














































































































































































































































































John R. Searle

r, Bilgisayar metaforunu
ve sözkonusu araştrrma

n zamaİ :ırln en heyecan
a bir dijital bilgisayal mo-
eme bilgisayaIlarına ben-
biliş bilimdeki son zaman-
ıet aİnacrnda]üi böylesi 'si-
lrnesi olmuştur.
)t etmek istiyorum: anali-
analitü felsefe9e de pay-
materyallzm arasrnda bir
r geleneğn diğer filozofla-
olanın 'gajrri maddi' (non-
ı, 'maddi ya da 'fiziksel'
ğini genellikte varsaymrş-
ıülürse, bu Vars aJnrn]aruı
üar. Bu durumun ortaya
lişkin olrnak üzere bütün
|eçtilrnelidir.

slnda Eflatun'dan tııı va-
l dünya ile nasıl bir ıl§kı
cevap alama bağlamrnda
iı arasrnda genel anlamda
nesneye gÖnderme yapaİ,
iimle bağlarıtılı olarak bir
u olarr nesneye ilişkirı bir
9viri içeriği karşılaI ya da
ana doğIu olduğu için de-
ela]et, sinn l]e Bedeutung
iudur. Ifadeler nesnelere,
iu da bir tarum, diğer bir
emsil talzr' sağlar. Berze-
terirnler bir nesneden ya-
nesneye bir özellik küme-
hipse terimler de bu nes-

ıklaşım l97O'lerde en ba-
l) ve Putnam (1975) tara-
lkistne ilişkin geleneksel
ancalü bu argümanlarrn

mış tasüri içerik, bu ke-
ırtlan temh eder. Bir ko-
iğii tanım, bu nesneden
ıkonusu nesneye atf ya-
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pabilir; ba konuşmacrnın atıf yaptığl nesne o olrnasa da, sözkonusu konuş-
macr söZkonusu nesne tarafırrdan kaİş anan bil tanım düşünebilir. Bu ar-
giimanın en meşhur versiyonu, Putnarn'rn 'ikiz yeryüzü' örneğidil. Uzak bir
ga.lakside bir gezegen tahaüT/ül edin; bu gezegen her açrdarr bizim gezegeni_
miz gibidil alrcak bu gezegende 'su' dedjkleri şey, farklı biI kimyeü bileşime
sahlptir. Bu gezegendeki su H2o bileşenlerinden değü de,'NYz' diye klsaİta_
cağlmız aşlrl ölçüde girift bil formülasyondan oluşmaktadr. 1750 öncest, ya-
ni hiç kimsenin su)run kimyeyi bileşimine dair bilgi satribi olmadlğl zamaİr
itibarıyla, ikiz yeryüzündeki insarrlarrn Zihinlerindeki su kar,,ramr. yeryüzün-
deki insanlarrn Zihinlerindeki su kawaİİIıyla aJmrdu. Bunurıla beraber, bizlm
'su' kelimemiz ikiz yeryüzündekt ilgili maddeye delalet etmez. 'su' kelimemiz,
r75o yü sonrası itibarryla bilelim ya da bilmeyelim, H2o'ya delalet eder; ve
bu durum da lnsanlann kafalarındalri fıkİlerden basmsız olan dünyadaki
nesnel nedensel bağıntılara ilişkirr bir meseledt. Bu görüşe göre an]aİrılar,
insanlarrn kafa]arrrrdaki kawamlar değil de, dünyadaki nesnel bağntılardır.
Peki, ilgili İikirler anlam için yeterli değilse, anlam için gerekli olaİ şey ne-
dir? Bu soruya yönelik olarak bfaz öırce ziklettiğim iiç yazaİ tarafrndan ve-
rilen cevap şöyledir: bir kelimenin kullarıımıyla bu kelimenin delalet ettğ
dünyadaki nesne ya da varhk türü arasmda bir tür nedensel bağlaİItr olma-
lrdrr. Dolaysryla, şayet 'sokrates' kelimesİ.ıi kullanrrsam, yalnızca bu filozof
iie kelimeye ilişkin mevcut kullanmım araşrnda ıedensel bir zincir olduğun-
dan ötürü sözkonusu kelime belli bir yunan filozofuna delalet eder. 'su' ke-
limesi herhangi bir özellik listesince tanırnlarrmaz; aksine 'su', 'su' kelimesi-
nin belli ilk kullanımlarıyla nedensel olarak bğantılr olan maddeye dela.let
eder, ve bu kullanunlar a5,ırıca toplum içinde kabul edile gelmiş, bir neden-
sel iletişim zinctiyle de onaylanmştr.

