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Elinize ka¤›ttan ince bir dikdörtgen
flerit al›n, iki ucundan tutup bükün ve
sonra da bu uçlar› birlefltirin. Tutmakta
oldu¤unuz bu ka¤›ttan nesne, bir
Möbius fleridi. Matematikteki sonsuz
iflaretinin üç boyutlu biçimini alm›fl
olan bu flerit, asl›nda son derece basit
görünmekle birlikte, önemli bir özelli¤e
sahip. Parma¤›n›z› fleridin bir kenar›
boyunca gezdirdi¤inizde, hangi
do¤rultuda bafllarsan›z bafllay›n, her
zaman bafllad›¤›n›z noktaya geri
döneceksiniz. Ya da parma¤›n›z›
kald›rmadan fleridin bir yüzeyi boyunca
dolaflt›rmaya bafllarsan›z, bafllang›çtaki
dikdörtgenin her iki yüzeyini de
katetmifl oldu¤unuzu farkedeceksiniz!
1858 y›l›nda iki Alman matematikçi ta-
raf›ndan ayr› ayr› keflfedilen (ancak yal-
n›zca birinin ad›n› alan) bu flerit, sanat-
ç›lara esin kayna¤›, matematikçilere bir-
çok konuda yard›mc› olmufl, ama ken-
disini tan›mlama çabalar›na da bunca
y›l direnmifl. Az önce sözünü etti¤imiz
ifllemi, bir de çok daha enli bir ka¤›t
parças›yla deneyin. Uçlar› birlefltirmek
neden bu kadar zor? Soru bu kadar
basit, ama matematikçileri y›llard›r
u¤raflt›ran da özünde bu... Yani çok
yak›n zaman öncesine kadar.
Matematik ve sanat, Möbius fleridini
birbirlerinden ba¤›ms›z olarak, ama
ayn› flekilde keflfetmiflti: ka¤›tla
oynayarak. August Möbius keflfini
Paris’teki Bilimler Akademisi’ne
sunduktan y›llar sonra ‹sviçreli sanatç›
Max Bill de, 1936 tarihli heykeli

“Sonsuz Kurdele”yi yaparken, yeni bir
flekil ortaya ç›kard›¤›n› düflünmüfltü.
Möbius fleridi o zamandan bu yana çok
say›da resim-heykel sanatç›s›, mimar,
edebiyatç›, hatta lunapark tasar›mc›s›na
bile esin kayna¤› oldu. fieridin genel
biçimi hem M. C. Escher gibi sanatç›lar
hem de matematikçiler taraf›ndan
oldukça iyi kavranm›fl olmakla birlikte,
hiç kimse bu biçimi belirleyen, yüzeyin
tam olarak neresinden büküldü¤ünü,
ve hangi derecede büküldü¤ünü
aç›klayan matematiksel denklemleri
çözememiflti. Ka¤›d› k›v›r›p bükmek,
flerit içinde depolanan enerjiyi art›ran
bir gerilim oluflturur. Kökleri 1930’lu
y›llara kadar uzanan denklemlerse,
fleridin bu enerjiyi en aza indirmek için
nas›l bir düzenlemeye gitti¤ini aç›klar.
Sorun, bunlar› çözecek matematiksel
araçlar›n flu ana kadar bulunamam›fl
olmas›. 
University College London’dan Eugene
Starostin ve Gert van der Heijden bu
araçlar› ilginç bir biçimde elde ettiler;
birtak›m diferansiyel denklem
gruplar›n› (Euler-Lagrange

denklemleri) çözmede ifle yarayan,
ancak Möbius problemine daha önce
hiç uyarlanmam›fl 1989 tarihli bir
kurama yöneldiler. Kuram›n farkl›
oranlardaki Möbius fleritlerinin biçimle-
rini, üstelik fleridin yass›laflarak bir efl-
kenar üçgen oluflturdu¤u kritik s›n›ra
kadar ve kesin biçimde öngörüyor ol-
mas›, hem araflt›rmac›lar› hem de mate-
matik dünyas›n› oldukça flafl›rtan bir
sonuç oldu. Hesaplamalar, genifl fleritle-
rin Möbius fleridi haline gelmedeki ba-
flar›s›zl›klar›n› da aç›kl›yor. Buna göre
fleridi bükmek için gerekli enerji, enli
fleritler için daha fazla olacak, malze-
menin gerilim kuvvetine dayanamad›¤›
noktalardaysa katlanma ve k›vr›lma
oluflacakt›r. 
Ancak Starostin’in matematikçi olma-
yan biliminsanlar›na bir uyar›s› var:
“Bu, sözkonusu matematiksel kuram›n
uygulanmas›na ilk örnek. Di¤er bilim
topluluklar›, sözgelimi mekanik uzman-
lar›n›n kuram›n varl›¤›ndan bile haber-
leri yok.” Modelin, birçok alandan bili-
minsan›n›n ifline yarayaca¤› düflünülü-
yor: “Denklemler, k›vr›l›p bükülebilen
herhangi bir dikdörtgen fleride uygula-
nabilir” diyor matematikçi John Mad-
docks (‹sviçre Federal Teknoloji Ensti-
tüsü); “en basitinden, karbon fleritlerin-
den yap›lan karbon nanotüpler aç›s›n-
dan oldukça yararl› olabilir. Ayn› yakla-
fl›m, biyolojik moleküllerin biçimlerini
anlamada, ya da ahizenin kablosunun
neden hem sola hem sa¤a k›vr›ld›¤›n›
aç›klamada devreye girebilir.”
Starostin’in bak›fllar›ysa Möbius fleridi-
ni çoktan terketmifl. “Ayn› kuramdan,
dikdörtgen olmayan biçimleri aç›klama-
da da yararlan›labilir; sözgelimi marul
yapra¤›n›nki gibi olanlar›n›. Modelin k›-
r›flma olgusunu bile aç›klamas›n› umu-
yoruz” diye anlat›yor.
“Bu hesaplamalar, matematik tarihinin
klasikleri aras›nda yer alacak” yorumu-
nu yapan Maddocks, probleme do¤ru
araçla yaklaflman›n matematikçilerin
neden bu kadar uzun zaman›n› ald›¤›-
na flafl›ranlardan. “Gerçi” diyor, “uygu-
lanabilir bir kuram›n ortaya ç›k›fl›yla
çözüm aras›nda geçen 18 y›l, matema-
tiksel zamanda bir göz k›rpmas› de-
mek.”
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