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“Birçok insan yaya 
kalacak”

“Süper zeki bilgisayarın bir sabah kalkıp da ‘Haydi, insan-
lardan kurtulalım artık‘ diyeceğini sanmıyorum“ diyor Mas-
sachusetts Teknoloji Enstitüsü Medya Laboratuvarının di-
rektörü Joi Ito. Kısa süre önce çıkan Sırtımızdaki Kamçı: 
Hızlanan Geleceği Nasıl Atlatabiliriz (Whiplash: How to 
Survive Our Faster Future) başlıkla kitabı vesilesiyle Joi Ito 
ile yapılan  bu röportajda yer alan ilginç yaklaşımları sizlerle 
paylaşıyoruz. 

Bugün, iletişim ve hizmet dağıtım maliyetlerinin nere-
deyse sıfıra indiği bir dünyada yaşıyoruz.  Günümüzde her-
hangi biri neredeyse sıfır yatırımla yeni bir iş başlatabilir. Bir-
kaç kişi bir hafta sonunda biraraya gelip, bilgisayarın başına 
oturup hiç kimseye bir şey sormak zorunda olmadan yeni bir 
iş başlatabiliyor. Eğer bu şekilde ürün geliştirilebiliyorsa her 
yerde inovasyon meydana gelebilir.   

” İnternet ve yapay zekâ hayat ımızda büyük 
sarsınt ı lar  yaratacak ” diyor di j i ta l  çağın öncü 
düşünürler inden Joi  I to. “Büyük dönüşüm 
daha yeni  başladı.” 
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Bu süreç yazılımlarla başladı. Ama giderek donanıma da 
sirayet ediyor. Çin’in Şenzen şehri bugün donanımın Sili-
kon Vadisi haline gelmiş bulunuyor. Genç insanlar burada-
ki büyük imalat atölyelerinde prototipler değil doğrudan 
nihai ürünler yapıyor, gidip bunların bir ikisini mağazala-
rında satıyor. Başkalarının neler yaptığına bakıp sonra atöl-
yelerine dönüp ürünlerini iyileştiriyorlar. 

Böylece gelecekte küçük gruplar para sahibi büyük 
kuruluşlardan daha çok güç sahibi olacak. Kuşkusuz bizi 
tozpembe bir gelecek beklemiyor. İnternet sadece bir tek-
noloji ve her teknoloji iyi amaçlar için kullanılabileceği gibi 
kötü amaçlar için de kullanılabilir. Yeni teknolojiler ilk boy 
attığında biz daha çok onların iyi yanlarına odaklanırız. Biz 
mühendisler teknolojileri kötüye kullanamayacakları şekil-
de düzenleyebileceğimize inanırız. Ama teknolojiler zamanla 
geliştiği ve iş hayatı da aynı şekilde değiştiği için bu hiç de 
kolay değildir. Teknolojilerin gelişim yönü öngörülemez. 

Örneğin internet şimdi sahte haberlerin yayıldığı bir 
mecra haline geldi. Ancak bu sorun da yeni teknolojilerle 
çözülecek. Geçmişte spam e-mailler sorununu çözebildi-
ğimizi unutmayın. Yapay zekâ ve özel filtrelerle ve facebo-
ok gibi platformların katkısı ve uygun sosyal davranışların 
benimsenmesiyle bu da çözülebilir. Bugün internet saye-
sinde inovasyon, yayın ve aynı zamanda politik protesto; 
hepsi çok daha kolaylaştı. Toplum bundan giderek daha 
çok yararlanacak. Şu anda geçiş döneminde, ergenlik 

aşamasındayız. İnternet toplumu gelişecek, internet bu-
nun sadece başlangıcı. Yapay zekâ her şeyi bir kere daha 
altüst edecek. Güç sistemlerini sarsacak ve inovasyona 
bakışımızı kökten değiştirecek.

Ancak ben makinelerin biz insanlar gibi bir bilince sa-
hip olabileceğini düşünmüyorum. Süperzeki bir bilgisaya-
rın bir sabah kalkıp, “Haydi insanlardan kurtulalım artık“ 
diyeceğine inanmıyorum. Bunun için bir tür özgür iradeye 
sahip olmaları gerekir. Böyle bir şey olabileceğini gösteren 
hiçbir şey yok. Kaldı ki biz insanlar niçin durup dururken 
dünyaya hâkim olabilecek bir makine yapalım ki? Makineler 
biz insanların tamamlayıcısı olacak. 

Ben yapay zekâyı değil de daha çok yapay aptallığı 
dert ediniyorum. Hani o kesin tanımlanmış faaliyetleri ye-
rine getirmeleri beklenen kötü programlanmış makineleri 
kastediyorum. Mesela bir cerraha ameliyatta ya da bir hâ-
kime hüküm vermede yardım etmek gibi işler. Bunlar çok 
uzak şeyler. Oysa bu tür makineler kullanılmaya başlandı 
bile. Bir örnekte mahkemedeki makinenin taraflı davrandı-
ğı görüldü. Bu makinelere etik değerlerimizi yerleştirme-
miz nasıl mümkün olacak, bu beni endişeye sevk ediyor. 

