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Harikalar Diyarýnda Bir Gezinti
Yekta Kopan

Ýnsaný sersemletecek kadar sýcak bir havada sýkýntýdan patlayan
Alice, bir ara yanýnda oturmakta olan ablasýnýn okuduðu kitaba
bakar. Ama bu, içinde resimlerin ve konuþmalarýn olmadýðý bir
kitaptýr. "Ýçinde resim ve konuþmalarýn olmadýðý bir kitap ne iþe yarar
ki?" diye düþünür. Tam o sýrada yanlarýndan geçen kýrmýzý gözlü,
beyaz tavþanýn "Eyvah! Eyvah! Çok geç kalacaðým!" diye söylenmesi
hiç þaþýrtmaz Alice'i. Ama bir þeye öylesine þaþacaktýr ki, bu onun
Harikalar Diyarýna açýlan tavþan deliðinden geçmesine neden
olacaktýr: Beyaz tavþanýn bir cep saatine sahip olmasý.

Adnan Kurt'un, bilim üzerine denemeler olarak tanýmlanabilecek
metinlerinden oluþan  kitabýyla ilgili bir yazýya, Lewis Carrol'un
inanýlmaz güzellikteki kitabý "Alice Harikalar Diyarýnda" ile baþlamak
bir çok açýdan doðru kanýmca. Öncelikle asýl adý Charles Lutwidge
Dodgson olan Carrol'un Oxford Üniversitesi matematik
profesörlerinden biri olduðunu hatýrlamakta fayda var. Ama bu
baþlangýcýn asýl nedeni, okurun "Bir Laboratuvar Romansý"ný
okurken, kendini bilmediði (ya da farklý bir bakýþ açýsýyla karþýlaþtýðý),
büyülü ve her adýmýnda, açýlan her kapýsýnda þaþýrtan bir dünyanýn
içinde hissedecek olmasý. Bu kitabýn, okuru çýkaracaðý yolculuðun,
Alice'in Harikalar Diyarýndaki yolculuðundan farklý olmayacaðýný
söylemek çok da abartýlý olmayacaktýr.

Yolculuk kavramý, çaðrýþtýrdýðý sürekli devinim ve sürekli deðiþimle
bilimsel söylemin gereksindiði heyecaný oldukça güzel yansýtýyor.
Adnan Kurt'un denemelerinde de farklý mekanlar, farklý kiþiler ve
farklý konular, kimi zaman uzun ve dinlendirici bir mola tadýnda, kimi
zaman da gece geçilen þehirler hýzýnda satýrlarda (hatta
satýraralarýnda) yerlerini alýyor. Tel Aviv'deki bir gün batýmýndan,
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Erice'de bilim adamlarýyla birlikte yenilen rakýlý bir akþam yemeðine,
zamanýn nesnel yadsýnmasýndan, görsel dinamiðe ve
Oppenheimer'dan Kâtip Çelebi'ye, Escher'den Ýsmet Özel'e uzanan
ve okuru açýlan her kapýnýn ardýnda gördüklerinin heyecanýyla bir
sonraki kapýyý açmaya yönlendiren bir yolculuk.

Kitabý okuduðum süre içinde aklýma sýk sýk "Charlie'nin ölümü"
bilmecesi geldi: Bill bir gün eve gelir ve oturma odasýna girince
Charlie'nin yerde ölü yattýðýný görür. Tom da odadadýr, yerde su ve
cam parçalarý vardýr. Charlie nasýl ölmüþtür?

Bilmeceyi sorduðunuz kiþi bir edebiyatçýysa hemen bu verilerden
yola çýkan kurgusal bir metin oluþturacaktýr. Büyük bir olasýlýkla
þüphelerin yoðun olarak üstünde toplandýðý Tom'u aklamaya çalýþan,
ortamý kusursuz bir þekilde betimleyen, Bill'in anlatýcý rolüne
büründürüleceði polisiye bir metin çýkacaktýr ortaya. Bilimsel
nesnellikten uzak, giderek romantik bir gözlüðe sahip bir yaklaþým...
Oysa bilmecenin bütün unsurlarýný nesnel bir çatý altýnda toplamayý
baþaran bilim insaný için oluþturulacak metinden çok, bulunmasý
istenen yanýt önemlidir. Öncelikle yanýtý düþünecek ve bulduðu
yanýtýn anlatýmý sürecinde istediði metodu seçme özgürlüðünü
kullanacaktýr. Adnan Kurt'un metinleri de yanýtý araken nesnel olmayý
ve okuru bildiði / bilmediði dünyalara davet ederken bu süreci öznel
bir þekilde kullanmayý baþaran eþine az rastlanýr güzellikte metinler.
Belki de bu yüzden açýlan her kapýda aydýnlanan / aydýnlatmaktan
korkmayan Alice gibi hissediyoruz kendimizi. Tam anlamýyla harikalar
diyarýnda bir gezinti.

Charlie'nin nasýl öldüðüne gelince; aslýnda "Bir Laboratuvar
Romansý"ný okuduktan sonra bu sorunun yanýtýný daha kolay
vereceðinize eminim. Çünkü bu denemeler eldeki verileri farklý
deðerlendirmeyi öðrenememiz konusunda bizlere çok þey
kazandýracak deðerdeler. Ama yine de sizleri merakta býrakmamak
için bilmecenin yanýtýný vereyim: Evet, yerde su ve cam parçalarý
vardýr ve Tom hâlâ odadadýr. Çünkü Kedi Tom, balýk Charlie'nin
akvaryumunu devirmiþtir.

iiÖnsöz - Yekta Kopan



ÇEÞÝTLÝ DOÐUMGÜNLERÝNDE JERALDÝN'E ÖÐÜTLER

bob dylan

hizada dur, uygun adýmda. insanlar 
korkarlar birisinden -eðer o
ayný adýmda deðilse kendileriyle. bu onlarý
salak durumuna sokar
uygun adým yürüdüklerinden. ve hatta
karýþtýrýr akýllarýný, sanýrlar ki
kendileri yanlýþ yürümekte. koþma
ve bitiþ çizgisini geçme. eðer gidersen 
çok uzaklara, herhangi bir yöne,
seni gözden kaybederler. tehlikede
hissederler. kendilerinin, geçip giden þeyin
bir parçasý olmadýðýný düþünüp,
sanýrlar ki oralarda biryerlerde
bilmedikleri birþeyler oluyor. kin
birikir. düþünmeye baþlarlar
senden nasýl kurtulacaklarýný. kibar ol
onlara karþý. olmazsan eðer,
kiþisel algýlarlar. doðrudan
gözgöze iliþkiye geçtiðinde
saklama ne kadar ihtiyaç duyduðunu
onlara. eðer hissederlerse
onlara muhtaç olmadýðýný,
ilk yapacaklarý þey
senin ihtiyaç duymaný saðlamaya
çalýþmaktýr. eðer bu olmazsa,
anlatacaklar sana, seni
ne kadar istemediklerini.
adýn belirmeye baþlayacak
bir takým çevrelerde, insanlarýn toplanýp
istemedikleri tüm insanlarý konuþtuklarý
yerlerde. bu þekilde baþlayacaksýn
ünlenmeye. her ne kadar bu
istemediðin insanlarý toplasa da ilk adýmda
sonrasý daha da çýlgýnca:
tümüyle konusu olmaya baþlarsýn
söyleþilerin. gerek yok ya söylemeye,
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bu insanlar -yani seni istemeyenler-
nefret etmeye baþlarlar kendilerinden
seni konuþmak zorunda kaldýklarýndan.
ve ardýndan sen -kendin baþlarsýn
nefret etmeye kendinden
bunca nefretin kaynaðý olduðundan. 
görebileceðin gibi bunlar,
ama hepsi, bir büyük patlamayla biter.
asla güvenme yaðmurluklu bir polise.
istendiði zaman kendini iyice tanýmlaman,
anlat tam bir matematikçi olduðunu.
söyleme hiçbirþey, ya da yapma
önünde duran ve seyreden adam
anlayamayacaksa, sanki
onun bilmediði birþeyler biliyorsun
sanacaktýr. ciddi bir hakaret 
olarak alacaktýr bunu. hayret veren bir hýzda
tepki verip, adýný yazacaktýr bir kenara.
onun dilinden konuþ. eðer deyimlerinin 
modasý geçmiþ ve sen
bunlarý çoktan aþmýþsan, daha
kolaydýr geri dönmek o çaðlara. netlikle
anlayabileceði þeylerden konuþ. basit
söyle ki konuþmayý sürdürebilesin. dinledikten sonra,
seni iyi ya da kötü diye sýnýflandýrabilir. herkes
bunu yapacaktýr. bazýlarý için yalnýzca
iyi ve kötü vardýr. her durumda, bu iþ
ona biraz olsun önemliymiþ hissi verecektir.
daha iyisi uzak durmaktýr
bu insanlardan. dikkatli ol
coþkularýna karþý... bunlar anlýktýr
ve yakaný býrakmaz. sorulduðunda
kiliseye gider misin diye, her zaman
"evet" de, asla ayaklarýna bakma. ne zaman
sorulsa ne düþündüðün, gene autry söylerken
"saðanak yaðmurlar yaðacak" parçasýný, de ki
hiç kimse söyleyemez onu
peter, paul ve mary gibi. baþkanýn adý
anýldýðýnda, bir tabak yoðurt ye
ve erkenden uyu... sorulduðunda
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komünist misin diye, "güzelim amerika"
þarkýsýný söyle, italyan aksanýyla. döv
en yakýn çöpçüyü. eðer þansa çýplak
yakalanýrsan duran bir arabada, hýzla
radyoyu aç, en güçlü sesiyle ve
sürüyormuþ gibi yap. asla býrakma evini
bir kavanoz fýstýk ezmesiz. giyme
uyumlu çoraplar. 100 þýnav çekmeni istediklerinde
hemen bir þiþe koku sürün.
kapitalist misin diye sorsalar, yýrtýp
gömleðini, aç baðrýný ve
"üç kuruþsuz yaþayabilir misin be birader" þarkýsýný
söyle -sað ayaðýný ileri atarken
kaðýt para çiðneyerek.
hiçbir noktalý çizgiyi imzalama. insanlarý
eleþtiren ama baþka hiçbirþey yapmayanlarý
eleþtirme tuzaðýna düþme.
hiçbirþey yaratma, yanlýþ
anlaþýlýr. bu deðiþmeyecektir,
ve seni izleyecektir
yaþamýnýn sonuna dek. ne yaparsýn
bir hayat için diye sorsalar
ben gülerim bir hayata demelisin. intihar
ederim eðer bana iyi davranmazsan
diyenlere güvenme. dünya sorunlarýný
sahipleniyor musun diye sorulduðunda,
bunu soranýn gözlerine bak, derin derin;
tekrar sormayacaktýr. ne zaman sorulsa 
hapse düþtün mü diye, övünerek açýkla
en yakýn dostlarýnýn da bunu sorduðunu.
üzerine yazýlmamýþ hela duvarlarýndan sakýn.
kendine doðru bakman istendiðinde.... asla bakma. ve
ne zaman asýl ismini sorsalar.... asla söyleme.
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Bir Laboratuvar Romansý

Yýllar, uzun yýllar geçti aradan. Kargalar kocamýþ, ömürler
törpülenmiþ, bazý yürekler sertleþmiþ ve yaz akþamlarý griye
dönüþmüþken izledim rüyamý. Aslýnda darmadaðýn olmuþtu herþey.
Laboratuvarým, aygýtlar, elektrodlar, artýk müzelere taþýnan
bilgisayarým; osiloskoplar, ýþýklar daðýtýlmýþ; merdivenaltlarýna hurda,
kitaplýklara dayanak, bazý dolaplara süs, bazý parçalar bana totem
olmuþtu. Müsveddelerimi, deney yazýlarýmý, laboratuvar defterlerini -
yakmam, yýkmam, dönmemem gerekir ya- saklamýþtým. Onlar yitik,
eskimemiþ, heyecanlý, gökyüzünün mavi, kedilerin sýrdaþ, çiçeklerin
hepsinin pembe, sularýn hep turkuaz, harflerin biçimli, sevgilerin
doyumsuz olduðu günlerin izleri, parçalarý, imgeleri, izdüþümleriydi.
Laboratuvardan kalanlar bana, serçeler için susam taneleri, aðustos
için böcek sesi, uzun yolculuklar için yýldýzlar, samanyolu, bulutsular ve
büyülü bir ay parçasý belki. Buradan anlaþýlýyor ki istediðim, yüreðimi
alývermek yerinden, atmak içine kimya kokan, ýþýldayan, renk veren,
canlý tutan sývýnýn; baðlamak telleri, ýþýklarý, lifleri, bilgisayar ve
yükselticileri, anlamak ve görmek, ve bilmek içini doldurduðunu ya da
tözü olduðunu sandýðým aþký. Ya da kaçmaya, kurtulmaya çalýþmak;
veya doyasýya dalabilmek, doyasýya sevebilmek, bir kuytu bulabilmek
için.

Ne eskiçað bilginleri kývamýnda cesur, ne de çaðdaþ bilimciler kadar
tecimsel yaklaþamýyorum oysa; hayata, aþka, yýldýzlara ya da
konuþmalarýmýzýn arasýnda suskunluða, düþüncelerimiz arasýnda
boþluða. Böyle bir haldeydim iþte, kumrularýn kuduz, papatyalarýn
ýsýrgan, bakýþlarýn lanetli, dostlarýn kurnaz, harflerin sýralý, kalemlerin
suskun, yüreklerin ürkek olduðu bu günlerde. Gece yataðýmýn bulut,
kilimlerin gökyüzü, lambadan yayýlan ateþböceklerinin ýþýltýsýyla
aydýnlýk olan odamda uyandým ve buldum: her an eriþebilecek gibi
sakladýðým, ama bakmaya kýyamadýðým, düþünmeye doyamadýðým
defterimi.
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Günler artýk geçmiyor, kimseler arayýp ta bulmuyor, harfler -
yunanca, latince; sayýlar -arapça, hintçe; o garip iþaretler -nece? Ve
dilimde -hayýr daha geride belki Broca yöresinde beynimin, belki baþka
kývrýmýnda bir hece: düþ!

Ýþte herþey önümde yine, ve duymaktayým çevirdikçe sayfalarýný
defterimin, beynime yeniden dolduklarýný: dalga iþlevlerinin, alan
kuramlarýnýn, ýþýðýn, atomun, molekül ve hücrelerin denklemlerini.
Kudurturken beni yine matematiðin gizemli büyüsü, sayýlar
koþtururken beynimde karýncalar gibi titizlikle, sýralýca, özenle ve bir o
denklemden bir diðerine; ve bazýlarý birikirken bir integral iþareti
altýnda; ve bazýlarý beklerken sýrasýný bir kýsmi diferansiyel denklem
kümesinde -bulabilmek için yerlerini ve eþlerini, belki de yaþlanmak,
bazýlarý tarihini yazmak için bir karmaþýk sürecin; ben artýk burada
deðildim.

Yeniden çözüyor, yeniden kurguluyor ve eriþtikçe sonuçlara, bir can
atayabilmek için onlara tasarýmlar yapýyordum. Hesaplar yapýlýyor,
bilgisayarda çizimler ve sonra iþlikte devreler, makinalar: ýþýklý ve
ýþýksýz, ibreli ve ibresiz, sesli ve sessiz -ne güzel bir kelime, yongalý ve
yongasýz, bilgisayarlý ve bilgili, hýzlý ve yavaþ, saldýran ve dinleyen,
izleyen ve aktaran, eski yaptýklarýma benzeyen ve benzersiz, ve hep
suskun ve hüzünlü.

Neden mi bu uðraþ, ne mi bekliyorum kaðýdý hýrpalayan, bakýra ve
sayýya can veren çabalardan? Bir düþsel yolculuk elbette! Beyin
kabuðumdan içeri çekilmekte olan, o çekirdekten bu hücre öbeðine
atlayýp duran, bir anlýk sanrýyla görülüp, anýlan; bir kar tanesinde ece,
uç uç böceðinde kanat, karýncanýn taþýdýðý ekmek parçasýnda emek,
gökyüzünde uzak ama rengarenk bir yýldýz, bir yürekte çýrpýntý olan
þeyi bulup ortaya çýkarmak, durulmak; bir dað evinde piyano çalmak,
gür sesle þiirler, destanlar okumak, okunaklý bir yazýyla anlaþýlmaz
denklemler yazmak; yani bir hüznün içinde belki de erimek için.

Bu kez evimde, odamda, onbeþ yýl önce saðlam bir yüzey
edinebilmenin verdiði güçle omuzlayýp yerleþtirdiðim uyduruk masanýn
üzerinde ýþýklarý yanýp sönerek, yeþil bir nokta loþ ekranda oraya
buraya koþturarak, ve bilgisayar ekranýnda eðriler canlanýp, sayýlar
birbirini sýrasýzca kovarak çalýþýyordu rüya makinam. Düþlerimin
makinalarýndan uzaya ve zamana -gerçeðe iliþkin tasarýmlarýn
dýþýnda, yüreðe, sevgiye, acý ve hüzne, maviliklere, göklere duran.
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Sýra bendeydi, baþlamalý ve
bitirmeli, uyumalý görmeli,
tutmalý tutulmalý, dönmeli,
dönmeli, dönmeli ve dalmalýydý.
Elektrodlarý zorlanarak,
titreyerek, ölçüp biçerek
iliþtirdim, az önce kazýdýðým
kafatasýmýn ondokuz bölgesine,
sýrtýma ve göðsüme. Kestane
aðacýndan yapýlýp, bambu diye
satýlan ve ilk maaþýmla satýn
aldýðým sallanan sandalyeden
devþirdiðim kayýt koltuðunun

üzerinde geziniyordu mavi ýþýn demetleri, kýrmýzý ve kýzýlaltý olup ta
görünmeyenleri. Radyoaktif izleme izotopu içeren kapsülü yutup
koltuða býraktýðýmda kendimi, Geiger sayacýnýn biplemeleri, yürek
atýþýmýn -yorgun ve heyecanlý bi-biplemelerine, beyin dalgalarýmýn
kýyýya vuran okyanus gürültülerine, baþýmýn her köþesinde dolanan
ýþýk demetleri ekrandaki parýldamalarýna karýþmýþtý. Bir süre sonra,
yani baðlantýlarýn doðru, ölçümlerin güvenilir, kayýtlarýn yolunda
olduðuna iliþkin mesajý, yapmacýk, uyduruk ve gereksiz bir tonla, tüm
sistemleri kapatacaðýný söyleyen bilgisayarýmýn ben uyur uyumaz,
afacan ve çalýþkan çocuklar gibi, bir yandan da bilgiç tavýrlarla iþe
baþlayacaðýný tabii ki biliyordum.

Gençlik uykumdan yeni uyanmýþým ve neredeyse gereksiz,
neredeyse beklenmedik bir toplantýnýn ortasýnda buluvermiþim
kendimi. Yazýyorum, yazýyorum bazen hýþýmla, bazen hesaplýca -
kurnazca, konuþuyoruz, konuþuyorlar ve yazýyorum. Koþarak
uzaklaþýyorum oradan, camlardan, perdelerden, tükenmez kalem ve
telefonlardan, soðuk havalar ve yürek daralmalarýndan. Sanki griymiþ
herþey, sanki ben deðilmiþim de yazan, yazýlarmýþ üstüme üstüme
gelen. Sonra bulanýyor, siyah noktalar, beyazlar serpiþtirilmiþ bir gidiþ
hissi: hýz, hýz, hýzlý. Aynada görüyorum kendimi, yeni yeni
yaþlanýyormuþum, saçlarým aklanmýþ, ve yoluk kaþlarýmý boyuyorum.
Traþ olup sular serpiyor, kokunuyorum. Az önce gençmiþim gibi
giyindiðim bez ayakkabýlarýmý, kot pantolonum ve pembe tiþörtümü -
ben severdim diye almýþtý, biliyordum- çýkarýp, beyaz gömlek
giyiyordum; bir ayin öncesi hazýrlýðýnda. Siyah pantolonumu, halay
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çeken boyunbaðýmý ve rahatsýz olduðum ama "çok güzel bir seçim"
demesine güvenerek siyah, sert ve deriden ayakkabýlarýmý
giyiyordum. Sonra titizce kuþanýyorum, herkesin saatinden baþka,
mavi saatlere ayarlý saatimi, arabamýn belgelerini, cüzdanýmý,
paralarýmý, kartlarýmý; bir yaz gecesi arzusunu hep barýndýran ve
özenle içtiðim, dikkatlice tükettiðim üzüm kokulu PallMall sigaramý, ve
nedense yine de ince purolarýmý, en güzel kalemimi -mora çalan
pembe mürekkeple yazanýný. Ve daha büyük özenle hazýrlýyorum
minicik ilaç kutumu, sarý dengeleme, pembe huzur, beyaz -eski bir
efsane, ve turuncu nitrogliserin haplarýmý yerleþtiriyorum; bundan
böyle bedenime bunlar güven verecek, çeki düzen getirecek
umuduyla. Kalbim çarpýyor ama altüst olmuyor bu defa. Ceketimin
yakasýna üçgen bir taþ takýyorum, bir dað köyünden satýn almýþým.
Artýk gecikmiþim nereye, ve çantamý dolduruyorum alelacele, þiirlerle,
kaðýtlar, yedek kalemler, telefon, tabii ki kaðýt mendil, hesap makinam
(diferansiyel denklemler, matrisler ve acil integral hesaplarý için). Bir an
boþ bulunup çantama anýlar, sevgiler, bulutlar, sönmüþ bir yýldýz,
üçgenler ve noktalar atarken görüyorum kendimi. Noktalar, renksiz
noktalar, aðýrlýksýz, oylumsuz, biçimsiz, tutulamayan, görünen ama ne
gören: Nokta.

Arabadayým, benim arabam biliyorum ama temiz. Þiirler dinliyorum
kasetçalardan, savaþçý, yürekli, kýrgýn ve hýrçýn þiirler. Korkuyla
sarýlýyorum onlara ve sanýyorum ki bana býrakýlmýþ o not, bakýr
maþrapanýn yanýna. Telefon çalýyor ve kendimi bir bahçede
buluyorum. Saray muamelesi yapýlýyormuþ da aslýnda bir türeme
binaymýþ bahçede kurulan. Acaba bir maskeli balo muymuþ içerideki
de, siyahlar giyinmiþ bir yapma prenses kýlýðýnda benim asistaným?
Nereden çýktý, rüyamda ne arýyor, o notu býrakmamýþ mýydý bana?
Kaçamýyorum yine de. Boynunu öperken, mavi bir yaz akþamý
çýldýrtýyor beni -gözlerim yýldýzlanýyor.

Bu kez evindeymiþiz ve yapma süslerini atýp yýldýzlar, ay parçalarý,
güneþ ve göktaþlarý sarýyor boynuna, üzerine bir tevazu giyiniyor -
seveceðimden emin- ve týlsýmlar gözlerinde.

Hala gece, koyu lacivert gökyüzü ve durgun deniz, ne yazýk ki yine
þehirdeyiz. Yürüyoruz, ya da aryalar dinliyoruz yol boyunca.
Susuyorum gecede, nedir sustuðun þey diyor, yýllar önce
laboratuvarda da. Söyleyemiyorum, kývranýyorum, büyü -hangi büyü-
yok ki büyü- bozulacakmýþ gibi geliyor. Biliyorum ki týlsýmlardýr benim
istediðim, büyümektir direndiðim, mavi bir gökyüzü gibi boynunda,
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yýldýzlarý arþýnlamaktýr, zamaný durdurmak. 

Þimdi de oturuyoruz tutkuda, tutkuyla ve ellerini tutuyorum.
Laboratuvarda çalýþtýðýmýz günler, kapýlarda notlar, özleten notlar,
çalýþkan notlar, hesaplar, çizimler, devreler, deneyler, kýr gezmeleri ve
merdivenler. Bunlar çýnlanýp duruyor beynimde. Rüyam canlý,
capacanlý ve iddialý. Bazen duruluyor, bazen iteliyor, aklý karýþýyor ve
þaþýrtmýyor beni. Sanki ilkyazmýþ, sanki yorgun argýn çýkmýþýz
laboratuvardan ve sanki ele vermezmiþ gibi kendini, ama ben tutkuyla
severmiþim hep. Hem uzak hem yakýn, korkmuyorum rüyam bitecek
diye -ama anlýyorum ki o þaþkýnsa da istemiyor düþlerimizi- ikimiz de
düþteymiþiz, ikimiz de ayný rüyayý görüyormuþuz gibi bitecek bu düþ

ve olmayacaðým artýk diyor. Ve rüyam
bitmeden, bir kuyruklu yýldýz gibi kayýp
gidiyor; yok tadýnda, mavi sevgilerle,
gözyaþýyla beslenip, pembe haplar
sýklýðýnda atan bir yürek býrakarak. 

Rüyam sürüyor, ve bu kez yine bir
laboratuvarda, ve eskice bir zamanda,
bilgiden çok merakken yolumu
gözeten; deneyler yapýyorum,
sýnýflayýp derleyip dosyalara
kaldýrýyorum, indirmek üzere.
Fotograflar çekip, hologramlar
yapýyorum, dönüþümler: Gabor,
Fourier, Hankel. Gizlenmiþ,
þifrelenmiþ, umuyorum ki yitmemiþ
sevdayý bulmaya çarpan yüreðimde,
çarpýlan. Rüyamýn bu aþamasý hiç
bitmeyecek gibi, uzay gibi, boþluk gibi,
yýldýzlar altýnda seviþmek, karlý bir

gecede sevdalý yürümek gibi. Umut gibi, sevgi gibi.

Bunlar bilgisayarýn bir perdeye yansýttýðý görüntüler, eþlik ettiði
sesler ve ýþýk oyunlarý. Uyandýktan sonra nedense buruk, hüzünlü ama
güzel, tatlý ve heyecanlý bir yolculuktan dönmüþ gezgin tadýndaydým.
Rüyama iliþkin pek çok þey hatýrlamasam da, makina kayýtlarýný
görmek için de sabýrsýzlanmadým. Neden, anlamadým. Bir kaç gün
geçti, artýk býraktýðým sigaram olmadan, kahvesiz, yaþlýca bir ýhlamur
keyfi ile izledim þu anlattýklarýmý. Heyecanla giriþtiðim birçok proje,
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okumak istediðim birçok kitap, çözmek istediðim birçok problem gibi,
rüya makinasýný da gençlik yýllarýmda tamamlanacak iþler listesinde -
panoda býrakmýþtým. Þimdi bitirmiþ, örnek bir rüya izlemiþ ve fazlasýyla
üstüme alýnmýþ, yorulmuþ, biraz da endiþelenmiþtim. Rüya ve gerçek
aklýmý çeliyordu. 

Bu yaþýmda anlayamýyordum rüya makinasý mý yoksa bir zaman
makinasý mýydý bu yaptýðým? Akýllýca mýydý bilmiyorum, ama bana iyi
gelecek þeyi yaptým. Elimde -aslýnda dolabýmda, eriþmesi zor bir
yerde- defterlerimi saklýyorum. Kimbilir, belki birgün yeterince cesaret
bulabilirim.
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Doða Bilimlerinin Töresi

provando e riprovando             Galileo

Ýnsanýn mantýk ve töre, veya bilgi ve davranýþlarla dýþavurulan
etkinliklerini ayrýþtýrmak, eski bir kültürel geleneðin kalýntýsýdýr. Bilimsel
etkinliðin öznesi olan insan, ne töresel baðlýlýklardan, ne de nesnesi
olan araçlarýndan ve temel sorunlarýndan kopuk düþünülemez. Bilim
tüm tarih boyunca, þöyle ya da böyle dayatmalarla, saldýrýlarla çevrilse
bile, bütün olarak olumlu, iþlevsel dahasý estetik bir etkinliktir. Ama
bilimciler olmadan ya da bilimcileri de katmadan bilimden sözetmek
olanaksýz. Ve o zaman, bilimin öldürücü, yýkýcý etkileri ve kiþisel,
yapayalnýz bunalýmlarý hem hüzün hem de gizem barýndýrýyor.

Ýnsanlarý Öldürebilir miyiz?

Bilim ve Teknoloji ne denli baðlý ve içiçeyse, savaþ ve askeri
teknolojiler de bilimsel uðraþla bir o kadar ilintilidir. Bu iliþki genellikle
2.Dünya Savaþýnda Manhattan Projesi ile geliþtirilen atom bombasýnýn
ilk denemesi yapýldýðý gün Oppenheimer'ýn Bhavat Gita'dan "Ben artýk
ölümüm, dünyalarýn yokedicisiyim" tümcesini mýrýldanýp, Ken
Mainbridge'in "Bundan böyle hepimiz orospu çocuðuyuz!" dediði anla
özdeþleþtirilir.

Elbette, "o an"da herþey deðiþti. Bilim anlayýþý, bilimsel çalýþma
yöntemleri, toplum ve bilim iliþkisi bir baþka oldu. Sanki o gizemli çok
evrenler kuramýndaki "öbür olasý evrene" düþtük hep birlikte. Bu büyük
göç, ya da düþünsel kayma, yani bunun büyük, çok büyük ölçekte
oluþmasý, binlerce yýllýk güç iliþkisinde üssel bir farkla bilimin öne
geçmesindendi. Yoksa, bilginin savaþ aracý olarak kullanýlmasý
MÖ7000 yýllarýnda yapýlan Ölü Deniz kýyýsýndaki büyük taþ kaleye,
MÖ900 yýllarýnda korunaklý ve taþ atan, oklarla donanmýþ Asur
taþýtlarýna, MS100 yýllarýnda Aleksandra'lý Diyonisus'un otomatik
silahlarýna baðlanabilir. Bilgi ve Savaþ iliþkisinin çaðdaþ anlamda
cisimlenmesi Arþimed'in katkýlarýyla olmuþtur. MÖ215 yýlýnda
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Roma'lýlarýn Siraküza'ya saldýrýlarý, buluþlarýný hala kullandýðýmýz,
Antik Yunan'ýn en büyük matematikçisi Arþimed'in geliþtirdiði savaþ
araçlarýyla engellenmiþti. Arþimed, hamamda suyun kaldýrma
kuvvetini bulmasý, geometrik cisimlerin oylumlarýný hesaplamasý,
haritacýlýk araçlarý geliþtirmesi ve bir kaldýraçla dünyayý yerinden
oynatabileceðini söylemesiyle ünlenmiþti. 

Barutun, zehirli gazlarýn, uçaklarýn bulunmasý, ya da bilimde,
teknolojide her yeni bulgunun savaþ aracý olarak uyarlanmasý tarihsel
olarak hiç de yabancý gelmiyor. Ama atom bombasýnýn yapýlmasýna
kadar, herþey daha mertçe(!). Yani bilimci tasarýmýný yapýyor, ama
askeri bilgi ve savaþ sanatý bunun hakkýný veriyor. Bilimci tasarýmýnýn
sonucunu doðrudan duyumsayacak durumda olmuyor, görece olarak
rahat. Savaþ tekniklerindeki geliþme, bilimcinin etkinliklerini ve
duyarlýklarýndaki sorgulamayý, tedirginliði artýrsa da, asýl "kuvantum
sýçramasý" atom bombasýnýn patlatýlmasýyla gerçekleþiyor. Artýk,
üretilen cehennem aracýnýn son sorumlularý neredeyse bilimciler;
büyük kitle kýyýmlarý, üstelik savaþçý kimliði taþýmayanlarý da
yokedecek, etkileri onlarca, binlerce yýl sürecek aygýtý tasarlayanlar.
Atom bombasýnýn yapým süreci, büyük teknolojik geliþimlerin,
kuramsal çözümlemelerin, en yüksek yoketme için eniyileme
tekniklerinin geliþtirilmesini içeriyor. Sýradan bilimcilerin, çaðýn en
parlak beyinlerinin yüzbinlerce sayýda, birarada ya da eþgüdümsel
sonuca gitmek için olaðanüstü çabalarýný da. Ve bomba patladýðýnda
insanlýk artýk þunu anladý: "Bilgi Güçtür!". Böylece bilimin, özellikle de
çekirdek fiziðinin bu güce sahip olduðu inancý, hem fiziði ayrý bir yere,
korku ve saygý duyulan bir yere oturtmuþ, hem de toplumsal yatýrým ve
beklenti iyice bilim ve teknolojiye yönelmiþti.

Atom bombasýnýn yapýlmasý gerektiði, 1939 yýlýnda Einstein ve
Szilard'ýn kaleme aldýðý bir mektupla A.B.D. Baþkaný Roosevelt'e
anlatýlmýþtý. Yoksa, Almanya, geliþtirmekte olduðu atom bombasýyla,
savaþýn mutlak galibi olacaktý. Böylece 2 milyar dolar harcanýp, 200
000 bilimcinin çalýþacaðý Manhattan Projesi baþladý.

