Bir sorun, olustugu zamaninin
düsünce düzeyi ile çözülemez.
Albert Einstein

SUNUS
Insanlik tarihinde, tüm insanligin es zamanli yasamda olmasi veya olamamasi etkileyici ve çarpici
görünümler sergiler. Insanlik tarihinin baslarinda çesitli teknolojiler, dünyanin muhtelif bölgelerinde
sasirtici olarak asagi yukari es zamanda (ayni tarihlerde) ortaya çikabilmistir. Örnegin: Vahsi
hayvanlarin ehlilestirilmesi, bitki islahi, çömlekçilik, saat ve gözlük gibi. 15ci yüzyildan itibaren es
zamanli yasam bozulmaya yüz tutmustur. 19cu yüzyilda ise, toplumlarin uygar veya uygar
olmayan uluslar görünümüne geçmesi ile es zamanli yasam dünyada son bulmustur. 20ci yüzyilda,
farklilasma dahada keskinleserek kuzey yarim küre ve güney yarim küre halinde bölünmeye
sürüklenmistir. Bu iki yarim küre arasinda, gelir düzeyi, gelir dagilimi, egitim düzeyleri, teknoloji
sahipligi, bilgi biriktirme kapasiteleri, yasam kalitesi, insan ömrünün uzunlugu ve yasama ait
mutluluklar açisindan uçurumlar olusmustur. Bugün Insanligin önünde duran varolma sorununun
bir boyutu; bölünmenin ve yarilmanin farkina vararak ayni egilimin devam etmesi halinde dogacak
tehditleri bilinçle görebilmesi, kavrayabilmesidir. Insanlik onurunun evrensel görünüme
kavusturulmasi için; politik, ekonomik, bilimsel, sanatsal, dinsel ve egitsel tüm gayretlerin
dünya ölçeginde örgütlenerek önce yarilmayi durdurmak, daha sonra da onarmak üzere seferber
edilmesi gerekmektedir. Diger kelimelerle, bütün yönetimler (hükümetler ve toplum liderleri) dünya
bilgi ve kültür stogunu zenginlestirmek, insan özgürlügünü arttirmak, dünya ölçeginde refahin
yaratilmasi ve dagiliminin yeniden örgütlenmesi için uluslararasi barisçil ve uzlasmaci bir isbirligi
sergilemelidir.
Diger taraftan yakin bir tarihe gelinceye kadar, dünyayi çekip-çevirme ve yönetme eylemlerinde
dünya eko sisteminin; insanoglunun yarattigi sosyalküre ve teknoküreden bagimsiz veya lineer
iliskili oldugu yanilgisina düsülmüstür. Bu yanilginin insan yasami için olusturdugu tehdidin
boyutu, bütün çiplakligi ile insanoglunun büyük çogunlugu tarafindan henüz anlasilabilmis degildir.
Bu yanilgi, insanligin önünde duran varolma sorununun ikinci boyutudur. Artik, insanlik dogadan
gerektiginden fazla yarar saglamaktan uzak durmali, bu konuda doganin koydugu sinirlamalari
hesaba katmalidir. Diger kelimelerle dünya ekolojik sistemine (yakin gelecekte bu terim evrenin
ekolojisi olacak) hakim olmak üzere onunla çatismayi birakmali, bunun yerine onunla uyusarak
ortak-yasami ögrenmelidir. Ancak insanlik, boyutlari bir birinin içine geçmis bu sorunun
üstesinden gelebilmek için; Albert Einstein’in yol gösterdigi gibi, yeni bir düsünce düzeyine
siçramak zorunlulugundadir.
Bu baglamda bilim tarihinin özet bir degerlendirmesi yol gösterici olacaktir. Sokrates (M.Ö. 468400) bilginin amaci, insanin kendisini bilmesidir diyordu. Ilk çaglarda duyular vasitasi ile elde
edilen bilgi süpheli olarak gürülüyordu. Gerçek bilgi ise ancak insan aklinin ürünü olabilirdi. Insan
dünyanin merkezinde ve dünya da evrenin merkezinde idi. Herhalde bilim tarihinde raslanan ilk
devrimsel paradigma budur.
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Copernic (1473-1543) ünlü kitabinda Dünya günes etrafinda dönüyor ve dünya evrenin
merkezinde degildir diye yazdi. Bu görüs, o güne kadar süre giden evrenin merkezinde oturan ve
insan akli ile elde edilen bilgiyi gerçek kabul eden insan merkezli paradigmayi yikti. Bu yikilis ile
insanlik daha verimli bir döneme girdi.
Rene Descartes (1596-1650)ise, güçlükleri çözümlenecek kadar küçük parçalara bölün, en
basitten en karmasiga dogru ilerleyin diyerek, insani bilime ve dogmakta olan tüm teknolojilere
hakim kilan yeni bir paradigma önerdi. Analitik düsünceyi metodlastirdi. Insani, olus halinde
bulunan yeni ve mekanik bir dünyanin kurucusu yapti.
