TANRI CORONA’YI NEDEN YARATTI?
Corona virüsün kaynağı, sebebi hakkında birçok teori var ama senaryoların hiçbirinde her şeyin
yaratıcısı Tanrıyla bağlantısı üzerine sağlıklı bir açıklama yok. Oysa Tanrı bildiğimiz kutsallarla
ilgili köklü bir değişim gerçekleştirdi. (Gündemdeki Herkese Çip Takılacak, Dijital Cüzdan vb.
teoriler ve sorunlarıyla ilgili yorumlarımı da bu yazımın son bölümünde paylaştım. )
CORONA VE KUTSALLARIN DEĞİŞİMİ
Din adamları ve radikal dinciler büyük felaketlerden sonra “Yaptıklarınızdan dolayı (Dine uygun
yaşamadınız, İbadet etmediniz, içki içtiniz vb.) Tanrı sizin yüzünüzden hepimizi cezalandırıyor,”
vb. klasik yorumlar yaparlar.
İnsanların, mevcut kurumlar veya insanların yardım edemeyeceği olaylar karşısında Tanrılara
başvurmak için kutsal sayılan ibadethanelere, kutsal sayılan tarikat liderlerine gitmesi insanlık
tarihi boyunca başvurulan geleneksel yöntemlerdir. Bu nedenle, kişisel olarak yaşanan zor
dönemlerde veya toplumsal olarak yaşanan deprem, sel, kuraklık, savaş vb. gibi zor
dönemlerde ibadethanelere, tarikat liderlerine giden kişilerin sayısı artar. Her olağan dışı
durumun ardından, “bunlar kıyamet alametleri” yorumları bolca yapılır: “Kıyamet denen
beklenen hesap günü geldi, hemen günahlarını affettir.” (Klasik senaryo: günahkârları paniklet,
müritleri kazan).
Felaketler olmadan veya kötülüklerden daha az etkilenmek için aynı yöntemlere başvuranlarla
ilgili yaşanmış güzel bir örnek var. Yıllar önce İstanbul Atatürk Havalimanına inen bir yabancı,
taksiyle Taksim’deki oteline giderken yoldaki araçların çoğunun arkasında bulunan
“Bismillahirrahmanirrahim” yazısını göstererek “Bu “Bismillahirrahmanirrahim” ne kadar
büyük bir şirket, ne çok arabası var” der. Taksi şoförü de gülümseyerek, “O bir şirket değil, sıfır
maliyetli kaza sigortası,” der.
Milyonlarca yıldır uygulanan bu yöntemler Corona virüsten sonra uygulanamaz hale geldi.
Kutsal olduğu söylenen dini yerlerin hepsi, insanları koruyamayacağı, hatta virüsün insanlara
ulaşmasına sebep olabileceği için ziyarete kapatıldı. Alkollü özel dezenfektanlarla temizlendi.
(Bu arada, ziyarete kapatılmaları kesinlikle doğruydu.) İnsanlar ister istemez şu soruyu
soracaklar: “Kutsal denilen mekânlar bizi her şeyden koruyamıyor galiba. Bundan
koruyamıyorsa diğerlerinden nasıl koruyacak?” Bu durum, dünyada kutsal kabul edilen tüm
tarikat liderleri ve din insanları için de geçerli. Kendilerine de bulaşır diye müritlerini dahil
kimseyi yanlarına yaklaştıramıyor. Tanrı kimseye ayrıcalıklı davranmıyor. Şimdi herkes
doktorlara, hastanelere koşuyor. Doktorlar, hastaneler hayat kurtaran kutsal mekanlara
dönüştü. Bu konuyu çok güzel ifade eden bir söz var: “Doktorun olduğu yerde kimse büyücüye
gitmez.”
Virüsle ilgili teorilerden biri de, corona virüsün insan yapımı olduğu ve bazı ülkelerin diğer
bazı ülkelere saldırdığı şeklinde: “Dünya nüfusunu azaltma” projesi, özellikle devletlere yük
olan yaşlı kesimi tasfiye ederek.
