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oldu. Bana bu sevıncı temın etmek lütfunda bulunan Atatürk Üniversitesine ve onu temsil eden sayın Rektör Prof. Sabahattin Özbek'e derin
teşekkürlerimi bu gibi ziyaretlerde mutad olduğu için değil, hakikaten
içimden geldiğinden bildirmek istiyorum.
Buraya gelmeden önce, birçok kimseler için olduğu gibi benim
için de Erzurum, halkının kahramanlığı ile, tarihi ile, gelip görenlerin
anlattıkları ile efsanevi ve biraz da hayali bir şehirdi. İlave edeyim ki
buraya geleli beri bütün realitelerine rağmen Erzurum benim için
hayali bir şehir olmaktan çıkmadı. Bunun sebebi belki de Erzurumu
gelecekte olmasını istediğim şekilde görmemdir.
Erzurumu çok eski bir kültür merkezi olma vasfını modern manada kazanmış olarak görmek istiyorum. Bunun böyle olması için esas
şart olan bilgiye susamak, buraya gelmeden de, geldikten sonra da
duyduğum, tekrar duyduğum müşahede oldu. Bu fikir Erzurum. atmosferine öyle yayılmış ki her yerde, her jestte, her b~kışta bu. hı.ss:
diliyor. Bu büyük iştiyak muhakkak benimle ve belkı de hepımızın
olan bu hayali hakikat yapacak, Erzurum onbinlerce yerli ve ~-abancı
talebe ile dolacak, laboratuarları, araştırıcıları ile bütün duny~da
tanınacaktır. Bunun böyle olmaması için hiçbir sebep yok; Erzuruz:n un
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bilgi merkezini doğuran ınüessir kuvvetler gözü ile bakacak olursak,
tıpkı su kuvveti ile işleyen bir değirmende olduğu gibi bu müessirleri
gayeye götürecek kanallar gereklidir. Bu konferanstan maksadım bu
kanalların ehemmiyetli ~ördüğüm bir tanesi olan, pozitif zihniyet
hakkında konuşmaktır.

