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eveye boynun e¤ri demiﬂler, nerem do¤ru
ki demiﬂ. Eleﬂtireyim diye elime tutuﬂturulan bu kitap da e¤rilik aç›s›ndan daha çok
bir deveyi and›r›yor. Öyle bir kitap ki bu, eleﬂtirilemez, ancak yerden yere vurulur.
‹ﬂbu eser hiç kuﬂkusuz günün birinde Türk Bilim Müzesi’nde haketti¤i yeri alacakt›r. Ben o günleri göremeyece¤im ne yaz›k ki. Ne de olsa hayat
çok k›sa, seksen y›l kadar filan.
ﬁöyle söyleyeyim: E¤er bu kitab›n kapa¤›n›
gençli¤imde ﬂöyle bir aralam›ﬂ olsayd›m, bugün herhalde ﬂair filan gibi bir ﬂey olurdum, matemati¤i anlamad›¤›ndan kendilerine pay ç›karanlardan, ayr›ca hakl› ve gerekçeli
olarak!
E¤rili¤in baﬂ›ndan baﬂlayay›m.
Yazarlar Erol Bakﬂi, Hasan
Korkmaz ve U¤ur Adal›o¤lu. Ancak
“kitab›n her hakk› Millî E¤itim Bakanl›¤›’na aittir. Kitab›n metin, soru
ve ﬂekilleri k›smen de olsa hiçbir surette
al›n›p
yay›mlanamaz.”
MEB’in baﬂkalar›n›n kitab›n› (üstelik her hakk›n›) sahiplenmeye ne
hakk› var, anlam›ﬂ de¤ilim.
Bir de inceleme komisyonu var: Ö. Faruk Ertürk, Galip K›r ve ‹smail Bilgin.
Kahramanlar›m›z› anarak Türk Bilim Tarihi’nde hakettikleri yeri almalar›na böylece biraz olsun yard›mc› olduktan sonra sayfay› çevirelim:
Göndere çekilmiﬂ bir bayrak ve ‹stiklal Marﬂ›... Ard›ndan Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi ve bir portresi. Baz›lar› Atatürk’ü sevdirmek için illa beyin y›kamak gerekti¤ine inan›yor. Çeﬂit çeﬂit insan var
yeryüzünde. Onlar da böyle, yapacak bir ﬂey yok...
‹lla beyin y›kamak gerekti¤ine inan›yorlarsa
hiç olmazsa bunu tarih ya da yurttaﬂl›k bilgisi kitaplar›nda yapsalar ya! Bu kadar absürd kaçmaz.
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* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi, Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.