Yaratıcı mesajı olan “O karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile
düşmez. (Enam,59) , “O dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” (Tekvir, 29) ayetlerine göre O’nun
izni olmadan, bir ülkenin bir ülkeye saldırıp insanlarını öldürmesi imkânsızsa, Tanrı saldıran
ülkeyi saldırılan ülkenin insanlarından daha mı fazla seviyor? Yaratıcı dünya çapındaki bu virüs
salgınına neden izin verdi? Bunun için ilk önce Tanrının yöntemlerine dikkat çekmek isterim.
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TANRI’NIN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Yirmili yaşlarımda H. De Balzac’ın “Borçlar Düşüncelerle Ödenmez” sözünü okuyunca bir
kâğıda yazmış ve hemen dolabımın kapağına yapıştırmıştım. Seminerlerimde anlattığım gibi
sadece iyi insan olmak sizi kurtarmayacaktır. Doğayla barışık, sadece ihtiyacı kadar tüketen,
tüm canlılara saygı duyan ve derin sezgileri olan Kızılderililere, Aborjinlere, Afrikalılara ne oldu?
Bilim ve teknolojide daha ileri gitmiş olanlar, onları insan gibi bilinçli görmediler ve her
şeylerine el koyup, köleleştirdiler, yok ettiler. Onlar da kendi din adamlarının tanımladığı sakin
ve sade hayatları yaşıyorlardı. Tanrı bu iyi insanların yok olmasına neden müsaade etti?
Tarihteki savaşlara, doğal felaketlere dikkat ederseniz aynı durum geçerli; bilim ve teknolojiye
yatırım yapmayan, eğitimlerini buna göre planlamayan toplumlar en büyük zararı
görmüşlerdir. Dolaylı anlatım yöntemi dediğim bu yöntemle Tanrı insanlara ara karne
vermektedir. Bir anlamda, “kimlerin zamanın gerisinde kaldığını, kimlerin zamanı
yakaladığını”, açıklamaktadır. Olaylara bu gözle bakanlar ve ders çıkaranlar için, Tanrı “Ne
yaparsanız gelecekte tekrar yaşayacağınız bu olaylardan nasıl etkileneceğinizi” söyler gibidir.
Depremler, savaşlar, hastalıklar her zaman tekrar tekrar yaşanan dünyevi olaylardır.
Çok güzel iki söz var: “Bir olay olduğunda şaşırıyorsanız işinizi iyi yapmamış, bir şeyleri
gözden kaçırmışsınızdır.” ve “Geçmişi iyi öğrenmeyenler onu tekrar yaşarlar.” Benzer
olaylarda benzer zararları gören toplumlar yaşananlardan ders almayan toplumlardır.
Aynı şey günümüzde farkı şekilde uygulanıyor. Japonya’da 8-9 şiddetinde deprem oluyor
kimse zarar görmüyor, gelişmemiş ülkelerde 6-7 şiddetinde deprem oluyor binlerce kişi ölüyor,
depreme uygun bilim ve teknoloji kullanılmadan yapılan binalar yıkılıyor. Sadece doğal
felaketler değil, örneğin ekonomik kriz çıkarıyor ki insanlar nasıl yönetildiklerini açıkça görsün.
Tanrının anlatma şeklini anlamayanlar tabii ki aynı şeyi tekrar tekrar yaşamaya devam
ediyorlar. Binlerce yıllık felsefi, kadim bilgiler ve dinlerdeki en önemli ilke Tanrının adaletli
olmasıdır. Mu Medeniyetinde Tanrı’nın sembolü, dairenin ortasındaki bir noktadır.

Anlamı, Tanrı herkese aynı mesafededir. Tanrısal adalet, kimsenin kimseden öncelikli ve
ayrıcalıklı olmadığı durumdur. Adaletli olmak kısaca “TARAFSIZ OLMAK” olmak olarak
özetlenebilir. Adalet olmayan toplumlar eninde sonunda önce köle, sonra da yok olur.
Yaradan bu konuyu, “Ey iman edenler! “Rania” demeyin, “unzurna“ deyin”/ bizi davar gibi
güt,” diye konuşmayın, “bize bak,” diye konuşun ve dinleyin.” (Bakara,104) Doğruluktan
şaşmayın. İlimden nasipsizlerin yolunu izlemeyin. (Yunus,89) ayetlerinde açıkça ifade
etmektedir. Ben bunu şöyle yorumluyorum: yaratıcı ayette dediği gibi, “Beni gütme bana bak”
diyor. Özetle diyor ki, “işi bana bırakma, çabalamazsan ben bile seni korumam.” Ulu önder
Mustafa Kemal Atatürk, bu yüzden “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” ve “Adalet Mülkün
Temelidir” demiştir. Sadece dua ederek ilaç bulan, keşif yapan, bir araç gerçekleştiren birini
gördünüz mü? Çalışmadan bir şey olması pek mümkün değil.
