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Redundancy üzerine bir not

25. kitapta "Barış ve Bilgisayar" yazılarını derlemeye karar verdim. Ama önce
işte bu notu yazıp iliştireceğim. Anlatacağım olayın travmatik bir özelliği
olduğunu zannediyorum ama öyle korkunç ya da dayanılmaz bir şey olması
anlamında değil.
İmleyenden yoksun kalması anlamında. Lacan’a ve Lacancılara “Kadın
yok. Zaten büyük öteki de yok. O da yok, bu da yok. . . ” dedirten anlamda.
Yani “Bu niye böyleymiş ki?” diye gelip soracak hiçbir iradenin meydanda
bulunamaması anlamında. Diyelim ki acınası arşiv pratiklerinden dolayı fırça
yiyen fMRI araştırmacılarının beslediği böcekler1 gibi bir anlamda.
Lisede TÜBİTAK projesi2 üstüne çalışırken bir miktar arayüz programlama öğrendim ve annemin talebi üzerine bir program hazırladım. Annem
psikiyatristti ve gelen giden hastalarla ilgili bir sürü bilgi saklaması gerekiyordu. Hastalardan öğrendiklerini şimdiki deyimle anonimleştirerek bize
ya da bana hep anlatırdı, konuşurduk. Şimdi o konuştuklarımızın hiçbirini
hatırlamıyorum.
1 https://yersizseyler.net/2016/07/05/mri-yazilim-bocekleri-yillarinarastirmasini-bosa-cikarabilir-richard-chirgwin/
2 https://yersizseyler.net/2016/05/13/cok-boyutlu-cisimlerin-izdusumle
rinin-ve-arakesitlerinin-alinmasi/
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İşte hastaların takibine yardımcı olsun diye “Hastaban” adını ve Ψ simgesini verdiğim bu program, kendine ait bir veritabanında arama ve kaydetme
yapıyordu. Ama SQL bilmediğimden, sadece metin dosyası okutup yazdırmayı bildiğimden, bu veritabanı tek bir uzun metin dosyası halinde saklanıyordu. Ve esas kötü olan şu ki: Dosya yenileneceği zaman hiçbir yedekleme
yapılmıyordu. Yani program dosyanın mevcut halini okuyup ezberliyor, sonra
eldeki dosyayı çöpe attıktan sonra yeni dosyayı yeni baştan, ezberinden yazıyordu. Bu da büyük bir kırılganlık demekti. Eski dosyayı çöpe atmasıyla
yeni dosyayı yazmaya başlaması arasında diyelim ki biraz fazla şiddetli bir
rüzgar esse, diyelim ki telefon ya da kapının zili çalsa, diyelim ki biri uzaktan
seslense ya da elini omzuna koyuverse, program her şeyi unutabilirdi.
Nitekim öyle oldu. Program uzun süre kullanılıp yüzlerce kayıt tutulduktan
sonra bir gün bütün kayıtlar kaybedildi. Dosyalara baktım ama ne olduğunu
anlayamadım. Yedekli çalışan yeni bir versiyon da hazırladım ama artık geri
dönüşü yoktu. Eski kullanım sürdürülemezdi, yeni bir kullanıma da başlanamazdı. Böylece program bir anlamda ölmüş oldu. Demek ki bu kırılganlık
yüzünden programı ölümlü kılmıştım. Elindeki tek dosyayı çöpe atıp yeni
baştan yazması programın ölümlü olduğu noktaydı.
Veriler kaybedildiğinde ne kadar suçluluk duyduğumu hatırlamıyorum.
Ama bu olaya fazla şaşırmadığımı zannediyorum. Çünkü programın nasıl
işlediğini biliyordum ve böyle bir kırılgan noktası olduğunun farkındaydım.
Ama işte burada öznellik ile nesnelliğin ayrım noktasına geliyoruz sanırım:
Kırılganlığın programa eklenmesi ve programın içinde bırakılması da bir tür
kayıt düşmek olmuştu. Yani Freud’un en sevdiğim terimiyle bir parapraksis
olmuştu.3

3 Her ne kadar Bruno Bettelheim benim doğacağım sene içinde Freud’un İngilizce
çevirisinden gelen bu terime karşı çıkmış olsa da. Bkz. https://yersizseyler.net/
2016/08/11/freud-ve-insan-cani-bruno-bettelheim/

5

İşte şimdi başlıktaki meseleye gelebiliriz: Redundancy, bir şeyin kopyalarının
bulunması, yedeklerinin tutulması anlamına gelir. Yani bir şey kaybedildiğinde onun yerine onun gibi bir başkası konabilecektir. Sigorta kavramıyla
da alakası var sanırım.
Ama ben bunu mecazları imkanlı kılan bir yapı, dile ait bir altyapı gibi
düşünmek istiyorum. Yani fiziki mecazlar4 yapılabilir. Her bir mecaz az ya da
çok5 bir fiziki kuvvet uygulayabilir, bu kuvvetler ölçülebilir. Tabii ki cetvelle
ölçülmez, ama başka yollarla ölçülmesi mümkündür. Nasıl ölçülür?
Kaybın ağırlığı ile ölçülür. Redundancy ile alakası buradadır: Kaybettirip
hemen telafi eden mecazlar kuvvetlidir. Kaybettirdiği şeyi telafi edemeyen
mecazlar zayıftır ve konuyu saptırıcıdır, ve o konuşma bağlamında neden
böyle bir saptırma yapıldığını izah edecek bilinçdışı dürtüler gerekirse tespit
ve analiz edilebilir.
Öte yandan, mecazların kuvveti hep kısıtlı bağlamlar içinde geçerlidir.
Bağlamı genişlettiğinizde mecaz çırılçıplak kalır: Yani söylenen mecazın saptırıcı zayıflığı ile o mecazı söyleten hayat şartlarını birbirine eşleyen bir karşıtmecaz kurulur, ve bu karşıt-mecaz gelip ilk mecazı söyleyen özneyi yutar,
“yerin dibine geçirir.” Twitter’ın “cadı kazanına” dönmesi bu yüzdendir.
İşin kötüsü, mecazların kuvveti hayat şartlarının verdiği bağlamın kısıtlaması altındadır diyemeyiz. Aksine, hayat şartlarını teşkil eden bağlamların
her birisi, böyle mecazlarla ayakta tutulurlar. İşe gitmek ve evde oturmak
arasında mecaz ilişkisi vardır. Çalışmak ve tatile gitmek arasında mecaz
ilişkisi vardır. “Hayat” denen şey bu gibi mecazların üst üste bindirilmesidir.
Hatta bir deneye (hatta diyelim ki bir sosyal psikoloji deneyine) katılmakla
katılmamak arasında da yine bir mecaz ilişkisi vardır, deneye katılanların
4 https://yersizseyler.net/2016/08/05/sinyalin-gurultu-olmasi-ve-yasakl
ari-uygulatmak/
5 https://yersizseyler.net/2016/03/30/mecaz-uzerine-jacques-lacan/
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para veya notla “telafi” edilmeleri bu mecazın hem katılan hem de yapan
açısından iki taraflı bir kuvvet taşımasıyla ilgilidir. Böylece bilimsel nesnelliğe
yansıtılan mecazlar hayat mecazları olmanın ötesine geçerek bilgi mecazları
olurlar.
Özetle: Özel dünya ile sıradan dünya arasında mecaz ilişkisi vardır6 (böylece cadı kazanı Twitter’la kısıtlı kalmaz, “gerçek hayat” sayılan şeye de
sıçrar).
Başka türlü söylersek: “Gitmek” dediğimiz şey hiçbir zaman bir mesafenin
katedilmesine indirgenemez. Hele hele uzayda A noktasından B noktasına
gitmeye hiç mi hiç indirgenemez, çünkü “gitmek” simetrik bir zemine sahip
değildir.
Mevzuyu toparlarsak: “Gitmek,” içinde hep bir aştırma işlemini barındırır.
Bu aştırma işlemi de her zaman mecazlara dayanır. Bu mecazların her birisi
de son tahlilde özel dünya ile sıradan dünya arasında kurulan bir aslî mecaza
dayanır.7 ,8
İşte bu aslî mecaz, actual ile virtual arasındaki mesafeyi kurar: Gerçel ile
görcül.9 Fiilî ile virtüel.10 Güncel ile sanal.11 Hatta bunlara isterseniz Romeo
ve Jülyet, Mem û Zin, Leyla ile Mecnun bile diyebilirsiniz (son çiftin adını
taşıyan TV dizisini de bu saydığım diziden ayrı tutmuyorum).
Şimdi kritik noktaya geldik: Bu aslî mecazın kuruluş yapısı, dilin gramer
6 https://yersizseyler.net/2013/03/25/postmodern-yabancilasma-modeli-2/
7 Alexander Bogdanov’un “aslî mecaz” kavramını McKenzie Wark Molecular Red‘de
anlatıyor, ama o kitabı çevirtecek yayınevini bugünlerde biraz zor bulursunuz.
8 Žižek’in anlattığı tuvaletler de “hayat”a aslî mecazlık eden bu “gitme”yle alakalı
değil mi? Bkz. “Cinsel olan siyasidir” (çevirisi sürüyor) Bkz. https://yersizseyler.
net/2016/08/15/cinsel-olan-siyasidir-1-slavoj-zizek/
9 https://yersizseyler.wordpress.com/2015/06/25/
gercel-ile-gorcul-gilles-deleuze/
10 https://yersizseyler.wordpress.com/2015/09/17/
fiili-ile-virtuel-gilles-deleuze/
11 https://yersizseyler.net/2015/09/23/guncel-ile-sanal-gilles-deleuze/
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yapısına12 bağlıdır. Programlamada da böyledir, konuşmada da böyledir.
Yani “Türkçede yüklemin sonda olması” dediğimiz olguyla Türkiye’nin yaşadığı bu garip kıyametli yıllar arasındaki ilişkiyi göstermeye çabalıyorum.
Basit bir kıyaslama yapalım:
Türkçe’de cümleleri yarım bırakmanız yasaklanmıştır, dolayısıyla ölmeniz
emredilmiştir.
İngilizce’de cümleleri uzatmanıza izin vardır, dolayısıyla yeni nesnelere
yönelmenize izin vardır.
İşte 2014’ten beri aralıksız sürdürdüğüm ve bugünden itibaren de sürdüreceğim çevirilerle, Türkçe’nin aslî mecazındaki bu gramatik zehri çıkarmaya
ve Türkçe konuşan herkes adına tükürmeye çabalıyorum.
Bugünlerde hem Türkiye hem de Türkçe dili iflah olmaz bir şaşkınlık ve
sendeleme içinde, hatta saçmalama içinde. Okuduğunuz her yazıda girilen
bağlamdan çıkılan bağlama kadar bölük pörçük algıları topak topak yapıp
yuvarlanan bir tür kördüğüm oluştuğunu hissedebilirsiniz. Baktığınız yazıya
göre bu kördüğüm farklı biçimlere bürünebilir, ama nihayetinde inherent
anlamda bunların hepsi aynı kördüğümdür. Türkçe’nin ve Türkiye’nin Gerçeğidir.
Eskiden buna umut derdik. Artık bir şey diyemiyoruz.13
Yazıyı iyi dileklerle bitirmek isterdim ama bunu ifade edebileceğim bir
imleyenim yok, “ne yazık ki.”
Ama aslında hiç de yazık değil, çünkü bu imleyeni eninde sonunda bulacağım ve o zaman bu çeviri faaliyetini sürdürmeme gerek kalmayacak.
Işık Barış Fidaner
12 https://yersizseyler.net/2012/07/26/ozne-yuklem-nesne/
13 Bağzı mihraklar Sigmund Freud ve Jacques Lacan reddiyesinden vazgeçerlerse buna
Gerçek diyebileceğiz.
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Sınırı nerede koymalıyım?

Büyüklerimiz bize “her şeyin azı karar, çoğu zarar” diye öğrettiler. Bu nedenle oğlumun bütün yaşantısını bilgisayar ile doldurmasını istemiyorum.
Ama. . . “Eyvah, oğlum bilgisayarın başından ayrılmıyor!”
“Barış, Windows 95 hata mesajı veriyor. Galiba kurulum sorunu var, halleder misin?”
“Barış, Eudora’daki mail’leri Netscape’e nasıl aktaracağız?”
Oğlum Barış bugün ortaokul ikinci sınıfa gidiyor. Hafta içi günlerde her
gün ortalama üç-dört saatini, tatil günlerinde ise bunun belki iki-üç kat
zamanını bilgisayarın başında geçiriyor; hem oyun oynuyor, hem diğer programları biliyor hem de kendi programlarını yapıyor. . . Bizim evde her türlü
bilgisayar problemini de o çözüyor. Acaba Barış bir “bilgisayar meraklısı”
sınırını aşmış sayılır mı? Bu uğraşısı gelecekteki yaşamında ona yarar mı
sağlayacak, yoksa bilgisayara olan ilgisi şimdiden bazı yönlerinin eksik kalmasına mı neden oluyor?
Büyüklerimiz bize “her şeyin azı karar, çoğu zarar” diye öğrettiler. Bu
nedenle oğlumun bütün yaşantısını bilgisayar ile doldurmasını istemiyorum.
Ama bir yandan da teknolojiden geri kalmasın, akranlarının bildiklerini o
da öğrenmiş olsun istiyorum. O halde sınırı nerede koymalıyım? Ne zaman
“Yeter artık, biraz da ders çalış” demeliyim? Gerçekten derslerde öğretilenler
Barış’a ileride (bilgisayardan daha fazla) gerekecek mi?
Bütün bu sorulara içim rahat ederek yanıt verebilmiş değilim. Ama her
şeyin hızla değiştiği yeni dünyada, ana-babaların uğraştığı sorunların da de9

ğişmesini doğal karşılıyorum. Aslında bilgisayarla ilişki konusunda da kimi
kurallar konabileceğini düşünüyorum.
Ama bu kuralları nasıl koymak gerek? Kural koyarken hangi temel ilkelerden hareket etmek gerek?

