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İki ekonomi, iki kural kümesi
Elon Musk, süpermen değil ama süperparaya sahip
TIM O’REILLY
Next Economy

Bu yılın başlarında, Elon Musk kısa süreliğine dünyanın en
zengin insanı oldu. Tesla hisselerinin borsa değerindeki
yüzde 750’lik artış, servetine 180 milyar dolar kattığında,
kısa bir süre için 200 milyar dolardan yüksek bir net değere sahipti. Şimdi ise “yalnızca” 155 milyarı var. Ekonominin
böyle bir sonucu nasıl oluşturduğunu (bununla ilgili nelerin iyi ve nelerin tehlikeli olduğunu) anlamak, toplumu bölüp parçalama tehdidi taşıyan aşırı eşitsizlikle başa çıkma
çabaları için çok önemli.
Bahis ekonomisi işletme ekonomisine karşı
Elon Musk’ın serveti, eski zamanların hırsız baronları gibi Tesla’nın elde ettiği kârı biriktirmekten gelmiyor.
Varoluşunun büyük bir kısmında, Tesla’nın hiç kârı yoktu.
Yalnızca geçen sene kâr elde eder hale geldi. Ama 2020’de
bile, Tesla’nın 721 milyon dolarlık kârı, 31,5 milyar dolar
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gelirin yanında küçüktü; yalnızca satışların yüzde 2’sinden

tür bir bitiştir. Yarışın bitişini, şirketin kâr akışlarının yatırımı

biraz fazlası, yani Amerika’nın en düşük kârlı büyük çap-

geri ödediği nokta olarak düşünmek de yardımcı olur.

lı endüstrisi olan ortalama bir market zincirinkinden biraz
daha az.

Halka açık şirketlerin sahipliği on binlerce insan ve kurum arasında yayılmış olduğu için bu noktayı, örneğin bir

Hayır, Musk piyangoyu kazandı, daha doğrusu, borsa

inşaat şirketi, depolama tesisi veya araba yıkamacı gibi tek

güzellik yarışmasını. Teoride, bir hisse senedinin fiyatı, sü-

sahipli küçük bir şirket hayal ederek anlamak daha kolay

regelen bir kâr ve nakit akışı kaynağı olarak bir şirketin de-

olacaktır. Eğer şirket 1 milyon dolara satın alındıysa ve her

ğerini yansıtır. Pratikte ise, hisse senetlerinin temsil etmesi

sene 100.000 dolar kâr sağlıyorsa, yatırım 10 senede geri

gereken şirketin temeldeki ekonomik durumundan bağım-

ödenir. Eğer 50.000 dolar kâr sağlasaydı, 20 sene sürerdi.

sız şekilde beklenmedik yükseliş ve düşüşlere maruz kalır.

Ve elbette bu gelecek kazançlarda bir miktar indirim yapıl-

Musk neden bu kadar zengin? Bunun cevabı ekonomi-

ması gerekir çünkü gelecekte kazanılacak bir dolar bugün

miz hakkında derin bir anlama sahip: Zengin çünkü insan-

kazanılan bir dolar kadar değerli olmaz. Bu yaklaşım, teori-

lar onun üzerine bahse giriyor. Ama yarış pistindeki ba-

de, halka açık büyük şirketler için de geçerlidir. Her hisse,

hislerin aksine, borsanın geniş bahis ekonomisinde yarış

şirketin gelecek kârlarının kesirli bir bölümü ve insanların

daha sona ermeden insanlar kazançlarını tahsil edebilir.

o kâr akışına biçtiği güncel değer üzerinde hak iddia eder.

Bu, Amerika’daki eşitsizliğin dikkatlerden kaçan en bü-

Bu, elbette, aşırı derecede basitleştirilmiştir. Şirketlere,

yük itici kuvvetlerinden biri, toplumumuzun bir kesimi

varlıklarına ve gelecekteki kâr akışı umutlarına değer biç-

pandemi sırasında o kadar başarılı olurken diğerlerinin

menin çok daha sofistike yolları var. Ama yukarıda açık-

güçsüz düşmesinin sebebi.

ladığım, anlaması en kolay, en açıklayıcı ve en eski olanlardan biri. İsmi fiyat/getiri oranı veya basitçe f/g oranıdır.

İhtimaller

Bir hisse senedinin fiyatı ile şirketin hisse başı kazançları

Eğer borsa, insanların daha sürerken kazanç tahsil edebil-

arasındaki orandır (yani kârların toplam hisse sayısına bö-

diği bir at yarışı gibiyse, yarışın bitmesi ne anlama gelir? Bir

lünmesi). Sonuç olarak f/g oranının verdiği, yatırımı geri

girişimci veya erken aşama yatırımcısı için, ilk halka arzlar bir

ödemek için mevcut kârların kaç sene boyunca devam et-

tür bitiştir, geçmişte likit olmayan hisselerini diğerlerine sa-

mesi gerektiğidir.

tabilecekleri noktadır. İkisi de bir şirketin bağımsız varlığını

Bunu iyi düşünün. Yalnızca kârlarının bir bölümünü al-

sonlandırdığı için, satın almalar veya kapanmalar da başka

maya güvenirseniz, geçen Ocak ayında satın aldığınız
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Tesla hissesinden paranızı geri almanız 1400 seneyi bulur.

geliyor. Dot-com çöküşü. Yüksek faizli ipotek kredisi fiyas-

Tesla’nın çeyrek yıl kârı son zamanlarda biraz daha fazla

kosu. Günümüzün Silikon Vadisi “tek boynuzlu at” balonu.

ve hisse senedi değeri biraz daha düşük, o yüzden şimdi

WeWork, Katerra ve benzerlerinin vaatlerini yerine getire-

beklemeniz gereken süre 600 sene olacak.

memeleri, yalnızca bir diğer balonun patlamasının başlan-

Öyleyse yatırımcılar bunu neden yapıyor? Basitçe açık-

gıç aşamaları.

larsak, bu hisse senedini başka birine daha yüksek fiyattan
satabileceklerine inanıyorlar. Finansal piyasalarda bahsin

Bu neden önemli?

baskın olduğu bu dönemde, bir şirketin herhangi bir içsel

Oyun masasındakiler, çoğunlukla, kaybetmekle başa çıka-

ölçüme göre sahip olduğu gerçek değer, 17. yüzyıl lale çıl-

bilirler. Orantısız derecede zenginler. Toplam borsa değeri-

gınlığı sırasında lalelerin sahip olduğu gerçek değerden

nin neredeyse yüzde 52’si, Amerikalıların yüzde 1’inin elin-

daha fazla anlam taşımıyor gibi gözüküyor. Bu tür anla-

de, yüzde 35’i de sonraki yüzde 9’un elinde. Alttaki yüzde

rın tarihinin öğrettiğine göre, balon en sonunda patlıyor.

