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RASTLANTiSALLIK

Betül ELLIALnOCrLu

ÖZET

Rastlanti, Türk Dil Kurumu 'nun tanimina göre; bilgiye, istege, kurala veya belli bir sebebe
dayanmaksizin oluveren karsilasma, tesadüf olarak açiklanmistir. Ingilizeesi olan random kelimesi;
chance, accidental, haphazard, arbitrary, casual, unsystematic, hit and miss, indiscriminate,
unplanned, unintentional (Encarta Encyclopedia Referance Library, 2004) kelimeleriyle
tanimlanmistir.

Rastlantiyla iliskili olarak olasilik; bir seyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal; felsefedeki genel
kullanimiyla, o zamana kadar yapilan deneylerle bir olayin ortaya çikmasinin beklenilmesi, ancak
yine de tam bir kesinliligin bulunmamasi durumu olarak geçmektedir (TDK). Tüm bu tanimlar
açiklanmis olan kelimelerin dildeki genel anlamlari olmustur çünkü bu kelimelerin zihinde ilk anda
beliren ve düsünülen karsiliklaridir. Sözlükteki karsiliklar kavramin anlamini aklimizda
kurgulayabilmemiz için verilmis ipuçlaridir sadece. Kavramlari daha iyi anlamak ve özümsemek için
kaliplasmis anlamlarindan farkli olarak neden sonuç iliskileriyle, baglantili oldugu diger ögelerle,
beslendigi olaylarla bir bütün olarak bakmaliyiz.

Bu çalisma "Rastlantisallik" kavramina bütünsel bir bakis açisiyla bakmayi ve birden çok boyutuyla
hayatimizdaki yerini analiz etmeyi amaçlamaktadir. Kavramsal Arastirmalarla rastlantisallik ve
olasilik, keyfi baslangiç, kestirilemezlik, determinizm, baslangiç durumuna hassas baglilik, kelebek
etkisi, kaos teoremi, garip çekerler ve Lorenz Çekeri gibi anahtar sözcüklerle iliski kurarak, örnek
arastirmalarla ise rastlantisalligin hayatimizdaki yerini; buluslarda, biyolojide, sanatta ve mimari
tasarimdaki bazi örnekleriyle birlestirerek makale çok yönlü bir bütün olarak Rastlantisallik
Olgusu'nu yeniden ele alacaktir.

2. KAVRAMSAL ARASTIRMALAR
2.1. RASTLANTiSALLIK VE OLASiLiK

Rastlanti kelime anlamiyla hayatin içinde sikça kullandigimiz, aklimizi çok da
kurcalamayan bir sözcük gibi görünsede, altinda derin ve karmasik iliskileri barindiran bir
kavram. Genelolarak sebep-sonuç iliskilerine dayanan olaylarin veri olarak girdisinin ve
bazen de fonksiyonun hesaplanamaz boyutlarda olmasi durumunda çiktinin belirsiz olmasi
yahut beklenmemesi olarak açiklanabilir. Bu sekilde bir örgü içinde bakildiginda Türk Dil
Kurumu'nca; "belli bir sebebe dayanmaksizin oluveren karsilasma"; tanimi geçerliligini
koruyamamaktadir.

Kavrami tersiyle düsünürsek, sonucunun ne olacagi sabit olarak belirlenen bir seyin
rastlantisaloldugunu düsünemeyiz. Dairenin çevresinin yariçapina orani henüz tam olarak
hesaplanmasa da, sasmaz bir sekilde 3,14159265 ... sayisini verir. Yada herhangi bir
maddenin bir molündeki atomlarin veya moleküllerin sayisi daima 6,02205 x 1023 kadardir
ve Avagadro Sayisi olarak kabul edilmistir. Buradan herseyin rastlantisalolmadigi sonucuna
varabiliriz. Her ne kadar rastlantisallik kestirilemez gibi gözükse de sebep-sonuç iliskisine
dayanir·
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1t:Oairenin çevresinin yariçapina oranidir.