Almanya'da Heisenberg, Otto Hahn ve atom bombasý çalýþmalarý
yapan arkadaþlarý, 1945'te esir alýnarak Ýngiltere'ye götürülürler. 6
Aðustos 1945'te Karl Witz, Heisenberg'in odasýna girerek, Hiroþima'ya
atom bombasý atýldýðýný bildirir. Heisenberg buna inanamaz, çünkü bu
bombanýn yapýmý için milyarlarca dolar harcanmasý gereken bir
teknolojik yapýlanma gerektiðinden emindir. Amerika'da yakýndan
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tanýdýðý fizikçilerin tüm güçlerini böyle bir giriþim için harcayacaklarýný
da psikolojik olarak mantýksýz bulmaktadýr. Haberde uranyumdan
sözedilmediðine göre, atom bombasý diye baþka birþey anlatýlmýþ
olmalýydý. Akþam haberlerinde verilen teknik bilgi, "atom fiziðinde
benim de 25 yýl boyunca gördüðüm geliþmelerin, þimdi milyonlarca
insanýn ölümüne neden olduðu gerçeðiyle yüzleþmek zorunda kaldým"
dedirtecekti. Otto Hahn ise aralarýnda en çok etkileneniydi. Uranyum
parçalanmasý, onun en önemli bilimsel buluþuydu. Carl Friedrich þöyle
diyordu: "Otto Hahn'ýn, çalýþmalarýnýn bu akýl almaz yýkýmla
lekelenmesinden ümitsizliðe düþtüðü anlaþýlýyor. Ama kendisini
suçlamasý için bir neden var mý? Bundan ötürü atom fiziðinde
çalýþtýðýmýz arkadaþlarýn herhangi birinden daha mý suçlu? Bu suç
nedir?"

7 Aðustos 1945 sabahý, fýrýna doðru giderken, gazetecinin önünde
durup önceki gün sabah 8'de Hiroþima'ya korkunç yýkýcý gücü olan bir
bombanýn atýldýðýný okuyan Andrei Sakharov'un dizlerinin baðý çözülür.
"Belki de," der, "benim kaderim, baþkalarýnýn kaderi, belki de tüm
dünyanýn kaderi bir gecede deðiþmiþti. Bir baþka yeni ve korkutucu
þey hayatýmýza girmiþti. Tüm bilimlerin en yücesinin, benim de katkýda
bulunduðum disiplinin bir ürünü". Sovyet atom silahlarýný geliþtiren
bilimcilerin en güçlüsü olan Sakharov, Oppenheimer'in 6 Aðustos
1945'te kendisini odasýna kilitlediðini, genç arkadaþlarýnýn koridorlarda
yerli savaþ danslarý yaptýðýný, Baþkan Truman'la görüþmesi sýrasýnda
aðladýðýný okuyor. Oppenheimer'in kiþisel trajedisinin, kendisini
derinden etkilediðini anlatan Sakharov, "Umarým," diyor "nükleer
silahlar bir daha savaþ alanýnda kullanýlmaz, yalnýzca caydýrýcýlýk için
geliþtirilir." Bomba tasarýmlarý, hidrojen bombasý yapýmýndaki baþarýsý,
Sakharov'un yaþamýnýn belki de en heyecanlý, en tutarlý yýllarý. Bilimin
sýnýrlarýnda, gücün zirvesinde dolaþýyor. Ama ardýndan gelecek günler
acýlý ve hüzün doludur. Ahlaksal sorunlar, yapýtýnýn korkutucu gücü ve
tüm dünyanýn sorumluluðunu duyumsamak, bir günah çýkarma
çýlgýnlýðýna dönüþür. Kendisini ve dünyayý, bir barýþ güvercini olduðuna
inandýrmak zorundadýr artýk.

1955'te Londra'da, Albert Einstein ve Bertrand Russell'ýn baþýný
çektiði 52 Nobel Ödüllü bilimci, manifestolarýnda haykýrýyorlardý:
"Hepimiz için, insan türü adýna söylüyoruz, tehlike içindeyiz. Tüm canlý
yaþamý yokedecek termonükleer savaþ tehlikesine karþý koymalýyýz!"
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Hayvanlarý Öldürebilir miyiz?

Bilim ve nesnelerine iliþkin etik tartýþmalarýn bir önemli ve yeni
duraðý da araþtýrma, eðitim ve deneylerde hayvanlarýn kullanýmýdýr.
Son 20 yýldýr, özellikle saðlýk araþtýrmalarý öne sürülerek, canlý hayvan
deneylerinin gerekliliði vurgulanmakta. 

Bilimsel buluþlar, beklenmeyen gözlemlerle baþlayýp,
araþtýrmacýlarýn varolan kuramlarý irdeleyip, kendi bulgularýný daha iyi
açýklayabilecek varsayýmlar oluþturma süreciyle baþlar. Hayvan
deneylerinde karþýlaþýlan garipliklerse, daha çok, üzerinde çalýþýlan
türlerin birik biyolojisine iliþkin, doðal olmayan, gerilim dolu laboratuvar
ortamýnýn yansýmalarýdýr. O halde, buradan yapýlacak çýkarýmlar, insan
patolojisini ilgilendirmeyen, para ve zaman harcamak dýþýnda birþey
deðildir. Laboratuvardaki hayvanlar, genetik yapbozlar, cerrahi
giriþimler, yabancý madde enjeksiyonu ile insandaki uygulamalarý
modellemek için kullanýlýr. Oysa bu araþtýrma temel düþüncesi
zorluklarla doludur: Evrim, türlerarasý sayýsýz ayrýþýmlar oluþturmuþtur.
Çok deðiþik sinir sistemleri, kalp, damar ve kas yapýlarý üzerindeki bir
uyaranýn yanýtlarý ne kestirilebilir, ne de tümüyle anlaþýlabilir. Bu da
toplanan "hayvan modeli" bilgisini baþka türlere, özellikle de insana
çýkarýmlar yapmak için kullanmayý engeller. Týp araþtýrmalarýnda
kullanýlan hayvan modellerinin baþarýsýzlýk örnekleri birçok ipucu
verebilir:

1960'larda, tütün dumaný solutulan hayvanlarda akciðer kanserine
rastlanmamasý, tütün lobisinin hükümet uyarýlarýný geciktirmesi ve
hekimlerin, hastalarýnýn tütün alýþkanlýklarýna bulaþmasýný
engellemeye yetti. Oysa insan topluluðu çalýþmalarý, kaçýnýlmaz
þekilde tütün ve kanser iliþkisini kanýtladý. Yakýn zamanlardaki DNA
çalýþmalarý, tütünün tetikçisi kanserojen benzo(a)-piren'in bir türevinin
insan genini nasýl hedef alýp harapladýðýný gösterdi. Anlaþýlýyor ki
kanser araþtýrmalarý özellile insan ve diðer hayvanlarýn fizyolojik
farklýlýklarýna fazlasýyla baðlýdýr. Örneðin farelerin, insan günlük
gereksiniminin 100 katý C vitamini üreterek, kanserle baþedebildikleri
ve hayvan deneylerinden yanlýþ sonuçlar edinilmesine  neden olduðu
sanýlýyor.

1980'lerin baþýnda pek gözde olan aðrý kesici Zonepirak Sodyum
kullanýmý 14 kiþinin ölmesi, yüzlerce kiþide ileri alerjik tepki oluþumuyla
sonlandý. Tavþan, sýçan, köpek ve maymunlarda çok az zehirli etkisi
olan nomifensin adlý antidepresan, insanlarda az sayýda olsa da ileri

13Bir Laboratuvar Romansý- Adnan Kurt



düzeyde karaciðer zehirlenmesi ve anemiye neden olduðu için 1985'te
kullanýma sunulduktan birkaç ay sonra geri çekildi. Bu korkutucu
örnekler sýkýcý az sayýda dedikodudan oluþmuyor ne yazýk ki. 1976 ile
1985 yýllarý arasýnda yeni pazara çýkan 209 ilaçtan 198'inin %52sinin
hayvan deneyleri ve sýnýrlý insan uygulamalarýyla belirlenemeyen ciddi
tehlikeler gösterdiði açýklandý. 

Ve yalnýzca hayvan deneyleri olumlu sonuçlanmadýðý için, kimbilir
ne kadar sayýda ilaç boþ yere harcandý.

Diðer yandan "bazý sorunlar ancak hayvan deneyleriyle
açýklanabilir" tezini savunan Botting ve Morrison, çaðdaþ týp bilgilerinin
oluþmasýnda hayvan deneylerinin önemli rol oynadýðýný vurguluyor.
19. Yüzyýl ortalarýnda Pasteur'ün evcil hayvanlarda yaptýðý bulaþýcý
hastalýýk çalýþmalarýyla, mikroorganizmalarýn bulaþma
mekanizmalarýný ve bedenin baðýþýklýk mekanizmalarýný çözümlemesi
en iyi örneklerdendir. Pasteur'ü izleyen çalýþmalar, o zamana dek
amansýz hastalýklardan olan difteri, tetenos, kuduz, veremden
korunma yollarýný ve nedenlerini açýklamayý saðladý. Günümüzde de,
1993'ten önce A.B.D.'de yýlda 800 çocuðun ölümüne ve neden olan B
tipi Hemofilus influenze'ye karþý geliþtirilen aþý örnek verilebilir. Tavþan
ve farelerde geliþtirilen yeni aþýnýn saðladýðý baðýþýklýk, kullanýma
baþlandýktan iki ay sonra, hastalýðýn %70 gerilemesini
gerçekleþtirmiþtir.

Mitral kalp kapakçýðý yetersizliðinde kullanýlan yapay kapakçýk,
ancak 35 yýllýk köpek çalýþmalarýyla geliþtirilmiþtir. Memelilerde, hasarlý
omurilik sinirlerinin iþlevini geri kazanmasýnýn olanaksýzlýðýna iliþkin
dogma da hayvan çalýþmalarýyla yýkýlmýþtýr. Bunca yararlaným açýkça
ortadayken, biyoloji ve týpta, hayvan deneyleri olmaksýzýn ne denli
geliþme yaþanabilir ki?

1970lerden bu yana, laboratuvar deneylerinde kullanýlan hayvan
sayýsý yarýya düþtü. Amerika'da kullanýlan yýllýk deney hayvaný sayýsý
18-22 milyon arasýnda deðiþiyor. Hayvanlarýn deneylerde kullanýmýnýn
sýnýrlandýrýlmasýna iliþkin hareketler 1975 yýlýnda Singer'in "Animal
Liberation" adlý kitabý yayýnlamasýyla canlandý. Primatlarda aþk,
üzüntü, kýskançlýk gibi duygularýn varlýðýný kanýtlayan çalýþmalar da bu
hareketi güçlendirdi. Ve þüphesiz, bilimciler de deðiþti.
Yaþambilimcilerden bazýlarý, çalýþtýklarý alana iliþkin eleþtirilerin bir
kýsmýný yüklenirken, bir çoðu iþlerinin ahlaksal çeliþkilerini anlamayý
ilke ediniyorlar.
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Yeni görüþler, felsefe ve bilimdeki deðiþimin bir yansýmasý aslýnda,
ve sanýldýðý gibi dinsel bir tutamaðý da yok. Semavi kitaplar, doðal
sýralamada hayvanlarý eþitsiz kýlar. Doðu dinlerinde, kesin ayýrým
yerine bir sýralama önerilir. Hayvan haklarýnýn gerçek kökleri 1780'de
Jeremy Bentham'ýn ahlak kurallarýnýn hayvanlara uygulama sýnýrýný
sorgulamasýnda yatar: "Sorunumuz 'Konuþabilirler mi?', 'Akýl
yürütebilirler mi?' deðil, 'Istýrap çekebilirler mi?' olmalýdýr". Elbette bu
soru, 1859'da Charles Darwin'in Evrim Kuramý'yla yankýlandý. Bu
görüþler, týpta baþdöndürücü baþarýlarla 1970'lere dek gölgelendi.
Singer'in saldýrýsý aslýnda faydacý bir felsefe akýmýnýn araçlarýný
taþýyordu. Kendi bilinci olmayan bir yaratýktansa, hayat bir insan için
daha anlamlýdýr. Ama, tüm duyularýný yitirmiþ bir çocuða
yapýlamayacak þeyler, bir hayvana da yapýlmamalýdýr. Hayvana,
yalnýzca insan olmadýðý için gösterilmeyen ilgi, ýrkçýlýða eþ bir tanýmla
"türcülük"le tanýmlanabilir. 

Hayvan deneylerini savunanlarýn bir diðer örneði doðanýn acýmasýz
ve zorlu koþullarý: aslanlar zebralarý öldürüyor, kediler farelerle
oynuyor. Evrim bizi en tepeye oturttuðuna göre, diðer yaratýklarý
kullanmamýz doðaldýr. Bu "doðaya öykünmeci" tuzaða düþmüþ
görüþe, David Hume'un "olan", "olmasý gereken"i bastýramaz ilkesiyle
yanýt verilebilir. Daha da güzel yanýtý þu olsa gerek: "Öldürmek ve
avýnýn etini yemek insan evriminin tümleþik bir evresiydi. Öldürmemek
ve et yememek evrimimizin yeni aþamasý olacaktýr".

Geleneði Yýkabilir miyiz?

Bilimcilerin ahlaksal çeliþkilerini, yaþayan nesneler kullananlarla
sýnýrlamak ciddi bir yanýlsama. Bilim tarihi, özellikle 1850'lerde
baþlayýp 1950'lere dek süren doða bilimlerinin "altýn çaðý"nda devrim
bunalýmlarý geçiren bilimcileri ballandýrarak anlatýr. Bilimlerin altýn,
bilimcilerin bunalýmlý çaðýnda salgýn halindeki sorunlar yararlýlýk,
ýstýrap, kitle yoketmenin iþlevi deðildi: Düþünsel baðlýlýklarýn,
sevgilerin, ihanet ve tutkularýn, aþkýn dýþavurumuydu.

Yoksa termodinamiðin ikinci yasasýný kurup, entropi kavramýyla
mikroskopik cisimlerin devinimiyle makroskopik nesnelerin
davranýþlarýný açýklayan; üstelik bunu gözlenemeyen, denenemeyen
hiçbirþeye, atomlara, moleküllere bile inanmayan Ernst Mach'a
raðmen kanýtlayan Ludwig Boltzmann'ýn artýk dayanamayýp, birgün
tabancayý kafasýna dayayýp kendisine kýymasýný açýklayabilir misiniz?
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Ya da Max Planck'ýn 1900 yýlýnda gönülden inanýp sahip çýktýðý
egemen bilimsel kuramlarý yýkan, felsefeyi sarsan ýþýmanýn kuvantum
kuramýný yýllarca içine sindirememesini, ancak tüm görüngü ve
deneylerin olumlamasýyla kabullenmesini. Planck'ýn kuramý bir ek, yeni
bir anlatým deðildi. Leibnitz'in doða felsefesinin temelinde yer alan
"natura non facit sultus" (doðada sýçramalar yoktur) ilkesini yýkmak
zorundaydý {"Uzun bir deney yaþamýnýn bana herþeyden çok öðrettiði
birþey varsa, o da Latince bilgeliklerin hep yanlýþ olmasýdýr." Bertrand
Russell, Outline of Philosophy }. Artýk doðada "süreklilik" yoktu.

1926'da Kopenhag'daki evinde Bohr, geliþtirdiði dalga mekaniðinin,
matematiksel yalýnlýðý ve kuvantum mekaniðinde dev ilerlemeye yol
açtýðý için ona teþekkür ederken, Schöredinger baðýrýyordu: "Bu lanetli
kuvantum sýçrayýþlarý konusuna takýlýp kalýrsanýz, kuvantum kuramýyla
uðraþtýðýma esef edeceðim".

Kuvantum kuramýnda süregelen tartýþmalar, çeliþkiler 1927
sonbaharýndaki Solvay konferasýnda, Brüksel'deki otelde artýk
kavgaya dönüþmüþtü. Einstein 1905'te tüm mekanik görüþü,
Newton'un sarsýlmaz devinim yasalarýný, Galileo göreceliðini
korkusuzca devirmiþti. Bu, tüm yeni kuramlarý, belitleri ve geometrisi
oluþturulup, asla ellenmeyen saltýk uzay ve ayrýk zaman tabusunu
tümüyle  yýkan bir devrimdi. O denli hoþnutsuzluk gösterildi ki, tüm
deneyler ve gözlemlerle kanýtlanmasýna karþýn, 1921 yýlýndaki Nobel
Fizik Ödülü Albert Einstein'a özel görecelik kuramý için deðil,
fotoelektrik etki çalýþmalarý için verildi. Ama yine de uzay-zaman
geometrisi artýk pürüzsüz deðildi.

Einstein Solvay'de, sanki gençlik yýllarýndaki devrimci ruhtan
utanýrcasýna "Sevgili Tanrý zar atmaz!" diyerek, evrende olup biteni
olasýlýk iþlevlerine indirgemekle, belirsizlik ilkeleriyle hiçbir zaman
bilimin temel amacý olan "anlama"yý saðlayamayacaðýmýzý söylüyordu:
"Bu bütünlük ve ahengin özünü oluþturan süreklilik ve nedensellik
yerine, süreksizlik ve olasýlýk iliþkilerini koymaya çalýþmak, bir bakýma
bilime ihanettir". Paul Ehrenfest ise ona þöyle yanýt veriyordu: "Albert
senin adýna utanýyorum. Çünkü yeni kuvantum kuramýna, senin
karþýtlarýnýn görecelik kuramýna karþý koyduklarý kanýtlarla karþý
çýkýyorsun".

1910 yýlýnda Russell ve Whitehead Principia Mathematica'yý
yayýnlayarak matematiksel mantýðý tamamladýlar. Böylece, klasik
matematik saðlam mantýk temellerine oturmuþtu. Principia
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Mathematica'nýn belitleri kullanýlarak tüm klasik matematik kuramlarý
türetilebiliyordu. Ve geriye, Principia'nýn tüm belitlerinin mantýksal
olduðunu kanýtlamak kalýyordu. 1910'da David Hilbert'in, temel
sorularý yanýtlayabilmek için geliþtirdiði biçimlendirme teknikleri,
matematik dallarýnýn çeliþkilerden arýnmýþ olduðunu kanýtlayabilecekti.
1931'de Kurt Gödel, 25 yaþýndayken, matematiðin tutarlý olmasý
durumunda, tam olamayacaðýný kanýtladý. Herþey tam derlenip
toplanýrken, bu çok sýkýcý sorun da, matematik gibi güçlü, sonuna
kadar tutarlýlýðýna güvenilen soyut yapýlanmayý hýrpaladý. Gödel'in,
formal sistemlerdeki bu ölümcül zayýflýðý kanýtlamasý yalnýzca
matematiði deðil, tüm bilgi çözümlemelerimizi etkileyen öneme
sahiptir. 1933 yýlýnda Viyana Üniversitesi'nden, Princeton Ýleri
Çalýþmalar Enstitüsü'ne giden Gödel, bilimcileri steril bir düþünce
ortamýndan,bir anlamda soyut ve mükemmel, herþeyin yerli yerinde
olduðu düþünce cennetinden kovuyordu.

Bilim, doðaya karþý bir savaþ bir yandan da aþk biçiminde
yorumlanýrken, bilimci içinde de bir yansýmasýný buluyor aþkýn ve
savaþýn. Çoðunun özeti belki de Niels Bohr'un dediði gibi "Doðru bir
tümcenin karþýtý yanlýþ bir tümcedir. Oysa derin bir gerçeðin
karþýtý yine derin bir gerçektir".

Kaynakça:
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W.S.Culloch Embodiments of Mind
K.Popper Quantum Theory and the Schism in Physics
C.Sagan Broca's Brain
S.Gould Ontogeny and Phylogeny
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Swetz From Five Fingers to Infinity
C.Yýldýrým Bilim Felsefesi
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Ne Kadar Hýzlýya Ne Kadar Sonsuza
Zaman Avcýsý'na

Zamaný durdurmak, en küçük zamansal ayrýntýlarý irdelemek,
uzaða, sonsuza gitmek, hýzlý gitmek sanatsal uðraþlarýn, iþlevsel
temellerini oluþturan eylemlerdendir. Yani bu eylemlerle yapýlmak
istenilen, insanýn duysal olarak algýlayamadýðý þeyleri/ anlarý/
ayrýntýlarý/ þeytanlarý betimlemek, göstermek ve sanatsal
uyarlamalarla 'insan'a ulaþtýrmaktýr. 

Benim anlatmak istediðim görsel duyumlarýn nasýl oluþtuðuna iliþkin
ipuçlarý, zamansal ayrýntýlarý ölçmenin teknikleri gibi þeyler; yani
aklýmdan gelip geçenler. 

Fizik, bizim dört boyutlu bir evrende yaþadýðýmýzý ve ölçümlerimizin
bu dört boyutlu uzay zamandaki deðiþkenlere denk geldiðini
öngörüyor. Eðer bu ölçümler zamandan baðýmsýzsa, deðiþmediði
varsayýlan niceliklerden ve bunlarýn uzaysal daðýlýmlarýndan oluþabilir:
Yani kütle, iki boyutlu görüntüler, üç boyutlu cisimlerin uzunluk
deðerleri; üç boyutlu cisimlerin deðiþik bakýþ noktalarýndan iki boyutlu
izdüþümleri (belki fotograflarý), bunlarýn mikroskopik ayrýntýlarý ve
alýþýlagelmiþ çok sayýda yöntemlerle deðiþik ölçümleri.

Galileo ile birlikte devinim ve ayrýntýlarýna iliþkin analitik fikirler
düþünsel yaþamýmýza girmeye baþladý. Gündelik yaþamýmýzda
zamansal ayrýntýlar, ve zamansal iliþkilerin ölçülmesi,
deðerlendirilmesi yirminci yüzyýlda belirginleþti. Artýk ilgi alanlarý
duraðan yapýsal iliþkiler dýþýnda devingen iliþkilere de taþýyor.
Niceliklerin zamana göre deðiþmesi bilimsel anlam içerirken, sanatsal
olarak da bunun getirdiði yeni anlamlar/yorumlar dünyasý var. 

Uzaysal boyutlarda uzunluk ölçümleri yapmak için metre çubuklarý
kullanabiliriz. Eðer istersek bir mikroskopla, mikronlar uzunluðunda
bile ölçümler yapabiliriz. 
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Uzaysal ölçümleri bu þekilde geçiþtirmemi kabullenirseniz,
zamansal ölçümlere geçebiliriz. Zamanýn tanýmý üzerine pek tutarlý ya
da çok genel ve geçerli bir varsayým bulmak olasý deðil. Ama psikolojik
algýlamalar cinsinden, bir ölçüm sonucunun, deðiþiklikleri, bizlere
'zaman' diyebileceðimiz süreci anýmsatýr. Yani bir çiçeðin boyunun
deðiþmesi, saçlarýmýzýn uzamasý, yazdýðýmýz þeylerin kapladýðý alanýn
çoðalmasý gibi. O halde, sabit hýzda deðiþen bir nicelik olduðunu
kabullenip, bunu eþit aralýklara bölersek ona 'zaman' çizelgesi/ saat/
takvim diyebiliriz. Ölçebileceðimiz ya da algýlayabileceðimiz en küçük
zaman aralýðýna da 'an' demek yaygýn bir anlayýþ olsa gerek. 

Þimdi, görecelik, bizim ölçüt olarak aldýðýmýz birþeyi yargýlamamýzý,
temel bir nicelik olarak nitelendirmemizi engelliyor. Belki daha deðiþik
aygýtlara, matematiklere ve felsefelere gereksinim duyuyoruz. 

Taným ve varsayýmlarýmýz üzerine analitik kurgulamamýzý
yaptýðýmýz bu evrende þimdi zamansal çözümleme yöntemlerimizi 'çok
yüzeysel' olarak irdeleyelim.

Bir deðiþkenin (örneðin duvara doðru giden bir arabanýn hýzý)
zamana göre deðiþimini incelemek istersek, seçeceðimiz ölçüm cetveli
bir kronometre olabilir. Yani saniyenin kesirlerini ölçebilirsek, bu kadar
çözünürlükle hýz ölçümü yapabiliriz. 1.2nci saniyede 60km/sa, 1.3ncü
saniyede 59km/sa, 1.4ncü saniyede 55km/sa. gibi. Arabanýn duvara
vurduðu andaki hýzýný ölçeceðiz ve durduðunu gözlemleyeceðiz. Oysa
araba arada ezilecek, boyu deðiþecek ve hýzý, yani þu anda ilgimizi
çeken deðiþken, dramatik deðerler alacak; ve tüm bunlar küçücük
'an'larda gerçekleþecek(!).

Ýþte böyle bir deneyim ya da sorun, bize þu arayýþý getiriyor: Bir
cismin hýzýný (genel anlamda zamana baðlý herhangi bir deðiþkeni)
ölçerken, zamansal ayrýntýlara nasýl girebiliriz? Yani bir zaman
mikroskopu yapabilir miyiz? Teknolojik geliþmeler bu soruya olumlu
yanýt getirebiliyor. Böylece bir deðiþkenin zaman içinde aldýðý deðerleri
çok daha ayrýntýyla ölçmemiz olasýdýr: Zaman yükselticileri/
mikroskoplarý diyebiliriz bunlara. Bunlardan bir türü, hýzla (yani
elimizdeki aygýtlarýn duyarlýðýna göre) deðiþen deðerleri kaydedip,
yavaþça tekrar vererek ayrýntýlarý ölçmemizi saðlýyor. Bir diðeri ise her
teknisyenin, her fen bilimcinin sürekli kullandýðý 'osiloskop' denilen
aygýttýr. Aslýnda buna tam anlamýyla bir 'zaman mikroskop'u diyebiliriz.
Bununla, elektriksel ölçümlere dönüþtürülen deðiþkenler, zamanýn
küçük bir kesri çok ama çok geniþletilerek incelenebilir. Yani saniyenin
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iki-üç milyarda birindeki deðiþken deðerlerini bile bu 'mikroskop'larla
ölçebiliriz. 

Bir de iki boyutlu deðiþkenlerin deðiþimlerinden söz edilebilir. En
kolay kavranacak olanlarý, üç boyutlu cisimlerin iki boyutlu
izdüþümleridir. Yani fotograflar. Üç boyutlu cisimlerin zamansal
deðiþimlerini ölçmenin/ gözlemlemenin/ saklamanýn kolay ve geliþmiþ
yöntemleri vardýr: Belli açýlardan ve uzaklýklardan (küresel koordinat
sisteminde, cismin iki boyutlu izdüþümünü bir görüntüleyici mercekle,
fotokimyasal tepkimeler oluþturulan bir plakaya/ katod ýþýnlarýyla
taranan bir fosfor tabakasýna/ binlerce ýþýða duyarlý diyottan oluþan
örgüye vb. düþürerek. 

Ýki boyutlu izdüþümlerin zamansal deðiþimleri iki þekilde
incelenebilir. Birincisinde, izdüþümün kaydedildiði yerde tutulma
zamanýný denetleyerek. Yani, mekanik/ optik/ elektriksel bir yolla
zamanýn bir kesrinde, kaydetme ortamýna görüntü aktarýlabilir.
Böylece, saatler süren bir aktarýmla gökcisimlerinin yörüngeleri
çizilebilirken, saniyenin milyarda birindeki aktarýmlarla bir ýþýk
paketinin uzunluðu/ þekli gözlenebilir. Ýkincisi ise birincisinden
türetilebilir. Yani, belli zaman aralýðýndaki görüntü aktarýmlarý ardýþýk
olarak tekrarlanarak, daha uzun zaman dilimlerindeki deðiþmeler
izlenebilir. Önceki araba örneðine dönersek; arabanýn iki boyutlu
görüntülerini saniyenin onbinde birinde yapýlan kayýtlarla, saniyede
beþbin kere tekrarlarsak ve çarpýþma boyunca bu kayýtlarý tutarsak, bu
sürecin çok ayrýntýlý bilgilerini saklamýþ oluruz. Daha sonra bu iki
boyutlu görüntüleri saniyede beþbin kere yerine, saniyede beþ kere
olmak üzere izlersek, iki boyutlu bir zaman mikroskobu yapmýþ oluruz.
Zaman bin kez geniþlemiþtir.

Ya zaman teleskobu? Evet, eðer bir bitkinin görüntüsünü saniyenin
onbeþte biri süresince kaydedip, altý saatte bir- yedi ay boyunca bunu
tekrarlar ve daha sonra saniyede yedi görüntü olmak üzere izlersek,
zamaný 151.000 kez daraltmýþ oluruz. 

Üç boyutlu zamansal deðiþimleri irdelemek ancak daha çaðdaþ
bilimsel tekniklerle mümkün olmuþtur. En ilginç görüneni ise holografi
ile üç boyutlu görüntü kaydý yapýp, iki boyutta olduðu gibi bunu ardýþýk
olarak tekrarlamaktýr. Ama bunun ilginç uygulamalarýndan birisi çok
hýzlý kayýtlar yapýlabilmesidir. O kadar hýzlý ki, bir cisme çarpan ýþýk
dalgalarýnýn deformasyonunu izleyecek kadar zamaný
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geniþletebilmektedir. Yani: ýþýk hýzýnda hareket eden þeylerin
zamansal deðiþimlerini ölçmemiz artýk iþten bile deðildir. 

Kýsaca/ atlayarak/ yüzeyden zamansal ölçümleri ve deðiþimlerin
nicelendirebilmesi tekniklerini gözden geçirdik. Bu tekniklerle yapýlan
kayýt ve ölçümler ancak bir gözlemci olduðunda anlam kazanacaktýr.
Gözlemcilerin sýradan olaný 'insan' olduðuna göre, o'nun ölçüm/
algýlama/ deðerlendirme aygýtlarý önem taþýyor. Yine konuyla iliþkili
olarak en önemli veri toplama organý 'göz'dür demek doðrudur. Ancak,
günümüz teknolojilerinden farklý olarak, bu organ, beyinsel iþlevlerle
birlikte, tümleþik olarak çok deðiþik iþlemler yapabilir. Anlam
yükleyebilir/ seçici algýlama yapabilir/ kestirimler yapabilir/ yanýlabilir.

Görsel algýlamanýn hem tam anlamýyla bilinemeyen hem de çok
geniþ temellerini irdelemek yerine, yalnýzca konumuza iliþkin birkaç
özelliðine bakmak kabaca bir bilgi saðlayacaktýr. Göz, retina adý
verilen sinirsel að tabakaya düþen iki boyutlu görüntüyü iþler. Bu
izdüþüm, iris açýklýðýndan gelen ýþýnlar ve göz merceði ile oluþturulur.
Göz merceðininin deðiþebilir odak uzaklýðý, deðiþik uzaklýklardaki
cisimlerin retinada görüntü oluþturabilmesini saðlar. Retinada sinir
uçlarýnýn en yoðun olduðu bölge 'fovea' ise, görmede, en büyük
keskinliði saðlar ve algýlamanýn temelini oluþturur. Yani, bir cisme
dikkatle baktýðýmýzda, o cismin iki boyutlu izdüþümü fovea
çevresindedir denilebilir. Çeþitli göz hareketleri ile, saniyenin yüzde biri
kadar zamanlarda deðiþik cisimlere ya da noktalara bakmamýz
mümkün olabilir. Zamansal olarak uyarýlarýn ayrýþtýrýlmasý, retinadaki
fotokimyasal tepkimelerin sönüm zamanlarýyla orantýlýdýr. Yani retina
üzerine düþürülen bir görüntü yok olduktan RKZ (retinada kalýcýlýk
zamaný) kadar sonra görme bitmektedir. Bu etken RKZ retina
düzeyinde oluþmaktadýr. O halde, bir takým mekanik iþlemlerle beyin
daha ince zamansal ayýrýmlarý yakalayabilir. 

Retinada kalýcýlýk zamaný ortalama 160 ms olarak ölçülebilir. Bu,
saniyede 6 ya da daha az kez deðiþen þeylerin ayrýþtýrýlabileceðini
gösterir. Daha hýzlý deðiþimler, bir süreklilik gösterecektir. Örneðin bir
el feneri ile çember çevirecek olursanýz, saniyede 6 kereden fazla
yaptýðýnýzda kesiksiz bir ýþýk çemberi görürsünüz. Ama bu, gözünüz
hareketsiz bakýyorken geçerlidir. Çünkü göz, hýzlý açýsal hareketleri ile,
saniye de yüzlerce kez oluþan deðiþimleri bile farkedebilecek
duyarlýktadýr. 

