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Canl×lar×n, yaüamsal özelliklerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duyduklar× enerjinin elde edilmesi, yaüam
üekillerinden, birbirleri ile etkileüim üekillerine kadar bir çok önemli sistem modelini içinde bar×nd×rmaktad×r.
Enerjiyi kendi yaüam aktiviteleri için kullanan canl×lar×n, bu enerjiyi elde etme, kullanma ve baüka enerji üekillerine
dönüütürme becerileri de bu sistem modellerini destekleyen bir döngü oluüturmas×na iüaret etmektedir.
Enerjinin canl× yaüam× üzerindeki önemi nas×l tart×ü×lamaz boyutta ise, bu enerjinin kullan×m× için ihtiyaç
duyulan bilginin önemi de tart×ümaya aç×k bir konu olarak görülmemektedir. Bilgi, canl× yaüam×n×n en önemli
-enerjiden daha önemli- özelliùidir. Bir canl× için, enerjinin hangi kaynaklardan elde edileceùi bilgisi, nas×l elde
edileceùi bilgisi, nas×l kullan×lacaù× bilgisi yaüamsal öneme sahiptir. Bir canl× tek bir konudaki -sadece enerji
konusundaki- çok detayl× bu bilgileri nereden elde eder acaba?
BúLGú ve SúSTEM TEORúSú
Klasik sistem teorisi, canl×lar×n karmaü×k sistemler bütünü olduùunu kabul etmekle birlikte, onlar×n
biraraya gelerek daha karmaü×k (sosyal ve psikolojik özellikler de dahil olmak üzere) sistemler oluüturduùunu
ifade etmektedir. Canl×lar×n yaüayabilmek için sistem d×ü×ndan veri ve bilgi almalar× gerektiùi aç×kt×r. Sistem teorisi
canl×lar×n diùer özelliklerini gözard× etsek bile, sadece bilgi sistemleri için bile bir döngü olmas× gerektiùinden
bahseder. Pozitif entropi canl× sürekliliùini saùlarken, negatif entropi o canl×n×n ölüme yaklaümas×n× ifade
etmektedir.
Girdi – úülem – Ç×kt× (Geribildirim)
Veri (Ing: datum), iülenmemiü bilgi, ya da sistemlerin kendi d×ü×ndan elde ettikleri, gerçek olaylar ve
durumlar ile ortaya ç×kan deùerler olarak düüünülebilir. Bilgi (Ing: information) ise, sistem d×ü×ndan elde edilen
verilerin sistemin iüine yarayacak (ya da yaramayacak) üekilde iülenmesi, analiz edilmesi, s×ralanmas×, diùer veri ve
bilgilerle birleütirilmesi, özetlenmesi, raporlanmas× gibi faaliyetlerin ortaya ç×kard×ù× bir veri bütünü olarak
görülmektedir.
Veri – Bilgi – Üst Bilgi – Bilgelik
Üst bilgi kavram× (knowledge), elde edilen bilgiler bütününün bir ürünü olarak, bilinenler bütünü, çeüitli
bilgiler aras×ndaki iliükileri de tan×mlayacak bir yap×y× temsil etmektedir. Ancak üst bilgi bir büyük-sistemin elde
edebileceùi son nokta deùildir. O sisteme ait tecrübelerin, çeüitli olaylara karü× oluümuü tepkilerin, al×ükanl×klar×n
ve gen iliükilerinin de üzerine eklenerek oluüturduùu bir anlay×ü ve kavray×ü bilgeliùi oluüturmakta, evrene ve
çok-büyük-sistemlere bak×ü aç×s×n× içinde bar×nd×rmaktad×r.
Gerçek anlamda, bilgi kelimesinin temelinde bu bilginin paylaü×m×na dair ufak belirtiler de bulunmaktad×r.