1t:3.14159265 ...

A=1trZ

V=4/3 (1tr)
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Rastlanti ve Kaos kitabinin yazari David Ruelle, rastlanti ve determinizm arasinda
iliskiyi mantiksal açidan çeliskili bulunmamaktadir. Bir sistemin baslangiç durumunun
içerdigi kosullar önceden belirlenmis oldugu gibi rastlantisal yoldan ortaya çikmis
olabilecegini savunmaktadiL Baslangiç durumunun içerdigi çok küçük bir rastlantisallik
daha sonraki bir asamada çok daha büyük boyutlar kazanabiliL Uygulamada determinizm
rastlantiyi ortadan kaldirmamaktadiL Fizik teorilerinin birbirine mantik yoluyla baglanmasi
gerekli degildir, sadece ayni fiziksel gerçegi tanimlamalari bir bütün olusturmalari için
yeterlidir (Ruelle, 2004)

Rastlantiya iliskin bilimsel yorumlarin baslangiç noktasi Olasilik Hesaplari'dir.
Rastlanti konusunda bilimsel arastirmalar Blaise Pascal, Pierre Fermat, Christiaan Huygens
ve Jacques Bernoulli gibi saygin bilim adamlarinin sans oyunlarinin analizine yönelik
arastirmalari ile baslamistir. GünümÜzde çok uzun süredir matematigin yan dallarindan biri
olarak kabul edilenolasihk hesaplari ortaya çikmasina yol açmistir (Ruelle, 2004).

2.2. BASLANGiÇ DURUMUNA HASSAS BAGLILIK

Sifir noktasinda sistemin durumunda meydana gelen çok küçük bir degisiklik
kendisinden sonra gelen ve zamanla üstelbiçimde büyüyen bir degisiklige yol açaL
Baslangiç durumuna hassas baghhk olarak tanimlanan bu durum aslinda kelebek etkisi ve
kaos teoremi, garip çekerler, Lorenz Çekeri gibi kuramlarin da temelini olusturmaktadiL

Keyfi baslangiç kosulundaki pek f n nu unn nn uunu
çok fiziksel sistem baslangiç:
durumuna hassas baghhk :
göstermektediL Yandaki sekilde:
bilardo topununun O noktasindan ayni :
sartlarda iki kez atilmasi:
grafiklestirilmistir. Ilk atisla ikincisi :• i
arasinda çok az açi farki vardir. Ilk :

atistaki topun rotasi, ikinci:
atisinkinden çok farkhdiL Ruelle bu :

farki baslangiçta birbirine çok yakin :
olan yollar arasindaki uzakhk artik :
birbirleriyle ilgilerinin kalmadigi: i
noktaya ulasincaya dek, giderek daha :
hizli bir biçimde artmasi seklinde :i i

açiklar (Ruelle, 2004). Bu konuyu ~nn nS§ll<~_2...?~J_oR9_e-"'!.e_XLnu J
isleyen pek çok film ve yazilmis edebi
eserin olmasi bu kirilma noktasinin insan aklini ve hayal gücünü tetikleyen ve yok

sayilamayacak bir etken oldugunun baska bir örnegidiL
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2.3. KELEBEK ETKIsI

Kelebek Etkisi, bir sistemin baslangiç verilerindeki ufak degisikliklerin, büyük ve
öngörülemez sonuçlar dogurabilmesine verilen isimdir. Ismi, Edward N. Lorenz'in hava
durumuyla verdigi örnekten gelmektedir. Lorenz'in teorisine göre Amazon Ormanlari'nda bir
kelebegin kanat çirpmasi, Avrupa'da firtina kopmasina sebep olabilir.

