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Bat›’ya matematik ﬂu üç yoldan girmiﬂtir:
Avrupal› ö¤renciler Almana) ‹ki yüz y›la yak›n bir süre Ortado¤u’da kalan
ya’da (Köln), Fransa’da
ve burada dört krall›k kuran Haçl›lar vas›tas›yla,
(Sorbonne) ve ‹ngilteb) Arap medreselerinde okuyan Bat›l› ö¤rencire’de (Oxford, Cambler vas›tas›yla, ve
ridge) üniversite olac) Endülüs’ten.
cak olan e¤itim kuEn büyük kap›n›n Endülüs oldu¤u anlaﬂ›lrumlar›n› kuracakmaktad›r. Her ne kadar Endülüs’te önemli matelard›r.
matikçiler yetiﬂmemiﬂse
Bu dönemde
de, e¤itimin yayg›n, ortaKutsal Roma-Germ›n bilime uygun oldu¤u
men
imparatoru
ve felsefe, kimya, t›p gibi
olan 2. Frederik’in
bilim dallar›nda ileri olaç›k görüﬂlü, bilime
du¤u bilinmektedir. Örde¤er veren bir insan olune¤in, 11inci yüzy›lda
ﬂunun ve 1200’lerin baﬂ›nda
Cordoba’da (‹spanya)
kurulmuﬂ olan Fransiscan
2. Frederik
400 bin kitapl›k merkez
tarikat›n›n katk›lar›n›n da
kütüphanesi, 17 medrese
pozitif bilimlerin Avrupa’ya girmesinde ve geliﬂmeve birçok halk kütüphasinde etkili olmuﬂ oldu¤unu belirtmek gerekir.
nesi bulunuyordu. Bura1200’le 1500’ler aras› Avrupal›lar›n bilimsel
Cordoba’dan bir
kabartma yazı
larda Hr›stiyan ve Musekaynaklar› Arapça eserlerdi. U¤raﬂt›klar› sorular
vi ö¤renciler okuyabiliyordu. Toledo 1100’de ‹sda ‹slam matematikçilerinin bu kitaplarda u¤raﬂpanyollar›n eline geçti¤inde, Toledo piskoposu
t›klar› sorulard›. Bunlar da, geometriyle, üçüncü
büyük bir çeviri bürosu kurarak Arap medreseledereceden polinomun kökleriyle, say›lar teorisiyle
rinde yetiﬂmiﬂ olan Musevi çevirmenler vas›tas›yilgili sorulard›r.
la çok say›da bilimsel eseri Arapçadan Latinceye
1450’lerden sonra, ‹stanbul’dan ‹talya’ya giçevirtmiﬂtir.
den kitaplardan, matemati¤in Yunanca kaynakla12inci yüzy›la kadar Avrupa’daki
r›na inmeye, Yunanca kaynaklardan çeviokullar, din a¤›rl›kl› skolastik e¤itim veriri yapmaya baﬂlayacaklard›r; 1600’lerden
len manast›r veya katedral okullar›yd›.
sonra Arapça kaynaklar büyük ölçüde
12inci asr›n ortalar›ndan itibaren ‹talya’da
terk edilecektir. Avrupa’da matematikte
(Bolonya, Padova) ö¤rencilerin “universiözgün geliﬂmeler 1500’lerden sonrad›r.
ta” dedikleri dernek türü kurumlarda bir
ﬁimdi biraz bunlardan sözedelim.
araya gelerek e¤itim için birleﬂmiﬂ, böyleBat›’ya bugünkü kulland›¤›m›z Hintlikle daha sonra üniversite olacak kurumArap rakamlar› (1, 2, ..., 9, 0) 1200’lerin
lar›n çekirdeklerini dikmiﬂlerdir. Bu kubaﬂ›nda Fibonacci’nin “Liber Abaci” (ya
rumlarda ders veren hocalar Arap medreda Abacci) isimli kitab›yla girmiﬂtir1. Bu
Fibonacci
kitapta Fibonacci, kendinden 400 y›l önce
selerinde okumuﬂ ço¤unlukla ‹talyan genç(1175-1250)
Harazmi’nin yapt›¤› gibi, bu rakamlarla
lerdi. Daha sonra bu kurumlarda okuyan
say›lar›n nas›l yaz›laca¤›n›, dört iﬂlemin
* Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
nas›l
yap›laca¤›n›
aç›klamaktad›r. Bu rakamlar Ba1 Liber Abaci, “hesap kitab›” anlam›na gelmektedir. Abaküs,
t›’da günlük hayatta 16›nc› yüzy›la kadar çok yayabaci’den gelmektedir.
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2 Bknz. sayfa 54-58 Girolamo Cardano ve sayfa 73-75 Polinom
Denklemleri baﬂl›kl› yaz›.