Aileler ve Bilgisayar
Elbette ana-babalar çocuklarının iyi yetişmesini, topluma alışmasını ister,
koydukları kuralların da böyle bir amacı olduğunu iddia ederler. Bunu da
kuşkusuz kendi alışkanlıklarına, bilgilerine, belki de önyargılarına göre yaparlar. Belki bu nedenlerle, evinde bilgisayar bulunan ailelerin çocuğun bilgisayar kullanması için koyduğu kurallar birbirinden çok farklı olabiliyor..
Kimi ailede çocuğun bilgisayarı ancak haftasonları kullanmasına izin veriliyor, bazı aileler bilgisayara oturabilmek için derslerde belli bir başarıyı şart
koşuyorlar ya da kötü notlara bilgisayar yasağı cezası veriyorlar. Bazı arkadaşlarımın “eve bilgisayar girerse çocuğumuzun dersleri aksar” diyerek bu
teknolojik olanaktan evde yararlanmadıklarını biliyorum. Bazı evlerde okulların açılmasına rastlayan sonbahar temizliğiyle birlikte bilgisayar da kapatılıp
kaldırılıyor. Bunun yanında (bizim gibi) evde çocuğun olabildiğince özgür
(? -Aslında bunu Barış’a sormak gerek!) biçimde bilgisayar başında bulunabildiği aileler de var. Ama en doğrusu bizim yaptığımız mı? Emin değilim.
Bana öyle geliyor ki, bu davranış farklılıkları, bilgisayar denen araca yaklaşımdaki farklılıktan ortaya çıkıyor. Bizim kuşaktan aileler, bilgisayara yaklaşım açısından birkaç gruba ayrılıyor.
Bir kısım aileler bilgisayarı yalnızca oyun ve eğlence aracı olarak algılıyor ve
çocuğu için bilgisayar “game-boy” ya da Atari ile aynı şeymiş gibi düşünüyor.
Bu düşüncenin bilgisayarı az tanımak ile ilgili olduğunu ve zaman içinde
aşılacağını sanıyorum.
Bir kısım arkadaşlarımız ise bilgisayara yabancı bir evdeki komodin çekmecesi muamelesi yapıyorlar; bu yabancı alete ne kendileri dokunuyorlar,
ne de çocuklarına elletiyorlar. . . Herhalde “belki istemeden bozarız” gibi
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bir endişeleri var. Her şeye bir ad takmaya meraklı olan Amerikalılar, bir
dönem bu yaklaşıma da “computer fear”, yani “bilgisayar korkusu” diye bir
isim verip adeta klinik bir tablo olarak tanımlamışlardı. Ev tipi bilgisayarların
gazete kuponlarıyla da dağıtıldığı bir memlekette bu korkunun da hızla rafa
kalkması hayal olmasa gerek. . .
Bir de olumlu örnek verelim. Bir kısım aileler de, kendileri için olduğu gibi,
çocukları için de bilgisayarın nasıl yararlı olabileceğini düşünmeye çalışıyorlar.
Ama doğrusu bu iş çok kolay olmuyor. Çünkü bilgisayarın ana-babalar için
ifade ettiği şey ile çocuklar için ifade ettiği şey birbirinden farklı. Galiba
değişen dünyada böyle olması da gerekiyor.

Kuşak Farkları. . .
Yirminci yüzyılın başlangıcı ile bugünü karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, kuşaklar arasındaki farklılıklar giderek artıyor. Bu nedenle çocuklarımızı (aynı
zamanda ana-babalarımızı!) anlamamız güçleşiyor. Gelecek kuşaklar için bilgisayarın ne ifade edeceği konusunda biz büyüklerin henüz kesin bir fikri
oluşmadı; bizim kuşak için bilgisayar hâlâ sihirli bir kutu. Bu durumda çocuklarımızın bu aleti nasıl kullanacağını bilmemiz beklenemez.
Kendi gençliğimi anımsıyorum: Bir problemim olup da “Babama danışsam
mı?” diye düşündüğümde, hemen ardından kendi kendime, “Ama babamın
büyüdüğü koşullar şimdikinden çok farklıydı; şimdi benim başıma gelenleri
ona anlatabilir miyim? Bana gerçekten yardımcı olabilir mi acaba?” diye
akıl yürütürdüm. Şimdi ise “Çocuğuma danışabilirim, çünkü onun büyüdüğü
koşullar çok farklı” diyorum kendi kendime.
Galiba maceraya en başından başlamak gerekiyor. Çünkü Barış’ın bilgisayarla olan ilişkisini anlattığımızda, belki de seksenli yıllarda doğmuş kuşağın
ortak öyküsünü yansıtmış olacağız.
Barış 1983’te doğdu, küçük yaşta da yuvaya gitmeye başladı. O zamanlar
Türkiye bilgisayarla yeni yeni tanışıyordu. Bizler de yazılarımızı henüz daktilo
ile yazıyor, her yanlışta ya yeni bir sayfa takıyor, ya da daksil kullanıyorduk.
11

Henüz üç yaşındayken Barış’ın bir gün daktiloda kendi adını yazdığını görüp
şaşırdık. Öğrendik ki, Barış yuvada bilgisayarla tanışmış, adını yazmayı da
oradan öğrenmiş! İşte oğlumun bilgisayar konusunda benden daha önde
olacağının ilk işaretini o zaman almıştım.
Konuyu Barış’ın annesiyle aramızda tartıştık ve “Bilgisayar ve benzeri
teknolojiler önümüzdeki yıllarda ailemizin yaşantısında önemli bir yer tutacak, bari bu teknolojiden biz de yararlanalım” diye bir karar aldık. Ancak
uygulamada geciktiğimizi çok geçmeden anladık. Ne zaman mı? Barış’ın
odasında kartondan kesilerek imal edilmiş bir bilgisayar gördüğümüzde! Ekranı arkadan destekle dik hale getirilmiş, amatörce de olsa üzerine çizilmiş
tuşlarıyla klavyesi düzenlenmiş, hatta kartondan faresi ve kabloları bulunan
bir bilgisayar maketi! O sırada ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan Barış, talebini cümleler halinde dile getirmemiş, ama bilgisayar istediğini bize kibarca
anlatmıştı.
Acilen evimizin ilk bilgisayarı olan Amiga 500’ü alarak kararımızı uyguladık; bilgisayar teknolojisinden yararlanmaya başladık, hâlâ da yararlanıyoruz.
Kendi başına yeterli olmayan bu kararın bir de ikinci bölümü vardı:
“Bilgisayar teknolojisinden yararlanma biçimimizi ya da bir başka deyişle
bilgisayar ile ilişkimizi denetim altına almalıyız.” Bu ikinci kararımızı yerine
getirebilmek için de oldukça çaba gösterdik; ama başarılı olabildik mi, çok
emin değilim.
Kağıt üzerindeki yazıları okumak için gittikçe daha az zaman ayrılan bir
dünya için bu yazı bile biraz uzun oldu gibi geliyor bana. Ama bu konuda
söyleyecek başka şeyler de var. Kısmetse gelecek hafta size Barış’ın ve ailemizin bilgisayar macerasını anlatmaya devam edeceğim.

Dr. Caner Fidaner
PC!14 07 \ > 15/04/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
14 Hatırlamayanlara

not düşelim: PC! Radikal gazetesinin verdiği bilgisayar ekiydi.
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Barış’ın artık bir Amiga’sı vardı

1950’lerin sonunda ve 1960’ların başlarında geçen kendi çocukluğumu düşünüyorum da, bizim kuşağın karşılaştığı ilk “yeni teknoloji”, üzerindeki el
işlemeli örtü ile oturma odasının baş köşesine kurulmuş olan lambalı radyo
idi.
Barış henüz bir ilkokul öğrencisiyken zaman zaman bize soruyordu: “Baba,
siz benim kadarken gerçekten televizyon yok muydu? Video da mı yoktu?”
Onun bu soruları bana babaannemin 1970’lerin başlarında, seksenli yaşlarını
sürerken “Biz bu dünyaya erken gelmişiz. . . ” deyişini anımsatıyordu. O zamanlar 45’lik plaklar çalan pikapları, küçük transistörlü radyoları görüp de
bunları gençliğinde kullanamadığına yanan rahmetli babaannem bugünkü
teknolojiyi görseydi neler düşünürdü kim bilir. . .
Bitirmek üzere olduğumuz yirminci yüzyıla “teknoloji yüzyılı” demek doğru
olacak sanıyorum. Benzer bir terim bulmak gerekirse, yirmi birinci yüzyıl da
herhalde “iletişim yüzyılı” olarak anılacak.
Aslında yirminci yüzyılın ilk çeyreğine Birinci, ikinci çeyreğine de İkinci
Dünya Savaşı damgasını vurmuştu. İspanya’dan Kore’ye kadar birçok yerde
küçük savaşlar da tabloyu tamamlıyordu. Herhalde bu savaşların da etkisiyle
(ve belki bazılarının da nedeni olarak) teknolojinin askerî yanı 1950’lere kadar ağırlık taşıdı. Lazerden uzay gemilerine kadar birçok teknolojinin, yöneylem araştırmasından oyun teorisine kadar birçok kuramsal bilgi dalının ortaya
çıkmasında askerî araştırmaların önemli rol oynadığını biliyoruz. İnternet’in
büyükbabası olarak bilinen “Arpanet”in doğuşu bile askerî bir gereksinimle
olmuştur.
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Yirminci Yüzyıl
Bu yüzyılın gündelik yaşantımızı yakından ilgilendiren büyük buluşları daha
çok son elli yıla sığmış gibi görünüyor. 1950’lerin sonunda ve 1960’ların
başlarında geçen kendi çocukluğumu düşünüyorum da, bizim kuşağın karşılaştığı ilk “yeni teknoloji”, üzerindeki el işlemeli örtü ile oturma odasının
baş köşesine kurulmuş olan lambalı radyo idi. O yılları yaşamadım, ama
büyüklerimiz İkinci Dünya Savaşı ile ilgili haberleri, komşudaki ya da kahvedeki radyonun çevresine toplanıp dinlediklerini anlatırlardı. Savaş sonrası
hızla yayılan lambalı radyolar 1970’lere kadar, yani yirmi-otuz yıl saltanat
sürdüler. Fakat bundan sonraki buluşların ömrü çok daha kısa oldu.
1960’larda transistörlü radyolar evimize girdi. Çocukluk günlerimin en büyük zevklerinden biri, radyonun kısa dalgasında gezinmek (şimdiki deyimiyle
“sörf yapmak”) ve ülkesini bilmediğim istasyonların, dilini anlamadığım spikerlerini dinlemek; görsem tanımayacağım yerel çalgıların değişik ezgilerini
izlemekti. Evet, transistörlü radyoları hâlâ kullanıyoruz, ama bu araçların
rakipsiz egemenlik dönemleri olsa olsa on-on beş yıl sürdü, çünkü seksenlerin başında artık herkes televizyon seyrediyordu. Seksenlerin ortasında ise
video denen araç hızla evlerin başköşesinde kendisine yer buldu.
Bizler, transistörlü radyonun en büyük buluş olduğu 1960’lı yıllarda büyüdük. Yatılı olarak okuduğum lisede en sevdiğimiz oyuncak, kendi yaptığımız
küçük transistörlü radyolardı. Yatakhanenin bir odasından yaptığımız yayınları öteki odalardan dinlerdik.
1971’de, ben lise son sınıfta öğrenciyken okulumuza üniversiteden bir konferansçı gelmiş, bize bilgisayarın, daha doğrusu o zamanki adıyla “elektronik
beyin” denen aracın ne olduğunu anlatmıştı. O konuşmacının bir öngörüsünü hep hatırlarım; şöyle demişti: “Bir gün bilgi ağları su şebekesi gibi
evlere bağlanacak, herkes evinden istediği bilgiye ulaşacak. . . ” O zamanlar
bu düşünceleri bir düş gibi dinlemiştik, ama yirmi beş yıl sonra gerçekten
de musluktan akan su gibi, bilgiler evimizdeki ekrandan bize ulaşıyor artık.
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Bilgisayar Geliyor
1980’li yılların ikinci yarısında bankalarda, bürolarda ufak ufak görülmeye
başlayan bilgisayara bizim kuşağın farklı tepkileri oldu. Bazı arkadaşlarımız
“ben o işten anlamıyorum” diye hiç klavyeye el sürmedi; bazıları ise “yenilik
olsun da çamurdan olsun” der gibi her yeni aracı elde etmeye ve kullanmaya çalıştı. Birçok arkadaşımız da bu aracın gelecekte ne ölçüde önemli
olacağını tahmin ederek ona göre tavır almaya çalıştı, ürkek biçimde de olsa
“çocuklarımız öğrensin” gerekçesiyle, bilgisayara sempatik davrandı.
Bilgisayarların klavyesine önce işyerlerimizde dokunduk. Bu yeni gözdemiz,
bize ilk önce yazı yazma kolaylıkları ile kendisini beğendirdi. O zamanlar ilk
kullandığım yazı programı olan WordStar’ın şimdi pek ilkel kalan becerileri vardı; satır sonları kendi kendine ayarlanıyor, istediğim yazı bölümünü
kolayca silebiliyor ya da kopyalayabiliyordum. Bu yeni araca hayran olmuştum; öyle ki, artık daktilo satan dükkânların vitrinine bakarken “hâlâ bu eski
teknolojiye para verenler var mı?” diye düşünmeden edemiyordum.
Bir-iki yıl içinde “Professional Write” çıktı. Artık harflerin boylarını, şekillerini de değiştirebiliyorduk. Bir yandan Tetris, “Pac-man”, “Larry” ve öteki
bilgisayar oyunları günlük yaşantımıza girmişti. Artık bilgisayarlı bürolarda
kimsenin boş vakti kalmamıştı!
Bu arada oğlumuz Barış da ilkokula başladı ve ailemizin bütün bireyleri
için bilgisayar zorunlu bir gereksinim haline geldi. Bu sürece boynumuzu
eğdik, 1989’da birinci sınıf öğrencisi Barış’ın artık bir Amiga’sı vardı.
İlk bir-iki yıl kılavuzları, dergileri okuyarak bazı şeyleri Barış’a ben öğretiyordum. Ama bir süre sonra o benden daha hızlı öğrenmeye başladı. Ufak
ufak biz ona bir şeyler sormaya başladık. Ortaokul öğrencisi olduğunda Barış
programlar yazmaya başlamıştı. Ara sıra gelen telefonlardan, zaman zaman
arkadaşlarının bilgisayar dertlerine de derman olduğunu gözlüyorduk.
Bu yazıyı okuyan ana-babaların “Peki, Barış’ın dersleri nasıl?” diye sorduğunu duyar gibiyim, ama bu konuya bir başka yazıda daha ayrıntılı olarak
değinmeyi tercih ederim.
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Bu yazının sonunda ana-babalara çağımızın yeni ortaya çıkmış bir kuralını
anımsatmak istiyorum: “Bilgisayar teknolojisi giren evde değişenlerden biri
de çocuğun aile içindeki rolüdür. Bu rol yeniden tanımlanır, çünkü böyle bir
ortamda çocuk daha etkin hale gelecektir.”

