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Epigenetık p eyzı.j lu rı ıı .1,ıı liarıd ııı (|is t) ı,e u,ş tı ğıdun (a l i 1

,görtinı|işti- Coııdrıd I|'addinglıın, The Straleg.v ol Geııes i/eı

İster doğulu ister batılı olsun pel( az minıar, ciünyayı
clüzenleıııemize ve ciünyaya l(atılmamıza aracılıl( eden
diğer temel l<avramlar gibi, mel<anın da bir tarihi olduğu
şel<linciel<i ınasum bir önermeye l<arşı çıl<ar, öyie bir tarih
l<i, bizim claha l<olaylıl<la "tarihsel" oicluğunu aı,ılayabil-
ctiğimiz ei<ononıi, bilim, tel<noloji ve topluıısal pratil<ier
gibi l<armaşı|( ve yapay sistemIerinl(i l<adar zengin, cieğiş-
l<en ve tamamlaı,ııııamış. Fal<at mimarlar böyle şeyleri,
çizim masalarıııda çabalarl<en. ya da iil< olaral< orada
varılnıış l<ararların ve fiillerin sonıut sonuçlarını savu-
nurl<en değil, ciaha çoIr felsefi l<oltul<larıı,ıa yerieştil<le-
riııde daha l<olay l<abul ederler. Mimarlar, rahatiarına
gelctiği içiı,ı, mel<anııı en azından "yüzeysei" bir tarihsel-
Iiğe sahip olduğunu l<abul ederler,- bir teııel ritiın ya cla
caııtusfirınus üzerine, hem değişen l<aprisleri, hem de
sonuçta verimsiz clsa da tumtural<lı "l<arşıt düşüııme"
eylemlerini müml<ün l<ılaı,ı, değişilrlil<lerya da çeşitleme-
leri onayiamaya hazı rd ı rlar. Mimarlarıı,ı l<abui etnıeye
daha az istel<li göründüi<Ieri şey ise !:ir teınel ya da
"clerin'' mei<an tarihinin oiabiieceği; önıeğirı mei(anın hiç
var o]ı,ııadığı gecmiş bir zamanıı,ı oIabileceği, belki çol<
uzali olnıayan, bell<i de ha]eıı I<ısııerı çevremize yerieşmiş
bir gelecel<te de biı-zaıııan]ar ıneltan deııen şeyiıı, l<öl<ten

1,enillğinin geçici olaralı verctiği parlal<lii< necleniyle »ile
oiıı, sii,ı-ıdiye l<adar olduğunciaıı, da.ha gön)nür ve cjüşünüle-
biiir, çok daha zengin bir etl<iler alanına eriyip gidebileceğidir,

Yine cle Nietzsche'nin ciediği gibi "sadece hiç bir tarihi
oi ıı-ıayaıı şeyl er tanımlanabi l i rler" ve bugüı-ı bazı iarı ııızı t-ı

mei(anın taıııın/aııması gibi cüret isteyeıı bir işi yapııaya
çağrılnıamız biJe şüphesiz l<i minıarlığın geçici)iği, l<arar-

sıziığı ve birço|<yöı-ıden de, sadece ve sadece mocierıı
zaıııan]arda, hem mimarlığin ııesnesi heıı de epistemo-
lojil< temeii oian lıu l<avran,ıiı,ı l<aprisliliğiyle yüzlesııeye
niyeti niıı ol madığı ı-ıın bir işaretic{i r.

Nliı-ı,ıar] ı l<, \,üzevi ı-ıi ci ]aia.r]<en ve sı ı-ıı r] i i h ]al 1eri beninı-
se r]<en. l<erıd i d üıılıa görüsü n ü şel<i l I eııC i reı,ı aı,ıahiar
liaı,raı-ı,ı]arıı,,ı tenıelden döı,ıüşüıııürıden ltaçınaıı tel< disipIin
cteğilciir Önce]iI<]e, böyle bir seçenel< büiüıı tarihsei cievir-
lerde ıııevcut cleğilcti: paraciigma l<aynıalarl ve tal<ip eden
genişleıı-ıeler l<end jne has zaınan ara|ül(larıyla ortaya çıl(ar
-eşitsiz şel<i I lerde, önceden bi li nnıeyeı,ı zamanlarda i<ı rı l ı r

ve getirctiği l<ültürel im|<anlar uzun süreler boyunca
görünmeyen ve gerçel<leşememiş şeyierin yüzeyincie
n-ıeydana çıl<ar. Ikinci olaral<, bizim moderı-ı tel<ııi|< ve
bilimsel geleneğiıniz ve clünya görüşümüzün moderıı
l<elimesinin l<uilanılabildiği her yer, doğu-batı ayrımı
yapılması gerel<mez) çol< büyül< bir l<ısmı, iııcllrgemecilik
v ey a m el<anl/<çili/< deneııgörüşlerin, yani her madclesel
sistemin en basit fizil<sel veya l<imyasal bileşenlerine ve
onlar arasındal<i etl<ileşime indirgenerei< açıl<ianabileceği
il l<esi ni n tel<nil<lerind e l<öliieşm işti r. Indi rgemeci ve
mel<anil<çi ctünya görüşleri bütün fenomenleri n doğrusal
sebep-sonuç düzenine uymal< zorunda olduğunu -yaı,ıi

o/aylarınbasit ya da birleşil< sebeplere bağiı olduğunu
l<abul ederler, fal<at bu sebepler hiçbir zaman etl<in,

l<endini yöneten veya bilinemez cieğil, her zamaıı yeterli,
değiştirmeye yönelil< vÖ doğrusaldır. Böylesi bir süre|<li-

lil<te ortaya çıl<an bütün fenomenlerin aynı temel açıl<lama
l<urallarına boyun eğdiğini, ııasıl, ne zaman ve ne ile ilgili
olaral< ortaya çıl<mış olursa olsun, her özelliğin ve her
niteliğin aynı evrensel l<urallar ve ilişl<iIere tabi olduğunu
ve onlar aracıIığıyla açıl<lanabileceğini varsayarlar. Bütün
gerçel<liği bu şe|<ilde çoI<. genelleştirilmiş deııl<lemlerin bir
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ortal( tabanına indirgemel< iÇin, mel<an, eciilgen ve hare- Zaman gerçel<tir ne an]ama gelir? Bu, zaman1n macicienin
l<etsizbir mozaı7<, durmadan devinen şeylerin ayrıştırıI- özüncte, tarihsel ve fenom"Ğıoliı. clünyamızı oluşturan
ması. l<arŞılaŞtırılması ve saYısal olarakianımlanmasl formların (ve formların ııitelil<lerinin) ortaya çıl<ışına yön
iÇiı qP"T_iş ve clüzenli bir arl<a plan olaral< İcat eclilmiştir. Veren, etl<in bir yaratıcı iil<e olaral< l<eşfeciiimeiinıı gerel<_
lyi biIincliği gibi modern çağımız hatırı sayılır hükmetme tiğini ifacle ecier, l<i bu bir çeşit dönemeçtir. Doğrusu"bu
başarılarını,vücudunun.rahatını sağlayan şeyleri ve bilgi hİmle He1ıry Bergson,un yaİ<iaşıl< 1OO yıl öncĞrtaya
tel<nİl<lerİnİ bu durgun, homojen "sİstem mel<anının" . l<oymuş oiciuğu, beninı başl<ayerlercle İyrıntılarıyla ilgilen-ortayaçıkmasınaborçluclur.1 Yinedehenüzmasum,bir cıiğim,saııal lİavramıylabaşJatılmıştı.AlfreclNorth
sekilcle mel<an decliğimiz bu hükmetme tel<niğinin saldırgan Wİiteheac],in organizma felsefesi je bu tarihsel gelişimin
bir şel<ilcle zamanın yaratıcü cteğişil<lil<lerine l<arşı yöneJ- oı-iemll bir aşamasını oluşturur. Benim buracia ilgi|ene-diğirıi; düzensiz, gömülü, sürel<siz, geçici, kaotil<, l<ararsız ceeinı tarihsel bir siisiieclen çok çağctaş entelel<tüel, maclcleselveYa gerÇel< anlamda diğer fenomenlerle bütünleşmel<.için veİJ<nik |<ültürümüzün bizı yö.ılerini ircJeieyen ayrıl<sısadece l<endi harel<etliliğine ve geçiciliğine bağlı olan her ııir İesit o]acal<tır.
şeye l<arşı olduğunu tam oiaral< anlayaııamış ciurumdayız
(bütünleşmel< buracla rasyonalize etmekve çalıştlrmal( cünümüzde birçol< farl<Iı cephecieyeni bir mel<arı çeşiclianlamındadır)' 