Ya da en az›ndan Atatürk’ün yazd›¤› matematik
kitab›ndan, Türkçeleﬂtirdi¤i matematik terimlerinden söz etseler...
Her türlü estetik de¤erin d›ﬂ›nda tutulmas› gereken eserin özüne gelelim.
Yazarlar matemati¤i, e¤itimi ve gençleri ne san›yorlar bilmiyorum. Matematik bu de¤ildir ki... Matematik bu olmad›¤› gibi, yazarlar›n matematik sand›klar› bu ﬂey de böyle sunulmaz. Gençler de itaat
etmesi gereken neferler de¤ildir, sayg› duyulmas› gereken bireylerdir. Onu yap bunu yap’la da e¤itim olmaz. Okul k›ﬂla m›?
Genel eleﬂtiriler:
1) Bir matematik kitab›n›n di¤er
kitaplardan birkaç formül ve çizim d›ﬂ›nda pek fark› yoktur. Örne¤in, bir
matematik kitab›nda da dört beﬂ tümceden oluﬂan bir paragraf olabilir, yasak de¤ildir, matematikle çeliﬂmez.
Ayr›ca bir matematik kitab›nda
yaz›lar bildi¤imiz alfabeyle ve sözcüklerle yaz›l›r; metinde ∃, 7, ⇔ gibi
mant›ksal simgeler kullan›lmaz. Yazarlar ve inceleme komisyonu üyeleri
hayatlar›nda do¤ru dürüst bir matematik kitab›na bakmam›ﬂlar m› hiç?
2) Kitap bir tan›m-örnek-çözüm-al›ﬂt›rma zinciri olarak yar›ﬂ gençleri için özellikle tasarlanm›ﬂ.
Hayat›mda hiç bu kadar çok örnek-çözüm-al›ﬂt›rma görmedim! Aç›klay›c› metin minimum düzeye
indirilerek okurun düﬂünerek boﬂa zaman geçirmesi engellenmiﬂ. Tan›m› oku, örneklere bak, al›ﬂt›rmalar› yap! Bilindik oku-bak-yap yöntemi.
Bellenmesi gereken yerler ö¤renciye kolayl›k olsun diye çerçevelenip renklendirilmiﬂ. Tan›mlar pembe, teoremler mavi, formüller gri... Örnek, Çözüm,
Tan›m gibi baﬂl›klar da renkli. ﬁekillerin sar›ya boyanmas›yla rengârenk bir ﬂirinlik ortaya ç›km›ﬂ.
3) Kavramlar sadece tan›m olarak birkaç sat›rda verilmiﬂ. Oysa her kavram bir gereksinim sonu-
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cu ortaya ç›km›ﬂt›r. Hiçbir matematikçi, sabah
uyan›p, “hadi bugün de ﬂu kavram› ortaya atay›m” diye çal›ﬂmaya koyulmaz. Kavramlar öyle
durup dururken peydahlanmazlar. Dolay›s›yla bir
kavram› aç›klarken bu kavram›n hangi gereksinim sonucu ortaya ç›kt›¤› da söylenmelidir.
Yap›lan matematiksel, estetik, yaz›nsal, yaz›msal, pedagojik ve di¤er hatalar› toparlamaktan acizim. Anlay›ﬂla karﬂ›lay›n ne olur! Bir yaz›ya de¤il,
hiçbir yere s›¤maz. Birkaç›n› yazmakla yetineyim.
1) 0/0 yaz›lmaz! 0/0 diye bir ﬂey
yoktur ki yaz›ls›n. Ama do¤ru ama
yanl›ﬂ, “0, 0’a bölünmez” yaz›labilir. Benim burada demek istedi¤im gibi, “aman ha
0/0 yazmay›n” da yaz›labilir. Ancak hiçbir zaman
“0/0 belirsizdir” yaz›lmaz, çünkü o zaman, 0/0 diye bir ﬂey varm›ﬂ da o ﬂey belirsizmiﬂ anlam› ç›kar,
oysa olmayan bir ﬂeyin belirli ya da belirsiz, sar› ya
da yeﬂil, uzun ya da k›sa oldu¤unu yazman›n hiçbir anlam› yoktur. Olmayan bir ﬂey için sadece ve
sadece o ﬂeyin olmad›¤› söylenebilir!
Bu yetmezmiﬂ gibi yazarlar 0/0 yaz›l›m›n› bir
de örneklerde kullanm›ﬂlar. Biraz pedagoji e¤itimi
alm›ﬂ ortalama bir matematik ö¤retmeni 0/0 yazan
ö¤rencisini nazikçe pencereden f›rlat›r.

2) “0/0”›n neden tan›mlanamayaca¤›n› do¤ru
sezip anlaﬂ›lamayacak bir biçimde aç›klad›ktan
sonra, yazarlar bu aç›klamayla ikna olmayan inatç› ö¤rencileri ﬂöyle ikna etmeye çal›ﬂm›ﬂlar:
“Ayr›ca [0 = 0·a + 0 gibi] iﬂlemlerde görülüyor
ki kalan hep bölüme [bölene demek istiyorlar; köﬂeli parantezdeki ikinci 0 bölen, üçüncü 0 kaland›r]
eﬂittir. Halbuki bölme tan›m›na göre kalan, bölenden mutlak de¤erce küçük do¤al say› olmal›yd›. Bu
da bir çeliﬂki oluﬂturmaktad›r.”
Matematikte çeliﬂki hiçbir zaman tan›mdan