TANRI CORONA’YI NEDEN YARATTI?
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Corona virüsün geçmiştekilerden çok önemli bir farkı, depremler, ekonomik krizler gibi sadece
gelişmemiş toplumları uyandırmak için planlanmamış olması. Dikkat ederseniz Çin, Fransa,
Amerika, İngiltere, İtalya, Almanya gibi gelişmiş ülkeler Corona virüsten daha fazla etkilendi ve
daha fazla kayıplar veriyor. Tanrı, yine tüm insanlığı ilgilendiren ve milyonlarca insanın öldüğü
bu tür salgınları muhtemelen geçmişteki insanları tıp alanında ilerlemeye zorlamak için
yapıyordu. Bugün itibariyle bilim ve teknolojide geldiğimiz aşamadan dolayı Corona virüsü
kendi gizliliğini korumak için yarattığını düşünüyorum. Neden mi?
Ateş, inek, Güneş, ay tanrılarına artık neden inanmıyoruz? Çünkü evreni yaratan olmadıklarını
anladık. İneğin bir hayvan olduğunu, ateşin bizim kontrolümüzde bir şey olduğunu, bilim
sayesinde ay ve güneşin gökteki sıradan cisimler olduklarını öğrenince onlara yalvarmayı,
adaklar/kurbanlar vermeyi bıraktık. 1998 yılından bu yana kitaplarımda ve seminerlerimde
açıkladığım gibi bütün sahte tanrılar güçlerini çözülmemişlikten alırlar ve çözüldükleri anda
tanrılık vasıflarını kaybederler.
İnsanlığı sahte tanrılardan kurtararak saygıyı hak eden, doğası gereği devamlı sorgulayan ve
bulduğu sonuçlarla din adamalarının sahte tanrılarını ellerinden alan bilim, gücünü
çözülmemişlikten alan sahte tanrıları hep tedirgin etmiş, belki de bu yüzden başlangıçta bilimle
uğraşan, buluşlar yapan veya bilimsel eserler yayınlayan din alimleri ne yazık ki bilim ilerledikçe
bilimden uzaklaştırılmış, din adamlarıyla bilim adamları birbirine düşman duruma
getirilmişlerdir. Düşünürseniz, Tanrı düşmanı gibi gösterilen bilim insanları olmasaydı hala
sahte tanrılara tapıyor olacaktık.
İnsanoğlunun Tanrıya olan yolculuğunu kademelendirirsek, yeryüzündeki tanrılarına birinci
kademe, gökyüzündeki tanrılarına da ikinci kademe tanrılar diyebiliriz. İlk iki kademede inandığı
tanrıların insan kabulü çıkmasıyla hayal kırıklığına uğrayan insanoğlu, zorunlu olarak, uzayın
dışındaki üçüncü kademeye çıkarak din adamlarının orada bulduğu görünmez Tanrıyı kendine
“Gerçek Yaratıcı” olarak kabul etmiştir. Şu an itibariyle, ortalama 2.000 yıldır 3. Kademede ve
uzayın dışındaki görünmez Tanrının gerçek Yaratıcı olduğunu kabul etmiş durumdayız ve onun
istediklerini yapmaya çalışıyoruz.
Yeri gelmişken, bir astronomdan öğrendiğim ve milyonlarca yıldır Tanrıyı neden gökte
aradığımızla ilgili bakış açısını da paylaşmak istiyorum. “İlk insanları düşünün, hayatlarını
ilgilendiren yağmur, kar, dünyasını aydınlatan güneş ışığı, gecenin karanlığındaki yıldızlar,
geceyi aydınlatan Ay. Her şey yukarıdan geliyor, yukarıda birisi veya birileri var diye
düşündüler.” Yeri gelmişken duyduğum güzel bir sözü de buraya aktarmak isterim: “Kuyunun
dibindeki kurbağalar, gökyüzündeki yıldızları kuyunun ağzından gördükleri kadar
zannederlermiş.”
