Gizli Duvarlar

n az enerji harcama yasas› do¤an›n en bilinen yasalar›ndan
biridir.
Örne¤in, A noktas›ndan yay›lan ›fl›k B noktas›na gitmek
için sonsuz tane yol aras›ndan en az enerji harcayarak gidece¤i
yolu seçer, ki bu da ço¤u zaman en h›zl› gidece¤i yoldur.
E¤er A ve B noktalar› havadaysa, ›fl›k AB do¤rusunu izler,
çünkü AB do¤rusu ›fl›¤›n hedefine en çabuk varaca¤›, en az
enerji harcayaca¤› yoldur.
E¤er A noktas› havada, B
A
noktas› sudaysa, ›fl›k A’dan Hava
B’ye gitmek için k›r›l›r, çünkü ›fl›k havada daha h›zl› gi- Su
der, suda yavafllar, dolay›s›yla olabildi¤ince havada kal- Petrol
mak ister.
Do¤an›n bu en az enerji
B
harcama yasas›na fizikte s›k
s›k raslan›r.
Estetik bilincimiz do¤adan ve do¤a yasalar›ndan kaynaklan›r (baflka nerden kaynaklans›n ki!) En az enerji harcama yasas› estetikte de geçerlidir. Güzelli¤i ço¤u zaman yal›nda buluruz.
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Yaz›nda olsun, resimde olsun, mimaride olsun, matematikte olsun, nerde olursa olsun, gereksiz karmafla hofl de¤ildir, yorar.
Yal›n duyular›m›za daha hofl gelir ve daha etkilidir. Yaz›nda
örne¤in, e¤er bir tümce bir düflünceyi, bir duyguyu, bir olay›,
bir durumu anlatmaya yetiyorsa, ikincisine gerek yoksa, o gereksiz ikinci tümce orada olmamal›. Gereksiz uzun tümcelerden kaç›n›lmal›. Bir tek sözcük, yerinde kullan›lm›flsa ve iyi seçilmiflse, koca bir sayfan›n
ifllevini görebilir.
Resimde de öyle. Gereksiz çizgiden, gereksiz
renkten kaç›nmal›. Sanatç›dan düflüncesini, görüflünü,
duygusunu en az enerjiyle
anlatabilmeli.
Yal›na ve güzelli¤e
ulaflmak hiç de kolay de¤ildir. Kolay olsayd›, herkes
sanatç› olabilirdi. Picasso’nun bir dizi bo¤a taflbask›s› vard›r. Ardarda, birkaç gün
içinde yap›lm›flt›r. ‹lk taflbask›da bütün ayr›nt›lar›yla oldukça
gerçekçi bir bo¤a görürüz. ‹kinci taflbask›da daha az ayr›nt›
vard›r. Son taflbask›da üç befl çizgi kalm›flt›r salt. Bu son taflbask› öylesine yal›nd›r ki, Evren Pafla gibi, “bunu ben de yapar›m,” dedirtir insana.
Asl›nda ben Evren Pafla’y› çok iyi anl›yorum, hatta hak veriyorum ve çocuksu bir safl›kla söyledi¤i bu sözlerde baflka hiçbir söylevinde göremedi¤im bir gerçek görüyorum. Tek kusuru, bu sözleri 60 küsur yafllar›nda söylemesidir.
Be¤endi¤imiz modern sanat müzelerinden, “bunlar› ben de
yapabilirim” duygusuyla ç›kmaz m›y›z? Bilimsel bir kitab› iyi
anlam›flsak, yazar›n düflüncesini iyi kavram›flsak ve yazara hakveriyorsak, o bulufllar› - isteseydik, zaman›m›z olsayd› ve do¤-
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ru ça¤da yaflasayd›k - biz de bulabilirmifliz gibi bir duyguya kap›lmaz m›y›z?
Matematikçi bir arkadafl›m, bir gün, tüm ciddiyetiyle,
– Geçen yüzy›l yaflasayd›m, amma teorem kan›tlard›m ha!
demiflti.
Freud’un, Darwin’in, Marx’›n bulufllar› bugünün insan›na yal›n gelir, “bunlar› ben de bulabilirdim” dedirtir. Do¤rudur. Gerçek yal›nd›r. Ama o yal›n gerçe¤e ilk ulaflmak öylesine zordur ki...
Picasso y›llar›n deneyimiyle ve kuflku götürmez dehas›yla
bir iki gün içinde yal›na ulaflabilir. Biz ölümlülerse, yal›na ulaflmak için çok çal›flmal›y›z. “En az enerjiye” ulaflmak için çok
enerji harcamal›y›z. Afla¤›da buna güzel bir örnek bulacaks›n›z.
Afla¤›daki flekle bir gözat›n. Bu ABCÇD beflgenini bir oda
olarak düflünün. Befl kenarl› tuhaf bir oda... Bu odan›n bir özeli¤i
var. Odan›n içindeki N noktas›n- A
B
N
dan bak›ld›¤› zaman, CÇ ve ÇD
C
duvarlar› görünmüyor, ayr›ca AD
duvar›n›n bir bölümü sakl›, yalÇ
n›zca bir bölümü görünüyor. Öte D
yandan AB ve BC duvarlar› tümüyle görünüyor.
Birinci Soru. Öyle bir çokgen oda çizin ki ve bu odan›n öyle
bir noktas› olsun ki, bu noktadan bak›ld›¤›nda, odan›n hiçbir duvar› tamam›yla görünmesin. (Kimi duvarlar hiç görünmeyebilir.)
‹kinci Soru. E¤er buldu¤unuz köflegen odan›n alt›dan fazla
duvar› varsa, size bir sorum daha var. Öyle bir alt›gen oda çizin
ki ve bu alt›gen odan›n içinde öyle bir nokta olsun ki, bu noktadan bak›ld›¤›nda alt› duvar›n hiçbiri tamam›yla görünmesin.
Birinci Sorunun Yan›t›: Herkesin ayr› bir yan›t› olabilir.
Ben buldu¤um ilk köflegeni göstereyim. Önce, her kenar› 6 birim uzunlu¤unda bir kare çizelim.