Bilgisayar işlevselci atot yaldaşımıyla nedensel delalet kuramr arasında
bağantı kurmanın pek doğa] bır yolu vaİdıİ. Akı.l br b gisayar progİamı, an-
lam da dünyaya yönelik bir nedensel bağıntr meselesi ldlyse, aklın anlam
edinme yolu, bilgisayar progIammr yürüten sistem açrsndan''dünya ile ne-
densel etkileşim olgusu' kapsarnrrrda yer alacaktf.

N ia e ts el anlam kur amıon

Austin'in 1962'de yayımlanan HoıD to Do fhings (Şegler Nas tI Yapıltr) kJ-
tabıyla benim l969'da ya}ırnlanafl Speech ActS (Konuşma Egıemlert) kitabım-
dan sonra konuşma eylemi kuraİnrna ilişkİn yapılan en iyi çalışmalafln ço-
ğu, Paul Grice'ın aıİam değerlendirmeslne tltşktı:ı öngörüierini konuşma ey-
lemleri kuramınca sağlanmrş çerçeveyle btleştirmeye ça]§tı. 1950'lerİ:ı son-
larrna doğtu yayırnlamaya başladığ bil dizi makalede Grice (Grtce, 1957,
1968), bir lafzr kullanrrken konuşmacrnrn taşrdğ niyeüe bu lafzın arılamı
arasında yakn biİ bağ olduğu ftkrini ileri sürmüştü. Bu yaklaşrmrn özgi.in
formülasyonu itibarıyla Grice, konuşmacının kastetttği anlamr, konuşmacl-
nın dinleyict iizerİJxde -kendı oluşturmaya ça.lıştığI et}i niyetini dirıleyicinin
tanrmasrır sağlamak suretiyle- etki oluşturma nlyeti açrsrndai analiz etti.
Dolalısryla, Grice'a göre örneğin bir konuşmacı blr dinle},iciye yağnur yağ-
dğnr söylemeye niyet ederse, konuşmacrnrn 'Yağmur yağryor' cümlesinİ te-































































































M stafa Koç

hsAna BAls" başlığryla gi-
talan edecek; sevgisi bil
bir "Tersa-beççe" arzusu

ı netr edecek ve kendisini

ki bir H[istiyarr genci (Ter-
e; sevgisi bir zerre bile ben-
i kendimden geçmiş; uyku-
maJifetle meşgul fikrim Ve
mescitten çütım. Kapınm

i, öyle çekti gönlümü ki he-

hefu ederek mahvı buldum.
İrete düşmüştüm, onu Hak

I btgı.ı.r" 
"riş-ış aşk ehli-

§tıym, alhk VaIlktan geç-
l

llasrr bana vakırr olan. de-
L-

[ıyte gamıarıml def et, de-

l luslatına H!,ık? dedi_

ı Hakkl) bulııaz, deü.
F, dedim.
l

l

l göster bana ihsan, dedirn.

iüp Tanrı yı görür glbi iba-
[sin? dedl

lkça göründü. Hemen sec-
ğın, giıaıın Taİrı yoluna.
lir oldu; yeıılen her şelım,
iÜsis etmemi isterken, ben
b o, son da o; ancak erişe-
[skançlrğından arada gay-

ıkler gödldü. Bu ötektrrin
n, ötekinin varlığıyla örtü-

azlda yeIı var sıfirın, dedi.
bğert bil hüküm etmez ol-

l

l olsun her kılrm, dedi.
Erıyla kuşandım, dedi_Er.

