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New South Wales Üniversitesinden profesör Toby Wal-

sh, yapay zekânın gelişimi ve hayatımıza nasıl gireceği 

hakkında net sınırlar ve ilkeler belirlemenin önemi üze-

rinde durduğu yeni kitabı It’s Alive’da, bir dizi tahmini 

sorguluyor ve geleceğin nasıl çizileceğini öngörmeye 

çalışıyor. 

Walsh’a göre, yapay zekâ sayesinde 2050’nin toplu-

mu şu 10 maddede köklü değişimler geçirecek:

Yapay Zekâ ve 2050’de 
Yaşanacak 10 Toplumsal 
Değişim

TOBY WALSH
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İnsanlar sarhoş, yorgun ve dikkatsiz araba kullanabiliyorlar 

ve kazaların yüzde 95’i bu nedenlerle yaşanıyor. Yollar in-

sansız çok daha güvenli olacak. Ayrıca, internet bağlantılı 

araçlar sayesinde 7/24 yolcu taşımacılığı yapılacağı için 

çok daha az sıkışık olacak. Yol kenarlarına park etme ta-

rihe karışacak. Ulaşım çok ucuzlayacak, yaşlı ve engelliler 

çok daha etkin bir hareket kabiliyetine sahip olacak. Araba 

satın almak demode hale gelecek, böylece insanların sü-

rüş becerileri zayıflayacak. Otonom araçlar 15-20 yıl için-

de yolları ele geçirecek. 2050’de insanlar geriye dönüp 

baktıklarında, bizim şu anda atlı arabalar için hissettiğimiz 

şeyleri hissedecekler.

Gen diziliminizi ve hangi hastalıklara yatkın olduğunuzu 

bilen kişisel yapay zekâ doktorunuz 7/24 hizmetinizde ola-

cak. Tansiyonunuzu, şeker oranlarınızı, uyuma ve egzersiz 

düzenlerinizi sürekli kontrol edecek. Dışkılarınızı otomatik 

olarak analiz ederek tuvalet verilerinizi kullanacak. Gele-

cekteki akıllı telefonunuz ve saatiniz, düzenli olarak selfie 

çekip tümör ve göz hastalıklarıyla ilgili kontrollerde bulu-

nacak. Üşütme, bunama ve inme geçirme gibi durumlar 

için ses kayıtlarınızı karşılaştıracak. Bayılırsanız yardım ça-

ğıracak. Trilyon dolarlık küresel bir işten bahsediyorum. 

Araba sürmeniz yasaklanacak

Doktoru her gün göreceksiniz   

�
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Etkileşimli filmlerde, avatarlar seçtiğimiz kişilerin ha-

reketlerini ve konuşmalarını taklit edebilecek şekilde 

programlanacak. Bu kişi biz de olabiliriz, Marilyn Mon-

roe’da… Hikâyenin gidişatı, sizin yaptıklarınız ve söy-

lediklerinize göre gelişecek. Hollywood ve bilgisayar 

oyunları sektörü bizi hiper-gerçeklik dünyasına soka-

cak. Ancak bu gerçekdışı, alternatif dünyaların baştan 

çıkarıcı doğası çokça tartışmaya konu olacak. Uyanık 

oldukları her dakikayı bu dünyada geçirmek isteyen ba-

ğımlılar olacak.  

Bu daha başlangıç. Yapay zekâ sistemleri nasıl çalıştığı-

nızı da denetleyecek: Faaliyetlerinizi takvimlendirecek, 

tatillerinizi onaylayacak, performansınızı kontrol edip 

ödüllendirecek. Ancak işe alma ve kovma gibi kararları 

bilgisayarın insafına bırakmamız doğru mu? Bilgisayar-

lara “Kusura bakma, bunu yapmana izin veremem” de-

meyi öğrenmemiz gerekecek. Bir makinenin, bir görevi 

insanlardan daha iyi yapması asla yeterli gerekçe ola-

maz. Bazı kararları makinelerin almasına asla izin vere-

meyiz.

Marilyn Monroe sinemalara geri dönecek

Sizi bir bilgisayar işe alacak ve kovacak 
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Odaya girecek ve “ışıkları yak” ya da “maçı kim kazandı” 

diyeceksiniz, evdeki yapay zekâ cihazlarından biri sesi-

nizi tanıyacak, ne söylediğinizi anlayacak ve cevap ve-

recek. Buna direnen ve 20. yüzyılın bağlantısız hayatını 

tercih edenler olacaktır. Ama çoğumuz hayatımızdaki 

her şeyin bağlantılı olmasının getirdiği avantajları yaşa-

mayı seçeceğiz. Yapay zekâ Nesnelerin İnterneti aracı-

lığıyla, bizimle yazılı değil sözlü iletişim kuracak. Özel 

hayatımız, çeşitlilik ve demokrasi ciddi sorunlarla kar-

şılaşacak. İstihbarat örgütleri ve pazarlamacılar günlük 

yaşamlarımızdan toplanan verilerle çok yakından ilgile-

necek.  

