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Kitab›n ad› : Aç›klamal› Düzülke – Ian Stewart’›n Önsöz ve Notlar›yla
Yazan : Edwin A. Abbott
Çeviren : Bar›ﬂ B›çakç›
Yay›nevi : Ayr›nt›
Film için bkz. http://www.youtube.com/watch?v=C8oiwnNlyE4
‹ngilizce metin: http://sprott.physics.wisc.edu/pickover/flatland.htm
oltaire’in bir sözüdür: “Do¤adaki matemabiçiminde görürler. Bunun neden böyle oldu¤unu
tikte ﬂaﬂk›nl›k verici bir düﬂgücü vard›r; ArBay Kare ﬂöyle aç›klar:
ﬂimed’in düﬂgücü de en az Homeros’unki
“Uzaydaki masalar›n›zdan birinin ortas›na bir
kadar geniﬂtir.” Öklit’ten yaklaﬂ›k 2000 y›l sonra
madeni para koyun; paran›n üzerine e¤ilerek ona
Edwin A. Abbott taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olan Düzültam tepeden bak›n. Para bir daire olarak görüleke’yi okurken Voltaire’in bu sözünü s›k s›k an›msacektir.
d›m. Öklit geometrisinin temel kavram ve ﬂekilleriﬁimdi de do¤rulup masan›n yan›nda durun,
ni kullanarak ustaca kurgulanm›ﬂ bu roman için
dizlerinizi k›rarak yavaﬂ yavaﬂ alçal›n (böylece yaakl›ma gelen ilk cümle ﬂu oldu: “Öklit’in düﬂgücünvaﬂ yavaﬂ Düzülke sakinlerinin konumuna gelecekden, yazar›n düﬂgücüne 2000 y›lsiniz), alçal›rken bozuk paran›n
l›k bir yolculuk.”
gözünüze daha oval göründü¤üAbbott (1838–1926), Victonü fark edeceksiniz. Sonunda
ria dönemi ‹ngilteresinde yaﬂagözleriniz masan›n yüzeyiyle
m›ﬂ matematik ö¤retmeni, ilahitam olarak ayn› hizaya geldi¤inyatç›, klasik edebiyat ve Shakesde (deyim yerindeyse gerçek bir
peare uzman› bir yazard›r. MaDüzülkeli oldu¤unuzda) para
tematiksel bilimkurgunun en
art›k oval de görünmeyecek, göönemli yap›tlar›ndan biri olarak
rebildi¤iniz kadar›yla, düz bir
kabul edilen Düzülke’yi 1884’te
çizgi haline gelecektir.” (s.64)
yazm›ﬂ. Roman, sonsuz Öklit
Düzülke’de sadece kad›nlar
düzleminde, yani iki boyutlu bir
tek boyutludur ve birer düz çizdünyada kurgulanm›ﬂ. Bu ülkegidir. Toplumsal hiyerarﬂide en
de yaﬂayan varl›klar, düz çizgiaﬂa¤› türden erkekten bile daha
ler, üçgenler, kareler, alt›genler,
aﬂa¤›dad›rlar. En alt s›n›ftaki iﬂçemberler gibi geometrik ﬂekilçiler ve askerler ikizkenar üçEdwin A. Abbott (1838–1926)
lerdir. Kitap iki ana bölümden
gen, orta s›n›ftakiler eﬂkenar
oluﬂmuﬂ.
üçgen, meslek sahipleri ve “beBirinci bölümde Düzülke halk› ve yaﬂant›s› anyefendiler” kare veya beﬂgenden oluﬂur. Soylular
lat›l›r. Öyküyü anlatan bir karedir. Okurdan “uçalt›gen ile gösterilir. Çokgenin kenar say›s› artt›kça
suz bucaks›z bir kâ¤›t tabakas›” hayal etmesini issosyo ekonomik statü de artar ve kenar uzunluklater. Hiçbir ﬂeklin yüzeyin alt›na inme ve yukar›
r› küçülerek bir çembere dönüﬂür. Çember en üst
yükselme olana¤› yoktur. Birbirlerini düz çizgiler
s›n›f olan rahipleri temsil eder. Abbott, bu bölümde Düzülke’nin ikliminden evlerine, Düzülke’lile-
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* Hedef Dersanesi matematik ö¤retmeni.
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rin birbirlerini tan›ma yöntemlerine kadar birçok
konuyu iki boyut üzerinde kurgulayarak aç›klar.
Kad›nlar›n sosyal konumunu sorgular. Eﬂitlik ve
insan haklar› için verilen toplumsal mücadelenin
en yo¤un yaﬂand›¤› dönemlerden biri olan Victoria
‹ngilteresini zekice hicveder.