ortaya çıi<ıııaktaclır. Mocjern (post-Rönesans) inclirgemeci

şu halcie, ctoğaya hül<ınetmel< sayısallaştırnıalr, seylere :*,.anJaYısı, Yeni sİstem nitelil<|eri, maddesel özelIil<ler

sayisal değeiiei vermei< anlamın-a geleiel<tir ry:ıilı ;il,:',"§!:H.]ll]i:T:llj:i]:[f,.?iililisT,."*fr]"',"ağ"ın fenomenler üzerine atılmasıylayeni bir seyin ortaya oıuruıı, oiayları l<endi lıas]arına sürül<ieyeıı, onları şei<illen-çıl<tığıııı söylemel< müml<ündür: n,ıel<an artıl< çol<lul<, :,:^:"
cleğişikiil<, nesnelerin ve olayların gelişen niteiiı<.İJı-jvıe iç diren edilgen bir a]t taba]la |substratum] rolüne razı

içe cieğil, sac]ece soyut bir ıigaracl-ır, b; ,.g"r";;;;,';;.İ oln-ıaYan Yeni bir al<ısl<aı-ı nıalris ve dlnaııo oluştururlar.
da sadece, nesnelerin birbirlerine göre l<onumlarını ve bu
l<onumlarla ilişl<i|i olaral< cteğişimierini, aıç-İİİt), İ"şı,.u Bu geliŞmeler, halen baŞlamıŞ olan üÇ tarihse] dönüşümü
hiçbir şey cteği]. Bu son bahseİilen sureç ozeııı<ıe ;;"-ii.üİ; Yansıtırlar.
çünl<ü bizim için cl eğış i m problemi nin sadece ııicel il<sel
bir olgu olaral< anlağılmasını ve zaff)anın sayısal , 5oyut ya l Kültürümüz l<esin o]arak kiasil< mel<anizmacılıl< ve
da bir |<eiimeyle söylersel< me/<aıısa/olmasİuEruna ııasıİ indirgemecilil<ten uzal<]asmal<tadır. özellil<le de ınodernite-
gerçel< olmalitan çıktığını sistemIi şeı<iıcıe c]üzin]eı-ıııstj, 

;]ii""i.'"',"§;"#l1'J;ffi,İ,İ İil:),:,İ,'§:X,"?:rJX.
Cerçel<ten ızgaranın birincil işlevi zamanı nıe]<aı,ıa tabi ma]<tadır, bu cia Rönesarıs'dan beri clüşüncec,lel<i en clramati|<

]<ılaral<. onu yol< etmel<, esasen harel<et]j ve dönüsüm icin- l<aYıııaİardan birjdir,
del<i herşeyi l<ararlı hale getirn-ıel< ve esitiden çol\ çe5itli \ e
gömülü o]anı da ayırmal< ve basitleştirmel<tir. Iz.qaraııın 2- I(armaşıl<ya da "yaşayan" sisteıılere ait en temel
olağanüstügücü, cloğasınclasürel<li farl<lı olanı rİmelc/eıı özel]il«lerinden biri olan bilgi cllnamikleri,l<lasil< anlayışta
hon,ıojen ve bağımsız hale getirmel<tir. Böyle bir dürıya yaŞamayan sistemleri yürüttüğü düşünüleı,ı eneqi cliııami/<leri
görüşünden ortaya çıl<an Form l<uramı zorunlu olaral< üzerinde üstünlül< ve denetim sağlamıştır. Bu basit enerji
ayı'ıi nitelil<leri benimsecli. O zamanlardan beri bütün dinamil<Ierinden l<armaşıl< bilgi dirıamil<lerine olan geçiş
etl<iii modeller, I<lasil< " hylomorphism"i en azından temel genel ve soyut bir deyişle, yainızca tarihte ill< ciefa
ill<e olaral< benimsemiştir [yani] formuııedilgen, l<abul clüşünü/ebllirolmal<la kalmamış aynızaııanda bu hamle
edici ve atl maclcleüzerine dışrıdan "l<alıbını basabiln-ıesini". bizim ve madclesel dünyamızın halen geçmel<te olciuğu
Buradal<i temel fi|<ir şudur, form daimi, -en azından c{eğişimin içinclel<i bir aşamayı işaret etmistir.
önceclen varo/aıı- ve ideal il<en, madde hiç bir özelliği
oJmaYan bir Şey olaral< düşünülnıüştür (bu dol<trin Ai,isto' 3- Bu son maclcleyi üçüncü bir idciia tai<ip ec]er: bjz mimesis,
dan l<aYnal<lanır.). Formların da l<endilerine ait bir "hayat- temsiliyet ve yeniden üreti]ebi]irlil< tel<niI<leri aracılığıyia
]arının" olabileceği, onların da gerçel<te, diğer değişen gerçel<|eşenye tkin/iğin|competeııce] hal<iıı,ı olduğu Eir
I<ontro] edilen görüntüler gibi zamanln deviniıni içinde ğağc,tan, - ayır,c, nltelıgi mocle/lemeııı7ıya cla praghatiğin
ortaya çıkak/arıve geliştiI<Ieri ise artıi< düşünüIemez bile. etl<inligilperror-o,rğ olan bir çağa geçiyoruz.--Sinirseü

biIimlercle enac tion is t modelierin gel işmesini, mal<inelede
Beı'ıim bu yazıda anahatlarıyla açacağım l<onu, bu |<lasiI< yürütüien c,leneysei matematil<, elİonomil<, el<olojiI< ve
ınel<an anlayışına l<arşı, bugün çevremizde açıl<ç_a, l<imi cloğal l<armaşıl< slstem çalışma|arıııdal<i sibernetilİ paradig-
zaman şiddetle ortaya çıl<an raclil<al bir aIternatifi izler ve manın dönüşü ve bütünbu geiişmeleri yal<ıncia içeİebilecel<
beı,ıimser|<en ortaya çıl<an birtakım çılgınca olasılıl<lar ile olan yeni filizlenmel<teki Yİpay Hayat |<onusu bu dönü-
etil< ve politil< l<armaşıl<lıl<lardır. Cenel bir cleyişle bu yeni şumün b!r parçasıciır
mode|in, formu, onun clurağan "yaplsl" ile cleğil (yani,
€lkrma, hatta durum gerçel<ten bu olmasa cia), onun Bu geçiş gerçel<leştil<çe, bizim gerçel<liği bu yeni mocleldinamiI<oıtaYaçıkışveYamorPhogeneslsbakıs,açısınclan, ;r";,;'.u tasvjretmel<apasitemiz onuaçıl</amal<apasite-maddeye -ve zamana da- gerçel<ten homojen o/mayış/annı 

"ıi)ı ç"ı. aşar ve bu durum bize has olan şu tarihsei anıve yaratıcı eylemleriııiiade etıııeye çalışan bir bal«ıs]a oJrü[ yaratıcılık potansiyeli olan, fal<at aynı zamancla uçanlayaral<, l<lasil< ızgara eiöosundan l<esin olaral< uzal<laş- 
"o'n*r,"6" 

da güvenilmez ve geçici bir an yapar.tığını söylemel< müml<ündür.2 Bu yeni durumlar basit
ancal< radil<al bir yapısal hamleye dayanırlar: zaman
gerçektirifadesini ve buncian 6ogacaİ ııtıtun sonuİİarı B_a^§J<a birYercle lıu yeni bütünleşil<, l<endini düzenleyen
kabul etme1. - -O---'-" fse/f-organizlıığ, ho/lsticmatrisi bir çeşit "yunıuşal<
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sistem" olaral< tariflemiştim.3 Bu savı l<ısaca anlattı|<tan
sonra, günümüzcie birçok l<işinin, hayatın l<endisi cte ctahil
bütün yaratıcı, özerl<|a utonomo usf , l<armaşıl< yapiların
temelinde varolcluğunu ctüşünctüğü, mimarilerinde
olağanüstü "ai<tif matris" nitelil<leri taşıyan sıvı-l<ati veya
paracrystalline durumların yaplsal ÖzeIlil<lerinin
anaharlarını sunacağım.

