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Tarihsel olarak insan makine 
ilişkisinde geçmişe baktığımızda 
Anadolu’da İsmail Cezeri’nin (1136- 
1206) misafirlere otomatik olarak şerbet 
(içecek) sunan “şerbetçi kızı” yapması 
otomasyona dayalı olağanüstü bir 
araç olarak yıllar sonra fark edilecekti…! 
İsmail Cezeri’nin altmışın üzerinde 
otomasyona dayalı benzersiz icatları 
insan makine etkileşimine dayalı 
mekanik çalışmalarıyla insan makine 
iletişiminde çığır açmıştır… Cezeri, 
mühendislik geleneğinin ve otomat 
(sibernetik) sanatının Antik Grek’ten 
XIII. Yüzyıla kadar uzanan dönemde 
Anadolu’daki önemli dehası olarak 
kabul ediliyor… Cezeri’nin bu icatlarında 
amacının insan tarafından yapılan 
işlerin makine tarafından yapılarak 
hayatı kolaylaştırmak için yeni şeyler 
yapmak olduğu açıkça görülüyor… 

Bugünkü şerbetçi kız (garson-
robot) ise, yine otomatik olarak 
sensörlerle hareket ederek misafirlere 
şerbet (içecek, kahve,) sunuyor… Fark 
ise; eskisi sadece basit ve sabit bir 
mekanik otomat olan olarak çalışan 
makine… Şimdiki ise daha karmaşık ve 
mobil olarak mekanik bir makinenin 
bilgisayar yazılım ve donanımı 
eklenerek hareket etmesi sağlanan bir 
robot… Cezeri’den günümüze kadar 
olan dönemde insan makine ilişkisinde 
insanoğlu kendisinin yaptığı işleri 
makinelere yaptırarak işleri daha 
kolay, daha hızlı, daha verimli ve 
daha az kaynak kullanarak yapmanın 
pratik yollarını öğrenerek daha güçlü 
olabilmiştir… Olmaya da devam ediyor… 
Elbette teknoloji sayesinde…

Ancak Silikon Beyine sahip 
olan robot (garson)  insan gibi 
hissederek makine öğrenmesi ve 
derin öğrenmeyle birlikte en iyi şerbeti 
yaparak en iyi şekilde misafirlere ikram 
edebiliyor… Bu çağ, robotlaşmayla 
birlikte insan makine etkileşiminin 
en yüksek olduğu dönem… Silikon 
Beyinle insan makineye bir adım 
yaklaşarak insan gibi hissederek 
öğrenmeyle birlikte neredeyse tüm 
işlerini onlara yaptırabiliyor…  

Neden Silikon Beyin…?
Silikon Beyni hayatımızın bir 

parçası haline getirerek karar 
verme işlerini kolaylaştırmak, 
pazarlama yapmak, işleri daha 
kolay yapabilmek… Silikon Beynin 
öncelikli amacı; karar verme işlemlerini 
kolaylaştırmak… Çünkü; insan 

beyni karar verme dışında tüm işleri 
olağanüstü bir şekilde başarabiliyor… 
Ancak; karar vermede zorlandığı 
bilimsel olarak ispatlanmıştır… Silikon 
Beyinle şirketin pazarlama sistemleri 
ve müşterilerin satın alma davranışları 
yönetilebiliyor… Silikon Beyin işlemlerin 
ve süreçlerin bir parçası haline gelerek 
kararları yönetebiliyor… Örneğin;  
Duyusal pazarlamayla…  

Duyusal pazarlama, insanın 
belleğinin oluşumuyla birlikte karşılaştığı 
her durumda duyularla belleğe 
gönderilen uyarıcılara verilen tepkiyle 
satınalma veya pazarlama davranışı 
oluşuyor… Duyu organlarımıza hitap 
ederek duyusal olan her şey insanın 
duygularıyla birlikte iç dünyasını da 
etkiliyor… Neşeli, hüzünlü, maceracı, 
aktif, heyecanlı, sakin! Örneğin; bir ses, 
koku, tat bizlere çok şey anlatabiliyor… 
Otomobil satışlarında koku önemli… 
Özellikle erkeklerin otomobil satın 
almalarındaki “ilk günkü koku” 
tercihlerde önemli oluyor… Bayanların 
otomobil tercihinde ayrıntılara önem 
veren otomobil aksesuarları etkili… Tüm 
bunlar bizim duyusal algılarımızla 
duygusallığımızı ve bilişsel olarak 
ta davranışlarımızı şekillendiriyor… 
Büyük veriye göre pazarlama sistemini 
yöneterek daha çok müşteri kazanmak 
istiyorsak pazarlama ve yönetimde 
Silikon Beyin kararlarımızın önemli bir 
parçası olmalı… Zaten Silikon Beyin 
insan beynini ve onu etkileyen 
duygusallığı keşfederek tüm karar 
verme süreçlerini buna göre 
kurgulayarak yönetiyor…