Bugüne kadarki siber suçlar aslında oldukça düşük teknolo-

jili sayılır. Yapay zekâ insan hacker’ların hayal bile edemedik-

leri şeyleri yapacak ve bunun karşısında da başka bir yapay 

zekâ programı sistemi korumaya çalışacak. Savaş da siber 

uzaya taşınacak ama bu teknolojiler hızla kendilerine sivil 

yaşamda da yer bulacak. Sistemleri savunmak için kullandı-

ğımız yapay zekâ hızla dönüşerek aynı sistemlere saldırmak 

için de kullanılabilecek. Bankalar, şirketler ve hükümetler 

kendilerini saldırılardan korumak için daha gelişmiş yapay 

zekâ sistemlerine para akıtmak zorunda kalacak.

Odalarınızla konuşacaksınız

Bir robot banka soyacak

5
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Robotlar üstün top kontrol yeteneklerine sahip olacak. 

Hatasız pas ve penaltı atabilecekler. Her oyuncunun 

her an nerede olduğunu bilecek ve bu enformasyonu 

nasıl değerlendirmeleri gerektiğini öğrenecekler. Kay-

dedilmiş bütün dünya kupası maçlarını analiz edip en 

iyi taktik ve stratejileri geliştirebilecekler. İnsan takımı 

yenilecek. Buna rağmen, futbol takımlarının çoğu insan 

kalacak. Yapay zekâ ile daha iyi antrenman yapan ve oy-

nayan antrenörler ve oyuncularla tüm spor dünyası de-

ğişecek.

Okyanuslar, gökyüzü ve tren yolları, sadece kargo taşımacı-

lığı yapan otonom gemilerle, uçaklarla ve trenlerle dolacak. 

Güvenlik ve verimlilik artacak. Çocuklar artık büyüyünce kap-

tan olmayı düşleyemeyecek. Yolcu taşımacılığı yapan uçaklar 

yine insanlar tarafından uçurulacak. Ancak insansız araçların 

ne kadar güvenli olduğu anlaşılınca bu da değişecek.

Dünya şampiyonu takım, bir robot takımına  
mağlup olacak 

Hayalet gemiler, uçaklar ve trenler yeryüzünde dolaşacak  

7
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Bu gelişmeyi günümüzde de kısmen yaşıyoruz. Parça par-

ça her yerde var ama bir araya toplanıp derlenmesi gereki-

yor. Bilgisayarlar kısa ve basit spor veya ekonomi haberleri 

yazabiliyorlar ama yapay zekânın gelişmesiyle çok daha 

karmaşık hikâyeler de yazabilecekler. Avatarlar ve chat-

botlar, robotik kameralar tarafından çekilmiş görüntülerin 

sunucusu olacaklar. Seyrettiğiniz haberler, ilgi alanlarınıza 

göre, size özel tasarlanıp derlenecek. 

Arkanızda sizin gibi konuşan, hayat hikâyenizi bilen ve 

ailenizi teselli edecek bir chatbot bırakmak oldukça yay-

gın olacak. Chatbotlarınıza vasiyetinizi okuma veya espri 

yaparak ortamdaki kederi dağıtma görevleri verebilecek-

siniz. Dijital ikizleriniz de ortaya çıkacak. Ünlüler sosyal 

medyada var olmaya devam edecek. 

Kaynak: Lateline

Haberler insansız hazırlanacak   

Ölümden sonra yaşam

9
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Yapay Zekâyı  
Nasıl Tartışmalıyız?

2017 yılı yapay zekâ (YZ) ya da makine zekâsı alanındaki 

gelişmelerin (ve dolayısıyla tartışmaların) beklenmedik öl-

çüde hız kazandığı, çeşitlendiği ve yaygınlaştığı bir dönüm 

noktası olmuştu. Bu süreç 2018’de de hız kesmeden de-

vam ediyor. Yapay zekâ alanındaki ilerlemelerin getirebi-

lecekleri konusunda yeni bir araştırmanın yayınlanmadığı 

gün geçmiyor. Sayısız danışmana, düşünce kuruluşuna ve 

Silikon Vadisi ünlülerine bakılırsa YZ uygulamaları hayatla-

rımızı hayal bile edemeyeceğimiz şekillerde değiştirmenin 

eşiğine gelmiş bulunuyor. 

