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’uncu yüzy›lda Osmanl›larda bat›l›laflma sürecinde görülen bilimsel çal›flmalar, Avrupa’da yaz›lan kitaplardan çeviriler yapmaktan ileri gidememifltir. Böyle bir ortamda Müflir (Mareflal) Vidin’li Hüseyin Tevfik Pafla’n›n Linear Algebra adl›
kitab›n›n
ilk
bask›s›
1882’de 69 sayfa, geniflletilmifl ve düzeltilmifl ikinci
bask›s› 1892’de 188 sayfa
olarak ‹stanbul’da bas›lm›flt›r. Bu nedenle Hüseyin
Tevfik Pafla bütün Osmanl› tarihinde temel bilimler
alan›nda orijinal çal›flma
yapan ve yay›mlayan ilk
bilim insan›m›zd›r. Ayr›ca
Hüseyin Tevfik Pafla “Linear Algebra” kitab›yla
dünyada ilkler aras›nda
yer alan önder araflt›rmac›
olma unvan›na sahiptir.
Hüseyin Tevfik Pafla,
Tuna k›y›s›nda Vidin’de
do¤mufl1, ilk ve ortaokulu
burada okumufl, 15-16
yafllar›nda ‹stanbul’da bulunan bir akrabas›n›n yan›na gelmifl ve dört y›l boyunca askeri bir okul olan
Mektebi ‹dadi’de okumufltur. Daha sonra Taflk›flla’daki Harbiye okuluna girmifl, burada matematik derslerindeki yetene¤iyle
Cambridge Üniversitesi mezunu matematik hocas›
Tahir Pafla’n›n dikkatini çekmifl ve Tahir Pafla kendisine özel dersler vermifltir. E¤itimini bitirdikten
sonra Harbiye’ye cebir hocas› olarak atanm›fl, Ta-

hir Pafla ölünce onun matematik dersleri de Hüseyin Tevfik Pafla’ya kalm›flt›r. Burada, cebir, yüksek
cebir, analitik geometri, diferensiyel ve integral hesap, mekanik ve astronomi dersleri vermifltir.
Harbiye’deki hocal›¤› devam ederken “Tophane
Tecrübe ve Muayene Komisyonu”na da getirilmifltir. 1862’de k›demli yüzbafl›l›¤a, 1866’da kurmay
binbafl›l›¤a, 1869’da kurmay yarbayl›¤a terfi etmifltir. 1868’de Paris’teki
Mekteb-i Osmani’ye müdür yard›mc›s› olarak gönderilmifl ve ayn› zamanda
balistik ve tüfek üretimi
üzerine incelemelerde bulunmakla görevlendirilmifltir. Bu arada matematik bilgisini gelifltirmek için
üniversiteye de devam etmifl ve Paris’te kald›¤› iki
y›l içinde baz› makaleler
yay›mlam›fl ve bilimsel
toplant›lara kat›lm›flt›r.
Hüseyin Tevfik Pafla
1872’de Amerika’daki baz› silah fabrikalar›na ›smarlanan tüfeklerin üretimini ve flartnameye uyulup
uyulmad›¤›n› kontrol etme
göreviyle ABD’ye gönderilmifltir. 1872’de albayl›¤a,
1874’te tu¤generalli¤e, 1880’de korgeneralli¤e yükseltilmifltir. 1880’e kadar ABD’de kalm›fl bu süre
içinde matemati¤in en yeni alanlar›ndan kuaterniyonlar cebiri üzerinde araflt›rmalar yaparak Linear
Algebra adl› ‹ngilizce bir araflt›rma kitab› yazm›flt›r.
Linear Algebra kitab› sadece betimleyici nitelikte de¤ildir, Pafla’n›n araflt›rmalar›na da yer verir.
Dört boyutlu kuaterniyonlar (dördeyler) lineer cebiri 1843’te Hamilton taraf›ndan bulunmufl ve

