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Yaz×lan bu makalede genel olarak 17.yy
filozoflar×ndan Rene Descartes’×n felsefesi ile
únternet ortam× iliükilendirilmeye çal×ü×lm×üt×r.
Dünya üzerinde var olan fiziksel her üeyin baülang×ç
noktas× ‘düüüncedir’. Yeni bir buluüun yarat×lmas×
süreci asl×nda onun somut bir halde ortaya ç×kmas×
aüamas×nda deùil; insan beyni içinde düüünce
üeklinde ortaya ç×kt×ù× aüamada baülar. Asl×nda; var
olan bütün objeler, insan düüüncelerinin somut bir
üekilde bu dünyada temsilidir. Her düüüncenin de
temelinde felsefe vard×r; çünkü felsefe, koüullara
bakarak neden, niçin, nas×l gibi sorular sorarak
genel geçer cevaplar× bulmaya çal×ü×r ve olmas×
gerekenle olan aras×nda düüünmeye yarayan
olgudur. Her üeyin temelinde felsefe vard×r
inanc×ndan yola ç×karak únternetin veya únternet
ortam×n×n da belli bir felsefeye dayand×r×lm×ü olmas×
gerekçesiyle bu çal×ümaya baülanm×üt×r. ûüpheyi bir
amaçtan öte bir araç olarak kulland×ù×, evreni
mekanikleütirerek ‘evren dev bir makinedir’
metaforunu oluüturduùu için Descartes felsefesi
seçilmiütir. únsanlar×n da dünyaya sahip bu
makinelerden biri olduùu düüüncesiyle ‘cyborg’
insan teorisinin temellerini atm×üt×r. Bir beden
olduùunu reddeden Descartes; düüünen bir üey
olduùundan üüphe etmeyerek, beden-düüünce
ayr×m×n× yapm×üt×r. Bu ayr×m; ‘siber uzay’ gibi bir
sanal gerçekliùi(!) de günümüz dünyas×nda
aç×klayabilen önemli bir felsefe öùretisidir.
Yaz×lan bu makalede ilk olarak Descartes’in
yaüam×, öùretileri, kartezyen felsefesi ve dualizm
hakk×nda genel bir bilgi verildikten sonra siber uzay
kavram× ele al×n×p; bu bilgiler ×ü×ù×nda siber uzay ve
Descartes felsefesi iliükilendirilmiütir. Amaç; kimin
neyi nas×l yapt×ù×ndan öte ‘neden’ yapt×ù×n×
anlamaya çal×üarak; bilginin aranmas×d×r. Bu
nedenle önemli olan cevaplardan çok, sorulan
sorulard×r. Bu çal×üma, siber uzay× aç×klamada ne bir
baülang×ç ne de bir sondur; çünkü felsefe, soru
sorma sanat×d×r ve al×nacak her cevap yeni bir
soruyu doùuracakt×r. Karl Jaspers’×n da dediùi gibi
‘Felsefe, yolda olmak demektir.’.
17. Yüzy×l Felsefesi
Rönesans×n birikimlerinin deùerlendirildiùi ve
sistemlerin kurulduùu bir yüzy×ld×r. Rönasans×n
elde ettiùi kazançlar×n derlenip düzenlendiùi,
bunlara dayanarak da birliùi olan bir dünya
görüüüne varman×n denendiùi bir yüzy×ld×r.
Gökberk’e (1967) göre, rönesans×n en önemli özelliùi
‘yeni’yi aramas×yd×; bu çaù×n eùilimi ise ‘eski’den
kopmak ve ‘yeni’yi bulmakt×r. 17. yy. felsefesinde
çeüitli düüünürler (Descartes, Hobbes, Spinoza,

Leibnitz vb.) ve bu her bir düüünürün ayr× ayr×
oluüturduklar× sistemler vard×r. Ayr× sistemler
kurulmas×na raùmen bunlar×n ortak çizgileri çoktur.
Bu düüünürler ele ald×klar× baül×ca kavram ve
problemlerde aralar×nda birleümiülerdir; bunlar×
iülerken dayand×klar× esasta da aüaù× yukar×
anlaüm×ülard×r (Gökberk, 1967). Buradan da
anlaü×lacaù× gibi aradaki bu uyum 17. yy. felsefesinin
geliümesine bir birlik kazand×rm×üt×r. Bu bak×mdan
17. yy. felsefesi, úlk Çaù felsefesinden çok Orta Çaù
felsefesine benzemektedir. Gökberk (1967) ‘Felsefe
Tarihi’ isimli kitab×nda 17. yy. felsefesi ile ilgili
görüülerini üu üekilde ifade etmiütir:
Yeniçaù baülang×c×nda bulunan rasyonalist
düüünüüün oluümas×na baül×ca matematik ve fizik yol
açm×üt×r. Çünkü rönesans sonlar×nda h×zla ilerleyen
matematik ve fizik , tabiat×n yap×s×n× matematik
kavramlarla kavranabileceùini göstermiütir. .... Rasyonel
yap×l× olan tabiat× ak×l kavrayabilecek durumdad×r. Buna
inanan 17. yy. felsefesi, yaln×z tabiat×n deùil; felsefenin
konular×n×n da (Tanr×’n×n, ruhun, iyi ile doùrunun) s×rf
ak×lla bilinebileceùine güvenir. Ama ona bu güveni veren
her üeyden önce matematik ve fizik olmuütur.
Özetle, 17. yy. felsefesi; matematik ve fiziùi,
bu döneme özgü olan metot kayg×s× yüzünden
kullanarak gerçeùin bütününü saùlam bir üekilde
çizmeye çal×üm×üt×r. Daha sonra Descartes felsefesi
için verilecek bilgilerden de anlaü×lacaù× gibi 17. yy.
felsefesinin ilk problemi metot problemi olmuütur.
Bu yüzy×l×n düüünürlerini ortak paydada toplayan
özellik; bilgiye ulaümada kullan×lacak yöntemin
araüt×r×lmas× gerektiùi düüüncesinin ç×k×ü noktas×
olmas×d×r.
Rene Descartes
Descartes, bir Frans×z matematikçisi, bilim
adam× ve filozofudur.Modern felsefenin kurucusu
olarak bilinir. Poitiers üniversitesinde hukuk
öùrenimi görmüütür. Üniversiteyi bitirdikten sonra
bir süre askeri müesseselerde görev alm×üt×r. Daha
sonra Fransa’n×n d×ü×na seyahatlerde bulunmuütur.
1628 y×l×nda Fransa'ya geri dönmüü; ayn× y×l
felsefe ve optik üzerine deùiüik deneyler yapm×üt×r
(Anonim, 2002). Felsefe yapmak için daha geniü bir
özgürlük bulma umuduyla özgür yaüanan tek ülke
sayd×ù× Hollanda’ya gitmiütir. Descartes; içeriùini
doùan×n, insan×n, bilimin, felsefenin, alemin ve
Tanr×’n×n oluüturduùu geniü sistemini de burada
kurmuütur.
Descartes bilimin ve özellikle matematiùin
tümevar×m yöntemini felsefeye uygulamaya
çal×üm×üt×r. "Cogito, ergo sum", “ I think, therefore I am"
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"düüünüyorum öyleyse var×m" sözü ona aittir. Bu
noktadan baülayarak her üeyi sorgulam×üt×r.
Descartes bilime ve matematiùe önemli katk×larda
bulunmuütur. Optikte yans×man×n temel kanununu
bulmuütur. Matematiùe olan en büyük katk×s× ise
analitik geometri üzerine olmuütur. Cebirin
geometriye uygulanmas× üzerine çal×üm×ü; kartezyen
geometri ifadesini ortaya atm×üt×r. Eùrileri, onlar×
üreten denklemlere göre s×n×fland×rm×üt×r. Alfabenin
son harflerini bilinmeyen çokluklar için, ilk
harflerini de bilinen çokluklar için kullanm×üt×r
(Anonim, 2002).
Descartes Felsefesi ve Öùretileri
Daha önceki bölümlerde de deùinildiùi gibi
Descartes; modern felsefenin kurucular×ndand×r.
Descartes'×n felsefe tarihindeki önemi, kilise odakl×
Orta Çaù felsefesini içinde bulunduùu darboùazdan
ç×kar×p Yeni Çaùa taü×mas×ndan kaynaklanmaktad×r.
Descartes’×n çal×ümalar× "ak×lc×l×k" ak×m×n×n
doùmas×na yol açm×üt×r. Düüünceleri kendinden
sonraki bütün filozoflar× etkilemiütir. 17. ve 18.
yüzy×llarda Descartes’×n etkisi kolayca görülebilir.
Locke, Hume, Leibnitz ve Kant; Descartes’×n
düüüncesine yan×t vermeye çal×üm×ülard×r (Gökberk,
1967).
Cottingham’a (2002) göre, Descartes’×n en
büyük kayg×s×; doùruyu aramakt×. Bu kayg×
sayesindedir ki Descartes yaln×zca felsefenin deùil;
ayn× zamanda matematik ve doùa biliminin de
kurucular× aras×nda yer alm×üt×r. Descartes ‘analitik
geometriyi’ kurarak; ulaümak istediùi sars×lmaz
gerçekliùe ancak matematik yoluyla gidilebileceùini
gösterir. Descartes; felsefesinde matematiùi bir
metot olarak, üüpheyi ise doùru bilgiye ulaümada bir
amaçtan öte bir araç olarak kullanarak kendisini
septiklerden ay×rm×üt×r. Descartes’a (2002) göre,
kendi felsefesine ç×k×ü noktas× olacak bilgiyi hiç
üüphe etmeden bulabileceùi tek yer matematiktir
(Ak×n, M., çev., 2002).
Descartes ‘Metot Üzerine Konuüma’ isimli
eserinde üüpheyi nas×l kulland×ù×n× üu üekilde
aç×klamaktad×r: únsanlar, etraflar×nda çeüitli
niteliklere sahip bir çok nesne görmektedirler.
Filozofun burada kendisine yönelttiùi ilk soru
üudur: ‘únsanlar, bu nesnelerin niteliùini neye göre
bilmektedirler?’ Descartes’a göre insanlar, nesneleri
duyular×yla alg×lamaktad×rlar; fakat filozof bu
noktada duyular×n insanlar× aldatabileceùini de
vurgulamaktad×r. Descartes’×n buradan vard×ù×
sonuç, pratikte nesnelerin varl×ù×na inan×lsa bile
teoride bunlardan üüphe etmek mümkündür.
Descartes ayn× üüpheyi insan varl×ù× için de
duymuütur. Descartes, eserinde üüpheyi üöyle bir
örnek vererek daha ileri boyutlara taü×m×üt×r:
“Rüyalar×mda üunu bunu yapt×ù×m×, oraya buraya
gittiùimi görürüm; uyan×nca da hiçbir üey
yapmad×ù×m× anlar×m. Benim üu anda da bir rüya
görmediùimi, hatta bütün hayat×m×n bir rüya