Hiyerarşiye ve eski iktidar sistemlerine dayalı gelenek-
sel kuruluşlar için bu sarsıntıları hazmetmek çok zor olacak. 
Dediğim gibi inovasyon artık hantal büyük kuruluşlarda değil 
öğrenci yurtlarında ve küçük firmalarda gerçekleşiyor. 

Bir örnek: 10 Mart 2011’de Fukuşima felaketi yaşan-
dığında ben Boston’da ailem ise Japonya’daydı. Otel 
odamda oturmuş hiçbir haber alamadan ne yapabilirim 

Joi Ito ABD’nin elit üniversitelerinden Massachusetts 
Teknoloji Enstitüsünün yeni teknolojiler için mucit atölyesi 
olarak ün kazanmış olan Medya Laboratuvarının direktö-
rüdür. Japonya doğumlu olan Ito ABD’de yetişmiştir ancak 
üniversite eğitimini iki kere yarıda bırakmıştır ve herhangi 
bir diploması yoktur. Laboratuvarın başına geçmeden önce 
internet girişimciliği ve yatırımcılık yapmıştır. Aynı zamanda 
New York Times gazetesinin yönetim kurulundadır. 
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diye düşünüyordum. İnternete girip kendim gibi endişe 
dolu birkaç kişi daha buldum. İnternette biraz araştırma 
yaptığımızda insanların kendi başlarına nasıl Geiger 
cihazı yapabileceğini öğrendik ve bunu geniş olarak 
paylaştık. Böylece Japonya’da insanlar arabalarının üze-
rine bu cihazlardan yerleştirdiler ve Japonya çapında 
radyoaktiviteyle ilgili veri toplanabildi. Yani planlar yapmak 
ve hantal altyapılar inşa etmek yerine gereken, belilrleyici 
anda hızla kaynaklara yönelmektir.  

Geleceğin anahtar yetkinliği neyi, nerede ve nasıl ara-
yacağız sorusunda yatıyor. Kimi zaman fırsatlar aramayı 
hiç aklınıza getirmediğiniz alanlarda yatıyor olabilir. Kesin 
bir plan izliyorsanız onu keşfedemezsiniz. Siz planınızı iz-
lerken de dünya değişir. Odaklanmak ne yapacağınızı bil-
diğinizde iş yarar, ama olanakları ararken sizi köreltebilir.  

Bugün hayat her an değişiyor. Bütün hayatımız bo-
yunca öğrenmek zorundayız artık ve hayatımıza, çalışma-
ya ve öğrenmeye ilişkin beklentilerimizi değiştirmeyi de 
öğrenmeliyiz. Asıl öğrenmemiz gereken çabuk harekete 
geçmek, bağlantı kurmak ve birlikte çalışmaktır. Kendi ba-
şınıza hiçbir şey yapamazsınız artık. Okullarda hâlâ bun-
ları öğretmiyorlar. 

Teknolojik gelişme sonucunda birçok kişi yaya ka-
lacak. Özellikle de iyi eğitim almamış olanlar. Yapmamız 
gereken gene teknolojinin olanaklarını kullanarak onlara 
nasıl yardımcı olabileceğimizi bulmaktır.

Kaynak: Neue Zürcher Zeitung, 6 Mayıs 2017 
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İnsanı Denklemin 
Dışına Çıkarmak

Dünyada en çok ilgi gören inovatif teknolojilere baktığı-
mızda giderek belli bir kalıp oluştuğunu görebiliyoruz. Bu 
teknolojilerin bir yandan işimizi kolaylaştırır ve verimliliği 
artırırken bir yandan da insanlar arası ilişkileri tasfiye ettiğini 
saptıyoruz. En dikkat çeken, para kazanan ve dolayısıyla 
daha da iyileştirilen teknolojilerin ortak noktası, insanlarla 
doğrudan temas kurmayı gereksizleştirmeleri. Elbette 
teknoloji birincil amacının bu olduğunu öne sürmüyor, ama 
sonuç genellikle insan etkileşimlerinin azalması oluyor.  

Kuşkusuz genetik alanındaki CRISPR-cas9, çok etkili 
ve ucuz klima teknolojileri ve kuvantum bilgi işlem gibi 
insani etkileşimleri hayatlarımızdan çıkarmakla hiç ilgisi 
olmayan yaratıcı teknolojiler de var.

İşte size insan etkileşimlerini tasfiye eden teknoloji-
lerden bazı örnekler: 
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Online alışveriş ve eve teslimat: Online sipariş son 
derece kullanışlı, örneğin Amazon.com mükemmel bir 
online alışveriş deneyimi sunuyor ancak siparişinizin 
alınıp hazırlanıp teslim edilmesi sürecinde hiçbir insani 
temas gerekmiyor. Yukarıda Amazon’un Peterborough, 
Cambridge’deki deposu görülüyor. Burada insanlar 
robotlarla birlikte çalışıyor ancak resimde sadece sekiz 
insan görülüyor. Sanat eserlerinin online satışı, eBay gibi 
online müzayede siteleri gibi borsada otomatik alım satım 
yapan yazılımlar da aynı kalıbın örnekleri olarak sayılabilir.
 