SİLİKON BEYİNLE  
İNSAN GİBİ HİSSEDEREK ÖĞRENMEK…!   
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İnsanoğlu kendisinin yaptığı işleri makinelere yaptırarak işleri daha kolay, daha hızlı, 
daha verimli ve daha az kaynak kullanarak yapmanın pratik yollarını öğrenerek daha 

güçlü olabilmiştir… Olmaya da devam ediyor… Elbette teknoloji sayesinde…
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Silikon Beyin artık hayatımızın 
bir parçası… Örneğin; Amazon şirketi 
okuyucuların hoşlanacağı kitapları 
veya diğer ürünleri tüketicilere silikon 
beyinle önerebiliyor... Mercedes 
tarafından geliştirilen sürücüsü 
olmayan otonom araçlar silikon 
beyinle yönetilebiliyor… Google 
otonom araç teknolojisini silikon 
beyinle geliştiriyor… Bu teknoloji ile 
Youtube tüketicilerine milyonlarca 
video arasından hoşlanabileceği 
video önerisi yapabiliyor…

İnsan Beynini Keşfetmek…!
Farkında mısınız acaba...? İşimiz 

ne olursa olsun… Hangi meslekle 
ilgili olursa olsun… Yönetim… 
Pazarlama… Üretim… Ve diğerleri… 
Hepsi insanla ilgili… Anlaşılması ve 
yönetilmesi en zor olan… Elbette 
işimiz başarılı olabilmek… Başarılı 
olabilmekte insanı anlamakla 
ilgili… İnsanı anlamak için de 
insanı keşfetmek gerekiyor… 
İnsanı keşfetmek için de onun 
davranışlarını anlamalıyız… İnsan 
davranışları da insan beyninde 
şekilleniyor…  Araştırmaların 
amacı; insan beynini keşfetmek… 
İnsan beyni henüz tam olarak 
keşfedilmedi… İnsanı keşfetmek 
onun komuta merkezi beyinle 
başlıyor… Tüm kararlarımızdaki en 
önemli yaşamsal organ beynimiz… 
Vücudumuzun komuta merkezi… 
Her şeyin planlanarak organize 
edildiği, yönetildiği… Emir ve komuta 
merkezi… Bilimin en heyecan verici 
konularından birisi… İnsan beynini 
keşfetmek…! Beyin; kafatasınızın 
içinde yumuşak, kıvrımlı yapıda ve 
jöle kıvamında bir organ… 

Biyolojik olarak insan beyni, 
birkaç kat zarla çevrili olarak 
beyin-omurilik sıvısı tarafından 
desteklenmiş olarak kafatasının sert 
gövdesi içinde korunuyor… İnsan 
beyni, yüz milyardan fazla nörona 
sahip… Her bir nöron, on bin nöronla 
bağlantı kurarak insanın merkezi sinir 
sistemini yönetiyor… Merkezi sinir 
sistemi de insanın komuta merkezi 
olarak yaptığı tüm işleri yönetiyor…  
İnsanın bütün fizyolojisini ve 
davranışlarının tamamına yakınını 
planlayarak ve kontrol ederek 
yöneten komuta merkezi... İnsan 
beyni karmaşık işlemler yaparak 
hayranlık uyandıran, eşsiz ve 
büyüleyici bir organ… İnsanı 
diğer canlılardan ayıran en önemli 
özellik olan somut düşüncenin yani, 
düşünebilmenin merkezi… Diğer 
canlılar sadece soyut düşünürken 
sadece insan hem somut ve 
hem de soyut düşünebiliyor… 
Düşündüğümüz her şeyde her 
zaman beynimiz kullanıyor… 
Bu bağlamda kendi beynimizi 

kullanarak kendi beynimiz hakkında 
düşünmek… Soyut olarak düşünüşü 
beynimizle yaptığımızın farkında 
olmak…  Çok ilginç, eşsiz, mantıksal, 
duygusal ve heyecan verici bir 
deneyimi yaşamak… Bilim insanları 
insan beynini ve onu etkileyen 
duygusallığı keşfetmek üzere sürekli 
araştırma yapıyorlar… Ama henüz 
beyin tam olarak keşfedilemedi… 
Şimdilik beynin çalışma sistemi 
öğrenilerek taklit edilebiliyor… 
Bu konuda gelinen son nokta 
Silikon Beyin… Silikon Beyin, insan 
beynine benzer şekilde geliştirilen 
yazılımlarla donanımların silikon 
maddesiyle yapılması…