olmad×ù×n× bana kim garanti edebilir? úüte bu
nedenle içinde bulunduùum dünyan×n gerçekliùi
bütünü ile üüpheli bir üey oluyor.” (Mesut, ú., çev.,
2002).
Descartes; gerçek dünyan×n, tanr×n×n,
matematiùin var oluüundan üüphe edip üüphesinde
son s×n×ra ulaüarak art×k kendisinden üüphe
edilmeyecek bilgiye eriüir. Bu da; üüphe
edilmeyecek tek bilginin, üüphe ettiùini bilmesidir
(Gökberk, 1967). Descartes’a (2002) göre, her üeyden
üüphe duyarak üüphe eden bir ‘ben’ varl×ù×n×n var
olduùu aç×kça bilinmektedir. Filozof, art×k böyle bir
üeyin bilincinin kendisinde bulunduùundan üüphe
duymamaktad×r ve ona göre üüphe de bir çeüit
düüünmedir. Bu düüüncenin varl×ù×na aç×kça ulaüan
filozof; ‘Düüünüyorum, öyleyse var×m’ önermesine
ulaüm×üt×r. Gökberk’e (1967) göre, Descartes’×n
vard×ù× bu önerme, mant×ktaki s×radan bir sonuç
ç×karma önermesinden daha farkl×d×r. Burada;
araçs×z, doùrudan doùruya kavranan, kesin bir bilgi
yer almaktad×r. Descartes’×n ‘düüünme’ den
kastettiùi ‘bilinç’ tir. Varl×k ile ilgili bütün kesin
bilgiler bilinç kaynaù×ndan elde edilmektedir.
“Düüünüyorum, öyleyse var×m.” önermesi
Descartes’×n gerçeùi yeni baütan saùlam bir üekilde
kurmas× iüinde güvenilir bir temel olmuütur. Baker
ve Morris (1996), “Düüünüyorum, öyleyse var×m.”
önermesini Descartes felsefesine göre üu üekilde
yorumlamaktad×rlar: Her bilgide bir içeriùin bilinci
sakl×d×r; bu içerik de, baüka bir üeyin, yani bilincin
d×ü×nda bulunan bir üeyin iüaretidir. Descartes’×n bu
noktada sorduùu soru “Bilincin d×ü×ndaki bu üey
üüpheli olabilir; bu üey, bilincin gösterdiùi gibi
gerçekten var m×? Gerçekten bilincin insana
gösterdiùi gibi mi?” üeklindedir. Fakat yukar×da da
deùinildiùi gibi bilincin içinde böyle bir içeriùin
bulunduùundan ve bu bilinç içeriùinin kendisinden
üüphe edilemez. Descartes’×n özellikle üzerinde
durduùu nokta; bilinç ile bilincin içindeki içeriùin
aç×kl×ù× ve insan×n bildiùi üeylerin kesinliùidir.
Descartes’×n bu konuda verdiùi örneùe göre; insan,
alg×lad×ù× bir rengin ya da üeklin gerçekte var olup
olmad×ù×ndan, yani bu iki kavram× baüka insanlar×n
da ayn× üekilde alg×lay×p alg×lamad×ù×ndan üüphe
edebilir; ama insan×n kendisinde bir renk ya da üekil
alg×s×n×n var olduùundan üüphe edilemez.
Descartes, varoluüu aç×k ve seçik üeklinde
ay×rmaktad×r (Markie, 1997). Eùer bir nesne insana
kendisini araçs×z olarak; doùrudan doùruya
veriyorsa aç×k olarak kavran×r. Buradan üöyle bir
sonuç ç×kar×labilir ki; Descartes’×n de dediùi gibi,
bilincin içindekiler insana baüka bir üeyin
arac×l×ù×yla verilmiü deùildir; bunlar× insan
doùrudan doùruya bilir ve bunlar insan bilgisine
doùrudan doùruya konu olur. Bu nedenle
“Düüünüyorum, öyleyse var×m” önermesi aç×k bir
bilgidir; çünkü insan, düüünmekte olduùunu
doùrudan doùruya yaüar ve bilir. Bu önerme, ayn×
zamanda seçiktir (Rorty, 1997). Bir bilginin seçik
olmas× demek, bilginin objesini kuran ana
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unsurlar×n birbirlerinden ayr×lm×ü olarak seçilip
kavranmas× demektir. Buradan da anlaü×lacaù× gibi;
Descartes bu önermesinde bilinç ile bilincin
d×ü×ndaki dünyay× birbirinden kesin olarak
ay×rm×üt×r. Buradan ç×kar×lacak sonuç; bilinç, insana
doùrudan verilen bir gerçektir. Ancak bilinç
gerçeùin bütünü deùil; sadece bir parças×d×r.
Descartes bu noktada düüüncelerine “Tanr×”ya da
yer vermeye baülam×üt×r. Descartes’a göre Tanr×; en
yetkin, en gerçek ve asla üüphe duyulamaz bir
varl×kt×r. Descartes böyle bir yarg×ya ulaümadan
önce Tanr× kavram×n×n insana nereden gelmiü
olabileceùini sorgulam×üt×r (Cottingham, 1997).
Descartes, bu sorular×n sonunda iki tane cevaba
ulaüm×üt×r. Bu yarg×lardan ilki Tanr× düüüncesinin,
insan taraf×ndan alg×lanan nesnelerden gelmiü
olamayacaù×; çünkü bu nesnelerin hiçbirinin sonsuz
mükemmel olmamas×d×r. úkinci yarg× ise; bu
düüünceyi insan kendisinde kendiliùinden yaratm×ü
olamaz, çünkü insan eksik ve s×n×rl× bir yarat×kt×r.
Bundan dolay× insan, sonsuz ve en etkin varl×k
düüüncesini kendiliùinden yaratamaz. Descartes, bu
iki yarg× sonucunda Tanr× düüüncesinin insan
ruhuna sonsuz bir varl×k taraf×ndan
yerleütirebileceùini savunmuütur ve bu sonsuz
varl×k yine Tanr×’d×r. Descartes; felsefesinde, en
yetkin varl×k olan Tanr×’n×n doùruluùuna
güvenilebileceùini ve onun insanlar×
yan×ltmayacaù×n× savunmuütur (Jolley, 1997).
Descartes; deneyden edinilmemiü olan, insan
ruhunda önceden yerleüik olarak bulunan
düüünceleri (Tanr× düüüncesi gibi) doùuütan ideler
olarak tan×mlamaktad×r. Buna karü×l×k, duyular×n
arac×l×ù×yla insana d×üar×dan gelen ideler ve hayal
gücüyle insan×n kendisinin yapm×ü olduùu ideler
vard×r. Son iki grup ideler bulan×kt×rlar; çünkü
ikisinin de arac× duyulard×r (Gökberk, 1967).
Yukar×da verilen bilgiler Descartes
felsefesinde bilginin yap×s×n× belirlemeye yard×mc×
olan tan×mlamalard×r. Bu aüamadan sonra üzerinde
durulacak nokta, bu bilgiye konu olan gerçeùin
kendisinin incelenmesidir. Descartes’a göre gerçekte
özleri bak×m×ndan birbirinden ayr× olan üç obje
vard×r: Tanr×, ruh ve madde (Ak×n, A. , çev., 2002).
Daha önceden de deùinildiùi gibi ruh (bilinç),
doùrudan doùruya yaüanan; insana araçs×z olarak
verilmiü olan bir baùlant×yd×. Cisimler dünyas× ise
bilincimizin d×ü×nda bulunan bir dünyayd×.
Descartes bu düüüncesini bal mumu örneùi üzerinde
üu üekilde aç×klamaktad×r.
Bal mumu bana kendisini nas×l gösterir? Ben onun
rengiyle üeklini görürüm, dokunursam sertliùini
duyar×m, koklad×ù×mda kokusunu, dilimi deùdirdiùimde
tad×n×, elime ald×ù×mda aù×rl×ù×n× duyumlar×m benim
bilincimin içinde bulunan üeylerdir ama bu içerikler bal
mumunun kendisi deùildir nitekim bu bal mumunu ateüe
yaklaüt×rd×ù×mda eriyip; rengi, üekli, kokusu, tad×, sertliùi
deùiüir. Ama ben yine de karü×mdaki bal mumunun hep
ayn× bal mumu, hep ayn× cisim olduùunu kabul ederim.
Demek ki, bu cismin kendisini, as×l maddi cevheri,

