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1991’de üçüncü kültür diye bir kavram öne sürdüm. Söz ko-
nusu kültür, “çal›flmalar› ve bilgilendirici makaleleriyle ya-
flamlar›m›z›n derin anlamlar›n› görünür hale getirip, kim ve
ne oldu¤umuzu yeniden tan›mlamalar› aç›s›ndan, gelenek-
sel entelektüelin yerini almaya bafllayan ampirik dünya bi-
limcileri ve düflünürleri”nden olufluyordu. 1997’de art›k in-
ternetin geliflmifl olmas› web’de üçüncü kültür için bir yuva
haz›rlanmas›n› mümkün k›lm›flt›. Bu yuva Edge (s›n›r) adl›
siteydi (www.edge.org).  

Edge üçüncü kültür fikrinin heyecanla kucakland›¤›, ye-
ni entelektüel toplulu¤un faaliyetlerinin sergilendi¤i bir
alan. Entelektüeller bu alanda çal›flmalar›n›, fikirlerini orta-
ya koyuyor, di¤er üçüncü kültür düflünürlerinin çal›flma ve
fikirleri hakk›nda yorumlar yap›yorlar. Bunu yaparken de
kendilerine meydan okunaca¤›n› gayet iyi biliyorlar. Sonuç-
ta ortaya ateflli tart›flmalar ç›k›yor; “k›vrak düflünüfl”ün bil-
ginin uyuflturuculu¤una üstün geldi¤i, hayli gergin bir at-
mosferde süregiden, dijital ça¤›n kritik konular›na dair tar-
t›flmalar. 

|    ix |

ÖNSÖZ

fiu Edge Konusu

KOGERCEKLER_2  5/30/07  7:37 PM  Page ix    (Black plate)



Edge’de öne sürülen fikirler spekülatiftir ve evrimci biyo-
loji, genetik, bilgisayar bilimi, nörofizyoloji, psikoloji ve fi-
zi¤in varabildi¤i s›n›rlar› temsil ederler. Ak›llarda beliren
hayati sorular›n bafll›calar› ise flunlar: Evren nereden geldi?
Yaflam nereden geldi? Ak›l nereden geldi? Ve nihayet üçün-
cü kültürden yepyeni bir do¤a felsefesi do¤uyor, fizik sis-
temlerini anlaman›n yepyeni yollar›, kim oldu¤umuza, in-
san olman›n anlam›na dair temel varsay›mlar›m›z›n ço¤unu
sorgulayan düflünüfle dair yeni düflünce sistemleri do¤uyor.  

Edge’in her y›l tekrarlanan geleneklerinden biri Dünya Soru
Merkezi’dir. Gelene¤i 1971’de, bir kavramsal sanat projesi
olarak bafllatan kifli, 1997’de, M›s›r’da vefat eden dostum ve
çal›flma arkadafl›m sanatç› James Lee Byars idi. Byars ile ta-
n›flmam, 1969’da ilk kitab›m By The Late John Brock-
man’›n [Müteveffa John Brockman’›n Kaleminden] yay›n-
lanmas›n›n hemen ard›ndan, bana ulaflmas›yla birlikte oldu.
‹kimiz de sanat dünyas›yla hafl›r neflir insanlard›k. Dile, so-
ru zamirlerinin kullan›m›na ve “Stein”lara karfl› ortak bir il-
gimiz vard›; Einstein, Gertrude Stein, Wittgenstein ve Fran-
kenstein. Byars, Edge fikrine ilham veren ve onun ilkesini
özetleyen slogandan da sorumlu kiflidir: 

Bilginin s›n›rlar›n› (edge) zorlamak istiyorsan›z en
karmafl›k, en ilginç zihinleri bulun, hepsini bir odaya
toplay›n ve kendilerine sorduklar› sorular›, birbirleri-
ne sordurun.

