
Yapay Zekâ: Açmaz ve İmkân

BİR varlığa, akıl, zekâ ya da rasyonalite atfettiğimiz zaman, o varlığın 
eylemlerinin akıllıca, zekice ya da rasyonel olduğunu ifade ettiğimiz 

zaman ne demek istiyoruz? Bir varlığın, düşünebilir olduğunu, birtakım 
hedeflere, arzulara ya da niyetlere sahip olduğunu ve o hedefler, arzular ya 
da niyetler kılavuzluğunda eyleyebilir olduğunu söylediğimizde o varlığa 
ilişkin tam olarak ne söylemiş oluyoruz? Bir bedensel hareketi, doğanın 
‘kör yasalarına’ tabi, pasif bir reaksiyon olmanın ötesinde, bir öznenin aktif 
eylemliliği haline getiren zihinsellik hangi şartlarda yeşerebilir? Bir varlığın 
akıllıca eyleyebilmesi için o varlığın bir özne olması ya da öznel deneyimle-
re sahip olması gerekir mi? Açıktır ki, bu ve benzeri sorulara vereceğimiz 
yanıtlar, evreni ve evren içindeki kendi konumumuzu tam manasıyla anla-
yabilmemiz ve anlamlandırabilmemiz için vazgeçilmez önemdedir.

Yirminci yüzyılın ortalarına değin bu sorulara yanıt arayışı, büyük oran-
da felsefenin tekelinde olan bir uğraştı. Bu tarihlerden önce, zihinselliğin, 
akılsallığın, zekanın, rasyonalitenin, öznelliğin, öznel deneyimlerin doğa-
sını açığa çıkarma arzusunun yönlendirilebileceği tek mecra, kaçınılmaz 
olarak felsefe idi. Günümüzde bu durum geçerliliğini yitirmiş görünmek-
tedir. ‘Yapay zekâ’ adı verilen disiplinin ortaya çıkışı, tarihte ilk kez, akıl-
sallık sorusuna bilimsel araştırma yöntemleriyle —felsefeyi içererek ama 
felsefenin ötesinde— yaklaşabilmenin imkânlarını sunmuştur. Yapay zekâ 
disiplininin belirişi, evrenin en büyük gizemlerinden biri olan akılsallığın 
anlaşılmasında “soyut/felsefi/spekülatif” tartışmaları, “kapalı dil oyunla-
rı”nı aşmanın ve uygulanabilirliğin, somut olan ile temasın, gözleme da-
yalı teori inşasının araştırma repertuarımıza girişini imlemektedir. ‘Yapay 



12

Yapay Zekâ: Açmaz ve İmkân

zekâ’ ifadesini her duyuşumuzda heyecanlanmamız, kanımızın biraz daha 
hızlı akışı, kalbimizin bir miktar daha hızlı çarpışı bundandır.

Yapay zekânın akılsallık sorununa yaklaşımını belirleyen temel pren-
siplerinden biri, “Eğer nasıl kuracağını/inşa edeceğini bilmiyorsan, nasıl 
çalıştığını da bilmiyorsun” şeklinde özetlenebilir. Bu prensibe göre, komp-
leks/parçalı bir varlığın nasıl inşa edileceğine dair bilgi, o varlığın yerine 
getirdiği işlevleri nasıl yerine getirebildiği —genel olarak nasıl işlediği— bil-
gisi için vazgeçilmezdir. Akılsallığın kompleks bir varlığın işlevlerinden 
biri olduğu fikrini söz konusu prensip ile birleştirdiğimiz zaman, akıllı bir 
varlığın nasıl inşa edileceği bilgisinin o varlığın akılsallık işlevini nasıl yeri-
ne getirebildiği —akılsal olarak nasıl işlediği— bilgisi için vazgeçilmez oldu-
ğu sonucuna varırız. Bu bakımdan, yapay zekâ, öncelikle akılsal bir varlık 
inşa etme girişimidir çünkü, açıktır ki, akılsal bir varlığın nasıl inşa edile-
ceği bilgisi, o varlığı inşa etme girişiminde bulunmadan edinilemez. İnşa 
etme bilgisi, inşa etme girişimini gerektirir; bundan ötürü, yapay zekâ, uy-
gulamalı boyutu —düşünen makineler yapma girişimi— asli bir disiplindir.