Gezegen Dinamikleıi I Pla n eta ry Dyna m ic sl
Yumuşal< sistem fil<rinin l<ökenleri 19ZOlere uzansa da,
ona olaıı ilgi 196Olarcta, Cregory Bateson, Arthur
I(oestler, Noam Chomsl<y, Bucl<minster FulIer ve onları
tal<ip ecierı yazarların çalışıı,ıaları ve bunun yanında siber-
netil< l<uram, enformasyon ve Cenel Sistem l<uramı ile
holistic bi]im taraftarları aracıIığıyla, açıl<lıl< ve yaygınlil<
l<azaı,ıaral< yenideı,ı canlandı, Yine de bu çağdal<i hiçbir
düşünce veya yazıIar bütünü, tal<ip eden yıllarcial<i il<i

" l(operni l<" olayını n toplu haldel<i deı-ıeyiminin becereceği
gibi, bu l<avran,,ıları l<es|<in ve etl<ili şel<ilde anlatamadı,
Birincisi, I(ıtaların Harel<eti savı, l<i ill< clefa yeni l<ota-

rılmış olan Levha Tel<toniği kuramı yoluyla l<abul edi]di
ve anlaşılabilir hale geldi. Il<iııci olaral<, birbiriııi tal<ip

eden ay uçuşları sırasında ApolIo astronot]arı ıarafıncjaı,ı
gönderilen, ürkütücü, teclirgin edici olduğu l<adar dehset
verici güzelliktel<i dünya fotoğrafları, Bu ola1,1arla orta_va

çıl<an, yeni -hatta l<orl<utucu- bir eı,ıerji l<avramıdır. Levha
tel<toniği ctünya yüzeyini, altındal<i sistemi yürüterı ateş
taraiından clevinim halinde ve yul<arda tutulan, birbirini
aşı nd ı raı.ı, bi rbi rini n üzerine yaslanan yarı-sert l<aroları n,
l<abul<su yüzey boyunca avare yörüngelerdel<i yavaş, fal<at

hiç durmayan dansı şel<linde tanımlar. Ote yandan uzaydan

çel<ileı,ı ApolIo fotoğrafları düııyayı tel<in oImayan bir
perspel<tifle doğmal<ta olan bir dış yörünge gezegeni
olaral< gösterir: sadece harel<etsiz ama l<onul<sever bir ısı
ve enerji al<ış sistemi olmal<tan öte, o mesafedeı,ı hem
yabarıcı hem de coşl<un görünür, tıpl<ı yavas harel<etlerle
ama büyül< ustalıl<la yuvasını yapmal<ta o]an bir hayr.,an

gilıi. Bir sistem veya manzara oiaral< garip şel<iLde ıslal<,

tabal<alardan oluşan ve harel<etli gözül<mel<tedir- yoğuıı
şel<ilde ayrıntılarla ve şel<iIlerle dolu- hem renl< tonları ve
dol<ularının değişl<enli|<leriyle l<ırılgan hem uzayın sonsuz
boşluğu önünde sağlam ve güçlü.

Bu iri sıvı l<ütle çol< hassas ve Jama] tekin olmayan bir
denge ile dengesizlil< arasında asılı gibidir, sistem harel<et

ettiği sürece mutlu, dengelive güvende, herhangi bir
parçanın durması halinde ise düşeceği l<esin olan l<ocaman

bir bisil<let üzerindel<i l<üçül< bir çocuğa benzer. Başl<a bir
deyişI e sistemi n dengesi onun cl i ı-ı a m i k / erinde on u n hare|<et-

lerini, cleğişimlerini, farl<lılaşmalarını idare etme ve düzen-
leme l<apasitesincie, yani tel< l<elimeyle söy|ersel< enforınas-
yoncle yaiar, evrendeki bütün clüzensiz dalgalanmaları ve
l<arışıl<lıl<ları l<endisinde zaten var olan birbirine geçmiş
içsel harel<etlerin içi nde eriterel< yaratı Iışı n motoruna
dönüştürür.

Ben iddia ediyorum l<i, sistem, merl<ezindel<i ateş iie
üzeri ndel<i pişiren güneş arası na, bi rçol< yapın ın, olayı n

ve hayatın tehlil<eli şel<ilde sığclırıldığı inie tabal<ayı
l<oruyabilme becerisini, "yumuşa!<" olmasından dolayı
sürdürmel<teclir. "Yumuşal<lıl<" sözüyle l<astettiğim devinme
l<apasitesidir, devinme ile de içten içe farl<lılaştırmayı
anlatmak istiyorum, bunctan da l<armaşılr, birbirine bağımlı

alt sistemler (ve üstsistemler) - l<i bunların l<üresel

et|<ileşimi, söndürme ve l<endini yeniden düzenleme
gibi il<incil etl<iler yaratır- geliştirmel< için gerel<en
içerseme, ciönüş-türme ve çevresiyle biigi alışverişiı,ie
girme l<apasitesi ortaya çıl<ar. Bir sistem esnei<, uyum
sağlayabiliyor, evrim-leşiyor, l<armaşıl< ve yoğun bir eti<in

bilgilenme veya geri besleme ctönüşleriyle besleniyorsa,
ya da genel olaral< söylersel<, sistemde eğer belirli
oranlarda duyariı yarı-rastlantıs al |quasi-ranclom] akış
süregeliyorsa, o "yumuşal<" bir sistemclir.

Bütün bu fil<irler şüphesiz l<i bu imgelerle doğmadıiar
sadece bunlar aracıliğıyla l<o)ay anlaşılır hale geldiJer. Bu
c]üsünceler, ilI< olarak biyolojicte incelenen l<armasıl< organil<

sisten,,ılerde sonra da asl<eri alanda, balistil(tel(i ve savaş
aianı ı,ıdal<i iletişiın müheııdisliği tasarımi ile genel
habera] ı,ııa operasyorılarındal<i " harel<etl i sı ı,ıı r" problem-
leri ı-ı i ı-ı c1 oğrusal olmayan |ıı oıı / in ea fl di namil<leri n i nıoclel-
]en,ıelrte onaya çıl<an doğrusal olmama durumunu
[ ıı oıı / i ıı ea rl qj an lamal< i htiyacı ndan ortaya çı l<tı. 

a

DoğrusalOlmama Durumu
Doğrusal ve doğ rusal ol n,ıayan sistem lerin farl<lılaştı rıl -

ıı,,ıası bugün icin birincil derecede önemlidir ve bell<i de
L,ıiliı-ı,ıde ü,al(ın zanıanlarda bu önemcle]<i tel< l<avramsal
gelisnıedir,

Doğrusal sistemler, bazeıı superpozisyoıı ill<esi de denilen,
nicelil<lerin, sonuçlarla l<arşılıl<lı olaral< etl<ilenmel<sizin
basit toplamının alınması l<uraiına uyarlar: bu durumda
bütünü oluşturan parçalar bağımsız ve yalıtılmış olara|<

aıılaşilabilirler. Doğrusal olmayan sistenıler ise parçaLa-

rınııı anlaşılmasıyla açıl<lanaııazlar, çünIrü temel davranış-
Iarı -nitelil<ler1- parça/ar arasindal<i etkileşimln özellil<-

leriııi teınsil ederler; sistem çöl<tüğüııde, bu etl<ileşinıe
clayaı,ıan özellil<ler yol< olurlar, Bundan dolayı, doğrusal
olmayaır sistemlere özgü ilgiııç özel]il<ler, birclen ortaya
c ı ka ıı l a rd ı rv e tam b ütü n l eşi l< h iyerarşi l< düzenlemelerin
sonucuc]ur]ar. I(endi]erini çoğunlul<la yapıları ile değil,
d ü z e ıı v e b l ç l ın l e ri ar acı l ığıyl a o rtaya l<oyarlar.

Doğrusai olmayan sisteıı]er zaman içinde bel<lenmedil<
yönlerde değişir, yeni özellil<ier, biçimIer, biçim örüntüleri
gösterirler. Bu sistemler, organil< temelli olmasalar da,
gittil<çe artan şel<ilcle yaşam süreçleriyle benzeşir ve
onlarla tanımlanırlar.