Güzellikler, görsel incelikler, heyecan veren uyumlar, devinimler
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yalnýzca üç boyutlu doðal cisimlerin retinadaki izdüþümü ile doðmaz.
Beyinsel süreçler, gözde bilgi iþleme ve ayrýþtýrma tüm görsel
duyarlýklarýmýzýn kaynaðýdýr. Görsel sanatlar iki boyutlu çeþitlemeler
ve sýradan iki boyutlu izdüþümlerle bize bu duyumlarý saðlayamaz.
Görsel sanat, iki boyutlu yapýtlarýnda insan algýlamasý ve bilgi
deðerlendirmesine yakýn uyarýlar içerdiði ölçüde baþarýlý sayýlabilir.
Kabaca; bir bahar günü mavi gökyüzünde süzülen beyaz bir martýnýn
iki boyutlu izdüþümü (ister Nikon'la, ister benim kalemimle çizilsin);
deniz kýyýsýnda onu izlemekle ayný duygularý asla veremez. Bu
yalnýzca duygusal bir itiraz deðil. Gözlemcilerin öznel bilgi deðerleri ve
algýlama için seçtikleri kendi yollarý. Yani fiziksel bir gerçek. 

Genel kanýnýn tersine, cisimler ýþýk hýzýna yaklaþtýklarýnda 'eþþek'
kadar olarak kütleleri artar ve kuvantum mekaniðinden deðil de
'görecelik kuramýndan' yakýnýrlar. Örnek olarak, ýþýk hýzýnýn  %80'inde
(240 bin km/sn) hýzda uçan, 1/10 gram kütleli uç-uç böceði bir duvara
çarptýðýnda, 4 ton kütleli ve saatte 36 km hýzla koþan bir filin
çarpmasýyla ayný etkiyi yaratacaktýr.

Ve bir kamera olsaydýnýz ne denli duyarsýz olabileceðinizi düþünün
bir kerecik: Bir cama yapýþmýþ su damlasýnýn, arkadaki perdeye,
önündeki dünya parçasýnýn iki boyutlu izdüþümünü aktarýr gibi
yaþayacaktýnýz. Ta ki duyarlý ve yaratýcý bir fotografçý sizi sahiplenene
kadar. 

Kaynakça:
1.Göz Küresi Hareketlerine Ýliþkin Bazý Dinamik Parametrelerin EOG

Ölçümleri ile Araþtýrýlmasý, A.Kurt, S. Karamürsel Ulusal Fizyoloji Kongresi,
Kasým ' 92

2.Retina Üzerinde Görüntü Kalýcýlýðý ve Üst Ýzleme Frekansýnýn
Sýnanmasý, S.Karamürsel A.Kurt Ulusal Fizyoloji Kongresi, Kasým �92

3.Recording of Light Wavefronts, Nils Abramson, Lectures notes at
Advanced Study Institute School of Quantum Electronics, Erice May92

4.Ýzafiyet teorisi, Albert Einstein
5.The Feynman Lectures on Physics, Vol 1
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Görsel Dinamik Çeþitlemeleri

"Batýlý, fotografa düz çizgiler ve kesitler olarak bakar. Gözü ve kadrajý böyledir. Hatlar
vardýr; onlarý izler, görürsünüz. 'Evet' ya da 'Hayýr' dýr. Doðulu ise 'Belki' der. Fotografa
bakýþý, birbirine geçmiþ spiralleri andýrýr. Tek merkez yoktur. Fotografýn herhangi bir yerinde
beklenmedik birþey karþýnýza çýkabilir. Minyatürleri düþünün, onlar da öyledir. Gözün bakýþý
daha karmaþýktýr, görsel olarak daha estetik bir fark vardýr.

Batýlý A'yla B arasýný þöyle görür:
A B

Doðulu için ise çizgi düz deðildir:
A B

REZA, (National Geographic Fotografçýsý) Mimar Sinan Üniversitesi Konuþmasýndan 

Müzik ve görsel sanat arasýnda ne fark vardýr? Yanýtlamasý zor
deðil: Ana fark zamansallýk. Müzik çalýþmalarý kendiliðinden zamaný
içerirken sanat (görsel sanatlar) çalýþmalarý zamaný soyutlarlar. Daha
ayrýntýlý þekilde: Müzik parçalarý belli hýz ve sýra ile çalýnýp dinlenmesi
gereken seslerden oluþur. Böylece müzik tek boyutlu bir yapý ile bizim
varlýk ritmimize baðlýdýr. Buna karþýlýk görsel sanat yapýtlarýysa iki
boyutlu ya da üç boyutludur (Genellikle). Resim ve heykeller de
nadiren gözün izlemesi istenen 'tarama hatlarý' içerirler. Kinetik sanat
türleri  ise zamanla deðiþim gösterseler de, belli bir baþlangýç, bitiþ ya
da ara durum söz konusu deðildir. Ýstediðiniz gibi gelip izlemeniz
olasýdýr.

Bu genellemeler dýþýnda, Avrupa sanatýnda görkemli duvar süsleri,
tarihsel kubbe resimleri ve Oryantal sanatýn içiçe geçmiþ yüzlerce
metre uzunluðunda pastoral iþlemeleri anýmsanabilir. Bu tür görsel
sanat zamansal bir sýralama ve hýz ile göz taramasýný yönlendirir,
baþlangýç ve bitiþ noktalarý vardýr. Öykülerde olduðu gibi bu noktalar
sakin duygular tanýmlar. Aralarda deðiþik gerilimler oluþur ve zevkli bir
görsel ritimle çözümlenir. Daha sakin son noktalar düzenli ve görsel
olarak basitken, daha gergin ara noktalar kaotik ve görsel olarak
karmaþýktýr. 'Görsel' sözcüðünü 'duysal' ile deðiþtirirseniz müzik için
geçerli tanýmlarý elde edebilirsiniz.

Müziksel deneyimin ruhu görsel bir þekilde nasýl yakalanabilir? Bu
tür  çalýþmalarý en iyi yapanlardan birisi mimarlýk profesörü William
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Huff olsa gerek. Parke deformasyonu ile önemli bir araç yakaladýðý
anlaþýlýyor. Parke, oda tabanlarýna döþenmek üzere yapýlmýþ tahta
mozaiklerdir. Deformasyon için yamulma ve dönüþümler arasýnda bir
taným denilebilir. Huff'un parkeleriyse daha soyut: Bir düzlemin düzenli
olarak, sýfýr kalýnlýkta çizgi parçalarý ve eðrilerle çizilen mozaiklerle
kaplanmasýný saðlarlar. Uygulanan deformasyonlarsa sýradan olmayýp
iki temel gereksinimi saðlar:

1. Yalnýzca bir boyutta deðiþimler olmalý, ve mozaiklerin her
birinden bir diðerine zamansal bir geçiþ olmalýdýr.

2. Her adýmda örgüler düzlemi kaplayabilecek yapýlanmaya
gitmelidir (yani birim hücreler kendileriyle birleþerek sonsuz bir düzlemi
kaplayabilmelidir).

Bu basit öncüllerden çarpýcý güzelliklerde yapýtlar ortaya çýkýyor.
1960'larda M.C. Esher'in tahta oyma "Gündüz ve Gece" adlý
yapýtýndan esinlenen Huff, Echer'den farklý olarak yapýtlarýnda saf
geometrik þekiller kullanýyor. Bu bir kompozitörün bestesinde temel
notalarý kullanarak, programlý olduðu izlenimini verecek herþeyi
engellemesine benziyor (Yani seslerin arkasýnda bir görüntü ya da
öykü olmasýnýn engellenmesi). Böylesi bir kararýn etkisiyle güzellik ve
görsel ilgi, soyut þekillerin karmaþa ve eþoynaþmasýndan doðacaktýr. 

Göze, 'çekici' gelmesi için hayvan þekilleri vb kullanýlmadan
yalnýzca yorumlanmamýþ, süslenmemiþ algýsal deneyim
saðlanmaktadýr. Bir diðer temel öðeyse standart deformasyon
aygýtlarýdýr. Bir takým tipik aygýtlardan örneklersek:

1. Bir çizginin uzatýlýp kýsaltýlmasý
2. Bir çizginin döndürülmesi
3. Bir çizgi parçasýnýn kýrýlarak esnetilmesi
4. Bir çizgi parçasýnýn ortasý ya da köþesinde 'diþ' gibi girintiler/

çýkýntýlar oluþturulmasý
5. Doðal bir alt birimi oluþturan çizgi öbeklerinin daraltýlýp/

geniþletilip, döndürülüp/ kaydýrýlmasý 
ve bu temalar üzerine çeþitlemeler. 
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Parke deformasyonlarý bir anlamda
müziksel çaðrýþýmlar yapýyor. Birim
hücre, ya da bir dizi birim hücreden
oluþan  dikey kesit, müzikteki ölçüyle
benzeþir.  Birim hücrelerin tekrarý ile,
sayfa boyunca izlenen çizim, müziksel
bir heyecan verir. 

Scott Grady tarafýndan 1977'de
üretilen 'Consternation' adlý yapýt
altýgenlerle küpler arasýnda algýsal
dönüþümler yaþatan görsel bir
melodidir. Aslýnda yapýsal olarak
oldukça karmaþýk bir parçadýr.
Çözümlemek yerine, belki de Echer'in
mükemmel deformasyonlarýndaki gibi,
heyecanlý görsel kaotik etkileþimi
yaþamak daha hoþ olacaktýr. Jorge
Gutiérrez'in yine 1977'de ürettiði
'Cucaracha' adlý yapýt mükemmel bir
geometriden baþlayýp, sýradan
deformasyonlarla bir tür özgürce

danseden yabansý, açýsal ve neredeyse yarý organik þekillere
ulaþmaktadýr. Þaþýrtýcý görsellik insaný bunaltabilir: Özgürlüðe doðru
danseden bu þekillerde entropi artýyor mu, azalýyor mu?

Sýradýþý bir diðer parke deformasyonu 'I at the Center' (Merkezdeki
I) adlý yapýttýr. 1964 tarihli David Olleson'un bu çizisi tek boyutlu
devinim kuralýný bozarak yeni bir anlayýþý da beraberinde getiriyor. Ana
tema merkeze konulan 'I' harfi üzerine çeþitlemelerdir, ama ayný anda,
her iki boyutta. Lirik kompozisyonlarýn en etkileyicilerinden biri olan bu
parke deformasyonu metaforik içeriðiyle de vuruculuðunu pekiþtiriyor.
Örgünün ortasýndaki 'I' yani 'ben' 'ego'yu ifade eder ve tüm diðer
þeylere dokunur - yani diðer 'ben'lere. Merkezdeki 'ben'e benzeyen bu
'I'lar, merkezden uzaklaþtýkça çeþitlenir, karmaþýklaþýr. Bu insanca
etkileþimlere benzeyen bir örgüdür. Her birimiz kendi kiþisel
örgümüzün en ortasýnda durur ve 'ben en normal, en duyarlý, en
anlaþýlýr bireyim' diye düþünürüz. Bizim kimliðimiz -yani 'þeklimiz' ise
kiþiler uzayýnda bize en yakýn duran kiþilere benzer- onlardan
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kaynaklanýr. Biz diðerlerinin kiþiliklerini tanýmlamaya yardýmcý olurken,
onlar da bizimkini tanýmlamayý saðlarlar. Bu iki boyutlu parke
deformasyonu belki de en güzel kuramsal psikoloji benzetimlerinden
birisidir. 

Temel sorunlara dönersek, yani daha kuramsal ve felsefi sorunlara:

Yaratýcýlýðýn bir mimarisi var mýdýr? Yani bir plan, bir þema,
ilkeler kümesi. Öyle ki açýkca yorumlandýðýnda tüm  parke
deformasyonlarý kümesi içinde saklanan yaratýcýlýðý -geçmiþ ve
gelecekte- ortaya çýkarabilen bir mimari?
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Ricercar*

"Sakin olun, dünyamýz geniþ ve büyüktür."
E.A. Abbot
Aracýmýz geometri, ve amacýmýz bir hayvanýn, 
bir nesnenin ya da bir insanýn betimlemesini gerçekleþtirmektir.
P. Engel

Aslýnda evrimle akýllanalý beri yukarýyý düþler olduk. Neresi
yukarýsý? Daha saygýn, Tanrý(lar)ýn barýndýðý bir yer olsa gerek.
Yukarýsý; zayýf bir geometri bilgisi ve insanmerkezcil bir anlayýþýn
tanýmýdýr. Yani yýldýzýn birisine 'yukarýda' diyebilmek için, bizim
merkezde -üstelik küresel bir koordinat sisteminde- ve dünyamýzýn
göbek deliðinin (L'ombrilica del mondo,  herhalde o da kürenin
merkezidir)  de sýfýr noktasý olmasý gerekir. Bu tür çabalar
hoþgörülebilir bence. Kabullenmemiz gereken þey pek de kolay deðil.
Bir üçgenin iç açýlarýnýn toplamýnýn 180°den büyük olduðu kapalý bir
düzlemde yaþýyoruz. Ve bu iki boyutlu düzlem üzerinde mikroskopik
kýpýrdanmalar üçüncü boyutu eklemeye çalýþýyor. Çok ama çok geniþ
bir düzlem düþünün: 163 milyon kilometrekare. Kabaca bu, yerkürenin
tüm alanýdýr. Düþleme kolaylýðý için, kenarý 13bin kilometre olan bir
kare olsun. Ýnsanlarýn boyunun ortalama iki metre olduðunu ve bu
düzlemde ayakta durduklarýný da düþünün. Bunu kolayca iki boyutlu bir
düzlem olarak tanýmlayabiliriz. Ne yani? Yoksa siz bir sayfa kaðýda (28
mm x 21 mm x 0.1 mm) dikdörtgenler prizmasý mý diyorsunuz? Bir
kenarýna oranlarsanýz, 5/1000; ve 15/1000000 sayýlarý çýkýyor. Yani
insanlarýn oluþturduðu kalýnlýk gerçekten mikroskopik kalýnlýkta bir
yufka sayýlabilir.

Neyse, demek istediðim þu ki, insanoðlu yaramaz bir çocuk gibi
baskýdan kurtulmaya çalýþýyor. Kütleçekimi -herþeyin anasý- bizi
koruyup tutmaya çalýþýrken bir þekilde onu yenmek istiyoruz.
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Yükselmek -ama nereye kadar? Kütleçekimini yendiðimizde
anlayacaðýz yükselmek, bir baþka çekimyerine geldiðimizde alçalmak
demektir. Aþaðýsý ve Yukarýsý ayný þeylerdir. Ve ayný olduklarýný ancak
yeterince yükseldiðimizde anlayabiliriz. Eðer anlatýlanlar doðruysa
bunu ilk duyumsayan kiþi Armstrong'du.

Sanki tümüyle çözülmüþcesine ve çözenler bilinirmiþcesine
söylemek pek de hoþ kaçmaz ama öznel bir kaný sayarsanýz eðer,
yükselmenin; yeryüzünde duruþun anlamýný yeniden betimleyenlerin
öncüleri Wheeler ve Penrose'dur. Wheeler çaðýmýzýn yetkin
kuramcýlarýnýn çoðunu yetiþtiren bir fizik profesörü; Penrose ise bir
Ýngiliz matematikçi ve medyatik Hawking'in çalýþma arkadaþlarýndan.
Uzay-zamaný ve genel görecelik kuramýný yeniden þekillendiren;
zamanýn, evrenin baþlangýcýný ve evrimini tanýmlamaya çalýþan bu
bilimcilerin kütleçekimini, algýlama ve yanýlsamayý da içeren kuramlar
geliþtirmesi yeni bir görü saðlamakta. Wheeler, varoluþumuzu ve
maddeyi uzay_zaman geometrisindeki kývrýlmalar olarak yorumluyor.
Yani tüm varoluþ dört boyutlu güzel bir yüzeydeki pörtlemeler,
bozulmalardýr. (Bu iki boyutlu bir düzlemin katlama ve kývrýlmalarla üç
boyutlu, algýlanabilir bir cisme dönüþtüðü Origami sanatýný anýmsatýr,
belki de ta kendisidir. Ama Tanrý(lar)ýn tasarladýðý bir Origami modeli.)
Yükselmekse bu pörtlemeleri abartmaya çalýþmak mýdýr acaba? Diðer
yandan bükümcük (twistor) kuramýný geliþtirip, dinamik bir uzay zaman
geometrisi tanýmlayýp evreni anlamaya çalýþan Roger Penrose'un
çalýþmalarý sanat yapýtlarýný çaðrýþtýrýr. Buradaki algýlama çeþitlilikleri,
görsel algýnýn yanýlsamasý konusundaki çalýþmalarýný doðurmuþtur.
1958'de British Journal of Psychology'deki makalesinde "Her parçasý
3 boyutlu dikdörtgen bir yapýyý tanýmladýðý kabullenilen bir perspektif
çizim görüyorsunuz. Ama resimdeki çizgiler bir olanaksýzlýk
oluþturacak þekilde birbirine baðlanmýþtýr. Þeklin çizgilerinde göz
gezdirirken, gözlemciden nesneye uzaklýðýn yorumlanmasýnda ani
deðiþimler gerekir." Bu makalede sözü edilen þekil, M.C. Escher'in
olanaksýz bir takým çizimlerinde temel aldýðý Penrose'un Üçgeni olarak
anýlan çizimdir.

Gýrnata'da El Hamra sarayýný gezen sýradan bir çizim sanatçýsý,
tavan süslemeleriyle sarsýlýr. Hollandalý M.C. Escher, Ýslam süsleme
sanatýyla ilk kez karþýlaþmaktadýr. Çarpýcý gelen þudur: Bir düzlemi
aralýksýz olarak sarabilen çinileme yöntemi. Bunu düzlemin kurallý
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bölünmesi olarak zenginleþtirip sonsuzluk, karþýtlýklarýn
tümleþtirilmesi, deðiþik geometride düzlemler ve sýnýr deðerli
yinelemeler içeren çizimler yapan Escher, göz yanýlgýlarý ile uzayýn ve
biçimin algýlanmasýný sorgulayan yapýtlarýný tasarladý. Sýnýrsýz uzaylar,
uzaysal halkalar ve spiraller, aynasal imgeler, çok kenarlý cisimler,
görece evrenler ve olanaksýz yapýlar olarak sýnýflandýrýlabilecek olan
yapýtlarý tüm zamanlarýn en düþünsel uyaran çizimleri olarak anýldý.
Matematikçilerin ilk Escher tutkunlarý olmasý garip deðildi, genellikle
bakýþým ve örüntünün matematiksel ilkelerini kullanýyordu. Ama tipik
bir Escher çizimi bakýþým ve örüntü dýþýnda sanatsal biçimde iþlenmiþ
bir temel düþünceyi de içerir. Bach'ýn, Escher'in ve Gödel'in

yapýtlarýndaki benzer görü þaþýrtýcýdýr. Ayný
temayý üç ayrý yerde, müzik, resim ve
matematikte iþliyorlar: Garip halkalar, geri dönen
ve yansýyan düþünceler, tümceler!

Escher, Ýslam'da resim yasaðýnýn çizim
tekniðini sýnýrlandýrdýðýný söylüyor. Oysa doðadan
alýnabilecek örneklerle düzlem doldurulmasý ayrý
bir tasarým ve sanat oluþturabilirdi. Buradan yola
çýkarak, matematiksel düzeni tartabileceðimiz ve
algýlamamýzý sýnayabileceðimiz bir sanatý
baþlatarak dünyaya ve içimize bakabilmemizi
saðladý.

Merdivenler Evi, Escher'in "Neden tekerleði
insan keþfetti?" diye þaþýrýp durmasý üzerine
tasarladýðý büklüm böceklerinin devinimini anlatýr.
Tanrý dünyayý yaratýrken tekerlekli canlýlarý
unutmuþ olmalý diye düþünüyordu. Resimde bu
hayvanlar bir dizi merdivende aðýr aðýr gezinirler.
Görecelik konulu resimlerindeki benzerliði
göstermekle birlikte, yeni bir oyun öðesi daha
eklenmiþtir. Baskýnýn hemen tüm alt yarýsý, diðer
yarýsýnýn ayna görüntüsüdür. Soldan saða doðru
inen tepedeki merdiven ortada ve en altta iki kez

ters yüz edilmiþtir. Resimdeki temel örgü, üç ayrý ve dikey bakýþýmlý
perspektif içerir. Yukarýya ve Aþaðýya kavramlarý yer deðiþtirebilir
görünmektedir. En üstteki hayvan yere eriþene dek aþaðý iner. Saða
dönerek yukarýya çýkar ve bir kapýdan yok olur. Ayný anda, duvardaki
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bir delikten bir baþkasý aþaðý yürüyerek çýkagelir. Ayný yönde yanyana
yürürlerken, soldaki çýkmakta, saðdaki inmektedir. Duvarlar ve zemin
birbirlerinin gölgesidir. 

Escher'in Görecelik adlý yapýtýndaki merdivenler yine yaþamý
sorgular. Aþaðýsý ve yukarýsý yoktur. Ama bu kez bakýþýmlar,
kütleçekimi güçlerinin birbirine dikliðini (yani birden fazla ve 'Görecelik'
için üç tane) kullanýr. Merdivendeki insanlar birbirlerine doðru gelip
geçerken, bir tanesinde, üstelik ayný yöne giderken, birisi inerken
diðeri çýkar.

Escher, gri fonlardan siyah beyaz þekillerin belirdiði mozaiklerinin
kökleri üzerine düþünürken aþkýnlaþýyor:

"Belirsiz ve sisli gri düzlemi duraðan barýþý anlatan, yaþamýn
öncesinde ve sonrasýnda zamanýn ve boyutlarýn yokluðunu
sývayan; tekrar, 'ölümden sonra', tüm karþýtlýklarýn içinde
eriyeceði bir araç olarak düþünüyorum."
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M.C. Escher, Büklüm. Doðada yuvarlanarak devinen, tekerlek biçiminde yaratýklar
bulunmamasýnýn verdiði hoþnutsuzlukla Pedalternorotandomovens Centroculatus
Articulosus yaratýldý (kendiliðinden varoluþ!). Burada gösterilen ve yaygýn olarak büklüm
adýyla bilinen yaratýk, bu içten gereksinimi karþýlama giriþimidir.



Büklüm'deki Metnin Türkçesi:
Doðada yuvarlanarak devinen, tekerlek biçiminde yaratýklar bulunmamasýnýn

verdiði hoþnutsuzlukla Pedalternorotandomovesis centroculatus articulasus yaratýldý
(kendiliðinden varoluþ!). Burada gösterilen ve yaygýn olarak büklüm adýyla bilinen
yaratýk, bu içten gereksinimi karþýlama giriþimidir. Dirimbilimsel (biyolojik)
özellikleri hâlâ belirsizdir: Memeli mi, sürüngen ya da bir böcek mi? Ýnsan ayaðýna
benzer ayaklarla sonlanan üç çift bacaðý ve eklemli boynuzsu plakalarla bezenmiþ
uzamýþ bir bedeni vardýr. Ortasýnda, keskince eðrilen bir papaðan gagasý bulunan
yuvarlak kafasýnda iki pýrtlak göz, kafanýn iki yanýndan çýkarak saplar üzerinde
durmaktadýr. Uzandýðý zaman, yaratýk, herhangi bir zemin üzerinde alt ayaðýný
kullanarak yavaþça ve nezaketle ilerler (gerekirse dik merdivenleri týrmanýr ya da
inebilir; kalýn çalýlardan geçebilir ve güçlükle kayalara týrmanabilir). Ama, görece
olarak uzun ve temiz bir yola geldiðinde kafasýný içeri kývýrýr, yýldýrým hýzýyla
bedenini büklüm yapar ve hâlâ yere deðiyorsa ayaklarýyla iteler. Tamamýyla
toparlandýðýnda, orta ekseni saplar üzerindeki gözler olan bir disk görünümüne
kavuþur. Sýrasýyla üç çift ayaðýyla ittirerek yüksek bir hýza eriþir. Yuvarlanarak
giderken, isterse ayaklarýný geri çekerek (örneðin yokuþaþaðý giderken ya da kendini
yuvarlanmaya býraktýðýnda) aylaklýða vurabilir. Gerekirse, yürüyüþ konumuna iki
þekilde geçebilir: Ya birdenbire, aniden bedenini gererek -ama bu durumda sýrtüstü
düþer; veya ayaklarýyla fren yaparak hýzýný düþürürken yavaþça geriye doðru açýlýr
ve duruverir.

Kaynakça
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Çoms'ki

iþ kýlzun tip kim ol bi taþ bitigig özümüz bitilim.
"çalýþsýn ki o kitabe taþýný kendimiz yazalým."
Eski Türkçe'nin Grameri, A.von Gabain

alpin erdemin üçün kü bunça tutdý.
"alpliðin ve erdemindendir ki ünün bunca yayýldý."
KökTürkler, Küli Çor Yazýtý, S. Divitçioðlu

Türkçe'de modern kullanýmdaki "ki" eki, baðýmlý cümlecikleri
eklemekte kullanýlmaktadýr. Dilbilim baðlamýnda önemli bir yeri olan bu
eke Eski Türkçe'de, benzeri baðlý cümlecikler olmadýðý için,
rastlanmadýðý, Orhun yazýtlarýnýn incelenmesi sýrasýnda
anlaþýlmaktadýr. M.S. sekizinci yüzyýla dayanan ve en eski Türk
lehçesi olarak bilinen bu yazýtlarda, "ki" baðlacý yerine, alt cümlecikler
vb. geçiþler kullanýlmaktadýr. Buna dayanarak, "ki" baðlacýnýn, dilde
daha sonra oluþan geliþmelerle ortaya çýktýðý söylenebilir.
Erguvanlý'nýn çalýþmalarýyla "ki" ekinin geç zamanlarda kullanýldýðý
anlaþýlmaktaysa da, benzer baðlaç kullanýmýna, M.S. 730'larda Küli
Çor yazýtlarýnda da rastlanmaktadýr.

Ki ekinin baðlý cümleciklerde kullanýlmasý, büyük olasýlýkla Ýran
(Fars) dilinden, sentaktik geçiþ yoluyla edinildi. Ýranlýlarla iliþkiler ve
Fars diliyle etkileþim onuncu yüzyýl sýralarýnda, Türk kavimlerinin Orta
Asya'dan batýya doðru göçleriyle baþlamýþtý. Bu þekilde Türkler
Ýranlýlarla karýþmaya, askeri ve ticari iliþkiler geliþtirmeye baþladý.
Denilebilir ki, Farsça'nýn Türkçe üzerindeki etkileri günlük konuþma
dilinde baþlayýp, onbirinci yüzyýlda Türklerin Ýslamý kabul etmesiyle
yazýnsal alana da taþtý. Fars dilinin etkisi üç yolla yayýlýyordu: Günlük
yaþamý paylaþan halkýn etkileþimiyle, okullarda kullanýlan dil ve
yazýnla, ve özellikle o yýllarda Farsça'nýn ticaret dili olmasý, alýþveriþ,
iletiþim vb. jargonlarýnda yaygýn kullaným  bulmasýyla. Osmanlý
Ýmparatorluðu boyunca da Farsça'nýn yazýnsal etkinliklerde ön koþul
olmasý, Farsça'nýn iyice yaygýnlaþmasý ve benimsenmesini saðladý.
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Farsça'da kullanýlan en yaygýn üç morfem ka, ke ve ku idi. Orhun
Yazýtlarýnda kullanýlan "kim" ile Farsça'daki "ke" benzer kullanýma
sahiptir. "kim" baðlacýnýn yeni þekliyle ilk kullanýmlarýna 11. yüzyýlda
Kutadgu Bilig'de rastlanýr. Bu ekin yeni kullanýmýna örnekleri Katip
Çelebi'nin 17. yüzyýlda kaleme aldýðý yapýtlarýnda da bulabiliriz:

"Bil ki ders okutmak, takrir etmek en üstün ibadettir."

"Meleke insanda yerleþmiþ, kökleþmiþ bir keyfiyettir ki, çabucak
kaybolmaz."

Erguvanlý'nýn çalýþmasýnda da "ki" sözcüðünün Türk diline giriþi,
iþlevindeki deðiþimler ve böyle sözdizimsel bir deðiþikliðin dilin kendi
yapýsýyla nasýl kaynaþtýðý araþtýrýlmýþtýr.

Dil üzerine ne yazýlacaksa mutlaka Noam Chomsky'den sözetmek
gerekecek. Çünkü Chomsky çok yerinde bir kararla dili ve aklý
anlamanýn yeni yollarýný açan çalýþmalarýn babasý olarak anýlýyor.

Chomsky için, kaleleri yýkýp baþtan kuran bir Jöntürk denir. Þok
dalgalarýný tüm Amerikan felsefesi, yapay zeka, psikoloji ve toplum
bilimlerine salýyordu. 70'lerde izleyicilerine  yorgun bir padiþah olarak
görünmeye baþladýðýnda onu silmek zamaný geldiðini düþünenler
yenildiler. 60'lardaki baþarýlarý gibi parlak sayýlmasa da, son
çalýþmalarý yeni zaferler kazanmayý sürdürüyor.

Plato'dan bu yana, büyük felsefi rasyonalistler dile hiç
güvenmediler. Dil'in, aklýn nedenselliði ve geniþlemesini engellediðine
inanýyorlardý. Plato'nun görüþüne göre dil, düþünceleri açýklamaya
yeterli deðildir. Descartes, neden üzerine kurulmuþ yapay bir dil
kurgularken, Leibniz tüm hayatý boyunca düþüncelerin sayýlarla ve
mantýksal bir þekilde düzenlenmesine dayanan bir yapay dil
oluþturmaya çalýþmýþtý.

Modern linguistiðin temelleri bir anlamda dil hakkýnda rasyonalist
varsayýmlara tepki olarak kurulmuþtur. Chomsky'nin çözmeye çalýþtýðý,
sentaks üzerinde nasýl çalýþýlacaðýydý. Yani, sözcükler birtakým sonsuz
deðiþimlere uðramadan nasýl birleþiyorlar ve tümceler oluþturuyorlar? 

Amerikan linguistiðinin kurucularýndan Bloomfield tanýmsal ve
taksonomik (soysal) bir yapý oluþturmuþ, Chomsky'nin "sýnýrsýz ve
karmaþýk bir orman" diye nitelendirdiði anlam (semantik) sorunundan
uzak durmayý öðütlemiþtir. Chomsky sözcük ve cümlelerin
parçalanmasý ve eþlenmesi kurallarýný bulurken, dönüþüm kurallarýný
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doðrudan matematikten alýyordu. Chomsky'nin hocasý Harris,
matematikteki dönüþümlerin koordinatlarý þekillere, çemberleri
kürelere dönüþtüren prosedürler olduðunu söylüyordu. Chomsky'nin
matematikten asýl edindiði yeni kavram, genelleþtirme ve
kuramsallaþtýrmaydý: Linguistler artýk öyle kural ve tanýmlar bulmalýlar
ki, bunlar bir dildeki tüm olasý cümleleri oluþturabilmeli, ama
olmayacaklarý dýþlamalýdýr. Yalnýzca böylesi bir üretici gramer, dili
tutarlý yorumlamayý ve çözmeyi saðlayacaktýr.

Bu akýl ve dile iliþkin düþüncelerde korkunç bir kayýþtý. Ayrýntýlardan
(indirgemecilikten) geriye, evrensel yasalara bir dönüþ. Chomsky'e
göre dil, birçok aklýn deðil, 'aklýn' ürünüdür. Ýnsan olmanýn temel bir
öðesi  dil yaratabilmesidir. "Ýçine bakarsan görürsün: sentaks akla
iþlenmiþtir."

Chomsky'in dildeki devrimi, birçok alanda varlýðýný hissetirdi.
Chomsky'nin dile iliþkin bulduðu mantýksal ve tutarlý yapý üzerine
yepyeni bir bilgisayar bilimi bile kuruldu. 

Chomsky'nin üretici gramerine karþýn, bilimciler sentaksý aþmak ve
anlama, semantik'e giriþmek istiyorlardý artýk. Chomsky'nin
öðrencilerinden Postal, Mc Cawey sentaksý derine, daha derine iterek,
derin yapýlarý sanal olarak semantik tanýmlamadan ayýrdedilemez
duruma sokmak istediler. Neden sözcüklere çok daha temel parçalara
ayrýlmasýn?

Leksikal çözümleme denilen bu yaklaþým Lakoff tarafýndan, doktora
tezinde önerilmiþ (1965) ve yaygýnlaþmýþtýr. Þu tümceyi ele alalým:
"Stalin, Troçki'yi öldürdü." Öldür sözcüðünü, üzerinde sentaksýn
etkidiði ayrýþamaz bir atom olarak ele almak yerine, Lakoff bu sözcüðü
"yaþamýna engel ol" þeklinde mantýksal öðelere ayýrýyor. Lakoff'un
yaklaþýmýyla linguistik ve sembolik mantýk birleþtiriliyor:

"Basitlik ve genellik, birkaç atomik kategoriyi arar. Bu kategoriler
sembolik mantýk kategorileri ile aynen çakýþýr. Sembolik mantýk
düþünce yasalarýný yansýtýr, düþünce ise dilin altýnda yatan evrensel
tabandýr."