Kısa süreli (gig) işler: TaskRabbit ya da başka 
firmaların ve Uber gibi kuruluşların aracılığıyla kısa süreli 
çalışan işçilerle müşterilerin anlamlı bir ilişki kurması pek 
mümkün olmuyor. 

Airbnb: Resepsiyondaki etkileşim ortadan kalkıyor, 
hatta çoğu konaklamada  hiç insani temas olmuyor. 

Dijital müzik: İndirmeler ve streaming, fiziksel bir mağaza, 
size fikir veren tezgâhtar yok. Algoritmik tavsiyeler ise 
arkadaşlarınızla sevdikleri müzik üzerine konuşmanıza 
ihtiyaç bırakmıyor. Çünkü onların neden hoşlandığını 
algoritma size söylüyor. Böylece bir sosyal zamk olarak 
müziğin işlevi ne olacak sorusu doğuyor. 

Sürücüsüz otomobiller: Sürücüye nereye gideceğinizi 
ve hangi yolu tercih ettiğinizi söylemenize gerek yok, 
ödemenizi de insani bir ilişki olmadan yapabiliyorsunuz. 

Otomatik kasa: Süpermarketlerde yaygınlaşan otoma-
tik kasalar kasiyersiz çalışıyor ve onun işini de size 

yaptırıyor. Sensörlerin raflardan aldıklarınızın kaydını 
tutup toplam miktarın kartınızdan çekileceği, hiç insan 
temasının olmayacağı mağazalar hazırlanıyor.
 
Robot işgücü: Yapay zekânın bir türü olan robot işçiler 
işyerinde hiç sorun çıkarmıyor, ücret artışı talep etmiyor, 
hastalanmıyor. Robot kullanan işveren işçinin yeterliği, 
sadakati, sağlığı, sosyal güvenliği, yan ödemeleri gibi 
meseleleri düşünmekten kurtuluyor. 

Kişisel asistanlar: Google Home ve Amazon Echo gibi 
teknolojiler sizin konuşmanızı algılayabiliyor ve insani 
temasa gerek bırakmıyor. 

Video oyunlar (ve sanal gerçeklik): Bazı oyunlar 
etkileşimli olsa da çoğu bir odada bir kişi tarafından 
oynanan oyunlar ve etkileşim de sanal. 

MOOC’lar: Online öğrenimde öğretmenle doğrudan 
etkileşim ortadan kalkıyor. 

Son olarak, “sosyal” medyadaki etkileşimin 
gerçekten sosyal olduğu ne kadar ileri sürülebilir? 
Kuşkusuz burada bir bağlantı kuruluyor ancak çoğu 
durumda yaşanan sosyal bağlantının sadece bir 
simülasyonu. Son zamanlarda kanıtlandığı gibi sosyal 
medya bizi daha çok benzer görüşteki insanlarla temas 
ettirerek “yankı odası” işlevi görüyor, ek olarak da yalan 

Markette yer alan otomatik kasalar.

Tesla fabrikasında dört farklı işlemi; kaynaklama, perçinleme, 
bağlama ve kurma yapabilen robotlar.
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ve yanlış haberlerin kolaylıkla yaygınlaşmasını sağlıyor. 
Böylece bizi gerçek dünyadan uzaklaştırırken bir yandan 
da toplumsal kutuplaşmayı artırıyor. Kendi grubumuzdan 
olmayanlarla daha az bağlantılı hale geliyoruz. (Kuşkusuz 
Arap Baharında tanık olduğumuz gibi sosyal medyanın 
olumlu işlevleri de gerçekten söz konusu.)  

İnsanın gereksizleşmesi neden isteniyor?

İnsan etkileşimlerinden kaçınmak istenmesinin birçok 
nedeni olabilir: 

1.İnsan etkileşimleri zor, verimsiz, parazitli ve yavaş 
olarak algılanıyor olabilir. 
2.Daha az insani etkileşim imalat, hizmet ve değiş 
tokuş maliyetlerini düşürür. Patronlar, iş sahipleri ve 
yatırımcılar açısından en azından kısa vadede caziptir. 
3.Otomasyonun bizi sıkıcı, önemsiz işlerden kurta- 
racağını, daha çok boş zamanımız olacağını düşü-
nürüz. Ama geçimimizi nasıl sağlayacağız sorusuyla 
karşılaşırız. 
4.Yazılımları geliştiren mühendisler ve kod yazıcılar 
genel olarak sosyal ilişkilerden tat almayan insanlardır, 
dolayısıyla geliştirdikleri teknolojilerin daha çok 
kendi dünyalarına uygun olmasını isteyebilirler.

