
ENFORMASYON - LEIBNIZ’DEN BUGÜNE 
 
 
Enformasyon çağında, bilgi toplumlarında yaşadığımız söyleniyor. Cep telefonlarımızda, 
Internette, bilimde, ulaşımda neredeyse her yerde enformasyon  teknolojileri kullanıyoruz. 
Enformasyon her yerde. Öyle de, nedir bu enformasyon ? Bilgi mi ? Nasıl ölçülür ? Nasıl tam 
olarak tanımlanır ? Ve tabii ne işe yarar ? Bu sorulara direkt, komprime cevaplar vermek zor. 
Zira, çeşitli enformasyon türlerinden, matematiksel, fiziksel, ekonomik, biyolojik v.b..gibi, 
bahsetmek mümkün iken  genel bir enformasyon teorisi olduğunu söyleyemeyiz. Geçmişte 
bilim insanlarının bir genel enformasyon tanımında anlaşmalarının çok zor olduğu, hatta tam 
anlaşamadıkları bilinmekte. Öyle ki, sibernetiğin babası Norbert Wiener şöyle kestirip atmış : 
“Enformasyon enformasyondur, enerji veya madde değildir. Bunu kabullenmeyen hiçbir 
materyalizm günümüzde yaşayamaz”. Aslına bakarsanız enformasyon gibi enerjiyi de kısaca 
tanımlamak öyle hiç kolay değildir. Enerji iş yapma potansiyelidir diyebiliriz. Ama sonra,  iş 
nedir, potansiyel nedir soruları takip eder. 
Bu çalışmada, tamamen populer bilim tadında olmak kaydı ile, önce enformasyon kavramını 
oluşturmaya yönelik genel bir  derleme yapılacak, daha sonra bilimde enformasyonun nasıl 
bir işlev üstlendiği üzerinde durulacaktır.  
 
                                                                ....ve o zaman kişiler arasında anlaşmazlıklar çıkınca şunu  
                                                               söyleyebiliriz: Hesaplayalım; gürültü patırtı çıkmadan, 
                                                               kimin haklı olduğunu anlamak için. 
                                                                                                                                               G. W. Leibniz 
                                                                                             
LEIBNIZ’İN DÜNYASI                                                                                                   
 
Parçacık fiziğinin öncülerinden, Nobel ödüllü Murray Gell-Mann, 2007 yılında bir TED 
konferansında ayakta alkışlanırken şöyle diyordu : “ Gerçek güzelliktedir. Güzellik ise 
gerçekte”. Doğa bilimcilerinin, evrenin sırlarına yaklaşabilmekten duydukları hazzın ürünü 
olan bu tür edebi aforizmalar yabancımız değildir. Aslında bu düşünce hali çok eskilere gider. 
Bundan yaklaşık üç asır önce, aydınlanma çağının öncü bilim insanları, bilimi evrenin yüce 
Tanrı tarafından yaratılan o düzenini, mükemmeliyetini kavrayabilmeye yönelik ulvi bir uğraş 
olarak görürlerdi. Bu bağlamda son doğa filozoflarından olan ve biraz da Isaac Newton ve 
René Descartes’in  gölgesinde kalmış olan Alman düşünür Gottfried Wilhelm Leibniz’den söz 
etmek gerekir. Gilles Deleuze filozofların kavram icat ettiklerini söyler. Doğa ve evren ile ilgili 
konulara giriyorsanız Leibniz’in kavramlarına ihtiyaç vardır. Ondan sonra, vatandaşı 
Immanuel Kant ile birlikte felsefe ilgisini artık metafizikten fenomenolojiye, pozitivizme 
çevirmiştir. 
 
Leibniz çok yönlü ve çağının önemli bir bilim adamı idi. Başta fizik, felsefe, matematik, hukuk 
ve mühendislik olmak üzere bir çok konuda eserler vermiştir. Tam anlamı ile sistemin adamı 
olmuştur. Ama gelmiş geçmiş en zeki bilim adamlarından biri olduğu kuşkusuzdur. İkili 
(binary) sayı sistemini bulan, ilk dört işlem hesap makinesini yapan Leibniz’dir. O, günümüz 
algoritmik enformasyon teorisinin de kavramsal öncüsüdür. Diferansiyel matematiği Newton 
ile eş zamanlı keşfetmişlerdir, ama bu gün kullandığımız notasyon Leibniz’inkidir. Denis 
Diderot onun için şöyle der : “ İnsan yeteneklerini Leibniz’inkiler ile karşılaştırınca içinden 
kitaplarını fırlatıp, gidip unutulmuş bir köşenin karanlığında sessizce ölmek gelir” (1). 



Onun düşüncesinde adeta bir biçimsellik (formalism) arayışı vardır. Günümüz bilgisayar 
biliminin temelindeki matematiksel mantığın babası George Boole ise, dedesi Leibniz’dir. 
Leibniz de yaratılışın sırrını arar ve Tanrının olabilecekler arasındaki en iyi, en mükemmel 
dünyayı yaratmış olduğunu söyler. O rasyonalistlerin şahıdır. Düşüncesini aşırı iyimserlik 
olarak değerlendirenler olmuştur. Voltaire (asıl adı François Marie Arouet) Tanrının en iyiyi 
yaratması ile, mesela 1755 yılındaki büyük Lizbon depremi felaketinin korkunç acılarını 
bağdaştıramaz, ve Candide adlı eserindeki Dr. Pangloss figürü ile Leibniz’in optimizmini 
hicveder. Leibniz’in  optimist bir kişiliğe sahip olduğunu düşünmek için pek sebebimiz yoktur. 
Ayrıca, burada önemli olan husus da kimin ve neyin için en iyisinin yaratıldığı konusudur. 
O, sayısız olasılık arasında neden bu dünyanın en iyisi olduğunun yeterli sebebi olması 
gerektiğini düşünür. Leibniz’e göre doğru öneriler analitik olmalıdır. Analitik uslamlamada 
özne, yüklem ile aynıdır veya  onu içerir. Yani analiz için gerekli tüm kavramlar mevcuttur; 
sentetik düşüncede olduğu gibi dışardan başka birini bulmaya gerek yoktur. 
Leibniz önce neden hiçbirşey değil de birşey olduğunu kendi özdeşlik prensibi ile açıklar : 
Şeyin doğruluğu (truth), özü yani, ne olduğu ile özdeş olmaktır. Çünkü aksi takdirde bir şey 
olamaz. Onun değil de, bunun var olması ise özdeşlik prensibinin koşutu olan yeterli sebep 
prensibi ile açıklanır. Bir şey veya öznenin varlığının doğruluğu, onun ile ilgili her olayın, 
başkaları ile sebep sonuç ilişkileri de dahil olmak üzere her doğru belirlemenin, ve özünün 
kendi nosyonunda içerilmiş olmasını gerektirir. O zaman şeyin onunla ilgili tüm doğruları 
içeren bu nosyonu, varlık sebebi olabilir. Varlık sebebi olan şeylerin hepsi gerçekleşebilir mi ? 
Leibniz’in dünyalarında hayır. Zira, burada iki değişik doğruluk tanımı söz konusudur. Özdeşlik 
özün, şeyin doğruluğudur ama yeterli sebep prensibininki farklıdır; özdeşlik prensibinde 
olduğu gibi bir karşıtlıkla (contradiction) değil, mümkün olup, olmama (possibility) ile ilgilidir. 
Ve Leibniz’e göre olası her varlığın diğerleri ile tutarlı bir bütün  içinde (compossible) 
olabilmesi gerekir. Yaratılabilecek en iyi dünyanın ta baştan tesis edilmiş bir ahengi olmalıdır 
(pre-established harmony). Leibniz, doğada sıçramalar, yani süreksizlikler olamaz (natura non 
saltum facit) der. O zaman, bu uyum ancak süreklilik ile sağlanabilir. Süreklilik var ise değişik 
şeyler, varlıklar arasında dönüşüm gittikçe azalan çok küçük farklar ile  mümkün olabilir. 
Olağanüstü küçük harekete durmak dersek, hareketsizlik ve hareket bir diğeri ile çok küçük 
farkları ile ilişkilendirilebilir. Böylece, tüm tekillikler, faklı kavramlar arasında bağ kurulabilir, 
ve dünyamızın tüm çeşitliliği, herşey bu süreklilik sayesinde oluşur. Yani, azami miktarda 
öz’ün bir ahenk içinde varlığı ancak süreklilik ile sağlanabilir. Burada bir parantez açıp kısaca 
not edelim : Leibniz diferansiyel matematiği bu felsefenin ürünü olarak icat etmiştir, ve 
Newton’un fiziği de böyle bir kalkülus olmadan yapılamaz. Sonuçta, en iyi dünya birçok olası 
aday arasında sürekliliği en fazla sağlayanıdır. Böyle bir dünyanın düzeni asgari kural ve 
kanun ile yaşam için gerekli azami değişikliliği, çeşitliliği sağlamaya müsait olacaktır (2). Ve 
Tanrı olabileceklerin arasında en iyisini, en mükemmelini yaratmıştır, çünkü bu seçimde 
maksimum süreklilik vardır. 
Elbette biz bu sürekliliği her yerde göremiyoruz, ama Leibniz’in bu konudaki yorumları hem, 
enteresandır, hem de birşeyleri çağrıştırır. Örneğin, hayvan ile insan arasında bir süreksizlik, 
bir kopuş gözlenir. Neden ? Çünkü, Leibniz’e göre, yaratılışın içindeki o derin sürekliliği Tanrı 
bazen saklamayı uygun görür. Leibniz’e göre bu çok iyi bir şeydir, zira hayvan ile aramızdaki 
geçişi, sürekliliği görebilmiş olsaydık bu kadar gururlu olamazdık; oysa ki doğa karşısında 
güçlü olabilmek ve hakimiyetimizi tesis edebilmek için kibir ve gurura ihtiyacımız vardır !!! 
(3). 
Leibniz’in bir hayali de tüm insan düşüncesini kapsayabilecek bir semboller dizinini 
(characteristica universalis) oluşturmak idi. Çıkarsama kuralları da bu semboller ile ilgili 



