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“Karmafl›k fiekil Yoktur,
Kötü Koordinat Sistemi Vard›r”
Ahmet Erifl
ce¤imizi anlatt›. “Önce kolay olan› iyice anlayal›m,
sonra zor olana sald›r›r›z” dedi. Evine vard›¤›m›zda gördü¤üm manzara, salonun ortas›nda her yere
yay›lm›fl kâ¤›tlar, yemek masas› üzerinde bir miktar resim kartonu, makas, tutkal ve bir flifle flarap
oldu. “Bak, bu ifli anlamam›n en iyi yolu konfigürasyon uzay›n›n maketini yapmak” dedi ve devam
etti: “Üç boyutlu fleklini görebilirsek geometriyi
daha iyi anlar›z, ve biraz flarap daha çabuk anlamam›z› sa¤lar.” O gece sabaha kadar konturlar›
nokta nokta hesaplayarak çizdik, kestik ve yap›flt›rd›k. Gün a¤ard›¤›nda, ortaya hiçbir anlam veremedi¤imiz, da¤ yamac›n›n maketine benzer bir flekil ç›km›flt›. ‹kimiz de uzun süre hiç konuflmadan
flekle bakt›k. O s›rada efli uyan›p yan›m›za gelmiflti. Merakla ne yapt›¤›m›z› sordu. Yavuz, “Kabartma harita yap›yoruz” diye cevap verdi.
Birkaç ay sonra buldu¤umuz bir dönüflüm, hiç
bir fleye benzetemedi¤imiz fleklin asl›nda basit bir
hiperboloid oldu¤unu ortaya ç›kard›. Bunun üzerine Yavuz keyifle bir kahkaha atarak, “gördün
mü?” dedi, “demek ki karmafl›k flekil yokmufl, kötü koordinat sistemi varm›fl”.

an›r›m 1975 y›l› k›fl›yd›. Yavuz’un önerisi
do¤rultusunda, Riemann manifoldlar›n›n
harmonik gönderimleri konusunu çal›flm›fl, ve
bu yaklafl›m› kullanarak Einstein alan denklemlerinin dura¤an, eksensel simetrisi olan yeni çözümlerinin bulunup bulunamayaca¤›n› araflt›r›yordum.
Becerebilirsem doktora tezimi bitirmifl olacakt›m.
Yavuz benden daha aceleci davran›yor ve her gün
heyecanla “Ne haber? Var m› yeni bir sonuç?” diye soruyordu.
Bir gece, eflimle birlikte fliddetli bir gürültüyle
uyand›k. Uyku sersemli¤iyle tam olarak ne oldu¤unu anlamam›flt›k. Yatak odam›z›n penceresine vuruluyordu. Evimiz zemin kattayd› ve yeterli param›z olmad›¤› için henüz pencerelere demir koruyucu yapt›ramam›flt›k. Çok korktu¤umuzu hat›rl›yorum. Perdeyi aralay›p bakt›¤›mda Yavuz’u gördüm. Korkumun yerini merak alm›flt›. “Sabah›n
üçünde ne olabilir acaba?” diye düflünerek kap›y›
açt›m. Yavuz içeri girmedi ve “Çabuk kalk giyin.
Bize gidiyoruz, hesap yapaca¤›z” dedi. Yolda, eksensel simetri yerine, daha basit olan, silindirik simetri ile u¤raflarak problemi daha iyi kavrayabile-
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Annesi Naciye Nutku, Yavuz Nutku, k›zkardefli Ayla Nutku ve babas› Ata Nutku.
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