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Bilgisayar yazılımı 
ilk kez testi geçti
İnsanla yapay zekâyı ayırt etmeye yarayan Turing Testi, 
ilk kez 13 yaşındaki bir çocuğun zekâsına sahip yazılım 
tarafından geçildi!

Bilimkurgu eserlerinde sıkça geçen düşünen 
makineler, insan gibi düşünüp karar veren 
robotlar çok yakında gerçek olabilir. Tarihte 
ilk kez bir bilgisayar (yapay zekâ), Turing 

Testi’nden başarıyla geçti. Rus Vladimir Veselov, 
Ukraynalı Eugene Demchenko  ve Sergey Ulasen 
isimli üç program yazılımcı tarafından geliştirilen 
yapay zekâ “Eugene Goostman”, tarihte Turing 
Testi’ni geçebilen ilk program oldu. 

Eugene, 7 Haziran 2014’te Londra’daki Royal 
Society’de gerçekleşen bir testte jüriden yüzde 33 
oranında oy alarak bir rekora imza attı. 13 yaşında, 
Ukraynalı, ikinci dili İngilizce olan bir çocuk 
gibi davranan bilgisayar; 5 dakikalık 10 oturum 

boyunca sorulan sorulara verdiği cevaplarla 
sorgulayıcı jüriyi kandırdı. 5 jüriden 2 tanesi, 
karşısındakinin insan mı bilgisayar mı olduğunu 
ayırt edemedi. Eugene’in 13 yaşında bir çocuk 
zekâsına sahip olduğunu kanıtladığı teste Reading 
Üniversitesi’nden katılan profesörler jürilik yaptı. 
Toplamda 5 makine bu teste katıldı. Eugene 
Goostman yazılımı 2011’deki testte 100 üzerinden 
29 almıştı. 

Eugene Goostman’ın başarısının ardından ise, 
Odessa’dan 13 yaşında bir çocuğu taklit etmesi 
bulunuyor. Bu seçim ile Batılıların tüm bildiklerini 
bilmemesi ve zaman zaman gramer hataları 
yapması şüphe uyandırmadı.

Reading Üniversitesi’nin düzenlediği 
organizasyonun resmi açıklamasında, “Jürinin 
yüzde 33’ünü yanıltmayı başaran sistemin, Turing 
Testi’ni aşan ilk yazılım olduğunu söylemekten 
gurur duyuyoruz. Daha önce de, benzer 
yarışmalarda Turing Testi’nin geçildiği iddia 
edilmişti. Ancak bunların hiçbirinde makineler, 
önceden belirlenmemiş konularda konuşmak 
durumunda bırakılmadı. Ayrıca ilk kez sonuçlar, 
bağımsız gözlemciler tarafından onaylandı” denildi.

Turing Testi, ilk olarak 1950 yılında Mind adlı 
felsefe dergisinde ünlü İngiliz matematikçi ve 
bilgisayar bilimcisi Alan Turing’in Computing 
Machinery and Intelligence başlıklı ünlü 
makalesinde sözü edilen kavram. Turing’in 
“Makineler düşünebilir mi?” sorusuna yanıt 
aramak adına 1950 yılında geliştirdiği test, 
bilgisayar mı insan mı olduğu bilinmeyen biriyle, 
beş dakika boyunca yazışma üzerine kurulu. 

65 yıllık bir geçmişi olan,  insanla yapay zekâyı 
ayırt etmeye yarayan testin mucidi Turing, henüz 
20. yüzyılın sonlarında bir makinenin bu testi 
geçebileceğine inanıyordu. Ve 13 yaşında bir 
çocuk zekâsı olsa da, yaşanan son gelişmeler Alan 
Turing’i haklı çıkardı.

Turing Testi’ne göre makine, gönüllü bir insanla 
birlikte, sorgulayıcı jürinin görüş alanının dışında 
bir yere saklanır. Sorgulayıcı, sadece soru sormak 
suretiyle hangisinin insan hangisinin bilgisayar 
olduğunu saptamaya çalışır. Sorgulayıcının soruları 
ve daha önemlisi aldığı yanıtlar, tamamen ses 
gizlenerek, yani ya bir klavye sisteminde yazılarak 
veya bir ekranda gösterilerek verilir. Sorgulayıcıya 
bu soru-cevap oturumunda elde edilen bilgiler 
dışında her iki taraf hakkında hiçbir bilgi verilmez. 
Dizi halinde tekrarlanan testler sonucunda 
sorgulayıcı, tutarlı bir şekilde insanı saptayamadığı 
takdirde makine Turing testini geçmiş sayılır.
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