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“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek 
dünyada uygulama alanı bulmasın.” 

                                                                                                                   Lobachevski 

Değerli Okuyucular, 

 Yoğun bir hazırlık süreci sonunda dopdolu, birbirinden ilginç ve şu aralar hayatımızın birçok 
alanında karşılaştığımız konuların olduğu 6. sayımızla karşınızdayız. Umarız sizler de yazılarımızı 
okurken bizimle benzer bir heyecanı paylaşırsınız. 

 Bugünlerde  hayatımızın birçok alanında “Yapay Zeka”  sözünü işitir ve hatta kullanır olduk. 
Telefonlarımızdaki uygulamalarda, sosyal medya hesaplarımızda, evimizde kullandığımız çamaşır 
makinalarından akıllı ev sistemlerine daha aklımıza gelmeyecek birçok yerde aktif olarak yapay zekayı 
kullanıyoruz.  Endüstri 4.0 ile birlikte yapay zekanın kullanıldığı alanlar daha hızlı artmaya başladı. 
Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde sadece günlük yaşantımızın içerisinde olmayıp iş sahalarında da insan 
gücünün büyük bir bölümünü yapay zekaya sahip robotlar alacak. Peki, bu kadar hayatımızın içinde yer 
alan ve önemi gün geçtikçe artan yapay zekanın normal dijital ve analog makinalardan farklı olmasını 
sağlayan durum nedir? İşte bizde bu sayımızda bu sorudan hareketle yapay zekanın matematiksel alt 
yapısını ve mantıkla ilişkisini incelemeye çalıştık. Yapay zeka matematiğin cevap bulmaya çalıştığı 
sorular sonucunda ortaya çıkmış alanlardan biridir.  

 Tarih boyunca matematik insanların ihtiyaçlarına ve sorularına cevap aramış ve tarihte köklü 
değişmelere yol açmıştır. Bu soru-cevap süreci antik çağdan günümüze kadar aynı heyecanla ve 
farklılaşarak devam etmekte. Antik çağlarda insanlar matematiği, ürünlerini kayıt altına almak için 
hesap aletleri üretmeye çalışırken; şimdi uzaydan otonom alanlara kadar bir sürü alanda araştırma ve 
yeni matematiksel ürünler üretmek için kullanmaktadırlar. Matematikçiler, bazen de sordukları 
sorulara net cevaplar bulamamışlardır. Fakat cevap bulamamak bile matematiğin doğasını besleyen 
unsurlardandır. Bu sayede cevap bulunamayan sorular, birçok matematikçiyi etrafında birleştirerek 
matematiğin yöntem ve içeriğinin gelişmesine katkıda bulunmuştur.  Antik çağdan günümüze 
matematikteki gelişmelerden -İnka Medeniyeti ve quipa- matematiksel sorulara verilen cevaplardan  -
Ölümsüzlük mümkün müdür?- ve cevabı bulunamayan problemlerden -Mutlu son problemi- bazılarına 
bu sayımızda yer vermeye çalıştık.  

 Bu sayımızı geçtiğimiz Temmuz (2017) ayında kanserden kaybettiğimiz Fields Madalyasını alan 
tek ve ilk kadın matematikçi Maryam Mirzakhani’ye atfediyoruz. Matematik dünyasına kazandırdığı 
çalışmalarıyla ölümsüzlüğe yol alan bu büyük ismin çalışmalarını ve hayatını sizlere sunmaktan gurur 
duyarız.  

Keyifli okumalar dileriz, 

Aeternum Yayın Ekibi 
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Yapay Zeka ve Matematik 

  

 Kesinlikle yanılmayacağım bir öneride bulunacağım: Şu anda bu yazıyı okuyorsunuz veya birini 
dinliyorsunuz. Bu durumda mümkün olan dört olasılık var: bu yazıyı okuyorsunuz fakat birini 
dinlemiyorsunuz, birini dinliyorsunuz fakat bu yazıyı okumuyorsunuz, hem birini dinleyip hem de bu 
yazıyı okuyorsunuz, birini dinlemiyorsunuz ve yazıyı da okumuyorsunuz. Önerimin yanlış çıkması için 
sonuncu olasılığa uymanız gerekiyor fakat öneriyi bilmek için yazıyı görmüş ya da duymuş olmanız 
gerekiyor. Bu durumda sonuncu olasılığın gerçekleşmesi mümkün değil. Diğer üç olasılıkta ise “veya” 
bağlacı ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne 
getirilen söz anlamına geldiği için önerilerimden en az biri doğru olduğunda “Şu anda bu yazıyı 
okuyorsunuz veya birini dinliyorsunuz.” bileşik önerisi doğru oluyor.  

 Önermemin doğru ya da yanlış olma durumunu matematiksel bir dilde doğruluk durumu “1” ile 
ve yanlış olma durumu “0” ile belirtilir. Bu önermemin ilk yarısı yazıyı okuduğunuzu söylüyor. Yazıyı 
okuma durumunuz ya yanlış ya da doğru olabileceği için bu önerme yalnızca “1” veya “0” değerini 
alacaktır. Önermemin ikinci kısmında ise birini dinlediğinizi söylüyor. Birini dinliyorsanız bu önerme 
“1” dinlemiyorsanız “0” değerini alacak. İki kısmı da “0” değeri alamaz çünkü bu önermeden 
haberdarsanız ya duymuş ya da okumuş olmanız gerekiyor. Bu duruma matematikte “mantık” adı 
verilir.  

