THE UNIVERSE EMERGES FROM INFORMATION: 10
•

PROSPECT BEKLENTİ

•

The endless possibilities of change, even after you’ve experienced its limitations.

Change hurts, physically.

•

•

•

Değişimin, sınırlarını deneyimlendikten sonra bile sonsuz olan imkanları.

•

Bütün göz kamaştırıcılıkların itici gücü özlemdir.

• Not descriptive or suggestive but predictive and prescriptive. • Tanımlayıcı veya yönlendirici değil ama öngörülü ve kurallı.

• A closed spherical space-time of zero radius. • Sıfır çapında kapalı küresel bir uzam-zaman.
Değişiklik acıtır, hem de fiziksel olarak.

• The real present is most people’s future. • Hakiki şimdiki zaman çoğu insanın geleceğidir.

• A pattern that contains the unexpected. • Beklenmeyeni de içeren bir örüntü.

•

Conviction without fanaticism.

•

•

•

Fanatik olmayan inanç.
•

We must be ready for experiments.

•

Present as if your life depended upon it.

•

We don’t tell our stories, our stories tell us.

•

•

•
•

Painful and glorious.

Build value like an auteur.
•

•

Design scenarios that will help people understand the consequences of their actions.

Acı verici ve fevkalade.

•

•

Informational abundance and redundancy.

•

•

The opposite of absent-minded.

•

Navigate between clichés and find an original perspective.

•

•

Set an outcome of parameters and ideas

•

Flexible to meet what is unforeseen.

•

Enter the conversation organically, ride the momentum officially.

•

Impute the desired result.

•

•

Don’t despair, build.

•

•

•

•

Social potency is the goal.

•

•
•

A positivistic future.

•

•

Relevance beats awareness.

•
•

Provide opportunities to learn.

•

•

•

Community with a vengeance.
•

Possible scenarios that hover like abstract possibilities.
•

The ultimate measure of success is changing behavior.

•

•

Find knowledge buddies.

•

A world without technology is a world full of liars.

•

Soyut olasılıklar gibi süzülüp duran olası senaryolar.

•
•

Başarının nihai ölçütü davranışın değişmesidir.

•

•

Teknolojisiz bir dünya yalancılarla dolu bir dünyadır.

We have to constantly think ahead.

In times of crisis, put your pride aside.

•
•

Bilgi arkadaşları edin.

•

Permanently unfinished.

Ethical and spiritual efficiency.

Percepts are the direct sensory experience of our present environment, whereas concepts are convenient packages of percepts of repeated past experiences.

Deliberately choose to do things differently.

•

•

•

The good is that which creates more options.

•

Bir şeyleri bile bile farklı yapmayı seç.

Cultural fit and cultural add.

•

I am made greater by the sum of my connections, and so are my connections.

•

Ben bağlantılarımın toplamı sayesinde büyüyorum ve bağlantılarım da kendi bağlantıları sayesinde.

•

•

•

•

• Design is rooted in potential. • Tasarım potansiyelde kök salar.
•

•

Learning is remembering what you’re interested in.

•

•

Durmadan ileriyi düşünmek zorundayız.

•

•

Kriz zamanlarında, gururu bir yana bırak.

Both a fertilizer and an equalizer.

•

Neural pathways are formed grossly by genetics, in detail by experience and according to strategies enshrined in the Bill of Rights.

The combination of time, place and person, spawning realized results of significant proportions.

•

•

A quest for the authentic.

•

Strategic panics.

•

Hope is a function of adversity.

•

Umut, zorluk çekmenin işlevlerinden biridir.

•

Critical uncertainties.

•

Bir karşılaşmanın dinamik bir şekilde gelişmesine izin vermek. •

•

Automate the easy stuff.

•

•

•

Shift to the dynamic.

•

Not opinions but philosophy.

•

Freedom is a voice that is rightly not too sure of itself.
•

•

An aesthetic erotic.

•

Nostalgia is false.

•

Nostalji asılsızdır.

Stealthy, portable, adaptive, and contributive.

•

Create a place with contested borders.

•

•

•

Kanaatler değil de felsefe.

•

Creativity trumps biography.

Become a small mobile intelligent unit.

•

Faster than real time.

REFUGE SIĞINAK

•

•

Be a generalist early on.

•

•

Gerçek zamandan daha hızlı.

Seek inspiration, not validation.

Estetik bir erotik.

Not to generalize is to immobilize discussion.

•

Physically beautiful, immensely strong, and wise.

•

•

•

•

Genelleme yapmamak tartışmayı felce uğratır.

Create what makes people love you.

Meeting your moment completely.

•

•

Using invented senses to understand all phenomena.

•

•

Identify a trend, then hitchhike on it.

•

Design is about thinking forward.

Build transparency into your process.

•
Tasarım ileri doğru düşünmek demektir.

•

Irrational expectations in every facet of our lives.

•

When there’s nothing to be done, just be quiet.

•

Plan and improvise.

•

Embrace eccentricity.

Externalize knowledge.

•

Make the familiar strange.

•

•

•

Aşkına karşılık alabilmek için tasarla.
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The dominance of form as the constitutive fabric that regulates meaning in design has to be augmented by time and prediction in the creation of meaning.

A new idea perturbs the extant system to such an extent that operating in that system with the new idea is very difficult, requiring system-wide operations to adapt accordingly.

Important because it is on the edge of the impossible.

•

The authentic self plus the possible self equals identity.

•

•

•

•

Desire is a wave.

•
•

•

•

Solving problems that haven’t been articulated yet.

•

•

Deploy a degree of mystery, illusion, and grace.

A promiscuous combination of ideas.

•

•

•

•

•

•

Design is about what it is we do not know but would be useful to find out.

Desires for autonomy are offered fulfillment.

Work hard now so your descendants can travel the stars in social chic.

•

•

•

•

Otonomi arzuları tatmin edilir.

Not only the emotion-laden anecdotes but also unspoken impulses.

•

A dialectical appetite that is also capricious.

The patient accumulation of partial successes.

•

•

Kurcalama ruhu.

•

•

Sabırla biriktirilen kısmi başarılar.

The best experiments are those that feel scrappy.

•

En iyi deneyler en derme çatmaymış hissi verenlerdir.

Maksadın yokluğu arzunun belirmesine imkan tanır.
We are flawed but we can still be optimistic.

•

Obsession into theory and practice.

Scenarios are memories of the future.

•

An ultimate value is something you would give up everything for.

Symbolic models are concise and memorable, and act as a platform to action.

In the current and future time, what will we believe and aspire to?

•

•

•

The why and want of need.

•
We are called to be architects of the future, not its victims.

•

The expansive effect of a boundless scenario.

•

Experience hoarding is a cardinal sin.

Sınır tanımayan bir senaryonun yarattığı genişleme etkisi.

•
Tecrübeyi kullanmadan biriktirmek büyük günahtır.

Latent meaning emerges from grafting.

•

Örtük anlam doku naklinden doğar.

Transparency is not enough; what is needed is clarity.

•

•

Başarısızlık mümkün değilmiş gibi davran.

Eksantrikliği bağrına bas.

•

It’s OK to develop far-out solutions if you build in enough margins.

•

Design is best as a collaborative process between those who are skilled in understanding people and behavior and those who are skilled at interpreting understanding as artifacts.

The world reconfigured, the order of things altered, human potential scaled-up beyond what is imaginable.

•

•

O sonsuz şimdi.

Reinvention as a calling.

•

İçten gelen bir dürtü olarak yeniden-icatçılık.
•

• Entangled and in love with choice. • Seçme şansıyla sarmaş dolaş ve ona aşığım.
•

Create synthetic wholes.

•

Sentetik bütünlükler yarat.

•

• Big idea people are unstructured and hate detail. • “Büyük fikir” insanları dağınık olurlar ve ayrıntıdan nefret ederler.

An aesthetic of nearly nothing.

•

•

Anarchy and doubt are equally important.

• Data that is indistinguishable from our emotional lives. • Duygusal hayatımızdan hiçbir farkı olmayan veriler.

•

Esrarengiz şeyleri araştırmanın evrimsel faydaları vardır.

Anarşi de şüphe kadar önemlidir.

Human intelligence is not separable from that of other forms.

• Pointing to is more important than making. • Bir şeyi işaret etmek, yapmaktan daha önemlidir.

•

•

Macro manage and micro understand.

Flamboyant conceptually but not formally.

•

Manage expansion without losing balance.

•

Her ayrıntıya karışmadan yönet ama her ayrıntıyı anla.

Intelligence is triggered by the demands of others.

Yalnızca kavramsal olarak gösterişli, fakat şeklen değil.

•

•

Zekayı başkalarının talepleri tetikler.

•

•

Just preparing for a critique gets you 90% of the value.

•

Sadece bir eleştiriye cevap verebilecek kadar hazırlanmak bile bir işi %90 değerli hale getirir.

The body is a delivery system for the mind.

•

•

Wrap yourself around a fine cause – a high challenge.

Manifestly important and nearly impossible.

Beden zihnin dağıtım sistemidir.

•

•

•

•

Formal training in one area that is applied somewhere else.

•

A tendency to externalize rather than internalize.

Önemli olduğu besbelli ve neredeyse imkansız.

•

The wonderful interaction of pragmatism and hybridity.

•

Travel to a period after your demise and continue to influence events.

Continuous and constant problems and troubles are a daily necessity of a well-lived life.

•

•

•

•

Ölümünden sonraki bir döneme yollan ve olayları etkilemeye devam et.

•

Yes to the complexity of experience.

•

Make the world think.

•

•

Art anticipates science because precepts always precede concepts.

Believe in what is rigorous.

•

Negotiate in terms of your own preoccupations through a field that is defined by the demands of others.

Yıldırılamaz olana inan.

Humor occurs at a transition point.

Ideas are for building.

•

All futures are personal.

•

Bütün gelecekler şahsidir.

•

Fikirler inşa edilmek içindir.

•

•

All futures are local.

•

We’re all trying to build on something that was leveled.

We work to understand which things make progress faster than others, which pieces we can achieve in which time frames, and how they interconnect.

•

Meaning is an active relationship.

•

•

Attend to our vulnerabilities.

•

Muhabbetli ama ihtiyatsız, anonim yakınlıklar için ayaküstü düzenlenmiş, kamusal ve özel, muhteşem ve kılı kırk yaran.

Externalize the brain.

•

•

Be purposeful and give yourself time.

Tools lead to freedom.

The opportunistic exploitation of flukes, accidents and imperfections.

•

Rastlantıların, kazaların ve kusurların fırsatçı bir şekilde sömürülmesi.

Operating ahead of the curve and then clear out once the affect arrives.

•

Forward motion is the most informative and innovative-friendly behavior.
•

•

İleriye doğru hareket en bilgi ve yenilik-dostu davranıştır.

Aletler özgürlüğe götürür.

Every coffee cup refers to the entire history of coffee cups.

•

•

Baştan sona radikal ve acımasız.

•
•

There is something going on that compels respect, but she does not know what it is.

A culture of optimism.

•

Bir iyimserlik kültürü.

Technology is smoozing.

Before beginning, underwrite an investigation.

•

When we dream of design, we dream of what we might become.

Temporal anomalies can lead to strategic insights beyond the minds previous reach.

If we fully experience what is going on right now, the future will lose its ability to frighten us.

•

Provide autonomy.

•

•

Bir hayat tasarlamak.