kaynaklanmaz. E¤er bir tan›m çeliﬂki yarat›yorsa
ve çeliﬂki istemiyorsak, o zaman tan›m› de¤iﬂtiririz
olur biter, çeliﬂki yaratmayacak bir baﬂka tan›m
veririz. O tan›m Allah’›n emri de¤il ki. O tan›m›
biz, ölümlüler kafaca¤›z›m›zla yapt›k. E¤er tan›m,
matemati¤in ve ilerlemenin önünde bir engelse, o
tan›m› y›rt›p atar, bilmeye ve bilime engel olmayacak bir baﬂka tan›m buluruz.
3) ﬁu metne bir göz atal›m (sayfa 56):

Bir defa tan›m yanl›ﬂ. 1) x, A’n›n bir eleman›
olmal›. 2) x, a’ya eﬂit olamaz, en önemli koﬂul atlanm›ﬂ. 3) A, R’nin (R’nin de¤il!) herhangi bir altkümesi olamaz. Ayr›ca a da, A’n›n herhangi bir
eleman› olamaz. Tan›m›n anlaml› ve iﬂlevsel olmas› için, a ve A’n›n birtak›m özelliklere sahip olmas› gerekmektedir.
Matematiksel yanl›ﬂlar asl›nda o kadar da
önemli de¤il, yanl›ﬂ her yerde ve her zaman olabilir, ama “7ε olmak üzere” ne demek, bunun Türkçesi nas›l okunur? Hele “∃δ varsa” ne demek? Edebiyatta kübizm geçen yüzy›l baﬂ›nda Gertrude Stein’la baﬂlay›p bitti diye bilirdim. Kitap
bu tür garipliklerle dolu.
Son olarak, limx → a ƒ(x) = L biçiminde yaz›lan nedir?
4) Bir metinde sözcükler aras›ndaki
mesafe aﬂa¤› yukar› standart olmal›d›r.
Biri 20 mm, di¤eri 2 mm olamaz. Virgülden önce aral›k konmaz. Z›rt p›rt noktal› virgül kullan›lmaz, noktal› virgülün bir
iﬂlevi vard›r. Bölüm baﬂl›klar› bir önceki
sat›rdan bir mesafeyle ayr›l›r. Latin harfleriyle yaz›lm›ﬂ x, y, z, a, A gibi matematiksel simgeler italik yaz›l›r. Toplama, ç›karma gibi
simgelerden önce ve sonra genellikle birer aral›k
konulmal›d›r. Herhangi bir sayg›de¤er matematik
kitab›nda bu böyledir. “a ya yak›nsar” yerine “a’ya
yak›nsar” yaz›lmal›d›r. sinx de¤il sin x yaz›l›r.
5) “O hâlde, bölümün türevi; pay›n türevi çarp› payda, eksi paydan›n türevi çarp› pay, bölü paydan›n karesine eﬂittir.” Bir matematik kitab›nda
edebiyat olabilir dedikse bu kadar da demedik!
Yazarlar burada edebiyat› biraz abartm›ﬂlar. Her
ﬂeyin bir s›n›r› vard›r.
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6) “y′ = yoktur” formülü matematik literatüründe ilk kez bu kitapta görülmektedir.
7) “|ƒ(x)|’in tan›mlanabilmesi
için, ƒ(x)’in iﬂareti bilinmelidir.”
Yanl›ﬂ! Nitekim birkaç sat›r önce
|ƒ(x)|’i ƒ(x)’in iﬂaretini bilmeden
tan›mlam›ﬂlar. O kadar çok yanl›ﬂ
var ki...
8) Kitapta bir yerde ters fonksiyonun türevinin ne oldu¤unu söyleyip “kan›tl›yorlar”. Kan›tta,
dy dx
=1
dx dy
olgusunu kullan›yorlar, ama bu, teoremin ta kendisi! Yazarlar teoremi kan›tlamak
için teoremin kendisini kullan›yorlar. Nerden biliyorlar bu eﬂitli¤i? Galiba dx’leri ve dy’leri say›ym›ﬂ
gibi sadeleﬂtirmiﬂler! ‹nfinitezimal bir hata!
9) Diferansiyel kavram›n› nas›l aç›kl›yorlar diye merak ettim. Çünkü ben de lisedeyken bu kavram› kitaptan anlayamam›ﬂ, çok iyi bir ö¤retmen olan
hocama tekrar tekrar sormuﬂ, kendisini can kula¤›yla dinlemiﬂ ve hiçbir anlam veremedi¤im yan›tlar alm›ﬂt›m. Y›llar sonra kavram› anlad›¤›mda, lise hocam›n bunu bilemeyece¤ini, bilse de bir lise ö¤rencisine anlatamayaca¤›n› anlad›m.
Matematikçi olmayanlara bir
ﬂey ifade etmeyecek belki ama bunu al›nt›lamadan yapamayaca¤›m.
‹ﬂte sayfa 153 (yine suç iﬂledik!)