50, toplam borsa değerinin yalnızca yüzde 0,7’sine sahip.

Aslında bahis ekonomisi, kararında bırakıldığında iyi bir

Ama balonlar ekonomimizi genel olarak anladığımızdan

şey. Geleceğe spekülatif yatırım bize yeni ürünler ve hiz-

çok daha geniş çaplı şekillendiren dinamikler kümesinin

metler, yeni ilaçlar, yeni yemekler, daha fazla verimlilik ile

yalnızca aşırı bir örneği. Bahis ekonomisinin sağladığı

üretkenlik ve artan yaşam standartları veriyor. Tesla, yeni-

kaldıraç, bizi kaçınılmaz şekilde büyük şirketlerin mono-

lenebilir enerjide yeni bir altına hücum başlattı ve iklim kri-

kültürüne itiyor. Amazon’la rekabet etmeye çalışan yerel

zi değerlendirildiğinde, bu kritik derecede önemli. Bahis

kitapçı, Uber’le rekabet etmeye çalışan yerel taksi şirketi,

ateşi, yararlı bir kolektif kurgu olabilir, paranın kendisi gibi

mahallenin kuru temizleyicisi, dükkân sahibi, muhasebe-

(kâğıt parçalarına devletler tarafından biçilen değer) veya

cisi, fitness stüdyosu veya başka bir özel şirket elde ettiği

demiryollarının, çelik fabrikalarının veya internetin orta-

her 1 dolar kâr karşılığında tam olarak 1 dolar kazanıyor.

ya çıkmasını sağlayan çılgın coşku gibi. İktisatçı Carlota

Buna karşılık, 1 dolarlık Tesla kârı 600 dolarlık borsa de-

Perez şöyle diyor: Balonlar, devrimci yeni teknolojilerin be-

ğerine dönüşüyor; 1 dolar Amazon kârı 67 dolarlık borsa

nimsenmesini getiren döngülerin doğal bir parçasıdır.

değerine dönüşüyor; 1 dolar Google kârı 37 dolara dönü-

Son birkaç on yılda ekonominin bir spekülasyon fır-

şüyor ve böyle gidiyor. Bir şirket ve onun sahipleri, kâr ol-

tınasından diğerine yuvarlanmasını izledik. Aynı kumar

mamasına rağmen dev miktarlarda değer (hisse sahipleri

masasında olduğu gibi, her yuvarlanma kaybedenlerden

tarafından tahsil edilebilecek değer) çıkarabilir. Aslında

kazananlara devasa miktarlarda servet aktarımı anlamına

hiç karşılığında bir şey alırlar.
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biriktirilmesi mümkün olan servetin bir miktarının mantıksız olduğunu düşünüyorum.” Silikon Vadisi yüz milyonlarca
kişi tarafından, çok fazla teşvik sağlanan kişiler tarafından
kuruldu! Girişimcilerin milyarlarla ödüllendirilmezlerse inovasyon yapmayı kesecekleri fikri zararlı bir fantezi.
Bu konuda ne yapılmalı?
Süperparanın ekonomimizde oynadığı sistemik rolü anlayana kadar, eşitsizlikte çok büyük bir iyileşme sağlayamayız. Yalnızca vergileri artırmak, yangına başka bir ekip
benzin fışkırtırken, su fışkırtan hortumlara sahip itfaiyeciVe görünüşe bakılırsa bu da modern ekonomide zenginlerin zenginleşmesinin ve yoksulların yoksullaşmasının
çok da fark edilmeyen sebeplerinden biri. Zenginler ve
yoksullar, farklı kurallarla işleyen iki ayrı ekonomide yaşıyorlar. Çoğu sıradan insan 1 doların 1 dolar olduğu bir dünyada yaşıyor. Çoğu zengin insan, ekonomi uzmanı Jerry
Goodman’ın, Adam Smith takma adıyla yazarken isimlendirdiği “süperpara” dünyasında yaşıyor. Bu dünyada varlıklar “finansallaştırılmıştır” (yani, bahis ekonomisinde yer
alabilir hale getirilmiştir) ve bugün, hisse senedi fiyatlarında yansıyan gelecekteki onlarca yıllık kazançları çoktan
beri sunuyorlarmış gibi değerlendirilirler.
Saatlik ücretle çalışan biri veya küçük şirket sahibi
bile olsanız, dolar ekonomisinde yaşıyorsunuz. Eğer Wall
Street yatırımcısıysanız, halka açık bir şirkette hisse hibe
ve opsiyonlarından faydalanan bir yöneticiyseniz, risk
sermayedarı iseniz veya finansal at yarışında kazanacak,
bahse girecek veya gözükecek kadar şanslı bir girişimciyseniz, süperpara ekonomisinde yaşıyorsunuz. Gelecekten
devasa bir faizsiz kredi alıyorsunuz.
Elon Musk bir değil iki tane dünyayı değiştiren şirket
kurdu (Tesla ve SpaceX). Kesin olarak varlıklı olmayı hak

ler göndermek gibi olur.
Sorun, devlet politikalarının süperpara lehine taraf tutması. Tüm dünyadan merkez bankalarının görevi, enflasyonu tetiklemeden büyüme oranlarını yukarıda tutmak.
2009 finansal krizinden beri bunu “nicel gevşeme”yle yapmaya çalışıyorlar, yani, dünyayı hiç yoktan yaratılmış paraya boğarak. Bu, faiz oranlarını düşük tuttu, bu da teoride
işletme ekonomisine olan yatırımları artırmalı, meslekleri,
fabrikaları ve altyapıyı fonlamalıydı. Ama çok fazlası bahis
ekonomisine gitti. Borsalar ekonominin nasıl gittiğine dair
hayali görüşümüz için o kadar önemli oldu ki, şirketlerde aşırı değer biçilmiş haldeyken bile hisse değerlerinin
yükselmeye devam etmesini sağlamak merkezi bir politik
konu haline geldi. Uyguladığı politikalar borsada düşüşe
yol açan herhangi bir hükümet görevlisi başarısız olarak
değerlendiriliyor. Bu da kötü kamu politikalarına ve aynı
zamanda şirket ve bireylerin kötü yatırım tercihleri yapmasına yol açıyor.
Vergi sistemi, daha tahmin edilebilir olmaktansa
çok daha dinamik olabilir ve olmalı da. Facebook veya
Google’ın bize, yanlış bilgilendirme ve spamle başa çıkmak için piyasalarının aklını karıştırmadan algoritmalarını
değiştiremeyeceklerini veya istikrarlarını korumak adına

ediyor. Dünyanın en zengin insanı unvanını çabucak geri

onlarca yıl boyunca suiistimallerin üstünü kapatacaklarını

alan Jeff Bezos da öyle. Bill Gates, Steve Jobs, Larry Page

söylediklerini hayal edin; görevlerinden kaçındıklarını dü-

ve Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve diğer birçok milyar-

şünürdük. Politika yapıcılarımız için de aynısı geçerli. Vergi

der dünyamızı değiştirdi ve bunun için oldukça fazla para

ve para politikalarının piyasaları şekillendirme rollerini fark

kazandı.

