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Tarihten bir yaprak

Frederich Gauss
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z›nmas›n› vasiyet etmiﬂtir. Vasiyeti de¤il ama an›s›atematik tarihi, kiﬂilikleri birbirinden çok
na diktirilen Brunswick’teki bir an›tta bu iste¤i yefarkl› dehalarla doludur. Kimisi, meslektaﬂrine getirilmiﬂtir. Ayr›ca Gauss’un resmi art›k tedalar›yla yar›ﬂan, di¤erlerinden üstün oldu¤unu kavülde olmayan 10 Alman Mark› kupürünün üzerin›tlamak için büyük mücadeleler veren, ço¤u zane de bas›lm›ﬂt›r.
man k›r›c› kiﬂili¤e sahiptir. Kimisiyse, kendi iﬂiyle
yat›p kalkan, baﬂkalar›yla fazla u¤raﬂmayan, bazen yapt›¤›n› önemsemedi¤i için buluﬂlar›n› meslektaﬂlar›yla paylaﬂmay› dahi düﬂünmeyen yarad›l›ﬂtad›r. ‹kinci tip matematikçi dehalar›ndan en önde geleni Alman matematikçi Frederich Gauss’tur.
Büyük matematikçiler aras›nda kendi içinde
ayr› bir s›n›f olarak düﬂünülen üç matematikçi varDük’ün sayesinde hiçbir mali sorunu olmam›ﬂd›r: Arﬂimet, Newton ve Gauss. Arﬂimet matematit›r
Gauss’un.
Helmstadt Üniversitesi’nden mate¤in pratik yan›n›, Newton teorik yan›n› öne ç›kamatik
üzerine
doktora derecesi al›r. Kendi deyir›rken Gauss her ikisini de birleﬂtirebilmiﬂtir.
miyle, bilimlerin kraliçesi matemati¤e ve matemaFrederich Gauss Almanya’n›n Brunswick kenti¤in kraliçesi say›lar kuram›na yönelir. Doktora
tinde 1777’de dünyaya geldi. Daha üç yaﬂ›ndayken
tezi Frans›z matematikçi
tüccar olan babas›n›n
Matematiğin üç büyüğü
Jean d’Alembert tarahesap defterindeki topf›ndan ortaya at›l›p islama ç›karma yanl›ﬂlapatlanamayan “cebirin
r›n› bulmaya baﬂlad›. ‹ltemel teoremi”dir. Tekokulda
ö¤retmeni
orem, reel katsay›lar›
1’den 100’e kadar say›olan herhangi bir polilar›n toplam›n› sordunomun en fazla ikinci
¤unda bir iki dakika
dereceden polinomlar›n
içinde do¤ru cevab›
Arşimet
Newton
Gauss
çarp›m› oldu¤unu söybuldu [MD-2004-I, sayler.
Örne¤in,
fa 68].
3x4 + 5x3 + 10x2 + 20x – 8 = (3x−1)(x+2)(x2+4).
Matematik zekâs›, bir s›n›f arkadaﬂ›n›n ailesiGauss, tezinde bu teoremi ispatlam›ﬂt›r.
nin tan›d›klar›ndan olan Brunswick Dükü de dahil
Matematik dünyas›nda ad›n› say›lar kuram›
olmak üzere herkesin dikkatini çeker. Dük, on beﬂ
üzerine
yapt›¤› çal›ﬂmalarla duyurur. On dört yayaﬂ›ndaki Gauss’u önce Göttingen Üniversitesi’ne
ﬂ›nda edindi¤i Schulze’un logaritma kitab›n›n argönderir. Orada bir matematik dehas› oldu¤u art›k
kas›na yazd›¤› formül ilginçtir: Çok büyük bir x
kan›tlan›r.
say›s›ndan küçük yaklaﬂ›k
Olanaks›z diye bilinen 17 kenarl› çokgenin
x/log(x)
Öklid kurallar› içinde, yani pergel ve cetvel kullatane
asal
vard›r
diye
bir
not düﬂer. Seçilen x say›s›
n›larak çizilebilece¤ini ispat eder. Daha sonra bubüyüdükçe sonuç daha da kesindir. Bu yarg›y› Ganu daha büyük asal say› kenarl› çokgenlere geneluss’un ispatlay›p ispatlamad›¤› bilinmiyor. Ama,
leﬂtirir. Gauss hayat› boyunca bu buluﬂuyla övün1896’da Gauss’un bu formülü Jacques Hadamard
müﬂtür. Mezar taﬂ›na 17 kenarl› bir çokgenin ka(1865-1963) ve C. J. de la Vallée Poussin (1866* Tekfenbank Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Hürriyet gazetesi yazar›.
1962) taraf›ndan ispatland›. Y›llar sonra bu yakla-
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ﬂ›ma “analitik say›lar teorisi” ad› verildi. Gauss’dan neredeyse yüz y›l sonra, Gauss’un ekti¤i
tohumlar Almanya’da Landau ve ‹ngiltere’de
Hardy ve Littlewood taraf›ndan geliﬂtirildi.
Öklid geometrisinde, “bir üçgenin iç aç›lar›n›n
toplam› iki dik aç›n›n toplam›na, yani 180 dereceye
eﬂittir” önermesine eﬂde¤er bir aksiyom vard›r. Yüzy›llarca Öklid’in bu aksiyomu matematikçiler aras›nda sorun olmuﬂ, di¤er aksiyomlardan kan›tlanmak istenmiﬂtir. Gauss da bu konu üzerine çal›ﬂm›ﬂ
ama kiﬂili¤inden kaynaklanan nedenlerle çal›ﬂmalar›n› meslektaﬂlar›yla paylaﬂmam›ﬂt›r. Mektep ve
mektup arkadaﬂlar›ndan birinin o¤lu olan genç Macar matematikçi Bolyai’nin de ayn› konu üzerinde
düﬂündü¤ünü ö¤rendi¤inde, kendi çal›ﬂmalar›n› ortaya koyar. Öklid’in di¤er aksiyomlar›n›n do¤ru oldu¤u ama bir üçgenin iç aç›lar›n›n toplam›n›n 180
dereceden küçük oldu¤u bir geometri bulmuﬂtur.
Daha sonra, Gauss’un ö¤rencilerinden bir di¤er deha olan Riemann, bir üçgenin iç aç›lar›n›n
toplam›n›n 180 dereceden daha büyük olabilece¤ini de göstermiﬂtir. Genelde, Gauss ve Riemann’›n
buluﬂlar› Öklidd›ﬂ› geometri olarak adland›r›lsa

