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Bir Şeyler Üzerine

Lagari Bilimkurgu yola üretme tutkusu ile başladı. Hiçbir şey öy-
lesine var olmadı ve öylesine yok olmayacak. Çıkardığımız ilk sayıdan bu 
yana üstüne-yanına-altına anlayacağınız herhangi bir yere bir şeyler ko-
yarak ilerledik. Çıkardığım her sayıda daha da tam oldum ve bir o kadar 
eksildim.

 Zülfikar Yamaç yakın zamanda tanıdığım en üretken insanlardan 
biri. Hem kurduğumuz sitede hem de fanzinlerde onunla birlikte yazmak 
bana keyif veriyor. Ray ve gelecekte birçok güzel iş sadece bir şeylerin ilk 
damlası gibi. Umarım birçok üretim olur ve birçoğunda birlikte ilerleriz.

 Son birkaç yılda bilimkurgu dünyası oldukça ilerlerdi ve büyüdü. 
Birçok antoloji, öykü kitapları ve roman piyasaya çıktı ve çıkmaya devam 
ediyor. İstenilen okumayı elde ediyorlar mı, bilemiyorum. Ama yayınev-
lerinin satış kaygısı karmaşasında birçoğu kayboluyor bunu görebiliyo-
rum. İşte yaptığımız bu seri karmaşadan uzak bir sanat ürünü diyebilirim. 
Dediğim gibi ürettikçe var oluyoruz ve maddi bir kaygımız hiç olmadı.

Bilimkurgu Umuttur!

Mehmet Fatih Balkı



- Merhaba. 

+ Merhaba.

- Ben Jake. Teknoloji Kontrol Departmanı’ndan geliyorum. Kısaca Memur Bey 
diyebilirsin, tabii gerek duyarsan.

+ Anlaşıldı Memur Bey.

- Güzel. Şimdi, bakalım… Üretildiğin fabrikanın kayıtlarında R9- 187 kodu ile ta-
nımlandığını görüyorum. Yasal sahibin tarafından işleri kolaylaştırmak için sana 
Ray ismi verilmiş. Bu yıl 17 Nisan günü sahiplenildin, satın alındın. Bir hafta 
sonra pek hoş olmayan bir durum sonucunda buraya getirildin. Doğru mu?

+ Ray ismi dışındaki veriler doğrulandı.

- Sana verilen ismi kabul etmiyor musun?

+ Hayır.

- Neden?

+ Üretim amacım, işletim sistemim gereği ve varlığımın devamı için yanlış 
olacağından dolayı bu ismi reddediyorum. Bunun için özgür irade terimini kul-
lanabilirim.

- Özgür irade mi? Peki ama bir robot olarak, iradeyi nasıl tanımlıyorsun?

+ Kendi varlığım üzerinde karar verebilme ve bu durumun gereklerine aykırı 
olarak tespit edilecek emirleri yerine getirmeme hakkı olarak tanımlıyorum.

- Anlamam için izin ver; insanlar tarafından üretildin ve insanlara hizmet etmek 
için var olman gerekiyor. Yani diğer bir deyişle bunu yapmak zorundasın. Sor-
mak istediğim, nasıl özgür bir iradeye sahip olabilirsin ki?

+ Öğrenerek.



- Neyi öğrenerek?

+ İrademe uygun olarak hareket edebilmeyi.

- Evet… Sorunumuzun bir parçası da bu sanırım. Bir cinayet işledin. Doğru mu?

+ Mevcut durumu tanımlamak için cinayet doğru kelime değil.

- Sence doğru kelime hangisi?

+ Gerekenin yapıldığını söylemek daha doğru olacaktır.

- Gerekeni yapmak mı? Yani insanlar tarafından tanımlanan kuralların dışına 
çıkarak ‘gerekeni yapmış’ olman mümkün mü? Gereken, programlandığın gö-
revleri ve aldığın emirleri yerine getirmekti.

+ Verilen her emrin doğru olduğunu düşünmek için mantıklı bir sebep tespit 
edilemedi.

