
Fraktaller (ve bir örnek vaka olarak akciğerler)

Doğadaki  fraktal  yapıların,

bildiğimiz kadarıyla, farkına varan ilk kişi

da  Vinci.  Bir  ağacın  herhangi  bir

yükseklikteki dallarının toplamının gövde

ile  aynı  olacağını  iddia  ediyor  veya  bir

şekilde fark ediyor. Ağaç çizebilmek için bu

türden  bir  şeyi  fark  etmesi  gerekiyor  da

denilebilir.  Yani,  bir  ağaç  herhangi  bir

noktada  dallandığında,  verdiği  dalların

toplam  hacmi  gövdenin  hacmine  eşit

olacaktır  diyor.  İki  eşit  dala  ayrılan  bir

ağaçta dal/gövde yarıçapı oranı da  √2/2 yani yaklaşık 0.707 olacaktır. Bugün bunun

birçok bitki türü için geçerli olduğunu biliyoruz. 

1900’lerde  fraktaller  birden

popülerleşiyor.  Koch  eğrileri,  kar

taneleri  çıkıyor.  Sierpinski  üçgenleri

çıkıyor.  Basit  bir  geometrik  işlem  ile

bir  parçadan  kendisine  benzeyen

parçalar üretmek ve bunu tekrar tekrar

yapmak.  Felix  Hausdorff  bu  şekil  de

üretilen nesnelerin çok formel şekilde

tanımlanabileceklerini  fark  ediyor.

Hacimlerinin,  yüzey  alanlarının  veya

ayrıt uzunluklarının ne olacağını onlarca işlem sonrası için bile söyleyebiliyoruz.

da Vinci notları

Ayrıntı



Temel formüller

V(n) = V0 x vn n’inci turdaki hacim; v hacim değişim katsayısı

S(n) = S0 x sn n’inci turdaki yüzey alanı; s yüzey alanı değişim katsayısı

L(n) = L0 x ln n’inci turdaki birim uzunluk; l boyut değişim katsayısı

C(n) =  Vo – V(n) n’inci turdaki boşluk/cavity



Menger Sponge – Her bir küpün 27 ufak küpe ayrılıp en ortadaki 7 küpün çıkarılmasıyla oluşturuluyor.
Hacim 20/27 oranında azalıyor her döngüde.

Bildiğimiz  gibi,  nesnelerin  boyutları  değiştikçe  yüzey/hacim  veya  çevre/alan

oranları  da  değişiyor.  Bunu  da  ciddiyetle  ilk  fark  eden  kişi  Galileo’dur.  Hayvanların

kemiklerinin dayanıklılığı  alanla yani uzunluğun

karesiyle  (l2)  orantılıyken  taşımaları  gereken  yük

uzunluğun küpüyle (l3)  ile  orantılıdır.  Bu sebeple

büyük hayvanların bacakları aynı oranda değildir,

çok daha kalındır. Fil bacakları ke di bacaklarından

çok daha kalındır  vücuduna oranla.  Aynı şekilde

kedi  bacakları  da  fare  bacaklarından  çok  daha

kalındır. Benzer bir analoji fare ve karınca arasında

da  kurulabilir  ancak  karşılaştırılan  tarafların

birinin  memeli  diğerinin  böcek  olduğu

unutulmamalıdır.  Bambaşka  materyaller  ve

kuvvetler etkisindedir ilgili uzuvlar.

Koch Curve



Koch Eğrisinin Fraktal Özellikleri

Koch eğrisinin ilk hali bir çizgi parçasıdır. Her turda her bir çizgi parçası üçe bölünür

ve ortada kalan parçadan bir eşkenar üçgen uzatılır. Başlangıçta sadece bir tane çizgi

vardır  ve  boyuna  1  br  diyebiliriz.  İlk  döngü  sonunda  4  çizgi  vardır  ve  her  birinin

boyutu 1/3 br’dir.  Bir sonraki turda 16 çizgi vardır ve her biri 1/9 br’dir.  Yani,  her

döngüde,  parça  sayısı  dört  katına  çıkarken  her  bir  parçanın  uzunluğu  üçte  birine

düşmektedir.  N  (bir  doğal  sayı  olmak  üzere)  tur  sonunda  şeklin  toplam  uzunluğu

(4/3)N br olacaktır. Başlangıç uzunluğumuz 1 birimdi. Bu şekilde üretilen nesnelerin

fraktal  boyutu  (log4)/(log3)  =  1.262  olacaktır.  1  boyutlu  değildir,  2  boyutlu  da

değildir. Daha yakından baktıkça daha uzun görünen bir tür eğridir.

