
Gaston Bachelard, 1884-1962 y›llar› aras›nda yaflam›fl bir

Frans›z bir filozofudur. Psikanaliz ve bilim felsefesindeki ça-

l›flmalar›yla tan›n›r. Bilimsel Kafan›n Oluflmas›1 adl› yap›t›nda

hem kiflide hem de tarihte bilimselli¤in

oluflmas›n› inceler. Sav›na göre bu olu-

flum sürekli de¤ildir, bilimsellik yavafl

yavafl oluflmaz. Tam tersine s›çramalar

ve kopmalarla oluflur. Bilimsel düflünce-

nin geliflmesinin önünde türlü engeller

vard›r. Bu engeller do¤rudan bilimle il-

gili de¤ildirler, psikoloji ve düflünce dü-

zeyinde engellerdir; bilimin kendisinden

de¤il, kifliden ve kiflinin yaflad›¤› ça¤dan

kaynaklan›rlar. Bachelard engellerin

birdenbire afl›ld›¤›n› savunuyor. Sava ister kat›l›n ister kat›lma-

y›n, Bachelard büyük bir ustal›kla ifllemifl konuyu. Üstelik bir

macera roman› kadar heyecanland›r›c› ve sürükleyici kitap.

Kitab› öylesine çarp›c› bulmuflum ve kitaptan öylesine etki-

lenmiflim ki, aradan y›llar geçmesine karfl›n bugün bile birçok

bölüm tümüyle kafamda.

1 Bkz. Kaynakça [1].
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Bachelard kitab›n›n bir bölümünde 18. yüzy›l biliminin ilgi

çekmek için flafl›rtma ve merakland›rma yolunu seçti¤ini ve bu-

nun bilimin zarar›na oldu¤unu söylüyor. Örne¤in Volta, elekt-

rikli tabancas›n› yüzlerce sayfada anlatm›fl. Elektrikli tabanca-

n›n ne oldu¤unu bilmiyorum ama çok basit bir ayg›t olmal›. Bu

basit ayg›ta Volta, elektrikoflogopnömatik tabanca ad›n› ver-

mifl... Bu korkunç ad› duyanlar, bu da neymifl diye merak edip

Volta’n›n bulufluyla ilgilenecekler sözümona. Sonra da, “Vol-

ta’n›n elektrikoflogopnömatik tabanc›s› bir harika! Bilim bafl

döndürücü bir h›zla gelifliyor, izlemesi kolay olmuyor,” deyip

birbirlerine fiyaka yapacaklar. (Bilimin fiyaka yapmak isteme-

si Bachelard’a göre bilimin önünde bir baflka engel.) Bu bölüm-

den biraz al›nt› yapmak istiyorum:

‹lgilendirmek için sistemli olarak flafl›rtmak isteniyor.

Çeliflkili gibi görünen deneyler sunuluyor. Bir su f›flk›rt-

mas›yla alkollü likörlerin atefl almas› 18’inci yüzy›l biçe-

minde Gordon’un güzel bir deneyidir. Bunun gibi, Priest-

ley’in anlatt›¤›na göre Dr. Watson bir buz parças›yla fla-

rab› alevlendirmifl.

Ateflin suyla ya da buzla yak›labilmesi gibi deneysel

çeliflkilerle do¤an›n gizemli karakterinin ortaya ç›kar›ld›-

¤› san›l›yor. [...] 18. yüzy›l›n bir tek bilimsel kitab› yok-

tur ki, bu bilinemezlik uçurumu önünde zihinleri titret-

meye zorunlu oldu¤unu sanmas›n, bilinmeyenin derinli-

¤inde bafl›m›z› döndürmeye çal›flmas›n!

Çok derin düflünceler onlarca örnek verilerek ve okurun s›-

k›lmas›na olanak verilmeden sunulmufl. Meydan-Larousse,

Bachelard’›n bir foto¤raf›n› basm›fl. Yüzü de düflünceleri gibi

apayd›nl›k. Sözünü etti¤im kitab›n Türkçe’ye çevrildi¤ini san-

m›yorum. Büyük bir eksiklik.