Kelebek Etkisi'ni 1963 yilinda
Edward N. Lorenz bilgisayarla hava
durumuyla ilgili hesaplar yaparken
bulmustur. Ilk hesaplamasinda
0,506127 sayisini baslangiç verisi
olarak kullanan Lorenz Ikinci

hesaplamada ise 0,506 sayisini
kullanmistir. Iki sayi arasinda sadece
yaklasik 1/1000 (binde bir), yani bir
kelebegin kanat çirpmasinin yarattigi
rüzgarla esdegerde fark olmasina
ragmen, süreç içinde ikinci hesap
birinci hesaba karsin çok farkli
neticeler verdigini gözlemistir.
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: Sekil 2.3: Lorenz Çekeri :
L_E;.ll~~ i::!l~c!qp$!g1i3.1ptJg!g J~.e_s!l~i:..cl1~G!iicjswt! Ç~I}l.?~i[l~J

Lorenz ikifarkli sayiyi bilgisayara yanlislikla veri olarak girmis ve sonuçlari
karsilastirdiginda farkin bu denli birbiriyle çelisik çikmasi, onu konuyu daha derinlemesine
arastirmaya itmistir. Gerçekten de önemsenmeyecek kadar küçük bir degisiklik bile hayatin
kurgusunda sarsici biçimde degisiklik yapabilir. Lorenz'in yanlislikla farkli iki sayi girmesi
onun hayatini ve bilim dünyasini bu denli degistirebilmistir. Kuhn, yeniliklerin ortaya
çikmasi, bilimi yönlendiren paradigmayi dogadan elde edilen gözlemlere ve olgulara
uydurmakta karsilasilan aykiriliklar-aksakhklar sayesinde oldugunu, bilimsel ilerlemenin,
tipki doganin evrimi gibi, iyi-kötü, dogru-yanlis yargilarnalarina yer vermeyen, açik uçlu bir
yapisi oldugunu söyleyerek bir anlamda, rastlantinin rolünü açiklamistir (Kuhn,1982).

2.4. KAOS TEOREMI VE GARIp ÇEKERLER

Kaos teorisi baslangiç kosuluna j uuu uu uu u_,

hassas bagli sistemlerin karmasik ve : ;=!

kestirilemez hareket veya dinamigini :. "1/'- :
tanimlar. Kaotik sistemler: ./:::----~...,•...•••.•..-1 /~~\) :i !~__.~".-.-,_--._ r"_-' "/-'.-,..:-:-t,.,.;
matematikselolarak deterministtir: /f: /" ... ~~';,',1,~\2.,,} :
yani kesin kurallara tabidirler ama :j
düzensiz davranislari gözlemciye:
rastgeleymis gibi belirebilir. Yakin :i
zamana degin bir sistemin:
dinamiklerinin tahmin edilemez:

j

davranmasi rastgele dissal etkilere : )'••.
baglandi. Böylece bilim adamlari: = ""i
eger rastgele etkiler elimine:

edilebilirse bütün bu deterministik: ~~I>:i.2.A "0, ••.•.>1•••. l>·ct.L· .. ri,.':, >i'.P.NI .,,;. uç .i:LQy..i.uu.i...pei;sp.e.l.'th .•. Ote.i:lZ. ,,;.e.L\.ei:I. __ ~
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sitemlerin tahmin edilebilir bir hale gelecegi sonucuna vardilar. Rastgele etiklerin olmamasi
durumunda bile bir çok sistemin uzun vadeli tahmin edilemez davranis sergiledigi
bilinmektedir. Böyle sistemler kaotik kabul edilir. Sarkaç gibi çok basit sistemler bile beli
bir süre sonra kaotik davranabilirler. (Ditto, 2004)

Garip çeker kaotik hareket eden bir sistemin rotasin gösteren uzay-faz grafigidir. Kaotik
bir sistem tamamiyle tahmin edilemezdir, yani herhangi bir anda yerlesimi verilen bir
sistemin bir sonraki andaki yerlesimi kabul edilebilir bir geçerlilikle kestirilemez. Buna
ragmen kaotik bir sitemin hareketi tamamen rastgele degildir. (Camazine, 2004)

Kaos Teoremi düzenli gözüken sistemlerin içinde bir düzensizlik oldugunu, garip
çekerler ise düzensiz görünen sistemin ise tamamen rastgele olmadigini, bir düzen içerdigini
gösterek evrenin karmasik yapisindaki dengeyi betimler.

