Bu dünyada bir yerde
bir insan
öldürülüyorsa, bundan
yine başka bir yerde
bir insan sorumlu

Eskiden böyleydi…
Artık algoritmalar karar verecek bu insan(lar) ölsün mü, ölmesin mi, tehlikeli mi değil mi diye!??
UNIC…
Birleşmiş Milletler silahsızlanma ve silah kontrolü teşkilatı…
Teşkilata bağlı 89 devlet…
Ahlaki bir konuyu görüşüp, karara bağlama niyetindeler.
Yapay “zeka”
Bilgilerin güvenliği, sistemlerin…
Eksiksiz, güvenilir şekilde ve uyum içinde çalması…
Plan, proje, hayata geçirme, denetim ve bittikten sonra
tüm sistemin en geniş anlamda uluslararası çapta
çalışabilmesi, bu konuyla ilgili ahlaki, kanuni durumların
göz önünde bulundurulup…
İnsan ekseninde ve tabii ticari kâr güderek çalışabilmesi(!)
Tüm bunlar ve daha fazlası sorumluluk alanımdaydı…
Çıkar çatışması, konun yine kendi içinde tezatta düşmesi
ve bir şekilde bunun üstesinden gelebilmek…
Bazen…
Olağanüstü gayret ve caba gerektirdiği gibi…
Her daim bir orta yol bulma, konsensüs denileni sağlama cabaları gerektiriyordu…
Haytamda çalışmadım, hobimin peşinden koşturdum üstüne birde para aldım!
Yaptığımı…
Severek yapıyordum, aşk ile!
Medeniyet…
Bugün bildiğimiz ve bati medeniyeti diye tabir ettiğimiz olgu…
KI…
AKP ve zihniyeti, anlayışıyla TAM BIR ÇELIŞKI IÇINDE…
Deminde dile getirdiğim konsensüs arayışı içinde bulunan ve kendini sürekli tartışarak, fikir teatisinde
bulunarak yenileyen, güncelleyen bir süreçtir…
Evet, bir süreç…
Mükemmeliyetten uzak, ancak mükemmeli yakalama azminde olan bir süreç…
Biat bilmez, susmak bilmez, padişahim çok yaşa bilmez…
Eşitler arasında eşit, çoğulcu bir anlayıştır…
Kapsayıcı, eşitlikçi…
Dedim ya mükemmelden oldukça uzak ama sürekli bir gayret, insan tarafından…
Yine insan için sarf edilen bitmez, tükenmez bir gayret içindedir.
Ülkenin siyasi olduğu kadar kültürel ve düşüncesel bir Rönesans’a ihtiyacı vardır. Ne demek mi
istiyorum?
Öncelikle pembe rezilliği ile başlayalım, gündem değiştirmemi yoksa Türk’ü, Anadolu medeni
anlayışını hiçe sayarak, Araplaşmayı neye mâl ulursa olsun hayata geçirme inadından mı
kaynaklanıyor bilinmiyorum. Dikkatinizi çekmiştir, bademler…
Milli ve yerli piçler pembe vasıtaları gündeme getirdiler. Pembe, sadece kadınlar için…
Kadın sürücülerin direksiyonda olduğu ve yine sadece kadın taşımacılığında kullanılacak araçlar(!)
Bu düşüncenin kaynağı nereden geliyor biliyor musunuz?
Mısır’dan!
Bu konuda yapılan bir sosyal araştırma Mısırlı kadınların yüzde yüzünün özellikle taşımacılıkta AMA
genelde erkek tarafından tacize uğradığını koydu ortaya. Peki…

