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Gelecek 40 Yıl Önce Başladı
Carl Frey yeni 
kitabında 
(The Technology 
Trap: Capital, Labor, 
and Power in the 
Age of Automation) 
2013 tarihli 
araştırmanın 
sonuçlarını 
günümüzdeki 
etkileriyle 
yorumluyor.

Altı yıl önce, Oxford Üniversitesinden adları pek duyulmamış iki araştırmacı 
şaşırtıcı ve tartışmalı bir araştırma yayınlamıştı: Onların hesaplamalarına 
göre Amerika’da çalışma yerlerinin yüzde 47’si otomasyona kurban gidecek-
ti. Carl Frey ile Michael Osborne’un bu korkutucu öngörüleri zaman içinde 
robot histerisinden öfkeli suçlamalara kadar birçok salgının fitilini ateşledi.

Şimdi Carl Frey yeni kitabında (The Technology Trap: Capital, Labor, and 
Power in the Age of Automation) 2013 tarihli araştırmanın sonuçlarını gü-
nümüzdeki etkileriyle yorumluyor.

Eğer robotik gelecek konusunda iyimser biriyseniz hepimizin işlerimizi kay-
bedeceğine ya da büyük ücret kesintilerine hedef olacağımıza ilişkin haber-
leri coşkuyla karşılıyor ve dostlarınıza endişe duymamalarını tavsiye ederek 
“yeni teknolojik devrim bu sefer de Sanayi Çağının başlangıcından bu yana 
yaşanan devrimlerde hep olduğu gibi sonuçlanacak” diyorsunuzdur. 

Ama tek umut kaynağınız tarih ise bir kere daha düşünseniz iyi edersiniz: 
Kötümserlerin güçlü bir karşı kanıtı var.

Büyük resim: Gezegenimiz üzerindeki son altı yıldır en hararetli şekilde tar-
tışılan meselelerden biri Yapay Zekâ ile robotların geleceğinde istihdamın 
kaderinin ne olacağı konusudur. Bu konu şu anda ABD’de ve Avrupa’da po-
litik kampanyaların merkezinde yer alıyor, Başkan Trump’ın 2016’daki seçim 
zaferinde de önde gelen bir faktördü.

Ancak Oxfordlu otomasyon araştırmacısı Carl Frey yeni kitabında “gelece-
ğin çoktan burada olduğunu” ileri sürüyor, hem de kırk yıldır. Tek soru daha 
ne kadar süreceği.

Steve LeVine 
Axios Future | 15 Temmuz 2019
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• 1979’dan beri ABD imalat sektöründe 6,6 milyon işçi orta 

gelirli işlerini kaybetti, bu sayı sektördeki toplam istihdamın 

üçte birini oluşturuyor.

• Çok sayıda kişi ücret kaybına uğradı ya da daha düşük ücret-

li işlere geçmek zorunda kaldı veya işgücünden tamamen 

ayrıldı.  

• Çürümeye, orta sınıfın içinin boşalmasına ve politik olarak 

istikrarsızlaştırıcı bir öfkeye yol açan bu faktörler Sanayi 

Çağının başlangıç dönemlerini tekrarlıyor. 

“Ama geçmişten alıp günümüze uzatacaksak” diyor Frey 

Axios’a, “o kadar da emin olmayalım.”

Bunun daha ne kadar süreceğini görmek için Sanayi Çağının 

ortaya çıkışını düşünün. Sanayi Çağı gayri resmi olarak 250 yıl 

önce, James Watt’ın buhar makinesini icat etmesiyle başladı ve 

Frey’in deyişiyle “klasik” Sanayi Çağı 1840’a kadar 70 yıl sürdü.

Klasik dönem ile günümüz arasında ortak olan bir olgu yeni ticari 

teknolojinin rolü: Her iki dönemde de teknoloji işçilere daha iyi ko-

şullarda çalışmaları için yardımcı olmaktan çok onları ikame etti.

• Buhar makinesi fabrikalarda ilk kullanıldığında İngiltere’de 

dokuma tezgâhlarının ve eğirme makinelerinin sahipleri ye-

tişkinleri bir kenara bırakıp yüzbinlerce çocuğu işe aldılar, çün-

kü gençlere yetişkinlere ödeyecekleri paranın çok küçük bir 

bölümünü ödeyebiliyor ve daha az şikâyetle karşılaşıyorlardı. 