Püf Noktası: “Ama bu ne işe yarar?”
Teknolojik ilerlemenin, “imkansız” deneni başarma huyu gayet iyi bilinir. Her
ne kadar teknolojiyle içiçe bulunsalar da, “otoriteler” de gerçekçi saptamalar
ve tahminlerde bulunmaya çalışırken feci şekilde yanılabiliyorlar. İşte size
tarihten, beş talihsiz açıklama.
“Geleceğin bilgisayarları sadece 1,5 ton ağırlığında olacaklar.” -Popular
Mechanics dergisinin 1949 yılında, bilimin müthiş bir atılımı konusundaki
kehaneti.
“Bence dünyada beş tane kadar bilgisayar için bir pazar var.” -IBM başkanı
Thomas Watson, 1943
“Bu ülkeyi baştan başa dolaşıp en iyi adamlarla konuştum. Sizi temin
ederim ki veri işleme geçici bir heves, bu yılın sonunu kadar bile dayanmaz.”
-Prentice Hall’un iş dünyası kitaplarından sorumlu editör, 1957
“Ama bu. . . ne işe yarar?” -IBM’in İleri Bilgi-İşlem Sistemleri Bölümü’nden
bir mühendisin 1968’de, mikroişlemci üzerine yorumu
“İnsanın evinde bir bilgisayar istemesi için hiçbir sebep yok.” -Digital Equipment Corp.’ın kurucusu ve başkanı Ken Olson, 1977
“PC, piyasadan kalkıncaya kadar 300.000 adet satabilir!” -1981’de IBM
PC’yi tasarlayanların spekülatif beklentisi. Bu, abartılı bir tahmindi. (Bugün
dünyada 100 milyon civarında PC var. . . )

Dr. Caner Fidaner
PC! 09 \ > 29/04/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
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Niçin çocuklarımızın kitap okumasını istiyoruz?

“Kitap mı, bilgisayar mı?” yanlış bir soru. Kitaplar da, bilgisayarlar da birer
araç. Önemli olan sizin benimsediğiniz amaçtır. Bu amaç doğrultusunda
kitabı da, bilgisayarı da kullanmak mümkün. Bu nedenle kendinize kitap ya
da bilgisayar edinmeden önce bir amaç bulmanız daha yararlı olur.
80’li yıllarda duyduğum bir fıkra vardı: Öğretmen öğrenciye sormuş; “Einstein’ın görecelik kuramını okudun mu?” Öğrenci yanıtlamış: “Hayır efendim,
henüz okumadım. . . Video kasetinin çıkmasını bekliyorum, çıkınca seyredeceğim.”
Bu fıkrayı bugüne uyarlarsak, öğrencinin görecelik kuramını Internet’te
aradığını düşünebiliriz. Ancak o kuramı okumak ve anlamak için Internet’in
sörf ortamı pek elverişli bir mekân sayılmaz herhalde. . . Yani bilgiye ulaşmak
için bilgisayar iyi bir araç, ama bilgiyi yalnızca okumak değil, “sindirmek”
için daha sakin bir ortama gereksinim var. Ama belki de alışkanlıklarımdan
dolayı bana öyle geliyor, bilgisayarla büyüyen Barış ile Barış’ın kuşağı başka
türlü düşünecek.
Yazılı malzemeyle insanın ilişkisine bilgisayarların ya da bilgisayar kültürünün ne gibi etkileri olacağı konusunda farklı görüşler dinliyorum. Ben
galiba bu konuda iyimser olanlardanım, çünkü aklıma hep bilgisayarın kitap kültürünü yaygınlaştıracağına ilişkin örnekler geliyor. Yukarıdaki fıkra,
bilgisayarın kitaba (ya da kitabın içeriğine) ulaşmayı kolaylaştıran bir araç
olduğunu anımsatan bir örnek. Bilgisayarlar bunun dışında kitapları (daha
doğrusu yazıları) depolamak, saklamak ve korumak için de kullanılabilir.
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Altı-yedi yıl kadar oluyor; bir tıp fuarında düzenlediğimiz standda kompakt
diskten makale tarama yöntemini, yani “medline”ı tanıtıyordum. Ziyaretçilerden birisi, “Anlaşılan, bir gün evimizdeki tüm kitapları bu disklere yükleyebileceğiz, sonra da bilgisayardan istediğimizi açıp okuyabileceğiz, öyle
mi?” dedi. Kitap dünyası ile bilgisayar dünyası arasında bu kadar bire bir
ilişki kurmak o zamana kadar aklıma gelmemişti doğrusu.
Aslında bilgisayarın kitaplarla ilişkisine her zaman bu kadar endişesiz, bu
kadar iyimser bakmak mümkün olmuyor. Bu konuda akla gelen çeşitli sorular
da var. Bilgisayar çocukların (ve büyüklerin de) kitap okumasına engel olan
bir araç mıdır? Bir başka deyişle bilgisayar kitabın (ve okumanın) rakibi
midir? Bilgisayarlar yayıldıkça okuma alışkanlığı körelecek mi?
Oğlum Barış zamanının önemli bir kısmını bilgisayar başında geçirdiği
için midir, bilemiyorum, bu sorular epeydir benim de zihnimi işgal ediyor.
Çünkü dünyayı tanımada kitapların insanın yaşamında vazgeçilmez bir rolü
olduğunu adeta bir kanun maddesi gibi ezberlemişiz. Çevreme bakıyorum,
kendisi hiç gazete-kitap okumayan ana-babalar bile çocuklarının kitap okumasını istiyorlar; yalnızca öğüt verme düzeyinde de olsa bu konuda bir çaba
gösteriyorlar. Türkiye’de çok az kitap basılıyormuş, okumayı alışkanlık haline getirmiş kişi sayısı azmış, o bir başka hikâye. . . En azından söylem
düzeyinde hepimiz “kitapsever” sınıfına giriyoruz.

Kitabın Rakipleri
Kitabı rakipsiz kılma çabaları benim çocukluğumda da vardı. O zamanlar
çocukların büyük zevk alarak okudukları çizgi romanlar haftalık dergi olarak
yayınlanırdı biz o kitap grubuna en ünlü kahramanlarının adıyla “TeksasTommiks” derdik. Çocuklar arasında bu kitaplar değiş-tokuş edilir, alınıp
satılır, bazen de çikletten çıkan futbolcu resimleriyle değiştirilirdi. Derste
kitabının arasında koyduğu çizgi romanı okurken öğretmene yakalananlarımız da olurdu. O zamanlar, yani 1960’larda entelektüel çevrelerde bu çizgi
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romanların aleyhine bir tartışma yürüyordu. Birçok yazar çocukların bu çizgi
romanlar yüzünden kitap okumaktan soğuduğunu ya da kitap okumanın
zevkine varamadığını düşünüyordu.
Sonra televizyon geldi ve benzer tartışmalar onun için de yapılmaya başlandı. Bazı yazarlar, çocukların sürekli televizyon önünde oturmalarının kitap okumalarına engel olduğu düşüncesindeydiler. Birçok aile de bu görüşün
doğruluğuna inanıyor ve çocuklarının televizyon seyretmelerini kısıtlıyordu.
Kötü not almış küçük öğrencilerre verilen en popüler ceza televizyondaki
çizgi filmleri seyretmesinin yasaklanmasıydı.
Gerek çizgi romanların, gerekse televizyon programlarının konularına ve
içeriklerine de (şiddet içerdikleri gibi) çeşitli itirazlar var. Ben o tip itirazları
bu yazının kapsamı dışında bırakıyorum; yalnızca zaman alarak ya da doğal
merakları gidererek kitap okuma alışkanlığını köreltme iddiası ya da endişesi
üzerinde duruyorum.

Kitap: Amaç Değil, Araç. . .
Bilgisayarın kitap okumayı engelleyici olduğu şeklindeki iddiaları doğru biçimde değerlendirebilmek için olaya biraz daha geriden bakmak gerekiyor.
Örneğin, şöyle bir soru işe yarayabilir: “Niçin çocuklarımızın kitap okumasını
istiyoruz?”
Bu soruya benim biraz uzun bir yanıtım var: “Dünyayı daha iyi tanımaları,
insanı ve doğayı öğrenmeleri, olanakları ve olanaksızlıkları doğru biçimde
değerlendirip kendi tercihlerini daha sağlıklı yapabilmeleri için çocuklarımın
kitap okumasını isterim.” Demek ki, kitap okumak kendi başına bir amaç
olarak değil, daha başka bazı amaçlar için bir araç olarak düşünülmeli.
Acaba bilgisayar bu amaçlara ulaşmayı güçleştiriyor mu, yoksa iyiden iyiye
kolaylaştırıyor mu?
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Doğrusu sorular gittikçe karışmaya başladı. Çünkü Barış’ın yaşamında bilgisayarın tuttuğu yere bakıyorum ve düşünüyorum da, bilgisayarın dünyayı
tanımayı kolaylaştırdığı da iddia edilebilir; tersine, kişinin öteki insanlarla
ilişkilerini azalttığı da söylenebilir. Ancak şu ‘bilgisayarın insan ilişkilerine
etkisi’ adı verilebilecek olan bu ince konuyu bir başka yazıya bırakalım da,
kitap konusunu bağlayalım. Yani, işte bu yazının “mesajı” geliyor:
Kitaplar da, bilgisayarlar da birer araçtır. Önemli olan sizin benimsediğiniz amaçtır. Bu amaç doğrultusunda kitabı da, bilgisayarı da kullanmak
mümkündür. Bu nedenle kendinize kitap ya da bilgisayar edinmeden önce
bir amaç bulmanız daha yararlı olur.
Eğer çocuğunuzun geleceğini düşünüyorsanız, onun da kendisine birtakım
amaçlar edineceği ortamı sağlamaya çalışın; bunu başarabilirseniz çocuğunuz bilgisayarı da, kitapları da nasıl kullanacağına kendisi karar verebilecektir.

Internet’ten Kitap Siparişi
Dünyanın başka ülkelerinde basılmış, edinmek istediğiniz, ama arayıp da
bulamadığınız kitaplar varsa, Internet üzerinden çalışan sanal kitapçılarda
bunları arayabilirsiniz. Örneğin http://www.amazon.com adresinde dünyanın en büyük “sanal kitabevi” bulunuyor. Burada, konu, yazar, kitap adı
gibi başlıklarla arama yaparak bir milyondan fazla kitaba ulaşabiliyor, bunları
kredi kartı ile ısmarlayabiliyorsunuz. Biz de yukarıdaki yazıyı yazdığım gece,
eşim Hüray’a bu sanal kitapçıdan meslekî bir kitap ısmarladık. İstek formunda kitap bedelini kredi kartıyla ödemenin çok güvenli olduğunu ısrarla
vurguluyorlar ve dört-altı hafta içinde kitabın elimize geçeceğini söylüyorlar. Siparişi yaptıktan hemen sonra e-posta kutumuza Amazon’dan bir onay
mesajı geldi. Bakalım kitabımız ne zaman gelecek ve bir sorun olacak mı?
Sonucu size de ileteceğiz.
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Remzi ve Pandora Kitabevleri Web’de
Internet’ten kitap siparişi yapmak istiyorsanız, bu işi Türkiye’de de gerçekleştirebilirsiniz. Büyük kitabevlerimizden ikisinin açtığı Web alanları, bu iş
için aklımıza gelen ilk isimler. Bunlardan biri, Remzi Kitabevi. Uzun yıllardır
kitapçılığın yanı sıra yayıncılık da yapan Remzi Kitabevi, şimdi kitabevleri
dışında da, Internet üzerinden okuyucularına hizmet veriyor.
http://www.remzi.com.tr adresine girdiğiniz zaman, yukarıdaki ekranla karşılaşıyorsunuz. Yeni kitaplar hakkında bilgi edinmeniz, değişik kategorilerde kitap bilgilerine erişmeniz ve kitap siparişinde bulunmanız mümkün. . .
http://www.pandora.com.tr ise, Pandora Kitabevinin ana sayfasına
götürecek sizi. Pandora’nın sayfalarında kitap bilgilerinin yanı sıra, yayınlanan kitaplar hakkında istatistiki bilgiler de yer alıyor. Tabii ki, kitap siparişi
de yapabiliyorsunuz. Pandora’nın sayfalarında 45.000’i aşkın kitabı içeren
bir veritabanı üzerinde tarama yapabiliyorsunuz.
Pandora Kitabevi yöneticileri, özellikle yurt dışından büyük bir ilgi gördüklerini söylüyorlar.
Her iki Web alanı da, titizlikle hazırlanmış ve ortalama Web sayfalarının
aksine son derece estetik ve işlevsel kullanıma izin veriyor.

