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aﬂl›l›kta iki mevzu müthiﬂ mühimdir. Bunlardan biri unutkanl›kt›r. Di¤erini yaz›n›n
sonunda söylerim.
Ama matematikçiler gençliklerinde de unutkan
olurlar, ebelerini an›msamayanlar› bile vard›r. Matematikçilerin ba¤r›ndan ç›kan en unutkan unutulmaz kiﬂi kimdir diye soruldu¤unda ilk akla gelen
Norbert Wiener olur.
Wiener 1894-1964 aras›nda ABD’de yaﬂam›ﬂ
ve “sibernetik” (güdümbilim) ad›n› verdi¤i bilimdal›n› kurmuﬂ, insan sinir sistemi ve makinalar
üzerine bilimsel araﬂt›rmalar yapm›ﬂ ve çeﬂit çeﬂit
ç›¤›r aç›c› kuramlar üretmiﬂtir.
Wiener’in unutkanl›¤›na iliﬂkin o kadar çok
anekdot vard›r ki! Ohooo! Hangi
birini anlatay›m?
Prof. Wiener, bir gün arabas›na
atlay›p bir üniversiteye konferans
vermeye gider. Konferanstan ç›kt›¤›nda arabas›n› koskoca otopark›n
neresine park etti¤ini birtürlü an›msayamaz. Hatta, arabas›n›n ne marka ve ne renk oldu¤unu bile an›msayamaz. Sorunlara çözüm bulmak iﬂi
de¤il mi, Wiener de oturup otoparktaki bütün arabalar›n gitmesini bekler. Kalan son arabaya – ki bu art›k
kendi arabas›d›r – biner ve evine döner!
Prof. Wiener’in Yale Üniversitesi’nde konferans› vard›r. Arabas›na atlay›p aﬂa¤› yukar› 200 km’lik
bir yolculuk yapar. Konferans bitip de eve dönmesi
gerekti¤inde, arabas›yla geldi¤ini unutan Wiener
otobüse atlay›p evinin yolunu tutar. Ertesi sabah garaj›nda arabas›n› bulamayan Prof. Wiener polise
baﬂvurup arabas›n›n çal›nd›¤›n› bildirir!
Wiener ailesi yeni bir eve taﬂ›nacakt›r. Okul
dönüﬂünde, kocas›n›n, taﬂ›nd›klar›n› unutaca¤›n›
tahmin eden Bayan Wiener, bir kâ¤›t parças›na yeni adreslerini yaz›p Prof. Wiener’in cebine koyar.
Prof. Wiener okulda bir ö¤rencinin tez s›nav›na girer. S›navda bir problem üzerine tart›ﬂma ç›kar ve

Y

Prof. Wiener cebinde buldu¤u bir kâ¤›da soruyu
çözüp ö¤renciye verir! Akﬂamüstü her zamanki
yoldan evine dönen Prof. Wiener evin bomboﬂ oldu¤unu görüp taﬂ›nd›klar›n› ﬂ›p diye anlar ama yeni evin adresini unutmuﬂtur... Ayr›ca Bayan Wiener’in cebine koydu¤u kâ¤›t da sanki yer yar›lm›ﬂ
yerin dibine girmiﬂtir! (Bilin bakal›m o kâ¤›t nerde?) Sokakta rastlad›¤› bir küçük k›za, “Han›mk›z›m, belki tan›yorsunuzdur, ben Prof. Norbert Wiener’im, eskiden burada oturuyorduk ama bugün
taﬂ›nd›k, nereye taﬂ›nd›¤›m›z› biliyor musunuz acaba?” diye sorar. Küçük k›z da, “Evet babac›¤›m,
der, annem beni seni eve götürmem için yollad›...”
Bu anekdotun do¤ru olup olmad›¤› Prof. Norbert Wiener’in k›z›na sorulmuﬂ ve
k›z›, öykünün do¤ru oldu¤unu, ancak babas›n›n onu tan›mad›¤›na iliﬂkin k›sm›n biraz abart›ld›¤›n› söylemiﬂtir. Gerçekten de, Wiener’in k›z›n› gözünün bir yerlerden ›s›rmad›¤›n› hayal etmek oldukça güç!
ﬁimdi s›ra herkese “pes do¤rusu!” dedirtecek olaya geldi.
Birkaç ay önce Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Ahmet Necdet Sezer
MD’ye baﬂar›lar dilemek ve bu arada akl›na tak›lan bir matematik
problemini sormak için derginin editörü Ali Nesin’i
arar. Ancak Ali Nesin odas›nda yoktur. Cumhurbaﬂkan›m›z MD’nin biricik asistan› TD’ye (ad› bizde
sakl›!) not b›rak›r. Ancak TD, Cumhurbaﬂkan›’n›n
arad›¤›n› Ali Nesin’e iletmeyi unutur! Üç ay sonra,
Ali Nesin odas›nda dalm›ﬂ çal›ﬂ›rken, TD’ye durduk
yerde vahiy iner ve “Sizi bir ara Cumhurbaﬂkan› aram›ﬂt›!” diye avaz› ç›kt›¤› kadar hayk›r›r. Yerinden
s›çrayan Ali Nesin’in “Hangi ülkenin cumhurbaﬂkan› arad› acep?” sorusu gene aylar sonra Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z›n tekrar aramas›yla yan›tlan›r.
Bu vesileyle, inceli¤inden dolay› Matematik
Dünyas› ad›na Say›n Sezer’e teﬂekkür etmek bana
düﬂüyor. ♦
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