3. ÖRNEK ARASTIRMALAR
"Dogadaki tüm olusumlarda oldugu gibi fiziksel dünyada, psikolojik ve toplumsal

alanlarda da döngüsel bir örgü iliskisi gerçekligi açiklar" (Capra,1996). Abraham Moles
"Belirsizligin Bilimleri" adli yapitinda, özellikle insani hedef alan bilimlerde rasyonel
yaklasimlarin yasamin amaçlarini yeterince tanimlayamadigini vurgulamistir (Moles,1992).
Bu baglamda rasyonel nedenlere bagli olmayan bazi öneriler, soruna rasyonel yaklasimdan
daha iyi cevap verebilir. Örnek arastirmalarla rastlantisalligin hayatimizdaki yerini;
buluslarda, biyolojide, sanatta ve mimari tasarimdaki bazi örnekleriyle incelenecektir.

3.1. BULUSLARDA RASTLANTiSALLIK
Insanlik tarihi açisindan önem tasiyan pek çok bulusun ardinda, küçük rastlantilar

yatmaktadir. Hipotezle gerçeklesen buluslarin yaninda rastlantiyla gerçeklesenlerin sayisinin
azimsanmayacak ölçüde olmasi rastlantisalligi daha fazla ciddiye almamiz gerektigini
göstermektedir. Bilirnde sansa yer var mi, yoksa Louis Pasteur'un söyledigi gibi, tüm bunlar,
mevcut durumdan en iyi sekilde yararlanabilenlerin basarisi mi? Süphesiz edinilmis birikim
rastlantisal edinimlerdebirincil yol gösterici olmaktadir.

Capra'nin tanimiyla "Sistem düsüncesinde her yapi, altinda yatan sürecin belirtisi
olarak görülür, farkli yönlerden gelen ve agda kesisen süreçler, baglamsal düsünme biçimine
yol açar" (Capra,1996). Bu baglamda rastlantisalolarak edinilmis veri holistik bir bakis
açisiyla, sezgisel bir disa vurumla bilgiye ulasmayi saglayabilir. Birbiri ile iliskisi
kurgulanarak edinilmemis bazi veriler ve kavramlar arasinda baglanti insan zihninin de
devreye girmesiyle kurulabilir, çünkü rastlantisal diyebilecegimiz bazi verileri bilisim
semamizin o güne kadarki edinimleri belirlemektedir.

Louis Pasteur'un "Sans sadece donanimli zihinlere firsat veriyor" sözünü daha iyi
açiklayan penisilin, fotograf, patlamayan cam gibi bazi rastlantisal bulus örnekleri buluslarin
meydana gelmesinde bilim adaminin sezgisellesmis merakinin ve kesif duygusunun önemini
göstermektedir.

PENIsILIN, Alexander Fleming
tarafindan 1928'de bir rastlanti sonucu

bulunmustur. Lam üzerinde zararli bir
bakteri türü olan stafilokoklari incelerken,
çalistigi laboratuvarin karsisindaki
kafeteryadan uçarak geldigi tahmin edilen
bir küfün mikroskoptaki lamin üzerine
konmasi ve Fleming'in küfün bakteri
üzerindeki etkisini merak etmesi

milyonlarca insanin hayatinin kurtaran
penisilinin bulunmasina neden olmustur.
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öldürücü bakteriyel hastaliklarla savasabilen ilk antibiyotik olarak tarihe geçen bulustaki
penicilium chrysogenum mantarinin ayristirilmasi 11 senelik bir çalisma sonucunda oldu.
Howard Florey, Emst Chain, Alexander Fleming'e 1945 yilinda Nobel Ödülü kazandirdi.