Elbette, uygulamalı boyutun asli oluşu, teorik boyutun varolmadığı ya 
da ihmal edilebilir olduğu anlamına gelmemektedir. Bir varlığı inşa etme 
girişimi, o varlığın doğasına ilişkin bir kavramsal bir kavrayışı, spekülas-
yonu, geniş anlamıyla bir vizyonu varsayar. “Ne inşa etmek istiyoruz?” so-
rusunun cevabını vermeden inşa etme işlemine başlayamayız. Dolayısıyla, 
akıllı bir varlığı inşa girişiminde bulunabilmek için akılsallığın doğasının 
ne olduğu sorusunun hâlihazırda yanıtlanmış olması gereklidir ve bu da 
yapay zekânın temel önemdeki teorik boyutunu oluşturur. Teorik boyut, 
uygulamalı boyutu hayata geçirebilmenin koşulunu hazırlar.

Yapay zekâ disiplini, tam da bu noktada bir açmazla karşılaşıyor gibi 
görünür. Eğer teorik boyutun varlığı, uygulamalı boyutun varlığı için vaz-
geçilmez önemde ise, akılsallığın doğasına ilişkin teorik spekülasyonda 
bulunmadan uygulamalı boyutun işlerlik kazanması mümkün değil ise, bu 
durumda uygulamalı boyutun işlerlik kazabilmesi mümkün görünmemek-
tir. Bunun nedeni, akıllsallığın doğasının ne olduğuna dönük üzerinde gö-
rüş birliğine varılmış bir görüşün bulunmamasıdır. Akılsallık, genel olarak 
bir iletişim sistemi gerektirir mi? Ya da, daha spesifik olarak, akılsallık, 
insan dili gibi sofistike bir iletişim sistemi gerektirir mi? Akılsallık, öznel 
bir deneyim dünyası gerektirir mi? Akılsallık, geleceğe ilişkin beklentilere 
sahip olmayı  gerektirir mi? Akılsal bir varlığın beklenmedik durumlara 
adapte olabilmesi gerekir mi? Akılsal bir varlık, dünyaya ilişkin düşünce-
lerini deneyimleri çerçevesinde nasıl günceller? Düşüncenin parçalarını 
oluşturan kavramlar nelerdir? Bir kavrama sahip olmak ne demektir? Bu 
felsefi sorular, ucu açık bir biçimde uzatılabilir. Fakat öyle görünüyor ki, 
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şu dar soru örneklemi dahi, teorik boyutun, bizleri sonu gelmez, dipsiz 
kavramsal sorunlara sevkettiğini ve böylelikle uygulamalı boyutun sonu 
görünmeyen, belirsiz bir gelecek zamana havale edildiğini göstermektedir. 
Felsefenin hayaleti, yapay zekânın üstünde dolaşmaktadır.

Teorik boyutta ilerleme kaydetmeden, yapay zekÂ için vazgeçilmez 
önemde olan uygulamalı boyutu hayata geçiremeyiz. Fakat sorun şu ki, 
teorik boyutta genel bir görüş birliğini sağlayan ilerleme kaydetmek müm-
kün görünmemektedir. Öyleyse, yapay zekâ başlamadan bitmeye mahkum 
değil midir? Yapay zekâ bu açmazı nasıl aşabilir? Tam da bu esnada, sahne-
ye ünlü İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing girmektedir. 
Turing tarafından kaleme alınan, 1950 yılında Mind dergisinde yayımlanan 
ve bu sayıda çevirisini okuma fırsatı bulacağınız “Hesaplama Makineleri 
ve Zekâ” başlıklı makale, bu açmazın nasıl aşılacağına dair kritik önemde 
bir öneriye sahiptir ve bu bakımdan yapay zekâ disiplini için tam mana-
sıyla ‘ufuk açıcı’ bir işlev görmüştür. Turing’e göre, teorik boyutun felse-
fi/spekülatif sorunlarını pas geçerek işin uygulamalı boyutuna sıçramak 
mümkündür çünkü elimizde bir varlığın akla sahip olduğuna, düşündü-
ğüne kanaat getirmemizi sağlayacak yeterlilikte operasyonel bir test bu-
lunmaktadır. Turing, bu teste “taklit oyunu” adını vermektedir ve bu oyun 
günümüzde sıklıkla “Turing Testi” olarak anılagelmektedir. Bu kısa editör-
yal yazıda taklit oyununun/Turing Testi’nin tarifini yapmayacağım; emi-
nim, meraklı Pasajlar okurları bu sayıda kendilerine sunulan, bu oyunun 
Turing tarafından kaleme alınmış orijinal hâlini bizzat Turing’ten öğrenme 
fırsatını kaçırmayacaktır. Can alıcı nokta, Turing’e göre, taklit oyununu 
oynayabilen bir varlığın akıl sahibi, düşünen bir varlık olduğunu söyleme-
miz gerektiğidir ve taklit oyununu oynayabilen bir makineyi inşa girişimi 
ise “akılsallık/düşünce nedir?” sorusunu yanıtlamadan da yapılabilir. Ve, 
eğer durum böyleyse, taklit oyunu yapay zekâya teorik boyutun paralize 
edici boyunduruğunu kırma ve varoluş temellerini sarsan bir açmazdan 
kurtulma fırsatı sunmaktadır.