Düzülke’nin ilk bas›m›

Kitab›n ikinci bölümündeyse Bay Kare boyutlar aras›nda maceral› bir yolculu¤a ç›kar. Abbott’›n bu bölümdeki as›l amac› dördüncü boyut
kavram›n› ortaya koymak, bu konudaki giz perdesini aralamaya çal›ﬂmakt›r. Bunu da boyutlar aras›nda benzeﬂim kurarak yapar. ‹lk olarak Bay Kare düﬂünde tek boyutlu Çizgiülke’yi ziyaret eder.
Çizgiülke’de nokta ve çizgiler yaﬂamaktad›r. Bay
Kare sadece kuzey ve güney kavramlar›n›n varoldu¤u bu ülkenin Kral’›na Düzülke’nin do¤as›n› anlatmaya çal›ﬂ›r.
Kral: Lütfen bana bu soldan sa¤a hareketi göster.
Kare: Olmaz, Çizginizden bütünüyle d›ﬂar›
ç›kmad›¤›n›z sürece bunu yapamam.
Kral: Çizgimden d›ﬂar› m›? Dünyadan d›ﬂar›
m› demek istiyorsun? Uzaydan d›ﬂar›?
Kare: Evet öyle. Sizin Dünyan›zdan d›ﬂar›. Sizin Uzay›n›zdan d›ﬂar›. Çünkü sizin Uzay›n›z gerçek uzay de¤il. Gerçek Uzay bir Düzlemdir; oysa
sizin Uzay›n›z yaln›zca bir Çizgi. (s.152)

Bu diyalog böylece sürer ve uzaysal benzeﬂim ustaca anlat›l›r. Bay Kare daha sonra, “düﬂlerden gerçeklere geçiyorum” diyerek Düzülke’ye geri döner
ve ola¤anüstü bir zekâya sahip bir alt›gen olan küçük torununa verdi¤i geometri dersini aktar›r. Dersin ortas›nda torunu ﬂöyle bir saptamada bulunur:
“32 ile gösterilen ve her do¤rultudaki uzunlu¤u
üç inç olan bir Kare elde ediliyorsa; bu durumda
kenar uzunlu¤u üç inç olan bir Karenin (nas›l olaca¤›n› bilmedi¤im) bir biçimde kendisine paralel
olarak hareket ettirilmesiyle de her do¤rultudaki
uzunlu¤u üç inç olan (ne olaca¤›n› bilmedi¤im)
Baﬂka Bir ﬁey elde edilmesi, ayr›ca bu ﬂeyin 33 ile
gösterilmesi gerekir.” (s.158)
Dede bu sözler üzerine, “Do¤ru yata¤a, ne kadar az saçmalarsan akl›nda o kadar çok mant›kl›
ﬂey kal›r.” diyerek düﬂünceye dalar ve yüksek sesle söylenir: “Bu çocuk aptal ; 33 ’ün geometride hiçbir anlam› olamaz.” Bunun üzerine aç›kça duyulan bir yan›t gelir: “Çocuk aptal de¤il ve 33 ’ün de
Geometride çok aç›k bir anlam› var.” Bu ses üçüncü boyuttan (Uzayülke’den) gelen bir küreye aittir.
Bay Kare ve kar›s›n› ziyarete gelmiﬂtir. Kahraman›m›zla baﬂ baﬂa görüﬂmek ister. Küre bir (en üst s›n›f) daire ﬂeklinde göründü¤ünden Bay Kare’nin
üzerinde büyük bir etki yarat›r. Kendisinin daha
yüksek bir boyuttan geldi¤ini anlatmaya çal›ﬂ›r
ama bir türlü onu ikna edemez. Evde uyuyan hizmetkârlar› ve di¤er ev sakinlerini hiçbir odaya gitmeden görebildi¤ini söyler. Kap› veya kapak açmadan kapal› bir dolaptan muhasebe defterini aﬂ›r›r.
Ard›ndan Kare’nin hayal gücünü geniﬂletebilmek
için, bir topun suya bat›p ç›kmas› gibi Düzülke’nin
iki boyutlu dünyas›n›n bir taraf›ndan girip di¤er
taraf›na geçer. Küre, Düzülke düzlemine te¤et oldu¤unda önce bir nokta ﬂeklinde görülür. Sonra
gittikçe büyüyen bir daireye ve sonras›nda da küçülüp bir noktaya dönüﬂerek kaybolur. Küre’nin
önceki konumuna geliﬂinde de ayn› olaylar› gözlemleyen Kare ﬂaﬂk›nl›k içindedir. Küre’yi ﬂeytani
olmakla suçlar. Üçüncü boyutu kesinlikle kabul etmez. Bunun üzerine bir sonraki bölümde Küre’nin
tepkisi Kare’yi Düzülke’den atmak olur. Böylece
kare daha sonra ö¤retmeni olarak görece¤i Küre’yle birlikte üç boyutlu bir yolculu¤a ç›kar. Küre’den Uzayülke’nin s›rlar›n› ö¤renir ve daha fazlas›n› ister.
Roman›n sonraki bölümlerinde üç boyutun d›ﬂ›nda da boyutlar›n olup olmad›¤›n›n sorguland›¤›

