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Köﬂesi

“Dokunmatik” Bir Matematik ﬁenli¤i

Mathematikum
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
olunuz Frankfurt’a düﬂerse yak›nlardaki
Mathematikum’a gitmeyi ihmal etmeyin.
Matematikçi olsan›z da olmasan›z da çok
sevecek, çok e¤lenecek, çok ﬂaﬂ›racak ve çok ö¤reneceksiniz. Matemati¤i bulundu¤u o so¤uk yerden
al›p e¤lenceli bir biçimde çoluk çocu¤a ve halka
sunmuﬂ. Her gün yüzlerce çocuk ve yetiﬂkin kimileyin gülerek kimileyin hayretle karﬂ›s›nda en somut biçimde bulunan matematikle u¤raﬂ›yor.

Pisagor Teoremi’nin
Fiziksel Kan›t›:
a2 + b2 = c2
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Mathematikum’u Prof. Beutelspacher kendi
inisiyatifiyle kurmuﬂ ve ﬂu anda kurumu yönetiyor.
Binay› belediye vermiﬂ.
(Ne belediyeler var dünyada!)
Dört beﬂ katl› kocaman ve
çok güzel bir yap›.
Mathematicum’un tad›n›
yans›tan birkaç sahne sunmak istiyorum.
Matematikum’un
Pisagor teoremini kan›tlakurucusu Prof.
yan çok hoﬂ bir düzenek var..
Beutelspacher ile
(orta boylu olan benim!) Yapmas› da kolay, her s›n›fta
böyle bir ﬂey yap›lmal›. Foto¤raf›n› aﬂa¤›da, grafik
çizimini de yandaki sütunda bulacaks›n›z.
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Yüzeyleri birbirine eﬂ düzgün çokgenlerden
oluﬂan ve her köﬂesinde ayn› say›da çokgenin kesiﬂti¤i üç boyutlu geometrik cisimlere Platonik cisimler denir. Örne¤in, küp bunlar›n en bilinenidir. Üçgen tabanl› piramit de bir platonik cisimdir. Toplam
sadece beﬂ tane platonik cisim oldu¤u 2300 y›l önMatematikum’da inﬂa edilebilen Platon ve Arﬂimet
cisimleri

Müzede baz› oyunlar sadece oyun olduklar› ve
bir ölçüde “zekâ aç›c›” olduklar› için oradalar. Ör-

Platonik
Cisimler
piramit

octahedron

dodecahedron

küp

ne¤in yukardaki dört parçadan bir T yapmak gerekiyordu. Uzayda görmeyi gerektiren bir oyun. Bunun matematik oldu¤unu söyleyemeyiz ama matematiksel zekây› geliﬂtirdi¤i kesin.
Yandaki oyun, yukardaki türden ama çok daha ﬂaﬂ›rt›c› ve belli ki çok daha
matematiksel. Bu iki cisimden bir piramit yapacaks›n›z.
Hiç kolay de¤il. Hatta imkâns›z gibi gözüküyor ilk bak›ﬂta ve baya¤› u¤raﬂt›r›yor. ‹ki cismin bu kadar
u¤raﬂt›rmas› utanç verici!
Tangram sadece matematik müzelerinde de¤il,
her evde, her s›n›fta ve hatta her kamusal alanda bulunmal›.
Aﬂa¤›daki oyunu yapamad›m, yeterince zaman›m yoktu! Yedi tane düzgün alt›gen var. Alt›genlerin herbiri de¤iﬂik
renklere boyanm›ﬂ alt›
eﬂkenar üçgene ayr›lm›ﬂ. Alt›genleri komﬂular› renkdaﬂ olacak biçimde ve ﬂekildeki gibi
yerleﬂtireceksiniz... MD
renkli yay›mlanmad›¤› için alt›genlerin renklerini
saat yönüne do¤ru yazal›m:
123456
135246
143652

icosahedron

cesinden biliniyordu; bunlar›n resmini yukarda bulacaks›n›z. (Bkz. MD-2004-III, sayfa 111.) Platonik
cisimlerin yan›s›ra, platonik olmayan, ama platonik
cisimleri ça¤r›ﬂt›ran cisimler de vard›r, örne¤in Arﬂimet cisimleri. Popüler bir matematik sergisinde bu
son derece estetik nesneleri sergilememek olmazd›.

Platonik cisimler her yaﬂa hitap ederler
Platonik cisimlerin aç›l›m› aﬂa¤›dad›r. Bunlar›
kartona çizip gerekti¤i gibi katlay›p yap›ﬂt›r›rsan›z
yak›ﬂ›kl› platonik cisimleri elde edersiniz.
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154263
154623
165432
1 6 2 5 4 3.
Bu “oyun” da çok zevkli, benim çok hoﬂuma
gitti. Küre paketlemesiyle ilgili olmal›. Toplam 20
küreden oluﬂan alt› tane blok küre var. (Bloklardan
dördü üç küreden, ikisi dört küreden oluﬂuyor.) Bu
6 bloktan (üçgen tabanl›) bir piramit yapacaks›n›z. Yap›l›yor!
Üstelik yap›lan piramit de, toplar›n yuvarlanma özelli¤ine karﬂ›n kendi baﬂ›na ayakta durabiliyor. Çok ﬂaﬂ›rt›c›.

