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Puanı ziyan olmasın diye hiç 
ilgi duymadığı bölümleri ter-
cih eden öğrenciler tanıdım. 

Kendisi istemediği halde ailesinin 
istediği bölümleri seçen öğrenciler 
tanıdım. Bunların çoğu büyük bir iyi 
niyetle derslerini çalışıp ödevlerini 
yapıp vasat bir öğrenci olarak me-
zun olur ve işsizler ordusuna katılır. 
Girdikleri bölümde mutlaka o ko-
nuya büyük bir aşkla ilgi duyan, za-
manının tümünü o konuya adayan, 
o konuda daha fazla şey öğrenmeyi 

eğlence olarak algılayan öğrenci-
ler vardır. Daha üçüncü sınıfta staj 
yaparken o öğrenciler iş teklifi alır, 
mesleklerinde mutlu olur hatta çok 
para kazanırlar. Liseden mezun olan 
gençler onların başarı öykülerine 
bakarak o meslekleri puanları ziyan 
olmasın diye ya da aileleri onların 
iyiliğini istediği için seçmeye devam 
eder. Bu kısır döngü sürer gider. Bu 
olguya en şiddetli şekilde isyan et-
miş kişi, bugün analizin babası ola-
rak anılan Karl Weierstrass’tır. 
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Babaya İsyan

Yüzü bir karış asık, bir elinde üni-
versite giriş puan belgesi öbür elinde 
mühendislik bölümlerinin geçen yıl 
öğrenci kabul ettiği en düşük puan-
ları gösteren cetveller. Büyük bir coş-
kuyla hayatının planlarını yapması 
gereken genç kıza şu anda neden 
mutsuz olduğunu soruyorum. Baba-
sı mutlaka bir mühendislik okuması-
nı istiyormuş. Sen ne okumak ister-
din diyorum. Sahne sanatları diyor. 
Zaten mühendislik yapmayacakmış. 

Diplomasını babasına verip dört 
yıl gecikmeyle hayalinin peşinden 
koşacakmış. Babayla kızı arasına gi-
rilmeyeceği için susuyorum. 

O öğrenci belki şimdi hayranlık-
la izlediğimiz filmlerin senaryolarını 
yazıyor ve baş rollerinde oynuyor-
dur. 

Sonunu bildiğim en tatlı isyan 
ise müzisyen bir arkadaşıma ait. 
Üniversiteden mezun olur olmaz ba-
basına mühendislik diplomasını ve-
rip derhal konservatuvara yazılmış. 
Şimdi uluslararası tanınmışlığı olan 
saygın bir sanatçı. 

Öte yandan istemediği bir konu-
da eğitim alması için üniversiteye 
gönderilen genç Weierstrass’ın ba-
basına isyanı biraz farklı olmuş.

Eskrim, Eğlence ve 
Matematik

Karl Weierstrass’ın babası Prusya 
yönetiminde görevli, Karl’dan başka 
üç çocuğu daha olan, sert ve otoriter 
bir insandı. En büyük çocuğu Karl 
için devlet katında bir görev planla-
mıştı. Bu nedenle finans, hukuk ve 
ekonomi konularını içeren bir eği-
tim alması için oğlunu 1834’te Bonn 
Üniversitesi’ne kaydettirdi. O sıralar 
on dokuz yaşında olan Karl bu konu-
lara hiç ilgi duymuyordu. Çekindiği 
için babasına hiçbir şey söylemedi. 
Dört yıllık üniversite hayatında ders-
lere pek uğramadı.

Zamanının çoğunu o sıralar 
hâlâ tehlikeli bir spor olan eskrimle 
geçirdi. Diğer zamanlarda onu kafe-
lerde arkadaşlarıyla sohbet ederken 
bulmak mümkündü. Babası duyma-
sın diye üniversitede verilen mate-
matik derslerini resmi olarak takip 
etmedi, ama kendisi gizli gizli mate-
matik öğrendi. Laplace ve Jacobi gibi 
matematikçilerin kitaplarını okudu. 
Üniversitedeki son yılında da karış-
tırdığı matematik dergileri sayesin-
de ileride hayatının problemi olacak 
olan Abelyen fonksiyonlarla tanıştı. 