Charles Darwin (1809-1882), dogal eleme yoluyla organik evrim teorisini ortaya atarak, insani
evrim agacinin ucuna yerlestiren ve derin toplumsal etkiler yaratan bir paradigmayi gelistirdi. Bu
paradigma insani dogadaki hakiki boyutuna döndürüyordu.
Heisenberg’in (1901-1976) baslattigi sistem bazli düsünce kuantum mekanigi ile ilgili belirsizlik
teorisini ortaya koydu. Bu görüs; Descartes’in parçalara bölerek bütünü kavrama paradigmasi
yerine; “bütün parçalarin niteliklerinden daha fazla bir seydir” veya baska bir deyisle “bir
sistem parçalara ayrilarak kavranamaz, parçalarin özellikleri bütünün özelliklerini içermez”
olarak ifadelendirilebilen yepyeni bir paradigmanin dogmasina yol açti. Bu paradigma fizikte sok
etkisi yaratti ama, canli sistemlerin ve yasamin daha iyi betimlenmesini olanakli kildi.
Sistem paradigmasi, herseyin herseyle iliski içinde oldugunu ifade ediyordu. Gerçekligin bir
iliskiler agi içinde isledigini ortaya koydu. Yeni paradigma, tüm bilimsel kavram ve kuramlarin,
sinirli dogrulukta ve yaklasik bir betimleme oldugu gerçegini isaret ediyordu. Diger kelimelerle,
bilimin hiç bir zaman mutlak ve tam bir anlamayi insanliga sunamayacagi açikca anlasildi.
Günümüzde devrim niteliginde insanligi etkileyecek olan son paradigma ise, gezegen ölçeginde bir
ag örgüsü biçiminde sekillenmekte olan siber canli yasaminin (insanlari, toplumlari, makinalari,
ve bilgisayarlari kapsayan biyolojik-mekanik-elektronik melez bir organizma) sürdürülebilir evrimi
ile ilgilidir. Çagimiz düsünürlerinden Joel de Rosnay (1995) siber-canlinin evrimi, onun
yasamsal fonksiyonlarinin ortaya çikmasi ile sonuçlaniyor diyor. Düsünür bu fonksiyonlarin
birbirine bagimli oldugunu, es zamanli ve iç-içe bulundugunu da ekliyor. Rosnay siber-canlinin
sanayii ve ekonomi yoluyla enerjiye ve maddeye egemen olmak istedigini; tarim, bioteknoloji ve kentlerle biyo - ekolojiye (dirim küreye) müdahale ederek onu degistirmeye
yöneldigini; matbaa, bilgisayar ve iletisim aglari ile bilgiyi fethetmekte oldugunu
söylemektedir. Siber-canlinin evrimi yalindan, karmasikligin artmasina dogrudur. Bu evrimin
kuramlarinin ortaya çikarilmasi ve anlasilabilmesi için kendinden organize olan yapilarin ve
dagilmaya yatkin yapilarin davranis ve olusumlarinin anlasilmasi ve özellikle karmasikligin
matematiginin kurulmasi gerekmistir. Zaten son 30 yilda bilimsel bilgilerimizin içerigine bu
kavramlar girince siber-canlinin evrimi çözümlenmeye baslamistir. Bu konuda Capra son kitabi
dahil, tüm eserlerinde (Özellikle: The Turning Point 1982) bu çözümlemeyi olanakli kilmis ve
hizlandirmis olan çagdas düsünürlerin basinda gelmektedir.
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Çagimizda insan düsüncesinin evrilmis son merhalesi sorumluluk odaklidir. Insan bilinci sadece
yasamaktan veya gözlem yapmaktan öteye, gördüklerini hissettiklerini idrak etme kapasitesine
ulasmissa; diger kelimelerle bildigini biliyorsa, sorumluluk kavrami da olusacaktir. Insan zihinsel
yeteneklerle donatilmistir. Davranislarindan önce mevcut bilgilerini ve çevreden gelen yeni bilgileri
bu yetenekleri ile ilintilendirip isler. Böylece olasi davranislarinin sonuçlarini önceden tahmin
edebilir. O halde bilerek yaptigi davranisi, ona sorumluluk yükler. Sorumluluk zihinsel
yeteneklerimizin bir bedelidir. Sorumlu olmanin ahlaki (etigi) ise, siber-canlinin sürdürülebilir
biçimde evrimine katkida bulunmaktir. Sorumlulugun ilkeleri arasinda açiklik, seffaflik,
katilimcilik, paylasimcilik, bagimlilik, esneklik yer alir. Capra’nin bu son eseri çagimizin
sorunlarina çözümler içermektedir. Ancak anlayisimizda, düsünce biçimimizde kökten bir
dönüsüm gerektigini vurgularken; bilimde, toplumsal dünya görüsümüzde temel bir degisimin
esiginde bulundugumuzu ve belki de yakin bir gelecekte bir yol ayriminda (çatallanma noktasinda)
bulunabilecegimizi söylemektedir. Capra ise yarayabilen çözümlerin ancak varligini
sürdürebilenler oldugunu ifade etmektedir. Varligini sürdürebilen çözümleri üretmek için
insanliga; derin çevrebilimsellik olarak tarif ettigi, tüm evrenin bir ag biçiminde evrildigini
derinlemesine anlayan çevrebilimsel okur yazarligi önermektedir.
