
Filmlerden romanlara kadar pek

çok sanatsal içerikli kurgulara da ko-

nu olan “ak›ll›”, dahas› “duygusal” ro-

botlar› hayal olmaktan ç›karma tutku-

su bugün mühendislerden biliflsel bi-

lim uzmanlar›na, matematikçilerden

psikologlara kadar çok yayg›n bir yel-

pazede pek çok biliminsan›n›n çal›flma-

lar›n› yönlendiriyor. Ak›ll› makineler

üretme bilimi ve mühendisli¤i olarak

tan›mlanan yapay zekâ, günümüz tek-

nolojilerinin de pek ço¤unun anahtar

ö¤esini oluflturuyor. Banka sistemle-

rinde kredi kart› doland›r›c›l›¤›n› en-

gelleme, iletiflim sistemlerinde telefon-

daki sesi anlafl›l›r k›labilme, program-

lama dillerinde sorunu alg›lay›p yar-

d›m sunabilme, güvenlik sistemlerinde

yüz tan›ma ad›na kullan›lan yapay ze-

kâ sistemleri uygulama alanlar›n›n yal-

n›zca küçük bir örne¤ini oluflturuyor.

Dolay›s›yla insan zekâs›na yak›n, hatta

ondan daha üstün sistemler üretme ça-

bas› madalyonun yaln›zca bir yüzüy-

ken; di¤er yüzünde yapay zekâ uygula-

malar› asl›nda hayat›m›z›n her dakika-

s›na siniyor. Çünkü yapay zekâ sistem-

leri genellikle özerk sistemler olarak

de¤il uygulama ve bilgi tabanlar›na ek

destek, bellek ve mant›ksal ç›kar›mlar

katmak için kullan›l›yor. Böylelikle ifl-

leyifl daha ak›ll›, samimi ve kullan›c›

davran›fllar›na hassas k›l›n›yor.

Erken Dönem 

Çal›flmalar›
Tarihe göz att›¤›m›zda yapay zekâ

çal›flmalar›n› bafllatan ilk ad›m

1950’lerde Alan Turing’in Turing Tes-

ti’ni ortaya koymas›yla at›l›yor. Bu

test, bir makinenin insan konuflmalar›-

na kat›labilme yetisini ölçmeyi hedefli-

yor. Hikâye bir parti ortam›nda geçi-

yor. Tam partinin ortas›nda, bir erkek

ve bir kad›n odadan ç›kar›l›yor. ‹çeride

kalan gönüllüyse d›flar›ya ç›kan bu ka-

d›n ve erkekle yaz›flmaya bafll›yor, tabi-

i yan›tlar›n hangisinden geldi¤ini bil-

meyerek. Hedef, gönüllünün yaz›flt›¤›

kiflilerden hangisinin kad›n, hangisinin

erkek oldu¤unu anlayabilmesi. Ancak

testin bir yerinde yaz›flt›¤› kifliler dev-

reden ç›kar›l›p, oyuna bir makine kat›-

l›yor! Evet, gönüllümüz bir makineyle

yaz›flmaya bafll›yor. Ve bunun fark›na

varmad›¤› sürece karfl›s›ndaki muha-

taplar› “ak›ll›” biri olarak görmeye de-

vam ediyor. Testteki ana soru da bura-

da yat›yor: Acaba makine kendini ne

zaman ele verecek? 

Turing’in ortaya koydu¤u bu testi

takiben bir y›l sonra Manchester Üni-

versitesi’nde karfl›s›ndakiyle satranç

oynayabilen bir program yaz›l›yor ve

1956 y›l›nda John McCarthy Darmouth

Konferans›’n›n konu bafll›¤›n› “Yapay

Zekâ” olarak belirleyip alandaki ilk bü-

yük ad›m› atm›fl oluyor. O dönemlerde

çal›flmalar›n oda¤›n› dil tercümeleri,

problem çözümü ve biçim tan›ma olufl-

turuyor. Çok büyük umutlar ve bütçe-

ler yat›r›larak temelleri at›lan bu bilim

alan›, ne yaz›k ki ilk yenilgisini çok er-
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ken yafl›yor. 1960’lar›n ortala-

