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Türev ve integralleri konu eden diferansiyel hesab›n, küreselleflen dünyam›zdaki ad›yla “calculus”ün
ortaya ç›k›fl süreci Arflimet’e dek uzan›r. Diferansiyel hesab›n öncüleri addedilen Newton ve Leibniz’in
yaflad›¤› 17’inci yüzy›l› izleyen yüz elli y›l içinde bu alanda çok h›zl› geliflmeler oldu. Bu dönemde onlarca büyük matematikçi tarihte az görülmüfl bir verimlilikle diferansiyel hesab› bulundu¤u yerden çok
daha ötelere tafl›d›lar. Ama bu üretken süreç beraberinde baz› sorunlar›n, belirsizliklerin ve zay›fl›klar›n oluflmas›na da neden oldu. Özellikle 18’inci yüzy›lda serilerle, sonsuz çarp›mlarla, integralle ilgili
baz› çal›flmalar deneysel a¤›rl›kl› ve özensizce yap›l›yordu, yap›lan ifllemlerin kuramsal altyap›s› düflünülmüyordu. Diferansiyel hesab›n yap›s›ndaki çeliflkilere karfl›n do¤adaki uygulamalar›nda elde edilen
ola¤anüstü baflar›lar kan›t ve kavramlardaki sezgisel bulan›kl›¤› gizliyordu. Matematiksel geliflmeler
elefltirel yeni bir bak›fl aç›s›n› zorunlu k›ld›. O yüzden matematik tarihçileri 19’uncu yüzy›l matemati¤ini özen ve titizlik ça¤›n›n bafllang›c› olarak kabul ederler. Bu yüzy›lda matematikçiler aras›nda hataya iliflkin fark›ndal›k artt›. Asl›nda matemati¤in hesaplamalar›n ötesinde, kavram temelli bir u¤rafl dal› oldu¤u anlafl›ld›. Kesinlik daha da önem kazand›. 19’uncu yüzy›l matematikte büyük kefliflerin ve geliflmelerin yafland›¤› bir dönemdi. Hiç kuflku yok ki bu yüzy›l›n en büyük matematikçilerinden biri “matematiksel analizde mükemmeli ar›yorum” diyen Augustin-Louis Cauchy’dir.
Cauchy’nin Arcueil köyünde en büyük flans›
ailesinin ünlü matematikçi Laplace ile kap› komflusu olmas›d›r. Komflusunun o¤lunda matematik
yetene¤ini anlayan Laplace y›llar sonra Cauchy’nin seriler hakk›ndaki konferans›na kat›d›¤›nda kendi yak›nsakl›k kriterlerinin do¤rulu¤u
hakk›nda kuflkuya düfler ve panikler. Konferans
sonras›nda hemen eve gidip çal›flmalar›n› Cauchy’ninkilerle karfl›laflt›r›r. Cauchy’nin yak›nsakl›k kriterlerinin kendi kriterlerinden çok daha geliflmifl oldu¤unun fark›na var›r ve Cauchy’deki
matematik yetene¤i konusunda yan›lmad›¤›n› anlar.
1794’te, bir y›l süren ve
k›rk bin kiflinin ölümüyle
sonuçland›¤› tahmin edilen
“terör saltanat›”n›n lideri
Robespierre’in giyotine yollanmas›yla Cauchy ailesi
Robespierre
için tehlike azal›r. 1799’a
kadar süren devrim y›llar›
Napolyon’un Kas›m ay›ndaki darbesiyle son bulur
ve Cauchy ailesi 1800’de Paris’e döner. Fransa için
art›k savafl y›llar› bafllam›flt›r.

ugustin-Louis Cauchy, Frans›z Devrimi’nin bafllang›c›ndan yaklafl›k alt› hafta
sonra 1789’da Paris’te dünyaya gelir. ‹kisi erkek dördü k›z, alt› çocu¤un en büyü¤üdür. Paris tarihinin en hareketli günlerini yaflamaktad›r.
Parisliler baflka dünyalar›n özlemiyle eflitlik ve özgürlük için sokaklardad›r. Oysa, Augustin içine
do¤du¤u dünyan›n tersine, ömrünün sonuna dek
hiç sapmadan monarfliye ve Katolik inanca sad›k
kalacakt›r.
Cauchy’ye ilk e¤itimi veren babas› kültürlü bir
hukukçudur. Ama ayn› zamanda kraliyetçi ve karfl›devrimcidir. Devrim s›ras›nda polis olarak görevlendirilmifltir. Devrimin h›flm›ndan kaçmak için, aile Paris’in befl kilometre uza¤›ndaki Arcueil köyüne
tafl›n›r. Yedi y›l orada yaflamak zorunda kal›rlar.
Cauchy, y›llar sonra bir mektubunda “250 gramdan fazla ekme¤imiz olmazd›, bazen bu da bulunmazd›. Bunun yan›nda bize tahsis edilen birkaç bisküvi ve pirinç de olurdu arada bir” diye yazm›flt›r.
Çocuklu¤u, ailesinin yaflad›¤› güçlükler içinde geçmifl olsa da, anne babas› ona ve kardefllerine olabildi¤ince rahat bir hayat sunmaya çal›flm›fllard›r.