Silikon Beyinle karar vermek…  
Silikon Beynin amacı 

pazarlamada ve yönetim 
sistemlerinde isabetli kararlar 
vererek insanların satın alma 
davranışlarını yönetebilmek… 
Karar verebilmek ve özellikle de 
doğru kararı verebilmek insanın en 
çok zorlandığı konuların başında 
geliyor… Geçmişten günümüze 
karar vermek her dönemin en 
önemli konularının başında 
geliyor… Özellikle bugün içinde 
bulunduğumuz dönemde de 
karar seçeneklerinin ve belirleyici 
faktörlerin artmasıyla daha da 
karmaşık bir hale gelmiştir… Örneğin; 
doğru olarak kabul edilebilecek bir 
karar dinamik etkenler ve değişen 
koşullara göre doğru olmayabiliyor… 
Bugün için karar verme son 
derece dinamik, amacı ve hedefi 
olan geleceğe yönelik öngörüye 
dayanan karmaşık işlemler dizisi… 
İşletmeler için karar verici kişilerin 
etkin kararlar vererek problemlere 
kalıcı çözümler bulabilmesi hayati 
önemde… Sadece işletmeler için 
değil, aynı zamanda müşteriler 
içinde karar verme aynı zorluklara 
ve öneme sahip… Zaten yapılan 
nöropazarlama deneyleri sonucuna 
göre de insan beyni en çok karar 
verme işleminde zorlanıyor… 

Özellikle sözel verilerin 
kullanımından kaynaklanan bulanıklık 
ve belirsizlik ortamında karar 
vermenin zorunluluğunun önüne 
geçebilmek için matematiksel 
yöntemlerin kullanılması kaçınılmaz 
bir durum haline gelmiştir… Bu 
bağlamda geliştirilen algoritmalar 
ve yazılımlarla insan gibi insan 
gibi hissederek öğrenen Silikon 
Beyin önemli bir çözüm… Elbette 
şirkette karar verebilmek bir kişinin 
tek başına yapamayacağı bir şey…! 
Ayrıca kişinin bireysel kararlar 
içinde aynı şey geçerli… Ancak bu, 
derin öğrenme ve Silikon Beyinle 
pekâlâ mümkün… Bu nedenle 
şirketler öğrenmeyi bilgisayarlara 

aktararak gittikçe artarak devasa 
boyutlara yükselen ve aralarında 
karmaşık ilişkiler olan büyük veriyi 
değerlendirerek sürekli ve isabetli 
karar vermek istiyor… Bu mümkün 
mü? Evet… Silikon Beyinle mümkün! 
Örneğin; Duyusal algılama ve 
bilişsel olarak hareket geçmesiyle… 
Bir müşterinin her şeyi algılaması 
için en iyi yol, kendi verilerine ve 
deneyimlerine sahip olmalarını 
sağlamak ve daha sonra gelecekteki 
her deneyimin oluşumunu ve 
bağlamını yönlendirmek için 
kullanmalarını sağlamak… İşte Silikon 
Beyin bunu yapıyor…! 

Her şeyden önce karar verme 
işlemi insan beyninde zihinsel 
işlemlerle bir takım değişkenlere 
bağlı çok sayıda seçeneğin 
değerlendirilerek içlerinden en 
uygun olanının ayıklama süreciyle 
oluyor… Karar verme; seçenekleri 
belirleme, karşılaştırma, ayıklama 
ve seçme işlemlerinden oluşuyor… 
Karar verme, geleceğe dönük 
işlemler zincirine göre şekilleniyor… 
Ancak insan beynini kara vermede 
kullanmak konusundaki en 
önemli gelişme “Silikon Beyin”le 
olmuştur…   Silikon Beyin; hızlı 
öğrenme, öğrenme yeteneği 
kazanma, hızlı karar verme ve 
hızlı problem çözmeyi sağlıyor… 
Çünkü; silikon beyinle insan gibi 
hissederek öğrenmek mümkün…! 
Bu sayede silikon beyin insan 
beyninin öğrenme yeteneğiyle en 
iyi kararları vererek insan beyninin 
üstüne çıkılıyor…! Örneğin; akıllı 
teknolojiler kullanılarak artan dijital 
teknoloji temas noktalarıyla Silikon 
Beyinle müşteriyi istediğiniz şekilde 
yönlendirebiliyorsunuz… Silikon 
Beyinle müşteri yolculuğuna 
göre müşteriyle temas noktalarını 
yaygınlaştırarak ağ zekâsıyla sürecin 
sesine göre müşterinin taleplerini en 
hızlı, kolay, sade ve faydalı şekilde 
sunabilmek mümkün…

Hayatımızın hangi aşamasında 
ve anında olursa olsun tüm 
mesele karar verme işini doğru 
yapabilmek… Öğrenmede karar 
vermenin en önemli bileşeni… Artık 
hangi konuda ve ne ile ilgili olursa 
olsun isabetli karar verebilmek 
şirketler ve yöneticiler için hayati 
önemde… Oysa artık bu kişiler, 
yöneticiler ve şirketler için neredeyse 
imkânsız… Örneğin; milyarlarca 
fotoğraf arasından aradığınız bir 
kişinin fotoğrafını bulabilmek… 
Milyonlarca kişi arasından istenen 
kişinin adres bilgilerini bulabilmek… 
Milyonlarca kişinin yemek zevk ve 
tercihlerini doğru yapabilmek… Ve 
diğerleri…
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İnsan beynini tam olarak 
kullanmak mümkün mü…?  