\ Tak tiyle gerek okumuşlarımızda, gerekse okun1amışl arımızda,
okumuşlarımızda daha bariz olmak üzere şöyle bir zihniyet hakimdi:
alışageldiğimiz olaylar dışında bir durumla karşılaştığımız zaman bu
durumu akl-ı selimimizlc anlamak\ e durunı karşısındaki davranışımızı
bu anlayışa göre tertipknıck adet değildi. Adrt olan ilmi derindir
diye bellediğimiz bir kimseye, bir hocaya müracaat edip davranışı
ınız hakkında onun taYsiycsini almak ve ona görr hareket etmekti.
Durumu akl-ı selin1imizlc anlanuık, kararlarımızı ona göre vermek
hususunda fıdcta kendi kendimize güveniyorduk. Bilgisi derin hocadan
beklediğimiz de akl-ı seliınimizi işletmek hususunda bize yardım etmesi
değildi. Zaten böyle bir şey yapmağa kalksa ilmine güvenimiz sarsılırdı.
Tavsiyesini, izahlarını desteklemesi için ondan beklediğimiz şe} eskileri
zikretmesi idi.
Bu zihniyetin kalıntılarına bu gün de elbise değiştirmiş olarak
pek çok rastlamaktayız. Okurlarımız arasındaki münakaşalar çok defa
münazara mahiyetindedir. Maksat karşısındakinin fikrini anlamak
veya kendi fikrimizi anlatmağa çalışmaktan ziyade onu mat etmektir.
Bu hususta kullanılan vasıtalardan biri ilmi derin kimseleri zikretmektir; yalnız şu farkla ki bu günkü ilmi derin kimse garplı bir ilim
adamıdır. Bu ilim adamı belki de eskilerin istinad ettikleri Ortaçağ
filozoflarından, din adamlarından daha güvenilebilecek m embalardır.
Fakat benim işaret etmek istediğim husus kendi akl-ı selimimize olan
güvensizliğimizdir. İlmi derin adamların mütaleaları tabiatiyle kullanılacaktır, fakat bunlar netice olarak değil akl-ı selimimizi işletmek
hususunda kullanılmalı ve neticeyi aklımız vermelidir.
Aynı zihniyetin bir başka tecellisi Garplıya, Garplının yaptığı işe
olan aşırı güvenimizdir. Eskinin ilmi derin olan hocasının yerine bugün
adeta Alman veya Amerikalı kaim olmuştur.
Bilgiye olan iştiyakımızın kendine bir yol bulması kanaatimce akl-ı
selime güvencin yayılmasına bağlıdır. Bu güvençle kasdettiğim şey
körü körüne kendi aklımızı beğenmek değildir. Bu daha ziyade bir
nevi acizdir. Hiçbir şeyi anlamadan kabul edememek, yapamamak,
anlamadan öğrenememek, bilmemekten ziyade anlamamaktan acı
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yor, ye e su ay
namzetlerıne topların nasıl ışledıklerını gösteriyorlardı. Bu erlerin
bazıları orduya . okuma yazma bilmeden gelmişlerdi. Buna rağmen
topların muhtelıf parçalarının işleyişini, ölçü aletlerinin yapılışını,
hepsi de yüksek okul mezunu olan yedek subay namzetlerinin bazı
larından daha doğru ve kolay anlıyorlardı. Sebebi zannedersem şu idi:
Okullarımızda maalesef hala mevcut olan anlamadan belleme imkanı
bu yedek subay namzetlerine yeni ve karışık görülen hadiseleri daha
önceden tanıdığımız ve basit bulduğumuz hadiselere ayırmak, tahlil
etmek hassalarını kaybettirmiş, buna mukabil köyünden gelen er,
her insanda tabii olarak mevcut olan bu hassayı kaybetmemişti.
Yüksek okul mezunu olan yedek subay namzedi yanlış bir tedris sisteminin neticesi olarak muhtevalarını kaybetmiş kelimelerle adeta
birazdan bahis konusu olacak olan makineler gibi düşünebiliyor,
buna mukabil er zaten pek iyi bilmediği kelimelerle değil, daha yakın
olduğu hadiselerin kendileriyle düşünüyordu.
Lüzumuna kani olduğum bu akl-ı selime güvenç, yine kanaatim~e
umumi olmalıdır. Vali böyle düşünmelidir, avukat böyle düşün~e!ı
dir nalbant ta böyle dü şünmelidir, çocuklarımız böyl~ dü~ü~melıdı:.
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.\nlamak, hakikaten anlamak için acele etmemek lüzumunu
gösteren şu hikayeyi nakledeyim. İlk radyo vericisini yaptığı kabul
~dilen 1'1arconi İngilterede bir davette bulunuyor. Orada bulunan
bayanlardan biri kendisine telsiz telgraf ınuhaberesinin nasıl yapıldı
ğını soruyor. Marconi de kendisine bir havuzun bir kenarına atılan
bir taşın tevlit ettiği dalganın yayılm ası ile h avuzun diğer ucunda
taşın atıldığının farkına varılabileceğini ve başka başka fasılalarla
havuza atılan taşların havuzun diğer ucuna işaretler gönderebileceğini
söyliyerek anlatmağa başlanuş, fakat aceleci olan bayan "h.a anladım"
diyerek ahbaplarına telsiz telgrafı şöyle anlatn1ış: Mesela Ingiltcre ile
New York arasında telsiz telgrafla muhabere rtmek için Atlantiğe
İngiliz sahillerinden taşlar atılır ve bunların tevlit ettikleri dalgalar
N ew York'ta kaydedilir. Sonra bunlar yapılan bir anlaşmaya göre
kelimeler olarak ınanalandırılır. İngiliz bayanının burada sabırla
11arconi'yi dinlen1csi ve adıgeçen havuzun eter denilen boşluk havuzu, taşların da antenden bu boşluğa atılan elektrik darbeleri
olduğunu anlaması lazımdı. Ancak bu onun bir iki saat dikkatini teksif
etmesine mal olacaktı.
Şimdi anlaşılması güç olduğunu zannettiğimiz şeylerin biraz
dikkat, biraz da bilgi yardımı ile anlaşılabileceği hakkındaki misale
gelelim. İkinci Dünya Harbinden sonra gazeteler, radyolarda müspet ilimlerin yarattığı üç mucizeden bahsedildi ve edilmektedir.
Bunlar atom enerjisinin elde edilmesi, duruma göre kararlar veren ve
bu kararlara uygun işler yaptıran düşünen makineler, diğer tabiriyle
elektronik beyinler ve nihayet fezaya fırlatılan aletler, yani sun'i
peyklerdir. Gazeteler, radyolar ve dergilerden edindiğimiz intiba
bunların akıl erdirilmez şeyler olduğu ve bunlara yalnız Amerikalılar,
İngilizler, Almanlar tarafından akıl erdirilip yapılabileceği, bize de
sadece hayretle vay neler varmış demek düşeceği mahiyetindedir.
Misal olarak, ikinci yani düşünen makineleri ele alıp bunun hiç
te böyle olmadığını görelim.
Düşüncenin elle tutulabilen, gözle görülebilen tecellisi değişik
etkilere değişik mukabelelerin görülmesidir diyebiliriz. Mesela bir
insan kendisine söylenen değişik sözlere, yani maruz kaldığı değişik
etkilere değişik sözlerle mukabele eder ve bu mukabeleler o insanın
düşündüğünü gösteren tezahürler olur. Bu tarzda davranış gösteren
ve bir bakıma düşünen basit makineler sizin Erzurum'daki hayatınıza
girmiştir. Mesela bir zilli saat böyle bir makinedir. Saate mesela beni

