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Matemati¤in K›sa Bir Tarihi-V
Dördüncü Dönem: Klasik Matematik Dönemi (1700-1900)
Ali Ülger* / aulger@ku.edu.tr
● Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813) ‹talya’da Turin’de
do¤muﬂ, meslek hayat›n›n büyük bölümünü Berlin ve Paris’te
geçirmiﬂtir. ‹talya’da do¤mas›na
ra¤men Frans›z matematikçisi
olarak bilinir. Lagrange cebirsel
denklemlerin çözülebilirli¤ine,
Lagrange
mekani¤e, diferansiyel denklemlere ve varyasyon hesab›na önemli katk›lar yapm›ﬂt›r. Fikirleri ve yöntemleri bugün de kullan›lan
bir bilim adam›d›r.

lk yaz›m›zdaki s›n›fland›rmaya göre matemati¤in dördüncü dönemi, 1700’le 1900 y›llar› aras›n› kapsayan ve matemati¤in alt›n ça¤› olarak
bilinen klasik matematik dönemidir.

‹

Onsekizinci Yüzy›l. Bu yüzy›lda matemati¤e en
önemli katk›lar› yapanlar›n baﬂ›nda Euler, Laplace, Lagrange ve d’Alembert’i sayabiliriz.
● Leonhard Euler (17071783) ‹sviçre’de, Basel’de
do¤muﬂtur. Meslek hayat›n›n
tamam› Petersburg ve Berlin’de geçmiﬂtir. Tarihin en
üretken bilim adam›d›r. Kalkülüsün ortaya ç›kard›¤› olanaklar› say›lar teorisinden
Euler
diferansiyel denklemlere, diferansiyel denklemlerden mühendislik problemlerine uygulayan Euler, 30 bin sayfadan fazla bilimsel
eser üretmiﬂtir. Birikmiﬂ makalelerinin yay›n› öldükten elli y›l sonra bile sürmüﬂtür. Euler’le matematik evrensel boyutlara eriﬂmiﬂtir. Bugün bile birçok matematikçinin yapt›¤› matemati¤in temeli
büyük ölçüde Euler’in çal›ﬂmalar›ndad›r. Euler’le
birlikte analiz, matemati¤in yeni bir dal› olarak
sivrilmiﬂtir; analizin büyükbabalar› Eudoxus ve
Arﬂimed ise, babas› da Euler’dir.

Laplace

● Jean Le Rond
d’Alembert (17171783) Paris’te do¤muﬂ, Fransa’da yaﬂam›ﬂt›r. K›smi diferansiyel denklemleri
ilk inceleyenlerden
d’Alembert
biridir. K›smi diferansiyel denklemleri ve ak›ﬂkanlar mekani¤iyle ilgili çal›ﬂmalar› ve felsefi yaz›lar› d›ﬂ›nda, Diderot’yla birlikte editörlü¤ünü yapt›¤› ünlü 28 ciltlik
“Encyclopédie”nin matematik maddelerinin hemen hemen tümünü d’Alembert yazm›ﬂt›r. Bu eser
Ayd›nlanma’n›n temel eserlerinden biridir.
Bu yüzy›l›n matemati¤i çeﬂitli, kapsaml› ve fikir yönünden zengindir. En büyük zaaf›, matematiksel kesinlik eksikli¤i, çal›ﬂmalar›n günümüzün
standartlar›na göre yar›m yamalak, kusurlu ve
eksik oluﬂudur. Matemati¤in o zamanda eriﬂmiﬂ
oldu¤u düzeyde baﬂka türlü olabilir miydi, bilmiyorum.

● Laplace (1749-1827)
Fransa’da, Normandia’da do¤muﬂtur. Gök ve yer mekani¤i
hakk›nda yazd›¤› 11 ciltlik eseri, mekanik hakk›nda yaz›lm›ﬂ
tüm zamanlar›n en kapsaml›
eserlerinden biridir. “Théorie
Analytique des Probabilités”
adl› kitab› olas›l›k teorisinin ilk
önemli eseridir.