Elbette biz insanlar kaprisli, hata yapan, duygusal, 
rasyonel olmayan ve önyargılı yaratıklarız.  Bu yüzden bir miktar 

kontrolü makinelere terk etmemiz gerektiğini düşünenler 
var. Bizim duygusal, hızlı düşünen ve bencil yanlarımızın 
mahvımıza sebep olacağını ileri sürüyorlar. Elbette çoğu 
bunun bilinçli bir amaç olmadığını, amacın sözgelimi 
alışverişi kolaylaştırmak olduğunu söyleyecektir, ama 
“insanı denklemin dışına çıkarmalıyız“ diye düşünüyorlar. 
Bu aplikasyonların ve teknolojilerin yararsız olduğunu iddia 
edecek değiliz, hepimiz çoğunu kullanıyoruz ama otomatik 
kasalardan sürücüsüz otomobillere kadar hepsinde 
insani ilişkilerin tasfiye edilmekte olduğuna gözlerimizi 
kapatamayız. Ve bu hızlanan bir trend. 

Öte yandan otomasyona hedef olan işkollarında 
geri kalan çalışanların işe katılım arzuları ve ürettikleri 
ürün ya da sundukları hizmeti iyileştirme çabaları da 
son derece zayıflıyor.   

Biz insanlar sosyal bir türüz. Bu niteliğimiz sayesinde 
işbirliği yaparak başarılı olduk. Yuval Harari’nin Sapiens 
kitabında anlattığı gibi, insanlar uluslar, para, dinler ve 
yasal kurumlar gibi “kurgulara” ve “anlatılara” inandığı 
için bu işbirliği başarılı olabildi.  

Ne var ki makineler kurgu ve anlatılara inanmaz. 
İnsani ilişkilerin azalması nasıl işbirliği yapacağımızı 
unutmamızı getirecek olursa bu avantajımızı yitirebiliriz. 
“Biz“ birbirinden tecrit durumda yaşayan bireyler değiliz, 
bireyler olarak bizler ağların sakinleriyiz, ilişkilerden 
ibaretiz. Esenlik ve gelişme yolumuz da bu.

Kaynak: davidbyrne.com, 15 Mayıs 2017
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Trump Dünyadan 
Çekilirken, Bağımsız 
Ağlar Öne Çıkıyor

1945 sonrası dünya düzeni, bir süredir çözülmeye başladı. 
George W. Bush, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
onayını almadan Irak’ı işgal etme kararıyla, süreci daha da 
hızlandırdı. Barack Obama, uluslararası hukuk zeminindeki 
bozulmayı düzeltmek için elinden geleni yaptı ama 
uluslararası krizlerde ABD’nin müttefiklerinin ve hatta 
karşıtlarının beklediği güçlü, risk alan liderliği sergilemekten 
kaçındı. Bu da ABD’nin gerilediği ve dünyadan elini eteğini 
çektiği söylemini güçlendirdi.

Ekonomik açıdan bakıldığında; Uruguay Görüşme-
lerinden bu yana (1986-1994), çokuluslu ticaret müzake-
relerinin başarısızlığı ve ikili, üçlü anlaşmaların çoğalması, 
uluslararası ticaret avukatlarını yirmi yıldır endişelendiriyor. 
Asya Altyapı Kalkınma Bankası, Yeni Kalkınma Bankası 
(eski adıyla BRICKS Bankası) ve Şanghay İşbirliği Örgütü 

İklim değişikliği, kırılgan devletler ve mülteciler gibi küresel 
sorunlar karşısında, yeni bağlantı stratejilerine ihtiyacımız var.
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gibi yeni kuruluşların ortaya çıkışı, yükselen ve geri 
dönen güçlerin Batıyı küresel masadaki yerlerinde 
beklemeyeceği konusunda uyardı.

Donald Trump, ABD çıkarlarını doğrudan ilgilendiren 
alanlar haricinde, ABD’nin küresel liderliğinin maliyetli 
ve gereksiz bir harcama olduğunu ilan etti. Suriye’deki 
kimyasal saldırıya karşılık füzeleri yollaması, küresel bir 
normu, Kimyasal Silahlar Konvansiyonunu savunmak 
içindi ama bu belirlenmiş bir stratejinin parçası değildi. 
Benzer şekilde, yönetiminin, nükleer programı nedeniyle 
Kuzey Kore’yi korkutma çabaları, Kuzey Kore üzerinde 
daha fazla baskı kurmasını sağlamak için, Nükleer 
Silahların Çoğaltılmaması Anlaşmasını öne sürerek Çin’e 
bir yandan tatlı sözler fısıldarken bir yandan kabadayılık 
yapması, doğrudan ABD güvenliğine tehdit bağlamında 
değerlendirilebilir. Kuzey Kore, ABD’yi vurabilecek kıta- 
lararası bir füze sistemi kurmasaydı, Trump böyle dav-
ranır mıydı?

Yükselen ve geri dönen güçler küresel masadaki 
yerlerinde beklemeyecek  

Kendinize bir sorun; Irak, 1991’deki gibi, yarın Kuveyt’i 
işgal ederse ne olur? Ya da nükleer kapasitesi olmayan 
bir ülke başka bir ülkeyi yönetimi devirmek amacıyla 
işgal ederse? Trump’ı saldırganları püskürtmek ve 
cezalandırmak için kurulan küresel koalisyona liderlik 
ederken düşünebiliyor musunuz? 2011’de Ian Bremmer 
ve Nouriel Roubini’nin uyardığı gibi “G-Sıfır dünyası”, 
hiçbir devletin küresel dümenin başında olmadığı bir 
dünya, ürkütücü bir yerdir.