11AKİNE DÜŞÜNEBİLİR Mi ?
95

aat dörtle uyandır diyorsunuz, tabii saate b
k
. .. .
s
.
k
d . .
.
unu endı dılı ıle sö lü\'orsunuz, yanı ar asın akı ıbreyı dörde getir·
Y
,
k d. d'l· ·ı
ıyorsunuz, saat de size
cevabını en ı ı ı ı e verıyor, yanı dörtte zili
r . ..k
.
.
n neıesı tu enınceye
kadar, veya sız uyanıp ta saate anladım deyinceye ya · d"..,
.
.
,
nı
ugmesıne
1 k suretıyle cevap veriyorsunuz A d'
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· ma ıyece sınız
kı ben bu ışı bekçıye soylesem bekçı saat dörtte kapıma vurduğu gibi
uyanmadığımı. müşahade ederse başka vasıtaya müracaat etmeyi
düşünerek b~n~ tartaklaya~ak d~ uy:ndır~r. Zilli saat ise bunu düşün
mez. Fakat zıl~ı saatte de bır tertıp ılave etmek suretiyle onun da uyanmamamız halınde başka vasıtaya müracaat etmesini, mesela başımıza
bir bardak su boşaltmasını temin etmek kabildir. Yine bu mahiyette
düşünen makine misali her gün kullandığımız otomatik telefondur.
Telefonun kulaklığını kaldırıyorsunuz; bu, makineye kendi dilince
konuşmak istiyorum demektir. Makine size kendi dili ile düüt diyerek
hazırım kimle konuşmak istiyorsun diyor, siz cevap veriyorsunuz, Bay
Hasan' la görüşmek istiyorum diyorsunuz; ancak makinenin dilinde
Bay Hasan' ın ismi çevirdiğimiz numaradır. Makine size ya gırr
diyerek çağırıyoru m diyor, yahut ta düüt düüt düüt diyerek işi var,
görüşemez diyerek cevap veriyor.
Şimdi belki d e haklı olarak bu iki misalin her ikisinde de makinanın yaptıklarına basit te olsa düşünme gözü ile bakamayız, bunl~rı
olsa olsa reflekslerle mukayese edebiliriz diyeceksiniz. Fak~t işte. sı~e
bir hesap meselesi ile bir miras m eselesini çözen bire~ makıne mısal~:
ı - Benim ilk okula gittiğim sıra]arda hesap dersınde ~o: a~de~~
len ve ancak iyi öğrencilerin çözebildiği zor bir mesele şu ıdı~. Bır ku~
meste tavuk ve tavşanlar karışık olarak bulunuyorlar. Kumestekı
· e 1420 tane çıkıyor, ve
b aşlar 510 tane olarak sayılıyor1ar, ayakı arı ıs
hayvanlardan kaçının tavşan, kaçının tavuk olduğu soruluyor. H
..,
Bu soru karşısında düş ünen çocugun
mu kabelesi şu oluyor:
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Şekil ı' ele A ve B ile gösterilen kısımlar huni şeklind e birer kap,
içlerinde görülen yuvarlaklar da bilyalar olsunlar. A' daki bilyalar
başları, B' dekiler de ayak çiftlerini göstersin, bu iki huninin ağızlarına
birer turnike yerleştirelim ve turnikelerin mihverlerini de taksimetrelcrdeki gibi sayıcıya b ağlamış olalım. Yalnız bu sayıcılar da zilli saatlcrdekinc benzeyen birer tertiple, ayarlayabileceğimiz birer sayıda
bir mandalın düşerek turnikelerin kilitlenmesini temin edelim. Mesela
A' da ki sayıcıyı 51o'a,B' dekini de7ıo'a ayarladığımız zaman A'daki
turnike 510 tane başı, B'dcki de 710 çift yani 1420 tane ayağı geçirdikten sonra kapansınlar. Bu suretle ınakincyc çözeceği meselede 5 l o
başla 710 çift ayak bulunduğunu söylemiş olacağız. Şimdi A'daki
bilyalardan 5 ı o tanesi, B' de kilerden de 7 l o tanesi altlarındaki A' ve
B' hunilerine geçmiş olsun. Yalnız A ve B'nin turnikelerini A' ve B'
turnikelerine o suretle bağlamış olalın1 ki A ve B'nin turnikeleri kilitlendiği zaman A' ve B' ninkiler açılsın. Bu suretle makine kendisine
verilen malumatı aldıktan sonra kendi kendine şimd i düşünelim diyecektir. A'nün turnikesi üzerinde bilya bulunduğu zaman şekilde görüldüğü gibi A' ve B' nün turnikelerinin mihverleri birbirlerine geçmiş
bulunsun. Aksi halde de bu mihverler birbirlerinden ayrılsın. Buna
mukabil de B'nün mihveri üzerinde bulunan bir dişli çember, tavşan
sayıcısı diye gösterdiğimiz bir sayıcının dişli çemberine geçsin. Şimdi
A' hunisinin altındaki A" hunisinin turnikesine gelelim. Bu turnike
A' de bilya bulunduğu müddetçe kilitli bulunsun, üstelik mihveri de
B' de bilya bulunduğu müddetçe tavşan sayıcısına geçmiş buluns
1 dı""
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B' de 200 tane bilya kaldıg""
ır çı t
takacaktır. A oşa ıp ta
d
.. acak
.. turnı.k esı. açı 1aca k, h em tavşan sayıcısı işl ı an. ., an
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'k'
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... b aş1ayacaktır. Yani ya k.an 20 0 tanesi
ı ışer ı ışcr
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'fı · ·
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k çıfti
· taktıg"" ı başla ma
200 aya k çı tını evve ce ırer aya
d ıne bu artan
r an 200 t
·
takmak suretiyle 200 tane tavşan bulunduğu nctic .
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ı avu
say
geçecek ve makıne tavuk olarak gcrıyc kalan 310 bil
ıcısına
2. Şimdi şu miras meselesini çözen makinaya gcl~l~~ ~ayacaktır.
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Bay Ahmedin Ali ile Veli d d . . "'
şekilde bölünmesini
.
a. ın a ıkı oglu olsun ve mirasının şu
vasıyet etmış bulunsun·
Oğull~r!ndan biri yaşıyor'
.
hırı ölın üş ise
Mirasın tamamı yaşayana
İkisi de ölmüş ise
Mirasın tamamı Kızılaya
İkisi de .yaşıyor, evlilik ve yüksek
tahsıl durumları aynı ise
Miras ikisine yarı yarıya

