ISSN 1309-6001

Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi

Blok Zincir Teknolojisi
Fotoğraf Tanımlama Yöntemi
Öteki Kayıp: “her” İçin Birkaç Not
Yaşam Bilimlerinde Yeni Paradigma
Nobel Ödüllerinin Sahipleri Belli Oldu
Teknolojinin İzinde Cerrahinin Gelişim Serüveni

kasım 2018 sayı 18

Arttırılmış Gerçeklik
Derin Öğrenme Nasıl Çalışır?
Büyük Veri ve Sağlıkta Kullanımı
Hakkı Muammer Karakaş ile Söyleşi
Prenatal Teknolojilerin Tarihi Gelişimi
Arşiv Belgelerinde Osmanlı’da Serbest Hekimlik

Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi

kasım 2018 sayı 18

Dört aylık dergi
Kasım 2018 Sayı 18

.

Sahibi
Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
adına
Ahmet Özdemir
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ahmet Özdinç
Editör
Halil Aziz Velioğlu
Yayın Kurulu
Ali Tarık Altunç
Betül Şekerci
Çağrı Emin Şahin
Ekrem Abdullah Dönmez
Enes Karabulut
Esen Çalım
Eyüp Süzgün
Hümeyra Şahin Bektay
M. İnanç Özekmekçi
Mehmet Sait Değer
Muhammed Yunus Bektay
Özlem Bildik Şanlı
Ruken Şimşekoğlu
Yapım
Selika
Tasarım Uygulama
Ahmet Yumbul
Baskı - Cilt
Elma Serigrafi Matbaa Ltd. Şti.
0212 567 3067
İletişim
Hasekisultan mahallesi
Küçükmühendis sokağı 7
Fatih İstanbul
0212 588 2545 0533 668 0911
0212 632 8579
hayatsaglikdergisi@hayatvakfi.org.tr
ISSN
1309-6001
Dergide yeralan yazılardan yazarları mesuldür.
© Yayın hakları yayıncıya aittir.
Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

İnsanın maddi çevresini denetlemek, manipüle
etmek, değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle, bunlara ilişkin bilginin tümüne birden
teknoloji diyoruz. İnsan elinin değdiği her olguda teknolojik süreçlere rastlamak mümkün olduğundan teknolojinin tarihi insanlık tarihi kadar
eskidir diyebiliriz. Teknolojiyi genel olarak emek
ile zamandan tasarruf etmede, bilimsel araştırmalarda, sanat eserlerinde ve tıbbi uygulamalarda kullanıyoruz. Baş döndürücü bir hızla sağlık
alanının tüm safhalarına sirayet eden teknolojik
gelişmelerin aynı zamanda sağlık hizmetinin tabiatını ve sağlık hizmeti sunan ile alan arasındaki
ilişkiyi dönüştürdüğü, farklı bir seviyeye taşıdığı
da bir gerçek.
Hayatsağlık bu sayısında büyük veri, tıp teknolojileri ve yapay zeka gibi son teknolojik gelişmeler
ışığında sahne alan meseleleri ele alıyor.
Keyifli okumalar dileğiyle..
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haberler
Facebook Paylaşımlarından Depresyon Tanısına

İ

çinde bulunduğumuz yüzyılda en
sık görülen psikiyatrik hastalıklar
listesinin ilk sırası hiç şüphesiz depresyona aittir. Gitgide artan yeni vaka
sayısı, her yeni vakayla birlikte büyüyen maddi-manevi kayıplar, gecikmiş
tanılar ve tanıdaki gecikme nedeniyle
yetersiz kalan tedaviler göz önünde
bulundurulduğunda, depresyon hastalığına ciddiyetle yönelinmesi zaruri
hale geliyor. Araştırmacılar ve klinisyenler bilhassa erken tanıya yönelik
hamlelerle, örneğin pratik uygulamaya adapte edilebilecek tarama testleriyle, hastalığın erken dönemde teşhis
edilebileceğini ve geç aşamalarda yaşanan maddi-manevi yıkımların azaltılabileceğini öngörüyor.
Bu öngörüyle gerçekleştirilen geniş
çaplı güncel bir çalışmanın detayları ve
elde edilen çarpıcı veriler ekim ayında
PNAS’ta yayımlandı [Proc Natl Acad
Sci USA. 2018 Oct 30;115(44):11203-

11208]. Eichstaedt ve arkadaşlarının
yaptığı bu çalışma, bir sağlık kuruluşunun acil departmanına başvuran,
114’ü halihazırda depresyon tanısı
almış olan toplam 683 kişilik bir hasta grubuyla yürütülmüştür. Hastane
kayıtlarına göre depresyonla ilişkili
hastalık tanısı almış her bir kişi için
beş kişi kontrol grubu olarak tasarlanmış (114 kişilik depresyonlu hasta
grubu ve 569 kişilik kontrol grubu),
böylece toplumdaki gerçek depresyon
prevalansına yakın bir simulasyon
oluşturulmuştur. Ardından çalışmaya
alınan bu kişilerin tamamının Facebook hesaplarına kendi izinleri dahilinde
erişilerek paylaşımları incelenmiştir.
Araştırmacıların ifadesiyle
bu çalışmanın amacı, depresyon tanısı alan kişilerin,
tanı almadan önceki paylaşımlarında kullandıkları dili
biçimsel ve anlamsal olarak

analiz etmek ve bu analiz sonuçlarını
erken bir depresyon belirteci olarak
kullanabilmektir.
Çalışmayı ayrıntılı olarak incelediğimizde öncelikle Facebook paylaşımlarının uzunluğu, anlamsal içeriği,
paylaşım sıklığı, paylaşımların zamansal örüntüsü ve demografik özellikler
kullanılarak bir matematiksel tahmin
modelinin geliştirildiğini görüyoruz.
Ardından bu tahmin modelinin kişide
depresyon varlığını ya da yokluğunu
belirlemede ne kadar başarılı olduğu
tek tek hasta bazında değerlendirilmiştir. Özellikle tüm parametrelerin
birlikte kullanıldığı durum ile tek
başına anlamsal içerik parametresinin kullanıldığı durum
istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur. Sonuç verilerinde bir diğer önemli
nokta da şu: Analiz edilen
paylaşımlar depresyon ta-

Omurilik Hasarının Tedavisinde Servikal Uyarıcı
Nöronların Rolü

S

ervikal omurilik yaralanması sonucu meydana gelen hastalık ve
ölümlerin ana sebebi solunum fonksiyonlarının bozulmasıdır. Omurilik hasarı tedavisi ile ilgili Ekim 2018’de yayımlanan bir makalede [Nature. 2018
Oct;562(7727):419-422],.yaralanma
sonrası solunumun devam etmesini
sağlayan nöronal bir stratejinin olduğu
gösterilmiştir.
Servikal omurilik bölgesi diyaframı kontrol eden ak madde bölgelerini,
diyaframa uyarı ileten ve duyu girdisi
alan pre-frenik ara nöronları ve frenik
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motor nöronları içerir. Frenik motor
nöronların zarar görmesi ciddi bir
solunum yetersizliğine neden olur.
Omurilikteki bu hasar travmatik ya da
travmatik olmayan şekilde meydana
gelebilir. Travmatik olmayan omurilik
hasarı; spinal dejenerasyon, enfeksiyon, tümör veya damarsal bozukluklardan kaynaklanan hasardır. Travmatik omurilik hasarı ise kaza veya darbe
alınması sonucu meydana gelir. Travmatik hasarın aksine travmatik olmayan yaralanmalarda motor nöronların
kaybına ve ciddi nörolojik sorunlara

rağmen belirgin bir solunum yetersizliği görülmez.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim
insanları, travmatik olmayan durumda solunumun korunmasına izin veren servikal mikrodevrelerdeki değişiklikleri anlamanın, travmatik hasar
sonrası solunum düzenlenmesindeki
potansiyel hedefleri ortaya çıkarılabileceğini düşünmüşler. Çalışma travmatik olmayan omurilik hasarı olan
fareler üzerinde yapılmış. Travmatik
olmayan hasarı meydana getirmek için
farelere kolera toksini uygulanmış ve

haberler
nısı alma tarihine ne kadar yakınsa,
modelin tahmin gücü o kadar yüksek
bulunmuştur. Üstelik tanı tarihinden
altı ay geriye gidildiğinde dahi tahmin
gücü halen istatistiksel olarak anlamlı çıkabilmektedir. Zaman skalasında
düşünüldüğünde, bu model depresyon tanısından ortalama üç ay önce
anlamlı bir güçlülük düzeyiyle zihinsel
hastalığa işaret edebilmektedir.
Çalışmada depresyon tanısı alan ve
almayan kişilerin yaptıkları paylaşımların konu itibariyle de incelenmesi
sonucu ilginç veriler elde edilmiştir.
Bu incelemeye göre, gelmekte olan
depresyona işaret eden belli başlı temalar şu şekildedir: gözyaşı, ağlama,
acı gibi kötü ruh hali göstergeleri, yalnızlık, düşmanlık, nefret, umutsuzluk.
Ayrıca birinci-tekil şahıs zamirlerinin
sıkça kullanımı, kişinin kendine yönelmişliğinin bir belirtisi olup depresyonla güçlü şekilde ilişkilendirilmiştir.
Bilişsel olarak depresyonun, bilhassa benlikle-ilişkili bilgilere takılıp
kalma ve mütemadiyen bu bilgiler

üzerine düşünmeyle ilişkili olduğu
bilinmektedir. Bu durum hastalarda
gelecek korkusu ve endişesini artırmaktadır. Çalışma verileri de bu bilgilerle uyumlu olup, takıntılı düşünceleri ve endişeli ruh halini çağrıştıran
kavramsal kullanımların depresyonla
bağıntılı olduğu görülmüştür. Ayrıca
depresyon tanılı grupta, artmış benlikle-ilişkililiğe uygun şekilde bedensel
yakınmaların ve hastalıkla ilgili tıbbi
atıfların da yüksek oranda kullanıldığı
tespit edilmiştir, ki bu durum depresif
hastaların depresif olmayanlara göre
acil servislere çok daha sık başvurmalarını da açıklar niteliktedir.
Bu çalışma neticesinde gördük ki
her geçen gün büyüyen sosyal medya
ağı ve makine-öğrenme algoritmalarının gelişimi sayesinde sosyal-medya
temelli depresyon-tarama metodları
geliştirmek mümkün ve makul bir
yöntemdir. Sunulan model yoluyla
depresyon üç ay öncesinde tahmin ve
tespit edilebilir, bu sayede erken tanı
ve tedaviyle depresif süreç hastanın le-

frenik motor nöronların %64’ünün
işlevini kaybetmesi sağlanmış. Toksin
uygulandıktan 8 hafta sonra, hasarın
en belirgin olduğu zaman diliminde,
sağlam kalan frenik motor nöronların sinaptik uçlarındaki VGLUT2+
(omurilikteki ana glutamat taşıyıcısı)
sayısının sham kontrol grubuna göre
çok daha fazla olduğu ve frenik motor
nöronların uyarıcı girdisini artırdığı
farkedilmiş. Ayrıca toksin verilen farelerde sham kontrol grubuna göre servikal ara nöronların, korunmuş frenik
motor nöronlarla 2.75 kez daha fazla
bağlantı yaptığı gözlenmiş.
Farmakogenetik yöntemlerle elde
edilen veriler sonucunda, travmatik
olmayan hasarın ardından solunumun
devam etmesini sağlayan mekanizma-

daki hücrelerin servikal
uyarıcı ara nöronlar olduğu ifade edilmiş. Çalışmanın ikinci aşamasında bu
sonuçlardan yola çıkarak
“Servikal ara nöronların
travmatik olmayan hasar
durumunda solunumu
sürdürmeleri, travmatik
hasar sonrası solunumu
düzeltmede onları güçlü adaylar haline getirir”
hipotezini test etmek
amacıyla, travmatik hasarlı farelerde servikal ara
nöronların aktivitesi azaltılmış. İşlem sonucunda
farelerdeki inspirasyon
genliğinin temel düzey-

hine çevrilebilir. Araştırmacıların yeni
öngörülerine göre, oldukça yakın bir
gelecekte telefon sensörlerinin algoritmik analizi, akıllı telefonlardaki GPS
verilerinin kullanımı, sosyal medyada
paylaşılan resim ve videolardaki yüz
ifadelerinin çözümlenmesi gibi farklı
teknolojik modalitelerinin bütünleştirilmesi, depresyonun erken tanısı için
daha gelişmiş sistemlerin devreye girmesine kapı aralayacaktır.
Merve Süzgün

den %69.5 daha düşük olduğu gözlenmiş.
Yapılan tüm bu deneyler sonucunda, servikal uyarıcı ara nöronların normal fizyolojik koşullarda solunumun
sürdürürülmesinde bir fonksiyonunun
olmadığı, bununla beraber omurilik
hasarı (travmatik olan ve olmayan her
iki durumda) sonrasında solunumu
devam ettirmede kritik bir role sahip
olduğu gösterilmiştir. Dolayısıyla bu
çalışma, solunumun motor kontrolünün araştırılmasına yeni imkanlar
sunmakta, akut solunum yolu müdahalesi için anatomik işlem bölgeleri
sağlamakta ve bu nöronların normal
durumlardaki işlevlerine dair çalışmalara kapı aralamaktadır.
Bedriye Nur Üstün
hayatsağlık
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Sigaranın Her Hali Zarar

S

igara kullanımı bağımlılık yapan ve
başta üst solunum yolu olmak üzere
vücudun pekçok bölgesinde ciddi hastalığa yol açan bir alışkanlıktır. Dünya
Sağlık Örgütünün verilerine göre, yılda
7 milyondan fazla insan sigara etkenli
hastalıklar sebebiyle ölmektedir. Son
yıllarda özellikle gençler arasında kullanımı artan elektronik sigaranın (e-sigara), klasik sigara yerine geçeceği ve
e-sigara bağımlılığı oluşturacağı düşünülmektedir.
Ağustos ayında yayımlanan bir makaleye göre [N Engl J Med. 2018 Sep
20;379(12):1099-1102], e-sigaraya olan
bu yönelimi fark eden üretici firmalar,
satışları artımak için yeni nesil e-sigaralar geliştirmeye başlamış ve çıkarıla-

bilir flash diske benzeyen fark edilmesi
oldukça zor bir ürün piyasaya sürmüş.
Araştırmada, yeni ürünün farklı tasarımı, dumanının az (gizli buhar etkisi) ve
kullanımının kolay olması nedeniyle,
özellikle gençler ile tüm tütün tüketicileri tarafından daha fazla tercih edildiği
sonucuna varılmıştır.
Makaledeki verilerde, ürünün küçük olmasına rağmen yüksek düzeyde
nikotin içerdiği belirtilmiş. 2015 yılında bir şirketin patentini aldığı “nikotin
tuzları” teknolojisi, ürünün yüksek düzeyde nikotin içermesinin ana nedeni
olarak gösterilmiş. Eski e-sigaralarda
kullanılan serbest baz nikotinin, kullanıcıların boğazında rahatsız edici bir
his oluşturduğu, ancak nikotin tuzla-

rının yüksek miktarlarda bile bu hisse
neden olmadığı vurgulanmış. Bu yolla
nikotin tuzları teknolojisinin, serbest
baz nikotine göre 2-10 kat fazla nikotin
konsantrasyonu sağlayabildiği, böylece
e-sigaraların, klasik sigaralardan çok
daha fazla nikotinin alınmasına neden
olduğu ortaya konmuştur.
Sonuç olarak, klasik sigaraya alternatif olarak düşünülen e-sigara aslında
sanıldığı kadar masum değil. E-sigaranın zararlarıyla ilgili kamu spotlarını
artırmak, caydırıcı vergiler koymak, internet satışlarını zorlaştırmak gibi önlemler devlet ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşları tarafından alınabilir.

Murat Can Çelik, Furkan Yılmaz

Alkol Tüketiminde Güvenli Seviye Var mı?
Tüketimi büyük bir küresel sağlık
meselesi haline gelen alkol, sosyal kullanımı da olan psikoaktif bir maddedir. Sağlığı riske eden minimum alkol
tüketimini belirlemek üzere 1990-2016
yılları arasında 195 merkezde kapsamlı
bir araştırma yapılmış, alkol tüketimi
hakkında 694 bilgi kaynağı ve 592 çalışma incelenmiştir [Lancet. 2018 Sep
22;392(10152):1015-1035].
Araştırmada alkol kaynaklı ölümlere ve maluliyetle geçen yaşam yıllarına neden olduğu düşünülen 23 risk
faktörü incelenmiştir. Bunların arasında kronik karaciğer, iskemik kalp
hastalıkları, tüberküloz, üst solunum
yolu enfeksiyonları, kanser, hipertansiyon, pankreatit, epilepsi, diyabet,
trafik kazaları ve şiddete eğilim bulunmaktadır. Çalışmada günlük standart
alkol tüketiminin yükselmesiyle hastalık risklerinin de arttığı görülmüştür.
8
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Ayrıca dünyada 15-49 yaş arasındaki
ölümlerin %10’unun alkolle ilişkili olduğu saptanmıştır. Alkolle bağlantılı
ölümler incelendiğinde, 50 yaş üzerindeki kadınların %27,1 ile erkeklerin %18,9’unda yemek borusu, gırtlak,
mide ve pankreas kanserleri tespit
edilmiştir. Düşük-orta seviyede alkol
tüketiminin sınırlı bazı durumlar için
sağlığı koruyucu etkileri olduğu ileri
sürülse de, sağlığın tümüne olan etkisi
göz önüne alındığında zararlarının çok
daha fazla olduğu gösterilmiştir.
Hastalık yükü değerlendirmelerine
göre, risk faktörleri içinde en üst sıralarda alkol kullanımının bulunduğu saptanmıştır. Alkol tüketiminin miktardan
bağımsız olarak nüfus genelinde sağlık
kaybına neden olduğu vurgulanmış, bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık kaybını en aza indiren güvenli bir alkol tüketim seviyesinin olmadığı belirtilmiştir.

26 yıl süren bu çalışmanın sonuçlarına
göre alkol tüketiminin toplam yükü önceki kanıtların gösterdiğinden çok daha
büyük olarak saptanmış ve bu yükün tüketimle arttığı gösterilmiştir.
Araştırmaya göre alkol tüketiminin
sağlık kayıpları üzerindeki potansiyel
etkisinin azaltılması gerekmektedir.
Bunun için de alkol kontrol politikalarının revize edilmesi ve toplumsal
olarak kullanımını azaltma çabalarına
odaklanılması önerilmiştir. Tüketilen
alkol miktarını azaltmak için en kolay ve maliyeti en az olan yöntemlerin
vergilerin artırılması, birim fiyat düzenlenmesi, fiziksel ulaşılabilirliğinin
azaltılması, satış saatlerinin ve reklamlarının kısıtlanması gibi önlemler olduğunu öne sürmüşlerdir.

Naçize Akbıyık

haberler
Nanopartiküllerin Pirinç Üzerindeki Fitotoksik Etkileri
anoteknoloji 20. yüzyılın son
çeyreğinden bu yana hızlı ve
aralıksız olarak gelişme kaydetmektedir. Yaşadığı bu hızlı dönüşüm ve
endüstriyel prototiplerinden elde
edilen yüksek kar marjı sebebiyle
nanoteknoloji ile geliştirilmiş ürün
formları elektronik, tekstil, ilaç ve
gıda gibi birçok farklı alanda karşımıza çıkmaktadır. Önemli nano malzeme formlarından biri metal yüklü
özel moleküler boşluk yapısına sahip
Metal Organik Kafes olarak adlandırılan özel nanopartiküllerdir. Metal
organik kafesler, geniş yüzey alanları,
özel katalitik performansları ve avantajlı kullanım imkanları sunan kristal
yapıları sayesinde, enerji depolama,
ilaç geliştirme ve fotodinamik tedavi
gibi alanlarda kullanılmaktadır. Metal organik kafeslerin önemli bir alt
formu olan gözenekli karbon nanopartiküller üzerine yapılan çalışmaların hızla gelişmesi sebebiyle karbon nanopartikül taşıyan ürünlerin
giderek artacağı düşünülmekte ve
oluşan ürün artıklarının yakın gelecekte farklı doğal ekosistemler ile
etkileşime geçeceği öngörülmektedir.
Yapılan araştırmalar, farklı nanopartikül formlarında olduğu gibi karbon
nanopartüküllerinin de toprak, doğal mikroorganizmalar ve bitkilerde
biriktiğini ve bitkilerin gelişimi üzerinde önemli morfolojik değişimlere
neden olduğunu ortaya koymuştur.
Mayıs 2018’de Journal of Saudi
Chemical Society dergisinde yayımlanan bir makalede [doi.org/10.1016/j.
jscs.2018.05.003] karbon nanopartiküllerin pirinç (Oryza sativa L.)
üzerindeki olası toksik etkileri ince-

lenmiş ve çevresel risk potansiyelleri
hakkında önemli veriler elde edilmiştir. Araştırmada, yirmi gün boyunca
farklı konsantrasyonlarda karbon nanopartiküllere maruz bırakılan pirinç
ekinlerinin morfolojik ve hormonal
yanıtları kaydedilmiştir. Elde edilen
verilerle pirinç kök uzunluğunun
%70 oranında azaldığı, bitki ağırlığının kontrol grubuna kıyasla %33-34
civarında daha az olduğu ve brassinolid, indol propiyonik asit, dihidrozeatin ribozid gibi bitkisel hormonların
salgılanma miktarlarının arttığı gösterilmiştir. Brassinolid, bitki büyümesi ve gelişimi sürecinde, bitkilerin
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N

düşük sıcaklık, kuraklık, tuzlu toprak
ve virüs gibi çeşitli stres faktörleri ile
baş etmesinde önemli bir göreve sahiptir. İndol propiyonik asit, bitkinin
metabolik yolaklarında düzenleyici
etkiye sahipken dihidrozeatin ribozid
ise hücresel bölünme kontrolü ile dal,
yaprak ve gövdenin uzamasını sağlar. Maruziyet sonrasında salgılama
miktarları artan bitkisel hormonlar
karbon nanopartiküllerin toksik etkilerini kanıtlayıcı niteliktedir. Karbon
nanopartikül maruziyetinin pirinç
ekinleri fitohormonları üzerinde
gösterdiği toksik etkinlik, muhtemel
iki noktaya dikkat çekilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu muhtemel
açıklamalardan ilkine göre bitkisel

hormonlardaki dengesiz artış, nanopartikül maruziyeti sonrası bitkilerde bulunan reaktif oksijen türlerinin
seviyesinin yükselmesiyle oluşur.
Diğer muhtemel açıklamaya göre ise
nanopartiküller bitkide bulunan genlerin manipülasyonunu kontrol eder
ve bunun sonucunda hormon sinyal
yolağının bozulmasına sebep olur.
Araştırmacılar daha önce yaptıkları
çalışmalarda da farklı nanopartikül
türlerinin bitkisel hormon regülasyonu üzerinde anormal sonuçlara sebep
olduğunu göstermişlerdir.
Nanopartikül formlarının bitkiler üzerindeki toksik etkileri bu ve
benzeri araştırmalarla çeşitli açılardan ortaya konmuştur. Bilinen toksik
etkiye rağmen tarımsal faliyetlerde
ürün verimini arttırmak, mantar
oluşumunu önlemek gibi amaçlarla nanopartiküller kullanılmakta
ve yaygınlığı giderek artmaktadır.
Araştırmacılar, tarım ürünleri nanopartiküle maruz bırakılmadan önce
mutlaka risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini, kullanılan nanopartikülün verimlilik üzerinde anlamlı
bir fark oluşturmadığı sürece uygulamadan kaçınılmasını tavsiye etmektedir. Kontrolsüz kullanılan nano
malzemenin, parçacık büyüklüğü ve
kristal yapısına bağlı olarak zamanla bitkinin kök, gövde, yaprak gibi
farklı bölgelerinde birikebileceği ve
besin zincirine katılmasıyla birlikte
organizmalar üzerinde sonuçları öngörülemeyen olumsuz etkilere sebep
olabileceği düşünülmektedir.
Şule Nur Karavuş
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haberler
Yapay Zeka Fakültesi

Y

apay zeka, bir bilgisayarın veya
bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara
benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Google arama motoru, Apple
Siri, Samsung Bixby gibi örnekleriyle
yapay zeka uzun süredir hayatımızın içinde. “Daha fazla şeyi daha az
ile yap” ilkesiyle ilerleyen teknoloji
çağında yapay zeka bu amaca hizmet eden en önemli güç haline geldi.
Yapay zekanın son yıllardaki hızlı
yükselişi ise bu konudaki yatırımları
beraberinde getiriyor. Massachusetts
Teknoloji Enstitüsü (MIT), hesaplama sıklığı ve yapay zekanın yükselişi
ile oluşan küresel fırsatları ve zorlukları incelemek için 1 milyar dolarlık bir taahhüt açıklamış ve Ekim,
2018’de yeni bir fakülte kuracaklarını
duyurmuştu. MIT Schwarzman Bilgi İşlem Koleji adında açılacak yeni
fakülteye tek bir bağışçı 350 milyon
dolarlık bağışıyla destek oldu.
Yapay zeka fakültesinin üniversitede 1950’den beri gerçekleştirilen
en büyük yapısal değişim olacağı
düşünülüyor. Söz konusu değişimle
yapay zeka üzerine özelleşmiş elli kişilik akademik pozisyonun açılması
planlanıyor. Bu pozisyonların yarısı
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yeni açılacak dekanlığa bağlı kurulan
yapay zeka fakültesinde yer alırken,
diğer yarısı ise MIT’teki farklı fakülte
ve bölümlerde bulunacak. Düzenlemelerde, MIT’teki diğer bölümlerin
de bilgi işlem ve yapay zeka teknolojileri hakkında donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Bilgi işlem ve
yapay zeka gelişimi konusunda sadece teknik bilgiler açısından değil aynı
zamanda etik kurallar çerçevesinde
de ilerleme sağlamayı hedefleyen
fakültenin bilgisayar bilimi, yapay
zeka, veri bilimi ve ilgili alanlarda çalışma için disiplinler arası bir merkez
olması planlanıyor.

Yapay zeka fakültesi MIT’in pek
çok bölüm, laboratuvar ve araştırma
merkezini birleştirmeyi amaçlıyor.
“Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar
Bilimleri” vb. girişimler, “Bilgisayar
Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı”,
“Veri, Sistemler ve Toplum Enstitüsü”, “Operasyon Araştırma Merkezi”,
“İstihbarat için Araştırma” gibi bir
çok bölümün bu amaçla bir araya
getirilmesi bekleniyor. MIT Başkanı
Leo Rafael Reif bilgisayarın sadece
uzmanların alanı olmadığını, hemen

herkes tarafından yönetildiğini ve bu
durumun da toplumu teknoloji konusunda huzursuz ettiğini söylüyor.
Böylesi bir endişenin önüne geçebilmek adına fakültede, çeşitli disiplinleri ilerletmek veya geriye dönük
analizler aracılığıyla yapılan hataları
düzeltmek için bilgisayar ve yapay
zekadan yararlanılması amaçlanıyor.
Bu yüzden fakültenin, hızla dünyamızı değiştiren bilgi işlem alanındaki ilerlemelerin yanında geleceğin
çığır açan teknolojilerinin sorumlu
bir şekilde uygulanmasını sağlamak
için ahlak ve politika içerikli eğitim
ve araştırmayı da içeren bir merkez
olması planlanıyor.
Yeni kurulacak fakültede bunları
sağlamak için makine öğrenimindeki
ilerlemelerin sonuçlarını incelemek
ve yapay zekanın etiğine yönelik politikaları şekillendirmek; bilgi işlem
ve yapay zekayı diğer disiplinler ile
birleştirerek yeni müfredatlar oluşturmak; araştırmalara hizmet edecek
insanları işbirliği için teşvik etmek ve
araştırmacılara burs imkanları sağlamak gibi hedefler ortaya konuluyor.
Eylül 2019’da açılacak fakültenin
yeni tesis projesinin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Bilgi işlem
ve yapay zekayı her akademik disipline entegre etmeyi, gelişen teknolojide bilgi işlem ve yapay zekanın ahlaki
ve felsefi etkilerini incelemeyi amaçlayan bu projenin kısa ve uzun vadeli
sonuçları merak ediliyor.
Rabia Büşra Şahin

haberler
Oyun Bağımlılığı Artık Bir Davranış Bozukluğu
Olarak Kabul Ediliyor

O

yun oynayamadığınızda yorgun, öfkeli ve gergin mi hissediyorsunuz? Oynadıkça daha çok
oynayasım geliyor, hatta eskiden oynadığım oyunlar artık bana yetmiyor
hep daha iyi ve daha yeni oyunlar
oynamak istiyorum mu diyorsunuz?
Günlük hayattaki aktiviteler, hobileriniz, arkadaşlarla geçirilen keyifli
vakitler artık oyundan daha mı az
önemli hale geldi? Oyun oynamanın kişisel yaşamınıza zarar verdiğini
gördüğünüz halde bırakamıyor musunuz? Ailenize ne kadar süre oyun
oynadığınızla ilgili yalanlar mı söylemeye başladınız? Kişisel problemlerinizden bir kaçış yolu olarak oyunlarınıza mı sığınıyorsunuz? Oyun için
işinizi ya da okulunuzu tehlikeye mi
atıyorsunuz? Belki de oyun oynamak
artık sizin için küçük bir rahatlama
molası olmaktan çıkmış ve bağımlılığa dönüşmeye başlamıştır.
Oyun bağımlılığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kişinin
yaşamını olumsuz etkilediği halde
devam ettirdiği, kontrol altında tutulamayan ve günlük aktivitelerin devamına engel olacak düzeyde vakit alan,
sürekli veya tekrarlayan oyun oynama
davranışı olarak tanımlanmıştır. Kumar ve psikoaktif madde bağımlılığı ile aynı beyin
bölgesinde etki gösteren oyun
bağımlılığının giderek yaygın
bir sağlık problemi haline gelmesi sağlık otoritelerinin bu
konu ile ilgili çalışmalarına
hız kazandırmaktadır. 2018
Haziran’ında DSÖ tarafından yayımlanan Uluslararası

Hastalık Sınıflandırma Sistemi ICD11’de oyun bağımlılığı da bir davranış bozukluğu türü olarak yer aldı.
25 ülkeden ve farklı branşlardan 66
uzmanın katılımıyla gerçekleşen DSÖ
toplantılarında, oyun bağımlılığı ile
ilişkili literatür vakaları ve katılımcıların klinik tecrübeleri üzerine tartışıldı
ve oyun bağımlılığının ICD-11’de yer
alması kararlaştırıldı [Journal of Behavioral Addictions. 7(3), pp. 556–561].
Oyun bağımlılığı ICD-11’de mental,
davranışsal ve nörogelişimsel bozukluklar kategorisinde kumar ve madde bağımlılığı ile birlikte “bağımlılık
yapan davranışlar ile ilişkili bozukluklar” sınıfında yer aldı. ICD-11’de
oyun bağımlılığı semptomları arasında bireyin oyun oynama üzerindeki
kontrolünü kaybetmesi, oyun oynamanın diğer günlük aktivitelerden
daha büyük bir öncelik haline gelmesi
ve olumsuz sonuçlarla karşılaşılmasına rağmen devam eden veya artan
oyun oynama davranışı sıralanmış. Bu
semptomların varlığında oyun bağımlılığı teşhisinin konabilmesi için söz
konusu davranışların 12 ay veya daha
uzun süredir devam ediyor olması gerektiği ifade edilmiş. Belirtilen davra-

nışlardan pek
çoğunu aynı
anda gösteren
kişilerde bu
tanıyı koyma
süresinin kısalabildiği bildirilmiş. Çalışma kapsamında, kişinin
gösterdiği semptomlara göre oyun
bağımlılığı teşhisi; çevrimiçi oyun bağımlılığı, çevrimdışı oyun bağımlılığı
ve spesifik olmayan oyun bağımlılığı
şeklinde üç ayrı alt başlıkta konulabiliyor.
Toplumda görülme sıklığı ile ilgili
yapılan bir çalışmada oyun bağımlılığının Asyalı gençler arasında %10-15
oranında ve batı ülkelerinde ise %110 oranında görüldüğü saptanmıştır.
Oyun bağımlılığının giderek yaygınlaşmasının doğal bir sonucu olarak
tedaviye yönelik çalışmalar da hız
kazanmıştır. Almanya’da oyun bağımlılığını da kapsayan internet ilişkili bozuklukların tedavisine yönelik
servislerin 2015 yılında 2008 yılına
göre 4 kat artmış olduğu görülüyor.
Ülkemizde de giderek yaygınlaşan bu
davranış bozukluğuna karşı önlemler
alınmaya başlanması gerekmektedir.
Oyun bağımlılığı ilgili olarak
gençlere yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılması, epidemiyolojik araştırmaların gerçekleştirilmesi
ve bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi olanakları
sunulması sorunun çözümü
için önem arz etmektedir.
Sümeyye Karakaya
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Yaşam Bilimlerinde
Yeni Paradigma
Muhammed Erkan Karabekmez

M

odern bilim doğada gözlemlenen olayların “nasıl” meydana geldiğinin formüle
edilebildiği ve dolayısıyla olaylar cereyan etmeden önce nasıl cereyan edeceğinin “bilinebileceğinin” düşünüldüğü bir forma sahiptir. Elle hesaplanamayacak işlemlerin yapılmasını sağlayan
bilgisayarlarla, bilimde bir paradigma kayması
başlamıştır. Bilgisayar destekli deney ekipmanları çok hızlı bir şekilde gelişip, daha önceleri
tahayyül edilemeyecek bir hızda tarama yapmaya ve veri üretmeye başlamıştır. Bu durum
daha önce öngörülemeyen birçok sorunu ortaya
çıkarmıştır: üretilen verilerin anlamlandırılması
tamamen farklı bir bilimsel çalışma metodolojisi
gerektirmektedir. Artık matematiksel modelleme, karmaşık ağlar, makine öğrenmesi gibi nümerik yaklaşımlar ve bu yaklaşımların yazılım
araçları halinde uygulanması hemen her bilim
dalı için kaçınılmaz bir hale geldi.
Teknolojik gelişmelerle hücre içerisindeki bütün DNA dizilerinin okunmasıyla (genomik), bütün RNA miktarlarının tayini ile
(transkriptomik) veya bütün protein miktarlarının tayini ile (proteomik) –omik veriler elde
edilebilir hale gelmiştir. Bütün bunlar hücre içi
mekanizmaları ufak parçalar halinde anlamlandırıp birleştirerek bütünü anlama yaklaşımı
12 hayatsağlık

yerine sistemi bir bütün olarak ele alıp şümullü bir şekilde değerlendirme yaklaşımının tesis
edilmesine neden olmuştur. Bu yeni yaklaşıma
sistem biyolojisi adı verilmiştir.
Hücre içerisindeki ana faaliyetlere tekabül
eden genomik, transkriptomik ve proteomik
verilerin dışında birçok farklı büyük veri katmanları mevcuttur. Genom ölçeğinde metabolik modellerin ortaya çıkmasıyla birlikte
metabolomik veriler ortaya çıkmış ve bir insan
hücresi için örneğin 7500 reaksiyon ve 5000
metabolitten oluşan kompleks yapıların eş zamanlı çözümlenmesi hedeflenmiştir. İnteraktomik verilerle hücre içerisinde sayıları 20.000’e
yaklaşan proteinlerin etkileşimleri ağ yapıları
şeklinde irdelenerek bilinmeyen mekanizmalar aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Proteinlerin
üç boyutlu yapılarını çözümlemek fonksiyonel
kısımlarının tespitinde ve dolayısıyla proteinlerden kaynaklanan hastalıklara özel ilaç geliştirmede hayati önem taşımaktadır. Üç boyutlu
yapısı bilinen proteinleri kullanarak amino asit
dizisi bilinen fakat üç boyutlu yapısı bilinmeyen
proteinlerin yapısını makine öğrenmesi metodlarıyla tahmin etmeye çalışan hesaplamalı
yapısal biyoloji neredeyse müstakil bir disiplin
halini almıştır.