nimum ve tanjant›n› bulmak
için verdi¤i çabalar, ﬁarafeddin Al-Tusi’den (1135-1213)
beﬂ as›r sonra, onu da türevin
keﬂfine götürmüﬂtür. Art›k
matematik dünyas›, yavaﬂ da
olsa, bunu anlayacak kadar
olgundur.
b) Analitik geometrinin
ve kartezyen koordinat sistePierre de Fermat
mini ortaya ç›kmas›: René
Descartes’›n (1596-1650) geometriyi cebirleﬂtirme
çabalar› ve bir e¤riyi bir reper sisteminde çizme (iki
“ayar” do¤rusu yard›m›yla) iste¤i analitik geometrinin do¤mas›na ve, bugün Descartes’a ithafen adland›r›lan, “cartesien” yani kartezyen koordinat
sisteminin ortaya ç›kmas›na yol açacakt›r.
c) Türevle entegral aras›ndaki, bugün “Kalkülüsün Temel Teoremi” dedi¤imiz, iliﬂkinin Newton
(1643-1727) ve Leibniz (1646-1716) taraf›ndan birbirinden ba¤›ms›z olarak bulunmas›: Böylelikle “Integral Calculus” do¤acakt›r. Bu da, o güne kadar
kullan›m alan› oldukça s›n›rl› olan matemati¤in
önünü açacak ve matemati¤i evrensel bir bilim konumuna getirecektir. Ayr›ca, kalkülüsle beraber bilimsel fizik ve mühendislik bilimleri de do¤acakt›r.
Türevden önce, diferansiyel denklem, dolay›s›yla teorik fizik yoktu. Bir diferansiyel denklem, fiziki bir
olay›n metematiksel ifadesidir. Bu çal›ﬂmalar ve astronomideki geliﬂmeler matemati¤i baﬂka bir düzeye,
yeni bir döneme taﬂ›yacakt›r. ♣

‹kinci Dereceden Denklemler
MÖ 2000’lerde Mezopotamyal›lar ikinci dereceden denklemlerin pozitif kökünü (çözümünü) bulmak
için algoritma geliﬂtirmiﬂlerdi.
M›s›rl›lar›n da MÖ 2160 – 1700 tarihleri aras›nda
baz› ikinci dereceden denklemlerin kökünü bulmay› bildikleri Berlin papirüsünden anlaﬂ›l›yor.
Ama o zamanlar daha “denklem” kavram› geliﬂmemiﬂti ve gerçek yaﬂamdan al›nan problemlerde ortaya ç›kan, dolay›s›yla pozitif kökleri (genellikle bir uzunluk) olan denklemlerle u¤raﬂ›l›rd›.
Yunanl›lar MÖ 300 y›llar›nda ikinci dereceden bir
denklemi geometrik yöntemlerle çözebiliyorlard›. Yunanl›lar için de bir say› daha çok bir uzunluktu.
Yunanl› Diofantus (≈ 210-290) ikinci dereceden
denklemleri çözebiliyordu, ama köklerden sadece birini
buluyordu, köklerin her ikisi de pozitif oldu¤u zaman
bile.
Hintli Aryabhata (≈ 475-550) her iki kökü birden

bulmas›n› biliyordu. Ama bu bilgi daha sonra unutulmuﬂa benziyor, çünkü Brahmagupta (≈ 628) köklerden
sadece birini bulabiliyormuﬂ gibi bir intiba b›rakm›ﬂt›r.
Mahavira (≈ 850) en az›ndan pozitif kökü bulmay›
mutlaka biliyordu, Sridhara da öyle (≈ 1025).
Türk al-Harazmi (780-850) ve ‹ranl› Ömer Hayyam (≈ 1100) da pozitif kökü bulmay› biliyorlard›.
Ömer Hayyam ayr›ca üçüncü dereceden bir denklemin
birden fazla kökü olabilece¤ini de biliyordu
1000 y›llar›nda Araplar ax2n + bxn + c = 0 denklemini ikinci dereceden bir denkleme indirgeyebiliyorlard›.
‹spanyol Abraham bar Hiyya Ha-Nasi ya da Savasorda ikinci dereceden denklemlerin çözümünü Bat›’da
ilk kez yay›mlayan kiﬂi olarak bilinir (Liber Embadorum adl› kitab›nda.)
Viète (1540-1603), geometrik yöntemler yerine cebirsel yöntemleri kullanan ilk Bat›l› matematikçi olmuﬂtur. Al-Harazmi bunu çok daha önceden biliyordu.

g›n olarak kullan›lmam›ﬂ, hatta zaman zaman da
yasaklanm›ﬂt›r. Bu rakamlar›n halk aras›nda yayg›n
olarak kullan›lmas› Frans›z devriminden (1789)
sonra olmuﬂtur.
1200’lerden 1500’lere kadar kayda de¤er özgün bir çal›ﬂma yoktur.
1500-1600 aras› iki önemli çal›ﬂma:
a) Tartaglia’n›n (1499-1557) buldu¤u ama
Cardano’nun (1501-1576) aﬂ›rarak yay›mlad›¤›
üçüncü dereceden polinomlar›n cebirsel olarak
köklerinin bulunmas›2. Karmaﬂ›k say›lar o tarihlerde tam anlaﬂ›lmam›ﬂ olsa da ilk olarak 3üncü
derecede polinomlar›n kökünü veren formülde ortaya ç›km›ﬂt›r. Daha sonra Bombelli (1526-1572)
cebir kitab›nda baz› tip kompleks say›lara yer verecek, onlarla nas›l iﬂlem yap›laca¤›n› anlatacakt›r.
b) Di¤er önemli çal›ﬂma ise, F. De Viète’in
(1540-1603) cebir kitab›d›r. ‹lk olarak bu kitapta,
cebir, sözel olmaktan ç›k›p, sembolleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Viète’in kitab›nda sessiz harfler bilinenler,
sesliler de bilinmeyenler için kullan›lm›ﬂt›r. Sabitler
için a, b gibi alfabenin ilk harflerinin; bilinmeyenler için de x, y gibi alfabenin son harflerinin kullan›lmas› Descartes’le baﬂlayacakt›r.
1600-1700 aras› matematikte önemli geliﬂmelerin oldu¤u y›llard›r. Bu yüzy›l›n üç önemli geliﬂmesi ﬂunlard›r:
a) Türevin bulunmas›: Pierre de Fermat’n›n
(1601-1665) 1636’da, bir e¤rinin maksimum, mi-
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