Bu soru her zaman bilim 
insanlarınca araştırılmıştır… Ancak 
Silikon Beyinle birlikte insan beynini 
tam olarak kullanmaya gerek 
kalmayacak bile…! Silikon Beyinden 
önce insan beynini tam kapasite 
kullanmak üzere “Zihin Haritaları” 
kullanılıyordu… Buna göre; 
hafıza gücü yerini zihin gücüne 
bırakıyor… Zihin Haritası tekniği ile 
beyni bütün kapasitesiyle kullanmak 
mümkün olabiliyor… Zihin haritası 
bilgileri depolamak için bir araç ve 
problem çözümünde yaratıcılık 
imkân sağlayan bir düşünme şekli 
olarak kafa toplama yöntemi… İşte 
bu yöntem anahtar sözcüklerden, 
resimlerden faydalanarak bilgiyi 
akılda kolayca kalacak şekilde 
depolayan bir grafiksel yöntem… 
Zihin Haritası, konuyla ilgili alt 
başlıkların hiyerarşik olarak sıraya 
dizilmesiyle oluşturuluyor… Bu 
haritalar iki boyutlu bağlantıları 
içeren şemalar… Zihin Haritalarına 
göre karmaşık ve detaylı bilgi sınırlı 
bir alanda organize olarak beynin 
daha yüksek kapasitede kullanımı 
sağlanıyor… Böylece beyin bilgiyi 
organize ederek yüksek kapasitede 
daha odaklı olarak çalışabiliyor… 

Silikon Beyin, nöro çip ile insan 
beyni örnek alınarak geliştirilen 
bir tasarımla duyusal veri girişiyle 
(robotun, sistemin, bilgisayarın) 
duyguları yönetmesini sağlıyor... 
Aslında Silikon Beyin bir bakıma 
nöro çip ile insan gibi hissederek 
öğrenmeyi sağlıyor… Bunu 
gerçekleştirmek üzere bilgisayara 

veya robota nöral işlem ünitesiyle 
öğrenme hissi kazandırılıyor… Silikon 
Beyin olarak geliştirilen işlemcilerin 
ana hedefi, insan gibi olmaktan 
çok insan gibi öğrenilmesini 
sağlamak… Bu öğrenme için zaten 
insan olmaya gerek yok… Silikon 
Beyinle makinenin dünyayı 
insan gibi görerek hissetmesi… 
Bu bağlamda Silikon Beyin olarak 
geliştirilen işlemci etraftaki dış 
dünyayı gözlemleyerek bir sonuç 
çıkararak öğreniyor…

Silikon Beyinle öğrenme 
elde edilen bilgiyi işlerken 
kazanılan tecrübenin yaşanarak 
öğrenilmesi… Bilginin gerekli 
olduğu durumlarda sisteme, 
insana ve süreçlere aktarılması… 
Ve de sürekliliğinin sağlanması 
için hayati öneme sahip!.. Silikon 
Beyinle duyusal algılarla yaşanan 
deneyimleri insan gibi hissederek 
öğrenebilmek mümkün!.. Daha 
kolay, daha hızlı ve sınırsız olarak! 
Üstelik doğru ve isabetli olarak…

Bilim insanları var güçleriyle 
insan beyninin araştırıyorlar, 
öğrenmeye çalışıyorlar… 
Henüz insan beyni tam olarak 
keşfedilmedi… Onu çalışma 
sistematiğini öğrenerek taklit 
etmeye çalışıyorlar… İnsan beynini 
ve onu etkileyen duygusallığı 
keşfetmeye çalışıyorlar… Yüz milyon 
yaşındaki olağanüstü bir hafıza 
kaynağı yetenek olarak mikroişlemci 
beyin… Örneğin; bu mikroişlemciyi 
teknolojik olarak keşfetmek üzere 
Silikon Vadisinde silikon beyin 
geliştirildi… Bu gelişim diğer hayati 

bilgisayar teknolojileriyle birlikte 
oldu… Bu gelişime bağlı değişim 
günümüzde kullanılan üst düzey 
işletim sistemlerinin katkısıyla 
oluyor…  Amaç; Silikon Beyinle 
insan beynini taklit eden robotik 
sistemlerle duyusal pazarlama 
yapabilmek… Duyusal pazarlama, 
insanın belleğinin oluşumuyla birlikte 
karşılaştığı her durumda duyularla 
belleğe gönderilen uyarıcılara 
verilen tepkiyle satınalma veya 
pazarlama davranışı oluşuyor… Duyu 
organlarımıza hitap ederek duyusal 
olan her şey insanın duygularıyla 
birlikte iç dünyasını da etkiliyor… 
Silikon Beyinde insanın duygularıyla 
iç dünyasını da etkileyerek satınalma 
davranışını yönetmek… 