Anlamý bulmak yolundaki çalýþmalar, Chomsky'nin ýþýðýna gölge
düþürmüþtü. Ama anlam çalýþmalarý çýkmaza giriyor, Chomsky ise
kaybettiklerini kazanýyordu. Chomsky'nin yeni modeliyse yýllar önce
savunduðundan dramatik þekilde farklýdýr. Bu tam bir paradigma
kaymasý olarak nitelenmektedir. Yeni model, evrensel grameri,
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birbiriyle etkileþen basit kurallar dizisi olarak yorumlamaktadýr.
Sözcüklerin özellikleriye dilin tüm karmaþýklýðý ortaya çýkar. Chomsky
ileriye giderek, sözcüklerin temellerinin deneyimi öncüllediðini söyler.
Örneðin "týrmanmak" diyor Chomsky, "týrmanma deneyimi sahibi
olmadan önce bile deneyimi yorumlamamýzý saðlayan bir kavram
oluþturur."

Bu tür ilkeler tüm dillerin temelini oluþturan evrensel grameri
oluþtururlar. Dil, temel kavramlar ve gramatik ilkelerle yapýlmýþ
anahtarlarýn birbirleriyle baðlantýsýna benzetiliyor. Bir konumdan
diðerine deneyimle deviniyor. Çince, bir tür örüntüyü tetiklerken,
Ýngilizce bir baþkasýný kurgular. Ama kavramlarýn ve sentaksýn
etkileþiminin temel kavramsal kurgusu tümüyle aynýdýr.

Bir dili konuþan insan, akýlda bir þekilde tanýmlanmýþ ve son olarak
da beyinde fiziksel bir konfigürasyonda bulunan, belli bir bilgi
geliþtirmiþtir . Bu konularý irdelerken þu temel sorularla karþýlaþýlýyor:

· Bilginin sistemi nedir? Ýngilizce, Türkçe ya da  Ýspanyolca konuþan
insanýn aklýnda, beyninde ne vardýr?

· Bu bilgi sistemi akýlda/ beyinde nasýl ortaya çýkýyor?
· Bu bilgi konuþmada (ya da ikincil sistemlerde, yani yazý gibi) nasýl

kullanýlýyor?
· Bu bilgi sistemi ve bunu kullanmak için gerekli fiziksel temeller ve

mekanizmalar nelerdir?
"Sýnýr, öyleyse, yalnýzca dilin içinde çizilebilecektir, ve sýnýrýn ötesinde kalan da,

düpedüz saçma olacaktýr."

L. Wittgenstein, Tractatus

Ýlk soru, mantýksal olarak diðerlerinin öncülüdür. Yanýtlama yolu ise
betimseldir: Bir gramer oluþturmaya çalýþarak, bir dilin herbir linguistik
tümceye nasýl düþünsel anlamlar verdiðini biçim ve anlam açýsýndan
açýklayan bir kuram bulmalýyýz.

Ýkinci ve daha zor yöntem bizi aþkýn bir yoruma taþýyor. Burada
(insanýn dil melekelerini doðuran, deðiþmez ve duraðan ilkeleri ve
bunlarla özdeþleþmiþ  kalýplarýn deðiþkenlerini tanýmlayan) bir
evrensel gramer kuramý oluþturarak iþe baþlamalýyýz. Böylece, gerekli
yerinekoymalarla deðiþik dilleri irdelemeyip, bu dillerdeki tümcelerin
anlam ve þekillerinin neden bunlarý içerdiðini evrensel gramer
ilkeleriyle bulabiliriz.
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Ýkinci soru, dil çalýþmalarýnda ortaya çýkan Plato'nun sorununun
özel bir durumudur. Evrensel gramer kuramýný oluþturduktan sonra
deðiþkenlerin atanmasýyla bu sorun da çözülebilir. 

Dil öðrenimi, o halde, evrensel gramerin belirsiz býraktýðý
deðiþkenlerin atanmasý ve belirlenmesi sürecidir. Dil öðrenmek,
gerçekte çocuðun yaptýðý bir þey deðildir. Gerekli beslenme ve çevre
koþullarýnýn saðlandýðý, uygun bir ortama konulduðunda biyolojik
olarak olgunlaþmasýyla birlikte ortaya çýkan bir olgudur. Çevre yapýsý
ve doðasý evrensel gramer deðiþkenlerinin atanmasýný belirler, ortamýn
saðladýðý uyaranlar, diðer fiziksel geliþim süreçlerinde olduðu gibi,
ayrýþmayý belirler. Büyüme için saðlanan koþullar, geliþim sýrasýnda,
insan kapasitesini yokedebileceði gibi geniþletebilir de.

Aslýnda bu nokta çok daha geneldir. Öðretim, þiþeyi suyla
doldurmaya deðil de, çiçeðin kendiliðinden büyümesine özen
gösterilmesine benzetilmelidir. Her iyi öðretmenin bileceði  gibi,
öðretim þekilleri ve kapsanan malzemenin miktarý, doðal merak ve
kendilerince öðrenmeyi uyarma baþarýsýyla karþýlaþtýrýldýðýnda,
önemsizdir. Öðrencilerin edilgen katýlýmla öðrendikleri hemen
unutulmaktadýr. Öðrencilerin kendiliklerinden edindiði  bilgiler, kendi
heyecan ve ilgileriyle bulduklarý yalnýzca anýmsanmayacak, düþünsel
katýlýmlara, yaratýmlara neden olacaktýr.

Üçüncü sorunun algýsal ve üretimsel yönleri vardýr. Yani, dil edinmiþ
bir insan, duyduklarýyla bilgilerini nasýl tümleþtirecek ve
deðerlendirecektir.  Linguistik bir tümceyi anlamasý için akýl/ beyin,
bunun fonetik þeklini belirleyip, sözcükleri ayýklar. Evrensel gramer
ilkelerini kullanarak deðiþkenler atamasý yapar ve bu ifadenin yapýsal
tanýmlamasýnýn izdüþümü ile parçalarýnýn nasýl iliþkilendiðini belirler.

Dördüncü sorunun çözümü daha çok gelecekteki çalýþmalarla
belirlenecek. Bu tür problemlerin çözümünde insan deneklerin
kullanýlmasý etik nedenlerle dýþlanmaktadýr. Hayvanlar üzerinde
uygulanabilen yöntemler, insanlar üzerinde kullanýlamýyor ve bu
nedenle araþtýrmacýlar doðal (daha doðrusu doðanýn sunduðu)
deneylerle yetiniyorlar: kazalar, hastalýklar vb. Çocuklarý önceden
saptanmýþ ortamlarda yetiþtirmemiz, bu ortamýn deðiþkenleriyle,
edinilen dil arasýndaki iliþkileri bulmamýz olasý deðil. Beynin içinde olup
biteni anlamak için elektrotlar baðlamak beynin bir kýsmýný çýkarmak/
haraplamak  yine engelleniyor ve bu koþullarda beyinsel
mekanizmalarý keþfetmek zor görünüyor.
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Bir takým beyin iþlevlerinde, örneðin görme süreçlerinde insan ve
hayvan beyinleri benzeþimleri gösterdiði için deneysel çalýþmalar
olasýdýr. Oysa, bildiðimiz kadarýyla, dil iþlevleri özgün ve ayrýk bir
insanlýk özelliðidir.

Akýl/ beyin problemi ve bir takým düþünce süreçlerinin nasýl
oluþtuðu, evrimsel ve felsefi açýlardan bakýldýðýnda, Descartes'in
mekanistik dünya görüþünden baþlayýp diðer kuramlarlada
irdelendiðinde, yine de doyurucu bir yanýt elde etmek olasý deðildir.

Ýnsanýn düþünsel iþlevi ve yapýsýný irdeleyebilmek için sayýlarýn
beyindeki yerini ele alalým. Çocuklarýn sayýlar dizgesini edinme
kapasiteleri olduðunu biliyoruz. Saymayý öðrenebiliyor ve ardýndan da
sýnýrsýzca türetim yapabiliyor, ardýþýk olarak sayabiliyorlar. Aritmetik
iþlem tekniklerini de hemen kavrýyorlar. Eðer bir çocuk sýnýrsýzca
toplama yapýlabileceðini bilmiyorsa, bunu asla öðrenemiyecektir.
1,2,3,..n gibi bir sayý dizisi öðretildiðinde, bunun sonlu bir dizi olduðunu
varsayacaktýr. Görülüyor ki bu kapasite, dil kapasitesinde olduðu gibi,
zeki olmak dýþýnda bir takým baþka düþünsel ayrýmlar gerektirmektedir.
Bir ara, kuþlara ve sýçanlara sayma öðretilebileceði düþünülmüþtü. Bu
tür çalýþmalardaki bir yöntem, bir kuþa dört nokta gösterildiðinde,
kuþun dört numaralý kutudan yiyeceði almasýdýr. Bu iþ hemen hemen
yedi niceliðe kadar gerçekleþerek, kuþlarýn sayabildiði çýkarýmýný
getirdi. Ama  doðru bir çýkarým deðildi. Sayýlar dizgesinin en temel
özelliði, sayý dizilerinin sonsuza kadar gidebilmesidir, her zaman bir
artýrýlabilecektir dizi. Kuþlarýn, çok fazla sayý noktasýný
eþleþtirebilmesini sýnýrlayacak bir kapasitesi olabilir. Ama asýl sorun bu
deðildir. Sayma yeteneði, "ayný þeylerin çoðunu" sayabilmekten
farklýdýr. 

Sayma Melekesi Nasýl Geliþti?

"Beyin kabuðumuz (korteks) nasýl geliþti?" 
Mriganka Sur
"Doðal olarak."
Pasco Rakic

Büyük olasýlýkla sayma melekesi hep vardý ve evrimsel geliþimin bir
aþamasýnda ortaya çýktý. Bu noktada  þu iddiada bulunulabilir: sayma
yeteneði, dil melekesinin bir ürünü olarak ortaya çýkmýþtýr. Dil
melekesi, biyolojik (dirimbilimsel) anlamda özel bir yere sahiptir. Teknik
terimlerle ifade edildiðinde, ayrýk sonsuzluk (discrete infinity) özelliði
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vardýr. Basitçe ifade edildiðinde, her tümce sabit sayýda -bir, üç, sekiz,
kýrkaltý gibi- sözcük içerir. Ýlkesel olarak bir tümcenin içereceði sözcük
sayýsýnýn sýnýrý yoktur. Hayvanlar dünyasý için bu ayný deðildir.
Maymunlar için sýnýr bellidir, diyelim ki kýrk.

Arý dilinde ise bu sýnýrsýz olmakla birlikte, farklýdýr. Ýþaretleþirken
sýnýrsýzca deðiþik tonlar üretebilir ve sýnýrý algýlama eþiði ile belirlenir,
tonlar ise süreklilik içindedir. Kýsacasý, dil olarak tanýmlanmasý doðru
olmayan farklý bir dizgeleri vardýr.

Ýnsan dili tamamýyla farklý, hatta birik (unique) bir ayrýk sonsuzluða
sahiptir. Aslýnda, insanýn sayma melekesinin insan dilinden bir
soyutlama olduðu söylenebilir. Dilin özel ayrýntý ve kalýplarýný bir yana
býrakýp, ayrýk sonsuzluk özelliðini korumakla edinilmiþ olmalýdýr. Yine
de geriye kalan sorun, insan dilinin kökleridir. Spekülatif olarak
söylenebilecek þeyler var. Uzak bir dönemde, insan, ayrýk sonsuzluk
kavramýnýn doðmasýna neden olan bir mutasyon geçirmiþ olabilir
(Evrim süreçlerinde açýklanmasý güç/ olanaksýz olan kavramlarýn eski
zamanlarda yaþanan bir mutasyona dayandýrýlmasý oldukça yaygýn bir
kolayakaçýþtýr. Bunun benzer örneðini, insandaki þiddet ve savaþma
dürtüsünü 'kayýp dönem' (missing link) denilen evrim döneminde Arap
yarýmadasýnda yaþadýðý bir göktaþý ve radyasyon yaðmuru  ardýndan
geçirdiði mutasyona baðlarken görüyoruz). Bu þimdilik bilinmeyen bir
þekilde hücrelerin çalýþma mekanizmalarýnýn fiziksel özellikleriyle
iliþkilendirilebilir.

Aslýnda en doðrusu, sorularýn çoðunun, þimdiki (belki de sonsuza
dek) düþünsel yeteneklerimizi, aþtýðýdýr...

Ulu ÇOMS'KÝ'nin Söyledikleri:

Aklýmýzýn, iþlerliðe kavuþmalarý için belli þekilde etkili, uyarýcý
ortamlara gereksinimi olan çok zengin melekeleri var. Çocuk
yetiþtirmenin iyi bir yöntemi, o halde, çocuðu uyaranlarla ve sevgiyle
dolu bir ortamda tutup, doðal yeteneklerinin yeþermesini beklemektir.
Bu melekeler öðretilemez. Geliþmesi için, tasarlandýðý þekliyle
iþlemesine olanak saðlanabilir ancak.

Okullarda yapýlanlarsa genellikle bunun tersidir. Okul sistemi
uyumculuðu ve baþeðmeyi öðreterek, çocuðun doðal yeteneklerinin
geliþmesini baltalar. Ama inanýyorum ki bunun çok iyi toplumsal
gerekçeleri vardýr.
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Psikoloji ve dilbilim, insanlara ve öðretmenlere, yani çocuklarla
uðraþanlara, onlara nasýl davranýlmasý ve nasýl eðitilmesi gerektiði gibi
sorulara yanýtlarý varmýþ izlenimi verip, büyük kötülükler yapmaktadýr.
Bilimciler tarafýndan getirilen öneriler genellikle çýlgýncadýr ve sorunlar
yaratacaktýr. Somut birçok örnekten birisidir: Porto Riko'da bir toplantý
sýrasýnda hem linguistik anlatmam, hem de okullardaki dil eðitimi
programlarýný gözden geçirmem istenmiþti. Porto Riko'da Ýspanyolca
konuþuluyor ve Ýngilizce öðrenimi de zorunlu tutuluyordu. Her çocuk
12 yýl okula zorunlu olarak gidiyor ve haftada beþ gün Ýngilizce
öðretiliyordu. Mezun olduktan sonra Ýngilizce iki sözcüðü yanyana
getiremezlerken, diyebilirim ki Porto Riko'da Ýngilizce
konuþabileceðiniz insanlar yalnýzca okula gitmemiþ yaþlýlardý.

Nedir bunun anlamý? Bir takým okul ziyaretlerimde, Ýngilizce'nin en
son kural ve kuramlarla  öðretildiðini gördüm. Bu kuramlar (o yýllarda
alýþkanlýk temelleri üzerine kurulmuþ, davranýþçý kurallar) o denli
sýkýcýydý ki, üç dakikada uyku getiriyordu. Sýnýfta gördüðümüz þey
ilgisiz ya da ders dýþýnda þeylerle uðraþan öðrencilerdi.

Doðru olaný þudur: Öðretimin % 99'u öðrencilerin ilgisini konuya
çekmekle, geri kalan %1'i sizin yöntemlerinizle ilgilidir. Bu yalnýzca dil
için deðil, her konu için geçerlidir. Okullar ve üniversitelerden biliyoruz.
Sýnavlarý geçene kadar çalýþtýðýmýz dersler bir hafta sonra unutulur.
Eðer bir neden bulmuyorsanýz, öðrenilen þeyer unutulmaya
mahkumdur. Eðer anlamlýysa, yöntem ne kadar kötü de olsa
öðrenirsiniz. Bu durumda, üç yaþýndaki Porto Riko'lu bir çocuk
Ýspanyolca'yu öðrenecektir. Çünkü toplumsal çevresinde barýnma
gereksinimleri bunu zorlayacaktýr. Oysa, ayný ortamda on yaþýndaki bir
çocuðun Ýngilizce öðrenmesi için gerekçesi yoktur. Hele kullandýðýmýz
býktýrýcý yöntemler, bunu hepten olanaksýz kýlacaktýr.

Kýsaca, saðduyunuzu kullanýn ve bilimcilerin söylediklerine pek
kulak asmayýn, eðer karþýlaþtýðýnýz problemlerin çözümü için  kýlgýn
(pratik) bir takým deðerleri olduðunu hissetmiyorsanýz. Ama bazen
gerçekten yararlý olabilirler.

Benim kendi araþtýrma yöntemlerime gelince, aslýnda bir yöntemim
yok. Tek araþtýrma yöntemim diyebileceðim, ciddi bir probleme sýkýca
sarýlmak, çözüm için tüm olasý yollarý sürekli gözden geçirirken bunu
çözmek/ açýklamak için fikir üretmektir. Tamam, bu bir yöntem deðil,
yalnýzca makul ve saðduyulu olmak. Ama  benim bildiðim kadarýyla da,
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herhangi bir problem, benim, sizin ya da bir kuvantum kuramcýsýnýnki
de olsa, bu, bir problemle uðraþmanýn tek yoludur. Bir takým alanlarda,
örneðin psikolojide insanlar araþtýrma yöntemleri geliþtirmek için
önemli zaman ayýrýyor, çalýþmalar yapýyorlar. Baþka bazý alanlarda,
fizikte bu tür çalýþmalar, yöntem araþtýrmalarý yoktur. Örneðin  MIT fizik
bölümünde deneysel yöntem dersleri diye bir þey yoktur. Oysa
psikoloji bölümlerinin çoðu yöntembilim derslerine büyük yer verir.
Bundan çýkarýlabilecek dersleri siz düþünün artýk.

Her organizma,  ancak zengin ve uyarýcý bir çevrede doðal
kapasitesini ortaya çýkarabilir. Yine öðretme tekniðini, bir çiçeðin iyi
büyümesine olanak saðlamak benzeþimine dönersek, su vermezseniz
çiçek büyümeyecek/ çiçek olamayacaktýr. Çiçek olmasý gerektiðini
sudan öðrenmiyor, ama aðaç olsaydý ayný suyu kullanarak aðaç olarak
büyüyecekti.  Ýnanýyorum ki ayný þey insan geliþiminde de geçerlidir, dil
ve düþüncenin geliþimiyle birlikte.

"Köklerinden aldýðý suyun yeterliliðini ya da yetersizliðini bir aðaç ne kadar
bilebilirse..." Edip Cansever

"Ölecek kadar bilebiliyor. Doða felsefesi de bunu kanýtlýyor." A.K.

Kaynakça:
1. Language&Problems of Knowledge, 1991 N. Chomsky
2. Tractatus, L. Wittgenstein
3. Figures of Speech, 1994 (The Sciences 34/1) D. Bereby
4. Kök Türkler, 1987 S. Divitçioðlu
5. Eski Türkçenin Grameri, 1988 A. von Gabain
6. A Case of Syntactic Change..., 1980 E. Erguvanlý
7. Embodiments of Mind, 1988 W.S.  McCulloch
8. Sýçanlarda Sayma, 1989 H. Bahçekapýlý
9. Sayýlar Kümesinin Beyindeki Ýzdüþümü, 1992 A. Kurt
10. Þiir Üstüne Söyleþi-BROY, 1985 E. Cansever
11. Þiirle Düþünmek, 1985 A. Kurt
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Yahudi Diyasporada Gizlidir
Orada, yazýdaki sýrlarý 
ve tinsel gerçekleri çözmeye çalýþtýlar.
Aðustos 1995, Safed

d harfine bak dedim.
nasýl da soylu duruyor sonunda kelimenin
harfe bak, harfe dokun, harfin içinde eri
harf ol, hafle birlikte kýyam et
harf ol harfler ummanýna bat.
Of Not Being a Jew, Ýsmet Özel

Hep birlikte profesörün ve kýzý-eðitmenimizin evindeydik. Profesör
þakalar yapýyor, küçük hikayeler anlatýyordu. Alman ve eþi bana hep
tedirgin göründü. Ve bölüm baþkaný buralara nasýl göç olduðunu
anlatýrken, kendi ailesinin 40larda Avusturya ve Polonya'dan nasýl
geldiðini daha açýk vurguluyordu. Ýngiliz de neredeyse ayný ýsrarla ve
safça "neden buraya gelmiþler ki?" diye tekrarlýyordu. 

Otele erken döndük. Barmen çaðýrdý: "Nasýldý parti" dedi, "erken
döndünüz". Bize içkiler hazýrlarken "Piliçler yoktu deðil mi? Barmen
daha iyidir deyip buraya geri geldiniz" diye konuþuyordu. Elleri kabaca
bardaklara, þiþelere uzanýrken gözleri ýþýltýyla oynuyor,
kahkahalarýnda beyaz, düzgün diþleri görünüyordu. "Bunlar çok
zekidir" diyordu. "Her partide masanýn çevresine toplanýr, þakalar
yaparlar. Þakalarýn ardýndan dinlerler, içinde mesajlar vardýr. Aldýnýz
mý mesajlarý?"... Artýk yalnýzdýk, konuþma sürüyordu. "Aslýnda onlar da
insan, üstelik sýradan. Akýllýlarý, aptallarý, güzelleri ve çirkinleri var.
Aslolan öðretiler. Ve bizlere dýþarýda öðretilen Yahudilerin en iyi, en arý,
en zeki olduklarý. Böylesine koþullanmýþken karþýlaþýnca tutulmak
garip deðil ki. Ama bakýn, burada eðitim, kurallar, vatansevgisi
önemlidir. Ve baþarýnýn sýrrýdýr bu. Bize bakýn, Araplara: Biz,
þanslarýmýzý -örneðin Nasýr'ý- öldürmekle ün saldýk; onlar
teknolojileriyle, ürünleriyle, baþarýlarýyla."

Yafa'da dolanýyoruz. Tepeden Tel Aviv'in (Bahar Tepesi) silueti ve
ýþýklarý görünüyor, Akdeniz Sahili boyunca. çevremiz yenilenmiþ
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Osmanlý evleri ve konaklarýyla çevrili. Bakýmlý aðaçlýklar ve yaya
yollarý. Güzel bir ezan sesi duyuluyor, makamý farklý. Nemli bir sýcak,
ve þýk insanlar, bakýmlý kadýnlar, çok güzel-alýmlý genç kadýnlar
yürüyorlar lokantalara, operaya doðru. Ezanýn ardýndan, meydandaki
topluluk çaðdaþ yerel müzikler çalmaya baþlýyor. Ve egzotik güzellikte
bir kadýn ezgiler söylüyor, çaðlarcasýna. Sesi ve ezginin müziði
beni__________. Ýþte bu karþýlýðýný bulamadýðým eylem nedir?

Müziði neden dinleriz ve insanýn bu sanatsal güdüsünün kaynaðý
nedir? Oradan uzaklaþýrken kadýnýn sesi gecede çivit rengindedir.

Ýndigo'da yeni bir baský teknolojisi üzerinde çalýþýrken þunu
ayrýmsadým: Gutenberg mürekkep, mekanik baský gibi kolaylýkla
(alýþkanlýkla) anlayýp gözlemleyebileceðimiz deðiþkenler kullanýrken,
biz bunlara ek olarak bilgisayarlarla denetlenen alt sistemler, laserler,
fontlar, eternet, disket ve en garibi elektriksel alanda yönlendirilen,
elektromanyetik alanlarla aktarýlan, toplanan, kaðýda yapýþtýrýlan garip
þekilli mürekkep parçacýklarýyla uðraþýyorduk. Yani biraz bu dünyaya
ait/ yakýn olmayan tözlerle içiçeydik. Ve istediðimiz,  süreç sonunda bu
dünyaya iliþkin basýlý, algýlanabilir nesneler elde etmekti.

Ýþlevi garip ama özensiz döþenmiþ bir ofisin bekleme salonunda
oturuyordum. Ortada dergi, gazete konulan sehpanýn üzerine,
yanýmda getirdiðim büyük cam küreyi çalýþýr þekilde koymuþtum. Cam
küre içerisinde bir elektron tabancasý elektronlar fýrlatýyor, bu
elektronlar kürenin çevresindeki sargýlarýn yarattýðý manyetik alanda
saparak, dairesel bir yörünge izliyordu. Bu dairesel yörünge, devingen
elektronlarla gazýn iyonize olmasý sonucunda yayýlan mavi bir ýþýltýyla
izlenip, çapý ölçülebiliyor. Böylece, elektronun yükü ve kütlesinin oraný
deneysel olarak ölçülebiliyor. Sanki bir hekime, bu hastalýklý küreyi
göstermeye gitmiþ gibi hissediyor ve huzursuzlanýyordum. Birden kapý
açýldý ve dýþarýdan Profesör Mahmut Bey girdi. Üniversitede kuvantum
mekaniði dersleri aldýðým öðretmenim. "Merhaba!" dedi, sanki neden
orada olduðumu biliyormuþçasýna. Biraz heyecanla odada dolaþtýktan
sonra küreyi göstererek "Söyle bakalým, bu elektronlar neden dönüyor
ve döndükleri çemberin çapýný  nasýl biliyorlar?" diye sordu.
Garipsemedim ve sanki derste ona yanýt vermek zorundaymýþým gibi
"Çok basit deðil mi efendim?" dedim. "Elektronlarýn devinimi ve
duraðan manyetik alanla etkileþimini klasik elektromanyetik kuramla
hesaplayabiliriz. Lorentz'in etkileþim denklemini de kullanarak dönme
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yörüngesinin çapýný bulabiliriz." Birden sinirlendiðini hissettim. "Ben
size gerçekleri öðretememiþim, yazýklar olsun! Elektronlar gidecekleri
yolu nasýl hesaplasýnlar?" dedi, "Ne bilsinler Maxwell denklemlerini?
Bu denklemlerin çözümünü yapýp, elektronlara bildiren iki melektir. Bu
düzenek kurulduðunda gelen Hesabet ve Kitabet adýndaki iki
matematik meleði alan ve yörünge hesaplarýný yaparak elektronlar için
uzay-zaman yollarýný çizerler" Bu rüyanýn devamý gelmiþ miydi
anýmsamýyorum. Ama yýllar önce gördüðüm bu rüya bana yeni bir
yaþam yolu açmýþtý.

Ne garip! Çoðu kez düþünmeyiz, dünya dediðimiz maddesel
ortamýn, varoluþumuzu duyumsadýðýmýz çevremizin bize yalnýzca bir
fizik kuramýyla "dokunduðunu". Dokunmak nedir, duymak? Evrende
etkin olan dört temel gücün/ etkileþimin birisi olan elektromanyetik
etkileþimle dokunuyor, duyuyor, görüyor ve yaþýyoruz. Yani varlýðýmýzý
duyabilmemizin biricik yolu Elektromanyetik Alanlar. Maxwell'in
elektriksel ve manyetik görüngüleri tanýmlayýp geliþtirdiði kuram, tüm
bu süreci anlamayý saðlýyor. Düþünün bir kere, bardaðý sýkýca
tuttuðunuzu. Ve Hayat Ansiklopedisinde (Ansiklopedi savaþlarýnýn
olmadýðý ve çoðumuzun evinde ancak onun bulunduðu yýllarda)
okuduðunuz atom bilgilerini hatýrlayýn. "Atomun çekirdeði bir futbol
alaný ortasýnda bir top büyüklüðündeyse, elektron, bu alan çevresinde
dönüp duran bir kum tanesini andýrýr..." gibi birþeyler. Herþey,
dolayýsýyla elimiz ve bardak da atomlardan oluþtuðuna göre, ve
atomlarýn "boþ" kýsýmlarý çok ama çok büyükse parmak atomlarýmýz
neden bardak atomlarýyla içiçe geçip karýþmýyorlar? Yanýt
elektromanyetik kuramdan geliyor: En azýndan, elektriksel itme
kuvvetleri o denli büyüktür ki, parçacýklararasý oylum çok büyük
olmasýna karþýn, birbirini iten elektronlar ve protonlar bu karýþmayý
önler. Ve iþte bu elektriksel etkileþim bizim dokunma duyumuza temel
saðlar. Görmek bile, kaba bir yorumla fotonlarla cisimlerin etkileþimi ve
bu fotonlarýn gözümüzdeki aðtabakada yaptýðý fotokimyasal
tepkimelerle oluþur. Hep aracýlar, bilinmeyen (ya da zor anlaþýlabilen)
alanlar var. Hatta birçok yanýlsamanýn dýþýnda, insansý genelgeçer
yanýlsamalar da var. Örneðin, kahverengi diye gerçek bir renk
olmamasý. Hiç dikkat etmiþ miydiniz, temel renkler/ doðal renkler diye
bildiðimiz gökkuþaðýnýn yedi rengi arasýnda kahverengi ya da gri
yoktur. Ve gerçekten de doðal, saf bir kahverengi ýþýk yoktur! Gözdeki
algýlayýcýlarýn yetersiz etkileþimi ve izgesel duyarlýðý nedeniyle, bazý
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renkler aðtabakaya (retina) birlikte düþtüðünde, bunu hepimiz
kahverengi adýnda bir renk olarak tanýmlýyoruz. 

Dünya yalnýzca elektromanyetik alanlarla bize kendini veriyor, bizse
bunu beynimizde yorumlayýp katý, maddesel gerçeklikler olarak
algýlýyoruz. Teknoloji geliþtikçe yaptýðýmýz, bu görünmeyen,
anlaþýlmasý güç etkileþimleri ve alanlarý kullanarak, maddenin
kendisini "daha uygun" biçimlendirmek. Duyu organlarýmýza ya daha
güzel, ya da daha etkin sunular yapabilmek. Nereye kadar derseniz bir
uç örnek vermeli: Tatil yörelerinde, gezginlerin uðrak yerlerinde el
yetilerinin aþkýn bir þekli sýkça sergileniyor. Pirinç tanesi üzerine
sevgilinizin adýný yazabiliyorlar. Mühendisler ve bilimcilerse atomlarý
"teker teker"  IBM yazacak þekilde bir kristal parçasý üzerinde 20-30
atom büyüklüðünde bir yere yerleþtiriyorlar. Peygamberlerin,
meleklerin, büyüler, týlsýmlar ve tansýklarýn sýradan tarihsel ögeler
olduðu topraklarda tüm bunlarý düþünmek insana gerçek bir büyücü
olma heyecaný veriyor. Düþünsenize, yüzyýllar öncesinde büyücülerin
maddesel olmayan varlýklara olmayacak iþler yaptýrma hayalleri ya da
yalanlarý, artýk bir mühendisin neredeyse günlük iþleri. 

Weizmann Enstitüsü'nün bahçesindeki binadaydý Ýndigo'nun
laboratuvarý. Erken gelmiþtik o gün. Ticarete pek bulaþmamýþ bu
bölümün sevimli mutfaðýnda uykumu atabilmek için kahve
hazýrlýyordum. Kahvemi içip, yeni yaptýðýmýz baskýlara gözatarken,
birisinin yerleri silmekte olduðunu farkettim. Genç bir zencinin. Déjá
vu. Yeni bir laser sisteminin tasarýmý için St.Louis'deki uzay ve
havacýlýk devinin laboratuvarýndaydýk. 15 metre kadar yerin dibinde,
binanýn iklimlendirme ve hava arýtma sistemlerini gezerken yaþlý bir
adama (belki de duruþuyla, bir zombiye) rastladým. Boþ gözlerle,
kýrlaþmýþ saçlarý ve sakallarýyla yerleri paspaslayan bir adama.
Binlerce insanýn çalýþtýðý bu laboratuvarda karþýlaþtýðým ilk zenciydi.
Akþam yemeðinde þirket yöneticilerinden birisine zencileri sordum.
Suratý ekþidi ve "AfroAmerikanlar (kibarca zenci, PC) yalnýzca dert
çýkarýr, bir iþe de yaramazlar" dedi. 

Akþam Tel Aviv'e dönerken, Zeev bitmek bilmeyen sorularýmý
býkmadan yanýtlýyordu.  "Buraya gelenler zorluklardan, fakir ülkelerden
kaçan Yahudiler. Doðrusu eskisi kadar da kucak açýp beklemiyoruz.
Dünyanýn heryerinden göç oldu buraya. Ençok da 1950'lerde.
Gruplararasý evlilikler giderek yaygýnlaþtý. Bu kadar güzel kadýnlarýn
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çoðalmasý, genç kýzlarýn çoðunun biçimli ve güzel olmasý bana kalýrsa
yeni bir genetik harmanýn ürünleri. Göçlerin sonuncusu  Sovyetler
Birliði ve Habeþistan'dan oldu. Habeþ Yahudileri sorun yarattý tabii.
Yani bütün herþey bir yana, þununla yüzleþmeliyiz: bu göçmenler
siyah!" Ürettikleri portakallardan ailelerine, yemeklerine, dinlerine ve
dillerine dek arý bir ýrk olma özelliði taþýyan Yahudilerin belki de bu
özellikleri yüzünden: Roger Penrose'un akýl ve beyin üzerine yazdýðý
yeni kitabýný ararken kitapçýlarda mutlaka rastladýðým Richard
Dawkins'in Bencil Gen (The Selfish Gene) adlý kitabýnýn popülerliði
anlaþýlabilirdi.