Ondokuzuncu Yüzy›l. Bu yüzy›lda matemati¤e
önemli katk›lar› olmuﬂ çok say›da matematikçi yaﬂam›ﬂt›r. Bunlar›n herbirini teker teker ele al›p, neler yapt›klar›n› anlatmak bu konuﬂma çerçevesinde
mümkün de¤ildir, ayr›ca buna bilgim de yetmez.
Bunun yerine, bu yüzy›lda matematik nereden ne-
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reye geldi sorusuna cevap vermeye
çal›ﬂaca¤›m.

uzay› gibi temel yap›lar› henüz ortaya ç›kmam›ﬂt›. Matris ve vektör
kavramlar› henüz yoktu. (Ama ikili
ve üçlü determinantlar 1680’lerden
beri biliniyor.) Matematiksel fizi¤in
ana teoremleri henüz ortada yoktu;
diferansiyel geometri, topoloji gibi
konular
henüz
do¤mam›ﬂt›.
1800’lerin baﬂ›nda matemati¤in durumu k›saca buydu.
1820’lerde, A. Cauchy (17891855) limit kavram›n› bugün kulland›¤›m›z ﬂekliyle tan›mlay›p türevi, süreklili¤i ve sürekli fonksiyonlar için entegrali
limit kavram› yard›m›yla tan›mlamas›, analizi,
sonsuz küçük kavram›ndan kaynaklanan krizden
kurtarm›ﬂ ve analizin daha sa¤lam temeller üzerine
oturmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.

Sonsuz küçük
kavram›
1960’larda
“nonstandard” analizin yarat›c›s›
ünlü mant›kç›
Robinson
Abraham Robinson taraf›ndan matematikselleﬂtirilmiﬂtir. dy/dx terimindeki dy ve dx “sonsuz küçükleri”nin daha önce sadece
sezgisel bir anlam› vard›.

1800’lerin baﬂ›nda matematik
derin bir kriz içindeydi. Bunun nedeni, Fermat’n›n 1636’da verdi¤i türevin tan›m›nda ve türevin iﬂe kar›ﬂt›¤›
birçok yerde, ne oldu¤u pek iyi bilinmeyen, anlaﬂ›lamayan sonsuz küçük (infinitesimal) kavram›n›n kullan›lmas› ve matematikçilerin bu
kavram› çok tutars›z bir ﬂekilde kullanmalar›yd›. Bu tarihlerde henüz limit kavram›n›n olmad›¤›n› ve türevin limitle de¤il,
“sonsuz küçük” kavram› kullan›larak tan›mland›¤›n› burada belirtmem gerekir. Bu tutars›zl›k çok
eleﬂtirilmiﬂ, özellikle de düﬂünür ve din adam› George Berkeley’in (1685-1753) matematikçilerin tutars›zl›¤›n› ortaya koydu¤u 40 sayfal›k bir
eleﬂtiri kitab› derin etki yapm›ﬂ, birçok matematikçinin
meslek de¤iﬂtirmesine ve matemati¤e karﬂ› tav›r almas›na
Berkeley
neden olmuﬂtur.
1800’lerin baﬂ›nda, fonksiyon kavram›n›n, son
yüz y›ld›r kullan›lagelmesine karﬂ›n, henüz do¤ru
dölek tan›mlanmam›ﬂ olmas› ve her matematikçinin fonksiyonu ayn› ﬂekilde anlamamas› da baﬂka
bir anlaﬂmazl›¤›n ve karmaﬂan›n nedeniydi.
1800’lerin baﬂ›nda süreklilik ve fonksiyon serilerinin yak›nsakl›¤› do¤ru dölek anlaﬂ›lmam›ﬂt›; henüz
düzgün süreklilik ve düzgün yak›nsakl›k kavramlar› ortada yoktu. Entegral kavram› türev kavram›n›n tersi olarak görülüyordu; türevden ba¤›ms›z
entegral ve entegrallenebilirlik kavramlar› yoktu.
1800’lerin baﬂ›nda, bugün matemati¤in en önemli
teorilerinden biri olan kompleks fonksiyonlar teorisi henüz yoktu. Antik Yunan ça¤›ndan kalma ve
çok u¤raﬂ›lan beﬂ sorudan sadece biri çözülmüﬂtü. Onu da
Gauss daha yeni çözmüﬂtü.
Cebirde, beﬂinci dereceden
polinomlar›n köklerinin cebirsel olarak (köklü ifadelerle) çözülüp çözülemeyece¤i
henüz bilinmiyordu. Cebirin
Gauss
grup, halka, cisim, vektör