Poincaré Modeli
Aﬂa¤›daki ﬂekilde Poincaré’nin hiperbolik geometri için buldu¤u model görünüyor.
Geometrinin noktalar› dairenin
içinde
kalan
noktalard›r.
Do¤rular›ysa,
d›ﬂ çemberi dik
kesen çember
parçalar›d›r. Bu
geometride, bir
noktadan bir do¤ruya sonsuz tane paralel vard›r.
Gauss otuz yaﬂ›na daha basmadan geometri,
cebir ve say›lar teorisi konular›nda nefes kesen
katk›lar yapm›ﬂt›r. Göttingen Üniversitesi’nin
Rasathanesine yönetici olarak atan›r. Ölümüne
kadar burada yaﬂar. Astronomi ve matemati¤i
birleﬂtirir.
Birçok tarihçi Gauss’la Isaac Newton aras›ndaki benzerli¤e dikkati çeker. ‹kisi de içine kapan›k
insanlard›r. ‹kisi de hocal›k yapmay› sevmezler.
Ama, Gauss 19uncu yüzy›l›n en büyük matematikçilerinin doktora tezlerini yönetmiﬂtir. Gauss da,
Newton da akademik kavgadan kaç›nm›ﬂlard›r,
kendi konular›na yo¤unlaﬂ›p baﬂkalar›n›n iﬂine burunlar›n› sokmam›ﬂlard›r.
Frederich Gauss’un ad› ayn› zamanda gelmiﬂ
geçmiﬂ en büyük kad›n matematikçilerden biri
olan Frans›z Sophie Germain’le de s›kça an›l›r. Kad›n oldu¤u
için ciddiye al›nmayaca¤›ndan çekinen Germain,
Gauss’a yazd›¤›
mektuplarda “M.
LeBlanc” takmaad›n›
kullan›r. Napoléon ordular›n›n Almanya’y›
iﬂgali s›ras›nda
zor durumda
kalan Gauss’a,
Sophie Germain
“M. LeBlanc”,
tan›d›¤› bir Frans›z generali sayesinde yard›m eder,
belki de hayat›n› kurtar›r. Gauss mektup arkadaﬂ›-