En büyük değişim istihdam alanında olacak gibi görü-

nüyor. Ne kadar çok çalışma yerinin otomasyona kurban 

gideceği konusunda çok çeşitli spekülasyonlar olmakla 

birlikte, çoğu uzman bu sayının milyonlar mertebesinde 

olacağını öngörüyor. Hedefte sadece mavi yakalı çalışma 

SAMİ MAHRUM 
INSEAD İnovasyon ve Politika İnisiyatifi Direktörü 
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yerleri bulunmuyor; hukuk, muhasebe ve tıp alanlarından 

beceri düzeyi yüksek beyaz yakalı meslekler de tehdit al-

tında. Birçok sektör tümden yıkıma uğrayabilir, üniversite-

ler gibi bazı geleneksel kurumlar da küçülme ya da kapan-

ma durumuyla karşı karşıya kalabilir. 

Ancak YZ’nın ekonominin geleceği açısından ne anla-

ma gelebileceğini daha iyi anlamak için yaşanmakta olan 

teknolojik devrime daha geniş tarihsel bir bağlam içinde 

yaklaşmak gerekir. Project Syndicate sitesinde değişik 

düşünürlerin son haftalarda yayınlanan analizleri YZ’nın 

gerçekten gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ekonomiler-

de istihdam yapısını yeniden biçimlendireceği konusunda 

birleşiyor. Ancak çalışmanın geleceği büyük hikâyenin an-

cak küçük bir parçasını oluşturuyor. 

Her YZ’den yeteneklerine göre…   
McKinsey Global Institute’tan Nobel Ödüllü iktisatçı Chris-

topher Pissarides ile Jacques Bughin’in yaklaşımına göre, 

hükümetler işçileri piyasaların gelecekte ihtiyaç duyacağı 

becerilere sahip olacakları şekilde hazırlama görevini ge-

rektiği gibi üstlendikleri sürece YZ devriminin çalışmanın 

geleceği açısından felaket senaryoları anlamına gelmesi 

gerekmez. Sorun teknolojik devrimin getireceği üretken-

lik kazanımlarının yeni inovasyonlar, çalışma yerleri ve 

endüstriler yaratmak üzere yeni yatırımlara dönüşmesini 

sağlamaktır. 

SAP CEO’su Bill McDermott da iyimser ve YZ uygu-

lamalarının milyonlarca insanı el işçiliğinin getirdiği tehli-

keli ve yeknesak işlerden kurtaracağını söylüyor. İşbirlikçi 

robotların kullanılmaya başlaması YZ ile aramızdaki ilişki-

nin bütün sektörlerde rekabetten çok partnerlik olacağını 

gösteriyor. Ancak bu işçi-makine dinamiği kendiliğinden 

ortaya çıkmaz, değişime liderlik edenlerin insan unsuru-

nu—ve en akıllı makinelerin bile hiçbir zaman yapamaya-

cağı şeyler olduğunu—gözden kaçırmaması şarttır. 

Kaliforniya Berkeley Üniversitesinden Laura Tyson 

yeni akıllı makinelerin tasarımı meselesinin onları çevre-

leyen politikalardan daha az önemli olduğuna işaret edi-

yor. Politika yapıcılar işsiz kalacak olanlar için eğitim prog-

ramları ve gelir desteği sağlamalı, işsizlik sigortası, yaşam 

boyu yeniden öğrenim imkânları ve taşınabilir sağlık ve 

emeklilik programları gibi yeni sosyal güvenlik ağları ge-

liştirmelidir diyor.

Aynı üniversiteden J. Bradford DeLong tarihte tekno-

lojik ilerlemenin vasıfsız işçileri doğrudan yoksullaştırdığı-

nın fazla örneği olmadığını söylüyor. Gene de işçilerin ileri 

teknoloji araçları için eğitilmesi ve düzgün bir gelir dağılı-

mı için yeniden dağıtım politikaları geliştirilmesi belirleyici 

öneme sahiptir. 

Masadaki tercihler
Gelir eşitsizliğinin önlenmesi aslında dijital çağın başlıca 

meselelerinden biridir. Bir öneri Avrupa Parlamentosun-

dan Mady Delvaux’un getirdiği ve daha sonra Bill Gates’in 

de katıldığı robotların vergilendirilmesi fikridir. Nobel Ödü-

lü sahibi iktisatçı Robert Shiller‘e göre, bu öneri bazı çev-

relerde alayla karşılanmış olsa da, artan oranlı gelir vergisi 

ve temel gelir desteği gibi çözümler için geniş bir seçmen 

desteği olmadığı için, başka belirgin bir seçenek görün-

müyor. 