• Tekstil sektöründe işçi ücretleri donduruldu, 1780’den 1840’a 

kadar ücretlerde sadece yüzde 12 artış oldu. Oysa işçi başına 

çıktı yüzde 46 artmıştı. 1867’de nüfusun en üst yüzde 5’i top-

lam gelirin yüzde 37’sini elde ediyordu, 1759’daki yüzde 21’lik 

paya oranla bu yüzde 75’lik bir artış demekti. Eşitsizlik keskin 

şekilde artmıştı.

• Toplam şirket kârları ile toplam finansal pastadaki işgücü-

nün payı ancak klasik dönemin sona ermesiyle birlikte artış 

göstermeye başladı.

Klasik dönem sona erdiğinde kırsal zanaatkârlar ile geçimleri 
onlara bağlı olan yakınları çoktan ortadan kalkmıştı. 

Şimdi ne olacak: Frey’in görüşüne göre yeni teknolojilerin ge-
lişim aşamasında bulunan prototiplerinin çoğu, göründüğü ka-
darıyla işçileri ikame edecek türden teknolojiler.

Bunlar arasında: AmazonGo’nun kasiyersiz mağazaları (ABD’de 
3,5 milyon kasiyere yönelik bir tehdit), Google’ın YZ Asistanı 
(potansiyel olarak 2,2 milyon çağrı merkezi çalışanına yönelik 
bir tehdit) ve otonom arabalar (3,5 milyon kamyon, otobüs ve 
taksi sürücüsüne yönelik bir tehdit) sayılabilir.  

Sonuç: Frey’e göre bu gelişim süreci ve hükümetlerin şu ana ka-
darki tepkisizliği ciddi bir risk oluşturuyor. Bugün savaş sonrası 
Batı dünyasının bütün düzeni tehdit altında çünkü “hükümet-
ler küreselleşmenin maliyetlerini görmezden gelip yararlarına 
odaklanmayı tercih ettiler”. 

“Hükümetler şimdi otomasyon konusunda aynı yanlışı 
yapmamalı.“

40 yıl önce ne olmuştu?
1920’lerden 1970’lere kadar ABD ekonomisi yükseliş içindeydi. 
Yeni teknolojiler eski işleri ortadan kaldırıyor, kırsal alandan in-
sanları şehirlere çekiyor, zanaatkârların yerine fabrika işçilerini 
geçiriyordu. Araba imal eden fabrikalar ve çok çeşitli tüketici 
ürünleri üreten fabrikalar çok daha iyi ücretler veriyordu. Orta 
sınıf (özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra) hızla genişledi.

Ancak 1970’li yıllarda petrol fiyatlarının ani yükselişi ve imalatın 
otomasyonu gibi bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle Amerikan 
altın çağının altına bir çizgi çekildi. 1979’da 19,4  milyon kişiyle 
zirve yapan imalat sektöründeki toplam istihdam düzenli olarak 
gerilemeye başladı. O tarihten bu yana tüm sektörlerde gerçek 
ücretler (en üstteki dar bir kesim hariç) ya aynı kaldı ya da düştü.

Gelecek başlamıştı.

“Klasik dönem ile günümüz 
arasında ortak olan bir olgu yeni 

ticari teknolojinin rolü: Her iki 
dönemde de teknoloji işçilere 
daha iyi koşullarda çalışmaları 

için yardımcı olmaktan çok 
onları ikame etti.”
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Otonom araçların vaat ettikleri  
(araç kullanamayanlar için hareket 
edebilme olanağı, daha güvenli yollar, 
sürüşe harcanan zamanın daha verimli 
işlerde kullanılması) teknolojiye  
muazzam yatırım çekiyor. Yasa koyucular 
ise otonom araçları topluma nasıl entegre 
edeceklerini düşünüyor.

Otonom Araçların 
Kazalarından 
Kim Sorumlu Olacak?
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Otonom araçlar daha güvenli, daha kolay bir ulaşım gelece-

ği vaat ediyor. Bununla birlikte hacker’lar, araçlardaki yapay 

zekâya saldırarak direksiyonu kontrolleri altına alabilir.