bilincimin gelip geçici olan, sürekli deùiüen içerikleriyle
ayn× üey olarak deùil de; bilinç içeriklerimin d×ü×nda, kendi
kendisiyle ayn× olan ve kalan bir üey diye tasarlar×m
(Gökberk, 1967, s. 324).
Descartes, özleri bak×m×ndan ay×rd×ù× üç
objenin özlerinin ne olduùu konusunda bir tak×m
sorular sormuütur. Descartes’a göre cismin özü
uzamd×r; ruhun özü ise düüünme (bilinç)dir. Bilinç,
ruhun temel niteliùidir ve onsuz ruh olamaz. Cismin
özü uzam×d×r; çünkü bal mumu örneùinden de
anlaü×lacaù× gibi; cisimlerin rengi, üekli, kokusu,
sertliùi ortadan kald×r×labilir; ancak bütün bunlara
raùmen cisim tam anlam×yla ortadan kald×r×lamaz.
Cismin tam anlam×yla ortadan kalkmas× için
uzam×n×n yani kaplad×ù× alan×n ortadan kalkmas×
gerekmektedir (Baker ve Morris, 1996). Descartes’×n
verdiùi örneùe göre; rengin olmas× için, yay×lacaù×
bir yüzeyin olmas× üartt×r (Ak×n, A. , çev., 2002).
Sonuç olarak ruh ile cisim birbirinden özce ayr× olan,
temel nitelikleri bak×m×ndan birbiriyle uzlaümayan
iki cevherdir. Cisim düüünmez, ruh da yer
kaplamaz; bir “duygu” mekan×n herhangi bir
yerinde deùildir, oysa buna karü×l×k cisim mutlaka
bir “yer”de bulunur. Bu anlay×ü ile Descartes gerçeùi
yap×ca birbirinden tamamen farkl× olan iki bölgeye
ay×rm×ü olmaktad×r.
Gökberk’e (1967) göre Descartes, gerçek bir
cismin niteliùi olarak uzam×n varolduùu yarg×s×ndan
boü mekan×n olamayacaù×n× savunmuütur; çünkü
boü mekan, bir cisim olmadan da bir uzam×n olmas×
demektir. Buradan da anlaü×lacaù× gibi Descartes,
mekan ile cismi ayn× üey olarak kabul etmiütir; yani
cisimler mekan içinde bulunmazlar, mekan
maddenin yer kaplamas×d×r. Descartes’e göre
boüluk, fiziksel olarak da, özsel olarak da
olanaks×zd×r. Boü uzay diye bir üey varsa eùer, bu
var olan bir yokluk demektir. Descartes, cismin yer
kaplamas×n×n ancak en, boy ve derinliùe sahip
olmas× durumunda var olabileceùini savunmaktad×r
(Lu, M., çev., 2000). Verilen bu bilgiler ×ü×ù×nda
anlaü×lacakt×r ki; felsefecilerin boüluk kelimesine
verdikleri anlamda, içinde hiç bir maddenin ya da
tözün olmad×ù× bir uzay× belirtiyor olmas×
anlam×nda bir boüluk olamaz. Evrende böyle bir
uzay yoktur; çünkü uzay×n uzam×, cismin
uzam×ndan ayr× deùildir. Bir cismin uzunluk,
geniülik ve derinlikte uzaml× olmas×; onun bir tözü
olduùu varsay×m×n× ç×kart×lmas×na neden olur.
Çünkü hiçbir üey olan×n, bir uzam×n×n olmas×
olanakl× deùildir. Dolay×s×yla boüluk olduùu san×lan
uzay konusunda da ayn× yarg×n×n ç×kar×lmas×
gerekir: boülukta belli bir uzam olduùuna göre
zorunlu olarak bir töz de vard×r.
Descartes ‘ Metot Üzerine Konuüma’ isimli
eserinde doùay× tamam×yla mekanik üeklinde
tan×mlam×ü; bu doùan×n, bas×nç ve çarpma
kanunlar×na göre iüleyen bir makine gibi olduùunu
dile getirmiütir. Bu doùa içinde as×l gerçek yer
kaplama ve yer deùiütirmedir (Mesut, ú., çev., 2002).
Ariew’e (1997) göre Descartes, maddede tam bir
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mekaniklik bulmakta ve maddesel olgular×n
tümünü devinimle aç×klamaktad×r.
Özetle; “sonsuzluk” düüüncesi Descartes
felsefesinde önemli bir rol oynamaktad×r ve
kartezyen düüünce buna dayanmaktad×r. Descartes,
dünyan×n sonsuzluùunu hiçbir zaman ileri
sürmemektedir. “Sonsuz” terimini yaln×zca Tanr×’ya
yükler; dünya ise yaln×zca belirsizdir. Tanr× ancak
sonsuz bir varl×k olarak kavranabilmekte ve bu
üekilde varolduùu tan×tlanabilmektedir. únsan×n
doùas× da buna baùl× olarak tan×mlanabilmektedir.
Descartes’a göre, Tanr× taraf×ndan yarat×lan
dünyan×n bilinmesi gereklidir ve bunu da ancak
insanlar yapabilir. Bunu nas×l yapacaklar× da
Descartes’×n felsefesini oluüturmaktad×r.
Kartezyen Felsefesi ve Dualizm
Magee 1999 y×l×nda yay×mlam×ü olduùu
makalesinde kartezyen felsefesini üu üekilde
özetlemiütir: Descartes, cebirin geometriye
uygulanmas×ndan oluüan, analitik geometri ya da
koordinat geometrisi olarak çeüitli adlar alt×nda
bilinen yeni bir kod bulmuütur. Descartes ayn×
zamanda, diyagram× da bulmuütur ve bir diyagram
üzerinde yer alan herkesin bildiùi o iki çizgi onun
ad×n× taü×maktad×r. Bunlara da Descartes’×n
ad×ndan türetilmiü olan kartezyen koordinatlar
denir. Descartes matematiùin apaç×k ve tümüyle
güvenilir kesinlikleriyle ona iyice ilgi duymuü ve
matematiùe kesinliùini veren üeyin, bilginin öteki
alanlar×na uygulan×p uygulanamayacaù×n×
düüünmeye baülam×üt×r. Bunun sonucunda kesin
bilginin varolmad×ù×n× savunan üüphecileri kolayca
çürütebilecek bir üeye sahip olmaktad×r. Fakat,
bundan da önemlisi, bilimin üzerinde inüa
edilebilecek dünya hakk×nda kesin bilgi elde
etmenin bir yöntemine kavuümuü olabilirdi.
Descartes, matematiùin kesinliùinin bir dizi
nedene borçlu olduùu sonucuna varm×üt×r.
Matematik tan×tlamalar, son derece basit ve az
say×da öncülden baülamaktad×r; bu basitlik, o denli
temeldir ki onlardan üüphe etmek olanaks×zd×r.
Her seferinde mant×ksal bir ad×m at×larak bu
tan×tlamalardan tümdengelimsel biçimde
ilerlenmekteydi. Her ad×m, yanl×ülanamaz, çok
basit ve yine kesindi. Her biri basit ve apaç×k olan
öncüllerden yine her biri basit ve apaç×k olan
mant×ksal ad×mlarla ilerlerken, ne basit ne de
apaç×k olan sonuçlara var×ld×ù× fark edilebilir.
Öngörülmemiü buluülarla dolu bir dünya aç×lmaya
baülar. ûaü×rt×c× ve uygulamada büyük yarar× olan
bu buluülar×n çoùunun doùruluùuna güvenilebilir.
únsana, keüfedilmeyi bekleyen bu dünyan×n bir
sonu yokmuü gibi gelir ve matematikçilerin
gerçekliùi kesin olan yollar açt×ù×n× savunmaktad×r
(Anonim, 2002).
Cottingham’a (1997) göre Descartes, bu
yöntemin matematiksel olmayan bilgilere
uygulanmas×n×n mümkün olup olmad×ù×n×

araüt×rm×üt×r. ûüphe duyulmayan gerçeklik üzerine,
matematik haricinde önermeler bulunabilirse,
tümevar×m×n tam tersine olan kan×tlamalarda öncül
olarak kullanabilirler; bu yüzden onlara baùl×,
mant×ksal olarak oluüturulan her üey doùru olmak
zorundad×r. Bu da bilgi yolunda buluülara tam bir
üekilde güvenilebilecek yöntemsel bir temel
saùlamaktad×r.
Bu tür üüphesiz öncüller aray×ü×nda Descartes
üç evreden bahsetmiütir. úlk baüta, doùrudan ve
direkt deneyi incelemiütir.
Ç×plak gözle kilise kulesine ya da bir bölümü
suya batm×ü üu aùaca bakt×ù×mda, elbette duyular×m×n
dolays×z tan×kl×ù×na güvenebilirim. Ama heyhat!
Araüt×rma s×ras×nda, doùrudan gözlemin bizi s×k s×k
yan×ltt×ù× ortaya ç×kmaktad×r. Gündüz alt×n gibi
parlayan, günbat×m×nda k×z×llaüan üu kilise kulesi,
diùer zamanlarda gri görünmektedir. Suya girdiùi
noktada eùik görünen üu dal×n, sudan ç×kart×ld×ù×nda
düz olduùu görülüyor. Dolay×s×yla, onlara ne kadar
doùrudan baksam da, akl×m ne kadar uyan×k ve tetikte
olsa da, gerçekte üeylerin bize göründüùü gibi
olduklar×ndan asla emin olamay×z (Magee, 1999,
s.10).
Descartes için dünya makine benzeri bir üey
ve canl× organizmalar da yaln×zca özel tipte
saatimsi ya da hidrolik makinelerdi. Bilime egemen
olan ve makineyi canl× organizmalar için bir model
olarak alan özgün bir dünya görüüünü
meürulaüt×ran temel metafor iülevi gören de bu
kartezyen makine imgesidir. Beden, parçalara
ayr×ld×ù×nda özsel niteliùini yitiren ayr×üt×r×lamaz
bir bütündür. Tam tersine, makinelerse,
anlaü×lmalar× için sökülebilirler ve sonra tekrar bir
araya getirilebilirler. Her parça ayr× ve
çözümlenebilir bir iülevi yerine getirir, ve bütün,
birbiri üzerine etkisi olan ayr× parçalar×n iüleyiüiyle
tan×mlanabilen düzenli bir tarzda iüler (Anonim,
2000).
Cottingham’a (1997) göre Descartes, ruhun
ölümsüzlüùünün kesin bir dayanaù× olmad×ù×n×
belirtmiütir. Zihin gibi bir tözün, bedenin ölümü
gibi önemi olmayan bir olay ile yok olacaù×n×
düüünmenin mant×kl× ve inand×r×c× hiçbir taraf× ve
kan×t× olmad×ù×n× savunmaktad×r. Bedenin ölümü;
onu oluüturan parçalar×n bölünmesi ya da üekil
deùiütirmesi ya da birbirinden kopmas× olarak
tan×mlanmaktad×r (Anonim, 2002).
Steven Rose’a (1998) göre bat× bilimsel
düüüncesindeki kaç×n×lmaz ama ölümcül kopukluk
böylelikle geliümiütir. Descartes’ta ve onun
takipçilerinde “düalizm” olarak bilinen bu dogma,
görüleceùi gibi, insanlar×n sonuçta moleküllerin
hareketinden “baüka bir üey olmad×ù×n×” kabul
etmek istemeyen her türden indirgemeci
materyalizmin kaç×n×lmaz sonucu olan bir
dogmad×r. Düalizm, dinin ve indirgemeci bilimin
iki yüzy×l boyunca ideolojik üstünlük elde ederek
diùerini alt etmek için kaç×n×lmaz olarak büyük bir
çekiüme içine girmelerini mümkün k×lan
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mekanizmin paradoksuna bir çözümdür (Anonim,
2002). Bu bak×ü aç×s×, insanlar×n, iügünlerinde,
nesneleütirilmiü ve çeliükisizce sömürülme
yeteneùinde olan salt birer fiziksel mekanizma
olarak görülmesini mümkün k×l×yordu. Diùer
yandan Pazar günlerinde, bedenin çal×üt×ù×
günlerde maruz kald×ù× travmalardan
etkilenmeyen, s×n×rlanmam×ü ve bedensiz bir ruhun
ölümsüzlüùü ve özgür iradesi ileri sürülerek
ideolojik kontrol pekiütirilebilirdi (Baker ve
Katherine, 1996).
Baüka bir deyiüle dualizm; tüm varl×klar×n
maddesel ve ruhsal olmak üzere iki ayr× kategoriye
ayr×ld×ù×n× savunan felsefe ak×m×d×r. úlk olarak
Descartes’×n formüle ettiùi dualizme göre, madde
ve ruh, birbirleriyle örtüümeyen, birbirlerine
indirgenemeyen, birbirlerine dönüütürülemeyen,
birbiri ile hiçbir ortak noktas× olmayan, tümüyle iki
ayr× varl×k alan×, iki ayr× tözdür. Dualizme göre,
madde uzayda yer kaplarken, ruh uzayda bile
deùildir. Görülen, dokunulan, alg×lanan üey
maddedir; fizik yasalar× yaln×zca maddeye
iliükindir. Ruh ise, maddeye hayat veren üeydir;
ruhlar×m×z sayesinde alg×lar×z, düüünürüz,
duygulan×r×z. D×ü dünyadaki fiziksel olaylar,
kendileri de maddesel olan duyu organlar×m×z×
etkiler, imgeleri oluüturur. Fiziksel, yani maddesel
olan imgeler ise, ruhumuzca alg×lan×r; ruhumuz
karar verir; ruhumuz organlar×m×za hükmederek
fiziksel dünyada iü yapt×r×r. Descartes, sinir
sistemimiz ve beynimizin iülevini, d×ü dünya ile
ruhumuz aras×nda arac×l×k etmek olarak
aç×klam×üt×r. Yani burada maddesel dünyadan
ruhsal dünyaya ve ruhsal dünyadan da maddesel
dünyaya karü×l×kl× etkileüim söz konusudur.
Fiziksel olaylar ruhsal olaylara neden olur, ruhsal
olaylar da fiziksel olaylara neden olur (Anonim,
2002).
Siberuzay ve William Gibson
“Fiziksel gerçekliùin paralel evreninde dijital
benlik için mekanlar tasarlamak; bytelardan oluüan
duvarlar, fonksiyonlar boyunca uzanan koridorlar,
yoksa mimarlar art×k olmayan bir evreni mi
üekillendiriyorlar?” (Özener, Pak, ve Erdem, bt).
Geliüen bilgi iletiüim sistemleri her türlü kavram×
art×k dijital bir hale dönüütürmektedir buna baùl×
olarak günlük yaüant×n×n farkl× bir boyutu da sanal
bir ortamda bir yandan sürmektedir. úletiüimden,
al×üveriüe, bankac×l×ktan yasad×ü× etkinliklere kadar
birçok olaùan aktivitenin mekan× olan bu boyut
genel anlamda bir siberuzay parças×d×r (Özener,
Pak, ve Erdem, bt). Marcos Novak (1998)
“Siberuzaydaki Ak×ükan Mimari” adl× yaz×s×nda
siberuzay× her türlü bilginin kaybolmayan bir
üekilde, global bir bütün içerisinde var olduùu yer
olarak tan×mlam×üt×r. Negroponte (1996),
yukar×daki tan×ma benzer bir söylemle; siberuzay×,
insanlar×n bilgi tabanl× bir uzayda hareket ettikleri