Atina Üniversitesinden Yanis Varoufakis bir başka çö-

züm düşünüyor: Sermaye getirileri tarafından finanse edi-

lecek bir evrensel temel kâr payı. Böylece toplum bütün 

şirketlere ortak olacağı ve kâr payları bütün yurttaşlara da-

ğıtılacağı için otomasyonun hızlanması ve şirketlerin kâr-

lılığının artması sosyal istikrar için bir tehdit oluşturmaya-

cak. Benzer şekilde Cornell Üniversitesinden Kaushik Basu 

da kâr paylaşma uygulamalarını, piyasa teşviklerini katılaş-

tırmadan ya da merkezileştirmeden genişletmeyi öneriyor. 

Gerçekten de, hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek oran-

sız getiriler elde eden yeni teknoloji tekellerinin varlığı bir 

ülkenin bütün sakinlerine ekonominin kârlarından belli bir 

pay alma hakkı tanınmasını gerektiriyor. 

İşçilerin otomasyona yem olmayacakları alanlara 

yöneltilmesi için, Asya Kalkınma Bankasından Stephen 

Groff iletişim ve müzakere gibi insanların makinelerden 

daha iyi olduğu becerilere yatırım yapan şirketlerin teşvik 

Laura Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi

https://www.project-syndicate.org/commentary/automation-jobs-policy-imperatives-by-christopher-pissarides-and-jacques-bughin-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/automation-jobs-policy-imperatives-by-christopher-pissarides-and-jacques-bughin-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/artificial-intelligence-employment-displacement-by-bill-mcdermott-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/automation-labor-market-inequality-by-laura-tyson-2017-06
https://www.project-syndicate.org/commentary/mnuchin-automation-low-skill-workers-by-j--bradford-delong-2017-04
https://www.project-syndicate.org/commentary/temporary-robot-tax-finances-adjustment-by-robert-j--shiller-2017-03
https://www.project-syndicate.org/commentary/bill-gates-tax-on-robots-by-yanis-varoufakis-2017-02
https://www.project-syndicate.org/commentary/profit-sharing-basic-income-by-kaushik-basu-2017-12
https://www.project-syndicate.org/commentary/asia-automation-robotization-by-stephen-groff-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/asia-automation-robotization-by-stephen-groff-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/automation-labor-market-inequality-by-laura-tyson-2017-06
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edilmesini öneriyor. Brookings Institution’dan Kemal Derviş 

ise firmaların gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri 

edinmek isteyen kişilere iş vaadinde bulunarak bir tür 

sponsor olacakları “job mortgage” fikrini getiriyor.

Yeknesaklıktan kurtuluş  

Bu fikirler ne kadar yararlı olsa da dijital çağın temel soru-

suna temas etmiyor: Çalışma yerlerine hâlâ niçin ihtiyacı-

mız olacak? YZ teknolojileri çoğu ürün ve hizmeti çok daha 

ucuza sunabilecekken değerli zamanımızı niçin çalışarak 

harcayalım? Çalışma ile gelir arasındaki ve gelir ile tüketim 

arasındaki bağlantıyı niçin koparmayalım?

Ne güzel ki YZ devrimi alternatif bir gelecek vaadini 

de içinde barındırıyor. Yeni Ekonomik Düşünce Enstitü-

sü’nden Adair Turner güneş enerjisiyle çalışan ve yapay 

zekâ sistemleri tarafından kontrol edilen, kendileri de ro-

botlar tarafından imal edilmiş robotların insan esenliğini 

destekleyen çoğu ürün ve hizmeti sağladığı bir gelecek 

hayal etmenin zor olmadığını belirtiyor. The Zero Margi-

nal Cost Society kitabının* yazarı sosyal düşünür Jeremy 

Rifkin paylaşım platformlarının nasıl sayısız yeni ürün ve 

hizmet üretebileceğini ve bu platformları ticarileştirecek 

yeni iş modellerinin nasıl ortaya çıkabileceğini gösteriyor. 

Ve bütün bunların tüketiciye hiçbir maliyeti olmayacağını 

vurguluyor.

YZ ilerleme kaydettikçe, bizlerin, bir tür açık kaynak 

topluluğu gibi, ağ etkilerine ve kolektif zekâya dayalı, gide-

rek genişleyecek “bedavaya dayalı ekonomi”den ürün ve 

hizmetler elde etmemizi sağlayabilecektir. Aynı zamanda 

paraya dayalı paralel ekonomideki aktörler yeni değer çıkar-

mak için YZ temelli sistemleri çalıştırmaya devam edecektir. 