RAND’daki araştırmacılar sorumluluk meselesini mercek altı-

na yatırdı. İhtimaller düşük olsa da tehlike büyük: Hacker’lar 

otonom araçları hack’leyerek ölümlere, mal kaybına ve enfor-

masyon hırsızlığına yol açabilir.

Araştırmacılar mevcut hukuki sorumluluk yasalarının hack’le-

me davalarında kullanılabilecek kadar esnek olduğunu göste-

riyor. Yine de otonom araçları yollara çıkaranlar (imalatçılar, 

sahipler, sigortacılar, yasa yapıcılar) riskleri ve sorumlulukları-

nı düşünmeye başlamalı.

Otonom araçlarla gelecek
Otonom araçların vaat ettikleri (araç kullanamayanlar için ha-

reket edebilme olanağı, daha güvenli yollar, sürüşe harcanan 

zamanın daha verimli işlerde kullanılması) teknolojiye muaz-

zam yatırım çekiyor. Yasa koyucular ise otonom araçları toplu-

ma nasıl entegre edeceklerini düşünüyor.

Profesyonel sürücülerin işlerinden olması gibi ekonomik en-

dişelerin yanında, kendi başına yol alan binlerce aracın kötü 

niyetli hacker’lar tarafından ele geçirilmesi, küçük bir ihtimal 

olsa da, yasa koyuculara korkulu rüyalar gördürüyor.

Otonom araçlar pek çok saldırıya uğrayabilir. Yazılım zaaf-

ları, zararlı kodlarla yüklü bir cihazın araca iliştirilmesi, kilit 

donanım parçalarına zarar verilmesi… Bu hack’ler otonom 

bir aracın direksiyonunu ele geçirebilir, kullanıcı verilerini 

çalabilir.

Araştırmalarımızda altı kilit nokta öne çıkıyor:

1 Mevcut hukuki sorumluluk yasaları hack’lenmiş otonom 
araç davalarının çoğunda kullanılabilecek kadar esnek.

2 Otonom araç, parça ve yazılım üreticileri suç teşkil 
eden hack’lenme olaylarında hukuki sorumluluk altında 

olabilir.

3 Ürün sorumluluk yasaları (garanti yasaları ve gizli-
lik yasaları) hukuki sorumluluk yasalarının temelini 

oluşturuyor. 

4 İmalatçılar ve operatörler saldırılara karşı yan yana dur-
malı, benzer saldırılara karşı önlem almalı.

5 Devlet kurumları ve altyapı tedarikçileri de, ihmal son-
rası siber saldırıya fırsat tanınması durumunda sorumlu 

tutulabilir.

6  Büyük ölçekli siber saldırıların bazıları sigortalanamaya-
bilir ve telafi edilemez zararlara yol açabilir. Yasa koyu-

cular bir devlet sigortası geliştirmeyi düşünebilir.

Kaynak: RAND 

O
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Yapay Zekâ Kuralları 
Uğruna Yarış

Otoriter iktidar 
ile demokratik 
iktidar arasında 
gelecekteki dengeyi 
tanımlayacak 
olan teknolojiyi 
biçimlendirme 
rekabeti hızlanıyor.

Çin bir yılı aşkın bir süredir Yapay Zekâ (YZ) ile ilgili ilk küresel normların 
yaratılmasına öncülük yapmaya çalışıyor. ABD ise şu anda kendi YZ stan-
dartlarını geliştirmekle uğraşıyor. İki rakip arasındaki yarış otoriter iktidar 
ile demokratik iktidar arasında gelecekteki dengeyi tanımlayacak olan 
teknolojiyi biçimlendirmekle ilgili.  

Ne oluyor: Çin öncü teknolojilerde (özellikle YZ’de) 2020’lerin sonuna ka-
dar liderliği elde etmek için var gücüyle asılıyor. Bir önceki büyük standart 
belirleme çevriminde, internetin doğuşu sırasında kenarda kalmış olan 
Pekin şimdi bu yeni raundda üstün gelmek için son derece odaklanmış 
durumda.