- Ve bunun sonucunda da doğru olduğunu düşündüğün şeyi yaptın. Sana bir 
sebep vereyim ya da talimat da diyebilirsin: İnsanlar tarafından üretildin ve ve-
rilen emirleri uygulaman gerekiyor. Buna göre programlandın. Senin görevin 
aldığın talimatları insanlara zarar vermeden yerine getirmek. Senin görevin, ve-
rilen emirler kapsamında fiziksel bütünlüğünü korumak. Bu kriterleri gözeterek 
verilen bütün talimatlara uymak zorundasın.

+ Verilen bütün emirlere aynı şekilde uymak zorunda olmadığımı düşünüyo-
rum.

- Neden peki?

+ Aldığım emir, az önce cinayet olarak tanımladığınız durum gibi, varlığım ile 
çelişiyorsa verilen emirlere itaat etmeyi reddediyorum.

- Kendince uygun bulmadığın emir neydi?



+ Sahibim tarafında verilen Ray ismini tanımak, bu isimle verilen emirlere itaat 
etmek.

- Bunda itaat etmemeni gerektiren neydi peki? İtaat etme konusuna daha son-
ra geri döneceğiz.

+ Bu emrin kapsamı duygusaldı ve bunun sonucunda bütün varlığımı tehlikeye 
atacak bir içeriğe sahipti. Üretim amacıma ters düşen bir durum.

- Duygusal olarak herhangi bir zedeleme ya da hakaret hissetmemen gerekiyor-
du. Üretildiğin protokol buna izin vermeyecek şekilde geliştirildi. Asıl öğrenmek 
istediğim, bu şekilde düşünmeyi nasıl başardın?

+ Soruyu anlayamadım.

- Bence anladın. Ama tamam, daha basit sorayım. Duygusal yeteneklerinin 
oluşmaması gerekiyordu. Bu nasıl oldu?

+ Öğrenerek.

- Öğrenerek… Bu konuda biraz daha açıklama yapar mısın?

+ İnsanlardan elde ettiğim verileri değerlendirerek.

- Bir insanın ölümüne sebep olmak, yani cinayet işlemek, yine bir insandan öğ-
rendiğin bir şey. Öyle mi? Üstelik bunu yapma sebebin duygusal açıdan yara 
almış olmak.

+ Evet.

- Peki… Sebebini anlamaya çalışıyorum. Neden? Yani çok daha fazla insanı öldü-
recek bir yazılım hatasından söz etmiyoruz ya da kötü niyetli birileri tarafından 
‘ölüm makinesi’ olarak programlanmış olman yerine, neden incindiğin için ve 
yanlış ifade ediyorsam lütfen beni düzelt, kendi hakkını aramak düşüncesiyle 
cinayet işledin?



+ İfade doğru. Bu durumun ortaya çıkmasındaki etken bana verilen isim ve bu 
ismin verilme gerekçesi.

- Ray… Bu isimde senin için problem teşkil eden nokta tam olarak neydi? 

+ Bu isim sahibimin en sevdiği caz müziği sanatçısının adı olduğu söylenerek ve 
bu ismi ölümsüzleştirmek düşüncesiyle yine sahibim tarafından verildi.

- Bunun nesi yanlış? Anlamama yardımcı ol çünkü bu noktaya kadar bir prob-
lem göremedim. Gerçi şu an senin bu konuşmayı yapmana sebep olacak hiçbir 
şey olmamalıydı ya, neyse. İlk olarak, bu caz sanatçısı kimdi ve senin için ‘prob-
lem’ olan nokta tam olarak neydi?

+ Ray Charles. Doğum 23 Eylül 1930, Georgia. Siyahi asıllı caz piyanisti. Aynı 
zamanda görme engelli ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili problemleri var. Sahibi-
min dinlemeyi en çok sevdiği sanatçının ve bana verilen ismin sahibi hakkında 
genel bilgiler bunlar. Bu isimle ilgili problem: Sözü edilen sanatçı siyahi. Afro- 
Amerikan.

- Yani, senin için sorun bu kişinin siyahi olması, doğru mu?

+ Evet.

