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Çok kederliyim 
be Siri

Yuttuğu sineği öldürmek için 
böcek ilacı içen bir mantık, silikon 
entegrelerin içindeki bir yazılıma 
kavuşmak için kim bilir kendine 
neler yapar?  Okuma yerine 
seyretmeye dayalı toplumuna 
geçişi bile çok geride bırakıp, 
gerek duymadığı için elle yazma 
yetisi hiç gelişmemiş bir topluma 
hazırlanmalı mıyız dersiniz?

Yiğit Ergin
yigitergin@gmail.com

İ
şte bu noktada toplumsal farklar gün yüzüne çıkıyor 
ve gösterilen tepkide bir ayrıma gidiyoruz. Bir tarafta 
telesekretere mesaj bırakmayı günlük yaşamın parçası 
haline getirmiş, dahası kısa mesajlarla yetinmeyip uzun 
uzun itiraflarını kaydetmiş, eve gelince ilk iş olarak 

mesajlarını dinlemiş bir batı medeniyeti, diğer tarafta ise 
kuralları esnetmeye meyilli, abartılı iletişimi hayatın her 
alanında kullanan sıcak kanlı Akdeniz kültürü.

Ruh, karakter veya zekâ ne dersek diyelim, bilimde ve 
teknolojide elde edilen sonuçların tümünü, insanı diğer 
canlılardan ayıran DNA yapısındaki yüzde 1’lik farka borçluyuz. 
Şimdi bu üstünlüğümüzün bize sağladığı aklı modelleme 
çabasındayız. Modellenmiş bir karakter ne kadar başarılı 
olursa, onunla aramızdaki etkileşim de ister istemez o kadar 
güçleniyor. İşte şimdi bizden özür dileyen bir makine var 
eliminiz altında. Bu, belki şirret bir kadınla evli bir adamın 
uzun süredir duyduğu ilk özür, ya da aile içi şiddete maruz 
kalmış bir kadının uzun süredir duymaya hasret kaldığı bir 
anlayış, yakınlık. Belki de her gün dizilerde aşk dolu replikleri 
dinleyip, gerçek hayatında karşı cinsle göz göze bile gelememiş 
içe dönük bir gencin gizli sırdaşı. O da olmadı, psikoloğu 
yerine kuaförünü kullanarak ekonomi yapanlar için her an 
hazırda olan, daha iyi bir dinleyici alternatifi. Kederimizi ya da 
mutluluğumuzu paylaşacak bir ses…

Sonuç olarak Siri’yi bir 
anda gündeme oturtan 
şey, onun insanı taklit 
eden modellemesi olsa 
gerek. Paylaşılan caps’lere 
bakarsanız, altta çalışan 
algoritmanın aslında 
çok da geniş olmayan ve 
öngörülebilir bir diyalog 
kümesi ile hazırlanmış 

- Hey Siri

- Tamam, işte Kayseri

- Yanlış anladın.

- Hay Allah, özür dilerim bana bir şans daha ver. 

- ???
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mantıksal bir karar sistemi olduğunu 
söyleyebiliriz. Fakat kültürel öğelerle 
zenginleştirilmiş diyalog çeşitlemesindeki 
yaratıcılığı ve bunun aldığı pozitif geri 
beslemeyigöz ardı etmek haksızlık olur. 
Burada daha çok, yerelleştirmeden sorumlu 
ekibin performansı öne çıkıyor. Ne olursa 
olsun “Nayır, Nolamaz” diyerek yanıt veren bir 
asistan, gerçekte yaratıcılıkla ortaya çıkmış 
iyi bir tasarımdır. Elbette, bunun, soru tipine 
göre belirlenmiş sınırlı yanıt kümesinde yer 
aldığının kolayca görülmesi ilk sürüm için 
kabul edilebilir bir durumdur.

Henüz işin çok başında olsa da, gelecek için 
iyi kötü bir işaret veriyor mevcut durum. 
Görünen gelişme hızıyla, bundan sadece 
birkaç yıl sonra geleceği seviyeye ilişkin 
biraz düşünelim isterseniz. Elbise seçmenize 
yardım olacak bir stilist, seyrettiğiniz filmle 
ilgili tartışabileceğiniz bir eleştirmen, eşinizin 
telefonuyla işbirliği yaparak aranızdaki sorunu 
çözmeye çalışan bir aile danışmanı olarak 
karşımıza çıkabilir belki. Sesli iletişimde anlık 
çeviri yapabilen Skype gibi uygulamalarla 
bütünleşmiş bir akıllı asistanı ise çok da uzak 
olmayan bir zamanda bekleyebiliriz.

Peki, tüm bunları bugün yapamıyor olmasının 
temelinde ne yatıyor? Daha fazla işlemci 
gücü, daha büyük hafıza, daha hızlı internet, 
daha gelişmiş yazılımlar olabilir mi? Bunların 
hiçbirinin ulaşılması uzak gelişmeler 
olmadığını çok iyi biliyoruz. Burada bir 
parantez açmak gerekirse, daha yaratıcı ve 
daha çalışkan bir nesil konusunda o kadar da 
emin olamayabiliriz. Ama her durumda, yakın 
gelecekte bizi neyin beklediğini görebilecek 
durumdayız. 
Öyleyse şimdiden “HER” filmindeki gibi, akıllı 
asistanına platonik duygular geliştirecek 
bir kesime de kendimizi hazırlayalım. Bu 

noktada endişelenmemizi gerektiren örnekler 
çıkacaktır. Yuttuğu sineği öldürmek için böcek 
ilacı içen bir mantık, silikon entegrelerin 
içindeki bir yazılıma kavuşmak için kim bilir 
kendine neler yapar?

Siri veya Cortana benzeri akıllı asistanların 
kullanımında çok somut yararları da, 
teknolojiyle bu ilk tanışmada hemen görmek 
mümkün. İlk sürümünde bile görme 
özürlülerin hayatına önemli bir renk katıyor 
olması gelecekle ilgili umutları yükseltiyor. En 
önemlisi de birçoğu için bu teknolojinin artık 
kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Sosyal paylaşım 

platformları, akıllı asistanları 
ile durum paylaşan, yorum 
yapan, tweet atan birçok 
görme özürlüye kucak 
açacaktır.

Bundan sonraki önemli 
zıplamanın ise, zamanla 
birbirinden daha çok 
farklılaşan, asiste edilen 
kişiye göre özelleşen ve 
birbiri ile etkileşen akıllı 
asistanlarla geleceğini 
söylemek yanlış olmaz. 
Kişiselleşme yönündeki 
sürekli gelişim, daha fazla 
sahiplenmeyi de birlikte 
getirecektir. 

Her gelişim, bu servisi günlük 
yaşam alanında daha önemli 
bir konuma yükseltebilir 
ve bu döngü devam ederse 
bir süre sonunda hayatın 
vazgeçilmez bir parçası 
olması kaçınılmaz olacaktır. 
Bu noktadan sonra artık 
okuma yerine seyretmeye 
dayalı toplumuna geçişi bile 
çok geride bırakıp, gerek 
duymadığı için elle yazma 
yetisi hiç gelişmemiş bir 
topluma hazırlanmalı mıyız 
dersiniz?
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