Dr. Caner Fidaner
PC! 11 > 13/05/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
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Okulun yaşamımızdaki rolünü
çok abartmayalım

“Ama Barış, Derslerin Kalıyor!”
Vakit akşamdır. Yemek yenmiş, anne ve baba ellerine okuyacak bir şeyler
almış, oturmaktadır. Anne ile baba, ara sıra aralarında konuşmakta, fondan ise “tık-tıktık-tık” şeklinde klavye sesleri gelmektedir. Yarım saat sonra
baba, bilgisayar başındaki oğluna döner, sevecen ve nazik bir sesle şöyle
seslenir:
“Barışcığım, ‘yarın sınavım var,’ diyordun, biraz da derslerine baksan mı?”
Yanıt gelmez. Tık-tık’lar sürer. Aradan yarım saat daha geçer.
“Barış, vakit ilerledi. Artık dersine otursan iyi olur.”
Yanıt gelmez. Tık-tık’lar sürer. Aradan yarım saat daha geçer.
“Ama Barış, artık biraz da ders çalış. . . ”
Yanıt gelmez. Tık-tık’lar sürer. Aradan yarım saat daha geçer.
“Barış, lütfen bırak artık şu bilgisayarı, vakit geç oluyor!”
Yanıt gelmez. Tık-tık’lar sürer. Aradan yarım saat daha geçer.
“BARIŞ! Yeter! Uyku saatin geldi, sen daha yarinki sınava hiç çalışmadın!”
Barış yavaşça döner ve donuk bir yüzle konuşur.
“Efendim baba? Bir şey mi dedin?”
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...
Sanırım yukarıdaki sahne yalnızca bizim evde değil, başka evlerde de zaman zaman yaşanıyor. Belki de benzeri sahnelerin yaşanacağı endişesi ile
ana-babalar bilgisayarın kimi evlere girmesini engelliyor, kimi evlerde de kullanımını belli gün ya da saatlerle kısıtlıyor. Herhalde çocukların ve gençlerin
bilgisayar kullanmasını engelleyen en önemli gerekçelerden birisi derslerdeki
başarıya engel olacağı düşüncesi. Yabancıların bir deyimi vardır, böyle yaygın kabul görmüş düşüncelere karşı çıkıp ters tezleri savunmaya “şeytanın
avukatlığını yapmak” derler. Ben de bu yazıda, bu anlamda şeytanın avukatlığını yapıp okula karşı bilgisayarı savunacağım. Ama bunun için soruyu
biraz değişik bir biçime sokmak istiyorum: Acaba çocuğunuzun geleceği için
hangisi daha gerekli? Standart eğitim sistemimizin verdiği bilgi ve beceriler
mi, yoksa bilgisayar başında çocuğunuzun öğreneceği bilgi ve beceriler mi?

Okulda Ne Oluyor?
Önce geleneksel eğitim sistemimize bakalım. Sevgili öğretmenlerimiz bana
darılmasınlar ama (zaten aslında onların da önemli bir kısmının benim gibi
düşündüğünü sanıyorum), bizim okulların kazandırdığı en önemli davranış
biçimleri şunlar: Kitaplarda yazılı bilgileri en iyi biçimde ezberleme becerisi
ve “yetkililer”(?) tarafından alınmış kararlara, “neden?”, “niçin?” demeden
uyma alışkanlığı. . . Bu biçimde yetişmiş kişiler, herhalde George Orwell’in
ünlü romanı 1984’te olduğu gibi “Büyük Ağabey” adlı yetkeye boyun eğmekten başka çaresi kalmamış insanlara benzeyecekler ve herkesin baskı
altında olduğu bir toplum yaratacaklardır.
Ama gelecek böyle insanlar istemiyor. Yirmi birinci yüzyılda dünya, kendi
yeteneklerini bilen ve geliştiren, ezberlemeyip araştıran, kabullenmeyip sorgulayan kişiler istiyor. Galiba bu sürece “birey olma” deniyor. Öyle ki toplum,
Fritz Lang’ın filmi “Metropolis”teki gibi hepsi birbirinin aynı, robotlaşmış
kişilerden oluşmayacak, insanlar birbirine benzemeyecek, çünkü herbirinin
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farklı alanlardaki yetenekleri gelişmiş olacak. . . Birisi çok iyi bir araştırmacı
olurken, bir başkası benzersiz besteler yapacak; birisi günlük yaşamı kolaylaştıracak araçlar geliştirirken bir diğeri insanları eğlendirmeyi iyi bilecek;
birisi yönetim işinden iyi anlarken bir diğeri güzel romanlar yazacak. . . Öte
yandan bu farklı insanlar bir arada bulunmayı, yaşamı paylaşmayı da öğrenmiş olacaklar.
Bu söylediklerime şöyle bir karşı çıkış gelebilir: “Bunlar doğru olabilir ama,
ben çocuğumun üniversiteye gidip bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Bunun için okulunda başarılı olması gerekmez mi?”
Buna yanıtım şöyle olacak: Bir kere, orta öğrenim öğrencileri üniversiteye
hazırlamıyor, yoksa bütün bu dersane sektörü ortaya çıkar mıydı? Ayrıca eğer
önemli olan ortaokul ve lise diploması ise, bunu elde etmek için ortalama
notlar almak da yeterli olabilir.
Aslında okullara haksızlık etmek de doğru değil, onların da yaşamımızda
önemli bir rolü oluyor; ama sınıflarda görülen derslerden çok o ortamda
edindiğimiz toplumsal deneyimler, arkadaşlık ilişkileri, yaşam dersleri ile. . .
Çoğunuzun ilk sevgilisi okul arkadaşı değil miydi? Yıllar sonra gördüğünüzde
en çok sevindiğiniz kişiler eski sınıf arkadaşlarınız değil mi? Tümüyle başka
bir aile ortamında büyümüş kişilerle ilişki kurmayı, dargınlığı, barışmayı,
başkalarını üzmeyi, sevindirmeyi hep okul yollarında, teneffüslerde yaşayarak
öğrenmedik mi? Yani, evet okula gidelim, ama okulun yaşamımızdaki rolünü
çok abartmayalım.

Bilgisayarın Yararı Ne?
Düşlerini kurduğumuz bir dünyayı oluşturacak bireylerin yetişmesinde bilgisayarın nasıl bir payı olabilir? Aklıma gelenleri sıralayayım.
Birincisi, sağladığı olanaklar öylesine büyük ki, geleceğin dünyasında bilgisayar her türlü meslekte ve her işte kullanılacak. Bu nedenle bizden sonraki
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kuşaklar için bilgisayar kullanmak “olmazsa olmaz” bir özellik sayılacak.
İkincisi, bilgisayarın başında geçen saatler yalnızca oyun oynayarak kaybedilmiş zaman sayılmamalı. Çünkü bilgisayar, kişinin kendi becerilerini, yeteneklerini tanımasına ve geliştirmesine olanak sağlayan bir araç. Yazı yazma,
resim yapma, matematik çalışma, beste yapma. . . Neye yeteneğiniz varsa,
bilgisayarla o konuda ürün verebilirsiniz.
Üçüncüsü, bilgisayar yaşama ezberci değil, araştırmacı olarak bakmayı
sağlıyor. Kullandığınız bilgisayar programlarını bile giderek kitaplarından değil, içinde bulunan ve sizin kendisini keşfetmenizi bekleyen “yardım” köşelerinden öğreniyorsunuz. Böylece bilgisayarın başındaki kişi, ihtiyaç duyduğu
bilgileri aramaya ve bulmaya başlıyor; her söylenene inanmayıp söylenenleri
test etmeye, denemeye alışıyor.
Dördüncüsü, bilgisayar, bireysel bir araç gibi görünmesine karşın, paradoksal biçimde ortak çalışma alışkanlığını ve kişiler arası ilişkileri geliştiriyor. Bu
düşünce size pek doğru gelmediyse bazı gözlemlerimi sıralayayım. Örneğin
bilgisayar meraklıları arasında bilgi ve program alışverişi oluyor, yardımlaşma
gelişiyor. Her bilgisayar meraklısı, gerek kendisinin yaptığı programları, gerekse yaşadığı güçlüklere bulduğu çözümleri arkadaşlarıyla paylaşmaktan
zevk alıyor. Sonra meraklılar arasında özel bağlar gelişiyor, arkadaşlıklar
oluşuyor, bilgisayar klüpleri, ortaklıklar ortaya çıkıyor. Dahası, bilgisayarla
elde edilmiş ürünler için de gençler birbirlerini arayıp buluyor, ortak işler
geliştiriyorlar. Örneğin birbirlerinden ödev kapakları istiyorlar, sınıf dergileri
çıkarıyorlar, yarışmalara hazırlanıyorlar.
Bütün bu gerekçeleri, derse harcanacak zamanın bir bölümünü bilgisayara
aktarmak için yeterli bulmayabilirsiniz; bu nedenle çocuğunuzla aranızdaki
tartışmalar sürebilir. Bu durumda benim size (denenmiş!) bir önerim olacak.
Her sınıf ve her ders için hazırlanmış eğitim paketleri var, kimisi diskette,
kimisi CD’de; bunlardan edinebilirsiniz. Belki böylece bilgisayar başında ders
çalışmak çocuğunuza daha çekici gelebilir. Hele üniversiteye hazırlık için bir-
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çok sınav benzeri alıştırmayı bilgisayarda yapmak mümkün. Aslında bilgisayarın yaşamımızdaki yerini de abartmamak gerek. Gerçekten, günün yirmi
dört saatini bilgisayar başında geçiren bir kişi dünyanın nice zenginliklerini
atlıyor, nimetlerden yararlanamıyor demektir. Çiçekli bir bahçede yürümenin
verdiği keyfi, mandalina çiçeklerinin kokusunu, bir başka insanla konuşmanın zevkini insana hiçbir bilgisayar veremez. Yani uzun lafın kısası, ders
çalışmasına engel olacak diye çocuğunuzu bilgisayardan yoksun bırakmayın;
bilgisayarın yararlarını onunla birlikte keşfedin. Unutmayın ki, gelecekte çocuğunuz sizinkinden çok farklı bir dünyada yaşayacak.

Dr. Caner Fidaner
PC! 13 \ > 27/05/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
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"Bu konuyu okullarda ders olarak okutalım!"

“Bilgisayar Dersi mi? Hayır, Hayır. . . ” Okullarda bilgisayar dersi okutulsa ne
olur? Tefrika yazarımıza göre ‘kötü’ olur. . . En iyisi çocuğunuzu bilgisayarla
başbaşa bırakın. Onlar nasılsa kafa barıştırır.
Bu yazıyı okuduğunuza göre, bilgisayarın gelecekte günlük yaşamda ne
kadar önemli bir yer tutacağını farketmiş kişilerdensiniz. Peki bu durumda
çocuklarımızın bu aracı kullanabilir hale gelmesini sağlamak için neler yapmalıyız? Yoksa siz de hemen “okullarda bilgisayar dersi olsun” mu diyeceksiniz? Hayır, hayır. . . Bana sorarsanız, en iyi yol, çocuğunuzu ekran başına
oturtup kendi haline bırakmaktır. Çocuğunuz büyük bir olasılıkla bu ilginç
aracı keşfetmeye çalışacak ve belki ilk önce bilgisayarda oyun oynamayı öğrenecektir. sonra kendi başına buldukları çok hoşuna gittiği için, önündeki
aracı kurcalamaya devam edecek ve zaman içinde girdisini çıktısını bilir hale
gelecektir.
Ben aslında bu yazıya atasözü gibi bir cümleyle başlamak istiyordum:
“Gençlerin bir konudan nefret etmesini istiyorsanız, o konuyu ders haline
getirip okullarda okutun!”
Biraz düşünürse herkes bu söz için kendi okul yaşamından örnekler bulabilir. Ama ben size, yine oğlumdan söz edeceğim. Barış ana okulundan
beri matematiği çok sever. Ama ders kitaplarından daha çok, matematiğin
eğlenceli yönlerini anlatan, içinde bilmeceler ve oyunlar da olan kitaplardan
zevk alır.
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Oğlumun ilgisini anlatmak için bir anektod aktarmam gerekiyor. İlkokul
dördüncü sınıf öğrencisi iken bir gün Barış’ın yatağının başucunda, duvara
yapıştırılmış bir kağıt gördüm, kağıdın üzernde 3,14. . . diye başlayan uzun
bir rakam dizisi vardı. “Bu ne Barış?” diye sordum. Bana hafifçe gülümseyerek, “Pi sayısının ilk yirmi beş basamağını ezberledim de. . . ” diye yanıt
verdi. Çok değil, aradan bir yıl geçtikten sonra bizim Barış’tan bir yakınma
duydum: “Baba matematik aslında çok ilginç, ama ders olunca çekilmiyor. . . ”
Sanıyorum yalnızca matematik değil, bütün konular ders haline gelince
ilginçliğini kaybedip sıkıcı olma özelliği taşıyor.
Bu sürecin nedenlerini bilemiyorum. Belki gençlik döneminin kendine özgü
muhalefet eğilimi, belki eğitim sistemimizin tutuculuğu, belki de her ikisi
birden böyle bir sonuca yol açıyor: Dünyanın en ilgi çekici konusunu bile
okulda ders olarak okutmaya kalksanız, öğrencilere sıkıcı geliyor. Örneğin
bizim zamanımızdaki “sanat tarihi” derslerinde, insanoğlunun o en görkemli
yapıtları birer silik fotoğrafa dönüşür, sanatın yüzlerce yıllık macerası bozuk
cümlelerle anlatılırdı. Hele o ezberlenecek başlıklar!
Sanat tarihinin aslında ne kadar zevkli ve heyecanlı konulardan oluştuğunu yıllar sonra anlamıştım: Gombrich adlı yazarın “Sanatın Öyküsü” adlı
kitabını, Bedrettin Cömert’in çevirisinden okuduğumda, kitabın pırıl pırıl
baskısına bakıp bakıp “niye ders kitapları da böyle değil?” diye düşünmüştüm.

Bilgisayar Dersleri !