Bilginin sadece o sistem içinde kalmad×ù×n×, diùer sistemlerle de paylaü×larak farkl× bilgi çeüitlerine dönüütüùünü
bilmek, asl×nda bilginin de iletiüim özelliklerini ön plana ç×kararak bir biliüim kavram×n×n ortaya ç×kmas×na sebep
olmaktad×r. Biliüim (Ing: informatics), Türkçe’ye 1966’da kazand×r×ld×ù× üzere;
“únsanoùlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletiüiminde kulland×ù× ve
bilimin dayanaù× olan bilginin, özellikle elektronik makineler arac×l×ù×yla, düzenli ve
ussal biçimde iülenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, eriüim dizgeleri, bilginin
iülenmesi, aktar×lmas× ve kullan×lmas× yöntemlerini, toplum ve insanl×k yarar× gözeterek
inceleyen uygulamal× bilim dal×.” (Ayd×n, 1981).
olarak tan×mlanmaktad×r. Dolay×s× ile, bilginin elde edilmesi ve kullan×lmas×n×n yan×s×ra paylaü×lmas× da bu tan×m
içinde bulunmaktad×r.
BúLGú ve BúYOLOJú
Canl×lar aç×s×ndan verinin bilgiye, bilginin üst bilgiye dönüütürülmesi asl×nda karmaü×k bir iülemler dizisi
olarak ortaya ç×kmakta ve en-büyük-sistemin bu dizi üzerindeki izini ifade etmektedir. Basitçe ele ald×ù×m×zda bir
canl× için bilginin edinilmesi çok kolay görülmektedir. Ancak canl× içi sistemler için karmaü×k yap×lar×n çal×üt×ù×n×
görmek ve farketmek gerekmektedir.

P I V O L K A, YÕl: 2 SayÕ: 9, Sayfa: 7

Eline iùne batan kiüinin verdiùi tepki, çektiùi ac×n×n alg×lanma süresinin ne kadar k×sa olabileceùini
gösterdiùi gibi, temel özelliklerin korunmas× anlam×nda ac×n×n hissedilerek, ac× veren uyarandan uzaklaü×lmas×
yönünde bir tepkiyi de anlatmaktad×r. Bu fiziksel bilgi, canl×lar×n sinir hücreleri ile kimyasal iletiüim yoluyla, sinir
hücreleri içinde ise elektriksel iletiüim yoluyla beyne kadar gönderilmekte ve iülenmektedir. Yaln×zca bu bilgiye
dayal× bir tepkinin ortaya ç×kmas× deùil ayn× zamanda da geçmiüe ait bir depolama sistemi içinde bilginin üst
bilgiye dönüütürülmesi de söz konusu olmaktad×r.
úletiüim teknolojilerindeki geliümeler canl× sistemlerle henüz boy ölçülemez durumda olsalar da,
gelecekteki durumlar×n×n bu rekabeti k×z×üt×racak özellikleri göstereceùi öngörülmektedir.
BúLGúNúN EVRúMú
Bilgi, canl×lar×n yaüamsal aktiviteleri göstermelerine çok yard×mc× olsa da, gerçekte paylaü×lmas×n×n entropi
etkisiyle fayday× art×racaù× aç×kt×r. Biliüim kavram×n×n alt×nda yatan özellikleri, iletiüim teknolojilerinde deùiüiklik
ve yeniliklerle birlikte izleyebilmek, insanlar×n (beyin faaliyetleri en yüksek olan canl× olarak) fiziksel özelliklerini
olmasa bile sistemlerini deùiütirmeleri ile görülmektedir. Bireysel olarak daha fazla bilginin elde edilebilmesinin,
yaüam× daha da kolaylaüt×rd×ù×n× söylemek yerinde olacakt×r.
Ancak, bireysel farkl×l×klar ve özellikler bir yana, insan toplumundaki ilerleme dünya üzerindeki
milyonlarca canl× içinde kendini evrenin izleyicisi olarak gören bir canl× türünün geleceùe bak×ü× olarak
nitelendirilebilir. únsanoùlunun kendi geçmiüini bilme isteùi, geleceùe hükmetme duygusu, bilgiden olabildiùince
faydalanmaya dönük çal×ümalar×n da yap×lmas×n× saùlam×üt×r.