19

* Çukurova Üniversitesi ö¤retim üyesi.
1 Vidin ili Bulgaristan’›n kuzeybat›s›nda, hem S›rbistan hem de
Romanya ile s›n›r› olan Tuna nehri k›y›s›nda bir flehirdir. Osmanl›larda Vidin Eyaleti gene ayn› bölgede kurulan idari bir birimdi.
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19’uncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda güncelli¤ini korumufltur. Hüseyin Tevfik Pafla, kompleks say›larla
kuaterniyonlar›n aras›nda bir cebir infla etmeye çal›flm›fl, birleflme ve de¤iflme özelli¤ine sahip olmayan ama gene de 0’dan de¤iflik her eleman›n tersinir oldu¤u 3 boyutlu bir cebir infla edebilmifltir.
Vidinli Hüseyin Tevfik Pafla olarak bilinen
paflan›n bilimsel kimli¤ini
tan›tmay› amaçlad›¤›m
bu yaz›da öncelikle konuyu incelememe neden
olan geliflmeleri sunmak
istiyorum.
1993 y›l› Aral›k ay›nda Çukurova Üniversitesi’nde konferanslar vermek üzere konu¤umuz
olan McGill Üniversitesi
(Kanada) ö¤retim üyesi
Prof. Dr. George P. H.
Styan ile üniversitemiz kütüphanesini gezerken Prof.
Dr. Kaz›m Çeçen taraf›ndan yay›na haz›rlanm›fl ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Bilim ve Teknoloji Tarihi
Araflt›rma Merkezi yay›n›
olan “Hüseyin Tevfik Pafla ve Linear Algebra” adl›
1988 bask›l› kitap dikkatimizi çekti. Kitab›n bir fotokopisini McGill Üniversitesi kütüphanesine koyulmak üzere Profesör Styan yan›nda götürmüfltü.
1995 Temmuz ay›nda McGill Üniversitesinde
düzenlenen “Dördüncü Uluslararas› ‹statistik ‹çin
Matris Yöntemleri” adl› bilimsel toplant›ya davetli

konuflmac› olarak kat›lm›flt›m. Toplant›n›n bir oturumunda düzenleme kurulu baflkan› Profesör Styan,
projeksiyon aletiyle Hüseyin Tevfik Pafla’n›n kitapta yer alan foto¤raf›n› göstererek Osmanl› paflas›,
matematikçi Hüseyin Tevfik Pafla taraf›ndan ‹ngilizce yaz›lm›fl ve 1882’de ‹stanbul’da bas›lm›fl Linear
Algebra adl› kitab›n alan›nda dünyada bas›lm›fl ilk
eser olabilece¤ine iliflkin
bir duyuruda bulunmufltu.
Toplant› salonunda konunun uzman› niteli¤indeki
70 bilim insan› içinden ayk›r› bir görüfl ç›kmad›.
Prof. Styan bu konuda daha genifl duyuru ile daha
çok bilgiye sahip olabilmek için benden ‹stanbul
Üniversitesi Kütüphane
Müdürlü¤ü’nden Pafla’n›n
bir foto¤raf›n› temin etmemi rica etti. Pafla’n›n mareflal üniformal› siyah beyaz
foto¤raf›n› kendisine gönderdim. Uluslararas› Lineer Cebir Derne¤i’nin y›lda
dört kez yay›nlanan ve George’un editörü oldu¤u
Image adl› bilimsel bültenin 1995 yaz›ndaki 15’inci
say›s›nda derginin d›fl kapa¤›nda Pafla’n›n resminin
alt›nda görülen “Bu bey kimdir? 1882’de yay›mlanm›fl Linear Algebra adl› kitab›, lineer cebir üzerine
yaz›lm›fl ilk kitap olabilir mi?” sorular›n› sormufltu.
Bugün sizlerle paylaflt›¤›m bu bilgiler çok az kifli taraf›ndan bilinmektedir. Profesör Styan’a ulaflt›-