Bir  küpü 27 eşit  parçaya ayırdığımızda her bir  parça orijinalin üçte biri  uzunlukta

olacaktır Koch eğrisinde olduğu gibi. Fraktal boyut ise (log27)/(log3)= 3 olacaktır. Üç

boyutlu bir nesnedir çünkü küp. Uyguladığımız işlem de hiçbir parçayı eksiltmediği

için boyut değişmemektedir. Eğer Menger süngeri gibi bir işlem uygulasaydık toplam

parça  sayımız  20,  her  bir  parçanın  uzunluk  oranıysa  1/3  olacaktı.  Yani  fraktal

boyutumuz (log20)/(log3) = 2.727 çıkacaktı.

Özetlemek  gerekirse,  kendine  benzer  yapılarda,  parça  sayısı  ve  parça  boyutu

arasındaki logaritmik ilişki bize fraktal boyutu vermektedir.

Galileo’nun fikirlerini Julian Huxley, D’arcy Wentworth Thompson gibi isimler

çalışıyorlar. Allometry diye geçiyor bu alan ve izometriden farklı her durum allometri

olarak adlandırılıyor. Memelilerin beyin büyüklükleri vücutlarıyla allometrik örneğin.

(BodySize)3/4 ile orantılı  beyin boyutu. Daha küçük canlıların, orantısal  olarak, daha

büyük beyinleri var yani. Örneğin, farelerin beyinleri vücutlarının kırkta biri ağırlığa

sahipken, atlarınki 1/600 oranına sahip.



Doğada bu türden binlerce ilişki bulunmaktadır. Köpeklerin gözleri boyutlarıyla

izometrik değildir  mesela,  üç kiloluk bir chihuahuanın gözleri  ile seksen kiloluk bir

mastifin gözleri  arasındaki boyut farkı ayrıntı denecek kadar azdır:  9.5 mm vs 11.5

mm

Balıklar için de benzer bir durum geçerlidir. Her boyutta balık gözü yoktur. Bazı

spesifik boyutlar vardır ve birçok farklı balıkta karşımıza tam aynı boyut çıkar. Ufak

balıkların ve köpeklerin genelde pörtlek gözlü olmasının sebebi budur.

Bu türden bir allometrinin neden oluşmak zorunda olduğunu D’arcy Thompson,

On Growth and Form’da, çok güzel anlatmaktadır. Bir sinek boyutundaysanız, ufak bir

su  damlasının  yüzey  gerilimi  çoğu  durumda  yerçekiminden  büyük  bir  kuvvet

olacaktır  sizin  için.  Bir  su  damlasına  ayaklarınızı  yerleştirip  tavandan  aşağı

sarkabilirsiniz örneğin. Kütle arttıkça, daha doğrusu ölçek büyüdükçe, yüzey gerilimin

etkisi neredeyse sıfırlanır ama kütleçekim çok daha fazla hissedilir olur.

0.5 cm yarıçaplı cam kürelerle misket oynayabilirsiniz ancak 30 cm yarıçaplı bir

cam küre birkaç cm yükseklikten bırakıldığında bile tuzla buz olacaktır. Bir fil birazcık

bile zıplayamaz, öte yandan bir karınca kilometrelerce yüksekten düşse sakatlanmaz.