etme vaktimiz geldi de geçiyor bile. Facebook’un algorit-

Ama ne kadarı çok fazla? Bernie Sanders milyarderlerin
var olmaması gerektiğini söylediğinde, Mark Zuckerberg

malarını hesaba çekebiliyorsak hükümetlerimiz için aynısını neden yapamıyoruz?

bu fikre katıldı ve dedi ki, “Bir yerde, hiç kimse o kadar fazla

Toplumumuz ve piyasalarımız algoritmanın elde etmek

paraya sahip olmayı hak etmiyor”. Ve şöyle ekledi: “Bence

için tasarlandığı sonucu alıyor. Bunlar gerçekten istediği-

iyi bir şey yaparsanız, ödüllendirilmelisiniz. Ama ayrıca

miz sonuçlar mı?
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Makineler Beynimizi
Kontrol Edebilir mi?
R. DOUGLAS FIELDS
Quanta

R. Douglas Fields, QUANTA’da yayınlanan
analizinde beyin bilgisayar arayüzü
teknolojisinde etkileyici gelişmeler yaşandığına
ancak zihin kontrolü benzeri şeylere hâlâ çok
uzak olduğumuza dikkat çekiyor.
Kızgın boğa saldırırken bir anda duruverdi. Toynaklarıyla
yeri eşeleyen canavar, karşısındaki insanı boynuzlamak
üzereyken olduğu yerde kaldı. Soluk soluğa haldeki boğayla göz göze gelen kişi bir matador değil, 1963’te gerçekleştirdiği, ölüme meydan okuduğu bir gösteriyle radyo
dalgalarıyla kontrol edilen bir beyin implantı yoluyla saldırgan davranışların engellenebileceğini gösteren İspanyol
nörobilimci José Manuel Rodriguez Delgado’ydu. Delgado
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elindeki radyo vericisinin düğmesine basarak boğanın

İşe yarıyor

beynine yerleştirilen elektrotları harekete geçirmişti.

Delgado’nun teknolojisi daha 1964’te insan beyni üzerin-

Delgado’nun iddiasına göre, uzaktan kontrol edilen beyin

de şaşırtıcı derecede kontrol uygulayabiliyordu. Sadece

implantları sapkın davranışları baskılayarak “psikoloji yo-

yerleştirilen elektrotlara elektrik vererek koşarak üzerine

luyla medenileştirilmiş bir toplum” yaratabilirdi.

gelen öfkeli bir boğayı yarı yolda durdurabilmiş ya da zi-

Tahmin edileceği gibi, insan zihninin ve beyninin im-

hinsel hastalıkları bir anda bastırabilmişti. Ayrıca insanla-

plantlar ve radyo dalgaları yoluyla kontrol edilmesi fikri

rın eklemlerini hareket ettirebiliyor, cinsel isteğini artırabi-

toplumda korku uyandırarak bu alandaki çalışmaların dur-

liyor ya da onları intihara sürükleyen bir umutsuzluk hâline

masına yol açtı. Ancak şu aralar daha gelişmiş bir tekno-

sokabiliyordu. İnsanların bu teknolojiden kaygılanmasına

lojinin kullanıldığı araştırmalar yeniden başladı. Lazer ışın-

şaşmamak gerek.

ları, ultrason, elektromanyetik dalgalar, alternatif akım ve

Yakın zamanda bile saygın nörobilimciler kaygılarını dile

doğrudan akım yoluyla gerçekleştirilen uyarımlar ve diğer

getiriyordu. 2017’de Nature dergisinde yayınlanan başya-

yöntemler beyindeki elektriksel aktiviteye Delgado’nun

zı, genellikle zihin kontrolü teknolojisine odaklanan Black

boğanın beynine sapladığı iğne benzeri elektrotlardan çok

Mirror dizisinden bir bölümü andıran bir senaryoyla başlı-

daha gelişmiş bir şekilde erişmeye ve bu aktiviteyi yönet-

yordu. Nörobilimciler, felçli bir insanın protez kolunu hare-

meye olanak tanıyor.

ket ettirmesini sağlayan beyin implantının, adamın canının

Tesla’nın Sahibi Elon Musk ve Facebook’un kurucusu
Mark Zuckerberg gibi milyarderler bu konuda öncülüğü

sıkılması nedeniyle kontrolden çıktığını, adamın çelik pençeleriyle asistana saldırdığını anlatıyordu.

üstlenerek beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin geliş-

Şahsen bu Frankenstein tarzı senaryoyu komik buluyo-

tirilmesi çalışmalarına milyonlarca dolar aktarıyor. Musk,

rum. Protez kolu hareket ettirmek amacıyla motor kortek-

insan beyninde, bizi yapay zekâdan koruyacak “süper zekâ

se yerleştirilen elektrotlar duygulara erişemez. Dahası, bu

tabakası” oluşturmak istediğini söylerken, Zuckerberg’in

sansasyonel makalelerde ne okursanız okuyun, nörobilim-

kullanıcıların duygu ve düşüncelerini yazmaya gerek kal-

ciler düşünce, duygu ve niyetlerin sinirsel itkiler halinde

madan internete yüklemesini istediği söyleniyor. Ancak

nasıl kodlandığını, sinir ağında nasıl aktarıldığını henüz an-

bu tür düşüncelerde gerçekler ve kurgu kolayca birbirine

lamış değil. Zihin kontrolünün önündeki biyolojik engeller

karışabilir. Bu teknoloji nasıl çalışır ve neler yapabilir?

teknolojik engellerden daha büyük.
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Günümüzdeki beyin bilgisayar arayüzleri Amazon’un

