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16. Ulusal Matematik
Sempozyumu Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›
(Eylül 2003)
Yüzüncü Y›l (Van) Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n, 16. Ulusal Matematik Sempozyumu’nun (Eylül 2003) aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda al›ﬂagelmiﬂ normlar›n d›ﬂ›na ç›karak matematik tarihi aç›s›ndan içeri¤i zengin bir konuﬂma yapm›ﬂt›r. Aﬂa¤›da Prof. Dr. Yücel Aﬂk›n’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n metnini bulacaks›n›z.
De¤erli Konuklar,
temler geliﬂtirmek için saymaya baﬂvurmuﬂtur. SaYüzüncü Y›l Üniversitesi ve Türk Matematik
y› ve sayma kavramlar›n›n geliﬂtirilmesi ve praDerne¤i’nce düzenlenen 16. Ulusal Matematik
xis’ten theoria’ya geçiﬂ, genel kabul gören anlay›Sempozyumu’na hoﬂ geldiniz. Kongre süresince ülﬂ›n tersine M›s›r, Mezopotamya ve Hindistan’da
kemizde ve dünyada matematik alan›nda sa¤lanan
ortaya ç›km›ﬂ olmal›d›r. Buralarda kuﬂaklar boyu
geliﬂmeler ve bunlar›n olas› sonuçlar› de¤erlendioluﬂan birikim, ortaya ç›kt›ktan 2000-2500 y›l
rilip, tart›ﬂ›lacak ve ortak çal›ﬂma olanaklar›
sonra, Bat› Anadolu’da yani eski ad›yla ‹yonya’da,
aranacakt›r. Kongreyi düzenleyenlere katk›lar›ndaha sonra da Yunanistan’da tekrar yeﬂerecek, Ordan dolay› teﬂekkürlerimi sunuyorum ve toplant›ta Ça¤’da ‹slam uygarl›¤› arac›l›¤›yla Bat›’ya yeni
lar›n matematik dünyam›z için yeni ufuklar açmave özgün katk›larla tan›t›lacakt›r. Bat› da bu biris›n› diliyorum.
kimin gerçek köklerini görmezden gelerek bunu
Homo Sapiens’in uzun süren geliﬂimindeki ilk
yanl› ve tarihi tahrif ederek pazarlayacakt›r.
matematik ö¤retmeni özel bir dizilimle bir araya
Eski kültürlerin farkl› tabanlara göre geliﬂtirgelen moleküllerden oluﬂan “çifte sardikleri say› sistemleri birçok aç›dan üzemal”, baﬂka bir deyiﬂle evrimin ta kenrinde durmaya de¤erdir. Benzer say› sisdisidir. “‹nsanlaﬂma” sürecinin ilk matemleri kullanan toplumlar›n hangi ortematiksel belirtisi olan “sayma” eyletak kültürden etkilendikleri ve kültürel
mi, geliﬂmekte olan biyolojik bir bütüniletiﬂimin hangi kültürler aras›nda gerlü¤ün, dil gibi, sanat gibi zorunlu yöneçekleﬂti¤i, say› sistemlerinin ait olduklaliﬂlerinden biridir. Bugünkü bilgilerimir› kültürün bir ürünü oldu¤undan hareze göre bu geliﬂme Afrika’da ortaya ç›kketle, o toplumun düﬂünce tarz›n›n çöm›ﬂ ve buradan da bütün dünyaya yazümlenmesi, matematiksel sezgileri ve
y›lm›ﬂt›r. Swaziland’da ‹.Ö. 35000’e takavramlar›, bilim tarihi, felsefe, sosyorihlenen 29 çentikli ﬂebek uyluk kemi¤i Üstündeki çentiklerden loji, antropoloji, arkeoloji ve tarih bilisayı saymaya yaradığı
ve Zaire-Uganda s›n›r›ndaki Edward
mine yeni yeni bak›ﬂ aç›lar›, de¤erlenanlaşılan ıshango
gölü yak›nlar›nda Jean de Heinzelin de
dirmeler ve aç›l›mlar kazand›rabilir.
kemiği.