manipülasyonlara  indirgendiğinde, temel nosyonlardan daha karmaşık olanlara hatasız 
ulaşılmasını sağlayacak bir hesap sistemi (calculus ratiocinator) ortaya çıkmış olacaktı. Leibniz 
sürekliliği temel alan o rasyonel dünyasının yapısının buna müsait olduğuna inanıyordu. Bu 
arzusunu gerçekleştiremedi, ama konu ile ilgili çalışmaları sembolik mantık ve çeşitli biçimsel 
sistemlere, örneğin bilgi bazlı programlama gibi, kavramsal temel oluşturmuştur. 
Aslında, Leibniz’in felsefesinin günümüz bilimsel anlayışı çok paralellikleri vardır. Örneğin, 
önde gelen parçacık fiziği teorisyenlerinden Lisa Randall şöyle diyor : “Devam etmek için bir 
cevabın varlığına ve nihayette dünyanın tutarlı bir içsel mantığının olduğuna inanmamız 
gerekir. Bir şeyi doğru perspektiften düşünürsek, çoğu zaman kaçırabileceğimiz bağlantıları 
bulabiliriz”. Matematikte hesaplanabilirlik (computability) konusunda bir öncü olan S. Barry 
Cooper ise çok farklı düşünmüyor : “Bioloji kuantum fiziğinden çıkar, ama onunla 
hesaplanamaz. Bizler organik bir bütünün parçasıyız; ayrışık ama bağıntılı”. 
 
                                                                                                            Sanat bize doğruyu gösteren bir 
                                                                                                            yalandır. 
                                                                                                                                             Pablo Picasso 
 
MODERNİZMİN SONU 
                                                                              
Barok dönemlerden çağımıza geldiğimizde, 21. yüzyılın bu günlerini nasıl anlamamız 
gerekiyor ? Gerçi bilgi toplumlarında yaşadığımızdan başta söz etmiştik. Bol bilgiye ve kolayca 
ulaşılması, başta fizik olmak üzere bilimdeki hızlı ve köklü gelişmeler, buna bağlı olarak 
teknolojideki baş döndürücü ilerleme güncelimizin belirleyici özellikleri. Ancak, yirminci 
yüzyılın ilk yarısında yaşananlar çok önemli ve dramatik. Bu döneme iki dünya savaşı sığmış, 
ve 19. yüzyıl kökenli modern bilim ciddi travmalar ile karşı karşıya kalmıştır. Kaos teorisi, 
belitsel (axiomatic) matematiğin genelde tam ve tutarlı olamayacağının ispatı ve hepsinden 
önemlisi kuantum fiziğinin dayattığı o acaip gerçeklik bu dönemin hazmı zor olgularıdır (4). 
İnsanlığın anlıksal tarihinde, bu kadar kısa bir zaman içinde, bu kadar çok ve derin şokun 
yaşandığı başka bir dönem herhalde yoktur. Sonuç, ulaşılan bu bilimsel ve düşünsel düzeyde 
dünyanın temeldeki o karmaşık (complex) yapısı ile yüzleşmek olmuştur diyebiliriz. Evrenin 
tamamen belirlenimci, pozitivist, indirgemeci görüşler veya onların çeşitli türevleri ile, her 
ölçekte çözülemeyecek sırları, problemleri olduğu görüşü, son 25-30 yıldır anayol bilimde 
artık yer almaktadır. Böyle bir dünya düzensiz, bir şekilde öngörülmesi mümkün olmayan bir 
dünya demek değil, ama ilerlemek için de yeni bakış açılarını gerekli kılmakta. 
 
Öncelikle birbirinden çok farklı ölçekte iki yeni perspektiften söz edilecektir. İlki yaşamımız ile 
ilişkisi daha direkt olan karmaşık sistemler bilimidir. Burada temel özellik doğrusal olmama 
halidir. Yani, karmaşık bir süreci onu oluşturan öğelerin toplamı ile ifade edemeyiz. Örneğin, 
global bir davranışı, tümü oluşturan bireylerin ortalama davranışı olarak öngörebiliyor isek, 
bu sistem doğrusaldır diyebiliriz. Ama karmaşık süreçler böyle değildirler. Dinamikleri kalıcı 
global denge durumlarına müsaade etmez. Birbirleri ile belirli kurallar dahilinde etkileşim 
halinde öğelerden oluşan, hierarşik yapıları vardır. Böyle süreçler her ölçekte adaptasyon 
gösterirler, ve aniden zuhur eden, belirimci (emergent) özellikler, tavırlar sergilerler. 
Örnekleri pek çoktur : Yağmur ormanları, bağışıklık sistemimiz, bilinç, ekonomik piyasalar, 
maddenin süperiletkenlik gibi bazı özel davranışları sadece birkaçıdır. Kapsayıcı bir 
karmaşıklık teorisi henüz yoktur. Ancak, karmaşık sistemlerde kendilerine öz bazı  davranış 
motifleri, örüntüleri (pattern) gözlenebilir. Bu örüntüler çeşitli öğelerin, verilerin aralarındaki 



ilişikiler sayesinde bir biçim alması, örgütlenmesi olarak ifade edilebilir. Mesela, baz kurallar, 
davranışlar gibi. Bunlar tüm karmaşıklığın, üstüne bina edildiği, temeldeki o gerçekliğini 
belirlerler. Böylece, bu şablonlar baz alınarak, simülasyon modelleri ve stokastik yaklaşımlar 
ile doğal karmaşık süreçler soyutlanabilir. Soyutlama (abstraction) sözcüğü Latincede çekip 
almak, ayırmak anlamına gelen abstrahare fiiline dayanır. Başta ekonomi, bioloji ve tıp ile 
ilgili olmak üzere, bu disiplinde araştırma yapan birçok kurum günümüzde bilimsel 
gelişmenin öncüleri arasında yer almaktadır.  
 
