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on zamanlarda Matematik Dünyas› diye matrak bir dergi ç›kmaya baﬂlad›. Bilhassa kapaklar›n›n seyrine doyum olmuyor.
Kapak tasar›m›n› yapan arkadaﬂtan rica etsem
ﬂöyle bir ﬂey yapabilir mi? Derginin her yeni say›s›n›n kapa¤›, önceki kapaklar› bir ﬂekilde içersin,
öyle ki en son say›y› eline alan, önceki say›lar›n kapaklar›n› her yeni kapakta görebilsin...
O güzelim kapaklar› yaratan tasar›mc›n›n eski
kapaklar› pul gibi küçültüp yeni kapa¤›n bir kenar›na iliﬂtirmek gibi s›radan bir çözüme baﬂvuraca¤›n› hiç sanmam, belli ki tasar›mc›m›z böyle kolay çözümlere
tenezzül etmeyecek kadar yetenekli. Kald› ki bu durumda bile
pul içinde pul içinde pullar gibi
hoﬂluklar oluﬂabilir...
Benim gönlümden geçen,
böyle leke gibi ﬂeyler de¤il.
Gönlümden ﬂu geçiyor: Her kapa¤›n kendine özgü ayr› bir bütünselli¤i olsun, ama eski kapaklar her yeni kapa¤›n içinde
sakl› olsun... Öyle bakar bakmaz da her ﬂey tabak gibi görünmesin... Biraz gizemli olsun, kapak kendini yavaﬂ yavaﬂ, a¤›r a¤›r,
nazlanarak belli etsin...
‹lk bak›ﬂta farkedilen ﬂeyler derin de¤ildir zaten. Derin olmayan da güzel olamaz, hepimizin bildi¤i gibi...
Dergiye de haks›zl›k etmeyelim, derginin içeri¤inde de biﬂeyler var elbet.
Ama örne¤in ikinci say›n›n kapa¤›ndaki güzel
resimle ilgili dergide biﬂeyler arad›m arad›m, bulamad›m. Kapak resmini ça¤r›ﬂt›ran k›sa bir sergi
duyurusu d›ﬂ›nda bir yaz› yoktu.
Gerçi ilk muhteﬂem kapak resmiyle ilgili bir
yaz› da bulamam›ﬂt›m ya... Neyse...
Bu da asl›nda kapa¤›n derginin içeri¤ini aﬂan
bir taraf› oldu¤unu gösteriyor. Neticede bu dergi
günün birinde milyonluk okur kitlesiyle bu muhte-

