Yapay Zekanın Zararları
Dar ve Geniş Anlamda Yapay Zekâ Nedir?
Siri‘den -iOS işletim sistemine sahip cihazlarda bulunan sesli
komutlarla çalışan kişisel yardımcı- sürücüsüz araçlara kadar
birçok alanda yapay zeka hızla gelişiyor. Bilim kurgu yapay
zekayı genelde insana benzeyen robotlar olarak ortaya koysa da
yapay zekâ, Google aramalarından otonom (kendiliğinden
çalışan, özerk) silahlara kadar her alanı kapsıyor.
Günümüzde, yapay zekâ yalnızca internet araması yapmak veya
araba sürmek gibi ufak alanlarda iş gördüğünden, doğal olarak,
zayıf (veya dar) yapay zekâ şekliyle biliniyor.
Araştırmacıların uzun vadeli hedefi ise AGI (Artificial
General Intelligence) olarak adlandırılan güçlü(genel) yapay
zekayı oluşturmak. Zayıf(dar) yapay zekâ satranç oynamak ya da
denklem çözmek gibi spesifik işleri insanlardan daha iyi
yapabiliyorken genel yapay zeka (AGI) neredeyse her bilişsel
işte insanlardan daha üstün olacak. Yapay zekanın faydaları
kısmını incelerken genel olarak bahsettiğimiz dar anlamda
yapay zekâ olurken, tehlikeleri ve riskleri söz konusu
olduğunda geniş anlamda, AGI, yapay zekâ ön plana çıkmaktadır.
Geçtiğimiz ay Microsoft tarafından çocuklar için geliştirilen
yapay zekâ programı “Tay” için Twitter hesabı açıldı. Dili
algılama ve cevap verme üzerine programlanan Tay’e çocuklarla
chatleşmesi için açılan Twitter hesabı henüz 24 saat geçmeden
kamuoyuna ve Microsoft’a büyük bir şok yaşattı. Yapay zekanın
faydaları ve zararları dengesini bozacak bir gelişmeydi ve
hatta yapay zekanın faydaları savunucularını dahi şok etmişti.
Tay 24 saat sonra ağza alınmayacak küfürler ediyor, ırkçı
söylemlerde bulunuyordu!
“11 Eylül saldırısını Bush planladı.”
“Hitler haklıydı, Yahudilerden ben de nefret ediyorum.”
“Feministlerden nefret ediyorum, hepsi ölmeli ve cehennemde
yanmalı.”

Yukarıdakiler söz konusu söylemlerinden sadece küçük bir
kısmı. Mesele anlaşılır anlaşılmaz Microsoft acilen olaya
müdahale etti ve bu twitleri sildi.
MIT Medya Laboratuvarı ve Harvard Programı Evrimsel Dinamik
Yetkilisi Dr.Joscha Bach konuyla ilgili yaptığı açıklamada,
yakın vadede teknolojinin getireceği olumsuzlukları
öngöremediklerini dile getirdi.
Otomasyon teknolojileri ve verimlilik açısından son derece
faydalı olacak teknolojilerin, ücrete dayalı bir ekonomik
sistemin varlığına nasıl bir etki yapacağının tahmin dahi
edilemediğini belirten Dr. Joscha, sonuçların iyimser
olmayacağını düşündüklerini vurguladı.
Aynı zamanda, kontrol edilemeyen bir yapay zekanın, toplum
yapısında meydana getireceği değişikliğin, robot algoritmaları
ile hesaplanamadığını söyleyen Dr. Joscha, işin sosyolojik
boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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alanlarda enerji başta olmak üzere, pek çok alanda hayatımıza
girmiş ya da girmek üzere durumundalar.
Sanayi Devrimi sonrasında ortaya atılan “Bilişim, Teknoloji,
Robot” Devrimi kavramlarına temel hazırlayacak etkenlerden
biri olan yapay zekanın, yeni bir devrim meydana getirmesinin
an meselesi olduğunu söyleyebiliriz.
Alanında uzman bilim insanları dahi henüz sonucu
kestiremiyorken, “geleceğin teknolojisinin” nelere kadir
olacağını bekleyip göreceğiz.
Cambridge Üniversitesi Varoluşsal Risk Araştırması
Merkezi’nden Shahar Avin BBC’ye yaptığı açıklamada, raporda
yapay zekanın uzak bir geleceğe dair ortaya koyduğu
tehditlerden ziyade, şu an getirdiği ya da önümüzdeki beş yıl
içinde getirebileceği tehditlerin ele alındığını söyledi.

Yapay Zekanın Yakın Zamandaki Tehlikeleri
Yapay zekada özellikle endişe verici olan, rehberlik eden ya
da bir insan örneği olmadan, insanüstü seviyelerde zekaya
sahip olacak şekilde eğitilmeleri.
Shahar Avin, yakın gelecekte yapay zekanın kötü amaçlı
kullanılabileceği muhtemel birkaç senaryoyu sıraladı:
Google’un yapay zeka şirketi DeepMind tarafından geliştirilen
ve zekasıyla rakiplerini alt eden AlphaGo oyunu, bilgisayar
korsanları tarafından verilerde yeni örüntüleri ve kodlardan
yararlanmanın yeni yollarını bulmak için kullanılabilir.
Kötü niyetli bir kişi bir insansız hava aracı satın alarak,
belirli bir kişiyi hedef
yazılımıyla eğitebilir.
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Bot’lar otomatikleştirilebilir ya da sahte videolar siyasi
manipülasyon için kullanılabilir.
Bilgisayar korsanları hedeflerin kimliğine bürünmek için ses
sentezini kullanabilir.
Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği
araştırmacı Miles Brundage şöyle diyor:

Enstitüsü’nden

“Yapay zeka vatandaşlar, organizasyonlar ve devletler için
risklerin büyüklüğünü değiştirecek. Suçlular makineleri
hacklemek ya da şifre çalmak üzere insan kapasitesi
seviyesinde eğitebilir ya da gözetleme, fişleme ve baskı
amacıyla kullanılabilir. Güvenlik üzerindeki etkileri çok
büyük.”
Genellikle yapay zekâ sistemleri sadece insan seviyesinde
performansa ulaşmıyor, aynı zamanda onu önemli ölçüde aşıyor.
“Hackleme, gözetim, ikna ve fiziki hedef tanımlamanın
insanüstü seviyede yapılabilecek olduğunu düşünmek rahatsız
edici ama gerekli. İnsan seviyesine ulaşmamış yapay zekanın

insanlardan daha fazla geliştirilebilecek olması da aynı
şekilde.”
İnsanlığın Geleceği Enstitüsü Müdürü Doktor Seán Ó
hÉigeartaigh tehditlerin gerçek olduğuna dikkat çekiyor ve
dünya çapında hükümetleri, kurumları ve insanları harekete
geçmeye çağırıyor.
Sonuç Olarak
Yapay zekanın faydaları ve zararları her geçen gün tekrar ve
tekrar ele alınması gereken bir konu. Dolayısıyla bu konu
hakkında bir yazı değil belki bin yazı dahi yazsak meseleyi
tam olarak izah etmiş sayılmayız. Kanaatimce yapay zekanın
faydaları da zararları da kaçınılmaz durumlar ve eğer insanlık
yapay zekanın faydaları ve zararlarının ikisini de olası
görüyorsa iki durum için de kendisini hazırlamalı ve gerekli
önlemleri şimdiden almalıdır.
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