Cauchy

Weierstrass

Riemann

Cauchy’nin çal›ﬂmalar› sonucu, kompleks
fonksiyonlar teorisi do¤muﬂ ve Cauchy (17891855), Riemann (1820-1866) ve Weierstrass
(1815-1884) gibi yüzy›l›n büyük matematikçilerinin çal›ﬂmalar›yla matemati¤in en temel teorilerinden birine dönüﬂmüﬂtür.
Dirichlet’nin (1805-1859)
1830’larda fonksiyon kavram›n› bugün anlad›¤›m›z anlamda tan›mlamas› matemati¤i
baﬂka bir kargaﬂadan kurtarm›ﬂt›r. Bu da özellikle Fourier
(1768-1830) serileri hakk›nda
tart›ﬂmalar› sona erdirecek, FoDirichlet
urier serileriyle ilgili çal›ﬂmalar›
tekrar baﬂlatacakt›r. Fourier
serileri analizin geliﬂmesinde en
önemli rolü oynayan, bir bak›ma modern matemati¤in do¤uﬂuna neden olan, gerek uygulamalar› gerek matematikteki
merkezi konumu aç›s›ndan
matemati¤in en önemli konuFourier
lar›ndan biridir.
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Weierstrass ve ö¤rencilerinin çal›ﬂmalar› sayesinde, 1850’lerden sonra, düzgün süreklilik, düzgün yak›nsakl›k gibi analizin vazgeçilmez kavramlar› ortaya ç›kacak, fonksiyon serilerinin yak›nsakl›¤› daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
F. Gauss’un (1777-1855) “Cebir’in Temel Teoremi, ya da d’Alembert Teoremi” olarak bilinen
teoremi ispatlamas› bu
yüzy›l›n bir baﬂka önemli
Cebirin Temel Teoremi. Karmaﬂ›k sa- olay›d›r. Bu teorem bugün
y› katsay›l› ve sabit cisimler teorisinden spektolmayan her polino- ral analize kadar birçok
mun karmaﬂ›k say›- teorinin temelinde olan
larda bir kökü var- bir teoremdir.
d›r.
Bütün zamanlar›n en
Ayn› teoremin eﬂdederin bilim adamlar›ndan
¤er bir ifadesi: Katsay›lar› gerçel olan her biri olarak kabul edilen
polinom, en fazla Gauss’un say›lar teorisi,
ikinci dereceden poli- diferansiyel geometri, manomlar›n çarp›m›d›r. tematiksel fizik ve astronomiye katk›lar› bu yüzy›l›n en önemli çal›ﬂmalar› aras›ndad›r.
Bu yüzy›l›n ve bütün zamanlar›n en önemli
matematikçilerinden biri olan Riemann, k›sa yaﬂam›nda, daha sonra herbiri büyük bir teori olacak
bir düzine konuyu baﬂlatm›ﬂ ya da onlara derin
katk›lar yapm›ﬂ, matemati¤e kavramsal bir bak›ﬂ
ve yaklaﬂ›m getirmiﬂtir. Bunlardan birkaç›: Ri-

a

emann entegrali ve entegrallenebilirlik kavram›,
Riemann yüzeyleri, Riemann geometrisi, diferansiyel geometri, say›lar teorisi (Riemann hipotezi),
kompleks analiz (Riemann yüzeyleri, Cauchy-Riemann denklemleri), cebirsel geometri, matematiksel fizik ve daha sonralar› topoloji ismini alacak
olan analysis situs’tür.
Yine bu yüzy›lda, yukar›da sözü edilen, Antik
Yunan ça¤›ndan kalma beﬂ sorunun beﬂi de çözülmüﬂtür. Birinci ve üçüncü sorular›n mümkün olmad›¤› bir Frans›z
matematikçisi olan
Wentzel taraf›ndan
1837’de kan›tland›.
‹kinci sorunun mümkün olmad›¤›, Lindemann’›n 1882 de π
Lindemann
say›s›n›n transandantal (aﬂk›n) bir say› ol- Teorem (Lindeman). π
du¤unun ispat›ndan say›s› 0 olmayan bir polinomun kökü de¤ildir,
sonra anlaﬂ›ld›. Döryani aﬂk›n bir say›d›r.
düncü soru, yukar›da
da söylendi¤i gibi Gauss taraf›ndan 1796’da (p = 17) için ve 1801’de de
di¤er p’ler için tam olarak çözüldü.
Teorem. p bir asal say› olsun. Verilen bir dairenin içine bir düzgün p-genin çizilebilmesi için
gerek ve yeter koﬂul p asal›n›n