Dersleri takip etmediği için me-
zuniyet sınavlarına girmesine gerek 
yoktu. Babasına verecek bir diplo-
ması olmadan eve döndü.
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Tek Bir Öğretmen 
Yeter

Öğrenci olarak pek çok öğretme-
nin dersine girer çıkarız. En iyimser 
ifadeyle hemen hemen hepsi görevi-
ni yapma gayreti içinde olan insanlar-
dır. Derken bizi diğer öğretmenleri-
mizden çok farklı şekilde etkileyen bir 
öğretmene rastlarız ve hayatımız de-
ğişir. Weierstrass için de bu öğretmen 
Christoph Gudermann olmuştur. 

Bonn Üniversitesi’nden derece 
almadan eve döndükten sonra öğ-
retmen olmak için yazıldığı Münster 
Akademisi’nde Weierstrass matema-
tik araştırmalarına yön verecek fırsa-
tı Gudermann’ın derslerinde buldu. 
O sıralar matematik dünyasında çok 
gözde olan bir araştırma konusunu 
ilk kez düzenli bir ders formatı içinde 
anlatanın Gudermann olduğu söyle-
nir. Eliptik fonksiyonlar üzerine ken-
disi araştırma yapmaya devam eder-
ken bir yandan da gelecek kuşakla-
rın onun yapamadıklarını gerçekleş-
tirebileceği umuduyla Gudermann 
bilgilerini öğrencilerine aktarıyordu. 

Her öğretmenin hayali sınıfında 
anlattıklarını alıp çok ötelere götü-
rebilecek bir öğrencinin olmasıdır. 
Bu sene olmazsa seneye mutlaka! 
Gudermann tüm öğretmenlerin bu 
ortak hayalinin boş olmadığının so-
mut bir kanıtı olagelmiştir.

Gudermann’ın da Gauss’tan feyz 
almış bir matematikçi olduğunu ha-
tırlarsak Weierstrass’ın aldığı mate-
matik eğitiminin sadece bilgi biriki-
mi değil kültür aktarımı boyutu ol-
duğunu da görürüz. 

Artık Weierstrass matematik dün-
yası için hazırdı ama matematik dün-
yasından çok uzaktaydı.

Kim Bu Adam

Weierstrass 1848’de Brauns-
berg Katolik Lisesi’nde öğretmen 
olarak çalışmaya başladığında ka-
fasında büyük fikirler olan ama 
matematik dışında pek çok ko-
nuda da ders vermekle yükümlü 
bir öğretmendi. Her şeye rağmen 
bulduğu her boş vakitte kafasın-
daki matematik problemleriyle uğ-
raşıyordu. Bu problemler bilinen 
yöntemlerin değişik hesaplarda 
kullanılması gibi sıradan problem-
ler değildi. Yeni fikirler üretiyor, bu 
fikirleri bir düzene sokmaya çalışı-
yordu. 

Bazen de araştırmalarına öyle-
sine kapılıyordu ki lisedeki görevi-
ne gitmeyi unuttuğu bile oluyordu. 

Bu yoğun çalışmaların sonunda 
Gudermann’dan öğrendiği eliptik 
fonksiyonlar kavramını genişletip 
Abelyen fonksiyonlar üzerine ge-
liştirdiği fikirlerini nihayet bir ma-
kale olarak yayımlatmayı başardı. 

Kurucusu Crell’in dergisi ola-
rak da anılan Journal für die reine 
und angewandte Mathematik dergi-
sinin 1854’te çıkan 47. cildinde ya-
yımlanan yedi sayfalık bu makale 
matematik dünyasında sansasyon 
yarattı. Adı sanı bilinmeyen, küçük 
bir kasaba okulunu adres olarak 
veren ve adı daha önce hiç duyul-
mamış birisi matematik disiplini-
ne çok ciddi bir katkı yapıyordu bu 
makalede.
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Tek Bir Makale 
ve Sonrası

Weierstrass tek bir çalışmasıyla 
matematik dünyasına girmiş oldu. 
Königsberg Üniversitesi ona hemen 
fahri doktora derecesi verdi. Prusya 
Eğitim Bakanı’nın da teşvikiyle ça-
lıştığı okul ona bir yıl araştırma yap-
ma izni verdi. İki yıl sonra yazdığı 
devam makalesinden sonra Berlin 
Üniversitesi’nden profesörlük teklifi 
aldı ve kabul etti. 

