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atematik, fizik ve mühendislikte kullan›lan
Laplace dönüﬂümü, ad›n› ünlü Frans›z matematikçisi ve astronomu Marquis Pierre-Simon
de Laplace’tan al›r.
1749’da dünyaya gelen Laplace çiftçi bir ailenin çocu¤uydu. Babas› bir tür ﬂarap olan cidre imal edip pazarlard› ve durumu pek fena de¤ildi. Amcas› ortaokul matematik ö¤retmeniydi. Laplace’›n matemati¤e ilgisinin
e¤er bir yerden kaynaklan›yorsa amcas›ndan kaynakland›¤› varsay›l›r. Babas›, zaman›n her Frans›z köylüsü gibi,
o¤lunun din adam› ya da asker olmas›n› arzuluyordu,
dolay›s›yla Lagrange 16 yaﬂ›nda Caen Üniversitesi’ne
dinbilim (teoloji) okumak üzere kaydoldu. Okuldaki ilk
iki y›l›nda matematik yetene¤ini keﬂfedip okulu b›rakarak Paris’e, ünlü matematikçi d’Alembert’in yan›na gitti.
K›sa zamanda d’Alembert’in gözüne girdi. D’Alembert,
Laplace’›n hem çal›ﬂmalar›n› yönlendirdi hem de Paris’te
geçinebilmesi için mali destek bulmas›na yard›mc› oldu.
Örne¤in askeri okulda (Ecole Militaire) matematik hocas› olmas›n› sa¤lad›.
Laplace peﬂis›ra makaleler yazarak f›rt›na gibi baﬂlad› mesle¤ine. Daha bilimsel olsun diye makalelerini dergilere Latinceye çevirerek sundu. ‹lk makalesini henüz 22 yaﬂ›ndayken 1771’de yay›mlad›. Alt› y›l sonra,
yanl›ﬂlar› dizgiciye atfederek bu ilk makalesini düzeltip ikinci kez yay›mlad›. Gene
1771’de mekanik ve fiziksel astronomide
çok önemli oldu¤unu beyan etti¤i denklemler üzerine bir makale yazd›. Bir baﬂka makalesinde herkesin merak etti¤i bir konuyu,
aylar›n planetlerini nas›l rahats›z ettiklerini
incelemiﬂtir. Ve gene 1771’de Frans›z Bilim Akademisi’ne girmek için ilk baﬂvurusunu yapt›. Ama Akademi
kendisinden 14 yaﬂ büyük Vandermonde’yi tercih etti.
Bir sonraki y›l Laplace gene Akademi’ye baﬂvurdu. Bu
kez kendisinden on yaﬂ büyük Cousin tercih edildi. Laplace bu haks›zl›¤a çok k›zd› do¤al olarak. Kim olsa k›zar, çünkü Cousin’in kim oldu¤unu bugün de kimse bilmez. Sabreden Laplace 1773’te 24 yaﬂ›nda Akademi’ye
girebildi.
1770’lerde ünü sürekli artt›, tüm bilimleri etkileyen
bir kiﬂilik oluverdi. Ama kendini be¤enmiﬂli¤i, baz› fikirleri baﬂkalar›ndan çalmas›, politik düﬂüncesinin istikrars›zl›¤› arkadaﬂlar›yla aras›n› açt›. Laplace kendini Fransa’n›n yaﬂayan en iyi matematikçisi say›yordu. En büyük
sorun da bu konuda hakl› olmas›yd›.
1784’te Kraliyet Topçu Birlikleri’nin denetçisi oldu.
Ertesi y›l, topçu olmak için baﬂvuran 16 yaﬂ›ndaki bir
çocu¤un s›nav›nda gözetmenlik yapt›. Ad› Napoléon Bonaparte olan bu çocu¤un okula al›nmas›na karar verdi.