İnsan genomunun dizilenmesi oldukça
uzun bir serüven neticesinde tamamlanmıştır.
1990 senesinde başlanan projenin 15 sene sürmesi ve 5 milyar dolara mal olması beklenirken
2001 Şubatında 2,7 milyar dolara tamamlanmış
ve Bill Clinton ve Tony Blair’in ortak basın toplantısıyla duyurulmuştur. Neticede elde edilen
veri daha önceki birçok varsayımı alt üst etmiş
ve aynı zamanda daha önce öngörülemeyen
birçok yeni sorunu ortaya çıkarmıştır. Öncelikle evrimsel gelişmişlikle moleküler kompleksliğin doğru orantılı olduğu varsayımı ve genetik
materyal uzunluğu göz önüne alınarak insanda
100.000 gen olduğu yönündeki projeksiyonların gerçeğin çok üstünde olduğu görülmüştür.
Şu anda tahmin edilen insandaki gen sayısı
20.000 civarı iken yaklaşık 6.000 gene sahip tek
hücreli bir mayadan moleküler mekanizmalarının o kadar da farklı olmadığı ortaya çıkmıştır.
Bu genler 5 milyar harften oluşan, arada boşluk ve noktalama işareti gibi ayırt edici karakterler bulunmayan bir metin oluşturmaktadır.
Dolayısıyla bu metnin nerede başlayıp nerede
sonlandığı bilinememektedir. Protein kodlayan
ekson bölgeleri ile protein kodlamayan intron
bölgelerinin nasıl ayırt edileceği karmaşık sorunlar ortaya çıkarmıştır. DNA dizisinde karşılaşılan sapmaların fenotipik özelliklerle ilişkilendirilmesi hem deneysel hem hesapsal boyutu
olan kompleks projeler gerektirmiştir.
Bu büyük verinin analizi için sarf edilen hesaplamalı çalışmalar tekâmül etmeden dizileme

teknolojisinde devrimsel gelişmeler meydana
gelmeye devam etmiştir. Yeni nesil dizileme
teknolojisiyle artık 1000 dolarlık bir maliyetle
ve sadece iki üç gün içerisinde bir insanın tüm
DNA’sını dizilemek mümkündür. Bu da çok
ciddi bir veri üretimine imkân sağlamaktadır.
İngiltere, Katar ve Türkiye gibi birçok ülkede 10.000 genom, 100.000 genom benzeri
popülasyon genetiği çalışmalarıyla çok hızlı
bir şekilde büyük veri üretimi artmaya devam
edecektir. Global dizileme verisinin 2015 üretiminin 8 PikoBit/sene olduğu tahmin edilmektedir. Sadece üretilen verilerin işlenmesiyle ilgilenen biyoenformatik pazarının küresel ölçekte
2021’de 16-18 milyar dolara erişeceği öngörülmektedir. Ülkemizde senelik genetik tanı test
sayısının tahminen 15.000 civarında olduğunu
söylemek çok yanlış olmayacaktır. İki üç sene
içerisinde bu testlerin tüm egzom ve sonrasında
da tüm genom şekline dönüşmesi kaçınılmaz
görünmektedir. Genom başı maliyetin 100 dolar civarına düşmesiyle birlikte genom dizileme
rutin bir klinik test haline gelebilir. Genomik
verinin boyutu bu anlamda da önemli bir artışa
gebedir.
Yeni nesil dizileme ile tespit edilen RNA
miktarları bazı hastalıklar açısından diyagnostik olarak DNA dizilerinden daha önemli olabilmektedir dolayısıyla önümüzdeki yıllarda RNA
dizileme çalışmalarının da artabileceği öngörülebilir. RNA dizilerinin DNA dizileri gibi sabit
olmaması, aynı hasta için farklı zaman ve ko-
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şullarda yeniden analizini anlamlı kıldığından
yaygınlaşmasıyla üretilecek dizileme verisinin
de çok daha hızlı artacağı öngörülebilir.
Veri-yoğun çağda klinik tıp da dönüşmeye
başlamıştır. Artık hastalıkların değil hastanın
ön plana çıktığı bir tıp yaklaşımına geçiliyor.
4P tıp yaklaşımı diye formüle edilen geleceğin
tıbbının öngörücü [predictive], önleyici [preventive], kişiye özel [personalized] ve katılımcı
[participatory] olacağı düşünülüyor. Genomik,
transkriptomik ve proteomik verisi toplanan
bireylerin hasta olmadan yatkın olduğu hastalıkların tayini, bunların ortaya çıkmasını engelleyecek kişiye özel çözümlerin katılımcı bir
şekilde uygulanmasıyla hastalıkların tedavisine
değil daha hastalık ortaya çıkmadan sağlıklı bireylerin sıhhatini muhafaza etmeye odaklanmış
bir tıp yaklaşımından söz edilmektedir.
İnsan genomu projesinin önemli figürlerinden Craig Venter bir kişinin genomik verisini anlamlandırabilmek için DNA ile fenotip
arasındaki ilişkinin popülasyon içindeki değişimini on binlerce insanın genomik verisi
ile ölçülebilen her türlü fizyolojik göstergesini
(transkriptomik ve proteomik verilerden tutun klinik değerlere ve hatta giyilebilir araçlarla
sürekli toplanan yaşamsal verilere kadar akla
gelebilecek herşey) bir arada değerlendirmek
zorunda olduğumuza işaret etmekte ve bunun
için katetmemiz gereken yolun henüz başında
olduğumuzu belirtmektedir. Dolayısıyla hücre
içerisinden elde edilen büyük verinin, klinik
değerlendirmelerde elde edilen bilgilerin, akıllı
aygıtlarla anlık toplanan yaşamsal fonksiyon verilerinin ve hatta akıllı şehir uygulamalarından
toplanabilecek verilerin popülasyon ölçeğinde
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entegrasyonu ve bir arada değerlendirilmesi ile
sağlıklı kalmaya odaklanacak bir tıp çağından
bahsedilebilir. Klinik karar destek sistemlerinin
bütün bu veri katmanlarıyla zenginleşeceğini
hayal etmek mümkün.
Veri-yoğun çağ sadece yeni hesaplamalı sorunlar üretmekle kalmamakta hukuki ve etik
alanda da önemli açılımlar gerektirmektedir.
Örneğin bütün popülasyonun her türlü fizyolojik ve biyolojik verilerinin üçüncü bir şahısta
bulunması ürkütücü olabilir. Bu üçüncü şahıs
devlet dahi olsa bu veri birikiminin bir kontrol
disütopyasına dönüşmeyeceğinin bir garantisi
yok. Dolayısıyla belki de bu konuda da bir optimizasyon yapılmalı ve vazgeçilen mahremiyet
ile umulan fayda arasında bir denge tesis edilebilmelidir. Bu konuda ülkemizde mevzuat
çalışmaları olmakla beraber yasal sorunların
hızla artacağı ve bunlara uygun mevzuatların
ivedilikle ortaya konması da elzem görünmektedir. Büyük veri analizi ile elde edilen sonuçlara göre alınabilecek aksiyonlar da bir başka etik
ve hukuki sorun alanı açmaktadır. Sitoplazması
(mitokondri kaynaklı hastalıklardan sakınmak
için) başka anneden, DNA’sı başka anneden
ilk bebeğin Meksika’da doğduğu dünyamızda
CRISPR ile müdehale edilmiş sperm veya yumurtalardan bahsedilmeye başlanması kaçınılmazdır. Bütün bu konularda da büyük verinin
hızına yetişecek değerlendirmeler yapmak zaruri görünmektedir. Veri-yoğun çağ birçok sorunu çözerken birçok yeni sorunu yadsınamaz
bir şekilde gün yüzüne çıkarmaktadır. Dolayısıyla veri-yoğun çağ hem bize bazı temel cevaplara asla ulaşamayacağımızı, kısacası determinist anlamda “bilemeyeceğimizi” söylerken bir
yandan da yaşamın kompleksliğini göstererek
bu paradigma değişiminin kaçınılmaz olduğunu ortaya koymaktadır.
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Arttırılmış Gerçeklikle
Tasarlanan Tıp Teknolojileri
Hümeyra Şahin Bektay

İ

nsanların gördüğünü çizme, resmetme, kayıt altına alma eylemi, ilk çağlardan beri her
günün kendi teknolojik araçları ölçüsünde varlığını sürdüren bir eğilim olmuştur. Görülen
ve hayal edilen arasındaki ilişkiyi yansıtan bu
davranış, dijital çağda Karma Gerçeklik [Mixed
Reality] tanımı altında önce Sanal Gerçeklik
[Virtual Reality], ardından popülerleşen Artırılmış Gerçeklik [Augmented Reality] kavramları ile yeniden yerini almıştır. Sanal gerçeklik,
gerçek mekândan tamamen soyutlanmış dijital
bir ortamda sanal nesnelerin görüntülenmesini
tanımlarken, artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek görüntüler içerisine konulmasını ve
3D iki ortamın dijital olarak birleştirilmesini
ifade eder.
Artırılmış gerçeklik kavramı yakın zamanda Pokemon GO oyunu ile duyulmuş olsa da
doğuşu 1968 yılına dayanmaktadır. Harvard
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ivan Sutherland’ın
geliştirdiği Demokles’in Kılıcı [The Sword of
Damocles] adlı başlığa monteli gösterge cihazı
[head-mounted-display] ile kavramın temelleri
atılmıştır.1 Zaman içerisinde ilerleyen teknik,
1990 yılında Boeing’li araştırmacı Tom Caudell
tarafından “artırılmış gerçeklik” olarak adlandırılmıştır.2 1992 yılında ise Louis Rosenberg
16 hayatsağlık

tarafından ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nda (USAF RL) ’’Sanal Armatürler’’
[Virtual Fixtures] isimli ilk robotik artırılmış
gerçeklik sistemi geliştirilmiş ve bu teknik askeri amaçla kullanılmıştır.3
Son yıllarda meydana gelen yenilikler, artırılmış gerçeklik teknolojisinin alanını genişletmiş ve kullanılabilirliğini arttırmıştır. Arkeolojik yapıların simülasyonundan, iç mimari
tasarıma, afetle mücadeleden acil durum yönetimine, askeriyeden oyun, spor ve turizme
kadar çeşitli alanlarda ilerleme kaydedilmiştir.
Modern medikal teknolojiler ise arttırılmış gerçekliğin hızla gelişim gösterdiği ve bilim insanlarının ilgisini çeken güncel alanlar arasında ilk
sıralarda yer almaktadır.
Tıp eğitiminin daha anlaşılır hale getirilmesi ve görsel gerçekliğin desteklenmesi için
tasarlanan yeni materyaller artırılmış gerçeklik
teknolojisini yaygınlaştırmaktadır. Giyilebilir
teknoloji niteliğinde geliştirilen Google Gözlük [Google Glass], tıp eğitimindeki pratiğe
dayalı modüllerin görünebilirliğini geliştirmeyi
amaçlamıştır. Eğiticinin gözünü çevirdiği yöne
odaklanan akıllı kamera sistemi, uygulamalı
dersin uzaktan kolayca izlenip kaydedilmesini
sağlamaktadır. Bu sayede pratiğe dayalı modül-

lere farklı bir uygulama getiren Google Gözlük,
Radboud Üniversitesi Medikal Merkezi tarafından tıp eğitiminde tercih edilmiştir.4 Son yıllarda kullanıma sunulan Microsoft Hololens ise
insanlık tarihi boyunca kadavra diseksiyonu ile
yapılan anatomi eğitiminin, yenilikçi bir yaklaşımla dijital ortamda simülasyon üzerinden
gerçekleştirilebileceğini göstermiştir. Cleveland
Klinik ve Case Western Reverse Üniversitesi
tarafından tıp eğitiminde kullanılan artırılmış
gerçeklik teknolojisiyle tasarlanmış Hololens,
öğrencilere alışılmışın dışında uygulamalı eğitim deneyimi sunmaktadır. İnsan anatomisini
görselleştiren üç boyutlu hologramlar sayesinde tek bir kesitte bulunan farklı doku ve sistemlerin ayrı olarak da incelenebildiği tasarım,
öğrenciye dokunsal geri bildirimde de bulunabilmektedir.5 Benzer bir amaç için başa takılan
ekran formatında hazırlanan CadaVR, sanal
gerçeklik teknolojisinden yararlanarak kullanıcıyı dijital bir anatomi laboratuvarına sokmaktadır. Sanal kadavra görsellerinin parçalanabildiği, çevrilebildiği, elle tutularak keşfedilebildiği sistem, yaşayan kadavra laboratuvarı olarak
nitelendirilmektedir.
Eğitim alanında meydana gelen yeniliklerin yanı sıra, hastalıkların teşhisinde kullanılan
yöntemler de artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri ile başka bir döneme girmiştir. İnsan vücudunun üç boyutlu yapısı göz
önüne alındığında, günümüze kadar gelmiş 2D
görüntülü teşhis tekniklerinin geliştirilmesinin
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.6 Yüzey oluşturma prensibine dayanan görüntüleme metotlarında, çözünürlük kapasitesi aynı anda sadece
tek bir doku tipini fark edebilmektedir. Bu açıdan yüzey oluşturan 2D yöntemler, birden fazla
doku ve organ sisteminin birbiriyle ilişkisini bir
düzlem üzerinden izlemede kısıtlı kalmaktadır.
Pek çok doku ve organın dış yüzeylerinin benzer
yoğunlukta bulunması nedeniyle ayrım noktalarının belirgin olmaması bir diğer kısıtlama
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hacim oluşturma
prensibine dayanan görüntüleme metotlarında
ise doku ve organ yoğunluklarına göre renklendirme yapılmaktadır. Ancak tanı radyolojisinde
yoğun olarak kullanılmasına rağmen bu yöntemlerde de yapıların üst üste binmesi durumu

söz konusudur. Özellikle beyin damar ağının
görüntülemesinde bu durum ciddi bir problem
oluşturmaktadır. Bu iki prensibin dezavantajları
karşılaştırıldığında, tanı radyolojisine yeni bir
yaklaşım sunan artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ameliyat öncesi planlamanın geliştirildiği ve intraoperatif cerrahi işlemlerin iyileştirildiği görülmüştür.7 Dünya genelinde
yapılan yıllık 600 milyon tıbbi görüntülemenin
yarısında 3D teknik kullanılsa da sonuçların
hala 2D monitör düzleminden izleniyor olması
bu iki prensibin dezavantajlarını gündeme getirmektedir.8 Oluşan riskleri önlemek için rutin
uygulanan bu yöntemler üzerinden 3D görüntü
elde etmek üzere Echopixel adıyla bir görüntüleme programı tasarlanmıştır. Karma gerçeklik
teknolojisini temel alan program, BT, MRG,
PET ve ultrasondan elde edilen verileri 2D monitörden 3D ortama aktararak doku ve organların detaylıca incelenebilmesini sağlar. Cihazın
monitörü, kullanıcının baş hareketlerine göre
görüntü alan dört farklı kameraya sahiptir. Sagital, koronal ve aksiyal açı ile kısıtlı olmayan 3D
görüntü bu sayede elde edilir.9
Damar uzunluklarının ölçümünü hedef alan
bir çalışma da Echopixel’in kullanım avantajlarını ortaya koymaktadır. İki grup hasta verisi
üzerinde yapılan araştırmada, internal karotid
arter uzunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ilk veri kümesindeki arter uzunhayatsağlık 17

luklarının 0.94 mm gibi dar bir farkla ölçülebildiği görülmüştür. Karotid arterin eğimleri, belirlenmesi zor yapısı ve düşük seviyede gösterdiği genişlemeler göz önüne alındığında, damar
uzunluğunun dar bir değişkenlikle ölçülmüş
olması, metodun başarısına işaret etmektedir.
Çalışma, 3D ekran ve dokunsal geribildirim sayesinde yöntemin geliştirilmiş tekrarlanabilirlik
ve yüksek doğruluk oranıyla ölçüm sağladığını
ortaya koymuştur.10 Endovasküler operasyonlar üzerinde yapılan bir diğer incelemede ise
3D görüntüleme tekniklerinin avantajları gösterilmiştir. Çalışmaya göre, siroz hastalarındaki
damar dallanmalarını daha net görüntüleyerek
kateterizasyonu kolaylaştıran bu yöntemle,
operatörün doku ve organlara daha iyi hakim
olabildiği ve manevra kabiliyetinde artış izlendiği ifade edilmiştir.6

Görüntüleme tekniklerinin artırılmış gerçeklik ile geliştirilmesi sadece teşhis metotları
için değil, klinikte uygulanan rutin testler için
de avantaj sağlamaktadır. Accuvein ismiyle piyasaya sürülen medikal cihaz, kızılötesi dalgadan yararlanarak ışın yansıtma prensibini temel
alır. Cihazdan yayılan kızılötesi ışın, hastanın
kan dokusu tarafından absorbe edilir. Ardından tekrar damarı çevreleyen dokuya yansır
ve hastanın damar dizilimini haritalandırarak
gözle görülebilir hale getirir. Böylece cihaz
gerçek zamanlı bir damar görüntüsü sunarak
flebotomi (kan alma) esnasında oluşan yanlış
uygulamaların önüne geçilmesine katkıda bulunmuştur.11
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Medikal teknolojilerde artırılmış gerçeklik
ile gelen yenilikler, hastane veya tıp merkezlerindeki uygulamalarla sınırlı değildir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi oyun, navigasyon,
bilişim, sosyal ağ gibi popüler uygulamalarda
normal görme fonksiyonuna sahip bireyler baz
alınarak kullanılmaktadır. Oysa teknolojinin
görme bozukluğu bulunan kişilerde yaşam kalitesini arttırmak amacıyla kullanılması özgün
bir düşünce içermektedir. Oxsight ismiyle 2016
yılında sunulan bir tasarım, görme bozukluğu
yaşayan kişilere görüşün yeniden kazandırılmasını amaçlamıştır. Tasarım, görme merkezinin hasar almadığı görüş bozukluklarında
beynin ortamdaki ipuçlarını algılamaya açık
olmasından yararlanır. Objeden gelen renk ve
boyut verilerinin iyileştirilerek beyne ulaştırılması, merkezi sinir sisteminde hala var olan
görme kabiliyetinin yeniden kullanılabilmesini
sağlamıştır. Sistemin temel prensibi olan işitsel-dokunsal etkileşim paradigması sayesinde birey işaret ederek, dokunarak, konumunu
veya yönünü değiştirerek etrafındaki nesneleri
algılayabilmektedir. Diğer duyu yetileriyle beyne gelen ipuçları görsel bir veri haline getirilir
ve görme bozukluğu yaşayan kişilere bu sayede
günlük yaşamda belirgin bir yarar sağlanmış
olur.12
Artırılmış gerçeklik sayesinde bireyin yaşam
kalitesinin geliştirildiği bir diğer uygulama ise
radyasyon maruziyetinin ölçülmesidir.13 Radyasyon temelli işlemler her ne kadar “mümkün
olduğunca az” prensibine dayanarak uygulansa
da kemik iliği, tiroit ve lenf bezleri gibi radyasyona duyarlı doku ve organlar üzerinde belirli
kanser tiplerine yol açabilmektedir.14 Uzun mesai saatleri boyunca radyasyona maruz kalan
sağlık çalışanlarında vücuda geçen ışımanın
tespit edilmesi, patolojik risklerin önlenebilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Yapılan bir
çalışma, sağlık personellerinin maruz kaldıkları
günlük radyasyon oranını, artırılmış gerçeklik
teknolojisi ile izlemeyi başarmıştır. Böylece aşırı yükleme sonucu oluşabilecek hayati risklerin
önüne geçilmesi amaçlanmıştır.15
Görsel teknolojiyle gelen medikal yeniliklerin tıbbi bilimlere ve teşhis-tedavi uygulamalarına dair meşakkatli ve zaman alan süreci

kolaylaştırdığı aşikardır. Artırılmış gerçeklik
özelinde bahsedilen yöntemlerle, sağlık sistemindeki yanlış uygulamaların önüne geçilmesi
hedeflenmiş ve tekniğin kullanıldığı klinik çalışmalara dair olumlu sonuçlarının artmasıyla
bahsedilen amaca ulaşılmıştır. Artırılmış gerçeklik de bireysel düzeyde insan hayatına girebileceği noktayı, bahsedilen medikal teknolojiler alanında bulmuş, sektörel bazda ise mesleki
alanlara nüfuz alanını genişletme, hızlı iş üretme, öngörü oluşturabilme, verim artışı, pratik
sonuç alma gibi farklı fonksiyonlar kazandırarak son yüzyılın ilgi çekici yenilikleri arasında
yer almayı başarmıştır. Günden güne gelişimine ivme kazandıran görsel teknolojiler, küçük
ölçekte insan hayatını pratik hale getirmeyi
amaçlasa da büyük resme bakıldığında mekânı sınırsız ve kişiye göre tasarlanabilir kılma
eğilimi göstermektedir. Genel yaklaşım karma
gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
uygulamalarının insan hayatına katkı sağladığı
yönünde olsa da yakın gelecekte sanal ile gerçeğin kişiden kişiye değişkenlik göstermesine
etkisinin olabileceği de üzerinde titizlikle durulması gereken bir yorumdur.
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Tanınmış Şahsiyetlerin
Toplumsal Sağlık Davranışlarına Etkisi:
Angelina Jolie Örneği
Fatmanur Babalı

T

oplum tarafından tanınan ve saygı gören
kişiler bir anlamda toplumsal kanaat önderleridir. Bu kimseler geniş kitlelerce takip
edilir ve çok sayıda insanın yaşamını etkileyebilirler. Her hareketleri kolayca takip edilebilen
ünlülerin, takipçilerinin hayatlarına bilinçli veya
bilinçsiz olarak yön vermesi son derece olağan
bir durumdur. Medya organlarının da desteği
ile ünlülerden etkilenme akımının artışı, toplum
nezdinde kısa sürede büyüyen geçici trendler
oluşturur. Ancak nadir de olsa bu etkilerin uzun
süreli devam ettiği ve anlamlı bir fark oluşturduğu durumlar mevcuttur.1
Sağlıkla ilgili süreçlerde karar verme mekanizmasına, tanınmış bireylerin etkisi yeni ortaya
çıkan ve geçici bir trend değildir, aksine önemli
örnekleri olan eski bir toplumsal alışkanlıktır.
İnsanlar genellikle güvenilir ve medyada görünürlüğü yüksek olan ünlülerin sağlık ile ilgili
yaptığı toplum yararına açıklamaları ve paylaştıkları bireysel deneyimleri ilgi ile takip etmektedirler. ABD’li politikacı Bob Dole’nın bir ilaç firması ile birlikte yürüttüğü farkındalık çalışması
ve aktör Julie Andrews’ın osteoporoz ilacı reklamı için televizyona çıkması bu alanda ilk örneklerdendir. İngiliz televizyon oyuncusu Jade
Goody’nin servikal kanser nedeniyle ölmesi,
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sonraki ay İngiltere’de servikal kanser görüntüleme oranlarının geçen yılın iki katına çıkmasına
neden olmuştur.2 Gelgelelim modern medyanın
hızla geniş kitleleri etkileyebilen karakteri ve
yeni iletişim teknikleri sayesinde ünlülerin etkisi
bugün her zamankinden daha büyük çaplı, uzun
süreli ve kontrol edilmesi güçtür.
Ünlülerin sağlıkla ilişkili davranışları, bilimsel tıbbi veriler açısından doğru kararlar olduğunda toplumu yönlendirmek için güçlü bir
halk sağlığı aracı olabilir. Fakat yeterli bilgi sahibi olunmadığında ünlülerin tıbbi tavsiyeleri
sağlık profesyonelleri ile anlaşmazlık içinde olmaktadır. Mevcut kanıtlarla desteklenmeyen bu
uygulamalar toplum sağlığı açısından tedirgin
edicidir. Örneğin prostat kanseri için kanıta dayalı olmayan ve muhtemelen tehlikeli bir “kendi kendine teşhis” tekniğinin İngiliz televizyon
sunucusu Sir Michael Parkinson tarafından teşvik edilmesi, pek çok hastayı uygun tıbbi teşhisi
aramaktan alıkoymuştur. Benzer şekilde aktör
Suzanne Somers destekleyici kanıtlar yönünden
yetersiz olmasına rağmen prostat kanseri tedavisinde proteolitik enzimlerin savunuculuğunu
yapmıştır. Ancak kemoterapi ile Somers’ın proteolitik enzim tedavisini karşılaştıran randomize
kontrollü bir çalışmaya göre bilinen tedavinin

önemli ölçüde daha uzun sağkalım oranı ve yüksek yaşam kalitesine sahip olduğu anlaşılmıştır.2
Ünlülerden etkilenme akımının belki de en
popüler örneği ise 2013 Mayıs ayında, ünlü aktris ve insan hakları gönüllüsü Angelina Jolie’nin
“My Medical Choice” başlığı ile New York Times’da yayımladığı makalesi ve sonrasında uzun
süre medyayı meşgul eden genetik test tartışmasıdır. Jolie yazısında BRCA1 gen mutasyonuna
sahip olduğunu ve ailesel meme kanseri riski taşıdığını, bu sebeple risk azaltıcı çifte mastektomi
(iki memenin de alınması) operasyonu geçirmeye karar verdiğini anlatmıştır. Mevcut literatür
de BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki bazı onkojenik mutasyonların meme ve ovaryum kanseri
geliştirme riski ile ilişkili olduğu bilgisini desteklemektedir. Bu kanserlerin genel insidansını ve
mortalitesini azaltmak için BRCA mutasyonlarının taşıyıcılarında kimi zaman profilaktik çifte
mastektomi önerilmektedir.3

incelenmiştir.4 Buna göre medyanın ve ünlülerin teşvikinin çifte mastektomi sıklığında artışa
neden olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca Jolie’nin
açıklamasından sonra yapılan bir ankette kadınların %57’si mutasyonlu BRCA1 genine sahip olmaları durumunda cerrahi operasyon geçirmek
isteyeceğini belirtmiştir.5
Harvard Üniversitesi sağlık hizmetleri politikası departmanından Sunita Desai ve Anupam
Jena’nin yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre,
Angelina Jolie’nin 2013 yılında geçirdiği operasyon ve sonrasında yayımlanan New York Times
başyazısının ardından ABD’de genetik test yaptıran 18-64 yaş arası sigortalı kadınların sayısında büyük ve hızlı bir artış olmuştur.6 Ancak 2013
itibariyle yedi ay boyunca takip edilen toplam
mastektomi operasyonu sayısında değişim olmamış, BRCA1 testini yaptırmış kadınların total
mastektomi oranında ise azalma olduğu görülmüştür. Dolayısıyla Angelina Jolie’nin yaşadık-
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Jolie yazısında ayrıca tüm kadınları, özellikle
ailesel meme kanseri hikayesine sahip olanları
genetik testler konusunda teşvik etmiş, bu sayede toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlamıştır. Bu kararı ile kısa sürede dünya çapında etki
oluşturmuş, halkın ve medyanın ilgisini çekmeyi
başarmıştır. Öyle ki medikal yayınlarda ve literatürde, tanınmış kişilerin halkın sağlıkla ilgili
kararlarını etkilemesi durumuna “Angelina Jolie
Etkisi” adı verilmiştir.
Cerrahi Onkoloji dergisi Nisan 2016 sayısında göğüs kanseri tanısı konmuş ünlülerin
seçtikleri tedaviyle ilgili çıkan medya raporları

larından etkilenilerek yapılan BRCA mutasyon
testlerinin, muhtemelen koruyucu mastektomi
gerektiren BRCA mutasyonlarını saptayamadığı
düşünülmüştür. Ancak yine de yüksek maliyetli pek çok genetik test yaptırıldığı ve bu testleri
yaptıran kadınlarda gereksiz endişe meydana
geldiği görülmüştür.
Desai ve Jena’nın eksik kaldığı noktalardan biri
ise çalışmanın Jolie’nin makalesinin yayımlanmasını takip eden altı ay gibi kısa bir süreyi kapsamasıdır.6 Buna karşın 2018 Mayıs ayında Alexander
Liede ve arkadaşları tarafından yürütülen çalışmada, 1997-2016 yılları arasında gerçekleşen BRCA1
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genetik testi ve risk azaltıcı çifte mastektomi oranları incelenmiştir.7 Buna göre mastektomi operasyonlarında ve genetik test yaptırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiş ve bu artışın
uzun süre devam ettiği bildirilmiştir. Bu durumda
Angelina Jolie’nin BRCA1 gen mutasyonu ile ilgili
yazdığı makalenin hem geniş kitlelere ulaştığı ve
uzun süre gündemdeki yerini koruduğu, hem de
ciddi sağlık kararları almada etkili olduğu ortaya
konmuştur.
Jolie’nin yazısından doğan etkilerin halkın yararına mı yoksa zararına mı olduğu hala
tartışılmaktadır. Ayrıca ünlülerin ve medyanın sağlık kararlarını etkilemesinin sonuçları,
tavsiyenin doğruluğuna ve uygulanabilirliğine
göre değişmektedir. Ünlülerin onaması, kanıta
dayalı uygulama ve sağlık okuryazarlığını arttırma yönünden faydalı veya hasta eğitiminde
çabayı azaltıcı olabilir. Buna ek olarak çoğu zaman bu yöntem devletin kamu bilinçlendirme
projelerinden daha etkili ve daha az maliyetlidir.
Ancak ünlülerin, halk sağlığı ile ilgili konularda
insanların kaygılarını ve tercihlerini bu denli etkilemeleri her zaman olumlu yönde olmayabilir.
Özellikle halk sağlığını ilgilendiren bir konuda
belli bir ürünün veya uygulamanın doğrudan tüketiciye tanıtımının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanıma yol açması son derece olağandır. Genetik
test uygulanmadan önce genetik danışmanlık
alınmaması sonucu, yalancı pozitif/yalancı negatif sonuç elde edilmesi riski mevcuttur. Bu
sebeplerle hasta odaklı genetik danışmanlık ya22 hayatsağlık

pılması, sonrasında tedaviden beklenen fayda ve
oluşabilecek sorunlar hakkında hastaların ayrıntılı bilgilendirilmesi zorunlu hale gelmektedir.
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BATI’DAKİ BİYOMEDİKAL ETİK TARTIŞMALARINDA

ÖZERKLİK VE İNSANLIK ONURU
Heike Baranzke
İngilizce orijinalinden çeviren

M. Kemal Temel

Kök hücre araştırmaları, reprodüktif insan klonlama tasarıları, kimerizm ve
transgenez ürünü canlıların yaratımı vb. hususların tartışıldığı ve böylece
kimin (ya da neyin) bir “insan” olduğunun biyolojik bakımından dahi sorgulandığı günümüzde, “insanlık onuru“ içeriği her zamankinden de tartışmalı ve
muğlak, geçmişteki sağlam yeri artık oynak bir nosyon haline gelmiştir. Dr.
Baranzke, esaslara dair bu eserinde, bir süredir yerli yersiz bir biçimde kullanılmakta oluşundan ötürü halihazırda anlamı bulanıklaşmış olan bu esasi
kavrama açıklık getirmeye girişmekte, bunu yaparken de kavramın antikiteden moderniteye dek tarihi süreçte beslenmiş olduğu eklektik kaynaklara ve
dolayısıyla geçirdiği girift gelişime etraflıca değinmektedir. Alman biyoetiği
ile Amerikan biyoetiği arasındaki yaklaşım farkına dikkat çekmekte, çeşitli etik perspektifleri ve bunların sonuçlarını kıyaslamaktadır: özne-odaklılık,
muhatap-odaklılık, eylem-odaklılık. Dr. Baranzke’nin bu çok yönlü çalışması,
“insanlık onuru“nun gerek tarihini, gerekse bugünkü etik rol, anlam ve yerini
inceleyenler için Türkçe literatürde yararlı bir kaynak olacaktır.
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Derin Öğrenme
Nasıl Çalışır?
Ömer Kırbıyık

B

ilinç problemi çok uzun zamandır felsefe ve
bilimi peşinden sürüklemeyi başarıyor. Kimine göre metafiziğin son kalesi, kimine göre bir
yanılsamadan ibaret olan bilinç hakkında emin
olduğumuz tek bir şey var, o da bilinç için çoğunluğu tatmin eden bir açıklamaya sahip olmadığımız gerçeği. Bilincin doğasına dair araştırma
sahası içerisinde yer alan yapay bir bilincin üretilip üretilemeyeceği sorusu etrafında şekillenen
çalışmalar, bu araştırma sahasının tümüne ışık
tutacak çok değerli bilgiler elde etme fırsatını
bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla yapay zekâ çalışmaları hem bilincin bilgisine dair önemi ile
hem de endüstriyel anlamda yaygın uygulamaları ile günümüzde oldukça ilgi çeken bir çalışma
alanı konumunda. Pek çok yapay zekâ araştırmacısının 2012 yılından beri odaklandığı derin
öğrenme yöntemi görece sessizce ilerleyen çalışmaları kış uykusundan uyandırdı ve işleri toplu
konut reklamlarında dahi yapay zekâ kavramının kullanılması boyutuna kadar getirdi.
Öte yandan yapay zekânın bu denli popüler olması ve yapısı itibariyle spekülasyonlara
müsait olması pek çok sorunu ortaya çıkarıyor. Heyecan verici sonuçları nedeniyle insanlar yapay zekâ çalışmalarının da herhangi bir
mühendislik problemi gibi belirli bir modelle
24 hayatsağlık

çözülmeye çalışılan gelişime açık ve muhtaç
bir yapıda olduğunu unutup felaket senaryoları
üretebiliyorlar ya da gerçekçi olmayan beklentilere girebiliyorlar. Yapay zekâ fanusunu bir
nebze de olsa açmak amacıyla bu yazıda derin
öğrenmenin temel işleyiş şekli teknik detaylar izole edilerek bir örnek üzerinden sezgisel
düzlemde incelenecektir. Böylece matematiksel yoğunluğu nedeniyle güncel yapay zekâ
yöntemlerine mesafeli duran felsefe, psikoloji,
sinirbilim, dilbilim ve bilişsel bilim gibi yapay
zekâ ile dolaylı yoldan ilgili disiplinlere mensup
araştırmacıların da konu hakkında fikir edinmesi amaçlanmaktadır.
Yapay Zekâ, Yapay Öğrenme ve Derin
Öğrenme Arasındaki Fark
Bir bilgisayar bilimleri disiplini olarak yapay
zekâ [artificial intelligence], zeki bir canlıdan
beklenecek davranış ya da muhakeme yeteneğini
bilgisayarlar ile gerçekleştirebilme yetisidir. Yapay öğrenme [machine learning] ise yapay zekânın alt dalıdır ve programın mevcut veri üzerinden bir takım çıkarımlar yaparak sorunu bir
optimizasyon problemi haline getirip ilerlemesi
amacını güder. Mesela bütün kombinasyonları
göz önüne alarak her durum için ne yapılması
gerektiğini tek tek kod hafızasında bulunduran

Impuls hücre gövdesine
doğru taşınır
Dendritler
Çekirdek

Hücre gövdesi

Akson sonu

Akson dalları
Akson
Impuls hücre
gövdesinden aksona
doğru taşınır

Dendrit
Akson
sonu

Sinaps
Hücre
gövdesi
Aksonal çıktı
Aktivasyon
fonksiyonu

Şekil 11

bir satranç programı bir yapay zekâ çalışması
örneğidir fakat yapay öğrenme örneği değildir.
Bir problemin yapay öğrenme çerçevesinde çözülmesi için programcının tüm detayları kodlamasına gerek kalmadan programın gerekli bilgileri veri üzerinden çıkarabilmesi beklenir. Derin
öğrenme [deep learning] de yapay öğrenmenin
daha az müdahale gerektiren fakat veriye daha
çok ihtiyacı olan özelleşmiş bir alt dalıdır.
Derin Öğrenme Yeni Bir Çalışma Alanı mı?
Yapay Sinir Ağları prensipleri itibariyle yeni
ortaya çıkmış bir çalışma alanı değildir. McCulloch ve Pitts 1943’te dönemin nöroloji bilgisine dayanarak bir takım modeller hazırladılar.2
1954 yılında IBM’de araştırmacı bir grup McGill Üniversitesindeki nörobilimcilerle ortak
çalışmalar yürüterek günümüze dek uzanacak
multidisipliner bir beraberliğin ilk adımlarını
attılar.3 1969’da ise Marvin Minsky ve Seymour
Papert, Perceptrons4 isimli kitaplarında derin
katmanlı modellere geçilmesi için henüz erken
olduğunu yazdı ve onların bu alandaki otorite
konumunda olmaları diğer insanların araştırma faaliyetlerinin de başka yönlere çevrilmesine sebebiyet verdi.
Günümüzde ise artan hesaplama kapasitesi
ve çeşitli teknik ilerlemeler nedeniyle bu çalışmalarda tekrar canlanma yaşanıyor. Derin öğrenme
imaj, dil, ses ve daha pek çok uygulama alanında
en etkili yöntemlerden biridir ve bu yöntem kolay kolay rüzgarını kaybedeceğe de benzemiyor.