ﬂem kapaklar› arac›l›¤›yla temas kuracak. Kapak
üzerinde bu kadar durmam›z›n nedeni bu.
Belki bir gün kapa¤›n derginin içeri¤ini nas›l
içerebilece¤ini tart›ﬂ›r›z. Neden olmas›n? Ama ﬂimdi s›ras› de¤il. Bask› çözünürlü¤ü geliﬂti¤inde tart›ﬂ›r›z bu konuyu. Benim gibi bas›l› malzemeden vazgeçemeyen, CD denilen o uçan daireden nefret
edenler var oldu¤u sürece bu çözünürlük s›k›nt›s›n› hep çekece¤iz. Kald› ki onlarda da çözünürlük
sorunu var...
Kitab› dergiyi sevip okﬂayabiliyoruz, koklay›p
öpebiliyoruz, ama bu muameleyi CD’lere yapmaya kalksak hemen deli damgas›n› vururlar.
Yeni kapak tasar›m›z için
bir süre sonra Zihni Sinir’imsi
bir büyüteç procesine gereksinebiliriz: Büyüttü¤ünün bir k›sm›n› seçip tekrar büyüten, sonra
onun bir k›sm›n› seçip tekrar
büyüten, her büyüttü¤ünün bir
k›sm›n› tekrar büyüten ve böylece durmadan büyüttü¤ünün
parçalar›n› büyüten yat›k Babil
kulesi gibi bir çoklu büyüteç düzene¤i...
Bu proceyi ilk kez ortaokul y›llar›nda Jonathan
Swift’in bir ﬂiirini okurken tasarlam›ﬂt›m. ﬁiirin asl›n› ﬂimdi bulam›yorum, ama aﬂa¤› yukar› ﬂöyle
birﬂeydi:
Mini minnac›k pireler
Annelerini emiyorlar
Onlar›n yavrular› da onlar›
Onlar›n yavrular› da onlar›
Gelmiyor sonlar›
Dergimizin usta çizeri bu ﬂiire bir iki çizgi atsa
ne kadar hoﬂ olur... O kademe kademe ufal›p sonsuzda kaybolan pirecikleri görebilmek için düﬂlemiﬂtim o çoklu büyüteci. Bu pire salk›m›n›n bana
en hoﬂ gelen taraf›, herhangi bir pire yavrusunun
yavrucuklar›n›n ve toruncuklar›n›n ve bu yavrucuk
ve toruncuklar›n yavrucuk ve toruncuklar›n›n
oluﬂturdu¤u salk›m›n baﬂtaki anne pirenin belirle-
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di¤i salk›mla bir anlamda ayn› yap›ya sahip olmas›yd›. Bir büyük bütünün içine yerleﬂtirilmiﬂ ve bu
bütüne çok benzer veya hemen hemen ayn› yap›da
ve gözden kaybolup gidecek kadar küçülen ama
karakterlerini koruyan parçalar, parçac›klar...
Hani Homunkulus denen ﬂey var ya, bebe¤in
içinde bebe¤in içinde bebe¤in içinde bebek... O
Rus oyuncaklar›n›n daha sahicisi ve organi¤i ve
sonsuza kadar uzanan›...
Bir anlamda genler de öyle de¤il mi? Onlar da
bütün içinde bütünü kodlayan küçücük parçalar
de¤il mi?
Ama Rus bebekleri ne kadar masal›ms›ysa,
genlerin bizi kodlad›¤› da o kadar masal. Genetikçiler bugün çok ma¤rurlar, ama bir gün bu masal›
ö¤renip hüsrana u¤rayacaklar. Genler olsa olsa bizim bir karikatürümüzü kodlayabilirler. Örne¤in,
Jurassic Park fikrinin bilimsel dayana¤› yoktur.
Ama her fikrin bir güzel taraf› vard›r. Bu da karikatür ﬂifremiz olan genlerimizin sadece üreme hücrelerimizden de¤il, bütün hücrelerimizden al›nabilece¤i fikridir. Yani ﬂimdi genlere bir an için bütünün yaklaﬂ›k da olsa ﬂifreli kopyalar› gözüyle bakarsak, bütünün kopyalar› bütünün her taraf›na
küçücük parçalar halinde da¤›t›lm›ﬂ oluyor.
Böylece pire salk›m›n› bir yönüyle aﬂm›ﬂ oluyoruz: Bir bütünün kopyalar›n›n, bu bütünün sadece
baz› yerlerinde de¤il, bütünün her taraf›na da¤›t›lm›ﬂ olarak var olmas›. Anne pirenin yak›n civar›nda salk›m›n kopyalar› yoktu, sadece salk›m›n kuyru¤una do¤ru kopyalar› vard›; ama benim parmak
ucumda da, kula¤›m›n arkas›nda da, kan hücrelerimde de, her milimetreküpümde de, yaklaﬂ›k ve
ﬂifreli olsa da, kopyalar›m var.
Bizim derginin kapa¤› da böyle haval› olsa ne
güzel olurdu: Kapa¤›n her santimetrekaresinde,
her milimetrekaresinde kapa¤›n tamam›n›n kopyas› ve tabii ilk arzumuz do¤rultusunda, bunun içine
saklanm›ﬂ olarak bütün geçmiﬂ kapaklar›n kopyalar›. ‹ﬂte o zaman milyon satard›k!
Böyle ﬂekiller var m›d›r acaba? Bu sorunun en
az›ndan bir k›sm›n›, bütünün küçük kopyalar›n›n

bütünün her zerresinde var olmas› sorusunu, biraz
da meslek jargonuyla ifade edelim isterseniz: Burada ﬂifreli saklamadan çok, yaz›y› ilk icat eden atalar›m›z›n resimsel (ya da piktografik) kodlamas›na
sad›k kalarak, bunu ﬂöyle ifade etmek istiyorum:
Öyle bir topolojik uzay (ya da metrik uzay, veya kendinizi öyle daha rahat hissediyorsan›z, bir
Öklid uzay›n›n bir altuzay›, ya da bildi¤imiz düzlemin altuzay›) var m›d›r ki, bu uzay›n her noktas›n›n istenildi¤i kadar küçük bir komﬂulu¤u (civar›),
uzay›n tamam› gibi (yani uzay›n tamam›na topolojik veya uygun bir metrik anlamda denk) olsun.
“‹stenildi¤i kadar küçük” ifadesinin yanl›ﬂ anlaﬂ›lmamas› için isterseniz ﬂöyle diyelim: Bu uzay›n herhangi bir noktas›n›n herhangi bir civar› verildi¤inde, bu civar içinde öyle baﬂka bir civar var m›d›r
ki, bu yeni daha küçük civar uzay›n tamam›na
denk olsun.
Ne kadar hoﬂ bir tan›m de¤il mi! Bütün, her
zerresinde mevcut! Tasavvuf da böyle bir ﬂey de¤il
midir zaten. Bunlar› düﬂündü¤üm zaman akl›ma
hep Feza Gürsey’in Tübitak Bilim Ödülü konuﬂmas›nda okudu¤u dörtlük geliyor:
Muhyiddin’em, ermiﬂem
Hak yoluna girmiﬂem
Onsekizbin âlemi
Bir zerrede görmüﬂem
Matematikçilerin huyu kurusun, onsekizbin
âleme ve bir zerreye raz› olmazlar, bütün kâinat›
her zerresinde görmek isterler.
Her zerresinde kendini saklayan topolojik
feza (uzay) örnekleri var m›? Bu sorunun genel cevab›n› bilmiyorum. Zaten bildi¤im kadar›yla böyle bir soru sorulmuﬂ da de¤il.
Yan›t› çok merak ediyorum. Belki buradan fraktal denen nesnelere bir
yol buluruz. ‹çimde öyle bir his
var. Ama hisler insan› yan›ltabilir de tabii... ♠

67