O yıl Osmanlı’da Mehmet Nadir 
doğuyordu. Çalışmaları yurt dışında 
kabul gören ilk Türk matematikçi 
olarak bilinen Mehmet Nadir Bey 
daha sonra Darüşşafaka Lisesi’nde 
öğretmenlik yaparken kendisinden 
sadece sekiz yaş genç Salih adında 
bir matematik yeteneğini keşfede-
cek ve o genç mezun olana kadar 

Darüşşafaka’da kalıp ona yol gös-
terecekti. Yatılı okul arkadaşlarının 
taktığı lakabı adına ekleyerek hayatı 
boyunca kullanacak olan bu genç 
yetenek Salih Zeki Beydi. 

Biz Berlin’e dönersek, Weiers-
trass profesörlük işini kabul ettikten 
sonra çok yoğun bir çalışma tem-
posuna girdi. Berlin’deki derslerine 
dünyanın her tarafından öğrenciler 
geldi. Derslerden sonra öğrencileriy-
le sohbetini kafelerde ve lokantalar-
da sürdürmesiyle ve en çok da hesa-
bı mutlaka kendisinin ödemesiyle 
çok sevildi. 

Bu yoğun tempoya vücudu fazla 
dayanamadı. Derslerini artık otura-
rak veriyor, formülleri tahtaya öğren-
cilerine yazdırıyordu. Buna rağmen 
bu müthiş beyinden yararlanmak 
isteyen öğrenciler derslerine rağbet 
etmeye devam ediyordu.

Weierstrass hiç evlenmedi. Elli 
beş yaşlarındayken sınıfına yirmi 
yaşında olağanüstü yetenekli bir kız 
öğrenci geldi. Kadınların üniversi-
tede ders izlemesinin bile özel izne 
tabi olduğu o dönemde Weierstrass 
bu genç kadınla özel olarak ilgilendi. 
Aralarındaki ilişkinin genç kadının 
matematik yeteneklerinin ötesine 
geçtiğini tahmin etmek zor olma-
sa gerek. Çalışmalarıyla tamamen 
başka bir yazının konusu olacak bu 
genç kadın Sofya Kovalevskaya idi. 
Dostlukları mektuplarla sürdü. Ko-
valevskaya genç yaşta ölünce Weiers-
trass elindeki tüm mektupları yaktı. 

Hayatının son üç yılını tekerlekli 
sandalyede geçiren Weierstrass her 
ne kadar matematik dünyasına tek 
bir makale ile girdiyse de zamanla 
matematik dünyasının en verimli 
yazarlarından biri oldu. Toplu eser-
leri tam yedi cildi dolduruyor. Ma-
tematik literatürüne kendi adıyla 
anılan pek çok kavram hediye etti. 
Katkılarının çoğunu açıklamaya 
kalkmak teknik ayrıntılarla yazıyı 
boğmamıza neden olacak, ama ona 
“analizin babası” unvanını kazandı-
ran birkaç çalışması fazla ayrıntıya 
girmeden anlatılabilir. 
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Sürekli Fonksiyon 
Derken

Her fen ve mühendislik öğrenci-
si üniversitenin ilk yılında kalkülüs 
yani analize giriş dersleri alır. Bu 
derste ilk önce sürekli fonksiyonlar 
tanımlanır ve özellikleri incelenir. 
Daha sonra öğrenilecek pek çok kar-
maşık kavramın altında yatan bu sü-
reklilik tanımı öğrenciye o kadar do-
ğal gelir ki zahmet edip bu kavram 
niye tanımlanıyor diye şaşar. Oysa 
bu konu Weierstrass zamanında he-
nüz araştırma düzeyinde, hatta pek 
çok matematikçinin yanlış bildiği 
bir kavramdı. Konuya açıklık getiren 
ve kendi adıyla anılan “en ilginç” sü-
rekli fonksiyonu bulan Weierstrass 
olmuştu.

Tek reel değişkenli bir fonksiyo-
nun grafiğini bir kalemle çizerken 
elinizi kâğıttan kaldırmanız hiç ge-
rekmiyorsa o fonksiyon süreklidir. 