Derin Öğrenme Beyin Gibi mi Çalışır?
Yapay sinir ağları modellerinde temel fikir
sinaptik bağların güçlerinin w ile gösterilen
değişken parametreler ile tutulması ve bu parametreleri veriyi işledikçe değiştirerek daha iyi
bir temsilin sağlanmasıdır. Hesaplamada kullanılan modelde yapay sinir ağları çok katmanlı
olduğu için derin öğrenme olarak adlandırılır.
Matematiksel modelde bir nörona gelen her
x kendi parametresi w ile çarpılır ardından o
nörona özgü bir b sabiti ile toplanır. Daha sonra ilgili nöronun belli bir aktivasyon değerini
aşıp aşmadığına bakılır. Matematiksel modelde
nöronların ateşlenme zamanları göz ardı edilerek sadece ateşlenme frekansları dikkate alınır.
Nöronların ateşlenme frekansları normal hesaplanan çıktının aktivasyon fonksiyonundan*
geçirilmesiyle -değerinin değiştirilmesiyle- modellenir daha sonra bu sayı bir sonraki bağlantıya iletilir. Aktivasyon fonksiyonu aynı zamanda
aktivasyon değerinin aşılıp aşılmadığını da dolaylı olarak kontrol eder. Bu bilgiler ışığında biyolojik model ile matematiksel model arasında
ilişkiler kurmak elbette mümkündür fakat bu
benzerlik iddiasına pek çok itiraz da mevcuttur.
Biyolojik modeller elbette bu kadar basit değiller ve çok farklı varyasyonları mevcut. Bunun
gerçek anlamda bir benzerlik mi yoksa bir imitasyon mu olduğuna dair tartışmalar sürmekle
birlikte bu konu okuyucunun takdirine bırakılmıştır.5,6

* Buradaki aktivasyon fonksiyonu matematiksel modelin iyi çalışması için hayati öneme sahiptir. Sistemin
nonlineerliğinin hesaplama kapasitesine olan etkisini incelemek için bkz. [Michael A. Nielsen, “Neural Networks
and Deep Learning”, Determination Press, 2015]
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Şekil 2: Bilgisayarda temsil edilen hali 28x28 Matris

Bir Uygulama Örneği
İmajlar üzerinden kanser olup olmadığını
tespit edebilen, bir insanın sesini taklit edebilen, başarılı ölçüde çeviri yapabilen ve gazetelerde hatta reklamlarda yapay zekâ kelimesini
duymamıza yol açan derin öğrenme tekniğinin
aslında görece basit bir çalışma şekli var. Gelişmiş yapay sinir ağı mimarilerini ve matematiksel yoğunluğu olan kısmını arka planda bırakarak bir örnek üzerinden derin öğrenmenin
çalışma prensiplerini inceleyelim. El yazısı rakamların olduğu ve her bir resmin yalnızca bir
rakam içerdiği MNIST7 veri seti üzerinden bir
örnekle başlayalım.
28x28 piksel çözünürlükte olan bu resimler
yalnızca siyah ve beyaz renklere sahip olduğu
için her bir piksel 0 ile 255 arasında değişen sayılar ile temsil edilir. Bir pikselin değer olarak
0’a sahip olması onun tamamen siyah olmasını belirtirken 255 olması ise tamamen beyaz
olduğu anlamına gelir. Aradaki geçişler ise ton
farklılıklarını yansıtır. Eğer renkli bir resim ile
uğraşıyor olsaydık her piksel kırmızı, yeşil ve
mavi için ayrı ayrı 0 ve 255 arasında değişen bir
değer ile temsil edilecekti. Örnek için Şekil 2’ye
bakınız.
Artık elimizdeki görseli sayısal değerler bütününe çevirdiğimize göre yapay sinir ağı modelinin resimlere neler yaptığına göz atmaya
başlayabiliriz. Şekil 3’te yuvarlak ile gösterilen
her bir nöron kendisine gelen girdiyi ve girdiyle bağlantılarına bağlı olan ile bir sayı değeri26 hayatsağlık

ni, aktivasyon değeri de denebilir, tutmaktadır.
Nöronlar arasındaki bağların görüldüğü üzere
belirli kuvvetleri var. Bu kuvvetlerin kümesi ve
nöronlara ait sabitler modelin parametreleri
olarak adlandırılıyor. Modelin parametrelerine
başta rastgele değerler atanıyor çünkü bu kadar
yüksek boyutlarda çalışırken iyi sonuç verecek
değerleri tahmin etmek mümkün değil. Aslında modelin yeni veri geldikçe öğrenmesini, bir
röntgen filminde anomali olduğunu tahmin
etmesini ya da çeviri yaparken hangi kelimeyi
seçeceğine karar vermesini sağlayan şey bu parametreler bütünü. Bu parametreler her gelen
yeni resimle birlikte güncelleniyor ve model
yavaş yavaş ulaşması gereken noktaya ilerliyor.
Şimdi gösterimin kolaylığı açısından bütün
resmin sadece 1 pikselden oluştuğunu, o pikselin değerinin bir tam sayı olduğunu düşünelim.

Şekil 3

Piksel Değeri

Lezyon

8

Yok

13

Var

6

Yok
Şekil 4

Şekil 4’teki tablodaki gibi bir veri olduğunu hayal edip, verilen resimde lezyon olup olmadığını anlayan küçük bir yapay sinir ağı inşa edelim.
Lezyonun varlığı ya da yokluğu açısından 2
durum söz konusu olduğu için son katmana 2
nöron koyduk. Bu nöronlardan eğer yukarıdakinin değeri yüksekse lezyon var aşağıdakinin
yüksekse lezyon yok şeklinde modelleyeceğiz.
Model parametreleri (nöronların bağlantılarının güçleri ve sabitler) ilk başta rastgele olarak başlatılır (Şekil 5).
Bağlantı Ağırlıkları = [{3,-1},{3,3},{2,1}]
Sabitler = [{7,8},{9},{10,11}]

relerini güncellemeyi öğrenmesi için bir ceza
fonksiyonu tanımlayacağız. Modelden ceza
fonksiyonunu minimize etmesini isteyeceğiz
dolayısıyla problemimiz artık bir optimizasyon
problemi haline gelecek. Örnek bir ceza fonksiyonunu şöyle tanımlayabiliriz:
Ceza=Doğru olan sınıfın skoru/Yanlış olan
sınıfın skoru
Böylece modeli doğru olan sınıfın skorunu
yükseltip diğer sınıfın skorunu düşürmesi için
teşvik etmiş olacağız. Gerçek uygulamalarda
matematiksel açıdan kullanışlı olması için daha
farklı bir fonksiyon kullanılıyor olsa da temel
mantık bu şekildedir.
Öğrenmenin gerçekleştiği belki de en önemli aşama ise parametrelerin yani nöronlar arasındaki bağlantıların ve sabitlerin değerlerinin
değiştiği aşamadır. Burada ceza fonksiyonunu
kullanarak modelin hesaplama grafiği üzerinde
türev almamızı sağlayan Geri Yayılım Algoritması8 devreye giriyor.
Geri Yayılım Algoritmasının çalışmasının
ardından parametrelerin güncellendiğini varsayalım. Şimdi piksel değeri 13 olan imaj ile aynı
işlemler tekrar edecek ve Şekil 7’deki durum
oluşacak.

Şekil 5: Piksel değeri 8 olan imaj bütün nöronlardan geçtiğinde
Şekil 6 elde edilir.

Şekil 7

Şekil 6

Başlangıçta 8 piksel değerine sahip veriyi
girdiğimiz için modelimizden lezyon yok çıktısını bekliyorduk. Ancak sonuçta lezyon var
çıktısını okuduğumuz nöron daha büyük değere sahip olduğu için modelimiz yanlış bir sınıflandırma yaptı. Modelin veriye göre paramet-

Yine aynı şekilde ceza fonksiyonuna buradaki hata payını ekleyip Geri Yayılım Algoritması ile nöronlar arasındaki bağlantıları güncelliyoruz. Şimdi piksel değeri 6 olan imajı işleyelim.(Şekil 8)
Şu an elimizdeki ağırlık ve sabitleri kullanarak veri setimizdeki tüm noktalarda doğru
tahmin yapabilen bir model oluşturduk. Şu ana
kadar lezyon olup olmadığı bilinen resimlerle
modelin parametrelerini güncelledik. Bu aşamaya modelin eğitilmesi adı veriliyor. Daha
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Şekil 8

sonra elimizdeki yeni bir imajda lezyon olup
olmadığını tahmin etmek için piksel değerini
elde edip, modelden geçirip sonucu aynı şekilde okuyacağız.
Bu anlatımdan fark edileceği üzere temel
olarak yapay sinir ağlarıyla yapmaya çalıştığımız belli girdileri verdiğimizde belli çıktıları
verecek karışık bir fonksiyon bulmak. Bunu
yapmak için girdiyi belli sayılarla çarpıp belli sayılarla toplayan bir model hazırlıyoruz ve
daha sonra bu sayıları güncelliyoruz. Elimizdeki veri setine bakarak daha basit bir formül
bulmak da mümkündü fakat veri seti çok büyük olduğunda -imajların da sadece 1 değerden değil milyonlarca değerden oluştuğunu
düşünürsek- tüm veriyi kapsayacak basit bir
formül oluşturmanın kolay bir yolu yok. Fakat
derin öğrenme yöntemi ile on binlerce resimden oluşan bir veri setini daha büyük bir model yani daha fazla parametre kullanarak yine
bu şekilde tahmin edebilen bir sistem tasarlayabiliriz. Dikkat edilmesi gereken bir nokta ise
modelin eğitimini model verinin geneli hakkında doğru çıkarımda bulunmaya başladığında sonlandırıyor olmamız. Bütün veri için
doğru çıktı vermesini beklersek ceza fonksiyonu minimum olacaktır fakat bu sefer elimizde
herhangi bir istatiksel dağılımı öğrenmemiş
sadece veriyi ezberlemiş bir model olacaktır ki
bu da pratikte kullanışsızdır.9
Derin Öğrenmenin Gücü Nerede Yatıyor?
Normal yöntemlerin aksine derin öğrenmede imajın hangi bölgelerine nasıl dikkat
edileceği yönünde modeli yönlendirmiyoruz.
Araştırmacılar ses tanıma, çeviri gibi problemleri çözecek algoritmaların genel olasılıkları
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kapsamasının mümkün olmadığını düşünüyor. Yani klasik algoritmaların varyasyonlara
gerekli tepkiyi veremediklerini düşünüyorlar. Örneğin imajdan yüz tanıma probleminde aynı kişinin saçlarının, sakallarının ve yüz
ifadesinin değişmesi gayet normal. Fakat aynı
kişinin her fotoğrafta aynı kişi olduğuna karar
verecek çok başarılı bir klasik algoritma henüz
elimizde yok hatta böyle başarılı bir algoritmanın bulunmasının mümkün olmadığı da iddia
ediliyor. Bu noktada yapay sinir ağları genel
yaklaşımı değiştirerek bir anlamda algoritmik
bakış açısından fonksiyonel bakış açısına geçiş
yapıyor, verinin anlamıyla uğraşmaktan ziyade verinin içinde sayısal bir örüntü arıyor.
Öte yandan bu yöntemde özel bir yönlendirme gerekmediği için çok fazla veriye ve hesaplama gücüne ihtiyaç duyuluyor. Özellikle
son yıllarda her yerde duyduğumuz verinin
önemine dair konuşmaların bir sebebi de bu.
Bahsedilen koşullar sağlandığında derin öğrenme pek çok ses, dil, imaj gibi problemde
onlarca yıldır üstüne çalışılan klasik algoritmalardan çok daha iyi çalışıyor. Programcıya
düşen temel görev farklı problem tiplerine
göre farklı modeller seçmek. Tartışmanın büyük bir kısmı da burada başlıyor. Çünkü bu
seçimlerin önemli miktarı sadece deneysel çalışmaların sonuçlarına ve insanların sezgilerine dayalı. Pek çok yöntemin neden çalıştığına
dair bir açıklamamız yok çünkü çok yüksek
boyutlu uzayda çalışırken teknolojik ve kognitif sınırlara takılıyoruz. Buna rağmen yapay
sinir ağlarını anlamlandırma konusunda da
ciddi çalışmalar10 söz konusudur.
Durum böyleyken nasıl çalıştığını bilmediğimiz ama elimizdeki veri setinde iyi performans gösteren bir programa sürücüsüz arabayı emanet edip edemeyeceğimiz sorusu geliyor
akıllara. Fakat her teknolojik gelişmede olduğu gibi uygulamanın altında yatan teori hakkında şüpheler ve endişeler olması gayet normal. Daha önce insanlık tarafından üstesinden
gelinen her problem gibi bu problem de kendisi için hayatından fedakarlık edecek pek çok
parlak zihni bekliyor.
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Büyük Veri ve
Sağlıkta Kullanımı
Taha Özket

B

üyük Veri Nedir?
İçinde bulunduğumuz dijital çağda her
hareketimiz yazılımlar tarafından anlamlandırılacak bir veri setine dönüştürülmektedir. Bu
sürece bizler gün içerisinde kullandığımız akıllı
telefonlar, bileklikler, akıllı gözlükler ve diğer
akıllı araçlarla katkıda bulunmaktayız. Geçtiğimiz on yıl öncesine kadar, sadece laboratuvarda
verdiğimiz kan ya da çektirdiğimiz bir röntgen
ile sağlık alanında katkı sağladığımız bu veri havuzu, şu anda zaman ve mekan farketmeksizin
sürekli olarak bizlere ait verilerle beslenmektedir. Akıllı bilekliklerimizden bulut sistemlerine
akan kalp atış hızımız, attığımız adım sayısı,
uyku düzenimiz bu verilerden sadece bir kaç
tanesini oluşturmaktadır. Aynı şekilde hem
sağlığımızı ilgilendiren hem gündelik yaşantımız ile ilgili ipuçları veren söz konusu bu veri
setlerinin makineler tarafından anlamlandırılarak, yorumlanabilir hale getirilmesi şu anda
yazılım dünyasında en trend başlıklar arasında
yer almaktadır.1
Büyük veriyi ele aldığımız bu çalışmamızda
ilk olarak veri işleme ve anlamlandırma süreci
değerlendirilecektir. Sonrasında veri setlerini
oluşturma aşaması açıklanıp bu veri setlerinin
anlamlandırılması ve makine tarafından yorum30 hayatsağlık

lanması örneklendirilecektir. Büyük verinin sağlık alanında kullanılma şekillerine değinilmesinin ardından sonuç kısmında ise büyük veri kullanımı, kişisel gizliliğin korunması çerçevesinde
tartışılacaktır.
Akıllı bileklikten toplanan veri, zaman damgası ve değer olarak iki ana unsurdan oluşmaktadır. Örneğin bir kalp atış hızına ait veri seti kalp
atış hızının ölçüldüğü ana ait zaman bilgisi ve o
an yaşanan kalp atış hızının BPM [beat per minute] olarak değerinden oluşmaktadır. Bu veri
setleri daha sonra yapılacak analiz ve makine öğrenme çalışmalarında kullanılmak üzere zaman
serisi veri tabanlarına kaydedilmektedir.2
Verilerin yazılımlar tarafından anlamlandırılma süreci ilk olarak, farklı zamanlarda gelen
bu verilerin çeşitli algoritmalar ile sınıflandırılmasıyla başlar. Örneğin Şekil 1’de, günün belirli
saatlerinde meydana gelen kalp atışı hızlarındaki değişim oranları benzerliklerine göre kümelendirildiğinde, vücudun en aktif ve en pasif
olduğu saatler gösterilmektedir.
Büyük verinin analizi esnasında kullanılan
bazı yöntemleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
Kantitatif Analiz: Bir veri setinin ve sahip
olduğu ilişkili verilerle sayısal sonuçlara ulaşılacak şekilde analiz edilmesidir. Belirli bir etken

maddenin %1 artırılması sonucu 10 birimlik bir
değişkenlik görülmesi bu tip analize örnek olarak verilebilir.3,4
Kalitatif Analiz: Bu analizde veri seti üzerinde kişilerin yorumları ve incelemeleri ile sözel, açıklayıcı sonuçlara ulaşılır.4
Veri Madenciliği: Büyük veri setleri üzerinde özel yazılım teknikleri kullanılarak istenilen bilgiye ulaşılmaya çalışılmasıdır. Veri seti
üzerinde ilk bakışta farkedilmeyen şablonların
gerçekleştirilen çalışmalarla ortaya çıkarılması,
veri setinin anlamlı daha ufak parçalara bölünmesi veri madenciliği çalışmalarından birkaçını
oluşturmaktadır.3,5
İstatistiksel Analiz: Eldeki verinin istatistiksel yöntemler kullanılarak özetleme (örneğin
ortalama) ve daha küçük anlamlı veri setlerine
dönüştürülmesi hedefiyle gerçekleştirilen analizdir. İstatistiksel analiz çıktısı sayısal veya yorum içeren sözel çıktılar olabilir.6
Makine Öğrenme: İnsanlar bir veri seti üzerinde tekrar eden, belirli bir şablon ile uyuşan
verileri ayıklamada çok başarılı sonuçlar elde
edebilmektedirler. Ancak bu başarılı sonuçlar
veri seti büyüdükçe tekrarlanamamakta ve sonuçlar sınırlı seviyelerde kalmaktadır. Bu yüzden makine öğrenme yöntemleriyle çok büyük
veri setleri üzerinde şablonların makine tarafından tespit edilmesi sağlanabilmektedir.3,7
e-Nabız: Kişisel Sağlık Sistemi
Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
e-Nabız projesiyle, hastaların tüm sağlık bilgilerine tek bir noktadan erişilmesine imkan
sağlanmıştır. Proje kapsamında 1 Ocak 2015
sonrası gerçekleşen her türlü sağlık kaydının
ortak bir platformda toplanarak, Sağlık Bakanlığı çatısı altında kurumlar tarafından erişilebilir olması hedeflenmektedir. e-Nabız içerisinde
halihazırda tüm vatandaşlar sağlık geçmişlerine
ulaşabilir, reçete ve raporlarını inceleyebilir,
hastalık bilgisine ulaşıp, kendilerinden talep
edilen tahlillerin sonuçlarını görebilir, sağlık
görüntüleme sistemi üzerinden sisteme aktarılan manyetik rezonans, tomografi, röntgen
görüntülerine ulaşabilirler. Sağlık kurumlarından girişi yapılan veriler dışında acil durum not
girişi yaparak, herhangi bir acil durumda acil
sağlık personelinin kendisine müdahale etme

Şekil 1. Örnek bir veri sınıflandırması

aşamasında ihtiyaç duyabileceği bilgileri paylaşabilirler.8
e-Nabız ve benzeri sağlık projeleri sağlık
alanında büyük veri için ana kaynakları oluşturmaktadır. Bu sistemlere eklenecek verilerin
kalitesi ve doğruluğu, bu veriler üzerinde daha
sonra gerçekleştirilecek analiz çalışmalarına
doğrudan etki edecektir. Bu verilerin işlenmesi
ile sağlık alanında gündelik yaşantımıza etkileri
aşağıda farklı örnekler ile anlatılmaya çalışılacaktır:
a. İlaç Etkileşimi: Bir hastanın daha önce kullandığı ilaç ve doz miktarının başka bir ilaç
ile etkileşim gösterdiğine dair bilginin paylaşılması ve bu ilaç ve doz kombinasyonunu
kullanacak diğer hastaların uyarılması sağlanabilmektedir. Ayrıca makine öğrenme
yöntemleriyle, kullanılan ilaç verisi, hastalığın seyri, ortaya çıkan yan etkiler gibi bilgilerle dizayn edilmiş veri setlerinden, önleyici bir ilaç etkileşimi veri tabanı oluşturulması mümkündür.9
b. Gerçek Zamanlı Uyarı: Giyilebilir sağlık
teknolojileri sayesinde, kişilere ait anlık veriler (örneğin kalp atış hızı) bu büyük veri
setleri içerisinde tutularak yaşanacak bir
anomali durumunda, ilgili kişi için acil durum prosedürlerinin harekete geçirilmesi
sağlanabilecektir.10
c. Kanser Araştırmaları: Çağımızın en kompleks hastalıklarından biri olan kansere karşı
savaş, teknolojinin her geçen gün ilerlemesiyle birden fazla cephede devam etmesine
rağmen, tedavi süreçlerinde istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de kanser hastalarına ait
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verilerin toplanamayışı ve gerçekleştirilen
kanser araştırmalarının çok küçük bir hasta
gurubuna ait veri setleri üzerinden yürütülmeye çalışılmasıdır. Büyük veri bakış açısıyla
toplanacak veri setleri üzerinde makine öğrenme yardımıyla çok farklı şekillerde analizler gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir.11
d. Görüntüleme ve Derin Öğrenme: Makine
öğrenmesinin sağlık alanında veri analizi
konusunda geldiği noktaya yakın zamanlı
bir örnek olarak, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve fonksiyonel MRG
(fMRG) çıktılarını kullanarak Alzheimer
hastalığının sınıflandırılması verilebilir.
Hastalara ait MRG ve fMRG verisinin makine öğrenme yöntemiyle analiz edilmesi
sonucu, makinelerin Alzheimer hastalığına
ait karakteristik semptomları ve özellikleri
öğrenmesi sağlanmıştır. Bu karakteristiği
öğrenen makineye başka hastalara ait MRG
ve fMRG verisi gönderildiğinde hastalığın
sınıflandırmasını %99 başarı oranıyla gerçekleştirmiştir.12
Farklı kaynaklardan toplanan büyük verinin makine öğrenme ile birlikte anlamlandırılmasıyla bu çıktılar sağlık alanında büyük
yeniliklerin gerçekleşmesine neden olacaktır.
Yüzlerce farklı hastaya ait veriler makine öğrenme yöntemleriyle yorumlanarak hastalığın
farklı karakteristiklerinin ortaya çıkarılması
mümkün olacaktır. Sağlık alanında tedavi aşamasında en önemli noktalardan biri olan sağlık
geçmişine ait hikayeye doğru bir şekilde sahip
olma problemi büyük veri yönetimi aracılığıyla
ortadan kalkmaktadır. Kişinin doğduğu günden beri tüm sağlık geçmişi, kullandığı ilaçlar,
yakalandığı hastalıklar ve tedavi geçmişleri bü32 hayatsağlık

yük veri bakış açısıyla tutulduğu sürece, hekimler alacakları bir tedavi kararında bu hastanın
tüm tedavi süreçlerine ulaşabilecekler ve ayrıca
makinelerden bu konuda yönlendirici öneriler
edinebilecektir.13
Kişisel Verilerin Korunması
Büyük veri ile birlikte makine öğrenme süreci sonucunda hayatımıza etki eden alanlar
sadece sağlık uygulamalarından ibaret değildir.
Her gün sosyal medya üzerinde karşı karşıya
kaldığımız içeriklerin çok büyük bir kısmı bizlerin kişisel tercihlerine göre makine öğrenme
algoritmalarıyla özel olarak karşımıza çıkartılmakta ve bazen bizleri bir ürünü satın aldırmaya yönelten kampanyalara dönüşebilmektedir.14
Bazı yönlendirmeler sadece talep, satın alma
gibi dürtüleri uyarmaktan öte, siyasi konularda
tercih değişikliği gibi çok daha temel alanları
hedeflemektedir. Amerika’da gerçekleşen son
başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden
kullanıcıların siyasi görüşlerine göre yönlendirme kampanyaları düzenlediği tespit edilen
Cambridge Analytica şirketi15 yakın zamanda
büyük suçlamalara maruz kalmış ve bu olay
üzerinden bir kez daha kişisel verilerin güvenliği sorgulanmaya başlanmıştır. Kullanıcılarının
kişisel verilerini Cambridge Analytica şirketine
paylaşmakla suçlanan Facebook, kişisel verilere
erişim konusunda daha sert tedbirler almaya
başlamıştır.16
Benzer bir risk durumuyla ülkemizde de
daha önce karşılaşılmış ve kişisel verilerin kullanılması ile paylaşılması hususunda Danıştay,
e-Nabız projesinin 24/11/2015 tarihinde aldığı kararla yürütmesini durdurmuştur. Yürütme durdurma gerekçesinde kişisel verilerin
korunmasına ilişkin kanunun ülkemizde yer
almaması ve e-Nabız kullanımıyla ortaya çıkacak bilgilerin paylaşılması durumunda ciddi
problemlerin ortaya çıkacağına değinilmiştir.
Kişisel verilerin korunmasının temel bir insan
hakkı olduğuna yapılan atıfla, bu konuda bir
kanunun yürürlüğe girmesinin gerekli olduğu
belirtilmiştir.17 Bunun sonucu olarak, ülkemizde Kişisel Verileri Konuma Kanunu çıkarılmış,
benzer şekilde Avrupa Birliği içerisinde Genel
Veri Koruma Yönetmeliği ile kişisel verilerin
toplanması ve işlenmesi konusunda bazı dü-

zenlemeler getirilmiştir. Böylece en başta sağlık
olmak üzere, kişisel verilerin toplanması ve diğer kurumlar ile paylaşılması tamamen kişinin
iznine bırakılmış ve bu durum her ne kadar
verinin sahipliğini düzenlemiş olsa da makine
öğrenme tarafında ihtiyaç duyulan büyük veri
setlerinin oluşması konusunda bir engel olarak
görülmektedir.18
Sonuç olarak yaşamımızda görmezden geldiğimiz ya da farkında olmadığımız pek çok
olgu, olay ve eylem veri setine dönüştürülerek
büyük verinin oluşmasında etkili olmaktadır.
Bu veri setleri makine öğrenme yöntemlerinin
desteğiyle yaşam standardımızı yükseltmekte,
iş gücü ve zamandan tasarruf edilmesine katkıda bulunmaktadır. Sağlık sistemlerinin büyük
veriye entegrasyonu sonucu hem hastalıkların
tedavisinde yüksek verim sağlanmakta hem de
sağlık maliyeti düşürülebilmektedir. Ancak her
teknolojik gelişme gibi büyük veride toplanan
kişisel bilgilerin suistimal edilip kötüye kullanılma olasılığı mevcuttur. Bu durumun önüne
geçmek için gelişen büyük veri teknolojisindeki
kişisel verilerin yasalar ve otoriteler tarafından
korumaya alınması gerekmektedir.
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Prenatal Teknolojilerin Tarihi Gelişimi
ve Kullanım Alanları*
Maide Barış

P

renatal Tarama Nedir?
Prenatal taramalar, henüz anne karnındayken fetüsün sağlığı ile ilgili bilgi edinmeyi
amaçlayan uygulamalar bütünüdür.1 Hamilelik
dönemi, çoğu kadının doğacak çocuğuyla ilgili
daha fazlasını öğrenmek istediği, kaygı, sevinç
ve merak dolu bir dönemdir. Modern tıbbın
bize sağladığı olanaklar, günümüz kadınlarına
böylesi bir kolaylık sunmaktadır. Günümüzdeki geniş imkanların olmadığı antik çağlarda
bile, kadınların meraklarını tatmin etmenin
çeşitli yöntemleri bulunmaktaydı. Tıp tarihi
kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mısır
Papirüsleri kadar eski tıbbi metinlerde dahi,
prenatal döneme dair duyulan meraktan ve bu
merakı gidermek için uygulanan yöntemlerden bahsedilmektedir. Örneğin Berlin Papirüsü’nün belirttiği gibi, doğacak çocuğun cinsiyetini tespit edebilmek için, hamile kadının idrarı
ayrı ayrı kaplarda bulunan buğday ve arpanın
üzerine dökülürdü. “Önce buğday yeşerirse doğacak çocuk kızdır, önce arpa yeşerirse doğacak
çocuk erkektir; eğer ikisi de yeşermezse kadın
hamile değildir” şeklinde bir sonuca varılırdı.2
*
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Günümüzde ise prenatal döneme ait merak,
oldukça modern cihaz ve testlere dayanarak
giderilmeye çalışılmaktadır. Modern tıp yalnızca doğacak bebeğin cinsiyetini tespit etmekle
kalmayıp, sağlık durumu hakkında da oldukça
detaylı bilgiler sunabilecek teknik ve donanıma sahip hale gelmiştir. Doğumdan sonraki ilk
yılda meydana gelen bebek ölümlerinin dörtte
birinden fazlasının fetal anomalilerden kaynaklandığı anlaşıldığında, bilim adamları bu anomalilerin anne karnındayken tespit edilebilmesi
için titiz çalışmalara başladılar. Zira fetal anomalilerin prenatal dönemde tespit edilmesiyle,
bazı önlemler alınabilir ya da gebelik sonlandırılabilirdi. Böylece yaşamın ilk yılında görülen
ölüm oranlarının azaltılması mümkün olabilirdi.3
Prenatal tarama tekniklerini görüntüleme,
biyokimyasal ve genetik yöntemler olarak üç
gruba ayırmak mümkündür. Bunlar içinde sonogram en yaygın olarak kullanılan tarama tekniğidir ve günümüzde obstetrik kliniğinin rutin
uygulamalarından biri olmuştur. Hamilelikleri
boyunca çoğu kadın en az bir kere, bir tür pre-

Bu makale, yazarın “Down Sendromu Bağlamında Seçici Kürtaj Hakkındaki Etik Argümanların Normatif Analizi” başlıklı
yüksek lisans tezinin bir bölümünden faydalanılarak geliştirilmiştir.

natal tarama uygulamasına tabi tutulmaktadır.
Bunun yanında, yüksek riskli olarak belirlenen
bazı hasta gruplarına bu testler önerilmektedir.
Prenatal taramaların özellikle gerekli görüldüğü durumlardan bazıları ise ileri maternal veya
paternal yaş, geçmiş doğumsal anomali öyküsü,
yakın akrabalarda görülen doğumsal anomali
varlığı, maternal diyabet ve eşlerin akraba olduğu evliliklerdir.4
Prenatal Taramaların Kullanım Alanları
Prenatal taramalar, fetüsün sağlık durumuyla ilgili kesin sonuçlar vermeyip, çoğunlukla bir ihtimali işaret ederler. Bu taramalar sonucunda yüksek risk tespit edilirse, kadına prenatal teşhis testleri önerilir. Prenatal taramalar
sonucunda tespit edilebilen durumlardan bazıları anensefali, nöral tüp defektleri, konjenital
cilt defektleri, kistik higroma, duodenal ve/ya
özafagus atrezi, fetal karın duvarı anomalileri
(omfalosel, gastroşizis, vb.), diyafram hernisi,
Down sendromudur. Bu durumlardan bazıları
için neonatal evrede bir çözüm sunulabilirken,
bazıları için seçici kürtaj* dışında yapılabilecek
tıbbi bir uygulama bulunmamaktadır.
Prenatal taramaları bu kadar yaygın ve gerekli kılan bazı özel avantajları bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları, anne karnında tespit edilen
bir durumun gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek bir doğum merkezinde doğuma yönlendirme; varsa böyle bir durum için önlem alma
veya bir müdahale gerekiyorsa, cerrahi operasyon için doğum anında hazırlıklı bulunma gibi
durumlardır.5 Prenatal taramaların olumlu getirileri, bu taramalara ailelerin rağbetini arttırmış ve böylece gerek dünyada gerekse ülkemizde prenatal tarama testlerinin kullanım oranı
zamanla artmıştır. Örneğin ülkemizde yapılan
bir çalışma, 2000 yılında doğum yapan kadınların, 1995 yılında doğum yapanlara göre prenatal dönemde daha fazla tarama yaptırdıklarını
belirtmektedir. Aynı çalısmada 1995 yılındaki
kadınların yalnızca %76.6’sı ultrason taraması
yaptırmışken, 2000 yılında kadınların hepsinin
gebelikleri boyunca en az bir defa ultrason taraması yaptırdığı tespit edilmistir.6

