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Yazan: Ernest Nagel, James R. Newman
Çeviren: Bülent Gözkan
Bo¤aziçi Üniv. Yay›nevi, 2008
erçek” matematikçilerin u¤raflt›¤› “gerçek”
“
matemati¤in neredeyse tamamen yarars›z oldu¤u söylense de, saf matematikle u¤raflan Gottlob
Frege, Georg Cantor ve Richard Dedekind herhangi bir yararl› makine icat etmemifller ama Bat›’da
yeni bir düflünme tarz›n›n temellerini atan bir araç
sa¤lam›fllard›r. [Cümle düflüklü¤ü orijinaldir!]
Ça¤lar boyunca matemati¤in
kesinlik, tutarl›l›k, taml›k gibi ideal beklentileri eksiksizce karfl›layan bir bilim oldu¤u düflünüldü.
Kesinlik, tutarl›l›k, taml›k gibi niteliklerin matemati¤e yüklenmesinin en önemli nedeni, matemati¤in aksiyomlardan türetilen do¤ru
önermelerinin, yani teoremlerin
kesin olarak kan›tlanabilir olmas›yd›. Matemati¤in
teoremlerinin do¤ru iseler, do¤ruluklar› kesinlikle
kan›tlanabilen, do¤ru de¤illerse de, yine do¤ru olmad›klar› kesin olarak kan›tlanabilen önermeler olduklar›, dolay›s›yla matematikte kesinlik ve tutarl›l›¤›n tam olarak egemen oldu¤u kabul edilmiflti.
Gödel’in kan›tlamas› bu kabullerin ve beklentilerin do¤ru olmad›¤›n› yine matematikten yola ç›karak kesin olarak göstermifltir. Whitehead ve
Russell’›n matemati¤in mant›ksal temelleri konusundaki dev çal›flmas› olan Principia Mathematica’y› ele alarak temellerin hep eksik kalaca¤›n› göstermifltir. Yani do¤al say›lar aritmeti¤ini kapsayan
bir biçimsel dizgede öyle önermeler vard›r ki, bunlar›n ne do¤ru ne de yanl›fl olduklar› kan›tlanabilir.
Ayr›ca Gödel, do¤al say›lar aritmeti¤ini kapsayan
bir biçimsel dizgenin tutarl›l›¤›n›n, bu dizgenin
kendi içinde kan›tlanamayaca¤›n› da kan›tlam›flt›r.
Gödel kan›tlamas›n›n sonuçlar› matemati¤in kendi
içsel s›n›rl›l›klar› oldu¤unu ortaya koymufltur.
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Yazan: Bekir Karao¤lu
Evrim Yay›nevi, 2007
“
irer Yunan trajedyas›n› and›ran bu hayat öykülerinde herfley var: Bilim adam›n›n nas›l kolayca kand›r›labildi¤i... Politikac›lar ve silahl› güç sahiplerinin hiçbir insanc›l düflünce
gözetmeden ne büyük y›k›mlara
yol açabilecekleri... Tarih sayfalar›nda melek veya fleytan olarak yer
alanlar›n her zaman görünürdeki
kifliler olmad›¤›... Babalar›n›n itibar›n› geri kazanmak için çabalayan çocuklar›.”
Okur Görüflleri:
Derginin ilk okudu¤um ve dostlar›ma okumalar›n› önerdi¤im yaz›lar›. Dr. Kürflat Y›ld›z
Sosyal bilimci olmakla birlikte yaz›lar›n›z› büyük bir zevkle okuyorum. Sadece yaflam öyküleri
aç›s›ndan de¤il, konuya tam egemen olmayan insanlara büyük bir basitlikle karmafl›k sorunlar› anlat›yorsunuz. Prof. Dr. Haluk Geray
Yaz›lar›n›z› adeta içercesine okuyorum. Dergiyi
okumayanlar sizin ilginç ve ö¤retici hikayelerinizi
kaç›r›yorlar... Seçkin Ero¤lu
Yaz›lar›n›z› büyük bir zevkle okuyorum. Daha
flüpheci ve yarat›c› olmaya bafllad›m. Can Ayd›nkal
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Arflimet’in Banyo Küveti
Yazan: David Perkins
Çeviren: Celal Kapk›n
Evrim Yay›nevi, 2001
la¤anüstü ilginç ve eflsiz
derecede
e¤lendirici,
berrakl›k, ustal›k ve hiç bitmeyen bir e¤lence duygusuyla
belirginleflen, klasik bilimsel
yap›tlar aras›nda yer bulaca¤a
benzer bir kitap Arflimet’in
Banyo Küveti’nin kendisi de
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bir at›l›m. Düflüncede at›l›mlar, anlafl›lmas› zor
ipuçlar›n›, meydan okuyucu kabulleri ay›rt ederek
ve eski konumlar› yeni bir tarzda görerek yap›ld›.
Arflimet’in Banyo Küveti, psikologlar taraf›ndan
at›l›mc› düflünüflü araflt›rmak için kullan›lm›fl “sezgi bulmacalar›”n› inceleyerek büyük ölçüde yenilikleri ayd›nlat›yor. Burdaki örnekler kitab›n 50’den
çok bulmacas›ndan at›l›mc› düflünüflün arkas›ndaki
dört anahtar sürecini -BAKINMAK, ORTAYA ÇIKARMAK, YEN‹DEN KURMAK ve UZLAfiMAK- ortaya ç›kar›r.