Muhyl-i Gülşeni'nln İhs1nnlme Adlı Mesnzvtşi

Tasawufi işaretlerle örülü metinde "Tersi-beççe", hikaye içhde perde
perde mahiyetirri ortaya koyan, sırlarrnr kademe kademe aça.n ve nthayetln-
de bu aleme tedbir kabtltyetiyle hükmeden btr mürşittir. Tersa-beççe... me-
cazİ varlıldan geçerek fena makarnrna yükselmiş, hakla bakt olmuş, hakiki
mücerretlik makamına erişmiş, ihatasr cihetinden küfürden de görülebile-
cek, imarrdan da zuhur edebitecek hale gelİniş kamü yol göstericidir; zama-
nın sahibi olan kutbu'l-aktabın kutbudur." ı l Aşağda şebüsteri'nin Gülşen-l
Röz'ındarı yaptığımız atmtı]ar hem bu kawamr hem de Muhyİ'nin tecrübesi-
ni arrlamarnrza yardım edecek önemli ipuçlarr içerir: "Nice imaİ vardu ki kü-
fürden doğar. iman getiren küftir, küfür değtldiI. Riyayı, büyük görünme
kaygsınr, ar ve namusu b[ak, hırka}ıı çüar at, zünnaİ kuşan, Pilimiz gibi
küfürde tek ve eşslz ol. Er isen gönlünü biİ ere ver, Iklardan da mücerret ol,
İxkardan da; gönlünü bir hristiyaİı oğluna teslim et. o ne hoş sikidir ki bir
kadehle yüz yetmişlik bir ütiyan kendisinden geçirir. oeceki sarhoşlukla
harap bir hAlde tekkeye glder de sufiyi büyüler. Seher çağ. mescide gkse,
orada bir tek kendİni bilir adam kalrnaz."l2 Vakıa Muhyi, Hakk'ın isimleri-
nlİı her renkte, görüntiide tecelli ettİğtnl Diuan'[trn hemen başında ortaya
koyar ve bu sırra, masiva ve valtktan geçildiğinde aşina olunabileceğtnt
kaydeder:

BidAn der-her libAs ü-rA bibiıı der-kufr u der-imAn
Tecelli-i sıfat-r üst cumle zişt eger zibel3

(KüfürÖe, irnanda her ne örtü altrnda iyi kötü ne varsa, tümünü onun
sıfatlarrnrn tecellisi bil.)

KlAsik Türk Edebiyatırrda "tersa-beççe" kawamının "pfu", "mürşid" '"velİ"

aırlaınlarında da kullanılüğnr gösteren ve bunu açIkça ifade eden metirrler
Muhylnin mesnevİsini tevsik edict mAl?iyettediİ. Bllhassa 'ilAhi nur"un te,
ceuİ etüği kimseler olarak nitelenen veüler, lhsan nimetine "erişen kimseler-
dir. Bu ttibaIla ihsaı-nür-r ılAhİ-tersA-beççe üişkisi srkça kurulur. Hüseyin
Lamekaİıi'nin gazeli "tersa-beççe" için tam bir tarifte bulunur:

oel beri ey talib-i sırr-ı Huda
Dirrle sözüm lid ne direm sana

Ehl-ı Hak'ta vade ferda yoktur
Nakddir bAzörı cüİrıle ediya

Nakd ile bAzAr edersen gel beri
Evhyada yok bazal Veresiye

11 Şemseddtn Mulrammed Lehjrci, Meİaülıü'I-bazfi Şerh,l GuIşefl,I Raz, (haz. M. Berzgaİ
Haliki. iffet Kiİba§i). Taİıran. s. 582_588.

12 Çevırtler için bkz. Şebüsteri. Gi]LşenI Raz, çev. Abdülbaki cölpıİraflr. istanbul, 1944. s.
8ı.