İkisi de yaşıyor ve fakat evlilik

Yüksek tahsilli olanın payı yüzde
20 kadar artacak, diğerininki yüzde
20 kadar eksilecek, evli olanın payı
yüzde ı o kadar artacak, diğerininki
yüzde ı o kadar eksilecek.
Bu vasiyetnameyi tatbik eden şahsın şu altı sorunun cevaplarını
evet veya hayır oluşlarına göre kararını vermesi gerekir.
ve yüksek tahsil bakımından
durumları farklı ise

ı -

Ali yaşıyor mu?
2 Veli yaşıyor mu?
3 - Ali yüksek okul mezunu mu?.
4-Veli yüksek okul mezunu mu?
5 - Ali evli mi?
6 - Veli evli mi?

0,50
0.50
0,20
0,20

o

ıo

o,' 10

llk iki sorudan birinin veya her ikisinin cevabı hayır olması
hallerinde vasiyetnameye uygun kararların şunlar olacağı aşikardır:
Her iki sorunun cevabı hayır ise
Miras Kızılaya
Miras Veli'ye
Yalnız birincinin cevabı hayır ise
Miras Ali'ye
Yalnız ikincisinin cevabı hayır ise
gidecektir.
Birinci ve ikinci soruların cevaplarının her ikisi de evet ıse
durum biraz daha karışık olur; her şeyden evvel diğer dört sorun sorulması gerekir. Alınacak cevaplara göre karar vermek için
~~siyctnameye uygun olarak şu kaidenin ta~biki gerekmektedir: ~ir
cevabı evet ise o sorunun karşısındakı sayı soruda adı geçenın
soru nun
~
hissesine eklenir, diğerinden çıkarılır, mesela 3 evet, 4 hayır, 5 hayır,
6 evet ise karar şu olacaktır :
I?. 7
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Cevaplar
3· Evet