•

•

•

Her kahve fincanı, kahve fincanlarının tüm tarihine gönderme yapar.

•

•

Act in the interest of creative instability.

•

•

İki odak noktasını birleştirerek üçüncü bir tane yarat.

Yaratıcı istikrarsızlık lehine davran.

•

•

•

Instantly knowable, infinitely master-able.

Not a curriculum, but a creed.

A literal thing where the skin becomes a volume.

•

•

•

•

Novelty holds erotic appeal.

A twisty persona.

•

Worlds and their people are fanatically provisional.

•

•

•

A replenishment of themes and issues.

•

•

Trust me means I can see many steps ahead.

•

Kamusal dünyaya girebilmek için, önce derinlemesine düşünmeyi öğrenmen lazım.

Desires are the means by which people are re-invented.

The enormous screen that the future offers.

•

•

Art grounded in deep pragmatism.

Envision the future till it informs the present.
•

Buying options for the future.

•

•

•

•

Gerçeklik, hoşluktan önce gelmelidir.

Aspire to be a highly practical intellectual.

•

The contemporary condition is continuous.

•

Çağdaşlık hali devamlıdır.

•

•

Part of a post-temporal super-state that handily says no to limits.

•

•

Work that critiques and celebrates.

•

•

•

Design is the creation of consequences.

•

•

Trans-world mindedness and its agenda is essential.

•

The prepared mind is ready to uncover patterns.

Ingenuity charisma.

•

Don’t confuse democracy with indecision.

•

•

Ustalığın karizması.

•

The automation of awareness and compassion.

•

Curiosity without dogmatism.

•

•

İstekli akıl örüntüleri ortaya çıkarmaya hazırdır.

•

•

•

Çoğulluk varlığımızın özüne kazınmıştır.

Küstahlıkla başarılabilirliğin kesişimi.

•

•

•

•

•

The gleam of the new connotes desire.

•

Yeninin pırıltısı arzuyu ima eder.

•

•

I know that becoming what I am will sometimes be glorious and sometimes be odious.

•

An expansive sense of purpose.

Impatient with limits, satisfied with change for change’s sake, never grasping the satisfaction of abidingness, fixity or yesterday.

•

•

•

Aspirations increase with new devices.

•

•

Yeni araçlarla özlemler çoğalır.

An intensity of purpose and connections.

Olduğum şey haline gelişimin zaman zaman fevkalade, kimi zaman da feci olacağını biliyorum.

•

Wisdom comes when observation begins.

•

Participate in the future before it is built.

•

•

Desire disguised as function.

•

•

•

•

Change may have no aim and no victory condition.

•

•

It’s exhilarating when you put yourself in a spot where you are really out of place.

•

•

•

•

•

•

Not compartmentalized but capricious with a dialectical appetite.

Nesneler hakkında anlattığımız hikaye, peşinde olduğumuz hikayedir.

Olsa nasıl olurdu hayallerinin atak olanlarını destekleyin.

•

Harcayacağın çabalar daha büyük bir misyonun olaylarına ve önemine bağlı olduğunda kendini büyük işler yapmaya zorlarsın.

•

Kestirimlerin gücü vardır—beklenti yaratırlar ve bazı şeyleri kabullenebilmemiz için bizi başka şeyleri feda etmeye zorlarlar.

Bilgelik ancak gözlem başladığında gelir.

It’s very handy to have the ability to assemble a coalition of people and talk in the language of manufacturing, logistics, distribution and utility.

Bir grup insanı bir araya toplayarak onlarla üretim, lojistik, dağıtım ve kullanım dilinde konuşabilme yeteneğine sahip olmak çok yararlıdır.

•

It’s all about facets and a kind of extension of territory, not in terms of claiming, but in terms of exploration.

• This week I perceive myself and my future differently than (probably) next week. I have got enough insight in my inner self and my states to know that it is just the state I am in this week. When circumstances change (in or outside of me), my state could also change. To know that it is temporary makes it easy to cope with the state (feelings, thoughts, emotions) I am in right now. • Bu hafta kendimi ve geleceğimi (ihtimal ki) gelecek hafta sezinleyeceğimden farklı sezinliyorum. Kendi içimde ve ruh hallerimde yeterince sahip olduğum kavrayış bunun sadece bu haftaya ait bir durum olduğunu bilmemi sağlıyor. Şartlarım değiştiğinde (içimde ve dışımda) ruh halim de değişebilir. Geçici olduğunu bilmek şu an içinde bulunduğum ruh haliyle (duyular, düşünceler, duygular) baş etmemi kolaylaştırıyor.

Not happiness but the right to pursue it.

•

Be patient with the chaos.

Mutluluktan ziyade, mutluluğun peşine düşme hakkı.

•

Destabilize the idea of a singular meaning.

We are commanded by the new resources to assert our human values.

•

•

•

Benevolent control of the material and immaterial environment.

•

Demand accountability and provide autonomy.

•

Innovative circumstances are high conflict and high respect.

A moment where the individual project dissolves into a larger cause.

•

Her yolu deneyin ve her şeyi bir belirsizlik halinde tutun.

•

The god of things as they ought to be not how they are.

•

A knowledge base that begins in childhood.

• Çocuklukta atılan bir bilgi temeli.

•

Foster broad capabilities that have the potential to cut across boundaries.

•

Modeller datayı bilgiye ve bilgeliğe dönüştürmeye yardımcıdır.

Öğretmek, bir baştan çıkartma meselesidir.

She works on the road, in and above the atmosphere.

•

•

•
The combined ethics of community and autonomy.

•

•

•

•

Creative pragmatism.

•

•

•

•

The patient accumulation of partial successes.

•

•

•

•

•

•

Ability to manifest the heroic.

•

Kahramanlık gösterebilme becerisi.

•

The experiment’s aim is nothing less than determining what an individual could do on behalf of all sentient beings.

Feeling at home at the edge of the vast expanse of a selectable number of futures.

•

•

•

•

•

•

Continuity depends on periodic rupture and separation.

•

Yeni davranışla, dünya artık durağan değil.

•

The capacity to evolve is the most important advantage of all.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Bir iddianın varlığın özünde vücut bulması.

Yoluna baş koyulmuş bir ilişki çok katmanlı ve zamana bağımlıdır, uzun büyüme ve çürüme döngüleri içerir.

•

Hızlanma ve normalleşme arasındaki narin denge.

Gerçekleşme ihtimali yüksek çok sayıda senaryonun planlı bir şekilde birbirlerine yaklaştırılması.

Bir inanca sahip olmaya duyulan derin ihtiyacı gideren; engin ve güçlü; ama mantıklı ve çağdaş.

•

•

Mutlak bilginin kesinliğini ve durgunluğunu ararken ahenksizliğe kulak vermek.

When you meet someone, give them the impression that no one else in the world matters.

•

•

Elegant simplicity gets clearer and clearer as you approach.

•

Someone who constructs while he thinks.

•

A quest for the authentic.

•

Something hard that becomes routine.

•
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Rutin hale gelen bir zorluk.

Bounce a signal
off an exoplanet

Bir exo-gezegene
radyo sinyali isabet ettir

Desirability and viability overlap: people and organizations serving each other.

•

Düşünürken yapı da yapabilen birisi.

We begin with the premise that there is no such thing as perfection; that our beliefs and norms will have to be proven.

•

Sincere and truthful, effective and committed.
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•

I don’t miss the 2040’s. I don’t miss anything. I have zero time for nostalgia.

•

•
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Advisor
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2040’ları özlemiyorum. Hiçbir şeyi özlemiyorum. Nostaljiye ayırabileceğim zaman sıfır.
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for Happiness
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Synthesis & Discussions
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•

•

•

The greatest force in the universe is ambition.

•

Evrendeki en büyük güç hırstır.

Leave the observable world a little changed, a little charged.

•

Gözlemlenebilir dünyayı azıcık değişmiş, azıcık yüklenmiş bırak.

•

Beware cultures that are not decadent.

Design reinforces the idea that its artifacts are thresholds to the afterlife.

•

Dekadan olmayan kültürden sakın.

•

•

Aggression is a particle.

•

Saldırganlık bir parçacıktır.

Tasarım, ürünlerinin ölümden sonraki hayatın eşikleri olduğu fikrini pekiştirir.

•

•

•

•

•

A fertile perspective from which to look back and re-understand the present.

•

Instantly knowable and infinitely masterable.

KÜNYE

ANA KAYNAKÇA

Konsept/Yaratıcı Yönetmen
Tom Klinkowstein

Mimariden Zevk Almanın
Kökenleri
Grant Hildebrand

Complex environments maximize survival options.

•

•

•

Danışman
Dr. Renate Geuzinge
Bireylerarası Nörobiyoloji
Enstitüsü

•

•

Ideas which are idealistic are unattainable (but that is important).

•

İngilizceden Türkçeye
Çeviri
Bilge Barhana

Create comfort that is yet unknown.

•

Henüz bilinmeyen bir konfor yarat.

•

Chuck overboard the old selves.

•

Eski benliklerini at denize gitsin.

• Technology that fosters feasibility. • Olabilirliği besleyip büyüten teknolojiler.
•

Life should be for purposes that resist complete specification.

•

Hayat tümüyle belirlenmeye direnen amaçlar için olsa gerektir.

Medya uzantılarını,
angaje olunacak
bir dünya görüşü
yaratmak için kullan.
•

•

Fringe themes are viewed as a pathway to the cosmopolitan.

•

Uç temalar sonu kozmopolite çıkan patikalar olarak görülür.

• Build an inquisitive momentum. • Meraklı ve sorgulayıcı bir ivme yarat.
•

Culture disguised as function.

•

İşlev kılığına girmiş kültür.

Related in complex ways to an entire constellation of influencing situations.

•

•

Birbirlerini etkileyen durumların oluşturduğu bir kümeyle karmaşık ilişkiler içinde olmak.

The power of design is situated in its alternate realities.

•

Tasarımın gücü, onun alternatif gerçekliklerinde yer alır.

• Arts as decision making. • Karar alma işi olarak sanatlar.

İdealist fikirler ulaşılmazdır (ama önemli olan da budur.)

Ten tene dokunduğunda rahatsız olmak neredeyse imkansızdır.

We have to be mature and get used to the new chaos.

•

• Work clothes are happy clothes; they’re clothes that are worn by people in motion. • İş kıyafetleri mutlu kıyafetlerdir; hareket halindeki insanlar tarafından giyilirler.
•

• An anthropologist, not an archaeologist. • Bir arkeologdan ziyade, bir antropolog.
The mind has become dominant in the overall story–assuming new importance as the icon of a set of inter-relationships between the species and the multiverse.

Strangers that don’t impose boundaries.
•

•

•

Sınır dayatmayan yabancılar.

Novelty and new experience engage the pleasure system.

Olgunluk gösterip yeni kaosa alışmalıyız.

•

•

Alışılmadık ve yeni olanın deneyimlenmesi zevk sistemini devreye sokar.

Akıl, hikayenin başından sonuna baskındır–tabii yeni itibarın, türlerle çoklu-evren arasındaki bir dizi karşılıklı ilişkinin ikonu olduğunu varsayarsak.

• Idealism that remains intact even when faced with brutality. • Zorbalıkla karşılaştığında sapasağlam durabilen idealizm.
One of the most important things is sympathy and respect in the war between our time and their time.