Hayfa'dan güneye doðru iniyoruz. Saðýmýzda Akdeniz, sol
tarafýmýzda çöl. Bir süre sonra ufak bir yerleþim yeri ve bir bina
üzerinde kocaman bir yazý: Fanny Kaplan Center.

ama Fanya Kaplan
nasýl öldü diye sorsak sanýrým
iþimiz fazlasýyla ciddileþir.
Üç Firenk Havasý, Ýsmet Özel

Burada da hayat alýþageldiðimiz gibi. Yani ekmek parasý peþinde
insanlar, yol yapan iþçiler, ucuz iþgücü sömüren patronlar, tüccarlar,
posta memurlarý, balýkçýlar, akademisyenler, az para alýp "ayýþýðýnda"
ek iþ yapan üniversite profesörleri, bakkallar, askerler ve polisler var.
Yani "Yahudi Mitosu"nu güçlendirecek imgeler deðil, ve bildiðimiz
hayatýn ta kendisi ve onu yaþayan insanlar. Hayat her yerdeki gibi
daha deðiþik. Yaygýn din öðeleri ve askeri alýþkanlýklar özgün bir
farklýlýk katýyor buna. Dergilerdeki kiralýk kadýn reklamlar þaþýrtýyor:
Yahudi fahiþeler- mümkün olabilir mi bu?

Zion Daðýnýn yanýbaþýnda Kudüs, sanki din savaþlarýnýn tüm tarihini
barýndýran, izler saklayan bir kent. Semavi dinlerin sunduðu dingin ve
uhrevi havayý solumayý beklerken, tüm dinlerin varoluþ ve egemenlik
kinini duyuyorsunuz. Yahudilik, bu anlamda sýnýrlý bir barýþý özünde
içeren din olsa gerek. Dinlerini deðil ikna veya zorlamayla, hiçbir
þekilde yayma olasýlýklarý yok. Ancak ýrklarýnýn sürekliliði dinlerini
yaþatýyor, ve dinleri gereði "vaadedilmiþ topraklar"a sahip olmak
dýþýnda din temelli bir saldýrganlýklarý olmasa gerekir. Ama anladýðým
kadarýyla, iþte tam bu "vaadedilmiþ topraklar"ýn sýnýrlarý din, siyaset ve
savaþýn ortak temasýný ve esnek/ ayarlanabilir egemenlik nedenselini
oluþturmaktadýr. Ve bu yolla da 2500 yýl sonra tekrar devletleþmiþ.
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Yahudi Ulusu'nun "güncel ve sýradan" siyasal etkinliklerini
sergileyebilmeleri saðlanmýþtýr. Siyonizmin (Zion Daðý'na kavuþmayý
hedefleyen Yahudi ideolojisi) ve Museviliðin simgelerinden birisi olan
ve David'in yýldýzý olarak bilinen altý köþeli yýldýzýn ne olduðunu Orhan
Þaik Gökyay'ýn Gergedan Dergisinde yayýnlanmýþ olan Týlsýmlý
Gömlekler adlý yazýsýndan hatýrlýyorum. Osmanlý Padiþahlarýnýn
gömleklerine de iþlenmiþ olan bu yýldýz, Süleyman Peygamber'in
mührü olarak anlatýlýyordu: Üstüste yerleþtirilmiþ iki eþkenar üçgen
biçimindeki bu mühürle, Süleyman Peygamber'in türlü yaratýklarý
buyruðu altýna aldýðýna inanýlýyor. Yahudilerin arasýndaki yaygýn
inanca göre bu yüzük/ mühürün köþelerinde Musa, Harun, Yakup,
Davud, Ýshak ve Ýbrahim peygamberlerin adlarý kazýlýdýr. Zeev'e
"Madem temel öðreti tüm Yahudilerin Zion Daðý'na kavuþmasýný
hedefliyor, Ýsrail'e gelenler arasýnda çatýþmalar oluyor mu?" diye
soruyorum, "Ne de olsa bu topraklar için hayatlarýný, yýllarýný,
emeklerini vermiþ insanlar ve bir anda bu olanaða hazýr konanlar var".
"Bu tür bir hoþnutsuzluk  belirmeye baþladý" diye yanýtladý Zeev, "Artýk
Yahudi olmanýn geçer koþullarýndan en önemlisi dil ve þive olarak
kabul görüyor. Saygýnlýk, daha iyi Ýbranice konuþtukça artýyor.
Beceremeyenler burada daha az Yahudi sayýlýyorlar".

Kudüs'te dolanýrken, eðer Haçlýlarýn zaman aralýðýnda
süzgeçlerseniz gördüklerinizi, sürekli olarak Umberto Eco ve Foucault
Sarkacý'ný anýmsarsýnýz. Haçlý askerleri, Templar þövalyeleri cirit
atmaktadýr çevrenizde. Ortak gizlerden, belki de komplo kuramýnýn
parçalarýndan Süleyman Mabedi'nin/ Hazinesi'nin peþinde birtakým
içrekçiler. 95. bölümde, Prag Mezarlýðý'nda Ýsrail'in 12 kabilesinin
temsilcilerinin 1800'lerde dünyayý ele geçirme planlarýný açýkladýðý
toplantýya iliþkin bir öykü anlatýlýyordu. Gezi rehberimiz 12 kabilenin ve
Ýsrail'in tarihine iliþkin bilgiler verirken, "Türklerin de 13. kabile
olduðunu biliyor muydunuz?" diye sordum, Koestler'in iddiasýný
kastederek. "Bu bir þakaysa, lütfen söyle!" diye çýkýþtý, ve ekledi:
"Gerçekten de, Kral David'in 13 oðlu olduðu ve kutsal kitapta 12sinden
sözedilip, 13. oðlunun sýr olduðu söylenir." 

Uzak nedir?
Kendisinin bile ücrasýnda yaþayan 
benim için
gidecek yer ne kadar uzak olabilir?
Mataramda Tuzlu Su, Ýsmet Özel
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Niyetlendiðim bu deðildi.
Bir uzak yolculuða çýktým
ve bambaþka bir yolda
buldum kendimi. Ýstediðim,
bu hýrçýn ve zor
dönemeçteki duygularýmý
dile getirmekti, olmadý.
Tüm bu yolculuk boyunca
Ýsmet Özel'in Of Not Being
a Jew adýndaki þiirini
gönlümden ve
yanýbaþýmdan eksik
edemedim. Ve sevgili
dostum Marek Lasman'dan
çok þey öðrendim, yakýnlýk
gördüm. Teþekkürler.



Ýki Poker Çeþitlemesi
Sýfýr Toplamlý Ýki Kiþilik Oyunlarýn minimaks kuramý, bu tür oyunlar için her

zaman geçerli iyi stratejilerin olduðunu öngörse de, bunun hesaplanmasý çetin bir
sorundur.*

J von Neumann et al., Two Variants of Poker, 
JvN Collected Works V6, Pergamon Press, 1963, pp 50

Oyun, baþlangýcýndan bu yana dünyayý yönlendiren bir doðal
görüngüdür. Maddenin þekillenmesinden maddenin yaþamalanýna
dönüþtürülmesine, ve insanlararasý toplumsal davranýþlara, her an
yüzleþtiðimiz bir görüngü. Oyunun tarihi, zamanýn baþlangýcýna
dayanmaktadýr. Büyük Patlama'yla yayýlan enerji herþeyi devinir kýldý,
hiç bir zaman durmayacak bir maddesel girdap yarattý. Düzenleyen
güçler/ yasalar, bu süreci denetleyerek, olasýlýklarý uysallaþtýrdý. Sonuç
katý kristallere deðil de yaþam düzenine döndü. Baþlangýçtan beri
olasýlýk, düzenleyen yasalarýn ayrýþmaz parçasý oldu. 

Þans ve kurallar oyunlarýn temel öðeleridir. Ýlk önce temel
parçacýklar, atomlar ve moleküller arasýnda baþlayan oynaþma, þimdi
sinir hücrelerimizde sürüyor. Ýnsanoðlu oyunu kendi uydurmadý ama
"oyun ve yalnýzca oyundur insaný tamamlayan".(1)

Karmaþýk dizgelerde, eðer yöneyi (vektörü) bir baþka yola itmeye
kalkýþýrsanýz, baþkalarýnýn etkilerini de gözetmek durumunda
kalýrsýnýz. Baþkalarýyla etkileþim ya da çatýþmalarda nasýl
davranýlacaðýný öneren akýlcý bir kuram pek de hoþ olurdu diye
düþünen J. von Neumann ve O. Morgerstern, Oyunlar Kuramý ve
Ekonomik Davranýþ The Theory of Games and Economic Behavior,
1944 adlý bir kitap yazdýlar. Kuram oyunlar üzerine kurulmuþtu,
çatýþmalar üzerine deðil..

Çatýþma, kör dövüþünde olduðu gibi, her an her tarafýn herþeyi
yapabildiði süreçtir. Oyunda (örneðin satranç, poker) ise taraflar bir
anda belli sayýda sýnýrlý adýmlar atabilirler. Olasý adýmlar oyunun
kurallarý ya da durumun pratikliðiyle sýnýrlýdýr. Örneðin bir ordu
komutaný bir anda tüm savaþçýlarýna ayný komutlarý yayamaz ve bir
takým seçenekleri elemek zorunda kalabilir. (Bir oyun: Öyle bir dizi
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iletiþim kuralý bulun ki, belirsiz ve sonlu sayýda asker, ayný hizada
beklerken, bir baþta duran komutanýn ateþ emrini ayný anda yerine
getirebilsin -Tuðrul Anýldý'nýn Automata Theory anlatýlarýndan).

Oyunlar kuramý konusunda genel fikirler edinmek için iki-kiþilik basit
oyunlarýn özelliklerine bakmalý. Bu iki kiþilik oyunlar þöyle sýnýflanabilir:
Tam ya da eksik bilgi içeren oyunlar; sýfýr toplamlý ya da toplamý sýfýr
olmayan oyunlar. Tam bilgi içeren oyunlarda her oyuncu, karþý
oyuncuya açýk tüm bilgiye sahiptir; satranç gibi. Eksik bilgi
oyunlarýnda, karþý oyuncuya açýk bilgi ancak kestirilebilir, poker gibi.
Sýfýr toplamlý oyunlarda, kayýp ve kazanç toplamý sýfýrdýr. Yani bir
tarafýn kazandýðý deðer diðerinin kaybettiðine eþittir. Sýfýr toplamlý
olmayan oyunda herkes kazanabilir, kaybedebilir, ya da farklý deðer
deðiþimleri olabilir. 

Harvey Brooks, R. C. Lewontin'in yeni bilgilerin politik ve ekonomik
erk tarafýndan kullanýlarak, erkin tekellerde yoðunlaþýp, en azýndan
þimdiki toplum düzeninde kötülük içerdiðini, iddia ettiði 'Modern
Zamanlarda Bilim Yaþayabilecek mi?' adlý makalesinde sýfýr toplamlý
bir oyunla uðraþtýðýmýzý söylüyor (Science 177, 1972). Bu, her bilimsel
geliþmenin güç, özgürlük ve zenginliði bir grup için artýrýrken
diðerlerinden almasýný gerektiren bir yorum. Oysa, Brooks'a göre,
özellikle 20.yy'daki bilimsel devrim, toplumsal ve ekonomik oyunlarý
sýfýr toplamlý nitelikten, herkesin kazandýðý bir duruma getirmiþti.
Böylece bilimsel bilgi, bir azýnlýk erkini artýrmak iþlevini yitirip, yaygýn
bir gönenç kapýsýný açýyordu. Yine de yalýtýlmýþ sorunlara yapay
dünyalarda çözümler bulan kuramsal tasarýmlar, gerçek dünyaya
uygulanýrken çözüm umudu neredeyse tükeniyor. Böylesi iyi
tanýmlanmýþ (gibi) bir sorunun çözümü bile neredeyse olanaksýz. Ve
kiþisel, geleneklerle ideoloji ve politikalarla bezenmiþ seçimler ancak
yanýtý yeðleme nedenimiz oluveriyor.

Þans oyunlarýnda ya da gengüdüm (strateji) oyunlarýnda ya da her
ikisini içeren oyunlarda birçok olasý seçimlerle yönlendirildiði için,
oyunun her bir andaki yolu "tarihsel" olarak eþsizdir. Ardýþýk adýmlar,
oyunun izleyebileceði karar aðacý dallarý boyunca yeni yollar açar.
Oyunun niteliðine göre karar aðacý dallanmasý olasýlýklarla, karþý
oyuncunun gengüdümüyle veya bunlarýn bileþkesiyle oluþur. Oyun
kuramý, herhangi bir durumda, eniyi (optimal) gengüdümün ölçütünü
belirler. Bu ölçütler ekonomik ve politik sorunlarla baþedebilme yolunu
da gösterebilir. 
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Sýkýlanlar için tek kiþilik oyun: 0.1 mm kalýnlýðýnda büyük bir parça (çok

büyük) kaðýdýnýz var ve gezmek istiyorsunuz. Sonlu ve sayýlabilecek sayýda

hareketle aya gidebilir misiniz (Dünya yüzeyinden ayýn yüksekliði yaklaþýk

300.000 kilometredir)? 

Doðadizgeden Endüstriyel Topluma

Ekonomik bir sistem, bir doðadizge gibi, birtakým deðiþkenlerle
tanýmlanabilir. O halde, Oyunlar Kuramý temel alýnarak, eniyi (optimal)
çözümler öneren iliþkiler kurulabilir. Bu iliþkilerin benzerlerine denge
dýþý ýsý dinamiði dizgelerinde de, rastlanmaktadýr. Böylece analitik ve
niceliksel ekonomik çözümlemeler için bir yöntem
oluþturulabilmektedir. (Þuna dikkat etmeli: Tüm kuramsal yapýlanmalar
ve çözümlemelerde olduðu gibi, oyun kuramý da yalýtýlmýþ olmayan
gerçek dünya sorunlarýna tam çözüm sunmaktan henüz uzaktadýr). 

Nobel ödülü töreninde yaptýðý konuþmada MIT'den ekonomici Paul
Samuelson, Le Châtelier ilkesini örnek alarak, niceliksel analitik
ekonomi uygulamarýn ana hatlarýný sunmuþtu (1970). Böylece ýsý
dinamiðinin denge koþullarý ve ekonomideki eniyileme ölçütü
arasýndaki koþutluklar belirleniyordu. Max Planck ve Carl Wagner
tarafýndan kesin tanýmý yapýldýðý þekliyle Le Châtelier ilkesi, dýþ
baskýlar ve gerilemelere karþý, fiziksel bir dizgenin nasýl tepki
göstereceðine iliþkin geçerli bilgi saðlar. Örneðin, kimyasal denge
durumundaki bir sistem, sýcaklýk, basýnç ya da bileþenlerinin
deriþimlerindeki bir deðiþikliðe karþý, en az gerginlik yönüne doðru
denge koþullarýný kaydýracaktýr. Çok ama çok kabaca benzetilirse,
serbest ekonomide, ücretlerin ya da fiyatlarýn artmasý her zaman
tüketimi azaltacaktýr. 

Ekonomideki benzerliklerle birlikte, doðal düzen, doðadizgede oyun
kuramý betimlemeleriyle yorumlanabilir. Sonuçta, kullanabileceðimiz/
dönüþtürebileceðimiz sýnýrlý zenginliklerimiz/ kaynaklarýmýz var. Bitki
örtüsü ancak güneþ ýþýnlarýnýn günlük ve yýllýk sýnýrlý enerji aktarýmýyla
toprak dönüþümü yapabiliyor. Ve doðanýn ekolojik dengesi bu dizeme
(ritm) uyarken, teknoloji, bu dengeyi bir çok cephede bozmuþtur.
Doðanýn saðladýðý fosil yakýtýn tükenmesine pek az kaldý. Yenilenemez
enerji kaynaklarýný tüketmek bir çok þekilde sorun çýkaracaktýr.
Endüstrinin tümü bu enerjiyi ve kaynak ürünlerini dönüþümüne
dayanmaktadýr. Doðadan gelen hammadde ve enerji kaynaklarýný
tutumlu deðerlendirmenin bir yolu da atýk deðerlendirme ve geri
dönüþtürümdür. Bu çok daha büyük enerji kaynaklarý gereksinimini
doðuruyor. 
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Ýnsanoðlu, bir önemli kararýn eþiðinde. 

Ne olacak bu dünyanýn hali? 

Dünya Sistemi ve bunu anlamak, yorumlamak eniyi gengüdümü
geliþtirmeleri için çalýþan MIT'teki Club of Rome grubu zaman zaman
öneriler sunuyor. Bu öneriler denge  koþullarýný bozmadan doðal
kaynaklarýn paylaþýmý, toplumsal gengüdümlerin uygulanmasýna
iliþkin. Mesarovic ve Pestel'in raporu oldukça yaygýn ilgi gördü, amaç
genç kuþaða þunlarý aktarmaktý: 

· Dünyasal sorunlarý nesnel ve ayrýntýlý olarak irdelemenin ne denli
önemli olduðunu;

· Bu alandaki sorunlarýn çokluðu ve çekiciliði ve bilgisayara veriler
göndererek deðil ancak yeni fikirlerle çözümlenebileceðini;

· Politik arenada sloganlar atmanýn verimsizliðini: Gerekli ve istenen
sonuca ulaþmak için toplumun ve tüm doðadizgenin dengesini
bozabilecek sýnýrlamalarý haykýrmak, nedenini ve nasýl yapýlacaðýný
bilmeden yalnýzca tehlikeler getirecektir! 

Bu tür öneri ve uyarýlarýn genelgeçer yorumu, ekosistemlerdeki
düzenleme örneðine dayanýyor. Eðer yalnýzca ekolojik çözümlerse
geçerli olan, herþeyi gidiþine býrakmakla dengeyi koruyabiliriz. Ama
neyazýk ki, insanca terimlerle, bu kabullenilemez. 

Büyümeyi sýnýrlamak -nüfus artýþý, enerji kullanýmý, anaparanýn
harcanmasý, hammadde iþlenmesi ve doða/ çevre kirliliði gibi çeþit
çeþit görüngüye uyarlanabilir. Ve sorunu çözmenin adaletli yolu pek de
kolay ayrýmsanamaz. Ama eðer, bir öncelik vermek gerekse, nüfus
artýþýný denetlemek önde gelecektir. Bu kaçýnýlmazdýr. Çevresel
kirlenmeyi yalnýzca endüstrileþme ve geliþen teknolojiye baðlamak,
olsa olsa haksýzlýktýr. Milyonlarca insanýn yaþadýðý þehirlerde otoyollar
ve arabalar yerine atlar kullanýlsaydý, sorunlarýnýzýn ne olacaðýný
kestirebiliyor musunuz? Büyüyen çevre kirliliðine çözüm yine, en geniþ
anlamýyla Ýnsanlarýn yönlendirdiði biyolojik ve ekolojik denetim
süreçlerini de içeren teknolojide yatýyor.

Bu yöntemler toplumsal yapýnýn deðiþimini de zorlamaktadýr.
Örneðin sýnýfsal yapýlarýn düzenlenmesi, güç daðýlýmý ve paylaþýmý
gibi. Akýlsal eniyilemelerimiz, önerdiðimiz çözümlerin tüm
diðerlerinden (ortalamalarýndan) daha iyi olduðunu öngörür. Burada
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demokrasiye özgü sorunlar beliriyor. Çünkü demokrasi, deðerlerin
ortalamalarýyla iþlevselleþiyor. Bir dizi sayýnýn ortalamasý, dizinin en
küçük sayýsýndan büyük, ama en büyük sayýsýndan da küçüktür.

Demokrasiler, kararlarýn en iyi olduðuyla deðil, nesnel insan
yargýlarýnýn öznel sýnýrlamalarý olduðu anlayýþýyla iþler. Demokratik bir
devlet, yurttaþlarýna (kendi varlýðýný tehlikeye düþürenler dýþýnda) tüm
özgürlükleri verebilir -abartý için affedin. Demokratik yasalar, kiþinin
özgürlüklerini ve etkinlik alanýný korumakla birlikte, organize gücün
daðýlýmýný da engellemek zorundadýr. Güç, Burkhardt'ýn söylediði gibi
doðasý gereði kötü olmak dýþýnda, otokatalitik (kendikendini
hýzlandýran) niteliðiyle kendi kurallarýnca yayýlýr. Güç çoðaldýkça
yayýlma hýzý artar ve dengeye kolaylýkla ulaþýr. Bir kez kararlý konuma
ulaþýnca da kendi varlýðýný ve kurallarýný yaþatmak asýl iþlevi olur. 

Çok Çok Çoðaldýk

Ýnsan nüfusundaki patlama, yaþam oyununda derin bir sorundur.
Dinamikleri ve çözümleri çok sayýda deðiþken ve bir o kadar da sorun
içerir. Þu anda bir felaketin eþiðinde olduðumuz apaçýktýr, nüfus artýþý
hiperbolik bir eðri izliyor. 

1600'lü yýllarda insan nüfusu iki-üç yüz milyondan beþyüz milyona
ulaþtý. Sonraki iki yüzyýlda bir milyara (1800'de) ve 1930'da iki milyara.
1975'te dört milyar ve bugün altý milyar insan yaþýyor dünyamýzda.
Eðer eþit zaman aralýklarýnda sayýlar katlanýyorsa bu üssel
(exponential) büyüme yasasýyla tanýmlanýyor. Bu yasanýn temelinde
otokataliz ya da kendiliðinden üreme vardýr. Eldeki nicelik (bir uranyum
öbeðindeki nötronlar, kültürdeki bakteriler, insanlar, anapara, bilgi ya
da haber) kendi üretimini programlayacak, düzenleyecek ve
hýzlandýracaktýr (kataliz). Bugünkü dünya nüfusu üssel büyümeden
daha büyük artýþ yaþamaktadýr. Doðum sayýsý ölüm sayýsýný aþmýþ ve
ortalama ömür uzamýþtýr. Artýk, dünya nüfusunun katlanmasý, bir insan
yaþamýndan kýsadýr. 

Uzaysal olarak sýnýrlý bir çevrede büyüme doyuma ulaþtýðý bir üst
sýnýr vardýr. Büyümenin hiperbolik ivmesi için sýnýrlamalar ve denetim,
belli oyun kurallarýný izlemelidir. Küresel sýnýrlamalar insan türünün
yokolmasýna varabilecek sonuçlar doðurabileceði gibi, geri dönülmez
tür kaymalarýna da neden olabilir. Oyun kuramlarýyla anlaþýlan, nüfus
denetiminin yerel önlemlerle saðlanmasý gereðidir. 
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Sýnýrlý kaynaklarýn eþit deðil hakça paylaþýmý, toplumsal barýþ ve
gönence ulaþýlmasý güzel bir düþülkenin temelleri. Politik söylem ve
söylenceler, herþeyin doðal akýþýna býrakýldýðý toplumsal düzenlerde
elbette demokratik katýlým yöneylerini belirler. Oysa büyümenin
dönülemez ve süper üssel niteliði artýk politik söylemleri geçersiz/
yetersiz kýlýyor. Aklýmýza sarýlmanýn zamanýdýr. Akýl bize oyunun
kurallarýný öðrenmemizi ve adýmlarýmýzý tutarlý ve az da olsa bilerek
atmamýzý saðlayacaktýr. Büyümenin ve diðer öncelikli süreçlerin
kurallarýný belirlemek demokrasi oyununu kurallarýna göre oynamak. 

Topraktan gelip topraða gittiðimiz doðru. Ama topraðýn bize vereceði
kalmadýðýnda çocuklarýmýzý yemek, ahlaksal bir geçerlilik kazanmadan önce
akýl yolunu seçmek zamanýdýr. 

Kaynakça:
1) F von Schiller, On the Aesthetic Foundation of Mankind, 1793
2) Laws of the Game- M. Eigen and R. Wintler 1975, Harper Books.
3) Tools for Thought- C. H. Waddington 1977, Paladin.
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Epiderya

Yaþam, dünya üzerindeki en genel salgýnýn adýdýr.

Geri kalan tüm biçimsel evriþimler, çeþitlenmeler ve ekinsel
geliþimler, yaþamýn - yani büyük salgýnýn alt kümeleridir. Salgýn,
dirimsel bir belitle baþlarsak tanýmlamaya (ki öznel seçimim bu
olacaktýr); devinen, evrilen, tanýmlý ömürleri olan ve iletiþebilen canlý
öðe kümelerindeki biçimsel yapýlanmalarýn tanýmýdýr. Ölçülebilmesi,
yani belirlenip kavranmasý ancak biçimsel deðiþimler ya da
ayrýþmalarla olasýdýr. Salgýn, etkilerinin ölçümlenmesine kadar,
zamansal bir geliþim izler. Öðeler arasýnda iletiþim zorunludur. Ýletiþim
olmaksýzýn biçimsel deðiþim kurallarýný aktarmak olasý deðildir.
Biçimsel deðiþim kurallarý dirimsel varlýklar için genetik, ekinsel yapýlar
için mematik ("mem"ler, ekinsel anlamda ileti birimleri olarak R.
Dawkins tarafýndan önerilmiþ, dirimbilimsel "gen"lere karþýlýk gelen
varsayýmsal nesnelerdir) olabilir. Devinim, iletiþimin türevi sayýlabilir.
Maddesel aktarým, ya dirimsel parçacýklarýn devinimiyle, ya da uzun
erimlerde canlý türlerin devinimiyle olanaklý kýlýnýr. Bir salgýnýn
zamansal geliþimi gözlenirse, etkilenen bireylerin sayýsý ve zaman
arasýnda, sýfýrdan baþlayan ve üssel olarak yükselen, en üst sayýsal
deðerine eriþtikten sonra üssel olarak azalan, sýfýr veya küçük deðerde
seyreden bir iþlev bulunacaktýr. Üssel artan bölümünde, iletiþim ve
etkileþimin gücü ve hýzýyla orantýlý olarak salgýn yayýlacaktýr. Bu artýþ
döneminin hýzý salgýnýn doðal zaman deðiþmeziyle, yani etkilediði
bireyin de "bulaþtýran" olma zamanýna doðrudan ve üssel olarak
baðlýdýr. Azalma dönemi, yani salgýnýn sönmesi, bulaþtýrýcý öðeleri
yokeden çevre etkenlerin gücüyle ilintili olarak üssel bir deðer alýr. Son
evrede, salgýný betimleyen özellikler belli bir sýnýr deðeri alarak
duraklar. Artýk salgýn özelliklerini ve bulaþtýran öðeleri taþýyan bireyler
ya tamamýyla yok olmuþ, ya da ölenler (yok olanlar) ve yeni
taþýyanlarýn oraný bir sayýya yakýnsayarak, deðiþmez bir deðere
kilitlenmiþlerdir. Salgýnlarýn dinamikleri karmaþýk sistemleri modelleyen
matematiksel denklemlerle tanýmlanabilir. Bunlara örnek olarak,
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ekosistemlerdeki denge koþullarýný betimleyen Lotka-Volterra
denklemleri verilebilir. Av-Avcý modelleri olarak da bilinen bu
denklemler, çatallanan çözüm kümeleri ve garip çekicilerle, kapalý bir
sistemdeki devinimi sýnýrlý da olsa çözümleyebilmektedir. 

O halde, canlý bireyler arasýndaki etkileþim, ilettiði öðelerle biçimsel
bir deðiþime ve yaygýnlýða yol açtýðýnda salgýn baþlamýþtýr. Yaþam
böylesi bir salgýndýr iþte.

Yaþam salgýnýndaki en baskýn alt salgýn kümesi insan salgýnýdýr.
Ýnsan salgýnýnýn büyüklüðü mutlak sayýsal deðerinden çok, çevresel
etkisiyle deðerlendirilmelidir. Ve bu salgýnýn, örneðin dinozor
salgýnýndan pekçok nitel ayrýmý vardýr. Dinozor salgýný, tüm diðer
iletiþim/ etkileþim süreçlerinde olduðu gibi bir süreç izlemiþ ve baþka
yaþam türlerinde olduðu gibi mutlak bir yok oluþla sonlanmýþtýr. Elbette
dinozor salgýnýnýn alt kümesi olan bir çok salgýn yaþanmýþ olabilir:
dinozor vebasý, dinozor hummasý, dinozor veremi gibi. Ama insan
salgýnýyla dinozor salgýný ve diðer canlý türü salgýnlarý arasýndaki
ayýrdedici olgu memsel salgýnlardýr. Ýnsan salgýnýnýn alt kümesi olan
hastalýk salgýnlarý dýþýnda genetik temellere dayalý salgýnlar ve ekinsel
salgýnlardan sözedilebilir. 

Nedir ekinsel salgýnlar? Düþünsel ürünlerin, öðretilerin ve
söylencelerin yayýlmasý, evrilmesi, kuþaklar arasýnda aktarýlmasý
ekinsel salgýnlardýr. Kurumsal yapýlarý ve dinamikleri dirimsel
salgýnlarla aynýdýr. Ayrýþmasý, iletilen etkileþim nesnesindedir: birisinde
virüsler, bakteriler gibi fiziksel (kendiliðinden çoðalma, bilgi taþýma
özellikleriyle canlý olabilir) nesneler taþýyýcý/ bulaþtýrýcýyken, diðerinde
memler, öðreti veya söylencelerdir. Bu ekinsel etkileþim ve evrim,
bireyler arasýnda ekinsel kural ve bilgiyi taþýmak/ yaymak için çeþitli
mekanizmalara dayanmaktadýr. Hayalet Gemi böyle bir mekanizmanýn
parçasýdýr. Bir takým düþünceler, insan topluluklarýnda yayýlýrken,
diðerlerinden daha baþarýlý olacak ve baskýn çýkacaktýr. Daha
yaygýnlaþmalarý birçok etkileþim kuralýna baðlý olabilir: daha yaygýn ve
daha gürültüsüz bir iletiþim ortamýnda olmalarýna; insan beynine ve
evrimine daha yatkýn içerik ve kurallar içermelerine; son kertede, insan
salgýnýný güçlü kýlacak kýlgýn öðeler ve yöntemler sunmalarýna  (bencil
geni doyurma). Ýletiþim ortamýnýn özellikleri en azýndan dil, yerel ekin
ve coðrafyaya baðlanabilir. 
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Richard Dawkins'in bir yorumuna göre bu ekinsel salgýnlardan en
önemlisi din salgýnýdýr. Din, bir akýl virüsüdür Dawkins'e göre, yani grip
ya da sarýlýk gibi hastalýklar oluþturan nesnelerin ekinsel karþýlýðý.
Ekinsel virüsleri beyinsel üretimin geliþmesi ve çoðalmasýyla
çeþitlendirdiðimiz ortada. Salgýnlar çeþitlenmekte ve türümüze (insan)
yatkýn ya da karþý olduðunu bile belirleyemiyoruz. Örneðin kol saati
salgýný! Yaþamsal çizgiyi saatler,dakikalar ve saniyelere bölmek ve
izlemek 'þeyi'. Bu, insan türünü yaþatmak ve güçlendirmeye yarar mý
bilinmez. Ama düþünsel salgýnlarý, öðretileri güçlendirir þüphesiz: okul
salgýnýný (sabah okula gitmeyi, düzenli yeni salgýn nesneleri 'öðrenme'
ve 'aktarma/ bulaþtýrma' yeteneklerini geliþtirmeyi); saat 19:30'daki
televizyon salgýnýnýn alt kümesi olan pop müziði salgýnýnýn etkileþimini;
9:40'da nükleer enerji kullanýmý salgýnýný engelleme salgýný
toplantýsýna katýlarak bulaþýcý yeni düþünsel nesneler toplamayý...
Düþünsel salgýnlar ve ekinsel nesneler belki de sayýca dirimsel
benzerlerini kat kat aþmýþtýr. Çeþitlenme ve etkileþim, yeni iletiþim
teknolojisi salgýnýyla birlikte akýl dýþý ölçeklerdedir. Düþünsel
salgýnlarýn nesneleri fiziksel olmasa da, yansýmalarý olabilir. Örneðin
kentleþme salgýný, teknoloji salgýný, otomobil salgýný gibi. 

Ekinsel salgýnlarýn, dirimsel salgýnlar ve evrimlerden farklý olarak
belirgin/ anlaþýlabilir bir amacý olmayabilir. Oysa insan bedeninin
amacý, evrimleþme nedeni, insan DNA'sýný yaþatmak, gelecek
kuþaklar(ý)da varetmektir. Atalarýmýz yaþamak için bir takým akýlcý
yetenekler geliþtirmiþti. Ama beyin, büyük olasýlýkla akýlcý olmaktan
çok, dýþ dünyaya, aya, yýldýzlara birtakým simgesel anlamlar yükleyen
bir araçtý. Evrensel bir ekin olarak din, büyük olasýlýkla bugün de çoðu
insanýn asýl yeðlediði beyinsel iþlem kipidir. Akýlcý bilim bir azýnlýk
ilgisidir çoðunlukla. Felsefe antik Yunan'da çýktýysa da, bilimsel
düþünce salgýný Avrupa Tarihi'nde 16. ve 17. yüzyýllarda doðdu.
Bilimsel düþünce virüsü bir takým insanlarý etkileyerek, baþka iþlemler
yapan sinir hücrelerinde yeþermeye baþladý. Mantýksal olarak evrimsel
seçim, akýlcý beyinleri baskýn kýlmalýydý. Bilimsel  akýlcýlýk, bilimdýþý
safsatadan daha üretkendir. Ýnsanlara ve þeylere daðlarý/ denizleri
aþýrtýr, aya ve fezaya götürür. Varolma savaþýnda (bir diðer anlamda
salgýný yaymada) akýlcý insan örnekleri olaylarý nesnel olarak
deðerlendirip sonuçlarý eniyilemeye çalýþacaktýr. Onlar verimleri ve
güçleri fizik yasalarýyla öngörülen savaþ araçlarý üretirken, tinsel virüs
salgýný yaþayan çaðdaþlarý hokus-pokusla yetinecektir. Bu savaþ insan
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kümeleri arasýnda olmayabilir. Tür içi hastalýk salgýnlarý (ilaç, tütsü,
cerrahi, büyü, fal, biyoenerji, burçlar, ektoplazma, mikroplazma....) ya
da doðal görüngüler (yaðmur duasý, yaðmur bombasý...) için de çeþitli
seçimler yapýlabilir. 