Byars’a göre toplumsal bilgide bir de¤erler kuram›na
ulaflabilmek için Widener Kütüphanesi’ne giderek, 6 milyon
kitap okumak ahmakl›ktan baflka bir fley de¤ildi. (Minimal
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dekore edilmifl odas›nda, bir kutunun içinde, ayn› anda yal-
n›zca dört adet kitap bulundurur, okudukça yerine yenisini
koyard›.) Plan›, dünyan›n en parlak 100 zekâs›n› bir odaya
kapat›p “kendilerine sorduklar› sorular› birbirlerine sordur-
mak”t›. Ortaya ç›kacak fley, varolan tüm düflüncenin bir
sentezi olacakt›. Ne var ki, fikirden uygulamaya giden yol
binbir tuzakla doluydu. Byars en parlak 100 zekây› belirle-
yerek her birini tek tek arad› ve kendilerine hangi sorular›
sorduklar›n› ö¤renmek istedi. Sonuçta, soru sorulanlar›n
yetmifli, telefonu Byars’›n yüzüne kapatt›. 

1997’ye gelindi¤inde internet ve e-posta sayesinde,
Byars’›n büyük tasar›m›n›n ciddi anlamda hayata geçirilme-
si için uygun ortam olufltu. Ve nihayet Edge do¤du. ‹lk ka-
t›l›mc›lar›n aras›nda, Byars’›n 1971’de haz›rlad›¤› en parlak
zekâl›lar listesindeki iki isim olan Freeman Dyson ile Mur-
ray Gell-Mann vard›.

Edge’in sekiz adet y›ldönümü bask›s›n›n her birinde ben
de soru zamirini kulland›m ve kat›l›mc›lardan benim ya da
yaz›flt›¤›m kiflilerden birinin geceyar›s› akl›na gelen bir soru-
ya yan›t vermelerini rica ettim. 2005 Edge Sorusu’nu ortaya
atan ise kuramc› psikolog Nicholas Humphrey idi.

Yüce zihinler kimi zaman ellerinde henüz bir kan›t ya
da iddia olmadan gerçe¤i tahmin edebilirler. (Diderot
buna “esprit de divination (ilahi mizaç)” sahibi ol-
mak derdi.) Sizin, kan›tlayamasan›z da, do¤ru oldu-
¤una inand›¤›n›z fley nedir?

2005 Edge Sorusu tüm dikkatleri üstüne çekti (BBC 4, so-
ruyu “inan›lmaz derecede ak›l g›d›klay›c›... düflünenler dün-
yas›n›n kokaini” fleklinde tan›mlad›). Bu kitapta derlenen
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yan›tlar a¤›rl›kl› olarak bilinç, bilme, gerçe¤e ve kan›ta dair
fikirler üstünde yo¤unlafl›yor. Bir genelleme yapmam gere-
kirse, yan›tlar›n, içinde yüzdü¤ümüz katiyet fazlal›¤›yla ba-
fletme yöntemimiz üzerine yorumlardan olufltu¤unu söyle-
yebilirim. Ça¤›m›z, araflt›rma kültürünün hüküm sürdü¤ü
bir ça¤. Google ile di¤er arama motorlar› bizi do¤ru cevap-
larla dolup taflan bir gelece¤e do¤ru götürüyor. Dahas›, bu
cevaplara naif bir emin olma hissi de efllik ediyor. Gelecek-
te sorular›n yan›t›n› bulaca¤›z, peki onlar› soracak kadar
parlak zekâl› olabilecek miyiz?

Bu kitap alternatif bir yol sunuyor. Bir konudan kesinlik-
le emin olmak yerine, yola bir önseziyle ç›kman›n ve kavra-
y›fl› bu temel üstüne kurman›n da sak›ncas› olmayabilir. Bi-
limi topluma kazand›rman›n sayg›n destekçilerinden ‹ngiliz
evrimci biyolog Richard Dawkins, 2005 Sorusu’nun yay›n-
lanmas›n›n ard›ndan bir röportaj›nda flöyle diyordu: “Bili-
min flu haliyle her bilgiye sahip oldu¤unu öne sürmek do¤ru
olmaz. Bilim önsezilerle, tahminlerle, hipotezlerle; kimi za-
man fliirsel, hatta estetik düflüncelerden ilham alarak yola
ç›kar, ard›ndan bunlar› deneysel ve gözlemsel yöntemlerle
kan›tlamaya çal›fl›r. Güzelli¤i de budur zaten; yarat›c› bir
aflamayla bafllar, ard›ndan kan›tlama, sergileme aflamalar›-
na geçer.”