Bilgisayar programcısı olarak 1998 yılında Matrix, Truman Show vb. filmlerden önce
yayınladığım “Ben Hazırım Başlasın” isimli kitabımda, “Dikkat!! Tanrının yarattığı evren
yerine insanların yarattığı bir simülasyonda yaşıyor olabiliriz,” diyerek, beynin
yönetilmesiyle oluşturulacak sanal evrenin tasarımını ve kullanım alanlarını detaylı olarak
açıklamıştım. Ayetlerle de desteklediğim bu tasarımı yıllar içinde yayınladığım yeni kitaplarda
daha da detaylandırdım. Özellikle 2007 yılında, “Sanal tanrı / Tanrıdan Önce Son Çıkış”
kitabımın ismi bu konuyu çok güzel özetledi. “Tanrı inancının egemen olduğu dönem, insanın,
gerçekliğinden hiç şüphe etmediği evreni kendisinin yaratmadığına inandığı huzurlu bir
dönemdir. Tersi, eski ve derin bir bilincin kuşkuya dönüşmesi olur ki, bu gerçek bir kaostur. Biz
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gerçek Yaratıcıdan önce insan yapımı bir sanal evren aşamasını geçmeden gerçek Yaratıcının
evreninde yaşayamayacağız.” (Sanal Tanrı/Tanrıdan Önce Son Çıkış, 2007, Önsöz, p8)
2009 yılında yayınladığım “İnanmak İçin Yeni Sebepler” kitabımda, “Geçmişin ve geleceğin
Yaratıcısını, gelecekte yokmuşçasına, sadece geçmişte yeterince aradık. Bugünkü bilgi
birikimimiz görünenlerden görünmeyeni anlamaya ve açıklamaya yeterlidir. Evreni altı günde
yaratıp yedinci günde dinlenen Yaratıcının altı gün içinde evrende bıraktığı parmak izlerini bilim
ve teknoloji aracılığıyla takip etmek bizi görünmez olduğu kabul edilen kaynağa götürecektir,”
demiştim. (p.12)
Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 2010 yılında yayınladığı “Grand Dizayn” kitabıyla ilgili bir
röportajda,

“Evet, Tanrı olabilir ama İnsanoğlu Tanrı olmadan da evreni açıklama noktasına gelmiştir,” demişti.

Bu açıklamasının dayanağını kimse kendisine sormadı, kendisi de açıklamadı. Sonraki yıllarda
insan beyninin çözümü sanal gerçeklik ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler o kadar hızlı arttı
ki, sistemin içindeki bilgi, sistemi yaratma bilgisi düzeyine yaklaştı. Sadece bir düşünce
ötemizdeki üst boyutun bilgi sınırı geçildi, görünen dünyanın düşünsel kilidi açıldı ve beklenen
geçiş başladı! (Altın BİLGİ Çağı / Zamanın ve Mekânın Olmadığı Çağ, 2014, p.1) Fakat, tam
sistem çözüldü derken, birden Tanrı Paradoksu dediğimiz aşamaya geldik.

Milyonlarca yıldır gördüklerimizin gerçekliğinden ve rüyada olmadığımızdan o kadar emindik
ki, bizi hiçbir yere götürmeyen “Nereden ve niçin geldik?” sorusunu sorduk durduk. 20142017 yıllarında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmemi sağlayan “Neyin içinde yaşıyoruz ve
buna nasıl karar veriyoruz?” sorusunu sormak hiç aklımıza gelmedi. Sanal gerçeklikle; gerçek
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arasındaki sınırın tamamen kalkacağı çok yakın gelecekte, “Hangisi gerçek, hangisi sanal?”,
“Hangisi insani, hangisi Tanrısal?” diye sormak zorunda kalacağız. Tanrı Paradoksu aşaması
dediğim, gerçekliğinden ve kimin yarattığından asla emin olamayacağınız bir dünyada
yaşadığınızı hissetmek kendinize, eşinize, işinize, çevrenize ve yaşadıklarınıza bakışınızı
sonsuza kadar değiştirecektir. (Sanal Tanrı / Başlangıç, 2017, Arka Kapak)
Binlerce yıldır bütün uygarlıklar ve inanışlar Dünya hayatını “Hayal Aelmi” “Rüya Alemi” “Fani
Dünya” gibi gerçek olmama şeklinde tanımlamışlardır. “Andolsun, sizi ilk yarattığımızdaki gibi
yapayalnız/teker teker bize geldiniz, Size verip hayaline daldırdığımız şeyleri de sırtlarınızın
arkasında bıraktınız. (Enam,94) vb. ayetlerde de hayal alemi açıkça belirtilmiştir.