Braucourt taraf›ndan bulunan ‹.Ö.
Bugün adlar›n› bilmesek ve elimizde20000’e ait Ishango kemi¤i gibi çok say›daki buki kan›tlar s›n›rl› olsa da, araﬂt›rmalar yo¤unlaﬂt›kluntu bu varsay›m› desteklemektedir.
ça, günümüzden 5000 y›l öncesinden baﬂlayarak soDaha sonra dünyaya yay›lm›ﬂ uygarl›k ve külyut matematiksel düﬂünceye ait kavramlar Nil botürler farkl› say› sistemleri geliﬂtirmiﬂlerdir. Sayma,
yunca eski M›s›r’da, Mezopotamya’n›n Sümer ve
gündelik hayata veya praxis’e iliﬂkin bir konumBabil’inde ve Hindistan’›n ‹ndüs Vadisi’nde Mohendan soyut simgelere uzanan bir evrim geçirecektir.
jo Dara ve Harappa gibi merkezlerde geliﬂmeye baﬂTarihi boyunca insano¤lu, anlaﬂmak, do¤ay› anlalam›ﬂt›r. ‹.Ö.1200’lü y›llardan baﬂlayarak ve özelliky›p denetlemek, ticaret yapmak, inanç sistemi gele Hindu’lar›n antik Sulba-Sutras kitaplar›nda
liﬂtirmek, varl›¤›n› anlamland›rmak ve soyut sisPythagoras ve Euclid’in çal›ﬂmalar›n›n hemen tüm
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izlerine rastlanmaktad›r. Barrow, Hint sayma sisteminin gezegenimizde bugüne dek yap›lm›ﬂ en baﬂar›l› zihinsel yenilik oldu¤unu yazar ve Pythagoras’›n
kendi ad›n› taﬂ›yan teorinin özgün mucidi olmad›¤›n›, bunu muhtemelen daha önce de¤indi¤im merkezlere yapt›¤› seyahatlerde ö¤rendi¤ini ileri sürer.
‹ndüs-Nil-Mezopotamya üçgenindeki matematiksel birikim, sayma’dan soyut kavramlara yani say›’ya geçiﬂi getirecektir. Bundan sonras› art›k
bugün anlad›¤›m›z anlamda matemati¤in inﬂas› sürecidir. Bu bak›mdan ikinci büyük at›l›m günümüzden 2500 y›l önce Anadolu’dan “Arche” sorununu düﬂünen Do¤a Filozoflar›ndan, Thales, Anaximenes ve Anaximendros’dan gelir. Bunu Yunan
yar›madas›nda Pythagoras ve Euclid gibi baﬂkalar›
da izleyecektir.
Euclid Elementler’inde üç boyutlu bir geometri inﬂa eder. Pythagoras ise mistik bir anlay›ﬂla say›lar›n evrenine dalar. Kendisi ve müridleri için do¤al say›lar art›k tanr›yla özdeﬂtirler. Oluﬂturdu¤u
tarikat √2’nin kesirli say› olmad›¤›n› aç›klayan
Hippasus’u bo¤arak öldürür. Heraklitos günümüze kalan üç fragman›nda Pythagoras’› çok sivri bir
dille eleﬂtirmektedir:
Düzenbazlar›n ﬂah›yd› Pythagoras
veya
ona göre
kendi bilgeli¤i
çok ﬂey bilen
bir muz›r›n sanat›yd›
veya
çok bilmek
ö¤retmez ak›ll› olmay›
ö¤retse
Heriodos’la1 Pythagoras’a ö¤retirdi
bir de Ksenophanes’le2 Hekaitos’a3
der.
Matemati¤in evriminde üçüncü büyük ad›m
Ortaça¤’da yine Hindistan’dan ve ‹slam uygarl›¤›ndan gelecektir. M.S. 500’lerde Brahmagupta s›f›rla bölmeden sözeder, 1100’lerde ise Bhaskara s›f›rla bölerek sonsuzlu¤u anlat›r.