O zaman, ne yapmalı? Dünya Ticaret Örgütü’nün 
eski başkanı Pascal Lamy, Berggruen Enstitüsünde 
düzenlenen bir toplantıda bu soruna eğildi. Küresel 
yönetişimin çokuluslu yapısının değişerek, sadece resmi 
devlet kuruluşları değil aynı zamanda küresel şirketler ve 
sivil toplum gruplarından oluşan “çok-taraflı” anlaşmalara 
dönüşmesi gerektiğini savundu. Lamy, Meksika eski 
Başkanı Ernesto Zedillo’nun iklim değişikliği için ulus-
altı aktörlerin (devletler, bölgeler ve şehirler) “gönüllü 
koalisyonu” benzeri bir yeni yapılanma fikrini öne sürdü.

Dünya zaten bu aşamada. Bloomberg Hayırseverleri, 
uluslararası iklim değişikliği ağlarını kurup fon sağlamada 
öncü bir rol oynadı. Binlerce şehirde, karbon salınımını 

azaltmak ve iklim değişikliğini yavaşlatmak için belediye 
başkanlarını ve ağ aktörlerini harekete geçirdiler. Bu 
başkanların ve şirketlerin çoğu Paris Anlaşmasının 
“tarafsız paydaşları” olarak tanındılar.

Bir de şu açıdan bakalım; Kaliforniya dünyanın en 
büyük altıncı ekonomisi ve 40 milyonluk nüfusuyla, 
AB üyesi ülkelerin çoğundan daha kalabalık. Dünya 
çapında, pek çok şehrin belediye başkanı, birçok 
devlet başkanından daha fazla insanı yönetiyor. Küresel 
şirketlerin çoğu da küçük ülkelerin GSYİH’ndan daha 
yüksek piyasa değerine sahip.

Artık bağımsız aktörleri; esneklik sağlama, 
kırılgan toplumları istikrara kavuşturma ve inovas-
yonu destekleme gibi belirli amaçlara ulaşmak için 
tasarlanmış ağlarda bir araya getirme zamanıdır.  

Bu aktörler küresel ilişkilerin ağlarında yerlerini almış 
durumdalar. Zaman, onları bazı belirli amaçlara ulaşmak 
için stratejik olarak tasarlanmış ağlarda birbirlerine ve 
hükümetlere bağlama zamanıdır. Bu amaçlar esneklik 
sağlama, kırılgan toplumları istikrara kavuşturma, 
krizlere karşılık verme, inovasyonu destekleme, bilgiyi ve 
çabaları biriktirme, çözüm bulmadır.

Bu ağların tasarımcıları ve liderleri dışişleri 
bakanlıklarında görevli olabilirler ama aynı oranda şirket 
ofislerinde, dernek merkezlerinde, ibadethanelerde, 
yardım kuruluşlarında, üniversitelerde ve startup’larda 
da olabilirler. Yeni bir haritalama ve yönetim araçları 
setine ihtiyaç duyacaklar: Ağlar, hiyerarşiler gibi yöne-
tilemezler. Aslında, en önemli ağ liderliği becerileri; 
küratörlük, bağlantı kurma, çapraz dölleme, yetiştirme 
ve katalizörlüktür.

İyi bir haber verelim: Bağlantı stratejileriyle deneme, 
yanılma, öğrenme ve başarılı olma fırsatları sonsuz. 
“Web idaresine”, devlet idaresine oranla çok daha kolay 
ulaşılabilir ve adapte olunabilir. Silahlanma yarışları 
ve ticaret savaşları gibi satranç tahtası krizleri ve 
müzakereler devam edecek. Zamanın testinden geçen 
çatışma ve işbirliği stratejilerine ihtiyaç var. Ancak iklim 
değişikliği, terörizm, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, 
kırılgan devletler, göçmenler ve mülteciler, genç işsizlik 
ve çok daha fazlası gibi pek çok sorun için yeni bağlantı 
stratejilerine ihtiyacımız var. 

Kaynak: huffingtonpost.com, 12 Mayıs 2017

HAZİRAN ‘17



Yapay Zekâ Kargo Kültü

Gelecekte, yapay zekânın bizden çok daha akıllı olacağı, 
işlerimizi ve kaynaklarımızı ele geçireceği, insanlığı yok 
oluşa sürükleyeceği söyleniyor. Peki, bu doğru mu?

Stephen Hawking, Elon Musk ve Bill Gates gibi 
günümüzün en zeki insanlarından bazıları da bu senaryonun 
gerçekleşebileceğini düşünüyor. Hatta yapay zekâ gurula-
rından oluşan bir topluluk, insanüstü zekânın kaçınılmaz 
olduğunu ve çok yakında karşımıza çıkacağını savunuyor.