13 Muhyi, Diuon (Mecmua, 37ob).
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Jean , Paul RaıLI

,, Gök Tarrrı, İnaırç, Orhun
flya, Ruh, Şamanizm, Tu-

yönelimi l950'lerin orta-
üği zajnan 1961 },ılında
laşmasında bu yön beliİ-
le karşrlaşmasrnı aşağrda
Aıkara da yaşamrş ve ho-
.. veya aşağldaki metinde
iİ. Giraud Ankara'da iken
|e Türkoloji Bölümü Baş-
Henri Bazin tayin olmuş-
luğumuz bu a_raştırmacr-
iştirmiş Ve yüksek düzey-
)ğrudan talebesi olmuş; o

tarınr Ve Türkçeye çewil,
,ı adh eserinin önsözünde
r. Ancak y,iizlerce makale
}0. doğum !ıldönümü do-
ürn etmek istlyorum.
lşık Taİıdoğan-Abel tara-
lanmıştrr.2 Aynr kişi aJmr
ı.3 Ancak Roı.rx'nun geniş
dıyla çewilen kitabıyla o1-

aç baskr yapmrş Ve ilgiyle
bl'nda (l972) "Türk Göçe-
sı ilk Türkçe yaynlanmış
lüIk Kadıni' ye "Osmarür
İ.5 Bunun yanrsua Türki-
tr gibi onunda Türkiye'de
eIinde en önemli kesişme
dır. Paris'de resirn eğitimi
< ile taırşmış Ve hayat bo-

t Kazancıgil. Kabalcr YaJnnlarl.

p|urn, say 29, §- 50-53, Mays

iİ Deneyim", çev. t,Tandoğan-

a$nlan, istanbul 1982.
rara 1990.

VII. ve VIII. Yüzyıl\,orda O|hun Türkleri'nin Dini İnanışları 26|

}.ıı süren bir aıkadaşl* böytece başlamıştr. Roux İstarrbul'a geldiğinde Neşet
Günallalda mİsaIir olrnuş, aile ile beraber yaşamrşlardı. Hatta Rorrx'nun bir
oğlu istaırbul'a gelirken Yunanistan'da bir kazada ölmüş ve ailesini kedere
terketmişti. Birkaç 1ıl önce Neşet'ln vefatmı kendisine teleforda bildfdiğim-
de hrçkıİıkiala boğulduğunu falketmiştim. Rorrx Tİmurıenk adlr eserini Ne-

şet'e iüaf etmiştir, Bu eser Aks4k Timur adryla Türkçeye de çeıT ilrniştir.G
Ertşebtldiğim kadarla Batı düşünürlerı tarafrndaı bu tür btr ithaf son dere-
ce nadijrdir. Blz trepnrriz Roux'yu Neşet vasıtasıyla tanıdü.

Roııx orta Asya Türk dünyasr ile hakikaten özdeşleşmiş hatta bir tür
"benlnseme" psikolojisine girmiştir ve kendisini maneü baklİndaİr da "oraİ"
hissetrıekten korkmamrştrr. Nitekim ünlü Alman Türkolog (bjr süre Aıüa-
ra'da DTcF'de çal§mış olan) Anne Marie von Gabain'a önerr i bir kitabınr it-
haf ederken yazdığr satrrlar çok ilginçtil:7

"sn sayın Hocamın ismini bu kitabrn başlna koyma cüretini ortak
İnarrcrmrzdan ve Türkterin Dininden söz ettiğmiz günün aİıtsrndan alı-
yorum. o görüşılede Türkleriİr dini tle meşgul olurken, ortak inanclrrrı-
zı.kaybetme tehllkesi konusunda beni uyaİmrştıng. o günden beri bu
düşünceyi aklıİndan hiç çıkaİmadrm. "

orta Asya'ya yeni yöneldiği ydlarda btr süre Antalya bölgesinde Türk-
menler ve Yörülder üzerine çatşbğt dönemde hsanlarla ilişkisini Türkçe çe-
Viri için yazdğ önsözde şöyle dile getfumişti:8

"YEirım yüzr,ırLk Türkiye yolculuğum boyunca barıa eşlik eden akade-
misyenlere, diplornatlara, politikac{aİa ve ışadamlarına, sanatçılara,
(adıİrı anmadan geçeı[eyeceği!ı kaİdeşim gibi sevdiğim Neşet Günal'a)
a].rlca kendilerMe unutulmaz saatter yaşadıgım ya da ço.k k§a bir sü-
re btrlikte olabtldlğim halktan insantara, takst şoforüne, meJrvelerirrlrr
tadl damağmda kalan satıcıya, küçük dnkkanında bana Yl,nus Em_
re'den dizeler okuyan ayakkablclya, 6o'lalda Alanya'da çocuklarrmı
pleja getirip göttiren arabacıya, aİalarırrda çalışiığİn ve kendilerine
tüm kalbimle bağlaJıd,ğ,n Yörük ve Alevi göçerıere teşekkürlerimi su-
nuyorum"