A

* Hedef Dersanesi matematik ö¤retmeni.
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E⁄‹T‹M‹
Cauchy on üç yafl›na kadar ailesinin yan›nda
din a¤›rl›kl› bir e¤itim görür. Babas›n›n dostu olan
ünlü matematikçi Lagrange, Augustin’in bilimsel
dehas›n› sezerek Cauchy’nin ciddi matematik e¤itiminden önce öncelikle eski dilleri
ö¤renmesi gerekti¤ini
söyler. Bunun üzerine,
Cauchy 1802’de Ecole
Centrale du Panthéon’a girer ve burada iki
y›l boyunca klasik dilleri, yani Latinceyi ve
Eski Yunancay› ö¤reLaplace
nir. 1805’te, on alt› yafl›nda, Ecole Polytechnique’in s›nav›n› 293 aday
aras›ndan ikincilikle kazan›r. ‹ki y›l sonra ünlü bir
mühendislik okulu olan Ecole des Ponts et Chaussées’ye girer. 1810’da inflaat mühendisli¤inden mezun olur ve ard›ndan üç y›l Napolyon’un ordusunda askeri mühendis olarak çal›fl›r.
Yan›na Laplace’›n
Mecanique Céleste ve
Lagrange’›n Theorie
des Functions adl› kitaplar›n› alm›flt›r. Henüz araflt›rma yapmasa
bile matematikle ilgilidir. Çal›flmak için sabah saat 4’te kalkar.
Cauchy’nin matematik kariyeri Lagrange’›n 1811’de verdi¤i
Lagrange
bir problemle bafllar:
Konveks bir çokyüzlünün aç›lar›n›n çokyüzlünün
yüzeyleri taraf›ndan belirlendi¤ini gösterir. Belki de
Lagrange olmasayd›, Cauchy, bugün ad› san› bilinmeyen, ama bir zamanlar›n parlak bir mühendisi
olarak tarihin karanl›klar›na gömülecekti. Legendre’›n teflvikiyle 1812’de ayn› konuda ikinci bir makale yay›mlar. Onun bu çözümü bugün hofl bir çal›flma ve matemati¤in bir klasi¤i olarak görülür.

¤e verir. Bir yandan da kendine akademik bir pozisyon arar.
1814’te, daha sonra karmafl›k fonksiyonlar kuram›na temel oluflturacak olan integraller üzerine
bir makale yazar.
Birçok yerden red cevab› ald›ktan sonra,
1815’te Polytechnique’e analiz dal›nda yard›mc›
doçent olarak atan›r.
Cauchy sadece teorik matematikle u¤raflmad›¤›n› kan›tlamak istercesine, bir ak›flkan yüzeydeki
dalgalar›n hareketini inceler. Bu çal›flmas›yla
1816’da Frans›z Akademisi’nin ödülünü al›r.
1815’te Fermat’n›n Mersenne’e bir mektubunda sordu¤u bir soruyu kan›tlar: Her pozitif tamsay›, üçgen, kare, beflgen, vb. say›lar›n toplam› m›d›r?
Bu soruyu daha önce Euler, Lagrange ve Legendre
gibi ünlü matematikçiler yan›tlayamam›fllard›r. Gauss ise sadece üçgen say›lar için bir kan›t verebilmifltir. Bu yap›t›yla iyice ünlenir. Art›k matematikçi olarak kendini kan›tlam›flt›r.
1815’te Napolyon
Waterloo’da Almanya ve
‹ngiltere’ye karfl› (art›k
son kez) yenilince, Afrika’n›n güneybat›s›ndaki
St. Helene adas›na sürülür ve ülkenin siyaseti Cauchy’nin lehine döner.
Art›k savafl y›llar› da bitmifltir. Devrim öncesi hüküm süren Bourbon aileNapoléon Bonaparte
sinden olan XVIII. Louis
kral olarak Fransa’ya döner. Koyu Cumhuriyetçi ve
Napolyon yak›n› olan Lazare Nicolas Carnot ile
Gaspard Monge Akademi’den at›l›rlar. Böylece Cauchy, daha önce iflitilmemifl bir yaflta, henüz 27’sinde Frans›z Bilimler Akademisi’nin boflalan iki üye-