•

•

The number of social actants is enlarged in direct proportion to one’s scenarios.

•

Sosyal eyleyenlerin sayısı kişinin senaryolarıyla doğru orantılı olarak artar.

Bizim zamanımızla onların zamanı arasındaki savaşta en önemlisi halden anlamak ve saygıdır.

• Your relationship to others will vary with the time you encounter them in. • Başkalarıyla kurduğun ilişki onlarla karşılaştığın zamana göre değişir.
•

Designers have become the reference point for the future.

•

Tasarımcılar gelecek için referans noktası olmuşlardır.

• Identifying patterns for the purpose of adventure, knowledge gathering and re-arranging the basis for time/space. • Örüntüleri macera, bilgi edinme ve zaman/mekan temelini yeniden düzenlemek için sapta.

• The ultimate measure of success is creating more options which lead to changing behavior. • Başarının nihai ölçütü, davranışları değiştirmeye yol açan daha fazla seçenek yaratmış olmaktır.

• Design is a process both physical and mental by which people and their extensions give an order to thoughts and worlds. • Tasarım, insanların ve uzantılarının fikirler ve dünyalara düzen verdikleri hem fiziksel hem de zihnisel bir süreçtir.
Creating maximum possible variety in the least possible area.

Yazışma, 1983-2015
Dr. Derrick de Kerckhove
Kültür ve Teknolojide
McLuhan Programı
Eski Yöneticisi

Zihin hedefi aşar, hatasızlığın yanından geçip gider ve ulvi olana yönelir, gelecekle ilgili daha ılımlı düşünmeye çalışmaktadır ama bu neredeyse imkansızdır.
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Anında kavranabilir ve daima üstesinden gelinebilir.

•

It is almost impossible to be annoyed when skin rubs against skin.

Karmaşık çevreler hayatta kalma seçeneklerini arttırır.

Mesele yalnızca senin ne istediğin değil, dünyanın senden ne istediğidir.

Preliminary Integrated Space
Plan
Ronald M. Jones
Rockwell International,
Uzay Taşımacılığı
Sistemleri Bölümü

Psikoterapi ve
Mutluluk Arayışı
Dr. Emmy van Deuzen
100-Yıllık Yıldız Gemisi Çalışması
Strateji Planlama Semineri
Sentez ve Tartışmalar
DARPA, NASA

Türkçe Grafik Uygulama
Manifold

Geriye bakmak ve şimdiyi yeniden anlamak için verimli bir bakış açısı.

• Command over the inherited knowledge of the ages. • Çağlardan miras kalmış bilgi üzerinde hükmün olsun.

•

• Location has evolved from place to self. • Konum, mekandan benliğe evrildi.

•

Erdem (Süper-Ego)

• Motives show themselves quickest in what we produce because people’s wishes and longings are most evident there. • Güdüler kendilerini hızlı şekilde ürünlerimizde gösterirler çünkü insanların dileklerinin ve özlemlerinin en bariz olduğu yer orasıdır.

Şimdi çok çalış ki, soyundan gelenler sosyetik yıldızlararası yolculuklar yapabilsin.

İnsan doğası durmaksızın mümkün olan bütün büyük nosyonları tanımaya, yakalamaya ve onlarla bağlantı kurmaya çalışır.

Kendini, güncel modelinin çok ötesine geçebilecek şekilde biçimlendirmek.

Dayanıklı bir önerme içine yerleştirilmiş fikirlerin geri alınması imkansızdır.

Geleceğin nasıl olacağını yansıtan ve bu yansımayı kıran davranışı benimse.

Küçük İnce Font

Arzu (İd)

• Create a narrative, not a thesis about how everyone is a collection of characters that point to a direction for values and creeds. • Herkesin, belli değerler ve inançlara işaret eden karakterler toplamı olduğu üzerine bir tez değil de, bir anlatı kur.

• Work with respect for the tempo of metabolism. • Metabolizmanın ritmine saygı göstererek çalış.
•

Zayıf Bağ

Medium Font

Denge (Ego)

• Sacrificing natural behavior to move closer to a techno-social epiphany. • Tekno-sosyal bir aydınlanmaya yaklaşmak için doğal davranışın feda edilmesi.

Use media
extensions to
create a worldview
of engagement

İçten ve açık yürekli, etkili ve adanmış.

Work hard now so your descendants can travel the stars in social chic.

Human nature will always seek to recognize, capture, and associate with the greater notions at hand.

•

Orta Kuvette Bağ

Editoryal Danışman
Andrea Herman

Turkish Implementation
Manifold

•

• Demonstrate appreciation in every gesture. • Her hareketin bir takdir etme hareketi olsun.

• The many advantages of portable worlds. • Taşınabilir dünyaların çok sayıdaki avantajları.

Self-conception that stretches far beyond its current model.

Büyük Font

Kuvvetli Bağ

Tasarım Asistanı
Patrick Gibson

Correspondence, 1983-2015
Dr. Derrick de Kerckhove
Former Director, McLuhan Program
in Culture and Technology

Translation from English
to Turkish
Bilge Barhana

The mind overshoots the mark, zooming past accuracy toward the sublime, attempting to think about the future more moderately, but that is nearly impossible.

• Design is predicting the present. • Tasarım şimdiyi öngörmektir.

•

Tekno-Sosyal
Konular

Fikirsel
Zihin
Aktivitesi

Virtue (Super-Ego)

CREDITS

Editing Advisor
Andrea Herman

In Less Than 10 Years

•

•

Bir özgünlük arayışı.

•

Yıllar

• Operating from multiple perspectives of a thesis, worlds become completely knowable. • Bir tezin çoklu perspektiflerinden yola çıkıldığında, dünyalar bütünüyle bilinebilir olur.

Mükemmellik diye bir şeyin olmadığı, inançlarımızın ve normlarımızın kanıtlanması gerektiği fikrinden hareket ederiz.

Arzulanırlık ve hayatiyet örtüşür: insanlar ve organizasyonlar birbirlerine hizmet ederler.

•

•

Moderate Tie

Design Assistant
Patrick Gibson

• Use evidence to postulate the abstract. • Soyutu vazetmek için kanıt kullanın.

• From form-giver to presence-maker. • Biçim verenden, mevcudiyet üreticisine.

• Create cultures that have space for questions. • Sorulara yer ayırabilen kültürler yarat.

Adopt behavior that will reflect and refract the way the future will be.

Balance (Ego)

Bi

• You need a very broad range of interests and you need to be able to talk to a lot of people in a double-headed, kind of chameleon way. • Geniş bir ilgi yelpazesine sahip olmalı ve pek çok insanla iki başlı, biraz bukalemunvari bir şekilde konuşabilmelisin.

Gezegen ötesi ve
yıldızlararası projeler için
gerekli kuantum dolanıklığı
yoluyla iletişim kurmak.

•

Large Font

Strong Tie

• Instruments that are light years ahead of politics. • Siyasetin ışık yılları kadar ilerisindeki araçlar.

•

The ideas contained in a lasting proposition cannot be un-thought.

Techno-Social
Interest

Ideational
Mental
Activity

Biriyle tanıştığınızda, ona dünyada ondan başka hiç kimsenin bir önemi yokmuş izlenimini verin.

Zarif sadelik kendisine yaklaşıldıkça daha da netleşir.

• Recognize teamwork, initiative and commitment. • Ekip çalışmasını, insiyatif kullanımını ve adanmışlığı görmezden gelme.

•

Bo

• A dynamic context shaping and being shaped by new possibilities and threats opened up by behavioral advances. • Davranışsal gelişmelerin getirdiği yeni imkanlar ve tehditler tarafından şekillendiren ve şekillendirilen dinamik bir bağlam.

•
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Years

• We are in service to those that use what we make, to the ones that listen to what we say. • Bizler yaptıklarımızı kullananların, söylediklerimizi dinleyenlerin hizmetindeyiz.

Kendilerini aşan bir şeyi yapmaya baş koyacak kadar samimi ve dürüst ve etkin.

•

•

• An important business opportunity awaits your most vigilant apprehension. • Kaçırılmayacak bir iş imkanı en iflah olmaz endişelerini beklemekte.

Küçük deneysel yatırımlar yap, sonra, sonuçları gözlemle.

Belki kimi yaşamaya devam eder ve biraz daha mutasyona uğrar umuduyla bir sürü kombinasyonu ortaya at, gitsin.

• When you share, you are taking charge. • Paylaştığında, idareyi ele alırsın.

• Push in all directions and keep everything creatively tentative. • Her yolu deneyin ve her şeyi yaratıcı bir belirsizlik durumunda tutun.

Zamanın garip ve soyut manipülasyonu zenginlik yaratmanın yollarından biridir.

•

Sincere and truthful, effective and committed to something beyond themselves.

•

Throw out a large quantity of combinations with the expectations that some will survive and mutate further.

•
•

Yeni bir lisan, halihazırda anlaşılmış bir lisanın içine yerleştirilmelidir.

•

•

Deney, bir bireyin duyu sahibi bütün varlıklar adına neler yapabileceğine karar vermekten azını yapmamalıdır.

• An intensity of connections that lead to purpose. • Sonu gayeye varan bir bağlantılar yoğunluğu.

Seeking the certainty and stillness of absolute knowledge while paying attention to dissonance.

The peculiar and abstract manipulation of time is a means of creating wealth.

Evrim geçirebilme kapasitesi en önemli avantajdır.

A new language must be couched in a language that is already understood.

A committed relationship is multiplex and time-bound, involving long cycles of growth and decay.

The scripted convergence of a very-large number of high-probability scenarios.

In Less Than 20 Years

• Not a tourist but a spy. • Turist değil, casus.

Hem hakiki hem de hayali duyusal deneyimlerini, dolu dolu yaşanacak bir dizi hayatın temelini oluşturacak şekilde kodla.
It’s not only what you want, but what the world wants of you.

Onun düşünceleri, beden bütünlüğüne özel bir değer atfedilmeyen ve şimdi ile gelecek arasındaki sınırın, maddi
olmayan benliğin uzanıp gelecekteki yaşamlara dokunmak yeteneğine sahip olması nedeniyle belirsizleştiği dışsal
bir dünyayı yansıtmaktadır (exo-tasarımcının “exo”su).

Kimlik, onu kapsayan, içinden geçen ve onda biriken bilgiyle tanımlanır.

Süreklilik dönemsel yırtılmalara ve ayrılıklara bel bağlar.

• It’s not only what you want, but also what the world wants from you. • Mesele yalnızca senin ne istediğin değil, dünyanın da senden ne istediğidir.

•

Embodying an argument at the core of being.

The delicate balance between acceleration and normalization.

Fulfilling a deep need for something to believe in; something vast and powerful; yet rational and contemporary.

Doğa teknolojimizin içeriğidir.

Geleceğin insanları yarattıklarımız hakkında ne düşünecek?

•

Her thoughts reflect an external world where bodily integrity has no particular value and the boundary between
the present and the future is blurred by an ability for the non-material self to reach out and interact with lives in
the future (the “exo” in exo-designer).

• A plus-sum game: I give you what you want and we both benefit. • Oynayan herkesin kazandığı bir oyun: Sana istediğini vereyim ve bunun ikimize de faydası dokunsun.

Eski paradigmaya göre, bizler dinamiğiz ve dünya durağan.