Nedir bu? Teorem mi? Teoremse ne diyor? Galiba teorem de¤il tan›m. Yanl›ﬂl›kla teorem yazm›ﬂ
olmal›lar. (Neyse ki kan›tlamaya kalk›ﬂmam›ﬂlar!)
y’nin diferansiyelinin tan›m› olmal› bu. Pekiiii, ∆y’ye
ne oldu? Neden durup dururken ∆y’den söz edildi?
Ya y’deki de¤iﬂim ne demektir? dx ne zamandan beri ∆x’e eﬂit?
Kitapta biraz geriye gidip türevin tan›m›na göz
atal›m (sayfa 108):

Tan›mdan önceki aç›klaman›n içler ac›s› halini
ve dy/dx yaz›l›m›n› neden kullanabilece¤imizin gene içler ac›s› aç›klamas›n› görmezden gelip, sadece
ve sadece, dy/dx’in bir tan›m olarak verildi¤ine
dikkat edelim. ﬁimdi gene sayfa 153’ten bir baﬂka
al›nt›:

Bu kez yazarlar, daha önce tan›m
olarak verdikleri dy/dx = ƒ′(x) eﬂitli¤ini
kan›tl›yorlar! Tan›m›n kan›tland›¤› da
matematik tarihinde ilk kez burada
oluyor. Arkas›ndan, yukardaki eﬂitli¤i
dx ile çarp›p dy = ƒ′(x)dx sonucuna var›yorlar. Yazarlar dx’i ne san›yorlar? Say› filan m›?
Biraz aﬂa¤›da da ∆y − dy’nin yaklaﬂ›k de¤eri
bulunuyor! Bugüne dek böyle bir yaklaﬂ›k de¤eri
hiç kimse hesaplamaya yeltenmemiﬂtir bile!
Sayfa 108’deki türevin tan›m›na bir kez daha
bakacak olursan›z, tan›m›n sadece sürekli fonksiyonlar için yap›ld›¤›n› görürsünüz. Bilindi¤i gibi bu
gereksiz. Türevi olan fonksiyonlar zaten sürekli
olurlar, özel bir koﬂula gerek yok. Geçelim... Ama
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bir sonraki sayfada türevi olan fonksiyonlar›n sürekli oldu¤u teorem olarak verilip kan›tlan›yor!
***
Bu kitapta hiç mi do¤ru, güzel, iyi bir ﬂey yok
diye sorabilir okur hakl› olarak. Hemen yan›tlayay›m: Yok! Tek bir sat›r yok! Her yeri e¤ri! MEB,
durup dururken, nedensiz yere bu kitab›n metninin
hiçbir surette yay›mlanamayaca¤›n› belirtmemiﬂ,
bir bildi¤i varm›ﬂ demek ki.
Bu kadar kötü bir eleﬂtiri yaz›s› yazmak istemezdim, hatta yaz›ma geri dönüp baz› yerleri yumuﬂatt›m, ama tümünü silemedim. Sonuç, ironik
bir yaz› oldu. Ama ben ne yapay›m? Yazarlar› hakediyor böyle bir eleﬂtiriyi. Hiç kimsenin gençlere