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1795’te Paris Gözlemevi’nin kurucu üyesi ve yöneticisi oldu. Kimi bilimcilere göre baﬂar›l› iﬂler yapt›, kimine göre ise aﬂ›r› teorik çal›ﬂmalar›n d›ﬂ›na ç›kamad›. Örne¤in, Delambre “Bir goemetriciyi gözlemevi yöneticisi
yapmak hatad›r; geometrici kendi formüllerine yarayanlar d›ﬂ›ndaki bütün gözlemleri gözard› eder” yorumu
yapt›. Ayr›ca, Laplace’›n yirmi y›l boyunca tek bir y›ld›z›n bile yerini saptayamam›ﬂ olmas›n› ve bir katalog dahi ç›karmam›ﬂ olmas›n› eleﬂtirdi.
Laplace, Napoleon döneminde Napoleon’la iyi iliﬂkiler geliﬂtirmeye çal›ﬂt›. Sonuçta Napoleon’u askeri
okula alan oydu. Senato’ya seçildi. Lakin karﬂ›laﬂmalar›
ilginçtir:
Laplace “Méchanique Céleste” adl› eserinin bir
kopyas›n› Napoleon’a sunar. Kitab› okuyan Napoleon,
dünyan›n ve gezegenlerin düzeninin anlat›ld›¤› bu büyük
eserde Tanr›’dan neden söz edilmedi¤ini sorar. Laplace’›n yan›t› basittir: Böyle bir hipoteze gerek duymam›ﬂt›r. Napoleon elbette bu yan›ttan pek hoﬂlanmaz ve bu
konuﬂmay› di¤er ünlü bir matematikçi Lagrange’a anlat›r. Lagrange’›n tepkisi ﬂudur: “Aaa, bu iyi
bir hipotezdir; birçok ﬂeyi aç›klar.”
1799’da Laplace ‹çiﬂleri Bakan› olur.
Heyhat! Bu görevde ancak alt› hafta kal›r.
Bakanl›¤›n›n bu denli k›sa sürmesinin nedeni
– Napoleon’un deyiﬂiyle − devlet yönetimine sonsuz küçük kavram›n› getirmesidir!
1790’da ölçümlerin standartlaﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar›na komisyon üyesi olarak kat›l›r ve
bugün kullan›lan metrik ve ondal›k sistemin
standart olmas›n› önerir.
Laplace zaman›n siyasi modas›na uyarak s›k s›k fikir de¤iﬂtirirdi. Ne de olsa Laplace dönüﬂümünü bulan adamd›. Bu baﬂlarda Laplace’›n ününe ün
katt›, ama daha sonra çok dost kaybettirdi. Örne¤in
1812’de yazd›¤› Olas›l›k Kuram› kitab›n› Napoleon’a
adam›ﬂt›, ama daha sonraki bas›mlarda bu ithaf› kald›rm›ﬂt›. Oysa 1805’te Napoleon kendisine ﬁeref Ödülü
vermiﬂ, ard›ndan 1806’da Kont yapm›ﬂt›. 1814’te Napoleon’a karﬂ› k›raldan yana oyunu kulland›. 1817’de de
k›ral taraf›ndan Marki yap›ld›... 1826’da bas›n özgürlü¤ünü savunan dilekçeyi imzalamad›. Ölçümleri standartlaﬂt›ran birinin siyasi düﬂüncelerinde standard› bulamamas› meslektaﬂlar› aras›nda pek hoﬂ karﬂ›lanmad›.
5 Mart 1827’de öldü¤ünde, Akademi üyeleri pek
sevmedikleri bu üyenin bilimsel de¤erini yok sayamayarak pek ender rastlan›r bir ﬂekilde toplant›lar›n› iptal ettiler. Hatta 6 ay boyunca Laplace’›n boﬂaltt›¤› yeri doldurmay› ona bir sayg›s›zl›k olarak addettiler. Siyasal yaﬂam› çalkant›l›, kiﬂili¤i zay›f da olsa, büyük bir bilim
adam›n›n öldü¤ünü yads›yamazlard›. ♣
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