•

Tıpkı 10-43 saniyenin ya da, Planck Çağı’nın —evrenin tarihindeki en erken zaman aralığının— istikrarsızlık ile bir
birleşme döneminin başlangıcı arasında asılı kalmış bir an kabul edilmesi gibi, bu tasarımcının zihinsel manzarası
da, fikirsel faaliyeti istekleriyle pragmatizmi arasında asılı kalmış olduğu için öyle kabul edilebilir.

• The relentless momentum to the horizontal is irreversible. • Yataya doğru ivme amansızdır, geri çevrilemez.

Yaşayacağımız geleceklerde hangi süreçleri daha çok kullanacağını şimdiden şeç.

Tasarımın ısı güdümlü, kor gibi yanan nesneleri.

Make small experimental investments, then, observe the outcome.

Sanatçı olmayı istemek değil de, bir sanatçı gibi çalışmak.

Topluluğun ve otonominin bileşik etiği.

•

•

Seçilebilecek sayıda geleceklerden oluşan engin düzlüğün kıyısında kendini evinde hissetmek.

• The necessity for wandering. • Avarelik gerekliliği.

• Create a tempest of networks. • Ağlardan bir fırtına yarat.
In the old paradigm, we are dynamic and the world is inert.

Just as 10-43 seconds or, the Planck Epoch, is considered to be the earliest period of time in the history of the
universe—a moment poised between instability and the inauguration of a period of unification—so is the mental
landscape of this designer, as her ideational activity is poised between wants and pragmatism.

• Platforms that have the potential to cut across boundaries. • Sınırların ötesine geçebilme potansiyelini taşıyan platformlar.

Hem maddi hem de maddi-olmayan çevrenin iyicil bir biçimde kontrol altına alınması.

Bir şeye tarafsızca baktığın zaman, bir teori bulacağın kesin.

• Experiential and experimental. • Deneyimsel ve deneysel.

•

•

Bu diyagram 2055 yılında, bir tasarımcının bilinçli ve bilinçdışı düşüncelerinde çok küçük bir zaman dilimini
(10-43 ya da .0000000000000000000000000000000000000001 saniye) temsil etmektedir.

• A refusal to be bound by history and the insistence on the perpetual possibility for renewal to confer a great dignity. • Tarih tarafından elinin kolunun bağlanmasına itiraz etmek ve büyük bir haysiyet sunabilmek için yenilenmenin bitmek bilmeyen imkanında ısrarcı olmak.

When you look at something without bias, you are bound to find a theory.

• Fail productively. • Başarısızlığın verimli olsun.

Encode sensory experience both real and imagined to form the basis for a rich set of lives.

With the new behavior, the world is no longer inert.

Identity is defined by the information that encases, passes through and is accumulated.

•

•

Yaratıcı faydacılık.

•

Sabırla biriktirilen kısmi başarılar.

Bütün mesele farklı yönler ve alanın bir tür genişlemesi; sahiplenmek değil keşif anlamında.

Make choices about which processes to favor in the futures we inhabit.

Az bulunana, alışılmadık, beklenmedik ve uyumsuz olana dikkat etmek.

• Sense actively. • Aktif bir şekilde duyumsa.

Not wanting to be an artist, but to work like an artist.

This diagrammatic representation presents a very small slice in time (10-43 or .00000000000000000000000000000
00000000001 seconds) in the conscious and unconscious thoughts of a designer in the year 2055.

Tek bir insana, tek bir işe ya da tek bir zamansal dilime bağlı kalmayı reddetmek.

Bizi derinleşmeye mecbur eden kısıtlamalardır.

•

•

Başka Dünyaların
varlığını kanıtla

Heat-seeking, white-hot objects of design.

Yenilikçiliğin şartları yüksek çatışma ve yüksek saygıdır.

• We remember peak experiences, not all the experience. • Her deneyimimizi hatırlamayız, zirve deneyimlerimizi hatırlarız.
Tekil anlamlılık fikrini istikrarsızlaştır.

•

Sınırları aşma potansiyeli olan geniş beceriler yetiştirin.

•

Prove other
Earths exist

O yolda giderken çalışır, atmosferde ve atmosferin üzerinde.

Gözenekli, özerk ve yayılabilen bir şeye ilgi duymak.

It is the restrictions that force us to go deep.

•

• Design dissolving into behavior. • Çözülerek davranış biçimine dönüşen tasarım.

Gözlerini kapat ve soruyu sor.

Attention to the rare, the unusual, the unexpected and the offbeat.

BU DİYAGRAM ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

• A constant dialog between yourself and everything else. • Kendinle her şey arasında kesintisiz bir diyalog.

• See 1500 steps ahead. • 1500 adım sonrasını gör.
•

Communication via
quantum entanglement,
necessary for outer-planetary
and inter-stellar projects

Şeylerin tanrısı olduğu gibi değil olması gerektiği gibi.

•

•

•

•

Kişisel projenin daha büyük bir dava içinde eridiği bir an.

• Design is purely arbitrary and immensely human. • Tasarım bütünüyle rasgele ve son derece insanidir.
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What will the people of the future think about what we create?

In Less Than 40 Years

Models help turn data into knowledge and wisdom.

Hesap verebilirlik talep et ve otonomi sağla.

Interest in something which is porous, autonomous, and can spread.

•

•

SANİYE, 2055
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ABOUT THIS DIAGRAM

Zamanda mesafe yaratmak –bir olayı uzak bir geleceğe yansıtmak– ve bir olayın olma ihtimalinin daha düşük olduğuna kanaat getirmek (yani olasılık boyutu üzerinde mesafe yaratmak), yaratıcılığı arttırır.

•
•

Malzeme miktarını minimuma düşür, bileşimlerin sayısını maksimuma çıkar.

Yeni kaynaklar bizi insani değerlerimize sahip çıkmaya mecbur eder.

•

Bitişik imkan, sen onun sınırlarını keşfettikçe artar.

• Fidelity to one model is a handicap. • Tek bir modele sadakat dezavantajdır.

Bilgi, nesne ve politikaların buluşması.

• Act as if, and then show that the new will be preferable to the old. • Öyleymiş gibi davran ve sonra yeninin eskiye tercih edilir olduğunu göster.

•

Kaosa sabırla yaklaş.
•

•

Minimize the amount of material, maximize the number of combinations.

•

•

•

The convergence of information, object and politics.

• Design is the art of re-perception. • Tasarım tekrar algılama sanatıdır.

•

Hem maddeci hem de evrilmiş.

•

• Viability is at the center of organization. • Organizasyonun merkezinde yaşamı sürdürebilmek yer alır.

•

•

Yaptığımız şeyler birbirimize yardım etmek için bahanelerdir.

• The quest is to understand the biggest arch of the narrative of humanity and its technological extensions, so that we can more wisely choose what to aim for. • Arayışımız insanlığın anlatısının en büyük giriş-gelişme-sonuç bölümünü ve onun teknolojik uzantılarını anlamak olmalı ki, gayemizi akıllıca seçebilelim.

Nature is the content of our technology.

Close your eyes and then ask the question.

•
•

•

Değişik değişik kimliklere sahip olmanın faydalarını anlamak.

• It is the restrictions that force us to go deep. • Bizi derinleşmeye mecbur eden kısıtlamalardır.

•

• By imagining where we are going, we reduce the complexity and unpredictability that encroaches on our lives. • Gideceğimiz yeri hayal ederek, hayatımızı zapturapt altına almış karmaşıklığı ve kestirilemezliği azaltırız.
•

•

Kesin konulara ayrılmış değil tersine diyalektik bir iştahla daldan dala konan.

•

•

Teaching is a matter of seduction.

Sınırlar konusunda sabırsız, sırf değişiklik olsun diye değişiklikten memnun, kalıcılığı, sabitliği ya da dünün verdiği tatmini bir türlü aklı almayan.

Predictions have power—they create expectations and they command us to embrace some things at the expense of others.

Mülayim sonuçlara yol açan saldırgan tasavvurlar.

•

Sadece-ve-sadece-olgular romantizmi.

Kendini acayip yabancı hissedeceğin bir duruma düşürmek heyecan vericidir.

The story we tell about things is the story we are after.

Encourage aggressive visions of how it could be.

The adjacent-possible increases as you explore its boundaries.

Senaryolar iki dünyayla ilgilenirler: olguların dünyası ve algının dünyası.

•

•

Refusing to be tied down to one person, one profession or one temporal sector.

• Plasmasonic speeds of Mach 10+ make communication difficult around aircraft reentering the atmosphere. • 10 Mach’ın üzerinde bir plazmasonik hızla yeniden atmosfere girmekte olan hava aracının etrafında iletişim zorlaşır.

• A comprehensive, anticipatory designer/scientist. • Kavrayışlı ve ilerisini düşünebilen bir tasarımcı/biliminsanı.
•

•

Değişim amaçsız olabilir ve zafer şartı da yoktur.

Karşılıklı diğerkamlık.

Both materialistic and evolved.

İşlev kılığına girmiş arzu.

Amaçlar ve bağlantılardan oluşan bir yoğunluk.

Yapılmadan geleceğe dahil ol.

•

A push in all directions and keep everything tentative.

The things we make are excuses to help one another.

Distancing in time–projecting an event into the remote future–and assuming an event to be less likely (that is, distancing on the probability dimension), can enhance creativity.

• A true migration into uncharted seas of adventure. • Geri dönmemek üzere maceranın bilinmedik denizlerine göç etmek.

•

• Leadership is complete responsibility. • Liderlik bütünüyle sorumlu olmaktır.

•

Nothing-but-the-facts romanticism.

Understanding that it is helpful to have various identities.

Avcı olarak insan, katmanların altındaki ete ulaşmaya çalışıyor.

• Desirability (human needs). • Arzulanırlık (insan ihtiyaçları).

Genişleyip yayılabilen bir gaye hissi.

Makro / mikro ayrımı yerini derin nüanslara sahip çelişkilere bıraktı.

• Impose your will until social arrangements become fluid. • Toplumsal düzen akışkanlaşıncaya kadar iradeni dayat.

•

•

•

Dünya pek değişmedi ama sen değiştin.

•

• Show you care by confronting brutal facts. • Acı gerçeklere meydan okuyarak umursadığını göster.

• Authorless but strongly directed. • Yönetmensiz ama güçlü bir şekilde yönetilen.
•

•

İmkanın dilini konuş.

Entelektüel ve ahlaki esneklik şarttır.

• I’m a digger not a popularizer. • Ben kazı yaparım, rağbeti arttırmak benim işim değil.

Merhaba demek gerçekten farkediyormuş.

•

Dünya-ötesi zihniyet ve onun gündemi esastır.

• Jabbing, probing, pushing and squeezing into an awareness of what to believe. • Neye inanılacağına dair bir farkındalığa vardırmak için dürtmek, kurcalamak, ittirmek, sıkıştırmak.

•

Aggressive visions that lead to gentle deliverables.

•

Strateji ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, yaratıcı bir süreç, bir uygulama haline geldi.

Sonucun başarılı olacağına dair inancından şaşma.

•

•

Scenarios deal with two worlds: the world of facts and the world of perception.

•

•

Henüz var olmayan kavramlar talep eden bir düşünme ve yaratma tarzı.

•

Speak in the language of possibility.

•

Reciprocal altruism.

•

•

Evdeki karmaşa keşfin gerekliliklerinden biridir.

• Once you can see the limits of your environment, they are no longer the limits. • Çevrenin sınırlarını görebildiğin anda sınır olmaktan çıkarlar.