Turing Testi, yapay zekâ disiplini açısından özgürleştirici ve ‘oyun ku-
rucu’ bir proje önerisi işlevi görmüştür. Fakat teorik boyutun taklit oyunu 
sayesinde görmezden gelinebileceğine ilişkin varsayım aşırı iyimser değil 
midir? Teorik boyuta ait ‘felsefi/spekülatif’ soruların taklit oyunu vasıta-
sıyla gerçekten pas geçilebileceğine inanmak, safdil bir ‘yaptık-oldu’culuk, 
işin püf noktasını kaçırmaya yazgılı aceleci bir sonuç alma kestirmeciliğini 
barındırmıyor mu? Akılsallığın, düşünmenin ne olduğuna ilişkin kavram-
sal bir tartışma yürütmeden, inşa ettiğimiz şeyin —ki bu şey taklit oyunu-
nu başarı ile oynasa dahi— akıl sahibi olduğunu, düşündüğünü gerçekten 
söyleyebilir miyiz?
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Taklit oyununu oynayabilecek bir makine yapmayı kendine kutup yıldı-
zı olarak belirleyen yapay zekâ disiplinine yönelik iki temel felsefi eleştiri-
den söz edilebilir. Bu eleştirilerin ilki, bir yandan, Turing Testi’ni geçerli bir 
test olarak kabul ederken, diğer taraftan, Turing Testi’ni geçebilen bir ma-
kinenin mümkün olmadığını iddia eder. Bu eleştiriye imkânsızlık itirazı adını 
verelim. Bu itiraz, bir varlığın Turing Testi’ni geçmesinin o varlığa akılsal-
lık atfetmek için yeterli olduğu fikrini paylaşır ama bir makinenin bu testi 
geçmesinin olanaksız olduğunu ifade eder. Bu itirazın kökleri, Descartes’a 
kadar götürülebilir. Şöyle yazıyordu Descartes: “Sözleri yüksek sesle söy-
leyen, hatta organlarında bazı değişikliklere neden olan bedensel eylem-
ler konusunda bazı sözler söyleyebilen, bir başka yerine dokunulduğunda 
canının acıdığını ve benzeri şeyleri söyleyebilen böyle bir makinenin ya-
pılması tasarlanabilse de, bu makine en şaşkın insanların bile yapabildiği 
gibi karşısındaki yanıtlamak için söyleyeceği şeyleri anlamına göre çeşitli 
biçimlerde düzenleyemez.”1 Descartes’a göre, bir makine, doğası gereği, 
daha önceden belirlenmiş kimi sınırlı bağlamlara bağımlı ve yeni bağlamla-
ra adapte olma esnekliğinden yoksundur. Oysa ki, insan dili gibi sofistike 
bir iletişim sistemi kullanım becerisi, tam da yeni bağlamlara adapte olma-
yı gerektiren bir esneklik gerektirir. Ve bu hâliyle dil becerisi, Descartes’ın 
iddiasına göre, “yaşamın tüm koşullarında bizi devindiren ... evrensel bir 
araç” olan aklın varlığı için en tam göstergedir. Bir makine, Descartes’a 
göre, ilkesel olarak dil kullanım becerisine sahip değildir. Descartes’ın ön-
cülüğü yaptığı imkânsızlık itirazına göre, yapay zekâ disiplini kendisine 
insan düzeyinde dil kullanım becerisine sahip makinelerin inşası gibi ger-
çekleştirilmesi mümkün olmayan bir hedef koymaktan mustariptir.