böyle bir kötülük yapmaya hakk› yoktur. Bilmemek ay›p de¤ildir, ama bilmeden bilirmiﬂ gibi yapmak, üstüne üstlük bir de kitap yazmak... Hay›r!..
Birileri buna dur demeli.
O inceleme komisyonu üyeleri de derhal iﬂinden al›nmal›. Ayr›ca haklar›nda bir de soruﬂturma
aç›lmal›.
Daha fazla dayanamayaca¤›m!
Say›n Cumhurbaﬂkan›, Say›n Baﬂbakan, Say›n
Milli E¤itim Bakan› (birilerini unuttum mu acaba?), düﬂünceleriyle, inançlar›yla, yaﬂam felsefesiyle uyuﬂtu¤um ya da uyuﬂmad›¤›m, dost ya da düﬂman, akl›selim sahibi kim varsa orada, imdat! ‹mdaaaaaaaaat! ♦

Yeni Yay›nlar
♦ Polonyal› gökbilimci N.
Kopernik’in Gök Cisimlerinin
Dönüﬂleri Üzerine adl› ünlü
yap›t›n›n bütününü okumak
derin ve geniﬂ matematik ve
astronomi bilgisi gerektiriyor.
Ancak özgün yap›t›n “Aç›klamalar” ve “Birinci Kitap”tan
oluﬂan k›sm› Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan Saffet Babür’ün çevirisiyle yay›mland›.
Güneﬂ merkezli ilk evren modelinin sunuldu¤u ve
ça¤daﬂ astronominin temellerinin at›ld›¤› kitap edinilme¤e de¤er, üstelik ederi de oldukça ucuz.
♦ ODTÜ Fizik Bölümü’nden Selçuk Bay›n’›n
Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Matematik Yöntemler adl› kitab› Ders Kitaplar› A.ﬁ. taraf›ndan yay›mland›. Kitap ﬂu bölümlerden oluﬂuyor: do¤a ve
matematik, Legendre denklemi ve polinomlar›, Laguerre
polinomlar›, Hermit polinomlar›, Gegenbauer ve
Chebyshev polinomlar›, Bessel fonksiyonlar›, Gauss
denklemi ve çözümleri,
Sturm-Liouville
teorisi,
kompleks de¤iﬂkenler ve
fonksiyonlar, kompleks integraller, seriler ve analitik
süreklilik, kesirli türev ve integraller, sonsuz seriler, integral dönüﬂümler, Green fonksiyonlar› ve yol integralleri.

♦ Salih Zeki’nin Asar-› Bakiye’si Babil Yay›n Da¤›t›m taraf›ndan günümüz Türkçesiyle
tekrardan bas›ld›. Kitapta ayr›ca Remzi Demir’in Salih Zeki
Bey’e kadar Osmanl› matemati¤ini konu alan uzun bir önyaz›s› bulunuyor. ‹slam matematik tarihiyle ilgilenenlere önemle önerilir.
♦ Yazarlar›m›zdan Bekir S. Gür editörlü¤ünde
yay›na haz›rlanan Matematik Felsefesi adl› kitap
Orient Yay›nlar›’ndan ç›kt›.
Matemati¤in felsefesine de¤gin
bugün art›k klasik olarak kabul edilen metinlerden oluﬂan
yap›t›n konuyla ilgilenen herkesin elinin, hatta yast›¤›n›n
alt›nda bulunmas› gerekir. Yazarlar: Bekir S. Gür, Bertrand
Russell, David Hilbert, L.E.J.
Brouwer, Paul Bernays, Douglas Gasking, Hartry Field, Penelope Maddy, Michael D. Resnik, Gregory J. Chaitin, Reuben Hersh, Paul Benacerraf.
♦ Stephen F. Barker’›n Matematik Felsefesi adl› yap›t› Yücel Dursun çevirisiyle ‹mge Kitabevi taraf›ndan yay›mland›. Kitap daha çok geometri ve
kümeler kuram› üzerine odaklanm›ﬂ.
♦ Seçkin Yay›nevi C.B. Thomas ve R.L. Finney’in Calculus’ünü iki cilt olarak yay›mlad›.
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