 Matematiksel mantıkta önerme “Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadedir.” 
şeklinde tanımlanır. Bir önermenin doğru olmasına “1” yanlış olmasına “0” değeri verilir. Örneğin; 
“Bugün günlerden salı.” ve “Bugün hava güneşli.” birer önermedir. Bu iki önermeyi “ve, veya, ya da, 
ise, ancak ve ancak” bağlaçlarından biriyle bağlayınca bu durum “bileşik önerme” adını alır. Bileşik 
önermelerde bütün önermeler tek tek incelenerek doğru ya da yanlış olma durumu bulunur. “Şu anda 
bu yazıyı okuyorsunuz veya birini dinliyorsunuz.” önermesi bileşik bir önermedir ancak her önerme 
yalnız “1” ya da “0” değerini almaz. Bu duruma “bulanık mantık” adı verilir.   
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 Bulanık mantığın iki anlamı vardır. İlk anlamı gelişmiş mantık demektir. İkinci anlamı ise 
bulanık mantığın tıpkı bulanık kümeler gibi oluğunu, kesin bir sınırının olmadığını öne sürer. Bulanık 
mantıkta bir önerme yalnızca doğru ya da yalnızca yanlış kabul edilmemesinin nedeni de budur. Bir 
önerenin sadece doğru ya da sadece yanlış olamamasının sonucu olarak bulanık mantıkta bir önerme 
“0” ile “1” arasındaki tüm değerleri alabilir. Durmakta olan iki araba olduğunu varsayalım. Önermemiz 
“Bu iki araba birbirine yakındır.” olsun. Mantıkta iki araba ya yakın ya da uzak olarak kabul edilir fakat 
bulanık mantık arabaların yakınlıklarını sorgular. Eğer arabalar birbirine çok yakınsa bu önerme “1”e 
yakın bir değer, değilse “0”a yakın bir değerini alacaktır. Bulanık mantıkta elde edilen sonuçlar kesin 
değildir, bir olasılığa dayanır. Öyleyse kesin olmayan bilgileri nasıl değerlendiririz? Bu sorunun 
cevabını vermek için, kullandığınız dizi izleme sitesinin sizin hoşunuza gidecek dizileri nasıl 
önerdiğini bir düşünelim. Bu sitede her yeni dizi izlediğinizde site nasıl dizileri sevdiğinizle ilgili 
bilgiler toplar ve bu bilgileri seveceğiniz diğer dizileri bulmakta kullanır. Ya da internet arama 
motorlarında alışveriş için arattığınız bir ürünün çeşitli markalarının reklamlarını kullandığınız sosyal 
medya hesaplarında sıklıkla karşılaşmanız da buna benzer bir örnektir. Bu bilgileri nasıl topladığı sır 
değil, herkesin bildiği iki kelimedir: Yapay Zekâ. 

 Yapay Zekâyı her birimiz kitaplardan, filmlerden veya dizilerden biliyoruz fakat aslında gün 
boyunca yapay zekâ ile iç içe olduğumuzu ne kadar fark ediyoruz? En kolay örneklerden biri SIRI’ye 
hava durumunu sorduğunuzda size cevabı vermek için sesinizi yazıya çevirip onu arama motorunda 
aratması ve cevabı size geri vermesidir. Peki, yapay zekâ aslında nedir?  

“Hey, Siri” 
 

 Yapay Zekâ bilgisayar biliminin geniş bir dalıdır. Yapay Zekânın temel amacı bağımız 
ve zekice çalışan makineler yapmaktır. Diğer bir deyişle yapay zekâ insan 
davranışlarının kopyalanmasıdır. Bir örnekle anlatmak gerekirse yapay zekâ kendi 
kendine hareket eden araba yapmaktan çok insan gibi hareket eden araba yapmakla 

ilgilenir.  
Makineler de aynı insanlar gibi dünyaya ilk geldiklerinde hiçbir şey bilmezler. Bilgi sahibi 

olabilmek için öğrenmeleri ya da farklı bir deyişle kodlanmaları gerekir. Eğer bilgiyi işle- 
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mek için yeterli bilgisi yoksa makineler kullanıma uygun değillerdir. Örneğin; bir kuş ve bir kedi 
birbirinden çok farklı hayvanlardır. Biz farklılıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü birinin kanadı 
vardır diğerinin yoktur. Kedi ve kuşu daha önce hiç görmediğimizi, kanadın ya da ayak sayısının ne 
olduğunu bilmediğimizi varsayalım. Bu durumda bu iki hayvanı birbirinden ayırt etmemiz 
zorlaşacaktır. Bu nedenle makineleri kodlamamız gerekmektedir. Zaman geçtikçe daha çok bilgi sahibi 
olan makine bilgiyi daha rahat işlemeye, inan gibi öğrenmeye başlayacaktır. Bu duruma basitçe 
“makinenin zekileşmesi” adını verebiliriz. Daha bilimsel bir şekilde açıklamak istersek bulanık mantığı 
kullanabiliriz.  

Bir makinenin insan gibi düşünmesini istiyorsak onu makine sınırlarından çıkarmalıyız. Basit 
makineler birbirine uzak iki durumun doğruluk derecesine ya “0” ya da “1” derler ancak gerçek 
hayatta her şey kesin olmadığı için insanlar klasik mantıktan daha farklı düşünürler. Bu düşünce 
şekilleri sınırı olmayan bulanık mantık ile açıklanabilir. Eğer bir makinenin bir insan gibi düşünmesini 
hedefliyorsak ona “insan beynini tanıtmamız gerekir. “İnsan beyni” bu durumda bulanık mantık 
anlamına gelir ve bu da makinenin insan gibi düşünmesini kolaylaştırır. Örneğin; yapay zekadan önce 
üretilen bir bulaşık makinesinde 1 çalıştırma 0 durma anlamına gelirken, akıllı bir bulaşık makinesinde 
0 ile 1 arasındaki değerler makinenin bulaşık miktarına, bulaşıkların kirlilik oranına ve bulaşıkların 
türüne göre sıcaklığını, deterjan miktarını ve yıkama zamanını belirler. 

Şekil 1: Bulaşık makinesinin bulanık mantık ile modellemesinde giriş ve çıkış parametreleri (Tiryaki, A.ve Kazan, R. ,
2007) 

 Bulanık mantık ile yapay zekânın daha az yapay ve daha çok zeki hale geldiğini söyleyebiliriz 
fakat bu demek değildir ki yapay zekâ klasik mantık ile programlansaydı daha az tehlikeli olurdu. 
Aksine, bu durumda daha tehlikeli olurdu çünkü gerçek hayat problemlerini  çözemeyecek  bir  makine  
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zamanımızı çalmış olurdu. Bu nedenle yapay zekânın temellerinin insanların elinde olduğunu ve düş-
mandan çok arkadaş olarak görülüp elde edilen yeni bilgilerin ona aktarılması gerekir. Neredeyse bir 
insan kadar bilgi sahibi olan bir makineyle çalışmak tehlikelerine değer olacaktır. 