Bu tür bir beyin bilgisayar arayüzü, motorun sesini dinle-

hangi kitabı okuyacağınızı öngörmeye çalışmasına benzer

yerek debriyajı bırakmamız örneğinde olduğu gibi, kore-

şekilde, verileri analiz ederek işlev gösteriyor. Beyindeki

lasyonlar yoluyla çalışır.

bir implant ya da çıkarılabilir bir elektrot başlığı tarafından
kaydedilen elektriksel aktivite akışını izleyen bilgisayarlar,

Hayatınızı değiştirebilir

bir insan bilinci bir eklem hareketi gerçekleştirdiğinde bu

Yarış pilotlarının mükemmel bir dakiklikle vites değiştir-

trafikteki kalıpların nasıl değiştiğini öğreniyor.

mesi gibi, insan makine arayüzüne yönelik bu korelasyon

Örneğin, bir insan bir eklemini hareket ettirdiğinde

yaklaşımı da oldukça etkili olabilir. Beynin elektriksel ak-

(hatta hareket ettirmeyi düşündüğünde) beyin dalgaları

tivitesine sensimotor fonksiyonlarla cevap veren protez

olarak bilinen, serebral korteksteki elektriksel aktivitede

cihazlar, insanın hayatını değiştirebilir, yitirilen kimi fonksi-

süregiden salınımlar bir anda kesintiye uğrar. Bu olgu,

yonları geri kazandırabilir ve felçli ya da nörolojik kayıplar

binlerce nöron arasındaki iletişimde ani bir değişim ger-

yaşamış insanlara özgürlüklerini verebilir.

çekleştiğini gösterir; tıpkı bir garson bir bardak düşürdü-

Ancak beyin bilgisayar arayüzü cihazlarında havalı tek-

ğü an restorandaki tüm uğultunun bir anda kesilmesi gibi.

nolojilerden fazlası vardır; beyin de bizzat önemli bir rol

Müşterilerin birbirleriyle ne konuştuğunu anlayamazsınız

oynar. Uzun bir deneme yanılma süreci sayesinde beyin

ancak o kolektif suskunluk net bir sinyaldir. Bilim insanları,

hedeflediği tepkinin gerçekleştiğini görerek bir şekilde

bilgisayarın protez koldaki motoru harekete geçirmesini ya

ödüllendirilir ve zaman içinde bilgisayarın tanıyacağını

da bir bilgisayar ekranındaki sanal fareyi tıklamasını sağla-

bildiği sinyalleri üretmeyi öğrenir. Bütün bunlar bilinç dü-

mak için serebral kortekste yaşanan elektrik trafiğindeki

zeyinin altında gerçekleşir ve nörobilimciler beynin bunu

kesintilerden yararlanabilir. Ancak mikroelektrotlar vasıta-

nasıl başardığını henüz bilmiyor. Dolayısıyla, zihin kontrolü

sıyla tek bir nörona müdahale etmek mümkün olsa bile,

hayaletinin getireceği sansasyonel korkulardan ya da vaat

nörobilimciler nöronun sinyalini bir bilgisayar kodu gibi

ettiklerinden söz etmek için henüz çok erken.

deşifre edemez; bu sinyalin yarattığı davranışın, nöronun

Ancak nöronların sinyallerindeki bilgilerin nasıl şifrelen-

elektriksel aktivitesinde yarattığı değişimin kalıplarını an-

diğini anladığımızı varsayalım. Ardından Black Mirror’da

layabilmek amacıyla makine öğrenmesinden yararlanırlar.

olduğu gibi, beyin implantı yoluyla beyne dışarıdan bir
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fikir yerleştirdiğimizi düşünelim. Beyin kayıtları ve uyarımlar yoluyla araştırmalarını sürdüren nörobilimci Timothy
Buschman’a göre yine de aşmamız gereken birçok engel
bulunuyor. Princeton Üniversitesindeki laboratuvarında
yaptığımız söyleşide, “Beynin hangi bölgesini hedeflemem gerektiğini bilsem bile, hangi nöronu hedef almam
gerektiğini bilemeyeceğim” demişti. “Her insanın aynı
nöronunu hedef alabilsem bile, bu nöron her bireyde farklı
bir işlev üstleniyor olabilir.”
Musk gibi bir insan bu problemin çözümü amacıyla ne
kadar büyük bir endüstriyel gücü devreye sokarsa soksun,
Buschman asıl sorunun teknoloji değil biyoloji olduğunu
matematiksel olarak açıklamıştı: “Nöronların şifreleme sürecini aşırı derecede basite indirgesek, sadece ‘açık’ ya da

Bu teknolojik zihin okuma yöntemi korkutucu gelebilir.

‘kapalı’ konumun birinde olduğunu farz etsek bile, sadece

Just, “Hiçbir şey düşünceler kadar kişisel değildir” demiş-

300 nöronluk bir ağda 2300 olası durum söz konusu ola-

ti. Ancak bu korkular aslında temelsiz. Bir protez cihazı

cak; bilinen evrendeki tüm atomların sayısından daha faz-

hareket ettirmek amacıyla kullanılan beyin bilgisayar ara-

la.” Bir de insan beyninde 85 milyar kadar nöron olduğunu

yüzünde olduğu gibi, zihin okumak da katılımcının yoğun

hesaba katın.

işbirliğini ve çabasını gerektirir. Just’ın çalışma arkadaşı

Peki Zuckerberg’in kullanıcıların düşüncelerini ve duy-

Vladimir Çerkasski, insanların bu sistemi kolayca alt ede-

gularını internete yükleme planları? Sonuçta, beyindeki

bileceğini söylemişti: “Kişinin altı kez elmayı düşünmesi

bilgileri okumak beyne bilgi yüklemekten daha olası gö-

gerekiyor. Ancak ilk seferinde bir kırmızı elma, ikincisinde

rünüyor. Marcel Just ve Carnegie Mellon Üniversitesinden

yeşil elma, üçüncüsünde Macintosh bilgisayar düşünür-

meslektaşları, beynin bilgileri nasıl işlediğini, depoladığı-

lerse işimiz biter.”

nı ve anımsadığını anlamaya yönelik araştırmalar kapsa-

Bana sorarsanız, beyin bilgisayar arayüzlerinin şimdi-

mında, insanların düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla

den sağladığı faydalar, günün birinde verebileceği zarar-

fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme sistemleri

lara ağır basıyor. Günümüzde nörolojik ve psikolojik bo-

(fMRI) kullanıyor. Uzmanlar bir insanın aklından hangi sa-

zuklukları tedavi etmekte kullanılan kimyasal ya da cerrahi

yıyı tuttuğunu, neler hissettiğini ya da intihar etmeyi dü-

yöntemler umutsuzluk verecek derecede yetersiz. Beyne

şünüp düşünmediğini anlayabiliyor. Bu beyin makine an-

doğru düzeyde elektrik vererek müdahale etmeye ya da

layışı, fMRI içindeki insanlardan spesifik bir şeyi defalarca

beynin elektriksel aktivitesini takip ederek bozuklukları

düşünmelerinin ya da bilişsel bir deneyimi defalarca yaşa-

teşhis etmeye yönelik çalışmalar büyük umut vaat ediyor.