KAR‹YER‹ VE KRALCILI⁄I
Akademik bir kariyer yapmak ve kendini matematikte kan›tlamak için yan›p tutuflan Cauchy
Paris’e döner ve iki y›l boyunca kendini matemati-

Carnot
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mafl›k de¤iflkenli fonksiyonlar kuram›d›r. Kurulufluna Gauss’un (1777-1855) öncülük etti¤i bu teorinin ilk kez kapsaml› olarak ele al›n›fl› onun Cours d’Analyse adl› kitab›nda (1821) görülmüfltür.
Bu yap›t›nda Cauchy karmafl›k say›lar›n cebirsel ve
analitik özelliklerini kan›tlam›fl, karmafl›k fonksiyonlar›n süreklili¤ini tan›mlam›flt›r. Bu alanda Cauchy eflsizdir.
Cauchy, Lagrange’›n (1736-1813) denklemler
teorisinden gruplar teorisini ç›karmay› baflar›r ve
teorik temellerini atar. Permütasyon gruplar›n›n
teorisinin öncülerinden biridir.
Ayr›ca onu en çok tan›n›r yapan alanlar aras›nda olas›l›k analizi, optik, elastisite, matematiksel fizik, astronomi, hidrodinamik ve diferansiyel
eflitlikler say›labilir. Analizde özen ve kesinli¤e vurguyu ilk o yapm›flt›r.
Matematik tarihçisi Judith Grabiner “E¤er
herhangi birinin, Descartes’tan bu yana matematikte metodolojik bir devrim yapt›¤›n› söylemeye
hakk› varsa bu kifli Cauchy’dir” diye yazm›flt›r.

likten birini doldurur. Akademi’ye seçilmek bir bilim insan›n›n alabilece¤i en yüksek onurlardan biridir; ama üyelerin oylar›yla de¤il kral ferman›yla ve
iki sayg›de¤er meslektafl›n›n kurban edilmesiyle
atanm›fl olmas› tepki yarat›r.
1818’e gelindi¤inde Cauchy 28 yafl›ndad›r ve
hâlâ ailesiyle yaflamaktad›r. Babas› o¤lunun art›k
çoluk çocu¤a kar›flma yafl›n›n geldi¤ini düflünür ve
uygun bir gelin aday› bulunur. Cauchy’nin birçok
çal›flmas›n› yay›mlayan yay›nc›n›n yak›n akrabas›
olan Aloise de Bure ile 1818’de evlenir ve bu evlilikten iki k›z› olur.

Herhangi birinin, Descartes’tan
bu yana matematikte metodolojik
bir devrim yapt›¤›n› söylemeye
hakk› varsa bu kifli Cauchy’dir.
Judith Grabiner

CAUCHY’N‹N ÇALIfiMALARI
1821’de Polytechnique ö¤rencileri için yazd›¤›
bir analiz kitab›nda serileri ve integrali tam anlam›yla matematiksel olarak tan›mlar. Bugün analizde kullan›lan tan›mlar›n nerdeyse tümünü Cauchy’ye borçluyuz. Kitab›n amac› analizin temel
kavramlar›n› ve teoremlerini matematiksel bir biçimde aktarmakt›r.
1829’da kaleme ald›¤› Leçons sur le Calcul
Différentiel adl› kitab›nda karmafl›k fonksiyonlar›
tarihte ilk kez tan›mlar.
Sadece bu tan›mlar› de¤il, analizin ve topolojinin en temel kavram› olan süreklili¤in tan›m›n› da
ilk kez Cauchy vermifltir.
Bugün ‹ngilizcede daha çok “mühendisler için
suland›r›lm›fl diferansiyel hesap” anlam›na kullan›lan “calculus” sözcü¤ünün Latince kökenli oldu¤u
ve çak›l tafl› anlam›na geldi¤i bilinir. Newton ve
Leibniz taraf›ndan oldukça bulan›k bir suya at›lan
bu çak›l tafl› Cauchy ve ça¤dafl› matematikçiler taraf›ndan gün ›fl›¤›na ç›kar›lm›flt›r. Yazar Mina Urgan, afla¤›daki fliirsel yaz›s›nda sanki bu öyküyü
anlatm›flt›r:
Çamurlu bir su birikintisine, bembeyaz, ›fl›l ›fl›l
Ifl›ldayan çok güzel bir çak›l tafl› atm›fllard›r
onlar
Çamurlu sular nas›l olsa bir gün çekilecek
O güzel çak›l tafl› gün ›fl›¤›na ç›kacakt›r
Cauchy’nin en büyük zaferlerinden biri de kar-