Kitapta ayr›ca bilimciler ve entelektüel müttefiklerinin
kendi ilgi alanlar›na odaklanmakla birlikte, bireysel sahala-
r›n›n ötesine de bakt›klar›n›n; daha da önemlisi bilginin s›-
n›rlar› hakk›nda yepyeni anlay›fllar üzerine uzun uzad›ya
düflündüklerinin iflaretleri de var. Onlar bilim ve teknoloji-
mizi yaln›zca bir fleyler bilmeye yönelik amaçlar olarak de-
¤il, kim oldu¤umuz ve ne bildi¤imizi nas›l biliyoruz gibi da-
ha derin sorulara yönelmek yolunda birer araç olarak da
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görüyorlar. 
Üçüncü kültürün erkek ve kad›nlar›n›n, zaman›m›z›n

seçkin entelektüelleri oldu¤una inan›yorum. Ama bunu ka-
n›tlayam›yorum. 

– John Brockman

ÖNSÖZ |    xiii
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Ak›ll› yaflam›n flu an için yaln›zca dünyam›za öz-
gü olabilece¤ine, ama tüm galaksi ve ötesine yay›lma potan-
siyelini bar›nd›rd›¤›na, hatta böyle karmafl›k bir hareketin
oldukça yak›n bir zamanda bafllayaca¤›na inan›yorum. SE-
TI’nin (The Search for Extra-Terrestrial Intelligence / Dün-
ya D›fl› Ak›ll› Yaflam Araflt›rmas›) yürüttü¤ü araflt›rmalar›n
sonuçsuz kalmay› sürdürmesi halinde, yaflam, küçük bir
kozmik gösteri olarak alg›lanmayacak, aksine bu durum
kendimize yönelik sayg›m›z› artt›racakt›r. Dünyaya ait ya-
flam ve onun kaderi, kozmik önem tafl›yan bir konu olarak
görülecektir. Ak›ll› yaflam›n ortam› flimdilik dünya ile s›n›r-
l› olsa da, en az›ndan bu galaksiye yay›lmas›, evrilerek ha-
yallerimizin ötesinde karmafl›k bir sisteme dönüflmesi için
önünde yeterince zaman› var. 

‹nsan›n bundan alt› milyar y›l sonra güneflin patlayarak
yok oluflunu izlemek üzere hayatta olaca¤›na dair, pek öyle
etrafl›ca de¤erlendirilmemifl bir düflünce e¤ilimi var. Oysa
bizler bir bakteriden ne denli farkl›ysak, o zamanlar›n ya-
flam ve ak›l flekli de hiç flüphesiz bizden o denli farkl› olacak-

|    1 |
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MARTIN REES, kozmoloji ve astrofizik profesörlü¤ünün yan›nda Cam-
bridge Üniversitesi Trinity College’›n da baflkan›. Kraliyet Astronumu un-
van›na sahip olan Sir Martin Rees, Londra Imperial College’da ve Leices-
ter Üniversitesi’nde misafir profesör olarak dersler veriyor. Rees, arala-
r›nda Just Six Numbers, Our Cosmic Habitat [Yaln›zca Alt› Rakam, ‹flte
Kozmik Habitat›m›z] ve Our Final Hour [Son Saatimiz] de olmak üzere çok
say›da kitab›n yazar›. 
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t›r. Gelece¤in evrimi son 3,5-4 milyar y›ld›r geliflen yeni tür-
lerin h›z›yla gerçekleflse dahi, bu ç›kar›m geçerlili¤ini koru-
yacakt›r. ‹nsan sonras› evrim, Darwin’in aflamal› do¤al seçi-
liminden farkl› olarak, ak›l ile yönlendirilece¤i için (söz ko-
nusu ister organik türler, ister suni yap›lar olsun), insan›n
ortaya ç›k›fl›na neden olan de¤iflikliklerden çok daha h›zl›
ilerleyecektir. ‹nsan eliyle gerçeklefltirilen genetik de¤ifliklik-
ler, hedefe yönelik ilaçlar, hatta belki beyne yerlefltirilecek
silikon implantlar sayesinde, içinde bulundu¤umuz yüzy›lda
de¤iflimlerin h›z› ciddi flekilde artacakt›r. ‹nsanl›k, özellikle
de dünya d›fl› yerleflimlerin gerçekleflmesi halinde, tek tür
olarak kalmay› birkaç yüzy›ldan fazla sürdüremeyebilir. 