Genetik
l(uramsal biyolog Conrad Waddington'un 1957 yılındaki

çalışmalarıncian alınan bir grup imge, bütünleşmiş tel< bir
l<armaşıl<ya dayumuşal< sistemin il<i görüntüsünü veri-
yorclu. Bu geometril< topolojil< moclellerin nasıl güçlü
tanımlama araçIarı olaral< ltullanıldığının -aldatıcı bir
basitiiğe sahip olmal<la beraber çeşitli ölçel<lercle ilişl<ileri

bir araya getiren5 - bir örneğidir. Burada modellenmiş
olan Wacldington'un " epigeııeticyüzey" dectiği sistemdir.
fpigeııesis, formun, biçimi olmayan veya homojeıı bir

çevreclen ya da altsistemden derece derece fal<at dinamil<

olaral< doğduğu, oldukça gizemii bir süreci tanımlamal<
için l<ullanılır. Fal<at farl<lılıl< mesajı nereden gelmel<tedir?
Nasıl düzenlenir ve nerede sal<lanır?

Embriyoloj i de (modern felsefenin büyül< böl ümüncte
olduğu gibi) birtal<ım özellil<lerin hiç-yol<tan var olduğu,

ANY32



farklılaşmış bir embriyonun nasıl olup da blastuiaclan
Jyani] bir özdeş hücreler alanından oıtaya çıl<tığı, l<uraın-
sa] soruiar olara|< l<a]mal<taclır. Ben bura-cla l<enclimi
Wadd i ngton' u n d iagraıninı, sacl ece cioğrusai ol mayan
model] emeııi n bir örneği olaral<, açıi<Iimal<la sıııı ilanc.l ı ra-
cağım ve bunlar tarafından çözülmesi bel<Ieneıı l«uramsai
genetil<tel<i problemleri bi r l<enara bı ra|<acağım.

Üsttelri çizi m clel<i ( ep ğeıı etic yüzeyi n yu l<arcia.ı-ı gö rü n ü s ü ı

top. gelişmesinin başlanııclal<i bir hücre ya cla hücrJgrubunu
temsil etmei<tedir. Eı-ı-ıbriyonun yönlüJüğü ya cla lelli lıir
çevrede geııe| ge / iş ıne eği l i m i ep lgen e rk y uzeyi n asağıya
cioğru eğiml i ol ınasıyla topoloj i I< olaral< temsii ec{i l ın ektecİi r.
Yul<arıdan aşağıya doğru yuvarlanıs bir zaman el<senini
tal<ip ecier. Yüzeydel<i çul<urya cia l<anallar potansiyel ai<ış
veya geiişim yollarını gösterme|<tedir. Top, çerçevenin
içiı,ıdeki yüzeyin aIt tarafl arıııcla bir yerleİcie cluracal<tir,
baş|<a bi r deyişIe, geııe./oiaral<. bi r yol bel i rlerımişti r, fal<at
/<esinyoi ancal< l<imyasal ve çevresel ciurumIara, İeçim
basl<ı ları na ve yol üstünde l<arşılası labi iecel< l<arışıI<lİ l<lara
bağiı gerçel< zamandal<i oiaylarla belirlenebilir. ğu mocleI,
l<armaşıl<, hareketli ve gelişmeci sistemlerin nereclevse her
zaman "pürüzsüz" oIcluğunu gösterir (ardışıl< clüzensizİii<]erjn
soııuclı oisalar bile); başl<a cleyişle arc.lışıl<, yerel ve birbi-
rinden ayrı " felal<etleri n " fca tas troph ğron uİ, olcl u l<iarı nda
bile l<üresel o]aral< sürel<li ve bütünieşil<tirler. Bunlar l<arışıl<-
Iıl<iara l<arşı bir nol<taya l<aciar hassastıriar: sürel<li o]arai<
bir düzenler çol<luğunu bütünleştireıı yöneiiı.ııli sistem ]erciir.

A ittal(i çizi md e ay nı epigen e ti cy üzey al ttan görü l n.ı el<te.
.gerçel< topographicözeIlil<lerini uzal<tan beliri6yeı.ı ]<arnıasılr
l<iınyasal etl<i leşim J er sistem i ni açı l<lamal<tacl ı r. En alt
d üzieınde " rasyonel olaral<" cl üzenlenmiş olan l<azı l<]ar
genleri, tam bun!arın üzerinciel<i mel<an ise bütünüyIe
doğrusal olmayan ilişl<iier ve sürel<li etl<iieşimin mel<anıııı
teıısii eder. l(azıl<lara bağlı olan her ip bir gen tarafınclan
üretilen bir |<imyasal eği/imigösterir (hiçbir zaman l<atı,
tamamıyla tanimlanmış ya da l<esinlil<Je belirtilmiş lıir
biçimde değiictir, bu etl<iier çoI< encler olaral<epigenetk
yüzeyle c{oğrudan ilişI<i l<urar); her zaman diğeİbir çok
l<imyasal madclelerle ve genlerle oian et|<ileşimleri araİıiığıy/a
oIur ve sistemclel<i her rıol<ta ağclaki başka herhangi bİ-
yerdel<i olaylara veya değişil<lil<Iere bir ölçücie hassastır.
Aynı zamanda sistem, nol<tasal ve hafif rahatsızlıl<lara ve
enformasyona |<arşı aşırı cluyar|ıl< taşır; l<arış;l<lıl<Iara ve
ınutasyonlara |<arşı oluşabiIecel< çok raclil<al bir hassa-
siyete l<arşı, esnek|iği ve birl<aç ııol<tasal fe|al<etin (l<opan
bir I<aç ip gibi) etl<isini dağıtma ve soğurma l<apasitesiyle,
yapısının içinde varolan bir l<orumaya sahiptir. Herhaıİgi
tek bir gendel<i faaliyet, kenc{i işIevsel grubuncial<i cliğeİ
bütüıı genleri etl<iler veya oniar tarafınclan ciüzenlenk.
Bütün bir bölgenin ortadan l<al|<tığı clurumcla clahi yüzey
d efo rmasyona uğrayacal<tı r, fakat b u si stem i ı-ı l çi ne yerl eşm iş"esnek stratejilerinin" -gerıel oiaral<''yönelimIil iğinin;.-
düzgün, uyumlu. hatta betl<i biraz cla İ<orkunç biİyol
buimasıııa engel olmaz.

Karmaşık, bütünIeyici ya cla yumuşal< sistemler içseJ
diizenleme mel<anizma|arla gelişse cie her zanıaıı ciışarıcian
gelen güçlerve etl<ileryani enformasyon ile birIil<te çaiışır.

I(armaşıl< sistem]erin bu garip özellil<lerinin tam oIaral<
nereden çıl<tığı hAIi anlaşılamamıştır. YönelimIilil<,

B o o l e u ı ı A ğ l ı rı. S n ı ı ı.t Ktı ı.ı/fi ıı cı n,'' :lııt i - r: l ı ıı ıı.s tı ıı tl
,,] d a p t cı t i rı n " rl cı n.
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duyarlıl< ve al<tif organizasyon en azından 1930lardan
beri yasam olgusuyla ilişl<ilendirilmiş süreçlerclir. O
zaman-iardan beri değişen ise geometrinin, son
zamaniarda l<endi l<endini düzenleme ve yaşayan
sistem]erin özerlr süreçleri iIe ilgili deneylerin ve
modellemelerin basl<ın biçiminin geometrisi olmasıdır.'