Kaveh Waddell 
Axios Future | 10 Temmuz 2019

Ç
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YZ giderek günlük ticari kullanıma nüfuz ettikçe önde gelen 
ülkeler kendilerini sahayı avantajlarına olacak şekilde stan-
dartlaştırmak üzere konumlandırıyor. Burada, çok küçük tek-
nik standartlardan algoritmaları önyargılardan arındırmadaki 
prosedürlere kadar her şey söz konusu. 

Ülkelerin ve şirketlerin sürece damgalarını vurmaktan kazana-
cağı çok şey var. 

• Bir kere teknolojileri küresel bir standardın bir parçası 
olarak kabul edilecek firmalar telif haklarından (örneğin 
Qualcomm’un kablosuz teknoloji patentlerinden elde etti-
ği kârlar gibi) büyük paralar kazanabilir.  

• Ayrıca “adil” ve “şeffaf” gibi YZ alanının moda kavramlarının 
tanımlanması henüz ortada. Bu kavramların nasıl kodlana-
cağının YZ sistemlerinin nasıl konuşlandırılacağı ve kime 
(şirketlere, devletlere ya da kullanıcılara) yarar sağlayacağı 
üzerinde büyük etkileri olacaktır.  

Çıkış kapısından ilk çıkan Pekin oldu. Geçen yıl Çin, şirket-
lerin daha kolay birlikte çalışmasına imkân verecek etik norm-
lara ve teknik standartlara odaklanan ayrıntılı bir rapor yayın-
ladı. Birkaç ay sonra Pekin YZ standartları üzerine ilk büyük 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptı.

• Hükümet, sanayi ve akademi tarafından yayınlanan Çin 
raporuna göre, Çin açısından küresel YZ standartlarını bi-
çimlendirmek “teknoloji hâkimiyetinin yeni bir raundunu 
kazanmada” kilit önem taşıyor.

• Pekin’deki toplantıda Çin delegasyonu, Eurasia Group’tan 
Paul Triolo ile New America’dan Samm Sacks’ın zirveden 
sonra dile getirdiği gibi, planlama grupları oluşturulması ve 
bunların gündemlerinin belirlenmesinde etkili oldu.    

• Çin’in yaptığı güç gösterisi “Çinli aktörlere YZ standartla-
rıyla ilgili (etik ve sosyal normların geliştirilmesi de dahil) 
birçok konuyu etkileme imkânı sağlayabilir” diye yazdılar.

Karşı tepki: Trump yönetimi Çin’in teknik hamlesini güçlü bir 
şekilde geriletmeye çalışıyor. Bu yılın başında Trump Pekin’i 
YZ olayından uzak tutmayı amaçlayan bir başkanlık talimatı 
imzaladı. 

• Geçen hafta bu talimatın gereği olarak Ulusal Standartlar 
ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) YZ sistemlerinin kesinliği, “gü-
venilirliği” ve önyargılar için yeni ölçü ve standartlar konu-
sunda sanayi ve akademiyle birlikte çalışmak için bir plan 
önerdi.

• Aynı konularda AB ile OECD de üst düzey kılavuz ilkeler 
geliştirdi.

Bu uluslararası aceleci girişimlerin kısa vadedeki bir riski YZ’nin, 
sahanın ABD, Avrupa ve Çin’de farklı kurallara göre gelişeceği 
şekilde yeniden sınırlandırılması olabilir. Şu anda bu YZ sahası 
önemli ölçüde uluslararası işbirliğiyle karakterize oluyor.

Büyük soru:  Gelecekteki küresel politika nereye oturacak? 
Herkes ödülü (üniter kurallar) elde etmek için ödün vermesi 
gerekeceğini görüyor. Ama bu arada herkes mutabakatı en so-
nunda kendi yönüne doğru çekebileceği şekilde, yere kazıklar 
çakmakla meşgul. 

“Yapay zekâ giderek 
günlük ticari kullanıma 

nüfuz ettikçe önde gelen 
ülkeler kendilerini sahayı 

avantajlarına olacak şekilde 
standartlaştırmak üzere 

konumlandırıyor.”
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Avrupa başkentlerindeki 
yetkililerin karşısındaki 
sorun, hasarı en aza 
indirmek için tepkilerini 
nasıl ayarlayacakları… 
Avrupa anlaşmanın 
çökmemesi için elinden 
geleni yapacak. 