İnsanlar büyüdükleri zaman okullarda gördükleri derslerin ne kadar zevksiz
olduğunu unutuyorlar herhalde. Çünkü bir panelde, bir konferansta anlattığı konunun önemini vurgulamak isteyen her konuşmacı, hemen bir öneride
bulunur: Bu konuyu okullarda ders olarak okutalım! Efendim, çevre sorunu
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mu var, okullara çevre dersi koyalım; trafik sorunu mu var, öğrenciler trafik
dersi alsın! Türkiye’nin ekonomisinin düzelmesi için (örneğin) tarımın modernleşmesi mi gerek, hemen okullara tarım dersi koyalım. . . Uyuşturucuyla
mücadele edelim! Nasıl?
Hemen okullarda bu konuyu ders olarak anlatalım. Hiçkimse düşünmüyor,
araştırmıyor, “acaba şimdiye kadar bu dersler sayesinde Türkiye’nin sorunlarından çözümlenen oldu mu?” diye. Bilgisayar kültürü de kendisini ders
haline gelme sürecinden kurtaramadı. Şimdi düşsel bir ülkede bu sürecin
nasıl işlediğini tahmin etmeye çalışalım.
Ülkede bilgisayardan anlayan kişilere gereksinim duyulduğu gerçeğini farkeden büyükler, önce bu konuda ne gibi önlemler alınması gerektiğini düşünmeye başlarlar. Ne kadar süre düşünürler bilemiyorum, ama bazı meslek
liselerine bilgisayar dersleri koyma fikri çok geçmeden ortaya atılır ve bu fikir
hızla, yaygın biçimde benimsenir.
Daha sonra kararlar almak için etkili ve yetkili kişilerden oluşan komisyonlar kurulur. Bu komisyonların üyeleri bilgisayarın çok önemli bir şey olduğuna
canı gönülden inanmaktadır, hatta aralarında bilgisayarı görmüş ve önündeki
o küçük tuşlara basmış olanlar bile vardır.
Toplantılar yapılır, konular uzun uzun konuşulur, tartışılır, hangi okullarda
haftada kaç saat bilgisayar dersi okutulacağı kararlaştırılır. Bütün kararların
gerekçeleri raporlar halinde ve ayrıntılı biçimde yazılır.
Doğal olarak bütün bu işlemler aylar, hatta yıllar alır. Bu sırada bilgisayar
sektöründe öyle hızlı gelişmeler olmuştur ki, hazırlanan ders programı (yani
“müfredat”) çoktan günün gerçeklerinin gerisinde kalmıştır.
Ders kitaplarını hazırlayacak yazarların seçimi, kitapların yazılışı, düzeltilmesi, basılışı, dağıtılışı derken bir de bakarsınız ki, derslerde sözü edilen
286 mikroişlemcili araçlar piyasadan kalkmıştır. Kitaplarda ikinci versiyonu
anlatılan DOS, altıncı, yedinci versiyonuna gelmiştir; program dili olarak
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öğretilen BASIC versiyonu tarih olmuştur.
Sonra bir de bu yeni alanı bilen hocalar bulunması gerekir. İster istemez bilgisayar mesleği dışından kişiler gelir derslere ve kendileri daha doğru
dürüst öğrenemeden bilgisayarı öğrencilere anlatırlar. Konuyu iyi bilmeyen
öğretmenin en kolayına gelen yöntem, kitapta yazılanları ezberletmek olacaktır. Böylece öğrenciler arasından inatla bilgisayarı merak etmeye devam
edenler de konuya ilgilerini kaybederler.
Meslek yaşamlarının daha başında, bu kuşak, bilgisayar konusunda okulda
öğrendiği herşeyi unutacak ve kendisine gerekli olan kısmını yeniden öğrenmeye çalışacaktır.

Nasıl Öğretelim?
Soruyu “nasıl öğretelim?” diye sorduğumuzda yanlış yapmaya başlıyoruz.
Doğru soru şöyle olmalı: “Nasıl öğrensinler?” Bu soru değişikliği, aslında bir
anlayış farklılığı anlamına geliyor ve daha geniş düşünmemizi sağlıyor.
Ben diyorum ki, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan başka eylemlere bakalım. Örneğin, çocuklar konuşmayı nasıl öğreniyor? Sürekli uygulayarak. . . Caddede yürümeyi nasıl öğreniyorlar? Biraz düşe kalka. . . Biz
onlara yalnızca trafik kurallarını öğretiyoruz.
İşte bilgisayar eğitimi de böyle olsun istiyorum. Varsa olanağımız, önlerine
bilgisayarları koyalım ve onları makineyle başbaşa bırakalım.
Evet, bu yöntem evde olduğu gibi okulda da uygulanabilir. Ama bu durumda bir süre sonra çocukların eğiticilere bir şeyler öğretme “tehlikesi”
doğabilir.
Kuşkusuz, eğer siz bu durumu bir “tehlike” olarak gören eski tip eğiticilerdenseniz. . .
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VRAM NEDİR?
VRAM (Video RAM) görüntü bilgilerini hızlı bir biçimde aktarmak ve işlemek için optimize edilmiş bir bellek çeşitidir. Normal bellek devreleri olan
DRAM’lerin tek bir giriş-çıkışı bulunur; iki ayrı birim aynı anda DRAM’e
erişmez. Görüntü kartlarındaki DRAM kontrolcüsü hem ekranda görüntülenecek olan görüntü bilgisinin toplanmasından hem de bunların monitöre
gönderilmesinden sorumludur. VRAM kullanıldığı zaman ise görüntü bilgisini oluşturan ve bu bilgileri monitör için hazırlayan iki ayrı devre vardır ve
bu iki ayrı devre aynı anda ayrı giriş-çıkışlar üzerinden VRAM’e erişebilir,
bu da performansı arttırır. Yalnız burada VRAM’in çift giriş-çıkışlı (port’lu)
olmasının performansı da iki kat arttırdığı düşünülmemelidir. Bellek hücreleri DRAM’de de, VRAM’de de aynıdır ve bu hücrelerin bilgi akış kapasitesi
sınırlıdır. Çünkü her bir hücrenin adresini belirleyen satır ve sütun sinyallerinin hazırlanması zaman alır. DRAM hücrelerinden toplam bilgi akışı bant
genişliği (bandwidth) olarak adlandırılır. VRAM’in çift portu bant genişliğini ikiye katlamaz; yalnızca bir miktar daha arttırır. Bant genişliğindeki
artış özellikle yüksek çözünürlük ve çok sayıda rengin söz konusu olduğu
durumlarda işe yarar. Örneğin, 1280 X 960 çözünürlük ve 16 milyon renk
durumunda işe yarar. Ama daha alt çözünürlüklerde bant genişliğinin artmış
olmasının bir önemi yoktur. Bu durumlarda VRAM’in ekstra bant genişliği
çoğu zaman kullanılmadan kalır. Bu yüzden düşük çözünürlükler söz konusu ise üretici firmalar DRAM’i yeğlerler. Görüntü devresi olarak DRAM
kullanıldığında ekranı tazelemek için kullanılan belleğin dışındaki tüm bellek
video kontrolcüsünün emrindedir. Kontrolcü de bu belleği karmaşık görüntüleri oluşturmak için kullanır.
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Bir de WRAM varmış. Bu bir yazım hatası mı, yoksa aslı
astarı var mı?
WRAM (Window RAM) bellekler VRAM belleklerin biraz daha geliştirilmiş
bir çeşitidir. WRAM bellekler eklenen ek devreler aracılığı ile bazı özel görüntü fonksiyonlarının daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlarlar. Yalnız bunun
için donanım ve yazılım tasarımının özel olarak ayarlanması gerekir. Bu devreler özellikle animasyon işlerinde yüksek performans sağlarlar ama normal
işlerde pek bir üstünlükleri yoktur.

Dr. Caner Fidaner
PC! 15 \ > 10/06/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
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Bilgisayar insan ilişkilerini öldürmeyecek

“Bilgisayar ve Ailemiz” Barış’tan Anneler Gününde bilgisayarlı bir kutlama.
Ve bilgi çağında insan ilişkileri. . .
Son Anneler Günü, bizim evde her zamanki gibi başladı. Sabah kahvaltıdan sonra Barış’a göz kırparak görevini hatırlattım. Barış da önceden hazırladığımız hediye paketini “kutlu olsun. . . ” filan diyerek Hüray’a verdi, annesi paketi açarken de “Babam almış, hazırlamış. Onun için paketin içinde
ne var bilmiyorum” dedi. Eşim armağanını görünce teşekkür edip bizleri
öptü. . . Böylece Anneler Günü seramonisi tamamlandı sanıyorduk. Öğlene
doğru, Hüray bilgisayarın başına oturmuş bir şeyler çalışıyordu ki, “Aaaaa. . .
Barış, gerçekten teşekkür ederim, çok kibarsın. . . ” dedi.
Baktım, bilgisayarın ekranında özel fontlarla yazılmış bir yazı geçiyor:
“Sevgili anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun.” Barış bir sürpriz hazırlamış,
annesi bilgisayarda kendi ismini taşıyan foldere tıklayınca aniden karşısına
mesaj çıkmıştı! Bu sürprize sevinen Hüray, Barış’ı bir kez daha, belki de
daha içten gelerek öptü.
Bu olayı, “bilgisayar insan ilişkilerini öldürecek” gibi endişeleri olanlar için
anlattım. Kıssadan hisse: Uygun yöntemler bulursanız, bilgisayar insan ilişkilerine katkıda bulunur. . . Yalnız annesinin sonradan, hafifçe hüzünlendiğini
söylediğini de eklemem gerek. Çünkü Barış, işe başlamışken programı toptan yapmış, 2000 yılına kadar her Anneler Gününde, mesaj otomatik olarak
Anneler Gününü kutlayacakmış!
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Azalan İnsan İlişkileri
Artık, o eski, kalabalık aileler ortadan kalktı, bu tip aileleri belki ancak filmlerde görüyoruz: Dedeler, nineler, kardeşler aileyle birlikte oturuyor. Günlük
yaşam her sabah bir telaşla başlıyor, ardından herkes sorumluluk alanına yöneliyor. Kimisi tavukları beslemeye, kimisi tarlaya, kimisi de inekleri sağmaya
gidiyor. Aile bireylerinin her birinin derdi ortada, herkes bir şeyler öneriyor.
Yine de evin otoritesi kim ise, sonuçta onun dediği oluyor. “Sanchez’in Çocukları” diye bir film vardı, böyle kalabalık bir aile ile bireylerin sorunlarını
anlatıyordu. O filmde de baba rolündeki Anthony Quinn’in canlandırdığı bir
otorite figürü vardı. Teknolojinin gelişmesinden mi desem, kentleşmeden mi
desem bilmiyorum ama, özellikle son otuz (hatta belki elli) yıl içinde, aile
içi ilişkilerde önemli değişmeler oldu. Artık evde herkesin gideceği bir iş, bir
okul var. Sabah hızlı bir kahvaltıdan sonra (bazan o da olmuyor) aile bireyleri bir yerlere dağılıyor. Akşam evde toplanıldığında, herkesin kendine göre
bazı işleri oluyor. Belki insanlar uzmanlaştıkça, birbirlerinin yaptığı işlerden
anlamaz hale geliyorlar ve birbirlerine yardım etmeleri de güçleşiyor. Örneğin, eskiden anababalar çocuklarının derslerine yardım ederlerdi. Bugün
dersler de değişti, bu yardım işi de zorlaştı. Öte yandan apartman yaşantısı
da komşuluk ilişkilerini azalttı, bugün aynı apartmanın farklı dairelerinde
oturanlar birbirlerini tanımıyor. Komşuların yılda bir kez, apartman yönetimi toplantısında karşılaşmaları, asansörde birbirlerini görüp tanımamaları
normal karşılanıyor.

Bilgisayar ve İnsanlar
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, insan ilişkilerinin anonimleşmesi sürecini
yaşıyoruz. Ama buna koşut olarak gelişen bir de karşı süreç var. İnsanların
birbirlerine olan gereksinimi bitmeyeceğine göre, aralarındaki ilişkileri geliştirecek yeni yollar bulmaları kaçınılmaz değil mi? Bana öyle geliyor ki,
bilgisayar kullanma alışkanlığı bu ilişkilerin güçlenmesi için bir fırsat ola34

rak değerlendirilebilir. Düşünüyorum, bilgisayar bizim ailede bireyler arası
ilişkilere ne gibi yararlar sağladı diye, aklıma birkaç örnek geliyor. Bir kere,
bilgisayar bizim ailede herkesin ortak kullandığı bir araç olduğu için, yenileme
kararlarını birlikte alıyoruz. Öncelikle sabit diski mi arttıralım, yoksa mikroişlemciyi mi yükseltelim? Artık yazıcı değiştirme zamanı geldi mi? Bu ve
benzeri sorularla ilgili kararları aile meclisinde veriyoruz. Böylece birbirimizin
gereksinimlerinden, görüşlerinden haberdar oluyoruz. Belki de birbirimizin
taleplerine saygı duymayı öğreniyoruz. Aynı zamanda ortak bir konu çevresinde tartışma deneyimimizi geliştiriyoruz. Ya da bize öyle geliyor, çünkü
kaba bütçe planından anne-baba sorumlu, neyin seçileceği konusunda Barış
karar veriyor.
İkincisi, işin yardımlaşma yönü. Bütün programları sınama-yanılma yöntemiyle öğreniyoruz, bu nedenle bilgilerimiz de birbirimizden farklı. Bir programla ilgili problemi olan, ailenin öteki bireylerine bu problemin çözümünü
soruyor. Örneğin, “Power Point ile yaptığım slaytları tek tek bastırabilir
miyim?” diye sorup, eşimden, bunu nasıl yaptığını öğrenebiliyorum. Doğrusu Barış’ın bizden öğrenecek pek bir şeyi olmuyor, çünkü o programları
kullanmayı daha çok kendi kendine öğreniyor.
Üçüncüsü, bazı işler bilgisayar ile daha kısa zamanda yapılabildiği için
birbirimize ayırdığımız süre artıyor. Örneğin, artık kütüphanelerde kaynak
aramak yerine, birçok bilgiye Internet üzerinden ulaşabiliyoruz. Ama doğrusu, bu “bazı işleri çabuk bitirme” konusu, biz erişkinlere ait bir özellik.
Barış’ın bilgisayardaki işleri, her nedense hiç bitmiyor.
Barış’ın, arkadaşlarıyla modem aracılığıyla sürdürdüğü ilişkilerin duygusal
ve iletişimsel boyutu ayrı bir alem. Kendi başına bir davranış eğitimi dersi
olabilir. Ancak bu konuya bir başka sefer, -arkadaşlarından da izin aldıktan
sonra- değinelim. Geleceğe yönelik bir öngörüden de söz etmek istiyorum.
Kimi kaynaklara bakarsanız, önümüzdeki yıllarda ev bilgisayarı şimdikinden
daha merkezi bir rol oynayacak. Örneğin çamaşır makinesinden kat kaloriferine, fırından bulaşık makinesine kadar evdeki birçok elektronik araç evin
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bilgisayarına bağlı olacak; büronuzdan, istediğiniz cihazı, istediğiniz saatte
çalıştırabileceksiniz. Umulur ki, böylece insanlar birbirlerine daha fazla zaman ayırabilecektir.
Sonuç olarak, aile kişileri eğer aralarında daha iyi ilişki kurmak istiyorlarsa,
bunun için bilgisayarı da bir araç olarak kullanabilirler!