sonsuz bir yapay dünya ve oluüan en kapsaml×
insan-bilgisayar etkileüim ara yüzü üeklinde
belirtmiütir. Söz konusu dijital mekan×n geçekleütiùi
platform olarak “únternet”; her özelliùi ile bir
siberuzay modeli olarak kabul edilebilir. Gerek veri
yap×s× gerek farkl× protokol düzlemlerinden oluüan
kurall× bütünü, únterneti gerçek yaüam×n paralel
evreni olarak belirtmektedir (Tomas, 1995).
William Gibson, "Neuromancer" ile siberuzay
terimini ilk kullanan kiüi olarak diùer bütün
tan×mlara temel oluüturmuütur. Aüaù×da verilen
tan×ma göre siberuzay, bilgisayar destekli
iletiüimin, insan beyni ve bilgisayar aù× ile
tan×mlad×ù× bölge olarak belirtilmiütir. Gibson’a
(1984) göre;
Siberuzay; her ulustan milyonlarca yasal
kullan×c×n×n, matematiksel kavramlar× öùrenen
çocuklar×n, her gün yaüad×ù× bilinç ve duygu ile
birlikte giden istem d×ü×, anlaümal× halisünasyon ...
únsan sistemindeki her bir bilgisayar×n kay×tlar×ndan
yans×t×lan verilerin grafiksel sunumu.
Kavranamayacak bir karmaü×kl×k. Zihnin
uzays×zl×ù×nda, ×ü×k çizgileri; öbekler ve tak×my×ld×zlar
üeklinde düzenlenen veriler. T×pk× üehrin ×ü×klar× gibi,
gitgide uzaklaüan... (Gibson, 1984, s.77).
Yukar×da verilen tan×mlardan da
anlaü×labileceùi gibi siberuzay kavram×na “nowhere/no-where” gibi bir ironiyle yaklaü×labilir;
çünkü sanal yaüam, yaüan×lan gerçek hayat gibi bir
yandan akmaktad×r ve interneti kullanan her bir
kiüi bu süregelen yaüama bir üekilde dahil
olmaktad×r. Ancak bahsedilen bu siberuzayda
kiüilerin somut mekanlar× yoktur; yani bir bak×ma
kiüiler asl×nda sonsuz bir boülukta soyut evlerde
yaüamaktad×rlar. Siberuzay×n “sonsuz boüluk”
özelliùinden dolay× siberuzay, ayn× zamanda hiçbir
yerdir. Bir baüka deyiüle siberuzay,
bilgisayarlardan oluüan ve toplumun bu
bilgisayarlar×n etraf×nda oluütuùu bir dünyay× ifade
etmektedir (Robins, 1995). Stenger 1991 y×l×nda
yay×mlad×ù× “Mind is a Leaking Rainbow” adl×
makalesinde siberuzay× Oz’a benzetmektedir; yani
siberuzay somut anlamda varolmayan ama soyut
olarak içinde yer al×nan bir mekand×r. Üzerinde
özellikle durulmak istenen nokta; siberuzay
kavram×n×n asl×nda tan×m olarak z×t anlamlara
sahip sözcükleri bir araya getirmesidir.
Siberuzayda konuümak ama asl×nda
“konuümamak”, siberuzayda tan×mak ama asl×nda
“tan×mamak”, siberuzayda bir kiüilik yaratmak
ama asl×nda “ona sahip olmamak”, siberuzayda
ulaümak ama asl×nda “ulaüamamak” yani
kar×ü×kl×ù×n düzeni, hayalleri ve mucizeleri
bar×nd×ran bir teknolojisi...
Siberortam öyle bir yerdir ki, asl×nda
görmeyip görüldüùü san×lan yans×malar×n bir
bütünüdür. Platon’un “Devlet” eserinde bahsettiùi
maùara yans×mas× metaforuyla, siberuzaya dahil
olan kiüilerin, maùara yans×mas×ndaki gölgeler gibi

P i V O L K A, YÖl: 4 SayÖ: 19, Sayfa: 7

asl×nda birbirlerinin yans×malar×yla iletiüim halinde
olduklar× aç×klanabilir.
Konunun daha iyi anlaü×labilmesi için
Platon’un “Devlet” eserinden maùara yans×malar×
metaforunun bir bölümü aüaù×da verilmiütir:
Yeralt×nda maùarams× bir yer içinde insanlar.
Önce boydan boya ×ü×ùa aç×lan bir giriü... únsanlar
çocukluklar×ndan beri ayaklar×ndan, boyunlar×ndan
zincire vurulmuü bu maùarada yaü×yorlar. Ne
k×m×ldanabiliyor, ne de burunlar×n×n ucundan baüka bir
yer görebiliyorlar. Öyle s×k× s×k×ya baùlanm×ülar ki,
kafalar×n× bile oynatam×yorlar.Yüksek bir yerde yak×lm×ü
bir ateü par×ld×yor arkalar×nda. Mahpuslarla ateü
aras×nda dimdik bir yol var. Bu yol boyunca alçak bir
duvar, hani üu kukla oynatanlar×n seyircilerle kendi
aras×nda koyduklar× ve üstünde marifetlerini
gösterdikleri bölme var ya, onun gibi bir duvar. ...
Bu alçak duvar arkas×nda insanlar düüün. Ellerinde
türlü türlü araçlar, tahtadan yap×lm×ü, insana, hayvana
ve daha baüka üeylere benzer kuklalar taü×yorlar. Bu
taü×d×klar× üeyler, bölmenin üstünde görülüyor. Gelip
geçen insanlar×n kimi konuüuyor, kimi susuyor. Ama
t×pk× bizler gibi! Bu durumdaki insanlar kendilerini ve
yanlar×ndakini nas×l görürler. Ancak arkalar×ndaki
ateüin ayd×nl×ù×yla maùarada karü×lar×na vuran gölgeleri
görebilirler. ûimdi bu adamlar aralar×nda konuüacak
olurlarsa, gölgelere verdikleri adlarla gerçek nesneleri
anlatt×klar×n× san×rlar, deùil mi? ...
Bu zindan×n içinde bir de yank× düüün. Geçenlerden biri
her konuütukça, mahpuslar bu sesi karü×lar×ndaki
gölgelerin sesi sanmazlar m×? ...
Bu adamlar×n gözünde gerçek, yapma nesnelerin
gölgelerinden baüka bir üey olamaz ister istemez,deùil
mi? ...
ûimdi düüün: Bu adamlar×n zincirlerini çözer,
bilgisizliklerine son verirsen, her üeyi olduùu gibi
görürlerse ne yaparlar? Mahpuslardan birini
kurtaral×m; zorla ayaùa kald×ral×m; baü×n× çevirelim,
yürütelim onu;gözlerini ×ü×ùa kald×rs×n. Bütün bu
hareketler ona ac× verecek. Gölgelerini gördüùü
nesnelere gözü kamaüarak bakacak. Ona demin
gördüùün üeyler sadece hoü gölgelerdi üimdiyse gerçeùe
daha yak×ns×n, gerçek nesnelere daha çevriksin, daha
doùru görüyorsun, dersek; önünden geçen her üeyi birer
birer ona gösterir, bunlar×n ne olduùunu sorarsak ne
der? ûaü×ra kalmaz m×? Demin gördüùü üeyler; ona
üimdikilerden daha gerçek gibi gelmez mi? ...
Ya onu ayd×nl×ù×n ta kendisine bakmaya zorlarsak?
Gözlerine aùr× girmez mi? Boyuna baü×n× bakabildiùi
üeylere çevirmez mi? Kendi gördüùü üeyleri, sizin
gösterdiklerinizden daha aç×k, daha seçik bulmaz m×? ...
Onu zorla al×p götürsek, dik ve sarp yokuütan ç×kar×p,
d×üar×ya, gün ×ü×ù×na sürüklesek, can× yanmaz, karü×
koymaz m× bize? Gün ×ü×ù×nda gözleri kamaü×p bizim
üimdi gerçek dediùimiz nesnelerin hiçbirini göremeyecek
hale gelmez mi? ...
Yukar× dünyay× görmek isterse, buna al×ümas× gerekir.
Rahatça görebildiùi ilk üeyler gölgeler olacak. Sonra,
insanlar×n ve nesnelerin sudaki yans×malar×, daha sonra
da kendileri ...
Daha sonra da gözlerini yukar× kald×r×p, güneüten önce
y×ld×zlar×, ay×, gökyüzünü seyredecek. Ya orada