malarının istenmesiyle işlev gösteriyor. Kavrayış ve duy-

Beyin bilgisayar arayüzü insanlara görme ve işitme du-

guların beyindeki spesifik ağları harekete geçirmesi sa-

yularını yeniden kazandırabilir, sentetik konuşma bece-

yesinde, makine öğrenmesi beyin faaliyetlerindeki hangi

risi getirebilir, obsesif-kompulsif bozukluk, bağımlılık ve

kalıp gruplarının hangi spesifik düşünce ya da duyguyla

Parkinson gibi sorunların tedavisine yardımcı olabilir.

eşleştiğini belirleyebilir.

Anlamadığımız şeyden korkmamız doğaldır. Çoğumuz
açısından zihin kontrolü soyut bir korkudur. Ancak

Teknolojik zihin okuma

Copeland bilim insanlarının kafatasını açtığı ve beynine

Bu araştırmanın şaşırtıcı bulgularından biri de beynin bilgile-

elektrotlar yerleştirdiği gerçeğiyle yüzleşmişti. 2018’de

ri sandığımız şekilde depolamaması; bir veritabanında man-

kendisiyle tanıştığımda beynindeki implantlar, kısıtlı bir

tıksal şekilde kategorize edilen maddeler halinde... Bilgiler

kullanım ömrüne sahip olmalarından dolayı çıkarılmıştı.

tüm duyuları, duyguları, bağlantılı deneyimleri ve verilen

“Geriye dönüp baktığımda” demişti, “izin verdikleri müd-

önemi kapsayan entegre kavramlar halinde şifreleniyor.

detçe kullanmayı isterdim.”
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Güvenin Metalaştırılması
BALÁZS BODÓ
LSE

İnternet ve dijital teknolojiler, yeni bir güven
kategorisi yarattı. Çevrimiçi itibar yönetimi
hizmetleri (Uber veya Airbnb gibi), dağıtık
defterler ve yapay zekâ tabanlı tahmin
sistemleri, teknik sistemler aracılığıyla sosyal ve
ekonomik etkileşimleri yapılandırarak bilinirlik,
kontrol ve sigorta sunar. Balázs Bodó, kamu ve
özel kurumlarda yaygın olarak kullanılmalarına
rağmen bu altyapılara güvenmek için hiçbir
sebebimiz olmadığını yazıyor. Metalaştırılmış
güven biçimlerinin, aracılık ettiği sosyal ve
ekonomik ilişkileri tehlikeye atmaması için,
teknolojik güven altyapısının güvenirliğini
artırmamız, bu mümkün değilse bu sistemleri
kullanmayı bırakmamız gerektiğini savunuyor.
TEMMUZ ‘21 / 9

Devam eden COVID krizi vatandaş, kamu ve özel kurumlar

örneğinde olduğu gibi, bu sistemler yanlış çalıştığında

ile çeşitli dijital teknolojiler arasındaki karmaşık güven ilişki-

devlete olan güveni nasıl etkiler?

lerini ön plana çıkardı. Enfeksiyondan korunmak için bir yüz
maskesine güvenebilir miyim? Maske takan (ya da takma-

Güven, belirsizlik köprüsünü aşmayı sağlar

yan) bir kişiye güvenmeli miyim? Hükümetin ve bilim insan-

Güven; insanların, sosyal ve ekonomik ilişkilerinde risk,

larının salgınla ilgili tavsiyelerine güvenmeli miyim? Toplum

beklenmedik durum ve olası zararlara karşı birlikte yaşa-

olarak yepyeni bir teknoloji olan mRNA aşılarına güvenebilir

yabilmek, birbirine inanabilmek veya işbirliği yapabilmek

miyiz? Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerde geleneksel tek-

için sosyal ve ekonomik ilişkilerinde belirsizlik köprüsünü

nolojiyle üretilmiş aşılar daha mı çok yoksa daha mı az gü-

aşmak adına kullandıkları stratejidir.

venilir? Farklı aşı teknolojileriyle ilgili sağlık risklerini doğru

Güven anlayışı, kişi ve ilişkilere özgü olsa da yine de

değerlendirmek ve ekonomik veya politik baskılara boyun

güvenin oluşmasını kolaylaştıran bazı ortak unsurlar var:

eğmemek için, devletime veya Avrupa’nın uzman kuruluş-

bilinirlik, kontrol ve sigorta gibi… Bilinirlik, olağan durum-

larına (Avrupa İlaç Kurumu gibi) güvenebilir miyim?

lara, paylaşılan arka plan beklentilerine, öngörülebilirliğe

Devletler, zorunlu olmayan karantina tedbirlerine gö-

ve bilişsel kesinliğe gönderme yapar. Kontrol duygusuy-

nüllü olarak uyacağı konusunda vatandaşlarına güvene-

sa açık kurallar (sözleşmeler veya yasalar gibi) aracılığıyla

bilir mi? Temaslı takibi ve aşı pasaportu programları ko-

şeffaflık, hesap verebilirlik, gözetim ve uygulamalar üze-

nusunda bir başka devlete güvenilebilir mi? İşverenler

rinde anlaşma becerisiyle sağlanabilir. Sigorta, tüm güve-

evden çalışma konusunda çalışanına güveniyor mu, yoksa

ne dayalı ilişkilerin doğal olarak içerdiği riskleri ve potansi-

izleme teknolojileri kullanmayı mı düşünüyorlar? Güvenilir

yel zararları azaltma yeteneği anlamına gelir.