Bir diğer yeni yaklaşım metafizik ile ilgilidir. Pozitivistler yüzyılın ilk çeyreğinde metafiziğin 
anlamsız, hatta zararlı bir uğraş olduğuna hükmetmişti. Viyana Çevresinin önde gelen 
isimlerinden Rudolf Carnap metafizik bağlamda birçok sözün, örneğin “hiç” sözünün içinin 
boş olduğunu söyler. Carnap metafizik anlamın karakteristik bir yönteme dayandırılmadığını 
ileri sürerek şöyle der : “Metafizik olsa, olsa sanatın yerini almaya heves eden bir faaliyettir” 
(5). Sanat elbette sanatçının alanıdır; ancak pozitivistlerin, dünya ile ilgili söylemin anlamının, 
gözlemin dile ait biçimsel uylaşımlarla ifadesine indirgenmesi ve metafiziğin terk edilmesi 
projesi son söz olamamıştır. Gerçi güncel bilimsel faaliyetleri, Nobel fizik ödülü kriterleri 
dahil, önemli ölçüde mantıksal pozitivizme  dayanır; ama yine de biliminin sınırlarını 
genişletebilmesi için genel metafiziğe olan ihtiyacı yadsınamaz. Bu gereksinim özellikle son 
yıllarda parçacık fiziği ve kozmolojideki gelişmeler ile öne çıkmıştır. Gerçekciliğin (realism), 
bilimde doğrulanabilirliğin (verifiability) ve bilmenin tanımlanmasının bilimsel faaliyetlerin 
düzenlenmesi bakımından, ama belki daha da önemlisi, bilimin sınırlarının zorlanabilmesi 
açısından çok önem kazandığı bir dönemdeyiz. O zaman Ludwig Wittgenstein’nın o meşhur 
“Konuşulamayan hakkında susmalı” prensibine uymak yerine metafizik ile ilgili yeni bir dile 
gerek var demektir. Bilimsel gerçekci felsefeye göre de o dilin kaynağı bilimdir. Örneğin, 
“hiç”’in ontolojisini kuantum fiziği anlatır.  
 
Ana hatları ile burada ele alınacak olan görüş ise bilimsel gerçekciliğin bir versiyonu olan ve 
1990 yıllarından itibaren taraftar bulan yapısalcı gerçekcilik yaklaşımıdır (structural realism) 
(6). Bu görüş temelde doğalcıdır. Doğalcılık esas itibarı ile sadece tek ve doğal bir dünyanın 
varlığını kabul eder. Doğalcı gerçekciliğe göre zihnimizden bağımsız gerçekliğin nesneleri 
ancak bilim ile açıklanabilir. Burada temelde a priori metafizik bilgisi olamayacağı tespiti 
vardır. Yani, metafizikten fen bilimlerinin önüne geçip evrenin doğasının kategorilerini 
belirlemesi beklenmemelidir. O zaman metafiziğin varlık sebebi, ayrı bilimsel disiplinlerin 
bütünleşik bir doğa görüşünü nasıl tertipleyeceğini gösteren, birleştirici bir işlevi üstlenmesi 
olacaktır. Bu işlevde temel fiziğe epistemolojik öncelik verilir.  
Yapıdan anlaşılan ise, aralarında ilişki olan varlıkların (entity) veya görüngülerin (phenomena) 
oluşturduğu bir inşadır. Bu öğeler ve aralarındaki ilişkilerden oluşan yapı matematiksel veya 
fiziksel olabilir. Yani, nesnenin bir yapısı olduğu gibi, tüm kuramsal bilgi de aslında yapıdır. 
Ontolojik olarak yapılar, görüngüler arasındaki, zorunluluk, olanaklılık, olasılık veya gizil güçe 
bağlı ilişkiler ile vardır. Yapısalcı gerçekciliğe göre dünyanın yapısı modaldir (7), biçimsel ve 
maddi (material) olmak üzere iki ana modalitede bahse konu olur. Biçimsel modalite 
mantıksal ve/veya matematikseldir. Öte yandan maddi modalite nesnelliğe aittir. Fiziksel 
nesneleri temsil etmenin, onlardan bahsetmenin yolu bir şekilde mantık ve matematikten 
geçer. Nesnel modalitenin bazında sadece gerçekliğin örüntüleri vardır. Yani, gerçek 
örüntüler varlığın doğası ile ilgili, ontolojik olarak söylenebilecek son sözdür. Gerçekliğin 
şablonları da diyebileceğimiz bu örüntüler şeyler, olaylar veya süreçler olarak vardır. Bunlar 
zihnimizden bağımsızdır, ve onlara ancak ölçüm yaparak ulaşırız. Nesnelliğin bu gerçek 



örüntülerini gözleme dayalı bilimsel yapılar, yani teoriler ve modeller ile biçimsel modalitede 
temsil edebiliriz. Sonuçta bilim, ve özellikle de temel fizik, dünyanın nesnel modal yapısını 
gerçeğin örüntüleri olan global kanunlar ile açıklar.  
 
Burada biraz soluklanıp, yukarıdaki görüşlere temel olan  iki konu üzerinde durmakta fayda  
var. Birinci husus gerçekliğin biçimsel modalite ile  temsil edilmesi ile ilgili. Bizlerin 
 
                                                        DÜNYANIN MODAL YAPISI 
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                 Teori ve Model Yapıları                                         Gerçek Örüntüler    
 