Ama birkaç yüzy›l, güneflin geri kalan ömrünün milyon-
da birini teflkil ediyor. Evrenin gelece¤i ise büyük ihtimalle
bundan çok daha uzun. Uzak gelecek denen fley flüphesiz ki
bilimkurgunun alan›na giriyor. Kim bilir, belki de milyar-
larca y›l sonras›n›n geliflkin zekâlar›, yepyeni evrenler yara-
tacakt›r. Hatta belki, geçerli olacak fizik kurallar›n› da ken-
dileri belirleyeceklerdir. Bu varl›klar, bizim evrenimiz kadar
karmafl›k bir evreni simüle edecek biliflim yetene¤ine de sa-
hip olabilirler. 

Benim bu inanc›m, milyarlarca y›l boyu kan›tlanamaya-
bilir. Öte yandan, k›sa bir süre sonra aksi de kan›tlanabilir
ve bizler ya da bizden sonraki nesiller, karmafl›kl›¤›n do¤as›
itibar›yla s›n›rl› oldu¤unu ortaya koyabilir. ‹flte bu, dini ina-
n›fla bir alternatiftir ve umar›m do¤rudur.
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Bilgi iletifliminde ›fl›k h›z› s›n›r› engelini aflmay›
baflarman›n yollar›n› bulaca¤›z. 

Bilgisayarlar›m›z› ve iletiflim sistemlerimizi hem içe hem
de d›fla dönük olarak gelifltirmeyi sürdürüyoruz. Bilgisayar
ve iletiflime daha fazla miktarda madde ve enerji uygulad›k-
ça (örne¤in her y›l daha fazla say›da çip üretiyoruz) çipleri-
miz daha da küçülüyor. Önümüzdeki 10 ya da 20 y›l içinde
iki boyutlu çiplerden molekül yap›l›, kendini örgütleme be-
cerisine sahip, üç boyutlu devrelere geçece¤iz. En sonunda,
biliflim ve iletiflimi destekleyecek madde ve enerjinin s›n›rla-
r›na ulaflaca¤›z. 

‹çe dönük geniflleme becerimizde (daha geliflkin özellik-
ler kullanarak) bir asimptota* ulaflt›¤›m›z zaman, biliflim
teknolojisi yeryüzündeki karbon gibi maddeleri kullanarak,
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RAY KURZWEIL

RAY KURZWEIL bir mucit, giriflimci ve (çok say›da icad›n yan›nda) görme
özürlüler için gelifltirilen ilk “bas›l› metinden konuflmaya çeviri” okuma
makinesini, ilk “metinden konuflmaya çeviri” makinesini, ilk “CCD düz
yatakl› taray›c›”y› ve ticari olarak pazarlanan ilk “genifl kelime hazneli
konuflma tan›ma sistemi”ni gelifltiren kiflidir. Birçok onur unvan›n›n ya-
n›s›ra Ulusal Teknoloji Madalyas›’n›n sahibi ve The Singularity is Near:
When Humans Transcend Biology [Teklik Çok Yak›nda: ‹nsan Biyolojiyi
Aflt›¤›nda] adl› eser de dahil, çok say›da kitab›n yazar›d›r. 

* Sonuflmaz: Sonsuza giden bir e¤rinin çeflitli noktalar›n›n gittikçe yaklaflt›¤›
baflka bir e¤ri veya do¤ru [y.n.].
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d›fla do¤ru geliflmeyi sürdürecek. Ama nihayetinde gezege-
nimizin kaynaklar› tükenince daha da d›fla, günefl sistemi ve
ötesine do¤ru uzanaca¤›z.  