Anadolu trsaİüının orta Asya'daki akrabalarl hakkında Altag Türklertn-
de Öltim adlr kitabının yine Türkçe çeüİisı tçirr yazdığr önsözünde Anadolu
Türkler-ine Şöyle seslenir:9

"Bu satfları bana yaadlrafl, bu kitabn oluşmasını sağlayan, bu sayfa-
larda iyi adına ne varsa borçlu olduğumuz onlaİın orta Asya dan uzak

Rot]-x. J.P.. Aksak Tirnur, Milliyet YaJnnlan, istanbul l982.
Rorıx. J.P., Tiirklefin De Moğolların Eski Dirüi, S.9.
Roux, J.P., AIüag niİkle.nlde ÖIiim, çev. A. Kazancrgil. t(abalcı Ya]^nları. istaJıbul 1999,
s.8,
Roux, J.P., Türklertfl De Moğollarıfu Eski Dini, çev. A.Ibzanclgil. l(abalcr YaJ.İılan, Istan-
buı 2o01,'"Tiiİkçe çeüri önsözü", s. 8-12.

6
7
8

9





Jean - Paul Roılx

r, TüIkiye'de bu kitabı oku-
|e ve eminim ki hoşgörüyle
ir:ı sevgi ve saygıyr eksik et-

f özelliğini, yaıi "çeweci-
inde beliİgin şekilde !.ur-

erinde kalaı ha],ı/arrlaİdan
fok olrnamasD-ı ı istemis Va
lrnaslna dtkkat etrrüşt;..:.
naİrıladığlİnda henüz "eko-
a tekrar okuduğumda eko-
u olduğunun farkına varr-
r yaIarı olacal<sa o da bu-

da eŞki dostlarrnl ziyaret
ki mektuplarrnda bunun

ıe geniş kaynakçalarıdır.
olayında orta Asya Türk

ğerlendameye devam et-
Lrıh ue Uagarllk|2 €lbi lki
) dev bil sentez çahşma-
türk dünyasryla itgü ça-
üdlı eseri Ve yeniden yaz-

toux, Türkiye'de de Ata-
ştı. Şubat 1998'de Fran-
kanınız saJnn Süle1,.ınan
başta orta Asya olİnak
ürü} çalrşma]arı nedeniy-
tevcih etmiştir. 13

,I'ntn Dtnı ino,niq?ıarL adl.
trınrrr hepsinin bır tür
,ümlenmesı gereken so-

A.lkzancrgil _ L.Arslan, I(a-

Kabalcl Yayılan, İ§tanbul

olan, İstanbul 2ool.
hİrm metni şöyledlı: ,?ürkı
ux, Türkige cumhwiaeti tçifl
eti Ligdkat Nişafu tafqfınıza

Vtt. ve VIII. Yüz! lardı Orhın Türkleri'nin Diıi İıanışlorı

runlarrn bir listesini verİnişta. Çeyiri metnlnin di\zerrlenmesinde emeği ge-

çen sn. Derya ilem'e teşekkür ederim. Böylece orta Asya Türk Medeniyetiyle
tlgüenip Rouxyu okumak lsteyenler için belirli bir yönellm çizgtsi belirlenmİş
olİnaktadrr. Konuyla tlgtlenenlere faydalı olması dİleğiyle.

Prof. Dr. Aykut Kazancrgil

MI. ve VIII. Yüzyüarda Orhun Türkleri'nin Dini İnaıuşlarr

Bu İncelemeniİr, orhun Türkleri'nin dini iİIanışlan hakkında bir deneme
olmaktan başka amacr yoktur. orta Asya Altay bölgesMe tlgili bir olguyu ele
aİrken, bu bölgenin bütün tarihsel ve coğrafi özelliklerinİn de inielenmeşi
gerektiğini düşünmekteyim. İncelememlzi, sadece bir dönerrıle ya da bir top-
lumla sınırlandıramaJnz, bunun için yeterli belgeye sahip değtllz ve ortada
kesin olmayan pek çok b gi bulunmaktadf; aksi halde bölük Pörçük ve ge-

nelde aİİaşılmaz sonuçlardan öteye gidemeylz. Blrbirinden kilometrelerle ya
da yüz},ı arta ayrılan otgulaİin kafşılaştrİılması, tecrübelerime dayanarak
söylüyorum, pekçok bilirımezi açıklığa kavuşturacaktıİ.