dışımızdaki gerçeklik ile ilişkimiz ancak altı (dengeyi de unutmamak gerek) duyumuz 
vasıtası ile kurulur. Oysa bu duyuların “kapsama alanı”  doğal gerçekliğin, kozmik ölçekten  
atom ölçeğine uzanan tüm çeşitliliğini duyumsamamız için çok yetersizdir. Ayrıca, 
vücudumuzun  fizyolojik yapısı gereği bazı kısıtları da vardır. Bunları üst, üste koyduğumuzda 
görülmektedir ki, bilincimizin bize sunduğu gerçeklik, beynimizin doğal şartlar altında 
oluşturabildiği en uygun tablodur. Beynimiz bu işte olağanüstü başarılıdır, ama unutmayalım  
o mutlak  doğru sonuç ile ilgilenmez. Tüm fonksiyonları, o bireyin hayatta kalması ve neslini 
devam ettirmesine öncelik verecek şekilde evrilmiştir. Yani, bilişsel varlıklar olarak bizlerin 
gerçekliğin doğasını tam olarak kavraması ve gözlemlemesi  biyolojik olarak mümkün olmaz, 
ve beynimiz de çevremizi en doğru bir şekilde yansıtmak gibi bir lüks peşinde değildir. Ama 
bütün bunlara koşut olarak beynin, doğanın, aslına yeterince uygun bir şekilde, farkında 
olmamızı sağlayacak bir soyutlama becerisi oluşmuştur. Bu yetenek, zamanla görüngülerin  
açıklamasını soyut varlıklar veya özgülükler ile etkin (effective) bir şekilde yapabilecek şeklide 
gelişmiştir. Bu olanaklıdır çünkü dünyanın temelde, kurallarından ortaya çıkan modal bir 
yapısı vardır. Sonuç olarak, nesnel gerçekliği, motivasyonu ampirik olan bilimsel faaliyetlerin 
mantıksal ve matematiksel soyutlamaları olarak tanımlarız. Örneğin, kuantum mekaniğinin 
gerçeği, matematiksel bir nesne olan dalga fonksiyonunun gerçekliğidir. Doğa bilimleri, 
esasen teoriler, modeller  şeklinde biçimselleşmiş yapılardır; ve bunlar gözlenebilenin de 
ötesindeki fiziksel gerçekliğin yapılarının özelliklerini açıklamakta yeterli olurlar.  
İkinci konu ise gerçeğin örüntüleri ile ilgili. Bizler, içgüdüsel olarak, fiziksel bir niceliğin 
temelinde tekil, bireysel ve içkin özgülükleri olan yapıtaşları olduğu konseptine çok 
yatkınızdır. Gerçeğin üzerine kat, kat bina edildiği şeyler, asal parçacıklar kavramı bize yakın 
gelir, ama modern fizik başka bir hikaye anlatmaktadır: Kuantum alan teorisine göre 
maddenin temel parçacıkları kendilerine özgü alanlara ilişkin olarak, o alanların kuantumu 
olarak vardırlar. Bunları fiziksel modellerdeki matematiksel nesnelerin ölçülebilir değerleri 
olarak düşünebiliriz. Fiziğin alanlarına da bir şey diye değil, fiziksel niceliklerin uzay ve 
zamanda aldıkları değerlerin dağılımı olarak bakmak gerekir. Kuantum alan teorisine dayanan 
Standard Model ise temel parçacık ve kuvvet alanlarının karşılıklı etkileşimlerini belirler. Bu 
etkileşimler olmasa idi çok monoton bir görüntü ortaya çıkardı, çünkü tüm oluşumları, 
çekirdekleri, atomları, galaksileri, canlıları hasılı tüm maddi dünyayı yaratan bu dinamik 
yapılardır. Özetle, modern fizikte içkin karakteristikleri ile tek başına, bağımsız var olabilen 
şeylerin değil, ilişkilerin oluşturduğu fiziksel yapıların ontolojik önceliği vardır. Wittgenstein’in 
dediği gibi, “Dünya olguların toplamıdır, şeylerin değil”. O halde gerçekliğe ulaşmanın yolu 
gerçeğin bu örüntülerini  yakalamaktan geçer. Gerçek örüntüyü herhangi birinden, mesela 
teknik tabiri ile, gürültüden ayıran husus o nesne, süreç veya olayın gerçeğinin açıklanması, 



öngörülmesi bakımından vazgeçilemez (non-redundant) olmasıdır. Gerçek örüntülerin bir 
diğer özelliği de yapılarda kararlı bir değişmez (invariant) olarak herhangi bir dönüşümde 
(transformation) geçerliliğini devam ettirmesidir. 
Bir örnek olarak satranç oyununu ele alalım. Satranç oyununun gerçeği nedir ? Taşları mı ? 
Taşlar çok değişik şekillerde olabilir, hatta bilgisayarda oynarken taşlara ihtiyaç da yoktur. 
Oyunun kurallarının ise belirleyici bir görevi vardır, bunlar taşların oyun sırasında uyacakları 
ilişkileri tanımlar. Peki bu iki, zihinsel ve maddi, öğe satrancın gerçeğini kapsayabiliyor mu ? 
Hayır. Çünkü, satrancın gerçeği, taşların ve ilişkilerinin oluşturduğu oyunlar, taktikler, strateji 
ve tarzlarda, yani satrancı satranç yapan örüntülerinde ortaya çıkar. İyi bir satranç oyuncusu 
bir oyuna baktığında, bu örüntülerin hepsini olmasa bile, ustalığına bağlı olarak, bir kısmını 
zihninin gözünde görebilir. Parthenon tapınağını anlatmaya onu oluşturan kalsiyum 
atomlarından başlayabiliriz. Ama bu hiç de optimal bir seçim olmaz, bilimselliği de tartışılır. 
Parthenon tapınağının gerçeği mermerin ötesine, onu bir anıt yapan örüntülerine uzanır, ve 
bunlar kalsiyum atomuna indirgenemez. Zaten, yapısalcı gerçekciliğin öngördüğü ontoloji 
ölçeğe bağlıdır. Gerçek örüntülerin hangi temel yapılarla, klasik mekanik, termodinamik, 
kuantum fiziği gibi, temsil edileceğinde ölçek esas teşkil eder. 
 
                                                                                               Ben şeylerin resmini yapmıyorum,     
                                                                                               sadece onların farklarını resmediyorum. 
                                                                                                                                              Henri Matisse 
 
ENFORMASYON NEDİR ? 
 
Önce enformasyonun ne olmadığından başlayabiliriz. Enformasyon bilgi (knowledge) değildir, 
hem de kategorik olarak değildir. Zira, bilginin bir yapısı olmak zorundadır. Enformasyon ise 
ancak ilişkilerde vardır. Mesela, matematiksel bilgi ancak yapısı ile vardır. Teorileri, belitler ve 
bunların arasındaki ilişkilerin, çıkarsama kurallarının oluşturduğu matematiksel yapılardır. 
Benzer bir şekilde, adres bilgisi de ancak uzaysal bir yapıya bağlı olarak edinilebilir. Çoğu 
zaman bilgi ve enformasyon eş anlamlı olarak kullanılmaktadır, ama yeri geldiğinde 
karıştırılmamalıdır. Enformasyon veri (data) da değildir. Çünkü veri, olaylar veya 
tekdüzeliliğin, yeknesaklığın eksikliği ile ilgili bir kayıttır; dünyanın fiziksel özelliklerinden 
kaynaklanır. Veri enformasyonun fiziksel taşıyıcısı olabilir, örneğin bir sinyal gibi, ama 
enformasyonun kendisi değildir. 
 
Enformasyon sözcüğünün kökü Latince’deki informare fiilidir. Eski Roma metinlerinde biçim 
vermek, şekillendirmek anlamında kullanılmıştır. Ancak, 14-15. yüzyıllardan itibaren  
bilgilendirmek, eğitmek anlamına evrilmiş, maalesef orijinal anlamı unutulmuştur. Oysa, 
enformasyon varlıkların nasıl biçim aldığı ile ilgili bir özgülüktür. Gerçeğin örüntülerinin 
düzeni ve örgütlenmesine esas ilişkilerdeki bağlılaşımda (correlation) vardır. Enformasyon 
biçim veya yapının öğeleri arasındaki ilişkilerin yapıtaşıdır. Yapıya vücut veren 
enformasyondur, ve nedensellikle de ilgilidir. 
Fiziksel varlıkların özgülüklerinin esası, asimetrilerin, farklılıkların oluşturduğu nitelikleridir, 
ancak tamamiyle kategorik ve içkin olamazlar. Aksine bunları, başka fiziksel özgüllükler ile 
potansiyel olarak nedensel bir ilişkiye girebilecek çeşitli temayüller (dispositions) şeklinde de 
düşünmek gerekir (8). Böylece, belirli bir özgüllüğün varlığı, nedenselliğinin profili, yani sebep 
olduğu sonuç, değişiklik ile belirecektir. Fiziksel özgüllükler bağımsız, kategorik ve içkin olsa 
idi, ortada değişiklik yaratamayan bir sürü farklılıktan bahsediyor olacaktık. Örneğin, 



elektronun eksi yüklü olma özgüllüğünü ele alalım. Bu görüşe göre bu özgüllük aynı zamanda, 
artı yükün çekilmesi ilişkisine girme istidatı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir bakıma elektronun 
bir elektron gibi davranmasını sağlayan neden olduğu elektromanyatik etkileşimdir. 
Enformasyonun ontolojideki yeri, sebep sonuç ilişkisi içeren, bir etkileşimde belirmektedir. 
Burada, değişim yaratabilen farklara, asimetriye enformasyon diyoruz. Bu bağlamda 
enformasyon nesnel dünyanın modal yapısını, kanunlarını ve nedenselliğini açıklamaya yarar. 
Nesnel özgülüklerin ilişkisel yapılarda etkileşimini, müşterek (mutual) enformasyon ile 
açıklayabilir ve dünyanın nesnel modalitesindeki nedenselliği modelleyebiliriz (9). Yani, 
enformasyon, nedensellik, tümevarımsal projeksiyon gibi felsefi nosyonları temel fizik ile 
birleştirebilmek için gerekli bir araçtır. 
 