Bu senaryo, aslında beş varsayıma dayanıyor. Yakından 
bakıldığında, bu varsayımlara dair hiçbir kanıt göremiyoruz. 
Gelecekte olabilir ama bugün bunları destekleyecek hiçbir 
kanıt yok. Bu beş varsayım şunlar:

1.Yapay zekâ, gittikçe bizden daha akıllı hale geliyor, 
hem de üstel oranda.
2.Yapay zekâyı, bizimki gibi genel amaçlı yapıyoruz.
3.İnsan zekâsını silikondan yapabiliriz.
4.Zekâ, sınırsız bir şekilde genişletilebilir.
5.Süperzekâdan faydalanmaya başladığımızda, sorun-
larımızın çoğu çözülebilir.

Benim bu beş varsayıma itirazım var. Teker teker bakalım:

HAZİRAN ‘17

KEVIN KELLY

Vücudumuzdaki tüm sinir sistemi, kendine has bilişi olan bir tür 
beyin aslında. Sadece beynimizle düşünmüyoruz, tüm bedeni-
mizle düşünüyoruz.



ZEKÂ TEK BOYUTLU DEĞİLDİR, BU 
NEDENLE “İNSANDAN DAHA AKILLI” 
DEMEK ANLAMSIZDIR.1

Yapay zekâyla ilgili en yaygın hata, doğal zekâyla ilgili 
en yaygın hatayla başlar. Bu hata da zekânın tek boyutlu 
olduğunu düşünmektir. Zekâyı düz, tek boyutlu, gittikçe 
genişleyen doğrusal bir çizgi olarak düşünürüz. Bir uçta 
düşük zekâ (hayvanlar mesela), diğer uçta ise yüksek 
zekâ, deha vardır. Bu modele “merdiven” modeli de 
diyebiliriz. Her zekâ basamağı bir öncekinden daha 
üsttedir. Hayvanlar altımızda, YZ ise üstümüzdeki 
basamaktadır. Zaman ölçeği önemsizdir, önemli olan 
sıralamadır; artan zekâ seviyesinin ölçüsü…

Oysa bu model de evrim merdiveni gibi uydurmadır. 
Darwin öncesi dünya görüşüne göre, hayvanlar 
insanların altındaki basamaktaydı. Darwin sonrasında 
bile “merdiven” karşımıza çıkıyor. Balık sürüngene 
evrilir, sonra memelilere, primatlara ve sonunda insana… 
Her biri bir öncekine göre birazcık daha evrimleşmiş ve 
elbette zekileşmiştir. Böylece zekâ merdiveni, var oluş 
merdiveniyle paralellik gösterir. Ancak bu iki görüşün de 
bilimsel bir yanı yoktur.

DNA’yı temel alan genişleyen disk modeli, ortaya 
ilkel yaşam formlarını alarak zamanla dallanır, budaklanır. 
Bu modele göre bugün hayatta olan her tür, eşit derecede 
evrim geçirmiştir. İnsanlar dış halkada, hamam böcekleri, 
midyeler, eğrelti otları, tilkiler ve bakterilerle yan yanadır. Bu 
türlerin hepsi üç bin yıllık başarılı üreme zincirinin sonucu 
olarak buradadır. Yani bakteriler ve hamam böcekleri de en 
az insanlar kadar evrimleşmiştir. Merdiven filan yok. 

Demek oluyor ki, zekâ merdiveni filan da yok. Zekâ 
tek boyutlu değildir. Süreklilik arz eden, pek çok türde 

ve biçimde bilişten oluşur. Hayvan zekâsını ölçme işine 
bir bakalım. Zekâ tek boyutlu olsaydı, bir papağanın, 
yunusun, atın, sincabın, ahtapotun, balinanın, kedinin 
ve gorilin zekâlarını bir sıraya sokabilirdik. Böyle bir sıra 
olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Bunun bir nedeni, 
hayvan zekâları arasında bir fark olmaması mıdır? Bunu da 
bilmiyoruz! Zooloji, hayvanların nasıl farklı düşündüğüne 
dair sayısız örnekle dolu. 

Marvin Minsky’ye göre, insan zekâsı, akıl topluluk-
larıdır. Düşünce ekosistemleriyle çalışıyoruz. Pek çok dü-
şünce türü için pek çok türde bilişe sahibiz: tümden-
gelim, tümevarım, sembolik düşünce, duygusal zekâ, 
mekânsal mantık, kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza… 
Vücudumuzdaki tüm sinir sistemi, kendine has bilişi olan 
bir tür beyin aslında. Sadece beynimizle düşünmüyoruz, 
tüm bedenimizle düşünüyoruz.

Yapay zekâ belli boyutlarda insan zekâsını aştı. 
Hesap makineniz bir matematik dâhisi; Google’ın hafızası, 
bizimkiyle karşılaştırılmayacak boyutta. Yapay zekâyı belli 
türlerde gelişmesi için inşa ediyoruz. Olasılık ve matematik 
gibi, bunlardan bazılarını biz de yapabiliriz ama o daha 
iyi yapar. Bazılarını ise biz hiç yapamayız. Altı milyar web 
sayfasındaki her kelimeyi taramak gibi… Gelecekte bizde 
ve biyolojide olmayan yeni biliş türleri keşfedeceğiz. 