İleri bir YZ ekonomisinde daha az insan geleneksel işlerde 

çalışacak, hükümetler daha az vergi toplayacak ve ülkelerin 

GSYİH’ları daha küçük olacaktır; ama her yurttaşın durumu 

daha iyi olacak, gelire bağlı olmadan, giderek genişleyen 

bedava bir ürün ve hizmet yelpazesini tüketebilecektir. 

İstihdamın sonu

Böyle bir senaryoda bir işte çalışmak zorunluluk değil 

bir lüks ya da hobi olacaktır. Daha çok gelir elde etmek 

https://www.project-syndicate.org/commentary/technological-transformation-strategy-needed-by-kemal-dervis-2016-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/productivity-growth-becoming-irrelevant-by-adair-turner-2017-07
https://www.thezeromarginalcostsociety.com/pages/The-Book.cfm
https://www.thezeromarginalcostsociety.com/pages/The-Book.cfm
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isteyenler, tıpkı bugün kriptopara madenciliği yapmakta 

olanlar gibi, veri madenciliği yapma imkânlarına sahip 

olacaktır. Bu tür gelirle sadece YZ üretimine direnen 

türde ürün ve hizmetler satın alınabileceği için, alım 

satım da ancak blok zinciri ağları tarafından işletilen niş 

piyasalarla sınırlı olacaktır. Oxford Üniversitesinden Maciej 

Kuziemski’nin belirttiği gibi, YZ sadece insan yaşamını 

değiştirmekle kalmayacak, kendimizi çalışan varlıklar 

olarak görmemizden başlayarak insan olmanın sınırlarını 

ve anlamını da değiştirecektir.  

Çalışmanın yerini insan faaliyetinin daha yüksek bi-

çimleri alacak. Yaşamak için çalışmak ve çalışmak için ya-

şamak anlayışının yerini keyif almak için çalışmak alacak. 

Ancak Princeton Üniversitesinden Harold James çalışma-

nın yerini eğlenmenin yeni biçimlerinin almasının önemli 

hasarlara da yol açabileceğini düşünüyor. James, zihinsel 

emeğin önemli kısımlarının YZ’ya devredilmesinin, tıpkı el 

emeğinin yerini alan teknolojilerin oturmaya dayalı yaşam 

tarzlarına ve bel ölçülerinin genişlemesine yol açmış oldu-

ğu gibi, bilişsel becerileri körelterek aptal bir ekonomiye 

yol açacağından endişe duyuyor.   

Ancak geleceğin teknolojilerinin insanların daha akıllı 

ve yaratıcı şekillerde yaşaması için çok daha fazla olanak 

sunmayacağını düşünmek için fazla neden yok. Kaldı ki 

YZ’nın tüm potansiyelinden yararlanmak için de hayal gü-

cüne ihtiyacımız var. Zaten milyonlarca insan robotların 

becermesi mümkün olmayan, çocuk ve hasta/yaşlı bakımı 

ve engelli hizmetleri gibi sosyal çalışmalar için serbest hale 

gelmiş olacak. Ayrıca milyonlarca insan da verinin en mü-

kemmel yeni “doğal kaynak” olduğu bedavaya dayalı eko-

nomideki eğlence çalışması faaliyetleriyle uğraşacaktır. 

Çalışmamayı işe yarar hale getirmek
Kuşkusuz bu gelecek vizyonu garanti olmaktan çok uzaktır. 

Bunun gerçek olması için sadece yeni ekonomik modeller 

değil, yeni yönetişim biçimleri ve yeni hukuki çerçeveler 

de gereklidir. YZ çağında insanların güçlü olabilmek için 

öncelikle kendi yarattıkları verinin sahibi olmaya ihtiyaçla-

rı vardır. Özgürlük ve Demokrasi Enstitüsünden Hernando 

de Soto buna ek olarak bütün insanlar için veriye eşit eri-

şim sağlanmasının önemini vurguluyor. 

Bu öneriler YZ devrimi çevresindeki etik meselelere 

ışık tutuyor. Son tahlilde, yeni teknolojileri yönetmek için 

yaratacağımız düzenleyici ve kurumsal sistemler en derin 

değerlerimizi yansıtacaktır. Bunun anlamı düzenleme ve 

kurumların ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebileceğidir. 

Bu nedenle Avrupa Parlamentosundan Guy Verhofstadt 

daha mahremiyet ve emniyete yeterince önem vermeyen 

hükümetler harekete geçmeden Avrupa’nın YZ için ortak 

standartlar geliştirmek için kolları sıvamasının acilliğini 

vurguluyor.   

Genel bir kanı, ürünleri pazarlamak, davranışları etki-

lemek, insanları yönlendirmek gibi YZ tabanlı faaliyetlerin 

ya da suça ve terörizme karşı mücadelenin hiçbir zaman 

insan onurunu ayaklar altın almaması gerektiğidir. 