Sayın Veli Kasımoğlu’na not:
Ders hazırlamak ve ders anlatmak için bilgisayardan yararlanmak istediğiniz
anlaşılıyor. Size bu alanda kullandığımız bazı programları önerebiliriz.
Konferans vermek ya da çeşitli amaçlarla topluluk önünde sunuş yapmak
isteyenler için de bu önerilerimiz geçerlidir.
1. Her şeyden önce bir yazı programı (bazıları buna “edit programı” diyor)
kullanacaksınız. Bu konuda şu anda 7.0 versiyonu bulunan Windows Word
(yani WinWord) işinize yarayabilir.
2. Bilimsel tablolar ve grafikler yapmak için bir tablolama (=“spreadsheet”) programına gereksiniminiz olacak. Yakın zamana kadar bu alanda
Lotus 1-2-3 ve QuattroPro çok kullanılıyordu, ama Windows gelince Excel
duruma hakim oldu, onu da kullanabilmeniz iyi olur.
3. Kolayca slayt yapmak için Power Point’i kullanmanızı şiddetle öneririz.
Çeşitli kongre ve sunuşlarda resimli, fonda güzel görüntüler olan slaytlar
görmüşsünüzdür; büyük bir olasılıklar bunlar Power Point ile yapılmıştır.
4. Eğer kongrelere poster-bildiri hazırlayacaksanız ve/veya resim ya da
şekil çizmek istiyorsanız, bir de çizim programı (bilgisayarcılar buna “grafik
program” diyor) kullanmanız gerekebilir. Bunun için çeşitli benzerleri arasından örneğin, Paint Shop Pro kullanabilirsiniz. Ama yalnızca güzel başlıklar
yazmak için Windows Word de işinizi görebilir.
5. Ayrıca, eğer bilimsel araştırmalar yapıyor ve bulgularınıza istatistiksel
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yöntemler uygulamak istiyorsanız, bunun için de kullanılacak bir çok program var. Bizim (tıpta) en çok işimize yarayan SPSS for Windows adlı bir
program oldu.
Windows’da çalışıyorsanız, bu programlar arasında geçiş yapmanız mümkün. Yani, örneğin Word ile yazdığınız bir belgenin içine Excel’de yaptığınız
grafiği alabileceğiniz gibi, Power Point ile hazırladığınız slaytlara Word belgesinden metin aktarabiliyorsunuz.
Bütün bu programları kullanmayı öğrenmek, kuşkusuz zaman alacaktır;
bu nedenle, bu öğrenim sürecinde adım adım ilerlemekte yarar var. Yalnız
iki cümle eklemek istiyorum:
(1) Harcadığınız vakte değecektir.
(2) Her halûkarda, programların öğrenmediğiniz birçok özelliği kalacaktır.

Püf Noktası: CD-ROM’unuz çok mu hızlı?
Yeni aldığınız CD-Rom sürücünüz, Windows 95’le iyi anlaşamıyor mu? Örneğin, okuma hataları mı alıyorsunuz? Belki de Windows 95’in süratten
başı dönüyordur. 12 hızlı CD-ROM sürücüler çıktığında bu tür bir sorunun
varolduğu söylenmeye başlamıştı. Küçük bir ihtimal ama, yeni ve güçlü CDROM sürücüler bazen veriyi fazlasıyla hızlı okuduğundan bu tür sorunlar
çıkabiliyor.
Böyle bir sorunla karşılaşırsanız, CD-ROM için ayrılan önbellek değerini küçültmek işinize yarayabilir. Bunun için Denetim Masası’ndaki Sistem simgesinin üstüne çift tıklayın, Performans penceresinde İleri Düzey
Ayarlar’ı, oradan da CD-ROM etiketini seçin. Karşınıza çıkan pencereden
CD-ROM’un kullandığı önbelleği azaltabilirsiniz. Sorun gerçekten de hızlı
okumaysa, önbelleği küçültmek çoğu zaman sonuç veriyor.
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JPEG ve MPEG
JPEG (Joint Photographic Experts Group) ve MPEG (Moving Pictures Experts Group) Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) içinde yer alan
iki çalışma grubudur. JPEG hareketsiz görüntüleri, MPEG ise hareketli görüntüleri sıkıştırma için standartlar geliştirmektedir. JPEG grubunun hazırladığı teklife göre hareketsiz görüntüleri 25:1 oranında sıkıştırma mümkün
olmaktadır.
Öte yandan MPEG grubu TV kalitesindeki hareketli görüntüleri ve CD
kalitesindeki sesi sıkıştırmada kullanılacak bir standart geliştirmeye çalışmaktadır.
Bazı özel uygulamalarda hareketli görüntülerin JPEG standardına dayanan yöntemlerle sıkıştırılmalarına rastlanmaktaysa da, bunlar genel kullanımı
temsili etmemektedir.
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Barış’ın Norveçli oyun arkadaşı

“Internet’te Eski Dostlar, Yeni Dostlar”
Internet dünyanın en yaygın bilgi ve iletişim ağı. İstediğiniz her konuda bir
şeyler bulabiliyorsunuz Internet’te. Üzerinde çalıştığınız bir araştırma konusunda dünyada kim, neler yapıyor? En sevdiğiniz bilgisayar oyununun başka
hayranları kimler? Merak ettiğiniz bir konuda, filan ülkenin falan gazetesinde dün hangi haber çıkmış? Bütün bu bilgilere Internet aracılığı ile hızlı
biçimde ulaşabilirsiniz.
Ama bütün bunlara ek olarak, Internet’te izi bulunan eski dostlarla haberleşmeniz de artık çok kolaylaştı.

Dağ Dağa Kavuşmaz
Sizler Mustafa’yı tanımazsınız. Mustafa benim çok sevdiğim, fakat onyedi
yıldır göremediğim bir arkadaşım. Yıllar önce izini kaybettim, yalnızca Amerika’da yaşadığını biliyordum. Birkaç hafta önce Internet’ten, kanserden korunma üzerine makale özetleri derlerken bir makalede yazar olarak adını
gördüm ve bizim Mustafa’nın çalıştığı kurumu öğrendim: Ulusal Kanser Enstitüsü. . . Birkaç gün önce de, yine Internet’ten kanser ile ilgili kuruluşların
web bölgelerini gözden geçiriyordum. Bir de baktım, Ulusal Kanser Enstitüsü’nün web sayfasında, kurumda çalışanların adres rehberi var! Hemen
rehbere girip Mustafa’nın elektronik posta adresini buldum ve ona bir mesaj gönderdim. Sonra da sık sık ekrandan posta kutumuza bakmaya, Mustafa’nın yanıtını beklemeye başladım. Birkaç gün sonra yanıt geldi. Mustafa
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benden haber aldığı için çok sevinmişti, ama bir araştırma için İspanya’da
olduğundan ancak yanıt verebiliyordu. . . Şimdi Mustafa ile hem iki eski
dost olarak hem de mesleki konular hakkında yazışıyoruz. Bu yaz, belki bize
konuk olacaklar!
Bu deneyimden sonra, eski dost arama işlerini kolaylaştıracak yöntemler buldum. Örneğin bu iş için arama makinelerini kullanmaya başladım.
Biliyorsunuz, sizin verdiğiniz anahtar sözcüklere göre, Internet üzerindeki
bölgeleri tarayan ve size sonuçlarını gösteren tarama programlarına “arama
makineleri” deniyor. Alta-Vista, Yahoo, Webcrawler, Magellan gibi birçok
arama makinesi var. Eğer aradığınız kişinin Internet üzerinde bir izi varsa,
onu örneğin, “Alta-Vista” ile bulabilirsiniz.
Bunun için Alta-Vista’yı açın, anahtar sözcük bölümüne tırnak içinde aradığınız ismi yazın. Bu sırada iki şeye dikkat edin; birincisi “ş”, “ç”, “ı”
gibi Türkçe karakterleri kullanmayın, ikincisi küçük harflerle yazın. Örneğin, “hulya avsar” ya da “kenan dogulu” diye yazmalısınız. Aslında Internet
aracılığı ile aradığınız kişiyi bulmanız için hazırlanmış programlar da var. Örneğin, AltaVista’nın açılış sayfasında “Who Where” adlı bir link var, bu link
ile Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan kişi ve kuruluşların adreslerine
ulaşabiliyorsunuz.
Bu yöntemleri öğrendikten sonra, yıllardan beri görüşemediğim, ama yurtdışında bir yerlerde olduğunu bildiğim eski arkadaşları da aramaya başladım.
Az önce, Fen Lisesi’nden arkadaşım olan Oğuz’un, Amerika’da bir üniversitenin matematik bölümünde olduğunu (yine Internet’te arama yaparak)
öğrendim, ona da bir mesaj gönderdim. Oğuz’un matematikçi olması beni
hiç şaşırtmadı, çünkü lisede de çılgın bir matematik merakı vardı. İçini rakamlarla doldurduğu bir defter hatırlıyorum.

Barış, Ali ve Ole. . .
Bizim gibi belli bir yaşa ulaşmış kişiler için eski dostları bulmak anlamlı ve
heyecan verici olabilir ama, henüz bir ortaokul öğrencisi olan Barış’ın ne
yatılı okuldan ne de askerlikten arkadaşları var. . . Onun bilgisayarda en çok
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ilgilendiği konu (şimdilik), “doom” ve benzeri oyunlar. Bizim evin bilgisayar
bölgesinden bağırışlar, çığlıklar, silah atışları, koşturma sesleri duyarsanız telaşlanmayın. Çünkü olsa olsa Barış oyun oynuyordur! Bir de arkadaşlarıyla
geliştirdikleri bir muziplikleri var. Oyunların konuşma bölümlerini Türkçeleştiriyorlar. Örneğin Amerikan askerleri “Yaylalar, yaylalar!” diyerek yürüyüş
yapıyor, vurulunca “öldüm anam!” diye bağırıyorlar.
Bir süredir bizim evde yeni bir icat çıktı. Barış artık Doom oyununu yalnız başına değil, Ali ile birlikte oynuyor. Ama Ali kendi evinde, Barış kendi
evinde iken oynuyorlar, yani modem kullanıyorlar. Saati gelince birbirlerini
telefonla arayıp oyunlarına başlıyorlar. Barış’ın dediğine göre, bazan ikisi birlikte canavarlara karşı, bazan da ikisi birbirine karşı mücadele ediyorlarmış.
Telefon hat ücretleri daha düşük diye bu modem oyunları geceleri gerçekleşiyor!
Ama bu yazıda asıl anlatacağım o değil, Barış ile Ali bir yandan hazır oyunları kullanırken, bir yandan da kendileri oyun programları, “doom” bölümleri
yazıyorlar. Aynı zamanda Internet üzerinden başka “doom” meraklıları arıyorlar. Kısa bir süre önce, Ole adlı Norveçli bir genç arkadaş buldular, onunla
oyun bölümleri alış verişi yapıyorlar, birbirlerine oyun hileleri öğretiyorlar vb.
Yani komşumuzun çocuğunun adını bilmeyen Barış’ın şimdi, Norveç’ten bir
oyun arkadaşı var. Barış’ın, “Cyber Software” adlı grupları için hazırladığı
web bölgesini ilk ziyaret edenlerden birisi de Ole oldu. Barış şimdi hem web
sayfasını düzenlerken hem de yazdığı oyunları geliştirirken Ole’nin önerilerini
de dikkate alıyor. Barış ve Ali belki, önümüzdeki yıllarda Ole ile yüzyüze de
görüşürler.

Siz De Q Yöntemini Mi Uyguluyorsunuz?
Şimdi bir başka hikaye anlatacağım. Karım Hüray, bir-iki yıldır, az bilinen
ve daha çok sosyologlar ile sosyal antropologların kullandığı bir araştırma
yöntemi olan “Q yöntemi” ile ilgileniyor. Bazı hasta gruplarına uyguladığı
testleri uygun biçimde değerlendirerek, kimi psikiyatrik hastalıkları daha iyi
tanımaya uğraşıyor. Bu yöntemi psikiyatri alanında kullanan başka araştırıcı
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sayısı Türkiye’de sıfır, dünyada ise üçü-beşi geçmiyor. Bu durumda Hüray
için kendisi ile aynı alanda çalışan kişileri bulmak büyük önem taşıyor.
Belli konuda çalışan araştırmacıları bulmak için, Internet-öncesi dönemde
şöyle yapılırdı: Bilimsel dergilerde yayınlanan makalelerin özetlerini MedLine
gibi kaynakların hazırladığı CD’lerden tararsınız, benzer araştırmaları yürütenlerin adreslerini bulursunuz, onlara mektup yazarsınız (ya da faks çekersiniz ama faks, uzun metinler ve çok rakamlı sayfalar için uygun olmuyor),
gelecek yanıtı beklersiniz vb. Kuşkusuz bu işler haftalar, hatta aylar sürerdi.
Şimdi, yani Internet-döneminde ise Hüray gibi yaparsanız, bu işler birkaç
gün içinde tamamlandığı gibi, gelişmelerden de çok kısa süre içinde haberdar
olursunuz. Hüray önce kullandığı yöntemin adını yazarak Alta Vista’dan bir
tarama yaptı, Amerika’dan ve Almanya’dan, Q yöntemini psikiyatri alanında
kullanan başka araştırıcılar buldu. Sonra bunlara e-posta mesajları yollayarak kendi yaptıklarını anlattı ve görüşlerini istedi. Amerika’daki araştırıcı,
Hüray’a, çalışmasının sonuçlarını değerlendirmesi için 400 dolara satılan bir
bilgisayar programı önerdi. Ama Hüray, Almanya’daki araştırıcıdan bu yazılımı ücretsiz olarak temin etti. Üstelik programı kullanabilmek için mektup
ya da disket postalamaya gerek kalmadı, çünkü bu programı yine Internet’i
kullanarak kendi bilgisayarımıza “indirdik” (yani “download ettik”). Şimdi
Hüray kendi verilerini bu hazır programa yükledi, değerlendiriyor.
Bakalım, Internet aracılığı ile daha kimleri bulacak, kimlerle tanışacağız?
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İngilizce öğrenmek

Gözlüyorum, bilgisayar kullananların bir kısmı İngilizce bilmemekten (ya da
yeterince İngilizce bilmemekten) yakınıyorlar. Gerçekten de birçok programın ya da uygulamanın Türkçe versiyonları var, ama bunların tümü bir
noktada bitiyor ve bilgisayarı daha iyi, daha etkin kullanabilmek için İngilizceye gereksinim duyuyorsunuz. Burada herhangi bir yabancı dilden değil,
artık bilgisayar ve Internet dünyasının tartışılmaz ortak dili olan İngilizceden söz ettiğimizi vurgulamalıyız. Evet, bilgisayarı daha etkin kullanmak
için İngilizce bilmek gerekiyor, ama yabancı dili kolay ve hızlı biçimde öğrenmek için yine bilgisayar yeni olanaklar sunuyor. Yabancı dili bir yandan
kullanarak öğreniyorsunuz, öte yandan ses ve görüntü kullanarak yabancı
dil öğreten çok başarılı bilgisayar programları var. Aslında insan yabancı
bir dili en güzel kullanırken öğreniyor. Bilgisayar uygulamaları da, kullanımını gerekli kılarak İngilizce öğrenmeyi hızlandırıyor. Oğlum Barış da belki
okulda ezberlediğinden daha çok sayıda İngilizce sözcüğü bilgisayar kullanırken öğrendi. Özellikle “resmî olmayan” konuşma biçimleri ders kitaplarında
pek yer almıyor! Yeni sözcükleri öğrenmede eğitim programları kadar oyun
programlarının da katkısı olduğunu söylemem gerek.