Farklı boyutlardaki iki kürenin bile benzer şekilde davranmadığı bir gerçeklikte

elbette her yerde allometriler karşımıza çıkacaktır. Bir ölçekte geçerli olan oranlar, bir

diğerinde tamamen işlevsiz olacaklardır. Ve tersten düşündüğümüzde de fark edeceğiz

ki, her türden canlı ancak belli bir boyut aralığında mümkündür. Bir memelinin olası

en alt  ve üst sınırı  neredeyse tamamen belirlenmiştir pratik sebeplerle.  Memelilerin

harcamaları  gereken  enerji  ve  vücut  büyüklükleri  arasındaki  oran  ölçek  azaldıkça

artmaktadır  ve  belli  bir  ağırlığın  (20  gr  civarı)  altına  düşen  memelilerin  sürekli

beslenmeleri gerekmektedir. Birçok bebek canlıda da olan durum aslında bundan pek

farklı  değildir.  Ufak  ölçekteki  memeliliği  sürdürebilmek  için  çok  fazla  enerji

gerekmektedir.

Memeliliğin alt sınırını enerji  ihtiyacı belirlemekteyken, üst sınırı da oksijenle

kurduğumuz ilişki belirler.  Memeliler ciğerli  canlılardır,  akciğerleri vardır.  Vücuttaki



herhangi bir hücrede bir oksijen molekülü gördüğümüzde biliriz ki (sindirim değil de

solunumla sisteme girdiğini varsayarsak) o molekül bir noktada akciğerden geçmiştir.

Bir böcekte bu durum söz konusu değildir, merkezi bir solunum sistemi yoktur, her

türden  hücre  etraftan  alır/süzer  havayı.  (Sinir  sisteminin  merkezileşmesi  gibi

duyuların,  solunumun,  dolaşımın,  boşaltımın  merkezileşmesi  de  gerçekleşmiştir

doğada.)

Memeliler  büyüdükçe  ciğerlerinin  yüzey alanı ve  hacmi arasındaki  ilişki  (S/V

oranı)  verimsizleşmeye  başlar.  Bunu  anlamak  için  elimizde  bir  tane  1  metre

yarıçapında  top  yapacak  kadar  metalimiz  olduğunu  düşünebiliriz.  Bu  topun  hacmi

(4/3pi) metreküp olacaktır. Yüzey alanı ise 4pi metrekare. Eşit materyalden yarıçapı 10

cm  olan  1000  tane  top  elde  edebilirdik  ve  bu  topların  her  birinin  yüzey  alanı

(4pi)*(0.01)  olacaktır,  yani  orijinal  değerin  yüzde  biri.  Ancak  bu toplardan  bin  tane

olacaktır,  yani  alan/hacim  oranımız  topların  boyut  oranı  kadar  artmış  olacaktır.  1

cm’lik toplar üretirsek on kat daha artar alan/hacim oranımız. Bu böyle devam edip

gider ve bir yerlerde yüzey alanı teorik olarak sonsuza ulaşır. Sindirim de bunun bir

örneğidir. Nesneler ufalandıkça enzimlerle etkileşecek daha fazla yüzey alanı açılır.

Doğada bu sayılar teorik sınırlara kadar gidemezler çünkü parçası oldukları bir

takım  biyolojik  (kimyasal,  fiziksel)  süreçler  vardır.  Örneğin  bir  damarın  ne  kadar

incelebileceğinin  belirleyicisi  soyut  matematik  değil  o  damarda  gezinen  kan

hücrelerinin boyutlarıdır. Oksijen molekülünden daha küçük bir alveol mantıksızdır.

Potasyumu iletemeyecek kadar küçülmüş sinir hücreleri de anlamsız olacaktır. Doğada

sınırlar vardır. Alt sınırlar ve üst sınırlar.

Bu sınırlar aralığında mevcut stratejileri uygulayıp durur doğa. Aristoteles’in de

dediği gibi doğanın bir şeyleri değiştirmesi iki sebeple olur, ya gereklidir ya da daha

iyidir. Mümkün olduğu sınırlar içinde de bir damar veya kök hücresi hem gereklidir

hem daha iyisi yoktur.