FOTOGRAF, (daguerreotype) Louis-Jacques Daguerre 1838' de karanlik odadasinda,
gümüs iyodür levhada açiga çikan görüntüyü sabitlemenin yollarini aramasi sirasinda basina
gelen bir rastlanti sonucunda bulunmustur. Bilim adami, farkli kimyasal maddelerin
bulundugu dolaba, daha sonra temizlemek ve kullanmak üzere koydugu bozuk görüntülü bir
film levhasinda, görüntünün belirginlestigini fark etmis, dolaptaki hangi kimyasal maddenin
bu görüntüye neden oldugunu arastirmaya baslamistir. Kimyasal maddeleri birer birer disari
çikartarak, bütün maddeleri denemesine ragmen etken maddeyi hemen bulamamistir.
Dolabin raflarindan birinde, kirilmis termometreden dökülmüs civayi fark eder ve üzerinde
çalisir. Böylelikle gümüslü levha üzerine alinan görüntü (daguerreotype), modem

fotografçiligin baslangici olmustur. , ~ n _n __n_-.
PATLAMAYAN CAM, 1903: :

yilinda Fransiz kimyager Edouard: :, i
Benedictus tarafindan deney tüpünü: :
laboratuar zeminine düsürdükten sonra : :i i
kirilan tüpün dagilmadan tek parça : :
halinde kaldigini farketmesiyle: :, i
bulunmustur. Deney sirasinda kolodyum : :
ihtiva eden sivinin buharlasmasindan : :
sonra tüpte kalan ince plastik tabakanin : :
parçalanmayi engelledigini anlayan bilim : :

adami, kaza yapan bir aracin içindeki : :
yolcunun kinlan camlardan çok feci : :
sekilde yaralanmasindan çok : :i i

etkilenmistir. Bu olayin etkisiyle: :
patlamayan cami arabada denemeye karar : :, i
verdimistir. Daha önceki deneyiminden : Sekil 3.2: Patlamayan Cam Deneyleri :
esinlenerek iki cam tabakasinin arasina 'n __n _n n ----- --- ---- -n -- n -'
selüloz nitrat yerlestirerek üç katli cami olusturmustur. Bulusu 1920'lerde arabalarin ön

camlarinda kullanilmaya ve otomotivendüstrisinde ciddi sekilde taklit edilmeye
baslanmistir. (Focus Dergisi, Kasim 1998) : h m ~

3.2. BIYOLOJIDE RASTLANTiSALLIK : :
MUTASYON : i
Mutasyon, kisinin genlerinde hayat boyu : :

meydana gelen ve döle direkt olarak aktarilan : :
nadir ve rastgele degisikliklerdir.: :

Mutasyon ve dogal seleksiyon disinda : :
sadece sans faktörü de nüfusta mevcut genlerin
frekansini degistirebilirler. Birçok gen aIleller (2
veya daha fazla formda) halinde meydana çikar.
Her gen için birey bir aIlelli anneden digerini
babadan miras alir. Bir ebeveynin geninin 2 alleli
olabildigi durumlarda bile yalnizca biri çocuga
geçer. Hangi aIlelin geçecegi ise tamamen
hamilelik anindaki sansa baglidir. "Rastgele
genetik sürüklenme" bir nüfusun gen frekanslarin
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rastgele olusunu ifade eder. Genetik sürüklenmeye göre belli alleller (evrimsel zindelik
saglasalar bile) çok düsük frekanslarda meydana gelmeleri sebebiyle nüfustan yok olacaktir.
Ayni zamanda yüksek frekanlarda meydana gelen diger alleller yayginlasacaktir (King,
2004). Dogada gerçeklesen bu rastlantisalligin hayatimiza etkisi yadsinmayacak
boyutlardadir.
3.3. SANA TT A RASTLANTiSALLIK
DADA HAREKETI

Dünya Savasindan sonra DADA
hareketini olusturan bir grup sanatçi
gelenekselolmamasi sebebiyle kolaj
çalismalarinda bulundular. Savasin
duyarsizligi ve gaddarligi dadaistler dahil
birçok kisinin gözünü açti. Dadaistler
geleneksel sanati, içindebulunulan ölüm
ve yikim ortaminda sikici ve alakasiz
bularak tepkilerini disa vurdular.