Burada kısa bir parantez açmakta fayda var. Nedensellik bilimsel olmaktan ziyade metafizik 
bir kavramdır. Ampirik düzenliliğe dayanan nedensellik özel bilimlerde, bioloji, kimya, 
fizyoloji v.b..daha geçerlidir. Bu dallarda, sebep sonuç ilişkilerinde enformasyona dayanan, 
bir sezgisel yöntem (heuristic) olarak nedensellik, gerçeğin örüntülerini yakalamak için yeterli 
olur. Ama parçacık fiziği ve kozmoloji gibi bilimler böyle bir nedenselliğin de ötesinde, 
evrenin modal yapısının özellikleri ile ilgilidir. Bu ölçekte, temel fizikte bilinen doğa 
kanunlarının, etkileşim çeşitlerinin kaynağını açıklayan simetri grupları gibi soyutlamalar 
bahse konu olmaktadır. Nedensellikteki bu ayrımı, günümüzde metafiziğin geçerliliği ve 
önemi ile ilgili bir örnek olarak not etmek gerek. 
Nedensellik çeşitli açılardan tartışma konusu olmuştur. İskoç filozof David Hume kuşkusuz 
gelmiş geçmiş düşünürler arasında en önemlilerinden biridir. Kant ondan övgü ile bahseder. 
Hume‘un görüşleri mantıksal pozitivistlerin dünya görüşüne temel teşkil etmiş, yüzyılımıza 
kadar ulaşmıştır. Hume nedenselliğin veya doğal kuralların, gözlenebilir olaylara 
indirgenmedikçe zihnimizde oluşabileceğini kabullenemez. Dolayısı ile, Hume nedenselliğin 
varlığınının açıklanamaz olduğu sonucuna varmış ve bilimde  tümevarım prensiplerini 
geliştirmiştir. Oysa, enformasyon taşıyan bir nedensellikten bahsedebiliriz, ve yapısalcı 
gerçekciler bilimsel teorilerin gerçekliğin yapısını başarı ile açıklayabileceğine inanırlar.  
 
Bu noktada sözü, fizikçilerinin yorumlarına bırakmakta fayda var. Nobel ödüllü, kuantum 
renk dinamiğinin kurucularından Amerikalı teorik fizikçi Frank Wilczek şöyle diyor:  
“Şimdilerde, çok da başarılı olan, ilerleme tarzımız  güzel (10) denklemleri tahmin etmek, 
sonuçları türetmek ve kritik neticeleri gerçek ile karşılaştırmak şeklinde olmaktadır. Bu 
değişik bir yöntemdir. Eğer makul denklemlerin neler olabileceği konusunda rehberimiz  
güzellik olamasa idi kaybolurduk, onları bulamazdık. Axionların ortaya çıkışı da böyledir- bazı 
etkileşimlerin niçin olmadığını açıklamak için standard modeli daha güzel bir hale getirmenin 
yolunu ararken.” Ünlü İngiliz fizikçi David Deutsch daha da iddialı: “Teorilerimizin gerçek 
kaynağı öngörülerdir. Ve bilginin gerçek kaynağı da eleştiri ile dönüşümlü 
varsayımdır....Deneyin ve gözlemin rolü mevcut kuramlar arasında seçim yapmaktadır, 
yenilerinin kaynağı olmak değil.” Ve tabii Albert Einstein: Genel görelilik teorisinin deneysel 
olarak kanıtlandığı günlerde, Einstein’a tersi çıksaydı ne düşüneceğini sorarlar. Cevap kısadır; 
“O zaman Tanrı için üzülürdüm.” 
 
Özetle enformasyon, özgülüklerdeki nedensel gizil güç ile ilgili ontolojik bir kavramdır, ve bir 
değişim oluşturabilen farklılıktır, asimetridir. Dolayısı ile, iki şey arasında bir bağlılaşım veya 
bir nedensellik olması  için enformasyon paylaşımı gereklidir. Gerçek örüntülerin ve nedensel 
süreçlerin teori ve modeller ile temsilinde başarı, müşterek enformasyonun doğru deşifre 



edilebilmesine bağlıdır. Enformasyonu, epistemolojik olarak somut ve soyutun, ontolojik 
olarak da töz ve  biçimin farklılığının aşılabilmesi ile ilgili fiili (operative) bir kategori olarak 
görebiliriz. 
Yapısalcı gerçekciliğe göre enformasyonun bilmenin ve bilimlerin sınırlarını yeniden 
belirlemek gibi önemli bir işlevi daha var. Yapısalcı gerçekciler de, pozitivistlerden farklı 
olarak, bilimselliğin kriterini sadece gözleme değil, ilgili enformasyon bağının kurulmasına da 
dayandırır. Sonuç olarak fiziken enformasyon alışverişinin olamadığı alanlarla ilgili bahis 
spekülatiftir ve bilimin dışında kalır. Örneğin, çoklu evrenler yapısalcı gerçekci görüşe göre 
bilim dışıdır, ama sicim teorisi geçerli bir bilim dalı olabilir.  
Yapısalcı gerçekci görüşe göre, dünyanın nesnelliği modal yapısının gerektirdiği şartlarda 
belirir. Buradan baktığımızda, Leibniz’in dünyanın düzeninin temeline yerleştirdiği sürekliliği 
hatırlamamak elde değil. Tüm doğal yapılar, korunum kanunlarının, zorunlulukların 
tezahürüdür. Enformasyon taşıyan ilişkisel yapıları içermeyen, süreksiz ve düzensiz bir 
dünyada ne atomlar, ne memeliler ne de dağlar var olabilir.  Ama Leibniz’in de bahsettiği gibi 
sürekliliğin düzeni bir karmaşık süreçte, bazen de kuantum dünyasında kaybolabiliyor. Yine 
de Hume kadar kötümser olmaya gerek yok. Gerçekliğin enformasyonunu taşıyan örüntülere 
ulaşabilmek yeterli olacaktır. 
  
                                                                                                                            Enformasyon fizikseldir. 
                                                                                                                                              Rolf Landauer 
 
