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Kral›n Yeni Usu I-II-III
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
Orijinal ad›: Emperor’s New Mind, Oxford University Press-1989
Yazan: Roger Penrose, Çeviren: Tekin Dereli
Zaman›m›z›n önde gelen matematiksel fizikçilerinden Oxford Üniversitesi
Matematik profesörü Roger
Penrose taraf›ndan yaz›lm›ﬂ.
Ad› geçen kitap, ortaya
att›¤› iddialar sonucu, yay›mland›¤› günden itibaren,
bilim camias›nda hummal›
tart›ﬂmalara neden olmuﬂ,
sansasyon yaratm›ﬂ, pek çok
yetkin bilim insan› bu kitap
üzerine heyecanla fikirlerini
ortaya atm›ﬂlard›r. Dolay›s›yla, ben burada “bu kitab›n yazd›klar› do¤rudur!” veya “bu kitab›n yazd›klar› saçmad›r!” türünden bir yaz› yazmayaca¤›m. Penrose’un çal›ﬂmas› içerik itibar›yla “AI” (yapay zeka) ve “insan
zihni” temalar›n› iﬂledi¤i için, kitab›n incelenmesi
esnas›nda bana yard›mlar›n› esirgemeyen meslektaﬂlar›m Dr. Hasan Bahçekap›l›’ya ve Arﬂ. Gör.
Bülent Özel’e teﬂekkür ederim.
Anafikir olarak, Penrose, kitab›nda insan zihnini inceliyor. Öncelikle “zihin” ne demektir? Duygusal
süreçlerle eylemde
bulunmak aras›nda
geçti¤i düﬂünülen alg›, tan›ma, haf›za,
düﬂünme, karar verme gibi süreçler ve
bu süreçlerin temeli
Roger Penrose
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.

oldu¤u düﬂünülen yetene¤e zihin denir. Penrose’un
ortaya att›¤› ve kitab›nda savundu¤u iddia, insan
zihninin anlaﬂ›lmas› için gerekli matematiksel ve fiziksel modellerin hâlâ bilinmedi¤i ve bu bilinmeyenin gravitasyonun kuantum teorisi oldu¤udur.
Penrose’un ortaya att›¤› bu sav ne derece do¤rudur, bu konuda kesinlikle bir yorum yapacak
konumda de¤ilim. Ancak, bahsi geçen kitap, pek
çok temel kavramlar›, örne¤in Turing makinalar›n›, matematiksel mant›¤›n önemli sonucu Gödel teoremini, kuantum fizi¤ini son derece güzel ﬂekilde
özetlemiﬂ. Sonuç olarak bu ilginç kitab›, özellikle
bilgisayar bilimleri, felsefe, fizik, matematik ve psikoloji okuyan üniversite ö¤rencilerine ve araﬂt›rmac›lara hararetle tavsiye ederim.
Penrose daha sonra, bu kitab›n devam› niteli¤inde “Shadows of the Mind” adl› k›tab› haz›rlad›.
Bu kitap umar›m en k›sa zamanda dilimize çevrilir.
Bu kitapla ilgilenenler, ayr›ca Steven Pinker taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan “How the Mind Works” adl›
kitab› da be¤eneceklerdir.
Rastlant› ve Kaos
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
Yazar: David Ruelle, Çeviren: Deniz Yurtören
Usta matematiksel fizikçi David Ruelle’in kaleme ald›¤›, “Chance and Chaos” adl› kitab›n çevirisidir. Bu kitap, fizik ve matematik bilgisi gerektirmeden okunabilece¤i gibi, ekleri yard›m›yla
üniversite fizik ve matematik ö¤rencileri için ciddi
bir okuma parças›na da dönüﬂüyor.
Ad› geçen kitap, çok çarp›c› örneklerle bezenmiﬂ. Örne¤in, konunun 13. bölümde
ekonomiye
uygulamalar›,
20.ci bölümde de kara deliklere uygulamalar› anlat›lm›ﬂ,
son derece hoﬂ bir kitap...
David Ruelle
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Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›
TÜB‹TAK Popüler Bilim Kitaplar›
Yazar: Sinan Sertöz
Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden Sinan Sertöz taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ güzel bir
kitap.
Hepimizin tan›d›¤›, kimimizin ö¤retmeni veya bölüm
arkadaﬂ› olmuﬂ pek çok maSinan Sertöz
tematikçiyle yap›lm›ﬂ hoﬂ
sohbetlerle bezenmiﬂ, okurda s›cak izlenimler b›rakan bir kitap. Matemati¤e ilgi duyan ö¤rencilere,
yurdumuzdan matematikçi manzaralar› sunan bu
kitab› hararetle tavsiye ediyorum.
Matematik Masallar›
Güncel Yay›nc›l›k
Yazar: Armand Herscovici, Çeviren: Ercüment Akad
Editions du Seuil yay›nevi
tarf›ndan bas›lm›ﬂ ve orijinal
ad› “La Spirale de l’Escargot”
(Salyangozun Spirali) olan bu
kitap, bas›ld›¤› ülke olan Fransa’da çok be¤eni toplam›ﬂt›r.
Do¤ada matemati¤in nas›l var oldu¤unu, fraktalleri,
asal say›lar›, dü¤üm teorisini,
Öklid geometrisini masals›
bir dille kaleme alm›ﬂ olan bu
kitap, matemati¤e hevesli gençler taraf›ndan zevkle okunacakt›r. Tavsiye ederim...

