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Yapay zekânın babası 
McCarthy, öldü

Yapay zekâ kavramıyla isminin ve bilgisayar dili LISP’in 
yaratıcısı John McCarthy, 84 yaşında hayata veda etti.

Bir ISS’e “fikri mülkiyet haklarını korumak” amacıyla verilen filtre 
sistemi oluşturma ve engelleme talimatı AB hukukuna aykırı bulundu.

Bilişim dünyasında kayıplar sürdü. Steve 
Jobs ve Dennis Ritchie’nin ardından 25 
Ekim 2011’de “yapay zeka” kavramının 
ve LISP programlama dilinin yaratıcısı 

John McMarthy yaşamını yitirdi.

1920’de Boston Massachusetts’de doğan 
McCarthy, 1948’de California Institute of 
Technology’den matematik üzerine lisans, 
Princeton Üniversitesi’nden de yine matematik 
üzerine doktora yaptı. 
Tam bir vizyoner olan McCarthy, henüz 
1955 yılında yapay zekâdan söz etti Stanford 
Üniversitesi profesörlerinden John McCarthy, 
matematik alanında uzmanlaşan bir eğitimciydi. 
McCarthy, insanların daha kolay etkileşim 
içine girebileceği yapay zekâ ürünlerine kapıyı 
araladı. Fortran’dan sonra en eski üst seviye 
programlama diline imza atan McCarthy, 
lambda hesaplamalarına dayalı LISP (List 

Processing) programlama dilini geliştirdi. LISP 
1959 yılından itibaren yapay zekâda kullanılan 
tek programlama dili oldu.
Bu çalışmasının ardından yeni bir yapay 
zekâ projesi başlatan McCarthy, Stanford 
Üniversitesi’ndeki ilk yapay zekâ laboratuarını 
kurdu. McCarthy, bu üniversiteden de 2000 
yılında emekli oldu. Ayrıca yapay zekâ alanındaki 
birçok buluşuyla birçok üst düzey bilim ödülü 
kazanan McCharty, 1971’de ACM Turing ve19 
91 yılında ise Ulusal Bilim Madalyası’nı kazandı.
Yapay zekânın üstadı sayılan McCarthy, teknoloji 
tarihinde ilk olarak ABD ve SSCB bilim adamları 
arasında gerçekleşen bilgisayar satranç maçını 
yönetip, komutları da cihazlara telgraf sinyalleri 
ile iletmeyi sağladı. Günümüzde teknolojide 
bulunan tüm yapay zekâ ürünlerinin temeli 
McCarthy’e dayanırken, son örneği yeni iPhone 
4S’te kurulu olarak gelen Siri kişisel asistan 
gösterilebilir.

Avrupa’da “Filtreli İnternet”e geçit yok

A
vrupa Adalet Divanı, bir İnternet servis sağlayıcısına 
fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla filtre 
sistemi oluşturma ve elektronik haberleşmeyi 
engelleme talimatı vermenin, AB hukukuna aykırı 
olduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği (AB) mahkemesi 
olan Avrupa Adalet Divanı’ndan yapılan açıklamada, filtre 
uygulamasının Avrupa vatandaşlarının temel haklarına zarar 
verdiği kararına varıldığı belirtilirken, bu karar internete genel 

filtre uygulanmasından yana olanlar için ciddi bir darbe olarak nitelendirildi. Anadolu Ajansı’nın 
haberine göre Mahkeme, bu kararını, Belçika Besteciler Derneği (Sabam) ile İnternet servis 
sağlayıcısı Scarlet Extended arasındaki anlaşmazlık üzerine verdi. 
Sabam’ın, 2004’te Scarlet şirketi abonesi internet kullanıcılarının, repertuarındaki eserleri, 
izinsiz ve telif haklarını ödemeden İnternet üzerinden indirdikleri gerekçesiyle açtığı davada, bir 
Belçika mahkemesi Scarlet şirketine Sabam’ın repertuarındaki müzik eserlerinin müşterileri 
tarafından elektronik dosya olarak gönderilmesi veya alınmasını imkânsız kılarak telif haklarına 
zarar verilmesinin sonlandırılmasını istedi. 

Bunun ardından Scarlet’in kararı temyize götürmesi üzerine, Brüksel temyiz mahkemesi, 
Adalet Divanı’ndan Avrupa Birliği hukukunun, üye devletlerin hâkimlerinin, bir İnternet servis 
sağlayıcısına, illegal dosyaların indirilmesini tespit etmek amacıyla, genel biçimde tedbir olarak 
ve zaman içinde sınırsız bir elektronik iletişim filtre sistemi uygulamasına izin verip vermediğini 
bildirmesini istedi

http://www.bilisimdergisi.org/s138