şekilde çalışması ve gizliliğimizi koruması konusunda te-

Güvene dayalı bir kararı vermemiz gerektiğinde bilinir-

lekonferans altyapımıza güvenebilir miyiz? Okulların ço-

lik, kontrol ve sigorta için başvuracağımız, güven duyma-

cuklarımızı eğitmek ve eğitim düzeylerini değerlendirmek

mızı kolaylaştıran bazı altyapılara sahibiz. Aşı ve maskeler

için kullanmak zorunda kaldığı üçüncü taraf materyallere

hakkında bilgi almak için, kamu hizmetlerini yayınlayan

ve e-öğrenme ortamına güvenebilir miyiz? İngiliz hüküme-

medyaya, bilim insanlarına veya çevrimiçi dedikodu ağla-

tinin fiyaskoyla sonuçlanan yapay zekâ derecelendirme

rına kulak veririz. Devletler sosyal yardım fonları, emniyet
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birimleri veya eğitimde ölçme sistemi gibi konularla ilgili

“geçmiş” eylem, açıklama ve bilgileri saklar. Diğer teknik

kararlar için yapay zekâ sistemlerini veya insan yargısıy-

sistemler de “şimdi” üzerindeki kontrolünü genişleterek

la idari kuralların karışımını kullanabilir. İnsanlar ulaşım

güven üretmeye çalışır. Dijital Haklar Yönetim Sistemleri,

veya konaklama için arkadaşlarına, Uber veya Airbnb

blok zincirleri ve akıllı sözleşmelere dayalı teknik sistem-

gibi sistemlere veya daha büyük konaklama şirketlerine

ler, kişinin, bir diğerinin beklenen davranışından ve per-

başvurabilir.

formansından emin olabildiği kısıtlayıcı ve kuralcı teknik

Toplumlarımız zaman içinde üç tür güven altyapısı geliştirmiştir; müşterek, özel ve kamu…

ortamlar yaratır. Son olarak, makine öğrenmesi algoritmaları, “gelecek”le ilgili belirsizliği azaltarak, öngörülebilirlik
yaratarak ve riskleri yönetebileceğimiz araçlar sunarak gü-

• Müşterek güven altyapıları, güven üretiminin en eski ve

ven üretir. Yapay zekâ, otomatik karar verme ve tahmine

yaygın biçimini oluşturur. Etnik, dini veya aşiret temelli

dayalı sistemler, karmaşıklığı ve gelecekteki alternatiflerin

ilişkiler, meslek kuruluşları, bilişsel ya da değere dayalı

sayısını azaltır. Yönetilebilir bir şimdiki zaman yanılsama-

topluluklar, müşterek konum veya geçmişe sahip grup-

sını sürdürmek için, gelecekteki olasılıkların hayali olarak

lar en güvenilir bilinirlik, kontrol ve sigorta kaynaklarıdır.

ama yine de etkili şekilde ortadan kaldırılmasını sağlarlar.

• Kamu güven altyapıları, güveni bir kamu malı olarak
üretir. Modern toplumlarda uzun zamandır, yabancılardan oluşan bir toplumda güven yaratmayı sağlayan soyut, kurumsallaşmış çerçevelere bağlıyız. Halk eğitim,
devlet televizyonu gibi kamu kurumları; adil, şeffaf, hesap verebilir, çıkar gözetmeyen kamu yönetimi; devletin yasama, yargı ve emniyet birimleri; bilim veya basın
gibi toplumsal kurumlar sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerde bilinirliği, kontrolü ve sigortayı oluşturur.
• Özel güven altyapıları, piyasada bir meta olarak güven

Teknolojik güven altyapılarının güvenilirliğini
artırmalıyız
Bu teknik güven altyapıları, bazı ciddi zorluklar doğurur.
Kamu ve özel kurumlarda ve vatandaş-devlet, vatandaş-işletme, işletme-işletme arası hemen hemen her sosyal,
ekonomik, politik, kültürel ilişkide yaygın olarak kullanırlar
ama yine de güvenilirlikleri şüphelidir: Bunların güvenilirliğini belirlemek için çok az fırsatımız var ve onlara güvenmek için hiçbir sebebimiz yok. Bu denli öne çıkmış olmaları, diğer güven altyapılarının ilişkilerimizde oynadığı rolü

üretir ve sunar. Avukatlar, muhasebeciler, kredi derece-

de sekteye uğratıyor. Bir devletin yapay zekâ sistemi başa-

lendirme kuruluşları, sigortacılar, bankalar, ticari marka-

rısız olursa, kamu güven altyapısına duyulan inanç da dar-

lar veya mafya, belli bir ücret karşılığında güven sunar.

be alır. Devlete karşı güven azaldığında bilişsel kesinlik ve

Tüm bu durumlarda güven, karmaşıklığın azaltılması ve

bilinirlik sağlama görevini genellikle son derece ideolojik

bir tür kesinlik veya kontrol için müşteriye, bir hizmet

ve politik, müşterek ve aşiret güven ağları üstlenir; bu da

olarak satılır. Güven üreticisi, güvenin kolaylaştırdığı

toplumun hızla parçalanmasına yol açabilir. Yelpazenin (ve

ekonomik işlemlerde yaratılan değerin bir kısmını alır.

dünyanın) diğer ucunda, kamu ve özel teknolojik altyapılar
distopik bir düzende birleşebilir; pek çok kişiyi korkutan

İnternet ve dijital teknolojiler, yeni bir güven kategorisi

Çin sosyal kredi sistemi gibi… Özel güven altyapılarına eri-

yarattı

şimin olmaması, hesaplarını ve itibar puanlarını kaybeden

Çevrimiçi itibar yönetimi hizmetleri, dağıtık defterler ve

platform aktörleri için yıkıcı sonuçlar doğurabilir; platform

yapay zekâ tabanlı tahmin sistemleri, teknik sistemler ara-

dışı kalan Donald Trump bunu zor yoldan öğrendi…

cılığıyla sosyal ve ekonomik etkileşimleri yapılandırarak

Güvenle ilgili mevcut krizler, bize bazı görevler yüklü-

bilinirlik, kontrol ve sigorta sunar. Uber veya Airbnb gibi

yor. Teknolojik güven altyapılarının güvenilirliğini artırma-

itibar yönetimi hizmetleri, geçmişle olan ilişkimizi kont-

lıyız; bu mümkün değilse onları kullanmayı bırakmalıyız.

rol ederek bir tür bilinirlik sağlar. Arama motorları, sosyal

Altyapılarımıza olan güveni korumak ve artırmak zorun-

medya ve e-ticaret platformları, umutlu güvenenler olarak

dayız. En önemlisi de özel, metalaşmış güven biçiminin,

daha sonra güvenmeyi düşündüğümüz kişi ve kurumların

sunduğu tüm bu sosyal ve ekonomik ilişkileri tehlikeye at-

kimliğini, itibarını, karakterini oluşturmada kullandığımız

madığından emin olmalıyız.
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Gezegensel Akıl
BENJAMIN BRATTON
Noema