ENFORMASYON İŞ BAŞINDA  
 
Buraya kadar enformasyonun kavramı, işlevi ve ne olduğu üzerinde durduk. Bu bölüm 
enformasyonun nasıl manipüle edildiği ile ilgili. 
Enformasyon bir farklılıktan kaynaklandığına göre o özelliğe bağlı bir evet/hayır, var/yok, I/0, 
v.b.. gibi bir ikili sorunun %50/50 olasılıklı cevabı olarak somutlaştırılabilir. Bu durumda, 
enformasyonun birimi bir bit olur. Bir durumun veya değişkeninin alabileceği her farklı halin 
sadece eşit olasılıklı iki seçeneği var ise, yazı/tura gibi, o durumun belirsizliğini giderecek 
enformasyon bir bit olacaktır. Sekiz bit de daha aşina olduğumuz bir bayt eder. 
Bir örnek : Diyelim ki, sekiz adet oyun kartı içinden karşı tarafın seçmiş olduğu belirli bir kartı 
bulmanız isteniyor. Öngörülen sistemde bir kartın yerinin tanımı üç bit enformasyon taşır. 
Açıklayalım. Önce, kartların dörder, dörder iki ele ayrılması istenir. Sonra birinci soru:  Seçilen 
kart sol elde mi ? Cevap evet ise bu dörd kart, hayır ise diğer eldekiler ikiye ayrılır. İşlem 
aynen bir daha tekrarlanır. İki kart kaldı. Her iki elde bir kart için son soru: Seçilen kart sol 
elde mi ? Cevaba göre kart belli olmuştur. Kaç evet/hayır sorusu belirledik ? Üç. Demek ki, 
söz konusu sistemde bir kartın durumunu tanımlayabilmek için üç bit, sistemin bir durumunu 
kodlayabilmek için de üç bayt enformasyon gerekmekte. Ayrıca, sol tarafla ilişkilendirilen 
kartlar I, sağ taraftakiler 0 işaretlenecek gibi bir sentaks oluşturulursa, A’dan G’ye tüm 
kartlar, Şekilde görüldüğü üzere, üç bitlik ikili dizinler halinde kodlanmış olur. Her kod, 
yukardaki sistemde sekiz ayrı kartın ilişkisel tanımını vermektedir, yani sistemi  
biçimselleştirmektedir. Mesela, soldan altıncı, F kartının enformasyonunu 0I0 kodu 
taşımaktadır.  
Zaman  ve/veya uzay içinde farklılık gösteren ve gözlenebilen her fiziksel nicelik bir sinyaldir 
yani, bir enformasyon kaydıdır. Mesela, iki ayrı durumu olan bir düzenek her halde, bir bit 
enformasyon, dörd ayrı durumu olan düzenek iki bit enformasyon kaydeder. Enformasyon 
ayırt edilebilen fiziksel durumlar ile, geometriler, sinyaller, kodlar gibi, nicelleştirilebilir ve 



basit veya gelişmiş bir alfabeye bağlı sözlük dizininin (thesaurus) kelimeleri ile ifade edilebilir. 
Örneğin, bilgisayarlar temelde sadece I ve 0’ı elektronik olarak fark ederek işlemcilerindeki 
transistor devreleri ile bütün sayıları, renkleri, sesleri ve mantıksal işlemleri oluşturabilirler.  
 

 
 
Gerçek örüntülerdeki enformasyon, kavramsal veya fiziksel biçimleri, yapıları kesin olarak 
tasnif edebilecek, onların nizamına esas (canonical) sorular ile  benzer şekilde belirlenebilir. 
Her cevap anlamlı bir yüklem ile ilgili ayırdı ortaya koyar, ve soruların hedefinin belirgin, 
ilişkisel yapısı da bitler dizini halinde kodlanmış olur. Bu kod esasta, herhangi bir nesnenin 
veya bir sistemin biçiminin, evet/hayır, I/O gibi, bir ikili dizine eşyapılı gönderimidir, ve onu 
belirleyen her durumun enformasyonunu içerir. Bu bağlamda enformasyon formun 
ölçüsüdür. Nesnel dünyanın ilişkisel yapılarının biçiminde vardır. Enformasyonun yok 
edilmesi için fiziksel ayırdların ortadan kalkması gerekir. Enformasyon korunumunun ihlali 
ancak enerji sarfeden yitirgen (dissipative) sistemlerde mümkün olur. Her fiziksel proses de 
öğeleri arasındaki, enformasyon taşıyan ikili durumlara dayanan etkileşimler olarak 
tanımlanabilir. Enformasyon taşıyan biçim veya etkileşim örüntülerini tanımlamaya imkan 
veren düzenlilikleri (regularity) vardır. Bu düzenlilik de temelde doğal gereklilikler, olasılıklar, 
kurallar ile ilgili olduğundan enformasyonu da modal bir kavram olarak görmek gerekir. 
 
Enformasyonu yarattığı değişim ile, yani bir seçim sonucu belirsizliğin, düzensizliğin azalması 
ile gözlemleriz. Ancak, en başta da bahsedildiği gibi tek bir enformasyon türünden bahis 
mümkün değildir; çok çeşitleri vardır. Dolayısı ile, enformasyonu  değişime uğrayan sistem 
veya yapıya bağlı olarak parametrik tanımlamak gerekir (11). Nedensel bağlılaşım 
enformasyonun paylaşılması ile, yani enformasyonu taşıyan nişanın (token) hem sebepte, 
hem de sonuçta yer alması ile mümkündür. Bu tür bir nişan da o sisteme bağlı bir 
sınflandırmanın ürünü olmak durumundadır. Yani bir bilgi sistemi veya yapı, o tür 
enformasyonun sebep olduğu değişikliğe ortam teşkil edebilecek  bir serbest parametre 
olarak görülür. Örneğin, bu yazının bir değişikliğe neden olması yani, bilişsel enformasyon 
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I I I I 0 0 0 0
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olarak algılanarak bilgi oluşturması, Türkçe okuyabilen bir zihinin varlığına bağlıdır. Güneşten 
gelen elektromanyetik radyasyonun belirli dalga boylarının fiziksel enformasyonundan 
bahsetmek için, retina tabakasının onları algılayan konik hücreleri gereklidir. 
Toparlarsak şeyler, yani yapılar, gerçeğin örüntülerinin ilişkilerindeki enformasyon ile 
biçimlenir. Onların gerçeğine ulaşılması bir gözlem veya ölçüm ile, yani enformasyon 
alışverişi ile mümkün olur. 
Aslında, enformasyonu somutlaştırmaya çalışmanın bir sınırı olduğunu da kabul etmek 
gerekir. Başta da bahsedildiği gibi, somut olduğunu düşündüğümüz bazı fiziksel nitelikleri de 
kısaca anlatmak pek yeterli olmaz. Örneğin, sıcaklık gibi. Kısaca sıcaklık, termodinamik denge 
halindeki bir sistemin enerjisinin serbestlik dereceleri arasında nasıl dağıldığını izah eden 
matematiksel modelin bir parametresidir. Tamamen soyut bir kavramdır. Bir gazın ölçülebilir 
sıcaklığı vardır, ama o gazın molekülünün sıcaklığından bahsedemeyiz. Sıcaklık diye 
ölçtüğümüz şey de bir referans sıvısının, mesela civanın, çeşitli termal durumlardaki göreceli 
davranışıdır. Deutsch “Sonsuzluğun Başlangıcı” adlı son kitabında, bilimin esas hedefinin 
açıklamak olduğunu ileri sürer. Bu amaçla akıl yürütürken de bazen bir görüngünün en etkin 
açıklaması soyut bir varlığın veya özgülüğün dile getirilmesini gerektirebilir. O zaman 
Deutsch’a göre böyle soyutlamaların gerçekliliğini de kabul etmek lazımdır. Enformasyonun 
nesnel gerçeğini de bu bağlamda görmek uygun olacaktır.  
 