Bu Mısır gerçeği olduğu gibi, bire bir Türkiye’ye yansıtılabilir mi?
Yansıtılamayacağını sizde biliyorsunuz bende, Türk kadını, Türk’ün kadını…
İffetini pekâlâ koruyabilecek haldedir bir, Türk erkeği Arap erkeği değildir iki!
Rönesans’a mimari açıdan yaklaşarak siyasete bakalım…
Eskiden…
Yani batı medeniyeti Rönesans çağına geçmeden evvel, mimarlar inşaat plan ve projelerini aklında
tutar, yapı bu mimara her yönden “zimmetlenirmiş”.
Mimar öldü…
Her şey sil baştan. Statikten tutun ki dikkat…
Try and Error o zamanlar mimarlıkta vazgeçilmez bir
ögeymiş, şimdi Türkiyeli siyasetinde vazgeçilmez olduğu
gibi. Mimarlıkta Rönesans demek birincil olarak bir yapıya
ait plan ve projelerin kâğıda dökülmesi ve her an, gerek
duyulduğunda üçüncü şahıslar tarafından incelenerek bu
yapının devamlılığı, istikrarlı bir bitişi sağlanmıştır.
İşte…
Benim açımdan ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri. Bir
zihin, hastalıklı, çağdışı…
Kör cahil, organize bir suç örgütünü yönetiyor…
Onlarda örgütlü cehalet ile el ele ülkenin ağzınsa s.çıyor!
Bu zibidi ne bir dünya lideri ne bir Filippo Brunelleschi…
Bilgilerinize…
“Çağımızın”, modern çağ başlangıcının ILK PATENT sahibidir kendisi…
Kendisine, özellikle mimari açıdaki üstün başarıları ve buluşları yüzünden, özel izin ile ilk vinçli gemi
yapımına izin verilmiştir. Bir mucit, mühendis, mimar ve bir sanatçıdır kendisi. Anlayacağınız…
Allah’ın…
Her halde kaza ile yarattığı bir insan müsveddesi, bir insan ucubesi değildir kendisi.
Konuya yatay geçiş yapmadan önce sizlere bir soru yöneltmek istiyorum:
Bir insansız hava aracı, bir bomba imha makinesi, sınır hatları boyunca veya özel güvenlikli yerlere
yerleştirilen FULL OTOMATIK silah sistemleri, gözlem ve gözleme sistemleri, uyarı ve alarm cihazları
bir insansız tank ve benzeri icatlar…
Genel anlamda nedir?
Bunlara robot diyebilir miyiz?
Bir robot nedir?
Yine…
Böyle bir “makine” tarafından bir canlının, bir insanın öldürülme kararını otomatik veya yarı otomatik
verilmesini siz ne kadar ahlaklı, insan onuruna ne kadar yakışık buluyorsunuz?
Yakışır mi bin insanın ecelinin bir makinaya emanet edilmesi diyemeyiz, bir makine tarafından karara
bağlanarak belki infaz edilmesi, yakışır mi?
Üye 89 devletten, on dokuzu bu ahlaki soruya, ölüm makineleri, robotlar yasaklansın diyor…
Ego‐Shooter, bilgisayar oyunu değil bu…
Gerçekten insanlar ölüyor, öldürülüyor. Irak savaşından hatırlıyoruz ki, dünya filim izler gibi, oyun
oynar gibi bilgisayar ekranından izliyordu sanki, bombaların hedeflerini vurmalarını…
Düğmeye bas…
Öldür insanı, tetiği çeker gibi ama insan insani öldürmüyor, algoritmalar, matematiksel ve fizik
kanunlarının yanılmazlığı ile katledilir oldu insanlar.
Bir insan bir çocuk karşında, bir kadın karşısında belki vicdanı ile boğuşup tetiğe basmayacakken, bir
makine, bir sistem, bir algoritma bu vicdani soruyla karşılaşmayacaktır bile.

Collateral damage
Teminatlı, yani güvenceli, bilerek, hesaba katılan zarar. Eşyada, insanda…
Kaldırılabilir, katlanılabilir hasar(!)
Alooo…
İnsandan söz ediyoruz, insandan. Bir canlıdan. Tamam, insan hata yapar, kasten veya yanlışlıkla…
Bazen insan ölümüne sebep olur, benim olduğum gibi, canımdan can, kanımdan kan…
Nefes alan, sıcacık olan, bazen buz gibi olabilen, duyarlı veya duyarsız…
Duyguları, düşünceleri olan bir insandan. İnsan yanılabilir, hata yapabilir de…
Yine insan yapımı olan makine yapamaz mı?
Bana mı öğreteceksin algoritmaları?

Otonom silah sistemleri…
89 devletten yine 89’u olmak üzere, biri çıkıp da bu tartışmalarda demedi ki…
Science Fiction bunlar, demedi çünkü var…
Evet, bilmem biliyor musunuz Cyborg nedir, yok kurgubilim
filminden bir terim değil…
Gerçeğin ta kendisi, Amerikan ordusunun elinde var, bir
nevi “elbise”, çelikten. İnsana, giyene güç üstüne güç
katıyor. En azından normal bir varlığın iki kati bir güç.
Aslında tıp için geliştirilmişti…
Tekerlekli insanlar yine yürüyebilsin diye, ordu aldı bir nevi
silah yaptı. Cyborg, yarı insan yarı makine demek. Biyolojik
bir varlığın makine unsurlarıyla birleştirilmesi.
Konunun uzmanı bir bilim insanı diyor ki:
“Bu tür otonom silah sistemlerin yok edilebilmesi için öncelikle bilimi, kapitalizmi ve savaşın kendisini
yok etmelisiniz”. Hatırlayınız lütfen bu konuda yazdım içerikleri, proved weapon ve değerini!
Beyaz saraya komşu, New America diye bir kuruluş var, bağımsız, gerçekten bağımsız…
Badem bağımsızlığına benzemiyor yani…
Orada görev yapan ve konunun “bir numaralı” uzmanı Peter W. Singer konuyu söyle yorumluyor:
“Artık durdurulamayacak, geri dönüşü olmayan bir süreç!”
Yasaklamak artık gerçek dışı olacak yani. Ve sözlerine devam ediyor:
“Yasaklamak yerine, bu gibi sistemleri kullananın, özellikle yanlış yerde kullananın, kullanılmasına izin
verenin mümkün olan en sert şekilde cezalandırılması…”
Bilmiyorum…
Bana pekte uymayan bir teklif. Bir katliam yapabilecek “makineyi” üret ve sonra cezalandır. Atom
bombası, hidrojen bombası manavlığına benziyor. Üret, yap ama satma, yeme, kullanma…
Amaç göz korkutmaksa…
Silahlanma yarışında olduğu gibi, birileri denenerek öldürülecek ve yine birilerinin cebine tonlarca,
ayakkabı kutuları ile para yağacak(!)
DIKKAT, buraya dikkat
Vicdani bir soru; siz kumandansınız…
Yani söz sahibi, bir tank köyün içinde katliam yapıyor, tankın üzerinde çocuklar var…
O tanka saldırı emri verebilir misiniz?
Veya…
Bir keskin nişancı dikmiş önüne iki çocuğu, açtırmış bacaklarını…
Arasından ateş ederek insan öldürüyor. Siz bu keskin nişancıya saldırı emrini verir misiniz?
Bunlar…
Yaşanmış, gerçek örneklerdir. Somali’de ve Bosna savaşında yaşanmış örnekler!