 Yapay zekâ, mantık ve bulanık mantık her biri aynı noktadan çıkmış ve farklı noktalara 
dağılmıştır. Bu çıkış noktası bilgiyi işlemek anlamında kullanılan “matematik”tir. Matematik bir amaç 
değil verilen bilgilerin kullanılması için bir araçtı ve yapay zekâ, mantık ve bulanık mantık bilginin 
kullanılmasına en iyi örneklerdendir. İşlenecek bilgi olmasaydı bir makine çalışamazdı, çalışsa dahi 
bulanık mantık olmadan insanlarla yarışacak kadar gelişemezdi. Mantık olmasa ne bulanık mantık ne de 
yapay zekâ olurdu ve mantık da matematiksiz işlenemezdi. Bertrand Russell mantık ile matematik 
arasındaki ilişkiyi şu sözüyle açıklıyor: “Matematik ve mantık, tarihin penceresinden baktığımızda, 
birbirinden tamamen ayrı disiplinler olmuştur. Matematik bilimle, mantık ise yunanca ile 
bağdaştırılmıştır. Ama son zamanlarda her ikisi de gelişmiştir; mantık daha matematikselleşmiş ve 
matematik ise daha mantıksal bir hal almıştır. Sonuçta, ikisi arasına bir çizgi çekmek artık tamamen 
imkansız hale gelmiştir; hatta ikisi bir olmuştur. Birbirlerinden ancak bir erkeğin gençliği ve 
yetişkinliği kadar farklıdırlar. Mantık matematiğin gençliği, matematik ise mantığın gelişmiş halidir.” 

Ekin Berra Öztürk 9-O 

Kaynakça:  

Tiryaki, A. ve Kazan, R. , “Bulaşık Makinesinin Bulanık Mantık ile Modellenmesi” , TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makina Dergisi, 48(565) , 3-8 , 2007. 

http://www.math.wichita.edu/history/topics/logic.html 

https://aitopics.org/misc/brief-history 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/intermediate2/computing/art i f ic ia l_intel l igence/
applications_and_uses_of_artificial_intelligence/revision/1/ 

Klement, E.P. ve Slany, W., “Fuzzy logic in artificial intelligence”, Christian Doppler Laboratory 
Technical Reports, 1994, Volume 67  

Smith, C. ve McGuire, B. ve Huang, T. ve Yang, G, “ The History of Artificial Intelligence”, University 
of Washington, 20  

King, P. ve Shapiro, S., “THE HISTORY OF LOGIC” TheOxford Companion to Philosophy, 496–
500, 1995 
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Yeni Yüzyılın Sorunu: Roboetik 

İnsan doğası gereği durmadan üretir ve ürettiklerine hükmeder. Sanayi Devrimi'nin ardından 
robotların hayatlarımıza girmesiyle bu duygu daha da güçlendi. Bu durumun temelinde robotların 
duyguları ve düşünceleri olmaması yatıyor ve böylece onlara hükmetmek bize garip gelmiyor.  

 2002 yılında ortaya konan "Roboetik" sözcüğü tam da bu düşünceden yola çıkarak bulundu. 
Roboetik, insan davranışlarının robotlar üzerinde nasıl işlenmesi gerektiğini inceleyen ve cansız 
varlıkların ahlak durumlarını araştıran bir terim. Yapay zeka konusunu ele alacak olursak bu kavramın 
geçmişi bilgisayarlar kadar eski. "Makineler düşünebilir mi?" diye soran yapay zekanın fikir babası 
olan Alan Turing makinelerin zekası gibi karmaşık bir soruyu tartışmaya açmıştır. Özellikle 1943'te II. 
Dünya Savaşı yıllarında Almanların Kripto analiz gereksinimleri nedeniyle yapay zeka kavramı doğdu. 
Yapay zekaya matematiksel perspektiften bakarsak ilk önce "Bir varlık ya bir kümenin elemanıdır ya da 
değildir." Hipotezini değerlendirmeliyiz. Varlık eğer kümenin elemanıysa "1", kümenin elemanı 
değilse "0" değerini alır ancak "bulanık varlık kümesi" denen kümede her bir varlığın kendisine ait 
bir derecesi vardır. Bu üyelik dereceleri 0 ve 1 arasında herhangi bir değerdir. Örneğin; normal bir 
programda veri yapısı şöyledir; temel girdiler, Program, Sabit bir sonuç. Ama bir bulanık mantık 
uygulaması şöyledir; sayısı belli olmayan veri yığını, Program, Girdilere ve varsayıma göre değişken bir 
veya birden fazla sonuç. Bulanık mantıkla ilgili diğer bir özellik ise verilerin örnekleme mantığı ile 
alınması ve buna göre bir olasılık değerinin elde edilmesidir. Bunun sonucunda Klasik Mantığın 0 ve 1 
diye tanımladığı birimlerden, Bulanık Mantığın 0 ve 1 arasında süreklilik içeren bulanık birimlerine 
geçildi. Bu gelişmenin, insanların sonuçlarını önceden öngöremediği bir robot veya yazılım örneğiyle 
karşılaşacakları anlamına gelir.  
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 Bilimkurgu ve hayal gücü dendiğinde akla ilk gelen isim olan Isaac Asimov ise robotların 
amacının insana hizmet olduğu, bir robotun kendi amaçlarını insanların amaçlarına hiçbir zaman tercih 
edemeyeceği teorisini ortaya koyduğu "3 Robot Yasası"nı da yapay zekayı anlayabilmek için bilmemiz 
gerekir. Bunlar: 

1-Bir robot hiçbir şekilde insana zarar veremez; veya pasif kalmak suretiyle zarar görmesine izin 
veremez. 

2-Bir robot kendisine insanlar tarafından verilen komutlara 1. kuralla çelişmediği sürece itaat etmek 
zorundadır. 

3-Bir robot 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece kendi varlığını korumak zorundadır. 