İş dünyası ve bilimdeki en zorlu sorunlardan bazıları 
iki aşamalı bir çözüm gerektiriyor. Birinci aşama, 
Zihinlerimizle çalışabilecek yeni bir düşünce türü icat 
etmek. İkinci aşama ise, bunu eski düşünce türüyle 
kaynaştırarak sorunu çözmek. Daha önce çözemediğimiz 
sorunları çözebildiğimiz için bu bilişe bizden daha “akıllı” 
diyoruz ama aslında sadece bizden daha “farklı”. Yapay 
zekânın esas faydası bu düşünce türleri arasındaki 
farklılıklardan kaynaklanacak. 
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İNSANLARDAKİ ZEKÂ GENEL AMAÇLI 
DEĞİLDİR, YAPAY ZEKÂDA DA BÖYLE 
OLMAYACAK.2

Sürekli tekrarlanan bu inanç, araştırmacıları genel amaçlı 
yapay zekâlar yaratmaya itiyor. Ancak, insan zekâsı merkezi 
bir pozisyonda, diğer uzmanlaşmış zekâlar onun etrafında 
dolanıyor gibi bir durum yok. İnsan zekâsı milyonlarca yıl içinde, 
bu gezegende hayatta kalmamızı sağlayacak şekilde evrim 
geçirmiş, çok ama çok spesifik bir zekâ türü. Tüm olası zekâlar 
haritası içinde insan zekâsı olsa olsa köşede bir yerde yer alabilir.

İsviçre çakısı türü bir düşünme yöntemini hayal edebilir, hatta 
icat edebiliriz. Pek çok şey yapabilir, tamam ama hiçbirini çok 
iyi yapamaz. Yapay zekâ da yapılmış veya doğmuş her şey gibi, 
aynı mühendislik yolunu izlemek zorunda: Her boyutu optimize 
edemezsiniz. Ödün vermeniz gerekir. İnsan zekâsının genel amaçlı 
olduğuna inandığımız için bilişin mühendislik ödünlerinden muaf 
olduğunu düşünüyoruz. Ama bunun da bir kanıtı yok.

İNSAN DÜŞÜNCESİNİ BAŞKA BİR ARAÇLA 
TAKLİT ETMEYE ÇALIŞMAK, MALİYET 
DUVARINA TOSLAR.3

 

Bu inanışın kökeninde şu teori yatıyor: “Sınırsız hafıza ve 
zaman verildiğinde, bilgi işlem de sınırsızdır.” Sorun şu ki, hiçbir 
bilgisayarın sınırsız hafızası veya zamanı yoktur. Gerçek dünyada 
faaliyet gösterdiğinizde, gerçek zaman ciddi bir fark yaratır, hem 
de yaşamla ölüm arasındaki kadar… Evet, zamanı görmezden 
gelirseniz, tüm düşünceler sınırsızdır. Evet, insan türü düşünceyi 
istediğiniz kadar taklit edebilirsiniz. Ama bunun için zamanı, 
depolama ve hafıza kısıtlarını görmezden gelmelisiniz. Zamanı 
işin içine kattığınızda, ilke de değişir: Çok farklı platformlardaki 
iki bilgi işlem sistemi, gerçek zamanda asla eşit olamaz. Şöyle 
de diyebiliriz: Eşit düşünce türüne erişmenin tek yolu, onları eşit 
zeminde çalıştırmaktır. Bilgi işlemi çalıştırdığınız fiziksel madde, 
özellikle de gittikçe karmaşıklaştığında, gerçek zamanda ortaya 
çıkan biliş türünü fazlasıyla etkiler.

İnsan türü düşünce sürecinin zeminini, ıslak bir mendile 
benzetebiliriz. Kuru silikonda çalışan çok büyük, karmaşık yapay 
zekâ; büyük, karmaşık, insan dışı zihinler üretir. İnsanlardaki gibi 
büyüyen sinirleri kullanarak yapay ıslak beyinler yapabilirsek, 
düşünceleri de bizimkilere benzeyebilir. Böylesi bir organizma 
üretmek ve insan dokusuna benzer hale getirmek yerine insan 
yapmak daha az maliyetlidir. Ne de olsa bir insanı dokuz ayda 
yapabiliyoruz.
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ZEKÂNIN BOYUTLARI SINIRSIZ
DEĞİLDİR.4

Süperinsan zekâsı fikrinin temelinde, zekânın sınırsız bir 
ölçeği olduğu inancı yatar. İşe bakın ki, bunun da bir kanıtı 
yok. Zekâyı tek boyutlu algılamak bu inancı güçlendiriyor 
ama bunun bir inanç olduğunu değiştirmiyor. Bildiğimiz 
kadarıyla, evrende sınırsız bir fiziksel boyut yok. Sıcaklık 
sınırsız değil, sınırlı ısı ve sınırlı soğuk var. Zaman ve 
mekân sınırlı. Hız sınırlı. Belki matematik sayıları sınırsızdır 
ama diğer tüm fiziksel özellikler sınırlı. Mantığın kendisi bile 
sınırlı. O zaman şunu soralım: Zekânın sınırı nerede? Sınırın 
bizim ötemizde, “üstümüzde” olduğuna inanırız; tıpkı bizim 
karıncanın “üstünde” olduğumuz gibi. Tek boyut meselesini 
bir kenara bırakırsak, sınırın biz olmadığımız konusunda ne 
kanıtımız var? Neden azami seviyede olmayalım? Belki de 
sınırlar hemen önümüzdedir. Neden zekânın sonsuza kadar 
genişleyen bir şey olduğuna inanıyoruz?