Sakın yanlış anlama…
İnsansan bu iki sorunun cevabını verirken oldukça zorlanmış olman lazım…
Düşün…
Bu gibi bir kararı nasıl bir makinanın cevaplamasını istersin?
Yapay zekâ mi?
Evet, senin kafanda, zekanda yapay!
İnsanlık o günleri görebilmesi için daha kaç fırın ekmek yemesi lazım biliyor musun?
Ki…
O zaman bile ciddi şüphelerim olur, unutma…
Hiçbir bilgisayar dünyanın en aptal insan beyinden ileri değil VE bu daha uzun süre böyle kalacak…
Bilimi küçümsemiyorum…
Yapılabilecek, gerçekleştirilebilecek olanları biliyor, önümüzdeki zaman birimini kestirebiliyorum.
Şu bir gerçek ki ister inan ister inanma…
Uluslararası basını izlemen yeter aslında...
Recep Tayyip Erdoğan denilen iğrenç yaratık artık büyük çapta yurtdışından bile tepki almakta. Evet…
RESMEN BIR TEHDIT OLARAK GÖRÜLMEYE BAŞLADI
DARPA
Pentagon araştırma ve geliştirme merkezi…
Dronların büyüklerine “alıştık” değil mi?
Yakın zamanda nasıl anlatsam, “ev – el tipi” dronlar savaş
alanlarına hâkim olacak. En korkuncu…
>>> Aralarında iletişim VE koordinasyonla <<<
FULL OTOMATIK, FULL OTONOM!!!
Ve bunu açık açık yapıyorlar…
Gizleme gereği bile duymuyorlar. Ahlaki değerlere sahip
silah sistemleri, algoritmalar yapılabilir, geliştirilebilir mi?
SEN…
İnsan olan, kendine insan diyen…
SEN bile “er meydanında” tablonun tümünü görüp > doğru < değerlendiremiyorken, senin elinden
çıkan bir makine bunu nasıl yapacak, nasıl “doğru” kararlar alacak?
Robotic dendiğinde…
American Institute of Technology’de görevli Ronald C. Arkin gelir akla…
Bir kapasitedir…
Ve kendisi bu konunun yapılabilirliğinden emin(!)
Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum insan denilen varlığın çözemediği bir konun makinalar tarafından
nasıl çözülebilir olacağına dair şüphelerim var.
Bakın daha dün mü evvelsi mi, bir ÖGRETMEN…
>>> Atanamadığı için <<< girmek zorunda kaldığı, çalışmak zorunda kaldığı bir fabrikada, makine
içinde can verdi(!)
Bir öğretmen kardeşim, bir öğretmen nerede can veriyor bir makine içinde…
Neden?
Atanmadığı için. Bizzat g.te ve kıllarına duyurulur. Bizim köpek, evet gerçekten bizim bir köpeğimiz
var adı soylu. Komşunun ama hepimizi koruyor, iki ayaklısı onunda adi soyluymuş…
Ne diyor bu sabah haberlerde?
“Recep Tayyip’in neferiyim…”
Allah…