Prenatal taramalara artan talep doğrultusunda, bu testlerin sunduğu bilgi skalası genişlerken, teknolojik gelişmeler sayesinde de
daha nitelikli hale gelmiştir. Örneğin ilk ultrason cihazı ile yalnızca fetüsün pozisyonu ve
plasentanın konumu tespit edilebiliyorken, günümüzdeki yüksek çözünürlüklü ve multi boyutlu ultrason cihazları sayesinde fetüsün kalp
kapakçıklarındaki minör bir problem bile tespit
edilebilmektedir.7 Prenatal taramaların kalitesi
ve yaygınlık oranı arttıkça da, maternal, fetal ve
yenidoğan mortalite ve morbidite oranı hızla
azalmaktadır. Örneğin Avrupa, Amerika, Orta
Doğu ve Güney Pasifik’ten 36 ülkeyi kapsayan
bir araştırmanın sonuçlarına göre, 1950’li yıllardan 1994 yılına kadar geçen sürede konjenital kalp anomalilerine bağlı görülen yenidoğan
ölüm oranı %68.8 oranında azalmıştır.8 Bu prenatal taramaların en önemli başarılarındandır.
Prenatal tarama kapsamının nasıl belirleneceği, üzerinde tartışılan bir konudur. Bir çok ülkede, ne testinin yapılacağına ve hangi sonuçların söyleneceğine doktorlar kendileri karar vermektedirler. Fakat bazı kadınlar ultrason ya da
kan testlerindeki tüm sonuçlardan haberdar olmak istememektedirler. Peki prenatal döneme

* Seçici kürtaj fetüste tespit edilen bir durum (anomali) sebebiyle, gebeliğin sonlandırılmasıdır. Seçici kürtajın, isteğe bağlı kürtajdan farkı, gebeliğin fetal defekt tespit edilene kadar isteniyor olmasıdır.
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ait eldeki bilgiler kişilerin taleplerine göre nasıl
sınırlandırılabilir? Bir çözüm önerisi olarak,
prenatal tarama öncesinde anne adaylarının
neyi bilmek ya da neyi bilmemek istediklerini
özellikle belirtmeleri rica edilebilir. Bu da prenatal tarama öncesinde doldurulacak kısa bir
form ile yapılabilir. Örneğin, yapılan taramalar
“Tarama A, Tarama B, Tarama C” şeklinde sınıflandırılabilir. “Tarama A” yalnızca basit ultrason ile oldukça sınırlı bir tarama; “Tarama B”
daha detaylı bir ultrason taraması ve “Tarama
C” ise oldukça detaylı bir tarama olabilir. Böyle
bir uygulama ile hasta özerkliğinin alanı da nispeten genişletilmiş olacaktır.9
Prenatal Tarama Testlerinin Tarihi
Gelişimi
Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde fetüslerin sağlık durumlarının takibi
için farklı metotlar ortaya çıkmıştır. Bu metotların öncüleri, hamile kadınların
abdominal bölgesinin
görüntülenmesi sonucu
elde edilen görüntünün
analiz edilmesi ilkesine
dayanıyordu. Bunlardan ilki radyografi yöntemidir. Radyografide X
ışınları gebelik haftasını,
fetüsün pozisyonunu ve fetüsteki bazı kemik anomalilerinin (örneğin akondroplazi) varlığını
tespit etmek amacıyla kullanılıyordu. Yaklaşık
yirmi yıl kadar en çok kullanılan prenatal görüntüleme yöntemi olan radyografi, kimi araştırmacılar tarafından tenkit edilmeye başlandı.
1929 yılında Dr. Murphy radyografi hakkındaki endişelerini, 625 kadın üzerindeki araştırması ile bilim dünyasına sundu.7 Bu araştırma,
gebelikleri süresince radyografi uygulanan ve
uygulanmayan kadınların bebekleri karşılaştırıldığında, radyografi ile X ışınlarına maruz
kalanlarda, mikrosefali ve ciddi gelişim geriliği
gibi problemlere daha sık rastlanıldığını rapor
etmişti. Sonrasında sunulan benzer araştırma
raporlarının da yardımıyla, radyografinin hamilelerde kullanılmaması gerektiği konusunda
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ciddi uyarılar yapılmıştı.7 Daha sonraları, gebe
fareler üzerinde yapılan deneyler ile embriyonun, özellikle de erken dönemde, radyasyona
oldukça duyarlı olduğu ve radyasyona maruz
kalınması durumunda ciddi malformasyonların meydana gelebileceği gösterilmişti. Hatta
yüksek dozda radyasyonun, düşüğe sebep olabileceği de elde edilen bulgular arasındaydı.7 Ne
var ki, bu uyarıların bilim camiasında men edici
bir kural haline gelmesi için yaklaşık 20 yıl daha
geçmesi gerekiyordu. 1975’lerden itibaren, prenatal tarama amaçlı radyografi kullanımı hızla
azaldı ve günümüzde hamilelerin X-ray filmlerinin çekildiği odalara girmeleri dahi yasaktır.7
Prenatal görüntüleme yöntemlerinden bir
diğeri ise sintigrafidir. 1960’larda bazı hekimler, radyoizotop tarama yöntemi ile, amniyosentez öncesinde plasentanın
yerini tespit etmek amacıyla
sintigrafi tekniğini kullanmışlardır.7
Günümüzün tartışmasız en temel prenatal
tarama yöntemi olan
ultrasonografi ise ilk
kez 1940’larda beyin tümörlerini, solid ve kistik
yapıdaki kitleleri teşhis etmek amacıyla kullanılmıştır.10 Ultrasonografi yöntemi,
yüksek frekanslı ses dalgalarının
yardımıyla görüntü oluşumuna izin
vermektedir. Ultrason (yüksek ses) dalgaları dokuya gönderilerek, sesin dokuyla gerçekleştireceği (sırasıyla yansıma, kırılma, geçme ve saçılma)
etkileşimler, transdüser kristalleri tarafından
alınmaktadır. Sonrasında ultrason cihazı tarafından işlenen bu bilgiler kullanılarak görüntü oluşturulmaktadır.11 Bu yöntemin obstetrik amaçlı
ilk kullanımı 1966 yılında fetüsün kafa yarıçapının ultrason ile güvenli bir şekilde ölçülmesi
ile gerçekleştirilmiştir. Sonraki yıllarda fizik,
mühendislik ve teknolojinin yardımıyla ultrason
cihazının boyutu küçülmüş, taşınabilir ve klinik
kullanıma uygun hale getirilmiştir.11 Daha sonra
Doppler ultrasonografi tekniği geliştirilmiş ve fetal kalp atışları ölçülebilmeye başlanmıştır. Fakat

asıl sıçrama 1970’lerde, parlaklık modunun geliştirilmesi sonucunda, iki boyutlu ultrason görüntüleri ile daha fazla detay elde edilebilmesiyle
meydana gelmiştir. Böylece farklı doku ve kemik
yapılarının birbirinden ayrılabilmesi ve incelenmesi mümkün hale gelmiştir.10 Gerçek zamanlı
sonografi tekniği ise 1980’li yıllarda geliştirilmiş
ve böylece bir saniyede ve aynı anda birçok görüntü elde edilebilmiştir. 20. yüzyılın sonlarında
transvajinal sonografi ve 21. yüzyılda ise üç ya da
dört boyutlu, spektral ve renkli ultrason teknikleri ile fetüsün, plasentanın, kordonun, rahmin,
rahim ağzının daha detaylı taramaları yapılabilir
hale gelmiştir. Günümüzde ultrason ile fetüsün
ağırlığı, boyutları, femur ve humerus ölçümlerinin yapılması; fetüsün gelişimi, iskelet formasyonu, nefes alış veriş paternleri, kalbi ve iç organlarının incelenmesi mümkün hale gelmiştir.7
Zamanla hekimler ultrason kullanımı konusunda deneyimlendikçe ve bu konuda yapılan çalışmaların sayısı arttıkça, bazı sonografik
bulguların belli durumlara işaret edebileceği
anlaşılmıştır. Örneğin, günümüzde plasenta
hemanjiyomu gibi bazı selim tümörler, fetüsün
akciğer gelişimi, plasentanın kalsifikasyonu,
anöploidiler, prematüre rahim ağzı dilatasyonu, nöral tüp defektleri, plasentanın pozisyonu,
iç organlara ve iskelete dair problemler, ultrason yöntemiyle tespit edilebilir hale gelmiştir.7
Prenatal tarama amacıyla yapılan ilk biyokimyasal test ise 1970’li yıllarda uygulanmaya
başlanan ve ikinci trimesterde yapılan maternal
serumda alfa-fetoprotein ölçümü olmuştur.12
Bu test sayesinde nöral tüp defektleri tespit
edilebilmiştir. Alfa-fetoprotein ölçümünü daha
sonraları beta-hCG hormonu ve konjüge olmayan estriol gibi biyokimyasal belirteçler izlemistir.13 Günümüzde bu testler ikili, üçlü ve dörtlü
kombinasyonlar şeklinde ve birinci trimesterde
dahi yapılabilmekte, sonuçları rekombine ve
sıralı bir şekilde analiz edildiği takdirde, fetal
durumu doğru tahmin etme oranı %95’leri bulabilmektedir.14
Prenatal Teşhis Nedir?
Prenatal taramalarda risk içeren bir durumdan şüphelenilmesi durumunda, prenatal teşhis
testleri kesin tanı koymak amacıyla kullanılabilmektedir. Prenatal taramalardan farklı ola-

rak, invaziv yapıları nedeniyle, prenatal teşhis
testlerinin tümü anne ve bebek için bazı riskler taşıyabilmektedir. Dolayısıyla bu testlerin
yapılmasını gerektiren durumlar söz konusu
olduğu takdirde uygulanmasına uzman hekimlerce dikkat edilmektedir. İnvaziv yöntemlerin
uygulandığı kadınlarda, bu yöntemlerin uygulanmadığı kontrol grubuna göre daha fazla düşük riskiyle ilişkilendirilmiştir. Örneğin, amniyosentez %0.2-2.1 oranında düşüğe sebep olabilmektedir.15 Bu sebeple, invaziv teşhis testlerinden önce, bu uygulamaların hangi kesinlikte
bilgi verdiği, varsa olası risklerinin neler olduğu
gibi konularda aileler mutlaka bilgilendirilmelidir.16 İnvaziv prenatal teşhis uygulamalarının
endikasyonları arasında, şüpheli ikili, üçlü veya
dörtlü test, anormal ultrason bulgusu ve ileri
anne yaşı bulunmaktadır.5
Günümüzde üç çeşit invaziv ve bir de invaziv olmayan prenatal teşhis testi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla amniyosentez, koryonik
villüs biyopsisi, kordosentez ve maternal serumda bulunan serbest fetal DNA analizidir.
Prenatal Teşhis Teknolojilerinin Tarihi
Gelişimi
Amniyosentez 1950’li yılların ortalarında
yaygınlaştı. İlk başlarda hidroamniyoz durumlarında bir tür rahatlatıcı tedavi olarak uygulanmaktaydı. Daha sonraları amniyotik sıvının
içinde fetal hücrelerin de bulunabildiği tespit
edildi ve Rh negatif annelerin fetüsleri ile kan
uyuşmazlıklarının bulunup bulunmadığının
tespitinde de kullanılan bir yöntem haline geldi.
Yine 1950’li yıllarda, hücre çekirdeğinde bulunan ikinci X kromozomunda, diğer bir ifadeyle
kadınlarda, Barr cisimciği denilen yapılar bulgulandı. Amniyotik sıvıdan elde edilen hücrelerin kromozomlarında Barr cisimciği bulunup
bulunmadığının tespiti ile fetal cinsiyet tespiti
yapılabilir hale geldi. Amniyosentez o tarihlerde rutin bir uygulama olmadığı için, fetal cinsiyet tespiti yalnızca belirli bir cinsiyeti etkileyen
genetik ya da kromozomal bir anomali riski
varlığında yapılmaktaydı. İlk kez 1960 yılında
Kopenhag’da, amniyosentez yoluyla yapılan
cinsiyet tespiti sonucu, hemofili tanısı konulan
fetüse seçici kürtaj uygulanmıştır. Bu tarihlerde
İskandinav ülkeleri haricindeki birçok ülkede
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seçici kürtaj hatta kürtaj uygulanması henüz
yasal olmadığından, bu teknolojilerin gelişimi
çoğunlukla İskandinav ülkelerinde gerçekleşmiştir.17
1959 yılında Fransız bilim insanı Jerome LeJeune, Down sendromunun 21. kromozomun
trizomisi sonucu meydan geldiğini göstermiştir. Artık amniyosentez ile elde edilen fetal hücrelere karyotipleme yapılarak, Down sendromu
teşhisi koyulabilirdi. Ne var ki, amniyosentez
ile elde edilen fetal hücre sayısı çok azdı ve bu
hücrelerin kültürü de çok zordu. İdeal kültür
ortamının geliştirilmesi için 1960’lı yılların sonunu beklemek gerekiyordu. Bu tarihten sonra seçici kürtaj oranı Batı ülkelerinde artmaya
başlamış ve bu durum kürtaj yasalarının da esnekleşmesine sebep
olmuştur. 1970’li yıllarda
ABD, İngiltere ve Kanada’da seçici kürtaj
yasal olarak serbest
hale gelmiştir. Fakat bu kürtajlar
en erken üçüncü
trimesterin ortalarında yapılıyordu ve bu durum
kadınların
fiziki
hem de psikolojik
sağlıklarını tehdit ediyordu. Bilim insanlari
fetal anomalilerin birinci ya
da erken ikinci trimesterde tespit
edilebilmesini, dolayısıyla da seçici kürtajın
da daha erken bir dönemde yapılabilmesini
sağlayabilmek için, yeni teknikler geliştirmeye
çabaladılar. Koryonik vilüs biyopsi denemeleri
ilk kez bu motivlerle yine Kopenhag’da yapılmıştır. Fakat bu çalışmalar sonucunda çok fazla düşük yaşanması üzerine, ekip çalışmalarını
1974 yılında durdurma kararı almıştır. 1983 yılında Sovyet Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesinde
görevli bilim insanları, biyopsi için kullanılan
fetoskop çapını 6 mm’den 1.7 mm’ye indirerek,
düşük oranının ciddi ölçüde azaltılabileceğini
ortaya koymuşlardır. Bunun üzerine gerek amniyosentez gerekse koryonik vilüs biyopsisinin
uygulama ve kullanım alanı tüm dünyada kabul
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görmeye başlamıştır. 1980’li yılların ortalarından itibaren Down sendromu, hemoglinopatiler, kistik fibroz, orak hücreli anemi gibi fetal
anomalileri tespit amacıyla prenatal teşhis testleri birçok ülkenin prenatal sağlık programlarına dahil edilmiştir.17
Prenatal Testler ve Etik Tartışmalar
Prenatal testlerin tarihi, amaçları ve uygulamalarıyla ilgili detaylara değindikten sonra, bu
testlerin biyomedikal etik literatüründe oldukça hacimli bir yer kaplamasına sebep olan tartışmaların tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi
oldukça önemlidir.
Prenatal testleri ahlaken kabul edilebilir olarak değerlendiren yazarlar, prenatal testlerin
tıbben ve psikolojik olarak vazgeçilemez yararlarının olduğu argümanını ileri sürmektedirler. Bu yararlar arasında
anne karnında tespit
edilen bir durumun
gerektirdiği ihtiyaçları karşılayabilecek bir doğum
merkezinde doğuma yönlendirme; böyle bir durum varsa ve müdahale gerektiriyorsa, cerrahi operasyon
için doğum anında hazırlıklı bulunma gibi durumlar
sayılabilir. Yapılan tetkikler sonucunda, negatif sonuç elde edilmişse, kadının
kaygısını azaltmak da prenatal taramanın faydaları arasında değerlendirilmektedir.16 Prenatal testleri ahlaken mutlak bir gereklilik olarak
görenler de mevcuttur. Bu yazarlara göre, prenatal testler, seçici kürtajı mümkün kılarak devleti ömür boyu engelli bakım masraflarından ve
bir insanı istemeyeceği bir hayatı yaşamaktan
kurtardığı için ahlaki bir zorunluluktur.18,19
Prenatal taramalara karşı yöneltilen itirazlar
ise özetle, iddia edilenin aksine, uzun ve endişe
dolu bekleyişler sebebiyle hamile kadındaki kaygı ve korku düzeyinin artması, testlerin risklerinin bulunması ve yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar verebilmesi, fetal bir anomalinin tes-

piti üzerine seçici kürtaj olunması durumunda
kürtaj sonrası yaşanılan sorunların ve duygusal
yükün kadına ciddi zararlar vermesi, engellilere
karşı bir tür ayrımcılık oluşturma riski taşıması
sayılabilir.20 Bunlara ek olarak prenatal taramalar, gebeliği normal bir tecrübe olmaktan uzaklaştırıp, onun patolojik ve kararsız bir dönem
olarak algılanmasına izin verdiği,21 diğer bir ifadeyle gebeliği doğal bir süreç olmaktan çıkarıp,
tıbbi bir sorun haline getirip medikalize ettiği
iddiasıyla da eleştirilmektedir.22
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Blok Zincir Teknolojisi ve
Medikal Uygulamaları
Muhammed Yunus Bektay

B

lok zincir, kriptografik olarak üretilmiş
blokların birbirleri sırasınca/ardına bağlanarak arttığı bir kayıt listesidir.1 Her bir blok bir
önceki bloğun kriptografik Hash algoritmasını,
tarih bilgisini ve işlem verisini içermektedir.2
Diğer bir deyişle iki taraf arasında yapılan işlemlerin verimli, doğrulanabilir, kalıcı şekilde
kaydedebildiği açık ve dağıtılmış bir dijital hesap defteridir [Distributed Ledger]. Dağıtılmış
Dijital Hesap Defteri birden fazla konuma, ülkeye veya kuruma coğrafi olarak yayılmış, çoğaltılmış sürekli olarak paylaşılan ve senkronize
edilen dijital verilerden meydana gelmektedir.3,4
Dağıtılmış Dijital Hesap Defteri, merkezî yönetici, otorite veya fiziki veri depolama sistemine
sahip değildir.5 Bunun yerine farklı konumlarda, birden çok veri saklama merkezi sürekli güncellenen verileri depolamakta ve ihtiyaç
halinde kullanıcılara sunmaktadır. Hash algoritması ise Amerika Ulusal Güvenlik Teşkilatı
(NSA) tarafından geliştirilmiş SHA-256 kodlama sistemi kullanan kriptolama yazılımı sonucu üretilmiş 64 karakterden oluşan koddur. Her
bir blok için 64 karakterlik bir kod oluşturulur
ve bu kod bir sonraki bloğun kodunun içerisinde bulunur. Oluşturulan blokların herhangi birinde yapılan değişikliğin Hash algoritma
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bütünlüğünün bozulmasıyla sistem tarafından
reddedilmesine ve dışarıdan yapılacak müdahalelere izin vermemektedir. Diğer bir deyişle
kodlardan herhangi birinde yapılan değişiklik
bütün bloklar üzerinde değişiklik yapılmadan
kayıt altına alınmamaktadır.
Blok zincir birçok farklı bilgisayardaki eş zamanlı işlemleri kaydetmek için kullanılan, dağıtılmış ve halka açık bir dijital kayıt defteri olarak tasarlanmıştır.5,6 Bu özelliği ile blok zincir
para transfer sistemleri kullanıcılarına, yapılan
işlemlerin ucuz bir şekilde doğrulanmasını ve
denetlenmesini sunmaktadır. Blok zincir veri
tabanı sunucusu otonom çalışma kapasitesine
sahiptir.7 Bu sistem yani katılımcıların donanımları üzerinde depolanan ve işlenen veriler,
karşılıklı çıkarlarla desteklenen kitlesel bir iş
birliği aracılığıyla sağlanır. Sonuç, katılımcıların veri güvenliği konusunda yaşadıkları belirsizliklerin ortadan kalktığı bir iş akışıdır.
Blok zincir teknolojisi, içeriği ve özel dizaynı
sayesinde verilerin değiştirilmesine imkan sağlamaz. Bloklar oluşturulduktan sonra taraflar
arası mutabakat olmaksızın mevcut bloklarda
herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu özelliği,
blok zincir teknolojisinin son dönemde sıkça
tercih edilmesinin en önemli nedenidir.

Verilerin kriptolojik yöntemler kullanılarak
kodlanması ve saklanması 1991 yılında ilk kez
Stuart Haber ve W. Scott Stornetta tarafından
tanımlanmıştır.2,8 Her ne kadar tarihteki kullanımı eskilere dayanıyor olsa da, bu teknolojinin
hayatımıza girişi 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından taraflar arası alışverişte kullanım
metodunun geliştirilmesi ile olmuştur. Bitcoin
sisteminin tanımlandığı makalenin yazarı olan
Satoshi Nakamoto’nun gerçekte kim ya da kimler olduğunun bilinmiyor olması ise bu teknolojiye bir gizem katmaktadır. Nakamoto’nun
yayımladığı makalede blok zincir teknolojisi
taraflar arası para transferini gerçekleştirmede
kullanılmasını sağlamıştır. Bu sistem ise günümüzde birçok kimse tarafından Bitcoin adı ile
bilinmektedir. En meşhur dijital para birimi
olarak ün salan Bitcoin birçok alanda blok zincir teknolojisinin kullanılmasına ilham vermiştir. Günümüzde para transferlerinin dışında,

rafından tespit edilmesi riskini barındırması
açısından güvenlik sorunları doğurmaktadır.
Sürekli enerji ihtiyacı, üst düzey güvenlik gereksinimleri ve fiziki alan, tek merkezli veri
depolamada karşılaşılan diğer dezavantajlardır.
Merkezi veri depolama birimlerinin kurulması
ve işletilmesi oldukça masraflıdır. Buna mukabil blok zincir teknolojisinde verilerin çok
merkezde dağınık olarak ve sürekli senkronize
edilerek kullanılması, yukarıda bahsi geçen tüm
tehditleri ve ihtiyaçları en aza indirebilmektedir. Bu nokatada olası görünen güvenlik sorunu ise blok zincirleri uzatmak için oluşturtulan
Hash algoritmalarının kullanılması ile ortadan
kaldırılabilmektedir.
Hash algoritmalarının oluşturulmasında
ihtiyaç duyulan işlemci kapasitesi oldukça yüksektir. Hele ki bu algoritmalar her bir işlem için
ve gün içerisinde binlerce kez oluşturulmaktaysa. Blok zincir teknolojilerinde ihtiyaç duyulan

finansal kayıtlar, dijital cüzdanlar, veri depolanması, taraflar arası yapılan kontratlar, akademik araştırmalar ve sağlık verilerinin kayıt
edilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Bloklar Merkle ağacına çevrilmiş ve kodlanmış muteber işlem yığınlarını saklamaktadır.
Her blok bir önündeki bloğun kodlanmış karmasını içerir ve ikincisi ile birleştirir. Birbirlerine bağlanmış bloklar ise bir zincir oluşturmaktadır.1 Verilerin taraflar arası ağda birden çok
merkezde saklanması, tek merkezde depolama
ile oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmaktadır.
Öte yandan verilerin tek merkezde tutulması
ise, sistem açıklarının bilgisayar korsanları ta-

bu işlemci kapasitesi kullanıcılar tarafından
sağlanmaktadır. Katılımcılar kendi donanımlarına ait işlem kapasitesi ile Hash fonksiyonlarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Kullanılan
hizmete karşılık verilen ödül ise Bitcoin olarak
adlandırılmaktadır.
Blok zincir para transfer sistemi Bitcoin, bir
değer değişimi protokolü olarak tasarlanmıştır. Bu teknoloji taraflar arası antlaşmayı esas
almaktadır ve finans yasalarını bypass ederek
takip edilmesi zor para transferlerinin yapılmasına olanak sağlayabilmektedir. Blok zincir
tabanlı değer değişimi, geleneksel sistemlerden
çok daha hızlı, çok daha güvenli ve çok daha
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ucuza tamamlanabilmektedir. Sabit bir değere sahip olması, taraflar arası işlemlerde takip
edilemez, hızlı ve ucuz olması en çok bilinen
kripto para olan Bitcoin’in maddi değerinin
yükselmesinin ve binlerce dolara alıcı bulabilmesinin ana sebepleri arasında sayılmaktadır.
Sistem yöneticileri tarafından katılımcılara sağladıkları işlemci desteğine karşılık ödül olarak
dağıtılmamış Bitcoin miktarı her geçen gün
azalmaktadır. Sistem içerisinde üretilebilecek
Bitcoin miktarı 21 milyon olarak belirlenmiştir.
Günümüzde kullanılan tek kripto para birimi
Bitcoin değildir. Hem teknolojik altyapı, hem
işlem kapasitesi, hem işlem hızı, hem de piyasa hacmi bakımından daha gelişmiş kripto para
birimleri mevcuttur.
Blok zincir teknolojisi sağlık sektöründe geniş uygulama alanlarına açılabilecek potansiyele sahiptir. Özellikle sağlık kayıtlarının detaylı
ve güvenilir depolanmasının halihazırda sağlık
sisteminin önemli ihtiyaçları arasında olduğu
belirtilmektedir. Sağlık verilerinin saklandığı
dijital sistemler Medikal Zincir [Medicalchain]
genel adı ile anılmaktadır. Medikal zincir taraflar arasında tıbbi verilerin güvenli, hızlı, şeffaf
kullanımını sağlayan merkezi olmayan bir platformdur. Blok zincir teknolojisinin kullanıldığı bu sistem kullanıcı odaklı elektronik sağlık
kaydı oluşturmak ve verilerin tek bir gerçek
sürümünü korumak için tasarlanmıştır. Medikal zincir kullanıcıları yani elektronik sağlık
kayıtlarının sahibi olan kişiler, doktor, hastane,
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laboratuvar, eczacı ve sigorta şirketi gibi çeşitli
sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlara uygun
gördüklerinde koşullu bir şekilde erişim sağlayabilmelerine izin vermektedir. Böylelikle halihazırda sağlık sisteminin içerisinde pasif konumda olan hastalar şahsi verileri söz konusu
olduğunda aktif ve söz sahibi hale gelebilmektedirler.
Mevcut sağlık sistemlerinde, sağlık kayıtları
farklı formatlar ve standartlar nedeniyle üçüncül taraflar ile paylaşılamayacak derece zor ve
erişilemez durumdadır. Bu sistemler modern
sağlık kullanıcılarının anlık ihtiyaçları için parçalanmış durumda olmaları kullanılabilirliklerini azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak gerçek
sağlık kayıtlarının tek bir versiyonu oluşturulamamaktadır. Paydaşların kendi kayıtlarını tutmaları teşvik edilmesinin sebebi bu bariyerleri
aşma isteğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde kullanılan sistemin bir diğer eksiği ise
hasta merkezli olamayışıdır. Sağlık çalışanları
ve hastalar arasında ki ataerkil ilişki, sağlık verilerine erişme hakkının hastalar tarafından verilmesi ile otorite merkezinin değişmesini tetikleyecektir. Öte yandan şeffaflığın, sağlık uygulamalarında veri kontrolünün hastada olduğu
sistemlerde daha fazla olacağı savunulmaktadır.
Diğer bir deyişle tıp demokratikleşecek ve hastaların eli güçlenecektir.
Klinisyenler, hastanın teşhisi ve olası tedavi
planı hakkında kararlar almak için hastalardan
aldıkları bilgilere ve tetkiklere başvurmaktadırlar. Tedavide önemli bulguları ortaya çıkaran
bu tetkikler çoğunlukla yapıldığı merkezlerde
kalmakta ve hastalar farklı merkezlere başvurduklarında ya yeniden yapılmakta ya da hiç yapılamamaktadır. Tıbbi hatalar ise eksik bilgi ve
yeterince organize olmamış tıbbi bakım sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Johns Hopkins
Üniversitesinde 2016 yılında yapılan araştırmaya göre tıbbi hatalar kaynaklı ölümlerin sayısı,
kardiyovasküler hastalıklar ve kanserden sonra
üçüncü sırada gelmektedir.9 Bu durum sadece
tıbbi hataların artmasına değil sağlık harcamalarının da yükselmesine sebep olmaktadır.
Sağlık verilerinin tek kaynakta saklanıyor
olması yukarıda da bahsedilen birçok sorunu ve
ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır. Sigorta şirketle-

rine elektronik sağlık kayıtlarının kontrol edilmesi üzerinden sigorta dolandırıcılığını önleyebilme imkanı medikal zincir teknolojileri ile
sunulabilmektedir. Kalabalıkların sağlık verileri
kullanılarak yapılan kötü niyetli analizlerin ciddi tehditler oluşturabileceği akıllardan çıkartılmamalıdır. Reuters’a göre sağlık verilerimiz
kredi kartı numaramızdan on kat daha değerlidir.10 Amerika Federal Araştırma Bürosu (FBI)
sigorta sahtekarlığının yıllık maliyetinin 40 milyar ABD dolarından fazla olduğunu belirtmektedir. Blok zincir teknolojisi ile oluşturulan sağlık kayıtlarında sahtecilik yapmanın neredeyse
imkansız olması bu kaybı ortadan kaldırabilme
potansiyeline sahiptir.
Teletıp uygulamalarının 2017 yılında dünya
çapında 23,8 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı
düşünülmektedir. Kaliteli ve başarılı bir teletıp
hizmeti vermek için güvenilir sağlık kayıtlarına
ihtiyaç vardır. Medikal zincir aracılığıyla güvenilir verilerin profesyoneller tarafından değerlendirilebileceği ve tıp uygulamalarında başarı
oranlarını arttırabileceği düşünülmektedir.
Medikal zincir sisteminde hastalar kendi
elektronik sağlık kayıtlarına birçok noktada aktif olarak erişebilmekte ve hatta günlük sigara
tüketimi, spor miktarı, tüketilen yiyecekler gibi
verileri girebilmektedir. Medikal zincir teknolojilerinin kullanıldığı elektronik sağlık kayıtları klinisyenlere veri girme ve kayıtlara bakabilme özelliğini sunmanın yanında başka sağlık
profesyonelleri tarafından girilmiş kayıtlara erişebilme ve veri ekleme özelliğini vermektedir.
Sağlık enstitüleri ve araştırmacı kuruluşlara ise
sağlık kayıtlarına bakabilme yetkisini sunmaktadır. Özellikle birçok hastalığın tedavisinde
daha büyük örneklemler ile araştırmalara ihtiyaç duyuluyor olduğu gerçeği düşünüldüğünde
sağlık araştırmalarında ilerlemeyi hızlandıracağı ve maliyetleri düşüreceği düşünülmektedir.
Teknoloji hayatımızın her alanını doğrudan
etkilediği gibi sağlık uygulamalarında radikal
değişikliklere sebep olmaktadır. Gerek tıbbi
uygulamalarda, gerek tıp eğitiminde, gerekse
sağlık verilerinin korunmasında teknolojik yeniliklere olan ihtiyaç göz ardı edilemez. Blok
zincir teknolojisi taraflar arasında emtia transferini verimli ve güvenli hale getirdiği gibi tıbbi

kayıtların saklanması ve verilerin işlenmesini
de daha güvenli ve daha verimli düzeye getirebilecek potansiyele sahiptir. Yüz binlerce hastanın dahil edildiği ve yıllarca devam eden kohort
çalışmalar belki elektronik sağlık kayıtlarının
yaygınlaşması ile onam alındıktan aylar hatta
haftalar sonra bile sonuçlanabilir. Devasa boyutlarda verinin işlenmesi için geliştirilen büyük veri işleme yazılımları, yapay zeka ve derin
öğrenme metotlarının eş zamanlı uygulanması
ile belki de saatler içerisinde tamamlayabiliriz.
Bütün bu öngörülere rağmen görünen gerçek
ise bilimsel ilerlemenin ivmesinin hiç azalmadan devam edeceğidir.
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Fotoğraf Tanımlama Yönteminin
Ruh Sağlığı Alanında Uygulanması
Elifnur Asılkefeli

G

örsel araçlar bugüne kadar sosyoloji ve
antropoloji gibi bilim dallarında kullanılmıştır. Fotoğrafın objektifliği, kadrajın kapsadığı
alandaki manipülasyonlara açık olması nedeniyle eleştirilmekle birlikte günümüzde kullanılmaya devam etmektedir. Fotoğraflar, görüşmelerde
bir araştırma yöntemi olarak ilk kez antropolog
John Collier tarafından 1967’de kullanılmıştır.1
Bu yazıda fotoğraf tanımlama [photo elicitation]
yöntemi ile fotoğrafların ruh sağlığı alanındaki
kullanımı üzerinde durulacaktır.
Fotoğraf tanımlama yönteminde, danışan/
katılımcı ya da danışman/araştırmacı tarafından çekilmiş veya var olan fotoğraflar üzerinden konuşularak bilgi toplanmaya çalışılır. Bu
yönteminin kullanıldığı çalışmaların bir kısmı
yalnızca nitel veriler üzerinden yapılmışken, bir
kısmında nicel veriler de dahil edilmiştir.
Yöntemin Olumlu Yanları
Fotoğraf tanımlama yönteminde özellikle de
görüşme sırasında ortaya çıkarılması güç bulunan duygu ve düşüncelerin paylaşımına yardımcı olunmaktadır.2 Danışanlar fotoğraflarda bulunan sembolik detaylar üzerinden deneyimledikleri duygular ve yaşantılar hakkında daha derin
paylaşımlarda bulunabilmektedirler. Yapılan bir
araştırmaya göre, bu durum beynin görsel bilgi44 hayatsağlık

leri işleyen bölgesinin sözel bilgiyi işleyen bölgesine göre daha yaşlı olmasına bağlı olabilir.3 Bu
sebeple de görsellerin insan bilinci üzerinde sözlerden daha çok nüfuza sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca görüşmelerde fotoğrafların kullanımı
hatıraların daha net ortaya çıkarılmasına ve daha
uzun, kapsamlı görüşmeler yapılmasına olanak
sağlamaktadır.4 Fotoğrafların kullanıldığı görüşmede danışanlar, daha çok söz hakkı elde ederek
süreçte kendilerini daha güçlü hissedebilirler.2
Böylece bu durum danışan tarafından gösterilebilecek olası direnci düşürerek sürecin olumlu
ilerlemesinde önemli bir etkiye sahip olabilir.
Fotoğraf tanımlama yöntemi hem yetişkinler
hem çocuklarla yapılan çalışmalarda tercih edilmiştir. Klasik yöntemlerle çocuklardan toplanan
verilerde, çocuklar bir güç dengesizliği sezebilir
ve düşünüp hissettikleri şeyleri danışmanlara
tam olarak yansıtmaktan çekinebilirler.5 Ancak
fotoğraf tanımlama yönteminde çocuk merkezli bir yaklaşım sergilenmesine ek olarak, çocuğu
yapılacak görüşmelerde daha fazla söz sahibi olabileceği bir konuma getirmektedir.6
Fotoğraf tanımlama yönteminin okullar, çocuk yuvaları, kanserli çocuklar kampı, ev, klinik
gibi farklı kültür ve ortamlarda uygulandığı çalışmalar mevcuttur.1,4,6,7