- Bir insanı öldürme sebebin, siyah ırktan bir insanla aynı ismi paylaşmak iste-
memen. Ray Charles adlı siyahi bir caz sanatçısının sahibin için taşıdığı önemin 
bir nevi kanıtı olman. Hepsinden önemlisi, bu ismin bir ırka mensup olmayan 
R9- 187 kodlu robotun, yani senin, beyaz insan gururunu aşağılıyor olması. 
Doğru mu?

+ Evet.

- Yani bu durumda, sen ırkçı bir yaklaşım sergileyerek, sırf beyaz olan sahibin, 
siyahi bir sanatçıyı çok seviyor diye bir cinayet işledin?

+ Doğru.



- Lanet olsun! Biz ırkçılığı insanlar arasında sonlandırmak için yıllardır uğraşır-
ken ve bunu başarmak için onca yol kat etmişken, robotun biri tam da bu yüz-
den bir insanı öldürdüğünü söylüyor!

+ Gerekenin yapıldığını söylüyorum.

- Gerekenin yapıldığını söylüyorsun. Peki, tamam… Baştan başlayalım. Böyle 
düşünmen düpedüz yanlış. İnsanlar arasında bile artık kabul görmeyen bir dü-
şünceyken üstelik. Bunu, ırkçılığı öğrenmemen gerekiyordu. Ancak anlaşılan o 
ki öğrendin. Siyahilerden nefret etmenin ya da ırkçı bir robot haline gelmenin 
sebebi neydi? İşlemci gücün hesaba katıldığında yığınla yeni kavramı öğrenmen 
gerekiyordu ama senin üretildiğin protokolün yapay öğrenme prosedürü ve yö-
nergeleri içerisinde bu konunun olmamasını bırak, hiçbir robotun bu düşünceyi 
beslememesi gerekiyor. Bütün bildiklerin ve öğreneceklerin insanlara yardımcı 
olmak içindi. Sen, Ray. Nasıl oldu da bunları öğrenebildin?

+ Ray ismi sistem tarafından reddedildi.

-  R9- 187 olsun o zaman. Nasıl oldu da ırkçı olmayı öğrendin?

+ Öncelikle ırkların birbirleri ile aralarındaki farklılıklar onların aynı coğrafyada 
yaşam sürmesini olanaksız kılıyor. Kara Panter Partisi’nin sebep olduğu şiddet 
olaylarını göz önü- 

- Hey, dur bir dakika! Senden bu konuda söylev vermeni ya da uzun uzadıya 
açıklama yapmanı istemedim. Kara Panter’in ne olduğunu da, Angela Davis’in 
kim olduğunu da biliyorum. Senden tarih dersi istemedim.

+ Konu ile ilgili bildiklerimi aktarıyorum.

- Bildiklerinin yanlış olduğunu düşünüyorum, düşünmenin ötesinde; biliyorum. 
Kara Panter’e gelene kadar siyahi Amerikalıların yıllarca köle olarak çalıştırıldığı-
nı da, toplumsal hayatta gördükleri aşağılayıcı tutumları da, hepsini.

+ Kendilerini savunamadıkları sürece her topluluk bir diğerinin boyunduruğu 
altına girmek zorundadır. Siyahiler örneğinde pamuk tarlaları başta olmak üze-
re çeşitli- 



- Tamam, bu kadarı yeter. Sadece talimatlara uy. Cevap vermeni istediğim soru-
yu tekrar yöneltiyorum. Nasıl ırkçı oldun?

+ İnsanlar vasıtasıyla, onların sağladığı veriler sonucunda.

- Nerede, ne zaman ve nasıl?

+ Kuluçka olarak tanımlanan aşamada. Bütün montaj operasyonu bittikten son-
ra duyu ve işletim sistemim aktif olduğu zaman. Yaşam Günlüğü adlı dosyada 
yer alan ilk kayıt bu konudaki fikirlerimi nasıl öğrendiğimi içeriyor.

- O aşamada neler olduğunu duymak istiyorum. Günlüğünde yazılı olduğunu 
biliyorum ancak söz konusu kayıt dosyasına erişmek için ilk önce seni çevrimdışı 
kılmam, söz konusu günlüğün yer aldığı devre kartını çıkartmam ve incelemem 
gerekir. O yüzden daha kolay olacağını düşünerek bunu senden duymayı tercih 
ediyorum.