Belanı verin…
NOKTA!!!
HomoDeus
Homo, insan demek, aslında erkek…
Deus ise tanrıdır, yani tanrı olmak isteyen insan anlamında kullanılır, yayınlamıştım, aslında
sevdiceğime yönelikti, dedim sana, kimseye engel olamam ki okumasına.
Homodeus, eleştirel bir eser…
“Bizim” homo ki burada eşcinsel anlamında kullanılmıştır…
Deyyusss…
Ki biliyorsunuz deyyus, pezevenk kelimesinin bir başka şeklidir, evet “bizim” HomoDeyyus…
O kadar atıp tutmakta ki, düşünmeden, sonuçlarını idrak edemeden, ağzından çıkanın farkında bile
olmadan atıp tutuyor ki…
Yakalayabilene aşk olsun!
Evet, Sayın Arkin’e göre etik regülatörler programlanabilirmiş miş(!)
Efendim…
Etik, ahlaki değerler bile insandan insana, toplumdan topluma değişmiyor mu?
Ne demiştik?
Tarihi kazanan yazar(!)
Geleceği ve özellikle günü çağdaş teknoloji babaları, para babaları…
Bilgi sahipleri belirler, yön ve yordam belirler. Bilgeliğin bile…
Sınırları varken aptallığın, ihmalin sınırı, sınırları olur mu?
GÖRÜYORUZ YA, GÖRÜYORUZ…
Hangi çağda yaşıyoruz?
21. yüzyılda mı?!???
Bak AKP gençliğinin söyleyebildiklerine, bak g.t kıllarının
söyledikleri ve yaptıklarına. Göstermelik çocuk
korumasına, ulan sizler değil misiniz çocuk beceren?
Tamam, kabul ediyorum…
Bir erkek, bir kadından yaşça büyük olmalı, nedeni ise
biyolojik…
Erkekler her ne kadar daha kısa ömürlü olsa bile…
Kadın…
Bir o kadar çabuk ihtiyarlıyor, çöküyor! Bu bir gerçek mi?
Evet, efendim bir gerçek AMA bu demek değil ki torunu yaşta bir çocukla bir erkek dünya evine
girebilir, HAYIR bu demek değildir!
Olamazda…
Ne gerekçe ne neden, bu bir toplumsal ahlaksızlıktır. Zaten kendini bilen insan böyle bir girişime
yeltenmez bile. Çocuk becerenler…
Pedofil, sübyancı pezevenk ve ahlaksızlar!
Yine…
Sayın Arkin’i zan altında bırakmamak için şu ifadelerinde bu yazıma eklemeliyim, diyor ki:
“Bu süreci yavaşlatmalıyız, EMIN olmalıyız bu sistemlerin güvenliğinden, savaş alanlarında
kullanılmadan önce iyice denemeli emin olmalıyız, emin… Hep demişimdir, bu sistemler
kullanıldığında sivil kayıpları önleyemeyiz, azaltamadığımız takdirde bunları yasaklamalıyız”
Bak kardeşim, bu satırları okuyan…
Silah oldum olası var ve bir yerde gerekli…
AMA…

Nasıl ki kitle imha silahları HEPIMIZI tehdit ediyorsa, yine bu gibi sistemlerde hepimiz için bir tehlike
arz etmekte.
Bilim insanın dediği gibi kapitalizm, birilerinin ölümden para kazanması ki bak ülkemize…
Başka insanların sefaletlerinden, ölümünden para kazandığı sürece daha çok insan ölecek…
Hep kaşıyacaklar, hep birileri yaraları kaşıyıp kanatacak…
Evet, silah demek para demek. Tüm silah üreten ülkeler başta olmak üzere ki sözde karşılar böyle
sistemlere…
Bir tek Rusya, onlar…
Açık açık bu gibi sistemlerin yasaklanmasının karşısında duruyorlar. Bence daha mert bir davranış…
Dili ile yasaklayalım derken eli ile bu makineleri üretendenler den çok daha mertler.
Tabii…
Her madalyonun iki yüzü vardır. Bir de öteki tarafına bakıp sözlerimle devam edeyim…
IHA’lar mesela, bomba imha robotları, insansız savaş araçları…
Deniliyor ki, haklılar, yerden göğe haklılar…
Belki…
Ardında art niyet olmasa, haklılar…
Bir kolluk kuvveti bir bombayı imha ederken şehit düşmesin, insan zayiatı vermeyelim. “Ölecekse”,
makine “ölsün”
Veya istihbarat, mayın arama gibi…
Mehmetçik yerine, paradan olalım. İyi de…
Gerçek neden bu mu acaba?
Kameralar, olmadığı yer yok artık…
Sürekli gözetleniyoruz, sürekli kontrol altında. Kim veya
kimler tarafından?
Sen biliyor musun, ben biliyor muyum?
Bu dünya…
Küreselleşme denilen çığırından çıkmış olabilir mi acaba?
Yine Sayın Arkin’e dönüş yapalım:
“Öyle veya böyle bir yol bulmalıyız, bilimsel araştırma
gerekiyor bu konuda… Bilim, sivil kayıpları önlemenin teknolojik bir yolunu bulmalı!”
Buna kim hayır diyebilir ki?
Cyborg’ları hatırlayalım…
Kimler için ne için araştırılmış, geliştirilmiş ve üretilmişti…
Ne oldu?
Her şeyden evvel şu soruya yanıt bulunmalı:
İnsancıl, insanca, insan onuruna yakışan bir savaş olabilir mi?
Rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin…
Allah Onunda, arkadaşlarının da, geçmişten günümüze tüm şehitlerimizin ruhlarını şad ettin…
Ne demişti rahmetli?
“Yurtta sulh, cihanda sulh” ve yine bu sözleri ne kadar anlamlıdır:
“Savaş zorunlu ve hayati olmalıdır. Ulusun yaşamı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça savaş bir
cinayettir”
Ya düşünebiliyor, hayal edebiliyor musunuz Birleşmiş Milletler silahsızlanma ve silah kontrolü
teşkilatında konuşulan, tartışılanları…
Seksenli yıllarda görüşülüp, tartışılmış, insanları öldürmeyelim, tamam…
Peki, ne edelim?