‹slam Uygarl›¤› ayn› inanca sahip farkl› toplumlar olan Araplar›, ‹ranl›lar›, Türkleri ve di-

¤er küçük etnik gruplar›, ayn› inanca sahip olmayan baz› küçük topluluklarla bir araya getirir. An›lan dönemde sadece matematik de¤il tüm
bilimlerde büyük bir at›l›m gerçekleﬂtirilir. Dönemin bilim adamlar› ayn› zamanda çok iyi çevirmenlerdir ve eski kaynaklar orijinal dillerinden Arapçaya çevrilir.
Mansur ve Harun Reﬂid gibi Abbasi Halifelerinin matemati¤e destekleriyle Ba¤dat’ta Bait-alHikma (Bilimevi) kurulur. Burada el-Harezmi
(780-850), Hint say› sistemini ve matemati¤ini inceleyerek cebiri geliﬂtirir. Harezmi’nin yap›t› daha
sonra Hint say› sistemi ve Arap cebirini Bat›ya taﬂ›yan temel eser olacakt›r. ‹ranl› Cemﬂit-el-Kaﬂi
(1380-1429) ise Çin kaynaklar›ndan yararlanarak
trigonometrik yöntemlerle üçüncü dereceden
denklemler üzerinde çal›ﬂ›r.
Rubaiyat yazar› Hayyam (1038-1123), “Cebir”inde üçüncü dereceden denklemleri inceler, cebirle geometriyi kaynaﬂt›rmay› dener ve ‹slam takviminde düzeltme yapt›¤› için muhtemelen eleﬂtirilir ve hemen cevap verir:
Ah, diyorlar ki benim hesaplamalar›m
Y›l› insan pusulas›na uydurdu.
E¤er öyleyse takvimden
Do¤mam›ﬂ yar›n› ve ölü dünü koparal›m.
1256’da Mo¤ollar›n Ba¤dat’› yak›p y›kmas›n›n ard›ndan Hulagu, Nas›rettin Tusi (12011274) için Meraga’da bir gözlemevi kurar. Struik
[K›sa Matematik Tarihi, Sarmal Y. 1996], burada tüm Do¤u biliminin Yunan bilimiyle boy ölçüﬂebilece¤i bir kurumsallaﬂman›n gerçekleﬂti¤ini
söyler. Tusi’nin yapt›¤› en önemli katk›lardan biri trigonometriyi astronomiden ay›r›p özel bir
alan olarak görmesidir.
Bu dönemde Çin’de de önemli geliﬂmeler izlenecektir. M.S. 3. yüzy›ldan baﬂlayarak 13. yüzy›la
kadar Liu Hui, Hsiao T’ung, Chiu Shao ve Yang
Hui gibi matematikçilerin çal›ﬂmalar› dönemlerinin Hintli ve Arapça yazan matematikçileriyle ayn› düzeyde ve özgün çal›ﬂmalard›r.
Ortaça¤’dan baﬂlayarak tüm eski dünyan›n ve
Do¤u’nun matematiksel bilgi birikimi Avrupa’ya
aktar›lmaya baﬂlanacak ve bu birikim pek görülmedik bir biçimde di¤er bilimlerle birlikte geliﬂtirilecektir. Bundan sonra eski dünyadan Ramanujan
gibi bir mucize hariç tutulursa küçük melodiler d›ﬂ›nda hemen hiçbir ses gelmeyecektir.
Daha sonra dördüncü ad›mda art›k söz Avru-

1 MÖ 700’lerde yaﬂam›ﬂ Yunan ﬂairi. Didaktik (ö¤retici) ﬂiirin
yarat›c›s› olarak bilinir.
2 MÖ 570-475 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ, Pisagor’un (≈569≈475) ö¤rencisi olmuﬂ ve Pisagor’un okulunda ö¤retmenlik
yapm›ﬂ Yunan ﬂair ve filozofu.