Yapay zekâ disiplinine yönelik diğer bir temel eleştiri ise Turing Tes-
ti’nin geçersizliği iddia eder. Bu eleştiriye geçersizlik itirazı adını verelim. 
Geçersizlik itirazına göre, bir varlığın Turing Testi’ni başarıyla geçmesi o 
varlığa akılsallık atfetmek için yeterli değildir. Bu itirazın ana mimarı, dil 
ve zihin felsefecisi John Searle’dür. Searle’ün meşhur “Çin Odası” düşün-
ce deneyi geçersizlik itirazının renkli bir tarifini sunar. Bu düşünce dene-
yi, hiç Çince bilmeyen bir kişinin kendisine anladığı bir dilde (örneğin, 
Türkçe’de) verilen çeşitli sentaktik/formel kuralları takip ederek Çince 
biliyormuş/anlıyormuş gibi iletişim kurabilmesinin tasavvur edilebilir ol-
duğunu kabul eder. Fakat, der Searle, açıktır ki, böyle bir kişi sadece Çince 
biliyormuş/anlıyormuş gibi davranacaktır ama gerçekte Çince bilmeyecek, 
Çince ifadelerin anlamlarını anlamayacaktır. Öyleyse, bu durumda, çeşitli 

1 Descartes. (2015). Yöntem Üzerine Konuşma, Çev. Afşar Timuçin ve Yüksel Timuçin, 
İstanbul: Bulut Yayınları.
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sentaktik/formel kuralları uygun olarak işleyip bizimle bir başka insanın 
yaptığı gibi “sohbet eden” bir makinenin de kullandığı dili anladığını söyle-
yemeyiz. Searle’e göre, dil kullanım becerisi kendi başına akılsallığa işaret 
etmez; ancak dilsel ifadeleri anlama faaliyetinden kaynaklı edinilen dil kul-
lanım becerisi akılsallığa işaret edebilir. Halbuki, dilsel ifadelerin sadece 
sentaktik özelliklerine hassas olarak işleyen bir makine, dilsel ifadelerin 
anlamlarını kavramış olmayacaktır ve bu durumda ise bir akılsallıktan söz 
etmek mümkün değildir.

Yapay zekâ disiplini, imkânsızlık ve geçersizlik itirazlarına karşın yolu-
na devam etmektedir. Fakat bunun sebebi, bu itirazlara karşı genel kabul 
görmüş, makul yanıtlar üretilmiş olması değildir. Sebep, daha ziyade, ya-
pay zekânın hatırı sayılır bir kısmının Turing Testi’ni geçebilen bir makine 
yapma projesini rafa kaldırmış olmasıdır. Yapay zekâ disiplini, günümüzde 
büyük oranda, örüntü tanıyabilen, esnek hareket becerisine sahip, verili 
semptomlardan hareketle hastalık tanısı koyabilen, insan sürücüsüz olarak 
trafikte ilerleyebilen (ve bunlara benzer özellikler gösteren) makinelerin 
inşası projesi ile meşguldür. Günümüzde “Turing Testi esintili” sayılabile-
cek başlıca yapay zekâ projeleri arasında, dilden dile çeviri sistemlerinin 
mükemmelleştirilmesi, şiir formunda metin hazırlayabilen ya da verili bir 
giriş metninin devamını getirebilen sistemlerin yapımı sayılabilir. Fakat çe-
viri ve metin üretim faaliyetleri yürüten makinelerin insan düzeyinde dil 
kullanım becerisine sahip olduğu ya da işledikleri dili anladıkları söylene-
mez. Elbette bu nokta, yapay zekâ disiplininin göz alıcı başarılarını ve gün-
delik hayatımıza sağlamakta olduğu doğrudan katkıları gölgede bırakmaz. 
Buna karşın, yapay zekâ disiplininin büyük ölçekte “hedef küçülttüğü” ve 
mücadeleyi daha yerel mevzilerde sürdürmeye yöneldiği de doğrudur. Bu, 
kendi başına eleştirilecek bir konum alış değildir ama esaslı meselenin 
—“evrensel bir araç” olarak akıl sahibi makinelerin inşası projesinin— gü-
nümüzde büyük oranda askıya alındığı da not edilmelidir.
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