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EULER’den SEÇMELER
ﬁöhret sahibi olmak arzusu insan do¤as›n›n bir parças› olsa
gerek. Ülkemiz medyas›n›n son
zamanlarda halk›m›za sundu¤u,
neredeyse her deneyen için hüsranla sonuçlanan, buna ra¤men
pek çok gencimizin tatmak için
can att›¤› bir kavram ﬂöhret olmak! Günümüz koﬂullar›nda,
peﬂinde gazeteci ordusuyla dolaﬂmak, sürekli gündem yaratmak ya da reklam gibi anahtar
sözcükleri akla getiren bu kavram bilim dünyas›nda çok daha
farkl› ve hatta anlaml› ﬂeyler
ça¤r›ﬂt›r›yor. ﬁöhretin TDK taraf›ndan ‘herkesçe bilinme, tan›nma durumu’ ﬂeklindeki tan›m›n›n yan› s›ra, ‘hiç beklenmedik
bir ﬂekilde gelmesi’ özelli¤i de,
ﬂüphesiz iyi veya kötü her türlü
ﬂöhretin buluﬂtu¤u önemli iki
ortak nokta.
Sahip oldu¤umuz binlerce y›ll›k bir
matematik literatürü ve onu bu noktaya getiren belki de yüz binlerce matematikçi var. Kimi matematikçiler daha
ön planda, kimileri sadece tarihin tozlu sayfalar›nda s›k›ﬂ›p kalmaktan öteye
gidememiﬂ, kimilerininse ad›n› kimseler duymam›ﬂ. Ünlü matematikçiler listesine ﬂöyle bir göz gezdirirsek onlar›
bu denli ünlü yapan›n ne oldu¤una dair fikirler yürütebiliriz. Örne¤in çözülmesi en aﬂa¤› 200 y›l alan bir sorduysan›z sadece matematik dünyas›nda
de¤il genel bilime ilgisi olan pek çok
kiﬂi taraf›ndan tan›n›r bir hale gelirsiniz. Hele Goldbach, Fermat, Riemann
örneklerindeki gibi problem kendi ad›n›zla an›l›yorsa ününüz tüm dünyada
duyulur. ‹lk bak›ﬂta sadece soru sorarak büyük bir ﬂöhrete kavuﬂmak basit
bir yolmuﬂ gibi görünse de öyle de¤il.
Çünkü matematikte do¤ru soruyu sormak bazen o soruyu do¤ru cevaplaB‹L‹M ve TEKN‹K 76 Kas›m 2005

maktan daha önemli ve zordur.
Matematikçileri tan›nm›ﬂ yapan di¤er bir yol ise mümkün oldu¤u kadar
çok alanda ve kaliteli üretimler yap›larak elde edilmiﬂ oland›r. Bir insan bir
bilime en fazla ne kadar katk›da bulunabilir? Akl› ermeye baﬂlad›¤› zamandan ölümüne kadar aral›ks›z ve yo¤un
bir ﬂekilde çal›ﬂmakla m› yoksa onu di¤er insanlardan ay›ran bir zekaya sahip olmas›, bu kadar çok çal›ﬂmadan
da kayda de¤er katk›larda bulunmas›
için yeterli midir? E¤er birinci fikri savunursak genç yaﬂta ölen ünlü matematikçilere haks›zl›k etmiﬂ oluruz.
Çünkü 21 yaﬂ›nda ölen Frans›z matematikçi Galois cebirde, ancak ölmeden
bir gece önce ka¤›da dökme f›rsat› buldu¤u, kendi ad›yla an›lan kapsaml› bir
kuram yazd›. Öte yandan bu iki düﬂüncenin birleﬂti¤i uzun bir ömür boyunca duraks›z ve severek çal›ﬂan, zeki ve
yetenekli bir matematikçinin neler ya-

pabilece¤ini düﬂünün. Mevcut matematik literatürünün hemen her alan›nda çal›ﬂ›p, deyimi yerindeyse kendinden sonra gelen matematikçilere bulmas› için çok az ﬂey b›rakan Leonhard
Euler’den bahsediyoruz. Ad›n› duymam›ﬂ olman›z için onun gibi hiç matematik e¤itimi vermeyen bir okuldan
mezun olmuﬂ olman›z gerekiyor. Duymayanlar için belirtelim Euler sadece
matematikte de¤il fizik alan›nda da çal›ﬂm›ﬂ 77 y›ll›k ömrünü bilime adam›ﬂ
‹sviçreli matematikçidir.