Kör edelim, ışık bombaları, lazerler ile(!)
Hani badem haberlerinde deniyor ya hep “etkisiz hale getirildi”
Bunun üzerine heyete doktorlar davet edilir. STK’lar…
DIKKAT
Sensorik, yani duyular ile insan algısının yüzde sekseni gözler üzerinden gelmekte!!!
Başka bir ifade şekliyle, insan çevresini yüzde seksen oranda gözleriyle algılamakta…
Bunun neresi insancıl, insan onuruna yakışır, bu bir vahşettir diyerek konuya nokta koymuşlar...
VEEE…
Bu konsensüs günümüze kadar gelebilmiş, hiç kimse böyle bir silah üretmemiş!?
Gelin sizlerle konuya birde “telif” hakkı yönünden yaklaşalım…
Mimari yaklaştık, hukuki açıdan bir “değerlendirme” yapmaya kalkalım…
Öncesinde bir hatırlatma, hukukçu değilim, insanı duygular ve mantık ile yaklaşıyorum konuya…
İnsan…
Reşit bir insan, akıl sağlığı yerinde yaptıklarından mesul, yani sorumlu mudur?
Gayet tabii…
Peki, bir makineyi, bir robotu nasıl sorumlu tutacağız, hiç mi teknik ariza yapmayacak bu gibi cihazlar?
“Mal sahibi, mülk sahibi… Hani bunun ilk sahibi”
Kimdir bunun sorumlusu???
Lobicilik kardeşim lobicilik, çok önemli…
Siyasi, ticari, askeri hayatin her alanında, her konuda lobi çalışmaları çok önemli. Söz vermişimdi…
Bir sonraki makalem bu konuda olacak…
BM gurubunda konsensüs gerekli, bir aykırı ses ve tüm çabalar haybeye gidecek!
Kural…
Before not behind olmalı…
Ülkemizin en büyük sorunlarından biri, kendisini ifade edememesi…
Bu AKP öncesinde de böyleydi, AKP ile ayyuka çıktı, demişimdir sevdiceğime, hep dedim kadın…
Kimse, hiç kimse kendini, niyetini, gerçekleri ilelebet gizleyemez elbet bir gün çıkar açığa…
Ve eğer kafayı çalıştırmasak uluslararası zeminde bu konu, kendimizi ifade edemememiz, yeterli ve
gerekli yerlerde etkili lobi çalışması yapamamamız bu ülkenin > Aşil topuğu < kaldı, kalacak…
Hep…
Bizi buradan vuracaklar!!!
Pekiii…
Dinen caiz midir böyle bir şey, insan öldüren cihazlar, robotlar, makinalar…
Ne yazık ki Müslüman bir din adamı yok çevremde, bir bilge, bir okumuş, diplomalı…
Mecburen Hristiyan âleminde dinen bu gibi aletlerin ne gibi çağrışımlar yarattığına bakmak zorunda
kalıyorum. İnsan olarak, dinen…
İster Müslüman olsun ister Hristiyan veya Musevi…
Gelir akla Maide Suresi 32. Ayet:
“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına (Tevrat'ta) şöyle bildirmiştik: “Kim bir canı, başka
bir cana ya da yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın öldürürse, bütün
insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların
hayatını kurtarmış olur.” Andolsun ki; onlara, peygamberlerimiz apaçık delillerle geldiler.
Sonra, onlardan birçoğu, bu ayet ve mucizeler geldikten sonra, yine de yeryüzünde fesat
çıkarmaya ve azgınlık etmeye devam ettiler.“
Sanma ki Allah diğer kitaplarda farklı şeyler söylüyor, öneriyor. Bunu sakin sanma!
Evet, Hristiyan bir > askeri teoloğun < düşünceleri şu yönde:

“Makina olması itibarıyla, teknik donanımı yönünden daha kesin, keskin, “hatasız” insan ölümlerine