Günümüzdeki Sanal Gerçeklikle elde edilen simülasyonlarda gerçek dünyanın kurallarının
geçerli olmadığı hayal alemleridir. Bir çeşit programlanabilir rüyalar olarak tanımlanabilen bu
simülasyonların başarısı, simülasyonun içinde denenen insanların simülasyonda olduklarını
anlamamalarına bağlıdır. Çok korktuğunuz bir rüyayı düşünün; gerçek olduğuna inandığınız
sürece korkarsınız, rüyada olduğunuzu anladığınız zaman rüya gerçekliğini kaybeder. Rüyadaki
makamların, şan, şöhretin ve paranın hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü rüyanın dışına
çıkaramazsınız. Rüyadan geriye kalan sadece BİLGİDİR.
Simülasyon sistemi gizliliğini kaybederse aradaki perde kalkar ve anlamını yitirir. Bu iki şekilde
olabilir.
(1) Simülasyon içinde denenen biri “Neyin içinde yaşıyoruz ve buna nasıl karar veriyoruz?”
sorusunu sorduğu anda uyanışı başlar. Bu nedenle tarihte sistem üzerine düşünen çalışan
felsefeciler hep dışlanmış, zorluklarla karşılaşmışlardır. Evreni tanımamıza ve
anlamlandırmamıza yardım eden bu insanlar tarihteki yerlerini de almışlardır.
(2) Simülasyonun içindeki bilgi ve teknoloji seviyesi simülasyon sisteminin yapılış bilgi ve
teknoloji seviyesine yaklaştığında, simülasyon içindekilerin, “İnsanların Tanrı olmadan evreni
açıklama aşaması, bu bir simülasyon ve bunu bizde yapabiliriz” dedikleri aşamada uyanış
başlamıştır. (Bazıları, “bunu Yapay Zeka, Uzaylılar vb. de yapmış olabilir,” diyebilirler.)
Gücünü çözülmemişlikten alan tasarımcılar ister istemez bu aşamada sistemi kaosa sokmak
zorundadır. Klasik kaos yöntemi (bireysel veya küresel acılar veya mutluluklar) sayesinde
simülasyon dünyanızın gerçekliği artar. Acılar ve aşırı mutluluklar insanları ideallerinden
uzaklaştırır. Herkes can derdinde olduğundan kimse simülasyonun gerçekliğini sorgulamaz.
Sorgulayanları da kimse dinlemez. Oysa bunlar simülasyonun tam en somut ip uçlarıdır.
Nasıl bir gizlilikle karşı karşıya olduğumuzu anlatan çok güzel bir örneği Stephen Hawking’in
bir kitabından alıntıyla aktarıyorum.
“Günlerden bir gün ünlü bilimci (söylentiye göre Bertrand Russell) gökbilimi üzerine bir söylev
vermektedir. Dünyanın güneş etrafında nasıl döndüğünü, güneşin ve galaksi denen uçsuz
bucaksız yıldızlar kümesi etrafında nasıl devindiğini anlatır.
“Konuşmasının sonunda, salonun en arkasında oturan ufak tefek yaşlı bir kadın ayağa kalkar
ve ‘Bütün söyledikleriniz saçma sapan şeyler. Aslında dünya dev bir kaplumbağanın sırtında
bir tepsi gibi durmakta,’ der.
“Bilimci ise yüzünde esaslı bir gülümseme ile kadını yanıtlar: ‘Peki, ya o kaplumbağa neyin
üstünde duruyor?’.
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“Yaşlı kadın, ‘Sen çok akıllısın delikanlı, çok akıllı,’ der. ‘Ama ondan aşağısı hep kaplumbağa!’

Tanrısal gizemde tam olarak bu değil mi? Mevcut yaradılış senaryoları, simülasyonun kendi
gizliliğini korumak için ürettiği zorunlu senaryolardır. Hepsi sizi peşinden koşturacak kadar
inandırıcılığa sahip ip uçları içerir ama klasik bakış açılarıyla bakıldığında hiçbiri size ikinci
kademedeki kaplumbağanın altını açıklayamaz.