Çocuklu¤u
Ünlü dahiler hakk›nda merak etti¤imiz konulardan birisi nas›l bir çocuk
olduklar›. Ebeveynler kendi çocuklar›n›n bir dahi olup olmad›¤›n› anlamak
için bu bilginin faydal› olaca¤›n› düﬂünürler. Ünlü bilim adamlar› listesi derslerde ola¤anüstü baﬂar›lar sergileyen
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ﬂ›k yar›s›n› bu zaman zarf›nda üretmiﬂtir. Görme engelinin ona bir problem
teﬂkil etmemesinin sebebi ise sahip oldu¤u inan›lmaz haf›zas›d›r. Euler okudu¤u ve yazd›¤› her ﬂeyi akl›nda tutabilen nadir insanlardand›. Kendisinin,
ders anlat›rken elliden fazla ondal›kl›
basamakl› say›larla zihinden iﬂlem yapt›¤› söylenir.
800’ün üzerinde makalesi olan Euler hayat› boyunca matemati¤in hemen
her alan›na el atm›ﬂt›r.

Birkaç Örnek

çocuklarla dolu olsa da, çok baﬂar›s›z
okul hayat› olan çocuklar da yok de¤il.
Elektrik ampulünü icad›yla üne kavuﬂan Thomas Edison okul müdürünün
koydu¤u ‘zekas› yavaﬂ geliﬂen çocuk’
teﬂhisi sonucunda okuldan ç›kar›lm›ﬂ.
Resmi olarak sadece 3 ay okula giden
Edison’un annesinin ö¤retmen olmas›
onun okuma yazma ö¤renmesini ve
böylece kendisini geliﬂtirip elektrik
üzerine çal›ﬂmalar yapmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Sonras›n› biliyorsunuz; sayesinde
ayd›nlan›yoruz.
Leonhard Euler 1707’de do¤du¤u
‹sviçre’nin Basel ﬂehrinde neredeyse
hiç matematik e¤itimi almad›¤› küçük
bir okula gitti. Babas›n›n verdi¤i özel
dersler onun matemati¤e olan ilgi ve
yetene¤ini fark edip kendisini bu alan›nda yetiﬂtirmesine yetti. Oldukça
genç bir yaﬂta, 14 yaﬂ›nda, Basel Üniversitesinde e¤itimine baﬂlayan Euler
16 yaﬂ›nda felsefe ihtisas›n› tamamlad›
ve babas›n›n uzmanl›k alan› olan teoloji (tanr› bilim) bölümünde çal›ﬂmalar›n› devam ettirdi. Ama ne as›l gönül
verdi¤i matematik Euler’in peﬂini b›rakt› ne de o matematikten kopabildi.
Babas›n›n da iznini alarak papazl›k
e¤itimini yar›da b›rakt› ve matematik
bölümündeki çal›ﬂmalar›n› 19 yaﬂ›nda
tamamlad›. O günden sonra koﬂullar
ne kadar kötü olursa olsun matematik
çal›ﬂmay› asla b›rakmad›.

Koﬂullar Ne Kadar
Kötü Olabilir?
Dahileri belli kal›plara sokamad›¤›m›zdan olsa gerek onlar› mant›k yoluyla anlamaya çal›ﬂmak bazen imkans›z

oluyor do¤rusu. Bir müzisyenin sa¤›r
olduktan sonra müzik hayat›n›n sona
ermesini beklemek akla gelebilecek ilk
ﬂey de¤il midir? Beethoven, ünlü Alman besteci ve müzisyen, 30 yaﬂ›nda
sa¤›rl›¤›n›n gittikçe artaca¤›, 32 yaﬂ›nda da bu durumun kal›c› olaca¤›n›n
haberini ald› ve 45 yaﬂ›nda tamamen
sa¤›r oldu. Meﬂhur 9. Senfonisini ve
daha birçok eseri bu halde besteledi.
Hayret verici bu durumun benzerinin
bir matematikçinin baﬂ›na geldi¤ini
düﬂünün. Bir ka¤›t ve bir kaleminiz
varsa istedi¤iniz gibi matematik yapabilirsiniz, ne bir düzene¤e ihtiyac›n›z
olur ne de pahal› makinelere, laboratuarlara. Bir matematikçi için sa¤›rl›k da
nispeten a¤›r koﬂullar yaratmaz. Ama
matematikçi görme yetene¤ini kaybederse iﬂte o zaman ‘ne ka¤›d›n anlam›
kal›r ne de kalemin’…diye düﬂünmeyin! Euler sa¤ gözündeki görüﬂünü
kendi deyimiyle aﬂ›r› çal›ﬂmas› nedeniyle 31 yaﬂ›nda tamamen kaybetti. Bu
yar› karanl›k durum Euler’in çal›ﬂmalar›n› zerre kadar etkilemedi hatta ‘Art›k dikkatimi da¤›tacak daha az ﬂey
olacak’ diyerek durumu olgunlukla
karﬂ›lad›¤›n› ifade etti. Sol gözünü de
59 yaﬂ›nda katarak sebebiyle kaybeden
ve tamamiyle karanl›¤a gömülen Euler
bundan sonraki çal›ﬂmalar›na bir sekreter yard›m›yla devam etmiﬂtir. Yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmas›n sekretere, söylediklerini
yazmas› için ihtiyaç duyuyordu, matematik üretmek için de¤il. Ayr›ca kendisinin, verimlili¤inden bir ﬂey kaybetmedi¤ini de belirtmekte fayda var. 77
yaﬂ›nda hayata veda eden Euler’in en
verimli y›llar› son 20 y›l›d›r. Matemati¤e hayat boyu yapt›¤› katk›lar›n yakla-