Neden İngilizce Gerekli?
Bakın bilgisayar kullanırken nerelerde İngilizce gerekiyor:
1. Bilgisayarınıza yeni bir donanım aldığınızda bakıyorsunuz, kutunun üstündeki yazılar da, kullanım kitapçığı da İngilizce yazılmış oluyor.
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2. Hazır bilgisayar programlarında bütün açıklamaların, ekrana çıkan bütün yazıların İngilizce olduğunu görüyorsunuz. Oyunların ipuçları ve hileleri
bile birçok kaynakta İngilizce olarak anlatılıyor.
3. “Shareware” ya da “freeware” gibi ücretsiz dağıtılan programlara erişebilmeniz, bunları kendi bilgisayarınıza aktarabilmeniz ve kullanabilmeniz
için de İngilizce bilmeniz gerekiyor.
4. Program ve bilgi alışverişi için bir yabancı ile ilişki kurmak istediğinizde,
karşınızdaki kişi hangi ülkeden olursa olsun, genellikle İngilizce kullanarak
anlaşıyorsunuz.
5. Hele Internet dünyasına katılmak istediğiinizde, İngilizce bilmeden yapabileceğiniz şeyler pek fazla değil.
Ancak bir de işin sevindirici yönü var. Bütün bu işler için İngilizceyi “çok
iyi”, hatta “iyi” derecede bilmeniz gerekmiyor, “orta” derecede dil bilmeniz
yeterli oluyor. İngilizler ve Amerikalılar dışında bütün dünya da İngilizceyi
“orta” ya da “zayıf” düzeyde kullanıyor. Bu yargım, Barış’ın Internet üzerinde kurduğu ahbaplıklarda da desteklendi. Gerek Internet’teki sohbet odaları olan “IRC”, yani “Internet Relay Chat” için, gerekse Doom severlerle
olan görüşmelerinde olsun, Barış’ın İngilizce bilgisi yeterli oluyor. Bu arada,
Barış’ın İzmir-Bornova Anadolu Lisesi’nde orta üçe geçtiğini belirtelim.

Nasıl Öğrenelim?
Günümüzde daha çok yabancı dil kurslarının reklamlarında karşılaştığımız,
ama eskiden beri söylenen bir söz vardır, “Bir dil bir insan, iki dil iki insan”
derler. Yetmişli yıllarda toplumların kendi içine kapalı olarak yaşayamayacağı
fark edilmiş, bu söz de pek moda olmuştu. Aynı dönemde yabancı turistlerin gelmesinin memlekete ne kadar faydalı olduğu da anlaşılmış ve “Turist
döviz getirir” benzeri sloganlara her yerde rastlanır olmuştu. Gelen turistler
Türk aileleri, yalnızca getirdikleri dövizler nedeniyle değil, çocuklarının dil
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öğrenmesi yönünden de ilgilendiriyordu. Özellikle tatil bölgelerinde yabancılarla yakın olma şansını elde eden aileler, bu fırsatı değerlendirmeleri ve
ortaokulda “öğrendikleri” İngilizcelerini “pratik yaparak geliştirmeleri” için
çocuklarını teşvik ederlerdi.
Ancak sonraları, okulda öğrenilip tatil yerlerinde “geliştirilen” İngilizcenin
pek işe yaramadığı gözlendi ve bu kez kültür merkezlerinin kursları popüler
oldu. Seksenli yıllarda ise yalnızca yabancı dil eğitimi ile uğraşan eğitim
merkezleri ortaya çıktı. Bu arada kurslara ve merkezlere gidecek zamanı
ve parası olmayanları da medya düşündü. Kısa süre içinde birçok gazete,
kupon biriktirenlere yabancı dil öğreten kitaplar, ses kasetleri, video kasetleri
dağıttı. Halen bu eğitim materyalinin bir kısmına kabak çekirdekçilerinin
külahlarında, bir kısmına da kimi evlerin misafir odalarındaki vitrinlerin en
temiz, el değmemiş köşelerinde rastlamanız mümkün.
Bugün Anadolu Liselerine girebilmek için her yıl yüzbinlerce aday yarışıyorsa, bunun en önemli nedeni toplumumuzun yabancı dil eğitimine verdiği
önemdir.

Öğrendik, Sonra?..
Şunu hiç unutmamak gerek: Asıl önemli olan yabancı dili öğrenmek değil,
onu kullanarak geliştirmek olsa gerek. Yabancı dil yabanlık elbise değil ki,
bir gün gerekir diye edinip dolapta saklayasınız.
Birçok kişi bilir ki, kullanmadığınız dil kısa süre içinde unutulacaktır. Ama
bilgisayar kullanıyorsanız, işletim sisteminiz Türkçe olsa bile zaman zaman
bildiğiniz İngilizceyi kullanacak ve ister istemez geliştireceksiniz.
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Size birkaç küçük öneri:
1. Bu konuda görüşler değişebilir, ama biz işletim sisteminin İngilizcesini kullanıyoruz. Eğer yabancı dil programlar kullanmayı ya da Internet’e girmeyi
düşünüyorsanız, size de böyle yapmanızı öneririz. Ancak işletim sisteminiz
İngilizce olunca, bu kez de zaman zaman Türkçe karşılıkları öğrenmek gerekiyor!
2. Bilgisayarınızın yanında iki sözlük bulundurun: Birisi İngilizce sözlük, birisi de bilgisayar terimleri sözlüğü. Anlamı konusunda tereddüt ettiğiniz bir
sözcük olursa hemen sözlüğe başvurun. Bu arada, bilgisayar terimi olarak
kullanılan sözcüklerin gündelik anlamlarının değişik olabileceğini unutmayın.
3. Daha pratik bir yöntem şu: Barış bizim bilgisayara bir İngilizce sözlük yükledi, masaüstü (“desk-top”) ekranına da bu programın bir ikonunu koydu.
Böylece herhangi bir programı kullanırken anlayamadığımız İngilizce bir sözcük olduğunda bu sözlük programını açıp bilmediğimiz sözcüğün anlamına
(doğal olarak eşanlamlılarına, zıtanlamlılarına, vb.) bakabiliyoruz.
4. Bütün bunlara karşın, gündelik dilde Türkçe konuşmaya özen gösteriyoruz. Örneğin URL’leri okurken harflerin arasındaki noktalara “dot” demiyoruz, eğer bilgisayar teriminin Türkçe karşılığı varsa İngilizcesini kullanmaktan
kaçınıyoruz; bu bize daha doğru geliyor. Aslında bu, terimleri Türkçeleştirme
konusu üzerinde ciddi biçimde durmayı gerektiriyor.
Sonuç olarak, bilgisayar ile daha iyi bir iletişim kurmak istiyorsanız bu
konuda İngilizcenin size çok yararı olacaktır. Bildiğiniz kadarını kullanın,
bilemediğiniz kadarı için de bilgisayardan yardım isteyin.
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Kitabımız Geldi. . .
Internet üzerinden alışveriş yapmak isteyen, ama bu alışveriş türüne güvenemeyenlere kendi deneyimimizin başarılı sonucunu duyurmak istiyorum. Belleği güçlü ve sadık okurlarımız anımsayacaktır, mayıs ayının ilk günlerinde
Internet üzerinde http://www.amazon.com adresinde bir sanal kitapçı bulmuş ve buraya mesleki bir kitap sipariş etmiş, borcumuzu yine Internet’ten
ve kredi kartı ile ödemiştik. Siparişimizden hemen sonra bize bir e-posta
geldi, siparişimizin alındığı teyit ediliyor ve gerektiğinde ulaşabileceğimiz bir
e-posta adresi veriliyordu. 15-20 gün sonra posta kutumuzda (yani e-posta
kutumuzda!) bir mesaj daha bulduk. Bu mesajda kitabımızın gemiye verildiği bildiriliyordu. Kredi kartı kayıtlarımız, bu günlerde kitabın parasının çekildiğini gösteriyordu. Ismarladığımız kitap, Temmuz ayının ortasında, yani
ısmarladıktan iki-iki buçuk ay sonra elimize geçti. İki nokta daha ekleyelim:
Birincisi on dolarlık kitaba yaklaşık beş dolar da posta-paket ücreti ödedik.
İkincisi, eğer aceleniz varsa (kuşkusuz daha yüksek posta ücreti ödeyerek)
yararlanabileceğiniz hızlı posta servisi ile de kitabınızı gönderiyorlar.

Dr. Caner Fidaner
PC! 22 \ > 29/07/1997
Kim Korkar PC!’den?
Yeni Başlayanlar İçin
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Bilgisayarcı nasıl birisi?

“Bilgisayar Meraklısı” Nasıl Bir Tip?
Barış’ın bilgisayarla olan maceraları tüm hızıyla devam ediyor. Kısmet olursa,
Barış’ın bir bilgisayar uzmanı olduğu ve çocuğunun bilgisayar merakından
yakındığı günleri de göreceğiz. Şimdilik, anne-babasına sabır dilemekten
başka bir şey gelmiyor elimizden.
Televizyon reklamlarında olsun, sokaklardaki reklam afişlerinde olsun, zaman zaman “bilgisayarla uğraşan kişi” diye adlandırabileceğimiz bir tip görmeye başladık. İlginçtir, bu tip genellikle bir çocuk ya da delikanlı oluyor.
Benim görebildiğim kadarıyla bu tipi biraz saçı başı dağınık, dalgın (veya
derin) bakışlı, genellikle gözlüklü olarak tanımlıyorlar. Yanlış anlaşılmasın,
doğrudan doğruya bilgisayar sektörünün reklamlarında böyle bir “sanal kişi”
yok. Onlar reklamlarında daha çok şık giyimli, kibar, gülümseyen, profesyonel tiplere yer veriyorlar. Benim söylediğim, daha çok bilgisayar dünyasına
belki dışından, belki kıyısından bakan reklam afişleri. Bizim Barış’a bakıyorum, o afişlerdeki gence çok da benzemiyor. Gerçi çok düzenli bir çocuk
sayılmaz, hatta zaman zaman derin ve dalgın baktığı da olur.
Ama yine de o sanal karakter kadar saçı başı dağınık değil. “O halde
diyorum”, bu “bilgisayarla uğraşan tip” görüntüsü daha çok bir yakıştırma,
belki de toplumun algı biçimini yansıtan bir benzetme. . .
Benim çocukluğumda bir “dalgın profesör” tipi vardı, özellikle karikatürlerde, güldürü filmlerinde bu tipe sıkça rastlanırdı. Genellikle laboratuvar
önlüğü giyen bu kişinin saçı başı dağınık olur, onun yaptıklarını çevredekiler anlamaz, toplumda neler olup bittiğini de bizim profesör kavrayamazdı.
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Kafası dağınık olduğu için herşeyi unutan bu tipin en bilinen örneklerinden
birisi, Tenten’in arkadaşı olan ve adı Türkçeye “Profesör Turnusol” diye çevrilmiş olan karakter (İngilizce adıyla Professor Calculus) idi. 1980’li yıllarda
çevrilen “Geleceğe Dönüş (Back to the Future)” filmlerindeki Dr. Brown’u
da, bu filmleri sık sık yeniden gösteren televizyon kanalları sayesinde hatırlıyorsunuz herhalde.

“Bilgisayarcı” Nasıl Bir Tip?
Ülkemizde 1980’li ve 1990’lı yılllarda yeni mezun olan bilgisayar mühendisleri, her kurumda yeni kurulan bilgi işlem dairelerinde görev almaya başladılar. Bir yandan da, yakın dallarda eğitim görmüş mühendisler arasından
kendisini bilgisayarcılığa adayanlar oldu. böylece kısa süre içinde bir “bilgisayarcı grubu” ortaya çıktı. Bizler, yani bu mesleği dışardan izleyenler
de gördük ki, aslında diğer meslek grupları gibi “bilgisayarcılar” dediğimiz
meslek grubu da, farklı yapıda kişileri bir araya toplar. Çok girişken bilgisayarcılarla tanışabileceğiniz gibi, içine kapalı, daha çok yalnız kalmayı seven
bilgisayarcılar da görebilirsiniz.
Ancak bir de, mesleğin getirdiği alışkanlıklar ya da insanların bir mesleği
seçmesine yol açan özellikler var. Örneğin subayların, her zaman değil ama
genellikle, yalnızca görev başında değil, evde de düzen ve disiplin istediklerini
gözlemişimdir. Acaba daha çok düzenli olmayı seven kişiler mi subay olur,
yoksa mesleğin gerekleri ister istemez yaşamın öteki alanlarına mı yansır,
bilemiyorum.
Bilgisayar çalışanları için de böyle genel özelliklerden söz edilebilir mi? Bir
kere bilgisayarcılar kendilerinden önce varolmayan yeni bir dili, yani yeni bir
iletişim biçimini öğrenmeye ve bunu geliştirmeye çalışan kişilerdir. O halde
işleri derin derin ve uzun uzun düşünmeyi gerektirir. Bu nedenle bilgisayarcıların düşünmeye eğilimi, başka insanlardan daha fazladır. Hatta düşünmeyi sevdiklerine göre, akıllılık düzeyleri de toplumun ortalama düzeyinin
üstünde olmalıdır. Ayrıca bilgisayar kullanan kişiler her şeyi biliyor olmasalar bile, birçok bilgiye başkalarından daha kolay ulaştıkları için toplum
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ortalamasından daha bilgili olmaları da beklenebilir. Bir kısım bilgisayarcı
için, taşıdıkları bu özellikler onları toplumun geri kalanından ayırmaya neden olur, ama bir kısım bilgisayarcı, insanlarla daha iyi ilişki kurmak için bu
olumlu özelliklerinden yararlanabilir. Bilgisayarcıların yaşamında kendilerine
özgü bir etkileşim biçimi, yani insan-makine etkileşimi çok yer tutar. Buna
ek olarak, başkalarının çok da anlayamayacağı sözcükleri sık sık kullanırlar.
Düşünün; iş yerinde asansöre biniyorsunuz. O sırada içeride olan iki bilgisayarcı aralarında heyecanla tartışıyor. “Şimdi bak, eğer veb bölgesini pablik
rayttan kaldırırsak daha sekür olmaz mı?” “Onun yerine pesvör mesvör gibi
bir şey koymaya ne dersin?” Size laf olsun diye verdikleri selamı aldınız ama,
bir yandan da düşünüyorsunuz: “Neyi nerden kaldırıyorlarmış? Kaldırınca ne
olacakmış? Ya ikincisinin dediği pesvör de ne ola ki? Şu anda bana da fikrimi
sorsalar ne derim? Hangisinin tarafını tutarım?” Neyse ki o sırada asansör
ineceğiniz kata gelmiştir de o ortamdan kurtulursunuz. . . Sonuçta, örneğin
aynı iş yerinde çalışan ya da aynı okulda öğrenim gören beş-on bilgisayarcı
arasında dışardakilerin her zaman içine giremeyeceği bir arkadaşlık ortamı
oluşur. Bu ortaklık dışarıdan “bunlar da ne kadar kendini beğenmiş, kendilerinden başka hiç kimseyle konuşmuyorlar, herkesi küçümsüyorlar. . . ” diye
algılanabilir.