ÖZEN ÇA⁄ININ EN ÜRETKEN‹
Cauchy matematik tarihinin en çok yay›n yapan matematikçilerinden biridir. E¤er bir matematikçinin de¤eri onun isminin üniversite kitaplar›nda
ne kadar geçti¤iyle ölçülseydi Cauchy en büyük
matematikçi olarak ilk s›rada yer alabilirdi. Yedi
yüz seksen dokuz makalenin yan› s›ra birbirinden

Cauchy
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önemli sekiz kitap yazm›flt›r. Cauchy’nin bütün çal›flmalar› yirmi yedi ciltte toplanm›flt›r. Onun yazd›klar›n›n tamam›n› toparlamak neredeyse bir yüzy›l sürmüfltür. 1826-1835 y›llar› aras›nda Akademi’ye haftada iki makale verdi¤i dönemler olmufltur. Frans›z Akademisi’nin 1835’de ç›kard›¤›
Comptes Rendus isimli dergiye gönderdi¤i makalelerin bas›m giderlerini katlayarak art›rmas› sonucu
Akademi, yay›mlanacak araflt›rmalar› dört sayfayla
k›s›tlamak zorunda kalm›flt›r. 1816’dan 1830’a kadar olan dönemde yirmi yedi cildin on ikisini dolduracak en iyi çal›flmalar›n› üretir. 1826’dan sonra
o kadar üretken olur ki tek yazar›n kendisi oldu¤u
Exercises de Mathematiques adl› kendi dergisini yay›mlar. Ayda yaklafl›k otuz iki sayfa yazar ve bu durum 1830’a kadar düzenli bir biçimde devam eder.
Yay›nlar›n›n say›s› aç›s›ndan Euler’den sonra ikincidir. Cauchy yaz›l› materyalin matemati¤in geliflmesinde lokomotif görevi gördü¤ünün fark›na varan ilk matematikçi olarak kabul edilir. Çal›flmalar›n› sonraki kuflaklar için harfi harfine bast›r›r. Baz› matematik tarihçileri flu görüflü tafl›r: “O kolayc›
rakiplerini raflardaki kitaplar›yla yendi. Bu gerçek
sayesinde onun ad› neredeyse bütün analiz kitaplar›nda dikkat çeker.”
19’uncu yüzy›l matemati¤inin özen ça¤› olarak
an›lmas›n›n nedeni özellikle Cauchy’nin özenli bir
yazar olmas›na ba¤lan›r. Ama onun bu h›zl› yay›mlama eylemi beraberinde baz› tehlikeleri de tafl›r.
Ünlü matematikçi Jacobi bu tehlikeyi flöyle iflaret
etmifltir: “E¤er Gauss herhangi bir fley kan›tlad›¤›n›
söylerse bu bana mümkün gelir; Cauchy ayn› fleyi
söylerse, bu olabilir de olmayabilir de; Dirichlet’den ayn› fleyi duyarsam bu kesindir.”
Matematikçi ve yazar John Derbyshire, Cauchy ile Gauss’u flöyle karfl›laflt›r›r: Cauchy’nin çal›flma tarz› Gauss’tan tamamen farkl›yd›. Gauss
çal›flmalar›n› nadiren yay›mlard›, sadece mükemmel oldu¤unu düflündüklerini yay›n yoluyla paylafl›rd›. Yüz elli y›l boyunca matematikçiler aras›nda
bu konuda bir flaka yayg›nlaflm›flt›. Bir matematikçinin orijinal görünen, parlak bir sonuç elde etti¤ini düflündü¤ünde yapmas› gereken ilk ifl, Gauss’un
yay›mlamad›¤› çal›flmalar›yla kendi çal›flmas›n›
karfl›laflt›rarak kontrol etmesi gerekti¤idir. Cauchy
tersine akl›na gelen her fleyi çok s›k olacak flekilde
yay›mlard›.