rece kötü bir çeviri! Örnek vermek gerekirse: Eisenstein, Einstein olarak yaz›lm›ﬂ; motivik kohomoloji teorisi, hareketli kohomoloji diye uydurulmuﬂ... Böyle güzel bir kitab›n, çeviri yüzünden kötü hale gelmesi son derece üzücü... Kitab› tavsiye
ederim. Ancak e¤er ‹ngilizce biliyorsan›z, orijinalini okuyun derim... Çok güzel bir kitap!
Bulan›k Mant›k ve Modelleme ‹lkeleri
Yazar: Zekâi ﬁen
‹stanbul Teknik Üniversitesi, ‹nﬂaat Fakültesi ö¤retim
üyelerinden Zekai ﬁen taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂ olan
bu kitap, (yapt›¤›m inceleme
sonucu) konusunda türkçe
olarak yaz›lm›ﬂ yegâne kitapt›r. Dolay›s›yla, bu konuyu
çal›ﬂmak isteyen ve Türkçe kaynak arayan ö¤renciler ve araﬂt›rmac›lar için tek
kaynak konumunda.
Bulan›k mant›k, özellikle
mühendislik bilimlerinde ve
matematikte gün geçtikçe
önem kazanan çok ciddi bir
konu. Zekâi ﬁen’i bu konuda
bir kitap haz›rlad›¤› için kutZekâi Şen
luyoruz...
Her bölümün sonunda, az da olsa, problemlerin de yer ald›¤› kitab› konuyla ilgilenenlere tavsiye ediyorum. Ancak kitab›n sonunda yer alan “Zekâi ﬁen Kimdir?” adl› bölüm bence gereksiz, ç›kar›lmas›nda fayda var. ♦

Say›lar›n Büyüsü
Güncel Yay›nc›l›k
Yazar: Clifford Pickover
Çeviren: Begüm Kaptano¤lu
Tek kelimeyle harika!
Meslektaﬂ›m Ali Nesin bir
müddet önce bu kitap hakk›nda Matematik Dünyas›’nda yaz› yaz›p yazamayaca¤›n› sordu¤u zaman kitab›
incelemeye baﬂlad›m. Gerçekten de çok hoﬂ bir kitap.
Ancak çevirinin kesinlikle matematikçi taraf›ndan yap›lmad›¤› anlaﬂ›l›yor. Son de-
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GÜLLER, MATEMAT‹K
Matematik bir yaz günü gülü kadar güzeldir
Derin güller ve bir problem çözmek
Bir gülün dibindeki problem
Bir bardak su güzelli¤indedir
Annemin gülüﬂü ve bir arka bahçe
Çocuk sesinin içindeki problem ve gül
Dünyan›n bir yaz günü dönüﬂünde
Bir problem bir güle eﬂit gibidir
Ataol Behramo¤lu
Nisan 1991