Silikon Beyinle insan aklını 
kullanarak insan aklının üstüne 
geçiyoruz… Artık insan aklı ile artan 
büyük veriyi (big data) kullanarak 
herhangi bir karar verebilmek 
imkânsız…  Bunu tek başına 
yapamadığımız gibi birlikte de 
yapamıyoruz… Ancak Silikon Beyinle 
birlikte büyük veriyi kullanarak ve 
doğru analizler yaparak isabetli 
kararlar verebiliyoruz… Yani; hem 
insan aklını taklit ederek ve hem 
de insan aklının üstüne geçerek…! 
Örneğin; Silikon Beyinle müşteri 
deneyim haritasına dayalı çapraz 
satış kanallarıyla müşterinin hayatına 
dokunarak onlara eşsiz bir deneyim 
sunabiliyoruz…! Akıllı araçlarla 
yaşanan bu deneyim; Sürekli 
olarak… Herkese… Her şeyle… Her 
yerde… Her an…  Ve çok kanalla…  
sunulabiliyor…! 
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Silikon beyni inşa etmek…
Belki de çağa adını verecek 

olan olağanüstü kimyasal madde 
olan Silikon… Ve bu isimle anılan 
çeşitli ülkelerdeki teknoloji 
merkezleri… Silikon Vadisi, Silikon 
Kenti, Silikon Köyü, Silikon Caddesi, 
Silikon… Silikonu yakından 
inceleyelim… Silikon: ısıya ve suya 
karşı dayanıklı olduğu için yağ, 
plastik, merhem gibi maddelerin 
yapımında kullanılan, karbon 
yerine silisyumun geçtiği organik 
cisimlere benzer maddelerin 
genel adı... Silikon; Silisyum, 
oksijen ve muhtelif hidrokarbonlar 
ihtiva eden, çok sayıdaki 
sentetik (sun’i) polimerlerden 
birisi...  Silikon, değişken silikon 
ve oksijen atomlarından oluşan 
birçok bileşikten oluşarak birçok 
endüstriyel uygulamada kullanılan 
kimyasal madde… 

İsminden dolayı günümüzde 
başta elektronik olmak üzere çok 
yoğun olarak kullanılan Silikon, 
periyodik element tablosunda yer 
alan temel kimyasal elementlerden 
birisi olarak sembolü “Si” ve atom 
sayısı 14’tür. Silikon elektronikte 
yarı iletken olarak ve özellikle 
mikroişlemcilerde de yarı 
iletken olarak kullanılıyor… Bu 
bağlamda teknolojisindeki yenilikler, 
üreticilerin mikroişlemcilerin 
kapasitesini hızla artırmalarını 
sağlamıştır... Bilişim cihazlarında 
silikonun temel çalışması kimyasal 
elementlere silikon katarak 
mikroişlemcilerin veya bellek 
cihazlarının yetenekleri hızla 
artırılıyor… Entegre devrelerin 
imalatında silikon kristalleri 
kullanılıyor… Silikon Beyin; insan 
beynini taklit ederek nöromorfik 
çiplerin düşünme, fikir geliştirme 
ve sonuç oluşturarak karar verme 
işlemlerini yapması… Silikon Beyin, 
nöromorfik çiplerle yapılan beyin… 
Bu çiplerin yapımında silikon 
kullanıldığı için Silikon Beyin 
olarak isimlendiriliyor… 

Silikon Beyni anlamak…!
Silikon Beyni anlamanın 

yolu insan beyninin anlamaktan 
geçiyor… İnsanın beyni, onun 
komuta merkezi olarak duyularla 
hissederek öğreniyor… Silikon 
Beyinden beklenen en önemli 
görev; “insan gibi hissederek 
öğrenmek”…! Ve otonom 
(bağımsız) olarak çalışmak…! 
İlk baktığımızda inanması güç 
gibi… Ama artık bu durum pekâlâ 
mümkün…! Öğrenmeye yepyeni 
bir boyut kazandırıyor… Öğrenme; 

belli koşullara, durumlara ve 
sorunlara göre tepki ve davranış 
oluşturarak yenilerini edinebilme 
yeteneği… Silikon Beyin insan gibi 
hissederek öğrenmeyle; sorunlara 
tepki ve davranış oluşturarak 
yenilerini edinebilme yeteneğiyle 
otonom olarak karar verebiliyor… 

Peki bu aşamaya nasıl gelindi…?  
Önce yapay beyin yapmak üzere 
beyin çipleri (yonga) geliştirildi... 
Bu sonuç, bilgi işlem gücünde 
önde gelen bilgisayar şirketlerinin 
araştırmacıları tarafından geliştirilen 
yeni deneysel  “beyin yongaları” 
nın temelini atmakla mümkün 
olmuştur… Çip; İngilizce chip 
kelimesinden türetilmiş olup, 
yarı iletken devrelerin silindir 
şeklindeki oluşturduğu yarı 
iletken bloklara denir… Çip, silikon 
gibi yarı iletken bir malzemeden 
yapılmış üzerinde on binlerce devre 
elemanından oluşan ince bir dilim…  
Aslında bu beyin çipleri, düşünen 
yapay beyinler…! Elbette tüm bu 
gelişmelerde silikon maddesinin 
önemli işlevi var… Araştırma 
çalışması olarak önemli bilgisayar 
şirketleri tarafından geliştirilen yeni 
deneysel “beyin çipleri” yeni bir 
çağ açıyor…  