Emniyet meselesiyle ilgili olarak Connecticut Üniver-

sitesinden filozof Susan Leigh Anderson makinelerin sa-

dece etik bilimcilerin kabul edilebilir davranışlar olarak 

Maciej Kuziemski, Oxford Üniversitesi Harold James, Princeton Üniversitesi Hernando de Soto, Özgürlük ve  
Demokrasi Enstitüsü
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https://www.project-syndicate.org/commentary/democratizing-artificial-intelligence-revolution-by-maciej-kuziemski-2017-05
https://www.project-syndicate.org/commentary/stupid-economy-declining-human-intelligence-by-harold-james-2018-01
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https://www.project-syndicate.org/commentary/how-blockchain-can-rescue-globalization-by-hernando-de-soto-2016-09
https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-ai-robotics-policies-by-guy-verhofstadt-2017-12
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onayladığı alanlarda özerk olarak çalışmasına izin veril-

mesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca YZ teknolojileriyle il-

gili etik işlem protokolleri geliştirenleri de etiğin amatör 

kişilerin sezgilerinin çok ötesine uzanan gelişkin bir felsefe 

alanı olduğu konusunda uyarıyor. Princeton Üniversitesin-

den Peter Singer de YZ geliştiricilerin bugün karşı karşıya 

bulunduğu kesin çözümü olmayan etik ikilemlere işaret 

ediyor. Sürücüsüz arabalar nasıl programlanacak diye so-

ruyor, yoldan geçmekte olan küçük bir çocuğu ezmemek 

için, eğer bu taşıdığı yolcuları riske atacak olsa da, yoldan 

çıkacakları şekilde mi programlanacaklar? YZ’yi sadece bir 

insanla satranç oynayıp onu yendikten sonra çekip giden 

bir makine olarak düşünmemek gerekir. Belli kuralları ve 

hedefi olan bir oyun bağlamında YZ başka, YZ’yi gerçek 

dünyanın içine salmak başka bir şeydir. Ortamın belirsizli-

ği pekâlâ felaket sonuçlar getirebilecek bir yazılım hatasını 

açığa çıkarabilir. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hastalar ya da 

sosyal bakımdan marjinal kişilerle temasta oldukları ya da 

bizim kişisel kayıtlarımızı yönettikleri durumlarda robotlar 

onarılması zor zararlara yol açılabilirler. O nedenle YZ’nın 

nerede kullanılabilir nerede kullanılamaz olduğunun belir-

lenmesi kritik önem taşımaktadır. 

Bütün bunlar, YZ uygulamalarından kim ve nasıl so-

rumlu tutulacak, kim hesap verecek sorusunu gündeme 

getiriyor. Bunu belirleyecek yasal çerçevelere acil olarak 

ihtiyaç var. YZ bir ileri teknoloji konusu olduğu için hükü-

metler çeşitli kamu hizmeti uygulamalarını idare etmek 

için muhtemelen üçüncü taraf tasarımcı ve geliştiricilere 

dayanmak durumundadır. Bu da demokratik süreç için risk 

oluşturabilir. Ancak Oxford Üniversitesinden Luciano Flo-

ridi karşıt bir senaryodan endişe duyuyor. YZ’nın bir tek-

nisyen ve yönetici grubunun kontrolünden çıkıp akıllı tele-

fonlar ya da benzeri cihazlarla milyarlarca insan tarafından 

erişebilir hale geldiği bir durumda neler olabilir?

Geniş bir gündem
Günün sonunda gelecek için bir rota çizmek durumunda 

olan politika yapıcılar, kaçınılmaz olanı geciktirmeye 

çalışmak ya da sabote etmek yerine YZ sayesinde bedavaya 

dayalı bir ekonomiye pürüzsüz bir geçiş sağlamaya 

https://www.project-syndicate.org/commentary/can-artificial-intelligence-be-ethical-by-peter-singer-2016-04
https://www.project-syndicate.org/commentary/human-implications-of-artificial-intelligence-by-luciano-floridi-2017-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/human-implications-of-artificial-intelligence-by-luciano-floridi-2017-01
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odaklanmalıdır. Otomasyonun önceki dönemlerinde 

yapılan politik müdahaleleri örnek almalıdırlar. New York 

Üniversitesinden Nouriel Roubini’nin bize hatırlattığı gibi, 

on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başındaki 

liderler sanayileşmenin en kötü yanlarını en aza indirmeye 

çalışmışlardı. Giderek çocuk çalıştırmayı yasaklamış, 

çalışma saatlerini azaltmış ve işçileri korumak için güvenlik 

ağları oluşturmuş, makroekonominin oynaklığını istikrara 

kavuşturacak önlemler almışlardı.