3 Yunan filozof ve tarihçisi.
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pa’n›nd›r. ‹slam uygarl›¤› arac›l›¤›yla daha eski dönemi ve özellikle Yunan matemati¤ini tan›yan Bat›
bundan sonra bayra¤› günümüze kadar hep elinde
tutacakt›r. Kendisinden önceki dönemde de oldu¤u
gibi bu at›l›mda çeviri büyük rol oynayacakt›r; bu
kez Arapçadan Latinceye.
Ortaça¤’dan baﬂlayarak birçok matematikçi ve
düﬂünür matemati¤i sürekli geliﬂtirir ve yeni alanlar
ortaya ç›kar. Descartes (1596-1650) “La Géometrie”de analitik geometriyi geliﬂtirir. Newton “Principia”da hareketi ve yerçekimini analiz eder. Newton’un ça¤daﬂ› Leibniz (1646-1716) ise tüm insan
düﬂüncesini matematiksel ve evrensel bir dile, Lingua characteristica’ya çevirmeye kalk›ﬂ›r. ‹kilinin
çal›ﬂmalar›n›n sonucu “Calculus”tür. Ayn› zamanda Leibniz’in yöntemi ve yaklaﬂ›m› çok daha sonralar› Gödel taraf›ndan da kullan›lm›ﬂ, ayr›ca Russell
ve Whitehead’in matemati¤i mant›¤a indirgeme çal›ﬂmalar›n›n esin kayna¤›n› oluﬂturmuﬂtur.
Abel (1802-1829), Galois (1811-1832), Euler
(1707-1783), Gauss (1777-1855), Lobachevsky
(1793-1856), Riemann (1826-1866), Boole (18151864), Lagrange (1736-1813), Cauchy (17891857), Cantor (1845-1918), Dedekind (18311936), Frege (1848-1925), Poincaré (1854-1912),
Hilbert (1862-1943), Russell (1872-1970), Whitehead (1861-1947), Gödel (1906-1978), von Neumann (1903-1957), Turing (1912-1954) gibi bir
çok dehan›n geliﬂtirerek günümüze getirdikleri matematik art›k evrenin daha gerçek bir foto¤raf›n›
çekmede en uygun dildir. Newton’un mekani¤i,
Maxwell’in elektromanyetizmas›, Einstein’›n 1916
genel göreceli¤i ve geçen yüzy›l›n baﬂ›nda geliﬂtirilmeye baﬂlanan kuantum mekani¤inde kullan›lan
dil hep matematiktir. Yirminci yüzy›lda art›k gördü¤ümüz nesnelerin ard›nda göz önünde canland›r›lamayan baﬂka bir dünya vard›r ve bu dünyaya
ancak matematikle ulaﬂ›labilir.
Ancak matematik birçok kiﬂinin zannetti¤i gibi yal›n, soyut, so¤uk, mekanik, kaba ve estetikten
yoksun iﬂlemler dizisi de¤ildir. Aksine ﬂeylerdeki
veya durumlardaki esteti¤i, e¤er derinlemesine bakabiliyorsak, matematik daha çok ortaya ç›kar›r.
Hardy, matematikle yaln›zca yarat›c› bir sanat dal› oldu¤u için ilgilendi¤ini yazar ve bu anlay›ﬂ›n›
daha ileri götürür (1940): Yunan matemati¤i kal›c›, hatta Yunan edebiyat›ndan bile daha kal›c›d›r.
Aeschylus unutulsa bile Archimedes hat›rlanacakt›r; çünkü konuﬂma dilleri ölür, ama matematiksel

düﬂünceler kal›c›d›r. Ölümsüzlük saçma bir sözcük
olabilir; ancak anlam› ne olursa olsun, ona eriﬂmek
için en ﬂansl› olanlar matematikçilerdir.
Bu bak›mdan ﬂairle matematikçi ayn› soydand›rlar. On dokuz ve yirminci yüzy›llar parlak geliﬂmelere sahne olduklar› kadar yeni tart›ﬂmalar›n ve
bunal›mlar›n da yüzy›llar›d›r.