‹Ö 540 tarihli antik bir sikkeyi iyi bir bedelle sat›n almaya davet ediliyorsunuz. Al›r m›yd›n›z?
(52’nci sayfaya bak›n›z.)
Yuvada maskeli bir adam ve oraya gelen bir
adam var. Bu bir soygun ya da onun gibi bir fley
de¤il. O zaman, orada neler oluyor? (52’nci sayfaya bak›n›z.)
27 hayvan› her birinde tek say›da hayvan bulunacak flekilde 4 a¤›la nas›l koyabilece¤inizi betimleyin. (233’üncü sayfaya bak›n›z.)
Bir masa çevresinde oturan dört kifli iskambil
oynuyorlar. Ne var ki dördü de kaybediyor. Bu nas›l olabilir? (252’nci sayfaya bak›n›z.)
Bir peyzaj mimar›n›n simetri tutkusu var. O bir
parka dört a¤aç yerlefltirmek istiyor, öyle ki, hepsinin birbirinden uzakl›¤› ayn› olsun. Nas›l?
(139’uncu sayfaya bak›n›z.)

Aç›klamal› Düzülke
Yazan: Edwin A. Abbott
Çeviren: Bar›fl B›çakç›
Ayr›nt› Yay›nlar›, 2008
ahip, ö¤retmen, okul müdürü, Shakespeare ve
Bacon uzman›, dilbilim ve teoloji alanlar›nda
ellinin üzerinde kitab›n yazar› Edwin A. Abbott’›n
en “tan›nm›fl” yap›t› Düzülke Türkçede! Üstelik k›sa, nefleli, bir aya¤› matemati¤e
bir aya¤› toplumsal elefltiriye basan, zamana baflar›yla direnen ve
bu özellikleri bir arada tafl›mas›
nedeniyle az rastlan›r türden bir
yap›t olan bu öncü-klasik, Ian
Stewart’›n sunuflu, kapsaml›
aç›klamalar› ve kitab›n sonuna
ekledi¤i “Matematikte Dördüncü Boyut” bafll›kl› yaz›s›yla zenginleflmifl olarak
karfl›m›zda: Aç›klamal› Düzülke. Ak›ll› geometrik
flekillerin, karelerin, üçgenlerin, beflgenlerin, çem-
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berlerin yaflad›¤› bir düzlemde geçen bir maceray›
anlatan Düzülke, bilimkurgunun öncüsü yap›tlardan biri. Boyut, düzlem, uzay, çok boyutluluk gibi
kavramlar üzerine zihin aç›c› ve düflündürücü bir
öykü. Öykünün anlat›c›s› Bir Kare önce bize iki boyutlu ülkesini tan›t›yor; sonra birlikte Çizgiülke ve
Noktaülke’yi ziyaret ediyor. Uzayülke’de bir üst
boyutu anlamaya çal›flman›n güçlüklerini tad›yor
ve daha yüksek boyutlar üzerine kafa yoruyoruz.
Bunun yan› s›ra, modern ça¤›n temellerinin at›ld›¤›
bir dönem olan Victoria ça¤›n›n ‹ngiliz toplumuna
yönelik zekice bir hicve de tan›k oluyoruz. Abbott’›n içinde yaflad›¤› topluma iliflkin kayg›lar›n›n
bir izdüflümünü Düzülke’de bulmak mümkün: Kad›n haklar›ndan, dar kafal› tutuculu¤a, s›n›fsal ayr›mlaflma ve ayr›cal›klardan, farkl›l›klara tahammülsüzlü¤e kadar pek çok konu, kimi zaman soyutlamalara sar›l›p sarmalanm›fl olarak, kimi zaman
ac›mas›z bir ironiyle ele al›n›yor.

Matematik Kâflifi
Yazan: Jefferson Hane Weaver
Çeviren: Bilge fiipal-Bar›fl Akal›n
Güncel Yay›nc›l›k, 2004
ay›lar›n dünyas› karmafl›k bir dünyad›r ço¤umuz için... Neyse ki Jefferson Hane Weaver,
“Matematik Kaflifi” ismini verdi¤i kitab›yla “meslekten olmayanlar›” bu karmafl›k dünyan›n
içine korkusuzca sokmay› beceriyor. Weaver’in rehberli¤inde
ilginç bir yolculu¤a ç›k›yoruz.
Yol boyunca Jefferson Hane
Weaver, matemati¤in en ilginç
konular›yla tan›flt›r›yor bizi.
Weaver’in bu disiplin hakk›ndaki yarat›c› ve aç›klay›c› tart›flmalar› sayesinde matematik korkumuz
bir anda siliniveriyor.
Bu kitab› okuduktan sonra irrasyonel ve sanal
say›lar, cebir, geometri, trigonometri, diferansiyel ve
integral, kalkülüs, s›f›r ve sonsuzluk, vektörler, flans
ve olas›l›k, küme teorisi gibi kavramlar› duydu¤unuzda tüyleriniz art›k diken diken olmayacak. Dahas› matematik denen o garip dünyan›n içine girip
mükemmel bir yap›yla karfl›laflacaks›n›z. Birçok popüler bilim kitab›n›n yazar› olan Jefferson Hane
Weaver, Matematik Kaflifi’nde ayr›ca befl büyüleyici flahsiyetin, Kopernik, Dekart, Galileo ve Newton’un hayatlar›na ve çal›flmalar›na da yer veriyor. ♦
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