'\Rf

Ali' nin hissesi

+ % 20

4 · Hayır
5· Hayır
6. Evet

-

o

o

10

+ ~ o 50
1

~o 60

Veli'nin h issesi

- °/c,

+

0

20

~ 10

+%

so

% 40

Tabii bu hesabı yaparken sadece Ali'nin hissesini h esaplamak,
Veli'nin hissesi olarak ta Ali'ninkinin y üzde tamamlayıcısını almak
kafidir. Ali'nin hissesi bakımından sorulan soruların değerleri mütckabilen:
..
20
değeri
3 ' un
-

+ %

- - % 20
4
"
"
- + 01o IO
5 "
"
6
= - °!o IO
"
"
dur. Buna göre aynı şartlar altında
birkaç ampul ve bir de pil yardımiylc
biliriz*).

aynı

Şekil

cevaplan veren bir aleti
2'dcki şemaya göre yapa-

Bu alette sorular hizalarındaki küçük karelerin E - evet veya
H = hayır hizasına getirilmesiyle cevaplandırılır. Alet de kararını on
tane lambasından birini yakmak suretiyle bildirir. Kararın aletin
dilinden dilimize tercümesi yanan lambanın altında yazılıdır.
Çok basit makinelerin bile muhakeme yürütebileceği hakkında
vermiş olduğum bu iki misalin sizi pek tatmin etmediğini tahmin ediyorum. Bunun sebebini incelemeden önce şunu kaydedelim ki, bu iki
misal basi diklerine rağmen beynimizin iki esas işleyiş tarzı hakkında
iyi birer nümune teşkil etmektedirler. Bunlardan birincisinde alınan
malumat ile bunlardan çıkarılmak istenen netice arasındaki bağların
benzerlerini hayalimizde kuruyoruz ve netice hayalimizdeki netice
oluyor. Bu halde vermiş olduğumuz makine şeması da bu benzerliğin
maddi bir realizasyonudur. Bu çeşit düşünmeğe "benzerlikle düşünme",
bu tarzda düşünen makinelere de yerleşmiş tabiri ile "analog makineler" denir.
İkinci halde ise yürütülen muhakeme tarzında verilmesi mümkün

*

Bu misal Eniac adlı bir Amerikan oyuncağından alınmıştır.
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'deki lambalar veya
, ızım dıl~mızde bu la~baların altında yazılı olan n1iras dağılışları)
'e .~u nctıc:lerden venlen malumata uymayanları birer birer bertaraf
cdılı: (Makınc.de kareli düğmelerin E veya H'nin altına getirilmesi ile)
ve nıhayct g"erıye kalan netice, alınması gereken karar olur (Makinede ya~an lamba). Bu tarzda muhakemeye "yokctınc (climination)
y~lu ıl: muhakeme" ve bu tarzda işleyen makinclerr de yerlcş
mış tabıriylc "digital makineler" denmektedir.
Şimdi bu vermiş olduğum iki misali belki de haksız olarak neden
tatmin edici bulmadığınızı ve bu hususta daha tatıninkfır kabul edeceğimiz makinaların hangi şartları haiz olmalan icap ettiğini arayalım.
Bu iki misalin her ikisinde de göze batan kusur her ikisinin de yalnız
birer meseleyi çözebilmeleri ve hatta hakikat<le bizim çözdüğümüz
birer meselenin çözülmesi işini istenilen anda tekrarlamalarıdır.
Bundan başka birinci misaldeki makina, beynimizle kıyaslanmayacak
kad a r yavaş işlemekte ise de ikincide bu kusur yoktur. \, e hatta lüzumlu
malumatı aldıktan sonra neticeyi beynimizden daha çabuk ve hemen
hemen ani olarak vermektedir. Şunu da kaydedelim ki bir makinanın
cevaplandırabildiği m eselelerin sayısını birden mesela onbine çıkart
sak bile, bu makine yuka rdakiler gibi sadece bizim makineyi yaparken
çözmüş olduğumuz problemleri çözüyorsa ona yine de bir nevi sun'!
beyin gözü ile bakamıyacağız . Bu sefer diyeceğiz ki bizim beynimiz
evvelce hiç karşılaşmadığı problemleri çözüyor veya hiç değilse bize
öyle geliyor. H albuki bu makinede böyle birşey yok. Zannediyor um ki
insan beyninin karakteristik vasfı yeni, da ha doğrusu yeni olduklarına
zahip olduğumuz durumlara intibak ed ebilmesidir. Şu halde şimdi
a nlamak is tediğimiz husus şu olacaktır: İntibak kabiliyeti olan, yani
makina yapılırken düş ünülmemiş ola n problemleri de çözebilen bir
makina yapılabilir mi ? ve n asıl yapılabilir ?
Bu soruyu incelemek için beynimizin nasıl işlediğini üstünkörü
bir gözd en geçirelim:
A) İlk önce bir soru tespit edilir. Bu ha rici bazı tesirlerin m~se~a
söz veya müşahedelerin bir nevi kayıt işidir. Bu işin beynin bellı ~ır
yerinde yapıldığını kabul edelim. Hakikatte böyle bir yer yoksa bıle
bunun şu anda hiç bir ehemmiyeti yoktur.
.
. .
B) Ön hafızaya kaydedilen bu müessirler bir nevi tasnıf yerını,
başka bir adla bir kontrol merkezini harekete geçirir ~e. ~u .m~rk~z
hafıza dediğimiz bir nevi bilgi deposundan müessirlcrle ılgılı bılgılerın
2