Lineer Cebirin Çok K›sa Bir Tarihi
Lineer Cebir ve matris kuram› tahmin edilece¤i üzere lineer denklem sistemlerinden do¤mufltur. Leibniz determinantlar› 1693’te kullanm›flt›r. Cramer, kendi ad›yla bilinen kural› 1750’de bulmuflt›r.
1700’ün sonlar›nda Lagrange çifte lineer formlar› (bilinear forms) incelerken dolayl› olarak matrisleri
kullanm›flt›r. Gauss, bugün Gauss elemesi diye bilinen yöntemini yeryüzünün boyutlar›n› ve yüzölçümünü hesaplamak için 1800 dolaylar›nda kullanm›flt›r. (Ama Çinliler bunu üç yüzy›l önce biliyorlard›.) Latince rahim ya da döl yata¤› anlam›na gelen “matrix” sözcü¤ünü matrisler için ilk kullanan J.J.
Sylvester’dir (1848). Arthur Cayley 1855’te matris cebirini gelifltirmifl ve matris çarp›m›n› tan›mlam›flt›r. Meflhur Cayley-Hamilton Teoremi 1858’te Cayley taraf›ndan verilmifltir.
Vektör cebiri 1844’te Hermann Grassmann taraf›ndan bulunmufltur. 1880’li y›llarda Amerikan
matematiksel fizikçi ve mühendis Willard Gibbs (1839-1903), meslektafl› Olivier Heaviside’dan ba¤›ms›z olarak vektör analizini gelifltirmifltir. Vektör uzay›n›n modern tan›m›n› 1888’de Peano vermifltir.
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r›lan bilgiler bu kitab›n Hüseyin Tevfik Pafla’n›n
kendisi taraf›ndan Harvard Koleji Kütüphanesi Müdürü Justin Winsor’a 5 fiubat 1885
tarihli mektupla birlikte gönderildi¤ini ve ciltlenmifl bir kopyas›n›n
Harvard Üniversitesi Kütüphanesinde bulundu¤unu göstermektedir.
Hüseyin Tevfik Pafla mektubunda kitab›n› Harvard Koleji Matematik Bölümü ö¤retim üyesi Profesör J. M. Peirce’in arzusu üzerine
hediye etti¤ini belirtmifltir.
Ayr›ca Benjamin Pierce (18091880) taraf›ndan yaz›lan “Linear
Associtive Algebra” adl› bir kitab›n
1870 y›l›nda Washington City’de
bas›ld›¤›n›, bu kitab›n “American
Journal of Mathematics” adl› derginin 4’üncü say›s›nda 97-229 sayfalar› aras›nda

1881’deki yay›n esas al›narak 1882’de yeniden bas›ld›¤› bilinmektedir.
Görüldü¤ü gibi Hüseyin Tevfik
Pafla Osmanl› devletinin olumsuzluklarla dolu bir döneminde
1882’de bas›lan Linear Algebra kitab›yla dünyada ilkler aras›nda yer
alan önder araflt›rmac› olma unvan›na sahiptir.
16-17 A¤ustos 1997 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da düzenlenen ve
Prof. Dr. Fikri Akdeniz, Prof. Dr.
Ömer L. Gebizlio¤lu ve Prof. Dr.
Cemil Yapar’›n yerel düzenleme komitesini oluflturdu¤umuz “Alt›nc›
Uluslararas› ‹statistik için Matris
Yöntemleri” adl› bilimsel toplant›ya
16 ülkeden kat›lan 50’den çok bilim
insan› içinde yer alan Sempozyumun bilimsel Komi-