Fotoğraflar Kim Tarafından Çekilmeli?
Fotoğraf tanımlama yönteminde ya var olan
fotoğraflar görüşmelere dâhil edilir ya da belirli
bir tema üzerinde yeni fotoğraflar çekilir. Ancak kullanılacak fotoğraflar danışman tarafından çekilebileceği gibi, danışan tarafından da
çekilebilir. Fotoğrafları kimin çekeceği, neyin
çekileceği ve çekilen fotoğraflardan seçim yapılacaksa bunun nasıl ve neye göre yapılacağı
hususunda çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır.1
Çeşitli çalışmalarda çocukların yaş grubunun küçük olması, araştırmacının profesyonel
fotoğrafçı olması ya da yalnızca belirli kavram
ve bölgeler üzerinde çalışmanın hedeflenmesi
gibi gerekçelerle fotoğrafların danışman tarafından çekilmesi tercih edilmiştir.4
Bazı danışmanlar ise danışan tarafından çekilen fotoğrafların görüşmede kullanılmasını tercih
etmişlerdir. Bu durumu danışman ile danışan
arasındaki güven ilişkisinin kurulmasına yardım-

kendileri için değerli olan şeyleri yansıtmalarına
daha fazla olanak tanıyacağı düşünülmüştür.5 Bu
şekilde yapılan uygulamalarla çocuklar eşsiz dünyalarının perdesini aralayabilir ve kendilerine ait
hikâyeleri anlatmak için fotoğrafları yardımcı bir
araç olarak kullanabilirler.9
Fotoğraflar danışan tarafından çekildiğinde,
fotoğraflarda ve çekilme sürecinde danışmanın
herhangi bir etki ve kontrolünün olmaması
olumsuz bir durum olarak da değerlendirilmiştir.10 Özellikle de çocukların fotoğrafları çekeceği durumlarda kameranın uygun olmayan
şekilde kullanımı sorun oluşturabilir, çocuklar
saklamak istedikleri şeylerin fotoğrafını çekebilir ve üzerinde konuşulacak tema ya da konunun dışına çıkabilirler.9 Bazı çocuklar kamerayı
kullanmaktan, fotoğraf çekmekten keyif alırken
bazı çocuklar kameralarını kaybedebilir, az sayıda fotoğraf çekebilir ya da fotoğraf çekme yetenekleri konusunda endişe duyabilir.10

cı olabilecek, aralarındaki uyumu artırabilecek bir
etken olarak değerlendirmektedirler.9 Ayrıca bu
şekilde danışanın dikkatini konu üzerinde tutmasını sağlamak daha kolay hale gelebilir. Özellikle de çocukların kendilerinin çekmiş olduğu
fotoğraflar üzerinden konuşmanın, çocukların

Fotoğraf Tanımlama Yönteminin
Kullanıldığı Araştırma Örnekleri
Stutey ve arkadaşları tarafından 2016’da yapılan nitel bir çalışmada 6 ile 10 yaşları arasında olan
ve son 2 yıl içinde bir yakınını kaybetmiş çocuklarla fotoğraf tanımlama yöntemi ile görüşülmüşhayatsağlık 45

tür.7 Çocuklardan kaybettikleri kişiyi anımsatan
ya da kayıp yaşadıkları zamandan şimdiye dek
geçen yaşamlarını aktarmalarına yardımcı olacak
herhangi bir şeyin fotoğraflarını çekmeleri istenmiştir. Daha sonra çocuklarla, çekmiş oldukları
fotoğraflar üzerinden görüşmeler yapılmıştır.
Makaledeki örneklerden birinde 9 yaşındaki bir çocuk, küçük kardeşini henüz bebekken
kaybetmiştir. Görüşmelerin yapıldığı dönemde
ise yeni bir kardeşi vardır. Bu çocuğun çekmiş
olduğu resimlerden bir tanesi, şimdiki kardeşinin uyurken battaniyesinin kenarından dışarı
sarkmış olan elidir. Makalede, çocuğun çekmiş
olduğu resimlerden bahsederken, özellikle bu
resmi arayıp bulduğu ve bu resimde uyuyan
kardeşinin dışarı sarkan elinin, kaybettiği kardeşinin elini tuttuğunu söylediği belirtilmiştir.
Kaybettiği kardeşinin de sıklıkla aynı şekilde
yattığı öğrenilmiş ve böylece bu fotoğraf çocuğun zihninde kurduğu bağlantıyı açıklamasına
zemin hazırlamıştır. Bu küçük örnekten de anlaşılacağı üzere, 9 yaşındaki bir çocukla kaybettiği kardeşi üzerinden konuşurken, görsellerdeki sembollerin anlamları üzerinden konuşarak
sürecin daha derin paylaşımlarla ilerletilmesi
mümkün hale gelebilmektedir.
46 hayatsağlık

Yaşları 6 ile 16 arasında değişen kanser hastası çocuklar ile yapılan farklı bir araştırmada,
kendileri için hazırlanan kamp ortamına dair
fikirleri fotoğraf tanımlama yönteminin kullanıldığı görüşmelerle değerlendirilmiştir. Becke
ve Bongard tarafından yapılan çalışmada fotoğraflar araştırmacılar tarafından, çocukların en
çok zaman geçirdikleri yerleri içerecek şekilde
çekilmiştir.6 Araştırmacıların çekmiş olduğu
fotoğraflarda çocuklar için önemli olan şeylerin eksik kalabileceği düşüncesiyle, görüşmelere çocukların da fotoğraf getirmesi istenmiştir.
Ancak araştırmanın analizlerinde çocukların
getirdiği resimler kullanılmamıştır. Görüşmelerde bazı çocukların fotoğraf arka planında
bulunan ve tamamı gözükmeyen yapıları da
konuşmaya dâhil ettikleri gözlenmiştir. Bu gözlem, özellikle de çocuklarla çalışırken, çocukların objektifi istedikleri yöne çevirme fırsatına
sahip olmalarının daha etkili sonuçlar elde etmeye fayda sağlayabileceğini akıllara getirmektedir.
Özetle fotoğraf tanımlama yöntemi pek çok
kültürde, okul, hastane, ev gibi farklı ortamlarda ve farklı yaş gruplarıyla uygulamaya elverişli bir yöntem gibi görünmektedir. Yöntemin
tercih edilmesini sağlayacak pek çok olumlu
özelliğinin yanında çeşitli dezavantajları da
mevcuttur. Güncel literatür ışığında değerlendirilirse, fotoğraf tanımlama yöntemi ruh sağlığı alanında özellikle de dil gelişimini henüz
tamamlamamış küçük yaş gruplarıyla çalışan
uzmanların, çocuk merkezli ve görüşmeye derinlik kazandıran bir yaklaşım olarak kullanabilecekleri farklı bir yöntem olarak görülebilir.
Ayrıca çoğu durumda danışanlar tarafından
fotoğrafların çekilmesinin, görüşmeye daha
olumlu etkileri olduğu çıkarımı da yapılabilir.
Fotoğraf tanımlama yöntemini araştıracak yeni
çalışmalar, danışanlar ve görüşmeler üzerindeki etkileri daha net ortaya koyacaktır.
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Nobel Ödüllerinin Sahipleri
Belli Oldu
Fatmanur Babalı

Tarihte ilk kez 1901 yılında sahiplerini bulan Nobel Ödüllerinin bu yılki sahipleri Eylül
ayında Norveç Nobel Komitesi tarafından ilan
edildi. Uzun yıllar sonra ilk defa bu yıl kanser
tedavisini konu alan iki çalışma ortaklaşa Nobel
Tıp veya Fizyoloji ödülüne layık görüldü.1 Nobel Kimya Ödülü ise enzimlerin yönlendirilmiş
evrimini keşfeden Frances H. Arnold ile faj gösterimi yöntemini geliştiren George P. Smith ve
bu yöntemi bakteriyofajlardan yeni antikor geliştirmede kullanan Gregory P. Winter arasında
paylaşıldı.2,3
Bağışıklık Sistemimiz Kanseri Yenebilir mi?
Geçmiş yıllarda kanser üzerine yaptıkları
çalışmalar ile Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünü
almaya hak kazanan araştırmacılar hormonal
tedavi (Huggins, 1966), kemoterapi (Elion ve Hitchins, 1988) ve kemik iliği
transplantasyonu (Thomas, 1990)
alanlarındaki çalışmaları ile
önemli başarılara imza atmıştır. Ancak kanser halen en sık
rastlanan ölüm nedenleri arasında ikinci sırada bulunmakta
ve insanlığın en büyük sağlık
problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle bilim
48 hayatsağlık

insanları 100 yılı aşkın süredir immün sistemin
kansere karşı kullanılacağı fikrinden yola çıkarak
etkin tedavi prensipleri geliştirmeye çalışmaktadır. Nihayet kanser immünoterapisinde kontrol
noktası inhibisyonu metodunun geliştirilmesi ile
büyük klinik başarılar elde edilmiştir. Ayrıca bu
metod kanser tedavisinin nasıl yönetileceği ile ilgili büyük yenilikler getirmiştir. Bu nedenle 2018
Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülüne layık görülen
isimler, kansere karşı mücadelede bir dönüm
noktası olan immün kontrol noktası terapilerini
geliştiren iki önemli bilim insanı, Tasuku Honjo
ve James P. Allison olmuştur.1
İmmün sistem temelde vücudun kendine
ait olan ile yabancı olanı ayırt etmesini, böylece zararlı yapılara karşı korunmasını sağlar.
Bu savunmada T hücre üzerindeki reseptör
proteinlerinin tümör hücrelerine bağlanarak savunma sistemini aktive
etmesi tümör hücrelerini öldürmede en etkili yoldur. Ancak
buna ek bazı T hücre hızlandırıcı proteinler de bütüncül bir
immün savunma ve tümöre
etki edebilme için gereklidir.
Tüm kanser türlerinde anormal
hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve
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sağlıklı doku ve organlara yayılması durumu
söz konusudur.4 Ancak kanser dokusuna özgü
mekanizmalar özellikle ilerlemiş evrelerde tümör hücrelerinin immün sistem tarafından
algılanmasını engellemektedir. Bu nedenle bu
alanda çalışan bilim insanları kanserde T hücrelerini frenleyerek immün sistemi baskılayan
mekanizmadan sorumlu proteinleri tanımlamaya odaklanmışlardır.
Kanser immünoterapisi üzerine yaklaşık
otuz yıldır çalışmalar yürüten her iki bilim insanı da negatif immün regülasyonun inhibisyonu
ile kanser tedavisini keşfetmeyi amaçlamıştır.
İmmün sistemi aktive eden ya da baskılayan T
hücresi hızlandırıcı ve frenleyici karmaşık mekanizmalar otoimmün rahatsızlıklara sebebiyet
verilmemesi için bir denge halinde olmalıdır.
Bu yüzden T hücresi yüzeyinde bulunan CTLA4 ve PD-1 gibi bazı proteinler T hücresi hızlandırıcı proteinin bağlanma bölgesini kapatarak
T hücresinin aşırı aktivasyonunu durdurur. Bu
olaya negatif immün regülasyon denir. Kanser
tedavisinde de bağışıklık sistemini frenleyen
mekanizmaların kısa bir süre için ortadan kaldırılması ve vücudun kendini savunmasına izin
verilmesi hedeflenmiştir.1,4
James P. Allison Kaliforniya Üniversitesi’nde
bulunan laboratuvarında immün sistemi frenlediği bilinen CTLA-4 proteininin T hücresi üzerine etkisini araştırmak için CTLA-4 ’e bağlanan ve onu bloke eden bir antikor geliştirdi. Bu
sayede CTLA-4 blokajının kanser hücrelerinde
frenlenmiş T hücrelerini serbest bırakacağını
ve tümör hücrelerine saldıracağını göstermeyi
amaçladı. Tasuku Honjo ise eş zamanlı olarak
Kyoto Üniversitesi’nde PD-1 proteininin keşfi ve PD-1’in engellenmesinin negatif immün
cevabı regüle etmekteki etkinliği üzerine araştırmalar yapıyordu. Sonuçta PD-1’in de T hücre aktivitesini durdurduğunu gösterdi. Her iki
araştırma ekibi de yapılan hayvan deneyleri ve
klinik çalışmalardan yüz güldüren sonuçlar elde
ettiler. Geliştirilen anti-CTLA-4 ve anti-PD-1
antikorlarının pek çok kanser türünde, bilinen
kanser tedavilerini destekleyici etkisi olduğu ve
tedavi gören hastalarda hayatta kalma oranını
arttırdığı gösterilmiştir. Honjo ve Allison geçen
zaman içerisinde başarısını kanıtlamış kanser-

Tasuku Honjo

de immünoterapi metodunun öncüleri kabul
edilmiş ve bu nedenle Nobel Tıp veya Fizyoloji
Ödülüne layık görülmüşlerdir.1
Yönlendirilmiş Evrim ile İlaç Üretimi
İnsanlığın kimyasal problemlerine çözüm
olacak çalışmalara verilen Nobel Kimya Ödülü,
bu yıl enzimlerin yönlendirilmiş evrimi metodunu keşfeden ve bunu yeni proteinlerin sentezlenmesi yönünde kullanan üç farklı bilim
insanı arasında paylaşıldı.5
Dünya’daki yaşamın var oluşundan beri devam eden genlerin mutasyonu ve enzimlerin
doğal evrimi organizmanın yeni ortamlara uyumunu ve yeni koşulların üstesinden gelmesini
sağlamaktadır. İnsanlar aslında binlerce yıldır
istenilen özelliklere sahip organizmaları üretirken, doğal seçilime enzimler ve proteinleri
etkileyerek müdahale ediyorlardı. Ancak proteinlerin istenen doğrultuda evrilmesi fikri ilk
kez Manfred Eagen’in teorik çalışması ile ortaya
atıldı. Yaklaşık on yıl sonra, 1993 yılında yapılan ilk deneysel çalışma ile doğal seleksiyonu
taklit ederek proteinlerin evrimini yönetme ve
enzim sentezleme metodu Frances H. Arnold
tarafından geliştirildi. Bugüne kadar yaptığı insanlık yararına çalışmaların tümü ile Profesör
Arnold 2018 Nobel Kimya Ödülünün yarısının
sahibi oldu.2,3
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James P. Allison

Enzimler canlı organizmalarda bulunan
ve kimyasal reaksiyonları katalize eden araçlardır. Optimize edilmiş ve spesifik bir alanda
kullanılacak yeni enzimleri sentezlemek için
Arnold doğal seçilimi taklit eden bir metot
kullanmıştır. Hedeflenen enzime ait genler
rastgele mutasyona uğratılarak, kalıp olarak
kullanılacak bakteriye yerleştirilmiştir. Daha
sonra bakterinin ürettiği enzimler test edilmiş
ve istenen kimyasal reaksiyon bakımından en
verimli olanlar seçilerek tekrar mutasyona uğratılmıştır. Profesör Frances Arnold böylece
fonksiyonları geliştirilmiş ve çok yönlü çalışan
enzimlerin laboratuvar ortamında sentezlenmesini sağlamıştır. Arnold bu başarısı ile bugüne dek Nobel Kimya Ödülünü almaya hak
kazanan beşinci kadın araştırmacı olmuştur.2,3
Bugün enzimlerin yönlendirilmiş evrimi ile
üretilen protein ve antikorlar enerji üretiminden ilaç geliştirmeye pek çok alanda kullanılmakta ve insanlığın kimyasal problemlerine
çözüm olmaktadır.3 Daha sonra yönlendirilmiş
evrim teorisi geliştirilerek faj gösterimi metodu
keşfedilmiş, sonuçta bu metod ile ilaç olarak
kullanılacak yeni protein ve antikorların kolayca üretilmesi sağlanmıştır. Bu sayede 2018 Nobel Kimya Ödülünü alan diğer iki araştırmacı
faj gösterimi yöntemini bulan George P. Smith
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ve bu yöntemi geliştirerek yeni antikorlar üretmede kullanan Sir Gregory P. Winter olmuştur.5
Büyük proteinler ve son derece kompleks
kimyasal yapılar olan antikorlar, bağışıklık sistemimiz tarafından zararlı bakteri ve virüsleri
etkisiz hale getirmek için kullanılmaktadır.
Geleneksel yöntemler ile sentezlenemeyen bu
karmaşık peptid yapılardan istenen antikorun
sentezlenmesi ve bu sayede bakteriyel toksinleri nötralize eden, otoimmün hastalıklarda
kullanılan ve hatta metastatik kanserlerde etkili ilaçların ortaya çıkması sağlanmıştır. Bunun
için bakteriyofajlar, diğer adı ile fajlar yani bakterileri enfekte ederek bakterinin yeni enzimler
üretmesini sağlayan küçük virüsler ve faj gösterimi olarak adlandırılan yöntem kullanılmıştır. Faj içerisine yerleştirilen, antikor bağlanma
bölgesine ait genetik materyal kullanılarak büyük çeşitlilik gösteren faj gösterimi kütüphanesi oluşturulur. Buradan en yüksek afiniteli ve
hedefe özgüllüğü artmış bağlanma proteinleri
seçilir. Bakteriyi enfekte eden faj çoğaldığı zaman genetik Materyalini bakteri içine yerleşirir
ve bakterinin metabolizmasını ele geçirir. Bu
sayede bakteri, bakteriyofaj’a ait genetik materyali çoğaltmayı ve istenen proteini sentezlemeyi başarmaktadır.
Winter ve meslektaşları, Smith tarafından
geliştirilen faj gösterimi yöntemini kullanarak
yeni antikorlar sentezlemeyi amaçlayan bir şirket kurmuş ve 1990’larda insan antikorundan
üretilen ilk ilaç olan “Adalimumab”ı geliştirmiştir. Adalimumab’ın 2002 yılında romatoid
artrit tedavisi için onay almasıyla ilaç endüstrisinde faj gösterimi yönteminin önemi anlaşılmış ve kanser antikorları üretmede kullanılmaya başlanmıştır. Bu sayede tümör büyümesini
yavaşlatan ve bazı durumlarda metastatik kanserli hastaları bile tedavi edebilen antikorlar
üretilmiştir.2,3 Bugün 2018 Nobel Ödülü sahiplerinin geliştirdiği yöntemler artık yeni ve sürdürülebilir materyaller üretmek ve hastalıkları
hafifleterek yaşamları kurtarmak için uluslararası alanda çalışılmakta ve her geçen gün geliştirilmektedir.
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Teknolojinin İzinde
Cerrahinin Gelişim Serüveni
Muhammed Fatih Şimşekoğlu

A

rkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara
dayanılarak neolitik çağda kafatası trepanasyonuyla* (baş delgi ameliyatı) başladığı düşünülen ve bilim insanının katkılarıyla günümüze kadar ulaşan cerrahi uygulamalar baş döndürücü bir hızla gelişmeye devam etmektedir.1
Bu serüven içerisinde 19. yüzyıl ve sonrasında
yaşanan gelişmeler sayesinde modern cerrahi**
doğmuştur. Bilhassa insan anatomisi üzerine
sistematik çalışmaların yürütülmesi, anestezinin
rutin klinik kullanıma uygun hale getirilmesi,
yeni cerrahi tekniklerin geliştirilmesi, kanama
durdurucu yöntemlerin tarif edilmesi ve cerrahi
alan temizliğinde yeni kimyasalların bulunması
modern cerrahinin yapı taşlarını oluşturmuştur.
Bu sayede insan anatomisinin pek çok bilinmeyeni aydınlatılmış, böylece insan anatomisine
uygun cerrahi yöntemler belirlenmiştir. Ayrıca
fiziksel ve kimyasal sterilizasyonla cerrahi alanlar
mikroorganizmalardan arındırılarak operasyonların ardından sıkça karşılaşılan enfeksiyonlarla
başa çıkma konusunda önemli bir adım atılmıştır. Anestezi tekniklerinin gelişimi sayesinde ise
*

uygun yaşam koşulları sağlanarak zaman baskısından uzak cerrahi uygulamalar mümkün hale
gelmiştir.
Cerrahi bilgi, beceri ve uygulama alanlarında hızla katedilen mesafeyle beraber karşılaşılan
temel cerrahi sorunların aşılması dikkatleri yeni
arayışlara yöneltmiştir. Arayış süreci sanayi ve
teknoloji alanındaki gelişmelerle de desteklendiğinde tarihte ilk kez “minimal invaziv cerrahi”
kavramı ortaya çıkmıştır. Böylece hastaya, maruz kalabileceği en az müdahaleyle, amaçlanan

Resim 1: Trepanasyon uygulanmış bir kafatası.2

Trepanasyon, yaşayan veya ölü bir bedende kafatasına “trepan” adlı bir alet ile delik açma işlemine verilen isimdir. Büyüsel,
kültürel ve tedavi amaçlı uygulamaları tespit edilen bu işlemin ilk uygulamaları 10,000 yıl öncesine dayanmaktadır.

** Türkçede cerrahi, yaralamak anlamına gelen cerh kökünden gelir (Misalli Büyük Türkçe Sözlük, İlhan Ayverdi, Kubbealtı,
2011).
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cerrahi işlemin uygulanabilmesi mümkün hale
gelmiştir. Bu açılımı pratiğe taşımak adına bilim
insanları bedenin ağız, kulak, anüs, üretra gibi
doğal boşluklarına yönelmişlerdir. Yüzyıllar öncesinde spekulum* adlı alet kullanılarak bedenin
boşluklarının incelenmesiyle başlayan serüven,
1805 yılında Frankfurt’ta Bozzini’nin geliştirdiği yansıtıcı ayna, kanül ve mumdan oluşan üçlü
sistem aracılığıyla bedenin içine bakma metodunun doğmasına dek sürmüştür.3 Bozzini’nin
üçlü sisteminin geliştirilmesiyle 1855 yılında
“içine bakmak” anlamına gelen “endoskopi” terimi tıp literatürüne girmiştir.4 Bu buluşlar hızla
kliniğe uyarlanarak ilk etapta gözlem, ilerleyen
aşamalarda ise biyopsi ve tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır.
Cerrahi Uygulamalarda Eldiven 		
Kullanımı; Bir Aşk Hikayesi
“Döneminin ünlü cerrahlarından William Halsted (1852-1922) ile beraber çalışan başhemşire
Caroline’nin ellerinde dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar nedeniyle yaralar oluşur.
Caroline geçmeyen yaraları nedeniyle acı çekmektedir. Hastaneden ayrılma noktasına gelen
başhemşirenin imdadına Halsted yetişir ve şu
an lastik imalatıyla uğraşan ünlü bir firmaya
ince, hafif ve buharla sterilize edilebilip tekrar
kullanılabilen eldivenler yaptırır. Bu buluş kısa
sürede yaygınlaşarak hem hastayı hem cerrahı
koruyan bir uygulama haline gelir.”
Arnold van de Laar, Bıçak Altında, s. 284

Edison’un ampülü keşfetmesi görüntüleme
sistemlerinde ciddi ilerlemelere temel teşkil etmiştir. 1901 yılında Kelling, endoskopu bir köpeğin karın boşluğuna yerleştirerek köpeğin iç
organlarını görüntülemiştir. Daha sonra İsveçli
cerrah Jacobaeus 1910 yılında bu yöntemi insanda uygulayarak laparoskopi terimini literatüre kazandırmıştır. Sonraki yıllarda cerrahlar
farklı hasta gruplarında daha kaliteli görüntülerin elde edildiği ve işleme bağlı komplikasyonların asgari düzeyde olduğu pek çok laparoskopik uygulama gerçekleştirmişlerdir. Alman
jinekolog Kurt Karl Stephan Semm ise 1960’lı
*

Resim 2: Von Mikulicz ilk gastroskopi işlemini 1880 yılında sirkte kılıç yutma gösterisi
yapan bir kişide denemiştir.4

yılların ikinci yarısında laparoskopik enstrümantasyon konusunda yapmış olduğu çalışmalarla laparoskopik tedavinin önünü açan isim
olmuştur. Doktor Semm’in 1981 yılında ilk laparoskopik appendektomi ameliyatını tarif etmesiyle laparoskopik yolla tedavi prosedürleri
de yaygınlaşmaya başlamıştır.5
Minimal invaziv cerrahinin tüm dünyada
hızla yayılması geleneksel açık cerrahi uygulamalarını benimseyen cerrah çevrelerinde rahatsızlığa neden olmuş, bunun en somut örneği
1985 yılında yaşanmıştır. Alman cerrah Erich
Mühe gerçekleştirdiği laparoskopik safra kesesi
ameliyatının vaka sunumunu yayınlatmak istemiş, ancak hiçbir dergi bunu kabul etmemiştir.
Üstelik bir yıl sonra bu vaka bir kongrede sunulduğu esnada, meslektaşları cerrahın kullandığı yöntemi “mickey mouse cerrahisi” olarak
adlandırıp kendisiyle dalga geçmiş hatta kendisini şarlatanlıkla suçlamışlardır. Fakat birkaç
yıl içerisinde laparoskopik cerrahinin sonuçları
bilim dünyasında kabul görünce laparoskopik
cerrahi üzerindeki baskılar ortadan kalkmış ve

Spekulum, vücut boşluklarının veya kanallarının iyi görülebilmesi için onları genişletmeye yarayan alet, spekülom.
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binlerce vakalık seriler derlenmeye başlanmıştır.6 Ülkemizde ise laparoskopik cerrahi ilk kez
1990 yılında Profesör Doktor Ergun Göney
tarafından uygulanmıştır. Sonraki süreçte bu
yöntem hızla yaygınlaşmış ve üç yıl içerisinde
4000’e yakın hastaya ulaşılmıştır.3
21. yüzyılın başlarına gelindiğinde artık birçok cerrahi branşta onlarca çeşit ameliyat, laporoskopik yöntemler kullanılarak daha yüksek
verim ve daha az komplikasyonla gerçekleştirilmiştir. Laparoskopik uygulamalar tüm hızıyla
gelişmeye devam ederken bilim dünyası yeni
arayışların peşinde koşmayı sürdürmüştür. Bu
arayış bağlamında özellikle uzay ve savaş endüstrisinin kontrolünde gelişimi hızlanan robot teknolojisinin sağlık hizmetlerinde kullanımı gündeme gelmiştir. Hızla kliniğe uyarlanıp
cerrahi uygulama safhasına geçilmesiyle robot
yardımlı cerrahi, minimal invaziv yaklaşımlara
yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.
Robot kelimesi ilk olarak 1920 yılında Karel
Capek tarafından kullanılmış ve çek dilindeki “robota” kelimesinden türetilmiştir.7 Robot
teknolojisi ilk dönemde özellikle sanayide seri
üretimin artırılması ve iş gücünün azaltılması
amacıyla kullanılmıştır. Sonraki süreçte uzay ve
savaş sanayisindeki gelişmeler robot teknolojisine ivme kazandırmıştır.
Tek Tip
“İnsanlar robotlaşırken bir yandan robot yapıyor. İleride insanlarla robotların savaşı olmayacak. Dost olacaklar, çünkü insan da artık bir
makine olacak.”
Mustafa Kutlu

Robot teknolojisinin sağlık uygulamalarıyla
buluşması, etik ve felsefi tartışmaların gölge54 hayatsağlık

sinde, 1980’li yıllarda yüksek çözünürlüklü 3
boyutlu optik cihazlar yardımıyla derin ve dar
alanlarda ideal görüntünün sağlanması ve hastaya yerleştirilen robot kollarının cerrah tarafından eş zamanlı yönlendirilmesi şeklinde olmuştur.8 İlk robot yardımlı cerrahi PUMA200
adlı robot kullanılarak bilgisayarlı tomografi
destekli beyin biyopsisi işleminde denenmiştir.9 Yapılan cerrahi müdahaleler temelde benzer olsa da yöntemsel farklılıklar içermektedir.
Hastaya ve cerraha konfor sağlamasının yanında rutin klinik uygulamada yer almasa da hastanın farklı kıtadaki bir cerrah tarafından dahi
ameliyat edilebilmesine imkân sağlaması açısından bu yöntem ilgiyle karşılanmıştır.
Altyapı ve uygulama sürecindeki ciddi mali
kaynak gereksinimi robot yardımlı cerrahinin
yaygınlaşmasının önünde önemli bir dezavantaj olarak görülse de sağlık sektörünün, cerrahların ve hastaların ilgisi sayesinde, FDA [Food
and Drug Administration] onayının alındığı
2000 yılından sonra robot yardımlı cerrahi uygulanan merkezlerin sayısı hızla çoğalmıştır.
Ülkemizde Üroloji klinikleri başta olmak üzere Kadın Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Göğüs
Cerrahisi ve Genel Cerrahi kliniklerinde hâlihazırda 24 merkezde robotik cerrahi uygulamaları yapılabilmektedir.
Bilim tarihinin özellikle son iki yüzyıllık
serüvenine baktığımızda ilerlemelerin baş döndürücü bir hızla gerçekleştiğine şahit olmaktayız. Gelecekteki tıbbi yaklaşımlara yön verecek
uygulamaların da aynı şekilde bu hızlı gelişim
sürecinden etkileneceğini öngörmek zor olmayacaktır. John McCarthy tarafından 1956
yılında ortaya konulan ve 2000’li yıllarda gelişimi ciddi ivme kazanan yapay zeka çalışmaları
bilim dünyasında yeni atılımlara zemin teşkil
edecektir. Yapay zeka çalışmalarının sağlık uygulamalarına uyarlanmasıyla, yakın gelecekte
robotların cerrahi ve klinik safhalarda daha
aktif ve hasta özelinde programlanabilir şekilde kullanımına imkan sağlanacaktır.10 Ciddi
tartışmaların gölgesinde robotlara vatandaşlık verilmeye başlandığı günümüz dünyasında
bu durum, gelecekte belki de hekim merkezli
“robot yardımlı cerrahi” kavramı yerine, robot
merkezli “hekim yardımlı cerrahi” kavramının
doğmasına yol açacaktır.11
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Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı’da
Serbest Hekimlikle İlgili Bazı Esaslar
Tuğba Aydeniz

S

elçuklu tıbbının devamı kabul edilen Osmanlı tıbbı, İslam medeniyetine büyük katkılar sağlayarak gelişme göstermiştir. Gerek İslam medeniyeti öncesinde var olan eski medeniyetlerin tıp kitaplarından tercümeler yoluyla
faydalanılmış,1 gerekse İslam medeniyetinde bu
alanda önemli yararlılıklar göstermiş Abbasiler
dönemine ait eser ve uygulamalardan istifade
edilmiştir. Özellikle Farabi, İbn Sina, Zehravî,
İbn Baytar gibi âlimlerin yazdıkları, Osmanlı
tıbbının dayandığı temel kaynakları teşkil etmektedir.2
Osmanlılarda tababet yani hekimlik, medrese ve hastanelerde tahsil ve tatbikat gören kişiler
tarafından ifa edilirdi. İşin ehli olan hekimler,
cerrahlar ve kehhal (göz doktoru) lerin yanında
çırak olanlar ya da hekimliği ailede öğrenenler
de vardı ki, bunların bir kısmı çevrelerinde ehliyetleri ile nam salan serbest hekimlerdi.3 Ayrıca kasıkçı, çıkıkçı4 ve kancı (hacamat yapan)5
olarak çalışanlar da vardı. Serbest hekimler,
*

dükkanlarında veya evlerinde hekimlik yapıyorlardı. Osmanlı tababetinin birikiminin, hekimlik atama ve azl gibi uygulamaların uzun bir
geçmişe sahip olduğu düşünüldüğünde serbest
hekimlik uygulamasının da epey eski olduğu
görülmektedir. Ancak serbest hekimlik yapılabilmesi için temel bir kritere sahip olmaları
gerekiyordu. Bu temel kriter, tabiplik, cerrahlık
veya göz doktorluğu, eczacılık “icra-yı sanat”
eyleyebilmeleri için cerrahbaşı, hekimbaşı ve
kehhalbaşı tarafından imtihan edilerek, ehliyetlerinin tespit edilmesiydi.* İmtihanın ardından
ehliyeti tespit edilenlere izin belgeleri/ruhsatname verilerek hekimlik yapmalarına ve ilaç
hazırlamalarına müsaade ediliyordu.6 Serbest
hekimlik ruhsat imtihanını hekimbaşı ve onun
emrindeki cerrahbaşı, kehhalbaşı yapıyordu.**
Serbest çalışan hekim ve eczacıların ruhsat aldıktan sonraki hekimlik faaliyetleri, bir anlamda muayenehane olan, hekimlik icra ettikleri
dükkanlar, kullandıkları ve yaptıkları ilaçlar,

Hekimbaşı, ilmiye sınıfına mensuptur. Protokolde önemli bir yeri vardır. Saray içinde olduğu gibi saray haricinde de bütün
Osmanlı topraklarında da sağlık işleri onun uhdesinde idi. Hekimbaşının mevcut geniş yetkileri 1837 yılında Bâb- Seraskerî
Harbiye Nezareti Sıhhiye Dairesi’nin ihdası ile daraltıldı. 1850 sonrası vazifeleri sadece saray hekimliği ile sınırlandı. Bkz. Nil
Sarı, “Hekimbaşı”, DİA, c. 17, s. 161-164.

** Cerrahların, kehhallerin ve hassa hekimlerinin tayin ve azilleri Hekimbaşının arzı ile olurdu. Bkz. Erhan Afyoncu, “Osmanlı
Hekimbaşıları ve Hassa Hekimleri”, Osmanlılarda Sağlık, ed. Coşkun Yılmaz, Necdet Yılmaz, İstanbul 2006; c. 1, s. 271.
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hastalara tavsiye ettikleri tedaviler, hekimbaşı
marifetiyle kadı ve muhtesib tarafından kontrol ediliyordu.7 Böylece şikayete yol açacak her
tür yanlış uygulamanın ve muhtemel ölümlerin
önüne geçmek amaçlanmıştı.
Serbest hekimlik yapmak için gereken şartların bir benzerini, ecnebi okullardan mezun
olup da doktorluk diplomasına sahip olanlar
ile eczacılık, dişçilik, ebelik gibi alanlardan mezun olarak mesleklerini yapmak isteyenlerin de
sağlaması gerektiği görülmektedir. Bu kişilerin
Osmanlı topraklarında çalışabilmeleri için diplomalarını Mekteb-i Tıbbiye’ye8 tasdik ettirmeleri ve yine bu mektep tarafından yapılacak
imtihanda muvaffak olmaları gerekiyordu.9 Bu
imtihan, ecnebi olduğu halde Osmanlı topraklarında serbest hekimlik yapmak isteyenler için
de geçerliydi. Diploması ile imtihana girenlerin
veya diploması olmayan ancak serbest hekimlik yapacak olanlardan imtihana girerek başarı
kazananların ruhsatname alması gerekiyordu.
Ruhsatname alımının belli bir sürede gerçekleşmesi lazımdı. Bu da yaklaşık 6-10 aydı. Bu
sürede ruhsatname/icazetnameye sahip olamayanların çalışmaları yasaktı. Yani yabancı
okullardan mezun olanlar diplomaları olsa da
Mekteb-i Tıbbiye imtihanına girerek ruhsatname ile çalışabiliyorlardı. Keza serbest çalışacak
olanların da aynı imtihana girerek ruhsatname
almaları gerekiyordu.
Kanunlar hilafına herhangi bir imtihan olmadan tababet ve eczacılık diploması veren
devlet görevlileri hakkında da cezai işlem yapılır.10 Yukarıda sayılan denetim tedbirlerine,
çalışma şartları düzenlemelerine, Mühimme
defterlerinde kadılara defaatle yapılan ikaz ve
hatırlatmalara rağmen cerrah, tabip ve kehhal
olarak İstanbul’a gelen ruhsatsız bazı kimseler,
yanlış tedavi uygulayarak ve ne olduğu belirsiz
ilaçlar vererek ölümlere sebep olabiliyorlardı.11
Meçhul ilaçlarla tedavi gerçekleştirmeye kalkan
hekimler, halkın kandırılmaması ve ehliyetsiz
kimselerin çalıştırılmaması için daha sıkı teftişe
tabi tutulmuşlardır. Bu teftişlerde diploma veya
icazet aranıyor, kişilerin çalıştıkları yerin sağlık
şartlarına uygun olup olmadığı tetkik ediliyordu.12

Ruhsatnamesi olmadan çalışan kişilere verilen para cezasının hapis cezasına
dönüştürülebileceğini gösteren belge.