106

Matematik Dünyas›, 2008-I

sohbet ve maceralar vard›r. Özellikle bu bölümlerde her amatör okur birkaç sayfa sonra dördüncü
boyutun da aç›klanaca¤› hissine kap›labilir. Bu durumu ben de yaﬂamad›m desem yalan olur.
Abbott, boyutlar aras›ndaki benzeﬂimi Öklit
geometrisinin baz› basit kavramlar›n›n ve nitelikli
bir edebiyat›n eﬂlik etti¤i metinlerle kaleme al›r.
Düzülke’de yaﬂayanlar›n üst boyutu hayal etmelerindeki çaresizliklerini anlat›r. Okurun kendini bir
Düzülke’linin yerine koymas›n› amaçlar. Böylelikle
okur iki boyutlu dünyadan üçüncü boyutu alg›laman›n güçlü¤ünü yaﬂayarak, dördüncü boyut hakk›nda bir bilgisinin olmad›¤›n›n ayr›m›na var›r. Bir
Düzülke’li baca¤›n› yukar› kald›rd›¤›nda görünmez
oluyorsa; bizler de bir dördüncü boyutu gösterdi¤imizde mi görünmez olaca¤›z? Dördüncü boyuttan
gelen bir yarat›k da Uzayülke’deki çelik kasalar›n
içindeki de¤erli eﬂyalar›, kasalar› açmadan alabilir
mi? Bu sorular› ve daha fazlas›n› kendinize sorabilirsiniz. Abbott okura bir düﬂgücü k›ﬂk›rtmas› yaﬂat›r, mistisizme ve metafizi¤e kaçmadan. Bizleri,
bir alt boyutu inceleyerek bir üst boyutu anlamaya
ça¤›r›r. T›pk› Enis Batur’un
Bir ﬂiiri elden geçirdim
Baﬂka bir ﬂiir ç›kt› içinden
dizelerinde oldu¤u gibi.
Günümüzden bin y›l öncesine bakt›¤›m›zda insanlar›n ço¤unun Dünya’y› düz olarak düﬂündü¤ünü görürüz. Yeryüzü fizi¤iyle gökyüzü fizi¤ini birleﬂtirmek için yüzy›llar boyunca büyük düﬂgücü
çabalar› gerekmiﬂtir. Abbott’›n Düzülke’yi kaleme
ald›¤› dönemde uzayla zaman›n birleﬂtirilmesinden
do¤an dört boyutlu uzam fikri vard›. Ama çok yeniydi. Ete kemi¤e bürünmüﬂ bir fikir de¤ildi. Düzülke’nin yay›mlanmas›ndan yaklaﬂ›k elli y›l sonra,
Alman matematikçi Minkowski özel görelilik kuram›n›, ard›ndan da Einstein genel görelilik kuram›n› formüle ettiler ve dördüncü boyutun bilimsel
aç›klamas› yap›labildi. Einstein’›n “evrenin geometrisi” dedi¤i, Öklitçi olmayan “Rieman geometrisi”nin ise Abbott’›n yaﬂad›¤› dönemde hiçbir uygulama alan› yoktu. O yüzden Abbott’›n Düzülke’si tüm bu bilinmeyenler aras›ndan Öklit geometrisinin verileriyle Minkowski’ye, Einstein’a,
bir anlamda gelece¤e yaz›lm›ﬂ bir mektup gibidir.
Günümüzde de genel görelilik teorisini anlamaya çal›ﬂt›¤›m›zda, zaman›n dördüncü boyut
olarak di¤er üçünden onu farkl› k›lan özelliklerini
alg›lamakta zorlan›r›z. Bilimin geliﬂmesinde görü-

nenle görünmeyen aras›ndaki ba¤› kurman›n
önemli bir pay› olmuﬂtur. Abbott bize bir zihin
gözlü¤ü takmam›z› önerir. Görünmeyen boyutlara bakabilmenin düﬂgücü için. Bunu da Düzülke
sakinlerinin üçüncü boyutu alg›lama ve kabul etmeye karﬂ› gösterdikleri direnci sergileyerek yapar. Bay Kare iki boyutu alg›layamayan Çizgiülke
Kral’›na öfkelenir; ama daha sonra kendisi de
üçüncü boyutu reddeder. Sonras›nda kabullenir ve
verili bilgiyi sorgulayan çok kiﬂinin yazg›s› ile kar-