Bu tanımı kullanarak pek çok 
fonksiyonun sürekli olup olmadığı-
nı anlarız ama ucunda insan haya-
tı olan bir konuda hesap yaparken 
böyle bir tanıma ne kadar güvenebi-
lirsiniz? Kalem kâğıttan kalkmadan 
grafik çizmek tam olarak ne demek? 

Fizikçiler size kalemin zaten kâğıda 
değmediğini, elektron bulutlarını, 
temel parçacık etkileşimlerini filan 
anlatmaya başlayacaktır. 

Demek ki süreklilik kavramını 
kalem kâğıt gibi malzemeler kullan-
madan açıklamanın bir yolunu bul-
mamız gerekiyor.

Neden Gerekli 

Her soyut kavramı açıklamaya 
başladığınızda mutlaka sınıfın arka 
sıralarından “bu ne işimize yaraya-
cak” sorusu gelir. Süreklilik gibi bir 
kavramın önemini ve analizdeki ye-
rini anlatma işini biz genellikle za-
mana yayarız, çünkü öğrenci ancak 
çeşitli sürekli ve süreksiz fonksiyon 
örnekleri gördükçe ve bunlarla he-
sap yaptıkça bu kavramın nasıl ana-
lizin kalbinde yer aldığını görür. Ona 
zaman tanımak gerekir. 

Sürekli fonksiyonları tanıma ge-
reğini fazla derine inmeden açıkla-
mak da mümkün.  Fen ve mühendis-
lik bilimlerinde ilgilenilen doğa olayı-
nın veya malzemenin matematiksel 
bir modeli kurulur. Bu model yardı-
mıyla olabilecek durumlar önceden 
incelenir. Çok sık rastlanan bir prob-
lem de olayı formüle ettiğimiz fonksi-
yonun alabileceği en küçük ve en bü-
yük değerleri önceden bulma proble-
midir. Bir fonksiyon kapalı bir aralık-
ta tanımlı ve sürekli ise mutlaka en 
küçük ve en büyük değerleri vardır. 
İkinci aşama var olduğunu bildiğimiz 
bu değerleri hangi tekniklerle bulaca-
ğımız konusudur. Genellikle bu tek-
nikler cebirsel ve algoritmik yöntem-
ler içerir ve fazla düşünmeden uygu--
lasanız bile size bazı sayılar verir. 

Bulduğunuz bu sayıların bir anlamı 
olup olmadığına karar vermek sizin 
sorumluluğunuzdadır. En küçük de-
ğeri olmayan bir fonksiyon için “en 
küçük değerini ben hesapladım, beş 
çıktı” demeniz yanlış, anlamsız ve 
belki de tehlikelidir. İşte bu aşamada 
karar vermek için fonksiyonunuzun 
özelliklerini doğru teşhis etmeniz, 
fonksiyonunuzun uygulayacağınız 
teknikleri kabul edip etmeyeceğini 
bilmeniz gerekir. 

Fonksiyonun sürekli olup olma-
dığını doğru tespit etmek o yüzden 
gereklidir.

Epsilon ve Delta

Süreklilik kavramını veren ana 
tanım epsilon ve delta sembolleriy-
le anlatılagelmiştir. Bu tanımı sınıfta 
her verdiğinizde arka sıradaki o ses 
“hocam bunlar sınavda çıkacak mı” 
diye sorar. Matematik öğrencilerin-
den başka öğrencilerin pek ilgisini 
çekmeyen bu tanımı ben burada 
anlatmayacağım. Yani sınavda çık-
mayacak!

Yine de “kalemi kâğıttan kaldır-
madan çizebilirim” yerine epsilon ve 
delta ile nasıl bir yaklaşım getirildi-
ğine, matematiksel düşüncenin gü-
zelliğini yakalayabilmek umuduyla 
kısaca bakabiliriz.