ﬂeklinde olmas›d›r.
k = 0 için p = 3’tür, k = 1 için p = 5 ve k = 2
için p = 17’dir.
Bir dairenin içine düzgün bir beﬂgenin çizilebilece¤ini Öklid biliyordu; 7-genin çizilemeyece¤ini Arﬂimed biliyordu. Arﬂimed’den 1800’lere
kadar geçen 2 bin y›lda bu soruda hiçbir ilerleme sa¤lanmam›ﬂt›; bu sorunun çözümü için Gauss’un dehas› gerekiyordu.

b

Riemann Entegrali
Pozitif bir ƒ fonksiyonuyla x ekseni aras›nda
kalan alan› yukar›daki gibi fonksiyonun alt›na
girecek ﬂekilde dikdörtgenlerle kaplayal›m. Ayn›
ﬂeyi fonksiyonun üstünden de yapal›m. E¤er alttaki dikdörtgenlerin alanlar›n›n üsts›n›r›, üstteki
dikdörtgenlerin alanlar›n›n alts›n›r›na eﬂitse, o
zaman ƒ fonksiyonuna entegrallenir denir ve
ƒ’nin a ile b aras›ndaki kalan alan› eﬂit olan bu
say›lardan biri olarak tan›mlan›r.

Öklid’in 5. postulat›na gelince, bu sorunun çözümü için
insanlar›n, “mant›ki tutarl›l›k” ile “fiziki olurlulu¤un”
ayn› ﬂey olmad›¤›n› anlamalar› gerekiyordu. 5. postalat›n
yerine onun z›tlar› olan postulatlar koyarak, Öklid geomet-
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risi kadar tutarl›, iki yeni geometri oluﬂturulabilece¤i Lobachevski (1792-1856), Bolyai (1802-1860) ve Riemann
taraf›ndan gösterildi.
Kummer (1810-1893) ve
ö¤rencilerinin Fermat’n›n büBolyai
yük teoremini ispatlamak için
verdikleri u¤raﬂ sonucu halka teorisi ve idealler teorisi; R. Dedekind (1831-1916) gerçel say›lar›n soyut bir tan›m›n› vermek için yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucu, cisim teorisi; Cayley (1821-1895) ve Sylvester’in (1814-1897) çok say›da
do¤rusal denklemi tek bir denklem olarak göstermek ve çözmek
Kummer

Öklid’in geometri postülalar›:
1. ‹ki noktadan bir do¤ru geçer.
2. Bir do¤ru parças› sonsuza kadar bir do¤ru
olarak uzat›labilir.
3. Bir nokta ve bir do¤ru parças› verilmiﬂse,
merkezi bu nokta olan ve çap› verilen do¤ru
parças›n›n uzunlu¤unda olan bir çember çizilebilir.
4. Bir dik aç› bir baﬂka dik aç›n›n üstüne mesafeler de¤iﬂmeden taﬂ›nabilir.
5. E¤er iki do¤ru üçüncü bir do¤ruyu kesiyorsa ve kesilen do¤runun bir taraf›nda bu sayede elde edilen iki iç aç›n›n toplam› dik aç›n›n iki kat›ndan (yani 180 dereceden) küçükse, o zaman üçüncü do¤ruyu kesen iki
do¤ru yeterince uzat›l›rsa kesilen do¤runun
ayn› taraf›nda kesiﬂirler.

Çok genç ölen iki deha: Niels Henrik Abel (18021829) ve Evariste Galois (1811-1832)

için yapt›klar› çal›ﬂmalar
sonucu matris cebiri; ve
Grassman’›n
(18091877) üç boyuttan çok
R. Dedekind
boyuta geçme çabalar›
sonucunda da vektör uzaylar› do¤du. Bu kavramlar matemati¤e “structuralist” yani yap›sal yaklaﬂ›m› ve bak›ﬂ aç›s›n› getirecektir.

Cayley

Sylvester

Grassman

Bu 1700-1900 aras› dönemi, matematikte büyük ilerlemelerin oldu¤u, çok say›da yeni teorinin
do¤du¤u, yap›sal de¤iﬂikliklerin oldu¤u, kan›tlarda kesinli¤in önplana ç›kt›¤›, kavramsal bak›ﬂ
aç›s›n›n hesapsal yaklaﬂ›m›n önüne geçti¤i bir dönem, k›sacas› matemati¤in alt›n ça¤› olarak özetleyebiliriz.
Alt›n ça¤ bir krizle kapand›. Bunu da bir sonraki yaz›m›zda ele al›r›z. ♠
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