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üşünen bir bilgisayar,
gerçek insandan nasıl ayırt
edilebilir? İnsan gibi düşünen
gerçek yapay zekâ yazılımları
geliştirmek mümkün mü ve ilk
yapay zekâ ne zaman bilinç
kazanacak?
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Genellikle fabrika ve atölyelerde ürün montajında
kullanılan Delta robotların yeni versiyonu çok
farklı. Robot “Deltu”yu kızdırmamak gerekiyor, aksi
takdirde oyun oynamayı bırakıp sizi görmezden
geliyor, hatta bu sırada selfie çekip Instagram'a dahi
atabiliyor! Deltu, şimdilik fazla fonksiyona sahip
değil ama insan-robot ilişkilerinin ileride geleceği
noktayı göstermesi açısından önemli bir icat. O,
şimdilik ufak ve biraz da alıngan bir çocuk olarak
kabul ediliyor. Fakat ileride yapabileceklerini henüz
bilmiyoruz çünkü mühendisiyle başbaşa vermiş
çalışmalarını birlikte sürdürüyorlar!

Flow Machines adı verilen yapay zekâ teknolojisi
sayesinde “Stil transferi, optimizasyon ve etkileşim”
teknikleri kullanılarak şarkı bestelenebiliyor. İlk şarkı
Beatles’dan esinlenerek bestelenen Daddy’s Car.
Ancak henüz bu aşamada sistem, müzisyenlerin
yardımına ihtiyaç duyuyor. Bunun için Sony,
FlowComposer adını verdiği bir sistemle insanmakine iş birliğini sağlıyor. (İnsan) Müzisyenler
FlowComposer üzerinde bir tarz belirleyip, melodi
ve harmoni seçiyor. FlowMachines bestesinin
aranjmanı da yine (insan) sanatçılar tarafından
yapılıyor.

SONY, CSL Araştırma Laboratuvarında yapay
zekâ üzerindeki çalışmalarına devam ediyor.

Çin'de, arama motoru Google'a ait yapay zekâ
şirketi DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo yazılımı,
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Mayıs 2017’de 2 bin 500 yıllık strateji oyunu Go'da
Çinli şampiyon oyuncu Kı Cie'yi yendi. Oyunu
basitçe anlatmak gerekirse; iki general bir bölgeyi
kontrol altına almak istemektedir. Bunun için ilk önce
gözetleme kuleleri dikerler ve sonra da kendileri için
güvenli bir pozisyon kurmaya çalışırlar. Oyunun
amacı rakibi tamamen ortadan kaldırmaktan veya
taşlarını esir almaktan çok onun karşısında avantajlı
bir konuma geçerek kendi taşlarıyla mümkün
olabildiğince geniş alanı kontrol altında tutmaktır.
19×19’luk bir tahtada 361 kesişim noktası üzerinde
181 siyah ve 180 beyaz taşla oynanan Go, kuralları
çok basit olmakla birlikte oldukça karmaşık bir
oyun. Satrançtaki gibi taşların hareket yetenekleri
sınırlı olmadığından bir taşı oynayabileceğiniz çok
fazla yer var. Oyuna ilk başlayan taş (siyah) için
361, ikinci taş (beyaz) için 360 olmak üzere toplam
129.960 hamle olasılığı bulunuyor. Hamle çeşitliliği
o kadar çok ki bir Go oyuncusunun ustalaşma evresi
ömrünün sonuna kadar sürebilir.
Yapay zekânın kanser teşhisinde kullanılması
için de çalışmalar sürüyor. Google'ın yapay zekâ
altyapısını kullanarak geliştirdiği platformlardan
biri “Google.ai”. Açık kaynaklı olarak kullanıcılara
sunulan platform üzerine geliştirilen çözümler,
birçok farklı alanda kullanılabilecek. En büyük
öncelik ise kanserde. Google’ın CEO’su Sundar
Pichai, 10 binden fazla araştırmacıyla 'Google.ai'
platformunun geliştirildiğini ve birçok farklı kanser
türü için sonuçlar alınacağını belirtip; "Kanser
tespitini iyileştirmenin yollarını araştırıyoruz. Sinir
ağlarının ve makine öğrenmesinin kanser riskini
daha doğru tespit edebildiğini görüyoruz" diyor.
Öte yandan Afganistanlı 15 yaşındaki Abu,
Google'un yapay zeka platformunu kullanarak
bir uygulama geliştirdi. Göğüs kanseri için alınan
biyopsi sonuçlarının, bu uygulamayla incelenmesini
sağlayan Abu, yapay zekâ sayesinde daha doğru
sonuçlara ulaşabilmiş.