Buluﬂlar genelde sahiplerinin soyad›yla an›l›r. Euler’in çal›ﬂmalar› da
onun soyad›n› taﬂ›yor. Ama Euler’in
gelmiﬂ geçmiﬂ en üretken matematikçi
olmas›, durumu biraz kar›ﬂt›r›yor. Sözgelimi Euler say›s› ya da Euler denklemi dendi¤inde belirtileni anlamak için
konuyu daraltman›z gerekecektir çünkü bunlardan birden fazla miktarda
mevcuttur.

Euler Formülü ve
Bir Uygulama
Ortaö¤renim bilgilerimizle bir say›n›n 2., 3. yada 1/3. kuvvetlerini hesaplayabilsek de (sanal say›) i. kuvvetiyle
baﬂa ç›kmam›z pek mümkün de¤il. Bunu ancak Euler’in eiσ =cosσ +isinσ formülü ile tan›ﬂt›ktan sonra yapabiliriz.
Dergimize s›kça gelen bir soru ii say›s›n›n kaç oldu¤u ve nas›l hesapland›¤›.
Haz›r yeri gelmiﬂken formülün bir uygulamas› olan bu say›n›n hesaplan›ﬂ›n›
gösterelim:

Özetle ii =e—(π/2) = 0,2078795763
Asl›nda say›s›n›n sonsuz tane de¤eri
vard›r:
ii = e—π/2+2πN, N tam say›
Son olarak bu formülün yaratt›¤›
ﬂu harika denkleme bak›n, matemati¤in en çok konuﬂulan bütün say›lar›
bir arada!
eiπ +1=0
Bu iﬂ için σ yerine π koymak yeterlidir, deneyin!
Kas›m 2005
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ﬁöhret hakk›nda ﬂu son noktay› da
belirtmeden geçmeyelim. Birçok dahi
ya da çok yetenekli sanatç› için ﬂöhret, genelde kiﬂi öldükten sonra gelir.
Çal›ﬂmakla dopdolu, kötü koﬂullar›n,
çekti¤i ac›lar›n performans›n› hiç etki-

lemedi¤i bir hayat geçiren Euler belki
de uzun y›llar yaﬂaman›n bir avantaj›
olarak, ömrünün sonlar›na do¤ru bilinmeye, tan›nmaya, yapt›klar›yla pek
çok bilim ortam›nda konuﬂulmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Euler’in bu çok konuﬂu-

Bir Buluﬂum Var
e Say›s›yla ‹lgili
Bir Teorem
Ben fabrika iﬂçisi ve 8 senelik ilk okul
mezunuyum. Say›lar teoremi ile ilgili bir
gözlemimi yay›nlaman›z› istirham ederim.
Her say›n›n kendi derecesinden kökünü bulacak olursak 3’den sonra elde edilen
de¤erin kararl› bir ﬂekilde küçüldü¤ünü ve
1’e yaklaﬂt›¤›n› görürüz. Mesela 6’n›n 6. dereceden kökü 5’in 5. dereceden kökünden
daha küçüktür. 7’nin 7. dereceden kökünü
bulacaksak 1 say›s›na daha da yaklaﬂ›r›z ve
bu düzen sonsuza kadar böyle devam eder.
Ama bu düzeni bozan bir say› vard›r ki o da
3 say›s›d›r. oldu¤u halde ki bu say›
1,4142’ye yak›n bir irrasyonel say›d›r. daha
büyük bir say›d›r.
Sonuç: tahminime göre 4 ile 2 aras›nda
olan bir say›n›n limit olmas› gerekir. Bu say› da s›radan bir say› olamaz akla gelen say›
yüksek matematikte çok önemli bir yeri olan
e say›s›d›r. Özetle teorem ﬂudur:

Ve grafikte ﬂöyle olmal›d›r:

Sizce tezim do¤ru mudur?
Adem Özdemir

Euler pozitif bilimlerde pek çok
yerde karﬂ›m›za ç›kar. Matemati¤i sistematize etmek konusunda yapt›¤› çal›ﬂmalar sonucunda önerdi¤i birçok
simge bugün matematik dilinin de¤iﬂmez kelimeleri olarak kullan›lmaktad›r. Fonksiyon için f (x); pi say›s› için
Π; toplam için kullan›lan Σ (sigma) iﬂareti; e ve i sembolleri bunlardan birkaç›d›r. i, ‹ngilizce imaginary (sanal) kelimesinin baﬂ harfi ve e de Euler’in baﬂ
harfinden gelmektedir. Adem arkadaﬂ›m›z›n e say›s›yla ilgili teoreminden
bahsetti¤i buluﬂ mektubu Euler konulu yaz›m›z›n üstüne çok uygun! Kendisine teﬂekkür ederiz.
B‹L‹M ve TEKN‹K 78 Kas›m 2005

lan çal›ﬂmalar›na baﬂka bir yaz›m›zda
daha ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer vermeye
çal›ﬂaca¤›z.
Nilüfer Karada¤
Kaynak:
http://www.stetson.edu/~efriedma/periodictable/html/Er.html

De¤erlerin gittikçe 1’e yaklaﬂt›¤›
grafikten de gözlemlenebilir.
Gelelim

Her say›n›n kendi derecesinden
kökü olan
fonksiyonunu pozitif
gerçel say›lar kümesinden yine ayn›
kümeye tan›mlanm›ﬂ oldukça ilginç ve
ﬂ›k bir fonksiyondur ve görüntüsü
okuyucumuzun mektubunda belirtti¤i
gibidir. ‹ﬂin içine fonksiyon sözcü¤ü
girince metotlar çok geliﬂmiﬂ oldu¤undan hesaplamalar oldukça kolay
yap›labiliyor. Adem arkadaﬂ›m›z
de¤erlerinin n büyüdükçe 1’e yaklaﬂt›¤›ndan bahsederken fark›nda olmadan fonksiyonun n sonsuza giderken
limitini,

fonksiyonunun her de¤e-

rinin küçük oldu¤u
say›s›ndan
bahsederken de fonksiyonun maksimum noktas›n› kastetmiﬂ. Bu anlamda yap›lanlar buluﬂ olma (ilk defa bulunmuﬂ olma) özelli¤i taﬂ›m›yor ama
Adem arkadaﬂ›m›z›n ilkö¤retim mezunu oldu¤unu düﬂünürsek oldukça
önemli ad›mlar att›¤›n› söyleyebiliriz.
Kendisine mutlaka lise matemati¤i konular›n› taramas›n› tavsiye ediyoruz.
Zira okulda ilgili e¤itimi almadan kendi çabalar›yla çok önemli noktalara
gelen bilim adamlar›n›n hayatlar›ndan
az önce bahsettik.
Önce fonksiyonun n sonsuza giderken limit de¤erini hesaplayal›m:

teoremine. Fonksiyonun maksimum
noktas› (e,

) noktas› oldu¤undan

her görüntü de¤eri
say›s›ndan
küçük veya eﬂit olacakt›r. e say›s› eﬂit
oldu¤u tek de¤erdir.Bu de¤eri yok
saymamak için teoremin ifadesini ﬂu
ﬂekilde düzeltmek gereklidir:

(maksimum de¤eri hesaplamak için
fonksiyonun 1. türevini s›f›ra eﬂitleme
metodundan yararlanabilirsiniz. Bu
hesaplamay› okuyucumuza b›rak›yoruz.)
Daha önce de matematikçinin sezgilerinin çok önemli oldu¤undan bahsetmiﬂtik. Adem arkadaﬂ›m›z ‘bu say›
olsa olsa e say›s› olur’ derken türev, limit vs kullanmam›ﬂ ama sezgileri onu
do¤ru sonuca ulaﬂt›rm›ﬂ. Matematikçiler sezgilerini ispatlamak peﬂinde koﬂarlar. Bu aray›ﬂ onlar› daha çok geliﬂtirir, yeni yeni kavramlar ortaya ç›karmalar›n› ve buluﬂlar yapmalar› olana¤› verir. Unutmay›n ispat›n› yapmad›¤›n›z ifadeler asla teorem olma hakk›
kazanmaz. Euler ömrünü bu u¤urda
seve seve harcam›ﬂ. Sizler de matematikle ilgileniyorsan›z en az›ndan vakit
ay›r›n, kitaplar› kar›ﬂt›r›n, kavramlar›
ve ispatlar› ö¤renin! Bu temeli oluﬂturduktan sonra kendi matemati¤inizi
yapmaya baﬂlay›n.
Nilüfer Karada¤
karadagnilufer@yahoo.com
E¤er siz de kaydetti¤iniz önemli bir bulgu
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