birbirlerine verdikleri deùerler, ünler? Gelip geçen
üeyleri en iyi gören, ilk veya son geçenleri, ya da hepsini
en iyi akl×ndan tutup, gelecek üeylerin ne olabileceùini
en doùru kestirmenin elde ettiùi kazançlar? Maùaradan
kurtulan adam art×k onlara imrenir mi? O ünleri, o
kazançlar× saùlayanlar× k×skan×r m×? O boü hayallere
Hilleus gibi, “fakir bir çiftçinin hizmetinde uüak
olmay×”, dünyan×n bütün dertlerine katlanmaktan bin
kere daha iyi bulmaz m×? ... (Eyüboùlu, S. ve Cimcoz,
M. çev. 1962)
Bir bak×ma örnekte bahsedilen maùara
siberuzay, gölgelerde siberortamdaki kiüiliklerdir.
Nas×l ki maùarada bulunan baùl× kiüiler, diùer
kimseleri göremiyorlarsa; siberortamdaki kiüiler de
karü×lar×ndaki kiüileri göremezler. Buna baùl×
olarak onlara kiüinin kendi alg×lar×na ve
karü×s×ndakilerin kendilerini tasvir etmelerine
dayanarak biçimler belirlerler. Maùaradaki insanlar
gölgeleri gerçeklik olarak alg×larlarken,
siberortamdaki insanlar bu sanal tasvirleri
gerçekmiüçesine kabul ederler. Maùaradaki
insanlar, zincirlerinden kurtulup bulunduklar×
yerden ç×k×nca; o ana kadar gördükleri ve bildikleri
her üeyin, asl×nda gördükleri ve bildikleri üeyler
üeklinde olmad×klar×n× anlayarak gerçekliùe
yaklaümaktad×rlar. Bu gerçeklik, Platon’a göre
maùaradan ç×kan insanlar×n “yeni” bilgilerle
karü×laüm×ü olmalar×ndan dolay× karmaü×kl×ùa
neden olabilecek bir gerçekliktir. Siberuzay için de
ayn× karmaü×kl×ktan bahsedilebilir. Örneùin;
siberuzaydaki konuüma odalar× ele al×n×rsa; bu
odalarda birbirleriyle iletiüim kuran insanlar, baz×
bilgilere tart×ü×labilir bir gerçeklik düzeyinde
sahiptirler. Daha önce de deùinildiùi gibi bu bilgiler
insanda, yap×lan tasvirlemelerin alg×da üekillendiùi
biçimiyle yer almaktad×r. Konuüma odalar×nda
tan×ü×p; sanal ortamda iliüki kuran insanlar×n daha
sonra birbirlerini gerçek hayatta görmeleri,
Platon’un bahsettiùi karmaü×kl×ù× da beraberinde
getirebilir. Kiüinin, karü×s×ndakine iliükin kendi
kafas×nda oluüturduùu kiüilikten bambaüka olan bir
insanla karü×laümas× kiüideki bir tak×m deùerlerin
çat×ümas×na neden olacakt×r. Bu deùer çat×ümas×,
asl×nda tek bir kavramm×ü gibi görünen sanal ile
gerçekliùin çat×ümas×d×r.
Sonuç olarak, siberuzay kavram× beraberinde
gerçeklikten çok uzak “zamans×zl×k” kavram×n× da
getirmektedir. Burada zamans×zl×ktan kastedilen
birbirini mekanik bir üekilde izleyen akrep ve
yelkovan×n yokluùudur. Siberuzayda gece
gündüzden, mevsimlerden, y×llardan, evrimleüme
sürecinden bahsedilemez ve hatta “kronoloji”
kavram× bu sebeplerden dolay× burada anlam×n×
yitirir; zaman zaman tersine zaman zaman
düzensiz bir üekilde iülemektedir. Gerçek hayattaki
fiziksel gereksinimler, mesafeler, s×n×rlar ortadan
kalkar. Siberuzay, karü×l×kl× iliükilerde bir taraf×
karanl×kta b×rakan bir tüneldir.
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Gibson Tan×m× Üzerinden Descartes Felsefesi
Siberuzay; her ulustan milyonlarca yasal
kullan×c×n×n, matematiksel kavramlar× öùrenen
çocuklar×n, her gün yaüad×ù× bilinç ve duygu ile
birlikte giden istem d×ü×, anlaümal× halisunasyon ...
únsan sistemindeki her bir bilgisayar×n kay×tlar×ndan
yans×t×lan verilerin grafiksel sunumu.
Kavranamayacak bir karmaü×kl×k. Zihnin
uzays×zl×ù×nda, ×ü×k çizgileri; öbekler ve tak×my×ld×zlar
üeklinde düzenlenen veriler. T×pk× üehrin ×ü×klar× gibi,
gitgide uzaklaüan... (Gibson, 1984, s.77).
Descartes’a (1996) göre cisim, “uzaml× olan
üey”; ruh (zihin) “düüünen üey”dir. Yani cisim
düüünmez, ruh da yer kaplamaz. Dolay×s×yla
gerçek bir cismin bir niteliùi olarak uzam vard×r,
boü mekan yoktur; çünkü boü mekan, bir cisim
olmadan da bir uzam×n olmas× demektir. Boüluk
Descartes’a göre fiziksel olarak da, özsel olarak da
olanaks×zd×r. Eùer boü uzay diye bir üey varsa, bu
bir varolan yokluk demektir. Madde ve uzay
özdeütir ancak soyutlama yolu ile birbirinden
ayr×labilirler. Cisimler uzayda deùildirler, ama
sadece baüka cisimler aras×ndad×rlar yani uzay
kendilerinden ayr× bir üey deùildir (Bumin, 1996).
Cismin temel niteliùinin yer kaplama olduùu
düüüncesi Descartes’×n fizik öùretisinde önemli bir
rol oynamaktad×r. Bundan dolay× cisimler
dünyas×ndaki her deùiüme bir yer deùiütirme, bir
harekettir; çünkü cismin yer deùiütirmesi ancak
hareketle olabilir (Gökberk, 1967). Descartes için
hiçbir cisim kendiliùinden yer deùiütirmez. Hareket
eden bir gemideki yolcunun asl×nda kendisinin
duruyor olmas×, geminin hareket ediyor olmas× ve
bu sayede kiüinin hareket etmeden mekan
deùiütirebilmesi Descartes’×n bu konuya verdiùi
örnektir (Bumin, 1996). Gibson tan×m×nda da geçen
zihnin uzays×zl×ù× kavram×n×n Descartes
felsefesindeki karü×l×ù× zihin (ruh)dir. Bilinçli olan
yer kaplamaz ve yer kaplayan×n da bilinci yoktur
anlay×ü×ndan yola ç×k×lacak olursa, zihnin
uzays×zl×ù× siberuzay ortam×d×r; yani uzam×
olmayan soyutluktur. Descartes’a (2002) göre bir
üeyin yer kaplayabilmesi için yani cisim olabilmesi
için ancak en, boy ve derinliùe sahip olmas× gerekir.
Madde yaln×zca uzant× olduùu için temel özellikleri
geometriktir ve üç boyutludur yani bu durumda
Descartes’×n cisim tan×m×na uymaktad×r. Siberuzay
için Descartes’×n tan×mlad×ù× gibi bir uzamdan
bahsedilemez çünkü siberuzay bedenlerin yani
“yer kaplayanlar×n” olmad×ù× yaln×zca
düüüncelerin var olduùu bir kavranamayacak
karmaü×kl×kt×r. Mc Luhan’a (2001) göre;
Tüm medya, fizik ya da fiziksel kimi insani
özelliklerin uzant×s×d×r.
Sosyal ve kültürel dönüüümleri anlayabilmek için
medyan×n bir ortam olarak nas×l dönüütüùüne bakmak
üart.
Tekerlek ayaù×n uzant×s×d×r.
Kitap gözlerimizin uzant×s×d×r.