Teknoloji, tarih boyunca ekonomileri ve toplumları alt üst etmiştir. Ocak 2016 Davos
Zirvesi’nde, Dördüncü Endüstri Devrimi diye adlandırılan Yapay Zekâ döneminin başladığı
duyurulurken, asıl devrim inanç alanında oluyor, insanoğlu “İNANMA” aşamasından
“ANLAMA” aşamasına geçiyordu.
Ben hayatı, doğmadan önce doldurduğuma inandığım sanal ortam başvuru formuna göre
kırılma noktalarımın tespit edilebilmesi için yaratılmış sanal bir ortam (insan beyninde
yaratılan simülasyon) olarak kabul ettim. Bu yüzden, 1995 yılından bu yana her yeni güne
"Ben Hazırım Başlasın" sözümü yazdığım sokak kapımı okuyup açarak başlıyorum.
“Sistemi Çözen Sistemi Yönetir. Önemli olan sistemi çözmek değil. Çözdükten sonra ayakta
kalabilmektir.” Sevgilerimle. 03.Nisan.2020
https://play.google.com/store/books/author?id=Aydın+Türkgücü

Kuantum sıçrama simülasyonda yaşadığımızın çok açık bir ispatıdır.
https://www.youtube.com/watch?v=Lf5qWxJJF0w&t=504s
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HERKESE ÇİP TAKILACAK
Bilgisayar programcısı olarak herkese ÇİP takılma konusunu 1998 yılından bu yana
kitaplarımda ve seminerlerimde, daha geniş kapsamda kullanılacağını vurgulayarak, işliyorum.
Bugün bahsedilen çiplerle ilgili 2-3 yıl önce bir TV programına katılan silikon vadisinden bir
yetkili, “Çok yakında insan beynine bir çip yerleştireceğiz ve karşınızdaki hangi dilde
konuşursanız konuşsun siz İngilizce duyacaksınız, siz İngilizce konuştuğunuzda da karşınızdaki
sizi kendi dilinde anlayacak,” demişti. Bu çipe bir çeşit dijital simültane çevirmen diyebiliriz.
Virüsün devamlı mutasyona uğrayarak değişmesi, kuluçka dönemi ve iyileşme sonrası
aşamada sağlıklı görünenlerin bulaştırma riskinin olması, anlık ölçüm yapmayı ister istemez
zorunlu hale getiriyor. Şöyle düşünelim; size test yapıldı ve negatif çıktınız, ama sadece o an
için negatif çıktınız: o anki durumunuz. Testten çok kısa süre sonra test odasından çıktınız ve
virüsün size bulaşma ihtimali olan muhtemel bir şey yaptınız (tuvalete gittiniz, giriş/çıkışta kapı
kollarını tuttunuz veya gayet sağlıklı görünen ama kuluçka döneminde olan birisiyle
görüştünüz). Virüs size bulaştı mı, bulaşmadı mı? Gayet sağlıklı görünseniz bile, size yeniden
test yapılana kadar bunu bilme şansımız maalesef yok ve bugünkü test yöntemleriyle de
herkese her an test yapılma şansımız da yok. Bunu bir de milyarlarca kişi için düşünün lütfen.
Sağlıklı görünenlerin bile virüslü olma ihtimali, kimsenin kimseye test raporu olmadan
güvenemediği bu aşama, herkese anlık test yapılmasını sağlayan bu Sağlık ÇİP’inin insan
bedenine takılmasını zorunlu hale getirmiştir. Vücudumuzun içinde bir mercimek
büyüklüğünde bir laboratuvar gibi çalışacak bu ÇİP vücudumuzun geneli veya organ bazındaki
tüm ölçümleri anlık olarak yapıp, normal dışı bir gelişme olduğunda hemen uyarı verecektir.