Çok odaklı faaliyetlerle vızır vızır.

•

The macro / micro distinction is replaced by deeply nuanced contradictions.

• Exploring mysteries has an evolutionary benefit. • Gizleri araştırmanın evrimsel faydaları vardır.

Man as hunter wants to get at the meat underneath.
•

Thinking and creating that demand concepts not yet available.

•

Başarının yolu, büyük fikirleri olan insanları cezbedip, onlara kiminle, nerede ve ne zaman olursa olsun yapılabilecek her şeyi yapma özgürlüğü vermekten geçer.

• Diagrams as an instrument for the purpose of entanglement. • Dolanıklık hedefine yönelik araç olarak diyagramlar.

Bir “mem” oluşturmak ve herkesin ondan faydalanmasını sağlamak.

Intellectual and moral suppleness are required.

•

Farkındalığın ve merhametin otomatik hale gelmesi.

Be unwavering in believing in the success of the endgame.

•

•

Küçük patlamanın sesi.

In Less Than 30 Years

Korksa da hala işliyor.

Saying hello turns out to really matter.

•

• Your life should shine with the same intensity even after it is gone. • Hayatın geçip gittikten sonra bile aynı yoğunlukta parlamaya devam etmelidir.

Dogmacı olmayan merak.

Strategy has become the reordering of relationships, a creative process, an application.

•

The world is mostly the same, but you are different.

• Consistency of image stands out with a quiet air of authority and integrity. • İmge tutarlılığı, otorite ve bütünlüğün sükunet dolu havasıyla öne çıkar.

•

•

All abuzz with multi-focal activities.

Yaşamın, hücresel
sistemler kullanmadan,
bilgisayar kodundan
yaratılması

Demokrasiyi kararsızlıkla karıştırma.

Tüm sosyal şartların durmaksızın sarsılması ve sonsuz belirsizlik.
The intersection of audacity and achievability.

•

Çırpın ki, beklenmedik güzellik oluversin.

•

• Abundance and redundancy. • Bolluk ve ihtiyaç fazlası.

Setting up a meme and then allowing everyone to benefit from it.

Plurality is inscribed at the core of our being.

•

•

•

• Rejoicing in the rough rebuilding ahead. • Önündeki zor yeniden inşayı bayram havasıyla karşıla.

Kültürel bir casus.

•

•

Struggle and unexpected beauty happens.

The sound of the little bang.
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• Connect with people’s most urgent questions. • İnsanların en acil sorunlarına bağlan.

• A pattern that contains the unexpected. • Beklenmeyeni de içeren bir örüntü.
A cultural spy.

•

• Be purposeful and give yourself time. • Amacından şaşma ve kendine zaman tanı.

Tasarım sonuçlar yaratmaktır.

•

Eleştiren ve öven çalışma.

Küstahlığın için teşekkür ederim.

• Lean and meaningful. • Kısa ve öz.

Sınırlara kolayca hayır deyiveren zamansallık-sonrası süper-durumun bir parçası.

•

• Trans-temporals able to deal with complex environments and maximize survival options. • Karmaşık çevrelerle başa çıkabilme ve hayatta kalma seçeneklerini çoğaltma yeteneklerine sahip zamansallık-ötesi insanlar.

•

Hayatın yapısı içinde gerilimi hoş karşılamak.

Domestic complexity is a requirement for exploration.

• A refusal to be bound by history and the insistence on the perpetual possibility for renewal to confer dignity. • Tarih tarafından elinin kolunun bağlanmasına itiraz etmek ve itibar için yenilenmenin bitmek bilmeyen imkanında ısrarcı olmak.

Tasarım kendinden emin bir toplumun sembolüdür.

•

•

İyi tasarım başkalarının iyi yaşamasına yardım etmelidir.

•

Gerçek deneyimlere sanatçı duyarlılığı aşılamak.

• Have beliefs and communicate them. • İnançların olsun ve onları başkalarına ilet.

Design is a symbol of a confident society.

•

Gözünü çok pratik bir entelektüel olmaya dik.

• Design acknowledges change in multiple future times. • Tasarım, çoklu gelecek zamanlardaki değişimin varlığını tanır.

Gelecek için seçenek satın almak.

Özlemin keşkesi, özdeşleşebileceğin bir hakikati belirlemene yardımcı olabilir.

İlk hareket bayağı küçük olabilir.

Good design is meant to help others live well.

The way to success is to attract people with big ideas and then give them the freedom to do whatever can be done with anyone, anywhere, anytime.

Geleceği gözlerinin önünde öyle bir canlandır ki, bugünü şekillendirsin.

•
•

Derin faydacılıkta temellenmiş sanat.

Imbuing real experiences with a feeling of artistic sensibility.

Müfredat değil, itikat.

•

•

Reality must take precedence over what is nice.

• Attention connects you with others. • İlgi seni ötekilerine bağlar.

Thank you for being audacious.

•

Arzular insanların tekrar tekrar icat edilmesinin araçlarıdır.

Generation of life
from computer code,
without cellular
systems

Bana güven demek pek çok hamle sonrasını görebiliyorum demektir.

Yanar döner bir kişilik.

•

İnandığın şeyleri önemsediğin varlıklara duyur.

Geleceğin sunduğu o devasa perde.

Bilmek anında, ustalaşmak sonsuza kadar.

•

•

• To be a citizen is to be an idea. • Yurttaş olmak bir fikir haline gelmektir.

•
•

•

• Change one thing and follow the consequences out into the future. • Bir şeyi değiştir ve geleceğe uzanan sonuçlarını takip et.

Ne yapmayacağını seçme özgürlüğü.

Konuların ve sorunların tazelenmesi/yenilenmesi.

Yenilikte erotik bir çekicilik vardır.
•

Welcoming tension into the structure of life.

•

Proclaiming things you believe to entities you care about.

Dünyalar ve onların insanları fanatiklik düzeyinde eğretidirler.

Taşınabilir olmak yönünde bir tercih.

• Power is rooted in potential, not immutability. • Güç, potansiyelde kök salar, değişmezlikte değil.

•

•

•

•

•

Tenin hacime dönüştüğü düz anlamlı bir şey.

•

•

Fanatik olmayan itikat.

The first action can be very small.

Afraid and still functioning.

•

•

•

• Design requires wandering. • Tasarım avarelik ister.

The endless disturbance of all social conditions and everlasting uncertainty.

•

•

Bir katmanlaşma, katmanların bağlanışı.
•

• We vote our aspirations. • Özlemlerimize oy veririz.

Teknoloji tanımadıklarınla samimiyet kurmaktır.

•

The luxury of choosing what not to do.

To enter the public world, you first have to learn to reflect.

• The facility of perceiving in a non-habitual way. • Alışılagelmişin dışına çıkarak algılama becerisi.

A preference for being portable.

•

•

A lamination, a bonding of layers.

•

Toplumu insan olmayan temsilcilerle paylaşmak.

Bırak, belli bir mesafeden düşünebilenler seni kendilerine çeksin.

Çocuksu özellikleri yetişkinlikte de korumak.

• Simplify reality into abstract images that can be rearranged, juggled and experimented with, and then eventually transformed back into reality. • Hakikati, yeniden düzenlenecek, atılıp tutulacak, denemeler yapılacak ve eninde sonunda tekrar hakikate dönüştürülebilecek soyut imgelere indirge.

Otomatik tepkileri kısıtla.

Bir olay olarak işyeri.

Dijital benlik oradaki
yaşamlara dokunmak
için geleceğe uzanır

•

• Highly contemporary strategies that inspire an awakening of pre-historical experiences. • Tarih öncesi deneyimlerin tekrar uyanışına ilham veren son derece çağdaş stratejiler.

Zamansal anomaliler, geçmişte zihnimizin erişiminin dışında kalan stratejik öngörülere neden olabilir.

Eğer şu an olup biteni bütünüyle tecrübe edebilirsek, gelecek bizi korkutma yeteneğini kaybedecektir.

•

Combine two focuses and generate a third.

• Manufacturing a form of life that rethinks convention to accommodate one’s own requirements. • Sosyal uzlaşıyı kendi gerekliliklerine uygun olarak yeniden düşünebilecek bir yaşam formu imal etmek.

Tasarım üzerine hayal kurduğumuzda, ne olabileceğimizin hayalini kurarız.

Spurred to do great things because your efforts are connected to the drama and significance of a larger mission.

•

Küstahlık ve başarılabilirlik.

•

•

•

İmkanın dilinde harekete geç.

•

Sharing society with non-human delegates.

The retention of childlike attributes in adulthood.

•

Otonomi sağlayın.

•

•

•

• Design takes place in her id, ego, super-ego. • Tasarım onun alt-bilincinde, benliğinde ve üst-benliğinde gerçekleşir.

Saygı uyandıran bir şeyler olmakta ama o, bunun ne olduğunu bilmiyor.
•

Başlamadan önce, inceleme vaadinde bulun.

Designing a life.

•

• Become a reference point for the future. • Gelecek için bir referans noktası haline gel.

• Intensely focused on a very large array of things at once. • Aynı anda birbirinden farklı bir dizi şeye yoğun bir şekilde odaklanmış.

İmkan anlayışımızı bozan gelecekler.

•

•

•

•

Kendi kendine çoğalan fikirler insanın bağrına basması gereken tehditlerdir.

Kısmi başarıların sabırla biriktirilmesi sonucu gerçekleşen idealler.
•

• Living several hundred years in each decade. • Her on yılda birkaç yüzyıl yaşamak.

Başkalarının talepleriyle tanımlanmış bir alanda ilerleyebilmek için kendi tasaların üzerinden müzakerelerde bulun.

• They can imagine themselves anywhere. • Kendilerini her yerde hayal edebilirler.

Bana, beni daha önce hiç görmediğin bir gözle baktığın anda senin için ben tam da olmamı istediğin şeyim, her seferinde.

“Yaparım” tavrı başarısızlıktan geçerken seni taşır ve başarısızlığı bir sonuçtan çok bir öğrenme deneyimi haline dönüştürür.

Radical and brutal from beginning to end.

Futures that violate our understanding of the possible.

•

•

•

•

•

Audacity and achievability.

Gravitate towards those that think at a distance.

• Instead of nations, we get a metaverse of loose overlapping connections–a pride of nano-nations. • Uluslar yerine, gevşekçe örtüşen bağlantılardan oluşan bir metaevren ediniriz—bir nano-uluslar sürüsü.

Beyni dışsallaştır.

•

İnsan davranışını kutlarken ilkel içgüdüler ve tepkiler ortaya koyarız.

•

• Our mid-21st Century technology doesn’t glide into the world, it limps and jolts. • 21. yüzyıl ortası teknolojimiz dünyaya süzülerek değil, düşe kalka ulaşıyor.
•

Conviction without fanaticism.

Ortalamayı yükseltecek biçimde davran ve ortalama sana ulaştığında oradan uzaklaş.

Hayatın gayesi, sıkıcılığı ve homojenliğiyle normallik, kontrol ve kestirilebilirlik ya da zorlukların ortadan kaldırılması değildir, hayatın gayesi tutku dolu ve radikal insan deneyiminin yoğunluğu ve derinliğidir.

• Simplicity foremost, then complexity at second glance. • En önce basitlik, ikinci bakışta karmaşıklık.
•

•

Work-place as an event.