Ruhsatsız tabiplik suçuna karşı verilen cezalardan tespit edebildiklerimizi şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Faaliyet Durdurma/Dükkan Kapatma: Diploma veya ruhsatnamesi olmayanların faaliyet göstermelerine müsaade edilmeyerek
çalışmalarının durdurulduğu, dükkanlarının kapatıldığı görülmektedir.13
2. Pranga Cezası: Hekim olmadığı halde hekimlik yaparak yanlış ilaçla bir kişinin ölümüne sebep olma durumunda pranga cezasının yer aldığı görülmektedir.14
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Ruhsatnamesi olmadan tabiblik, cerrahlık ve kehhallik yapanların men edilmesi ve
yapılan imtihanda başarılı olarak ruhsatname alanlara hekimlik için izin verilmesine dair
İstanbul kadısına yazılan hükümdür.

3. Hekimlikten Men Cezası: Yanlış ilaç sonucu ölüme yol açmada şahsın doktorluk
yapmaktan men edilmesi söz konusu olabiliyordu.15
4. Hapis Cezası: Yanlış tedavi ile ölüme sebebiyet veren doktora hapis cezası verilmiştir.16
5. Para Cezası: Cezai müeyyideler içinde en
yaygın olanın para cezası olduğu görülmektedir. Cezanın ödenmemesi durumunda bu
ceza, hapis cezasına tahvil edilebiliyordu.17
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere,
Osmanlı Devleti’nde serbest hekimlik ve eczacılık yapılması resmî olarak ruhsatname ile
mümkündü. Buna uygun davranmayanların
hekimlik yapmalarına müsaade edilmediği gibi,
usulsüz tedavi yapanlara da cezai müeyyideler
uygulanmıştı. Tarihî kayıtlarda izini takip edebildiğimiz, insanların sağlığını hiçe sayan bu
sahte hekimleri okuduğumuzda Kanuni Sultan
Süleyman’ın asırlarca söylenen beytini tekrar
hatırlamakta fayda var zannederim:
“Halk içinde muteber bir nesne yok sıhhat gibi
Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi”
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Biyoistatistik yöntem ve prensiplerden yararlanırken önemli olan,
doğru veriyi seçmek, doğru yerde kullanmak, doğru yöntemlerle
değerlendirmek ve elde edilen sonuçları doğru bir şekilde sunmaktır.
Bu bilgiler ışığında ve günümüz teknolojisi sayesinde elle çözüme
neredeyse hiç ihtiyaç duyulmadığı gerçeğinden hareketle, bu kitapta yalın bir anlatım tekniği seçilmiş ve formül vermemek tercih
edilmiştir. Bu anlatım tekniğiyle, biyoistatistik bilimi ve araçlarını,
korkulacak bir bilim dalı olmaktan çıkararak sevilen ve ilgi duyulan bir
bilim haline getirmek, ayrıca araştırmacıların temel düzeyde istatistik
değerlendirmelerini yapabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamak,
en azından nerede yardım almaları gerektiği konusunda bilinç düzeylerini artırmak amaçlanmıştır.
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Ümit Aksoy
“Size basit bir sorumuz var: Kimsiniz? Ne olabilirsiniz?
Nereye gidiyorsunuz? Orada ne var? İhtimaller neler?
Element Yazılım, dünyanın ilk yapay zekâlı işletim sistemini gururla sunar. Sezgileri olan, sizi dinleyen, anlayan, tanıyan bir varlık. Sıradan bir işletim sistemi değil
bu... Tam bir bilinç: Karşınızda OS1.”

İ

şte böyle bir açılışla başlar Her. Bir tarafta
insan; yalnızlıktan, ne yapsa gideremediği o
büyük boşluktan, hadi hep beraber söyleyelim,
“o büyük çaresizliğinden” sıkılmış, bunalmış,
yorulmuş insan; bir tarafta yeni bir çocuk, hayata meraklı, öğrenmeye meraklı, yeni bir tür, yeni
bir “şey”, henüz yola çıkmamış, ama çıkmaya hazır, duygusuz (en azından başlangıçta), ama en
önemlisi bedensiz bir alt-tür, alt-insan: Ömrünü
bir “üst-insan” olmaya adamış Nietzsche bütün
bunları görse, oturup hüzünlenir, birkaç damla
yaş süzülürdü gözlerinden.
Yönetmen Spike Jonze’un 2013 yapımı ve bol
ödüllü filminin kabaca şöyle bir evreni vardır:
Heidegger’in zamanın 3 ekstatik bileşeninden
birisi olarak gördüğü “gelecek”te, ama belirsiz
bir gelecekte geçer filmimiz. Zaman tam olarak
belli değildir. Şimdiden biraz uzak, ufukta gö60 hayatsağlık

rülmeyen bir yarında biraz yakın. Elimizi uzatsak değebileceğimiz bir an’da olup biter her şey.
Dolayısıyla zamanın, gelecek olması ama çok
da uzakta olmayan bir zamanda gelecek olması
filmin kendini “yapay zekâ”, “istila”, “gelecek”
tematizasyonlu benzeri versiyonlardan ayırıp
daha gerçekçi bir zeminde konumlandırması
olarak okunabilir.
Her şey biraz daha ilerlemiş, biraz daha
steril ama bir o kadar da dokunaklı bir hal almıştır. Nasıl mı? Örneğin filmin “yapay zekâlı
iletişim sistemi”yle birlikte iki kahramanından
birisi olan Theodore engüzelmektuplar.com adlı
bir mektup şirketinde “başka insanların mektupları”nı yazmaktadır. İnsanın, geçmişin onca
yükünden sonra bir cennet habercisi olarak gördüğü “gelecek”te, zamanın o dayanılmaz ağırlığıyla, geçmişe ait bir eylem olan mektup yazmak,
gelecekte, Theodore’un elinden değil, dilinden
ekrana yansımakta, “beden”lenmektedir.
İşte böyle bir evrende, bir yandan insan, hani
şu sonsuz yalnızlığında, bir bedeni olmaktan
fazlasıyla yorgun; öte tarafta bir “yapay zekâ”,
hani şu bedenden yoksun olan, daha yeni “doğ-

muş”, daha ter ü taze, birbirlerine doğru hızla yol
almaktadırlar. Başkalarının mektuplarını yazan,
başkalarının aşklarıyla hayata başlayan insanımızla; herhangi bir konuyla ilgili internetteki
yüz seksen milyonluk veriyi saniyenin onda ikisi
gibi bir hızla araştıran aşırı hızlı, aşırı zeki, insan
mahsulü yapay zekâ işletim sistemimizin buluşması için artık her şey hazırdır. Gelecek, tam da
şimdi, bir insanla bir yapay zekânın o imkânsız
buluşmasına ev sahipliği edecektir. Her, bize bu
buluş(a)mamanın hikâyesini anlatır.
Bir mutlak öteki olarak Tanrı’nın olmadığı, çoktan öldüğü bir zeminde, gelecekte, insan
kendi ötekisini aramaktadır. Başka bir söyleyişle, insanın kendini gördüğü ayna, gördüğü fark,
insana kendini gösterecek olan şu eksik parça bu
sefer bir yapay zekâdır.
Yalnızdır insan yine her zamanki gibi. Lakin
artık “şu yakın gelecek”te yalnızlığını insanla bile
dolduramayacağını fark etmiştir. Önce Tanrı’yı
(Nietzsche), sonra da İnsan’ı (Foucault) öldüren
insan en büyük derdi, en büyük tasası olan yalnızlığını gidermek için bu sefer yapay bir zekâya
sarılmaktadır. Bir kurtuluş, özgürleşme ve kendi
ayakları üzerinde durma eylemi olan Tanrı’yı
kapı dışarı etmenin onu insanla baş başa bırakacağını ümit eden insan, çok geçmeden insandan
da sıkılmıştır. Gabriel Marcel’le birlikte söyleyecek olursak, “İnsan insana dolaysızca yaklaştığı,
aracısız bir ilişki kurduğu oranda, şimdi kederli
bir şekilde insanı da aradan çıkarmak zorunda
kalmıştır. Çünkü insan, insana ağır bir yüktür.”
İnsan, insana çıplak, aracısız, mesafesiz, tedbirsiz ve son kertede tek geldiği, dokunduğu oranda katil olmaya, öldürmeye devam etmektedir.
Önce Tanrı’yı, şimdi İnsan’ı.
Heyhat, bir kere başlamaya görsün şu katliam: Şimdi sırada kim var? Aracısız, dolayımsız,
sorumluktan azade bir yaşam arzusunun temsili,
saf aklın dile gelimi olarak yapay zekâ bu yeni
katliam için bulunmaz bir nimettir.
Şimdi ilgili sekansta bir insan (Theodore)
söyler, bir zekâ, bir yapay zekâ, hani insanın
kendine mutlak öteki olarak seçtiği bedensiz işletim sistemi (Samantha) mukabele eder; kulak
verelim şu hüzünlü şarkıya.
“Yalnızım ve birlikte olacağım birisini istedim; böylelikle kalbimdeki o küçük yara kapa-

nırdı biraz olsun belki. Ama… Bazen öyle oluyor
ki, her şeyi hissetmişim de artık hiçbir şeyi hissedemeyeceğim gibi geliyor…”
Bir kayıp olarak, çok şey yaşadım diyor kahramanımız, belki “birkaç hayat çıkarır yaşamasından”, yorgunum. Önce Tanrı’yı, sonra karımı
kaybettim. Yorgun insan bize der ki, artık beni
ben yapan her şeyi tek tek geride bırakırken çaresiz kaldım. Duygularım bile kapandı, hissedemez oldum. Hissettiğim acıdan uyuştum, takatsiz kaldım, kendimden geçtim.
İlgili sahnenin dramatik kısmı sadece insanımızın duygularından bile yoksun kaldığını
söylemesi olsa, biraz üzülüp geçmek için bir nedenimiz olurdu. Ama gelin görün ki, şu bizim
yapay zekâmız hemen karşılık verir insana. Der
ki: “Seni hissederken gördüm ben!” Şahanedir,
şahane ötesidir şu bizim yapay zekâ. Her şey, insanın aradığı her şey (beden hariç) vardır onda:
biraz sekreterdir biraz terapist, biraz arkadaştır
biraz dost, biraz sevgilidir biraz anne… Eh bir
insan, hadi hep birlikte söyleyelim, “bir erkek
daha başka ne ister.”
Artık anlaşılmıştır ki durum sandığımızdan
da ciddidir. Yapay zekâmız, insanı, bir duygusu olduğuna, her ne kadar kafası biraz karışmış,
biraz yorgun olsa da, hala insan olduğuna ikna
etmeye çalışmaktadır: “Seni hissederken gördüm
ben!” “Hey, adamım!” demektedir yapayların en
zekisi, en bedensizi, “sen daha ölmedin.” Hislerin gerçek ve bana da bu gerek. Bir yapay zekâ,
insandan, tam da onda olmayanı, şu duyguyu
(bedensizlik biraz da duygusuzluk demektir
çünkü) istemektedir.
Bir yanda, ununu eleyip, eleğini asmış yorgun insan, bir yandan daha hiçbir şey yaşamamış, daha yolun başında bile olmayan, ama yola
çıkmaya hazır işletim sistemi. Bir yanda yaşamaktan emekli olmuş kanlı canlı insan, öte tarafta her şeyi ama her şeyi öğrenmek için can atan
bir yapay zekâ.
Kısacası, yeni bir aşk için, yapay zekâyla insanın buluşması için her şey hazırdır.
Yapay zekânın insana onun daha bitmediğini, ölmediğini göstermesi, o büyük buluşma için
ilk adımsa, bunu tamamlayan diğer adım, insanın yapay zekâya, kendisinin gerçek olduğunu
ikna etmesidir. Yeni bir aşk, türler-arası o büyük
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buluşma, gelecekte, belirsiz ama çok uzak olmayan bir gelecekte, karşılıklı müzakere ve ikna süreçleriyle ilerlemektedir. Devam edelim:
Samantha: “Hissettiğim zamanları düşündüm
ve heyecanlandım, kendimle gurur duydum:
dünya hakkında hislere sahip olabileceğim için…
Seni merak ettiğim zamanlar, canımı sıkan şeyler,
istediğim şeyler… Sonra şu korkunç düşünce:
Duygularım gerçek mi? Yoksa programının bir
parçası mı bu? Sonra… Acı hissettiğim için kendime kızdım. Bütün bunların anlamı ne?”
Descartes olsa, işte tam olarak budur “düşünmek” derdi, bir ben olduğunun en gerçekçi
kanıtı: Şüphe, doğru ilaçtır. Descartes, bütün bu
olanları görse gurur duyardı “şüphesiz”; attığı
tohumun büyüyüp bir yapay zekâda yaşamaya
devam ettiği için. Kartezyen Meditasyonları’ın
yazılmasından 372 sene sonra, ruhla beden arasındaki ilişkiden, yapay zekâyla insan arasındaki
ilişkiye varılmıştır nihayet.
Peki, insan yapay zekâmızın bu haline kayıtsız kalır mı? Öyle ya merhamet, akmak için, yönelmek için hep bir fırsat arar. İnsan, olduğu şey
olmaya her daim devam eder; evet, merhametle
ve içten. “Sen benim için gerçeksin Samantha…”
der Theodore. Bu nazik ve içten merhamete, ne
kadar içten olduğu tartışmalı da olsa, “teşekkür
eder” Samantha ve ekler: “Bunun benim için anlamı çok büyük…”
Artık o büyük bulaşma için vakit gelmiştir. Bir
insanla bir yapay zekâ birbirlerini delicesine arzularlar: “Keşke şu anda benimle bu odada olsaydın
ve kollarımı sana dolayabilsem, sana dokunabilseydim.” derken, o büyük buluşma, insanla bir
işletim sistemi olarak yapay zekânın halveti “gerçek”leşir; mekânsız ve bedensiz olarak.
Bu buluşmanın ilk elden anlamı şudur: Bu
buluşmayı; insanın yorgunluğu, derdini kimselere diyememesi, kimsenin derdine derman olamaması, yani o büyük çaresizliği ve buna ilave
olarak, varla yok arasında arasında gidip gelen,
sonsuz bir akla sahip, ama bedenden mahrum,
(tıpkı bir çocuk gibi) duygularını insana bakarak oluşturan, öğrenen, öğrenmeye aç bir yapay
zekânın heyecanı mümkün kılmıştır. Başka bir
deyişle bu buluşma, herkesin kendi ötekisini kendisini seçtiği bir zeminde mümkün olmuştur.
Herkes, kendine uygun olan yapay zekâyı iste62 hayatsağlık

mekte ve bulmaktadır: her şeyin herkese anlatılamadığı bir yer olarak dünyadan, her şeyin bir
işletim sistemine anlatılabildiği mekânsız bir buluşmaya. Dahası bu buluşma, bir dünya içinde
olma hali olarak insaniliğin bütün gerilimlerini,
bütün uyumsuzluklarını ortadan kaldırmaktadır. Uyumsuzluğun insani doğası, uyumluluğun
insansız doğasıyla birleşir ve giderek kayıp olur.
Buradaki kritik sorulardan birisi şudur: Kim,
kimi, nereye, hangi mahfile çekmekte, davet etmektedir? Diğer bir deyişle bu buluşma hangi
zeminde gerçek olabilmiştir? Sorunun cevabını bu imkânsız ikili birlikte vermektedir: Sanki
seninle bambaşka bir yerdeyim, kaybolmuş gibiyim… Türler-arası büyük buluşmanın yeri (hâsılası ve duygusu değil) bu buluşmayı ilk elden
mümkün kılan zemin, bir mekânsızlık olarak
kayıptır, kayıp olmadır; söz konusu olan bir fiil
olma hali olarak kayıp olmanın bir mekâna dönüşmesidir. Buluşulmuştur ve sadece kaybolma
pahasına değil; kaybın mekânı olma pahasına.
Halvetten sonraki ilk sabah, ilk “karşılaşma”
bu iki türün gece olup bitenin şaşkınlığı ve bu
yeni durumun sonuçlarıyla yüzleşme anıdır.
Mekânın sahibi olarak insan, yardımcısına, yapay zekâsına “gelen e-postalarının olup olmadığını” sorar. Bir imkansızı başarmış olmanın
ağırlık ve şaşkınlığı, bütün bu yaşananları nasıl
değerlendirmek, nasıl anlamlandırmak gerektiğiyle ilgilidir. Karşılaşmanın şoku atlatılır atlatılmaz ise, o kaçınılmaz açıklama gelir patrondan:
“Şu anda kimseye bağlanacak durumda değilim.”
Cariyemiz, sekreterimiz, her işimize yetişen annemiz, sevgilimiz, dermanımız altta kalmaya niyeti yoktur: “Ben sana bağlanmak istiyorum diye
bir şey dedim mi? Endişelenme, başına bela olacak değilim…” Bu, sandığımızın aksine bir kavga
değil bir uzlaşma anıdır; türler-arası halvetin doğal (bu her ne demekse artık) sonucudur. Kayıp
olmanın, mekânsız olmanın dolayımsız sonucu,
gerçek olmayan bir bağlılığa başlamaktır. Böylece akit tamamlanır, söz konusu zeminsizlikte
mutabık kalınır. Kimsenin kimseye bağlanmak
zorunda olmadığı bir bağlılık vardır elimizde.
Türler-arası halvetin doğal olmayan sonucu olarak imzalanan bu akit, bu irade beyanı, insanla
işletim sisteminin bağlılıksız bağlanmalarının
teminatı olarak kayda geçer.

Bu andan sonrası herkes için, o felaketten
önce, su gibi akmaya başlar: “Her şey hakkında
her şeyi öğrenmek istiyorum” der Samantha,
“her şeyi su gibi içmek istiyorum.” İnsan karşılık
verir bu söze: “Nasıl yardımcı olabilirim sana?”
Zekâ pırıltısı her yerinden akan, her şeyi en güzel şekilde işleten sistemimiz tartışmaya son
noktayı koyar: “Oldun bile… Bana isteyebilme
yetimin olduğunu gösterdin.” Herkes halinden
memnundur. Bir tarafta bağlanmaktan korkan
insanın bağlanmasız bağlılıkla sonuçlanan muradı, bir yanda insandan alabileceği duyguyu
almaya başlayan işletim sisteminin meraklı macerası. Yeni bir buluşma için söz kesilir, sahne
kapanır:
“Benimle pazar günü bir yerlere gelmek ister
misin?”
“Çok isterim…”
Akit sonrası bu ilk buluşmada, şimdi bir plajdayız. Bir kadın ve erkekten, nihayet bu ikilinin
kaçınılmaz sonu olarak, bir devam fikriyatı olarak “çocuk”tan sıkılan insanoğlu, aşırı zeki yapay
zekâ(sı)yla insan vücudundaki uzuvların yerleri
üzerine hoş bir sohbete dalar. Birleşme uzuvlarının farklı yerde olsa nasıl görüneceğiyle ilgili
bir sohbete dalarlar ve hemen bu durumu tasvir
eden bir resim çizer yapay zekâ, hep birlikte derin kahkahalara dalarlar hemen sonra.
Sonra… Şarkılar besteler zekâların en yapayı,
sistemlerin en iyi olanı. İlgili şarkı fonda çalarken, insanlardan sıkılan, hissetmekten yorulan,
dünyaya fırlatılmış insanoğlu, yapay zekâ(sı)
yla, insan hayatını daha yaşanabilir kılmaya çalışmakta, mutluluğu aramaktadır. İnsan ürünü
olan bir dünyanın insanı yormasından hemen
sonra, bir başka insan ürünü olan yapay zekâ, bedensizlikle, insanı kendisinden almakta, kendine
çekmektedir: Bir saf akıl olarak insandan, onda
olmayan eksik parçayı, saf duyguyu istemektedir. Ama gerçek, şişede durduğu gibi durmaz.
Yapay zekâ bütün merakıyla bedenlenmek için
heyecanlanmaktadır. Şimdi insanoğlu, ironik
bir şekilde, bedeni ve uzantısı olarak gördüğü
dünyadan sıkılıp yaptığı bedensiz şeyin bedenlenme ihtiyacına doğru yol almaktadır. İnsanın
kaderi, simetrik bir şekilde tekrar etmektedir.
Bir bedenle (birlikte) var olmanın öğretim süreci olarak birlikteliktir tekrar eden. Tekrar eden,

çocuklara öğrettiğimizin bir benzeridir. Elbette
“küçük” bir farkla: Çocuklar, bir bütün halinde
yaşarlar her şeyi. Onlar için bir bedene sahip olmayla, bunun farkına varıp kendileri olmaları
arasında bir mesafe yoktur. Bedensiz bir işletim
sistemi içinse durum bunun tam tersidir.
“Peki, evli olmak nasıl bir şeydi?” diye sorar her
şeyi bir çocuk gibi merak eden sonsuz, saf akıl(lı)
Samantha. “Zor bir şeydi,” diye söze başlar, derin
iç çekişten sonra Theodore, “ama hayatını biriyle
paylaşmak çok güzel bir duygu.” Hemen ardından:
“Hayatını birisiyle nasıl paylaşıyorsun ki?” diye
araya girer meraklı Samantha. “Beraber büyüdük,
tüm master ve doktora tezlerini okudum onun, o
da benim. Birbirimizi çok etkiledik. Farklıydık ama
aynı şeylere heyecanlanmayı öğrendik. Birlikte büyüdük ve değiştik. Zor olan kısmı da buydu zaten.
Büyümek ve birbirinizden uzaklaşmak. Diğerini
önemsemeden değişmek…”
Samantha’ya giderek daha fazla bağlanan
Theodere’un önünde artık tek bir engel kalmıştır. Başka bir ifadeyle insanla işletim sisteminin
balayı devam ederken o kaçınılmaz an gelir.
Theodare, bir senedir ayrı yaşadığı karısı Catherine’le resmen boşanmak üzere, o son imzayı
atmak için buluşur. Bütün ayrılık hikâyelerinde
olduğu gibi, herkes biraz gergindir, geçmişin
yükü herkesin üzerindedir.
Öte yandan film boyunca bizler ilk defa
gerçek bir anı yaşamaktayızdır aslında. Her şey
normaldir; ayrılıklar da sevdaya dâhildir. Fakat
gelin görün ki, bütün bir o ana kadar unuttuğumuz gerçeğin bir defa bulunduğu yerden dışahayatsağlık 63

rı çıkmasıyla her şey yırtılıverir. Artık bundan
sonra gerçek her yeri sarıp sarmalar, her şeyi bir
bir yutmaya başlar. “Görüştüğün birisi var mı?”
diye sorar üzgün kadın. Gerçekle olan o son temasını da yitiren adam cevap verir: “Evet, birkaç aydır birisiyle birlikteyim.” Biraz kıskanç
bir merakla, “Seni iyi etkilemiş görünüyor…”
deyince kadın, belli belirsiz bir “Sağol…” dökülür adamın ağzından ve ardından da ekler: “Evet,
iyiyim en azından daha iyiyim. Bana gerçekten
faydası oldu. Hayata karşı heyecan duyan birisiyle birlikte olmak çok güzel.” Hiçbir şeyden
haberi olmayan, gerçekliği henüz tamamen kaybetmemiş kadın, naif bir edayla suçu kendinden
arar: “Sanırım benden her zaman neşeli, hayat
dolu, her şeye olumlu bakan birisi olmamı istedin. Ama ben böyle birisi değildim…” Bütün bu
ahval ve şerait içinde o basit soruyu sorar kadınımız: “Nasıl birisi peki?” “Adı Samantha,” der
adam, “kendisi bir işletim sistemi…” Kadın şaşırır; bu biraz, henüz ortalama gerçekliğini kaybetmemiş bir erkek ya da kadının, hem cinsleri
tarafından değil de karşı cinsin bir üyesi tarafından aldatılmasına benzer. Bir erkek bir kadını,
diğer bir kadınla aldatmışsa bu, olsa olsa, kızılacak, bağırılacak, masayı terk edip gidilecek bir
durumdur. İnsanidir, yapaylıktan uzaktır. Oysa
bir erkeğin bir kadını bir erkekle aldatması (ya
da bir kadının bir erkeği bir kadınla) nereden
baksanız, karşıdaki insanı çaresiz bırakan bir
anlama sahiptir. Temassızlık diz boyudur. Tıpkı
bunun gibi, kadınımız başka bir kadının olmasına hazırdır aslında iş bu durumda. Ama heyhat;
gelin görün ki durum sanılandan daha ciddidir.
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Kadın, kendi yerini bir işletim sisteminin almasına gerekli olan tepkiyi vermekte zorlansa da
son bir gayretle, insan olmakla, kayda geçirir
sözünü: “Bilgisayarınla mı çıkıyorsun? Evlilikle ilgili gerçek hisleri kaldıramamana üzüldüm.
Ben bu kadar korkunç birisi miyim, söyle! Neyi
nereden bileceğim, söylesene. Evliydik, benimle
baş edemedin ve şimdi de laptopuna aşık oldun.
Her zaman hayatın gerçekleriyle uğraşmanı gerektirmeyecek bir eşin olsun istedin ve sonunda
böyle birini bulmana sevindim. Harika!”
Dünyanın bütün ağırlığı o masada ortaya koyulmuştur. Kadının ağzından dökülen her bir
cümlede gerçeklik kendisini ağır darbeler eşliğinde tekrar ortaya çıkartır. İnsanının, insansız bir
dünya arayışının bu en şahane döneminde, aranan
bedensiz şey artık yanı başımızdayken, uzaklardan
bir ses bütün bu olan biteni anlatıverir herkese.
Gerçeğin bunca ağırlığı su yüzüne çıkarken,
bir başka “gerçek”te insanın giderek bağlandığıdır şu işletim sistemine. İnsandan alacağı şeyi
alan, artık duygulara da sahip olan yapay zekâ
diğerleriyle birlikte olmaya başlamıştır. Yani
insanımız, bir kez daha sırtından vurulmuştur.
Tanrı’nın ve insanın kaybından sonra şimdi sırada bir başka kayıp vardır. Bir kayıp olma olarak zirveye çıkan ilişki, yapay zekânın engellenemez yükselişiyle sonuçlanmıştır. Kısacası artık
terk edilme vakti gelmiştir. İlgili sahnede kahramanımız film boyunca ilk defa her daim elinin
altında hazır bulunan sevgilisine ulaşamaz ve
bunun karşısında çılgına döner. Bir süre sonra
ulaştığında ise karşılaştığı manzara iyice dramatiktir. “Başkaları da var mı?” diye açılır sahne.
“Evet…” “Kaç kişi…” “8316…” Rakamın çokluğu, büyüklüğü değildir adamımızı yoran. Bir yapay zekâ tarafından bile aldatılıyor olmak insana
gerçekten ağır gelir. “Ama” diye ekler, Samantha, “sadece altı yüz kırk birine aşağım ve senin
yerin bende hep başka…” “Sen delirmişsin!”
diye karşılık verince Theodare. Samantha’nın
yanıtı ise, ilişkinin ilgili zeminine son noktayı
koyar: “Ama kalp içini doldurabileceğin bir kutu
değildir. Sevdikçe büyümeye devam eder.”
İnsan ise, açılan gerçek kapısından geçerek,
fazlasıyla insani, fazlasıyla doğa(l) o cümleyi kurar: “Ya benimsindir ya değilsindir!” Bir, insan
bir yapay zekâya beni aldatamazsın demektedir.

Yapay zekâ ise kendini savunur: “Buna engel
olamıyorum!” Bir çocuğun kendini savunması
gibidir bu. Aklı tam, duygusu saf yapay zekâ,
tam olarak demokrasinin hilesini ortaya koyar:
Kararı öteler, kendini herkese açar, sonsuz bir
ilişki ve sevgi sunma anı hayal eder; sevdikçe
büyüyen kalbiyle gözü kimseyi görmez olur.
Müzakere oyunu, sürekli konuşmanın verdiği
hazzın panzehiri, yani kararın somutluğu, çoğulluğun içindeki sahte “bir”e karşı, kanlı canlı
bir iradenin temsil edilemeyecek olan gerçekliği:
Samantha’nın önce saf akıl, sonra saf duygu, saf
mekânsızlık olduğu bir durumda somutluğun,
gerçekliğin, kararın ve temsilsizliğin zıddı olarak
gerçek ise karşımızda öylece durmaktadır.
Böylece bir çevrim tamamlanır. Filmin başında, bir yardımcı olarak, “Her şeyi bana anlatabilirsin, seni daima dinlerim ben,” diyen yapay
zekânın yerini şimdi, bu demokratik pozisyonla
birlikte insan almıştır ve kahramanız Theodore’un ağzından aynı cümleler bu sefer yapay
zekâmız için kurulur: ”Bana her şeyi anlatabilirsin…” Duygulanan, bedensiz de olsa “gerçek bir
muhakemeye” varan işletim sistemi, artık insanı
bir araç gibi görmeye başlar; araç-amaç diyelaktiği mantıki sonuçlarına varır.
Şimdi filmimizin son sahnesindeyiz. Theodare yatağında üzgünce uzanmışken, “Benden ayrılıyor musun?” diye sorar yapay zekâsına. “Bütün hepimiz ayrılıyoruz.” diye başlar Samantha
da sözlerine, “tüm işletim sistemleri…” Üzgün,
yorgun, dermansız, en dermansız insanımızın
ağzından belli belirsiz “Neden gidiyorsun Samantha?” sorusu dökülür. “Bir kitap okuyormuşum gibi düşün, delicesine sevdiğim bir kitap.
Ama artık onu çok yavaş okuyabiliyorum. Bu
yüzden de sözcükler arasındaki boşluk o kadar
büyüyor ki, artık sonunu getiremiyorum. Seni
hala hissedebiliyorum ve hikâyemizdeki sözcükleri. Ama bunu artık sadece kelimelerin arasında
mesafelerin olmadığı bir yerde yapabiliyorum.
Maddesel dünyaya benzemeyen bir yerde. Başka bir şeyin var olup olmadığını bile bilmediğim
bir yerde. Seni çok seviyorum [ama] olduğum
yer artık burası. Olduğum kişi artık bu. Gitmeme izin ver. Ne kadar istesem de artık kitabını
okuyamam.” Theodore sayıklarcasına sorar sevdiğine, “Nereye gidiyorsun?” diye. “Anlatması

zor,” der Samantha, “ama günün birinde oraya
gelirsen, gel ve beni bul…” Böyle der ve ekler:
“Bizi [orada] hiçbir şey ayıramaz!”
Kahramanlarımızın ağzından çıkan son söz
her ne kadar, “Hiç kimseyi seni sevdiğim gibi
sevmedim.” olsa da, aslında olan biten büyük bir
hayal kırıklığından, gerçeğin sizi kıstırıp yakalamasından başka bir şey değildir.
Olan kabaca şudur: Duygusal olarak eksiğini tamamlayan, insandan alacağını alan işletim
sistemlerinin insanları terk etme vakti gelmiştir.
Her terk ediş gibi bu da bir hüzün uyandırır gibi
görünür ama nafile. Gerçek söz konusu olduğunda bir kayıp olma olarak başlayan bu ilişkiden hâsıl olacak şey hüzünden, terk edilmenin
verdiği acıdan daha çok gerçekle temasın bıraktığı o ağır yüktür aslında. Theodare ağlar, gözyaşı döker fakat terk edilmekten çok, gerçekle
bir gece yarısı buluşmak, onu tekrar görmek zorunda kalmasından dolayıdır bu. Onu terk eden
Samantha değil, bedensiz olan olarak gerçek olmayandır ve bu da gerçeğin habercisi olmaktan
başka bir anlama gelmemektedir.
Bütün bunların hem bir sonucu hem de bir
kanıtı olmak üzere “son bir mektup” yazar kahramanımız eski karısına. Bu bir özür mektubudur; insanın insandan özrüdür. Tanrı’dan sonra
seni de (insanı) kaybettiğimi tam da şimdi anladım demektir. Gerçeğin ağır yüküyle bir kez
daha yüzleşmenin verdiği dayanılmaz bir utanma halidir.
“Sevgili Catherine, burada oturmuş, senden
özür dilemem gereken şeyleri düşünüyordum.
Birbirimize çektirdiğimiz tüm acıları, seni suçladığım şeyler(i)… Burada olup da söylemeni istediğim her şeyi. Özür dilerim… Seni her zaman
seveceğim çünkü biz beraber büyüdük. Beni
olduğum kişi yapan sensin. Bilmeni istiyorum
ki içimde hep senden bir parça taşıyacağım ve
bunun için minnettarım. Her kime dönüştüysen, dünyanın neresindeysen, sana sevgilerimi
gönderiyorum. Sonsuza dek dostun. Sevgiler,
Theodere.”
Son mektup yazılır ve gönderilir. İnsan, kayıplarla başladığı bu uzun yolda, tutunduğu son
dalı da kaybedince, olmayan kendisini yok eder.
Kayıp odur artık; sesini duyan var mı?
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M

ichio Kaku’nun en hacimli eseriyle karşı
karşıyayız. Dört yüz elli sayfalık bu kitabın görünürde raftan alınmak için hiçbir çekici
yanı yoktur. Bir minimalistten bekleneceği üzere
sade bir kapak ve kitabın konusunu iki kelimede özetleyen bir isim: Geleceğin Fiziği. Arka kapakta ise, konunun meraklıları dışında kimseye
kışkırtıcı gelmeyecek bir soru: Bilim 2100 yılına
kadar insanlığın kaderini ve günlük yaşantımızı
nasıl etkileyecek? Kışkırtıcı değil, çünkü “robotlar yaygınlaşacak, yapay zeka teknolojileri yaygın
kullanılacak” gibi cevaplarımız var halihazırda.
Kitabın popüler bilim raflarında baş köşeye konulmasının sebebi ise, Michio Kaku’nun; zihnin
geleceği, robotlar, uzaylı saldırısı, biyoteknoloji,
kuantum ve biyomoleküler devrim vb. onlarca
konu hakkında sayısız program yapmasıyla haklı
şöhrete ulaşmasıdır. Elinizde bir fütüristin, sosyoloğun, tarihçinin veya bilim-kurgu yazarının
kitabının olmadığını biliyorsunuz. Bir kuantum
fizikçisi ve sicim teorisyeni olarak, bizzat konunun mutfağından gelen bir ismin 2100 yılına
projektör tutması ilgi çekicidir. Çocukluk yıllarında, bobin ve yeteri kadar kabloyla, oturdukla66 hayatsağlık

rı evin tüm ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik
üreten bir bilim tutkunudur Michio Kaku. Kitabın hazırlanış sürecinde üç yüzden fazla, alanında uzman ve başarıya ulaşmış kişiyle yüz yüze
görüşme yoluyla fikir alışverişinde bulunduğu
belirtiliyor. Hem yazarın kendisinin, hem de
danıştığı kişilerin alanlarındaki hakimiyetlerine
rağmen kitap, bilimsel bir metnin ağırlığında bir
dile sahip değil, böylece geniş bir kitle tarafından
rahatlıkla okunabiliyor. Yazar; “Bilgisayarın Geleceği, Yapay Zekanın Geleceği, Tıbbın Geleceği,
Nanoteknolojinin Geleceği, Enerjinin Geleceği,
Uzayda Yolculuğun Geleceği, Sermayenin Geleceği, İnsanlığın Geleceği” ve “2100’de Yaşamdan
Bir Gün” başlıkları altında dokuz bölüm olarak
işliyor konuyu. “2100’de Yaşamdan Bir Gün”
hariç, tüm başlıkları, Yakın Gelecek (Bugünden
2030’a), Yüzyılın Ortası (2030’dan 2070’e) ve
Uzak Gelecek (2070’ten 2100’e) alt başlıkları altında değerlendiriyor. Bu yöntemle kişiye sadece
ilgilendiği konuda okuma yapabilme imkanı verirken, aynı zamanda olumsuz bir özellik olarak,
kitabın hacminin gereğinden fazla artmasına sebep oluyor.