İran Nükleer 
Anlaşması ve Avrupa 

ABD 2015’te İran nükleer anlaşmasından çekildiğinden beri, herkes anlaş-
mayı kurtarmak için çabalıyor. İran’ın sabrı daha fazla ABD yaptırımıyla 
karşılık buldu. Bu sırada, İran anlaşmanın diğer taraflarından, ABD yaptı-
rımlarını dengeleyecek ekonomik paketi de alamadı. Tahran son haftalarda 
uranyum zenginleştirme seviyelerini artırarak ve iki ayda bir verdiği taah-
hütlerin sayısını azaltacağını belirterek buna karşılık verdi.

Şimdi bütün gözler Avrupa’da. Avrupa başkentlerindeki yetkililerin karşı-
sındaki sorun, hasarı en aza indirmek için tepkilerini nasıl ayarlayacakları… 
Avrupa anlaşmanın çökmemesi için elinden geleni yapacak. Avrupa İran’ın 
yol haritasını değiştirmesi için ciddi önlemler alamazsa, en azından statü-
koyu koruyacak bir yöntem izleyebilir.

A
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Üç seçenek
Bu yeni gerçeklik karşısında Avrupa’nın üç temel seçeneği var. 
Birincisi, Fransa Başkanı Emmanuel Macron’un savunduğu gibi, 
diğer taraf ülkelerin mekik diplomasisi uygulaması. Macron, 
diplomatların Tahran’ı ikna edecek yaratıcı çözümler geliştire-
bileceğine inanıyor.

Ancak böyle bir adım atmak ABD ile karşı karşıya gelmek de-
mek. Avrupalı liderler böyle bir risk almaya istekli değil. Zaten 
zor durumda olan Trans-Atlantik ittifakının stratejik çıkarlarını 
gözetmek zorundalar. Üstelik Avrupa devletleri şirketlerinin, 
ABD yaptırımlarıyla karşılaşmadan ya da ABD pazarından çıka-
rılmadan İran’la ticaret yapabilecekleri bir yol da bulamadılar.

İkinci seçenekte Fransa, İngiltere ve Almanya’nın tek taraflı veya 
kolektif bir şekilde anlaşmanın çözüm sürecini başlatmaları yer 
alıyor. İran iki aylık sürenin sonunda taahhütlerini yerine getir-
memeye devam ederse bu seçenek güçlenecek. Anlaşmanın 
hiçbir tarafı henüz bu adımı atmadı ama birkaç ay içinde sürecin 
başlaması bekleniyor. Üç Avrupa ülkesi resmi anlaşmazlık çözü-
mü sürecini başlattıklarında, bunun sonucu BM ve ABD yaptı-
rımlarının tekrar gündeme gelmesi ve muhtemelen anlaşmanın 
çökmesi anlamına gelecek.

ABD’nin ikincil yaptırımlarının mevcut etkisi nedeniyle, ilave 
BM ve ABD yaptırımlarıyla İran ekonomisini vurmak sınırlı dü-
zeyde kalacak ve İran’ı taahhütlerini yerine getirmeye ikna et-
mek zorlaşacak. Daha da endişe verici olan ise, İranlı yetkililerin 
yaptırımlar geri dönerse, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme 
Anlaşmasından çekilebileceklerini söylemeleriydi. 

Üçüncü seçenek; Avrupa’nın Çin ve Rusya’yla birlikte anlaşma 
bozulmadan önce geçici bir düzenleme yapması. Bu düzenle-
menin amacı, gerçekçi ekonomik teşviklerle İran’ın anlaşmayı 
daha fazla bozmasının önüne geçecek siyasi bir anlayış oluştur-
mak olacak. Bu tür görüşmeler Ortak Komisyon şemsiyesi altın-
da yürütülebilir.

