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heyetiyle tarn§tl. Bunlar Fransa'nm Osmanh Devleti'ne olan borc;larmm ertelenmesi ve kapiitalasyon 
uygulamasmm bir az daha uzatilmas1 ic;in Osmanh padi§ahma ricada bulunmak ic;in Tiirkiye'ye 
gelmi§lerdi ve padi§ahtan olumlu sinyaller aldiklar1 ic;in c;ok mutlu goriiniiyorlard1. Fransa'ya gelince 
hemen Dursun Bey'i en iinlii matematikc;ilerinden Bolzano'ya gotiirdiiler. Bolzano'nun manast1rdaki 
yaz1hanesine girince duvardaki bir yaz1 Dursun Bey'in dikkatini c;ekti: "Tannnm verdiginin be§te 
birini bana ver, tann da bana verdiginin iki 'mislini sana versin." Dursun Bey kisa bir hesaptan sonra 
"Amma da uyaruk, tanrmm verdiginden. %25 komisyon istiyor4" diye dii§iindii ve durumu Bolzano'ya 
anlatt1. 0 da problemin matematik dilinde yorumunu yapti: 

Problem 1. (Ekmekustu Maryann Problemi) Diizlem iizerinde verilen iki smirh bolgenin her 
birinin alarnru tam yar1ya bolen-bir dogru bulunur mu? ,,, ~-, 
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Dursun Bey bundan bir §eY anlamadi, sadece ic;inde: "Bu problem yorumla c;oziilebilseydi Mustafa 
abi'ye5 gotiiriirdiim: ke'ndisi miizikte v'e evlilik komisiln.da ~ok giizel y~rumlar yapru-" dedi. 

\ ' . 
Bolzano once daha basit bir problemi r,;ozmeye karar verdi: 

Problem 2. Diizlem iizerinde verilen s1mrh bir bolgenin alarnm tam yanya bolen bir dogru bu-
lunur mu? 

Bunu :Pursun Bey'e sordu: 
- Sadece ekmek dilimi olsaydi ne yapardimz? 
- Bundan kolay ne var ki?! B1c;ag1 ekmek dilimi iizerinde yava§ yaVa§ kaydinnz, ekmek tam yanya 

boliindiigii anda keseriz. 
Bundan sonra Dursun Bey Trabzon'a dondii. Bolzano da onun bu fikrini genelle§tirerek a§agidaki 

teoremi verdi. 
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Teorem 1. (Ara Deger Teoremi) Bir siirekli fonksiyon ald1gi iki deger arasmdaki tiim degerleri 
al1r. ,. 

Ba§ka bir deyi§le, f(x) fonksiyonu [a, b] aral1gmda siirekli ise, f(a) ile f(b) arasmdaki her c sayis1 
ic;in,f(x0) = c _ol~ak §ekilde en .az bir, x0 ,E [a, b] bulunur. .. 'i , .• , _ , . 

Siirekli 'fonksiyon kavramimn ciddi tan1m1 ve bu teoremin karnt1 analiz kitaplarmda bulunur 
(ornegin, [l], [2]), biz sadece teoremin (kan1tm degil) grafik iizerinde ac;1klamaslll1 veriyoruz. Gene; 
okurlanm1za Ara Deger Teoremi'nin kitaplar?c!ki is~ap1~ ~celemelerini tavsiye ediyoruz. Siirekli 
fonksiyon, kabaca, · degi§kenin c;ok az bir degi§iniinde, c;ok az degi§en fonksiyondur; grafigi, kalemi 
kag1ttan ay1tmadan c;izilebilir bir fonksiyon olarak dii§iiniilebilir (gerc;i birc;ok siirekli fonksiyonlann 
grafigini c;izmek bile imkans1zdi~, ama §imdilik bu konuya girmeyelim). : • _ · · · 

A§agidaki ($ekil 1) her iki grafikten de goriildiigij gibi- (a, f(a)) ve (b, /(b)) noktalanndan .biri y = c 
dogrusunun alt tarafmda, dig~ri de iist tar~mda bulundugimdflll bu noktalan birle§tiren egri (y = 
f(x) fonksiyonumin grafigi) y = c dogrusunu bir (xo, /(x0)) = (x0 , c) noktasmda kesecek ve boylece 
/(xo) = c olacakt1r. , 

4Neden %20 de~l de %25 oldugunu dii§iiniin! 
5Unlii tiirkiicii Mustafa Topaloglunun atalanndan . 