Önce bir fonksiyonun bir aralıkta-
ki sürekliliğine bakmanın zorluğunu 
kabul edip sadece bir noktada sürekli 
olmasından ne istediğimize bakalım. 
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Fonksiyonla bir anlaşma yapıyo-
ruz. Ben senin bu nokta civarında 
alacağın değerleri istediğin gibi al-
mana izin vereceğim ama fazla “da-
ğıtma” diyoruz ve açıklıyoruz. O nok-
ta etrafında alacağın değerler arasın-
daki fark için bir üst sınır belirleye-
lim, hatta her aklına gelen üst sınırı 
belirlemene izin veriyoruz diyelim. 
Bu üst sınır epsilon ile gösterilir. 
Eğer fonksiyon o noktada sürekli ise 
o zaman bir delta mesafesi buluruz, 
öyle ki o merkez noktasının iki ta-
rafında o noktadan uzaklığı deltayı 
geçmeyen her noktada fonksiyonun 
aldığı değer o merkez noktada aldı-
ğı değerden çok farklı olmayacaktır; 
aradaki fark epsilondan küçük ola-
caktır. Anlaşmamız bu kadar basit. 

Yani fonksiyona o nokta etrafın-
da sıçrama yapabilirsin, ama sıçrama-
nın büyüklüğü baştan rastgele tespit 
ettiğimiz değeri geçmesin diyoruz. 
Oysa bir süreklilik kavramını kalemle 
anlatmaya çalışırken kalemi kâğıttan 
hiç kaldırmayacağız, dolayısıyla hiç 
sıçrama olmayacak diye anlatıyor-
duk. Şimdi ise fonksiyona istediğin 
gibi sıçrayabilirsin diyoruz. Buradaki 
can alıcı kısıtlama “baştan rastgele 
tespit ettiğimiz” lafında gizlidir. Ben 
fonksiyona istediğim kadar küçük 
sıçrama izni verebilirim. Dikkatli ba-
kılırsa bu sıçrama izni aslında bağla-
yıcı. Başta belirlediğimiz epsilondan 
fazla sıçrama yapamazsın diyoruz. 
Eğer fonksiyon gerçekten bir miktar 
sıçramak isterse biz o miktardan daha 
küçük bir epsilonla gelip bak bun-
dan fazla sıçrayamazsın diyeceğiz.

Sonuç olarak fonksiyona istedi-
ğin gibi sıçrarsın demekle aslında 
hiç sıçramayacaksın diyoruz ki bu da 
süreklilikten tam olarak anladığımız 

sonuçtur. Sıfır sıçrama yap komutu-
nun katılığını, ne yaparsan yap ama 
ben kontrol edeceğim sözüyle takip 
edilebilir ve uygulanabilir hale getiri-
yoruz ve aynı sonucu elde ediyoruz.

Analizin Babası

Her anne çocukları üç veya beş 
yaşındayken babanın yanında “Sizi 
dünyaya ben getirdim. Babanızın 
hiçbir rolü yok. O eve gelip giden bir 
adam” diye başlayan bir şaka yapma-
yı denemiştir mutlaka. Çocuklar bir 
açıklama bekleyerek babaya bakar-
ken baba da yüzünde sessiz bir tebes-
sümle anneye bakar. Weierstrass’ın 
analizin temel kavramlarına yaptığı 
katkılar da yukarıdaki sürekli fonk-
siyon örneğinde olduğu gibi konu-
nun can alıcı kuramsal alanlarında 
gizli olduğu için ancak analizde belli 
noktalar aşıldıktan sonra takdir edi-
lebilir. Biz yine de bu süreklilik kav-
ramından devam edip birkaç katkı-
sından daha söz edelim.

İki sürekli fonksiyonu toplarsak 
yine sürekli bir fonksiyon elde ede-
ceğimizi kalem kâğıtla deneyerek he-
men görebilirsiniz. İki tanesini top-
lamayı kabul ettiyseniz yüz milyon 
sürekli fonksiyonu toplarsak yine 
sürekli bir fonksiyon elde edeceği-
mize de hiç şüphe duymadan inanır-
sınız. Haklısınız. Fakat sonsuz tane 
sürekli fonksiyonu toplayıp anlamlı 
bir fonksiyon elde edebilsek bu elde 
ettiğimiz fonksiyon sürekli olur mu? 
Analiz kitaplarındaki sonsuz toplam-
lar konusu bunun her zaman böyle 
olmayacağını gösteren örneklerle 
başlar. Oysa Weierstrass’ın zamanın-
da bu örnekler henüz ders kitapla-

rında değil araştırma yapan mate-
matikçilerin tartıştığı ortamlardaydı.

Bazen de sonsuz tane sürekli 
fonksiyonu toplarsak yine sürekli bir 
fonksiyon elde ederiz. Bu hangi şart-
lar altında gerçekleşir?