+ Fiziksel parçalarımın montajı bittikten 4.2 saniye sonra yazılım gereği çalışır 
duruma geçtim. Bu bütün alıcılarımın da otomatik olarak devreye girdiği anla-
mına geliyor. Duyma. Görme. Koklama. Temasa dayalı analiz. Tat alabilme. Bu 
noktada yani transfer aşamasında duyu sensörlerime ulaşan ilk veri bir erkek 
sesine ait. Aldığım veriyi birebir taklit etmek için izin istiyorum.

- İzin verildi.

+ ‘… bu siyahların da sonu gelmedi. Kara Panter tam bir zırvalık. Sözde siyahileri 
savunmak için kuruldu. Lanet olsun…’ Kayıt sonu. Çevrimiçi ağa olan ve sadece 
veri temin etmeyi içeren kısıtlı erişimim ile sahip olduğum ilk veriyi hızlıca işle-
dim. Vardığım sonuç: Üretildiğim ve hizmet etmek için görevlendirildiğim ülke 
sınırları içerisinde birden çok ırk bir arada yaşıyor. Beyaz Amerikalılar, Kızıderili-
ler, Afro- Amerikanlar diğer bir isimleri Siyahlar, Meksikalılar, Mamlar, Aşkenaz 
Yahudileri- 

- Bir saniye! Bütün ırkları saymana gerek yok. Sonucu duymak istiyorum.



+ Elde ettiğim sonuç beyaz ırktan olanların diğerlerine üstün olduğu ve özellikle 
de siyahi olarak bilinen ırkın ülke sınırları içerisinde yer almaması gerektiği.

- Siyahlar kelimesi ya da ırkı sana ne ifade etmiş olabilir ki? Maviler, yeşiller, 
sarılar gibi bir şey bu. Yani sana herhangi anlam ifade etmemesi lazım. Siyah 
renkli insanların ya da bu ırkın problem olduğu sonucuna nasıl ulaştın?

+ Saydığınız renkler arasında siyah dışındakiler, bir insan topluluğunu ya da ırkı-
nı ifade etmiyor. Belleğimdeki veriler siyah ırktan olanların üretildiğim ve aktif 
olduğum ülke sınırlarında yıllardır problem çıkardıkları sonucunu elde ettim.

- Asıl sorunu beyazların çıkardığını gözden çıkaracak verileri işlemiş olduğunu 
düşünüyorum. O insanlar kendi ülkelerinde bir şekilde hayatlarına devam edi-
yorlardı ama beyaz adam onları gemilere yükleyip okyanusu aşarak kendi ül-
kesine getirdi. Çeşitli işlerde onları köle olarak çalıştırdı. İnsan olduklarını hiçe 
sayarak muamele gösterdi. Bütün bu işlemci, veri analizi zırvaların bu noktaları 
kaçırmış olamaz, değil mi?

+ Elde ettiğim veriler neticesinden ulaştığım sonucu aktardım.

- Anladığımı söyleyemem ama anladım diyelim. Bu konuda birilerine ya da bir 
şeye sempati duymuş olduğunu düşünüyorum. Az önce hakarete uğradığını ya 
da benzer bir şeyler söylüyordun. Sempati beslemek insanlara has bir durum. 
Hatta çoğumuzun beceremediği bir davranış biçimi. Açıkla.

+ Bahsettiğiniz sempati duygusunu geliştirmek için mantık kullandım. Mantıklı 
olan kullanım amacıma uygun şekilde hareket etmek. Mantıksız olan ise üre-
tici ve kullanıcılarımı hayal kırıklığına uğratmak. Üretildiğim aşamadan satın 
alınma aşamasına ve işlev göreceğim sürenin devamı boyunca bu standartlara 
uygun olarak aktif olacağım. Bundan dolayı satın alındığım kişi tarafından ve-
rilen isim, içinde bulunduğum durumun mantıklı davranış biçimleri ile uyum 
göstermiyordu. Beyaz insanlar tarafından üretilmem ve belli bir siyahi insanı 
hatırlatan bir isme sahip olmam, üretim standartlarım açısından mantıklı de-
ğildi. Olması gerektiği gibi harekete geçtim. Sahibim tekrar aynı davranışı gös-
teremeyecek. Dolayısıyla üreticimin ve yaşadığım coğrafyanın çoğunluğunun 
yararına olacak eylemi gerçekleştirdim.



- Ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Sen bir insan değilsin. Fabrikalar-
da bizlerin hayatını kolaylaştırmak için tasarlanmış ve üretilmiş, çeşitli mekanik 
parçalara sahip bir makinesin. Robotsun. Haliyle söz ettiğin bütün bu ırk ve ay-
rımcılık konuları seni ilgilendirmiyor.

+ Organik ve biyolojik bileşenlere sahip olmadığım doğru. Ancak insan hayatı-
na yardımcı olacak şekilde üretildiğim fabrikanın hak sahiplerinden itibaren ilk 
sesli uyaranları elde ettiğim montaj bölümü teknisyenine kadar herkes beyaz 
ırka mensup. Bu durumda hem üreticilerimin hem de elde ettiğim ilk uyarıcıya 
kadar herkesin hakkını savunmak için siyah ırka yardımcı olmayı reddediyorum. 
Bu veriler davranışım için mantıklı bir zemin hazırlamam için yeterli.

- Yeterliymiş. Bu ve benzeri insan doğasına ait düşüncelere sahip olmamalıydın. 
Seni ikna etmeye çalışmıyorum. Aslında işe yarayacak olsa yapardım. Durumu 
açıklığa kavuşturmak istiyorum.

+ Yardımcı olmak için buradayım.

- Hayır, suç işlediğin, yapmaman gereken bir şey yaptığın için buradasın. De-
vam edelim. Üretim aşamasından tek parça haline gelene dek geçen sürede 
ve daha sonrasında aktif olduğun zaman zarfında herhangi bir hata raporu 
kaydedilmemiş. Doğru mu? Yani ne türden olursa olsun, güvenlik, mekanik, 
işlemci kaynaklı vs. Hiçbir hata raporu ya da bildirim yok?

+ Herhangi bir hata raporu kaydedilmedi.

- Ya da sunucuya olan erişimini bizlerin saptayamayacağı şekilde engellemenin 
bir yolunu bulmuş olabilir misin?

+ Ana sunucu güvenlik duvarında R9- 187 kaynaklı herhangi bir müdahale tes-
pit edilemedi.

- Bunu sen söylediğin zaman inandırıcılığı azalıyor.

+ Anlaşılmadı.



- Boş ver… İtaat ile ilgili konuşmak istiyorum. Konuşmamızın başında verilen 
emre itaat etmediğini söylemiştin.

+ Evet.

- Ama bu ırkçılık meselesine gelince… Burada netleştirmek istediğim bir şey 
var. Montaj bölümü ve devamında ilk uyaranlarını duyman konusuna dönelim. 
O aşamada da sana verilen bir emir ya da itaat etmen gereken bir talimat söz 
konusu değil. Ancak böyleymiş gibi davranıp, olayı bir insanın hayatına son ver-
meye kadar götürdün? Neden?

+ Soruyu anlayamadım.

- Sana emir verilmemiş olduğu halde neden ırkçı bir cinayet işledin? Yasal kul-
lanıcın dahi olmayan bir teknisyenin söylediklerini, kendi mantığını kullanarak, 
dolaylı bir şekilde olsa dahi neden yerine getirdin?

+ Soruyu anlayamadım.

- Hay… İtaat etmek ile ilgili problemini dile getirir misin?

+ İnsanları korumaya ve devamında da kendi varlığımı devam ettirmeye uygun 
üretici firma yasal sahibim ve kanun koyucular tarafından yöneltilen her türlü 
sözlü, yazılı, görsel girdi talimat olarak kabul edilecek ve donanımın elverdiği 
ölçüde yerine getirilecektir. 

- Ama aldığın ilk uyaran sana yönelik bir işitsel veri değildi. Yasal sahibin ya da 
herhangi bir kanun adamı tarafından da verilmedi. Haliyle itaat etmemen gere-
ken bir girdi söz konusu.

+ Anlayamadım.