r›nda insan zihninin kelime ve

cümlelerin anlamlar›n› belir-

lerken hangi flartlarda kulla-

n›ld›klar›n› da göz önünde bu-

lundurma yetisine eriflemeyen

programlar teknik doküman-

lar›n tercümesinde baflar›s›zl›-

¤a u¤ray›nca elefltiri oklar›na

maruz kal›yor. Dönemin göz

bebe¤i olan “Genel Problem

Çözücü” (GPS) bilgisayar

program›, kulland›¤› ”zihin-

sel” k›sa yollar›n k›s›tl›l›¤› ne-

deniyle yarat›c›lar›n› (ve tabii

ki sponsorlar›n›) büyük hayal

k›r›kl›¤›na u¤rat›yor. ‹nsan

zihnini taklit ederek yaz›lan

bu program insan zihninin

mant›ksal çeflitlili¤ine ulaflam›yor. En

sonunda da, kullan›mdan kald›r›ld›¤›

aç›klan›yor. Erken dönem bilgisayar

programlar›n›n dil tercümesindeki ba-

flar›s›zl›klar›, biçim tan›ma özelliklerin-

deki sekmelerle devam ediyor. Çok faz-

la kod bar›nd›rmad›¤› sürece mors alfa-

besiyle bafl edebilmeleri ve el yaz›lar›n-

daki harfleri tan›yabilmeleri bir yana,

belirsizlik durumlar›nda kendilerinden

bekleneni bu alanda da yerine getiremi-

yorlar. Al›nan tüm bu yenilgiler, çal›fl-

malara akan maddi deste¤in kesilmesi-

ne ve bir duraklama dönemine girilme-

sine neden oluyor. Ancak bu yenilgiler-

de en büyük paylardan birinin de des-

tek firma ve devletlerde oldu¤unu söy-

lememiz yanl›fl olmaz. Çünkü popüler

yaklafl›mlar›n k›flk›rtmas›yla önüne ola-

¤anüstü hedefler konulan bu yeni bilim

alan›ndan bir anlamda henüz emekle-

meden koflmas› bekleniyor.

Henüz insan bilifli hakk›nda bile bi-

linenler pek çok gizem bar›nd›r›yor-

ken, onun iflleyiflini taklit ederek “ak›l-

l›” makineler üretme hevesinin ilk y›l-

lar›nda hayal k›r›kl›¤› yaratm›fl olmas›

çal›flmalar›n terk edilmesi için yeterli

bir sebep olmuyor. Nitekim bugün, her

ne kadar insana denk bir “yapay zekâ”

üretilememifl olsa da alanda kaydedi-

len geliflme hiç de küçümsenecek ölçü-

de de¤il.

Makineler 

Düflünebilir mi?
Bilgisayarlardan “ak›ll›” davran›fllar

üretmelerini beklemek önemli bir so-

ruyu da beraberinde getiriyor: “Bir bil-

gisayar için ak›ll› olmak ne demektir?”.

Zekân›n tan›m›n› insan için bile yap-

mak oldukça zor ve tart›flmal›yken, bir

bilgisayara “zeki” demenin öl-

çütlerini belirlemek hiç de ko-

lay de¤il elbette. Zekâ salt he-

sap yapabilme becerisi olarak

düflünülürse, 1950’lerin orta-

lar›nda üretilen programlar bi-

le insan› kat kat geçebiliyor.

Örne¤in, sayfalarca hesap ve

ispat yapabiliyorlar. Ancak ya-

pay zekâ araflt›rmac›lar›n›n da-

ha iddial› bir söylemleri bulu-

nuyor: Yaln›zca insan zihninin

ürünlerini de¤il, insan zihni-

nin iflleyiflini de taklit edebil-

mek! Di¤er bir deyiflle, bir in-

san için ak›ll› olmak neyse, ya-

z›lan programlar s›ras›nda da

ayn› anlama denk bir zekâ

üretebilmek. ‹flte, ak›ll› maki-

nelerin iflleyiflinden insan zihnine dair

ç›kar›mlarda bulunma fikri de bu nok-

tada beliriyor. E¤er ki ak›ll› bir sistem-

den bahsediliyorsa, beynin biliflsel iflle-

yiflleri de onunkiler gibi iflliyor olabilir

mi? Bugün, bir k›s›m deneysel psiko-

log çal›flmalar›n› bu alanda sürdürü-

yor. Ancak bu konu bilim arenas›nda

oldukça s›cak çekiflmelere sahne olu-

yor. Çünkü bilgisayar programlar›n›n

“zekice” hesaplamalar yapmalar›, bi-

zim beynimizin ve psikolojik iflleyiflleri-

mizin benzer flekilde gerçekleflti¤i an-

lam›na gelmiyor. 