Okullar, belirlenmiþ ve kanýtlanmýþ/ onaylanmýþ ekinsel virüslerin
beyne salýndýðý yerlerdir. Yaygýn ve görsel/ iþitsel iletiþim araçlarýyla
ekinsel bulaþma etkin olarak saðlanmakta ve çeþitlenmektedir. Ekinsel
virüsler, insan kümeleþmelerini de belirlemekte ve insan kümeleri
arasýndaki gerilimi de oluþturmaktadýr. Böylece tür içi çekiþmeler ve
belirli öðretilerin görece olarak güçlenmesi daha geniþ çapta bir akýlcý
salgýn oluþturmak üzere kararsýz dengeye gelmektedir. Bu kararsýz
denge çok boyutlu, çok bilinmeyenli, çok zor, deðiþkenleri çok baðýmlý
ve zamanýn hýzlý iþlevlerini içeren denklemler kümesi ile tanýmlanabilir.
Ekonomik, toplumsal, ekinsel, siyasal, tarihsel içerikleri bir yana, bu
kararsýz denge, kümelerarasý silahlanma ve savaþ tasarýmlarý ile
korkunç olasýlýðý gösteriyor:

Ýnsan salgýný  her  an sonlanabi l i r !       

PostScriptum

DNA molekülleri, yani genler, bu dünyada hüküm süren kopyalayýcý
ve ölümsüz, ya da ölümsüz sýfatýný hakedecek kalýtým varlýklarýdýr. Biz
canlý, taþýyýcý bireylerin ömürleri onyýllarla ifade edilebilirken,
dünyadaki genlerin ömürleri binlerce, milyonlarca yýlla ancak
anlatýlabilir.

Ama bu gezegende yeni bir kopyalayýcý (replicator) varlýk doðuyor.
Hala yeni, hala çocukluk evresinde. Bu yeni yaratý ortamý insan
ekinidir. Ve bu kopyalayýcýya bir isim, bir taným vermek gerekir.
Konulacak isim ekinsel iletimi anlatacak birþey olmalýdýr. "Gen" gibi
ses verecek bir isim, Yunanca taklit'ten "mimeme"nin bozulmasýndan
çýkarýlarak "meme" (benzer þekilde Türkçe'de "mem" olabilir mi?)
konulabilir.

Memlerin örnekleri müzikte, öðretilerde, modada, köprü
tasarýmýnda bulunabilir. Gen denizinde, genlerin spermler ya da
yumurtalarla bedenden bedene kendilerini aktarmasý gibi; memler de
mem denizinde, en geniþ anlamýyla taklit denilebilecek bir süreçle
beyinden beyine aktarýlýr. 
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Memler için "yaþayan nesneler" tanýmlamasý kullanýlmalý: iðretileme
olarak deðil, teknik olarak. Döllenmiþ bir mem akla girdiðinde,
kelimenin tam anlamýyla beyin asalaklanmýþ olacaktýr. Aynen bir
virüsün, konakçý hücrenin kalýtsal mekanizmalarýnda asalak olmasý
gibi, beyin de memin iletimi ve yayýlmasý için bir konakçý
durumundadýr. 

"Ölümden sonra hayat inancý" memi, gerçekten de fiziksel olarak
milyonlarca kez, insanlarýn sinir sistemlerinde bir yapý olarak tüm
dünyada yankýlanmayý sürdürmektedir. Sokrat'ýn bugün dünyada belki
bir iki tane geni dolanmaktadýr. Ama Sokrat'ýn, Leonardo'nun, Ýsa'nýn,
Gautama'nýn memleri canavarlar gibi yaþamayý sürdürüyorlar.

Kaynakça:
1. Infected with Science M. Ridley New Scientist 1994
2. Ontogeny & Phylogeny S.J. Gould 1977 Harvard University Press
3. Bifurcation Theory Ed. O. Gurel, Annals of New York Academy of Sciences vol.

316
4. Darwin's Dangerous Idea Daniel C. Dennett 1995 Simon & Schuster
5. The Mind's I D.R. Hofstadter, D.C. Dennett 1981 Penguin
6. Bencil Gen R. Dawkins, 1995 TÜBÝTAK Yayýnlarý
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Deneysel Ontoloji
-laboratuvarda bir evren yaratmak-

Azýcýk gece alayým yanýma 
yalnýz serçelerin uykusuna yetecek kadar gece
böcekler için rutubet
örümcekler için kuytu 
biraz da sabah sisi 
yabani güvercin kanatlarý renginde. 
üç firenk havasý, Ýsmet Özel

Ýnsanlarýn bir kýsmý -bazýlarýmýz; yaþadýklarýndan, kurulu düzenden,
doðadan, endüstriden (uzayýp giden liste...) hoþnut deðil. Ben sadece
þundan bundan deðil, hiç bir þeyden hoþnut deðilim. Ýklimden,
toplumsal sorunlardan, okullardan, içgüdülerden, neokorteksin 3mm
kalýnlýðýnda olmasýndan da rahatsýzým. Hatta bir tek güneþin doðup
batmasý, arasýra kafa dinlemeye aya gidemeyiþim; baþka bir ülkede
anlayýþsýz, zekâ özürlü duruma düþmem (dil yüzünden); çocuklarýn
öldürülmesi ve ölmesi; para adýnda bir tanrýmýz olmasý ve en önemlisi
belki de sayýlar ne güzel 1- 2- 3 diye giderken e olmasý p olmasý ve
benim bunlarý ezbere bilemeyiþim, son hanelerini kimsenin bulamayýþý
ve bilimcilerin bilgiçlikleri beni deli edecekti, yeni arayýþlara
dalmasaydým. Pek de cesur olmadýðýmdan belki; maceranýn tadý beni
çekse de, kendime uygun bir çözüm bulamadým yýllarca. Belki de "hem
o macera, hem bu macera olsun isterim" maymun iþtahlýlýðýmdan.
Herneyse, bütün hoþnutsuzluklarýmý nasýl çözerim sorusuyla yýllar
geçiyordu ve o gizemli çözümün yaklaþtýðýný hissediyordum gün
geçtikçe. Birgün kütüphanede çalýþýrken rastladým: Hücresel
Otomatlar'a. Çeþitli amaçlar için 1948'de von Neumann'ýn öncülük
ettiði bu matematiksel yöntem, bilgisayarlarla birlikte, insana yeni bir
olanak tanýyordu: Kendi evrenini yaratmak! Aslýnda tam anlamýyla bu
olmasa bile aradýðým, yine de baþlangýç için yeterince heyecanlýydý: 

"Grek Mitolojisi'nde, evren mekanizmasýný yürüten, tanrýlarýn kendisiydi. Yaðmur
yaðdýrýr, güneþi doðurur, gök gürletirlerdi. Ve insanlarýn akýllarýna gerekli
düþünceleri yerleþtirirlerdi. Daha yeni kurgularda, evren tüm iþleyiþ mekanizmasý ile
birlikte yaratýlmýþtýr: Bir kez çalýþtýrýlýnca kendi devam eder. Tanrý mekânötesinde
oturur ve keyifle olup biteni izler...

(T.Toffoli, Cellular Automata Machines1987-MIT Press)
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Temel anlamýyla (ve çok basitçe) hücresel otomatlarýn iþleyiþi
þöyleydi: Bir, iki, üç ya da çok boyutlu bir soyut mekân seçip, bunu
nicelendirin, yani küçük parçalara bölüp adlandýrýn. Baþlangýç koþulu
olarak istediðiniz mekân parçalarýný seçip, bunlara matematiksel
cisimler/ hücreler oturtun. Bu hücrelerin varlýklarý da bir dizi çok basit
kuralla (temel içgüdü gibi mi?) tanýmlansýn. Diyelim ki zamana, diðer
mekân parçalarýna ve hücrelere baðlý olarak, bu hücrenin bir zaman
adýmý sonraki varlýk deðiþkenleri belirleniyor olsun (dikkat: zaman
adýmlarý, demek ki bu dizge de hem mekân hem de zaman nicelenmiþ.
Zaten bu tür sistem çözümlemeleri ve modellemeleri için geliþtirilen
matematik yöntemi de "ayrýk (discrete) matematik" olarak biliniyor.)
Böyle bir dizgeyi kuþkusuz bir bilgisayarda tanýmlamak en kolayý.
Sonra yapýlacak iþ, bu bilgisayar izlencesini (program) koþturmak ve
her an, her noktadaki hücrenin durumunu izlemek. Bu, tahmin
edileceði gibi eðlenceli bir uðraþ. Zaman geçtikçe yeni kümelenmeler,
yokolan hücreler, benimsenen bir varlýk tanýmýnýn bir grupta
yaygýnlaþmasý. Hey o da ne? Bir grup toplu halde baþka bir yöreye
ilerliyor ve oradaki grubu çevreliyor. Bir tür savaþ yaþanýyor, köleler
ediniliyor, yayýlmacýlýklar oluyor, iç savaþlar... Bilgisayarda soyut bir
dünya/ evren modeli oluþturuluyor sanki. Baþlangýç koþullarýnýz, taným
kümelerinize göre güneþ sistemleri, galaksiler, bunlarýn içinde
gezegenler, üzerlerinde "canlýlar", bunlarýn arasýnda toplumsal
etkileþimler gözleyebilirsiniz.

Doðal olarak hayal gücünüzü kullanacaksýnýz  benzetimler
sýrasýnda. Ne de olsa soyut matematiksel yaratýklar bunlar.  Ama ya
içlerinde olup biteni "anlamaya" çalýþan otomatlar varsa. Ya þiirler
yazýp, varoluþ sýkýntýlarý çekiyorlarsa. Geçen akþam bir grupta
daðýlmalar görüp bilgisayarý durdurmuþ ve aralarýna varlýk tanýmý
toparlanmayý gerektiren bir otomat koymuþtunuz. Monitörde izlerken
18 dakikada bir o grubun tümüyle mor renge dönüþme nedeni bu
olmasýn? Ýþ buralara geldiðinde yapay bir evren parçasý ve buradaki
toplumsal etkileþimleri izlediðinizi farkediyorsunuz. Kendi yarattýðýnýz,
kurallarýný sizin koyduðunuz,  sýnýrlarý sizce bilinen ama size eðlenceli
gelen bir evren. Laboratuvarý kapatýp gittiðinizde neler oluyor acaba?
Gruplarýn kendi aralarýnda bir iletiþimi varmý? Bir dil; mantýk;
matematiksel kurallar geliþtiriyorlar mý? Sizin tanýmladýðýnýz "fizik"
yasalarýný, evrenlerinin büyüklüðünü biliyorlar mý? Kendilerini
tanýyorlar mý? En çok meraklandýðým, tanrýtanýmazlarý var mýdýr
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dersiniz?

Ne yazýk ki bu macera yeterli heyecan verse de çözümden uzak,
Tron adlý filmdeki gibi. Bilgisayara aktarýlabilsem sorun baþka (en
azýndan benim tanýmladýðým) bir platforma taþýnabilirdi. Ve bilgisayarýn
fiþini çeken bir Ýsrafil'in baþlattýðý kýyamet gününde bizler rassal eriþimli
bellek (RAM)'den sert disk'e aktarýlýrdýk (elektrik kesildiðinde hemen
bunu gerçekleþtirecek bir alt izlence (subroutine) eklemesiyle). Tekrar
fiþe takýldýðýnda, program, her otomata iliþkin istatistikleri çýkarýp
iþlemden çýkardý. 

Ama bu kadarý abartma oldu. Bilgisayara aktarýlamýyordum ve
dünyevi sorunlarým, hoþnutsuzluklarým sürüyordu. Sabahlarý
rüyalarýmdan ayrýlmam güç olduðundan kahvemi içerken, bölüm
odasýnda son gelen makalelere göz atardým. O gün aradýðým yeni
çözüme iliþkin ilk bilgi gelmiþti.  Makale baþlýðý þuydu: "Kuvantum tünel
geçiþi ile Laboratuvarda bir evren yaratmak olanaklý mýdýr?" Belki de
bu çözüm yolu, beni soyut matematiksel otomatlarýn evreninden
kurtaracaktý. Yasalarýný kendi koyduðum bir alt evren ne menem birþey
olacaktý bilinmez. Ama nasýl yapýlabileceði ilk soru olmalýydý. Böyle bir
çalýþma MIT'den Alan Guth ve arkadaþlarýnca yürütülüyor.
Çalýþmalarýnda, "fizik yasalarý -bildiðimiz kadarýyla- insanlarýn yeni bir
evren yaratmasýna olanak tanýyor mu?" sorusunu yanýtlamaya
çalýþýyorlar. Þimdi, iþin ayrýntýsýna girmeden önce evren nedir, neler
olmuþ gibi sorulara çok kýsa cevaplar ve öyküler bulalým. 

Temiz bir gece vakti gökyüzüne bakýp "tüm bu yýldýzlar nereden
çýkýyor?" diye düþünmediðimiz pek azdýr. Böylesi müstesna bir soru
binlerce yýldýr felsefeci, din bilimci bilgeler için iyi bir kaynak olmasýna
karþýn, saygýn bilim çevreleri için hep sýradýþý bir konu olmuþtu. Yakýn
yýllarda kozmolojide yaþanan geliþmeler, evrenin varoluþuna yakýn
zamanlarda olup bitenleri fiziksel yasalarla açýklamayý olasý kýlarken,
ayný zamanda içinde yaþadýðýmýz evreni anlamak içinde bunun
gerekliliðini vurguluyor. 

Bu geliþmelerin yaþandýðý alan, kuvantum kozmolojisi olarak
adlandýrýlýyor. Genellikle atom altý parçacýklara uygulanan kuvantum
mekaniði, bu baðlamda tüm evrene uygulanmaya çalýþýlýyor. En
önemli çalýþmalar 1960'larda Misner, Wheeler ve deWitt tarafýndan
baþlatýlmýþ.
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Çaðdaþ kozmolojide kullanýlan modelin temeli, 1948'de Gamow'un
kurduðu 'sýcak büyük patlama'ya (SBP) dayanýyor. Maddenin
davranýþýna iliþkin birtakým fizik bilgisi ve Einstein'ýn Genel Görecelik
kuramý ile birlikte, bu model, þimdi içinde yaþadýðýmýz geniþlemiþ
soðuk evrenin 15 milyar yýl önceki yoðun ve sýcak ortamýn
tanýmlanabilmesini saðlýyor SBP modeli bugün gözlediðimiz evrendeki
belli elementlerin oransal daðýlýmýný fondaki mikrodalga ýþýmasýnýn
varlýðýný ve kesin sýcaklýðýný (bu sýcaklýk, büyük patlamadan bu güne
kalan ýþýmanýn kaynaðýdýr) doðru olarak belirliyor. 

Ama SBP'nýn açýklayamadýðý birçok sorun var. Evrenin büyük
ölçekte eþdaðýlýmlý olmasý ufuk sorununu; uzaysal geometrinin bir küre
yüzeyi eðiminde olmasý gerekirken düz görünmesini açýklayamýyor.
Belki de en önemli sorun SBP'nýn galaksiler gibi büyük ölçekli
yapýlanmalarý gökadalarý gibi öngörememesidir. Uzun zamandýr,
evrendeki büyük ölçekli yapýlanmanýn, evrenin baþlangýcýndaki madde
yoðunluðunun eþdaðýlýmsýzlýðýna baðlý olduðu biliniyordu. Ama
bunlarýn temel nedeni gözardý edilerek baþlangýç koþulu olarak
kabullenilmiþti. 1980'lerde çaðdaþ kozmolojinin öyküsü yazýlýyordu.
1980'de MIT'den Alan Guth, evrenin büyük patlamayla
geniþlemesinde ani bir sýçramayla geniþleme hýzýnda büyük bir artýþ,
yani 'enflasyon' öngörerek Enflasyoncu Evren Senaryosu'nu
kurgulamýþtý. Bu enflasyon aslýnda çok kýsa sürmüþ olmalý, 10-30

saniye kadar. Ve bu arada evrenin yarýçapý 10-30 metreden 1 metreye
kadar geniþliyordu. Enflasyon sonrasýndaki evren geniþlemesi Büyük
Patlama'nýn öngörüsüyle koþut olacaktýr. Bu küçücük zaman aralýðý,
tüm kozmolojik sorunlarýn hasýraltý edilmesine yetiyor. 

· Ufuk sorunu çözülüyor, çünkü baþlangýç yarýçapý o kadar küçük ki
tüm madde parçalarý birbirlerine deðebilir. 

· Düzlük sorunu çözülüyor, çünkü evrenin ulaþtýðý geniþliðin
baþlangýç çapýna oraný büyük patlama modelinden çok daha büyük .

· Ve en önemlisi büyük ölçekli yapýlanmaya elverecek baþlangýç
yoðunluðundan dolayýdýr ki mikrodalgalanmayý da olasý kýlýyor bu
model. 

Tüm bu varsayýmlar nereden kaynaklanýyor? Açýkçasý bu tür
sorular sonsuz bir dizi halinde sýralanabilir, dayanýlmaz, meraklý bir
çocuðun "neden" aþamasýnda yaptýðý gibi. Ama evrenin gözlemlenen
yapýsýna tam bir çözüm arayan evrenbilimcinin sürekli soracaðý
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"Enflasyon öncesinde ne oldu? Evren gerçekte nasýl baþladý?"
sorusudur.

Geriye doðru gidildiðinde evren yarýçapýnýn sýfýra; madde
yoðunluðunun ve kütleçekimi alaný gücünün sonsuza gittiðini
görüyoruz. Tüm fiziksel yasalarýn çöktüðü yeni evren bir tekillikle
baþlamýþ olmalý: sonsuz yuvarlaklýkta ve enerji yoðunluðunda bir
bölgede. Yalnýz þuna dikkat etmeli: Tekillik Kuramlarý'nýn (Hawking and
Penrose 1960) fiziksel yorumunu yaparken 'gerçek' evrende böylesi
yöreler vardýr/ olmuþtur denilemez. Ama bunlarýn varlýðýný öngörmeye
neden olan 'klasik genel görecelik' tekillik noktalarýnda çözümsüz
kalmakta ve çok daha güçlü, içerikli bir kuramla deðiþitirilmelidir. Ne
olabilir bu kuram?

Kütleçekiminin (Gravitasyon) Kuvantum Kuramý

Kuvantum kuramý 1912'de klasik mekaniðin çözümsüz kaldýðý
alanlarda geliþtirildi. Schrödinger, Bohr, Heisenberg ve Dirac,
Kuvantum mekaniðinde devinimi deterministik olmaktan çýkarýp rassal
olarak yorumladýlar. Konum ve momentum gibi mekaniksel
deðiþkenler 'dalga iþlevi' denilen bir nicelikle tanýmlanarak bunlara bir
takým rassal bilgiler yüklendi. Tipik bir sistem için dalga iþlevi
'Schrödinger Denklemi" denilen denklem çözülerek bulunur. 

Kuvantum mekaniði, klasik mekanikten niteliksel olarak çok farklý
görüngüler sunar. Bunlardan birisi: kuvantum mekaniðinde bir sistemin
enerjisi hiçbir zaman sýfýr olamaz. Bir sistemin herzaman kinetik ve
potansiyel (gizil güç) enerjileri toplamý (Heisenberg'in belirsizlik
ilkesi'ne göre) sýfýrdan farklýdýr ve yer düzeyi (ground state) enerjisinde
en düþük deðeri alýr. Bu 'yer düzeyi dalgalanmalarý' Enflasyoncu Evren
Senaryolarýnda Gökadasý oluþumlarý için yeterli nedeni oluþturur. 

Ýkinci önemli özellikse tünel etkisi/ geçiþi'dir. Klasik mekanik'te, bir
kâse içerisinde duran bir top, hiçbir þekilde dýþarýya kaçamaz. Oysa,
kuvantum mekaniðine göre, topu dýþarýda bulmamýz için belli bir
olasýlýk deðeri vardýr, çok küçük olsa bile. Buna 'parçacýk, engelden
tünel etkisi ile kaçmýþ' denilebilir. Ama bu sürecin gerçek zamanda
oluþtuðu söylenemez. Ýyi tanýmlanmýþ bir matematiksel
formülasyonda, bu geçiþin sanal zamanda olduðu söylenir. Bu garip
kuvantum-mekaniksel etkilerin klasik mekanikle çeliþtiði
sanýlmamalýdýr. Aksine, kuvantum mekaniði daha geniþ bir bakýþ

62Bir Laboratuvar Romansý- Adnan Kurt



açýsýnda, klasik mekanikten daha doyurucu yanýtlar veren bir
kuramdýr. 

Klasik fiziðin tekil davranýþlar öngördüðü durumlarda, kuvantum
mekaniksel yaklaþýmlar tekilliklere sýradan anlamlar yükleyebilir. Bu
anlamlandýrýlabilir çözümler, evrenin baþlangýç anýndaki tekilliklerin,
kuvantum mekaniksel olarak yorumlanmasý için gerekli cesareti
veriyor. Ama daha da geniþ bir yaklaþým, evrenin yalnýzca baþlangýç
tekilliklerinde deðil tüm zamanlar ve uzantýlarda bu tekniklerin
uygulanmasýdýr, adýna 'kuvantum kozmolojisi' denir. 

Kuvantum kozmolojisinde, basit bir atom için yapýldýðý gibi, tüm
evren bir dalga iþleviyle tanýmlanýr. 'Evrenin dalga iþlevi', Schrödinger
denklemine benzer bir denklemin çözülmesiyle bulunur, Wheeler-
deWitt denklemi. En basit evren modelinde konumun eþdeðeri evrenin
uzaysal büyüklüðü, momentumun eþdeðeri de geniþleme hýzýdýr. Ne
yazýk ki kuvantum kozmolojisinde bir dolu düþünsel ve teknik sorunlar
çýkýyor. En baþlarýndan beri kuvantum kozmolojisi sallantýlý temeller
üzerinde duruyor. Önce bir formalizm geliþtiriliyor ve birtakým kabaca
hesaplamalar yapýlýyor. Kuvantum Elektrodinamiði'nde olduðu gibi ilgili
deðiþkenleri istenen hassaslýkta çözmeyi saðlayacak sistematik bir
yöntem geliþtirilemedi. Ayrýntýlý tekniklerdeki zorluk bir yana, temel
kurallarla ilgili sorunlar var. Kuvantum mekaniði, klasik kuramla
açýklanamayacak atomik süreçleri anlamak için geliþtirilmiþti. Buradan
geniþletilerek, ve ister istemez temel varsayým: "Kuvantum mekaniði
tüm zamanlar için ve içindeki herþey için evrene uyarlanabilir"
olmaktadýr. Ýkinci ve belki de daha güç temel sorun kozmolojiye
uyarlanmýþ kuvantum mekaniðinin yorumudur. Matematiksel nesneler
olarak görünen deðiþkenlerin, ölçümlerle saptanmasý "kuvantum
ölçüm kuramýnýn" doðmasýna neden olmuþtur. Bohr'un bu kuramýnda
temel anlayýþ ölçme sürecinde gözlemenin aldýðý etkin roldür. Ölçme
yapýldýðý anda, o deðiþkenin, dalga iþlevinin aldýðý deðiþik deðerler bir
anda "dalga iþlevinin çökmesi" ile ölçülen deðeri alýr. Kopenhag
yorumu denilen bu þema, birtakým felsefi tartýþmaya kaynak olsa da,
gözlemler ve deneyler bu görüþü sürekli doðruluyor. Ama bu ölçümler
mikroskopik yapýda ve çok sayýda parçacýk üzerinde yapýlýrken, evren
üzerinde yapýlan bir ölçümün 'dalga iþlevinin çökmesi'ne neden olmasý
nedir? Bir tek dizge için olasýlýk daðýlýmýndan nasýl sözedilebilir.
1957'de tüm evreni tanýmlayan kuvantum mekaniksel formülasyonunu
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yapan Everett çok ilginç bir sonuç bulur: Her ölçüm evrenin birçok
benzesine bölünmesine neden oluyor ve ölçüm sonucu elde edilecek
tüm olasý deðerlere karþýlýk gelen bir evren oluþuyor. Bu 'Çok
Dünyalar' yorumunun ekonomik (!) olmamasý epeyce sýcak tartýþmalar
yarattý. Yine de, kozmolojik kuvantum kuramý ve yorumu ile
donandýktan sonra sorunumuza dönebiliriz. "Evrenin baþlangýcý"na.

Sorunun nesnesi evren, ve tanýmý gereði 'dýþý' yok, dýþýnda bir
dünya yok ve evrenin geri kalaný yok. Evrene iliþkin bir dalga
denklemiyle anlaþýlýyor ki evren boyutlarý yeterince büyükken klasik
uzay-zaman geçerli, küçükken ise bildiðimiz anlamda bir uzay-zaman
yoktur. Ve evrenin baþlangýcý bir kuvantum tünel geçiþini
andýrmaktadýr. Yani sýfýr büyüklükten- hiçlikten-baþlayarak sonlu bir
boyuta geçmektedir. Enflasyoncu Evren Senaryosu, tünelleme geçiþi
ile açýklanmakta, evrene iliþkin gözlemsel bulgular da
tanýmlanabilmektedir.  Þimdi, eldeki bu yeni evren senaryosuna
deðiþik bir gözle bakalým:

Büyük patlama (BigBang) modelinde, t=1 saniyede 1032 Güneþ
kütlesindeki maddeye sahip  hemen hemen 1089 nötrino-antinötrino
çifti, 1079 proton, 1079 nötron, 1079 çiftsiz elektron içeren bir çorbadýr,
ve o anda evrenimizin toplam kütle içeriði 1065 gramdýr, yani þimdiki
evrenin 1010 (on milyar) katý kütlede. Aradaki kütle farký evren
geniþledikçe kütleçekimi (gravitasyon) potansiyel enerjisine
dönüþmüþtür. 

Öte yandan Büyük Birleþik Kuramlar'ýn geliþmesi ile Enflasyoncu
Evren senaryosu, farklý bir tablo oluþturuyor. t=10-35 saniyede
büyümeye baþlayan evren için gereken tek baþlangýç koþulu sahte
boþluk (false vacuum)'dur. (Sahte boþluk, yarý kararlý bir durumdur.
Çok yavaþ bir evre geçiþi dýþýnda enerjisi daha fazla düþürülemez.
Ýçindeki alanlarýn beklenti deðeri, vakumdan farklýdýr.) Bu boþluðun
pek de büyük olmasý gerekmez. Çapýnýn 10-24 cm ve toplam kütle/
enerji miktarýnýn da 10 kg yani 10-29 güneþ kütlesinde olmasý
yeterlidir. Ýþte bu etkileyici, baþtan çýkarýcý sayýlar insanýn aklýna o
soruyu getiriyor: Madem bu kadarcýk basit koþullarý var, acaba insan
laboratuvarýnýn bir köþesinde yeni bir evren (Yeni bir evrenle
kastedilen, bizim evrenimizden kopuk, ve gözlenen evren boyutlarýnda
bir baþka evren) yaratamaz mý? Fizik yasalarý buna engel olabilir mi?
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Þimdiye dek yapýlan çalýþmalarda varýlan sonuç, böyle bir sürecin
gerçekleþmesi için fiziksel yasalar açýsýndan bir engelin olmadýðý
yönündedir.  Yalnýzca, bu sürecin nasýl geliþeceði, olup biteni anlamak,
uzay-zaman iliþkilerini betimlemek için matematiksel yöntemler
araþtýrýlýyor, hesaplar yapýlýyor. Ama ciddi bir engel teknolojik sorun:
1076 g/ cm3 kütle yoðunluðunu gerçekleþtirmek günümüzdeki ya da
görünen gelecekteki teknoloji ile olasý deðil. 

En üzücü olaný da, teknoloji geliþse bile (!), matematiksel
çözümlemeler, laboratuvar köþelerinde yaratýlan bu evrenin varlýðýný,
baþarýlý olup olmadýðýný ölçmekten yoksun olduðumuzu gösteriyor.
Evrenin, tünelleme geçiþinden sonra, kuvantum mekaniksel ölçüm
sorunlarýna takýlmasý, bizi yine yalnýz býrakýyor. Ama ben umutla,
düþülkemi kurabileceðim bir deneysel sürecin peþinden koþacaðým. 

"biliyorum, güç gelecek sizlere. Ama artýk gitmek geliyor içimden. Bir sabah
masmavi bir bulutun peþinden dönüþü olmayan yerlere"

melankoli
ataol behramoðlu
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Zamansýz-lýk
Sen ve yaðmur.
Baþa dönemezsiniz.
Öyle bir yol yürüdünüz ki ancak
dönüþ yolunu yokederek gelebilirdiniz
iniþiniz bir iniþ olurdu baþa dönmemecesine.
Yaðmur yalnýz yaðarken yaðmurdur
sen yalnýz senken sensin
burada kalamazsýn ve baþa dönemezsin
gitmek zorundasýn
kovalanan bir Yahudi gibi.
Of not being a Jew
Ýsmet Özel, Dergah, c3s35, sa7, 1993

Einstein'ýn büyük düþünsel kurgulamalarýnýn arkasýndaki güçlerden
birisi de Ernst Mach (1838-1916)dýr. Leibniz'in öðretilerini
izleyenlerden olan Mach, Mekanik Bilimi adlý yapýtýnda, Newton'cu
fiziksel düþünceye kökten bir yorumla darbe vurmuþtu: Buzlanmýþ bir
sokaktaki taþ parçasýna, karýnýza kýzýp ta tekmeyi attýðýnýzda taþ acý
veren bir dirençle karþý koyar. Oysa kaygan yüzeyde þimþek hýzýyla
fýrlayýp, belki de tepeyi aþarak boðazýn sularýna gömülmesini
beklemez miydiniz? En azýndan kýzgýnlýðýnýz geçerdi, þimdiyse canýnýz
yanýyor.

Bu direnç -ataletin yani süredurumun neden olduðu direnç,
Newton'a göre taþýn mutlak uzaydaki konumuna görece olarak
ivmelendirdiðimiz için oluþmaktadýr. "Hayýr" diyor Mach, ataletin/
süredurumun oluþma nedeni taþýn çok çok uzaklardaki yýldýzlarýn
kütlelerine, ve evrendeki tüm diger kütlelere görece olarak
ivmelendirmemizden oluþmaktadýr. Yani ataletimizi uzak yýldýzlara da
borçluyuz. Ne yazýk ki (gelecek paragrafý baðlamak için kullandým,
aslýnda yazýk olduðunu düþünmüyorum) önermenin sonuçlarý ve
kuramlar burada bitmiyor (emin olun ki bu yazýyla bitmesi de olasý
deðil). 

Ýdeal bir Foucoult Sarkacý, yeryüzünden çok uzaklarda bir çiviye (bir
yýldýz yüzeyindeki hipotetik kulenin kancasýna belki de) baðlýdýr. Yine
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de dünya yüzeyinden onlarca metre yüksekliði olan kubbelerin
tavanýna asýlarak da çalýþtýðý, yüzyýllardýr gözlenmektedir.  Foucoult
Sarkacý bir kütle, uzun bir ip, ve asýlacaðý kancadan oluþur. Kütle, bir
tarafa çekilerek býrakýlýr. Hava sürtünmesi, ipte harcanan gerilme ve
burulma enerjileri ve kancadaki sürtünme kütlenin salýnýmlarýný
azaltarak bir süre sonra söndürür. Bunlarýn, yani enerji kayýplarýnýn
engellendiðini/ yokedildiðini düþünelim (çok kolay!). O zaman, sarkaç
bir düzlem üzerinde, sabit bir sýklýkta salýnacaktýr. Bu salýnýmýn
düzlemi, asýlma noktasý çevresinde dönecektir, Dünyanýn kendi
çevresinde döndüðünün kanýtý olarak. Ama sarkacýn ataleti/
süredurumuyla oluþan bu dönüþ, Mach'ýn yorumu ve Einstein'ýn
matematiksel kuramýyla anlaþýlýyor ki yerel devinimlerle, baðýntýlarla
tam anlamýyla çözülemez. Sarkacýn salýným düzleminin dönüþü, çok
uzaklardaki yýldýzlarýn ve evrendeki tüm diger kütlelerin yansýmasýdýr.
Kýsaca söylenecek þudur: Yeryüzündeki devinimlerimiz yýldýzlara sanki
iplerle baðlýdýr. Kukla mýyýz hepimiz/ herþey dersiniz?