İşlemcileri Silikon Beyin 
olarak kullanan araçların 
tıpkı beynimiz gibi bilgileri 
duyularıyla oluşturabilmesi… 
Artık duyusal yetenekler makineye 
aktarılabiliyor… Bu gerçekleştiren 
nörobilimciler, matematiksel 
modellerle biyolojik nöronların 
hareketlerini taklit edebilen 
cihazları ürettiler… Nöral işlemci 
mimarisi standart hale getirilerek 
standartlaştırılmıştır… Silikon 
Beyin için yazılım geliştirilerek 
cihazların insan gibi etkileşim 
gösteren hissi davranış eğitilerek 
öğrenilmesi sağlanmıştır… Beynin 
nasıl çalıştığını taklit etmek için 
tasarlanmış bilgisayar çipleri, bilişsel 
yeteneklerimize ışık tutabiliyor... 
Bu mantıksal çözüm sağlayan 
beynin sol tarafındaki yeteneklere 
sağ taraftaki hissi yetenekleri de 
kazandırmayı sağlıyor…  

İş hayatında ticari olarak 
düşünen yapay beyinler bu beyin 
çipleri geliştirilmesiyle mümkün 
olabiliyor… Yani; “Silikon Beyin”… 
Çalışma sistemi son derece basit… 
Sistem insan beyni örnek alınarak 
tasarlanıyor… Sistemin işlemleri 
insan beyni sistematiğine göre 
çalışıyor… Buna göre insan beyninin 
evrimsel bir öğrenme sürecinin 

önemli bir parçası sinapslar… 
Sinaps, sinir hücrelerinin (nöron) 
diğer sinir hücrelerine mesaj 
iletmesine sağlayan bağlantı 
noktaları... Şirketler tarafından 
beyin yeniden şekillendirilerek 
varlık ve yapay sinapslerle işlevsel 
hale getirmek üzere geliştirildi… 
Sinaps, sinir hücrelerinin diğer 
sinir hücrelerine mesaj iletmesine 
olanak sağlıyor… İnsan beyni; 
insanın kafatası boşluğunu dolduran 
insan vücudunun komuta merkezi… 
Eşsiz,  olağanüstü, her şeyi 
yöneten… 

Silikon Beyin, insan sinir 
sistemine göre tasarlanarak 
otonom olarak öğrenme işlemleri 
yapabilen yazılım ve donanım 
sistemleri… Silikon Beyin 
matematiksel kurguyla; görsel 
algılama, konuşma tanıma, ses 
tanıma, hareketi algılama ve 
bunları karşılaştırarak duyusal 
olarak karar verebilme yeteneğine 
sahip! Silikon Beyinle insan gibi 
hissederek öğrenerek ve duygular 
yönetebiliyor..!  Yapay olarak 
silikon beyin; insan beynine 
benzer şekilde algılayabiliyor, 
etkileşime geçerek tanıyabiliyor, 
anlayabiliyor… İnanması güç 
ama…? Makineler hayatta oluyor…!

Günümüzü ve geleceği 
şekillendirecek olan en önemli 
şey Silikon Beyin…  Silikon Beyin 
ileri düzey bir yapay zekâ olarak 
“en büyük oyun” değiştirici…  
Silikon Beyin robotta, makinede, 
ağ yapılanmasında veya başka 
her yerde yazılım ve donanım 
olarak silikon maddesinden 
yapılan beyin… Başta iş hayatı 
olmak yapılan işleri ve sistemler 
olmak üzere her şeyi belirliyor… 
Örneğin; iş hayatında karar 
verme problemleri iş zekâsına 
göre çalışan silikon beyinle 
çözülüyor… Bu bağlamda en 
önemli gücümüz en eski donanım 
parçası, 100 milyon yıllık bir işlemci 
olan insan beyni… Önceleri sadece 
dört işlem yapmak üzere geliştirilen 
bilgisayarlar daha sonra bilgi işleyen 
makine olarak kullanılmıştır… 
Sonraki dönemlerde bilginin artan 
önemiyle birlikte bilgisayarların da 
önemi artarak yaygınlaşmıştır… 
İnsanın zihninde yer alan bilginin 
makinelere aktarılarak işlenmesi 
daha kolay hale gelmiştir… Bu 
bağlamda bilgiyi işleyen makine 
olan bilgisayarlara insan beynine 
benzetilerek “elektronik beyin” 
denilmiştir...  
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Silikon Beyinle insan gibi 
hissederek öğrenmek…!

