




Yapay Zekâ
Senden Nefret Etmiyor

Rasyonalistler ve 
Dünyayı Kurtarma Arayışları

TOM CHIVERS



Mundi Kitap

Yapay Zekâ Senden Nefret Etmiyor: Rasyonalistler ve Dünyayı Kurtarma Arayışları, Tom Chivers
İngilizce aslından çeviren: Ayşegül Turan
The AI Does Not Hate You
İlk (çeviride kaynak alınan) baskı: Weidenfeld & Nicolson, 2019
© 2019, Tom Chivers
© 2023, Can Sanat Yayınları A.Ş.
Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının
yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

1. basım: Ocak 2023, İstanbul
Bu kitabın 1. baskısı 3000 adet yapılmıştır.

Dizi editörü: Merin Sever
Editör: Didem Bayındır
Düzelti: Ebru Aydın
Mizanpaj: Atahan Sıralar

Sanat yönetmeni: Utku Lomlu / Lom Creative (www.lom.com.tr) 
Ka pak ta sarımı: Ayşe Merdit / Lom Creative (www.lom.com.tr)
Kapak görseli: Cem Akaş (yapay zekâ ile)

Baskı ve cilt: İmak Ofset Basım Yayın Tic. ve San. Ltd. Şti.
Akçaburgaz Mah.137.Sokak No:12
Esenyurt, İstanbul
Sertifika No: 45523

ISBN 978-625-6377-01-1

MUNDİ KİTAP
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz, No: 9/25 Sarıyer/İstan bul
Te le fon: (0212) 252 56 75 / 252 59 88 / 252 59 89 Faks: (0212) 252 72 33
mundikitap.com
bilgi@mundikitap.com
Mundi Kitap, Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
Sertifika No: 43514



İngilizce aslından çeviren

Ayşegül Turan

TEKNOLOJİ

Yapay Zekâ
Senden Nefret Etmiyor

Rasyonalistler ve 
Dünyayı Kurtarma Arayışları

TOM CHIVERS





TOM CHIVERS, bilim yazarı. 2017’de bilim yazarlığı alanında İngiliz Bilim Yazarları 
Derneği Ödülü için kısa listeye kaldı ve Amerikan Psikoloji Derneği Medya Ödü-
lü’nü kazandı. 2018’de Kraliyet İstatistik Topluluğu tarafından Gazetecilikte İstatis-
tiksel Mükemmellik Ödülü’ne layık gördü. Yapay Zekâ Senden Nefret Etmiyor, The 
Times’ın yılın bilim kitapları listesine girdi. The Telegraph ve BuzzFeed gibi çeşitli 
medya kuruluşlarında çalışan Chivers, 2018'den bu yana serbest olarak bilim ya-
zarlığı yapmaya devam ediyor.

AYŞEGÜL TURAN, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İngi liz 
Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, doktora eğitimini Washington Üniversitesi Karşı-
laştırmalı Edebiyat Bölümü’nde tamamladı. Çeşitli yayınevlerinden yayımlanan 
makale ve kitap çevirileri bulunan Ayşegül Turan, İstanbul Kültür Üniversitesi 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapıyor.





Billy ve Ada’ya. 
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Ekim ayında havanın muhteşem olduğu bir öğleden sonra, Güney 
San Francisco Körfez Bölgesi’nin karmakarışık otoyollarında siyah, 
kocaman arazi tipi BMW’nin yolcu koltuğunda otururken bana şöy-
le dedi: “Çocuklarının yaşlılık nedeniyle öleceğini sanmıyorum.”

Douglas Adams’dan alıntılarsam* hız şeridinde birkaç arabayı 
geçip de kendinizden memnun bir şekilde yol alırken dördüncü vi-
testen üçüncü vitese geçeceğinize yanlışlıkla birinci vitese geçer ve 
motorun hayli berbat bir halde kaputtan dışarı fırlamasına neden 
olursunuz ve bu sizi afallatır ya, işte bu laf da beni aynı şekilde afal-
lattı.

Yol arkadaşım, Google’ın Android telefon işletim sisteminde 
kriptografi mühendisi olarak yaşamını sürdüren ama asıl derdi in-
sanlığın kendi teknolojik başarılarının kurbanı olmadan önce yıldız-
lara ulaşmasına yardım etmek olan Paul Crowley adında bir adamdı. 