Amerika’dan Ç›kan Kitap!
Hüseyin Tevfik Pafla’n›n Linear Algebra kitab›n›n 69 sayfal›k ilk bas›m› A. H. Boyajian (Boyac›yan) matbaas›nda 1882’de bas›lm›flt›r. Bu kitab›n orijinalinin Türkiye’de bir kopyas› bulunmamaktad›r ama Harvard Üniversitesi’nin kütüphanesinde saklanmaktad›r. Harvard Üniversitesi’ndeki kitab›n kapa¤›na Hüseyin Tevfik Pafla’n›n Harvard Kütüphanesi müdürü Justin Winsor’a yazd›¤› bir mektup ilifltirilmifltir. Mektupta Pafla, kitab› “seçkin
profesör [matematikçi] James Mills Peirce’ün (Peirce, Pörs diye
okunur) iste¤i üzerine kütüphaneye hediye etti¤ini yazmaktad›r.
Harvard Üniversitesi’nden bir baflka Peirce, bu sefer Benjamin Peirce (1809-1880, filozof ve matematikçi, yukardaki Peirce’ün babas›), 1870’te 153 sayfal›k Linear Associative Algebra
kitab›n› yazm›flt›r. Bu kitab›nda üzerine boyutu en fazla 7 olan
ve x(yz) = (xy)z özelli¤ini sa¤layan tüm cebirleri s›n›fland›rm›flt›r.
Bu özelli¤e sahip 150’den fazla cebir bulmufltur. Peirce bu araflt›rmas›nda 4 boyutlu kuaternion cebirlerini bulan Hamilton’dan
esinlenmifltir elbet. Bkz. http://math.harvard.edu/history/peirce_algebra/index.html. E¤er 7’yle yetinmeyip 8’inci boyuta geçseydi, oktonyon say›lar›n› bulup çok daha ünlü bir matematikçi
olacakt›. Asl›nda 1, 2, 4’ten sonra ( , !, "’den sonra yani) 8’in
geldi¤ini tahmin etmesi gerekirdi... Ayn› Benjamin Peirce, bu say›da ele ald›¤›m›z tek olan mükemmel say›lar›n (bkz. sayfa 110112) en az dört asal böleni olmas› gerekti¤ini kan›tlam›flt›r.
Hüseyin Tevfik Pafla’n›n gene Boyac›yan matbaas›nda bas›Vidinli Hüseyin Tevfik Pafla’n›n Linear
lan Linear Algebra kitab›n›n ikinci bas›m› ‹stanbul Üniversitesi
Algebra kitab›. ‹kinci bas›m.
kütüphanesinde bulunmaktad›r. Her iki kitab›n da orijinal metni Kaz›m Çeçen’in Hüseyin Tevfik Pafla ve Linear Algebra adl› kitab›nda [‹TÜ Bilim ve Teknoloji Tarihi Araflt›rma Merkezi Yay›n no. 5, 1988 Istanbul].
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te üyeleri Profesör George P. H. Styan (Kanada),
Profesör Simo Puntanen (Finlandiya), Prof. Dr. H. J.
Werner (Almanya) ›n istekleri üzerine 19 A¤ustos
1997 günü Hüseyin Tevfik Pafla’n›n Eyüp mezarl›¤›ndaki mezar›n› ziyaret ettik. Eyüp mezarl›¤› içindeki kitapç›daki yetkililer ve türbelerdeki din görevlileri de dahil, Pafla’n›n mezar tafl›ndaki kabartma
yaz›y› okuyup anlam›n› söyleyebilecek biri ç›kmad›.
Daha sonra üniversitemizde Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü’ndeki bir meslektafl›m›n yard›m›yla foto¤raf›n› çekti¤imiz mezar tafl›ndaki yaz›n›n anlam›n›
çözdük. Osmanl› dönemi matematikçilerinden Salih
Zeki Bey’in an›lar›na dayanarak bilgi sahibi oldu¤umuz Hüseyin Tevfik Pafla ülkemizde bilim tarihi
içinde önemli konumda ve unutulmayanlar aras›nda
yer almas› gereken bir matematikçidir.
Dile¤im, mareflallik rütbesine sahip Hüseyin
Tevfik Pafla’n›n Eyüp mezarl›¤›nda Ferhad Pafla
türbesinden Feridun Bey türbesine giden Beybaba
soka¤›n›n sa¤ yan›nda yola çok yak›n bir yerdeki

mezar tafl›n›n yan›na yaflamöyküsünün yaz›ld›¤›
onu ay›rt edici bir yaz›n›n as›lmas›yla sonraki kuflaklara arzulanan bilgilerin aktar›lmas›d›r. ♠
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Kaz›m Çeçen’den