SÜRGÜN YILLARI
1830 Temmuzu’nda Fransa yeni bir devrime
gidiyordur. Yerine geçti¤i Louis XVIII kadar demokratik haklara sayg›l› olmayan Charles X ülkeden kaçmak zorunda kal›r ve yerine Bourbon ailesine sadece uzaktan akraba olan Louis Philippe
geçer. Devrimcilerin as›l
amac› Cumhuriyet’i yeniden kurmakt›r ama
yabanc› güçleri k›zd›rmaktan çekinip LouisPhilippe’te bir ara yol
bulurlar. Cauchy, Louis
Philippe’e ba¤l›l›k yemini etmeyi reddetti¤i için Fransa’n›n de¤il, Frans›zlar›n
Kral› Louis Philippe
de¤iflik enstitü ve kurumlarda sahip oldu¤u
konumlar›n ço¤unu yitirir. Fransa’dan ayr›lmaya
karar verir. K›sa bir süre ‹sviçre’de Fribourg’da yaflar ve sonras›nda Sardunya Kral›’n›n ça¤r›l›s› olarak Torino Üniversitesi’ndeki fizik matematik kürsüsünde görev al›r.

Karikatürist Charles Philippon’un meflhur karikatürü:
Louis Philippe armuda dönüflürken. (1831)

K›sa bir süre sonra devrik kral Charles X, Cauchy’yi sonradan Bordeaux Dükü olacak olan 13
yafl›ndaki torununun fen e¤itimini üstlenmesi için
Prag’a ça¤›r›r. Cauchy 1833 A¤ustosu’nda Prag’a
gitmek üzere Torino’dan ayr›l›r. Genç Dük ne matematik ne de fenden hofllan›r ve bu konulara hiç
yetene¤i de yoktur. Ö¤renci ve ö¤retmen aras›nda
tam bir uyumsuzluk vard›r. Görevini çok ciddiye

54

Matematik Dünyas›, 2008-II

almas›na karfl›n Cauchy
bu ifli bir çeflit beceriksizlik ve biraz da Dük üzerinde hiç otoritesinin olmamas›ndan kaynaklanan flaflk›nl›kla yapmaya
çal›fl›r. Cauchy derste sesini yükseltti¤inde kraliçe onu “Çok yüksek ses,
daha az ses” diye uyaCharles X
r›r... Cauchy’nin ö¤retmenli¤i Dük’ün on sekiz
yafl›na girdi¤i 1838’e dek devam eder. Bu befl y›l
boyunca Dük yaflam boyu sürecek olan matematik
nefreti kazan›rken Cauchy de matematik alan›nda
araflt›rma yapabilmek için zaman bulmakta zorlan›r. Krala ba¤l›l›¤›n›n bedelini a¤›r öder. Tek tesellisi insanl›¤a yapt›¤› bu hizmet dolay›s›yla ald›¤›
baronluk unvan›d›r!

s›kl›kla daha uygulamal› bölümleri feda etmek u¤runa dersin girifl k›s›mlar›n› fazla ayr›nt›l› ve uzun
bir biçimde verdi¤i için elefltirmifllerdir. Matematik
tarihçileri Gratten Guiness ve Roger Cooke 12 Nisan 1821’de geçen bir olay› flöyle yazm›fllard›r: Her
dersin süresi doksan dakikayd›, bu sürenin otuz
dakikal›k bölümü önceki bir saat süren dersin tart›flmas›na ayr›l›yordu; fakat Cauchy her zaman
doksan dakikan›n tamam›n› kendisi kullan›yordu.
O gün (12 Nisan 1821) önceden belirlenen analize
iliflkin dersi incelerken yeni bir konuda yirmi dakika daha ders vermeye devam etti. Ö¤renciler Cauchy’yi ›sl›klamaya bafllad›lar ve dersi terk ettiler.
Bu askeri bir kurumda olabilecek en ciddi durumdu ve ö¤renciler k›fllalar›na gönderildiler. Vali’yle
Enstitü aras›nda bu olayla ilgili olarak yap›lan yaz›flmalar sonras›nda Enstitü taraf›ndan yay›mlad›¤› bir raporda, Cauchy, “analizin lüksünün” bu
okuldaki ö¤renciler için fazla oldu¤u yönünde elefltirmifltir.
Cauchy, ö¤retmenli¤iyle ilgili yap›lan elefltirilere kulak asmaz. Ö¤rencilerin çat›flmalarda öne ç›kt›¤› 1830 devrimi s›ras›nda monarflinin y›k›ld›¤›na
inand›¤› ana kadar derslerini sürdürür.
1830’dan sonra Torino ve Prague’da verdi¤i
derslerde de baflar›l› de¤ildir. Matemati¤i düzene
sokan Cauchy, ders vermeye geldi¤inde anlafl›lmaz
bir flekilde düzensiz ve derbederdir, durduk yerde
bir fikirden di¤erine atlar.