Gelin bir düşünce deneyi yapalım: Apollo 17 astronotlarının çektiği, Dünya’nın ünlü Mavi Bilye fotoğrafı, aslında
gezegenin 4,5 milyar yıllık gelişimini süper ileri sarma
özelliğiyle izleyebileceğimiz bir Mavi Bilye filmi olsaydı, ne
olurdu? Volkanları ve fırtınaları, kıtaların parçalanıp tekrar
birleştiğini, Büyük Oksidasyon Olayından sonra biyolojik
yaşamın ortaya çıkışını, yaşamı destekleyecek atmosferin
oluştuğunu görürdünüz.
Filmin son anlarında, sıra dışı bir şey fark ederdiniz: Uydu
bulutları oluşmaya başlar, kara ve denizler metal ve cam
tellerle sarılır. Karmaşık bir yapay gezegensel yerkabuğunun birden bire ortaya çıkışını görürdünüz. Muazzam iletişim ve hesaplama özelliklerine sahip, gezegensel öz farkındalığa, daha doğrusu, gezegensel akla olanak tanıyan bir
yerkabuğunun…
Gezegensel ölçekte hesaplamanın ortaya çıkışı, hem
jeolojik hem de jeofilozofik bir gerçektir. Sayısız hayvanın,
bitkisel ve mikrobiyal türün evrimine ek olarak, Dünya yakın

TEMMUZ ‘21 / 12

zamanda bir akıllı dış iskelet geliştirdi. Dağıtılmış algısal bir
organ ve “Gezegen kaç yaşında? Gezegen gittikçe ısınıyor
mu?” gibi şeyleri hesaplayabilen bilişsel bir katman… “İklim
değişikliği” bilgisi, gezegensel ölçekte hesaplamanın epistemolojik bir başarısıdır.
Geçen birkaç yüz yılda, insanlar kaotik bir biçimde ve
pek çok kez de kazara Dünya’nın ekosistemini dönüştürdü.
Şimdi, buna karşılık olarak, gezegensel ölçekte hesaplamayla temsil edilen zekânın ortaya çıkışı, gezegensel ölçekte dünyalaştırmanın (terraforming) mümkün hatta gerekli
olduğunu ortaya koyuyor. Bunun için vizyonu, hesaplama
altyapısında bulamazsınız ama içine yerleştirdiğimiz amaçlarda bulabilirsiniz.
Şimdi bir adım geri atalım. “Gezegensel” kavramı, hem çok
küçük hem de çok büyük anlamına gelir. Düşüncelerimizin
ön koşulu olarak derin zamanı ve uzay boşluğunu alır.
Biyolojik ve inorganik karşılıklı ilişkilerin derinliğini vurgular. Yeryüzünün, fenomenolojik anlamda “dünya” olarak
değil farklı bir şekilde, jeolojik ve biyojeokimyasal anlamda
bir gezegen olarak anlaşılmasını sağlar. Gezegensel, aklın
anasıdır ve şimdi aklın en büyük mücadelesinin simgesidir.
Gezegen, Martin Heidegger’in dediği gibi, bir anda “dünya
resmi” olarak ortaya çıkmadı. Sonunda belli türlerin habitatı
olan ve o türler ile dünyalarının ortaya çıktığı gezegensel
koşulu sağlayan bir dış görsel oluştu. O hep oradaydı ama
biz bunu ancak yeni yeni görebiliyoruz.
Çağdaş felsefe için, provokatif gezegensel kavramı (“ve
buna bağlı olarak “gezegensellik”) artık tarihi geçmiş bir
kavram olan durağan, basık ve Avrupamerkezci “küresel”e
karşı bir alternatif olarak öne sürüldü. Gezegensellik terimi,
edebiyat kuramcısı Gayatri Çakravorti Spivak’ın çalışmaları
sonucunda geçen yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. Spivak’ın

göstergelerle bağlı, benzersiz, kendiliğinden anlaşılır özneler) ortadan kaldırırlar.
Gezegenselliğin Ortaya Çıkışı
Mavi Bilye filmiyle ilgili sorumuz başka bir soruyu doğurur:
“Gezegensel ölçekte hesaplamayı ne yapacağız?” Tam anlamıyla kendi gezegeninden evrilen bir şey, ne yapmalı?
Uygulanabilir bir gezegenselliğe nasıl katkıda bulunabilir?
Şu cevapla başlayabiliriz: Çağdaş gezegensellik fikrini
mümkün kılıyor. Gezegenselliğin varoluş koşulu olmasını
şart kılmıyor ama bilimsel ve felsefi araştırmalarla uyum
içinde, başlıca akıllı türlerin kendi ortaya çıkışlarını kavramalarına olanak tanıyor. Zekânın nereye ve nasıl ulaşabileceğini gösteriyor.

gezegenselliğe odaklanan anlamlandırmasından iki nedenle

Gezegensel ölçekte hesaplama, büyük Polonyalı roman-

ayrılıyor ve uzaklaşıyorum. İlki, herhangi bir felsefenin ön ko-

cı Stanislaw Lem’in “epistemolojik teknoloji” dediği şeydir.

şulu olarak ortaya konmasından ve ikincisi, karmaşık yaşamı

Bazı teknolojilerin en önemli toplumsal etkisi, sadece insan-

nasıl koruyacağımız, düzenleyeceğimiz ve genişleteceğimizi

lara sunduğu imkânlar değil, dünyanın nasıl işlediğine dair

düşünürken, bizden önceki projenin ismi olduğu için.

ortaya çıkardıklarıdır. Bu, soruna yol açabilir. Teknoloji kay-

Demek ki, bir astronomik gezegensellik var, bir de po-

gısı, onun zararlı etkileri etrafında yoğunlaşırken, bazen de

litik-felsefi gezegensellik. Bunlar birbirinden farklı ancak

teknolojinin aslında ezelden beri orada olan bir şeyi ortaya

birbirlerini destekleyebilirler. Kendini gezegenin ne oldu-

çıkarmasıyla katmerlenir. Mikroskoplar, mikropların varolu-

ğuna, nereye gittiğine ve akıllı türlerin nasıl ortaya çıktı-

şuna zemin hazırlamadı ama bir kez onların var olduğunu

ğına dair astronomik anlayıştan bağımsız konumlandıran

öğrendikten sonra dünyaya asla aynı gözle bakamadık.

bir politik-felsefi gezegensellik yoktur. Birlikte, Kopernik

Böylesi sırların aydınlığa kavuşması rahatsız edicidir, özel-

öncesi, Darwin öncesi insan fantezilerini (sadece içkin

likle biz insanları ayrıcalıklı varsaydığımız yerden aşağıya
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indirdiğinde. Bu tür teknolojiler kişisel ve küresel ekonomi-

hizmetlerin tedariki için kent habitatları ve teknolojilerinin

leri yeniden organize etse de daha derin felsefi uygulamala-

yoğunlaştırılması; mevcut ve potansiyel karasal gezegenli-

rı Kopernikçi bir travmaya yol açarak önceki kozmos anlayı-

ğin odak noktası olması için Dünya’nın atmosferi ile dış uzay

şımızı sarsabilir. Bu travmaların önemi genelde zamanında

arasındaki sınır olan Kármán hattının dışındaki tahmini göç;

anlaşılmaz (Kopernik zamanında da anlaşılmamıştı) ve ne-

son olarak, bu tür hareketliliğin mimarisini oluşturmak için

siller boyunca yankılanır.

yaratıcı yönetici zekâların bir araya toplanması sayılabilir.