sebep olacağı için belki bu gibi makinalar daha “insancıl” olabilir ancak insan ve yapılanın, yaptığının
sorumluluğu açısından tasvip edilemez … Teknolojiyi öne sürdüğünde insan sorumluluğu ve insanlık
geride kalıyor” Bence de öyle!
Almanya’nın herhangi bir yerinde, tam otonom değil, full otomatik bir silah sistemi…
Hava savunma birliği 61, sistem Mantis…
Balistik füzeler, hava savunması. Uzmanlara göre ki bana göre de öyle, salt bir veli âdem, bir insan
olarak mantık süzgecinden geçirdiğinizde böyle bir silah sistemi insan dahilinde daha yavaş, daha
hatalı işleyebileceğini kestirmek çok zor olmasa gerek, kendi başına daha etkili. Mantis sisteminde
ateş emrini hala bir insan vermek zorunda. Salt insan mı, insan ve makine mi yoksa salt makinenin
kendisi mi? Tezat mı?
Tezat bir çelişki, çık çıkabilirsen işin içinden!
İnsani, ahlaki açıdan çık çıkabilirsen böyle bir sorunsalın içinden!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PMDJ0bwn4sE
Bakın…
Tamda burada mesleki bir deneyimimi dile getirmek isterim…
Çalışırken olsun, özelimde olsun…
ISTESEM…
Bilgisayar sistemlerini, ağarın kendisini…
İster ağ sadece iki makinadan oluşsun veya binlercesinden…
TAM OTOMATIK, FULL OTONOM kurabilirdim…
Sen paradan haber ver, YOK, yeminle hep karşı durdum mesela backup, denetim ve bir worst case
durumunda HEP insan karar alsın istedim. Yeminle öyle ve hala böyle düşünüyorum. Yarı otomatik,
yarı otonom yani bağımsız AMA asla tamını tercih etmedim, etmem.
Bu bağlamda bir ek bilgi, tescillenmiş…
Dinciler, Hamas örgütü mesela Camilerden roket atıyor Israil’e…
Bunların neresi Müslüman, neresi insan, bu nasıl bir ahlaki anlayış?
Tersi olsa yine aynı soruyu sorar olurdum!
Yeri geldikçe Israil’i, siyasetini yerer, kınarım. Aynı şiddetle, aynı kararlılıkla.
Bir insan, bir komutan Camii’ye ateş emri verir mi, verebilir mi?
Ya bir robot, bir makine nasıl bir karar alırdı?
😊
Ve Robotik itiraz ediyor şiddetle, GPS var, nokta ateşi…
İyi de be güzel kardeşim, özeli biliyoruz zaten konum belirleme, hava şartları ki yine bilinen bir şey
askeri çok farklı, garanti etsene bana yüzde bin beş yüz bu sistem her koşulda her zaman çalışır diye!
Yok kardeşim yok, kimi kararları insan almalı…
Düşmez kalkmaz bir Allah, yanılmaz…
Buna rağmen insan diyorum başka bir şey demiyorum!
DIKKAT, buraya dikkat…
FULL OTONOM VE FULL OTOMATIK SILAH SISTEMLERI VAR
Israil üretiyor böyle cihazları, sözde…
Ateş emrini sadece insanlar veriyor, sözde(!)
http://www.iai.co.il/2013/22031‐en/homepage.aspx

Israil üretir de Amerikalıların, Rusların, Fransızların, İngilizlerin elinde böyle sistemlerin olmaması
mümkün mü?
Anlatmıştım geçenlerde, dedim Almanlar kiralayacak IHA’ları…
IAI müşterileri arasında Alman devleti…
Hep diyorum, hep…
Türkiye ve Israil, Ortadoğu coğrafyasında iki çıban başı…
Teknolojik, kültürel her konuda ya her konuda bu iki devlet yakınlaşıp iş birliğini geliştirmeli.
Konuyla daha yakından ilgilenenler ve Almancası olanlar için, Heron TP mesela:
https://netzpolitik.org/tag/heron‐tp/
Felsefe…
Ahlak felsefesi…
Çok iyi değerlendirilmeli!
Yine sözde, söyleyenlerin yalancısıyım…
04.04.2016 yılında…
Sözde ilk kez dünyada Azeri kardeşler yine Ermeni kardeşlere karşı “el yapımı ölüm robotu” kullanmış,
uzaktan IHA’lı bir saldırı gerçekleştirmiştir. Cepheye…
Gönüllü taşıyan bir araca. İnsan kontrolünde olmayan bir robotmuş sözde.
Yine konuyla ilgili, bu sefer özel bir şirket olan Aeronautics:
https://aeronautics‐sys.com/
Kamikaze IHA’ları mesela!
Bizim palavracı pezevenge duyurulur, sen tekerleği yeniden icat etmeye çalış…
Eloğlu te nerelerde!
MILYAR DOLARLIK BIR SANAYI, MILYAR DOLARLIK
https://www.youtube.com/watch?v=9__tdFMhHgc
Yapay zekâ…
En azından şimdilik ki ileride ciddi biçimde değişebilir, var şimdi bile kendi kendine öğrenen sistemler,
yapay zekaya mı güveniyorsun kardeşim?
Bir deyim vardır bizde…
Bir sistem ancak programlayıcısı, yapıcısı kadar akıllı ve etkilidir!
Kuram, istenilen, öngörülen INSANSIZ “er meydanı”
Robotlar savaşacak, arkalarında yapay bir zekâ her şeyi kontrol altında tutacak…
Sayın Arkin bile…
Özellikle bu gibi kuramlar karşısında uyarıda bulunuyor, SAKIN diye. Savaşın her türlüsü önlenmelidir
diye de sözlerini noktalıyor.
Sorun nerede biliyor musunuz?
Sorunun kaynağı insan…
Rahatlığa alışmaya görsün…
Sorumsuzluğa, sorumluluk taşımamaya, mesuliyeti kendisinden başka herkeste ve her şeyde aramaya
alışmaya görsün insan!