                                                                                                                   Bilgisayarlar sıkıcıdır, çünkü        
                                                                                                                   sadece  cevap verirler. 
                                                                                                                                               Pablo Picasso 
 
ENFORMASYON VE BİLİMLER 
 
Tüm sistemlerin, yapıların oluşumu dünyanın modal yapısındaki enformasyonun sürekli 
kaydedilmesi ve işlenmesine bağlıdır. Enformasyonun işlenmesinden onun paylaşılması, 
değişimi, silinmesi, kopyalanması v.b.. gibi işlemleri anlıyoruz. Bu tesbitleri yaşama 
indirgemek için örneklerle açmakta fayda var.  
Karıncaları ele alalım. Bilindiği gibi, karıncaların binlercesi  koloniler halinde yaşarlar. 
Yuvalarını kurmak, yiyecek bulmak, yeni nesilleri yetiştirmek, düşmanlarla savaşmak, yuvada 
çeşitli bakım ve yönetim görevlerini yerine getirmek gibi birçok karmaşık işlev yerine 
getirirler. Ancak, koloninin bunları yöneten bir lideri, veya idari bir organizasyonu yoktur. 
Hiçbir karınca da bilinçli bir davranış içinde değildir. Tüm bu fonksiyonların gerçekleşmesi 
gruplar halinde hareket sonucu zuhur eder. Karıncalar sadece salgıladıkları çeşitli vücut 
sıvılarını algılarlar ve bir reaksiyon gösteririler. Örneğin, yiyecek ararken bir süre gittikten 
sonra bir salgı algılanmamışsa, dönmek, veya yoğunlaşan salgıyı takip etmek gibi. Bir karınca 
kolonisinde düzen, sistem adına ne varsa bu kimyasalların varlığı veya yokluğunun yarattığı 
enformasyonun işlenmesi sonucu ortaya çıkar. Karınca kolonileri çok araştırılmıştır ve 
gerçekten çok karmaşık işler başardıkları görülür. Örneğin, karınca kolonilerinin karakteristik 
konfigürasyonları vardır ve çöplük alanının hep koloninin en uzak köşesinde yer aldığı 
gözlenmiştir (12). Bu bir geometri probleminin çözümünü gerektirir, ve koloni alanının 
şekline bağlı olarak da, bu bayağı zor bir problem de olabilir. Demek ki, duyum ve aksiyonu 
tamamen yerel seviyede olan bu basit yaratıklar, hesaba dayanan global bir davranış ortaya 
koymaktadırlar. Evet, karıncalar enformasyon işlemekte ve hesap yapmaktadırlar. Karınca 
kolonisinin gerçekliliğinin ontolojik temeli de enformasyonun işlenmesi sonucu ortaya çıkan, 
karıncaları karınca yapan, bu davranış ve biçim örüntülerindedir. Yoksa, feromon 



(pheromone) salgısının moleküler yapısında değil. Karıncalar tarafından hesaplanan bu koloni 
davranışının matematiksel soyutlamaları da vardır, karınca kolonisi optimizasyonu yöntemi 
gibi. Böyle bir hesabın varlığı karıncaların yaşamının algoritmasının bulunduğu anlamına 
gelmez. Sadece, fiziksel bir yapının dinamiğinin, fizik kurallarına göre çalışan bir başka yapı, 
yani bilgisayar, tarafından da simüle edilebildiğini gösterir.  
Karıncalarınkinden çok farklı olsa da, bilgisayarlar da enformasyonu işler. Bilgisayarlarda bir 
bit enformasyon, kapasitör veya mıknatıs düzenekleri gibi, ikili elektronik sistemlerde kayd 
edilir. Bilgisayar mantığının temeli transistörlerdir. Bunları anahtar gibi düşünebiliriz; 
uygulanacak voltaja bağlı olarak akım geçirir veya geçirmezler. Böylece girişteki enformasyon 
kaydının mantıksal bir değişimi, yani işlenmesi mümkün olur.Transistörler ile, her türlü 
hesabın yapılabilmesini sağlayacak Boole mantığı ifadelerinin geçitlerini (logic gates) 
oluşturmak olanaklıdır. Transistörlerin entegre devreleri ve onların oluşturduğu 
mikroişlemciler sayesinde, hafızadaki I/0 enformasyon kaydı ile ilgili mantıksal işlemleri 
yapmak imkanı doğar. Böylece, sadece I ve 0 dan oluşan dizinler (programlar) ile, evrenin 
kozmik madde bütçesinden tutun, Standard Model’e göre maddenin temelindeki her 
özgülüğe, hatta dünya satranç şampiyonunu yenecek hamlelere kadar hemen herşeyi 
hesaplayabilirsiniz. 
Ancak, bilgisayarlar matematiksel hesap yapar. Burada matematikten murat, kendi içinde 
tam ve tutarlı teorilerden oluşan belitsel matematiktir. Bu matematikte hesabın biçimsel 
tanımını bir bilgisayarın takip ettiği hesap yöntemi olarak ifade edebiliriz. Bilgisayar hesabı 
için, ne zaman, ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını belirleyen işletim sistemi ve program 
dediğimiz yazılımlara gerek vardır. Bu yazılımlar ise her adımın bir sonraki adımı mekanik bir 
biçimde belirlediği, etkin ve belirli bir zaman içinde kesin sonuç veren yöntemler, yani 
matematiksel algoritmalardır. 
Sebep, sonuç ilişkisini enformasyonun işlenmesi olarak izah edersek, bir nedenin bir durumu 
değiştirmesini, onu hesap etmesi olarak görebiliriz. Eğer bir fiziksel ortamın yeterli derecede 
enformasyon kaydı olabilecek, ulaşılabilir ve manipüle edilebilir enstrümanı var ise, bunların 
özellikleri, değişimleri ile uyumlu belirli kurallara göre işlenmesini, hesabın en kapsayıcı 
tanımı olarak düşünmek mümkündür. Enformasyon bazlı bu jenerik anlatım matematiksel 
hesabınkinden çok daha geniştir. Karıncalar ve bilgisayar örneklerinde olduğu gibi hesap çok 
farklı şekillerde olabilir, fakat her zaman temelde enformasyonun bir şekilde işlenmesini 
içerir. Doğal olaylar tanımlanabilir davranışları içeriyor ise onların algoritmik bir mahiyeti 
olduğunu söyleyebilir, ve bunları hesapsal süreçler olarak düşünebiliriz. Yani, doğa 
enformasyon işleyerek kendini hesap edebilir. Ancak, dünyanın yapısı çoğu yerde, yaşam 
bilimlerinde olduğu gibi, karmaşıklığı içerir. O zaman, doğal algoritmaların, tümdengelimli 
çıkarsamalara dayalı tam ve tutarlı, belitsel bir matematiğe her zaman uymasını beklememek 
gerekir. Karmaşık algoritmaların metematiksel özelliklerini tartışmak bu çalışmayı aşar, ancak 
doğal hesabın gerçek zamanlı, stokastik, sürekli, interaktif, dayanıklı (robust), ve yaygın bir 
şekilde paralel olmasının en önemli işlevsel özelliklerini teşkil ettiğini belirtebiliriz.  
Gerçeğin örüntülerindeki enformasyonun işlenmesinin bir tür hesap olduğu anlayışının 
değişik bir matematiksel bakış getirmesinin ötesinde, doğal ve  karmaşık sistemlerin 
gerçeğine ulaşılmasının ancak enformasyonun nasıl temsil edildiği ve işlendiği bilgisi ile 
mümkün olabileceği farkındalığını oluşturması açısından da önemi vardır. Hatta enformasyon 
bazlı böyle bir paradigmanın felsefe, fizik, bioloji, bilgisayar bilimleri ve bilişsel bilimler gibi 
birçok disiplin arasında birleştirici bir çatı işlevini yerine getirebileceği de ileri sürülebilir. 
 