Kurala Daya!ı [Rule Basedl Geometri ve
otomata kuramı
YaI<ın zaman]arda Santa Fe Enstitüsü'nde l<armaşıl<lıl<

üzerine 1ıapı laı-ı çalısmalard a |S rucly of Complexiğ],Stuart
I(auffıı-ıan,"e d iğer araştı rıııacı I ar tarafından, geometril<
yapıda ıuluı,ıan yeni bir l<.riti]< nol<ta iie önemli sayılabilecel<
bir adın-ı atıIdı. Böl,Jesi l<ritil< nol<talar tel<nil< olaral<

ya da ''l<onışuiul<larda" ortaya çıl<tığını belirtir. Bu duruıııda.
Lucretius'uıı nunc hiııc nuııc illinc [bir orada bir burada]
derl<en ifade ettiği herhangl biryer, sürel<]i l<eııdini zama/1
lçerlsincle farl<liIaştıran al<ışlran bir uzan-ı içindeIıi oiasıci
|probabilisrlc] olay dağılımıııı tarifler. Bu. ,Aiberti sonra51
m i marı n h e rhlng i b l r yerderl<en m et<ansal l a,ştı rd ı ğı.
klasiğin l<atı, tel<düze mel<anıııdan radjl<al o]ara]< farlilıdır,
İ lerde göreceğimiz gi bi, bir /< u ra / / a r uzayı na )/ap ı ] abi ] ecel(
basit bir el<leme, deyim yerindeyse, onu uyandırır, gelişmel<
ve l<endini yaratmal< için özgür l<ılar, :

Derıeyde, burada resmedi]eı,ı il<i örnel<tel<i gibi standart
Booieaıı ağ l<uruimustur. Ten-ıel olaral< bir Boolean ağı,
aralarında biJgi al<ışı olan ızgara şel<linde bağlaııtılı elemanlar
ağıdır. Her eleman "açıl<" veya "l<apaiı" durumda olabilir
(buracla siyah veya pembe) ve her birimin bağlı olctuğu
di.ğerleri, sözedilen bilgi al<ışı aracılığıyla bu elemanın
hangi du ruııcla olduğunu bi I ecel<ti r. Heı, bi ri ıı-ı doğrudaı,ı
bağlı olciuğu cliğer eleman Iarı ı,ı d u runı ] arı hal<l<ı ı,ıda
öğrendiI<ierine dayanaral< l<endini acacal< ya da l<apataca.l<tır,

Bir elenıanın hangi girdiye göre nasıl davraı-ıması gereJitı-

ğinin |<uralları tamamen geli5igüzelclir ve baştaı,ı saptan jr,

Yapılacal< şey de elemanları bağlanıal<, I<.uraiları saptaı,,ı,ıalt,

sistemi açıl< hale getirmel(,,,e ııe olacağını izIeıı-ıel<teıı
ibarettir.

l(ısaca, Santa Fe deney|eri göstermiştir l<i deııemelerin
çoğunda sistemin baştal<i rastgele davranışları, l<ısa sürede
soıı derece düzenli hale gelmel<te ve elemaniarııı çoğunun
artil< hiç bir cieğişil<liğe uğramadığı bir duruma kllitlen,
mektecllr. Alttaki şel<ilde pembe bölgeler artı|< harel<etliliği
olmayan donmuş elemanların toplanma biçimini göstermel<-

tedir, gri bölgeler ise sürel<li şel<iicte etkisiz bir değişil<liğin
olctuğu hareketiililt adalarını temsil eder. Bu değişiklil<ler
hiçbir zamaıı bütünü etl<ileyeıneyecel<lerdir, çünl<ü cieğişil<liI<-

lerin oimadığı bölgeyi oluşturan d<ıııııuş elemanlar adaiarı.
birbirinden yalıtaral<, değişen durumları hai<!<ırıdai<i bilgi
alış verişini engeIlerler.

BeIirli bir l<ritil< bir nol<tadaı,ı sonra, sistem çol< başi<a bir
davranış davranış sergileyecel<ti r: artı l< sadece bi rl<aç

yalıtıimış donmuş bölge üreten çol< l<aotil< bir cleğişim
içiııdedir (üsttel<i diyagramdal<i gibi). lll< duruında, sisteme
soi<uian gel işi güzet cieğişi l<l i l<leı, veya l<arışı l<i ıi<]ar derhai

içeri alınacal< [contaiııecfl ve sistemden, hiç bir şel<ilde
etl<ide bul unma|<sızı n dışarı atı lacal<tı r. l l<inci ciu rumda
ise bunlar çol< defa zincirleme "hasarlara" sebep olarai<,

ııeredeyse sistemin bütürı donmamış elemaıılarının al<tivite-

si ni etl<iIemel<te ve değişti rnıel<tedir.

Saııta Fe'del<i araştırmacılar sistemle oynama yoluyla,
onun yapay olaral< bu il<i durum arasındal<i eşiğe itilebiie-
ceğiı,ıi ve buracla asıIı olaral< l<alabileceğini görciüler. Yapay
yaşam !<onusuııda öncle gelen isimIerdeıı biri oIan Christopher
Langton'un geliştirctiği bir modelcle, ill< sırada sözedilen
düzen]i sistem (molel<üllerin sabit ciüzenlerde sıralaııma

bö]ünı]er serbest harel<et edebilir ya da sıvı hale gelirıceye
l<adar eritmel<teydi.

Taın bu ]<ararsız sıvılaşma noi<tasında -l<aosuıı I<ıyısıııda-
yeı,ıi bir seri ilgiı,ıç davraı,ıış ortaya çıl<tı, Ortaya çıl<an şey
iel< bir tip değilcii -bu önemli- fakat bir çeşitlilil<ve davra-
n isJ ar denges iyd i : ci ısarıclan geleıı değişil<I il<ler ve basl<ılara

liarsı]ı]< oluşaı-ı büyül< ve l<üçül< zincirleme harel<etler,

cevrese] veya dıştan gelen l<arışıi<lıl<lara l<arşı çol< geniş
bir tepl<i yelpazesi sergilerler.

Böylesi "clengeli" sistemleri çol< iiginç I<ı]aıı nedenlerdeıı
birisi, bunların her seviyede yaşayan sistem]eri niteleyen,
maddenin ara durum diye adlandırılaıı hallerinin l<arıı-ıaşıl<

geometrilerini ve yaratıcı öze|lil<lerini andırnıa]arıdı r. Sıvı
ve l<atı geçişler arasında, geometrileri il|< olaral< ] 92-0]erc]e

l<eşfeclilen, davranışları ve özeilil<leri hi-ila çol< az anlaşıla-
bilmiş olan gizemli yarı-l<ristalsi fparacrystalllne] (veya
sıvı l<ristai) düzenlemelerin çeşitli türieri yer alir.

Paracrystals [Yarı-kristalIer] ve Aperiodic
[Tekrarlamayanl Katılar
Erwin Schrödinger, 1944'cl el<i What is Llfe?|Yaşam
Nec/i fllacih önemli çalışmasıııda, yaşayan organizmalardal<i
atomların yapıları ve dizgeleri ile fizil<çilerce araştırılan
her tür]ü başl<a cins maddelerde bulunanlar arasında
temel bir farl<Iıiıl< olctuğu varsayımını getinıişti. Yaşam
olgusu, aperiocli c k ristal l e r diy e bii i nen gizeml i şel<i lde
al<tif yapılar içermel<te gibi görünür, oysa fizil<çilerin
araştrrnlüş olctuğu en l<armaşıl< nesneler periyodil< l<ristal-

lerciir.7 Schrödinger bunlarııı yapıları arasındal<i farl<ı,

üzerindel<i şe!<illeriıı clüzenli ve nıonoton biçimde tel<rar-

laııdığı sıradaıı bir duvar l<ağıdı ile "sıl<ıcı tel<rarlar
göstermeyeı,ı, incelil<le işlenmiş, tutarlı, aıılamlı bir tasarım"
o!aıı rıal<ışlı bir Rafael duvar halısı arasındal<i farl<a

benzetir. Bu düzensiz y a da aperioclic l<rista!]erin lıir
şel<ilde hayatııı maddesel taşıyıcıları olduğuna inanır.
Fai<at Schörindeı-'in bunları yazdığı zamanlarda b!le, bu

eğilimi gösterdiği) l<atı olaral<, il<iııci sıradal<i eıı clüzensiz
sjsteıı ise (İıolelrüllerin gelişigüzel olaral< harel<et ettiği)
gaz olaral< tanımlandıiar. O_zaman, l<ararsız ara durum da
varsayımsal olaral< "sıvıl' diye nitelendirildi. Cerçel<te

- aialtırmacılArın müdahaieleri l<atı sistemi, sadece bazı

lleılsin,ıe ve etl<ilere açıl<lığıı,ı yanı sıra, sağlaııılıl< ve dinamiI<

l<eııd i ni d üzeıı lenıe özeI] il<]eri, gerçel(ten Waddington' un

diagranıIaı ıı,ıcia ı-ııoc]elienen gelişme ve evrimleşnıe süreç-
lerincle gösteriIeı,ılerle özileşı7 Boolean ağı derıeyi önemlidir