 
Öğrenmek her şeyin temeli… 

Tüm hayatımız boyunca her şey 
öğrenme ve öğretmeye bağlı… 
Öğrenme beyinle başlayan süreçler 
dizisi… Beynin duyusal olarak algıladığı,  
anlamlandırdığı, anladığı,… Her şey, 
öğrenmeyi öğrenme ve öğretmeye 
bağlı… Aslında hayat bir öğrenme 
dayalı öğretim ve eğitim süreci… 
Bu iş artık yapay zekânın ileri boyutu 
olan Silikon Beyinle bambaşka bir 
dönüşüme doğru gidiyor… 

Öğrenme; belli koşullara, 
durumlara ve sorunlara göre tepki 
ve davranış oluşturarak yenilerini 
edinebilme yeteneği… Öğretim; 
öğrenme faaliyetlerinin planlı ve 
organize olarak belirli bir amaca 
göre sınıf veya belli bir ortamda 
aktarılması… Öğrenme; eğitim ve 
öğretim sonucu davranışta meydana 
gelen kalıcı değişim… Bu davranış 
değişikliğine göre öğrenme; algılama, 
kavrama ve anlama süreçlerinden 
oluşur… Öğrenme, nörofizyolojik 
olarak beyinde nöronlar arasında 
sinaptik bağlantılar oluşumuyla 
bilgiler sınıflandırılarak beyin 
kabuğuna (kortekse) depolanıyor… 
Kişisel gelişim, başarı ve yaşamak 
için hayat boyu öğrenme devam 
ediyor… Hayat boyu öğrenmeyi ve 
öğretmeyi sevmek insani ve bireysel 
gelişmenin temeli…! 

Silikon Beyinle öğretim yanı 
sıra eğitimi de şekilleniyor…  Eğitim; 
belli bir bilim dalı veya belli bir 
konuda bilgi ve beceri kazandırarak 
yetiştirme ve geliştirme… Buna 
göre kişinin belirli bir amaca göre 
bedensel, duygusal ve zihinsel 
yeteneklerini geliştirmesi eğitimle 
mümkün… Hayatta bilgi kazanarak 
davranışları geliştirerek para, şöhret, 
makam kazanmak ancak eğitimle 
oluyor… Silikon Beyinle bireylerin 
bilgi ve beceri değişiklikleriyle 
yeteneklerini geliştirerek yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için gerekli davranış 
kazanabilme yeteneği bambaşka 
bir boyuta ulaşıyor mobil ve online 
olarak… Silikon Beyin hayat bir 
öğrenme dayalı öğretim ve eğitim 
sürecini sınırsız bilgiye ulaşarak, 
karşılaştırarak, aktararak ve depolayıp 
yöneterek inanılmaz bir kapasite 
sağlıyor… Kısaca Silikon Beyinle bilgi 
zekice ve akıllıca yönetiliyor…

Öğrenme süreci duyusal olarak 
beyne gelen giriş işlemleriyle 
başlıyor… Sonra duyunun beyne 
iletilmesiyle dönüştürme işlemi 
yapılıyor… Sonra da depolama işlemi 
yapılıyor… En sonunda da, işlenen 
bilginin bilince dönüşerek öğrenilmesi 
gerçekleşiyor… Öğrenme sürecinde 

giriş; gelen bilgilerin duyu organları 
vasıtası ile algılanması ve beyne 
iletilmesiyle başlıyor… Öğrenme 
dönüştürme işlemiyle devam ediyor… 
Dönüştürme işlemi; Beyne iletilen 
bilginin kaydedilmesi, organize 
edilmesi, anlaşılması ve işleme konulup 
yorumlanmasıdır… Bu işlemle; bilgiyi 
sıraya koyma, ilişkilendirme, soyutlama, 
organize etme işlemleri gerçekleşiyor... 
Kısaca; anlama, algılama ve 
anlamlandırma…  Sonraki aşamada 
belleğe depolama yapılır… Bellek, 
depolama amacıyla kullanılır. Bellek; 
anlaşılan bilgi tekrar kullanılmak üzere 
depo ediliyor… Öğrenme sürecindeki 
bellek; kendi içinde iyi organize 
edilmiş, daha önce oluşturulan binlerce 
şema ve haritalardan oluşan bir kayıt 
arşivi işlevi görüyor…  Son aşama çıkış 
işlemidir… Bu aşamadaki çıkış: beynin 
bilgiyi mesaj olarak hücrelere, 
kaslara, dil ya da motor etkinlik 
alanlarına göndermesi sürecidir… Bir 
anlamda işlenen bilginin kullanılmak 
üzere bilince gelerek anlaşılması ve 
tecrübeye dönüşümüdür… 

Silikon beyin ne işe mi yarıyor…? 
Her işe…! Artık şirkette müşterilerimizi, 
kampanyalarımızı, satışlarımızı, 
üretimimizi, sevkiyatlarımızı ve diğer 
tüm kaynaklarımızı Silikon Beyin iş ağı 
zekâsı ile yönetebiliyoruz… Silikon 
Beyin hayatımızın en önemli parçası 
olarak her şeyi şekillendiriyor… Artık 
mobil ve online olarak karşılaştığımız 
her iş, işlem ve süreç Silikon Beyinle 
yapılıyor… Silikon Beyin, dijital çağ 
teknolojisinin yeni yazılımlarla gelişen 
en önemli aracı… Şimdiden çok sayıda 
şirket Silikon Beyin ile işlerini çok 
daha kolay yapıyorlar bile…! Örneğin; 
bankacılıkta kullanılan ses tanıma 
sistemleriyle, akıllı cep telefonlarındaki 
pazarlama uygulamalarıyla…

