilik konusunda
ne kadar ileri gidebileceğini öğreten
ve büyük ders niteliğinde olabilecek
olan Nvidia teknoloji şirketine ait
Megatron Transformer adlı yapay
zekanın, Oxford Union’a konuk olduğu
sırada, “Yapay zekalar etik olabilir
mi?“ sorusuna verdiği cevap beni çok
etkilemişti: “Bir Yapay Zekâ asla etik
olmayacak. Bu bir araçtır ve herhangi bir
araç gibi, iyi ve kötü için kullanılır. İyi bir
yapay zekâ diye bir şey yoktur, sadece iyi
ve kötü insanlar vardır. Sistemi ahlaklı
kılacak kadar akıllı değiliz. Sonunda, bir
savaştan kurtulmanın en iyi yolu onu hiç
üretmemektir diye inanıyorum”.
Prof. Acar Baltaş hocam da bir yazısında
Metaverse’in birçok psikolojik ve
sosyolojik hastalığa yol açacağını ön
gördüğünü belirtiyor. Katılmamak
mümkün değil. Metawerse’ler her
geçen gün artıyor ve artacak, “Önüne

gelen Metaverse açıyor canım!”
diyeceğimiz günler pek yakında. Hatta
bulunduğun Metaverse’ün senin
statünü belirleyecek, elitemetaverse,
premiumplusmetaverse, hatta
ultragigapremiummetaverse gibi. Ve
yine amacın eğlenmek, insanların
sosyalleşmesi ve para kazanması
olduğunu söyleyen teknoloji devlerinin
sanal da olsa çok tanrılı dönemlerini
açıp, yarattıkları dünyalardaki her şeyin
sorumlusu olacakları üstün bilinciyle
hareket edecekleri günler yakındır.
Universe kısmında ise Transhümanizm
çığ gibi büyüyecek. Transhümanist
düşünceleri okuduğumuzda ve büyük
resme dikkatli baktığımızda, insanın
bu çok gelişmiş yeteneklerinden ötürü
posthuman (post insan veya arttırılmış
insan) adını almayı hak edecek olan
bir varlığa dönüşeceği öngörüsünde
bulunmak hiç de zor değil. İnsanın
fiziksel ve bilişsel yeteneklerinin
artırılması, yaşlanma ve hastalanma
gibi arzu edilmeyen veya gereksiz
görülen yönlerinin ortadan kaldırılması
ve yenisiyle güncellenmesi, yapay
zekânın özelliklerini nöral modemler ile
kendi sinir sistemine ilave etmesi ve en
son nokta da zihnini bulut teknolojiye
yükleyerek sanal sonsuzluğu tercih
ermesi mevzu bahis konulardan...
Normalin normal olmadığı, ölenin
aslında ölmediği, gördüğün senin
sen olmadığın, ölmeden de öteki
dünyaya gidebileceğin gibi kavram
üstü kavramlar ile yaşamaya hazır
olun. Gelecek geldi, sadece biz farkında
değildik.
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