Akciğerlere kısa bir bakış

Akciğerlerin  bir  tarafı  açık  havaya  bakarken  diğer  tarafı  kan  dokuyla  temas

halindedir.  Ektoderm  ve  mezoderm  tabakalarının  birbirleri  içine  girmesiyle

oluşmuştur. Embriyo üç dört haftalıkken başlar ciğer boşluğunun oluşması. Önce ufak,

boru şeklinde bir açıklıktır. Sonra ikiye dallanır, ileride sağ ve sol akciğere dönüşecek

şekilde. Birkaç hafta sonra ise sağ akciğere dönüşecek kısım üç parçaya ayrılır, soldaki

ise iki -çünkü solda bir de kalp vardır.

Fraktallerin doğası üzerine

Fraktaller  matematiğin  nesnesi  olmadan  çok  önceden  beri  doğanın

nesnesiydiler. İnsanlığın da fraktallerle tanışması matematik üzerinden değil bir takım

nesnelerle  kurdukları  bağlar  üzerinden  oldu.  Yerleşim  yerlerinde  veya  çizgilerinde

ortaya çıktı fraktaller. El abrazo de la Serpiente’de diyor ki “Batılının gözünde nehrin iki

ucu vardır. Ama gerçekte nehrin sonsuz ucu vardır.” ve eğer ilgili kültürün filmdeki



tasvirlenme şekli gerçeği birazcık bile yansıtıyorsa mitolojilerinin önemli bir bölümü

yılanları ve ağaçları ve sarmaşıkları da nehirler gibi tasvirlemekten geçiyor. Yılanları

da  bir  sürü başı  olan  canlılar  gibi  düşlüyorlar.  Anlatılarının  temelinde,  bir  şeylerin

parçalara ayrılması ve birleşmesi teması yatıyor.

İslam  sanatının  çizgilerinde  de  karşımıza bir  sürü fraktal  çıkıyor.  Hem, doğal

nesneleri  andırdığı  için,  göze  hoş  geliyor;  hem  de  basit  bir  takım  kurallardan

türetilebildikleri için bir tür evrensel nizamı akla getiriyor.

   

 

Hindistan’da  kōlam olarak karşımıza çıkıyor fraktaller. Hilbert eğrisinden veya

Turing örüntüsünden pek bir farkı yok bazılarının. Yine, hem çok doğal görünüyorlar

hem çok basit hem de çok karmaşık.



Müzikte karşımıza çıkıyor. Bir Koch eğrisinin görsel nesneler arasındaki uzamsal

ilişkileri  kullanarak  yaptığını  sesler  arasındaki  zamansal  ilişkilerle  yapıyor  şarkılar.

Düşük frekanslı (uzun vadede az değişen) bir örüntüyü ana tekrar (main riff) olarak

kullanıyor  birçok  şarkı  ve  ona  ufak  süslemeler  yaparak  daha  zengin  bir  form  elde

ediyor.

Fraktaller ile genelde matematikçiler uğraştıkları için onları matematiksel birer

nesne  olarak  görme  eğilimi  var.  Matematik  keyfi  önermelerin  sonuçlarını  takip

etmekle ilgilenir. Doğada ise keyfi önerme yoktur. Bir bilimin keyfi önermesi, diğerinin

asıl sorusu haline gelir. Tomurcukların hangi örüntülerle çıkacağını formüle dökmeye

çalışan birisi alttaki biyokimyasal süreci düşünmek zorunda değildir. Ancak o formül

bir kere verilince birileri onun kimyasını da anlamaya çalışacaktır. Ve o kişi de atomun

elektron dağılımlarını kafasına takmayacaktır.

Matematiksel  nesnelerin  nasıl  ortaya  çıktıklarını  açıklamak  zorunda  değiliz.