Anlaşılan o ki yapay zekâ, insan faaliyetinin
bulunduğu tüm alanlarda kendini göstermeye
devam edecek. Biraz fantezi gibi de olsa yazarlık da
bunlardan biri. Yapay zekâ tarafından yazılan bir kısa
hikâye, Japonya’da düzenlenen hikâye yarışmasında,
acemi bir yazar için hiç de kötü sayılmayacak bir
sonuç elde etti. Bu yapay zekânın, şimdilik kendi
kendine yaratacağı benzersiz hikâyeyi düşünüp
değerlendirecek kadar bir farkındalığı yok elbette.
Söz konusu yapay zekânın hikâyesine Japonya’da
bulunan Future University’den araştırmacılar
yardımcı oldu. Bilim insanları, yapay zekâ tarafından
kullanılmasını istedikleri kelime ve yapıları belirleyip,
hikâyeyle ilgili genel bir çerçeve oluşturdular. Yakın
zaman içerisinde yapay zekâlar tarafından yazılmış
hikâye ve romanları kitapçı raflarında görürseniz,
sakın şaşırmayın!
2015 yılında yapay zekâ alanındaki yatırımlarına
başlayan Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi
ve Tic. AŞ bir yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda
Türkiye’nin ilk yapay zekâ ürününü pazara sundu.
Türkiye ile birlikte Arap ülkeleri ve Amerika pazarına
da sunulacak olan ürün kendi kategorisinde dünyada
da ilkler arasında yer alıyor.
Etiya’nın yapay zekâsı, yazılı iletişimin yoğunlukla
kullanıldığı müşteri hizmetleri ve çağrı merkezlerine
yönelik. Ürün Türkçe doğal dil işleme yeteneği ile
müşterilerden dijital kanallar üzerinden gelen yazılı
e-posta, mesaj ya da sosyal medya içeriklerini
otomatik analiz ederek müşteriye anında cevap
verebiliyor veya konunun en kısa sürede çözülerek
müşteriye dönüş yapılabilmesi için konunun uzmanı
müşteri temsilcisine yönlendirilebiliyor.
Yapılan pilot denemelerde yapay zekâ çözümünün,
yazılı kanallarda müşteriye dönüş süresini yüzde
50’ye yakın kısalttığı, hızlı içerik anlama yeteneği ile
de çağrı merkezlerinde yazılı iletişime ayrılan sürede
yüzde 40 tasarruf sağladığı teyit edildi.
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“Muazzam sorular”
Yukarıda yapay zekânın kullanım alanlarından
bazı örnekler verdik. Bu son bölümde ise yapay
zekânın sadece toplumsal yaşamımızı değil, kişisel
yaşamlarımızı da doğrudan ilgilendiren ve etkileyen
uygulamalarından söz edeceğiz.
Bilindiği gibi, dünyamız “Büyük veri” çağına
doğru hızla yol almakta. Bilgisayar uzmanları,
fizikçiler, ekonomistler, matematikçiler, siyaset
bilimcileri, biyo-bilişimciler, sosyologlar ve diğer
bilginler; insanlar, şeyler ve bunların etkileşimleri
ve haklarında üretilen devasa miktardaki bilgilere
ulaşmak için çırpınıp durmaktalar. Sosyal medya
etkileşimlerini, sağlık kayıtlarını, telefon günlüklerini,
devlet kayıtlarını ve insanların diğer tüm dijital
izlerini incelemenin muhtemel faydaları ve getirileri
hakkında tartışmalar yürütürken ortaya muazzam
sorular çıkıyor: Büyük ölçekli araştırma verileri daha
iyi araçlar, servisler ve kamu yararı oluşturmamıza
yardımcı olacak mıdır, yoksa yeni bir gizlilik ihlali ve
istilacı pazarlama dalgasının önü mü açılacaktır? Veri
analizi çevrimiçi toplulukları ve siyasal hareketleri
anlamamıza yardım mı edecektir, yoksa muhaliflerin
izlerini takip etmek ve seslerini susturmak için mi
kullanılacaktır? İnsan iletişimi ve kültürü üzerine
çalışma disiplinlerimizi mi dönüştürecek yoksa
araştırma seçeneklerimizi daraltıp “araştırma”
sözcüğünden ne anladığımızı mı değiştirecek?
İşte bu büyük veri analizlerinde de yapay zekâ
kullanılıyor. Buradaki “muazzam sorulardan” biri de
şudur: Acaba büyük veriden, şehir güvenliğine dair
tahmin yapılabilir mi? Bu soruya -şimdilik bildiğimiz
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-evet diyen en azından iki büyük ABD şehri var: San
Fransisco ve Chicago. Yaptıkları şey, kamu ve özel
sektör tarafından toplanan verileri analiz ederek,
şehirde olası güvenlik sorunlarını, “gerçekleşmeden
önce” tahmin etmek.
2002 yılında çekimleri tamamlanan
Steven
Spielberg’in “Azınlık Raporu (Minority Report)”
filminde Tom Cruise, mistik güçlere sahip kişilerin,
olayları önceden sezme becerisinden yararlanarak
güvenlik önlemleri alan bir polis şefini canlandırıyor.
Ama o da aynı sistemle, üstelik haksız yere
suçlanınca, sistemin “işlemediğini” ya da doğru
işlemediğini veya “hata” verebileceğini anlamıştı.
San Fransisco ve Chicago’daki uygulamada ise
mistik güçler yok, büyük veri var. Bunun çoğunluğu
“açık veri.” Kamu ve özel sektörün topladığı
veriler analiz amacıyla bir havuzda toplanıyor.
San Fransisco’da Baş Veri Sorumlusu, 2012’de,
kamunun elindeki 200’e yakın veri setini vatandaşın
kullanımına açmıştı. Elbette bundan asıl yararlanan,
polis teşkilatı.
San Fransisco polisi, büyük veriyi kullanarak,
nerede ne zaman nasıl bir tür suç işlenebileceğine
dair tahminlerini daha doğru yaptığını öne sürüyor.
Chicago’da ise University of Chicago Urban Labs
(Şehir Laboratuvarı) ile ortaklaşa çalışan polis, büyük
veri analiziyle suçu “gerçekleşmeden” tahmine
çalıştığını söylüyor. Sadece 2016’da 726 cinayet
işlenen Chicago’yu ABD’nin yeni Devlet Başkanı
Trump, Şubat 2017’de, “Şehir yönetimi buna bir
çare bulmazsa, oraya asker göndereceğim” diye
tehdit etmişti çünkü.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU)’ya göre
polis teşkilatı sadece kamu araştırmalarından
yararlanmakla kalmıyor, özel şirketlerin ve bizzat
kendisinin oluşturduğu çok büyük bir veri tabanının
da üstüne oturuyor. Bunu yaparken her gün binlerce
aracın plakasını ve çok sayıda Amerikalının nerede
bulunduğuna dair bilgiyi süresiz olarak kaydediyor,
depoluyor. ABD hükümeti bu yolla polis teşkilatını,
insanların çoğunun nerede olduklarını neredeyse
gerçek zamanlı izlemenin ve toplantılara ve
yürüyüşlere katılanları gözleyerek siyasi muhalifleri
denetlemenin mümkün olduğu bir polis devleti
mekanizması kurmak için seferber etmiş durumda.
Yine (ACLU)’ya göre büyük veri analizinde kullanılan
algoritmalar, siyahları hep dezavantajlı gösteriyor.
Yani, algoritmalarda gizli bir ırk ayrımı var. Matematik
ve mantığa dayanan, dolayısıyla “yansız” olması
gereken algoritmada ırk ayrımı sorununa çare arayan
MIT mezunu Joy Buolamwini, Algoritma Adalet
Birliği’ni (Algorithmic Justice League) kurdu. 2010,
2011,2016, 2017 yıllarında Pulitzer ödülü alan
ProPublica “Kamu yararına gazetecilik” sitesi de yüz
tanıma ve suça eğilimi tahmin algoritmalarının daha
çok siyahların aleyhine sonuç verdiğini örneklerle
kanıtlıyor.
Tabii Amerika’da bu olup bitenlerin zerresi dahi
ülkemizde uygulanmadığı için bizim herhangi bir
rahatsızlık duymamıza gerek yok(!)
***
Turing’in yapay zekâyı insan gibi düşünebilen
bilgisayarlar geliştiremeyiz diyen kişilere karşı canla
başla savunduğunu biliyoruz. Yapay zekânın insan
zekâsına benzemesi gerektiğini düşünen Turing,