Paul’ün de yer aldığı bir grup insan, içinde bulunduğumuz za-
manın karar ânı olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki yaklaşık yüz-

* Tam olarak Otostopçunun Galaksi Rehberi kitabının 13. bölümünde Ford’un Arthur’u Za-
phod’la tanıştırdığı ve Arthur’un da, “Biz tanışıyoruz,” dediği kısım. 

Giriş

“Çocuklarının Yaşlılık Nedeniyle 
Öleceğini Sanmıyorum”

“Efendim ve Efendim! çağrımı duy! – Oh, işte usta geliyor!
Tanrım, ihtiyaç büyük! Hayaletler olarak adlandırdığım

Şimdi ondan kurtulamam.”

“Der Zauberlehrling” veya “Büyücünün Çırağı”, 
Johann Wolfgang von Goethe. Yapay zekâ, özellikle  

Google Çeviri, kullanılarak çevrilmiştir.
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yıl insanlığın dönüm noktası olacak – ya ilerlemeye devam edip 
evreni kontrol altına alacak, galaksilere yayılan neredeyse ölümsüz 
yarı tanrılar uygarlığı haline gelecek ya da geliştirdiğimiz teknoloji-
lerden bir veya birkaçıyla kendi sonumuzu getireceğiz. Onlara göre, 
çocuklarımın yarı tanrı seviyesine ulaşma olasılığı yüksek ama aynı 
şekilde bunu yapamama olasılığı da yüksek. İlk olasılığı daha da 
yükseltmek istiyorlar. 

Birkaç yıldır bu insanlardan haberdarım. Rasyonalistler olarak 
tanınıyorlar.

Son yıllarda yapay zekâ (YZ) hakkında pek çok şey okumuşsu-
nuzdur. İşimizi elimizden alacak mı? Savaşlarda kullanılacak yeni 
ölümcül otonom silahlar yaratacak mı? Zenginlerin yeni ekonomiye 
yön veren tüm robot ve bilgisayarları satın aldığı ve yoksulların 
kendilerini daha da kötü durumda bulduğu bir eşitsizlik dönemine 
mi yol açacak? Bize vaat edilen robot hizmetçilerimiz olacak mı?

Hizmetçi konusu bir yana, bunlar haklarında onca makale ve 
kitap yazılmasını hak eden ciddi ve gerçek kaygılar. Rasyonalistler 
bu konular hakkında endişelense de kaygılarının odağında bunlar 
yer almıyor. Görece yakın gelecekte, yani benim çocuklarımın göre-
bileceği veya ondan çok uzak olmayan bir gelecekte, bir YZ’nin in-
sanlar kadar akıllı hale geleceğinden kaygılılar. Ve bu gerçekleşti-
ğinde de ortaya çıkan YZ bizim yapay zekâ sistemleri tasarlamada 
başarılı olduğumuz kadar başarılı olacak çünkü yapay zekâ sistem-
leri tasarlamak insanların yaptığı bir şey.

Bir insanın olabileceği kadar akıllı olan bir makine muhtemelen 
hızla kendisini geliştirebilir, kendini geliştirmede daha iyi bir hale 
gelebilir, kendini daha da geliştirebilir ve bu böyle devam eder. Bir 
patlama gerçekleşecektir: İnsanlar aniden zekâlarının alt edildiğini 
fark edecekler. İnsanları gezegen üzerindeki en başarılı büyük hay-
van yapan şey zekâdır; biz ve gorillerin DNA’sı arasındaki küçücük 
fark, bizi daha akıllı yapan şey, Kongo ve Ruanda dağlarında goril-
lerin nesli tükenirken bizim gezegendeki her kıtada milyarlar halin-
de yaşamamız anlamına gelen farktır. Rasyonalistlere göre, bizden 
daha akıllı bir makine var olursa, bizler onun rızasıyla yaşayacağız 
– tıpkı bizim gorillere yaptığımız gibi.