Zekâmızın olası zekâlar arasında milyonlarcasından 
biri olduğunu düşünmek daha iyi gibi. Bilişin ve bilgi 
işlemin her boyutunun bir sınırı varsa ve yüzlerce de 
boyut varsa, o zaman sayılamayacak oranda zihin türü 
var demektir ve bunların hiçbiri hiçbir boyutta sınırsız 
değildir. Bu zihinlerden birini yaptığımızda ya da karşımıza 
çıktığında, doğal olarak bizden üstün olduğunu düşünürüz. 

Bu nedenle “zekâ patlaması” gibi bir şey 
düşündüğümüzde, bunun şaşaalı bir patlama değil, yeni 
türlerin yavaş yavaş ortaya çıkışı gibi hayal etmeliyiz. 
Hızlanan teknolojinin sonucu “süperinsan” değil, büyük 
ihtimalle “ekstrainsan” olacak. Bizim deneyimlerimizden 
farklı olacak ama “üstünde” olacağını söyleyemeyiz. 

ZEKÂ, İLERLEMEDE SADECE BİR 
ETKENDİR.5

Süper, neredeyse sınırsız zekânın hızla bütün sorunlarımızı 
çözeceğine inanıyoruz. Zekâ patlamasının ilerleme 
patlamasına yol açacağı savunuluyor. Ben bu inanışa 
“düşüncecilik” diyorum. Gelecekteki ilerlemeler sadece 
düşünmemize ve zekâmıza bağlıymış gibi davranılıyor. 

Kanser tedavisini ele alalım. Bu, sadece düşünerek 
çözemeyeceğimiz bir sorun. Ne kadar düşünürsek 

düşünelim; hücrelerin nasıl yaşlandığını keşfedemeyiz. 
Ne kadar süper müper olursa olsun, hiçbir zekâ, sadece 
tıp literatürünü okuyarak insan bedeninin nasıl çalıştığını 
anlayamaz. Bir şeyin nasıl çalıştığını bilmemekle bilmek 
arasında, sadece düşünmekten daha fazlası vardır. 
Gerçek dünyada tonlarca deney yapılıyor, hepsi tonlarca 
tartışmalı veri üretiyor, daha fazla deney için yeni 
hipotezler ortaya atılıyor. Potansiyel veriyi düşünerek, 
doğru veriyi elde edemeyiz.

Düşünmek (zekâ), bilimin sadece bir parçası, belki 
de küçük bir parçası. Yapay zekânın bilimsel süreci 
hızlandıracağına şüphe yok. Atom ve hücre simülasyonları 
yapıp hızlandırabiliriz ama anında çözüm alamayız. 
Çünkü simülasyonlar, dışarıda bir şey bıraktıkları için 
teste tabi tutulandan daha hızlıdırlar. Deney yapmadan, 
prototip üretmeden, başarısız olmadan, gerçeklikle 
bağ kurmadan, bir zekâ düşüncelere sahip olabilir ama 
sonuçlara sahip olamaz. Yapay zekâyla anında keşifler 
yapamayacağız. Elbette keşif süresini kısaltacaklar çün-
kü insanların sormadıkları soruları soracaklar, ancak bu 
da anında çözüm anlamına gelmez.

Mikronezya’daki bazı adalar, dış dünyayla ilk temas-
larını İkinci Dünya Savaşı sırasında sağladılar. Uzaylı 
tanrılar göklerinde gürültücü kuşlarla uçup adalarına 
yiyecek ve eşyalar attılar ve asla geri dönmediler. 
Adalarda, dönmeleri ve daha fazla kargo bırakmaları 
için tanrılara dua eden dinsel kültler doğdu. Bugün, elli 
yıl sonra bile, hâlâ kargo bekliyorlar. Süperinsan yapay 
zekâsının da bir kargo kültüne benzeme olasılığı çok 
yüksek. Bir yüz yıl sonra, insanlar geri bakıp, süperinsan 
yapay zekâsının her an gelip insanlığa paha biçilmez 
hediyeler vereceğine inananları görecekler. 

Zekânın sınırı nerede? Sınırın bizim 
ötemizde, “üstümüzde” olduğuna in-
anırız; tıpkı bizim karıncanın “üstünde” 
olduğumuz gibi. Tek boyut meselesini bir 
kenara bırakırsak, sınırın biz olmadığımız 
konusunda ne kanıtımız var?