Bolyai (Janos), Lobachevski ve Riemann,
Ökliddışı geometrileri bulanlar

da, daha do¤ru isimler ﬂöyledir: Öklid geometrisi
parabolik geometri iken, Lobachevski-Bolyai-Gauss geometrisine hiperbolik geometri, Riemann geometrisine eliptik geometri denir.
Yirmi iki yaﬂ›nda say›lar kuram› üzerine olan
Disquisitiones Arithmeticae isimli ilk ve en ünlü
eserini bitirir. Kitap 1801’de bas›l›r. Sekiz bölüm
olarak düﬂünüldü¤ü halde, bas›m maliyetinden tasarruf etmek için yedi bölüm olarak bas›l›r. Çünkü, Dük’ün sa¤lad›¤› mali yard›m o dönemlerde
Gauss’a yetmemektedir.
Dük’ün verdi¤i destek Gauss’un evlenmesiyle
artar. Üç çocu¤u olur. Eﬂi üçüncü çocu¤unu do¤ururken genç yaﬂta ölür. Gauss bir kez daha evlenir
ve üç çocu¤u daha olur. Bu kez de, üniversite ö¤rencili¤i y›llar›ndan beri kendisini mali olarak destekleyen Dük ölür.
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n›n bir kad›n oldu¤unu ancak o zaman, 1807’de
ö¤renir ve bir mektubunda ﬂöyle yazar:
Daha önce size M. LeBlanc ismiyle hitap eden
mektuplar›m sizin özverili cevaplar›n›z karﬂ›s›nda
hiç kuﬂkusuz yetersizdi. Umar›m, bugün verdi¤im
bilgiler yüzünden sahte isimle de olsa mektuplar›n›zdan beni mahrum etmez ve kendinizden haberler vermek için birkaç dakikan›z› bana ay›r›rs›n›z.
Birbirlerini daha iyi tan›maya baﬂlarlar. Gauss
otuz, Sophie Germain otuz bir yaﬂ›ndad›r. Aralar›ndaki mektup trafi¤i artar. Bir baﬂka mektubunda Gauss ﬂöyle yazar:
Soyut bilimlerden ve özellikle say›lar›n gizeminden zevk alan pek yoktur. Bu garip bilimin güzelli¤i ancak onunla mücadele edebilecek cesareti
gösterebilenlere görünür. Geleneklerimiz ve önyarg›lar›m›z nedeniyle erkeklere göre sonsuz derecede
engellerle karﬂ›laﬂt›¤› halde, e¤er bir kad›n kendi
kendine bu zor problemleri ö¤renebiliyor, zorluklar› aﬂabiliyor ve [matemati¤in] en gizli kalm›ﬂ
alanlar›na girebiliyorsa, o, hiç ﬂüphe yok ki, en
sayg›de¤er cesarete, ola¤anüstü yetene¤e sahiptir
ve üstün bir dehad›r.
Gauss’un ›srarlar›yla Germain Göttingen Üniversitesi’nden Onursal Doktora alm›ﬂt›r. Fakat
19uncu yüzy›lda bir kad›n matematikçi için de¤eri
ölçülemez bu ödülü almak için Sophie’nin ömrü
yeterince uzun olmam›ﬂt›r.
Gauss 78’ine kadar yaﬂam›ﬂ ve yar›m yüzy›l
emek verdi¤i Göttingen Rasathanesi’nde ölmüﬂtür.
Matematik tarihinde “matemati¤in prensi” olarak
an›l›r. Yaﬂam› boyunca çok az yay›n yapm›ﬂt›r.
Ölümünden sonra ortaya ç›kan notlar› iyi bir üniversitenin matematik bölümündeki tüm matematikçilerin yay›nlar›n›n toplam›ndan fazlad›r. Euler
kadar eser b›rakmam›ﬂt›r ama, bir eser verdi¤inde
ya da bir konuda bir fikir beyan etti¤inde tüm dünyan›n dikkatleri Gauss’a çevrilmiﬂtir.

Ölümünden k›rk y›l sonra torunu taraf›ndan
bulunan 1796-1814 y›llar› aras›nda tuttu¤u günlü¤ü Gauss’un 19uncu yüzy›l matemati¤inin nerelere
gidebilece¤ini iyi tahmin etti¤ini göstermektedir.
Günlük, çal›ﬂma arkadaﬂ› Felix Klein taraf›ndan
1901 y›l›nda yay›mlanm›ﬂt›r.
Notlardaki en ilginç konulardan biri Gauss’un
bulup da, yaﬂad›¤› dönemde kimseyle paylaﬂmad›¤›
tamsay›lar konusundaki bir teoremidir. Teorem
ﬂöyle der: Her tamsay› n(n+1)/2 ﬂeklinde ifade edilen
“üçgensel” en fazla üç tamsay›n›n toplam›na eﬂittir.
Say›lar kuram›n›n ustas› say›lan Gauss’un Fermat’n›n Son Teoremi’yle hiç ilgilenmemesi ilginçtir. Mektup arkadaﬂ› Sophie Germain’i bu konuda
çal›ﬂmaya teﬂvik ederken, kendisi, bilerek 19uncu
yüzy›l›n en popüler konular›ndan birinden uzak
durmuﬂtur. Bir arkadaﬂ›n›n Paris’teki bu konudaki
ödül yar›ﬂmas›na kat›lmas›n› tavsiye etti¤inde, Fermat Teoremi gibi k›y›da köﬂede kalm›ﬂ bir konu
beni çok ilgilendirmiyor. Çünkü, ben de birilerinin
ispat edebilece¤i ya da edemeyece¤i bunun gibi
tonlarca önerme üretebilirim, der.
Bu büyük matematikçi, kendisinden önce ya
da sonrakiler gibi, yaln›z konular›n önemini de¤il,
önemli konular›n nas›l ele al›n›p en basit ve güzel
bir ﬂekilde aktar›lmas›n› da göz önünde tutan biriydi. ♥
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