Bunu ne kadar zamanda gerçeklefltirebiliriz? Uzaya, h›z›
›fl›k h›z›na yak›n, kendi kendine ço¤alabilen çok küçük ro-
botlar›n yan›s›ra, gerekli yaz›l›m› içeren elektromanyetik
iletimler gönderebiliriz. Bu nanobotlar uzak gezegenlerde
kolonileflebilirler. 

Ne var ki, flu noktada, görünüflte çözümü güç bir engele
tak›l›yoruz: ›fl›k h›z›. Her ne kadar saniyede 300 kilometre
yeterince yüksek bir h›z gibi görünse de, evren öylesine ge-
nifl bir alana yay›l›yor ki, bu h›z, –olmay› umdu¤umuz tür-
den– ileri bir medeniyetin etki alan›n› geniflletme h›z› önün-
de ciddi bir engel teflkil ediyor. 

Ifl›k h›z›n›n göründü¤ü kadar de¤iflmez olmayabilece¤ine
dair görüfller de yok de¤il. Los Alamos Ulusal Laboratuva-
r›’ndan fizikçi Steve Lamoreaux ve Justin Torgerson, bun-
dan iki milyar y›l önce, flimdiki Bat› Afrika’da, birkaç yüz
bin y›l boyunca fizyon reaksiyonu üretmifl olan do¤al bir
nükleer reaktöre ait verileri analiz etti. Reaktörden geriye
kalan radyoaktif izotoplar› analiz eden ve onlar› günümü-
zün benzer nükleer reaksiyonlar›yla karfl›laflt›ran bu iki fi-
zikçi, elektromanyetik kuvvetin gücünü belirleyen fizik sa-
biti ’n›n (ayn› zamanda ince yap› sabiti de denen alfa) iki
milyar y›l öncesinden bu yana de¤iflmifl oldu¤u sonucuna
vard›. Ifl›k h›z› ile ters orant›l›d›r ve bunlar›n her ikisi de
de¤iflmez sabitler olarak kabul edilir. Sonuçlara bak›l›rsa

, 108 üzerinden 4,5 parça azalm›fl görülüyor. Do¤ruland›-
¤› takdirde, bu, ›fl›k h›z›n›n da artt›¤› anlam›na gelecek. Ay-
n› görüflü savunan baflka çal›flmalar›n yan›s›ra, flu aralar
Cambridge Üniversitesi’nde ›fl›k h›z›nda küçük bir de¤iflik-
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lik yaratma becerimizi test eden bir masaüstü deneyi de yü-
rütülmekte. 

Do¤al olarak, bu sonuçlar›n titizlikle do¤rulanmas› gere-
kiyor. Do¤ruland›klar› takdirde uygarl›¤›m›z›n gelece¤i için
büyük önem kazanabilirler. Ifl›k h›z› gerçekten de art›fl gös-
terdiyse, bu büyük olas›l›kla yaln›zca zaman›n geçifliyle de-
¤il, baz› flartlar›n de¤iflmifl olmas›yla da ilgilidir. ‹flte, tekno-
loji uzmanlar›n› meflgul edecek türden bir bilimsel önsezi.
Do¤al ve genellikle de incelikleri olan bilimsel bir veriyi ele
alarak, onu iyice güçlendirip gelifltirmek kayd›yla kontrol
etmek, mühendisli¤in do¤as›nda vard›r. E¤er ›fl›k h›z›, de¤i-
flen flartlara ba¤l› olarak de¤ifltiyse, bu durum, gelece¤in bil-
gi ve teknolojisiyle kap›lar› sonuna dek açabilme yetimize
do¤ru giden yola girdi¤imiz anlam›na gelir. Mühendislik
böyledir zaten: T›pk› Bernoulli’nin prensibinin (e¤imli bir
yüzeyin üstünden geçen havan›n bas›nc›, düz yüzeyin üstün-
den geçen hava bas›nc›ndan biraz daha azd›r) incelikli yön-
lerine odaklan›p, onlar› güçlendirerek, havac›l›k denen kos-
koca dünyay› yaratmam›z gibi.