Gezegenselliğin ortaya çıkışı (“uluslararası”, “küresel” ya

Ben buna dünyalaştırma diyorum; başka bir gezegeni

da “dünya”dan çok daha farklıdır) insan kültürünün kadim

değil, kendi gezegenimizi…, Bu, zekânın gittikçe yapaylaş-

ve derin biyojeokimyasal akışının fenomeni olarak görünen

tırılması ile insani ve insani olmayan bilişi birleştiren genel

bir koşuldur. Gezegensel ölçekte hesaplama, ilk olarak bü-

aklın ortaya çıkışıyla Dünya’nın gizemini ortadan kaldır-

yük oranda “Batı” bilimi ve “hümanist” araştırmalarla ortaya

maya dayalı, uygulanabilir bir gezegensellik oluşturmak

çıkmış olabilir ama gezegensel koşullara uygulanması, böy-

için tasarlanmış pratik, politik ve programatik bir projedir.

lesi tarihsel farklılıkların kibrini kıracak ve alt üst edecektir.

Ekosistemlerin çeşitlendirme ve düzen aracılığıyla rasyo-

Tıpkı Darwinci biyolojinin kilisenin nihai biyopolitik otorite-

nelleştirilmesiyle gerçekleştirilen bir gelecek koşuludur.

sini ortadan kaldırması gibi…

Sentetik zekânın özgürleşmesidir.

Dünyalaştırma

Sentetik Zekâ

Gezegensel toplumun teknolojileri, bir kuruma bağlı, süre-

Bugün, makine zekâsının gelişmesi “yapay zekânın” çe-

giden süreçlerdir. Mevcut ticari biçimiyle, gezegensel öl-

şitli ideolojileriyle baltalanıyor. Yapayın ne olup olmadığı,

çekte hesaplamanın ana hedefi, bir sonraki dürtülerini ön-

zekânın ne olup olmadığı hakkındaki kavram yanılgılarıy-

görebilmek amacıyla bireyleri ölçüp modellemektir. Daha

la boğuşuyoruz. Makine zekâsının, zekâ olarak nitelene-

tutkulu bir hedef ise daha zengin, çeşitli ve yaşanabilir bir

bilmesi için “insan benzeri” olması gerektiği varsayımıyla

geleceği paylaşma kavramına, bunun düzenlenmesine ve

yola çıkıyoruz. Antropomorfik önyargılar ve varsayımlar

güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

yüzünden makine zekâsının başarabileceği kayda değer

Doğadan fikirleri canlandırmak yerine yapayı, sahteyi de-

şeyleri tanımlamakta yetersiz kalıyoruz. Doğal dil işleme

ğil ama tasarlanmışı ele almalıyız. Bunun için, insan-makine

modelleri gibi bazı istisnalar dışında bunların çoğunun in-

zekâsı ve kent ölçeğinde otomasyon, yaşamın, enformas-

san düşüncesiyle bir alakası yok.

yonun ve işgücünün gittikçe genişleyen alanının bir parçası

Moskova merkezli Strelka Enstitüsündeki araştırmacılarla

olur. Bunlar birbirinin ikamesi değil, yaşayan bir ekolojinin

birlikte, İktisatçı Herbert Simon’un yarım yüz yıl önce orta-

parçalarıdır. Diğer bir ifadeyle, antropojenik iklim değişik-

ya attığı “yapay” ile “sentetik” arasındaki farkı gözden geçi-

liğine verilen karşılık da eşit şekilde antropojenik olmalıdır.

riyoruz. Yapay, az çok orijinallik taşıyan bir şeyi ifade eder

Böylesi bir karşılığın önemli aparatları arasında otomas-

(ucuz plastik “elmas” gibi), sentetik isen bilinçli şekilde ya-

yon (indirgeyici bir özerklikten ziyade iç içe geçme şeklin-

ratılmış hakiki ve anlamlı bir şeydir (laboratuvarda üretilen

deki ekolojik ilke olarak anlaşılmalı); jeomühendislik (belli

ve “doğal”a moleküler seviyede benzeyen elmas gibi). Bu

bir teknikler portfolyosundan ziyade iklim ölçeğindeki et-

nedenle, yapay zekâ zar zor akıllı görünürken sentetik zekâ

kiler olarak anlaşılmalı); gezegensel ölçekte hesaplamanın

gerçekten öyledir. Biz de sentetik zekânın peşine düşmeli-

bireysel kullanıcılardan uzaklaşıp uzun vadeli ekolojik yaşa-

yiz, yapay zekânın değil.

yabilirlikle ilgili süreçlere dönmesi; üreme teknolojileri, ev-

Zekâ bir deney kabında, laboratuvarda ya da bir kişinin

rensel tıp hizmetleri ve sentetik gen terapileri gibi akıllı tür-

kafatasının içinde yaşamaz. Açık alanda, bizim içimizde ve

lerin bilinçli olarak kendi kendilerini tasarlamasıyla ulaşılan

şehirlerimizde yaşar. Şehir demek sadece mimari + şehir sa-

varyasyonlar; genel aklın bilinçli olarak evrildiği yapay ma-

kinleri demek değildir, mükemmel bir yapay ortamdır. Belki

tematik, dilbilimi ve robotik zekâlarının geliştirilmesi; canlı

insanlığın yarattığı en uzun süreli süreçtir. Sentetik hesapla-

maddenin canlı madde oluşturmasıyla biyoteknoloji ala-

ma zekâsını şehir sistemlerine sokmak, mevcut algılama ve

nındaki deneysel uzmanlığın uygulanması; evrensel ve niş

zekâ formlarının zenginleşmesini sağlar.
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