Sarkacýn bir baþka anlamý da var elbette: Guguklu saat. Bazýlarý
guguk kuþunu etkileyici bulur saatlerde. Saatlerde sarkacýn kendisi
büyüleyicidir oysa. Hem bir ucundan yýldýzlara baðlý -hadi onu geçelim,
ama bir uçtan digerine her gidiþi yeryüzünde varlýðýmýzý niceliyor
modern zamanlarda. Artýk temel gereksinimlerimizin ve gönencimizin
temel birimi, salýnýmlarla ölçülüp biçiliyor uzunca zamandýr.

Sizi üzer miyim: "Zaman Yok" desem? Hayýr sandýðýnýz gbi deðil.
Toplantýlara, eðlencelere, buluþmalara yetiþemediðim; yazýlarý,
projeleri ve iþleri zamanýnda yetiþtiremediðim, sabahlarý
uyanamadýðým, kitaplarý okuyamadýðým, saatim baþka zamanlarý
gösterdiði için reddettiðimi düþünmeyin zamaný. Böyle bir red, olsa
olsa vicdani bir red/ öznel bir yadsýma olurdu. Anlatmaya çalýþacaðým
þey nesnel bir yadsýma olacaktýr. Umarým.

Newton'un mutlak zaman kavramýnda, nesneler durgun ve
sonsuzdan sonsuza uzayan koca bir uzayda bulunur. Onun için
zaman, herþeyden baðýmsýz olarak düzgün akan bir ýrmak gibidir.
Newton'un mutlak uzay-zamaný, içindeki nesnelerden daha da derin
bir düzeyde varolur. Nasýl olduðunu anlamak için, üç parçacýktan
oluþan bir evren düþleyin. Newton'un görüþüyle, bu evrenin tarihini
açýklamak için on sayý gerekir. Herbir cismin konumunu belirleyecek üç
sayý (yatay, dikey, düþey -x, y, z); ve baðýmsýz olan zaman sayýsý.
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Oysa, uzay-zaman çatýsý görünmeyen birþeydir -sayýlar nasýl
belirlenebilir ki? Ernst Mach ise, evren yalnýzca gözlenebilen þeylerle
-nesneler arasýndaki uzaklýklarla tanýmlanmalýdýr diyordu. 

O halde bir baþka þekilde düþünürsek üç cisimli evreni, bir piramitle
karþýlaþýrýz. Bu üç cisim, geometrik belitler gözlenmek koþuluyla,
çeþitli üçgenler oluþturacak þekilde konumlanýrlar. Üçgenin tanýmý,
köþelerine yerleþtirilmiþ cisimler arasýndaki uzaklýklarý belirten üç
sayýyla verilir. Böylece olasý tüm daðýlýmlar düþünüldüðünde, bu
daðýlým bir üçgen piramit oluþturur. Tepe noktasý, üç cismin ayný yerde
bulunduðu düzenlemeye denk düþer: Elif noktasý.

Bu anlayýþý geliþtirebilir ve evreni oluþturan tüm parçacýklarý görece
konumlarýyla tanýmlayabiliriz. Dikkat: Bu yeni evren tanýmý,
parçacýklarýn tüm olasý konumlarýný da içermektedir. Yani bu evrene
dýþarýdan baktýðýmýzda, gelmiþ ve gelecek --tüm olasý þekilleriyle
gözönündedir. Bir noktadan digerine çizdiðimiz çizgi, gidiþ yönünde
akan zamana denk gelir/ geldiði varsayýlabilir. Bu çizgi üzerindeki bir
nokta için, gelmiþ ve gelecek var gibidir. Ama bu bir klasik fizik
yaklaþýmý elbette. Evren kuvantum mekaniðiyle tanýmlanýr ve
tanýmlanan modelde zaman yoktur. Kuvantum mekaniði, parçacýklar
kümesi için olasý konum deðerlerini bildirir. Yani herbir parçacýk
konumlarý düzenlemesine karþýlýk gelen bir olasýlýk vardýr. O halde, bir
noktadan digerine çekeceðimiz çizgiden sözedemeyiz/ düzenlemeler
arasýnda bir sýralama baðýntýsý oluþturamayýz.

Bir "an"dan digerine ilerlemiyoruz. Geçmiþ ya da gelecekte
olmayan birçok "an"larda ve "þimdi", birçok baþka düzenlemeler
içindeyiz. Böylesi bir yorum 1960'larda DeWitt ve J.Wheeler tarafýndan
geliþtirildi. Einstein'ýn Genel Görecelik Kuramý ve Kuvantum
Mekaniði'ni tümleþtirerek, evreni tanýmlayan bir denklem kurdular.
Evrenin herhangibir düzenlemesini denkleme yerleþtirdiðimizde, o
daðýlýmýn/ düzenlemenin gerçekleþme olasýlýðýný elde ederiz --
zamandan baðýmsýz olarak. Bu kuramlarý tartýþýlsa da, matematiksel
güçlükler çýkarsa da, zaman baðýntýsý gerektirmeyen bir evren
modelini olasý kýlýyor.

"Þimdi" deneyimini yaþadýðýmýz "an"lar, tüm evren
düzenlemelerinden en yüksek olasýlýða sahip olanýdýr. Bildiðimiz,
okuduðumuz "tarih" nerededir o halde? Belleðimiz, deneyimlerimiz
nerede? Bir olasýlýkla, olasýlýðý yüksek olan düzenlemeler öylesi
yapýlanmalar oluþturuyor ki, biribiriyle tutarlý kayýt bilgilerini de içeren
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bu düzenlemeler bir "geçmiþ" yanýlsamasýný da taþýyor.

Sýradan kütle daðýlýmlarý/ düzenlemeleri, rassal daðýlmýþ noktalar
gibi, bir anlam taþýmaz. Bir öykü anlatacak daðýlýmlar (harf, kütle,
nokta) ancak çok küçük bir kesrinde gizlidir, büyük daðýlým/ düzenleme
kümesinin.

Bir öykü, bir anlam bindirebilmemiz için bu yapýya/ mavi-yeþil cisime
daha da yaklaþmamýz, daha ayrýntýyla, küçük bölgeler halinde
gözlememiz gerekir. Evrenimiz için söylenebilecek en önemli þey
anlamlý bir yapýlanmasý olduðudur. Gözlediðimiz her madde, geçmiþin
izlerini taþýyor. Bunun ayrýmýna ilk kez yerbilimciler vardý. Kayalarý,
fosil ve katmanlarý çözümleyerek Dünyanýn uzun bir tarihini yazdýlar.
Çaðdaþ evrenbilim (kozmoloji) bu uðraþý evren tarihine geniþleterek,
büyük patlamaya kadar olan uzun bir aralýðý tanýmladý/ anlattý.

Zamanýn akýþý, bireysel gözlemlerimiz ve deneyimlerimizle o denli
güçlü bir algýlamadýr ki, yadsýmak neredeyse olanaksýzdaýr. Bir an için
herþeyin zamanda donduðunu düþünün. Yalnýzca duraðan bir madde
daðýlýmýndan baþka bir þey olmadýðýnýzý görürsünüz. Tüm bellek ve
deneyimleriniz de sizinle birliktedir. Beyninizde varoluþu, sinir
hücrelerinizi birbirine baðlayan sinapslarýn baðlantý gücü ve sayýsýyla
belirlenmiþtir -bilinen kadarýyla. Yani, uzaysal daðýlýmla belirlenmiþ
"an" ve sinirsel madde daðýlýmýyla belirlenmiþ bir "tarih". Herbir "an"a
karþýlýk gelen olasý madde daðýlýmý ve eþlenik olarak da öznel "tarih"
oluþturan bir madde daðýlýmý. Ýnsan ve hayvanlarda sinir örgülerinin
biçimlenmesi; yeryüzü için de fosil ve kaya yapýlanmasý, maddenin
þekillenmesi bu tarih bilgisini oluþturur.

Tarih anlayýþý o denli benimsediðimiz bir þeydir ki saçma niteliðinin
farkýna varamayýz çoðunlukla. Klasik evrenbilim kurgularýna göre,
þimdiki pek düzenli evrensel daðýlýmý ancak sýradýþý özellikte bir
baþlangýç durumuyla anlaþýlabilir. Ve antropik ilke ile bu durum
"açýklanýr": Evren biçimlerinden, tarihi olan bir evrenin ve böylesi bir
evrenin varlýðý, ancak ve ancak onu gözleyebilecek varlýklarýn
oluþumuna yol açabilecek bir olasýlýðýn gerçekleþmesidir. Yani evren,
þimdi görüp anladýðýmýz biçimdedir, çünkü ancak böyle bir evreninde
insan/ anlayýþlý varlýk oluþabilirdi. Evren ve iliþik tarihi bizimle/ bizim
için vardýr.

Zamansýz bir evrende ise bir baþlangýç aný ve bir baþlangýç koþulu
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yoktur. Olasý tüm evrenler ve tarihler için, belki de antropik ilkeyi
destekleyen daðýlýmýn olasýlýðý en yüksektir.

Zamanlý ya da zamansýz, kuvantum olasýlýklarý ve yollarýn en güzel
betimlemesini bulduðumuz da olur:

"Bir bakýma, varmakla gitmek arasýndaki o incecik çizgiyi genç yaþta ayýrt etmiþ
ve her zaman, varmaktan deðil de gitmekten yana olmuþtu. ...Gitmek baþý sonu
olmayan, menzili meçhul bir seyrüsefer; varmaksa güzergahý önceden çizilmiþ, hedefi
malum bir týrmanýþtý. Gitmekte aslolan dere tepe taban tepip durmaksýzýn hareket
ederek rüzgarý hissetmek; varmakta aslolansa, o tepeye vardýktan sonra durup
rüzgarý elde etmekti. Gitmek hafýzasý kudretli ve inatçý olanlarýn, varmaksa hayal
gücü engin ve obur olanlarýn iþiydi. Gitmek kadere diþ bileyenlerin, varmaksa kadere
inanmayanlarýn tercihiydi."*

Dönmek, zaman yoksa vardýr. Zamanýn olduðu bir evrende
dönmek, olanaksýzdýr.
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In Hoc Signo Vinces
Adam piyano çalýyor. Yedi sekiz kiþi dinliyoruz, aldýrmýyor. Maðrur

ve dingin; iri yarý, saðlýklý kel adam. Hüzünle çalýyor, gücü elinden
alýnmýþ bir imparator öfkesiyle bazen. Dinliyoruz...

Eski bir mahzendeyiz. Taþ bir mahzende. Korkuyoruz
bardaklarýmýza þarap doldurmaya fýçýlardan. Korkuyoruz, adam kýzar,
çýkar kapýlardan biz yokmuþçasýna diye. 

Erice'deyiz, "barýþ için bilim" okulunda. Herbirimiz temsilcisi bir
yerlerin, ülkelerin; düþmaný, biraz biraz diðerlerinin. Hepsi de düþman
dinleyenlerin, piyano çalan adamda toplanan deðerlerin. Yine de
dinliyorlar, bir zamanlarýn ezilmiþliðine hürmeten. Biri Arnavut, birkaçý
Romen, Estonyalý biri, Polanyalý üç diðeri, bir de ben. 

Adam Rus, Shelkov. Bilimler akademisi yöneticisi. Daha da ötesi;
neredeyse bir imparator. "Onu böyle mi görecektim?" diye ard arda
sigara yakýyor sanki, çömezi. 

Zaman geçiyor-varsayýyoruz, geçmesin istiyoruz. Yeni gelenlerin
ayak seslerinden ve sönen konuþmalarýndan anlýyoruz, sayýlarýn
deðiþtiðini. 

Burasý bilim kültürü yuvasý. Az evvel çýtsýz dinlediklerimiz de
karýþýyor yumuþak koltuklara. Onlar yeni dost/ eski düþman.
Anlamýyoruz nasýl geliyorlar yeni dünyadan, çekik gözleri, donuk
tenleri, Ortadoðu çekingenliðiyle. Öbürü kanýtlýyor kendini pýrlanta
yüzükleri, eblek konuþmasýyla, mýsýr tarlalarýnýn göbeðinden geldiðini.
Anlatýyor zaten siayenin onu izlediðini. Öyle olmasa da anlýyoruz ki
mutlu kýlýyor onu böyle olasý bir korkunun varlýðý. Yüksek yayvan
sesiyle söylüyor bir kovboyu andýrdýðýný, özgürlük ve maceranýn tadýný,
adý Palmer.

Dedim ya bir bilim/ barýþ yuvasý burasý. Ýmzalar atýlýyor konuþma
aralarýnda Erice bildirgesine. Atýlýyor ki bilim kullanýlmasýn öldürmek
için. Bilgi yayýlsýn özgürce, insanlar içinde, ülkeler arasýnda. 
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Yabancý kendini dairesel amfitiyatronun ortasýnda düþlüyor -bir
þekilde- yanmýþ bir tapýnakta. Sessiz insanlarýn kalabalýðý, koltuklarýn
kenarlarýný yormaktadýr. Ona en uzaktaki yüzler sanki yüzlerce yýl
ötesinde, yýldýzlar yüksekliðinde asýlýdýr, ama ayrýntýlý ve keskin.

Adam anatomi, kozmografi ve büyü anlatýyor; yüzler dinliyor, parlak
ve azimli yüzler. Sorularý iyi cevaplamak için ellerinden geleni
yapýyorlar. Sanki sorularýn önemini anlamýþlar gibi, sanki onlarý gölge
olarak yaþamaktan kurtarýp, gerçek bir dünyaya yerleþtirecekmiþ gibi
yanýtlarý.

Neler yaptýklarýný anlatýyor çevik gözler. Sýra gelince nasýl
yaptýklarýna "Patentli" diyorlar. "Parayla söyleriz." Bir de Palmer var,
"Söyleyeceklerim bu kadar, bildiklerim çok fazla" diyor; "Ama
söyleyemem, vururlar. Silahlarý çok güçlü, ben tasarladým onlarý."
Sýrayla çýkýyorlar kürsüye, Hep bir þeyler saklayarak birbirlerinden.
"Onu öyle yapamazsýnýz; biz iyisini yaptýk, size satalým çok paraya"
diyor Amerikalýlar. "Hayýr" diye haykýrýyor Avrupalýlar hep bir aðýzdan;
"Sömürgeniz olmayýz bundan böyle, kendimiz yaparýz hepsini. Ve
satarýz þu sessiz duran kalabalýða, biraz daha az paraya."

Dedim ya, bilim özgürlüðünün tepesi burasý Daha da gerçekçi olsun
diye koca adanýn kenarýndaki yüksek kayalýk köye yapmýþlar yataklarý
ve kürsüyü. Sisler olmasa, her zaman, görünebilecek kýtalar dört bir
yandan, bilgiler gibi. 

Piyano çalýyor hâlâ imparatorluk eskisi. O da sýrasýný savmýþ, bir
zamanlar haykýrýrcasýna, pek de övünerek, herkesi ezerek anlattýðý
bilgeliklerini anlatmýþ birer birer. Bu kez aldýrmaz bir sakinlikle, olan
olmuþ bir yitik ruhla. Sýra kendine sakladýklarýnda. Hüzünlü melodiler,
kýrýk umutlar...

Mahzen kalabalýklaþýyor; fýsýltýlar baþlýyor. Kýrýk dökük ortak dil
yetmiyor duygularý paylaþmaya. Gözler ve bedenler iletiþiyor bu kez,
bakýþ ve tavýrlarla: en eski duyarlýðýmýzla. Yabansý, biraz da yapay
paylaþým ortamýnda, Igor çekik gözlü Amerikalýya sataþýyor. Bilek
güreþi yapmaya kolayca razý ediyor onu. O, Amerikalý olduðunu
kanýtlamak için sýk sýk o çirkin sözcükleri kullanmaya çalýþan çekik
gözlüyü. Sanki bir önceki gece o pek de nazenin genç Ýtalyan bilimciye
kur yapan ince, ayrýntýlarýn Rus'u deðilmiþ gibi. 
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Sessizliklerin aralarýný dolduruyor, Amerikalý olduðuna ikna
olduðumuz çekik gözlü, plastik þarap bardaklarýný ezerek, çatýrtýyla.
Ellerinin kemiklerini kýrasým geliyor, ayný çatýrtýyla ne de olsa
dinliyorum hüzünlü týnýlarýný piyanonun ama içimde birþeyler
kýpýrdýyor, soylu bir kan belki, o saygýn imparatorluðun anýsýna ve
geleceðimize leke olmasýn diye, yeniyorum öfkemi. Bilincimde bir
zavallýdýr, o kocaman bedeniyle dolanan ve dolanýrken "fak, fak"
sesleri çýkaran Çinli. 

Bir takým denklemleri çözemiyor o pek genç Romen bilimci. Bilen
birine danýþýyor, Igor'a. Zamanýn bir küçük kesrinde onu dinleyen Igor,
dönüyor arkasýndaki Amerikalý'ya, o motor kumpanyasýndan emekli
olup altýn kol saati ödülü almýþ olana - ve yemeðe beraber gidiyorlar,
bir takým gizli pazarlýklara. Yüzüstü kalýyor genç bilimci. Zaten
anlamýyor neler olduðunu. Ýlk kez görüyor bu yabancýlarý. Genç eþine
armaðan almaya gidiyor þaþkýnlýkla. Ama geçmiyor þaþkýnlýðý,
yetmiyor onbeþ dolar maaþý küçük bir küpe almasýna. 

Günler geçiyor, bilginin özgürce  dolaþýmýný öngören bildirgenin
gölgesinde. 

Ve bir akþam vakti bildirgeyi imzaladýðýný görüyorum: Palmer'in,
Igor'un, Sona'nýn, Mazumder'in. Baðrýmý yýrtasým geliyor bu sahte
dünyaya karþý. Yapmýyorum. Ben de imzalayýp bildirgeyi, içimde küçük
nefretler besliyorum. Saklý tutacak bilgilerim olsun istiyorum. Geceleri
planlar yapýyorum, hesaplar -uyku yerine. Vermiyorum haberlerin bilgi
olanlarýný rüyalarýmda. Sinsice iniyorum kürsüden, alkýþlarla...

12 Nisan '92, Erice
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Erice Bi ldirgesi
* Ýnsanlýk tarihinde, insan soyunun dünyadaki tüm uygarlýk merkezlerine ve gezegenin bir

takým yaþamsal özelliklerini bir anda yokedecek askeri gücü topladýðý dikkat çekicidir. 
Nükleer bir soykýrým tehlikesi temel bilimlerdeki geliþmenin kaçýnýlmaz sonucu deðildir. 
Gerçekte bilim, doðanýn temel yasalarýnýn araþtýrýlmasýdýr. 
Teknoloji, insan gücünün nasýl arttýrýlabileceðine  iliþkin çalýþmalardýr. 
Teknoloji barýþ ya da savaþ için olabilir.  Savaþ ya da barýþýn arasýnda yapýlan seçim

bilimsel bir seçim deðildir. Kültürel bir seçimdir. Sevgi kültürü barýþçý teknoloji geliþtirirken,
nefretle yoðrulmuþ kültür savaþ aygýtlarý üretir. Sevgi ve nefret her zaman varoldular. Bronz ve
demir çaðlarýnda, bilim öncesinde, insanlar hem barýþ hem savaþ araçlarý buldular ve yaptýlar.
"Yeni çað" denilen zaman diliminde sevgi kültürünün kazanmasý beklenir. 

Çok büyük sayýda bilimci zamanlarýný temel araþtýrmalar ve askeri uygulamalar arasýnda
paylaþtýrýyorlar. Ýþte bu, silah yarýþýnýn temel kaynaðýný oluþturuyor. 

Bilimsel topluluk içerisinde ve uluslararasý temelde yeni bir eðilim oluþmasý gerekiyor.
Önceden kestirilemeyen, katastrofik bir üçüncü savaþtan insan yaþamý ve kültürünü

korumak için etkin bir süreci baþlatmanýn temel etkenlerini belirlemek yaþamsal önem taþýyor.
Bunu baþarmak için de barýþ hareketi eþdüzlemsel bir hareket olmaktan çýkarýlýp, gerçekten
uluslararasý, karþýlýklý ve içten anlayýþa dayalý öneriler içeren bir konuma getirilmelidir.

* Önerilerimiz þunlardýr:
1)Tüm zamanlarýný kuramsal ya da deneysel olarak doðanýn temel yasalarýný araþtýrmaya

adamak isteyen bilimciler, yalnýzca temel bilim yapmaya yönelik olarak seçimlerini özgürce
yapabilmelidirler. 

2)Tüm yönetimler, düþünceler, bilgiler ve insanlarýn özgürce dolaþýmýný sýnýrlayýcý etkilerin
azaltýlmasý ya da kaldýrýlmasý için tüm çabayý harcamalýdýr. Bu tür sýnýrlamalar dünyada
güvensizliði ve gerginliði artýrýr. 

3)Tüm yönetimler savunma teknolojisindeki gizliliðin azaltýlmasý için tüm çabayý
harcamalýdýrlar. Gizlilik, nefret ve güvensizlik yaratýr. Askeri sýrlarýn açýklanmasýna yönelik
anlaþmalar (Gan), saldýrmazlýkla saðlanandan daha iyi bir denge oluþturur. 

4) Tüm yönetimler, nükleer silahlarýn daha fazla ülke ya da baðýmsýz gruplarca
edinilmesini engelleme çabalarýný sürdürmelidirler.

5)Tüm yönetimler nükleer silah yýðýnlarýný (stock pile) azaltacak giriþimleri
baþlatmalýdýrlar. 

6)Tüm yönetimler nükleer olmayan enerjilerindeki güvenirliliði arttýracak yöntemler
geliþtirmelidirler. 

7)Tüm yönetimler savaþ teknolojisindeki tüm nükleer denemeleri yasaklayan giriþimlerde
bulunmalýdýrlar. 

* Sonuçlar
Doðuda ve Batýdaki tüm bilimciler eðer bu "Erice Bildirgesi" ile ayný görüþleri

paylaþýyorlarsa, bu yeni akýmý, bu bildirgede özetlendiði þekilde tüm dünyada bir an önce etkin
olmasý için ellerinden gelen herþeyi yapmakla ahlakça yükümlü sayarlar. 

INSTITUTE OF ATOMIC PHYSICS
Fax  (00400)   12 22 47

(00400)   89 86 40
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Meclis-i Hulya (Erikli Toplantýsý)*
Edwin Scheme
Esc_mantra@cyberdude.com

"Ne diyorsun bana?
Çiçekler gibi giyinmedim mi?
Öyle güzel deðil miyim?" **

dediðinde birkaç damla gözyaþýmý tutamadým. Uçlu bucaklý bir
þeftali bahçesi yüksek daðlarla çevrilmiþti. Bu manzara kendi baþýna
hüzün vericiyken, bir de burnumda kum tepelerinden esen kokular
tütüyordu. Filmin kurgusu, anlatýmý hemen Kurosawa'nýn Düþleri'nden
Þeftali Bahçeleri'ni andýrýyordu. Görsel sunumu anlatmam
gerektiðinde ancak bunu söyleyebilirim. Oysa duygulanýmým çok
deðiþikti. Dile dökmesi çok güç! Filmin ardýndan kahve içmeye çýktýk.
Geniþ bir balkonda, bulunduðumuz tepenin eteklerindeki binlerce yýllýk
insan tarihinin eþliðinde içilen kahve, kýsa ama öz söyleþilerle
birbirimizi yakýnlaþtýrýyordu. Gördüm ki herkes filmden ayný þekilde
etkilenmemiþ. Bir kýsmý son derece neþeli, küçük gruplar halinde,
geliþen çevre bilincinden; bir kýsmý olumlu ve neredeyse ütopyacý
yaklaþýmlarla insanlýðýn yakýn geleceðinden sözediyor, bir baþka grup
yakýn gelecekte doðal yýkýmýn kaçýnýlmaz olduðunu, içsel kaçýþ
mekanizmalarýný tartýþýyordu. Birkaçýmýz kahvelerimizi kýrýlgan bir
yürekmiþ gibi dikkatle taþýyor, uzaklarda hüznümüzü arýyorduk.

Martin yanýma geldi. Neden sýkýldýðýmý, umut veren bir filmden
sonra neye dertlendiðimi sorduðunda, biraz da sertçe nasýl duyarsýz
kalabildiðini sordum. Anlattýklarý durumumuzu açýklamaya yetti.
Martin, Ivan Illich'in Uygun Yaþama Araçlarý'ný konu edinen bir film
izlemiþti. Dünya tatlýsý iki kýz çocuðunun þeftali bahçelerindeki
yaþantýlarýný anlatan bu film onu fazlasýyla umutlandýrýp
neþelendirmiþti.

Yeþilbarýþ Örgütü, sanýlanýn tersine, teknoloji ve toplum iliþkilerine
yeni tanýmlar, olasý açýlýmlar getirmek üzere alt yapýlanmalar da
içeriyor. Bir Anadolu köyü olan Erikli, kültür ve tarih zenginliði
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nedeniyle TeknoMovy etkinliklerini aðýrlýyor. Dört yýlda bir tekrarlanan
bu toplantýlarýn yerel düzenleyicisinin, aslýnda mafyatik iliþkileri olan bir
basýn kralýnýn oðlu olduðu söylentileri de dolaþýyordu. TeknoMovy'nin
deðiþmez yöneticisi, hoþ bir Akdeniz karakteri taþýyan Ýtalyan
yönetmen Martellucci, bir dönem Fellini'nin görüntü mühendisliðini
yapmýþtý. Benim sinema ve görsel iletiþim teknolojileri konusunda
profesyonel bir uzman olduðum söylenemez. Ancak, bu konuda iyi bir
eðitim aldým. SpectralVessel adlý dergide, konuyla ilgili bir takým
yazýlarým yayýnlandý. Profesyonel olarak sanat tarihi ve þiirle
uðraþýyorum. Cambridge'de, Mantra adýndaki þirkette yayýn danýþmaný
ve redaktör olarak çalýþýyorum. Dostum Martin Rosegen, görsel anlatý
ve izleyici etkileþimi konusunda bir doktora çalýþmasý yapýyor. Erikli
Toplantýsý, onun için kaçýrýlmamasý gereken bir fýrsattý. Amatörce
uðraþlarýysa, fazlasýyla garip: matematiksel ekoloji modellemesi,
radyoteleskop tasarýmý ve sayýsal denetim. Bu konulardaki heyecaný
öylesine büyük ki, evindeki tüm aygýtlar konuþtuklarýnýza hem yanýt
verebiliyor, hem de anlaþýlabilir bir Ýngilizce'yle konuþtuðunuzda
komutlarýnýzý uygulayabiliyor. Zaman zaman dostlarýnýn doktorayý ve
uzmanlýðýný bir kenara býrakýp, bu yaratýcý etkinliklerini öne alma
önerileri az deðildir.

Böylece, ikimiz Yeþilbarýþ-TeknoMovy toplantýsýna baþvurarak
burslu olarak toplantýya kabul edildik. Erikli Köyü'nde, mimarisi
korunarak yenilenmiþ evlerde kalýyor ve eski bir medresede de toplantý
ve grup çalýþmalarýna katýlýyorduk. Çeþitli ülkelerden birçok sinemacý
ve görsel iletiþimci gelmiþti toplantýya. Yaklaþýk 90 kiþi izleyici/
katýlýmcý, 24 kiþi de sunucu/ eðitimci olarak bulunuyordu. Bu sene
toplantýnýn özel temasý sunum ve izleyici etkileþimiydi.

Salona geri döndüðümüzde, az önce izlediðimiz filme iliþkin sunuþu
yapmak üzere Swanson ve Fujimoto hazýrlýklarýný tamamlýyorlardý. Bu
ikili, toplantý boyunca, en azýndan Martin ve benim gýpta ve
kýskançlýkla karýþýk nazarýmýzý çekip durdular. Tüm grup, gerek
kültürel, yaþ ve ulus olarak karmakarýþýk olmasýna karþýn, onlar sanki
Mars'tan gelmiþ gibi* dolanýyorlardý. Bana kalýrsa, tüm övgüleri ve
kýskançlýðý hakediyorlardý. DreamWorks'de Kurosawa ve Spielberg'in
asistanlarý olarak çalýþmýþlar, ardýndan kendi projelerini
canlandýrmaya baþlamýþlardý. DreamWorks'de yapýlan tüm projeler,
basit olarak deðerlendirilenler, faydasýz ve sanatdýþý bulunanlar bile
birtakým önemli araçlar, yeni kurgular ve çarpýcý yaratýmlar içeriyor.
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Swanson, yaptýklarý kurguyu ve geliþtirdikleri görsel iletiþim
yöntemlerini ayrýntýyla anlattýkça, yerimde duramýyor, heyecandan
bazý bölümleri kaçýrdýðým hissine kapýlýyordum. Amaçlarýnýn, yepyeni
bir sinema ve görsel sunum tekniðini tamamlamak olduðunu ve ilk
ürünleri olan "Herkese Ayrý Þeftali Bahçesi"ni izlettirdiklerini
söylüyordu. Ana fikir, görsel sunumun tek yönlü ve bu anlamda baskýcý
ve tasarýmcýnýn keyfince tanýmlanmýþ yöntemini kýrýp, izleyicinin bilinç
dýþý etkileþimiyle seçenekleri artýrmak diye özetlenebilir. Bireysel
etkileþim araçlarý ve sanal gerçeklik sunum aygýtlarýyla böyle bir
etkileþim ancak sýnýrlý olarak ve bilinç düzeyinde saðlanabilirken,
DreamWorks yönteminde toplu gösterimler, sýradan görsel sunum
istasyonlarý, televizyonlar bile Sanal Kuvantum Evrenleri tekniðini
kullanabilecekler. Birden fazla koþut (paralel) kurgusu yapýlan görsel
bileþenler, matemetiksel kaos yörüngeleri hesaplanarak, zamansal bir
iliþki yapýlandýrýlmasýyla perdeye/ ekrana yansýtýlýyor. Ýþitsel kurgu,
müzik ve sesler de ayný yörünge hesaplarýyla sunuluyor. Böylece
izleyici, içsel seçimi, ruhsal durumu ve çevre koþullarýna uygun bir
yörüngeye takýlarak izlenceyi tamamlýyor. Yörünge parametreleri
seçici algýlamayý tamamýyla kilitleyerek, algý yörüngesiyle tanýmlanan
görsel ve iþitsel öðeler dýþýndaki herþeyi bilinçli algý dýþýnda tutuyor.
Böylece ilk þaþkýnlýðýmýzý, hayranlýða dönüþtürerek atlatmýþtýk.