Genelde Paleo-Türkler olarak, daha sıklrkla da, Çin yıllıklannda Tu-kiu
(Türük sözcüğiinün "t" iıe çoğul hali Türküt sözcüğiinün Çince kaışıiığı) ola-
rak adlandrnlaİ ve kendilerini de Kök-Türk (ya da Kök-Türük) "mal,i" Türk,
ler (Türük) ya da "gök" Türkler (Türük} olarak adlandırarr orhun Türkleri'nin
Asya taİihindeki yarleri çok önerrılidt. Öyle kİ tsusnai biçirnde ihtiyat tedbir,
lerirıi bir ke4ara bırakarak araştırmalaİa genelde onlaıın inanç sisteırrlerini
inceleyerek başlama giibi bir eğilftı vardu. Bu eğtim, geçmiş zamarrlarda
Türk soJİunun ilerleyişüıtl öncüleri olan bu Türkler {552,7 44],, komşulaİr
Çinlilerin ve Bizanslılarrn İlgtsİni çekttklerinde ve bunıar, bu Türklerde onla-
ra girıç gelen özelliklerinı yazıya döktüklerinde daİıa da belirgırrleşir. orhun
Türkleri pek çok karmaşanın ardından, Moğolistan'da orhun'Nehri merkez
oLnak i?ere, bize Türkler hakkında temel bilgüer veren pek çok Jrazrtı sğa-
mış olan k§a ömür]ü ama oldukça dinamtk bir irnparatorluk kurarlar (690-

744|. Bğ ımParatorluğun zengtn tarthi (VII. ve VIII. yü4/,ltal) çok değerli ka-
lınhları sayesirrde, Attay toplumları dtni hakkında bütün blr ırrcelemenin te-
mel noktalarıru belirler. Böylece, bu halkların dinirıi bıİ bütün olarak ele al-
manın ımkanszlığnı btlerek, bana sadece bu din hakkında gerçeğe en yakrn
çıkarsana},ı verebilecek rastlantılaıa bağlı btr yola saParak zor bil yönelimi
seçtlm.r4

Ren€ Giraud'nun Paris'de 1960 },ııında l-€s Rögnes d'Ellertch, Qapghon
et Büge @80-734). contributıon ğ. t'Htstotre des rurcs d'Asİe Centraİe başliklı
doktora tezi yayunianüğndaıs, bu çalışmanın büyük bir klsmınr yazm§ bu-
lunmaktaydım. Tezin beşhct bölümü (s. 10ı - l27} "inaıçlar ve Görenekler"tıı.
değerlendıfilnesinden oluşuyordu ve bu krsmen benim üzerlİIde çalışhğım

14 Daha önce çok daha aynntılı biçimde (ya da olabiıecek en aJmntılr biçtnde) ele aldığım
konulann çok k§a bir özetiiıi verdtğtİü belirtmeüyım.

l5 Bundaİı sonra dipnotlaİda ığsaca Les Rğgnes oıarak gösterilecektir.





















































































































































Ş. Teonıan Durah

ile beden faa.ıiyetlerini yö-
e ka}Tıağı Ve orunu olduğu
sıIadan bir uzuvdur. Teori-
neliyatı konusunda Mrsrrlr
ıktadır.
ar i]e düşüncelerin ortaya
ona gÖre, ya]ruZca soğutu-
leki arındrrılmış Ve akılyü-
ıddedışı incelmiş ruhtadrr.
tlmuş.