Matematikçi ve teolog Abbott, yaﬂl›l›k günlerinde

ﬂ›laﬂ›r. Düzülke yöneticileri taraf›ndan hapse at›l›r. Hapisten yazmay› sürdürür. Asl›nda Abbott,
Düzülke’de boyutlar›n hapishanesini anlat›r. Bizi
kafam›z›n içindeki hapishaneden ç›kmaya ça¤›r›r.
Fiziksel ve sosyal çevremizle ilgili alg›m›z›n s›n›rlar›n› sorgular, bilimkurgu bir roman›n gelece¤e
dönük s›n›rs›zl›¤›yla.
San›r›m dikkatli okur hemen fark etmiﬂtir, bu
yaz›n›n baﬂl›¤›nda kitab›n özgün ad›n›n “Aç›klamal› Düzülke” olmas›na karﬂ›n hep Düzülke diye
yazd›¤›m›. Evet “aç›klamal›” sözcü¤ünü aç›klayabilmek için önce Düzülke’yi anlatmal›yd›m. Günümüzün ünlü matematikçilerinden biri olan Ian Stewart, Düzülke’nin 2001 bask›s›na okur için notlar
düﬂmüﬂ ve kitap da Aç›klamal› Düzülke ad›yla ya-
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y›mlanm›ﬂ. Bilimkurgu ve popüler bilim üzerine
yaz›lm›ﬂ altm›ﬂtan fazla kitab› olan Stewart yapt›¤›
aç›klamalarla Düzülke’yi gezdiren bir rehber gibidir. Bu gezi, Stewart sayesinde popüler bilim ﬂölenine dönüﬂmüﬂ. Stewart bu geziyi o kadar çok sevmiﬂ ki kendisi de Dahadüzülke adl› bir kitap yazm›ﬂ.
Stewart’›n notlar›, Abbott’›n metnindeki göndermelerin ve matematiksel kavramlar›n aç›klanmas›n›n yan› s›ra okura daha geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s›
vermeyi de amaçl›yor. Bu notlar aras›nda Abbott’›n kiﬂisel ve profesyonel hayat›, tarihi kiﬂilikler, çok boyutlulu¤un geçirdi¤i evrelerin basit bir
dille anlat›m›, bilimsel bildiriler, ﬂairlerden dizeler,
Düzülke’de seks gibi okurun dikkatini çekebilecek
ilginç ve e¤lendirici bölümler de bulunuyor. Bu
aç›klamalar roman›n bitimine konmuﬂ ve roman›n
kendisi kadar bir hacme sahip. Ayr›ca kitab›n sonunda Stewart’a ait genel matematik kültürünü de
içeren “Matematikte dördüncü boyut” adl› harika
bir makale yer al›yor. O yüzden bu kitap, biri di¤erinin aç›klamas› olan, Abbott ve Stewart’a ait iki
kitap gibidir. ‹ki ayraçla okumak mümkün. Ayraçlardan biri romanda, di¤eri de aç›klamalarda. Böy-

le okumay› denedim ama çok zorland›m. Çünkü
Stewart o kadar çok ve ayr›nt›l› notlar düﬂmüﬂ ki
roman›n edebiyat tad›, hayal dünyas› ço¤u zaman
yok oluyor. Bu nedenle Aç›klamal› Düzülke iki kez
okunarak ziyaret edilmeli. Önce Abbott’›n Düzülke’si okunmal›. Her okurun kendi ufuk çizgisi ve
hayal gücüyle, özgürce e¤lenerek; sonra da Stewart
eﬂli¤inde verilen molalarda durup hem e¤lenerek
hem de bilgilenerek. Böylesi bir gezi, bir Beethoven
bestesini öyküsünü bilerek dinlemeye benzetilebilir. Bu yan›yla da Aç›klamal› Düzülke çok ilginç
bir kitap. Siz de Andre Gide gibi “Benim için, bir
yazar› okumak yaln›zca neler söyledi¤ini ö¤renmek de¤il, onunla birlikte yollara düﬂmek, onun
eﬂli¤inde yolculu¤a ç›kmakt›r” diye düﬂünüyorsan›z Aç›klamal› Düzülke’deki yolculu¤u hararetle
öneririm.
Son olarak çeviri üzerine birkaç söz: Türkçeye
çevrilmiﬂ baz› popüler matematik kitaplar›nda var
olan kötü çeviri sorunu Aç›klamal› Düzülke’de hiç
yok. Duru ve çapaks›z bir Türkçe. Kitab› ‹ngilizceden çeviren Bar›ﬂ B›çakç›’n›n ﬂair ve öykücü yan›n›, matematik bilgisinin varl›¤›n› hemen her sayfada hissetmek mümkün. ♠
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