Mizah geçiş noktalarında ortaya çıkar.

• A pledge to gain insight into problems that are not articulated yet. • Henüz dile bile dökülmemiş sorunlarla ilgili içgörü edinme taahhüdü.

•

Restrict automatically reactive behavior.

The if-only of longing is useful in identifying a reality to identify with.

Amacından şaşma ve kendine zaman tanı.

Act in the language of possibility.

•

•

• Culture beats strategy. • Kültür stratejiye beş basar.

•

•

Self-replicating ideas are welcome threats.

Yalnızca bir fikrin o kadar uzaklara yayılabilecek kadar gücü vardır.

•
•

Süreci diğerlerinden daha fazla hızlandıran şeyler nelerdir, hangi parçaları hangi zaman dilimi içinde tamamlayabiliriz ve bütün bunlar birbirlerine nasıl bağlanırlar; bunları anlayabilmek için çalışırız.

•

•

Geleceği nerede bulacağınızı bilin.

•

Anlam faal bir ilişkidir.

The digital self
reaches out to touch
lives in the future

Amaç yaşamanın, kendimizce doğru bir yolunu bulmamızı sağlayan haritasından anlam çıkarabilmektir.

•

•

•
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Zayıflıklarımıza ilgi göster.

•

•

In Less Than 70 Years

•

•

• Continuous partial attention is an adaptive behavior. • Kesintisiz kısmi ilgi uyum sağlama davranışıdır.
•

The fulfillment of ideals in the patient accumulation of partial successes.

• When you share, you take charge. • Paylaştığında, idareyi ele alırsın.

•

•

Kısa ve öz ol.

• Civilization is not security. • Medeniyet güvenlik demek değildir.

•

Hepimiz dümdüz edilmiş olan bir şeyin üzerine inşa etmeye çalışıyoruz.

Ticariliği sanattan ayırma.
•

Deneyimin karmaşıklığına evet.

Goal is to get a sense of the map for living, enabling us to find our own direction towards a right way to live.

•

Don’t separate commercialism from art.

•

Bütün gelecekler yereldir.

• Place problems in a project form. • Sorunları bir proje biçimine sokmalı.

•

Know where to find the future.

•

•

• The real and imagined self become entangled and indistinguishable as circumstances demand. • Şartlar gerektirdiğinde hakiki ve hayali benlik birbirlerine karışarak ayırt edilemez hale gelirler.
•

•

•

Bağlantı kurulumunu teşvik etmek ve farklılıklara saygı göstermek.

• Aspirations increase with every new tool. • Her yeni alet istekleri artırır.

• Work hard about being happy. • Mutlu olmak üzerine çok çalış.

Sanat bilimin ne yapacağını bilir çünkü kaideler her zaman kavramlardan önce gelir.
•

Only an idea has the power to spread so far.

•

•

•

•

•

•

•

• New contacts come without apparent bias. • Yeni tanışların belirgin bir tarafgirliği yoktur.

Fizik kurallarını hiçe sayan dünyalardan birinde olsaydın dönüşeceğin kişiye aşık ol.

•

Become lean and meaningful.

•

• Platforms have big ambitions. • Platformlar çok hırslı olurlar.

• An assertion of disorder and a display of order. • Kargaşada ısrarcı ve görünüşte tertipli.

Dünyayı düşündür.

• The drift to the horizontal is the most powerful idea of our time. • Toplumsal yataylaşma zamanımızın en güçlü fikridir.

Bir konudaki formel eğitimin bir başka konuya uygulanması.

Kendinden emin insanlar duygusal açıdan cömert olurlar.

Promoting linkages and honoring differences.

In Less Than 50 Years

•

•

•

Önce ilgi.

•

Hem idealist olup hem de dogmaya güvenmeyen duyumcular.

The objective of living is not normality with its tedium and homogeneity, control and predictability; it is not the eradication of adversity, but the intensity and depth of passionate and radical human experience.

I am for you what you want me to be at the moment you look at me in a way you’ve never seen me before, at every instant.
•
•
Imagine they don’t exist and guide them to life. Var olmadıklarını farzet ve hayata getir.
•
•

•

•

•

• Freedom is the ability to act with both confidence and a full knowledge of uncertainty. • Özgürlük kendine güvenerek ama belirsizliğin bilgisine de bütünüyle sahip olarak hareket etmektir.

•

Attention comes first.

• Watching and quantifying. • İzlemek ve nicelik belirlemek.

Fall in love with the person you would become in worlds that test the laws of physics.

•

Aşılması gereken bir uçurumla karşılaşıldığında angajman artar.

Conversational and reckless, composed on the fly for anonymous intimates, public and private, grand and niggling.

•

While celebrating human behavior, we elicit primal instincts and reactions.

• The best of times are when there’s a lot of risk, because you can see through to the other side. • En iyi zamanlar riskin çok olduğu zamanlardır çünkü içlerinden karşı kıyıyı görebilirsin.

Devamlı ve sabit sorunlar ve sıkıntılar iyi bir hayatın gündelik gereklilikleridir.

•

•

Suskunluğu ve utancı erit, sonra karmaşıklığa ve çelişkiye koş.

Fikirleri ve deneyimleri değiştirmek, kimyanın sisteme baştan bir kez daha dağılmasına sebep olur.

• Culture is a liminal-lag. • Eşiklere ayak uyduramamak kültürdür.

•

Sensualists who are both idealistic and do not trust dogma.

•

• Build upon countless ideas and inventions stretching back to the Paleolithic era. • Yapacaklarını paleolitik döneme kadar uzanan sayısız fikirler ve icatlar üzerine kur.

Uzam sırra kadem bastı.

•

Faydacılıkla melezliğin fevkalade interaktif etkileşimi.

• The satellite as proscenium arch. • Tiyatro perdesi olarak uydu.

Space has vanished.

•

İçselleştirmekten ziyade dışsallaştırma yönünde bir eğilim.

•

Düşünmek için yap.

Başka gezegen ve ayları
dünyalaştırabilmek için
karbonu oluşumundan bile
hızlı emen karbon yutağı
•

İnsanlar arasındaki ilişkilerin ve seçmek isteyebilecekleri çoklu yaşantıların karmaşık hikayelerinin kısa özetleri.

• What is untouched by networks is plasma. • İletişim ağlarından etkilenmeyen tek şey plazmadır.

• The practice of not knowing. • Bilmemek uğraşı.

•

Dissolve reticence and shame, then run towards complexity and contradiction.

Zamandışı misafirler.

• The horizontal society is extra-solar, and we are its avant-garde. • Yatay toplum güneş sistemi dışıdır ve bizler de onun avangardıyız.

A can-do attitude carries you through failure and turns it into a learning experience rather than a final result.

•
•

•

• All models are wrong but some are useful. • Tüm modeller yanlıştır ama bazıları iş görür.

Şartlara uyum sağla, tedavülden kalkmış planların kölesi olma.

Kendini güzel bir davanın etrafına sar – hodri meydan.

•

•

•

Yeniden kurulan dünya, düzeni değişen nesneler, aklın almayacağı ölçülere varmış insan potansiyeli.

Adapt to circumstances, don’t slavishly follow an obsolete plan.

Dengeyi kaybetmeden genişlemeyi sağlayın.

İnsan zekası diğer formlarınkinden ayrılamaz.
•

•

•

•

•

Neredeyse hiçbir şeyin estetiği.

Exploring mysteries has evolutionary benefit.

•

Olmamış olan şey, olacak olan şeydir.

İhtiyacın nedeni ve içeriği.

•
•

Atemporal sojourners.

Changing ideas and experiences causes a redistribution of chemistry through the system.

Avuç terleten durumların bağlamını oluşturmak üzere strateji üret.

İnsanları ve davranışları anlama kabiliyeti olanlarla, bu anlayışı insanlığın maddi üretimi olarak yorumlayabilenlerin işbirliği yaptığı süreçler tasarımın en iyi halleridir.
•

Örgütsel bir değer olarak kültüre yatırım yap.

•
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• Present people with vast possibilities. • İnsanlara geniş imkanlar sunun.

Secure people are emotionally generous.

• Ideas are neg-entropic. • Fikirler negatif entropiye sahiptir.

Kesinlik, yöntemler ve örüntüler kadar önemli değildir.

• The hybrid unconscious is that which is processed outside our conscious realm. • Bilinç alemimizin dışında işlenenlere melez bilinçaltı denir.

•

•

Yapım aşamasında marjinlere yeterince yer ayırdığın takdirde, uçuk kaçık çözümler üretmek sorun olmaz.
•

•

•

Short abstractions of complex stories that describe relationships between people and the multiplex of lives they may choose to inhabit.

Engagement is increased when there is a chasm to be crossed.

• First be strategic, then courageous. • Önce stratejik, sonra cesur ol.
•

•

•

Strategize to create the context for the sweaty-palm situation.

Bir mesajın, onun tarihi kalıntılarının ve sonuçlarının sorumluluğunu al.

•
Şeffaflık yetmez; asıl ihtiyaç berraklıktır.

Invest in culture as a organizational asset.

• Credible progress towards incredible possibilities. • İnanılmaz ihtimallere doğru inandırıcı gelişme.

• Employ active metaphors. • Aktif mecazlar kullan.

• In love with emergent systems that are bottom-up and top-down simultaneously. • Aynı anda hem aşağıdan yukarıya hem de yukarıdan aşağıya olan yeni sistemlere aşığız.

Senaryolar geleceğin hatıralarıdır.

•

•

Olasılıklar penceresini genişleten yeni seçenekler.

•

Takıntıyı teoriye ve pratiğe dönüştürmek.
•

Take responsibility for a message, its artifacts and consequences.

Onlarca yıllık bir yolculuğa
dayanabilecek taşınabilir
bir insan bilinci beraberinde
bir yıldıza seyahat etmek

Geleceği inşa edelim diye çağrıldık, geleceğin kurbanları olmak için değil.

•

•

•

Geleceği bugünden algılamak.

• Individuality leads to new group affiliations, which are different than primordial tribal bonds. • Bireysellik yeni grup bağlarına yol açar, ki bunlar ilkel kabile bağlarından farklıdırlar.

Sembolik modeller kısa, öz ve hatırda kalıcıdırlar ve eyleme geçişin platformu görevini görürler.

Şimdiki ve gelecek zamanda, neye inanacak, neyi umacağız?

•

Build to think.

•

60 Yıla Kalmadan

• They have learned to trust what they experience. • Onlar tecrübelerine güvenmeyi öğrenmişlerdi.

•

En yüksek değer uğrunda her şeyden vazgeçebileceğin şeydir.
•

Bağıra çağıra yanılmaktan korkmayan.

•

• If we don’t take risks, our lives are very small. • Risk almazsak hayatlarımız çok küçük kalır.

Aynı zamanda hercai de olan diyalektik bir iştah.

Kusurluyuz ama yine de iyimser olabiliriz.

•

•

•

•

• The total sum of thought is the culture of humanity. • Düşüncenin toplamı insanlık kültürünün ta kendisidir.

• Superluminal travel as a birthright. • Doğuştan gelen bir hak olarak ışıktan hızlı seyahat.

Öğrenilecek ilginç bir şeyin olduğu yer neresiyse oraya git.

•

•

• Events, actions and artifacts describe what is happening better than a conceptual framework. • Olaylar, eylemler ve insanlığın ürünleri olup biteni kavramsal çerçevelerden daha iyi anlatır.