ampüller baﬂlang›çta nas›l olurlarsa olsunlar, hepsini birden yakmak mümkün mü?
Resimdeki alete
do¤umgününüzü say›yla gün-ay-y›l olarak
giriyorsunuz, size π say›s›n›n onluk tabanda
aç›l›m›nda o say›y› buluyor. Matrak biﬂey!
“Döﬂeme” (tiling) kuram› da müzede yerini
bulmuﬂ ve özellikle bilmeceseverler taraf›ndan baya¤› ilgi görüyor. Zaten
müzede ilgi görmeyen köﬂe yok. Çoluk çocuk, genç yaﬂl› bir oyun köﬂesinden di¤erine koﬂuﬂturuyorlar.
Yandaki resimde,
Penrose döﬂemesinde
bal›k resmini arayan
genç bir merakl›y› görüyorsunuz.
Belli ki bu müzede
görülen
matematik
okullarda okutulandan farkl› ve çok daha
e¤lenceli. Gençlerin
yüz ifadeleri gerçekten
göz yaﬂart›c›. Matematik yaparak bu kadar çok e¤lenen bu kadar çok insan› bir arada hiç görmedim.

Matematik karﬂ›s›nda tüm insanlar eﬂittir. Irk, cinsiyet ya da yaﬂ farketmez! Resimde görüldü¤ü gibi!

Ancak baz› yaﬂ guruplar›n›n suratlar› zamanla
(çocuklar bir ç›rp›da çözümü bulup da yaln›z kal›nca)
as›labilir. Galiba çocuklar biraz daha eﬂit!

Bu oyunu da yapamad›m. Daire ﬂeklinde dizilmiﬂ yedi tane ampul var. Yedi ampulun birer dü¤mesi var. Her dü¤meye bas›ld›¤›nda, o dü¤menin sa¤›ndaki ve solundaki ampuller durum de¤iﬂtiriyorlar, yani yan›yorlarsa sönüyorlar, sönmüﬂlerse yan›yorlar. Amaç tüm ampulleri yakmak... Acaba

π say›s›n›n bir çembere spiral ﬂeklinde yaz›lmas›na
bilimsel bir anlam veremedim.
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Silindir biçiminde bir bardakta renkli bir s›v›
var. Bardak dönen bir düzene¤in üstüne yerleﬂtirilmiﬂ. Barda¤› döndürünce (herhalde merkezkaç kuvvetiyle) siv› resimde görülen ﬂekli al›yor. ﬁeklin
bir parabol oldu¤u söylendi. Yani
barda¤›n yan s›n›rlar› olmasaym›ﬂ
parabol olacakm›ﬂ, bu haliyle olsa
olsa parabole benzemek isteyen
bir ﬂekil olabilir.
Minimum yüzeyler her zaman ve herkesi e¤lendirir.
Kenarlardan
oluﬂmuﬂ ve mümkünse simetrisi bol olan
herhangi kapal› bir
cismi sabun köpü¤üne
bat›r›n. Sabun zar›n›n
ald›¤› güzel yüzeye
bakmaya doyamayacaks›n›z. Bu yüzeylerin geliﬂmiﬂ bir de kuram› vard›r.
Matematikum kurama pek önem vermemiﬂ.
Daha çok matemati¤in d›ﬂ güzelli¤ini ve ﬂaﬂ›rt›c›l›¤›n› önplana ç›kar›lm›ﬂ. Aç›klamalar, kan›tlar yok
denecek denli az. Bu, belli ki özellikle yap›lm›ﬂ.
Önemli olan matemati¤e dokunabilmek. Buna özel
bir önem verilmiﬂ.
Ama kimileyin bu bir matematikçiyi üzebiliyor.
Her köﬂenin yan›nda biraz daha uzunca bir aç›kla-

y›c› metin olsa da, biz de
(Selahattin Duman’›n tabiriyle) sebeplenebilsek!
Müzede, dört parçaya
ayr›lm›ﬂ bir üçgenin parçalar› tekrar birleﬂtirerek
bir kare yapma oyunu
vard›. Yapt›m... Yapt›m
ama kare tam oturmad›,
hafif bir e¤rilik var. Sinek
küçüktür ama mide buEstetik ﬂaﬂ›rt›c› sadelikte land›r›r... O gece bunun
olabilir. ‹ﬂte örne¤i.
Do¤rulardan oluﬂmuﬂ e¤ri teorisini bulmaya çal›ﬂbir yüzey!
t›m. Do¤al olarak (!) bir
eﬂkenar üçgen ald›m. Bu eﬂkenar üçgeni öyle dört
parçaya ay›rmal›yd›m ki bu dört parçay› tekrar
birleﬂtirerek bir kare elde etmeliyim... Çok denedim. Bulamad›m. Sonra müzedeki üçgenin eﬂkenar olmad›¤›n› anlad›m! ‹kizkenarm›ﬂ! Nas›l bir ikizkenar
üçgen oldu¤u da hiçbir yerde
yazm›yor. Durum böyle
olunca bu oyunun bir matematikçi aç›s›ndan pek bir de¤eri kalm›yor.
Matematikum’a tek eleﬂtirim bu. Bunun d›ﬂ›nda mükemmel bir tasar›m. Emek verenlerin ellerine ve beyinlerine sa¤l›k. ♠

Matematiksel

Hamam

Mathematikum’un en ilgi çeken köﬂesi. ‹pin çekilmesiyle yükselen halkayla yer aras›nda sabundan
bir zar oluﬂuyor. Gere¤inden fazla gerilen zar, inceldi¤i yerden patl›yor.
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