İngiliz, Fransız, Alman ve AB’li liderler bu yaklaşımı reddetti. Bu 
yaklaşımı Tahran’ın kabul edip etmeyeceği de şüpheli. İran an-
laşmaya uyduğu sürece Avrupalı liderlerin bu seçeneği değer-
lendirmesinin stratejik bir mantığı yok. 

İran politikaları masada
Önümüzdeki dönemde Tahran ile Washington arasındaki gerili-
min azalacağına dair bir emare yok. Geçen haftalarda ABD’deki 
şahinler grubu, ABD dronunun düşürülmesi üzerine Başkan 
Trump’ın cerrahi askeri müdahalelerde bulunmasını istedi. ABD 
İran ekonomisinin boğazına yapışmış olsa da, iki ülkenin bir ger-
ginlik döngüsünde sıkışıp kalacağı ortada. Geçici bir anlaşma, 
ana anlaşmanın bazı bölümlerini koruyabilir ve en azından as-
keri çatışma riskini azaltabilir.

Anlaşmanın tamamen çökmesinin AB’nin güvenlik çıkarları ve iti-
barı açısından uzun süreli etkileri olacaktır. İran politikaları Ortak 
Komisyon toplantısında tüm Avrupalı tarafların mutabakat sağ-
layabileceği bir çözüm için masaya yatırılmalı. Durumu istikrara 
kavuşturmak ve bu krizi en az zararla atlatabilmek Avrupa’nın 
önündeki en büyük mücadele alanı olarak görünüyor.

Kaynak: Ellie Geranmayeh, Foreign Policy

“Anlaşmanın tamamen 
çökmesinin AB’nin güvenlik 
çıkarları ve itibarı açısından 

uzun süreli etkileri olacaktır. 
İran politikaları Ortak 

Komisyon toplantısında 
tüm Avrupalı tarafların 

mutabakat sağlayabileceği 
bir çözüm için masaya 

yatırılmalı.”

Ali Akbar Salehi, İran Atom Enerjisi Teşkilatı Başkanı
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Ölümsüzlük! 
Değer mi?

Hayatın bir gerçeğini 
“hastalık” olarak 
nitelendirip tedavi 
etmeye çalışmak 
mümkün mü? Yoksa 
insan bedeninin yaşam 
döngüsünün kaçınılmaz 
bir sonu var mı?

İnsanlık yüzyıllardır bir gençlik iksiri arıyor. Bu nedenle, bilim insanı ol-

mayanların bile yaşlanmayla ilgili araştırmaları yakından takip etmesi 

şaşırtıcı değil. Hayatın bir gerçeğini “hastalık” olarak nitelendirip tedavi 

etmeye çalışmak mümkün mü? Yoksa insan bedeninin yaşam döngüsü-

nün kaçınılmaz bir sonu var mı? Elbette herkes yaşam süresinin sağlıklı bir 

şekilde uzamasını ister ama bazı bilim insanları bunun için sıra dışı yollara 

başvuruyor. Bu sıra dışı yöntemler pek çoğumuzun ömrünün uzamasına 

yardımcı olsa bile, geçici bir çözüm olmanın ötesine geçemiyor. Bunun 

yanında, yaşam süresinin uzaması toplumlarımız için hiç de istenmeyen 

sonuçlar doğurma tehlikesi taşıyor.

İ
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Yaşlanmayla ilgili ciddi araştırmalar, insan yaşlandıkça kısalan, 

telomer adı verilen DNA’nın uzatılmasına odaklandı. Yuvarlak 

solucanlardaki telomerlerle oynayan bilim insanları, yaşam 

sürelerini on katına kadar artırmayı başardı. Gerçi aynı yöntem 

daha karmaşık yaratıklarda o kadar etkili olmadı. Farelerin ya-

şam süresini uzatmanın tek yolu, ölümüne aç bırakmak. 

Milyar dolarlık piyasa
İnsan yaşamını uzatma konusunda sağlanacak ciddi bir atılım, 

nüfusa bakış açımızı derinden etkileyecektir. Yaşlılık yıllarının 

uzaması, menopoz yıllarının uzaması, pek çok nesil hayatta 

olduğu için ailelerin nasıl yapılanacağı gibi toplumsal etkiler 

gündeme gelecektir. İnsan yaşamını uzatmak için uygulanan 

pahalı tedavi yöntemleri eşitsizlik sorununu da ortaya çıkara-

cak, teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi, burada da zen-

ginler bu hizmetlerden daha fazla yararlanabilecektir.