Ö⁄RETMENL‹⁄‹
Bir ö¤retmen olarak Cauchy’nin baflar›s› s›n›rl›d›r. Politeknik’te çok kötü ders anlatmas›yla ün
yapm›flt›r. Ö¤rencilerin ço¤u onun çok fazla teorik
bulduklar› tarz›ndan hofllanmam›fllard›r. Meslektafllar› ve kendinden k›demli matematikçiler, onu

CAUCHY VE B‹L‹MSEL ET‹K
Matematik tarihçileri Cauchy’nin kiflili¤ini ve
meslektafllar›yla olan iliflkilerini de¤iflik biçimlerde
yorumlam›fllard›r. Baz› biyograflar onu Tanr›’ya
ba¤l›l›k, dürüstlük, yard›mseverlik gibi erdemler
için bir model olarak gösterirken, baflkalar› güç ve
prestij elde etmede so¤ukkanl› bir düzenbaz oldu¤unu öne sürmüfltür; baz›lar›nda ise kafa kar›fl›kl›¤› nedeniyle hayat› boyunca gaf yapan bilgili bir
ahmak olarak söz edilmifltir. John Derbyshire, “O,
Avrupa entelektüellerinin laiklik ve ilerlemeci siyasete derin bir hayranl›k duymaya bafllad›klar› dönemde samimi bir Katolik ve sad›k bir kralc›yd›”
diye yazm›flt›r. E. T. Bell, Cauchy’den tarafs›z bir
biçimde söz eder: “Matematik ve din konular› d›fl›nda ›l›ml› bir mizac› vard›.” Ama örne¤in,
1824’te Akademi’ye sunulan “Ifl›k Kuram›” adl›
bir çal›flmay›, yazar› Newton’›n insan ruhuna inanmad›¤›n› yazd› diye reddetmifltir.
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lar›n›n fark edildi¤ine dair 1821 y›l›nda büyük
Frans›z matematikçisi Cauchy’den bir mektup ald›.
Kuflkusuz ki bu hayat›n›n kalan birkaç ay›nda Ruf-

Evariste Galois’n›n yaflamöyküsünü okuyanlar
genç matematikçinin ça¤ atlatan kefliflerinin Cauchy’nin baflkan› oldu¤u Akademi’de yok ediliflini
hat›rlayacaklard›r. Benzer bir olayla ünlü Norveçli
matematikçi Niel Henrik Abel (1802-1829) de
karfl›lafl›r. Abel, daha
sonra modern matemati¤in baflyap›tlar›ndan biri
olarak kabul edilecek çal›flmas›n›n incelenmesi
için Frans›z Bilimler
Akademisi’ne baflvurur.
Y›l 1826’d›r. Cauchy çal›flmay› al›r, evine götüAbel
rür ve uzun süre rapor
yazmaz. Abel babas›na gönderdi¤i mektubunda
flöyle yazar: “Cauchy ba¤naz bir Katolik ve delinin
biri. Bu konuda yap›lacak bir fley yok. Öte yandan
matemati¤in nas›l yap›lmas›n› bilen tek kifli de o.”
Abel 3 y›l sonra ölür ve hâlâ daha ortalarda rapor
yoktur. Nihayet Cauchy raporu yazar: Alelacele
yaz›lm›fl yüzeysel bir rapor ortaya ç›kar. Cauchy,
Galois’ya yapt›¤›n› Abel’e de yapm›flt›r. Akademi
Jacobi’nin giriflimiyle Abel’e büyük matematik
ödülünü vererek özür diler ama Abel öleli bir y›ldan fazla olmufltur.
Matematik tarihçisi Grattan Guinness, Cauchy’nin baz› fikirleri Bolzano’nun (1781 - 1848)
1817’deki makalesinden çald›¤›n› öne sürmüfltür.
Ama bu sav Freudenthal gibi tarihçiler taraf›ndan
reddedilir. Freudenthal’a göre Cauchy’nin Bolzano’ya borçlu oldu¤una inanmam›z› gerektirecek
hiçbir neden yoktur, hatta tam tersine süreklili¤in
tan›m›n› Cauchy Bolzano’dan önce düflünmüfltür.
John Derbyshire’›n Unknown Quantity: A Real And Imaginary History Of Algebra isimli kitab›nda anlat›lan iki olay› özetleyerek al›nt›lamak istiyorum.
Paulo Ruffini beflinci dereceden denklemlerin
cebirsel çözümünün olmad›¤›n› kan›tlamaya çal›flan bir yazard›. Onun ilk kan›t› baflar›s›zd› fakat
çal›flmaya devam etti ve en az›ndan üç kez daha yay›n yapt›. Kan›tlar›n› dönemin ünlü matematikçilerine gönderdi, Lagrange ve Cauchy de bunlar aras›ndayd›; fakat her seferinde görmezden gelindi.
Neredeyse 1822 y›l›nda ölünceye kadar zavall›
Ruffini kendi çal›flmalar›n›n kabul görmesi için çal›flt› ancak baflar›l› olamad›. Ama Ruffini çal›flma-