1O(}
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·· hafıza)'a gönderir. Hafızadan
kopya1a rını on
. ,. ön hafızaya gelen bu
bilgiler arasında hazan şöylcleri de vardır: Fılan adam~ sorma 1ı veya
filan kitaba bakmalı. Bu suretle başka insanlar veya kıtaplar hafiz~
mızın birer yardımcısı olarak b eynimizin harici b~r ~arçasını teşkıl
etmiş olurlar. Bu harici parçaya yardımcı hafıza dıyelım.

C) Ön hafızada toplanan bilgiler mantıki hesap veya benzerlik
yolu ile verilen bilgilerden yeni bilgiler çıkaran bir cihazın kontrol
merkezi tarafından seçilen yerlerine giderler ve orada bir nevi dönüşüm
(transformation)'e maruz kalırlar. Bu dönüşümün n eticesi sorunun
beyin tarafından vrrikn cevabıdır.

D) Cevap yine kontrol merkezinden geçerek bir taraftan bir neşir
organımız vasıtasiylc harice intikal eder, bir taraftan da hafızamıza
kayd olur.
Hakikatte beynin işleyiş tarzı bu kaba şemaya nazaran çok, pek
çok daha karışık olabilir. Bununla beraber beynimizin bazen bu tarzda
işlediğini kabul edebiliriz. Bu itibarla beynimize benzetmek isteyeceğimiz bir makinede Şekil 3'te görülen parçalar bulunmalı ve bu parçalar arasında şekilde okla gösterilen irtibatlar bulunmalıdır.
Bu makine tabii olarak ancak belirli tipte bir takım tesirleri
alıp kaydedebilecek ve onları dönüştürüp neşredebilccek ve hafıza
kısmında kaydedebilccektir. Alıp üzerinde işleyebileceği tesirlerin
hcy'et-i mecmuasına makinanın alış dili, neşir cihazındaki tezahürlere
de makinenin neşir dili diyelim. Bizim beynimizin alış dili kelimelerden, kelimeler de harflerden teşekkül etmektedir. Şu halde beynimizin
alıp dönüştürebildiği tesirler 29 harfin fasılalarla dizilişlerinden
ibarettir. Mesela "sokağa çıkacağım, fakat hava bulutludur" cümlesi
böyle b~_r -~e~~r~ir. Be~in b~ tesiri hafıza~ı,ndaki bilgiyle birleştirip
şuna. d.o?uştu~uyor: .Şemsıye almalıyım . Burada görülüyor ki
bcynımızın daıma ycnı problemler çözebilmesinin sebebi
29 harfin
çok büyük sayıda sıralandırılışlarını tesir olarak kabul edebilmesi,
yani anlaması
ve bunları
hafızasındaki <lig" er bilgiler yan·
·· · ı
.
.
.
,
ı muessır er
yardımıyle mantık kaıdelerıne göre dönüştürebilmesidir. ş
d
.
d'l'
.
.
unu
a
hatır1atmış o1ayım kı ı ımızın zcnginlig"i harflerin say s ·ı
l"k
. .
. .
ıııeaaaı
1
dcğıldır. Sadece ıkı harf kullanmış olsaydık yine de a
d
d
. b' d'l ld
. 1 d k M esela harf
' olarak c: ynı· erece· e·
zengın ır ı e e ctmış o ur u .
0 , ı ışaret 1erını
..,
.
.
kullandıgımızı farzedelım. Alfabedekı harfler yerine:
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işarctlcri~i koymak suretiyle her kelimeyi bu o, r işaretleriyle yazmış
oluruz. Bın~enalcyh o, ı işaretlerinin büti.ın sıralanışlarını tesir olarak
kabul edebılen ve bu tesirleri mantık kaickkrinc benzeyen kaidelere
göre dönüştüren bir makinenin dili en az bizim dilimiz kadar zengin
olacaktır.