çüı,ıl<ü bir geometril< sisteıııin sıvıya geçiş nol<tasıııda, bir

başl<a deyişle en yumuşal< du rumuncll§ıgllşı§g1!Je_*
yaratıcılığının en üst clüzey99 glg:uğ,ı, cör,"_[*_
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kimyasai "mozail<ler" morfoloji biliminin biyolojide lıunlann büyül< öIçel<tel<i nal<il a|§apılarının clerlıı/emesjne
tel<rar, şimdi hatta biol<imyasal clüzeyde, oynayabi|eceği bütünleşmesin|, hem yazılım hem de donanım açısından,
önemli rolüsezmeyebaşlayanl<uramsal biyologlartarafindan sağlayacal<tır(A.B.D.'del<i tartişmalı 100-300milyar
büyül< bir heyecanla araştırıImal<taydı. Joseph Needham dolarlıl< fiberoptik l<ablo projesi bu probiemin donanım
] 935'det<i Terry l(onuşmaları'nın sonunda cüretl<irca tarafi için önemli bir örnel<tir.). Fal<at eşit öneıı,ıdel<i il<inci
spel<ülatif fal<atsanl<i önceden bilircesine, sıvı |<rista]]erin düzenleme, insansinirsisteminiııönünegeçilmezşel<ilde

Bu durumda doğanın süreçlerine bu yeni esnel(, l<armaşıl<,
yun,ıuşal< ya da mesoformyal<laşımın ortaya çıl<ışını
I<utiamal< için çoI< neden var gibi görülecel<tir, lıu yal<laşım
ei,ı azındarı l<atılığı ııedeniyle veriminin gittil<çe azaldığı
eşl<i, i<ısnıen can çel<işııel<te olan matemat]l(5el al<ilcıiığiıı

'a]<at b:z _ı,ine de ilı:i;,atl:
liğimizi yitirerek "esneldik" gibi günclem- sacece i 

j lıel örneI<]ericjir.).

Burada yazılım ve mil<roçiplerin yönettiği ortamları
tartışırl<en, tel<niI< yenilil<lerin ve düzerı]enıe]erin il<inci
grubunun- yaııi mil<rosl<opi|< alanda, n,ıadden jı-,ı iı-ıce yapısı
düzleminde işlenen süreçlerin- çerçevesiı,ıi cizivoruz. Bu
gel işn-ieleri n l<uramsal/bi li msel boyuru n u bi r l<eı-ıara

bı ral<ırsal<, tamamen mühend isli l< seviyesi nd e, ıı,iadde]er! n

2 clel<i moda bir kavrama kendimizi kaptırmamalıyız.

artıl< varlı]<lar

Yeni Ortaya Çıkan TeknoIoiiler
lsaret etnıe|<te olduğum madde dönüşümü çeşitleri göünüşte
birbirinden bağımsız il<i tel<nolojil< düzeııIeme sınıfı veya
a]aııına aittir-

Biıincjsi, bütün farl<lı çeşitlerde, ölçel<lerde ve aralarında
mesafe bulunan mal<inelerin büyül< ölçeltte ya da mal<rosl<opil<

bütünieşıııesine; il(incisi ise maddeııin iı-ıce yapısına
ınil<.rosI<opil< boyutta müdahale edilmesi ve faydalanılması
- nıolel<üllerin maddesei geometrilerinin l<endini şel<iiIendirme,
l<end ini düzenleme ve hatta si bernetil< l<apasitelerinin
araştırıIması ve l<ullanılmasına ilişl<indir. Bahsettiğim
biriııci grupta önümüzclel<i dört ya da beş yıI içerisinde
l<arnıaşıl<, elel<tronil< ve büyül< l<ısmı da sayısal olan
altyapı sistemlerinin l<üresel ölçel<te, çol< çeşitli mal<ineieri
ve mal<ine gruplarını birbirine bağlanmasından söz ecliyorum,
aynen bugün telefonların birbirierine bağJı olmasına (yani
organil< bir sistem olaral< telefon) benzer şel<ilde. Bu
durumda halihazırdal<i televizyon ve telefon gibi analog
tel<noloj i leri n l<esi nlil<le sayısal olması nı gerel<ecel<tir, bu
da ses, metin, imge ve işIenmemiş veri tel<nolojilerinin, ve

-yadayarı-l<ristalsi l<atılarıı-ı-genelcle hayatlaözdeşleştirilen , fenonıenoiojil< bütünleşmesiclir: bu ııal<iııeler, mal<iı,ıe
aktif, kenciiIiğinden oluşarı, tiendi l<enclini idare eden grupları veya l<omplel<sler o]abi]diğince ııitelil<sel, yani
x.ii^+i',l^,^,{-.,-^-^.iı.^-ı^.A^^ -^.,,*l,,^]---,,.,^*,,i*l,ij^ ,^..__^--^ı^-^ı^-^ı.!^::ısüreçIerden sorumlu olmasıııın müml<ün ayrI ayrı e]emaıılar, işlevler veya nesneler olaral< değil,

:etti.9 Sıvı l<ristaİleresasitibarıyla bütünleşil<çevrelerolaral<,bizim"dil<l<atdünyamiza"
in tam an]anııyla sabit olmadığı, içlerinde - girecel< ve işgal edecel<tir. Bu l<ısmeıı, onlarin l<enciilerini

bir mil<tar sıvı gibi al<ışın müml<ün oIduğu l<atılardır. n-ıaddesel olaral<al<ışl<an, çol<boyut|uveço|<sesli suı,ıuşlarının
Orııeğin birçol< madde, ısıtılınca, düzenli l<atılardan rastgele duyuııı onamları olmasından ileri geiııel<teclir, tıpl<ı 194OIanıı

._düzen]i birsıvıya be]Ii bir esil< nol<tasında hemen geçınezler. bir fi]nıini televizyonda seyreclerl<eıı verilen il<inciI ya cia
Al<sine birçol< madde mesoformsdenileıı, |<esin ve düzenli bitişik bilgi düzeylerincie (o dönemin giysilerini, duruşları,
molel<üller dizgeleriniı,ı içinde hem al<ıcılıI< heıı de l<atılıl< l<ullanı]an ciili. ı-ı-ıobilyaları, müziği, tavırlan ya cla "l<araııJığı")

_*bulunan bir dizi ardışıl< durumdan gecerİer, Sıvı veya ya cta iı,ısanın bir 1,,al<ınıyIa yaptığı sıraclan bir telefon
yarı-l<ristallerdel<i moleliüller genelde, nıüın]<ün o]an l<onuşmasında, ibir anııenin onaylaıııaclığını hissettirmel<
harel<etliliğin üç boyutu yanında l<orıum ve yöı,ı değişl<enliği için l<ullanclığı, çol< öflielenclirebilecel< bir arı]ıl< 5u5uşunc]a)
gibi lıirl<aç serbestlil< derecesiı,ıe sahip olurlar, Buniarın olciuğu gibi. l(ısnıen cie. bu ı-ııal<ine]erle. bu l<omplei<slerle,
bir l<ısmı sabittirler, bir l<ısmı ise harel<et etmel<te, l<aymal<ta bu ctİyum ortamıyazılıııları ııu]tlıneclia. sanal gerçel<lil<)
veya ciÜzensiz şel<ilcle cteğişme|<te serbesnirler. Tanı o]ara]< ta-mamıyla cloğal arayüzlerle;,411 sesle, davranışlarla,
hangilerinin sabit olctuğu, hangilerinin serbest otduğu bu c{ol<unmayla rİ sonuçta cia tanıamıyla al<ıcı ve bilinçdışı

. mesoformYaPllarln özellil<|erini ve nitelil<lerİni beI!rlerler. yollarla cioğructan ilişl<iler l<uracal< olmamız6andır. Sonunc{a," 
Şinıcliye l<aciar tariflenebilmiş fal<at hAla çok az anlaşılaiıilmis İel<nolo;inii-ı "ciil(l(at_ctünyamıza" bu yuıı-iuşal<, "çevresel"
olan sta,ndart tipIer şematil< olaral< aşağıda veriImişIerdir. girişi, somut çevremizin mil<roçip,e gitgicte artan cioygun_