Bu yasalara göre hiçbir robot insanlığa zarar veremez ya da hareketsiz kalarak insanlığın zarar 
görmesine izin veremez değerlendirmesini yapabiliriz.  

 Geçtiğimiz günlerde karşılaştığımız başka bir konu ise Tesla kurucusu Elon Musk ile Facebook 
kurucusu  Mark  Zuckerberg’in  arasında  başlayan yapay  zeka  tartışması.  Facebook  araştırmacıları,  



 12

başlattıkları yeni bir program ile sohbet robotlarının  tekniklerini  geliştirdikçe  onların  kendi  kendine 
yeni bir dil geliştirdiklerini keşfetti. Yapay zekaya sahip sohbet robotları öğrendikleri İngilizce’yi farklı 
ve sistematik bir şekilde kullanınca araştırmacılar şüphelendi ve sorunu çözemeyince robotları kapattı. 
Araştırmacıların bu duruma bir çözüm bulamadan programı kapatmaları Elon Musk'ı da yapay zeka 
hakkındaki olumsuz düşünceleri ve onların insanlar için büyük bir tehlike olabileceği konusunda da 
haklı çıkardı. 

 “Son dönemde gösterime giren "Ex-Machine" veya "Transcendence" gibi filmler ve toplumun 
yalnızlaşan bireylerinin "Siri" gibi yapay kişiliklerle duygusal ilişkiler kuracağı, aklınızı okuyup 
duygularınızı kullanacağı, kendi varlığı için sizin yaşamınızı hiçe sayacak robotların var olduğu gelecek 
distopyaları çoğu insanı endişelendirmeye başladı. Son olarak yönetmeye, hükmetmeye bu kadar 
alışmış insanoğlunun yapay zekanın yaratacağı bu kontrolsüzlüğe nasıl alışacağıysa daha önemli bir 
merak konusu.  

Işınsu Ata  9-T 

Kaynakça:  

https://www.yapay-zeka.org/  

https://intelligence.org/ 

www.bilimkurgukulubu.com/genel/inceleme/isaac-asimovun-uc-robot-yasasi/ 



 13
Ölümsüzlük Mümkün Mü? 

İnsanoğlu yüzyıllardır değer verdiği eşya veya kişilerle 
sonsuza kadar yaşamak istemiş ve ölümsüzlüğün 
formülünü bulmaya çalışmıştır. Birçok bilim insanı ve 
filozof bu konuda çalışmalar yapmış ve bu durumun 
olabilme ihtimalleri üzerine çokça düşünmüşlerdir. Bu 
çalışmaların tarihi, asırlar öncesine kadar dayanır ve en 
büyük örneği de Lokman Hekim’dir. Lokman Hekim 
bir doktordur ve çağındaki hastalıklar için çeşitli 
ilaçlar üretiyordur. Ayrıca günümüze kadar Lokman 
Hekim hakkında birçok efsane süregelmiş ve bu 
efsanelere göre Lokman Hekim ölümsüzlük iksirini 
bulmuş fakat kaybetmiştir. Formülün kaybolması ile 
ilgili üç söylenti vardır. Bunlardan birincisine göre 
formül yağmur yüzünden silinmiş, ikincisine göre 
köprüden düşerek kaybolmuş ve sonuncusuna göre ise 
Cebrail bu formülü ortadan kaldırmıştır.  

  
 Yıllar geçtikçe, ölümsüzlük fikri yayılmış ve daha fazla insan bu konuda çalışmaya başlamıştır. 
Örneğin, Fransız simyager Nicolas Flamel, gençleşmek için bir formül bulmuştur ve efsanelere göre 
Nicolas’ın iksirini içen her insan gençleşiyor ve ölümsüz oluyormuş. Onun bu çalışmaları, günümüzde 
çokça bilinen Harry Potter kitap serisinde de yer almıştır.  

 Daha sonra, 1934 yılında bilim insanları antik çağların aksine düşünceden çok deney ve 
gözleme yönelmişlerdir. Cornell Üniversitesi, kalorinin kısıtlanmasının insan ömrü üzerinde etkili 
olacağı fikrini ortaya atmış ve fareler üzerinde deneyler yapmıştır. Deneylerde, kalori alımı kısıtlanmış 
olan farelerin ömrünün normal bir diyetle beslenen fareler göre uzadığı gözlenmiştir. Bu deney, 
ölümsüzlük fikrinin deneysel metodlar ile ele alınılmasına büyük bir katkıda bulunmuştur. İlerleyen 
yıllarda, bu çalışmalar daha da ileriye taşınmıştır ve bilim insanları James Bedford’u sıvı nitrojen dolu 
bir kapsülde dondurmuştur. Amaçları Bedford’un yaşlanmış vücudunu kısmi olarak ölümden 
kurtarmaktır.  

 Bunların yanı sıra birçok uzman nanoteknolojinin de hücrelerin onarılmasında etkili bir araç 
olabileceğini ve birçok hasta hücrenin bu yöntemle iyileştirilebileceğini söylemiştir. Son olarak, bilim 
insanları ve bilgisayar mühendisleri ölümsüzlüğün sanal ortama taşınabileceğini ve insanların 
zihinlerinin bilgisayarlara taşınabilceği konusunda fikirler ortaya atmıştır.  
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 Sonuç olarak, tarih boyunca insanlar çeşitli nedenler sebebiyle ölümsüzlüğü aramış ve birçok 
araştırma yapmıştır, fakat bunların hiçbiri şu ana kadar başarılı olamamıştır ve bu başarısızlıklar da 
insanoğlunun aklına bir soruyu getirmiştir, ölümsüzlük matematiksel olarak mümkün mü?  

Matematiksel Olarak Ölümsüzlük  
  
 Bu soruyu “Proceeding of the National Academy of Sciences” dergisi “Intercellular 
Competition and Inevitability of  Multicellular Aging” isimli çalışmasında detaylı bir şekilde 
açıklamıştır. Bu makaleye göre ölüm kesinlikle kaçınılmazdır ve matematiksel hesaplamalara göre 
yapılan her çalışmaya rağmen gençleşme ve ölümsüzlüğün başarılması imkansızdır.  
  