Hume’a göre ampirik olaylar arasındaki zorunlu bağ gözlemle saptanamaz. Oysa ki, neden 
sonuç ilişkisinin bir dayanağı olmak zorundadır. Yani, bilimsel bilgiye akıl ile ulaşmak için bir  
öncüle (premise) ihtiyaç vardır. Mesela, geleceğin geçmişin benzeri olacağı gibi. Ama, böyle 
bir a prori  olamadığı için de bilgi, tecrübenin  dışında, akıl yürütmeye dayanan bir temelden 
yoksun kalır. Bu açmazın Hume’u çok rahatsız ettiği, hatta bunalıma süreklediği söylenir. O 
da, bu dönemde Fransaya, Anjou’da tebdil-i havaya gider. La Fléche’de bir dönem  kalır, 
dostlar ile bol sohbet edip, tavla oynayarak kafasını dinlendirir. Ama bu arada çalışmayı da 
bırakmamış, “ İnsanın Doğası Üzerine Bir Tez” adlı başyapıtını  kaleme almıştır. Aslında, 
Hume haklıdır; dünyanın bilgisine sadece tümevarım ile ulaşılmaz. Özel bilimlerde 
nedensellik, bir kopukluk, bir sıçrama olmaması halinde söz konusu olur. Bu sürekliliğin 
kavranması için de hem sebepte, hem sonuçta müşterek enformasyon içeren bir bağlılaşımın 
algılanabilmesi gerekir. Yani, Hume’un aradığı o öncül işlevini gerçeğin biçimselliğindeki 
enformasyon üstlenmiştir.  
Yaşamın en temel işlevsel ünitesi bilindiği üzere hücrelerdir. Bu hücrelerde gerçekleşen 
onlarca fonksiyonun kahramanı ise çeşitli, “akıllı” makro moleküllerdir. Bunlar esasta çeşitli 
amino asitlerin zincirleri olan proteinlerdir. “Akıllı” benzetmesinin sebebi enformasyon 
taşımaları ve bir şekilde paylaşmalarıdır. Bunu başarabilmek için de çok özel ve hassas, üç 
boyutlu biçimler edinmişlerdir. Her ne kadar makro moleküller olsalar da içinde savruldukları 
fizyolojik termaller ve fırtınalar ölçeğinde adeta birer noktadan ibarettirler. İşlevlerini yerine 
getirebilmeleri amaca uygun eşi onca zor şartlarda bulduktan sonra başarı ile etkileşime 
girebilmeleri ile olur. Bunun için de enformasyonu paylaşabilmeleri ve bir değişime neden 
olabilmeleri gerekir. Bu makromoleküllerin etkileşimi atomları özelinde, çok kısa mesafelerde 
(0,3-0,4 nm) etkin olabilen elektromanyetik kuvvet ile gerçekleşir. Bu amaçla makro 
möleküllerin üç boyutlu formunun, doğru atomlarının yeterli yakınlıkta olmasını sağlayacak 
şekilde kusursuz uyuşması, yani mükemmel bir enformasyon paylaşımı şarttır. Çeşitli duyum 
hücreleri, enzimler, iyon pompaları, antikorların gerçekleştirdikleri türden bir çok fizyolojik 
faaliyetin nedeni temelde, üç boyutlu, çok özel moleküler biçimlerin enformasyonuna 
bağlıdır.  
Yaşamsal sistemleri de enformasyon işleyen ağlar olarak düşünebiliriz. Ancak, burada 
karıncadan koloninin davranışına, antikorlardan bağışıklık sisteminin işleyişine, beyin 
hücrelerinin aktivasyonundan bilince geçişi açıklayabilmek gerekir. Dolayısı ile, en temel 
boyutun aşırı detayları aşılıp bazı genel prensiplerin soyutlanması söz konusudur. Bu 
soyutlama ile temel yapının fazla enformasyonu sıkıştırılarak bir üst soyutlama düzeyinin 
amacına uygun, ancak esasa yönelik tüm enformasyonun da muhafaza edildiği yeni bir 
kavram yapısı yaratılmış olur. Artık bu üst ölçekte, büyük gurupların kollektif hareketinin  
enformasyonunun işlenmesi araştırılır. Yani, sistem bileşenlerinin global istatistiklerinin ve 
örüntülerinin dinamiğindeki enformasyon gündeme gelir. Tıpkı, termodinamiğin 
metodolojisinde maddenin basınç, sıcaklık gibi global özelliklerinin atomların değil de onların 
kütlesel davranışının istatistikleri sayesinde açıklanabilmesi gibi. Böyle bir soyutlama da 
esasta bir üst ölçekte enformasyonun bütünleşmesi (integration) demektir.  
Aslında, soyutlama, yani enformasyonu bütünleştirmek çok doğal bir beceridir ve 
genlerimizde yer almıştır. Örneğin, otizmin nedeni beyindeki soyutlama fonksiyonunun 
yeterli gelişmemesine bağlıdır, ve artık bilinmektedir ki otizm genetik bir anomalidir (13). 
Beynimizde enformasyon nöronların oluşturduğu ağ yapılarındaki elektrokimyasal sinyallerin 
örüntüleri halinde işlenir, ve beyin hayatta kalmak için çeşitli tehlikelere ve sürprizlere 
zamanında gerekli reaksiyonu gösterebilecek şekilde evrilmiştir. Duyu organlarımızdan gelen 
sürekli bir ham enformasyon bombardımanı vardır, ancak beynimiz karışık, bir düzen ifade 



etmeyen nöronal aktivasyona bu evrimi gereği müsaade edemez ve enformasyonu sürekli 
bütünleştirmeye çalışır. Bilincimizi de bu soyutlama sürecinde biçimlenen kavramların, 
görüngülerin oluşturduğu düşünülmektedir. Fransız ünlü nörobilimci Stanislas Dehaene’nin 
dediği gibi : “Bilincimiz zihnimizin sanal gerçeklik simülatörüdür”. Bu konuları araştıran 
nörobilimler son yıllarda, ileri teknolojilerin de desteği ile, çok önemli aşamalar  kaydetmişse 
de beynimizin ve bilincin yapısının tam anlaşılması için gidilecek daha çok yol vardır. 
Beyindeki nöronların oluşturduğu ağ yapısında enformasyonun nasıl işlendiğinin anlaşılması, 
beynin hiyerarşik organizasyonunun ve fonksiyonlarının dinamiğinin açıklanması için çok 
önemlidir. Amerikada, aralarında hesaplanabilirlik konusunda isim yapmış 
matematikçilerden H. T. Siegelmann’ın da bulunduğu bir ekibin bu konudaki araştırması 
dikkate değer (14). Bu çalışmada beynin hiyerarşik ağ yapısı 17000 civarı fMRI (fonksiyonel 
manyetik rezonans görüntülemesi) kaydını ve 500 deneği içeren veritabanına dayanan 
modellemeler ile irdelenmiştir. Sonuç olarak, görülmüştür ki, serebral kortekste duyumsal 
enformasyonun ilk ulaştığı yörelere yakın bölgelerde daha ziyade somut, basit (çizgi, renk 
algısı gibi..) fonksiyonlar konumlanmaktadır. İlgili nöronal ağın derinliklerine doğru ilerledikçe 
enformasyonun bütünleşmesi sonucu çok daha soyut (üç boyutlu nesne, kavram oluşturma 
gibi...) davranışlar yer almaktadır. Ayrıca, beyinde somut fonksiyonların yer aldığı bölgelerin, 
korteksin birincil duyusal alanlarına olan ağ bağlantılarının yoğun olduğu, ama daha 
derindeki soyut fonksiyon bölgelerinin bu birincil alanlara bağlantısının daha seyrek olduğu 
gözlenmiştir. fMRI bulgularının da ışığında, bu hiyerarşik yapıyı alt seviyedeki yoğun 
enformasyonun bütünleşerek daha sembolik ve soyut hale gelmesinin anatomisi olarak 
görmek mümkündür. 
 
Bu çalışmaya Leibniz’in özdeşlik ve yeterli sebep prensiplerinden, gerçeğin örüntülerine bir 
seyahat gözüyle bakılabilir. Hume’un uyarılarını da göz önüne alarak, Leibniz’in sürekliliğini 
yaratılışın ve evrimin yapısındaki algoritmik enformasyonda arayan bir seyahat. Sırp asıllı 
İngiliz fizikçi Vlatko Vedral’in sözleri ile bitirmek üzere; “ .....nesnelerin, varlıkları da dahil 
olmak üzere, bütün özgülükleri aralarındaki ilişkilerde, yani diğerleri ile paylaştıkları 
enformasyonda kodlanmıştır.”  
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