Kore…
Bugünlerde çokça gündemde, en son Kuzey Kore “büyük” bir başarıya imza attı…
Kuzey ve Güney Kore arasında bugüne kadar bir barış anlaşması yok!!!
Ateşkes var o kadar…
ABD muhtemelen K. Kore’nin atom programını sonlandırmasına karşılık ve yeni doğan Kuzey – Güney
yakınlaşmasına istinaden yaptırımları kaldırabilir!???
Güney Kore otonom ve otomatik silah araştırmalarında önde gelen ülkelerden biri!
Güney Kore’nin gerekçesine bakar mısınız, örnek olsun diye veriyorum:
İki taraftarda, sınır boyunca üç yüzer bin asker hazır ol da, ortalama uyku için olan vakit dört saat…
İnsanız değil mi? Uyku önemli…
Dört saat uykuyla hata olası, hem de çok olası…
Koyalım robotları!!!
Sadece bu değil ki, kendilerine soruyorlar…
“Öz savunma – nefsi müdafaa!???”
Ya bir gün gelir Kuzey Kore’de diktatörlük sona ererse, insanlar Güney Kore’ye hücum ederse…
REFAH DIYE…
Güzelim robotlar, otomatik silahlar korur bizi!
Ne iğrenç bir düşünce!!!
Bakin konunun uzmanları, uzman, uzman…
HEPSININ ORTAK GÖRÜSÜ ve anladıysanız anladınız benim de görüşüm bu doğrultuda…
En azından günümüzde ve öngörülebilir gelecekte ALGORITMALAR…
Sivil, asker, tehlikeli – tehlikesiz VE duruma göre alınması gereken önlemleri…
DIKKAT…
Uluslararası hukuka uygun bir kararla tatbik edemeyecekler!
NOKTA
Ve yine…
Uluslararası hukuka göre bir askerin teslim olmaya HAKKI vardır…
Bir robot, bir sistem silahını atmış, belki beyaz bayrak çekmiş bir askeri…
AKTIF VEYA PASIF olan bir askeri, bir sivili bir militandan, bir askeri bir sivilden nasıl ayırt edebilir,
hangi algoritmalara göre karar verebilir?
SGR‐A1
https://www.youtube.com/watch?v=xtE9hpwrDg4
Gelelim AKP’ye, bademlere…
Ülke menfaati şahsi nefretimin, tarifsiz mide bulantılarımın, iğrenmemin çok önünde…
Senin için, sizin için değil derdim Mehmetçik, saftirik insanlarımız…
İnanmışlar bir kere…
Madem yiyeceksin bir b.k…
Ve AB(D) Nuh diyor Peygamber demiyor gel Önder’i dinle…
Vereyim sana örnek, uygula, tatbik et!
Almanlar ve toplumları…
Alman ve siyaseti…
İnsanlar…
Aynı bizim gibi!
İki senede bir dünyanın en büyük silah fuarı düzenlenir Londra’da…
Birbirine düşmanlar bile gelir bir araya…

“Komik” olan…
Hani güleriz ağlanacak hale, birbirlerini öldürecek silahları alırlar yan yana…
Rheinmetal, senelik cirosu 3 milyar Euro…
Bir alman şirketi…
Andrew Feinstein…
Bu ismi belle. Güney Afrikalı siyasetçi ve silah ticaretinde uzmanlarmış biri…
Ona göre özellikle Alman silahları savaşlarda sefalete ve ölümlere sebebiyet vermekte…

Suudilerin…
Yemen’i yerle bir etmesi gibi, dikkat haberlere konu oldu…
Üstünlüğü sağlayamayınca sözde Müslüman Suudiler, “Yemenlileri” bilerek ve kast ile aç bıraktı…
Alman kanunlarına göre ve buralarda kanun, kanundur aslında…
Bu gibi bölgelere, yerlere silah ihracatı yasak…
Ancakkk…
Sen paradan haber ver kardeşim, kadının kokusu gibi erkeği hareketlendirir…
Menfaat, menfaat, şahsi ikbal, yarar…
Doğrudan satamıyorsan, satın alamıyorsan…
Dolaylı yolları seç…
Sardinya adası (İtalya) mesela…
MK‐80 Serisi, Amerikan “yapımı” bombalar, Mark 80(!)
Silk Way Airines…
Azeri bir uçak şirketi, > kaçak < silah nakliyatı yapan “namlı” bir şirket…
Veya RWM Italia, Rheinmetal’e yüzde yüz bağlı bir şirket…
Ne mühimmat ne mühimmat üretiliyor orada ne ararsan var denecek kadar…
DIKKAT…
Suçlama ne İtalyan’ı ne Almanı…
Anla sömürüyü, düzeni…
Fabrikanın bulunduğu bölgede yüksek işsizlik hâkim, adam gelmiş fabrika kuracak…
Ekmek verecek sana, ürettiği insan öldürse de sen olsan hayır der misin?
Sözde…
Kuruluş amacı patlayıcı üretmekti, sivil kullanım için…
Madenler mesela…
Zamanla, gizli saklı üretim askeriyeye kaydı(!) çevrildi!
Söz konusu menfaat olunca ister insanda olsun, bireyde ister toplumlarda, devletlerde…
Söz konusu menfaat olunca ne ahlak kalıyor ne din ne iman…
Ne insanlık!
Ve 2012 yılında yapılan bir sözleşmeyle Sardinya adası uluslararası silah ticaretinde gittikçe önem
kazandı, dolaylı dolaylı. Ama DUR daha bekle esas tüccarı anmadım bile…
Anla karmaşayı, anla…
Yine Suudileri örnek alalım, Suudiler Amerikalılardan bomba ısmarlıyor…
Onlar yine kendi bünyelerinde olan ama İngiltere’de faaliyet gösteren Raytheon Systems Limited’e
siparişi yönlendiriyorlar (bu gibi yöntemler sadece silah ticaretinde kullanılmaz, ulusal yasaları baypas
ederek yasaklı ürünlerin satışı, ticareti için çokça kullanılan bir yöntemdir) Raytheon Systems
Limited’e ise RWM Italia’yi görevlendirir. Siyasette…
Bir sorunu çözemiyorsan komisyona havale et meselesi gibi!!!
İpin ucu kardeşim, ipin ucu, kuklanın ipleri kimin elinde?
Parayı takip et etmesine AMA öyle bir noktaya gelir ki bu gibi yöntemlerde kilitlenirsin…
Koyarsin NOKTA
MK‐83 tipi bombalar işte böyle el değiştirir…
Konu kamuoyuna yansıyınca…

