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Kitab›n arka kapa¤›ndaki iddial› tan›t›m yaz›s›ndan: Didier Norton’un [Nordon olmal›] elinizdeki kitab›, matemati¤in daha ziyade “tüketicisi” olan
biz s›radan ölümlülerin matematik ö¤renimini sorguluyor. Bunu kendi hakikatini bize tart›ﬂma götürmez gerçekler gibi sunan
matematik dünyas›n›n karanl›k formüller, tuhaf semboller ve uzun denklemler
ard›na gizlenen kapal› dünyas›n›n kap›lar›n› sonuna
kadar açarak yap›yor. Yazar, matematikçilerin so¤uk
ve kendinden emin maskelerini düﬂürüp arkas›ndaki
endiﬂeye, insana bakarak,
matemati¤e dair kesin bir
inanç gibi benimsedi¤imiz bütün fikirleri yerle bir
ediyor. Kitab› okudu¤umuzda, kendimize ﬂu sorular› soruyoruz: ‹ki iki daha dört eder mi? Etse ne olur
etmese ne olur? ‹yi ki bu tan›t›m yaz›s› var, yoksa kitab›n ne üzerine oldu¤unu anlayamazd›m.
Ama bu tan›t›m yaz›s› da kitab› do¤ru tan›tm›yor. Öte yandan kitab› do¤ru tan›tan bir tan›t›m
yaz›s›n›n da mümkün oldu¤unu sanm›yorum. Kitap, matematik etraf›nda birbirinden ba¤›ms›z birçok konuya el at›yor: Matematik ve dil, matematik
ve gerçek, matematikçi bak›ﬂ aç›s› vs.
Yazar hakk›nda hiçbir bilgi yok kitapta. Matematikçi mi, düﬂünür mü, s›radan bir vatandaﬂ m›?
Acaba yay›nevinin editörü, yazar›n kimli¤inin müﬂteri için önemli olmad›¤›n› m› düﬂünüyor?
Hemen giriﬂten birkaç sat›r sunal›m (sayfa 9):
Matematik sonsuz dallar› olan bir bilimdir, dolay›s›yla matematikçilerin izleyece¤i yollar da sonsuzdur. Bu durumda da matemati¤in tek bir görünümü

oldu¤u sav› geçersiz olmaktad›r. Sürekli ayn› yöne
yol alarak gerçe¤e ulaﬂmak yerine de¤iﬂik patikalara sapmak, yeni bir perspektif kazan›p, ﬂaﬂ›rt›c› yönlere gitmek gerekir. Bu sat›rlara anlam veremedim.
Bir defa tan›mlar verilmemiﬂ: Matemati¤in dallar›
ne demektir? Matemati¤in görünümü ne demektir,
ve nerden görünümü? Matemati¤in tek bir görünümü oldu¤unu kim savlam›ﬂt›r ki yazar karﬂ› ç›k›yor?
Matemati¤in sonsuz tane yolu olmas› neden matemati¤in tek bir görünümü olmad›¤›n› gösterir? Örne¤in plajdaki kumlar nerdeyse sonsuz tanedir ama
plaj›n belli bir mesafeden tek bir görünümü vard›r.
Sonsuz olan bir ﬂeyin tek bir görünümü olamaz m›?
Neden sürekli ayn› yöne yol alarak gerçe¤e ulaﬂmak
yerine de¤iﬂik patikalara sapmak, yeni bir perspektif kazan›p, ﬂaﬂ›rt›c› yönlere gitmek gerekir?
Kitapta, felsefenin, sosyolojinin ve tarihin yöntemlerini kar›ﬂt›rm›ﬂ yazar, öyle söylüyor, çünkü,
al›nt›l›yorum, kar›ﬂ›m iyi
bir metottur; çünkü asla en
iyi yolun kendisi oldu¤unu
söylemez. Bir anlams›z
tümce daha! Her yöntem
bir amaca yöneliktir. Önce
amaç, sonra amaca eriﬂmek için yöntem belirlenir.
Yöntemin “iyili¤i” amaca
ne kadar ulaﬂ›ld›¤›na göre
Didier Nordon
karar verilir. Bir yöntem asla, asla en iyi yolun kendisi oldu¤unu söylemedi¤i
için iyi bir yöntem olmaz. Ayr›ca bir yöntem konuﬂmaz ve böyle bir ﬂey de söyleyemez. Bunu söylese
söylese yöntemi uygulayan söyler ve hiçbir yöntem
de kendi hakk›nda böyle bir ﬂey söyletmez!
Ama anlam veremedi¤im bu paragraflar yazara m› yoksa çevirmene mi ait bilmiyorum. Çünkü
çevirmen teoriyle teorem aras›ndaki ayr›m› kavrayamayacak kadar bilimden ve matematikten bihaber. ‹ki örnek vereyim.