Dijital dönüşümle birlikte her şey 
elektronik olarak bilgisayar sistemlerine 
entegre duruma geldi… Günümüzün 
çok büyük bir kısmı notebook, laptop, 
ıppd,  kişisel bilgisayar ve akıllı cep 
telefonu gibi elektronik ortamlara 
entegre sistemleri kullanan bilgisayar 
sistemlerinin başında geçiyor… Bu 
sistemler dijital olarak ağ ve iş zekâsı 
sistemleriyle çalışıyor… Şüphesiz tüm 
bu gelişmelerin temelinde yapay 
zekâ ve şimdiki gelişmiş şekliyle 
Silikon Beyin çok önemli paya 
sahip… 

Silikon Beyin artan büyük veriyle 
örneğin; görüntüyle nesneleri 
tanıma ve nesneleri işleme alanında 
önemli gelişmelerin yaşanmasıyla 
birlikte otonom araç sistemleriyle 
multimedya yönetiminde 
uygulanıyor… Otomobil şirketler 
otonom araç teknolojisini Silikon 
Beyinle yönetiyor… Benzer şekilde 
sosyal medya şirketi Facebook 

tarafından satın alınan “face.com” 
Şirketi web ve mobil uygulamalardaki 
yüklenen fotoğraflardaki görüntülerle 
büyük veriyi işleyerek makine 
öğrenmesiyle sosyal medyada 
etkili ve doğru yüz tanımasıyla 
fotoğraf etiketlemesi yapabiliyor… 
Hem de milyarlarcasının içinden 
istenen fotoğrafı… Tüm bunlar iş ağı 
zekâsıyla birlikte iş zekâsı sistemleriyle 
iş hayatında oyunun kurallarını 
değiştiriyor…

Tartışmasız insan için beyin 
her şey… Her şeyin kurgulanarak 
yönetildiği komuta merkezi…! Tüm 
kararların… aklın… iradenin… zekânın… 
mutluluğun… neşenin… sevincin… 
hüznün… doğrunun… iyinin… 
güzelin…  Duyusal ve bilişsel olarak 
her şeyin… Her onunla başlar…  Birey 
için onun kaybı her şeyin sonu… 
Silikon Beyinle  O’nun keşfine bir 
adım daha yaklaşıldı… Böylece bir 
yenilik ve icat olarak Silikon Beyinle 
başta iş yapma şekilleri, işi yönetme 
tarzı ve pazarlamadaki ve pazardaki 
süreçlerin şekli önemli ölçüde 
değişti… Pazarda müşterinin duyusal 
olarak ortaya çıkan hisler algılarını 
ve onlarda bilişsel olarak bilinci ve 
davranışları etkileyerek satınalma 
kararlarını etkiliyor…!  Silikon Beyin 
duyusal verileri işleyerek yeni 
bilgiler türetme ve bu bilgilere göre 
otomatik olarak kararlar verebilme 
yeteneğine de sahip…! Hem de 
geçmiş deneyimlerden yararlanarak 
ve onlar içerisinden en doğru 
olanı seçerek… Zaten bizim de 
işimizde görevimiz ne olursa olsun, 
geçmiş deneyimlerimize bağlı olarak 
yaşadığımız olaylarla ilgili veriyi ve 
bilgiyi değerlendirerek karar vermekten 
başka bir şey değil…!  

Şüphesiz kolaylığı seçerek ve 
konforu yaşayarak benzersiz bir 
deneyimleme ile “an’ı yaşama” da 
Silikon Beyin bize müthiş olanaklar 
sunuyor…! Elbette bu, bizim (müşteri) 
için bir üründen çok daha fazlası… 
Unutulmamalıdır ki, her ne kadar insan 
beynine göre tasarlanarak geliştirilmiş 
olsa bile Silikon Beyin sadece bir 
taklit… O, hiçbir şekilde içinde henüz 
bizim keşfetmemizi bekleyen 
içinde olağanüstü yeteneklere 
sahip evrendeki en gelişmiş canlı 
varlık olan insanın sadece beyninin 
taklidi…! Hepsi o kadar…!  Zaten 
şimdiki kullandığımız tüm araçlara 
insan beynin bir özelliği olarak “akıllı” 
denilmesi de boşuna değil..! İnsan 
beyninin üstün bir özelliği olarak 
akıl; düşünme, kavrama, anlama 
yetisi olarak beynin kıvrımlarında 
saklı zekânın toplamıyla oluşan, 
“bilinç” ten başka bir şey değil…! O’da 
yaşanan deneyimlerle insanın genetik 
kodlarında saklı…  Ne dersiniz…? 
Sevgiyle ve sağlıcakla kalınız…