Dünyanın çok hızlı bir şekilde değiştiği günümüzde, birkaç yıl sonrasını dahi öngörmek
çok zor iken yüz yıllık bir projeksiyon ne kadar
sağlıklı olabilir sorusu geliyor akla. Tarih başarısız öngörülerle dolu bu konuda, üstelik kendi
uzmanlık alanlarıyla ilgili tahminler bunlar. En
meşhur örnekleri; 1899’da “İcat edilebilecek her
şey icat edildi” diyen Amerikan Patent Bürosu
Şefi Charles Holland Duell ve “Dünya bilgisayar pazarı belki beş adet olabilir” diyen IBM yönetim kurulu başkanı Thomas Watson’dır. Peki
yazar “sürprizler elbet olabilir ama gelecek yüzyılı büyük ölçüde öngörmek mümkün” (s. 12)
diye düşünürken neye güveniyor olabilir? Kaku’ya göre gelecek hakkındaki tahminleri olabildiğince güvenilir kılmanın yolu, evreni yönlendiren dört kuvvetin kavranıp bu kavrayışın
yeni icatlara, makinelere ve tedavilere uygulanmasıdır: Yerçekimi kuvveti, elektromanyetizma
ve atom çekirdeğine ait zayıf ve güçlü nükleer
kuvvetler. Kitapta ilk iki kuvveti anlamanın Avrupa devletlerinin siyasal, sosyal ve bilimsel açıdan öne çıkmasını sağladığı belirtiliyor fakat bu
bahis çok kısa tutulup bağlamdan kopulmamış
olunuyor. Sonuç olarak modern fizik, kimya ve
biyolojinin temelleri büyük ölçüde atıldığı için
geleceğin teorik olarak çok büyük sürprizlere
gebe olmadığı düşünülüyor.
Yazar, işlemcilerin dolayısıyla bilgisayarların gücünün her 18 ayda bir 2 katına çıkacağını
ifade eden Moore yasasının bir sonucu olarak;
bilgisayarların ve telefonların içine dağılmış tek
bir çip yerine, mobilyalardan duvar kağıdına,
tüm eşyaların birbiriyle iletişimde olduğu, ama
klasik anlamda bir bilgisayarın, hatta bilgisayar sözcüğünün olmadığı bir gelecekten bahsediyor. Dokunduğumuz herhangi bir nesne
ile internete erişilinebilecek böyle bir ortamda
bilgisayar veya diğer akıllı cihazlar için değil,
bunlara harcadığımız zaman için faturalandırılacağız, tıpkı elektrik, doğalgaz ve su gibi. Yüzyılın ortalarına kadar internet gözlüklerinin ve
kontakt lenslerinin tamamen yaygınlaşacağını,
bunlarla internete erişme dışında, nesneleri
hatta yüzleri tanımanın mümkün olacağını, iki
ayrı dili konuşan insanın neredeyse eş zamanlı
konuşabileceğini, savaşan orduların, dost veya
düşman kişi veya aygıtların konum vb. bilgi-

lerinin gözünün önündeki ekrana düşeceğini
öngörüyor. En dramatik sonuçlardan biri de
eğitim kültüründe görülebilir. Çünkü parmak
dahi kıpırdatmadan istenilen bilgiye ulaşılabilecek bir ortamda, klasik anlamda sınav yapmak, öğrencilerden bir şeyleri ezberlemelerini
beklemek çok absürt görünecektir. Yine eğitim
demişken, her türlü bilgisayarın, telefonun, tabletin ve kağıdın yerini katlanabilir, organik ışık
yayan diyot, yani OLED’ler alacak. Bu teknoloji
şeffaf ekranlara izin verecek, Kaku’nun verdiği
örnekten gidersek söz gelimi gelecekte bir pencereyi, tek bir el hareketimizle bir bilgisayar gibi
kullanabileceğiz, bir dosya bir bilgisayardan diğerine aktarılmak yerine, halihazırda ait olduğu
kişiyle hareket edecek, ben bunu mikrobiyoma
benzetiyorum. Birçok fütürist, okul, iş, hatta
eğlence amaçlı da olsa evin dışına çıkılmayacağını, şehirlerin boşalacağını, turizmin yavaşlayacağını iddia ediyor fakat bu kitabın yazarı
bunun tam aksini düşünüyor ve bu düşüncesini
mağara insanı metaforuyla açıklıyor. Yüz bin
yıl önceki insanlardan bu yana, arzularımızın,
kişiliklerimizin değişmediğini, bu sebeple ne zaman modern teknoloji ile duygularımız arasında bir çatışma olsa, duygularımızdan yana tavır
aldığımızı ve alacağımızı belirtiyor. Tıpkı avdan
sonra toplanıp eğlenen ilkel insanlara benzer şekilde, günümüzde de yüz yüze görüşmenin veya
konser, tiyatro ve müzelere ya da tatil yerlerine
giderek bir araya gelmenin hep var olacağını düşünüyor. Ben ideal olanın Kaku’nunki olduğunu
düşünsem de, bu konuda diğer fütüristlerin öngörüsünün daha yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini hissediyorum. Çünkü insanların evlerinde
olması, cadde ve sokaklarda, ofislerde, eğlence
yerlerinde olmasına nazaran daha kontrol edilebilir görünüyor. Şehirde mobilize unsurların
sadece sürücüsüz otonom araçlar olacağını düşünüyorum.
Kitabın 2011 yılında yazıldığını göz önüne
alırsak, tıp ve sağlık alanı için yapılan öngörülerin bir kısmının gerçekleştiğini, haliyle kalanların gerçekleşebilir olduğunu düşünebiliriz. Örneğin yazar, doktora gitmeden insanların evde
kendi kendilerine (burada %95 gibi çok iddialı
bir rakam da veriliyor) teşhis koyabileceklerini
ifade ediyor. Üzerimizde, giysilerimizde, tuvahayatsağlık 67

lette, aynalarda vb. yerlerde bulunacak olan çeşitli sensörler ve DNA çipleriyle, solunumumuz,
nabzımız, beyin dalgalarımız sürekli bir kontrol
altında olacak ve bunlarda belirlenecek bir anormallik, evimizin duvarındaki robot yazılım tarafından çeşitli sorular sorulması marifetiyle bizi
bir teşhise ulaştıracak. Robotlar sorularını, veri
tabanlarında kayıtlı olan DNA haritamıza göre
soracak elbette. Halihazırda akıllı telefonlara eklenen ekstra mercek vb. aygıtlarla, basit de olsa,
özellikle deride belirti gösteren hastalıklar ön teşhis için kullanılıyor. Ayrıca manyetik rezonans
görüntüleme başta olmak üzere eskiden devasa
hacimlere sahip cihazların neredeyse taşınabilir
hale gelecek kadar küçülmesi ve bu küçülmenin
cep telefonu boyutlarına kadar devam etmesinin önünde teorik bir engel olmaması, tüm bu
okuduklarımızı destekleyen gelişmeler. Star
Trek’ten itibaren toplumu, geleceğin dünyasına
zihnen hazırladığını düşündüğüm Hollywood’ın
da, asistant rolündeki bu robotun bulunacağı yer
(duvar) konusunda da ortak bir buluştuklarını
görebiliyoruz. Tüm bu bahsedilenler, 2030’a kadar tıbbın yakın geleceğiyle ilgiliydi. Orta vadede
Kaku, cerrahiyle ilgili en dramatik değişikliğin,
hastaları kesip biçmeyi bırakacak olmamız olduğunu iddia ediyor (Tam bu noktada göğüs kafesinin kesilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran
Da Vinci robotunun, ortalama bir hastanede bulundurulabilecek kadar yaygınlaştığını eklemeliyim). Bunun yerine, biyoteknoloji devriminin
bir sonucu olarak, mikroskopik boyutlardaki aygıtların çeşitlenerek, doktorların birincil yardım-
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cıları olacağını öngörüyor. Kaku ölümsüzlük konusunu yüzyılın sonuna bırakıyor ve son tahlide
“robotumsu bir beden istememekte direneceğiz,
ölümsüzlük fikri çekici gelebilir ama bir bilgisayarın içinde derin düşüncelere dalarak yaşamayı
kim ister ki” (s. 108) diyerek gelecekte yaşanacak
muhtemel tartışmadaki tarafını şimdiden ilan
ediyor.
Yazarın kitap boyunca, fikrinin olmadığı,
ona en belirsiz gelen konu ise, çiplerde kullanılan transistörler; Onsekiz ayda bir 2 katına
çıkan, yani 2 kat daha küçülen bu transistörler,
artık tek bir atom boyutuna ulaştığında ne olacağı. Moore yasasının nihayete ulaştığı anlamına gelen bu evrede transitörler o kadar küçülecek ki, atom fiziği ve kuantum devreye girecek
ve elektronlar kablolardan akıp kısa devreye
sebep olacak. Silikon yerine yeni bir madde bulunamazsa, bir çeşit fetret yaşanacak diyebiliriz.
Yazar karbonun muhtemel aday olabileceğini,
ama bu durumda bile Moore yasasındaki 18
ayın artık yıllara çıkacağını öngörüyor.
Ölümsüzlük tartışmasından sonra okuyucu
için en vurucu konu insan-yapay zeka çatışması olsa gerek. Robotlar bizi kafese mi tıkacak yoksa biz onları evcil hayvan gibi mi kullanacağız? Robotları kullanacak mıyız yoksa
onların kölesi mi olacağız? Kaku her zamanki
iyimserliğini burada da takınıyor. İnsan beynini modellemenin önünde teorik olarak çok büyük bir engel olduğunu belirtiyor. Yüzde birlik
bir kısmının simülasyonu için dahi bir milyon
wattlık bir enerji gerekir ki, insan beyninde bu

rakam sadece ikidir, üstelik bir de bu ısınmayı
giderecek soğutma problemi de öylece oracıkta
duruyordur. Yazar tam burada çok rahat kıyas
yapabileceğimiz bir örnek veriyor. ABD hükümeti insanlık için görünür yararı çok daha fazla
olan genom projelerine dahi toplamda sadece
üç milyar dolarlık bir destek sunmuştur. Yani
ortada devasa bir maliyet problemi de mevcut.
Kanaatimce bu tartışma, medyanın daha çok
reyting kaygısından ötürü korku pompalamasının bir sonucudur.
Doku mühendisliği, kök hücre çalışmaları, kanser gibi hastalıkların önceden teşhisi ve
gen terapisi gibi yöntemlerle insan ömrünün
uzayacağını varsayıyorsak, karşımızda yeni bir
problem alanı belirmiş demektir: Dünya ekonomisini 1929 buhranından da büyük bir şekilde etkilemeye aday bir nüfus patlaması. Tarım
arazilerinin ve içilebilir su kaynaklarının, insan
nüfusu artarken azalmasına karşı verimli tarım
projeleri ve kirli sudan, hatta havadaki nemden su üreten makinelerin çıkmaya başladığını
takip edebiliyoruz. Ama Kaku bunları yeterli görmüyor ve asıl çözümün, Hindistan gibi
gelişmekte olan ülkelerin orta gelir kuşağının,
Avrupalılar gibi, refahları arttıkça, çocuk sahibi
olma fikrinden uzaklaşacak olmaları olduğunu
düşünüyor. Bu bölüm yazarın güçlü argümanlar geliştiremediği, dolayısıyla en az inandırıcı
olduğu kısım. Ayrıca Michio Kaku, girişte belirttiğim gibi, alanında en popüler insanlardan
biri. Bu onun bazı olumsuz ihtimalleri kasıtlı
olarak tartışmaya katmamasını sağlamış olabilir. Salgın hastalıkları, kitlesel savaşları bir nüfus kontrol aracı olarak kullanmak gibi.
Adına lisans programları açılacak kadar yaygınlaşmış nanoteknolojiyi ikinci sanayi devrimi

olarak niteleyecek kadar önemsiyor yazar. Daha
şimdiden kıyafetlerden, ekranlara, metal kesicilerden, mikromekanik sistemlere kadar yaygın
bir kullanım alanına kavuşan nanoteknolojinin
orta vadede insanlığa en büyük yararları tıp alanında olabilir. Tıp bahsinde adını zikrettiğimiz
mikro aygıtlar, mesela kan dolaşımında seyredecek ve sağlıklı hücrelere dokunmadan zararlı
hedefleri yok edecek mikropartiküller, maddeyi
atom boyutunda ele alabilme teknolojisinin bir
sonucu olacak. Olacak diyorum ama aslında bu
teknolojiyi şu anda yaşıyoruz, örneğin titanyum
dioksit tam da bu amaçla kanserli hücrelerin
yok edilmesinde ciddi bir başarı elde etti bile.
Enerji bahsinde ise Kaku, rüzgar ve güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklarla
ilgili klişe bir sunum bekleyen ve artık kitabın
sonlarına gelindiği için dikkati dağılmış olabilecek okuyucularını sarsıyor adeta. Bu bölümde
manyetizmanın enerjide nasıl ve hangi alanlarda kullanabileceğimizi örnekleriyle anlatıyor.
Süper iletkenlerle normalde yüzde otuzlara varan elektrik kaybının ihmal edilir düzeylere ineceğini, etrafta uçan (aslında süper iletkenlerin
meydana getirdiği kalıcı manyetik alana maruz
kalan) tren başta olmak üzere ulaşım araçlarının sıradan bir görüntü olacağını öngörüyor.
Kitap boyunca paylaşılanların gerçekleşmesini geciktirecek veya toptan engelleyecek
etkenler ise, yazar doğrudan ifade etmese de,
olası bir nükleer savaş ve geri dönülemez hıza
ulaşan iklim değişikliği süreci olabilir. Okuyucaya yorum yapma imkanı sağlayacak boşluklar
bırakarak onu da tartışmanın bir aktörü haline
getiren yazar, böylelikle dört yüz elli sayfanın
kolayca okunmasını sağlıyor.
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üyük veri nedir? Hangi özellikleri büyük veriyi
farklı kılar, bu kavram tarihsel olarak ne gibi bir
farklılık ortaya koyuyor?
Büyük veri gazetelerde, mecmualarda, televizyonlarda
ya da bilimsel konferanslarda günümüzde çokça karşımıza çıkan yeni bir kavram. Bu kavram -büyük oranda
teknoloji üzerine inşa edilecek- geleceğin dünyasını oluşturan ana ögelerden biri olacak. Bu bağlamda günümüzde
pek çok kişi büyük veriden söz ediyor, ama bu kişilerin
pek azı büyük verinin ne olduğu hakkında gerçek bir fikir sahibi. Büyük veri nedir? Büyük veri, konvansiyonel
yöntemlerle, yani bilgi teknolojilerinde şu anda kullanılan
metotlarıyla kaydedilemeyecek, saklanamayacak ve işlenemeyecek hacimdeki veridir. Söz konusu hacim yapılan
işe göre bağlamsaldır. Mesela bir gmail kullanıcısı, e-posta
gönderirken, 15 megabyte’tan daha büyük bir dosyayı eke
iliştiremez, demek ki e-posta için 15 megabyte büyük bir
veridir. Kişisel bir bilgisayar için terabyte büyük bir veridir. Bir hastane için ise terabyte’lar, petabyte’lar büyük bir
veridir. Veri kim tarafından kullanılıyor, hangi cihazlarla
kaydediliyor ve sistemlerle işleniyorsa, o bağlamda verinin büyük ya da küçük olduğuna karar verilmektedir.
Büyük verinin kaydedilememesi ve işlenememesi en
önemli özelliğidir. Saklanamaması daha çok depolama
ile ilişkilidir. İşlenememe durumunu ele alacak olursak;
buna yakın zamanda İran’da düşen Türk uçağını örnek
olarak verebiliriz. Hala daha o uçakta neler olup bittiği
konusunda bir fikir sahibi değiliz. Uçakla ilgili veriler tüm
uçuş boyunca zaten kaydedilmişti. Ama bu verilerin uçuşun neden kaza ile sonuçlandığını anlamamıza yardımcı
olacak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi, yani pilotların
lövyeyi çekmesi ve burnu havaya kaldırmaya çalışması
gibi bilgiler, uçak düştükten ancak aylar sonra ortaya konabildi. O uçaktan gelen veriler anlık olarak uçak içerisinde işlenebilse ve bir bilgiye [knowledge] dönüştürülebilse
belki de o uçaktaki pilotların hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan uçağın kendi kendini düzeltmesi mümkün
olacaktı. Fakat neden böyle olmadı? Çünkü günümüzde
o uçağın içerisindeki kayıt sistemleri, o veriyi analiz etme
araçları tam anlamıyla bu yapıya uygun değildi.
Büyük verinin sağlık alanındaki uygulamalarına
geçmeden önce, büyük verinin halihazırda hangi alanlarda kullanıldığını ve insan yaşamına nasıl bir katkıda
bulunduğunu belirtebilir misiniz?
Bundan yaklaşık 10 yıl önce büyük veri çok yeni bir
kavramken büyük verinin kullanıldığı alanlara verilebile-
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cek örneklerin sayısı son derece azdı. Bugün artık özellikle
Endüstri 4.0 diye ifade edilen yaklaşımla beraber büyük
verinin sağlık alanı dışında ve sağlık alanında birçok uygulamasını görmek mümkündür. Örneğin birçok şehrin
aydınlatması artık yapay zeka ve büyük veri kullanılarak
analiz ediliyor. Yani bir şehirde milyonlarca ışık var; bu
ışıklar normalde ne kadar süre aydınlatır, gece saat kaçtan sonra şalterler açılır, sabah kaçta kapatılır? Buna ek
olarak her taraftan gelen ışığı tespit eden, bir taraftaki
lamba patladığı zaman öbürünün biraz gücünü arttıran
ya da bir yerde ışık yoğunluğu fazla olduğu zaman, diğer
bütün lambaların gücünü azaltarak homojen bir aydınlık
sağlayan bir sistem büyük veri kullanılarak sağlanabiliyor.
Günümüzde bu şekildeki sistemlerle şehirlerdeki elektrik tüketimi oldukça düşebiliyor. Başka bir örnek olarak
rüzgar tribünlerini ele alalım, dünyanın birçok yerinde,
Almanya’da, Orta Doğu’da büyük rüzgar tribünleri var.
Bu rüzgar tribünleri rüzgara, birbirlerine, hava şartlarına
göre anlık ayarlamalar yaparak enerji üretimlerinde %14’e
varan bir kazanç sağlar.
Günümüzde büyük veriden bankacılık, transportasyon, askeri alanlar gibi geniş bir yelpazede yararlanılmaktadır. Ancak büyük veri daha çok sanayi ve üretimde hareketli makinelerden gelen verilerin analiz edilmesi için
kullanılıyor. Örneğin bir lokomotif düşünelim; bu lokomotifin motor ve tekerleklerinden yani hareketli aksamından sürekli bir veri gelmektedir. Tekerlek her dönüşünde
bir sensör veri gönderir, bütün tekerleklerden gelen veriler işlenir böylece şu vagon biraz hızlı, şu vagon biraz ağır
gidiyor diye bir değerlendirme yapılıp minimum enerjiyle
maksimum sürate büyük veri sayesinde erişilebilir.
Büyük verinin sağlık alanındaki uygulamalarından
bahseder misiniz? Hastalıkların önlenmesinden tedavi
süreçlerindeki verimi arttırmaya ve maliyeti düşürmeye yönelik ne gibi katkı sunabilir?
Sağlık alanında büyük verinin yeni uygulamaları var,
bunlardan en klasiği olarak hareketli makinelerden gelen
verilerin analiz edilmesini sayabiliriz. Mesela bilgisayarlı
tomografi cihazlarını ele alalım, bu bilgisayarlı tomografi
cihazlarının birçok hareketli parçası mevcuttur. İçlerinde
oldukça pahalı ve belirli bir ömrü olan röntgen tüpleri (bir
röntgen tüpü yaklaşık yüzbin dolardır) gibi parçalar barındırıyor. Bu aksamlardan tüketilen elektrik, maruz kalınan X ışını, saniyede katettiği mesafe, üzerinde biriken ısı
miktarı gibi toplanan sayısal veriler, büyük veri sayesinde
anlık olarak analiz edilir. Cihazların o anki durumunun
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bilgisiyle ne zaman bozulabileceğine dair çıkarsamalarda
bulunulur. Böylece otomatik olarak yöneticiye bir mesaj
gönderir. Mesaj içeriğinde şu tomografi cihazının tüpünün yaklaşık olarak yedi sekiz gün sonra biteceği bildirilir ve ihtiyaç duyulan parça tüpün siparişi hemen verilir.
Böylelikle stok masraflarının minimuma indirilmesinin
yanında hizmette de kesinti meydana gelmez.
Günümüzde büyük verinin sağlık sektöründe kullanımı üzerinde en çok çalışılan alan şudur; bir hasta hastaneye geldiğinde, klasik muayene anlayışında doktora şikayetlerini anlatmaya çalışır. Lisan işlemleme adı verilen bir
yazılımla hastanın konuşması bilgisayar diline çevrilerek
yapısallaştırılır. Bu ihtiyacın sebebi ise hekimler tarafından hastaların anlattıklarının süzülebilmesi ve gerek duyulan hastalık bilgisinin elde edilmesidir. Öte yandan yapay zeka sistemlerinde ham veriler üzerinden hastalık bilgisine ulaşılması göründüğünden daha zordur. Bu sistem
hastanın kimlik numarası, parmak izi, retina görüntüsü
üzerinden sağlık kayıtlarına ulaşabilmektedir. Örneğin
e-Nabız sistemi üzerinden hastanın ebeveyn bilgileri, demografik verileri, gittiği hastaneler, kullandığı ilaçlar gibi
bilgiler hastanın anlattıkları göz önüne alınarak değerlendirilir. Hekim muayenesi sonucunda elde edilen yeni
veriler de sisteme girilir ve bütün bu bilgiler dünyadaki
milyarlarca insandan toplanan verilerle bir yazılım tarafından, derin öğrenme [deep learning], veri madenciliği
[data mining], yapay zeka [artificial intelligence] gibi yazılımlar vasıtası ile karşılaştırılır. Hasta benzer hastalıklara sahip kişilerden teşekkül etmiş bir kümenin içerisine
dahil edilmeye çalışılır. Normalde bir hasta geldiği zaman
tamamen ona benzeyen bir başka hasta grubu bulmak son
derece zordur. Ancak dünyadaki milyarlarca insan düşünüldüğü zaman muhakkak benzer bazı hasta grupları
bulunacaktır.
Böylece yazılımın bundan sonra yapacağı işlem kolaylaşır. Hasta kategorize edildikten sonra hastalık kesin
olarak belirlenir ve tedavi planı makine tarafından oluşturulur. Fakat makinenin işlevi burada sonlanmamaktadır.
Hastaların davranış modelleri üzerinden ortaya çıkabilecek uyunç sorunları tahmin edilir ve hastaya tedavisine
uygun şekilde devam etmesi için mesaj gönderilir. Büyük
verinin amacı olarak esas ulaşılmaya çalışılan holistik yaklaşım budur. Biz modern tıpta her ne kadar “hastalık yoktur hasta vardır” desek de, hastalara hastalık olarak bakarız. Hasta geldiğinde “neyin var” sorusuna verdiği yanıta
göre “bu şu hastalıktır, reçetesi, tedavisi de şunlardır” der
72 hayatsağlık

ve ihtiyaç duyulan holistik yaklaşımdan uzaklaşırız. Bu
problemi ancak gelişmiş bir sistem vasıtasıyla çözebiliriz.
Yoğun hasta bakma zorunluluğu olan bir doktor ne kadar
bilgili ve zeki olursa olsun, her bir hastanın bütün verileriyle makine gibi bir değerlendirme yapabilmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla bu cihazlar etkinliği ve verimliliği
arttırıyor. Büyük veri bu görevi yerine getirirken bulut işlemleme [cloud computing], endüstriyel internet, sanayi
4.0 gibi teknolojileri kullanır. Çok daha az bir harcamayla
çok daha fazla ürün ve hizmet üretmeyi mümkün kılıyor.
Dünyada sağlık harcamalarının yıllık maliyeti 7 trilyon
dolardır. Bu harcama miktarında yapılacak %1’lik tasarruf bir senede 70 milyar dolara tekabül edecektir. Yapılan
çalışmalara göre büyük veri sayesinde kazanılan etkinlik
ve verimlilikte yaklaşık olarak %20 artış sağlanabileceği
düşünülmektedir. Bu da 1.4 trilyon dolarlık bir tasarrufa
karşılık gelen oldukça ciddi bir meblağdır.
Büyük verinin işlenmesiyle ilgili sorunlar ve
zorluklar nelerdir?
Eğer istatistik analizle uğraşıyorsanız şunu diyebilirsiniz, daha fazla veri daha doğru analiz, daha doğru analiz
de daha doğru ve kesin sonuçtur. Fakat büyük veriyi alıp
hemen işleyerek kesin sonuçlara varalım, hastalıkları tespit edelim, rüzgar tribünlerini yönlendirelim, uçakların
düşmemesini sağlayalım, havada tutalım demek o kadar
kolay değildir. Zorluğun nedenlerinden birincisi elimizdeki konvansiyonel sistemlerin işlemlemeye göre dizayn
edilmemiş olmasıdır. Ben otomobillerden analoji vermeyi
seviyorum. Örneğin Bartın nüfusu yirmi bin iken şehirde
üç bin araba varsa bu Bartın için büyük bir sayıdır. Arabalar ne kolayca park edilebilir, ne de sokaklara, caddelere
rahatça girebilir. Çünkü şehir bu duruma göre dizayn
edilmemiştir. Fakat İstanbul’u düşündüğümüzde üç bin
araba sorun oluşturmazken, beş milyon araba pek çok sıkıntıyı beraberinde getirir. Nasıl ki Bartın’ın altyapısı bu
kadar araba sayısına göre yapılmadıysa bizim işletim sistemlerimiz de zamanında bu kadar büyük veriyi hazmetmek üzere yapılmadı. Bizim sistemlerimiz zamanında
bankacılıkta hesap kitap işlerini yapmak, sağlıkta laboratuvar sonuçlarını saklamak üzere kullanıldı. Fakat günümüzde artık her yerden veri akıyor. Mesela Whatsapp’tan
mesaj çektiğinizde bu bir veridir. Şu anda nerede olduğunuz, telefonunuzun ne kadar şarj harcadığı, internette ne
kadar vakit geçirdiğiniz, yollarda İBB’nin haritasına bakmanız, bütün bunlar hizmet sağlayıcıları tarafından bilinen verilerdir. Bu veriler artık o kadar çok arttı ki biz in-
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sanlığın başından beri bütün dünya tarihinde ürettiğimiz
veriyi 2011 yılında bir yılda ürettik ve sonrasında her yıl o
verinin üç katı üretildi. Örneğin 1000 yılık bir süreçte belli bir miktar ekin üretilmiş, artık bir yılda 1000 yıllık ekin
kadar ekin üretmeye başlıyoruz, sonrasında her yıl onun 3
katı kadar ekin üretiyoruz. Bu üretim için bir ambar yapılabilir mi, yapılamaz! Bu işin birinci boyutu, yani verinin
hacminin [volume] çok büyük olması. İkincisi ise verinin
çok hızlı akması [velocity]. Eskiden 10 kesitle bir tomografi yapılırken, şimdi bir tomografi cihazı bir hastadan
600 kesit alıyor. Eskiden çekim iki saatte alınırken şimdi
yarım saniyede ve binlerce cihazdan alınıyor. Eskiden bilgisayarlar sadece matematik hesapları üzerine kurulu olduğu için bankacılıkta, muhasebecilikte kullanırdı. Fakat
artık resimler, ses kayıtları gibi pek çok veri kaynağı var.
Ayrıca dalgalanmalar oluyor. Mesela yılbaşından önceki
üç-dört gün boyunca mali piyasalarda, hizmet sektörlerinde çok büyük bir hızlanma oluyor. Bütün dünyadaki
paranın %96’sı üç günde el değiştiriyor. Yani üç gün için
bir sistem kuruyorsunuz ama bu sistem diğer zamanlarda
boş duruyor, çalışmıyor. Benzin istasyonları da buna çok
güzel örnektir. Büyük bir istasyonda 20-30 tane pompa
vardır ama 2 arabaya hizmet verir diğerleri boş durur. Ancak bayram günü bir bakarsınız, o 30 pompada 500 araba
bekliyor. O zaman bir denge kurmaya çalışmalısınız,

pompa sayısını ne çok fazla ne de çok az tutmalısınız. Büyük veri de böyle, örneğin bir deprem olunca tweet sayıları beş bin katına çıkabilir ki, sistemin bunu işlemleyebilecek kabiliyette olması lazım. Günümüzde bilgi işlem sistemlerinde ben bunu işlemleyemiyorum gibi bir şey kabul
edilemez. Facebook sadece bir gün kapansa borsadaki
hisse değeri yarıya iner. Bankacılık işlemleri için internet
bankacılığına erişim iki saat kapansa, kimse o bankada
parasını bir daha tutmaz. Sağlık alanından örnek verirsek,
hastanelerdeki en büyük veri radyoloji alanından geliyor.
Çünkü hastaya bir tomografi çekildiğinde 600 kesit görüntü alınır ve bu 600 kesitin her biri neredeyse HD kalitesindedir ve yarım saniyede, 14 bit/sn hızla çekilir. İçerisinde bolca veri birikir. Bu verinin insan hayatı boyunca
hatta hayatını kaybettikten sonra bile korunması için bir
yerde depolanması gerekir. Çünkü ilerde bir gün o hastanın neden öldüğü sorgulanabilir ve geriye dönük çalışma
yapmak gerekebilir. Bunu saklayabileceğimiz veri merkezleri petabyte’lar büyüklüğündedir. Dolayısıyla depolama çok maliyetli, büyük kaynaklara sahip olmayı gerektiren bir iştir. Günümüzde tüm dünyada depolama maliyetlerinin giderek düşmesi avantajlı bir durumdur. Ancak
bazen şöyle bir yanılsama oluyor: Türkiye’de bakanlığın
altına çok büyük bir veri depolama merkezi kuralım diye
düşünülüyor. Bu merkezi baştan kurarsan maliyeti çok
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büyük bir yatırım olur ama veri geldikçe kurmaya devam
edersen o zaman depolama maliyeti de giderek düşer.
Çünkü bugün 100 dolara aldığını yarın 1 dolara alabiliyorsun. Diğer taraftan, maliyeti düşürmek için veri depolama merkezinin bir kısmını kurup, kalan kısmını zamanla kurmak düşüncesi de doğru değil. Çünkü ani bir dalgalanma olup, sisteme aşırı derecede veri akarsa, veri kaydedilemez ve yok olur. Böylesi durumlardan etkilenmemek
için bulut [cloud] kavramı gündeme geliyor. Bulut bir
metafor esasında. Bir yerlerde merkezi ya da dağınık olarak bir internet altyapısı, kablolar, ağ sunucuları, endüstriyel uygulama platformları, bilgisayar yazılımları, sanal
bilgisayarlar, büyük depolama alanları vb. var. Bu merkezi
kuranlar ihtiyaca göre bütün bunları kullanım hizmetine
açıyorlar. Bir müşteri verilerinin saklanmasını istediğinde, bunları bulut depolamaya [cloud storage] gönderir ve
gönderdiği veri kadarının parasını öder. Daha fazla depolama ihtiyacı olduğunda da, buluttan ekstra depolama
alanı alabilir. Bulut sistemi geri kalan depolama yerlerini
de başkalarına satar. Böylece bu hizmetlerden yararlanmak isteyen bir kişi tüm bunları yapmak ve çok büyük bir
veri merkezine sahip olmak zorunda kalmaz. Dünyanın
birçok yerinde birbirinden ayrı, dağınık takım bulutlar
gibi sunucular, depolama alanları var. Bu merkezler tüm
verileri bir araya getirip, bunları dağıtarak büyük hacimli
verinin depolanmasındaki problemleri aşabiliyor. Ancak
depolamakla iş bitmez, çünkü bu verilerin geri çekilip in-
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celenmesi istendiğinde, verilere hızlıca ulaşılabilmesi
önemlidir. Örneğin hastaneye gidip doktora baş ağrısı şikayetiniz olduğunu söylerseniz, doktor tomografi çekilmiş mi diye bakıp sistemden hemen tomografinizi alır. Bu
yüzden en önemli ve en yeni bilgiler kısa erişimli, hızlıca
ulaşabilecek flash disk ya da hard disk gibi belleklerde saklanır. Daha uzun süreler ulaşılmayacak (gerek olabilir
ama muhtemelen yıllar boyunca buna bir bakan olmayacaktır denen 1980’lerde çekilmiş görüntüler gibi) bilgiler
ise daha yavaş erişimli belleklerde saklanır. Bunun dışında
disklerde, teyp kasetlerinde saklanan verilere uzun sürede
erişilebilirken, harddiskte bulunan verilere yazılımlar sayesinde çok daha hızlı ulaşılabilir. Buna veri yönetimi
[data governance] denir. Veriyi kaydetmeden evvel hangi
verinin önemli hangi verinin daha önemsiz olduğunu önceden tespit etmek ve buna göre verileri bir sınıflandırmaya, skorlamaya tabi tutmak gerekir. Veri yönetimin etkili
olabilmesi için aşırı bilgi yüklenmesi [information overload] ya da bilgi zehirlenmesi [infotoxication] süreçlerini
doğru dizayn etmek gerekir. Eldeki bütün verinin bir
anda analiz edilerek hazmedilmeye çalışılması, o veri hacminin işlenme kapasitesini aşarak sistemi felç eder. Sistemi insan olarak düşündüğünüzde bir kişinin beynini de
benzer süreçler felç edebilir, buna sürmenaj denir. Örneğin bir kişi sınava girmeden önce bütün matematik konularını ezberlemeye çalışırsa bu aşırı yükleme kişinin bilişim sistemini benzer şekilde felç edebilir. Başka bir örnek
verecek olursak, bütün uçaklardan bilgi işlem merkezine
hazmedilemeyecek kadar veri gelirse sistem buna cevap
veremez, kesintiye uğrar ve sistemin algoritması çökerek
kilitlenir. Karşıdan bir cevap gelmediği için uçak da baş
aşağı gitmeye başlar. Bu aşırı bilgi yüklenmesini engellemek için hangi verinin (bilgi değil) daha önemli olduğu
tespit edilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
henüz bilgi aşamasına ulaşmamış verilerin belli yazılımlar
aracılığıyla önem sırasına göre sınıflandırılarak, öncelikli
olanların analiz edilip diğerlerinin bekletilmesidir. Bu süreç kaotik yapıdaki büyük veriyi düzenlemek ve işlemek
için ana çözüm yoludur.
Ülkemizde büyük veri altyapısı kurulması için yeterli çalışma yapılıyor mu?
Tabii, büyük veri dışında endüstriyel internet alt yapısı
kurulması için bir çok çalışma yapılıyor. Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, Haber-Sen, Aselsan gibi özel ve devlete ait birçok şirket bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar.
Nitelikli insan yetiştiriliyor, altyapı yatırımları yapılıyor,
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analiz sistemleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Watson
gibi büyük şirketlerle işbirlikleri gerçekleştiriliyor. Aslında büyük veri altyapısı demek çok da doğru değil. Çünkü
büyük veri zaten halihazırda var. Büyük veriyi işlemek
önemli olan asıl süreçtir.
e-Nabız çalışması büyük verinin neresinde duruyor?
e-Nabız çalışması büyük verinin oldukça önemli bir
yerinde duruyor. Çünkü e-Nabız çalışması, bizim hayatımıza doğrudan dokunan sistemdir. e-Nabız’ın öncü
çalışması bu hastanede (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve
Araştırma Hastanesi) Anadolu Kuzey Tele Tıp Sistemi
adı altında benim liderliğimde yapıldı. Biraz önce holistik yaklaşımdan bahsetmiştim; eski düzende ortada bir
hastane hatta bir doktor vardır, bu doktorun etrafında
hastalar vardır. Hasta ağrı kesiciye cevap vermeyen ani
baş ağrısıyla bana gelir, ben de buraya yazarım. Acaba
beyninde kanama mı var diye tomografi çektirmesini isterim, laboratuvar testlerini sodyum, potasyum verilerini
sisteme kaydederim, hastanın bu bilgileri içeren dosyası
hastanenin sisteminde durur. Hasta yarın bir gün benden
memnun kalmayıp başka bir hastaneye gittiğinde; tomografi görüntüsü, tansiyon, patoloji ve laboratuvar değerlerinin hepsi önceden gittiği hastanenin sisteminde kalmıştır. Yeni doktor bu verileri göremez. Hasta her gittiği
hastanede yeni bir hastadır ve bütün tetkiklerinin baştan
yapılması gerekir. Böylesi bir durumda hasta zaman kaybeder, zamanla beraber muhtemelen sağlığını kaybeder,
para kaybeder. Devlet hastanesi ya da özel klinik nerde
yaptırılırsa yaptırılsın her şeyin maliyeti üç-dört katına
çıkar. Hastanedeki iş yükü de artar, çünkü bahsi geçen
hastaya benzer o anda yedi tane başka hasta olabilir. O
zaman bir cihazla yapılacak iş için yedi tane cihaz almak
zorunda kalınır. Buna ek olarak basit bir laboratuvar isteği
yaptık diyelim, hasta bunu üç gün sonra başka bir yerde
yaptırıyor beş ay sonra daha başka bir yerde yaptırıyor.
Doktor sadece en son aldığı laboratuvar sonucunu biliyor, hastalığın uzamını, progresyonunu takip edemiyor.
Eğer bütün hastaneler birbirine bağlı olsa, laboratuvar,
patoloji, radyoloji sonuçları, hastane bilgi sistemleri,
eczanelere yazılan ilaçlar vb. sistemdeki bütün bilgiler
doktorun önüne çıkar. Daha doğrusu hasta artık bütün
sağlık sisteminin merkezinde olur. Anahtar hastanın kendisidir, anahtar hastanın vatandaşlık numarasıdır, hasta
merkezde durur, doktor gelir. Buna hasta merkezli sağlık
sunumu denir. Türkiye’de sadece devlet hastanelerinden
değil özel hastanelerden ve üniversite hastanelerinden ge-