Giysilerimiz derimizin uzant×s×d×r.
Elektrik devresi merkezi sinir sistemimizin uzant×s×d×r
(Mc Luhan, 2001, s.22).
Descartes’×n bu uzam tan×mlamas×na göre
siberuzay da zihnin bir uzant×s×d×r denilebilir.
Siberuzay, Descartes’×n tan×mlad×ù× cismin temel
nitelikleri özelliùine uymamaktad×r; çünkü
siberuzay belli bir en, boy ve derinliùe sahip
deùildir. Bu durumda Descartes’a göre siberuzay
varl×ù×n× yok saymak gerekir; ancak siberuzay
vard×r fakat Descartes’ ×n kastettiùi cisim
tan×mlamas× olarak yoktur. Burada devreye
Descartes’a ait olan öùretilerden ruh-beden ayr×m×
girmektedir.
Descartes felsefesinin en iyi bilinen bir baüka
yönü, zihin ve beden aras×nda yapt×ù× kesin
ayr×md×r. Descartes (2002) bu ayr×m× ‘Düüünen bir
üey, uzams×z bir üey olduùuma iliükin, düüünen
üeyin uzaml× cisim ya da bedenden ayr× bir üey
olduùuna ve ondan baù×ms×z olarak
varolabileceùine iliükin aç×k ve seçik bir ideam var.’
üeklinde tan×mlam×üt×r (s.54). Cottingham’a (2002)
göre, Descartes beden ve zihni birbirlerinden ayr×
olarak varolabilen tözler üeklinde tan×mlam×üt×r ve
bunlar ancak bu dünyada birbirine s×k× s×k×ya
baùl×d×rlar. Görüldüùü gibi Descartes bedeni yok
saymaktad×r. Yukar×da da deùinildiùi gibi
siberuzay için de ayn× durum söz konusudur; yani
bedenle ruhun ayr×ld×ù× dini durumlar haricindeki
tek yerdir. Descartes’×n bedeni yok sayarak; bir
baüka deyiüle bedeni aüaù×layarak böyle bir ayr×m
yapmas×nda, dönemin H×ristiyan inanc×n×n da
önemli bir etkisi vard×r denilebilir. Bu üekilde bir
baùlama yap×lacak olursa; siberuzay×n göz ard×
edilemeyecek kadar tutucu bir yan× da vard×r.
Descartes döneminde, prüten bir toplumun
varl×ù×n×n söz konusu olmas×ndan ve h×ristyan
inanc×n×n muhafazakar özelliklerinden dolay×
Descartes’×n, bedeni yok sayd×ù× düüünülebilir.
Siberortamdaki varl×klar için bedensiz 1-0’lard×r
üeklinde bir benzetme yap×labilir. Yaln×z burada
eleütirilebilecek bir nokta; birbirlerinden ayr×lan bu
tözlerin, birbirleriyle nas×l etkileütikleridir. Bu
nokta, Descartes felsefesinin zay×f ve
aç×klanamam×ü taraf×d×r.
Bedensiz 1-0’lar benzetmesi, beraberinde
sanal bedenler kavram×n× getirmektedir. Sanal
bedenler kavram× siberuzayda, asl×nda gerçek
olmayan; ancak varolan kiüisel iliükilerin
doùmas×na olanak tan×r. Sanal kelimesinin sözlük
anlam×; hayali, gerçek olmayan, farazi, zihinde
tasarlanm×ü demektir (Anonim, b.t.). Son
zamanlarda siber ('cyber') terimi için de sanal
denmeye baülanm×üsa da bilgisayar terimi olarak;
fiziksel deùil yaz×l×m üeklinde varolan denilebilir.
Sanal kelimesi, internet ortam×na verilen genel bir
s×fat haline gelmiütir. Sanal kelimesinin baz×
kavramlarla bir arada kullan×lmas×, içerisinde baz×
ironik anlamlar× da saklamaktad×r. Buna
verilebilecek en iyi örnek, siberortamda kurulan
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sanal arkadaül×klard×r. Bu kavrama çok genel
bak×lacak olursa; olmayan bir üeyle arkadaül×k
iliükisine sahip olma mant×k kurallar×na ters
düümektedir. Ancak yine belirtmek gerekirse,
siberuzayda zaten; varolan bedenlerden
bahsedilemeyeceùi daha önceden aç×klanm×üt×.
Sanal bedenler, siberuzaydaki zihinlerin
bedenselleütirilmiü halidir üeklinde bir yorum da
yap×labilir. Gerçek anlamdaki bedenler asl×nda
zihinlerin giymiü olduklar× k×yafettirler.
Siberuzayda sanal beden olabilmek için, bu
k×yafetin ç×kar×lmas× yani; zihnin bedenden
ayr×lmas× gerekir. Bu konunun aç×klanmas×nda
verilebilecek en iyi örnek; internet üzerinden çok
oyunculu oynanan bilgisayar oyunu ‘multi user
dungeon’ (çok oyunculu zindanlar ) / MUD’dur.
Bu oyun; insanlara, bir üeyleri kurabilme,
bozabilme, yönlendirebilme yetkisini veren ve
onlar× sanal ortamlara koyan metin tabanl× bir
oyundur. Tipik bir MUD oyununda elfler,
ejderhalar ve benzeri efsanevi yarat×klar×n yan× s×ra
savaüç×lar, h×rs×zlar ve büyücüler gibi insani
karakterler de mevcuttur. únsanlar burada
kendilerine, kendi isteklerine göre hem fiziksel hem
de karakteristik özellikler belirlemektedirler. Bu
özellikleri yaratma, insan×n hayal gücünün
s×n×rs×zl×ù×yla s×n×rl×d×r. Bahsedilen s×n×rs×zl×k
sayesinde; zihnin siber ortamdaki önemi, bir kez
daha ön plana ç×kmaktad×r. únsan; gerçek dünyada,
istediùi her üekle girebilme; istediùi özelliklere
sahip olabilme ve anl×k mekan deùiüikliklerini
gerçekleütirebilme imkan×na sahip deùilken; MUD
gibi bir sanal ortamda, olmak istediùi her üeyi
olabilir. MUD gibi çevrimiçi oynanan oyunlarda;
Descartes felsefesi öùretilerinden beden-ruh
ayr×m×n×n özellikleri kendini göstermektedir.
Burada beden art×k tamamen bir arac× haline
gelmektedir. Kiüi asl×nda kendiyle örtüüen ya da
daha farkl× karakterler yaratarak kendini temsil
eder.
Siberuzay×n bar×nd×rd×ù× özelliklerinden biri
olan diyalektik düüünce sanal gerçeklik kavram×nda
da kendini göstermektedir. Gökberk’e (1967) göre;
karü×tlar×n birliùi saùland×ù×nda, onlar×n ayr×m× da
korunur. Karü×tl×k özdeüliùe indirgenmez, eùer öyle
oluyorsa karü×tl×k - ya da özdeülik - özdeülik
mant×ù×nda yani analitik mant×kta kal×nacak,
olmayan soyutlamalarda zaman yitirilecektir.
Karü×tlar×n bir olmas×n×n onlar×n birbirine
dönüümesi ve birbirlerini belirlemesi anlam×nda
anlaü×lmas× en doùru olan×d×r. Gerçeklik kendi
içinde çeliüki ve z×tl×klar taü×r. Diyalektik düüünce;
gerçek olgusuna ulaüma aüamas×nda var olan
gerçeùi, kendi iç çat×üma ve çeliükileriyle çözmeyi
hedefleyen yani gerçekliùi ve bu gerçeklik içindeki
çeliükileri ele alarak çözümlemeye ve yok etmeye
çal×üan düüünce sistemidir. Baudrillard’a (1998)
göre, sanal gerçeklik, insanlara hayal ortam×nda
fantastik ya da bilimsel yolculuklar yapma imkan×
saùlar. Son zamanlarda üç boyutlu bilgisayar

animasyonlar× yard×m×yla saùlanan, gerçek
olmayan bir ortamd×r. Bir nevi insan beynini
yan×ltmaya dayan×r. únsan×n duyular×yla, sanal
ortam× birleütirerek, kiüiyi, o ortam×n bir parças×
haline gelmiü hissettirmektir. Buna baùl× olarak;
gerçek hayatla üu üekilde bir iliüki kurulabilir: Sanal
ortamda ,örneùin MUD gibi oyunlarda, kiüi baùl×
konumdayken gerçekliùe paralel bir hayat
yaüamaktad×r. Buraya, zihin ve duygular gibi soyut
kavramlarla dahil olmaktad×r. Oyundan ya da
dahil olunan ortamdan ç×kma ya da çevrimd×ü×
olma gerçek hayatta yaüan×lan hayattan kopma
durumuna paralellik gösterebilir. Mudi oyununda
çevrimiçi durumdayken; oyundan ayr×l×nd×ù×nda
diùer çevrimiçi olan oyuncular taraf×ndan devam
eden sanal bir hayat vard×r; ki bu gerçek hayatta da
böyledir. Bu noktada bedenin tamamen anlam×n×
yitirdiùi görülebilir. Asl×nda bedenen bir ölüm
yoktur; sadece zihin, sanal ortamdan ayr×lm×üt×r ve
devam eden yaüama dahil olmamaktad×r. Gerçek
hayatta kiüi beden olarak hayattan ayr×l×r; ancak bu
siberortamda sadece ruh çevrimd×ü× olmuütur. Hem
sanal bir anlamda yok oluü hem de gerçek anlamda
bir kopuü yaüanmaktad×r.
Daha önceki bölümlerde de deùinildiùi gibi
siberuzay, uzama sahip olmayan sonsuz bir
soyutluktur. Bu tan×mlamada geçen “sonsuz”
kavram×, Descartes’×n sonsuz kavram×yla
çeliümektedir. Descartes, sonsuzluk kavram×n×
yaln×zca Tanr×’ya yüklemiütir. Descartes’a (2002)
göre Tanr× sonsuzdur; kendilerine her hangi bir
s×n×r getirilemeyen üeyler ise belirsizdir.
Cottingham’a (2002) göre burada sonsuzluùa,
sonluluùun olumsuzlanmas× yolu ile ulaü×lamaz.
Tersine; sonsuzun olumsuzlanmas× yolu ile
sonluluk kavranabilir. Descartes, sonsuza iliükin
tart×ümalara son vermek için sonsuzluk ve
belirsizlik kavramlar× aras×na kesin bir çizgi
koymuütur. Bu kartezyen ayr×m, Descartes’×n
dünyas×n× yaln×zca gizil olarak sonsuz
göstermektedir. Descartes’a (2002) göre, daha
büyüùü kavranamayacak denli büyük bir uzam
imgelenemediùi için olanakl× üeylerin büyüklükleri
belirsizdir. Yani sonsuzluk kavram×n× sadece
s×n×rs×z Tanr×’ya yükleyerek; her üeye belirsiz
demektedir. Buna baùl× olarak; siberuzay,
Descartes’×n belirsizlik olarak nitelendirdiùi
tan×mlardan biri olmaktad×r. Ancak siberuzay,
Descartes’×n Tanr× tan×m×na k×smen uyan bir yap×ya
sahiptir. Siberuzay; sonsuz bilgi içeren, bu ortamda
sanal kiüilikler yaratan ve yaüatan, kimi zaman da
ortam×n varolmas×n× saùlayan kiüilerin üstünde bir
üstünlük saùlayan, zaman zaman aldatan
özellikleriyle bir Tanr×’d×r. Bu üekilde bir
tan×mlamadan gidilirse; daha önceden bahsedilen
sonsuzluk çeliükisi de ortadan kalkm×ü olur.
Descartes’a (2002) göre, insan×n alg×s× kendisini
aldatabilir ve bu alg×y× da insana veren Tanr×’d×r;
yani Tanr× o kadar güçlüdür ki yaratt×klar×n×n bile
bile aldanmas×na izin verebilir. Tevrat’ta buna
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iliükin anlat×lan Hz. Eyüp ile ilgili bir olayda
Tanr×’n×n aldat×c× yönü kendini göstermektedir. Bu
olaya göre Tanr×’n×n üeytana Eyüp’ü övmesi
sonucunda üeytan onu yoldan ç×karabileceùini
iddia etmiütir. Tanr× ise böyle bir üeye olanak
vermemiütir ancak üeytana da bunu deneme iznini
vermiütir. Ama üeytan×n uùraülar× boüa ç×km×üt×r
(Anonim, b.t). Yani burada anlat×lmak istenen
Tanr×’n×n asl×nda dolayl× yoldan da olsa aldatabilen
bir yönünün olduùudur. Siberortamda da bu
aldat×c×l×k söz konusudur. Daha öncede belirtildiùi
gibi siberortam, kendini meydana getiren
kiüilerden baz× durumlarda üstün olmaktad×r.
Siberortamda oynanan oyunlarda, kiüinin, oyunun
bir yerinde yenilmesi ya da oyundan diskalifiye
olmas× asl×nda karü×l×kl× bir hakimiyettir. Bu
durumda siberortamda oyunu oynayan, bir
insand×r; ayn× zamanda oyunu yaratan da bir insan
zihnidir ancak eü deùerdeki varl×klar×n yaratt×klar×
üeye yenilmesi Tanr×’n×n insanlar× yarat×p onlar
taraf×ndan yok edilebilmesi gibidir. Bu durum
kiüinin Tanr×’y× yok saymas×, inanmamas×
durumunda gerçekleümektedir.
Biz Kimim? (Turkle, 1996)
Descartes’×n, ruh ve beden ayr×m× öùretisi,
Turkle’×n siberuzay hakk×nda yazd×ù× “Who am
we” adl× makalesinde kendini göstermektedir.
Turkle taraf×ndan yaz×lan bu makalede; Turkle,
windows iületim sistemini, benlik için daù×t×m
sistemi metaforuyla tan×mlam×üt×r. Makalenin özeti
üu üekildedir:
1996 y×l×nda yay×mlanan “Life on the Screen”
adl× kitab×nda Turkle; bilgisayarlar×n insan
duygular×n×, düüüncelerini ve amaçlar×n× nas×l
üekillendirdiùinden bahsetmiütir. Turkle,
bilgisayarlar×n sadece yaüamlar× deùil, benlikleri de
deùiütirdiùini vurgulam×üt×r. Örneùin; Sims
oyununda kiüilerin benliklerinin bir bak×ma
deùiütiùi görülmektedir. Bu oyun tamamen kiüinin
hakim olduùu ve kendisinin de dahil olduùu bir
oyundur. Burada kiüi; bir toplum, ekosistem ve
yerel politika kurar, yönlendirir, seçim yapar ve
yok eder. Karakter seçerek onu hem kiüilik hem de
fiziksel olarak tamamen istediùi gibi
üekillendirebilir. Bu durumda o karakterin
hakimidir ve bir bak×ma kendisini de
yans×tmaktad×r. Kiüi farkl× bir cinsiyet seçip, asl×nda
hiç bilmediùi duygulara dayanarak orda seçtiùi
oyuncuyu yönlendirmektedir. Bir yandan içinde
bast×rd×ù× bir kiüiliùi de burada yans×tabilir.
Turkle; makalesinde, bu tür oyunlar×
oynayan baz× insanlarla yapt×ù× konuümalara yer
vermiütir. Bu konuümalardan baz×lar× ele al×nacak
olursa ortaya ilginç sonuçlar ç×kt×ù× görülecektir.
Yirmi bir yaü×nda olan bir kolej öùrencisiyle yapt×ù×
konuümadan elde ettiùi ç×kar×mlara göre; bu kiüinin
MUD oyununu oynamas×nda en önemli neden;
kiüilikler yaratabilme imkan×na sahip olmas×d×r.