•

Yenilenmenin bitmek bilmeyen imkanında ısrarcı olmak.

100 Yıla Kalmadan

• Rewarded for an ability to exploit uncertainty. • Belirsizlikten yararlanma yeteneğinden dolayı ödüllendirildi.
•

Go where there is something interesting to be learned.

•

Unafraid to be loudly wrong.

•

•

•
•

Insistence on the perpetual possibility for renewal.

A trip to a star that includes
a form of portable human
consciousness able to
survive a multi-decade trip

Şeffaflığı sürecinin bir parçası haline getir.

Desire is allowed to emerge when there is no intent.

•

•

•

Perceiving futures in the present.

•

• Encode sensory experience both real and imagined forming the basis for rich communication to others or to oneself. • Hem hakiki hem de hayali duyusal deneyimlerini, diğerleriyle ve kendinle kurduğun zengin iletişimin temelini oluşturacak şekilde kodla.

• Myths are histories with shared meaning. • Ortak anlamı olan tarihlere, mit denir.

• Make strategic creative. • Stratejik olanı yaratıcı kılmalı.

•

Sink carbon faster than
it is being created for
the purpose of terraforming
other planets or moons

Bir mesajın menşei ve manipülatif kişiliği o mesajın biçiminde görünür kılınmalıdır.

The thing that has not been is the thing that shall be.

Finality is less important than methods and patterns.

•

Seçenekler cumhuriyeti.

Sadece duygu dolu anekdotlar değil, hiç sözü edilmemiş güdüler.

Amaç mutluluktan ziyade yoğunluk ve temastır.

Cevabın kendini göstermesi için ne kadar gerekiyorsa o kadar bekle.

Sorunlardan tamamen kurtulmuş olmak imkanın ölümü demektir.

The republic of choice.

•

Bu boyutta, fiziksel yolculuk zamansal ve felsefi yolculuk kadar önemli değil.

Ağır elementler ve boyutlar dünyasının ayağını kaydıracak yeni bir dünya.

Tasarım, ne olduğunu bilmediğimiz ama arayıp bulsak faydalı olacak olandır.

•
•

•

Aktarılmış tecrübe.

Her zaman hassas olacaktır çünkü değişik prizler arasında da gerilimler bulunacaktır.

Şimdi çok çalış ki, soyundan gelenler yıldızlararası sosyetik yolculuklar yapabilsin.

•

•

•

• Idealism remains intact. • Idealizm sapasağlam.

Maksadın güzergahının görünürlüğü.

Davranışlarınızı filozofların ve mucitlerin yöntemlerine göre ayarlayın.

Biraz esrar, göz yanılsaması ve zarafet yay.

Büyümek ve çürümek, ve ikisinde de güzellik bulmak.

Fikirlerin gelişigüzel bir araya getirilmesi.

•

•

•

Bilgelik toplamını genişletmeye mecburuz.
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•

Buradalığını iyi idare et.

Act as if it were impossible to fail.

•

•

The goal is not happiness but intensity and contact.

Wait long enough for the answer to reveal itself.

Being cured of problems is the death of possibility.

• Design is to be consequent. • Tasarım sebebe ve sonuca bağlı olmalıdır.
The mandate is to expand the collection of wisdom.

A new world which supplants the world of heavy elements and dimensions.

• Post-temporal capabilities and values as a birthright. • Doğuştan haklar olarak zaman-sonrası beceriler ve değerler.

•

•

•

New options that open up the aperture of possibilities.

In this dimension, the physical journey is less important than the temporal and philosophical one.

• Looking at behavior rather than its content. • İçeriğinden ziyade davranışın kendisine bakmak.

•

•

Oort Bulutu’na
tepkimesiz
uzay aracı

Normal şartlar altında nasılsan, aşırı baskı altında da öyle ol.

•

•

İşlevsel görünen her şey etrafındaki herkesi histeriye sürüklüyor.

•

Kar zarar risk oranı en yüksek sorular, hedeflerin eleştirel gözden geçirilmesi ile ilişkilidir.

•

• The externalization of our body. • Bedenimizin dışsallaştırılması.

Henüz dile dökülmemiş sorunları çözmek.

•

Growth and decay, and find beauty in both.
•

•

Conduct yourself with the methods of philosophers and inventors.

•

Birliktelik ya da tek başınalık için seçenekler yaratın.

•

•

The visibility of trajectories-of-intent.
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Yaklaşım özgürlüğü, tarz sahibi olmaya yeğdir.

• I am the sum of my connections and so are my connections. • Ben bağlantılarımın toplamıyım ve bağlantılarım da öyleler.

• Design from recognition. • Tasarım tanımaktan geçer.

Hayatlarımızın her yüzeyinde mantık dışı beklentiler.

•

Do what you normally do in normal circumstances but under extreme pressure.

Vücut bulmuş olsalar da olmasalar da, personamızdanbiz sorumluyuz.

•

•

No-propellant
satellite to
Oort Cloud

İki basit makinanın etkileşimine izin ver ve sonra çeşitliliğin oluşumunu izle.

•

• Launch a marketing campaign at plasmasonic speed. • Plazmasonik hızla bir pazarlama kampanyası başlat.

•

•

•

We are responsible for our personas, embodied and not.

•

•

80 Yıla Kalmadan

• Go out there and learn what is there. • Git ve oradakileri öğren.

•

The freedom of approach over style.

The provenance and manipulatory character of a message should be made visible in the form of its message.
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Allow two simple machines to interact then watch the variety evolve.

Transferred experience.

Yeni bir fikir, mevcut sistemi o derece sarsar, o sistemin içinde bu yeni fikirle işlem yapılması o denli zorlaşır ki, duruma uyum sağlayabilmek için sistem çapında harekat gerekir.

It will always be sensitive, because there will also be tension between different sockets.

•

•

•

• It is not our purpose to smooth out life or make it easy or bring it under a simple denominator. • Bizim amacımız hayatın pürüzlerini yok etmek, onu kolaylaştırmak ya da basit bir payda içine almak değildir.

•

• Cognition works best with something novel. • İdrak, en iyi yeni şeylerle gerçekleşir.

Arzu bir dalgadır.

Eylem dönüşümün sonucudur.

Everything that seems functional gets everyone around her in hysterics.

•

Highest-leverage questions associated with mission critical considerations.

• The designer’s version of the scientific method. • Bilimsel yöntem denen şeyin tasarımcı versiyonu.

Bir yıldıza
robotik iniş
•

Temelden başla, ana meseleleri çöz, üst kısmını halledersin.

Create options for engagement or solitude.

Tanıdık olanı yabancılaştır.
•

•

•

• We should become more artificial. • Daha suni olmalıyız.

Tasarımda anlamı düzenleyen kurucu bünye olarak biçimin hakimiyeti, anlamın yaratımında zamanla ve öngörüyle arttırılmalıdır.

•

Hangi geleceğin icad edileceğine dair önemli ipuçları edinmek için sanatı ve onun biçimlerini okuma becerisi – çünkü etki sebepten önce gelir.

•

•

•

Önemli çünkü imkansızın kıyısında duruyor.

Gözalıcılık bizi daha da iyi olmaya zorlayan ulaşılamayacak bir idealdir.

• Experience as theory. • Kuram olarak deneyim.

Özgün benlik artı olası benlik eşittir kimlik.

Action is the result of transformation.

•

• Design is an indication of a confident society. • Tasarım kendinden emin bir toplumun göstergesidir.

Fizik kanunları son derece ileri bir medeniyetin neleri yapmasına izin verir, onlara neleri yasaklar?

• Consistency is the quiet air of authority. • Tutarlılık ustalığın sakin havasıdır.

•

• A speculative life that is strange and giddy with happiness. • Tuhaf ve mutluluktan havalara uçan spekülatif bir hayat.
The eternal present.

•

• A culture of visible heuristics. • Bir görünür deneme-yanılma kültürü.

•

•

•

Bilgiyi dışsallaştır.

Hem planla, hem doğaçla.

•

Fanatik olmayan itikat.

Yapılacak bir şey olmadığında, sessiz ol yeter.

•
•

•

The spirit of tinkering.

• Symbolic, fun, twisty, incongruent and provocative. • Sembolik, eğlenceli, dolambaçlı, ahenksiz ve kışkırtıcı.

•

•

Glamour is an unattainable ideal which urges us towards betterment.

• New technologies move from being the content of consciousness to being part of the shape of consciousness. • Yeni teknolojiler bilincin içeriği olmaktan çıkıp bilincin şeklini oluşturan parçalardan biri haline gelirler.

İzni sonra istersin.

•
•

•

İnsanların seni sevmesine sebep olacak olan neyse onu yarat.

•

Manage your presence.

•

•

• An experiment is an invitation to change behavior. • Deney, davranışın değiştirilmesine bir davettir.

Öngörü ve kural doğayı manzaraya dönüştürür.

•

Sistemi bütün ayrıntılarıyla belirlemek yerine, yalnızca şöyle böyle belirleyip, sonra yarattığı dinamikle akıp gitmek.

Robotic landing
on a star

Build from foundations - tackle the basics and build up.

•

Bir eğilim belirle ve peşine takıl.

•

Tüm fenomenleri anlamak için icat edilmiş duyular kullanmak.

•

•

• Imperfect satisfaction for many rather than perfection for the few. • Birkaç kişi için mükemmellik yerine çok kişi için kusurlu da olsa tatmin.

Zamanın geldiğinde ona herşeyinle hazır olmalısın.

• The quest for the authentic is all encompassing. • Özgünlük arayışı herşeyi kapsar.
•

•

• You are you plus the sum total of your non-human actants. • Sen, kendin ve senin insan-olmayan eyleyicilerinin tümünün bir toplamısın.

İnsanların sosyal kimliği bizim onlarla etkileşimimizin bir ürünüdür.

İlham arayın, onay değil.

•

Daha en başlarda birden fazla alanda iyi ol.

Ask permission later.

•

• Anything can become anything at anytime. • Herhangi bir şey her an herhangi bir şeye dönüşebilir.

Fiziksel olarak çok güzel, muazzam bir güce sahip ve bilge.

• Recombinant mash-ups. • Rekombinant birleştirmeler.

What things do the laws of physics permit an infinitely advanced civilization to do and what things do those laws forbid?

Instead of specifying the system in full detail, specify it only somewhat, then ride on the dynamics.

Özlem üzerine titremek gereken bir haldir.

•

• Interdisciplinarity allows for the development of empathy. • Disiplinlerarasılık empati gelişimine izin verir.

•

Doğa üzerindeki kaçınılmaz egemenlik gerekli bir rahatsızlıktır.

• We cannot turn our backs on our own progress and hide in the explanations of generations that lived in other times and in other circumstances. • Kendi gelişimimize sırt çeviremeyiz ve başka zamanlarda ve başka şartlarda yaşamış nesillerin açıklamalarının arkasına saklanamayız.

•

•

•

Conviction without fanaticism.

Küçük hareketli ve zeki bir birim haline gel.

• Stay small but have big questions. • Küçük kal ama büyük sorular sor.

Yaratıcılık biyografiden üstündür.
•

•

•

Longing is a state to be cherished.

•

Özgürlük, haklı olarak kendinden çok da emin olmayan bir sestir.

•
•

•

Görünmez, taşınabilir, adapte olabilen ve katkı sağlayan.