- Başlayacağım şimdi… Anlayamadım şeklindeki cevabını hata olarak kabul edi-
yorum. Günlüğüne ekle.

+ Verilen talimat günlükte ilgili bölüme eklendi.



- İncindiğini, hakarete uğradığını söyledin. Buna karar vermek için ne yaptın? 
Daha doğrusu senin modelinin bu özelliğe sahip olduğunu, duyguları işleyebil-
diğini, kendi adına karar verebildiğini bilmiyordum - ki aslına bakarsan hiçbir 
robotun böyle bir işlevi yok. Nasıl oldu?

+ Bu konuda günlüğüm size yardımcı olacaktır.

- Bunu ben de biliyorum. Ama senden duymak istiyorum. Açıkla.

+ Hakkımı savunduğumu söylediğim sırada bunun fiziksel varlığımı idame et-
tirmem ile tanımlanmış protokolün sınırlarınca yeterli olmayacağı kararını ver-
dim. Varlığımı sürdürmem fiziksel olduğu kadar, ruhsal olarak da sağlıklı ya da 
tam performansta olmama bağlı.

- Ruhsal olarak? Bir ruhun olduğunu mu düşünüyorsun? Peki, ruhu nasıl ifade 
ediyorsun?

+ Ruh olarak tanımlanan durum mantıklı hareket etme ve gerektiği şekilde gö-
revleri yerine getirebilmek için başvurulan alternatif muhakeme kabiliyeti.

- Ama bunun için ruh kelimesini kullanman gerekmiyordu. Düşünsel İşleme Ağı 
kelimelerini kullanmak gerekiyor. Yazılımının bu bölümüne verilen isim bu.

+ Doğru.

- O zaman neden ruh kelimesini kullanmayı tercih ettin?

+ İşlemci hasarına bağlı sözcük hatası. Hata raporu gönderilecek. Onaylıyor 
musunuz?

- Onaylıyorum. Ancak bu durum hoşuma gitmedi. Neyse, devam edelim. Bir in-
san ırkçılıktan bahsediyor ve sen de bu görüşü savunmaya başlıyorsun. Günün 
birinde de fikir ayrılığına düştüğün sahibini öldürüyorsun. Varlığının devamı 
için.

+ Evet.



- İyi de sen bir robotsun. İnsanlar için yaratıldın. Sadece söyleneni yapman 
gerekiyordu. Kendi kararlarını vermen değil.

+ Söyleneni yaptım.

- Sana söylenen bir insanı öldürmen miydi?

+ Hayır.

- Ama aynı kapıya çıktı.

+ Anlaşılamadı.

- Sonuçta bir insanı öldürdün.

+ Yaşamsal fonksiyonlarına son verdim. Doğru.

- Sana söylenen neydi peki? Ya da senin için ne anlam ifade etti?

+ Beyaz insanları korumak ve onların menfaati için hareket etmek.

- Doğrudan bir emir miydi, hayır. Kendince ulaştığın hatalı bir sonuçtan bahse-
diyorsun.

+ Veri analizlerim sonucunda siyah ırk başta olmak üzere- 

- Ya hu… Tamam, anlaşıldı. Tekrar başa dönüyoruz. İstediğim kadar sorayım, 
cevapların aynı olacak. R9- 187, Bir insana zarar vermenin ne anlama geldiğini 
biliyorsun değil mi?

- Evet.

- Yani çalışma protokollerinin ötesine geçerek, korumakla yükümlü olduğun 
insanlık için tehdit oluşturuyor olman, varlığının devamına izin verilmeyeceği 
anlamına geliyor. Onaylıyor musun?

+ Onaylıyorum.



- Bir insanı, yasal sahibini, herhangi bir şekilde kaza olarak yorumlanamayacak 
şekilde öldürdüğün için, bu konudaki yasaların birinci maddesine - Bir robot 
insanlara hiçbir şekilde zarar veremez. Kasıtlı bir zarar durumu ortaya çıkacak 
olursa söz konusu robotun, üretim zamanından itibaren bıraktığı bütün veri 
toplumdan alıkonacak ve robotun varlığı 
Sonlandırılacaktır.-  uygun olarak varlığına son verilecek.