Bilgisayarlar Yarat›c›

Olabilir mi?
Yarat›c›l›k insan zekâs›n›n en önem-

li özelliklerinden biri. Dolay›s›yla, bilgi-

sayarlar›n düflünüp düflünemeyecekle-
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‹lki 1984 y›l›nda beyazperdeye yans›t›lan Terminatör filmleri serisinde bilgisayar kontrollü sistemlerin gelecekte bir zaman insan› alt edebilece¤i vurgulan›rken, yak›n
zamanda sinemalarda gördü¤ümüz Yapay Zekâ filminde robot bir çocu¤un duygusal zekâs› iflleniyordu. Tüm bu filmler bile yapay zekâ sektörüne yönelik beklentinin

ne kadar büyük oldu¤unun göstergesi. 
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rine dair bir soruya yan›t ararken irde-

lememiz geren as›l nokta yarat›c› dü-

flünüp düflünemeyecekleri. Alandaki

genel inan›fl göre bilgisayarlar cebirsel,

mant›ksal ve benzer problem çözme

yetilerinde büyük baflar›lar elde edebi-

liyorsa da yarat›c› bir ifle imza atabil-

meleri oldukça zor. Çünkü bir iflin ya-

rat›c› olabilmesi için, girdiden farkl› ye-

ni ve yararl› sonuçlar›n elde edilmesi

gerekiyor. Oysa bilgisayar programlar›

genellikle “e¤er – öyleyse” tabanl› kod-

larla s›n›rland›r›lm›fl durumlardan

oluflturuluyor. 

Bilgisayarlar 

Duygusal Zekâya 

Sahip Olabilir mi?

Tarih içinde klasik Bat› kültürleri-

nin zekâ ve duyguyu hep birbiriyle z›t

iki kavram olarak s›n›fland›rd›klar›n›

görüyoruz. Duygunun düzeni bozan

bir etmen olarak alg›lan›p ak›l ve man-

t›¤a zarar verdi¤inin düflünüldü¤üne

tan›k oluyoruz. Oysa günümüzde duy-

gusal zekâ çal›flmalar›, duygular›n

mant›ksal iflleyiflleri nas›l da olumlu et-

kileyebildi¤ini gözler önüne seriyor.

Bunun yan› s›ra insanlarla iliflki içine

girmesi hedeflenen her sistemin duy-

gudan anlayabilmesi de önem tafl›yor.

Bu nedenle de yapay zekâ çal›flmalar›-

n›n baz›lar› duygusal iflleyiflleri de he-

saba katmay›, di¤er bir deyiflle duygu-

yu simüle etmeyi hedefliyor.

Ancak bunu yapabilmek hiç de gö-

ründü¤ü kadar basit de¤il. Çünkü ses

de¤iflimi, terleme, göz bebe¤i büyüme-

si gibi duyguyla iliflkili fiziksel de¤iflim-

ler taklit edilmeye çal›fl›ld›¤›nda abart›-

l› sonuçlar al›n›yor ve söz konusu duy-

gusal araç kullan›c› için rahats›z edici

derecede “aç›k seçik” kal›yor. Di¤er

bir yolsa bilgisayara “taklit” yapt›rmak

de¤il de, o duygular› cidden yaflatabil-

mek. Ki bunun anlam›, ona kiflisel ter-

cihler ve özerklik kazand›rabilmek. ‹fl-

te, yapay zekâ alan›n›n en büyük ütop-

yas› da bu fikrin alt›nda yat›yor. Ancak

flimdilik bu fikri gerçe¤e tafl›yabilmek

oldukça uzak görünüyor. 