Bu bunal›mlardan biri yüzy›llarca geçerlili¤ini
korumuﬂ, Kant’›n a priori bilgiye örnek verdi¤i,
Newton’un tüm çal›ﬂmalar›n›n temelini oluﬂturan
Öklid geometrisinin Gauss, Riemann, Lobachevski
ve Bolyai taraf›ndan sadece olas›l›klardan biri oldu¤unun fark edilmesi ve daha sonra fraktal geometriye kadar birçok yeni geometrinin ortaya ç›kmas›d›r.
Bunu, yine Bat›’da yüzy›llarca mutlak do¤ru
kabul edilmiﬂ, “üçüncü halin olmazl›¤›na iliﬂkin”
kural› da içeren Aristo mant›¤›n›n d›ﬂ›nda, baﬂka
tutarl› mant›klar›n da olabilece¤inin gösterilmesi
izlemiﬂtir. Her önerme için do¤ru veya yanl›ﬂ gibi
iki de¤il yedi kategori kabul eden Hintli Cayna’c›lar haf›zalardan silinmiﬂ olsa da 1920’lerde Lucasiewicz, Tarski ve Post (1897-1954) gibi mant›kç›lar iki de¤erli olmayan tutarl› mant›klar›n olabilece¤ini göstermiﬂlerdir. Barrow, çat›s› alt›na ald›¤›
tüm olas› mant›klar› özel ya da s›n›rl› vakalar olarak gösteren bir süper mant›k yok gibi görünmektedir demektedir.
Ayn› durum de¤indi¤im geliﬂmelere paralel ﬂekilde görecelik kuram›nda ve kuantum fizi¤inde de
izlenir. Ama geometride ortaya ç›kan bunal›m
Einstein için yeni bir aç›l›md›r ve buradan ald›¤›
kavram ve sembollerle dört boyutlu bir uzay-zaman inﬂa ederek evrenin s›n›rlar›na yelken açar.
Newton art›k yerel kalm›ﬂt›r.
Bohr’un, Heisenberg’in, Planck’›n, Dirac’›n, de
Broglie’nin ve Schrödinger’in ikili ve belirsizliklerle dolu dünyalar› ise klasik mant›k ve geometrinin
ötesindedir. Heisenberg bu durumu ﬂöyle de¤erlendirir: Bir insan›n Newton fizi¤inin aksiyomati¤inden farkl› ama tutarl› bir ﬂemaya gereksinimi oldu¤unu tam olarak ne zaman idrak etti¤ini söyleyemem. Bu o kadar basit de¤il. San›r›m, elinizde tutarl› bir ﬂeyler olmadan do¤ay› hemen hemen hiç
tan›mlayamayaca¤›m›z ve eski klasik fizikten tamamen farkl› bir aksiyomatik sistemi ve yine eskisinden farkl› bir mant›k sistemini kullanmak zorunda kalabilece¤imiz fikri birçok fizikçinin beyninde ancak yavaﬂ yavaﬂ olgunlaﬂt›. Ancak bu ol-
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gunlaﬂan fikir yeni fizi¤in önünü açacakt›r. Art›k
jik geliﬂmeler hep matematikle mümkündür.
ça¤, Dirac’›n de¤iﬂiyle, denklemlerin sahiplerinden
Matemati¤in bu gizil gücü muhtemelen nitelidaha ak›ll› oldu¤u bir ça¤d›r.
¤inden kaynaklanmaktad›r. Ancak bu bak›mdan
1900’lerde paradokslar matematikçileri meﬂmatematikçiler ve felsefeciler aras›nda bir uzlaﬂma
gul eder ve nihayet Alfred Tarski, mant›koldu¤unu söylemek zordur. Bu duruma iliﬂsal olarak tutarl› olan bir dilin semantik
kin olarak Hardy ﬂu de¤erlendirmeleri yap(anlamsal) yönden zorunlu bütünselli¤e samaktad›r: Matematiksel gerçe¤in niteli¤i [...]