Bir makinenin akıllı olmasının onun hoş olacağını anlamına 
gelmediğini söylüyorlar. Bilinci olduğu anlamına bile gelmiyor. Ve 
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onu nasıl inşa ettiğimiz konusunda son derece dikkatli olmazsak ve 
hatta ondan istediklerimiz konusunda daha da dikkatli olmazsak, 
YZ’yle olan geleceğimiz, öngörebildiğimiz kadarıyla, son derece kısa 
ve nahoş olabilir. Ya da aynı ölçüde ihtişamlı olabilir; galaksiye ya-
yılan ve yalnızca entropi, ışık hızı ve atomların büyüklüğünün fizik-
sel sınırlarıyla belirlenen bir gelecek. 

Bu kitap gelecek hakkında. Rasyonalistlerin inandığı üzere bir 
şeyin eşiğinde olduğumuza, çocuklarımın gerçekten yaşlılıktan öl-
meyebileceğine inanıp inanmadığımı anlama çabam. Ve aynı za-
manda büyüleyici, garip, akıllı, nazik, korkmuş ve kendine kasten 
zarar veren insanlara bir bakış.

Başlamadan önce bir not. Bu kitapta yer alan kişilerden biri olan 
blogger ve psikiyatrist Scott Alexander’ın harika bir alışkanlığı var. 
Genellikle dahice, düşünceli ve korkunç derecede uzun blog yazıları-
nın çoğunun başında italikle yazılmış bir-iki kısa satır yer alır, “Epis-
temik durum” ve ardından çıkarımlarına ne derece güvendiği ve ne-
denleri yazar. “Epistemik durum: Belirsiz, özellikle de alıntılanan 
ekonomik çalışmaların doğruluğu konusunda belirsizlik.” “Episte-
mik durum: Olayın üstünden yıllar geçtikten sonra parça parça hatır-
lananlar.” “Epistemik durum: Dayanaksız atmasyon.” Bunun akıllıca 
olduğunu düşünüyorum.

Başlıyoruz. Epistemik durum: Hayli kendinden emin. Bu kitaptaki 
iddiaların çoğunun doğru olduğu kanısındayım. Kitapta yer alan 
insanların neye inandıkları ve nasıl yaşadıklarına dair elimden gel-
diğinde adil bir metin oluşturduğumu düşünüyorum. Ama nihaye-
tinde ben de bir insanım ve öngörülebilir şekilde yanlışlıklar yapan 
bir beynim var. Bu kitapta tanışacağınız kimi insanlara göre bu yan-
lışlardan biri de hoşumuza giden bir gerçekle karşı karşıya geldiği-
mizde kendimize, “Buna inanabilir miyim?” diye sorarken, hoşu-
muza gitmeyen bir gerçekle karşılaştığımızda, “Buna inanmak zo-
runda mıyım?” diye sormamız. 

Bu kitapta adı geçen insanların çoğunu –hepsini değil– severim 
ve bu yüzden de onları daha az sevmeme neden olabilecek şeylere, 
“Zorunda mıyım?” ihtiyatıyla yaklaştığımı zannediyorum. Bu ne-
denle, şüphesiz ki kitap boyunca hatalar yaptım. Bunların hiçbirinin 
önemli ya da onur kırıcı hatalar olmadığını umuyorum. Öyle olsalar 
da olmasalar da bu hatalar bana ait, başkasına değil. 
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Paul ve rasyonalist topluluğunda yer alan birkaç kişiyle tanış-
mak için 2017 Ekim’inde California’ya gittim. Topluluk internet 
üzerinden yayılmış olsa da gerçek hayattaki en büyük merkezleri 
Berkeley ve Silikon Vadisi civarındadır. 

Bu onlarla ilk karşılaşmam değildi. Nick Bostrom’un Süper 
Zekâ: Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler kitabı hakkında 
bir değerlendirme yazısı yazdığım 2014’ten beri topluluktan haber-
dardım. YZ’nin dünyayı yok edip etmeyeceğine dair ufacık da olsa 
bir şey duyduysanız bu büyük olasılıkla Bostrom’un kitabı yüzün-
dendir. PayPal’ı kurup bu işten çılgınca paralar kazanması ile bu 
paraları Mars’a gitmeye çalışırken kaybetmesi arasındaki sürede 
Elon Musk bu kitabı okumuş ve şöyle demişti: “YZ konusunda çok 
dikkatli olmalıyız. Potansiyel olarak nükleer silahlardan daha tehli-
keli.” Bill Gates, YZ’yi anlamak için hepimizin bu kitabı okuması 
gerektiğini söylüyor. Bostrom’un çalışması, Stephen Hawking’in 
YZ’nin “insanlığın başına gelmiş en iyi ya da en kötü şey” görüşünü 
şekillendirmiştir.