Capra Dönüm Noktasi (Turning Point) adli kitabinin Yasamin Sistem Görünüsü konulu
bölümünü, bu kitabinda (Yasamin Örgüsü – Web of the Life) genislettigini ifade eder. Kendi
önsözünde bugüne kadar hiç kimsenin yeni bilimsel gelismelerin tutarli bir sentezini ve
bunlari uzman olmayan okuyucuya aktarmayi denemedigini söyler ve “Yasamin Örgüsü’nün
gayreti ve vaat ettigi iste budur” der. Kisaca Capra bu kitabi ile özellikle; son elli yil içinde olusan
bilimsel gelismelerin ve bulgularin bütüncül ve olaganüstü bir bilim tarihi sentezini okuyucuya
aktarmaktadir. Bu bilim tarihi sentezi son onlu yillara odaklanmissa da bölüm, bölüm son 100 yili,
son 400 yili da kapsar. Hatta milyarlarca yil gerilere giderek canli evrimi ustaca aydinlatir. Kitap, bir
bilim tarihinin çok ötesinde; zihnin, maddenin ve yasamin birlesik bir görünüsünü sunan yeni bir
canli sistemler kurami için esasli bir denemedir. Capra yasamla ilgili ag benzesmesini sunarken
aglarda hiyerarsinin yoklugunu da vurgular.
Aslinda Capra “Yasamin Örgüsü” kitabinin en sonunda amacini söyle özetlemektedir: “Yeni bir
bin yila ilerlerken insanligin yasamini sürdürmesi, çevrebilimsel okur yazarligimiza,
çevrebilimin ilkelerini anlama ve buna göre yasama ve davranma yetenegimize
dayanacaktir”. Süphesiz çevrebilimsel okuryazarlarin sayisinin her geçen gün artmasi sibercanlinin bilincine yüklenen sorumlulugu gittikçe aydinlatacaktir. Böylece insanligin sorunlarini
varligini sürdürebilen çözümlerle cevaplama olanagi da her geçen gün yükselecektir.
yapi merkezi kuruldugu ilk yillarda (1965), daha sonraki

tüm faaliyetlerini yönlendiren
“çagimiza ve toplumumuza karsi sorumluyuz” ve “mutluluk insa ederek, mutlu oluruz”
degerlerini ilke edinmisti. Kitabi okudugumda içeriginde savunulan degerlerin, bizim degerlerimizle
bu kadar örtüsmesinden çok etkilendim. Yazarin olgunluk dönemini belgeleyen bu 4.cü eserin,
ülkemizin içinde bulundugu sikintili bir geçis döneminde bir algilama isigi olacagini düsünerek,
Yapi Merkezi tarafindan Türkçelestirilip okuyucuya sunulmasina karar verdim. Yapay sorunlari ile
bogusan güzel Türkiy e’mizin, neden bir türlü verimli bir gelisme sürecine girememesinin gerçek
sebeplerine yönelik dogru cevaplari ve çözümleri, büyük olasilikla, elinizdeki eserde bulabilirsiniz.
Insan yasam örgüsünün iplikçigidir. Örgü için yaptiklari; kendisine yaptiklaridir.
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Bilime yatkin, bilgi isleyen yeni bir Türkiye’nin uzakta olmadigi inanci içinde, bütün okurlara mutlu
yillar, ülkemize aydinlik günler diliyorum.
Bu arada kitabi, Ingilizce aslindan büyük bir titizlikle türkçelestiren Prof. Dr. Beno Kuryel’e, kitabin
baskiya hazirlanmasinda birçok bürokratik islemleri yürüten yardimcim Ates Sungur’a, baskinin en
iyi sekilde olusmasi için Yapi Merkezi ile titiz bir çalisma yürüten Mustafa Peynirci’ye; görüsleri ve
katkilari ile kitabin kalitesini yükselten esim Ülkü Arioglu’na tesekkürlerimi sunmayi zevkli bir görev
biliyorum.
Ersin ARIOGLU - Yapi Merkezi - 10.12.2000
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