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“Radyoaktif” Yüklemler

‹ngilizce ö¤renmeye bafllayanlar›n

kabusudur. Hepsinin geçmifl zaman›n›n

sonu ‘ed’ ile biten (Ör: yard›m etti –

helped) normal yüklemlerin yan›s›ra,

kural d›fl› yüklemlerin geçmifl zaman

formlar›n›n ne olaca¤› belli de¤il. (ör:

get-got; buy-bought). Ama hâlâ pes

etmemifl olanlar sevinebilirler. Harvard

Üniversitesi’nden bir matematikçi,

yard›mlar›na kofluyor. Tabii biraz

beklemeleri gerekecek.

Erez Lieberman adl› matematikçinin

gelifltirdi¤i formül, kurald›fl› bir

yüklemin ne zaman normal yüklemler

saf›na kat›laca¤›n› öngörüyor. Formül,

yüklemlere (Parçac›k fizi¤inde karars›z

a¤›r parçac›klar›n, radyoaktif

bozunmayla daha küçük ama kararl›

parçac›klara bölünmesinde oldu¤u gibi)

“yar›lanma ömürleri” biçiyor. Yani belli

bir gruptaki kural d›fl› parçac›klar›n

yar›s›n›n ne kadar sürede normal

yüklemlere dönüflece¤ini hesapl›yor. 

Yar›lanma ömrü, yüklemin ne kadar

popüler oldu¤una ba¤l›: ne kadar s›k

kullan›l›yorsa, normale dönüflmesi o

kadar uzun zaman al›yor. Örne¤in,

‘have’ ve ‘hold’ yüklemlerinin geçmifl

zamanlar› kural d›fl› (‘had’ ve ‘held’).

Ama have yükleminin kullan›m›,

’hold’unkinden 100 kat daha fazla.

Dolay›s›yla, ‘held’ in ‘holded’ haline

dönüflmesi  için geçecek zaman›n

yaln›zca 5,400 y›l olmas›na karfl›l›k,

‘had’in ‘haved’ haline gelmesi, 7 kat

daha uzun zaman alacak, yani 38.800

y›l sonra gerçekleflecek.

Formülünü oluflturmak için Lieberman,

Eski ‹ngilizce’den ço¤u art›k

normalleflmifl olan 177 kurald›fl› yüklem

seçmifl ve bunlar› modern ‹ngilizce’de

hangi s›kl›kla (normal biçimde) ortaya

ç›kt›klar›na göre gruplara ay›rm›fl.

Normalleflmifl formlar›n modern dilde

ortaya ç›k›fl s›kl›¤›yla, kural d›fl›

formlar›n kaybolufl süreleri aras›nda da

bir iliflki belirlemifl. 

Bundan sonra normallerin seviyesine

inecek s›rad›fl›lar›n, ‘slink’ (sürünerek

ilerlemek, sinsice yürümek) gibisinden

az kullan›lanlar olmas› bekleniyor.

Belki de birkaç bin y›l sonra da  “That

was an interesting story I just readed”

(Az önce okudu¤um, ilginç bir

hikayeydi) demek normal olacak.

Burada daha ilginç olan, kurald›fl›

yüklemlerin en ilginçlerinden biri

olarak tüm zaman kipleri hep ayn› olan

olan (read) yükleminin de normale

dönüflü anlam›na gelmesi. Ne diyelim,

bu televizyon ça¤›nda okumak da art›k

o kadar s›k kullan›lan bir yüklem

olmuyor sanki. 
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Tembelli¤e 

Matematik Deste¤i

Bekledi¤iniz otobüs gelmek bilmedi,

“biraz daha, haydi biraz daha” dediniz,

ama sonunda sabr›n›z taflt›, “yürürüm

daha iyi” dediniz. ‹yisi mi, siz szi olun;

gelecek sefer otobüsünüzü bekleyin.

Matematikçilere göre hemen her

zaman en iyi strateji bu!

Harvard Üniversitesi’nden matematikçi

Scott Kominers ve ekip  arkadafllar›,

yolunuzun üstündeki her durakta,

acelesi  olmayan bir otobüsü ne kadar

beklemeniz gerekti¤ini gösteren bir

formül ç›karm›fllar. 

Kominers, “San›r›m pek çok

matematikçi ifle gelirken bu sorunu

kafas›nda flöyle bir çevirmifltir; ama

flimdiye kadar bir çözüm üreten yok”

diyor. 

Oysa Harvard ekibi, çözümün hayret

edilecek kadar basit oldu¤unu görmüfl.

Her iki seçenek de eflit çekicilikte

oldu¤unda “tembelli¤i seçin” diyor.

“Ne kadar h›rslansan›z da, ilk

durakta beklemeniz en iyisi.” Ancak

Kominer, otobüs seferleri aras›ndaki

sürenin bir saati aflt›¤› ve

gidece¤iniz yerin ancak bir

kilometre oldu¤u ekstrem

durumlarda formülün “yatt›¤›n›”

kabul ediyor. 

“Ama, e¤er yürümeyi seçerseniz”

diyor, “karar›n›z› durakta beklemeye

bafllamadan önce vermelisiniz”.

Kominers, ifle gidifl-eve dönüfl

rutinini neden de¤ifltirdi¤ini flöyle

aç›kl›yor: “Çünkü, gidece¤iniz yere

yine de beklemedi¤iniz otobüsten

sonra varacaks›n›z; ama hiç olmazsa

bu, bir hayli bekleyip yola

koyulduktan sonra otobüsünüzün

yan›n›zdan süzülüp geçmesini

seyretmekten daha az sinir bozucu”. 

New Scientist, 26 Ocak 2008
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