 Bu çalışmayı yürüten Paul Nelson ve Joanna Masel, hipotezlerini hücrelerin iki ters görevleri ile 
açıklıyor. Bu görevlerden birincisi kendilerini hayatta tutmaktır, ve ikincisi de içinde bulunduğu 
‘organizmaya destek olma’ çabasıdır. Hücreler hem kendi varlığını hem de canlının varlığını korumaya 
çalışır ve doğal seçilim sonucunda galip gelen hücreler varlığını sürdürür. Çalışmayı yürüten 
araştırmacılara göre bu iki görevin arasındaki mücadele yüzünden insanoğlu ölümsüzlüğü hiçbir 
zaman elde edemeyecek.  

  

 Birinci senaryoda bu döngüden galip çıkan bazı hücreler kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve 
kansere sebep olur. Bunun sebebi ise matematiksel olarak şudur; eğer yaşlı hücreler bir işlem yapılarak   
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azaltılırsa veya 0’a düşürülürse, vücuttaki kanser özelliği taşıyan hücreler engellenemez bir şekilde 
artacak ve artmanın oranı engellenemez olacaktır. 

 Gerçekleşme ihtimali olan ikinci senaryoda ise hücreler kendini organizma için feda eder ve 
organizmadaki ölü hücrelerin artmasına sebep olur. Bu ölü hücrelerin artması ise yaşlanmaya sebep 
olur. Makalede bu olay şu şekilde ifade ediliyor; eğer kanser hücrelerinin ve hücreler arası 
mücadelenin oranı 0 olursa, yaşlanmış hücreler birikecek ve sağlıklı hücrelerin tükenmesine sebep 
olacaktır. Bu iki olayın grafiğe aktarılmış hali şu şekildedir: 
 

  

  

 Nelson ve Masel, denklemlerini grafikler yardımıyla kanıtlayarak, ölümsüzlük denilen 
düşüncenin matematiksel hesaplamalara göre imkansız olduğunu ortaya koymuş ve bu denklemi 
“çözümsüz bir çelişki” olarak adlandırmıştır. Aynı zamanda, Masel de ölümsüzlüğün “mantıksal, 
teorik ve matematiksel” olarak imkansız olduğunu, insanoğlunun bunu kabullenmesi gerektiğini 
söylemiştir. 
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 Sonuç olarak, insanoğlunun asırlarca aradığı ölümsüzlük üzerine birçok çalışma yapılmış ve 
çeşitli efsaneler ortaya çıkmıştır. İnsanlık ölümü yenebileceği ve varlıklarını sonsuza kadar 
sürdürebileceği fikri ile bu yola çıkmıştır. Fakat insanlığın bu arayışı matematiksel olarak mümkün 
değildir ve araştırmacılara göre “çifte açmaz”dır. Birçok bilim insanı deneylerini devam ettirse bile, 
Nelson ve Masel insanının ya kanserden ya da yaşlılıktan yaşamını yitireceğini ortaya koymuştur ve 
matematiğin ölümsüzlük kavramını “imkansız” olarak tanımladığını öne sürmüşlerdir. 

Barış Çavuşoğlu 9-O   
Kaynakça: 

http://www.downtoearth.org.in/news/immortality-is-mathematically-impossible-new-research-
finds-58983 
https://www.inverse.com/article/37885-mathematically-impossible-beat-aging-lifespan 
https://www.seeker.com/seeking-immortality-so-have-others-1767387860.html 
http://www.pnas.org/content/pnas/114/49/12982.full.pdf 
https://phys.org/news/2017-10-mathematically-impossible-aging-scientists.html 
http://trend.mynet.com/olumsuzluk-mumkun-mu-1037745 
http://www.haberturk.com/olumsuzluk-2050-de-1848486 
http://blog.mill iyet.com.tr/lokman-hekim--olumsuzluk-iksirini-bulmus-mu-/Blog/?
BlogNo=401060 
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Maryam Mirzakhani 

(03.05.1977-15.07.2017) 

 Maryam Mirzakhani, matematiğin Nobel’i sayılan Fields Madalyası’nı alan tek kadın 
matematikçi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında hayata gözlerini kapadı ama daha birçok yeni kadın 
matematikçi için kapıları açtı. 

 1977’de İran’ın başkenti Tahran’da dünyaya gelen Maryam, küçükken kitap okumayı çok 
severdi ki büyüyünce yazar olmak isterdi. Maryam’ın ailesi, kızlarının hayallerine hiçbir zaman engel 
olmadılar aksine destek oldular. Sadece kendisi için anlamlı ve sevebileceği bir şeyler yapmasını 
istediler. Mirzakhani aynı zamanda iyi bir aile ortamında büyüdüğünü de belirtmiştir. 

 İlkokulun ardından ortaokulu üstün yetenekli kızlar adına olan bir okulda okudu. Bu yaşlarda 
insanların sizin hakkındaki düşüncelerinin sizi etkilediğini söyleyen Mirzakhani, bu dönmede kendi 
matematik öğretmeni tarafından matematikte iyi olmadığını söylenmiştir. Bu Maryam’ın 
özgüvensizliğine sebep olurken, sonraki sene diğer bir matematik öğretmeni kendisinin konuya olan 
ilgisini arttırarak okulun matematik yıldızı haline getirmiştir. 

 Lisenin son yıllarına kadar matematiği düşünmemiş olduğunu belirten Mirzakhani’nin 
matematiğe atılımının ilk adımları lise döneminde katıldığı Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda 
iki yıl art arda altın madalya kazanmasıyla başlamıştır. 1999’da ülkesinin en saygın üniversitesi Şerif 
Üniversitesi’nden mezun olarak bundan beş yıl sonra Harvard’ta doktora yapmış, 2008’de ise Stanford 
Üniversitesi’nde profesör olarak gitmeden önce Princeton Üniversitesi’nde de profesörlük yapmıştır. 