Daha yakın zamanlardan başarılı bir örnek yeni iş mo-

dellerine yol açan “yeşil” politikalardır. Özgül tarifeler, kar-

bon kredileri, karbon ticareti ve Japonya’nın “Şampiyon 

Koşucu” programı örnek olarak verilebilir. 

Daha geniş olarak, eğitim, vasıf kazandırma, istih-

dam ve gelir dağılımı konularındaki politika yaklaşımla-

rının artık YZ sonrası bir bakış açısına oturması gerekir. 

Floridi’nin altını çizdiği gibi, otonom YZ sistemlerinin 

tercihlerimizi tahmin ve manipüle edebildiği bir dünya 

bizi özgürlüğün anlamını yeniden düşünmeye zorlaya-

caktır. Aynı şekilde eğitim, beceriler, çalışma yerleri ve 

ücretlerin anlam ve amacını da yeniden düşünmek zo-

rundayız.

Ayrıca çoğu şeyin bedava ve her türlü harcamanın 

lüks olduğu bir bağlamda ekonomik değeri de yeniden 

kavramsallaştırmak durumundayız. Bu koşullarda sermaye 

sahipliğinin uygun biçimlerinin neler olacağına karar ver-

memiz gerekecek. Aynı zamanda insanların topluma katkı-

da bulunması için yeni teşvikler yaratmalıyız. 

Bütün bunlar mülkiyet hakları için yeni biçimlere, 

yeni yönetişim modellerine ve yeni iş modellerine ihtiyaç 

duyacaktır. Başka bir deyişle bütünüyle yeni bir sosyo-

ekonomik sistem gerektirecektir. Ancak Churchill’in bir 

zamanlar dediği gibi, “Biz binalarımızı şekillendiririz, son-

ra da binalarımız bizi şekillendirir”. Bu söz enformasyon 

âlemi ve akıllı teknolojiler için de geçerlidir. Biz yeni sos-

yoekonomik sistemi biçimlendirirken o da bizi biçimlen-

direcektir. 

Kaynak: Project Syndicate, 16 Şubat 2018

*Türkçesi için bak. Nesnelerin İnterneti ve İşbirliği Çağı, Optimist Yayınları, 2015

https://www.project-syndicate.org/commentary/technology-labor-automation-robotics-by-nouriel-roubini-2014-12


MART ‘18  /  13

Bugün birçok teknolog çılgınca kendi suretimizden yeni 

bir tür yaratma peşinde koşuyor, üstün bilgi işlem gücüne 

sahip genel yapay zekâ yaratmak istiyorlar. Oysa biz henüz 

insan zekâsının ve bilincinin temellerini daha yeni yeni an-

lamaya başlıyoruz. O yüzden soru şudur: İnsan zihnini ve 

bilincini bedenimizin işlevlerinden ve türümüzün ve onun 

mikrobiyomun uzun süreli evriminden kopuk bir algoritmik 

formül olarak yeniden yaratmak ne kadar mümkündür?     

The Strange Order of Things adlı yeni kitabı üzerine 

kendisiyle yaptığımız görüşmede ünlü nörobilimci Anto-

nio Damasio, insanın zekâ ve bilincini ve kültürel yaratı 

kapasitesini oluşturan duygu ve hislerin biyolojik alanda 

ortaya çıktığını belirtiyor. 

“Zihinlerimiz iki kayıt cihazıyla çalışır” diyor Damasio. 

“Birinde algı, hareket, anılar, akıl yürütme, sözel dil ve 

İnsan zekâsı makinelere 
aktarılmaz

NATHAN GARDNER 
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matematik dille uğraşırız. Bu kaydın kesin olması gerekir 

ve kolaylıkla bilgi işlem terimleriyle tasvir edilebilir. Burası 

sinaptik sinyaller âlemidir ve YZ ve robotikle çok iyi ifade 

edilebilir.” 

Damasio, “ama ikinci bir kayıt cihazı daha var” diye 

devam ediyor. “Bu, canlı bedenimizdeki hayatın durumu-

nu tasvir eden duygu ve hislerle ilgilidir ve bilgi işleme uy-

gun değildir. Mevcut YZ ve robotlar bu ikinci kayıt cihazına 

hitap etmiyorlar.”    

Bugün acı ve zevk olarak adlandırdığımız duygu ve 

hislerin ardında yatan biyolojik mekanizmalar daha evri-

min erken aşamalarında basit hücreli organizmalarda se-

çilip bir araya getirilen sağ kalma stratejileriydi. Canlı bir 

organizmanın enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde yönetil-

mesini amaçlayan bu homeostasis süreci sayesinde orga-

nizma strese yanıt verip gelecekte var olmaya devam ede-

biliyor. Homeostasis organizmanın termodinamik düşüşe 

karşı koyma mekanizmasıdır.   