Bilgiye aç insanoùlunun, veriden ve bilgiden bilgi, bilgiden üst bilgi, üst bilgiden de bilgeliùe geçiü sürecini
art×racak teknolojik yenilikler ise, bilgi paylaü×m×n× art×rm×ü, bilginin paylaü×larak daha büyük deùerler haline
gelmesinin fark×na var×lm×ü olmas×n× da içinde bar×nd×rm×üt×r. Amaç, bilgiyi sadece günlük yaüamda kullanmak
deùil, onunla varolmak veya paylaümak deùil, en-büyük-sistemi tamamiyle alg×lama yolunu öùrenme isteùi ve
becerisidir.
BúLGú TOPLUMU
Bilgiye dayal× toplumun ortaya ç×kmas×ndaki en büyük neden, birdenbire bilginin önemini anlam×ü
olmam×z deùil, bilginin önemini daha iyi gösterecek, daha iyi paylaü×m imkanlar× ve deùerler getiren teknolojik
yenilikler olmuütur. Teknolojik yeniliklerin h×zlanmas×ndaki neden ise daha fazla bilgiye ihtiyaç duyacak, daha
karmaü×k sistemler içinde bulunan insanoùlunun istek ve kararl×l×ù×d×r.
Bilgi toplumu, daha önceden de tarihin farkl× dönemlerinde yaüand×ù× gibi bir yaüama üekli olarak
görülmektedir. Örnek olarak; tar×m toplumlar×, tar×mla yaüamlar×n× sürdüren, hayat× alg×lama ve hayat görüüleri de
tar×m üzerine kurulmuü olan, bireyler aras× iliükileri ve toplum özellikleri tar×m kültürünü içeren topluluklar
olmuütur. Sanayi toplumuna geçiü süreci içindeki deùiüiklikler, tar×m×n büyük oranda makineleümesi ve bireylerin
katk×lar×n×n farkl× alanlara kaymas× ile ateülenmiütir. Sanayiye dayal× bir yap×n×n, kültüründen, insan iliükilerinden
ve hatta yiyecek al×ükanl×klar×ndan bahsederken, sanayi bak×ü aç×s×n×n tamamiyle yans×t×ld×ù×n× görmemiz
gerekecektir.
Bilgi toplumu, sonuç itibariyle, “bilgi”nin toplum içindeki yerinin artmas×, yaüam sistemleri ile yaüam×
kavray×ü bak×ü aç×s×n×n bilgi temelli bir yap×ya bürünmesi ile görülmektedir.
Birey olarak bilgi toplumunun içinde yaüad×ù×m×z× bilmemiz yeterli deùildir. O toplumun özelliklerini de
yans×tacak bir bak×ü aç×s×na sahip olmam×z bizden beklenmektedir.
Gelecekte, hangi özelliklerin bizi yönlendireceùini bilmek belki mümkün olmayacakt×r. Ancak evrenin ne
olduùunu, temel özelliklerini bildiùimizi varsayan, yaüam×n bütün gizemlerini çözdüùümüzü düüünen, fizik
biliminden felsefeye kadar çeüitli dallarda son noktaya gelindiùini söyleyenlerin çok yan×ld×klar× görmek art×k
aüikar bilim tarihi içindeki bir dönüm noktas× da olmayacakt×r.
20. yüzy×l×n baü×nda talihsiz bir bilim adam×n×n söylediùi gibi “Fizikle ilgili herüeyi art×k biliyoruz, bunun
üzerine keüfedilecek ve bilinecek bir üey kalmam×üt×r.” cümlesi gelecekte de defalarca tekrarlanacak, 1980’de
Microsoft’un baükan× Bill Gates taraf×ndan söylenen “32 Kb bellek tüm dünyadaki bilgisayarlar için son noktad×r,
daha fazla belleùe ihtiyaç duymalar× mümkün deùildir” cümlesine benzer cümleler farkl× bilim ve iü dallar× için
söylenecek, ancak bilginin insanoùluna katk×s× sonsuza kadar sürecektir.
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