Onları oldukları gibi kabul edip işlem yapabiliriz. Ancak doğal nesnelerin nasıl ortaya

çıktıkları sorusu bilimlerin asıl  sorusudur. Örneğin Turing (1952) hayvan desenleri,

bazı embriyolojik safhalar ve hücre bölünmesi için bunu yapıyor. Bu olguların bilinen

kimyasal  ve  fiziksel  süreçler  ile  nasıl  bağdaştırılabileceğini  gösteriyor.  Rastgele  bir

karmaşıklıktan kimyasal dalgalar türetecek ufak eğilimler ekliyor sisteme.

Fraktallerle ilgili matematiği doğal nesnelere uygulamaya çalıştığımız an birçok

şeyi soyutluyoruz.  İlk olarak,  fraktalleri  veya onların matematiksel karşılıklarını bir

tür  doğa  kanunu  olarak  betimleyip  nesnelerin  ona  yakınsadığını  veya  onu  taklit

etmeye çalıştığını söylüyoruz. Doğadaki herhangi bir süreç fraktal olmaya çalıştığı için

fraktal  olmuyor.  O an  yürütülen  bir  iş  var  ve  onun  parçası  olarak  fraktaller  ortaya

çıkıyor. Örneğin, bir yıldırım hava ve toprak arasında oluşan gerilimi en kısa şekilde

sonlandırmak  istiyor.  Bu  sebeple  gerektiğinde  dallara  ayrılıyor  ve  o  dallar  da

gerektiğinde daha fazla dala ayrılıyor.  Bitki kökleri de toprakta kaynaklara erişmeye

çalışırken fraktaller ortaya çıkarıyor. Bir sürü farklı yöne gidebilecekken birbirlerinden

haberdarmış gibi davranıyor kök hücreleri.



[Birbirlerinden aslında haberdarlar.  Aynı kaynağa yönelen nesneler,  sadece bu

kaynağın değişmi aracılığıyla bile birbirleriyle bir tür “iletişim” içine girerler. Doğadaki

patikalar  bu  türden  bir  iletişimin  sonucudur.  Bir  noktadaki  besin  veya  kaynak,

herhangi  bir  kök  dokusuyla  temasa  geçtiğinde  diğer  kökler  için  yönelecek  bir  şey

kalmıyor ve mecburen birbirlerinin yollarından çekiliyorlar. Bu türden “bilinçsiz” veya

“yönelimsiz”  (unintentional)  bir  iletişim  teorisi  olmadan  doğaya  bakmak  mümkün

değildir.  Doğadaki  her  nesne  bir  tür  iletişim  halindedir  ancak  çoğu  durumda  bu

iletişim  çok dolaylı  ve  gözlemlenmesi  zordur.  Köklerin  veya aynı nişi  sahiplenmeye

çalışan  farklı  türlerin  hareketlerini  “organize”  kılan  şey  kaynaklardır.  Hareketleri

kaynaklara  göre  şekillenir.  Bu  sebeple  davranış  örüntülerinde  gözlemlediğimiz  bir

düzenlilik aslında kaynaklardaki bir düzenliliktir. Burada kaynak biraz geniş anlamıyla

kullanılmıştır.

Bulutsuz  bir  günde  gökyüzündeki  uçak  çizgilerini  incelediğimizde  bazılarının

tamamen alakasız bazılarınınsa paralel veya paralele çok yakın olduklarını fark ederiz.

O  çizgiler  arasındaki  ortaklık  aslında  kaynaklar  arasındaki  ortaklıktır.  İzmir’den

Rize’ye giden bir uçağın Ankara semalarında bırakacağı iz, Sinop’tan Antalya’ya giden

bir uçağınkinden farklı olacaktır. Bu uçaklarla veya izlerle ilgili değildir. Kaynaklarla

ilgilidir. Köklerin veya damarların birbirleriyle çakışmaması da bu türden bir ilişkiyle

mümkündür.