Hakikatte böyle bir makine o,ı işaretlerinin bütün sıralanışlarını
birbirinden farklı tesirler olarak alamıyacaktır. Makinenin büyüklüğü
ne göre verilen sıralanıştaki o, ı işaretlerin i n sayısı çok büyük olduğu
takdirde bu sıralanışı tesir olarak alamıyacak, daha doğrusu eksik olarak alacaktır. F akat insan beyni de öyle değil midir; mesela 2000 kelimelik bir cü mleyi a nlayabilecek bir insan bilmiyorum.
Şimdi halen elektronik beyin adı altında yapılmakta ve kullanıl

makta olan, dilleri de o, ı işaretlerinin sıralanışlarından teşekkül eden
makinelerin yapılışlarındaki çok basit olan esasları anlamağa çalışalım .
Bir elektrik düğmesinin hepimizin bildiği gibi iki durumu vardır;
ya ceryan geçirecek durumdadır, yahut değildir. Ccryan geçirecek durumda olmasına ı işareti, geçirmeyecek durumda olmasına da o işareti
işareti gözü ile bakabiliriz. Şu halde makinanın ön hafıza dediğimiz
yerinde mesela ıoo'den fazla elektrik devresi varsa ve bunlardan
mesela ıoo tanesi makine üzerindeki ıoo düğmeye bağlı ise, bu ıoo
düğmeyi çevirmek suretiyle makineye ı oo işaretlik bir kelime veya
cümleyi söylemiş oluruz. Makine de bunu kaydetmiş ve anlamış olur.
Şimdi sıra makinenin bu aldığı işaret tesiri ile hafıza dediğimiz kısını
daki bilgi yani cümlelerden bir kısmını ön hafızaya göndermesine geliyor. Bunun için ilk önce hafıza dediğimiz kısım hakkında bir fikir
edinelim. Hep bildiğimiz gibi bir demir çubuk üzerine bir tel sarılıp
içinden ceryan geçirilirse çubuk mıknatıslanır ve demir parçalarını
çeker. Şimdi Şekil 4'te görülen elektrik devresini göz~~üne__ alal_ım.
Şekil 4 'te hafıza diye ayrılmış bölgede A ve B harflerı ıle .gosterıl_e~
kısımlar üzerlcrine tel sarılmış iki demir çubuktan ibarettır. Bu ıkı
d emir çubuk arasında D harfi ile gösterilen kısım , sağı~a soluna bi~er
bakır levhacık takılmış bir demir parçasıdır ve bu demır parçası A ılc
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B arasında serbestçe gidip gelebilmektedir. D d emir parçası B'yc
yapışık olduğu zan1an Hile gösterilen elektrik. d,evresi o'da, D ~emir
parçası A'ya yapışık olduğu zaman da dev~esı ı de olur.A çubugunu.n
üzerine sarılı olan tel kontrol merkczıne baglıdır ve kontrol merkezı
nin bu tele ceryan verip vermeyişine göre D demir parçası A'ya gelir
\·cya B'de kalır. Bundan sonra kontrol merkezinden gelen ceryan
kesilse de D yerini değiştirmez ve böylece H devresine o veya ı işa
retlerinden biri kaydedilmiş ve orada muhafaza edilmiş olur. Bu izah
etmiş olduğumuz alete bir röle, H devresine de bir hafıza el emanı
denir. Hafıza dediğimiz cihazın bu şekilde tertipl enmiş binlerce H
devresinden terekküp ettiğini farzcdelim. Böylece hafıza binlerce o
veya ı işaretinden ibaret bilgiyi muhafaza edebilecektir. Bütün hafıza
elemanlarının B çubuklarına sarılı olan devrelere bir S düğmesi ile
kumanda ediliyorsa, S düğmesine basmakla hafızaya bütün bilgisi
unutturulmuş, hafıza elemanlarının hepsi sıfıra getirilmiş olur. H
devresinin uçları şekilde görüldüğü gibi kontrol cihazına gitmektedir.
Kontrol cihazında bu devrenin uçları yine bir takım rölelerle, H'deki
bilginin ön hafızadaki soru ile alaka şekline göre ön hafızadaki yeni
bir röleye ceryan verir veya vermez ve böylece hafızada bulunan ve
ele alınan soru ile ilgili olan bilgilerin kopyeleri ön hafızaya getirilmiş
olur. Ön hafızada böylece toplanmış olan bütün bu işare tler dizisinin
devreleri yine kontrol cihazından geçerek mantıki hesap cihazına giderek orada yine röleler vasıtasiyle yeni bir takım devreleri açar veya