 “Matematiğin Nobel’i” olarak adlandırılan “Fields Ödülü” 2014 yılında Maryam Mirzakhani’ye 
layık gösterilmiştir.  Bu  tarihi  an  kadın  bir  matematikçinin  ödüllendirildiği  ilk  andı.  Mirzakhani  bu 
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anında “Bu genç kadın bilimcileri, kadın matematikçileri özendirecekse çok mutlu olurum bundan. 
Gelecek yıllarda bu ödülü çok sayıda kadının kazanacağına inanıyorum” sözleriyle kadınlara duyduğu 
inancı belirtmiştir. Mirzakhani ödülü ilk aldığı zamanda İran gazetelerinde, aslında baş örtüsü olmayan 
fotoğraflarının üstüne sanal ortamda baş örtüsü eklenerek yayınlandı. 

 Maryam Mirzakhani Riemann yüzeylerinin ve  bu yüzeylerin moduli uzaylarının dinamiği ve 
geometrisine yaptığı önemli katkılar sebebiyle Fields Madalyası’na layık görülmüştü. Mirzakhani’nin 
üzerinde çalıştığı Riemann yüzeyleri karmaşık sayılarla analiz edilebilen sarmallardır. Mirzakhani bu 
yüzeyleri ayrıntılı inceleyerek sınıflandırmaya çalışıyor ve alanlarını hesaplıyordu. Mirzakhani, 
çalışmalarında özellikle hiperbolik geometri, ergodik teori, simplektik geometri ve Teichmüller 
teorisine odaklanıyor.  

 Cebirsel geometri, analiz, topoloji hatta olasılık gibi çeşitli konuların son derece güçlü 
tekniklerini rahatlıkla kullanabilen Mirzakhani, Riemann yüzeyleri ve bunların moduli uzayları ile ilgili 
temel sonuçlar elde etmiştir ve bu sahada çalışan matematikçilere yeni araştırma alanları açmıştır. 

Mirzakhani’nin kızının resim olarak adlandırdığı çalışma 

 Kadınlar adına birtakım konular için katı kurallara sahip İran yönetimine rağmen tüm tabuları 
yıkarak   adeta   bir   yıldız   gibi  yükselen  Mirzakhani  aynı  zamanda  da  küçük  Anahita’nın  annesiydi.  
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Anahita annesinin yaptığı çalışmaları “Annem resim yapıyor” olarak nitelendirirdi. Mirzakhani Çek 
bilimci Jan Vondrak ile evliydi ama İran bu evliliği tanımadığı için kızının ülkeye giriş yapması yasaktı 
ancak tabuları yıkan Mirzakhani bir pazar günü meclisin toplanarak bazı değişiklikler sayesinde kızının 
ülkeyi ziyaret edebilme olanağını sağlamıştı. 

 Maryam Mirzakhani imkansız olarak görülen şeyleri, ilkleri başardı. Sert kuralları, tabuları 
yıktı. İran’da baş örtüsü hakkında sert kurallar varken ölümünün ardından başı açık fotoğrafları 
kullanıldı ki İran Cumhurbaşkanı dahi ölümünü böyle bir fotoğraf üstünden dile getirdi. Mirzakhani, 
kemiklerine kadar işleyen meme kanserinin sonlandırdığı bu kısacık ömründe birçok şeyi başardı. O 
çok zor gibi görünen bir yerden başlayarak en üstlere ulaştı ve daha birçok onunla aynı başlangıca sahip 
kız ışık oldu. O artık geleceğin kadın bilimcilerinin örnek aldığı kişi. Huzur içinde uyu Maryam 
Mirzakhani. 

İran Cumhurbaşkanının Paylaşımı. 

Elif Demir 9-O 

Kaynakça: 

https://onedio.com/haber/ustun-basarilarla-iran-da-tabulari-yikan-matematige-adanmis-bir-hayat-
maryam-mirzakhani-777717 
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40619607 
https://www.theguardian.com/science/2017/jul/19/maryam-mirzakhani-obituary 
http://www.diken.com.tr/fields-madalyasi-sahibi-matematikci-maryam-mirzakhani-hayatini-
kaybetti/ 
http://www.biyografya.com/biyografi/14547 
http://morsoylesi.blogspot.com.tr/2017/09/ilham-verici-bir-biliminsani-maryam.html 
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Her Sektörde Matematik 

 Matematik dünya genelinde birçok alanın temel aracıdır. 
Hayatımızın işlemesini sağlayan her şey matematiksel bir düzenle 
oluşturulmuştur. Bu düzen sadece günlük hayatımızla sınırlı değildir. 
Birçok uzmanlık alanı ve sektörde de matematik önemli bir rol 
oynamaktadır. Örne ğ in; bili ş im sektörü için matematik 
vazgeçilmezdir. Yazılımdan tasarıma matematik bilişimin temelidir. 
Eğer matematik olmasaydı birçok meslek dalının olmayacağı gibi 
bilişim tabanlı meslek dalları da olmayacaktı.  

 Bilişim tabanlı meslek dallarında matematiğe en fazla ihtiyaç duyan alan ise yazılımdır. Yazılım 
matematiği temel alarak oluşturulmuş bir alandır. Bu alanda her ne kadar sadece kodlarla 
uğraşılıyormuş gibi gözükse de her kodun içinde matematiksel bir düzen kullanılmaktadır. Gerek web 
tabanlı yazılımda gerekse de uygulama tabanlı yazılımda, matematik temel oluşturmaktadır. 

Peki Web Tabanlı Yazılım ile Uygulama Tabanlı Yazılım Ne Demek? 

 Web tabanlı yazılım interneti oluşturan yazılım türüdür. Bu yazılım türü çeşitli internet 
uygulamaları ve web sitelerini oluşturmakta kullanılmaktadır. PHP, Html, CSS, Javascript gibi yazılım 
dilleri web tabanlı yazılımda kullanılan dillerdir. Bu dillerde matematik bir vazgeçilmezdir. Çünkü 
internet çeşitli algoritmalar ve fonksiyonlara bağlıdır. Bu algoritma ve fonksiyonlar yazılımın içinde 
kullanılan matematiğe örnektir. Fonksiyonlar olmadan bir web sitesi oluşturulamaz. Bu fonksiyonlar 
bazen siteye girenler tarafından doldurulurken bazen de siteye girenlere fark etmeden 
doldurulmaktadır. Örneğin; f(x) fonksiyonu f(x)=x+15 olarak düşünürsek web sitesinde oluşturulan 
herhangi   bir   kutuya   bu   fonksiyonu   tanımladığınızda  ziyaretçinin  girdiği  herhangi  bir  sayı  15  ile  
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otomatik olarak toplanacak ve bilgi veri tabanına x+15 olarak yazılacaktır. Bu çoğu zaman işlemciyi 
yormamak ve verileri kolayca bulmaya yarayacaktır. Çünkü veri tabanları belirli bir düzene bağlı 
çalışmaktadır ve bu düzen fonksiyonlar sonucunda oluşturulmaktadır. Kısacası matematiğin fonksiyon 
ile ilgili bir dalı olmasaydı web sitelerinin çoğu ortaya çıkamazdı. 