Anlaşılması şaşırtıcı derecede güç, zor bir kitaptı. Değerlendir-
memi yazarken rasgele açtığım bir sayfada şununla karşılaştım: 
“Ehlileşme motivasyonuyla oluşturulan bir kâhin, cevap üretmede 
kaynakların aşırı kullanımını değersizleştiren bir hedef içeriğe sa-
hip olabilir.” Bunun ne anlama geldiğine dair bir fikrim var ama 
yine de YZ’ye kolay bir giriş sayılmaz. Özünde bir akademik felsefe 
eseri olan bu kitap alışılmadık derecede çok satarak The New York 
Times çoksatarlar listesinde 17 numaraya kadar yükseldi.

İçindekileri anladığınızda, kitap biraz da korkutucu. İnsanlığın 
süper zeki bir makine inşa etme çabasını –ki bunlar süregelen, ciddi 
ve muhtemelen sonuca yakın çabalar– büyütmek ve korumak için 
bir baykuş yavrusu bulmaya çalışan bir serçe sürüsüyle karşılaştırı-
yor. Bu karşılaştırmadan da tahmin edebileceğiniz üzere, insanların 
olası tüm sonuçları detaylı bir şekilde düşünmemiş olabileceğine 
işaret ediyor. 

Kitabın yayımlanması, rasyonalistlerin endişelerinin yaygın-
laşmasıyla aşağı yukarı aynı zamana denk geldi. Fakat anlaşılan o ki 
kitap medyada yeterince anlaşılamamıştı, Terminatör filmine gön-
dermelerle anıldı. İçlerinde Paul’ün de yer aldığı, topluluktan bir-
kaç kişi ise benim değerlendirmemi okumuş ve kitabın özünü anla-
dığıma karar vermişler. Benimle iletişime geçtiler. 
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Sonraki birkaç yıl içerisinde rasyonalistlerle daha iç içe oldum. 
İnternet sitelerini okumaya başladım; jargonu, “güncelleme”, “ataş 
maksimize edici” ve “Pascal’ın gaspı” gibi teknik ve yarı-teknik te-
rimleri öğrendim (bunların ne olduğunu daha sonra açıklayacağım). 
Okunması gerekenleri, özellikle “Diziler’i” okudum (bunları da son-
ra açıklayacağım). İnsanüstü YZ’nin olumlu ve/veya olumsuz olası 
devasa etkilerini kabullendim. YZ’ye dair korkuların yalnızca bir 
parçasını oluşturduğu, dünyaya karşı yaklaşımlarından giderek 
daha da büyülendim. Bu yaklaşım aynı zamanda insanlığı daha iyi 
bir yere taşımak, yıldızlara ulaşmamıza yardım etmek, kendimizi 
yok etmemizi önlemek ve ölümsüzlüğe erişme yolunu bulmak iste-
yen insanlar hakkındaydı. Bununla ilintili bir alt dal, yardım ve hayır 
işlerini daha verimli hale getirmeye adanmıştı. Ayrıca nasıl düşün-
düğümüz hakkında düşünmemize yardımcı olacak yollar hakkında-
dır. İnsan beyninin gerçekleştirmek istediğimiz şeyleri yerine getir-
mede bizi nasıl daha başarılı kıldığına dair en iyi anlayışımızı kullan-
ma ve doğrulara ulaşıp bunları başka insanlarla yardımsever, nazik 
yollarla tartışırken nasıl daha başarılı olunacağı hakkındadır. 

Aynı zamanda insan düzeyinde zekânın hayli yakın olduğunu 
anladım: YZ alanında çalışan çoğu insan bunun önümüzdeki yüz-
yılda, hatta önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde gerçekleşeceğini düşü-
nüyor. Her şeyi hesaba katarsak, buna karşı çıkmak hayli zor. 

Yine de ikiyle ikiyi bir türlü toplayamadım. YZ’nin yakın gele-
cekte olası ortaya çıkışı ve devasa etkileri entelektüel düzeyde anla-
dığım ve kabullendiğim şeyler ama bu ikisinin yol açabileceklerini 
daha içgüdüsel, sezgisel anlamda hâlâ sindiremedim.