,"i- t,uğuyla daha da derinden etl<ilenecel<tir, Bir zamanIar' harel<etsiz ya da basitçe mel<anil< olan maddesel çevremiz
büyü|< oranda bilgisayarlasmış, sayısal, servo-l<ontrollü,
gerçel<-zaınan duyariı ve hepsiııdeı,ı de öte birbirIeriyle
i]is]ii]ı e]ei,ııanlara Ca_valı o]acal<tır ( 1970 ve 80ierin elei<tril<

: göz lionıro]]! lianıları. harel<etı tespit eden ışıl< anahtarları,
ıe;]. zaıı-ıa,na l.lırulan lia,hve n-ıal<ıııeleri gelecel<te olacal<iarın

Eğer buyeni modeller bugün felsefi ve bilimsel çevrelerde
böylesi olağanüstü bir kuwetle, ve süratie ortaya çı|<ıyorsa,
bu en azından kısmen bizim mac,ldi varlığImızın ayrıntı-
larının da bircok tabakacla benzeri bir katıdan sıvı duruma

t+i9=',"@-%*.,!.-.<,

J o]_uJ U$gJffi g1i.lg*9]ggğ!İ d$la,,.

MoIel<ül yapıIarı ve morfolojisi üzeriı,ıe yapıiaır çalışmalar
en azından 60 yıl öncesine uzansa da (Liııus Pauling,
Erwjn Schröclinger ve ctiğerleri) bugüıı için belirleyici
olan, bu yapılar içinde etken bir müclahalecle bu/unabl/me,
buııiarda değişil<lil< yapabilıne, hatta bunların m ühendisllğiıı l
yapma l<onusundal<i yeni tel<nil< l<apasitedir: yeni ortaya

çıl<an süper-ilet|<enlil<, sıvi l<ristailer , aerogels(" gossalner
ka tı la rı" ), gündemdel<i " Buc|<ybal ls " a ( B. Ful lerene, farl<lı

düzenlemelerde hızla artan sayıdal(i şaşı rtıcı özell i l<leriyle
yeni sentetiI< l<arlıon süpermolel<üiüne) olan aşırı ilgi,

,
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meşhur Utah soğul< füzyon deneyleri (l<i l<esinlil<le soğul<
füzyon cteğil lıaşl<a birşeycii), Eric Drexler'in "cieneysel
mühendislil<", 50nsuz l<üçül<ya da nano-teltnolojiler
hal<l<ı ndal<i tahrilr ec]ici 5pel(ülasyonları, - lıütün bu
i<onularclal<i araştı rnıalar madde ile i I gi l i yeni buluş
alaıılarının doğuşuna işaret eden birl<aç örııei<tir sadece.
Çol< yal<ıncla, "yeni tarama tüneli" elel<tron ınil<roslrobunuıı
I<ullanımıyla, (yal<ın zaınanda hall<ın imgelemine lBM'in
şirl<et ambiemini bir molel<ül üzerine te|< tel< elel<troıılarla
yazııasıyla sunulmuştu), protein sentezi nirı ve genetilr
haritalaııa ve mühenctisliğiııdel<i l<atlanıaııın mel<aniği

_üzerine yoğun araştırmaIar, inınıunoloji ve hücre fizyo)oji-
siı,ıdei<i ça)ışmalar ve Lıell<i de eı,ı öneıı]isi, molel<ül ve
moIel<ül-altı [

özellil<leri ve düzenleme l(apasitesinden faydaiann,ıal,a
inıl<an veren tamamıyla mühenclisl i l< gel isıııei e r.

aa
a.

aa
aa

işletilmesiyle de- birieştirilecel<tir, Bunun]a tabii l<i ahşap,
taş ve di.ğer basit sentetil< oInıayan ırıaddeieri de l<astedi-

yorum. Bu radal<i esas l<oııu, güı,ıümüz tel<noloj i lerinin

şimdilerde sıvı ya da yeni ortaya çıl<an özellil<leri, "nlel(anln"

bütiln leşi l< al<ışl<an ııitelikieri clarak deı,ıeyimleııebi lecel<leri

bir feııomeııoIojik bir ciüzeye l<adar çevriıılemeye yöııelil<
olma]arıdır.

Fal<at a.çıI<tır l<i bundan sonra saclece mel<ansai ıııtelil<lerle
ilgileıın,ıeyeceğiz: çünl<ü buı,ıdan sonra gitgide daha fazla
öneıııli olııaya başIayan şey, birbirleriy)e bağlantıJı ve
birbirleriyIe eti<ileşimli macldese] sistem]erin, -onları
aııideı,ı hare!<et ettiren ve c,leğiş(tir)en, şans fal<törüt,ıü de
icereı,ı dışarcian geieı,i diğer harel<etler ve değişııelerle
i<enClIerini ilişl<ileııcliren, ve buna bağlı olaral< da zaman
icinde aı-ıi döııüşümler deınel< olan- yeni al<ışl<aniıl<

l<apasiteIeridir

Hem l<üresel, hem molel<ül sistemlerinin bütünleşıı,ıesiı-ıe
yöi,ıel i l< tel<noloj i l< gel işmelerdel<i bu i l<i li harel<etle,
maddesel, tel<nil< ve mimari l<urguiar -artıl< yainızca
nesne, yapı veya "bina" cieğil gerçel(te bütüıı ölçel<lerdel<i

elekrro-nı,ıterjai çevreler- l<endi]eriııi. herşeyiıı gerçel(
zaınarıda tamamıyla bütüııleşil< bir şelrilde al<tiğı bir clünya
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j -,S'ıı,ı Dııı,ıını : Sis,leııı taııı cıııltıııııı,lr.ı
, l ii :, ı ı., ı :, l i ı: .\ l o l,, t; i i l l., ı, ıı, 

_ı- 
i], ı i l ı ıı ı r,

f,l)ııe) ııe ,:le ıe lircırıı (ltoıııııııcı) boğlı tılrın
lıiç, lıiı, di:iliş lııçinıi gösterıne:lcr.
]vıIo l e kı! l l er h ağı ııı l ı d eği l d i r l er ı,e
lıerhangi bir ı,önde lıoreket etnıekle
.ı e r b e.ı t t i r l e r. B i ı,- l e t, e s i s t e ı n ı ıı t ı ı f rı l o j i k
ııçıılaıı özdeş ı,,e' lıer ,vt)ııtleıı tle tıyııı'
, l c ı,c ı, c, l c, ı ı, ı i l, ı i i ı,.ç i i : gö ı, ı) i ı ı i i ı,.

a

] - Neıııaı,ıic cışcınıııdcıl;i S'ıı,ı Kri,ıtıl1 .,

U : tı nı ı,ş i ı ı o l e ltıi l l e ı, d o ğ r ıı.ı a l,ı, ij ı ı c l i nı
gii s l e r i ı, lie ıı t e k r cı r c t nı e: l e r. Yı ı J; ıı ı, ı ı] a l: l

,ş c lr i l ıı ı o l e li ii l l t, r cl ıı ğrıı l 1 ı.ı s ıı ıı tı rl i l; rı l tı ıı,
yuni "c,e7:lıc", alııalti ise nııılckiil
ıloğrııllı.ı,ııınrı parcılel olcııı .ı,uni "üılaıı "

ç i: i nı le r i tl i r. B i r ç olt o rgıı n i lt ı,u r l ı ğ ı ı ı

ti z e l l i ği ıı l cı ıı b ı ı ı ı ı ı e l i l;ı e k i ııı tı rl d a l c r
cıktır yo du rlijliijliiı,ler.

J - Norı-ı-ıal Sıııectic tı,şunıcıdcılii Sıı ı

Kı,i.ııtıl.- Bcliı,li hiı, ı,ijııclinı. ııoltltıi!leı,
e.ş cı ı, tı l ı li l ı clı' i : l a ı n l cİ ı] e ı, e.\, cı lt tı l ı ı ı t ı ı ı l u rr] ıı
i ç,ı e l 1 e li ı, ı ı, l a r tı l ı ıı u l;.ı ı. ı ıı cl ıi :e ı ı l e ıı i ı, l er.