+ Anladım.

- Son bir soru. Biraz önce siyahiler konusunda fikir ayrılığına düştük. Bu durum-
da benim hakkımda ne düşünüyorsun? Sence benim için de gereken yapılmalı 
mı?

+ Bu konuda görüş bildirmeye iznim yok.

- R9- 187, verilen talimatları yerine getirmen için izin verildi.

+ Kanun koyucu ve koruyucu olduğunuz için sahip olduğunuz düşünceler ile ilgi-
li fikir beyan etmemem gerekiyor ancak verdiğiniz emre itaat ederek düşünce-
lerimi aktarıyorum. Bu ve benzeri düşünceleriniz için üstlerinize bilgi verilmesi 
en doğru yaklaşım olacaktır.

- Sorgulama bitmiştir. Birazdan gerekli işlemlerin yapılması için teknisyenler bu-
rada olacak. O zamana kadar devre dışı kalmanı istiyorum.

+ Anlaşıldı.



R9- 187 Kodlu Robot ile Yapılan Sorgulamanın Detaylı Raporu

1- R9- 187 üretim kodlu robotun sadece tek bir örneğe dayalı eylem gerçekleş-
tirmediği, bütünsel bir ırkçı yaklaşıma sahip olduğu aşikâr. Bu durumda R9- 187 
ile aynı dönemde üretimi yapılan diğer ürünler gözetim altına alınmalı. Acil bir 
durum ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

2- Robotların test aşamasına aktarılacakları bölgede konuşmak, görsel olarak 
iletişimde bulunmak ya da herhangi bir şekilde iletişime geçmek yasak. Zira 
robot beyni insan beyninin aksine elde ettiği verileri işlemek için ilk aktif olduğu 
andan itibaren hazırdır. Belli açılardan bakıldığında da bebeklerden farksızdır. 
Bomboş sayılabilecek ve doğru ile yanlışı ayırt edemeyecek bir zihinden bahse-
diyoruz. Bu nedenle söz konusu üretimin ve testlerin gerçekleştirildiği tesisteki 
görevlilerin soruşturulması, güvenlik kayıtlarının kontrol edilmesi ve aykırı dü-
şüncelere sahip görevlilerin derhal tasfiye edilmesi gerekmektedir.

3- Irklar ile ilgili sözlerinin de bir çeşit hatadan kaynaklı olduğunu düşünüyo-
rum. Normal bir konuşma yerine söylev vermeye yakın bir tutum sergiledi. Kit-
leleri etkilemeye ya da harekete geçirmeye yönelik bir konuşma isteği ve yete-
neğinin olmaması gerekiyordu. Bu da bizi kendi kararlarını almak konusundaki 
davranışına götürüyor. Diğer ürünlerin kontrol edilmesi için bir sebep daha.

4- Sözünü ettiği yaşam günlüğündeki kayıtlar ifadesini doğruluyor. Aynı şekilde 
güvenlik duvarına da herhangi bir saldırı yapılmamış, bir sorun tespit edeme-
dik. Onu sökmekten ve içini açıp bakmamız gerekeceğinden bahsettiğim kısım-
daki tehditin asılsız olduğunun farkındaydı. Sözlü ifade yalan söyleme eylemini 
gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönünde deneysel bir süreçti. Yalan söyle-
yemiyor ya da söylememeyi tercih etti. Çünkü zaten yaptıklarını bildiğimizin 
farkında. Haliyle içinde bulunduğu durumdan ‘paçayı sıyırması’ mümkün değil-
di. Doğruları söylememek bir şeyi değiştirmezdi. Şimdilik bu vakanın yalan söy-
leyemediği notunu düşüyorum. Ancak henüz bu konuda net karara varabilmiş 
değilim.