‹nsanlar ölür ama eserleri kal›r.
Bir söylentiye göre Cauchy’nin son sözleri
fini için bir hazine de¤erindedir. Bu mektupta Cauchy onun çal›flmalar›n› övmüfl ve Ruffini’nin beflinci dereceden denklemlerin cebirsel çözümünün
olmad›¤›n› kan›tlad›¤›n› düflündü¤ünü aç›klam›flt›r. Ard›ndan Cauchy 1825’te Ruffini’nin yazd›klar›yla neredeyse ayn› fleyleri yay›mlam›flt›.
John Derbyshire kitab›nda bir baflka olay› flöyle anlat›r: 19’uncu yüzy›l›n ortalar›nda Grassman,
Prusya’da Stetin flehrinde bir ö¤retmendi. [...] Bu
y›llarda Grassman “Lineer Genifllemelerin Teorisi…” fleklinde bafllayan çok uzun bir bafll›¤a sahip
olan bir kitap yay›mlam›flt›r. Günümüzde bu kitap
Ausdehnunsglehre olarak bilinir. Bu kitapta vektör
uzay›ndan da söz etmifltir. Fakat maalesef bu kitap
önemsenmemifltir. Grassman da Abel, Galois ve
Ruffini gibi kendi ça¤dafllar› taraf›ndan büyük
oranda görmezden gelinmifl üzgün matematikçiler
cephesinin bir üyesidir. Grassman kitab›n› tan›tmak için elinden geleni yapm›flt›r fakat kötü flans ve
ihmalle karfl›laflm›flt›r. Ausdehnunsglehre’in yay›nlanmas›ndan bir y›l sonra 1845’te Jean Claude Saint-Vernan adl› Frans›z matematikçi vektör uzaylar› hakk›nda Grassman’›n fikirlerine çok benzemesine karfl›n tamamen ondan ba¤›ms›z oldu¤u çok
aç›k olan bir yaz› yay›mlam›flt›r. Bu yaz›y› okuduktan sonra Grassman kitab›ndan al›nt›lad›¤› konuyla ilgili pasajlar› inceleyen bir mektubu Saint-Vernan’a göndermifltir; fakat Saint-Vernan’›n adresini
bilmedi¤i için mektubu Cauchy arac›l›¤›yla ona iletmesini istemifltir. Cauchy bunu yapmam›fl ve alt› y›l
sonra Grassman’›n kitab›ndan al›nm›fl olaca¤› düflünülebilen bir makale yay›mlam›flt›r. Grassman bu
durumu Akademi’ye flikayet etmifltir. Bu konuda
bir intihal olup olmad›¤›n› belirlemek için üç kiflilik
bir komite oluflturulmufltur. Cauchy’nin kendisi de
bu üç kifliden biridir ve hiçbir zaman böyle bir fleyin olup olmad›¤› belirlenememifltir.
Hayat›n›n sonlar›na do¤ru, matematikçi Duhamel, elastik olmayan floklar konusundaki sonuçlar›
Cauchy’den daha önce buldu¤unu öne sürdü. Poncelet bunun böyle oldu¤unu aç›k ve net olarak ka-

56

Matematik Dünyas›, 2008-II

n›tlam›flsa da Cauchy buna hiçbir zaman inanmak
istemedi ve bu yüzden hayata biraz küsmüfl olarak
öldü.
Ne yaz›k ki Cauchy’nin mesleki hayat› incelendi¤inde genç matematikçileri ve meslektafllar›n› hor
gören daha birçok örnekle karfl›lafl›yoruz. Akademi’ye seçilecek adaylara dini ya da siyasi görüflüne
göre oy verdi¤ini ö¤reniyoruz. Kiflili¤i ve mesleki
hayat›ndaki gerçekler ne olursa olsun onun büyük
bir matematikçi oldu¤u tart›fl›lmaz. Ama Cemal Süreya’n›n “fiairin hayat› fliire dahil” dizesini de¤ifltirerek “Matematikçinin hayat› bilim eti¤ine dahil”
demekten kendimi alam›yorum.