hip olamayaca¤›n› gösterir ve metadil kavbaz›lar›na göre zihinseldir ve onu bir bak›ram›n› ortaya atar. Russell ve Whitehead,
ma biz yarat›r›z; di¤erleri ise bizim d›ﬂ›m›zPrincipia’da matemati¤i paradokslardan
da ve bizden ba¤›ms›z oldu¤u kan›s›ndad›r.
ar›nm›ﬂ bir mant›k üzerine temellendirmeMatematiksel gerçe¤in ne oldu¤unu, inand›ye çal›ﬂ›rlar. Hilbert ise daha kapsaml› bir
r›c› bir biçimde aç›klayabilecek bir kimse
Alfred Tarski
proje tasarlayarak aksiyomlar›n ve bunlarmetafizi¤in en zor problemlerinin ço¤unu
dan ç›kar›labilecek tüm sonuçlar›n tutarl›l›klar›n›n
çözmüﬂ olurdu. E¤er bu aç›klaman›n içine bir de fikan›tlanmas›na çal›ﬂ›r, iddial› bir ifadeyle ﬂöyle
ziksel gerçe¤i katabilseydi, yan›tlanmam›ﬂ soru kalseslenir: ‹ﬂte problem! Çözümünü ara. Saf düﬂünmazd›... Benim inanc›ma göre, matematiksel gerçekceyle bulabilirsiniz onu, çünkü matematikte bilinlik bizim d›ﬂ›m›zdad›r; bizim iﬂlerimiz onu bulup ç›mez diye bir ﬂey yoktur! Bilmek zorunday›z. Bilekarmak ya da gözlemlemektir; ispatlad›¤›m›z› ya da
ce¤iz. Son cümlesi Wir müssen wissen, wir werden
tumturakl› sözlerle yaratt›¤›m›z› söyledi¤imiz tewissen bugün mezar taﬂ›na yaz›l›d›r, ama
oremler; gözlemlerimizden ç›kard›¤›m›z sotasar› 1931’de Kurt Gödel’in 25 sayfal›k
nuçlardan ibarettir... Bir iskemle veya y›ld›z
bir makalesiyle sona erer: Hilbert’in amaçhiç de göründü¤ü gibi de¤ildir; üzerlerinde
lar›na hiçbir zaman ulaﬂ›lamayacakt›r.
ne kadar çok düﬂünürsek, görüntüleri de,
Nihayet 1976’da Appel ve Haken, teduyular›m›zdan kaynaklanan bir sis içinde,
orem kan›tlamada bilgisayarlardan yararo ölçüde netli¤ini kaybeder, bulan›klaﬂ›r.
lanma yolunu açarlar. Bu yöntem sadece
Buna karﬂ›l›k 2 veya 317’nin duyularla bir
matematikçiler de¤il felsefeciler aras›nda
iliﬂkisi yoktur; yak›ndan inceledi¤iniz ölçüde
da geniﬂ tart›ﬂmalara yol açar. King gibi baözellikleri daha da berraklaﬂ›r. Modern fiziz›lar› böyle bir gelece¤i hoﬂ karﬂ›lamazlar;
¤in idealist felsefe çerçevesine çok daha iyi
Whitehead
kendi deyiﬂiyle: Bu zerafetten yoksun, çaruydu¤u söylenebilir. Ben o kan›da de¤ilim,
p›k bir matematik olur, do¤ruluk böyle bir dünyaama öyle oldu¤unu söyleyen ünlü fizikçiler de varda yaﬂamay› seçebilir, ancak güzellik bunu istemez.
d›r. Öte yandan pür matematik, tüm idealizmin çarOrada matemati¤in sanatsal yönü, Prospero’nun
p›p batt›¤› kayad›r. 317 bir asald›r, biz öyle düﬂünüruhlar› gibi uçar gider. Öyle bir Brave New
yoruz diye veya kafa yap›m›z ﬂu ya da bu ﬂekilde olWorld’de sihirbazlar parmaklar›n› ﬂ›k›rdat›rlar;
du¤u için de¤il; çünkü öyledir, çünkü matematiksel
matematikçiler de ﬂair olmaktan ç›k›p magerçe¤in yap›s› budur.
rangozluk yaparlar.