Gerçek hayatta dar bir yaüama alan×na sahip
olduùuna inanan bu kiüi, siberortamda sanal
maskeler takarak olmak istediùi kiüilikleri
yaüayabildiùini söylemektedir. Doug adl× bir baüka
kiüi, oyunda yaratt×ù× üç karakterin de benliùi
içinde gizli kalm×ü özellikleri taü×d×ù×n×, Turkle ile
yapt×ù× konuümas×nda ifade etmiütir. Stewart, MUD
oyununun ona, kendisinin daha iyi bir versiyonu
olma imkan× saùlad×ù×n×; burada yaratt×ù× ideal
karakteri için uygun bir yaüama ortam× elde ettiùini
belirtmiütir. Stewart kurduùu bu sosyal ortamda
daha önceden hiç yaüamad×ù× duygular×
yaüamakta; duygular×na göre ortam simülasyonlar×
oluüturmaktad×r. Gerçek hayatta yapamayacaù× ya
da yapma imkan×na sahip olmad×ù× üeyleri burada
rahatl×kla yapabilmektedir.
Turkle yapt×ù× bu konuümalar sonucunda bir
tak×m ç×kar×mlar elde etmiütir. Turkle’a göre
siberortamda ya da yaln×zca bilgisayarda oynanan
bu oyunlar, kimlik yap×lar× oluüumunda laboratuar
gibidirler; yani insanlar×n ne olduùunu ve ne olmak
istediùini keüfederler.
Yukar×da verilen makale özetinden de
anlaü×lacaù× gibi siberortamda farkl× bir çok
bedensiz kiüilikler oluüturmak, iüin hem psikolojik
hem de felsefik boyutlar×n× ortaya ç×karmaktad×r.
Bir beden olarak insan×n ayn× anda, farkl×
karakterlerde, bir çok yerde olabilmesi gerçek
dünya için imkans×zken; siberuzay için imkanl× bir
olgudur. Turkle’×n kulland×ù× daù×t×m sistemleri
metaforu bu parçalanm×ü kiüiliklerin
siberortamdaki yerlerini ifade etmektedir. Bu
noktada bedenle ruh (zihin) aras×nda yap×lan ayr×m
aç×kça görülmektedir.
Mekanik Evren ve Cyborg
Descartes’×n amac× bütün bilimleri karü×l×kl×
olarak birbirine baùlayan bir yöntem kurmakt×r ve
felsefeyi bir aùaca benzetmektedir. Bu aùac×n
kökleri metafizik, gövdesi fizik, bu gövdeye
baùlanan dallar da t×p, mekanik ve ahlaka
indirgenebilecek diùer bilimlerdir (Droit, 2002).
Descartes, dünyay× bir makine olarak görmektedir
ve bu makinenin hiçbir amac× ve düzeni
olmad×ù×na inanmaktad×r. Descartes, mutlak
bilginin ancak bilimsel bilgi olduùunu ve insan×n
en doùru bilgiye bilimle ulaüabileceùini
savunmaktad×r (Rorty, 1997). Descartes, doùa
görüüünü birbirinden kopuk iki baù×ms×z dünya
aras×nda yapt×ù× temel bir ayr×m üzerine
oturtmaktad×r. Maddi dünya bir makinad×r ve
maddede hiçbir amaç, hayat ve ruhsall×k
bulunmamaktad×r. Maddi dünyadaki her üey,
aksam×n düzenleniüine ve hareketine bak×larak
aç×klanabilirdi. Doùan×n bu mekanik tasviri,
Descartes’× izleyen dönemde, bilimde egemen bir
paradigma oluüturmuütur.
Daha öncede belirtildiùi gibi Descartes’×n
tabiat görüüü tamamiyle mekanik olan bir temel
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üzerine kurulmuütur. Cisimsel olan her üey yer
kaplamaktad×r ve cisimler dünyas×ndaki her
deùiüiklik, asl×nda bir yer deùiütirmedir. Hareket de
cisimlerin birbirlerine doùrudan doùruya olan
bas×nç ve çarpmalarla deùmeleri ile mekan içinde
bir yerden bir yere aktar×lma durumudur
(Gökberk, 1967). Descartes’a (2002) göre, bu
mekanist tabiat anlay×ü× sadece cans×z tabiatla
s×n×rl× olmay×p, canl× tabiat× da içermektedir. Canl×
varl×klar da, cans×z cisimlerle ayn× yap×dad×rlar,
ayn× kanunlara göre iülemektedirler; canl×, sadece
daha karmaü×k olan bir makinedir. Lupton’a (1995)
göre, canl× bir cisimde olup biten yaüamsal olaylar
(solunum, kan dolaü×m×, beslenme vb.) cans×z
tabiattaki olaylar gibidirler. Dolay×s×yla bu olaylar
da ayn× nedenlerle aç×klanmal×d×r. Sadece
doùrudan doùruya ruhun etkisiyle meydana gelen
vücut hareketleri, yani istemli hareketler, bu
mekanist aç×klaman×n d×ü×nda kalmaktad×rlar.
Mekanik olarak aç×klanamayan bu istemli
hareketler sadece insanda bar×nmaktad×r. Ruhtan
yoksun olan bitkiler ve hayvanlarda bu çeüit
hareketler bulunmamaktad×r. Dolay×s×yla bitkiler
ve hayvanlar tamamen birer makinedir. Descartes’a
(2002) göre, canl× vücut da maddidir, maddenin
kanunlar×na baùl×d×r, hareket kanunlar×na göre
çal×ü×r ve bu iülemeye herhangi bir ruh, hiçbir
üekilde kar×ümamaktad×r. Buna baùl× olarak
Descartes’×n mekanik evreninin, temelini
oluüturduùu Vaucanson’un sindiren ördek
sisteminden bahsetmek mümkündür. Burada
hayvanlar×n tam anlamda bir makine olduùu
belirtilmektedir. Vaucanson, bu ördeùi sindirim
sistemi çal×üan, yiyen ve yediklerini d×ük× halinde
d×üar× atan bir mekanizma olarak tasarlam×üt×r
(Anonim, b.t.).

ûekil 1. Sindiren Ördek
(Anonim, b.t.)

Yukar×daki üekilde Vaucanson’un mekanik
ördeùi yer almaktad×r. Mekanik düzeneùe önemli
bir örnek teükil eden bu ördek Descartes’×n
mekanik evrenini içinde bar×nd×rmaktad×r
Descartes felsefesinin tan×mlad×ù× mekanik
evrenden yola ç×k×lacak olunursa; siber uzay
mekanik bir yap×ya sahip deùildir. Çünkü mekanik
bir üekilde iüleyen herhangi bir sistem siber
ortamda yoktur. Siber uzay, tamamen zihinden
oluümaktad×r ve yukar×da da deùinildiùi gibi
mekaniklikte zihnin yeri yoktur. Descartes,