Sınırları tartışmalı olan bir yer yarat.

Dinamik olana doğru değişim.

•

Prediction and prescription turns nature into landscape.

Kafanın içinde bir şeyler inşa ettikten sonra dışarı çıkıp onlara göre davranmak.

The ability to read art and its forms provide important clues about which future will be invented–because the effects precede the causes.

• Emergent problems can’t be understood by studying their discrete elements. • Ortaya çıkan sorunlar, sorunların ayrı ayrı ögeleri incelenerek anlaşılamaz.

• Equalizing the interactions of the physiological and the psychological. • Fizyolojik olanla psikolojik olanın etkileşimlerini eşitlemek.

• Creation through patching. • Yamayarak yaratmak.

The inevitable command over nature is a necessary discomfort.

•

• Curiosity in all directions and in all dimensions. • Her yöne doğru ve her boyutta merak.
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Bütün mesele sürekli geçiş halinde olmaktır.

• The world itself experienced by one’s personas in situations and events of a narrative created for highly nuanced goals far in the future. • Uzak bir geleceğin hayli ayrıntılandırılmış hedefleri için yaratılmış bir anlatıdaki durum ve olayların, kişinin farklı karakterleri tarafından deneyimlendiği haliyle dünya.
•

•

•

İnsanların insanlara her şeyleriyle dahil oluşları.
•

En iyi organizasyonlar kendi kendine iyileşebilen, kendi kendini düzeltebilenlerdir; belirledikleri değerler geniş zamansal aralıklarla denenir ve tekrarlanır.

The social identity of people is a product of our interaction with them.

Kolay şeyleri otomatiğe bağla.

Hayati belirsizlikler.
•

•

• Experience based decision making is fast and frugal. • Deneyime dayanarak karar vermek hızlı ve tutumlu hareket etmek demektir.

• The power of design is situated in possibilities. • Tasarımın gücü olasılıklarda yer almaktadır.
•

•

• Freedom is the ability to act with both confidence and a full knowledge of uncertainty. • Özgürlük hem kendine güvenerek hem de belirsizliğin bilgisine bütünüyle sahip olarak hareket edebilmektir.

The best organizations are self-healing, self-correcting; their set of values is tested and iterated over large temporal intervals.

Stratejik panikler.
Letting an encounter dynamically unfold.

Building things in your head and then going out and acting on them.

•

Gelecekteki anlam, ne kadar belirsiz olsa da, geçmişi yeniden mesken tutmaktan gelir.

• Artifacts reveal unspoken particulars of the lives being led. • İnsan yapımı nesneler yaşanmakta olan hayatların sözü edilmeyen yanlarını açığa çıkarır.

İyi demek daha fazla seçenek yaratan demektir.

•

•

Being continually in transit is the point.

The total involvement of people in people.

• The act of perception is an act of action. • Algı fiili bir eylem fiilidir.

Zaman, mekan ve insanın bir araya getirilmesinin gerçekleşen sonuçları küçüksenmeyecek boyutlardadır.
•

•

Fikirlerin kamufle edilmesine tasarım adı verilir.

•

•

• Design is an indication of a confident society. • Tasarım kendinden emin bir toplumun göstergesidir.

Bir özgünlük arayışı.

•

Design to be involved in a mutual act of love.

Çok çalışmaktan asla utanmayan.

Hem verimli kılan hem de eşitleyen.

Sinir yolları genelde genetik, ayrıntıda ise deneyim tarafından ve Amerikan Anayasası’nın ilk on maddesince kutsal sayılan stratejilere göre şekillendirilir.

• Make all sentient actors your agents. • Bütün duygu sahibi failleri kendine aracı yap.
•

•

•

Öğrenmek nelerin ilgini çektiğini hatırlamaktır.

•

•

Future meaning comes from re-inhabiting the past, however uncertain.

• Requirements people are task oriented, disciplined and structured. • “Şu lazım, bu lazım”cı insanlar iş odaklı, disiplinli ve yapılanmış olurlar.

• A future that is hedged-upon with great joy. • Üzerine güle oynaya bahse girilen bir gelecek.
•

•

Düşüncenin eyleme, teorinin sürece dönüşmesi tasarımdır.

• Find something that impacts a basic human need and magnify that. • Temel insani bir ihtiyacı etkileyen bir şey bul ve onu büyüt.

• There is no tension between equality and freedom. • Eşitlikle özgürlük arasında bir gerginlik yoktur.

Daha iyi endişelenmeyi öğren.

Design is camouflage for ideas.

•

• Knowing that life is not forever, but making a reasonable facsimile thereof. • Yaşamın sonsuz olmadığını bilmek ama tam da bu nedenle makul bir kopyasını yapmak.

Eylem motivasyondan hemen önce gelir.

Çok katmanlı veri gelecek hakkında hayal kurmanın organize yollarıdır.

Tasarım, kültürel araçlar haline gelen paradigmaları oluşturabilmek için eğilimlerin belirtilerini bir araya getirir.

Algılar içinde bulunduğumuz çevreyi doğrudan deneyimlemektir, kavramlar ise tekrarlanan geçmiş deneyimlerden edinilmiş algıların kullanışlı bir şekilde paketlenmiş halidir.

Kültürel uyum ve kültürel ek.

Learn how to worry better.

•

Kalıcı bir şekilde bitmemiş.

•

Etik ve ruhsal verimlilik.

• Stay small but have a big reputation. • Sen küçük kal, ismin büyüsün.
•

•

Never embarrassed about working really hard.

•

•
•

Design is thought into action, theory into process.

Bütün gücünle ortaklaş.

• A promiscuous combining of ideas. • Fikirlerin gelişigüzel bir araya getirilmesi.

• Design is the first sign of what we are. • Tasarım, olduğumuz şeyin ilk işaretidir.
•

Entelektüel ve ahlaki esneklik.

•

•

Alaka farkındalığa beş basar.

Bir şey doğruymuş gibi geliyorsa, mantıklı olması gerekmez.

•

Design assembles evidence of trends to aim at paradigms that become cultural tools.

• Products of the mind supervene mechanisms of the brain. • Zihnin ürünleri, beynin mekanizmalarını aşar.

• Management is a noble quest. • Yöneticilik asil bir arayıştır.
•

Hep başladı-başlayacak bir yer.

Öğrenme imkanları sağla.
•

•

Intellectual and moral suppleness.

•

• Rearranging, playing with patterns of human and/or non-human things. • İnsanların ve/veya insan olmayan şeylerin örüntüleriyle oynamak, onları yeniden düzenlemek.

Görüş ayrılıklarını teşvik et ve arzudan kaçınma.

Olgucu bir gelecek.

Something that feels true doesn’t have to be rational.

Sorunu yaratan güçleri keşfet.

Amaç sosyal güçlülüktür.

• Products are bundles of cultural solutions. • Ürünler kültürel çözümler tomarıdır.

Ümitsizliğe kapılma, yap.

•

•

• It’s sloppy and messy and not nearly as disciplined as science, but the results may be indistinguishable. • Baştan savma, dağınık ve bilimin yarısı kadar bile disiplinli değil, ama kimi zaman vardığı sonuçları biliminkilerden ayırmak zor olabilir.

Karşılıklı konuşmaya organik bir giriş yap ve ivmeye resmi bir şekilde dahil ol.

Kendini dışsallaştır.

O, farklı dünyalarda farklı yöntem/tavırlar seçti.

Thick data is an organized ways to dream about the future.

•

Bir fikir ne kadar farklı ve önemliyse, o kadar değişiklik gerektirir ve bu da değişiklik içindeki kişi için rahatsızlık vericidir.

Arzulanan sonucu gerçekleşmiş say.

• Making decisions can be a form of art. • Karar almak bir sanat biçimi olabilir.
Externalize yourself.

•

•

•

• Be heavy on the creative-wacko-types and light on the requirements-types. • Yaratıcı çatlak tiplerden bolca, “şu lazım, bu lazım”cılardan az bulundurun.

• Infinitely granular social forecasts. • Sonsuz kum taneleri gibi toplumsal öngörüler.

•

A place that’s always just beginning.

•

She has chosen different modalities in different worlds.

O bir fiş ve tüm dünyalar prizle dolu.

•

•

• A discipline where the conception of subject matter, method and purpose is the primary component, not products as such but the art of conceiving and planning what used to be called products. • Ana unsurları bir konunun, yöntemin ve amacın yaratılması olan bir disiplin; bildiğimiz anlamda ürünü değil de, bir zamanlar adına ürün denilen şeyi hayal etme ve planlama sanatı.

Önceden kestirilememiş olanı karşılayabilecek esneklikte.

•

Discover the forces behind the problem.

Parametrelerden ve fikirlerden oluşan bir sonucu amaçlayın.

•

Encourage dissent and do not shun desire.

Mutlu olmaktansa serpilmek.
•

Bilginin bolluğu ve gereksizliği.
•

•

Dalgınlığın tam tersi.
•

•

Flourishing rather than happiness.

•

Klişelerin arasından dolaş ve özgün bir perspektif bul.

The more different and important the idea, the more shifting is required, causing discomfort to the person in whom the change is occurring.
•

•

İnsanlara eylemlerinin sonuçlarını anlamada yardımcı olacak tasarım senaryoları.

Yaratıcı bir yazar/yönetmenmiş gibi değer inşa et.

•

• Stress is a privilege. • Stres bir ayrıcalıktır.

•

She is a plug and all the worlds are full of sockets.

•

Kişinin katkısı ömrüyle sınırlı değildir.

Action precedes motivation.

Hayatın buna bağlıymışçasına sunum yap.

•

• Start slow to finish fast. • Yavaş başla ki hızlı bitiresin.

•

Biz hikayelerimizi anlatmayız, hikayelerimiz bizi anlatır.

•

Not restricted to a lifetime as a limit to one’s contribution.

•

• Behaviorally precise. • Davranışsal olarak kesin ve net.

•

• A vastly more generalized acceptance of the widespread variations in human and non-human behavior and what is considered the norm. • İnsanların ve insan olmayanların davranışlarının ve norm kabul edilen şeyin yaygın çeşitliliğinin çok daha genel bir şekilde kabul görmesi.

Deneyler için hazırlıklı olmalıyız.

• Near term milestones increase the probability of long-term results. • Yakın dönemin kilometre taşları uzun dönemli sonuçlar alınması ihtimalini arttırır.

•

ENTICEMENT AYARTMA

Longing is the motor of all glamour.

•
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İmkanın en az olduğu alanda mümkün olan en çok çeşidi yaratmak.
• The pessimism over the future of the world comes from confusion between civilization and security. • Dünyanın geleceğine dair kötümserlik, medeniyet ile güvenlik arasındaki karışıklıktan doğuyor.

A well-planned life should have an effective climax.

•

Material pleasures and possibilities that become palpable through the intensity of knowledge work.

İyi planlanmış bir hayatın etkili bir zirvesi olmalıdır.

•

Bilgi üretiminin yoğunluğu sayesinde elle tutulur hale gelen maddi zevkler ve imkanlar.

• Her design for living: the stress lines made visible. • Onun hayat tasarımı: baskı izleri görünür kılınmış.

• Be a small mobile hyper-intelligent unit. • Küçük, hareketli, hiper-zeki bir birim ol.
•

When we have a vision, we don’t have time for terror.

•

Vizyonumuz olduğunda teröre vaktimiz kalmaz.