Matematiksel gerçe¤in niteli¤i her ne
Günümüzde, s›n›rl› oldu¤u anlaﬂ›lan
olursa olsun, evrensel bir dil, belki de biraz
ancak içerdi¤i potansiyel güçle belki kendi
önceki al›nt›dan aktard›¤›m ﬂekliyle evres›n›rlar›n› da sonsuza dek geniﬂletebilecek
nin dili olmas›n›n sonucu olarak ortaya ç›devasa bir matematiksel yap› ellerimizde
kan büyük baﬂar›s› matematikçiyi, özellikle
durmaktad›r. Bu yap›n›n yan›nda M›s›r pide pür matematikçiyi, yap›t›n› ve kendini
ramitleri bile çöldeki kum taneleri gibi kalyüceltmeye kadar götürür. Bunun en tipik
maktad›rlar. Paradokslar›na, çözümsüz
örneklerinden biri Hardy’dir, ﬂöyle yazar:
Kurt Gödel
problemlerine, konstrüktif matematik saSonuçta iki tür matematik vard›r: gervunucular›n›n sezgicilerle kavgalar›na,
çek matematikçilerin gerçek matemati¤i ve
mant›k ve semantik sorunlar›na ra¤men matemadaha iyi bir sözcük bulamad›¤›m için “önemsiz”
tik hâlâ yolumuzu ayd›nlatmakta ve açmaktad›r.
dedi¤im matematik, önemsiz matematik HogYaﬂam›m›z› kolaylaﬂt›ran veya zorlaﬂt›ran teknoloben’in ve onun ekolünden olan di¤er yazarlar›n
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hoﬂland›klar› tür tart›ﬂmalarla savunulabilir. Gerçek matematik için ise böyle bir savunma sözkonusu de¤ildir; o savunulacaksa ancak bir güzel sanat
olarak savunulabilir... S›radan kiﬂilerce kullan›labilen matematik önemsenmeye de¤mez; ekonomistler veya sosyologlar taraf›ndan kullan›lan matematik ise bilim düzeyine pek ulaﬂmaz. Whitehead’›n matemati¤i astronomi ve fizi¤i derinden, felsefeyi de bir hayli etkileyebilir, ama baﬂka herhangi bir ﬂeye en ufak etkisi yoktur. Onun muazzam
etkisi genelde insanlar üzerinde de¤il, Whitehead’›n kendisine benzeyen insanlar üzerindedir.
Matematik yirminci yüzy›lda sadece di¤er bilim alanlar›n› ve felsefeyi etkilemekle
kalmam›ﬂ, görecelik ve kuantum teorilerinin de kat›l›m›yla tüm ça¤daﬂ düﬂün dünyas›n› ve sanat› da etkilemiﬂtir.
Escher’den bir yapıt
Müzikte Webern, Ligeti, Varese; edebiyatta Hinton, Calvino, Stanislaw Lem;
resimde Kandisky, Klee, Matisse, Picasso, Escher

Escher’in bir yapıtı

ve daha pek çoklar› Euclid ötesi geometrilerin, Gödel’in, Heisenberg’in, Schrödinger’in evrenlerinden
etkilenmiﬂ ve bu evrenlere kendi alanlar›ndan derin
sondajlar gerçekleﬂtirmiﬂlerdir.
Kuﬂkusuz matemati¤in dünyas›na girmek büyük sab›r, çaba ve yetenek ister. Yüzy›llar önce
Euclid’in dedi¤i gibi Geometriye giden bir kraliyet
yolu yoktur. Ancak bu çaba, önümüzde açaca¤›
ufuklar düﬂünülürse, buna de¤ecektir.
Matematiksiz ülke Türkiye’de, Türkiye’yi yöneten ve bilim politikalar›n› ﬂekillendirenlerin bir gün
matemati¤in anlam›n› kavrayacaklar›n› umuyorum.
Sayg›lar›mla. ♥
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