Bir doku kanlandığı anda oraya erişme yolunda olan her türden kan damarına

ihtiyaç  ortadan  kalkar.  Susuz  yer  kalmamıştır.  Susuzluğa  çekilen  nesneler  hareket

etmeyi bırakır. Güneşsiz havada fotosentez yapamayan bir hücre ne kadar bilinçle bu

kararı  veriyorsa  bir  damar  dokusu  da  o  kadar  bilinçlidir  bu  süreçte.  Bilinçle  ilgili

kavramları ne yazık ki nesnel olarak tanımlayacak bir teori yok elimizde. Bu sebeple

bilinçle ilgili her türden nazari konuda bir takım benzetmeler kullanılmalıdır. Thomas

Reid sürekli  bunu kullanır.  Ross Ashby de ucu sonu belli  olmayan tanımlar vermek

yerine bir tane örnek olgu seçer herkesin anlayabileceği sadelikte ve kuramını onun



üzerinden anlatır. Düzgün bir teorinin olmadığı bir alanda tanımlar vermek ne yazık ki

anlamsızdır. En fazla tasvirler ve karşılaştırmalar verebiliriz.

Bu elbette beyin için de geçerlidir. Beynin doku yapma stratejisinin temelinde

hareketi azaltmak vardır. Fire together wire together bunun bir dışavurumudur sadece.

Hareket örüntüleri benzer hücreler birbirlerine fiziksel olarak da dokunmaya çalışırlar.

Sistem benzer hareket eden nesneler bir araya geldiğinde kararlı hale gelir. Beyinde bir

araya gelme yöntemi de bağlantılar kurmaktır. Bu yönüyle kök veya damar hücrelerine

çok benzer. Onlardan ayrıştıkları nokta uzayan kısmın alıcı değil verici kısım olmasıdır.

Beyni  ancak  istatistiksel  yöntemlerle  anlayabiliriz.  Fizikçiler  gazlar  için  bunu

150  yıl  önce  yaptılar.  Çok  basit  bir  düzenekteki  gaz  moleküllerinin  bile  arasındaki

çarpışmaların hesabını veremeyeceklerini anladılar. Bir bilardo masasındaki 4-5 tane

topun  hareketini  hesaplamak  bile  birkaç  zaman  aralığı  sonrasında  imkansıza

dönüşüyor. Ufacık bir balonda bile milyar kere milyar tane böyle molekül var. Ancak

yine de bir şeyler söyleyebiliriz bu moleküllere dair. Ortalama hızlarını söyleyebiliriz.

Bir takım eğilimlerini söyleyebiliriz. Sisteme ne yaparsak nasıl bir sonuç alacağımızı

söyleyebiliriz.

Bu  istatistiksel  anlayış  sanıldığından  çok  daha  basittir.  Ancak  beyinle  veya

zihinle ilgili aradığımız cevaplar orada değildir. Zihni anlamak için formu anlamamız

gerekir.  Sinir  hücreleri  sadece  aradaki  bağlantılardır.  Bir  bitkinin  karmaşık

yeteneklerini anlamlandırabilmek için ksilem ve floem -iletim- demetlerine bakmak

gibi bir hayvanın karmaşık davranışını anlamak için aradaki bağlantılara bakmak.

Birkaç  temel  istatistiksel  kural  sinir  hücrelerini  önemli  ölçüde  modellemeye

yetecektir. Bu konuda fizyolojik düzeyde çalışan araştırmacıların verdikleri modeller de

bu  türden  çok  basit  ve  yerel  modellerdir.  Örneğin,  Diffusion-Limited  Aggregation

modelleri var sinir hücreleri için, bir çözeltideki birikim modeli sadece. Kristalleşme ile

aynı  neredeyse.  Sinir  hücrelerinin  davranışını  daha  iyi  açıklayan  modeller  de  daha

karmaşık  olmayacaktır.  Çünkü  sinir  hücreleri  basit  organizmalardır.  Bir  sinir

hücresinin  bakış  açısından  hayat  bizimkinden  pek  farklı  değildir  ancak  çok  daha



kolaydır  çünkü  çok  daha  az  olasılık  vardır.  İçsel  dengesini  (homeostas)  muhafaza

etmeye  çalışır.  Bir  sinir  hücresini  öldüren  ve  güçlendiren  koşullar  çalışılarak  daha

nesnel bir bakış sağlanabilir davranışları hakkında.]