ç›nca, boflalan yere birkaç oy farkla Liouvile al›n›r.
Bu da Cauchy’yle Liouville aras›nda büyük bir gerginli¤e neden olur. On y›l boyunca Cauchy matematik dersi veremez. Onun bu mücadelesini matematik tarihçisi E. T. Bell, Don Kiflot’un verdi¤i savafla benzetir. 10 Aral›k 1848’de III. Napolyon’un
iktidara gelmesiyle (Fransa’n›n ilk cumhurbaflkan›;
4 y›l sonra kendini imparator ilan ederek ayn› zamanda Fransa’n›n son hükümdar› da olacakt›r!) yemin kald›r›l›r ve Cauchy, 1 Mart 1849’da Polytechnique’te profesörlük görevini yeniden kazan›r. 2
Aral›k 1851’de III. Napolyon’un (kendine karfl›!)
yapt›¤› darbeyle yemin âdeti geri getirilir. Ama neyse ki bu kez hükümetin bakanlar›ndan biri Cauchy
ve ünlü fizikçi François Arago’nun yeminden muaf
tutulmas› için yeni imparatoru ikna etmifltir.
Augustin-Louis Cauchy ömrünün son dönemine kadar Akademi’deki çal›flmalar›n› ve yay›nlar›n› sürdürür. Hastal›¤›n›n tedavisi için Akademi’den ayr›l›rken meslektafllar›na “Bunu gelecek
bildirilerimde daha ayr›nt›l› aç›klayaca¤›m” demifltir ama geri dönememifltir. 23 May›s 1857’de altm›fl sekiz yafl›ndayken aniden geçirdi¤i bronflit ve
ateflli bir hastal›k sonucu yaflam›n› yitirir.
Cauchy’nin matemati¤e olan etkisi, yaflad›¤›
ça¤›n insanl›¤a olan etkisi kadar devrimcidir. Bilim
eti¤i belki biraz kusurlu da olsa biz onu, ölümünden birkaç saat önce Paris baflpiskoposuna yapaca¤› iyilikleri s›ralad›ktan sonra söyledi¤i “‹nsanlar
gelip geçer; fakat eserleri kal›r” sonsözündeki eserleriyle hat›rlayaca¤›z. ♥

SON YILLARI
Cauchy, devrik kraldan izin alarak 1838 sonlar›na do¤ru, 1830 Temmuz devriminden sonra ayr›ld›¤› Paris’e döner. Akademideki pozisyonunu tekrar kazan›r ama ders veremez çünkü hâlâ ba¤l›l›k
yemini etmeyi reddeder. Collège de France’a baflvurur. Ayn› pozisyona Liouville ve Libri de taliptir. Siyasi nedenlerden dolay› en zay›f matematikçi olan
ve bugün ne yaz›k ki bir antik kitap h›rs›z› olarak
matematik tarihine geçen Libri ifle al›n›r. Libri
(muhtemelen davalardan korkup) Fransa’dan ka-

Kaynakça
[1] Alpay, fi., Augustin-Louis Cauchy, Bilim ve Ütopya, Say›
19.
[2] Struik, D. J, K›sa Matematik Tarihi, Çev. Y›ld›z Silier, Sarmal Yay›nevi, 1996.
[3] Gözen, fi., Matematik ve Ö¤retimi, Evrim Yay›nevi, 2001.
[4] Derbyshire, J., Unknown Quantity: A Real And Imaginary
History Of Algebra, Josesph Henry, 2006.
[5] Jahne, Hans Niel (Ed.), A History of Analysis, American
Mathematical Society, 2003.
[6] Guinesss, G. ve Cooke R., Landmark Writings in Western
Mathematics 1640- 1940, NetLibrary 2005.
[7] Bell, E. T., Men of Mathematics, New York: Simon&Schuester, 1986.
[8] Grabiner, J., Why Should Historical Truth Matter To
Mathematicans? Dispelling Myths While Promoting
Maths, BSHM Bulletin, Cilt 22 (2007), 78-79.
[9] http:// math.berkeley.edu/~ robin/ Cauchy/ ‹ndex.html
(eriflim tarihi: 6.7.2008).
[10] http:// en.citizendium.org/wiki/ Augustin- Louis Cauchy
(eriflim tarihi:6.7.2008).
[11] Belhoste, Bruno, Augustin-Louis Cauchy, A Biography,
New York, 1991.

57