“Zihinler” diyor Damasio, “sadece sinir sistemleri ta-

rafından oluşturulmaz, tersine sinir sistemleri ile bedeni-

mizin metabolik, endokrin, bağışıklık ve dolaşım sistemleri 

gibi birçok başka ve çok daha eski sistemiyle işbirliği için-

de ortaya çıkarlar. Sinir sistemleri evrim sürecinde görece 

daha yenidir. Daha eski yaşam sistemlerine hizmet ederler. 

Hizmet ettikleri bu sistemlerden görece bağımsız olmakla 

birlikte tam bağımsız değillerdir. Tek başlarına olamazlar. 

Zihnin tek başına sinir sisteminin ürünü olduğu inancımız 

temelsizdir.”

Zekâ ve zihnimizin biyolojik temelli olması onun insan 

mikrobiyomunun geniş havuzunda yüzmekte olduğu an-

lamına da gelir. Tobias Rees ve Nils Gilman‘ın Washington 

Post’ta yazdıkları gibi, “mikropların ve onların genlerinin 

bedenlerimizin işleyişini nasıl doğrudan etkilediğinin çok 

azımız farkındadır. Hücrelerimizin çekirdeğinde bulunan 

insan genomu kabaca 20.000 genden oluşur. Buna karşı-

lık mikrobiyom—içimizde ve üstümüzde yaşayan mikroor-

ganizmalardaki genetik malzemenin toplamı—20 milyon 

gene sahiptir. Bunların hepsi de genlerimizle doğrudan ya 

da dolaylı etkileşim halindedir hatta kimi zaman da onları 

kontrol ederler”.

Gerçekten de CalTech araştırmacıları geçenlerde 

farelerin bağırsaklarındaki bazı bakterilerin serotonin 

http://theworldpost.cmail19.com/t/j-l-bjritul-guhtyqtr-t/
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—duyguları ve yetişkinlerin sinirsel oluşumunu düzenleyen 

biyokimyasal bir nörotransmitter—ürettiğini buldular. 

Zihnimiz beynimizde serotonin etkisiyle oluşan yeni 

nöronlar sayesinde açıklığa ve dış itki ve deneyimlere 

uyarlanma yeteneği kazanır. 

Yazarlar modern zamanın diyetlerinin, sezaryen do-

ğumların ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin aşırı kulla-

nımının on binlerce yıllık evrim içinde oluşmuş mikrobi-

yomun bütünlüğünü aşındırdığı ve bunun da insanların 

fiziksel ve duygusal esenliği için istenmeyen sonuçlar do-

ğurabileceği endişesini de dile getiriyorlar.  

“İnsan mikrobiyomunun gösterdikleri ışığında in-

sanlar olarak kendimiz hakkındaki anlayışımızı gözden 

geçirmemiz gerekiyor” diyorlar. “Mikroplarla beraberiz, 

onlardan ayrı değiliz. Bir insanın nerede bittiği ve onun 

mikobiyomunun nerede başladığını kesin olarak belirle-

mek mümkün değil. Burada öze ilişkin bir ayırdedilemez-

lik var. Biz insanlar doğadan daha fazlası değiliz, sadece 

doğanın mikrop âlemiyle derin bağlantılara sahip bir par-

çasıyız.”  

Eğer insan zekâ ve bilinci biyolojik temellere sahipse, 

tanım gereği makinelere aktarılabilir değildir. Bu nedenle 

Elon Musk gibi önde gelen bazı teknologlar bile bu temel-

lerde önlem alınmazsa özerk YZ’nın günün birinde çılgınlığa 

kapılıp yaratıcısına karşı dönebileceği uyarısını yapıyorlar.

Bu bağlamda Nicolas Berggruen haklı olarak YZ prog-

ramlamasının etik yanına dikkat çekiyor.  “YZ’yı çocukla-

rımızı yetiştirdiğimiz gibi yetiştirmeliyiz” diyor.  “Onlara 

anne babalarına—tüm topluma ve türümüze—hürmet bes-

lemeyi öğretmeliyiz.”

Bilimsel araştırmalar birbirinden ayrılması mümkün ol-

mayan bilgi işlemsel ve duygusal yanların biyolojik olarak in-

san zihni denilen mucizeyi nasıl oluşturduğunu daha tam açı-

ğa çıkardıkça yapay zekânın sınırları da belirginleşecektir. 

Kaynak: The WorldPost, 03.03.2018 
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