insanlar× makine gibi görerek; sibernetik insan ya
da cyborg teorisinin temellerini atm×üt×r denilebilir.
Holland’a (1995) göre cyborg, makine ve
organizma kar×ü×m× olan sibernetik bir
organizmad×r; yani kurgu ve sosyal gerçeklik
kar×ü×m× bir yarat×k da denilebilir.
Descartes felsefesi temelli çekilen cyborg
konulu Hollywood filmlerinde makine ve
organizma kar×ü×m× olan bu yarat×klar bir çok kez
iülenmiütir. Dualizme ve materyalizme
verilebilecek en iyi örnek; Robocop filmidir. úlk
önce bir insan olan Murphy isimli karakterin,
vurulduktan sonra bedenine bir tak×m
operasyonlar sonucu yüklenen programlar
sayesinde, gerçek dünyada hayat×n× sürdürmesini
konu alan bu filmde; makineleüen insan tipi aç×kça
görülmektedir. Robocop insani bir tak×m duygulara
sahip deùilken; programlar sayesinde k×smi olsa da
düüünme yetisine sahip bir organizma haline gelir.
Bunun d×ü×nda The Terminator filminde,
cyborglerin farkl× yollarla kullan×lmas×na raùmen,
ruh-beden probleminin kartezyen resmi
sergilenmektedir. Buradaki cyborgler için kiüisel bir
benlikten bahsetmek söz konusudur ve öùrenme
eylemini insanlardan etkilenerek
gerçekleütirmektedir. Terminatör filminde beden
mekanik de olsa bir zihnin varl×ù×ndan söz
edilebilir. Filmde de konu edildiùi gibi, cyborgün
istediùi zaman bedeni üzerinde yapt×ù× bir tak×m
deùiüiklikler, dualizmin etkilerini aç×kça
göstermektedir. Post modern sineman×n öncü filmi
kabul edilen senetik birinci dünya ülkesi filmi olan
Blade Runner’da bu tarz filmlere örnek olmaktad×r.
Holland’×n 1995 y×l×nda yazm×ü olduùu “ Descartes
Goes to Hollywood” isimli makalesinde de
belirttiùi gibi ‘ûeyler, göründükleri gibi deùildirler.’
yarg×s×yla cyborglerin yap×sal özelliùine gönderme
yapm×üt×r. Örneùin; 1968 y×l×nda Carlo Collodi
taraf×ndan yaz×lan Pinokyo hikayesindeki; ilk baüta
canl× olmayan, daha sonra canl× bir kukla ve en son
aüamada canl× –gerçek- bir çocuk olan Pinokyo ile
robotlar aras×nda bir benzerlik kurmak
mümkündür. Robotlar da Pinokyo gibi canl×d×rlar;
ancak gerçek insanlar gibi olamazlar. Burada
dikkat edilmesi gereken bir diùer önemli nokta;
‘canl× kukla’ kavram×n×n ‘sanal gerçeklik’ kavram×
gibi diyalektik özellikler taü×mas×d×r.
Cyborg kavram× sadece yar× robot
organizmalardan oluümakla kalmay×p; asl×nda
insan bedenine yap×lan ilk t×bbi müdahaleleri de
içermektedir. Örneùin ameliyatlarla insan kalbine
tak×lan piller, kemiklerin kaynamas×n× saùlayan
platinler, tak×lan gözlük veya lensler gibi insan×n
saf ve doùal yap×s×n× bozan bütün nesneler, kiüinin
cyborg kavram×na k×smen uymas×n× saùlayacak
araçlard×r. Bilgisayar baü×nda bulunan her kiüi
makineleüerek cyborg tan×m×na uyum
göstermektedir. Kiüi bilgisayardan eylemlerini
sürdürürken asl×nda bilgisayarla bütünleümektedir.
Yani yar× makine; yar× canl×d×r. Hareket edebilmek
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için, elektrikle kumanda edilen tekerlekli sandalye
ve iletiüim için çene kaslar× ile idare edilen bir
konuüma cihaz× kullanan ünlü úngiliz fizikçi
Stephen William Hawking, cyborg tan×m×na tam
anlam×yla uymaktad×r. Zihin olarak kendini,
araçlar vas×tas×yla ifade eden; bedenini de bu
araçlar vas×tas×yla hareket ettirebilen yar×
organizma yar× canl×d×r.
Sonuç
17. yüzy×ldan önceki dönemlerde matematik
tabiat bilgisinin daù×n×k ve baùlant×s×z iliükileri,
rönesans düüüncesi içinde yeni bir tabiat bilgisinin
aranmas× ihtiyac×n× doùurmuütur. Baül×ca formal
mant×kla çal×üan skolastiùin tersine olarak; bu
aranan bilginin deneye ve gözleme dayanmas×
rönesans dönemi düüünürleri taraf×ndan
saùlanm×üt×r. 17. yüzy×l felsefesinin metot
problemini ilk olarak ortaya koyup formülleyen
Descartes, cevher öùretileriyle gerçeùi doùru olarak
kavrayacak bilgiyi aram×üt×r.
Descartes beden-ruh ayr×m× öùretisinde, ruh
(zihin)un varolabilmesi için bir bedene ihtiyac×
olmad×ù×n× savunmuütur. Descartes’×n bu
düüüncesi gerçek dünya için düüünüldüùünde, baz×
eksikliklerinden dolay× tam anlam×yla aç×klanamaz.
Gerçek dünyada bir zihnin olabilmesi, arac×
rolünde bile olsa mutlaka bir bedenin varl×ù×yla
mümkündür. Bedensiz bir zihin ‘yaln×zca’
siberortamda geçerlidir. Burada zihin kendine
kiüilikler yarat×r ve bu kiüilikleri istediùi biçimde
bir bedene yükler. Burada beden iyice anlam×n×
yitirmektedir; çünkü siberuzay tamamen zihinlerin
bir araya geldiùi sonsuz bir ortamd×r ve zihinler
isterlerse kendilerini sanal bedenler içine gizlerler.
Descartes, mekanik evren anlay×ü×yla, tabiat
içindeki as×l gerçekliùi yer kaplama ile aç×klar ve bu
temel gerçekler d×ü×nda kalan bütün olaylar×n hep
bu gerçeklerden türediùinden bahsetmektedir.
Descartes, cismin varolmas×n×n ancak ene, boya ve
derinliùe sahip olmas× durumunda gerçekleüeceùini
savunarak, asl×nda bir yandan siberuzay×n bir cisim
olmad×ù×n× göstermiütir.
Siberortam, insanlar×n kendilerinin yazd×ù×
drama içinde, kendilerinin projelendirdiùi,
yönettiùi ve oynad×ù× bir ortamd×r; parçalanm×ü
kiüiliklerin daù×t×m× için bir kanald×r (Turkle; 1996).
Kaynaklar:
Ariew, R. (1997). Descartes ve skolastisizim:
Descartes’in düüüncesinin anl×ksal arka plan×.
(A. Tümertekin,Çev.). Cogito, Öyleyse
Descartes, (10), 41-62.
Baker, G. ve Morris, K. (1996). Descartes’ dualism.
Londra: Routledge.
Baudrillard, J. (1998). Simülakrlar ve simülasyon. (O.
Adan×r, Çev.). úzmir: D.E.Ü. Rektörlük
Matbaas×.

Bumin, T. (1996). Descartes ve Spinoza. ústanbul:
Yap× Kredi Yay×nlar×.
Cottingham, J. (1997). Kartezyen düalizm: úlahiyat,
metafizik ve bilim.(Ö. Ar×kan, Çev.). Cogito,
Öyleyse Descartes, (10), 273-287.
Cottingham, J. (2002). Descartes sözlüùü. (B. Gözkan,
N. Ilg×c×oùlu, A. Çitil ve A. Kovanl×kaya,
Çev.). ústanbul: Ufuk Matbaas×.
Descartes, R. (2002). Felsefeni ilkeleri. (M. Ak×n,
Çev.). ústanbul: Say Yay×nlar×.
Descartes, R. (2002). Metod üzerine konuüma. (ú.
Mesut, Çev.). ústanbul: Babil Erzurum
Yay×nlar×.
Descartes. (2002). 20 Kas×m 2005, http://www.
cybermaths.8m.com/descartes.htm
Droit, R. (2002). Düüünürlerin eüliùinde. (û. Aktaü,
Çev.). ústanbul: Özel Bas×mevi.
Gibson, W. (1984). Neuromancer. (M. Alt×ntaü,
Çev.). ústanbul: Gündüz Yay×nevi.
Gökberk, M. (1967). Felsefe Tarihi. Ankara: Baünur
Matbaas×.
Graham, G. (1999). The Internet:// A Philosopical
Inquiry. London: Routledge.
Holland, S. (1995). Descartes goes to Hollywood:
Mind, body and gender in contemporary
cyborg cinema. M. Featherstone ve R.
Burrows, (Ed.), Cyberspace, Cyberbodies,
Cyberpunk: Cultures of Technological
Embodiment içinde (157-175). London: Sage
Publication.
Jolley, N. (1997). Descartes felsefesinin kabul
edilmesi. (D. ûahiner, Çev.). Cogito, Öyleyse
Descartes, (10), 253-273.
Loeb, L. E. (1997). Kartezyen k×s×rdöngüsü. (D.
ûahiner, Çev.). Cogito, Öyleyse Descartes, (10),
83-104.
Lupton, D. (1995). The embodied computer/User.
M.Featherstone ve R. Burrows, (Ed.),
Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of
Technological Embodiment içinde (97-113).
London: Sage Publication.
Markie, P. (1997). Cogito ve önemi. (A.
Tümertekin, Çev.). Cogito, Öyleyse Descartes,
(10), 213-238.
Mcluhan, M. (2001). Gütenberg galaksisi. (G. Güven,
Çev.). ústanbul: Yap× Kredi Yay×nlar×.
Negroponte, N. (1996). Dijital dünya. (Z. Dicleli,
Çev.). ústanbul: Flash Yay×nc×l×k.
Novak, M. (1998). Liquid Architectures in Cyberspace,
Cyberspace first steps. New York: MIT Press.
Özener, O., Pak, B., ve Erdem, A. (b.t.). 15 Aral×k,
inet-tr.org/inetconf8/bildiri/33.pdf.
Platon. (1962). Devlet. (S. Eyuboùlu ve M. Cimcoz,
Çev.). ústanbul: ûefik Matbaas×.
Robins, K. (1995). Cyberspace and the world we
live in. M.Featherstone ve R. Burrows, (Ed.),
Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of
Technological Embodiment içinde (135-157).
London: Sage Publication.
Rorty, R. (1997). Bedenden ayr× varolma yetisi.

P i V O L K A, YÖl: 4 SayÖ: 19, Sayfa: 13

(D. ûahiner, Çev.). Cogito, Öyleyse Descartes,
(10), 187-198.
Stenger, N. (1991). Mind is a leaking rainbow. M.
Benedikt, (Ed.), Cyberspace: First Steps.
Cambrige içinde (49-58). MA: MIT Press.
Strathern, P. (2000). 90 Dakikada Dekart. (M. Lu,
Çev.). ústanbul: Gendaü Kültür Yay×nlar×.
Tomas, D. (1995). Feedback and cybernetics:
Reimaging the body in the age of cybernetics.
M.Featherstone ve R.Burrows, (Ed.),
Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk: Cultures of
Technological Embodiment içinde (21-45).
London: Sage Publication.

Turkle, S. (1995). Who am we? 20 Kas×m 2005,
http://web.mit.edu/sturkle/www/
Turkle, S. (1996). Life on the screen. New York: The
Orion Publishing Group Ltd.
17.yy Felsefesi. (b.t.). 20 Kas×m, http://tr.wikipedia.
org/wiki/Felsefe_Tarihi#17._Y.C3.BCzy.C4.
B1l_Felsefesi.
Digesting Duck. (b.t.). 13 Aral×k 2005,
en.wikipedia.org/wiki/Digesting_Duck
Hz Eyüp. (b.t.). 12 Aral×k 2005,
www.islamacevap.net/modules.
php?name=News&file=article&sid=9 - 31k

“Hands of Time”
M. L. Walker

P i V O L K A, YÖl: 4 SayÖ: 19, Sayfa: 14