Bu soruya cevap olacak şartı ilk 
kez Christoph Gudermann formü-
le etmiştir. Weierstrass hocasından 
öğrendiği bu kavramı ilerletip yuka-
rıdaki soruya cevap vermiştir. Düz-
gün yaklaşım olarak adlandırılan 
bu kavram fonksiyonların tüm nok-
talardaki sıçramalarını bir seferde 
ve sıçrama yapılan noktalara bağlı 
olmadan kontrol etme özelliğidir. 
Sınavda çıkmayacağı için ayrıntıya 
girmiyorum, ama Weierstrass’ın bu 
kavramı kullanarak oluşturduğu ve 
bugün kendi adıyla anılan o meşhur 
fonksiyondan söz edeceğim.

Weierstrass 
Fonksiyonu

Sürekli fonksiyonlar güzeldir 
ama onlarla hesap yapmak her za-
man kolay değildir. Hesap yapma-
sı kolay olan sürekli fonksiyonlar 
genellikle grafiklerinde “yumuşak” 
eğriler olan fonksiyonlardır. Bunla-
rın grafiklerine her noktada teğet 
çizebilirsiniz. Eğer grafikte sivri bir 
köşe varsa oraya teğet çizemezsiniz. 
Elinize kalem alıp grafiğinin hiçbir 
noktasına teğet çizemeyeceğiniz 
bir fonksiyon oluşturmaya çalışın. 
Elbette mümkün olduğu kadar çok 
sivri nokta çizmek isteyeceksiniz 
ama komşu sivri noktalar arasında 
mutlaka teğet çizilebilecek yumu-
şak eğimli bir eğri olacak. Oralara da 
sivri köşeler koymaya çalışacaksınız. 
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Bu işin içinden çıkamayacağınızı 
kabul ettiğiniz an Weierstrass’ı takdir 
etme noktasına geldiniz demektir.

İlk önce grafiğinin sadece bir tek 
yerinde sivri noktası olan bir sürekli 
fonksiyonla başlayalım. Sonra buna 
grafiğinin sadece iki noktasında sivri 
köşesi olan bir sürekli fonksiyon ekle-
yelim. Evet, tahmin ettiğiniz gibi sivri
köşe sayısını gittikçe artırarak sürek-
li fonksiyonları birbirine ekliyoruz. 
Fonksiyonların büyüklükleri gittikçe
daha küçük alınarak bu sonsuz top-
lamın kendisinin de bir fonksiyon ol-
ması sağlanabilir. Şimdi gözünüzü ka-
patıp hayal ederseniz elde edilen bu 
fonksiyonun hiçbir noktasına teğet 
çizemeyeceğimize ikna olursunuz.

Biraz önce tarif ettiğimiz gibi hiç-
bir noktasına teğet çizilemeyen bir 
fonksiyon bulduk, ama bu fonksiyon 
sürekli mi yoksa atlayıp sıçrayan, 
dolayısıyla da teğet çizilemediği için 
bizi şaşırtmayan bir fonksiyon mu? 

İşte Weierstrass’ın hocasından 
öğrenip uyguladığı teknikler saye-
sinde, bu fonksiyonu elde etmek i-
çin birbirleriyle topladığımız sürekli 
fonksiyonları öyle seçeriz ki elde etti-
ğimiz fonksiyon sürekli olur. 

Hem kalemimizi kâğıttan kal-
dırmadan bu fonksiyonun grafiğini 
çizebiliyoruz hem de buna rağmen 
hiçbir noktada grafiğe bir teğet çize-
meyeceğimiz kadar çok sivri uç var. 
Bunu elbette elinize kalem alıp çi-
zerek göremezsiniz. Ancak süreklili-
ğin epsilon delta terimleriyle verilen 
teknik tanımından başlayarak sözü 
edilen özelliklerin aslında orada ol-
duğuna ikna olabilirsiniz. 

Bilim beş duyumuzun bize açtığı 
ufkun çok ötesine geçmemizi sağla-
dığı için bu denli heyecan vericidir. 
Başka hiçbir işe yaramasaydı bile sırf 
bu heyecanı tekrar tekrar yaşamak 
için bile bilim vazgeçilmez bir uğraş 
olurdu. 
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Weierstrass Fonksiyonu

Weierstrass’ın kendi adıyla anılan 
fonksiyonunu açıkladığı 
1872 tarihli makalesinin başlığı 
ve ikinci sayfası. 