Matemati¤in Girmedi¤i Ülkeye Düflman Girer!
“Osmanl› devletinde pozitif bilimlere fazla önem
verilmedi. Yaln›z Fatih Sultan Mehmet’in zaman›nda astronomi, matematik gibi bilim dallar›
önem kazanm›flt›. Avrupa’da rönesans bütün h›z›yla devam ederken oradaki geliflmeler izlenmedi. 1557 y›l›nda III. Murat devrinde ‹stanbul’da
kurulan rasathane u¤ursuzluk getirir gerekçesiyle topa tutularak 1580 y›l›nda y›kt›r›ld› [MD2007-I, sayfa 54-59]. Yeni bir rasathanenin kurulmas› için 300 y›ldan fazla zaman geçti. Ancak
1683 y›l›nda Viyana bozgunundan sonra fen bilimlerinde ve teknikte çok geride kal›nd›¤› farkedildi. Damat ‹brahim Pafla 1718’de medreselere
matemati¤i koydurdu. 1734’te Üsküdar’da ça¤dafl e¤itim yapan bir Humbarahane (Mühendishane) aç›ld›ysa da birkaç sene sonra yeniçerilerin
karfl› koymas› üzerine kapat›ld›. 1770 y›l›nda
Çeflme deniz savafl›ndaki yenilgiden sonra teknik
alanda gerikalm›fll›¤›n yenilgiye sebep oldu¤unu
aç›klayan Gazi Hasan Pafla’n›n teklifi üzerine,
III. Mustafa taraf›ndan 1773’te deniz mühendisli¤i ö¤retimi yapan [“padiflah›n himayesi alt›ndaki deniz mühendisli¤i” anlam›na] Mühendishâne-i Bahrî-i Humâyun, daha sonra 1795 y›l›nda

III. Selim taraf›ndan çok iyi bir okul olan Mühendishâne-i Berrî-i Humâyun kuruldu. [Hüseyin Tevfik Pafla 15-16 yafl›nda ‹stanbul’a ilk geldi¤inde bu okulun resim bölümüne girmifltir.] Bu
iki okul bir üniversitenin iki ayr› fakültesi gibi
uzun zaman ayn› yönetim alt›nda ö¤retime devam ettiler. 1773’ten itibaren sürekli ö¤retim yapan [ilk] mühendishane, sonunda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüfltü. 18’inci ve 19’uncu
yüzy›l›n bafl›nda pozitif bilimler üzerindeki bütün çabalar ya Do¤u’daki veya Bat›’daki kitaplardan aktarma yapmaktan ileri gidemedi; teorik
bilimlere önem verilmeyerek uygulamal› bilimlere önem verildi. Bu yüzden de bilimsel geliflmelerde Bat›’ya ayak uydurulamad›. Hüseyin Tevfik Pafla, Osmanl› tarihinde pozitif bilimlerde
uluslararas› ilim âlemine önemli araflt›rma sunan
bilim adam› olmufltur.”
Prof. Dr. Kâz›m Çeçen’in Bilim ve Teknik dergisinin 285’inci say›s›nda (sayfa 42, A¤ustos 1991)
yay›mlanan Hüseyin Tevfik Pafla bafll›kl› makalesinin girifli. Prof. Dr. Kâz›m Çeçen makaleyi yazd›¤›nda ‹TÜ Su ve Deniz Ürünleri Teknoloji Araflt›rma Merkezi’nde görevliydi.]
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