Kısa ve Net Konuşma Biçimi. . .
Acaba “bilgisayarcı” dediğimiz tip, daha kendi içine kapanık, daha çok kendi
kendine kalmayı seven bir kişi midir? Belki insan ilişkilerinden hoşlanmayan, bunun yerine insan-makine etkileşimini tercih eden kişiler de bilgisayar
başında daha rahat ediyor olabilirler. Düşünürseniz, böyle örnekler de gördüğünüzü hatırlayabilirsiniz. Ama böyle aşırı kişilik özelliklerine çok da sık
rastlanmıyor. Seyrek durumları bir kenara bırakalım da, bilgisayarla uğraşanlarda daha sık gözlenen davranış biçimlerine bakalım. Örneğin, Barış’la
telefonda konuşan arkadaşlarımız da onaylayacaktır, bizim Barış, kendisine
sorulan sorulara kısa ve net yanıtlar verir, yalnızca gereksinimi karşılayacak
kadar konuşur. Barış’ın cümlelerinde eksik sözcük yoktur, ama fazla sözcük
de bulunmaz.
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Biz (yani eşim Hüray ve ben) bu durumu “Barış bilgisayar komutları gibi
konuşuyor.” diye yorumluyoruz. Örneğin bir okul dönüşü diyaloğu: “Barış,
bugün İngilizce sınavı olacaktı, oldu mu?” Yanıt: “Evet” “Nasıl geçti?” “İyi!”
“Canım, yani mesela kaç alırsın?” “Sıfır ile yüz arası”. . . Israr boşunadır,
çünkü o sırada Barış bilgisayarın başına geçmiştir ve artık bizi duyması çok
zordur. Düşünüyorum da, şimdi bu kuşak acaba romantizmi nasıl yaşayacak?
Aşk mektupları telgraf metni gibi mi olacak? Örneğin: “Seni seviyorum. . .
STOP Benimle evlenir misin? STOP İki çocuğumuz ve yeşil pancurlu bir
evimiz olur STOP Barış” Belki şöyle bir yanıt gelebilir: “Ben de seni. . .
STOP Ne zaman ve nerede evleniyoruz? STOP İsimlerini beraber koyalım
STOP Pancurların önünde güller de olsun. . . STOP Bayan X”
Şaka bir yana, aslında romantizm de bilgisayar gibi az sözcükle olur. İki
gönül bir olunca denizin şırıltısı sözcüklerin yerini alır, yıldızların görüntüsü
her türlü şiirin yerini tutar. Şimdi bu dağınık yazıyı nasıl toparlayalım? Şöyle
diyebiliriz: Bilgisayarla uğraşmak, yeni kuşağın davranış biçimini bir ölçüde
de olsa etkiliyor olsa gerek. Ama bunu “bilgisayarcılar toplumun diğer bireyleriyle ilişki kuramazlar” diye aşırıya vardırmak yanlış. Olsa olsa, bilgisayarla
uğraşanlar her türlü iletişimde daha kestirmeci oluyor, daha kısa ve özlü
konuşuyorlar. . .
Ya düşünmekten çok konuşmaya meraklı olanlar? Onlar zaten ömürlerini
cep telefonlarıyla geçiriyorlar. . . Haydi size yeni bir tartışma konusu: Bilgisayar mı, cep telefonu mu?
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Kadınlar ve bilgisayar

Barış’ın bilgisayarın başında geçirdiği süre bize fazla geldiğinde bazan ona
takılıyoruz: “Oğlum, evladım. . . Gelecekte herhalde bu uğraşı meslek olarak
seçeceksin. Okulun bittiğinde de şöyle eli yüzü düzgün, huyu suyu uygun bir
bilgisayar bulalım da sana onu gelin alalım. . . ” Barış bu şakalarımızı, bakışlarını ekrandan ayırmadan yüzüne yerleştirdiği olgun ve zarif bir gülümseme
ile karşılıyor. Her şakanın aslında bilinçaltında bir anlamı olduğunu bilen
hekim bir baba olarak, bu şakamızın altında yatanları sonradan düşündüm.
Gerçekte endişe duyduğum şeyin şu olduğu kararına vardım: Barış zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirmeye devam ederse, (özellikle kızlarla)
arkadaşlık etmeye zaman bulamayabilir; halbuki insanın gelişmesinde karşı
cinsle diyalog kurmanın vazgeçilmez bir yeri vardır. . .
Belki sürekli futbol oynayan (o işi de erkekler daha çok yapıyor ya) ya
da “kafe”lere değil de “kahve”lere “takılan” gençlerin aileleri de benzeri
endişeler duyuyor olabilir. Bu noktada anababalara bir küçük ipucu vermek
isterim: Erken adölesans denen ve 12-16 yaşı kapsayan dönemde, gençlerin
kendi cinsinden arkadaşlarla gruplar kurması ve daha çok onlarla birlikte
olması doğal bir süreç. Bu davranış biçimini sonraki yaşlar için bir hazırlık
aşaması olarak değerlendirmek gerek. Ama bu bilimsel gerçekleri bilmek de
her zaman insanı rahatlatmıyor ve düşünüyoruz; “Barışın bilgisayar meraklısı
bir kız arkadaş bulma şansı olacak mı?” diye.
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Ayrımcılığa Son!
Televizyonda bir reklam hatırlıyorum. Bir kız çocuk, galiba ağabeyi olan
ve bilgisayar başında oturan oğlanın yaptıkları karşısında şaşkınlık ve takdir
dolu bir sesle soruyor: “Ayyy. . . Nasıl yapabiliyorsun bütün bunları?” Bu reklam filmi bana toplumda yaygın olarak karşılaştığımız bir kanıyı anımsattı.
Toplumda var olan yaygın kanı dediğim, şu: “bilgisayar kullananlar genellikle erkeklerdir, kızlar bu işe pek bulaşmaz, yalnızca erkeklerin yaptıklarını
hayretle seyrederler. . . ” Bu kanıya genel olarak ve prensipte katılmadığımı
baştan belirteyim. Bu yaklaşım bana, kadınların otomobil kullanmalarını yadırgamak gibi geliyor. Sanki alkollü sürdüğü arabayla karşıdan gelen otomobildeki aileyi yok edenlerin, kamyonun kasasına mısır koçanı gibi doldurduğu
canlı insan bedenlerini yollara döküp ezilmelerine neden olanların, iki katlı
otobüsün direksiyonunda uyuyup kendisi de dahil bir sürü insanı katledenlerin erkek cinsinden olduğunu unutup, “şoförlük erkek işidir, kadınlar da
şoförlük yapabilir mi?” diyenleri haklı bulmam mümkün değil. Kendilerine
olanak tanındığında, bayanların çok iyi araba kullandıklarını, hatta erkeklerden daha dikkatli olduklarını gözlüyoruz.
Buradan bilgisayar alanına atlayalım. Acaba gerçekten zamanının çoğunu
bilgisayar başında geçiren Barış’ın karşı cinsle olan ilişkilerinde bir dezavantajı olacak mı? Aslında konunun iki yönü var:
Birincisi, günün büyük kısmını bilgisayar başında geçiren Barış’ın, insan
ilişkilerine az zamanı kalıyor. İkincisi ise şu: Kızlar bilgisayar dünyası ile fazla
ilgilenmiyorlar, bu nedenle başını ekrandan kaldırmayan bir erkeğin kızlarla
diyalog kurması da zor olabiliyor. . . Birinci yaklaşımdan, başka yazılarda
söz etmiştik ve bilgisayarın insan ilişkilerini geliştiren yönleri de olduğunu
vurgulamıştık; meraklıların kulüpler kurduğunu, Internet sayesinde hem yurt
dışından arkadaşlık bağları kurulduğunu anlatmıştık. Konunun ikinci yönü
ise biraz daha karışık, bilgisayarcılığın özellikle erkeklerin ilgilendiği bir alan
olduğu varsayımına dayanıyor. Ne dersiniz, gerçekten bu alanda belirgin bir
erkek egemenliği var mı, yoksa bana mı öyle geliyor?
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Bakıyorum, bizim ailede herkes bilgisayar kullanıyor, ben, karım ve oğlum
evdeki bilgisayarları sırayla kullanıyoruz, bazan tartışma çıkmaması için işi
saate bindiriyoruz. Yani bizim evde herkes için fırsat eşitliği var. Ama yakın
çevreme, arkadaşlarımızın ailelerine bakıyorum, en azından bizim gibi kırklı
yaşlarını sürdüren kuşak için bilgisayar kullananlar arasında erkeklerin çoğunlukta olduğunu gözlüyorum. Ama bu fark kadınların engellenmesinden
mi ortaya çıkıyor, yoksa teknik işler sınıfına girdiği için erkekler bilgisayar
işleriyle daha mı çok ilgileniyorlar, bilemiyorum. Ancak bir başka gözlemim
daha var: Yeni kuşaktan “okullu” bilgisayarcılar arasında bayanların, hiç de
azımsanmayacak bir oranı var; karı-koca bilgisayarcı çiftler de az değil. O
halde belki de mesleki dünyada, kadınların bilgisayar ile ilişkileri kuşaktan
kuşağa artıyor.
Genç bilgisayar meraklıları arasında ise hâlâ erkeklerin çoğunlukta olduğunu sanıyorum. Neden böyledir, bilmiyorum. . . Belki bu merakın, babasını
gözleyen oğullara geçme olasılığı daha yüksek olduğu için, belki aileler bu
konuyu erkek işi sayarak oğullarını kızlarından daha fazla yüreklendirdikleri
için, belki bu alanı henüz keşfetmemiş olanların ilgisi az olduğu için böyle
oluyor; belki de bu nedenlerin hepsi biraz biraz etkili oluyor.

Haydi Kızlar, Haydi Erkekler. . .
Bir zamanlar “Topluluk ve Birey”15 adlı bir kitap çevirmiştik. Eski Sovyetler
Birliğindeki toplumsal ruhbilim çalışmalarından söz eden o kitapta, “anne
seti-baba seti” diye bir deney anlatılıyordu. O deneyde kadının ve erkeğin
toplumsal rollerindeki farkları açığa çıkarabilmek için ana okulu öğrencilerine çeşitli eşyaların ve araçların resimleri veriliyor ve bunların içinden “anne
seti” ile “baba seti”ni iki grup olarak ayırdetmeleri isteniyordu. Yetmiş yıllık eşitlikçi politikaya rağmen, edinilen sonuçlar araştırmacıları şaşırtmıştı.
Çünkü çocuklar anne setine alışveriş torbası, tencere, tabak-çatal ve bulaşık
araçlarını koyarken, çekiç ve testerenin yanı sıra koltuk ve gazete babanın setinde yer alıyordu. Araştırıcılar bu deneyden, toplumsal rollerin değişmesinin
15 http://www.nadirkitap.com/kitapara_sonuc.php?kelime=topluluk+ve+
birey+petrovski
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hiç kolay olmadığı, uzun yıllar alacağı sonucunu çıkardılar.
Bu bulguyu bilgisayar alanına da uygulayabiliriz. Herhalde bilgisayar sektöründe iki cinsin eşit olarak temsil edildiği bir ortama birkaç yıl içinde ulaşamayacağız. Derin düşünmeye kalkarsanız, işin içine, eğitimde cinslere fırsat
eşitliği sağlanmasından, demokrasinin aile içi ilişkilere yerleşmesine kadar
pek çok “ince konu” giriyor. Ama, cinsler arasındaki eşitsizliğin bilgisayar
alanında ortadan kalkması için en önemli güdülenmenin kızlardan gelmesi
gerektiğine inanıyorum. Kızlar bilgisayarı şimdikinden daha fazla keşfedecekler, onunla şimdikinden daha fazla ilgilenecekler, bu alanda da erkeklerle
yan yana, el ele, diz dize olacaklar. Böylece bizim Barış da kendisiyle ortak
ilgi alanları olan kız arkadaşlar bulacak. . .
Peki, o zamana kadar ne olacak? O zamana kadar bazı erkekler “erkek seti”nde yer alan, motosiklet, otomobil, cep telefonu gibi bilgisayarı da
“kız arkadaş bulma aracı” sanmaya devam edecekler, bu işlevi, yani “çöpçatanlığı” para almadan yapan web bölgelerini hem arkadaşlarından hem
dergilerin dert babalarından öğrenmeye çalışacaklar.

Dr. Caner Fidaner
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