Siyaset, örneğin İtalyanlar ellerini Pontius Pilatus gibi “suçsuzluk içeresinde” yıkar…
Derler Amerikalılar, Almanlar…
Suçu kendi üzerinden başkasına yoğunlaştırmaya çalışan ev sahibi gibi…
Hırsıza bak hırsıza deyiverdiler!
(Aslında cambaza bak cambaza)
ILKELER…
Benim hayatımda çok önemli bir yer alırlar VE kendine devlet diyen, devlet olan toplumların,
siyasetinde de ilkeleri vardır. Buna göre Almanlar ki DIKKAT burayı aklınızda tutun sonra lazım
olacak…
Silah teslimatı sorunlu bölgelere veya öngörülebilir şekilde “yakın zamanda” silahlı çatışmaların,
sorunların yaşanabileceği kestirilebilen yerlere YAPILAMAZ!
NOKTA
Işe bak…
2017 yılında
Mısır’a mesela 428 milyon Euro…
Suudilere 249 milyon…
Arap Emirliklerine 214 milyonluk satış yapılabilmiştir. DUR DAHA BEKLE ESAS BOMBA SONRA…
Bakin…
Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi hukuk sistemine, kanunlara bakarsanız bakin…
HEPSI INSAN YAPIMI
Ve hiçbiri salt siyah veya beyaz değil. Gri ve tonları…
Satış mi yapıyorsun devletten devlete, ithalat – ihracat…
Mesela polis için alınıyorsa yasaklardan muafsın, sahil güvenlik için AMA ayni gemiyi asker için al,
izine dahil!
Belki şimdi anlarsınız niye ikide birde bir taraflarını yırtıyorlar, kendi kamuoyları bunun bilincinde…
Biz sana tankı, topu, füzeyi NATO diye verdik…
Hibe değil tabi, çil çil para karşılığı, OLSUN, bunun için mi verdik…
Aynen öyle, BITTI!
YINE DIKKAT
Alman HÜKÜMETLERI, hükümeti demedim, çoğul, HEPSI…
Bu ilkeye kanunen bağlı…
Burası, Tayyipistan değil ki kafalarına göre, işlerine nasıl geliyorsa öyle karar alsınlar(!)
Ancak, demokrasilerde çareler tükenmez!
Riya var mı?
Var tabii, öf hem de nasıl var!
Almanlarda diyor, diyebiliyor…
Silahlar İtalya’dan gitti!
Belki inanmayacaksınız ama bu yöntem ile silah ihracat – ithalatı…
Muz ihracat ve itaatinden bile daha az kontrol edilebilir hale geliyor.
VE gelelim konun bamteline…
Bademler, ulan pezevenkler…
Kalitesiz pezevenkler buraya DIKKAT!

Güney Afrika Cumhuriyeti…
Ve Rheinmetal gibi şirketler, üretip tek tek satacaklarına…
Bir sürü formalite, bulmuşlar yolunu lisanslı üretim…
Komple fabrika satıyorlar Güney Afrika üzerinden, tabii yine dolaylı dolaylı.
Joint Venture dedikleri…
Mesela komple bir mühimmat fabrikasını Rheinmetall Denel Munition üzerinden alabilirsin!
Ayni oyun bu sefer tersinden işliyor, Rheinmetall Denel Munition (RDM) üretimini Almanya’dan
yapıyor, plan ve projeyi. RDM, kendi ifadelerine göre şimdiye kadar 39 fabrika satmış.
Belki yanlış biliyorum AMA ülkemizde öyle ahım şahım bir üretim yok, bu mühimmat örneğiydi buna
benzer daha neler neler var piyasada. Sen…
Yeter ki paradan haber ver.
Veee…
Sapıklığa bakar mısınız, Camiyi çalan kılıfını hazırlar misali…
Buna…
İşbirliği, ortaklık diyorlar. Gelelim demokraside bitmez çarelere…
Acaba çaresizlik, tezat diyebilir miyiz?
Devlet kurum ve kuruluşlarına…
Almanya’da mesela dışişleri bakanlığı bu gibi yöntemlere, satışlara karşı gelirken…
Sanayi bakanlığı bir şekilde izin veriyor…
Gel de çık işin içinden çıkabilirsen.
Önder Gürbüz
2018 Almanya
https://www.youtube.com/watch?v=cr‐wBpYpSfE