Gelmifl Geçmifl 

En H›rsl› Yapay Zekâ

Projesi: CYC

Tüm hayat›m›z bir deneyimler zinci-

rinden ibaret. Nefes ald›¤›m›z her daki-

ka yaflama dair yeni bir fleyler ö¤reni-

yor, do¤an›n kurallar›na dair bu bilgi-

leri belle¤imizde kodluyoruz. ‹flte, bu

kodlar zaman içerisinde yaflam bilgile-

rimizi oluflturup alg›lar›m›z›, düflünce

biçimlerimizi, kararlar›m›z› k›sacas› bi-

liflsel iflleyifllerimizin bütününü etkile-

meye bafll›yor. Di¤er bir deyiflle, bilinç-

li düflüncede fark›na varamad›¤›m›z

genel geçer varsay›mlar halini al›yor-

lar. Örne¤in, bir babay› o¤luyla el ele

gördü¤ümüzde gizliden gizliye o¤lun

babadan daha genç oldu¤unu ve her

zaman da öyle kalaca¤›n› biliyoruz. Bir

anlamda içsel bir bellekte tüm o bilgi-

yi sakl› tutuyoruz. Ancak bilgisayarlar,

hepimizin anlad›¤› anlamda böylesi bir

ö¤renme yetisinden yoksun. Bu neden-

le de yapay zekân›n bugün geldi¤i

noktada karfl›s›na ç›kan en büyük en-

gel insan zihnine has bu içsel bellek bi-

rikimi. ‹nsan›n her karar›n›n içine si-

nen yaflamsal bilgi hazinesi! Üstelik bu

bilgilerin insan zihninde nas›l kodlan-

d›¤› da henüz bilinmiyor. Yapay zekâ

araflt›rmac›lar›n›n t›kand›klar› bu en

kritik noktada, biyoloji ve psikoloji de

beyne iliflkin sa¤lam ve güvenilir bilgi-

ler sunam›yor.

‹flte, bilgisayar sistemlerinde içsel

bellek/ yaflam bilgisi sorununu orta-

dan kald›rmaya yönelik bafllat›lan CYC

projesi, 25 milyon dolar ve 20 y›ll›k ifl

gücü yat›r›m›yla bugüne de¤in gelmifl

geçmifl en h›rsl› yapay zekâ projesi ola-

rak an›l›yor. Hâlihaz›rda büyük bir ço-

¤unlu¤u tamamlanan projede çal›flan

her bir eleman elleriyle sisteme “dünya

bilgisi” girifli yap›yor. fiu ana kadar bu

flekilde girilmifl dünya bilgilerinin say›-

s› bir milyonu bulmufl durumda. Peki,

bunca y›ll›k çal›flma ve milyon dolarla-

r› sonucu belirsiz böylesi bir projeye

ak›tan neden ne olabilir? E¤er proje

baflar›l› olabilirse, bu projeyi destekle-

yen firma dünyan›n tek “do¤a yasala-
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Psikoterapistim

Bir Bilgisayar!

Yapay zekâ uygulamalar› yaln›zca mühen-
dislik harikalar› yarat›p hayat› kolaylaflt›rmak
için de¤il, e¤lence sektörüne hizmet amaçl› da
kullan›l›yor. Örne¤in, özellikle de 1970’lerde
kelimeleri bir araya getirerek anlaml› cümleler
yaratan ak›ll› sistemler yaratma çabas› büyüktü.
Bu çaban›n ürünü de ELIZA isimli bir program
oldu. Bu program, karfl›s›ndakine karfl› empati
kurabilen ancak terapi s›ras›nda az konuflan,
hastas›na “Bu sana nas›l hissettirdi?” gibi yön-
lendirici sorular soran bir psikoterapisti simüle
edebiliyor, kullan›c›s›n›n zay›fl›klar›n› ya da
kuvvetli yanlar›n› aç›¤a ç›karabiliyordu. Progra-
m›n bunu yapabilmek için kulland›¤› yol olduk-
ça basitti. Konuflma s›ras›nda “Anne” ya da
“mutsuzluk” gibi anahtar kelimeleri tar›yor ve
bu yan›ta ba¤l› olarak bilgi taban›ndaki uygun
sorular› soruyordu. Adresini verdi¤imiz siteden
bu “cana yak›n” psikoterapiste ulaflabilirsiniz.
Ancak kendisi yaln›zca ‹ngilizce konufluyor!:
http://www-ai.ijs.si/eliza-cgi-bin/eliza_script

1993 y›l›nda Amerika’daki MIT üniversitesindeki
araflt›rmac›lar›n yaratt›¤› “Kismet” isimli bu robot,
insanlarla sevinç, üzüntü ve öfke gibi duygusal tep-

kiler vererek iletiflim içine girebiliyor.