Buraya de¤in yazd›klar›m bundan sonra yazacaklar›ma bir

elefltiridir. Çünkü bundan sonra amac›m okuru flafl›rtmak, ma-

temati¤i sihirbazl›k gibi göstermek. Bunu yapmamam gerekti-
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¤ini biliyorum ama dayana-

mad›m.

Elinize bir kâ¤›t fleridi

al›n (fiekil 1.) Bu fleridin iki

yüzü vard›r. Bir yüzünü ma-

viye, öbür yüzünü k›rm›z›ya

boyayabilirsiniz. Daha flafl›la-

s› bir fley söylemedim. fiimdi

fleridin bir ucunu sabit tutup

öbür ucunu 180 derece dön-

dürün (fiekil 2) ve AD ile CB

kenarlar›n› A ile C köfleleri ve

B ile D köfleleri üstüste gele-

cek biçimde yap›flt›r›n (fiekil

3.) Böylece bir Möbius2 fleri-

di elde etmifl olursunuz.

Möbius fleridinin kaç yüzü

vard›r? ‹ki gibi gözüküyor de-

¤il mi? Peki, iki yüzü oldu¤u-

nu varsayal›m. O zaman bir

yüzünü k›rm›z›ya, öbür yüzü-

nü maviye boyayabilirsiniz.

Deneyin. Baflaramayacaks›n›z

(fiekil 4.) Baflaramayacaks›n›z, çünkü Möbius fleridinin iki de¤il

bir yüzü vard›r. Yani yürüyerek ve cambazl›k etmeden Möbius

fleridinin önünden arkas›na geçebilirsiniz.

Ayr›ca Möbius fleridinin bir kenar› vard›r. Bir kenar› dur-

madan izlerseniz, bafllad›¤›n›z yere dönersiniz.

Matematikçilerin bulufllar› elektrikoflogopnömatik taban-

cadan daha basittir.

2 August Ferdinand Möbius (1790–1868) Alman astronom ve matematikçisidir.
En çok Möbius fleridiyle tan›n›r. Ama Möbius dönüflümleri ve gruplar› daha
önemli bulufllar›d›r.

A C

D B

A B

D C

fiekil 1-2

fiekil 3

fiekil 4
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fiimdi Möbius fleridinin ortas›ndan uzunlamas›na bir çizgi

çizin. Möbius fleridinin tek yüzü oldu¤undan, elinizi hiç kald›r-

madan bafllad›¤›n›z yere geri döneceksiniz.

Bu çizgiyi izleyerek

Möbius fleridini kesin.

Kaç flerit elde edeceksiniz

dersiniz? ‹ki mi? Yanl›fl!

Bir! Hem de iki yüzlü bir

flerit! Bir yüzünü k›rm›z›ya, öbürünü maviye boyayabilirsiniz.

Daha bitmedi. Yeni bir Möbius fleri-

di yap›n. Bu kez çizgiyi ortadan de¤il fle-

ridin üçte birinden çizin. Elinizi hiç kal-

d›rmadan dümdüz, kenarlara koflut ola-

rak çizmeyi sürdürürseniz, yandaki fle-

kilde de görüldü¤ü gibi yanyana iki çiz-

gi elde edeceksiniz. fiimdi bu çizgiden kesmeye bafllay›n. ‹ki fle-

rit elde edeceksiniz. Büyü¤ünün iki, küçü¤ünün bir yüzü var-

d›r. Yani bu nesnenin toplam üç yüzü vard›r.

Möbius fleridi, Escher sayesin-

de sanata da yans›m›flt›r. (Esc-

her’in sanat› da arada bir mate-

mati¤e yans›r.) Yaz›m›z› Escher’in

bir Möbius fleridi resmiyle nokta-

layal›m.
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