Öðleden sonraki oturumda, yerel bir grubun, güzel bir temayý biraz
da harcayarak çektiði bir filmi izledik. Çaðdaþ Türk romanýnýn en
önemli isimlerinden olduðu söylenen Oðuz Atay'ýn "Korkuyu
Beklerken" adlý kitabýndan uyarlanmýþ, öykünmeci bir yaklaþýmla
çekilmiþti. Ama "Demiryolu Hikayecileri" nasýl olursa olsun tadýna
doyulmayacak bir görsel anlatýmdý. Yaþamda baþarýsýz kalan, yalnýzlýk
içinde, belirsiz bir isyan halinde insanlarý konu alýyor bu sekiz öykülük
film. Kahramanlar kendini anlatma, evrendeki konumunu belirlemekte
güçlük çeker, bir yandan da kendileriyle alay eden bir güldürü öðesi
barýndýrýr. Bunu D. Hofstadter'in "Fluid Analogies"de yapýlandýrdýðý
þekilde, güldürünün insan anlayýþýnýn temel bileþeni olarak
içsellendirdiðim gözden kaçmamalý. Demiryolu Hikayecileriyse, özgün
bir akýl yitirme öyküsü, sarsýcý ve bunaltýcý. Geri planda Josephine
Baker'ýn 1920'lerden gelen sesinden "J'attendrais" (bekleyeceðim),
tüm görüntüleri belleðimize iþliyordu.
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Filmi hazýrlayan grup Sinema TV Enstitüsü'nde lisansüstü eðitim
yaptýklarýný, ve amaçlarýnýn Türk Sinemasý için yeni yazýnsal
kaynaklarý etkinleþtirmek, anlatý ve sunum tekniklerine yerel yenilikler
katmak olduðunu anlattýlar. Bu baðlamda, Türk sinemasýnýn tarihini ve
kullanýlan sunum yöntemlerini, kurgu çeþitliliðindeki sýkýntýlarý ve
yapýlandýrmadaki temel yazýnsal sýnýrlarý ve sorunlarýný irdelediler.
Anlatýlanlar, az geliþmiþ toplumlarda, sýnýrlandýrýlmýþ bakýþ açýlarý,
kültürel öykünmeci yozlaþma, anaparanýn toplandýðý toplumsal sýnýfýn
ticari kaygýlarý ve devlet kaynaklarýnýn ideolojik seçimleriyle örtüþen,
düþünsel açýlýmlarý ve kültürel zenginleþmeyi engelleyen sorunlarla
ortaklýk gösteriyordu. Benim açýmdan farklý ve etkileyici gelen, tarihsel
birtakým bilgilerdi. Örnek olarak, 1914'te çekilin ilk Türk filmi verilebilir.
Osmanlý-Rus Savaþý sýrasýnda, 1870'lerde Ruslarýn zafer anýtý olarak
Yeþilköy'de yaptýklarý Ayastefanos Abidesinin, Birinci Dünya Savaþý
baþladýðýnda, yýkýlmasýna karar verilir. Avusturya'lý Sascha-
Gesellschaft ile bir anlaþma yapýlarak, anýtýn yýkýlmasý filme alýnmak
istenir. Ama bir Türk tarafýndan bunun yapýlmasý uygun görülerek, Fuat
Uzkýnay tarafýndan 1914'te film çekilir. Uzkýnay, Ali Efendi adýnda bir
sinemanýn açýlmasýný, okulda sinema dersleri konulmasýný, Ordu
Sinema Dairesi'nin kurulmasýný saðlayarak, aðýrlýklý olarak devlet
kaynaklý bir sinema giriþimini oluþturur. Türk sinemasýnýn en önemli
ismi Muhsin Ertuðrul, Almanya'da ve Türkiye'de yaptýðý film
çalýþmalarý; Stanilavski ve Meyerhold'la iliþkileri, Greta Garbo'yu
Ýstanbul'da aðýlayýp tanýtmasýyla, ve önemli yazýnsal kaynaklarý
sinemaya aktararak bu sanatýn organizasyonunda sivil bir öncülük
etmiþtir. Daha çok gazeteci kimliðiyle tanýnan Sedat Simavi ise,
1917'de konulu ilk Türk filmi olan Peçe'yi çevirmiþtir. Diðer çalýþmalarý
yarým kalýp, baþarýsýz olduysa da, yayýncýlýk uðraþlarýyla birlikte,
iletiþim alanýnda öncülerden olduðu söylenebilir. Görsel iletiþim
denemelerinden ve yeni soluklardan birisi de, oldukça erken
zamanlarda-1960'da trajik bir sonla tamamlanýyor. "Evvel Zaman
Ýçinde", Turgut Demirað'ýn yapýmcýlýðýný, Yalçýn Ünsal'ýn da çizimlerin
üstlendiði uzun metrajlý bir çizgi film denemesidir.  1951'de baþlayan
çalýþma, 1960'da tamamlanýp laboratuvar çalýþmalarý için A.B.D.'ye
gönderiliyor ve kayboluyor! Bu filmden kalan bir parça ve üzerine
kurulmuþ ekleri izledik. Klasik bir Türk Masalýný konu alan film, aþýrý
derecede sýkýcý, sýradan ve anlatým kýtlýðý içeriyor olmalý. Ama
baþlangýcýndaki gerçeküstü giriþ çok etkileyiciydi: "Bir varmýþ, bir
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yokmuþ. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde. Deve tellal iken,
horoz imam iken, manda berber iken; annem kaþýkta, babam beþikte
iken... Ben, babamýn beþiðini týngýr mýngýr sallar iken, babam düþtü
beþikten, alnýný yardý eþikten..."

Toplantý ve grup çalýþmalarýna düzenli olarak katýlmakla birlikte,
genellikle bir kenarda oturup kahve ya da ayran içiyor, geceleri
okuduðumuz O.Pamuk'un Kara Kitap'ý üzerine uzun tartýþmalar
yapýyorduk. Bu romaný çok etkileyici bulmuþtuk. Türk kültürü, mistik alt
bileþenleri ve anlatý tekniðiyle, yeniliklere gebe bir yazýný iþaret
ediyordu anladýðýmýza göre. Ama bizi þaþýrtan, Türklerin arasýnda
bazen fikirlerini sorduðumuzda, haberdar olmadýklarý ya da yeterince
önemsemedikleriydi. Martin'in en çok eðlendiði de, çevredeki ilginç ve
gizemli þeyler hakkýnda bilgi edinmeye çalýþtýðýnda, yanýt alamamasý
ya da onlardan daha çok bilgiye sahip olmasýydý.

Medresenin bahçesinde kahve içip dolandýðýmýz günlerden birinde,
hep gözümüze takýlan bir duvardaki minyatürü daha yakýndan
inceledik. Genellikle gri ve kahverenginin hakim olduðu az renkli
çizgisel bir ölçekle (linear scale) ve çizim konusu dýþýnda çevre ve
boyut iliþkilerine önem verilmeyen bir resim tekniði kullanýlmýþtý.
Nesneler, insan ve hayvan yüzlerine verilen karikatürsü ifadeler,
anlatýlmaya çalýþýlan dehþet verici sahneyi biraz da komik kýlýyordu.
Martin birçok kiþiye bunun kimin eseri olduðunu sorduysa da yanýt
alamadý. Sonra, kendi bildiði kadar Arapça Alfabeyi kullanarak, bunun
15. yüzyýlda pek tanýnmýþ bir ressam olan Muhammed Siyah Kalem ya
da Hacý Muhammed Nakkaþ olduðunu çözdü. Sýk sýk bu buluþunu,
biraz da övünerek Türk arkadaþlara anlatarak neþelendi.

Öðle yemeklerimizi, köydeki üç beþ aþevinden birine giderek
yiyorduk. TeknoMovy dediðimizde, hesap alýnmýyor ve menüden çeþitli
kebaplar, yaprak dolmalarý, pilavlar ve baklavalar seçebiliyorduk.
Martin için en zevkli yaný buydu etkinliðin. Akþam yemeklerini zorunlu
olarak toplu halde yiyorduk. Bu bize epeyce sýkýntý veriyordu. Gereksiz
söyleþiler, uyumsuz dostluklar ve tatsýz yemekler bizi bekliyordu
çünkü. Bir keresinde meþhur yönetmenlerden Michael Feld, rakýyý
önceden içmiþ, Ýngiliz Lordu olan sinemacýya sarýlýp sarýlýp fýkralar
anlatýyordu. Hatta yemeðin sonuna doðru "Apples and pears, here
come the bald bears" ('elma, armut, kel mahmut' gibi Ç.N.) baðýrmaya
baþladý.
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Sabah konuþmalarýndan birinde Tarkovski'nin çalýþma
arkadaþlarýndan, efsanevi Rus yönetmen Letokhov sunuþ yaptý.
"Kuramsal Görsel Etkileþim" konulu konuþmasýnda aslolanýn, etkileþim
modellerinin anlaþýlmasý ve dinamik modellemenin klasik sunumlar
üzerinde çaðdaþ göstergebilimsel yöntemlerle yapýlmasý olduðunu
anlattý. Ýzleyicinin bilinçdýþý algýlarýný etkileþtirmenin, bellek ve duyu
etkileþimlerini kullanmanýn nasýl modellenip anlaþýlabileceðine iliþkin
örneklerini, ilk sinema yapýtlarýný kullanarak açýkladý. Çok etkileyici
bulmama karþýn, benim öznel seçimim yeni algý etkileþim tekniklerini
anlayýp kullanmaktýr.

Yerel ve hiç tanýnmamýþ bir sinemacý olan Ali Tuðrul'un FiloSin-
Hayal Yumaðý adýndaki þirketinin Tekne Sevgisi filmiyle kýsa bir sunuþ
ve konuþma yaptý. Müzik olarak Ýlhan Mimaroðlu'nun Capacitors
Discharging adlý bestesinin kullanýldýðý film, sanki bir minyatür
sanatýnýn uyarlanmasý gibiydi. Sahneler, görme alanýnýzý kýrmadan, ve
dikkatinizi hiç daðýtmadan tüm bir duraðan öyküyü yaþatýyor izlenimini
veriyordu. Filme, konusunu anlayamasam da, tamamýyla teslim olup,
öngörülen macerayý yaþadýðýmý söyleyebilirim. 

Film gösteriminden sonra bir konuþma yapan Ali Tuðrul, kaotik göz
hareketlerinin çözümlenmesi ve önceden uyaranlarla seçici dikkatin
yönlendirilmesi için bir teknik geliþtirdiklerini anlattý. "Yeni görsel
etkileþim tekniði, görsel sunumlarda izleyeni önceden tanýmlanýp
belirlenen yerlerde dolaþtýrarak, iletiyi olabildiðince dolaysýz ve
gerilimsiz aktarmayý saðlayacaktýr" derken, tarihsel bir bilgiyi de
açýyordu. Görsel iletiþiminin Türk kültüründeki önemli öðelerini
ayrýntýyla anlattý. Bu birikimler ve açýlým geleneði yeni tekniklerin
kolayca uyarlanmasýna neden oluyordu. Bu konuþmada, Anadolu'da
görsel iletiþimin üç temel öðesi ele alýndý: Hat sanatý, minyatürler, ve
kukla sanatý.

Kukla sanatý, üç boyutlu küçük insan biçimlerinde geceleri iplerle,
gündüzleri elle oynatýlan bazen hayal oyunu, gölge oyunu diye de
adlandýrýlan bir tekniðe dayanýr. 11. yüzyýldan bu yana, bayramlarda,
panayýr ve sünnet düðünlerinde yer alan kukla oyununun eðlendirici
etkisi, sözlerden çok, komik biçimlerinde ve tuhaf hareketlerindedir. 18.
yüzyýlda Vehbi'nin Surnåme'sinde anlatýlan yer kuklasýysa, araba
yürüdükçe ve tekerlekleri döndükçe hareketler yapan, oynayan, tef
çalan otomat benzeri bir gösteri aygýtý olsa gerek. Yanlýþ olduðu
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varsayýlan bir tezle "Hayal Oyunu" da denilen kukla dýþýnda, iki boyutlu
bir gölge oyunu olan Karagöz de etkileyici bir görsel sunum ve
gösteridir. Kukladan farklý olarak, iki boyutlu ama renkli izdüþümler
kullanýlmakta; müzik, ses etkileri ve konuþma, olaðandýþý hayal
aktörleri cinler, ejderhalar anlatýmda yer almaktadýr. Karagöz
oyununun en etkileyici yaný, çeþitli ve çoðulcu oyun karakterleri ve
özgün metinlerdir. 

Hat sanatý, Osmanlý Kültüründe görsel iletiþimin önemli bir
bileþenidir. Hz. Muhammed'in "yazýyý güzel yazmak bir ödevdir, çünkü
insanýn günlük gýdasýnýn baþýnda okumak gelir" deyiþi, yazýya Ýslam
Kültüründe verilen önemin kaynaðýný gösterir. Bu güzel ve geometrik
figuratif anlatýmý da olan yazý biçimi, Ali Tuðrul'a göre, günümüzün
vektörel yazý ve þekil yapýlýndýrmasýnýn mükemmel bir uygulamasýdýr.
Þimdiki 'postscript' imge tanýmý ve bunun matematiksel betimlemeleri
bir yandan bu sanatýn anlaþýlýp deðerlendirilebilmesini, diðer yandan
da kaotik göz hareketlerinin vektörel bileþenlerini imgeler üzerine
yerleþtirebilmeyi olasý kýlýyor.

Osmanlý Minyatür sanatýysa, çaðlar boyunca olaylarý hikaye
etmekte, peyzajlarda, portrelerde, bilimsel konularý betimlemekte
kullanýlmýþtýr. Verilen örneklerden Kaznivi'nin 17. yüzyýl baþýndaki
"Acaib-el Mahlukat" adlý kitabýndaki minyatürler çok ilginçti. Bu, sýnýrlý
bir görsel anlatýmýn ne kadar çeþitlenebileceðini, algýlamanýn
yönlendirilmesi, renk, þekil ve geometrik biçimlendirmelerle zengin,
hatta sonsuz çeþitlemeleri yakalamanýn ipuçlarýný veriyor.

Yeni bir anlatým tekniði içermemesine karþýn, belki de saygýn bir
yapýt olacaðý düþünülerek "Contact" filminin ön çalýþmalarý ve
kullanýlan bilimsel verilerin kaynaðý konulu bir sunum yapýlacaktý.
Ancak üzücü bir haberle, öykünün yazarý Carl Sagan'ýn öldüðünü ve
gelemeyeceðini öðrendik. Bunun üzerine, zaman yolculuklarýnýn uzay
zamandaki "worm holes" (kurt yenikleri) ile yapýlabileceðine iliþkin
bilimsel tezin sahibi olan CalTech'ten Kip Thorne'un öðrencisi
U.Yurtsever, filmin bilimsel tutamaklarýný ve nasýl yapýlandýrýldýðýný
anlattý.

Gösterimlerin en ilginç olanlarýndan birisi de Almanya'dan Otto
Kurt'un "Ben Kimdim" adlý yapýtýydý. Filmi izledikten sonra bir tek adýný
anýmsýyorduk. Ýyi bir zaman geçirdiðimiz hissi vardý, ama baþka hiçbir
þey. Teknik yönetmen, filmde görsel bir oto-hipnoz tekniði
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kullanýldýðýný, konusunun önemli olmadýðýný ama nostaljik bir duygusal
macera içerdiðini söyledi. Öðrenme ve anýmsamanýn bellek iþlevlerini
azalttýðýný, gereksiz sinirsel baðlantýlar oluþtuðunu ileri süren
yönetmen, görsel anlatýmýn, sonradan bellek ve öðrenme yetisini
azaltmasýnýn haksýz ve gereksiz olduðunu vurgulayarak, önemli
olanýn, görsel anlatým sýrasýnda duyulan heyecan tadý olduðunu
belirtti. Bu nedenle, bulduklarý teknikle filmlerin izlendikten sonra
hemen unutulmalarýný saðladýklarýný, gelecek uygulamalar için çok
umutlu olduklarýný anlattý.

Birbaþka minimalist sunum tekniðini Stanford Üniversitesi'nden D.
Knuth'un öðrencisi olan A.Ünsal anlattý. Knuth ve Ünsal, ImageFont
(ÝmgeFontu) adýný verdikleri teknikle görsel sunum öðelerini
sýnýflandýrýp, sayýsal biçimlendirme algoritmalarýný geliþtirdiklerini
anlattýlar*. Kurduklarý matematiksel yapý, D.Knuth'un Þarkýlarýn
Karmaþýklýðý kuramýna dayanýyor (D.Knuth, "The Complexity of
Songs", Communications of ACM, vol27 pp344). Amaç, þarkýlarýn
uzaysal karmaþýklýðýný indirgemektir, diyor Knuth. Ýnsanlar birçok
þarkýyý ezberlemekte zorlanýyorlar. Bellek gereksinimlerini azaltmanýn
yollarý olsa bile, yeni uyuþturucularýn geliþmesi daha da az bellek
kullanýmýný gerekli kýlýyor. 

Knuth Kuramý: Karmaþýklýðý O(1) olan, sýnýrsýz uzunlukta þarkýlar
bestelenebilir.

Kanýtý (Casey ve Sunshine Band'e dayanarak): Sk olarak
tanýmlanmýþ tüm þarkýlarý ele alalým: 

Sk=VkSk-1
ve Vk ="That's the way" U "I like it."
ve U ="A ha", "A ha"
QED.

Bu kuramý* bir Lisp izlencesi olarak yazarsak eðer:
(DEFUN SONG(K)

(COND ((ZEROP K) 1)
((EQUAL K 1) 1)
(T (APPEND SONG (DIFFERENCE K 1) KNUTH)))).

(SETQ VK1 '(That's the way))
(SETQ U    '(A ha, A ha))
(SETQ VK2 '(I like it))
(SETQ KNUT 'VK1 (CONS 'U 'VK2)))
(PLAYSONG SONG (K))  <Kullanýcý Arayüzü

O halde, bu tür minimal imge ve eþlenik müzik öðeleri kullanýlarak,
istenilen uzunlukta karmaþýk yapýlanmalar oluþturulabilir. Böylece, çok
küçük belleði olan gösteri ve görsel sunum birimlerinde bile uzun ve
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* D.Knuth, metafont kavramý
çevresindeki matematiksel
dönüþüm teknikleriyle,
günümüz yazý karakterlerini
ve sayfa tasarýmýný
tanýmlayýp oluþturmuþ
bilgisayar bilimcisidir. Daha
sonra Creative Technologies,
benzer bir tanýmla
bilgisayarla müzik
üretiminde Ses Fontu (Sound
Font) kavramýný kullanmýþtýr
(Ç.N.).

* Bu kuramý, "Yine
yeþillendi fýndýk
dallarý" diye bizde pek
bilinen türküye
uyarlayabiliriz (Ç.N.).



çekici izlenceler elde edilebilir. Konuþmada söylenmedi, ama ben
Young & Restless'in (Yalan Rüzgarý, Ç.N.) bu tekniði sürekli
kullandýðýna inanýyorum.

Knuth'un geliþtirdiði bu indirgeme yönteminin felsefi temelleri
matematiksel bilgi kuramýna dayanýyor. 1940'larda Bell
Laboratuvarlarý'ndan Claude Shannon nesnel Bilgi Kuramý'ný kuruyor
ve bilgiyi þöyle tanýmlýyordu: "bir ileti birikiminde içerilen bilgi, bunu
kodlamak için gerekli olan rakamlarýn ortalama hane sayýsýyla
orantýlýdýr". Bu, tüm iletiþim biliminin temelidir. Ama, Shannon'un bilgi
kuramý, yeni açýlýmlar getirmekte zorluklar gösteriyordu. Özellikle,
bilginin öznel niteliði sözkonusu olduðunda. 1979'da felsefeci ve
antropolog Gregory Bateson bir baþka bilgi tanýmý yaptý: "Bir fark
oluþturan fark bilgidir". Böylece, matematiksel zorluklar olsa da, bilgi
içeriðini derleme, sýkýþtýrma, yeniden yapýlandýrma deðiþik þekiller ve
anlam da gözetilerek yapýlabilir kýlýndý. Knuth'un önerisi, bu anlamda
ve uzun dönemde MediaLab'deki çalýþmalarla da tümleþerek semantik
veri sýkýþtýrma yöntemlerini zenginleþtirecektir. Dilbilimsel anlamda
sentaks (sözdizimi) sözcük sýralamalarýný anlamada; semantik
(anlambilim) sözcüklerin anlamýný çýkarmada kullanýlsa da, Marvin
Minsky'nin sözü dikkate deðer: "Semantik, pek de güzel bir sözcük
deðildir" diyor, "yalnýzca 'benim fikirlerim seninkinden derindir'
anlamýna gelir".

Toplantý salonuna asýlan bir ilandan, psikoloji araþtýrmalarý yapan
Hamdi ve Mithat adýnda iki bilimcinin, insan rüyalarýný görüntüye
dönüþtüren bir aygýtýn ön tasarýmýný yaptýklarýný ve ilk haftasonunda,
konuyla ilgili kýsa bir tanýtým konuþmasý ve gösteri yapacaklarýný
öðrendik. Ne yazýk ki, büyük bir olasýlýkla çok eðlenceli ve komik
geçecek bu tanýtým gerçekleþmedi. Sonradan, onlarý tanýyan
sinemacýlardan öðrendik ki, bu tür toplantýlara katýlmayý seven hafif
kaçýk tiplermiþ. Ýlan ettikleri aygýt ta 18. yüzyýlda J.Friedrich'in satranç
otomatý adlý gravüründe resmedildiði gibi, içinde adam oturan
makinaya benziyormuþ. Uyku sýrasýnda EEG ve göz hareketlerini
ölçen bir sistem, belli etkinliklere karþýlýk gelen desen ve ýþýklarý
perdeye yansýtýyormuþ. Gerçekten de eðlenceli olacaktý!

Son günlere doðru gelen DreamWorks Kurosawa grubundan Japon
teknik yönetmenler ve bilimciler, geliþtirdikleri yeni görsel teknikleri
anlattýlar. Sözlerine bakýlýrsa, bu yöntemin olgunlaþmasý dýþýnda
birtakým etik yapýlanma gerektirdiði de anlaþýlýyor. Beynin görsel
yapýlarý ve görme iþlevine iliþkin hücrelerin sýnýflandýrýlmasýnan yola
çýkarak, görsel uyaranlarýn hangilerinin ve hangi koþullarda beyinde
hangi ileti yollarýný izlediklerini çýkarmýþlar. Yani bir tür geometrik
uyaran görsel iþlevlerden sorumlu beyin kabuðunda (occipital lobe) bir
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hücre grubunu etkinleþtirirken; bu uyaran þeklin hareketi baþka hücre
gruplarýna yansýyor. Perdeye düþürülen bu uyaran þeklin rengi,
konumu, ýþýk þiddeti ve zamansal sýklýðý (frekansý) deðiþik hücre
gruplarýnýn eþetkinliðini belirliyor. Perde üzerindeki uyarýcý öðelerin
sayýsý, konumlarý ve etkin özellikleri iyi hesaplanabilirse eðer,
beyindeki iliþkin hücre gruplarýnýn ortak etkinliði denetlenebilecek ve
böylece daha temel güdülerimizin merkezi olan hipotalamik çekirdekte
uyarýlar oluþturabilecek.

Bu mekanizmanýn anlaþýlabilmesi ve tam anlamýyla denetimli
kullanýlabilmesi için bilimsel çalýþmalarýn temelinde, Türkiye'de yapýlan
iki araþtýrmanýn önemli payý olduðu için, bulduklarý yöntemi ilk kez
burada sunduklarýný söyleyen DreamWorks grubu sözcüsü þunlarý
açýkladý: Matematiksel yordam, Mehmed Nadir'in 1908 yýlýnda
"l'Intermédiaire des Mathématiciens"te yayýnlanan:

aan+b+ba'n+b'+ca''n+b''+da'''n+b'''=0 (mod p)
a>0
b e N ve a,b,c,d,p: asal sayýlar

ve p>a,b,c,d.

probleminin çözümünden türetilmiþtir. Fizyolojik bilgi ve görsel
sunum tekniklerinin geliþtirilmesi TBAG1102 no'lu TÜBÝTAK-Ýstanbul
Týp Fakültesi araþtýrma projesinde gösterilen sonuçlar ve eþikaltý bilgi
aktarýmýnýn yetersizliði üzerine kurulmuþtur.*

DreamWorks'ün bu son bildirisiyle büyük bir þok geçirdik.
Toplantýnýn, tartýþmaya ayrýlmýþ son günleri otoriter/ totaliter bir beyin
yýkama tehlikesi, iyi davranýþ programlama, uyum saðlama, psikolojik
destek yordamlarý, trafik terörünün ve aile içi þiddetin bastýrýlmasý,
denetlenebilir ve açýklanabilir uyaranlarýn zorlanmasý üzerine etik
tartýþmalarla geçti. Bir diðer tartýþma konusu, görsel sanatla ileti ve
bilginin yalnýzca izlenimlerle deðil, ruhsal etkileþimlerle de
aktarýlabilirliðinin toplumsal ve sanatsal boyutuydu. Tartýþma
konularýnýn daha biçimli bir derlemesi, ilerideki sayýlardan birisinde, bu
dergide yayýnlanacaðýndan ayrýntýlara girmeyeceðim.

Hýrpalayýcý bir uçak yolculuðuyla eve döndük. Martin, armaðan
olarak getirdiði maden sularý, zeytinyaðlarý, ve lületaþý heykeller
yüzünden karýsý Suzan'a her fýrsatta komiklik kaynaðý oluyor. Ama yine
de yiyemediði ve ne olduðunu bilmediði Adisababa'ya hayýflanýyor.

Ben de hala burnumda kum tepelerinden esen kokunun özlemiyle
dolanýyorum.

E.S., Cambridge
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* 16 Aralýk 1997'de
Japonya'da Pocket Monster
(Cep Canavarý) adlý çizgi
filmi izleyen çocuklardan
600 tanesi aðýr
fotokonvulzif þok geçirerek
hastaneye kaldýrýldý (Ç.N.).



"Oppenheimer yasak aþk yaþamadý mý?.."

Adnan Kurt'la "Bir Laboratuvar Romansý" üzerine söyleþi.

AltKitap: Dilerseniz kitabýnýzýn adýndan yola çýkalým. Bilim, sizce gerçekten
de romantik bir uðraþ mýdýr?

Adnan Kurt: Bilim bence evet, romantik bir uðraþtýr. Bu öznel bir tanýmlama
olsa da, bilimsel süreçlerin en azýndan romantizme açýk olduðunu
düþünüyorum. Ýlgi alanýnýzýn nesnelerini seversiniz. Düþlerinize yatýrým yapar,
belki çoðu þeyinizi verirsiniz. Zamanýnýzý, enerjinizi bazen hayatýnýzý.
Kýskanýrsýnýz onlarý, bazen gizli tutarsýnýz yaþadýklarýnýz. Yasak aþklar/
günahlar bile yaþayabilirsiniz- Oppenheimer, Sakharov yaþamadýlar mý?

Aslýnda daha çok, bilim  tarihinin ve süreçlerinin anlatýmlarýndaki romantizm
daha gerçekçidir belki de. Watson'un Ýkili Sarmal'ýnda, Heisenberg'in Parça
ve Bütün'ünde anlatýlan o romantik zamanlar gerçekten yaþandý mý? Yoksa
bir bankada, bir tahýl ambarýnda, televizyon fabrikasýnda ya da vergi
dairesindeki ciddiyet ve sýradanlýkla/ görev anlayýþýyla geçen zamanlar ve
çalýþmalar mýydý? Ýkisi de olabilir. Ben romantik olduðu ve olmasý gerektiðini
düþünen/ dileyenlerdenim.

Genetik paylaþýmýn yerine, düþünce paylaþýmýnýn yeni/ alternatif bir sevda
olduðuna inanýyorum.

AltKitap: Kitabýnýzda baþta bilim dünyasý olmak üzere, çeþitli disiplinlerden
bir çok isimle karþýlaþýyoruz. Bu isimler nasýl bir seçim sonucunda
belirlendiler?

Adnan Kurt: Kitapta adý geçen bilimciler tümüyle öznel bir seçime dayanýyor.
Yani onlarýn çalýþma alanlarýndaki kurumsallaþmýþ deðerlendirmelerden
baðýmsýz olarak önemli/ deðerli bulduðum insanlar. Benim kiþisel
deneyimlerime ve düþünsel geliþimime, anlayýþýma doðrudan katkýda
bulunan bilimciler. Aramýzda artýk bir akrabalýk/ memetik bir akrabalýk
olduðunu duyumsuyorum onlarla. Ama bu tümceme bakýp da bu kitabýn bir
bilim kitabý, bilimsel bir anlatý, bilim kurgu ya da bilim tarihi/ felsefesi olduðu
kanýsýna varmamalý. Yalnýzca yaþamýmýzda artýk önemli/ vazgeçilmez bir yeri
olan bilimsel düþünce ve teknolojinin ayýrdýna varýlmýþ anlatýlar, metinler,
denemeler denilebilir ancak. 

AltKitap: Kitaptaki metinler konudan konuya, ülkeden ülkeye, kiþiden kiþiye
yol alýyor. Bu yolculuklar bilimsel etkinliklerin zorunluluðu mudur? 

Adnan Kurt: Konulararasý, ülkeler ve kiþilerarasý yolculuklar bilimsel
etkinliklerin zorunlu bir bileþeni deðil elbette. Ama uluslararasý etkileþimin,
iletiþim ve iþbirliðinin en güçlü olduðu etkinlik bilimdir. Bu da, bir yolculuk
temasýný önemli kýlýyor. Bilimin sýradan ve profesyonelce bir anlayýþla
deðerlendirildiði günümüzde, bilimsel uðraþlardaki deðiþim ve heyecaný biraz
da bu yolculuk temasý karþýlýyor.

i



AltKitap: Kitaptaki bilimsel öngörüler okurun aklýna þu soruyu getiriyor:
Bilimde öngörünün yeri nedir? 

Adnan Kurt: Ben, bilimsel öngörüleri deðerli buluyorum. Bunlar bazen düþsel
nesneler, bazen düþünsel kavramlar, anlayýþlar olabilir. Bazen de teknolojik
varsayýmlar. Öngörüler, eðer bilimsel bir disiplinin dayanaklarýyla oluþuyorsa
genellikle bilimsel sýnýrlarýmýzýn hemen ötesine varsayýmsal bir uzanýþtýr. Bu,
bilimciye heyecan ve itki verir. Oldukça da gerçekçi beklentilerdir,
karþýlanmasa veye tersi gerçekleþse de. Ama çok önemli bir ayrým yapmak
zorundayýz: bilimsel öngörüler, popülist ve medyatik çekicilik dürtüsüyle
yapýldýðýnda gerçekçiliðini yitirebilir. Örneðin, belki de tarihteki en önemli
bilimsel projelerden olan insan genomu projesinin tamamlanmasýnýn
ardýndaki en önemli düþ/beklenti/ ya da öngörü insanýn bin yýl yaþayabilmesi
deðildi. Þimdi birçok bilimci öngörülerde bulunuyor, yeni arayýþlara giriyor,
gerçekleþtirmeye çalýþýyor. Oysa gazete manþetleri halký yanýltýyor/ yanlýþ
yönlendiriyor/ bilimsel beklentiyi saptýrýp, deðerli/ anlamlý öngörüleri
sýðlaþtýrýyor.

Diger yandan, bilimsel öngörüleri reddetmek, bunu bilimsel etikle baðdaþmaz
bulmak da olasý. Bilimsel araþtýrmalarýn yöntemine sýkýca baðlanmak, bu
araþtýrmalarýn sonuçlarýyla yetinmek gerekir bu görüþe göre. Eðer birgün
sýradýþý, sýnýrdýþý bir gözlem ya da kuramla karþýlaþýrsanýz da, soðukkanlýlýkla
kurumsal potanýzda eritebilmelisiniz onlarý. Oysa dýþarýdan bakan, tarihsel
ayrýntýlarý okuyan biri için belki de ne devrimsel yenilikler vardýr orada.

AltKitap: Edebiyat okumalarýnýzda, bilimle ilgilenmenizin etkileri oluyor mu? 

Adnan Kurt: Edebiyat okumalarým diger uðraþlarýmdan baðýmsýz. Asýl
etkileyici ve sýnýrlayýcý öge zaman. Çok çeþitli,  çok sayýda ve sýklýkta
okuduðum söylenemez. Düþ gücünün ve anlatýmdaki kavramsal zenginliðin,
yaratýcý bir dil kullanýmýnýn beni etkilediðini söyleyebilirim.

AltKitap: Edebiyat, resim, müzik, mimari ve tasarýmda etkilendiðiniz isimler
nelerdir? 

Adnan Kurt: U. Eco, J.L. Borges, J.A. Wheeler, O. Pamuk, Ý.O. Anar, ve E.
Þafak en sevdiðim yazarlar. Þair Ýsmet Özel, resimde M.A. Escher, ve S. Dali;
müzikte M. Oldfield, J.S.Bach, O. Gencebay, L. Cohen, M.N. Selçuk.
Mimaride ve tasarýmda isim veremem. Sade ama düþünsel incelik ve ayrýntý
içeren, doðayla ve insanla dost, gürbüz tasarýmlardan etkilenirim.
Sigaralardan Davidoff Magnum, Camel, filtresiz PallMall; kalemlerden Lamy
ve Rotring'i severim, dolmakalem ve kurþunkalem.

AltKitap: Son olarak Internetten sözedelim. Internetteki gelismeler ve
Internet yayýncýlýðý hakkýnda ne düþünüyorsunuz? 

Adnan Kurt: Internet'i çok zengin ve çok özgür bir iletiþim ve bilgi aracý olarak
görüyorum. Bence iki temel sorunu var þimdilik: sunum dilinin belirleyici
olarak Ýngilizce olmasý, ve internette dolaþan bilginin çok güvenilir olduðu
yanýlsamasý. Sonuçta özgür bir veri iletiþim ortamýnda deðerli bilgiye eriþmek
olasý. Ama bunun için de bireysel stratejiler geliþtirilmesi/ bunun öðrenilmesi
sürecine gereksinim duyulacaktýr.

Internet yayýncýlýðý da bu özgür ve yeni kültür anlayýþýnýn sunduðu
olanaklardan biri. Ben güzel bir kitabý, estetik ve teknolojik (bu arkaik bir
teknoloji de olabilir) tasarýmla basýlmýþ kitabý hiçbir þeye deðiþmem. Ama bu
iþin sanatsal kýsmý bence. Bir sanat yapýtýný/ nesnesini sahiplenmenin,
dokunup koklamanýn bir uzantýsý. Eðer kitabýn içeriðini düþünecek olursak,
oradaki bilgi, anlatý ve metinlerse bizi çekecek olan, buna sayýsal iletiþimle ve
özgürce eriþebilmek ütopik bir heyecandýr. 

iiSöyleþi. - Adnan Kurt