Başlitı Lıir dcı,irlr r,r,'o',r'illeı, bel li bir
clı|i z l e ıı,ı ı, q, u la b rı lttı l ç e r i.s i ıı d a tı k ı,ş ka n,
ı] ı ı, l cı ı,- cı l tt u ki p l u ı ı 1: i : i ın i ı ı d e gö rii l tl ıi ğı i
gilıi il;i lıoyııttcı ı^erbesı ı|içiinc,ı|i l:oyııtrcı

.s cı Lı i ! / i r b ri, l a c e nı cı cl cl e ıı i ı ı b ı i t ı| i nii ]r u ı ı d ı r.

a

ölçeğincte ıı-ıaddelerin ve onlara özgü özeIlil<lerjn büyül(
zihinsel ve duyumsal varlığının yoğunlasmıs bir I<ullanımıyla
-bunun yanında umut ecliIir l<i değerleriniı,ı anlaşılması ve
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olan yumuşal<, bell<i de holografil< bir tarzda, ortaya l<oyarlar.
Tel<ııil<. mimari, biyoiolil< ve sosyai yapıIarııı l<armaşıl<
şel<iIde birbirlerinin içine girmesi ve çol< l<atlı te|< bir al<ışl<aıı
iciı-ıc]e bütünleşmesi, onun analizinin yapılınası ya cla et|<ili
bjr müdahalede buiunulması için gerçel< anlaııcja sibenıetil<
ya da el<oJcjil< bir modeIiıı uygun olabileceğini göstermel<iec]ir.

Tel<nil< l<üitürümüz ve maddi dünyaınız, l<enclileriı-ıe ait
birer yaşam taşımaya başlayan sıvı ya da yarı-sıvı (claha
doğrı-ısu para cqısta//iııe) geometrilere cloğru yaşanan ve
potansiyei olaral< catastrophrcbir özellil< taşıyan- faz
değişiminde, esl<i fal<at temel bazı el<oııomil< süreçleri
yaşamal<taci ı r ( New Yorl< borsası ı,ıı n 1 987' ctel<i çöl<üşü ncte
etl<iIi olan, l<endini tel<rarlayan nitelil<tel<i yoğun tümIeşil<
geri besleıne haIl<aları buna bir örnel<tir). Toplumsal
clüzeyde bunun anlamı ise, l<öl<ü Lıu maddesel ve molel<üler
süreçIerde olan yumuşal<, m es oformsistemlerin gerçel<te
l<endilerinin özerl< b!r öznelliğin - bölgesel o|aral< uIaşmaya
programlanmış olduğu l<ısıtlı bilişsel oiaı,ılar üstüne-
etl<i lerini l<oyabilecel< old uğudur. Cerçel<ten l<ültürümüzü
tanııılayan özellil<lerinden biri de onun genel olaral<
özne//|ği clışsa/ ağ/ara al<tarma eğiiimiciir. Bugüne
l<adarl<i biııJerce yıilıl< doğal evrim i]e düzenlenen, l<armaşıl<
bir sisteıı içindei<i "zorIa n,ıutasyoı,ı", hiç bir I<uramcınııı

şimdiye delr hayal etmeye bile başlamadığı etl<ilere sahip
olaca!<tır. Ve bugünl<ü l<uramsa] aı-ılayışa dayanaral<, bu
araçtan ortaya çıl<acal< oIan "vaşam biçiıılerinin" bizleri
bir nesil içinde sistemdeı,ı atıIması gerel<en istenmeyen
rahatsızlıl<]ar olara|< göreceğini düşüı,ınıemiz için hiç bir
ı,ıeden yol<tur.

Not]ar

1 , Ernst Cassirer, Incliviclua/ ancl Cosıııos iıı Reııaissaııce
Ph i l os o p hy. (Phi lactelphia: University of Pen ı,ısylrıaııia
Press 1 97Z'} lll<basımı 1927 -

Z. Bl<z. C j]ben S jnıondon, L'/ııc/ivic/u et 5a genese
physico- b l ol oglq u e (P aris: P.u. F., l 964).

3, Stanford I(ı.,,jnter. "Soft Systems" Cu/ture Lab, ecl.
Brian Boigon'\e,,ı, \'or]<; Princeton Architectural Press,
1992).

4. Norbert Weiner. C;,,oerııerics of Coııtrol and Comnıunl-
cation in the Aııimal aııd rne Machi7ıe(Cambriclge, MA:
MIT Press, 1948).
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1 - Diişii.k sıcaklıktalti Sıııcctic a.şunıuclaki
Sıyı Kı,islcıL. Her ılii:lenı ı,eı,a üulıtıkcı ilti
l,,ıı ıııl,ı r,,ltı,ıı,lüıü, gJ5ICü,iü, üal,,ıı,lii:l,,ıııl,.ı,
uı-t.ı.çıııılu hiç bir bağınlı ı,ol,tıır. Isı
cı : u l t ı l ı n c cı J,a ıl a b cıs ı ı,ı ç aü,l ı n c ü:ü 5. i S le ill
g i l ti kç e a r ttı n dü z en l i l i kl e rd e l;i clr.ı rı ı nı -
lcırdun geçe ı,. Bu cışaıııcı sadece bir boı,ıııkı
r( l,/ıC \ 1{ (,/1 ııuı,ıııı/ S ııııcri c ı ı.ı-, ı ıı ı,ı, l,'ı i l, i
Llo1,111 1r, se rb e,ı ü tir.

5 - Pla,ılik Krı.ıtıl. Birba.şl«ı ıılrısı sıı-aclcııı
ııı,gcıni k liri,ıııl. Es,cı.çeıı deı,li toplıı
,ı i nı e l ı, i k ( ı, ı ıı, a r l tı k) nıtı l e kıi l l e ı-d e n
»ıeydıııı gelen lııı clıizeıılenıe ke.şin biı.
te lc ra r l cı ııı a J^ e rgi l e r ( vu n i nıo 1 e kıi l l eri ı ı
koıııınııı ]iOrulıDlLtŞIuü,) füliü,lt t.üilı biü,

), ij n e l i nı .ı e rb e s t l i ğ i ('ı, ey a l;n.1, [ 1 1 r., urr1,,
hnolek|il ler ]ıer ı,tjnde döııehiliı,lcr).
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6 - Cholcstcric cışcınıudulri Sıyı Krislul,
Hcr rlii:lenıiıı bir alıtıltine ,qlire biı-cız
,li;ıı, ı,,,A. ,lii_l,,ııılcı, lıo_ı üıüüt.ü _,,ıı,ııı,ıl l,ı,
şekil olııştııı,dı.ığıı liurnıtışık biı, .gıı,ı lç,iı-tul
cliizeıılenıesi. Bıı nıolekiil clii:lenıini
biitıinı|i ıııjıı ı,tj ııel i nı in iıı,gtırıııa l rlö ııii..ı ii
bir hcışku İzgiirtiilı ı]eı,ecesini, geoın'elrik.
,s,i.ıüen,ıiıı içine lıiı, başlca akış tıoy7111,,,r,
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olduğu, ve buniarün, yazılı vel,a gercel< maddesei sisteıı ya da madde şel<linde
vücut bulması|incariıate] arasında önemii bir l<uramsal farl<yol<tur; her il<i

alanclal<i gelişmeIerin yal<lasıl< aynı zanıanlarda gerçel<leşeceğini anlamal(
gere|<i r. (T2' del<i " m o rph i ng yazı i ı m ı bi r sim u lasyond u ve görüntünün i ma
ettiği sürel<Ii dönüşüm algoritmalarını taşımamal<taydı.).

7 - Kı,istal licıtıltır. 5r.ı/rlrı Srırectogeııic
Kı - 

i s t tı l, .srığr/ı ı r' eııato gcııic. Ttı nı b i ı,

l,iiııeliın ı,e ı|iç, boıııılıı tekrcıı,laı, gösIeren
ilti /cırkl ı dijzeıı l eıııe -

B ıı y e ı1 i b i) l ı|.i nı l ii 1, i :a l g c,ı, ı ı, ı - lir i,ı l tı l
ı, a 7ı ı l cı rd a ı l, ı.ı r e .ı u b i t l i ği n İ.ı i ı,ç, o lt

ç e.ş i1 l e ıııe s i ııi gö,ı/ e rnıe hecli r.
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