kaparlar. Bu açılar veya kapanan devreler de sorunun mantık kaidelerine göre dönüştürülmüş şeklini, yani makinanın soruya cevabını
teşkil eder. Makinanın neşir organı da bu cevabı, mesela yukarıda
vermiş olduğumuz alfabeye göre bir yazı makinesinde bizim dilimize
çevirerek yazdırır. Mantıki hesap cihazının aldığı işaretleri hakikaten
mantık kaidelerine göre dönüştürebileceğini anlatmak için şu üç mantık
işleminin röleler yardımiyle yapılabileceğini göstermekle iktifa edelim:
A veya B doğru ise C de doğrudur.
A ve B doğru ise C de doğrudur.
A, B'nin aksidir, yani A doğru ise
B yanlış, A yanlış ise B doğrudur.
Şekil 5'te A, B, C ifadeleri birer elektrik devresi ile tem ·ı dil.
d' B' d
· k
sı e
mışler ır. ır evrenın apa~ı oluşu tekabül eden ifadenin doğruluğunu, açık oluşu da yanlışlıgını göstersin. Bu suretle Şekil 't k' ··
·1
..
k .1 . .
.
.
5 e ı uç
şemanın ven en uç mantı ış emını temsıl ettıkleri kolayca görülür.
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Esaslarını böylece a ı t
b 1 d ..
n
a
mış
u un ugumuz düşünen makinelerden
ço k k arışı k h esaplar ya
·k
.
..
.
pan ve matematı problemlerı çözenler araş tırma muesscsclerı tarafı d
k d' h
" .
ın an en ı ususı ışlcri için yapılmakta ve
k u 11 anı1ma k ta old . .
'b' T·· ki
..
.
ugu gı ı ur yede de mümessili bulunan I. B. M .
muessescsı tar.afından da ticari maksatla yapılmakta ve kiralanmaktadır. Bu makınelerde mıknatıslı röleler yerine elektronik lambalar
(radyolardaki lambalar) ihtiva eden devreler ve ses alıcı aletlerde
kull~nılmak~a ~l~n tel'e benziyen parçaların kullanılmasiyle makinenın ~~~ı._ ışlcrı .ınsan beyninden çok daha çabuk yapması sağlanır.
Goruluyor kı zamanımızın harikalarından biri olan bu makinelerin anlaşılması için şeytani bir zekaya hiç tc ihtiyaç yoktur. Sadece
akl-ı selim kafidir. Fakat yine konuşmanın başında belirttiğim gibi,
h er işte olduğu gibi burada da nlakincyi teferruatı ile birlikte tasarlam ak ve yapmak için bitmez tükenmez sabır ve sebat ve bol bol ter
dökebilmek lazımdır. Ne mutlu o ter dökebilme saadetine erişenlere .
Sözlerimi bu makinelerin insan beyni ile kısa bir mukayesesi ile
bitireyim:
M akinelerin bazı işleri insan beynine nazaran çok daha çabuk
yapabilmelerine muka bil anlayış yani alış kapasiteleri büyük bir
salonu dold urabilecek kad ar b üyük olanlarında bile tenevvü bakı
mınd an insan b eyninden çok düşüktü r. İ nsan beyninin kendi kendisini
kendi inisiyatifi ile tekemmül ettirmesine mukabil makine yapıldığı
gibi kalmaktadır. Bununla beraber kendi kendisini tekemmül ettiren
m akine tasarlamak mümkündür. Fakat kanaatimce insan beyni ile
m akine arasındaki asıl fa rk, insan beyninin estetik mahiyette müessirleri alıp onla r üzerinde işleyebilmesi ve yine estetik mahiyette olan
kara rlar verebilmesine, verilen bir işi yapıp yapmamak hususunda
kendisini serbest hissetmesine muka bil makinede bu vasıfların benzerlerinin yok oluşudur. Bu vasıfları karakterize eden husus hepsinin de
bir b elirsizlik unsuru ihtiva etmesi, bunların şaşmaz bir şekilde uydukları kaidelerin m evcut olmayışıdır. Belirsizlik karakterini haiz olan
insan dışı tabiat hadiseleri mevcuttur. Bunlar atom içinde ceryan eden
olaylardır. Bu itibarla nisbeten küçük sayıda atom içinde ceryan eden
olaylar böyle makinelerin işleyişi_ndc mü ess~r hale g?tiril~?i~~rs?,
makinelerin estetik bakımdan da ınsan beynın c ben ze tılccegı umıt
edilebilecektir. Böyle bir makine, m esela fila n müzik parçasını gü~el
bulmadığını söyliyebilecektir. Fakat bu "'işin uzun y~zyıllar sonra bıle
ve belki d e hiçbir zaman yapılamıyacagını zannedıyorum.
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