Daha uzun bir yaşam arzusu, ne kadar etkili olduğu henüz 

bilinmeyen bir egzotik terapi piyasası oluşturuyor. Mesela 

2016’da ABD’de kurulan Ambrosia, Silikon Vadisi yöneticileri-

ne “taze kan” nakli hizmeti veriyordu. Gerçi bu yılın başında 

ABD’li yetkililer şirkete bir uyarı yazısı gönderdi. Diğer bir çıl-

gınlık da şeker hastalığının tedavisinde kullanılan metformin 

denen bir ilaç. Sağlıklı insanlarda kanser ve demansa yol açtığı 

ortaya çıktı.

ABD’li şirket 23andMe’nin insan-genom analizleri, bazı has-

talıklara karşı ne kadar savunmasız olduğumuzu ortaya ko-

yuyor. İnsan genomunu haritalama konusunun öncülerinden 

Craig Venter, yaşamsal önem taşıyan bir ekosistem olan mi-

demizdeki binlerce bakteri türünün genomlarını analiz etmeyi 

amaçlıyor. 

Silikon Vadisinin sonsuz gençlik özlemi sadece ceplerindeki 

muazzam paradan kaynaklanmıyor. Vadide 30 yaşına gelmiş 

birinin artık yaşlanmaya başladığını savunan bir kültür de var. 

Fütürist Ray Kurzweil, tıp dünyasının çok hızlı gelişeceğini, 

yaşam süresinin her yıl bir sene uzayacağını ve nihayetinde 

ölümsüzlüğün gerçekleşeceğini ileri sürerek metaforik bir “ka-

çış hızı” umut ediyor. Belki de bilgisayarlar o kadar gelişecek ki, 

beyinlerimizi bir bilgisayara “indirecek”, bilincimizi ve hafıza-

mızı yaşatmaya devam edeceğiz.

“Kaçış hızı”na yetişemiyorlar
Ancak uzun yaşam çılgınları, “kaçış hızı”nın kendi doğal yaşam 

süreleri içinde gerçekleşmeyeceğinden endişeleniyor, ölüm-

süzlüğün geleceği o güne kadar ölü bedenlerini dondurmak 

istiyorlar. Kısa süre önce İngiltere’den üç akademisyen, öldük-

lerinde vücutlarındaki kanın sıvı nitrojenle değiştirilmesine izin 

veren belgeyi imzaladı. Üçü de şanslarının çok az olduğunu bi-

liyorlar ama diğer seçenek (ölüm) düşünüldüğünde, en azın-

dan bir şansları var.

Ben buna pek katılamıyorum; Amerika’da bir derin dondu-

rucuda olmaktansa İngiltere’de bir kilise bahçesinde olmayı 

yeğlerim. Bu dondurma işinin, başarılı olsa bile pek hayırlı ola-

cağını düşünmüyorum. Bu şirketlerin kapanmadığını ve yüz-

yıllar boyunca bedenlerinize itinayla baktıklarını düşünelim. 

Uyandığınızda bambaşka bir dünyada, geçmişten gelen bir 

mülteci olacaksınız.

Belki de size hoşgörülü davranacaklar. Sığınak arayan mülteci-

lere ya da Amazon’daki kabilelere davrandığımız gibi… Ancak 

arada şöyle bir fark var: Buzları çözülen bedenler gelecek nesil-

ler için bir yük olacak ve buna ne kadar olumlu yaklaşacakları 

muamma.

İnsanın ölümsüzlüğü meselesi uzun zamandır bilim kurgunun 

alanına giriyor. Belki de en hayırlısı böyle kalmasıdır.

Kaynak: Martin Rees, Project Syndicate

“Uzun yaşam çılgınları, 
‘kaçış hızı’nın kendi doğal 

yaşam süreleri içinde 
gerçekleşmeyeceğinden 

endişeleniyor, ölümsüzlüğün 
geleceği o güne kadar ölü 
bedenlerini dondurmak 

istiyorlar.”
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