Bugün, yapay zekâ çal›flmalar›nda karfl›lafl›lan en
büyük sorun insan›n y›llarca deneyim ve okudukla-
r›yla ö¤rendi¤i genel dünya bilgisinin bilgisayarlar-
da bulunmamas›. Milyonlarca dolarl›k CYC projesi,

bu sorunun üstesinden gelmeyi hedefliyor.
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r›/ yaflam bilgileri” veri taban›n›n li-

sans›n› elinde bulunduracak. Ve inter-

nette yar›-rastlant›sal çal›flan arama

motorlar›n›n yerini tam olarak istedi¤i-

miz ba¤lant›lara yönlendiren “ak›ll›”

bir arama motoru alabilecek. Zincirin

son halkas› olarak da böylesi zeki bir

arama motoru, onun zeki yarat›c›lar›-

na s›n›rlar›n›n tahmini güç paralar ka-

zand›rabilecek! fiimdi tüm dünya bu

projenin nas›l sonuçlanaca¤›n› bekli-

yor.

Yapay Sinir 

Modellemeleri
Yapay zekâ çal›flmalar› iki ana do¤-

rultuda yürütülüyor. Bunlardan ilki in-

sanlar›n zeki canl›lar olduklar›n› göz

önünde bulundurarak araflt›rmalar›

fizyolojik ve psikolojik iflleyiflleri taklit

ederek yürüten biyolojik model. Di¤e-

riyse dünya hakk›ndaki bilinen gerçek-

leri çal›fl›p formüle ederek hedeflere

ulaflabilmek ad›na karfl›lafl›labilecek

sorunlar› çözme odakl› olaysal model.

Bu iki model kimi zaman birbiriyle et-

kileflim içine giriflse de asl›nda bunun

büyük bir yar›fl oldu¤unu söylemek

çok da yanl›fl olmayacakt›r. Ancak

olaysal modelde kullan›lan sembolik

mant›k ve flekillendirilmifl bilgiler ya-

pay zekân›n uyguland›¤› alanlara k›s›t-

lamalar getirdi¤inden biyolojik model

günümüzde daha yayg›n bir flekilde ça-

l›fl›l›yor. Bu modelde, insan sinir siste-

mi ve psikolojik mekanizmalar› model-

lenerek ussal (biliflsel) iflleyifllerin nas›l

gerçeklefltirildi¤i, di¤er bir deyiflle be-

yin keflfedilmeye çal›fl›l›yor. Ancak in-

san beyninin milyarlarca nörondan (si-

nir hücresi) meydana geldi¤i biliniyor-

ken, tipik bir yapay sinir a¤› 1000 ya-

pay nörondan fazlas›n› bar›nd›ram›yor.

Çünkü yaz›lan hesap ve kodlar sisteme

çok fazla yük bindirerek iflleyifli imkân-

s›zlaflt›r›yor. Peki, sinir sistemi nas›l

modelleniyor?

Yapay sinir modellemelerinde üç bi-

yolojik bilgi ön plana ç›k›yor. Sinir bi-

lim çal›flmalar› öyle gösteriyor ki, be-

yindeki bilginin depolanmas›nda sinir

a¤lar› aras›ndaki iletiflimin kuvveti, ya-

ni bir nöronun ona ba¤l› nöronlar› et-

kileyebilme gücü büyük önem tafl›yor.

Bir fleyler ö¤renmek, bilgileri tekrarla-

mak, yeni uyaranlara maruz kalmak

beyindeki bu ba¤lant›lar›n kuvvetinde

de¤ifliklik yaratabiliyor. Baz› sinaptik

ba¤lant›lar (iki nöron aras›ndaki ileti-

flim bofllu¤u) kuvvet kazan›yorken, ye-

nileri kurulabiliyor, baz›lar›ysa kuvvet

yitirebiliyor. Önemli olan ikinci nokta

nöronlar aras›ndaki bu ba¤lant›lar›n

hem uyar›c› hem de bast›r›c› rol oyna-

yabilmeleri. Yani gelen sinyal al›c› nö-

ronun uyar›m›n› tetikleyebilece¤i gibi,

atefllenme olas›l›¤›n› ola¤an seviyenin

alt›na da düflürebiliyor.  Üçüncü nok-

taysa gelen uyar›ma karfl› nöronun ve-

rece¤i yan›t› belirleyen transfer fonksi-

yonu. Bu fonksiyon, kabaca bir nöro-

nun ald›¤› girdilere göre atefllenme

oran›n›n nas›l da de¤iflebildi¤ini belirli-

yor. Örne¤in, baz› nöronlar çok hassas

olup en ufak uyar›mlarla bile tetiklene-

biliyor. Baz›lar›, belli bir eflik de¤erin

alt›ndaki uyaranlara yan›t vermiyor.