ıağ Ege dünyasında buldu-
bü osmaı El-cahtz {776 -
037), kalbten kal.naklanan
yindir.

i ,1, nas , makineniıl boru-
enzeİ biçıınde damarlal ile
ıları bel,ne taşrrlar. Beyin,
rulup işlendiği maddi yapl-
dar ile fikirlerin oluştukla_
dayalı Dekartcr ikili görüş
am da var. Maddİ-mekaİıik
n üstünde ruh Varlığı hats
)gitans"- ana merkezi di-
iIetjn merkezi fizüüstü di-
:çiş noktasr kozaloksı bez-
aIlaı.
keşfedilrniştir. Daha char-
ü seçik bil fikre sahip de_
lıi olarak kabul edilen 'dı-
Ias işleyişi, Nobel ödüllü-
Golgi (1843 - 1926) ile Is-
on a cajal (ok Kahal: 1852
ıcu yüzyıl sonlarrnda, may-
|ryan türüne ait beynin teş-
de edilmişttr. B ahale bey-
ıaİı$ işleri gördüklerine Ve
bozukluklarırun Ve duygu

r.

)dward Jones (r94o - ), bil
gabayt miktaİda ma]ümat

ni L Eıandrıla plnea; Fr €piphy_
laİıd; A]m ziİbeldrüse
I doğrlr uzayan, tenasül uzuvla_
dokrin faaliyeti olan melatonifli
çasld1r.

Türkcenin Felsğe Bilim Sözlüğü

derleyebildiğini tesbit etmiştir. Bir maj,Tnun be]minin ortalama l5o5 adet
böllTıe (Ing compartnent) içerdiğini göz önüne ahsak, bunlalın hepsinin dol-
masıİrrn birkaç gigaba}tı bulacağını hesaplayabililiz.

(ii) A.B.D.de sinİfhücrebilişimı (neuroinformatics) terimi, genelhkle Derı
t6,b6,nlartna (data bases) ve sinirhücrebiliminin (neuroscience) ilg i a]et ede-
vatına tlişktndt. Buna karşıtk söz konusu rst aİrtan Avrupada ar aşılan, si-
nirhiicrest şebekeleri (neural networksl lle Stntrhücreler anin (neurons) dalTa-
nlşlarlnr inceleyip örnek]eyen btıtşlmseı Stntrhücrebtlimidn (computational
neuroscience). 

0

Günümüzde yeryüzünde elli bin sinirhücrebııimcisi (neuroscientist), ip-
liksolucanlanndan (Nematode) beşere varaia dek bütün alarılalda inceleme-
lerini yürütmektedirler. onlarrn ürettikleri bilgiler, üç yüZ dergiyi doldurabt-
lecek ebattadır. Bilimde göz gözü göremeyecek kadaı kalabalık bt üeritaba-
runı yaratmrşlardır. Bilçok önde gelen siılirhücrebilimcisi bu canavan bir an
önce etıIileştirmek gerektiği kanaatıü izhal etmeğe başlamıştrr bile.r6

(ü) 196oların başlarındai itibaren beyin üstüne gtİişİlen alaştfmalar-
dan mezkür uzı,un biçirrüeri ile işleyişlertne datr edintlen bilgiler olağarrüstü
boJrutlara erişmiştir. Aİaştrrma sonuçları, teorik, felsefi ufkumuzu önen i öl-
çüde genişletmtş olİnanırr yanında, trpta teşhis ile tedaü meyaıında büyük
ilerilemeler Sa$amrşlardır. Çağmız, fizikten çıl(ıp biyolojik biİ vecheye bü-
rünme isüdadın gösterilken, car ılar biliminde çlğır açıcılü bakımrndan ba-
şr üi araştırma salıası. çekmektedı; buniardarı birt canlı türlerin evriminl
ötekisi de beyni keşfetme konusunda kaydedilen geltşmelerdir.

öngöİüş alanl

kafayanı lobu
alın lobu

34l,

alınönü
sahasr

şalıalr lobu

işitsel işitsel çağr§ım
(wernıcke sahasl, sağ yanmküİe)

Be}min şekli tasviri

-httD:/ 
/!wfw.ors.kı 2 -

16 "Nafure", 4o6.sar\, 822 - 825.sJ,,flr, ağustos 20oo; Macrnillan, Londİa.

du],u motor sahasr

göİsel

görsel