aslında insan bilincini kastediyordu ve makalesinde
İngiliz Nörolog Geoffrey Jefferson’dan şu alıntıyı
yapmıştı: “Bir bilgisayar, raslantısal sembol akışından
yararlanmak yerine insan gibi düşünüp insan gibi
hissederek bir sone veya konçerto yazmadıkça
o bilgisayarın insan beynine eşit olduğunu; yani
sadece yazmakla kalmayıp aynı zamanda yazdığının
farkında olduğunu söyleyemeyiz.”
Gerçekten de insanlar bunu yapabildiği için türümüzü
Homo sapiens sapiens olarak adlandırıyoruz; yani
farkında olduğunun farkında olan insan. Bu da
bize bilincin temel şartının farkındalık olduğunu
gösteriyor.
Yazının başına dönelim:
“14 şubatta sevgiline #birbaşkaşiir hediye etmek
için #birbaşkaşair’e tweet at, sevgini yapay zekâ
yardımıyla bir başka paylaş!”
Ve işte 14 Şubatta sevgilisi için şiir isteyen bir aşığa
#birbaşkaşair adlı yapay zekânın yazıp gönderdiği
bir şiir:
“Bedenimiz orda
Hemen ardında
Kendi boşluğunda
İz bırakmasın insanda”
Yararlanılan kaynaklar:
bbc.co.uk
Herkese Bilim ve Teknoloji
Kozan
Demircan
(Bilgi
ve
üniversitelerinde öğretim üyesi)

Bahçeşehir

*65. Sayıda yayınlanan Yapay Zeka yazısının birinci
bölümünde Ersin Toker'in adının yazılması unutulmuştur.
Düzeltir özür dileriz.
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