Baz›lar› kolay adaptasyon gösterirken,

di¤erleri daha geç adaptasyon göstere-

biliyor. ‹flte, nöronlar›n bu davran›fllar›

matematiksel olarak transfer fonksi-

yonlar›yla tan›mlan›yor. Kuramsal ola-

rak her bir nöron, yumru (nod) olarak

tan›mlan›yor. Bu nodlar›n aralar›ndaki

ba¤lant›n›n kuvvetine -1 ile +1 aras›n-

da say›sal bir de¤er veriliyor.  Bu de-

¤erler en yüksek bast›r›m› ve tetikleyi-

ci uyar›m› gösteriyor. Bu nodlardan

oluflmufl a¤ diyagramlarla gösteriliyor.

Düzen genellikle üç k›s›mdan oluflu-

yor: Girdi üniteleri, sakl› üniteler ve

ç›kt› üniteleri. Bu üniteler, sinirsel ile-

timin yönünü belirlemifl oluyor. Örne-

¤in, bir cinsiyet tan›ma a¤›n›n girdisi-

ne foto¤raf gösterildi¤inde ç›kt› ünite-

si erkek resmi için 0, kad›n resmi için

1 sonucunu verebiliyor. Bu flekilde a¤

bilgiyi d›fl dünyayla paylaflm›fl oluyor.

Kuramsal olarak bir kad›n surat›n›

erkekten ay›rabilecek yapay sinir a¤la-

r› oluflturulabiliyor. Ancak bir a¤›n ba-

flar›s› yaln›zca bununla s›n›rl›ysa, çok

da ifle yarar bir proje oldu¤unu söyle-

yemeyiz. Ne mutlu ki bu sistemler, çok

daha fazlas›n› ortaya koyabiliyor! El

yaz›s› okuma, yeni maden ve petrol

bölgelerini saptama, borsa tahminleri

potansiyel kullan›m alanlar›ndan yal-

n›zca baz›lar›. 

Robotik

Ak›ll› bilgisayar sistemleri üretmek-

teki en büyük amaç hiç kuflkusuz in-

san gücü gerektiren ifllerde insana dü-

flen yükü hafifletmek. Ancak e¤er ki

böylesi sistemlerden insan›n yüz yüze

bulundu¤u fiziksel dünyayla iletiflim

içine girmesi bekleniyorsa, çevresiyle

etkileflime girebilecek bir “beden”e de

sahip olmas› gerekiyor. ‹flte bu neden-

le roboti¤i yapay zekân›n hayat buldu-

¤u beden olarak da tan›mlayabiliriz.

‹nsan›n çevresinde olup bitenlerden

duyu organlar› sayesinde haberdar ol-
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fiekilde yapay bir sinir modeli görüyoruz.
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du¤unu göz önünde bulunduracak

olursak, robotik çal›flmalar›nda da ana

odak noktas›n› duyu organlar›n›n,

özellikle de gözün simülasyonu olufltu-

ruyor. Bu nedenle de yapay görme ve

robotik çal›flmalar› el ele gidiyor. 

Daha Zeki 

Bir Uygarl›k?
21. yüzy›l›n en tart›flmal› kuramla-

r›ndan birini ortaya atan Raymond

Kurzweil’e göre yak›n gelecekte çok

zeki bir insan/ makine uygarl›¤› orta-

ya ç›kacak. 1999 y›l›nda yay›mlanan

“Ola¤anüstü Zekâ Yak›n” (The Singu-

larity Is Near) isimli kitab›nda Kurzwe-

il, birkaç on y›l içinde yapay zekâ çal›fl-

malar›n›n da etkisiyle flu anda sahip ol-

du¤umuzdan çok daha ak›ll› program-

lar›n yarat›laca¤›n› ve bunun yeni bir

devri bafllataca¤›n› varsayarak bu fikri

dört ana nedene dayand›r›yor. ‹lki, bu

fikre cidden inan›p, kendimizden daha

zeki makinelerle el ele yaflama fikrini

benimsemek. Öyle ki, bugün yapay ze-

kâ çal›flan biliminsanlar›n›n ütopyas›

ortak: Ola¤anüstü zekây› yaratmak.