ÇİP’e, sadece Corona virüsü değil, bugüne kadarki tüm virüsleri ve hastalıkları (diyabet,
tansiyon vb.) tanıyacak şekilde yazılımlar yüklenecek: (1) Herhangi bir virüs mutasyona
uğradığında; (2) mevcut bir hastalıkla ilgili değişik bir tespit yöntemi geliştirildiğinde; (3)
Bugüne kadar hiç görülmemiş bir virüs veya hastalık salgını başladığında, tıpkı bilgisayarlardaki
mevcut virüs programları gibi çipteki yazılım uzaktan güncellenecek ve virüsün yeni halini
tanırken bugün olmayan ve gelecekte olan virüsleri de tanıyabilecektir. Başlangıçta sadece
anlık ölçümlerle sağlık kontrolleri yaparken, gelecekte tedavi amaçlı da kullanılabilecektir.
İnsan beyni elektrik sinyalleriyle çalışan bir bilgisayar gibi olduğundan, ÇİP beynin ilgili
merkezine gönderdiği sinyallerle bedene müdahale de edebilecektir.
İşe gidebilmek, toplantılara katılabilmek, Uçağa / trene / otobüse vb. ulaşım araçlarına
binebilmek, sokağa çıkabilmek, alışveriş yapabilmek hatta parka gidebilmek için bile sağlık
çipinizden giden sinyallerin yeterli seviyede olması gerekecek. Kimse hastalığı yayamayacak
çünkü semptomlar daha başlamadan tespit edilmiş olacaktır.
Bu teorideki sorunlar:
(1) ÇİP virüsler insan bedenine girdikten sonra fark edebilecektir. Vücudumuz dışında
kıyafetlerimizdeki, elimizdeki, üzerimizdeki, kalemimizdeki veya çantamızdaki vb. virüsleri
tespit edemeyecek ve onları yaymamıza engel olmayacaktır.
(2) Tabii ki hastalıklarla ciddi bir mücadele yöntemi olacaktır. Ancak dijital verilere müdahale
ederek kimin işe girebileceğini, kimin işe gidebileceğini, kimin seyahat edeceğini, kimin
sokağa çıkabileceği vb. insanların yaşam sınırlarını belirleyecek sistemin kötü kullanılma
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ihtimali ise her alanda olduğu gibi bu alanda da olacaktır. Ve siz çipin sizin hakkınızda
gönderdiği sinyalin doğruluğunu ölçemeyeceğiniz için itiraz da edemeyeceksiniz.
(3) En önemlisi de, insanlar bu çipi vücutlarına yerleştirilen bir izleme veya dinleme cihazı
olarak düşünüp başlangıçta karşı çıkacaklardır.
DİJİTAL PARA / DİJİTAL CÜZDAN
Uzun zamandır zaten dijital para kullanıyoruz. Maaşlarımızı, ödemelerimizi elimize almıyoruz
direkt hesaba yatıyor. Faturalarımızı elektronik ortamda okuyoruz ve ödüyoruz. Kredi kartıyla
harcamalarımızı dijital ortamda yapıyoruz. Para transferlerimizi bankadan dijital olarak
yapıyoruz. Bu sadece parada değil emtia için de geçerli. Örneğin bankadan altın aldığınızda
fiziksel olarak almıyor, pay alıyorsunuz. Bu sayede fiziksel altının onlarca katı miktarda altın
satışı yapılabiliyor. Altın alanlar aslında gerçekte olmayan “dijital” altın almış oluyorlar.
Aslında mobil bankacılık veya internet bankacılığı da, sonuçta, fiziksel olmayan ve dijital
ortamda var olan bir çeşit dijital cüzdandır. Normal cüzdandan farklı olarak “EFT” yapılabilir;
döviz, hisse senedi, vadeli işlemler ve emtia vb. şeyleri alınıp/satılabilir; fatura, vergi gibi
ödeme işlemleri de kolayca yapılabilir. E-Ticaret sitenizden kendi mallarınızı satabilirken
başkalarının e-ticaret sitelerinden alım da yapabilirsiniz. Ve bunların hiçbirinde nakit
kullanmıyoruz. Zaten mevcut para sisteminde işlemlerin %60-70’ini dijital para ile yapıyoruz.
Yakında geleceği söylenen dijital cüzdanda bundan farklı ne yapılacak doğrusu bahseden yok.
Dolayısıyla “Dijital Para” aşaması diye bahsedilen aşamada mevcut kapsam değişecektir ama
bunun için daha zaman var (Tanrısal kontrol dediğim bu aşamadan yıllardır kitaplarımda
bahsediyorum).
Aydın TÜRKGÜCÜ
Düşünür & Düşündürür
www.aydinturkgucu.net
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