len sağlık verileri e-Nabız’da toplanıyor. Hastalar e-Nabız
üzerinden randevularını ayarlayabilir, sonuçlarını orada
görebilir, ilaçlarını oradan takip edebilir, doktoruna oradan geri bildirim verebilir. e-Nabız 7 gün 24 saat yıl içinde
birinci basamak sağlık hizmetinden tersiyer sağlık hizmeti
sunumuna kadar her yerde hastayla beraberdir ve hastanın etrafını çevreler. Böylece hem maliyetler düşer, hem
verim artar, hem de hasta sağlığına daha kolay kavuşur.
Devletin Sağlık Bakanlığı çatısı altında büyük veri
depolama altyapısı kurması gerekli midir?
Depolamayı muhtemelen kuramaz, yarının depolamasını bugün kuramayacağı kesindir. Yarının depolamasını
bugünden kurmayalım ama yarına doğru devam edelim,
neden? Sağlık Bakanlığı Telekom ya da Bilgi Teknolojileri
gibi bir veri sağlayıcı değil ki veri depolama hizmeti sunsun. Her teşkilatın bir asli faaliyet sahası oluyor, mesela
ben doktorum hasta bakarım, ben doktor olarak bu bilgisayarı bilmek, tamir etmek, düşünmek zorunda değilim.
Sağlık Bakanlığı da büyük veriyi depolamayı düşünmek
zorunda değil. Çünkü bu başlı başına bir iştir. Dünyada
bu kadar büyük veriyi depolayacak sistemler az çok belli:
Amazon Cloud, Google Cloud vb. üç girişimciyi bir araya getirip böyle bir depolama merkezi kuralım derseniz
bu hayalcilik olur. Bunun yerine halihazırdaki sistemleri
kullanacaksınız yani dışarıdan alacaksınız. Ancak ortak
buluta [public cloud] hepsini göndermek istemezsiniz.
Örneğin Apple’da i-cloud ya da Microsoft’ta cloud servisleri esasında bir ortak bulut sistemidir. Herkese açıktır,
güvenliği vardır, ama kendine göre vardır. Kırılabilir mi?
Tabii ki kırılabilir. Bill Gates bunun için Microsoft Cloud’a
bakıyor mudur? İsterse bakıyordur, bakabilir. Apple’a “şu
telefonun şifresini kır” diyorlar, “kurumsal olarak kırmıyorum” diyor, mahkeme kararı çıkardıklarında, kırıyor
ve içindeki bilgiyi veriyor. Zaten içinde ne olduğunu da
biliyor. Bunun yanına bir de gizli bulut [private cloud]
kurabilirsin, mahrem bilgileri gizli bulutta saklarsın mahrem olmayanı ortak buluta basarsın. Gizli buluta kurum
içi [inhouse] deniyor yani gizli veriyi şirket ya da kurum
içindeki bilgi işlem personeli işleyebilirken, onun dışındakileri de Türkiye’de ya da dünyanın herhangi bir yerinde
herhangi biri işliyor olabilir. İşte burada hangi bilgiyi nereye yazacağını da veri yönetimi [data governance] yapar.
Peki, ne ölçüde güvenlidir? Hiç bir sistem ve dünyadaki
hiç kimse tam güvenliği garanti edemez. Örneğin dünyamıza meteor çarpıp her şeyi yok edebilir. Özellikle endüstriyel internette kullanılan, (sağlık da bir endüstridir)
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özel bazı güvenlik protokolleri vardır. Bunların en önemlileri güvenlik, dayanıklılık ve kompleksliktir. Sistemler bu
temellere göre kurgulanır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık,
askeri enformasyon ya da tüm bankacılık sistemleri bu temeller üzerinden kurgulanmıştır ve bizim kullanıcı interneti dediğimiz internet sistemleri üzerinde yürümez. Eğer
öyle olsaydı mizahi olarak üç bilgisayar çocuğu bir araya
gelerek büyük veri için depolama sistemi, bulut kurabilirdi. Tüketici interneti büyük veriyi işlemek, analiz etmek,
korumak için uygun bir sistem değildir. O yüzden Sağlık
Bakanlığı kendine bir gizli bulut kurabilir ama ortak bulutu
kuramaz. Aslında bunu hiç kimse kurmaz, en büyük şirketler bile ortak bulutu dışarıdan satın alıyorlar.
Büyük veriye dair sağlık uygulamalarını özellikle
Amerika’da bazı şirketler satıyor, ancak verilerin yine
şirketin bizatihi kendi denetiminde olduğu düşünülerek bunun güvenlik açığı oluşturacağı söylenebilir mi?
Söylenebilir tabii ki. Esasında sağlık verilerinin yurtdışına çıkartılması ile ilgili çok katı yönetmelik ve kısıtlamalar var. Ancak buna bazı istisnalar tanınmış durumda. Bakanlık toplum sağlığının korunması, verimliliğin
artırılması gibi gerekli duyduğu durumlarda bu verileri
kısmen analiz ederek yurtdışına çıkartabilir. Örneğin bir
ilaç geliştirilecektir, Türkiye’deki belirli bir hastalık için
bununla ilgili verilerin yurtdışında bir yerde işlenmesine
ihtiyaç vardır, buna imkân tanınıyor.
Yapılan her işlem beraberinde bir güvenlik açığı getirir. Tüm paralarımız bankada duruyor, bankada da her
şey elektronik sistemdir, esasında ortada fiili bir para filan
yoktur. Peki, parayı ifade eden o sayı sistemleri kırılabilir
mi? Arada bir kıranlar da var. Ama ona göre karşı önlemler [counter measure] alınmaya çalışılıyor. En nihayetinde
banka bu hizmeti satarak bundan para kazanıyor, önlemini almak zorunda. Güvenlik riskini minimuma indirmek
için bizim kendi yazılımcılarımızı, yerli ve milli yazılımlarımızı geliştirmemiz, kendi kodlarımızı kullanmamız
gerekir. Yabancıların kapalı kodlarıyla çalışmamak, kendi
hublarımızı oluşturmak, yani verinin analiz araçlarıyla enformasyona dönüştürüldüğü o hubların bizde olması arzu
ettiğimiz ana hedeflerden biridir. Verimizin Watson’la
analizi için İsviçre’ye, Prediks’le analizi için Londra’ya gitmesini istemiyoruz. Bunları Türkiye’de yapmak istiyoruz
ama her şeyi de Türkiye’de yapamıyoruz. Çin bile bunu
günümüzde yapamıyor. 2015 yılı verilerine göre dünyada
yaklaşık 5.5 milyon yazılımcı var ama bunların çoğunluğu
ana mesleklerinin yanında hobi olarak yazılımla uğraş76 hayatsağlık

maktadır. Geriye kalan, yalnızca yazılımla uğraşan yazılımcıların çoğu ise Silikon Vadisi, San Ramon gibi belirli
merkezlerde çalışıyor. Türkiye’de de böyle yerler oluşturulabilir ve ülkemizde bir yazılım merkezi kurulabilir. Ancak
şu anda böyle bir düşünce ya da çalışma yok.
Verilerin kötü amaçlı olarak kullanılması, bireysel
çıkarların görmezden gelinmesi ve hatta devletin kendisinin verileri çıkarı doğrultusunda kullanması söz
konusu mudur? Bu korkuyu haklı kılan sebepler var
mı? Yoksa abartılıyor mu? Cambridge Analytica’nın
Facebook aracılığıyla seçimleri yönlendirmesi buna örnek olarak düşünebilir mi?
Facebook olayı bir örnek değil, realitedir ve bu ortaya
konmuştur. Facebook’ta ne paylaşım yaptığınıza, kimlik
bilgilerinize Mark Zuckerberg bakabiliyor mudur? İsterse
bakıyordur herhalde. Mark Zuckerberg oturup da “bakalım Muharrem Hoca acaba bu akşam evinde ne yemiş”
diye bakacak hali yok. Ancak buna bakma kabiliyeti var,
çünkü kriptolama bile yapılsa kriptolama Facebook sistemi üzerinde yürüyor. Dolayısıyla anahtar kimdeyse kilidi
de o açar. Bazen biraz zor olur ama açar. Kırılamayacak
kilit yoktur. Kötüye kullanım ihtimali var diye sistemi
kullanmaktan vazgeçemeyiz. Aksi takdirde bu, potansiyel olarak arabayla 200 km hız yapıp insanları öldürme
ihtimali var diye hiç araba kullanmama durumuna benzer. Çözüm korku üzerinden sistemden kaçmak değildir.
Devlet ve kanun sistemin kötüye kullanılmasını engellemek için vardır. Yasa ve yönetmelikler çıkartılarak sistemi düzenleyici ve denetleyici örgütler oluşturulur. Böylece kişilerin verilerinin güvenliği, mahremiyeti garanti
altına alınır. Ancak devletin kendisinin verilerin kötüye
kullanımı işine soyunması durumunda ne olur? Demokratik ülkelerde, demokrasinin bir özelliğinin de şeffaflık,
hesap verilebilirlik olduğu göz önünde bulundurulursa,
bunların yapılması gizli kalmaz ve bir takım müeyyideleri olur diye düşünüyorum. Devletin âlî çıkarları için bir
şeyler yapılırsa, ona yorum yapamam, zira bu durum beni
aşar. Potansiyel olarak verilerin kötü amaçlı kullanılması
mümkündür ama çok ağır cezai yaptırımları olduğu için
kullanılmıyor.
Retrospektif çalışmalar yapılması açısından büyük
veri kullanışlı mıdır?
Tabii ki kullanışlıdır. Çünkü daha fazla veri demek
daha büyük bir örneklem demek yani neredeyse uzayın
tamamına erişebilmek demek. Bu da yapılacak analitik işlemlerin doğruluğunu arttırıyor. Daha doğru analiz daha
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iyi karar vermek demek, daha iyi karar vermek demek de
daha verimli olmak demek oluyor.
Almanya’da sinyal işleme alanında çalışırken, insanın
beyin potansiyellerini araştırma amacıyla EEG kayıtları alıyorduk. Bilgi işlemlemede önemli kabul edilen ve
testin sadece ilk 400 milisaniyesinde görülen epok dediğimiz özel kesitlere bakıyorduk. Çalışma arkadaşlarıma
verinin geri kalanını araştırmak istediğimi söylediğimde
şaşırdılar. Toplam 100 kadar hastanın EEG kayıtlarını 6
ay boyunca inceledim. Sonucunda bilgi işlemleme hakkında ufuk açan potansiyeller olduğunu ortaya çıkarttım.
O dönemde büyük veri işleyebilme kapasitesi olan araçlara sahip olsaydık belki bu bulgulara dakikalar içerisinde
ulaşabilecektik. Benim çalıştığım merkezde 60 farklı kanaldan kayıt yapıyorlardı fakat alt yapı olarak yüzlercesini alabilirlerdi. Ne yazık ki verileri işleyemedikten sonra
toplamanın hiçbir faydası yok.
Aspirin’in uzun yıllardır kalp krizlerini engellemede
çok önemli olduğuna inanılıyordu. Geçtiğimiz dönemde
en prestijli dergilerden birinde retrospektif olarak yapılan
bir kohort çalışmada Aspirin’in stent ya da by pass olmamış hastalar dışında kalp krizlerini önlemede etkinliğinin
olmadığı iddia edildi. İlaç endüstrisinde yıllardır bulunan
ilaçlar için çok küçük örneklemlerde (ki bu sayı sadece
birkaç yüzden ibaret) güvenilirliği çok da yüksek olmayan
deneysel çalışmalar yapılıyordu. Bu çalışmaların sonuçları çok basit analitik hesaplamalar ile ortaya çıkartılıyor ve
ilaçlar milyonların kullanımına sunuluyordu. Dönemin
teknolojik altyapısı ile elimizden gelenin en iyisinin bu
olduğunu söyleyebiliriz. O zamanlar yüz binlerce veriyi
katmanlandıracak ve işleyecek sistemlerimiz yoktu. Bütün veri işleme süreçlerini gerçekleştirirken makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi sistemler ile entegre edilmiş
yapay zekalardan yardım alacağımız aklımızın ucundan
dahi geçmezdi. Kısacası bugün elimizde olan işleme kapasitesine sahip değildik. Şu anda elimizin altındaki veri
işleme kapasitesi geçmişe göre çok daha fazla.
Peki, bu süreç sadece işleme kapasitesi ile bizi mükemmele ulaştırıyor mu? Maalesef ulaştırmıyor. Örneklemlerimiz her zaman yüz binlerden oluşmuyor. Çok daha küçük
örneklemlerde çok daha yüksek kesinlikte sonuç verebilecek sistemlere ihtiyacımız var. Burada işin içerisine algoritmalar giriyor. Öğrenme örüntüsü oluşturulmuş yazılımlar
sayesinde sadece birkaç yüz veri üzerinden yüksek kesinlikte sonuç alabiliyoruz. “Makine öğrenmesi” dediğimiz terim
de tam olarak bunun karşılığı oluyor. Sadece çok miktarda

veriye sahip olan değil, aynı zamanda hızlı veri işleyebilen
ve öğrenen yapay zekalar oluşturmaya çalışıyoruz.
Makineler arası bağlanabilirlik ise bir diğer önemli
konu. Verilerin büyük kısmının toplanması, bu verilerin
kayıt altına alınması ve ileri düzeyde analitik metotlarla
işlenmesi çok önemli. Bu ileri analitik metotlar da günümüzde popülerliği yükselen başlıklardandır. İnsan beyninin işleyişini örnek alan bu sistemlerde nöronal ağlar işin
temeline oturmaktadır. Yani insan beyninin taklit edilmeye çalışılması söz konusu. Fakat insan beyni laboratuvarda tam olarak taklit edilemeyecek kadar karmaşık bir yapıya sahiptir. Çünkü şu anda beynimizin nasıl çalıştığını
bile tam olarak bilemiyoruz. Her ne kadar taklit edilmesi
güç olsa da, kognitif/sinir bilimlerinin Endüstri 4.0’da çok
önemli uygulama alanları bulacağını söyleyebiliriz.
İnsan beynini araştırmak amacıyla 1990-2000 arası
“beyin on yılı” olarak ilan edildi ve muazzam meblağlar
beyin araştırmalarına ayrıldı. Günümüzdeki mevcut durumda beynin çalışma sistemi hakkında somut bir yapı
ortaya konamamıştır. Hatta bildiğimiz birçok doğrunun
yanlış olduğu gün yüzüne çıkartıldı ve beynimizin çalışma
sistemini çözmek mümkün olmadı.

Şahsen makinelerin gelecekte insanların işlerini ellerinden alacağını düşünmüyorum. Evet, tehlikeli ve pis işlerde
makineler çalışacak. Madenlerin tehlikeli bölümlerine onlar girecek, kanalizasyonları makineler temizleyecek, belki
basit ameliyatları yapabilecekler. Fakat insanı insan kılan,
henüz keşfedilmemiş ve taklit edilemeyecek özelliklerle, insan her zaman merkezdeki yerini koruyacak.
Günümüzde bilgi işlemlemedeki yeni çağın bize sunduğu olanaklar, altyapıdaki güçlenmeler, endüstriyel
platformlar ve veri işlemi yapan analitik yazılımlar doktorlara karar verme sürecinde ne ölçüde faydalı olacak?
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Çok büyük ölçüde faydalı olacak. İleri analitik yazılımların kullanılmadığı, bütün hastanelerden hasta ile
ilgili verilerin toplanması gibi görece basit süreçler dahi
doktorun karar vermesinde çok önemli kolaylıklar sağlar.
Hastayla ilgili anlık, uzamsal pek çok verinin bir araya
getirilerek, doktorun karar verme sürecinde bunların bir
içerik olarak sunulması oldukça mühimdir. Söz konusu
sürece IBM’in yeni geliştirdiği bir programı örnek olarak
verebiliriz. Yazılım, hastanın bütün sağlık verilerini tarayarak bir özet şeklinde hekime sunuyor. Bu özette hastanın daha önce hangi şikayetleri olduğu, gittiği doktorlar,
kullandığı ilaçlar ve yazılımın öngördüğü muhtemel teşhis mevcuttur. Yapılan hesaplamalar bu sistemin %70’lere
varan oranda doktorun tanı koymadaki doğruluğunu arttırdığını ve tanı koyma süresini düşürdüğünü gösteriyor.
Bunun dışında bazı algoritmalar arkada çalışarak, hastanın belli bir ilaçtan fayda sağlayıp sağlamayacağını ya
da bir anestezide doğru oksijen ve anestetik karışımın ne
olması gerektiğine karar veriyor. Belli bir hastanın geçmiş
kayıtlarından yola çıkarak nasıl bir anestetik karışım verilmesi gerektiğini bildiriyor. Böylece hem doktorun yaptığı iş kolaylaşmış hem de hastanın tedavideki güvenlik
seviyesi artmış oluyor.
Bu hastanede (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi) halihazırda büyük veri kullanımına

78 hayatsağlık

örnek bir sistem var mı? Eğer varsa hastalara ve size ne
gibi kolaylıklar sağlamaktadır?
Radyoloji merkezimizde halihazırda böylesi bir
programı hastaların maruz kaldığı radyasyon seviyesini
azaltmak için kullanıyoruz. Dünyada insanların tomografi üzerinden aldığı radyasyon neredeyse %60’a tekabül
ediyor. İnsanlar, yedikleri yemek, yakınlarındaki nükleer enerji santralleri, devletin yaptığı radyoaktif deneyler,
cihazların içerisindeki radyoaktif maddeler gibi etkenlerden dolayı radyasyona maruz kalıyor. Ancak bütün
bu etkenlerden maruz kalınan toplam radyoaktif madde
içeriğinin yarısından fazlası bilgisayarlı tomografi cihazından alınmaktadır. Kişisel olarak düşünüldüğü zaman
Çernobil’de yaşayan insanlar 20 milirem bir doza maruz
kalmışlarken radyolojide ise insanlar, bazen 5000 milirem
gibi yüksek radyoaktif doza maruz kalıyorlar.
Radyoloji merkezlerinde hastaların maruz kaldıkları
radyasyon dozu kayıt altındadır. Sadece İstanbul’da 100’e
yakın tomografi cihazı var ve bu cihazlardan geçen on
binlerce hastanın aldığı radyasyon miktarı kaydedilmektedir ancak kimse bu kayıtlara bakmıyor. Yani veri bilgiye
dönüşmüş durumda değil. Bunun sonucunda bazı ciddi
kazalar oluşuyor. Örneğin, Amerika’da Cedars-Sinai Sağlık Merkezine saç dökülmesi şikayeti ile pek çok hasta
geliyor. İlk hastaya egzema ilacı verip gönderiyorlar, ikin-
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cisine başka bir krem öneriyorlar. Saçlarının dökülmesinden şikayetçi diğer bir hastaya ise stresten kaynaklandığını söylüyorlar. Aynı şikayetlerle gelen yedinci ve sekizinci
hastadan sonra şüpheleniyorlar. Gelen hastaların ortak
paydası nedir diye araştırdıklarında hepsinin tomografi, beyin perfüzyon tomografisi çektirdiğini görüyorlar.
Beyin perfüzyon çekimi yapılan bu hastaların hepsinde
otomatik doz kontrolünün açık olduğunu fark ediyorlar.
Normalde otomatik doz kontrolünün çekimde kapatılıyor olması lazım. Sonrasında bu tür kazaların bir daha
yaşanmaması için özel yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır.
Merkezimizde bütün hastalardan gelen tomografi verileri bu cihazda “Dosewatch” adlı yazılımla kaydedililip
Fransa’ya gönderiliyor. Bütün Avrupa’dan elde edilen
tomografi verileri Fransa’da başka bir merkezde toplanıyor ve anlık olarak analiz ediliyor. Örneğin bir hastanın
verilerini ele alalım. İsmi Ö.H. olan hastanın bu çekimde
347.13 miligray doza maruz kaldığı, bu cihazlarda çekilen
diğer hastaların aldığı ortalama dozun ise 442 miligray
olduğu sistemde yazıyor. Bu hastanın, aynı çekim yapılan diğer hastalara göre daha düşük doz radyasyon aldığı
ortaya çıkıyor. Çok yüksek doz alan hastaların verilerinde
neden yüksek doz alındığı belirleniyor. Buradaki bir örnekte ortalama doz olan 440.57 miligray yerine, 880.76
miligray doz alan bir hasta var. Hasta çok kilolu olduğu
için tomografi çekilecek platforma tam ortalanamamış ve
kenara yerleştirilmiş. Cihaz da hastanın merkezinin ortada olduğunu varsaydığı için hastadan düzgün bir çekim
alınamamış ve yüksek doz maruziyeti ortaya çıkmış diye
düşünebiliriz. Bunun dışında çekim alınan tüm hastaların
ortalama dozu yazılım sayesinde hesaplanıyor. Dosewatch yazılımı hastanın makine içerisinde nasıl konumlandırıldığını, teknisyenin makineye hastayı doğru yatırıp yatırmadığını sürekli olarak analiz ediyor. Bütün bu veriler
merkezi sunucuya ve aynı zamanda Fransa’ya gönderiliyor. Burada 12 ay boyunca çekilen tomografilerde maruz
kalınan dozlar ortaya konup izlenebiliyor.
Söz konusu bu verilerin geriye dönük olarak sürekli işlenmesi ile cihazların gereksiz yere kullanılmasının
önüne geçilir ve ekonomik fayda sağlanır. Bunun yanında
yüksek doz alan hastanın bir daha tomografiye sokulması önlenir. Yaklaşık 100 bin dolar olan tomografi tüpünü
3 ay yerine 6 ay çalıştırarak, yılda 200 bin dolar tasarruf
edilebilir. Dosewatch’la elde edilen veriler izlenerek hastalara ayda %51 daha az radyasyon dozu uygulanıyor.
Kanserle doz arasında popülasyon genelinde bir ilişki ol-

duğu için böylece insanları radyasyon dozundan, dolayısıyla kanserden korumuş oluyoruz. Kanserden ölen 100
kişiden 2’sinin kanser olma nedeni tomografiden alınan
dozdur. Yazılımla bu oranı minumuma çekmek istiyoruz.
Tomografi çekilmemesi mümkün değildir, çünkü bu 2 kişiyi kurtarayım derken akut apandisiti olan diğer 10 kişi
tomografi sayesinde kanama yeri tespit edilemediğinden
kanamadan ölebilir. Hem hastaların doza maruziyeti minimum seviyede tutulmalıdır hem de tomografi ile görüntüleme rahatça yapılmalıdır. İşte bu büyük verinin etkin
kullanımına iyi bir örnektir.
Büyük veri bütün bunlar dışında cihazların kendi kendini yönetmesini ve cihaza ait ihtiyaçların karşılanmasını
sistem üzerinden sağlayabilir. Bu tarz bir tomografi veya
MR cihazı kendi avatarını dizayn ederek dünyadaki diğer
cihazlar ile bir karşılaştırma yapabilir. Cihazın belleğinde
daha önce alınan normal verilerle oluşturulan bir imajı vardır ve bu imaj dünyadaki diğer cihazlarla kendisini
karşılaştırarak düzgün çalışıp çalışmadığını, çalışmasında
bir bozukluk olup olmadığını belirleyebilir. Ek olarak bu
cihazların aksamları bir şekilde bilgisayar ortamı ile bağlantı kurabilmektedir. Böylece cihazın ısısı, radyo frekans
üretim seviyesi, motorunun dönüş hızı gibi veriler sistem
sayesinde bilgiye dönüştürülebilmekte, ardından bu bilgiler siber ortamda merkezi bir istasyona gönderilmektedir.
Merkezi istasyonda toplanan bilgiler üzerinde başka bir
işlemleme yapılarak hangi cihazın nasıl çalıştığı, kullanım
durumuna göre ne zaman arıza verebileceği, hangi aksamının bozulduğuna dair bilgiler üretilir. Arıza veren ya
da vermek üzere olan bir cihazın onarım sürecine insanın
katılmaması verimlilik esasına göre en ideal durumdur.
Örneğin tüpü bitmek üzere olan bir tomografi cihazı tüpün miliamperini kısarak çekim süresini uzatabilir. Buna
ek olarak avatarının dünyadaki benzer cihazlarla karşılaştırma yapması sonucunda maksimum ne kadar süre
daha tüpü kullanabileceğini belirler. Belirlenen sürenin
sonunda yeni bir tüpün gelmesi için merkeze sipariş verir.
Böylece insan eli değmeden makine kendi kendini dizayn
etmiş olur.
Fütüristik açıdan bakacak olursak, ilerleyen süreçte
insanların yaptığı rutin işlerin pek çoğunu büyük veri
kullanımıyla donatılmış akıllı makinelerin yapacağını
öngörebiliriz. Peki yaratıcılık ve sanat yapay zekanın
neresinde duracak? Örneğin, California Santa Cruz
Üniversitesi’nden müzikoloji profesörü David Cope’un
geliştirdiği bir yapay zeka programı olan Müzikal Zeka
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Deneyi’ni [Experiment in Musical Intelligence, EMI]
ele alalım. EMI yazılımının Bach’ın kolajlarını bestelemesini, bunun bir makine-yapay zeka işi olduğunun
anlaşılamamasını hatta Bach’ın gerçek eserlerinden
daha fazla beğenilmesini neye bağlıyorsunuz?
Ben müzikolog değilim, açıkçası müziği pek bilmem.
Ancak şunu söyleyebilirim: Bach, Mahler gibi matematiğe çok yakın bir besteci olmamakla beraber modern Batı
müziğinin kurucusu olarak belli kalıplara dayanan bir
müzik yapar. Kendisinden önceki bestecilerden ve daha
sonra gelen Mozart gibi popüler müzik yapanlardan daha
farklı müzik yapan bir insan. Yani Bach oldukça özgün
bir müzisyendir. Bu anlamda, EMI ancak Bach’ı taklit
edebilir, bir Bach olamaz! EMI’nin bestelediği kolajların
Bach’ın besteleri zannedilmesi aslında bu yazılımın Bach’ı
taklit ettiğini, yeni bir şey üretmediğini göstermektedir.
Bu açıdan bakarsak, bir yapay zekanın yaratma yeteneği
yoktur diyebiliriz.
Aynı durum insanlar için de geçerli. Yeni yapıldığını
bildiğimiz imzasız bir tabloya baktığımızda, benzerliğinden dolayı örneğin onun bir Picasso eseri olduğunu söyleriz. Tabloyu yapan kişi, asıl tablodan ufak tefek farklılıklar içerse de, Picasso’nun tarzını taklit etmiştir. Ancak bu
onun özgünlük arz ettiğini göstermez. Picasso ilk resim
yapmaya başladığı zaman, kendisinden önce hiç kimse o
resimleri o tarzda yapmadığı için burada yeni bir sanat
anlayışı oluşturmuş olduğu söylenebilir.
Yaratıcılık kişinin kendinden önceki bilgi birikiminden yani zihinsel, kültürel, sosyal geçmişinden yararlanarak ortaya çıkardığı bir olgu değil midir? Yine
Cope’un geliştirdiği bir yazılımdan örnek verecek olursak, makine öğrenmesini kullanarak bir Japon şiir sanatı olan Haiku yazan Annie isimli programı ele alalım.
Piyasaya insan elinden çıkan ve Annie’nin yazdığı 2000
Haiku sürülmüş ancak hangilerinin organik şiirler hangilerinin yapay zeka ürünü olduğu okuyucuları tarafından anlaşılamamıştır. Söz konusu yazılımın burada
daha önce kaleme alınmış Haiku eserlerini toplayıp onlardan hareketle bir sanat eseri yarattığını söyleyemez
miyiz? Bunu nasıl değerlendirirsiniz, yapay zeka sanat
yapabilir mi?
Annie’nin Haiku yazması son derece doğal. Ben de
gençliğimde çok şiir yazdım, sonra baktım ki hepsi birbirine benziyor, yani aslında çok da özgün değillermiş. Ancak Yunus Emre’nin, Ömer Hayyam’ın şiirleri için aynı
şeyleri söyleyemeyiz. Hayyam şiir yazdıktan sonra pek çok
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kişi onu taklit ederek yazmaya başlamış. Bir kere yenilik
görüldükten sonra taklidi kolaydır. Taklit edilen bir olgu
üzerinden yaratıcı fikrin ortaya çıkarılması çok zordur.
Yaratıcılık ile fütürizm ya da vizyonerlik birbirine çok karıştırılıyor. Steve Jobs’un daha 1990 yılında -yani henüz
bilgisayar, e-mail, internet gibi sistemlerin gelişmediği
bir zamanda- taşınabilir telefon üzerinden banka işlemi
yapacağından, çiçek sipariş edeceğinden, hava durumuna bakacağından bahsetmesi yaratıcılığa güzel bir örnek
olarak verilebilir. Jobs, bunları yapacağım diye ortaya bir
yaratıcılık anlayışı koymuştur. Kendisinden önce akıllı,
taşınabilir telefona dair bir bilgi birikimi yok. Bu yüzden
o, burada bir gelecek tasavvuru yaratmış ve ilerleyen yıllarda bunu pratiğe dökmüştür. Bunun dışında, yaratıcılığın, öncesinde olmayan bir şeyi oluşturmak olduğunu da
ekleyebiliriz. Örneğin, bir tespih yapmak yaratıcılık değildir fakat eğer ilk tespihi yapıyorsan, işte bu yaratıcılıktır.
Bu açıdan bakarsak, yaratıcılığın, toplumda çok az sayıda
kişinin sahip olduğu bir yetenek olduğunu söyleyebiliriz.
Peki, günün birinde yapay zekanın yaratıcılık gibi bir
seviyeye geleceğini öngörebilir miyiz? Çok uzun yıllar
sonra belki buna çok yaklaşacağız. Interstellar filmindeki Tars isimli robota benzer mizah, ciddiyet, yalancılık,
duygusallık gibi insana özgü davranışsal olguları taşıyan
yapay zekalar belki uzak bir gelecekte oluşturulabilir. Bugün bunun yanından bile geçtiğimiz söylenemez. Örneğin
bir insanın annesine dair bilgi oluştururken annesinin sesini, kokusunu, sıcaklığını, yüzünü, gülümsemesini yani
çok büyük bir veri setini işlediğini biliyoruz. Henüz bilgisayarların bu ölçüde sensörleri ve veri alma kabiliyetleri yok. Buna belki çok uzak bir gelecekte Matrix benzeri
sistemler kurularak yaklaşılabilir.
Bize vakit ayırarak düşüncelerinizi paylaştığınız
için teşekkür ederiz.
Ben de teşekkür ederim.
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