39

Oradan bak›ld›¤›nda, hiçbir duvar›n tam olarak görülemeyece¤i nokta
karenin tam merkezi olacak. Odan›n
duvarlar› henüz belli de¤il. Yukardaki
kareyi biraz yontmam›z gerekecek.
‹nflaata girifliyoruz. Önce afla¤›daki
çizgileri çizelim:

fiimdi, bu son çizdi¤imiz çizgilerden kareyi keselim. Afla¤›daki flekli elde ederiz:

‹flte odam›z. Oniki duvarl›. ‹fle bafllad›¤›m›z karenin merkezinden bak›ld›¤›nda hiçbir duvar tam olarak görünmez.
Yukardaki odan›n duvar say›s›n› azaltabilir miyiz? Evet.
Yukardaki odan›n sekiz duvar›n› y›k›p yerine dört yeni duvar
örece¤iz, böylece duvar say›m›z azalacak. Önce afla¤›daki soldaki flekildeki çizgileri çekelim ve sonra bu çizdi¤imiz çizgilerden odam›z› keselim. ‹flte yeni odam›z:
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Merkezden bakarsak yine hiçbir duvar› tam olarak göremeyiz. Bu kez odam›z›n sekiz duvar› var.
S›ra ikinci soruya geldi.
‹kinci Sorunun Yan›t›: Yukarda kareyle yapt›¤›m›z› bir üçgenle yapaca¤›z ve sekiz duvarl› bir oda yerine alt› duvarl› bir
oda elde edece¤iz.
‹lk önce, aç›ortaylar›yla birlikte bir eflkenar üçgen çizelim
ve bu üçgenin üstünde afla¤›daki gibi 9 nokta belirleyelim.

Odam›z›n merkezi üçgenin merkezi olacak. Odan›n duvarlar›n› daha belirlemedik. Bu
üçgeni biraz yontaca¤›z.
‹kinci olarak, bu noktalardan birkaç›n› yandaki
flekildeki gibi do¤rularla birlefltirelim.
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Bu son çizdi¤imiz do¤rulardan üçgenimizi keselim.

Bu odan›n merkezinden bak›ld›¤› zaman hiçbir duvar tam
olarak görülmez. Ama odan›n dokuz duvar› var. Duvar say›s›n› azaltabilir miyiz? Evet. Alt› duvar› silip yerine üç duvar ç›kabiliriz. Önce odaya afla¤›daki çizgileri çekelim:

fiimdi de gereksiz üç üçgeni atal›m.

‹flte odam›z. Alt› duvarl› ve merkezden bak›ld›¤›nda hiçbir
duvar tam olarak görünmüyor.
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