 Aynı zamanda fonksiyonlar web tabanlı yazılımda yer açısından kazanç sağlar. Örneğin; otuz 
satırlık bir yazıyı fonksiyon kullanarak 10 satırda bitirebilirsiniz. Bu yazılımcılara disk açısından kazanç 
sağlamaktadır. Çünkü her bir satır ortalama bir kilobaytlık bir alan kaplamaktadır. Otuz satırlık bir 
yazılım otuz kilobayt alan kaplamaktadır. Web tabanlı yazılımda disk alanı sınırlı olduğu için de otuz 
kilobayt bile bazen çok önemli hale gelmektedir. İşte bu tür durumlarda fonksiyonlar web tabanlı 
yazılım için bir kurtarıcı olmuştur. 

 Uygulama tabanlı yazılım ise telefon, bilgisayar ve birçok teknolojik alette kullandığımız 
programların oluşturulmasını sağlayan yazılım türüdür. Her teknolojik cihazın çalışması için belirli bir 
programa ihtiyaç duymaktadır. Bu durumlarda da uygulama tabanlı yazılım devreye girmektedir. Bu 
yazılım türünde diller daha karmaşık ve daha zordur. Java,C++,gibi çeşitli yazılım dilleri ile uygulama 
tabanlı yazılım yapılmaktadır. Bu yazılım türü, web tabanlı yazılım türüne göre daha kapsamlı bir 
türdür. Aynı zamanda web tabanlı yazılıma göre uygulama tabanlı yazılım, yer açısından daha sıkışıktır.  
Fazla alan kaplamaları durumunda teknolojik aletlerde yazılımsal sorunlar çıkmaktadır. Çünkü bu uy- 



 22

gulamalar teknolojik aletlerin temelini oluşturmaktadırlar. 

 Bilgisayar ve teknolojik aletler 1 ve 0 rakamlarını temel alarak bunlardan bir algoritma 
oluşturulmasıyla ortaya çıkmışlardır. Her sekizli 1 ve 0 rakamlardan oluşan dizilerin adına bayt denir. 
Örneğin 100000001 dizilimi bir bayt olarak 1 rakamını ifade etmektedir.  Bu algoritma da 
bilgisayarların yapısındaki fonksiyonlar ile korunmaktadır. Aynı zamanda uygulama tabanlı yazılım 
yapanlar bu bayt-bit gibi çevirmeleri bilerek ve bu çevirmeler hakkındaki matematiksel işlemleri 
kullanarak yazılım yapmalıdırlar. Çünkü uygulama tabanlı yazılımda her bit çok önemlidir. Düşük 
alanlarda etkili yazılım yapmak için çoğu zaman bayt adı verilen sekizli dizeler bit adı verilen daha 
küçük veri alanlarına çevrilmektedir. Bu bilgisayarların ve teknolojik aletlerin hem RAM hem de CPU 
açısından rahatlamasını sağlar.  

 Uygulama tabanlı yazılımda da web tabanlı yazılımda olduğu gibi fonksiyonlar kullanılmaktadır. 
Bu fonksiyonlar artık yapay zekanın yazılımında da kullanılmaktadır. Çünkü yazılımcılar fonksiyon 
kullanarak çoğu koşul ve çoğu eylemi gerçekleştirebilir ve  koşullara  birden fazla  sonuç ekleyebilirler. 
Kısacası yazılımcılar matematiği kullanarak uygulamalarını ve programlarını özgürleştirebilir, yer 
açısından kısıtlayabilir, çeşitli koşullar ekleyebilirler.  

 Sonuç olarak matematik hayatımızın her yerinde olduğu gibi yazılım sektöründe de vardır. Bu 
sektörde matematik aynı zamanda bir temel görevi görmektedir. Matematiksiz bir yazılım, temelleri 
olmayan bir binaya benzer,  hemen yıkılır. Yazılım sektöründe matematik her dalıyla kullanılmasa da 
belirli dalları yazılımın olmazsa olmazlarıdır. Bu dalları yazılımcı olan herkes bilmek zorundadırlar. 
Yoksa yazılımlarını geliştiremez belirli bir sınır içinde döner dururlar. Kısacası matematik, yazılımda 
insanları özgürleştirir onlara çeşitli olanaklar ve kolaylıklar sağlar. 

Ögeday Demiray 10/J   

Kaynakça:  

http://www.papatya.gen.tr/bilisim_Matematigi_ayrik_matematik.htm  
https://wmaraci.com/nedir/web-tabanli-uygulama  
https://www.fizikist.com/matematigin-bilgisayar-bilimiyle-iliskisi/  
http://caglartelef.com/yazilim-ve-matematik/  
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Bayes Teoremi ve Hukuk 

 İnsanlık tarihi boyunca binlerce yıldır var olan ve birçok bölgede düzenin var olmasını sağlayan 
hukuk ve adalet sistemleri, zamanla ne kadar geliştirilse de yine de hâlen çoğu insanlar yanlış 
anlaşılmakta, hak edilmeyen cezalar almakta ve suçlular yaptıklarının fark edilmemesi sonucu serbestçe 
dışarıda dolaşabilmektedirler. Yine de bu hataları büyük oranda düşüren yöntemler de vardır ve 
bunlardan birisi de Bayes teoremiyle yapılır. “Bayes Teoremi” ile olayların olma ihtimali rahatlıkla 
gösterilebilir ve çıkan olasılık ile suçlu yan bilgilerin yardımıyla rahatlıkla yargılanabilmektedir. Peki 
nedir bu Bayes Teoremi?  
  