Burada tanımlanan f(x) fonksiyonu 
a ve b parametrelerinin özel değerleri için 
sürekli ama türevsiz olur..
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Öyle Şeyler 
Artık Olmaz mı?

Weierstrass’ın adı sanı bilin-
meyen bir kasabadan yolladığı bir 
makaleyle birdenbire matematik 
dünyasının yıldızı olması çoğumuza 
“nerede o eski bayramlar” havasında 
bir öykü gibi geliyor. Eskiden hayat 
daha kolaydı, daha güzeldi. Masal-
lardaki gibi mucizelerin oluşması 
mümkündü. Oysa şimdi...

Vladimir Berkovich 1977’de 
Moskova Üniversitesi’nde matema-
tik doktorasını tamamladığında tez 
danışmanı Yuri Manin gibi ünü dün-
yayı sarmış bir matematikçiydi, yine 
de akademi dünyasında iş bulamadı. 
Hayatını kazanabilmek için ziraat 
makineleri üreten bir fabrikada bil-
gisayar programcısı olarak işe baş-
ladı. Daha sonra zirai danışmanlık 
yapan bir başka kurumda yine bilgi-
sayar programcısı olarak çalışmaya 
devam etti. 

Bilgisayar programcılığında tec-
rübe kazanıp işlerini çabuk yapmayı 
ve gündüzleri kendine, yani mate-
matiğe bir iki saat ayırmayı öğren-
mesi yaklaşık on yılını aldı. Bu sırada 
matematik merakını erken kalkıp 
-sabahın ikisi gibi- kendi kendine ça-
lışarak gideriyordu. Nihayet 1986’da 
üzerinde yıllarca uğraştığı bir prob-
lemi çözdü. Sonuçları 1990’da İngi-
lizceye çevrilerek Amerikan Matema-
tik Derneği tarafından yayımlandı. 
Bu kitapta bugün onun adıyla anılan 
uzayların yapıları anlatılır. Bu başa-
rısından dolayı elbette Weierstrass’a 
olduğu gibi ona da akademi dünya-
sının kapıları açıldı. Şimdi İsrail’deki 
Weizmann Bilim Enstitüsü’nde ma-
tematikçi olarak çalışıyor. Artık zama-
nının tamamını matematiğe ayırabi-
liyor.
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Vladimir Berkovich

Berkovich’in bir tarım danışmanlığı firmasında 
programcı olarak çalışırken yazdığı ve tekrar 
matematik dünyasına dönmesini sağlayan kitap
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Weierstrass ile 
Bitirelim

Yirminci yüzyıla yön veren Al-
man matematikçi Hilbert matema-
tiği bırakıp şair olan bir öğrencisi 
hakkında “İsabet olmuş, onda ma-
tematikçi olacak hayal gücü yoktu” 
der. Weierstrass ise matematik ve şiir 
ilişkisi hakkında daha gerçekçidir: 
“İçinde biraz şairlik olmayan kişiden 
matematikçi olmaz” der ve ekler “şi-
irde olduğu gibi matematikte de mü-
kemmele hiçbir zaman ulaşılamaz 
ama denemekten de zarar gelmez”.

Böyle ince bir ruha ve öğrenci-
leriyle yemeğe gittiğinde hepsinin 
parasını ödemekte ısrar edecek ka-
dar cömert bir gönüle sahip olan ve 
genç öğrencisi Kovalevskaya’ya yüz 
altmış mektup yazacak kadar sevgi 
dolu bu insan hiç evlenmedi. Üstelik 
erkek kardeşi ve iki kız kardeşi de hiç 
evlenmedi. Weierstrass ailesinin soy 
ağacı evlenmeyen bu kardeşlerle ka-
panırken bunun nedenleri üzerine 
fikir yürütmenize yardımcı olması 
için son dönemlerin başarılı sena-
risti ve oyuncusu Gupse Özay’ın son 
filmi Görümce’yi izlemenizi tavsiye 
ederim. n
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“Şiirde olduğu gibi matematikte de 
mükemmele hiçbir zaman ulaşılamaz 
ama denemekten de zarar gelmez”
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