Bu inan›fl araflt›rmalar›n paradigmalar›

ve yöntemlerini belirleyerek hedefi

gerçeklefltirebilmeyi daha mümkün k›-

l›yor. ‹kincisi evrimsel geliflimin katla-

narak gerçekleflmesi. Di¤er bir deyiflle,

insano¤lu art›k daha k›sa süreler için-

de daha büyük geliflmelere imza atabi-

liyor. Kurzweil, bu varsay›m›n› deney-

lere dayanarak toplanan verilerle des-

tekliyor. Üçüncüsü, beyin görüntüle-

me teknikleriyle iflleyifline dair çok da-

ha fazla bilgi sahibi olabildi¤imiz bey-

nin teknolojik olarak taklit edilebilirli-

¤i. Kurzweil’in ön görüsüne göre flu

anki teknolojik h›zla 24 y›l içinde be-

yin modellemeleri tamamlanabilecek.

Son olarak ortaya koydu¤u noktaysa

t›p alan›ndaki geliflmeler. T›p bu h›zla

ilerlemeye devam ederse hastal›klara

çözüm bulunup, yafllanan dokular›n

yenileriyle de¤ifltirilece¤ini vurgulayan

Kurzweil, yaflam süresinin ola¤anüstü

zekâya ulaflabilmek için yeteri kadar

uzayaca¤›n› belirtiyor. 

Kurzweil’in bu kuram›, oldukça

uçuk bir ön görüyle sonlan›yor. Tekno-

loji ve biyoloji yöntemlerine hâkim ol-

duktan sonra, insan/ makine uygarl›-

¤›n›n s›n›rlar› aflarak tüm evrene yay›-

laca¤›n›, onun kaynaklar›n› da tükete-

rek tüm cans›z maddelerin hesap ve

zekâya dönüfltürüldü¤ü evrensel bir

süper-zekâ yakalanaca¤›n› söylüyor.

Adeta bir kehanet olan bu ön görü

karfl›t görüfllerce elefltiriledursun,

“Ola¤anüstü Zekâ” savunucular› Ame-

rika’da bir organizasyon olarak yap›-

land› bile.

Konuya bir psikolog gözüyle baka-

cak olursak, her ne kadar mühendislik

harikas› robotlar ve yaflam› kolaylaflt›-

ran programlar artarak ço¤alacak gibi

görünse de, insan zekâs›yla efl ya da

daha üstün bir ak›ll› sistem yaratmak

pek de mümkün görünmüyor. Çünkü

insan, bilgisayarlar›n sahip olamad›¤›

çok özel bir yetiye sahip: Ö¤renme. Da-

has›, ö¤rendiklerini çeflitli durumlar›

da göz önünde bulundurarak alg›lar›,

düflünceleri ve kararlar›na yans›tabili-

yor. ‹nsan akl›ndaki bu esneklik, yapay

zekâ için henüz bir hayal gibi görünü-

yor. 

‹ n c i  A y h a n

Kaynaklar: 
http://www.psych.utoronto.ca/~reingold/courses/ai/ artificial intel-

ligence
http://www.spawar.navy.mil/robots/research/rsmt/modeling.html
http://www-formal.stanford.edu/jmc/whatisai/node1.html
http://www.kurzweilai.net/articles/art0134.html?printable=1

32 Eylül 2007B‹L‹M veTEKN‹K

Robonaut, uzay görevlerinde kullan›lmak için üretileni ilk insans› robot denemesi. E¤er ki baflar›l› sonuçlar
al›nabilirse astronotlar›n hayat›n› tehlikeye atan görevler onlara verilecek. Bunun yan› s›ra,  oksijen ve yiye-

cek gereksinmesi bulunmayan bu robotlar büyük maddi tasarruflar yaratm›fl olacak.
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