İki küçük çocuğumun yaşlılık nedeniyle ölmeme olasılığının 
yüksek olduğu bana söylendiğinde şaşırmamam gerekirdi. O dö-
nemde çocuklarımdan biri iki, diğeri üç yaşındaydı ve daha 90 ya 
da yüz yıl yaşayacaklarını bekleyebiliriz. 90 yıl çoğu araştırmacının 
“insanüstü YZ’nin gerçekleşme olasılığının daha yüksek olduğu” 
öngörüsünde bulunduğu zaman aralığının içinde yer alıyor. Bu 
alandaki pek çok kişiye göre, insanüstü YZ ya hepimizi öldürme ya 
da hepimizi neredeyse ölümsüz insansonrası yarı tanrılara dönüş-
türme potansiyeline sahip. 

O noktaya kadar bu sadece bir akıl oyunuydu ama artık dino-
zorları, Octonautlar çizgi filmlerini ve düşük kalite Pixar filmlerini 
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seven ufaklıklarım Billy ve Ada’dan bahsediyorduk. Nefesim sıkışı-
yordu. Robotların insanların işlerini ele geçireceğinden veya savaşta 
kullanılacaklarından kaygılanan insanlar aklıma geldi ve şunu dü-
şündüm: Buzdağı ile pruva arasında sadece 100 yarda var ve sen güverte-
deki şezlongların sağlam olup olmadığına kafa yoruyorsun. 

2017 sonbaharında California’da olduğum sırada bir dizi bü-
yük orman yangını oldu. Eyaletin kuzeyinde bir milyon İngiliz dö-
nümü büyüklüğünde çalılık ve ormanlık arazi yok oldu; 43 kişi ha-
yatını kaybetti ve özellikle Napa’daki bağ bölgesi civarında binlerce 
ev kül oldu. Bu yangınlar Körfez Bölgesi’nin birkaç mil kuzeyindey-
di. Berkeley’deki gürültülü bir gece kulübünün üst katında yer alan 
küçük ve hüzünlü Airbnb dairesinde uyandığım her sabah yanık 
kokusunu alabiliyordum; duman kimi yerlerde güneşi perdeliyor-
du. San Francisco’da turistik gezintiye çıktığımda Pier 39’dan kuze-
ye doğru baktığınızda körfezin uzak kıyılarının gri bir duman per-
desi ardında kaldığını ve dumanın uğursuz bir sis gibi vadiye yayıl-
dığını görebiliyordunuz. Bir akşam, günbatımını izlemek için Ber-
keley yerleşkesinin arkasındaki büyük tepeye tırmandım, neredey-
se görünmez hale gelen 13 mil uzaktaki Golden Gate Köprüsü’nün 
ardında batan güneş duman yüzünden kocaman kanlı bir top gibi 
gözüküyordu. iPhone kameramın yakalayamadığı ürpertici bir gö-
rüntüydü. (Berkeley’nin arkasındaki tepede, güneşin tüm o duman 
içerisine batışını izlerken yerdeki kuru otlarda sigarasını söndüren 
birisini bile gördüm. Yakasından tutup ona bağırmak istedim.)

Biraz uzakta her şey yanıyor, insanlar ölüyordu ama burada, bu 
küçük konforlu uygarlık bölgesinde, kimsenin umurunda değildi, 
duman evlerinin üzerinden savrulurken bile. Umursayan birkaç 
kişi tıbbi maske takmıştı – yakıcı bir ölüm karşısında insanlar astım-
dan endişe ediyordu. Buzdağları ve şezlonglar. 

Bu benzetme çok gülünç elbette. Berkeley’de kimsenin gerçek-
ten yanarak ölme ihtimali yoktu fakat var olan akciğer rahatsızlıkla-
rının daha kötü hale gelme ihtimali vardı. İnsanlar tamamıyla sağ-
duyulu davranıyordu. Yine de on yıldan uzun bir süredir gazeteci-
lik yapıyorum ve gözünüzün önündeki klişe ve apaçık benzetmele-
ri göz ardı ederek bu meslekte bir yere gelemezsiniz. Ben de sorma-
ya başladım: (Mecazen, belki gerçekten) yanarak mı öleceğiz? 
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