Örnek (sayfa 24): Matematikçi için bir kürenin
çevresindeki çember bir do¤ru olarak kabul edilebilir. Çünkü bir küre üstünde iki noktadan sadece
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bir çember geçer. Ve küre üstündeki iki nokta aras›ndaki en k›sa yol bir yayd›r. Kürenin çevresi olmaz, yüzeyi olur. Küre üstündeki iki noktadan sadece bir çember geçmez, sonsuz tane geçer; ancak
karﬂ›t olmayan iki noktadan, merkezi kürenin merkezi olan sadece bir tek çember geçer. Küre üstündeki iki nokta aras›ndaki en k›sa yol herhangi bir
yay de¤il, bu iki noktadan geçen en büyük çemberin bir yay›d›r. Belli ki çevirmen kendisine uzun ve
anlaﬂ›lmaz gelen tümceyi basitleﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂ.
(Bu konuya MD-2004-III sayfa 65-71’de uzun
uzun de¤inmiﬂtik.)
Örnek (sayfa 25): Karmaﬂ›k say›lar için verilen
bir örnek vard›r. Kafa kar›ﬂt›r›c› oldu¤u kadar da ilginç bir örnektir bu. Bunlar negatif say›lard›r. Bu
say›lar› günümüz matematikçileri karmaﬂ›k say›lar
diye adland›rmaktad›rlar. Matematikçi Didier Nordon’un karmaﬂ›k say›lar›n negatif say› olduklar›na
inand›¤›n› sanm›yorum. Çevirmen galiba orada
uzun say›labilecek ve anlamad›¤› bir paragraf› k›saltm›ﬂ! Ne olacak ki! Do¤ru çevrilmiﬂ, kötü çevrilmiﬂ kimin umurunda ki! Benim umurumda! (Karmaﬂ›k say›lar konusuna da bu say›da de¤indik, bkz.
sayfa 64-73.)
Sonuç olarak bu kitab› herkese öneririz. Hiç olmazsa insan› düﬂünmeye itiyor, hatta tahrik ediyor.
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Bilime ve matemati¤e merakl› bir gazeteciden
s›f›r ve tarihi hakk›nda bir kitap. “S›f›r” baz› düﬂünürler taraf›ndan insano¤lunun en önemli soyutlamalar›ndan biri olarak kabul edilir; ne de olsa yoklu¤un, hiçli¤in niceli¤idir, olan› de¤il, olmayan› niteler. Kimi de bu say›y› gizemli bulur.
“S›f›r” kavram›na odaklanan ve felseden tarihe, matematikten fizi¤e uzanan de¤erli bir kitap. Matematikçi
olsun olmas›n herkese önerilir.
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Ad› üstünde, matematik tarihi üzerine. Kapsaml› say›labilecek bir çal›ﬂma.
Çeviri bu sefer pek fena de¤il ama (san›r›m) çeviride matematiksel yanl›ﬂlar belirmiﬂ (sayfa 226):
Cantor 1895 y›l›nda tamamen yeni bir say› geliﬂtirme iﬂine koyuldu: transfinit
kardineller. Say›labilir sonsuzluklar› `0 semboli ile gösterir. Birinci say›lamaz dizinin semboli `1 olarak verilir.
Daha sonra, sonsuz transfinit say›lar gelir ve her biri bir
önceki diziyle tamamlan›r.
Cantor ayn› zamanda, `1 dizisinin, reel say›lara eﬂde¤er
oldu¤unu belirtmiﬂtir. Bu,
Sürem Hipotezi olarak adland›r›l›r ve günümüzde
hâlâ çözülememiﬂtir.
Reel yani gerçel say›lar›n `1’e eﬂde¤er oldu¤unu
Cantor gösterememiﬂtir elbet, gösteremezdi de. Bu
sorunun günümüzde hâlâ “çözülemedi¤i” (ÖSS sorusu de¤il ki bu çözülsün! Burada çözülmekten ziyade yan›tlanmak sözkonusu olmal›) de do¤ru de¤ildir. Soru yan›tlanm›ﬂt›r. Daha do¤rusu sorunun
olumlu ya da olumsuz yan›tlanamayaca¤› 1960’larda Paul J. Cohen taraf›ndan (Kurt Gödel’in de katk›s›yla) anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Yani bu soru kullan›lan kümeler kuram›n›n aksiyomlar›ndan ba¤›ms›zd›r.
Yukardaki al›nt›dan anlaﬂ›laca¤› üzere, matematik sözkonusu oldu¤unda, çeviride matematikçilerin bile pek al›ﬂ›k olmad›klar› bir dil kullan›lm›ﬂ. Bir bilene dan›ﬂ›lmas› yararl› olurdu.
Ünlü matematikçi ve popüler matematik yazar› Ian Stewart önsözünü ﬂöyle bitirmiﬂ: Bu kitab›
gençlik y›llar›mda okumuﬂ olmay› çok isterdim.
Fakat baﬂta da söyledi¤im gibi bu kitap herkes için
yaz›ld›. Bir yetiﬂkin olmak, bu kitapta anlat›lanlardan etkilenmenizi engellemeyecek. Biraz “gerçek”
bir kültür edinmenin zaman› geldi.
Evet! Gerçek kültür için iﬂini ciddiye alan yay›nevlerine ihtiyac›m›z var. Kitap yay›mlamak yetmez, yay›mlanan kitab›n okunup anlaﬂ›lmas› ve
olabildi¤ince az yanl›ﬂ içermesi gerekir. ♥
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