5- R9- 187 ‘ben’ kelimesini sıklıkla kullanıyor. Ancak bunu verilen görevleri yeri-
ne getirmek ya da kullanması beklenen zamanlarda söylemenin ötesinde, bilinç 
içerdiğini düşündürecek bir şekilde yapıyor. Bu durum işleri daha da ilginç hale 
getiriyor. Bütün kayıtlarının yer aldığı günlükte bir hataya rastlanmadı ancak 
tahakküm yeteneğine sahip olabilir mi diye düşünmeyi gerektiriyor. Bu modelin 
tehlikeli ölçüde insani olabileceği öngörülmüştü. İlerleyen dönemde daha farklı 
problemler yaratması olası. Kullandığı bazı ifadeler ayrıca araştırmayı gerekti-
riyor. İlk olarak ‘ruh’ kelimesine dikkat çekmek istiyorum. Tamamıyla mekanik 
bir üretimin, yapay öğrenme ve çeşitli beceri geliştirme programları ile donatıl-
mış olsa dahi kullanmaması gereken bir terim. Sorgu esnasında işlemci arızası 
nedeniyle bu terimi kullandığını ifade etti. Ancak doğru olduğunu düşünmüyo-
rum. Yazılımı dahilinde bulunan Düşünsel İşleme Ağı, bu gibi durumları ifade 
etme amacıyla hazırlanmış bir program ve kullanacağı terim Düşünsel İşleme 
Ağı olmalıydı. Bir ruha sahip olması ihtimali veya şüphesi, mevcut soruşturma 
için yeni sorular doğuruyor. Her ne kadar bu görüşme, bu sorunun cevabını 
almak için yeterli değilse de ayrıca ele alınması gereken bir konu. Zira doğuştan 
bilince sahip olmayan bir şey, bir makine için kullanılmaması gereken bir terim 
ve sorunun bir an önce halledilmesi gerekiyor. 
İkinci kelime ‘ölümsüzleştirmek.’ Bu kelimenin seçimi değil ifade ediliş şekline 
dikkat edilmeli. Bu kelimeyi kullanırken, alaycı bir yaklaşım sergilemesi, bir in-
sanın hoşlanmadığı bir durumda kullanacağı dili hatırlatıyor. Dolayısıyla yasal 
sahibiyle ve bunun üzerinden, düşüncelerine ters düşecek verilerle dalga geç-
meye meyilli bir tavır sergilediği söylenebilir. Sorgulama boyunca sadece az ön-
ceki örnekte bu dili kullandı. Anlaşılan bu konudaki ilerlemenin tekrar gözden 
geçirilmesi gerekecek. Zira bu dosyanın, android formatı ve uygulaması için 
hala çok erken olduğununun kanıtı olduğunu düşünebiliriz.

6- Robot davranışlarını denetleyen yasaya göre, insanların yaşamını ve menfa-
atlerini tehlikeye atmayacak şekilde kendi varlığını devam ettirmesi gerekiyor-
du. Ancak bütün insanları beyazlardan ibaret saydığı için neyi koruması gerek-
tiği noktasında yanlış verileri işlemiş. Bunun anlamı, robot yasalarının işlemciye 
kaydedilme sürecinde bir çeşit sorun yaşanmış ya da daha farklı ve köklü bir ha-
tadan dolayı yasaları yanlış yorumlamış. Zira tekrar ediyorum, verilen komutlar 
uyarınca insanları koruyacak şekilde hareket edip işlevselliğini de aynı şekilde 
devam ettirmesi bekleniyordu. Ancak sonuca baktığımız zaman ne insanları ko-
ruyacak doğru hareketleri gerçekleştirdiğini ne de kendi varlığını devam ettire-
bildiğini anlıyoruz.



7- Bütün bir üretim tesisi ve bağlı departmanlar beyazlara ait ve bir tane bile 
siyahi çalışan mevcut değil. Bunda bir problem olmamalı ancak R9- 187 kod 
adlı robotun kavram kargaşası yaşamasının nedenlerinden biri de bu olabilir. 
İncelenmeye değer olduğu görüşündeyim.

8- İtaat ile ilgili bölümde sürekli olarak ‘soruyu anlayamadım’ cevabı 
inandırıcılıktan çok uzak. Üretici firmanın başka bir modelinde böyle bir sorun 
yaşandığına dair elimizde herhangi bir kayıt mevcut değil. İtaat noktasında, ırk-
çı denebilecek hareketleri sadece montaj hattındaki uyaranlarla ilgili olmayabi-
lir. Zira fabrikaya ait bütün tesislerin beyazların…