Ifl›k h›z›n› de¤ifltiremeyece¤imiz ortaya ç›ksa bile bu ger-
çe¤in etraf›ndan dolanabilir, uzaklara kestirmeden gidebil-
mek için –evrenin görünebilir üç boyutunun ötesindeki kat
yerleri gibi düflünülebilece¤imiz– solucan deliklerini (worm-
holes) kullanabiliriz. 1935’te Einstein ile fizikçi Nathan Ro-
sen elektronlar ve di¤er parçac›klar› çok küçük uzayzaman
tünelleri olarak tan›mlaman›n bir yolunu buldu. Yirmi y›l
sonra bu tünellere “solucan deli¤i” ad›n› veren kifli ise fizik-
çi John Wheeler oldu. Wheeler’›n analizlerine göre, solucan
delikleri, uzay›n baflka bir boyutta büküldü¤ünü söyleyen
genel görelilik teorisiyle tamamen tutarl› idi. 

1988’de Caltech fizikçisi Kip Thorne ve onun doktora
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ö¤rencileri Michael Morris ile Uri Yertsever, bu tür solucan
deliklerinin ne flekilde oluflturulabilece¤ini ayr›nt›s›yla aç›k-
lad›. Sözde boflluk diye adland›rd›¤›m›z uzay, asl›nda kuan-
tum dalgalanmalar›na ba¤l› olarak durmaks›z›n, atomalt›
parçac›klar boyutunda, çok küçük solucan delikleri üreti-
yor. Enerjilerini artt›rarak ve (ba¤daflt›r›lmalar›nda karfl›la-
fl›lan güçlüklerle ünlü iki alan olan) hem kuantum fizi¤inin,
hem de genel görelili¤in gereklerini gözeterek, solucan de-
liklerini, içlerinden atomalt› parçac›klardan büyük objelerin
geçebilece¤i kadar büyütmek teoride mümkün. Bu durum-
da, içlerinden insan göndermek imkâns›z olmasa da, son de-
rece güç. Ama önceden belirtti¤im gibi, ebatlar› metrelerle
de¤il, mikronlarla ölçülen solucan deliklerinden içeri nano-
botlar ve yanlar›nda bilgi göndermemiz de yeterli olacakt›r.
Biliflimsel nörobilimci Anders Sandberg bir nanometrelik
bir solucan deli¤inden saniyede 1069 bit gibi muazzam mik-
tarda veri aktar›labilece¤i tahmininde bulunuyor. Thorne,
Morris ve Yertsever de genel görelilik ve kuantum mekani-
¤i ile tutarl› olup, dünya ile (çok say›da ›fl›k y›l› mesafede bi-
le olsa) uzak yerler aras›nda solucan delikleri kurabilecek
bir yöntemi aç›klad›. 

Fizikçi David Hochberg ve Vanderbilt Üniversitesi’nden
Thomas Kephart, Büyük Patlama’dan (Big Bang) hemen
sonra ortaya ç›kan yerçekimi gücünün, “kendini dengeleye-
bilen” muazzam say›da solucan deli¤i yaratmak için gerekli
enerjiyi sa¤layabildi¤ini vurguluyor. Bu solucan deliklerinin
büyük k›sm› hâlâ varl›klar›n› sürdürüyor olabilir ve evrenin
çok uzak noktalar›na eriflebilecek bir koridor a¤› oluflturul-
du¤u takdirde içlerine girmek de olas›l›klar aras›nda yer
alabilir. Yenilerini oluflturmaktansa, varolan solucan delik-
lerini keflfederek, onlar› kullanmak çok daha kolay olabilir. 
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Konunun özü flu ki, ›fl›k h›z›n› aflman›n zorlu da olsa her-
hangi bir yöntemi varsa, gelecekteki insan-makine uygarl›-
¤›m›z, ulaflaca¤› teknolojik güç sayesinde onu keflfedecek ve
muhteflem sonuçlar elde etme yolunda kullanabilecektir.
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