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Aflil ile Kaplumba¤a

Aflil'i tan›rs›n›z. Savaflç›lar›n en h›zl› koflan›d›r. Yafll› kap-

lumba¤a ise, flifle dibi gözlü¤üyle, belki de bildi¤imiz

en yafll›, en yavafl yarat›k. 

Bir gün Aflil ile kaplumba¤a yolda karfl›lafl›rlar. Tozu

dumana katarak gelen Aflil, kaplumba¤aya öyle kü-

çümseyerek bakar ki, kaplumba¤a k›rg›n ve k›zg›n,

Aflil'i bir yar›flmaya davet eder. 

“‹yi de dostum” der Aflil “sence buna gerek var m›?

Galibi bafltan belli yar›fl›n ilginç taraf› ne ki?”  

K- Bana biraz avans verirsin!

A- Tabii ki  ne kadar istersen. Bu neyi de¤ifltirir ki?

K- Sadece 10 m versen yeter.

Böylece anlafl›rlar. Kendinden emin Aflil, yar›fl öncesi

bacaklar›n› esnetmekte, sandallar›n›n ba¤lar›n› kon-

trol etmekte ve kaplumba¤a'n›n çevresinde f›r döne-

rek korku salmaya çal›flmaktad›r.

K- Aflil sen hiç Zenon adl› eski Yunanl› filozofun ad›n›

duydun mu?

A- Duymal› m›yd›m?

K- Yo hay›r. Ama, Zenon'un flimdi yapaca¤›m›z yar›fl-

la ilgili bir görüflü var. ‹stersen sana anlatay›m belki ya-

r›fl› kazanaca¤›ndan bu kadar emin olmazs›n!

Saatine göz atan Aflil. “anlat bakal›m” der.

“fiimdi sen bana on metre avans vereceksin ya”;

“Evet” der Aflil. “Bu on metreyi ne kadar zamanda ka-

pat›rs›n sence?”

A- Çabucak, n'olacak?

K- Peki bu k›sa sürede ben biraz yol alm›fl olur mu-

yum?

A-Çok az.

K- Evet. Ama sen benim bafllad›¤›m noktaya geldi-
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¤inde ben orada olmam. Sen benim son oldu¤um

noktaya da çabuk gelirsin ama, beni orada da bula-

mazs›n zira ben, sen gelene kadar çok az da olsa bi-

razc›k daha ilerlerim. Laf› uzatmayay›m, sen ne zaman

benim son oldu¤um noktaya ulaflsan, ben oradan

gitmifl ve az veya çok bir yol alm›fl olurum. De¤il mi?”

Biraz önceki güveni sars›lm›fl olan Aflil, bofl gözlerle

bakarak, “evet” der.  Kaplumba¤a bu istedi¤i cevab›

al›nca : “O halde sen bana asla yetiflemezsin”'i yap›flt›-

r›r. Ümitsiz Aflil, bir ç›kar yol bulamazsa da yar›fl› kay-

bedece¤ine pek akl› kesmez.

Aflil'in tereddütünü gören Kaplumba¤a, “bir de flöy-

le düflün, sen ne zaman benim daha önce oldu¤um

noktaya ulafl›rsan ulafl, geçen zaman s›f›r olmaz de-

¤il mi?” Aflil, arkas›ndan bir çapano¤lu ç›kaca¤›ndan

emin, flüpheyle “Öyle” der. “Peki ben hareketsiz ol-

mayaca¤›ma göre, alm›fl olaca¤›m yol s›f›rdan farkl›

de¤il mi?”

Ben tam onlar bu durumdayken oradan geçiyordum.

Ümitsiz Aflil, kayg›yla bana bak›p durumu hikaye etti

ve  kaplumba¤an›n hakl› olup olmad›¤›n› sordu. 

-Hakl›! Dedim. 

“Daha kötüsü, sen yerinden bile k›p›rdayamazs›n.

fiöyle düflün: Kaplumba¤an›n oldu¤u yere varmak

için önce o yolun yar›s›n› almal›s›n. Yolun yar›s›n› al-

mak için onun da yar›s›n› alman gerekir. Yolun dörtte

birini almak için  önce onun da yar›s›n›, yani yolun se-

kizde birini alman gerekmez mi? Sekizde biri almak

için 16'da bir, onu almak için 1/32'si, onu almak için

1/64'ü, onu almak için 1/128'i vs yol almak gerekir.

Yani, bir toz kadar yol alabilmeniz için, önce onun da

yar›s› kadar yol alm›fl olmak gerekece¤i için yerinizden

k›p›rdaman›z dahi olanakl› de¤il. Kaplumba¤a hakl›.

Onu asla yakalayamazs›n!” deyip huzur içinde yoluma

devam ettim. Sonradan ö¤rendi¤ime göre Aflil, asla

kaplumba¤ay› yakalayamayaca¤›na tam ikna olma-

m›fl olmakla birlikte, yar›fla devam etmek istememifl ve

yenilgiye katlan›p fl›mar›kl›k yapt›¤› için özür dilemifl.

Ben ise, yolda kafam› bu konulardan ar›nd›rm›fl, ka-

vak yelleri ve kufl ›sl›klar›yla giderken Cahit Arf Hoca-

ma rastlad›m. Bir a¤ac›n alt›na oturmufl Gauss ile

Öklid'in 5. aksiyomunu tart›fl›yorlard›. “Merhaba ca-

hil çocuk” dedi.  “Duydum Aflil'i kand›rm›fls›n›z”. Ben

daha yok mok demeden bir güzel “Asl›nda Ze-

non'dan beri köprünün alt›ndan çok sular geçti” ile

bafllayan k›sa bir nutuk att›.  “Haydi Aflil'le kaplum-

ba¤ay› anlad›m da, sen nas›l olur da limit  kavram›

yarat›ld›ktan sonra bile böyle düflünürsün?” dedi.

Sonra 1/2+1/4+1/8+...=∑1/2n=1 oldu¤unu nas›l

unuttu¤umu ve beni zaten okuldayken de gözü-

nün tutmad›¤›n› söyleyip kendi ifline döndü. Ben

utanm›fl, kafam› tekrar bu konuya vermifl giderken,

Aflil'in, benim de¤il Zenon'un kurban› oldu¤unu

fark ederek sevindim ve Bu Zenon Paradoksu'nu

sizlere anlatmaya karar verdim.  

Ama önce Aflil'i cep telefonundan aray›p, “yar›fltan çe-

kilme” diye uyard›m. Çok geçmeden kaplumba¤a

arad›; “iyi ama bu Zenon denen flahsiyete inanmakla

nerede hata yapt›m ben” dedi.  ‹htiyar kaplumba¤a,

gençlik y›llar›ndan, Zenon ile flahsen tan›fl›yordu. Köp-

rülerden ve sulardan söz etmek onu k›rar diye, Aflil'le

aralar›ndaki mesafenin gittikçe küçülece¤inden, bir

süre sonra s›f›ra inece¤inden dem vurarak art›k limit

kavram›n›n sayesinde bu tür paradokslardan kurtul-

du¤umuzu dolayl› olarak anlatt›m. Hatta  k›saca son-

suz küçük kavram›ndan ve bunlar›n sonsuz toplam›-

n›n sonucunun sonlu olabilece¤inden dem vurdum. 

Ancak Aflil, kaplumba¤aya karfl› çok sayg›l› davran›yor-

mufl: “matematikçilerden korkulur arkadafl” diyormufl

sa¤a sola. Ben de kaplumba¤a'n›n yalanc›s›y›m.
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