Dada hareketi için kolaj, sanatin
hayatin "sirin" bir sunumu olamasinin
reddedilisinin mükemmel bir ifadesi oldu.
Günlük malzemelerden m.eydana getirilen
kolaj hayatin kendisiydi. Geleneksel
sanatin resmi hesaplarinin ziddina kolaj,
dadaistlerce hayatin karakteristigiolan
sans ve kaza elementlerini
vurgulayabiliyordu. Fransiz sanatçi Jean
Arp zamkladigi kagit veya diger parçalari
resim yüzeyine rasgele attigi çalismalari
rastlantilarin hayati ne denli etkiledigini
yansitmaktadir.

274



Sekil 3.5: Organizasyon Semasi

Raslantisallik

3.4. MIMARI TASARiMDA
RASTLANTisALLIK

DENIz ÜZERINDE YASAMAK

Tasanm, tasa ile baslar. Bir ihtiyaç
halinde, var olan halin yetersiz kalmasi,
sorun teskil etmesi durumlannda veya
iyilestirmesi amaciyla eyleme yönelinir. Bu
süreç, tasanmcinin sorunu analiz etmesi, ve
duruma çesitli çözümler önermesi ile gelisir,
ihtiyacin karsilanmasi veya hedeflenen
amaca o anki sartlarda hizmet edebilmesiyle,
bir dahaki gereksinime kadar sonuçlanmis
olur.

Eldeki verileri analitik bakis açisiyla
inceleme ve çözüm üretme çabasi sirasinda,
indirgemeci bir tavirla olasiliklan
degerlendirerek, mantiki bir yol arayan
kartezyen düsünce sistemi yöntemlerden biri
olmakla birlikte, bazen planlanmadan
yapilan, sans eseri gelistirilen, sezgisel ve
tesadüfi gelisen öneriler soruna en uygun
çözümü sunar.

Kültür, alisveris, spor, yasama ve
rekreasyon alanlanni deniz üzerinde
yasamak konseptinde birlestirilmesi istenen
"Deniz Üzerinde Yasamak" projesinde,
maket malzemesi olarak kullanilan kagidin
rastlantisal bükülmelerinin, istenen tasanm
kriterlerini saglamasi tasanm araci olarak
kullanilmistir.

Sekil 3.6: Deniz Üzerinde Yasamak - Maket
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5. SONUÇ VE ÖNERILER
Bilinenden bilinmeyene dogru ilerlerken ne tür kurallara ve kavramsal araçlara

gereksinim vardir? Bilimsel buluslarin mantiksal yapisi nedir? Bu sorularin pek çok çevabi
olabilir. Rastlantisallik ve olasiliklari degerlendirmek, kurguyu sadece mantiksal bir örgüye
hapsetmeden baska seçeneklerden de yararlanmak "olasilik"lardan yanlizca biridir ve bu
seçenek kesinlikle yatsinmamalidir. Abraham Moles "Belirsizligin Bilimleri" adli yapitinda,
özellikle insani hedef alan bilimlerde rasyonel yaklasimlarin yasamin amaçlarini yeterince
tanimlayamadigini vurgulamistir (Moles,1992). Bu baglamda rasyonel nedenlere bagli
olmayan bazi öneriler, soruna rasyonel yaklasimdan daha iyi cevap verebilir.

"Kuhn'un da saptadigigibi, rakip görüsler arasindahangi seçimin daha dogru, ilerici
oldugunu belirleyecek evrensel birölçüt yoktur, seçim büyük ölçüde sosyo-psikolojik bir
tercihtir. Çünkü, bilgi onu üreten kisilerin inanç ve tercihlerinden soyutlanamaz. (Kuhn,
1982, Bilimsel Devrimlerin Yapisi)
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