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Gün geçtikçe yalnızlaştığımız dünyada, bilmediğimiz konuları ilk olarak danıştığımız Google'a
eklenen yeni bir özellik ileride çok tehlikeli boyutlara ulaşacağa benziyor.
Bildiğiniz üzere internette yayınlanan her bilgi Google, Yandex, Bing gibi arama motorları tarafından
başlıklarına, içerdikleri metne ve etiketlere göre indekslenmektedir. En iyi arama motoru
optimizasyonu yapan sayfalar arama sonuçlarında en üst sıralarda yer almaktadır. Bunu bir ileri
seviyeye taşıyan Google, sorduğunuz sorunun ve cevabının yer aldığı daha önce indekslediği
sayfadaki tanıma artık en üstte geniş bir alan ayırıyor.
Örneğin Google'a Elma nedir? Armut nedir? diye sorduğumuzda en iyi optimizasyonu yapan
sayfadaki içerik geniş bir şekilde en üstte karşınıza çıkıyor. Zaten yeterince yoğun (!) bir hayat
sürdüğümüz için diğer seçeneklere pek de göz atmadığımızı göz önünde bulundurursak, "en doğru
bilgiye" değil "en iyi optimizasyonu yapana" daha özetle "Google ile en iyi geçinene" inanmak
durumunda kalacağız.
Mevzubahis elbette elma, armut değil...
PKK nedir? YPG nedir? PYD nedir? FETÖ nedir? DAEŞ nedir? İlluminati nedir? gibi soruların tehlike
katsayısı çok daha yüksek nazarımda.
Haberlerde duyduklarını araştıran bir gencin; Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD için
Google'da ilk çıkan sonuca göre "Suriye Kürt bölgesi Rojava'da bulunan Kürt partisinin
ismidir."şeklinde düşünmesi ve inanması bildiği gerçekleri sorgulamasına sebep olmayacak mıdır?
Buradaki tanımlamaları okuyan gençleri bekleyen tehlikeyi varın siz düşünün.
Çok iyimser yaklaşırsak; bu sistem henüz yeni ve tam olarak doğru çalışmıyor. Öyle ki Google nedir?
diye sorduğumuzda beklediğim "Bir web arama motorudur" cevabı yerine, "Googol" matematik
teriminin tanımı karşımıza çıkıyor.
Fazla zamanınızı almayayım. Siz de Nedir? Kimdir? soruları ile farklı aramalar yaparak karşınıza çıkan
sonuçları bildiğiniz bilgilerle karşılaştırdığınızda yarı doğru yarı yanlış bilgilerle karşılaşacaksınız.
Sonuç yanlış mı, doğru mu? Kime göre, neye göre?
Belgeye dayalı bilgilerden uzak, devlet kontrolünden uzak, bu özgür internet ortamı gözümde
büyük bir çöplük iken görüyorum ki artık bu özellik ile en iyi çöpü seçmeye başlamış olduk.

The World's best garbage... Dünyanın en iyi çöpü!
İnsan nelere alışmıyor. Buna da alışacağız. Google da kendi çöpten sözlüğünü bize sunuyor ve
Türkiye'de internetin giriş kapısı olarak kullandığımız bu sayfa bize bildiğimizi değil, bildiğini okuyor.
Peki, tek suçlu Google mı? Elbette değil. Sırf içerik olsun, tıklanayım diye sayfalarına asılsız ya da
işine geldiği gibi veri ekleyerek kirletenler nelere sebep olduklarını anladıklarında çok geç olacaktır.
Bir bakıma da şimdi kendi çöplüğümüz ile yüzleşiyoruz. Yüzleşelim ama çöplük ile yüzleşilmez. Emek
çöpten büyükse çöp temizlenir, Çöp emekten büyükse herkes zehirlenir.
Farkında olarak, yanlış bilgiye itibar etmeyerek, içeriği şikâyet ederek, kaldırılması için hemen arama
sonucunun altındaki linkten “geri bildirim”de bulunarak, biraz vakit ayırarak çöpleri temizlememiz
mümkün…
Endişelerimi dile getirerek, üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum.
Sıra sizde.
Anlatın herkese.
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