 Bayes Teoremi olayların olma olasılığını dolaylı olasılık yoluyla hesaplamamızı sağlayan bir 
teoremdir. Bu teorem, x olayına bağlı olan y olayının olma olasılığı ile y olayına bağlı olan x olayının 
olma olasılığı arasındaki farklılıklarla birlikte benzerliklerinin daha çok dikkate alınmasıyla 
bulunmuştur. İngiliz bir rahip olan Thomas Bayes (1702-1761) tarafından bulunmuş olan bu teorem, 
ölümü sonrasında yakın dostu olan Richard Price sayesinde yayınlanmıştır. Aynı dönemde benzer 
araştırmalar yapmakta olan Fransız matematikçi Pierre-Simon Laplace araştırmalarını 1774'te bir 
makalesinde belirtmiştir.  
  
 Bayes Teoremini örnekle inceleyelim. Atölyede üretilen bir ürünün istenilen özelliklere uyma 
olasılığı 0,96'dır. Bunun da teknik kontrolde istenilen ürün olduğunun kararının verilmesi olasılığı 
0,98'dir. Kalitesiz ürünün iyi olduğu kararının verilme olasılığı 0,05'dir. İki kez bu teknik kontrolde 
test edilip ikisinde de ürünün istenildiği gibi olduğu tespitinin  verilmesi  üzerine  bu  ürünün  istenilen  
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ürün olma olasılığını hesaplayalım. Malın iyi olması kararına A, malın iyi kabul edilmesine B1 ve malın 
kötü kabul edilmesine B2 dememizle çözüm aşağıdaki gibi olacaktır. 

 Çözümde de gözüktüğü üzere, bu ürün 10,000 kez üretildiğinde sadece bir kez ürünün kötü 
olmasına rağmen iyi olduğu kararı alınır. 
            Bir başka örnek üzerinden Bayes teoreminin etkisini tekrar inceleyelim. Bir müze soygununda 
sanık aleyhinde bulunan tek delil, olay yerinde bulunan ve sanıkla %99,999 oranında eşleşen bir DNA 
örneğidir. Yani her 100.000 kişiden 1’i ile örtüşür. İlk bakışta sanık suçlu gibi duruyor. Yalnız acele 
etmemek gerekir. 
           Varsayalım ki, soygunun işlendiği şehirde 3 milyon kişi yaşıyor olsun. Bu durumda sanığın 
DNA’sı 30 kişininki ile eşleşmiş olur. Yani 30 da 1 veya % 0,033’tür. Diğer bir deyişle suçluluk 
ihtimali 100.000’de 99.999 değil % 0.033’tür. Suçluluk oranı oldukça düşük olduğu anlamına gelir. 

 Bayes Teoremi, olayların olma ihtimalinin daha adil ve hakiki bir şekilde hesaplanmasına yarar 
sağlamış ve bu yöntem ile birçok alanda doğruya daha yakın kararlar alınmasına yardımcı olmuştur. 
Bunun sayesinde günümüzde karmaşık davaların yanlış sonuçlarla sonuçlanma oranında büyük bir 
düşüş yaşanmıştır.  

Baran Yalçıner  10/P      

Kaynakça:  
Elwis, R. 2013. Yapay Zeka Nasıl Oluşturulur? ve Matematik Üzerine İlgi Çekici 34 Başlık: Jüri Nasıl 
Kandırılır? sf:189-193 
https://www.theguardian.com/law/2011/oct/02/formula-justice-bayes-theorem-miscarriage  
http://www.matematiksel.org/sherlock-holmes-matematigi-adli-tip-matematik-etkisi/  
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Bir Üçgen Bin Kural 

 Pascal Üçgeni, eminim hepimiz bu söz grubunu 
hayatımızda en az bir kere duymuşuzdur. Bu üçgen 
aslında en basit haliyle özel bir sayı sıralamasıdır. Ancak 
Pascal üçgeni bu sayı sıralama şeklinin tek adı değildir. 
Bu sıralama; Hindistan’da Meru dağının merdivenleri, 
İran’da Hayyam üçgeni ve Çin Uygarlığı’nda da Yang 
Hui’nin üçgeni olarak geçer; bu sıralamaya Pascal 
Üçgeni dememiz de aslında adil olmayan bir 
yaklaşımdır. Çünkü Pascal Üçgeni adını ünlü Fransız 
matematikçi Blaise Pascal’dan (1623-1662) alır ve bu 
düzen Pascal’dan çok daha önce bulunmuştur. Peki bu 
özel sıralamayı tüm dünyadan matematikçilerin ilgisini 
çekmesinin nedeni nedir? Bu neden Pascal Üçgeni’nin 
kendi içinde bir sürü düzen ve gizem içermesidir.  

 Bu gizemli üçgenini çizmek için ilk olarak tepeye bir 1 konur, sonra 
ikinci sıraya iki tane 1 konur. Buradan itibaren birler her zaman her sıranın 
başında ve sonunda 1 olmak üzere yan yana olan her iki sayı toplanır ve alt satıra 
yazılır yani ilk sıra (1), ikinci sıra (1-1) üçüncü sıra (1-2-1) dördüncü sıra ise 
(1-3-3-1)’dir. 
 

 Üçgeni çizdikten sonra ilk olarak göze 
çarpan şey her sıradaki sayıların toplamının 
2’nin belli bir kuvvetine eşit olduğudur. X’i 
sıra sayısı ve f(x)’i sıradaki sayıların toplamı 
olacak şekilde kabul ettiğimizde sayıların 
toplamı ve sıra sayısı arasındaki ilişkiyi 
f(x)=2x-1 olarak gösterebiliriz. Başka göze 
çarpan bir bağıntı ise her sırayı bir sayı 
olarak kabul ettiğimizde ( 1.sıra-1  2.sıra-11 
3.sıra-121 4.sıra-1331 …) her sıradaki sayının 

11’in bir kuvveti olduğunu görüyoruz. Örnek olarak 4. Sırayı aldığımızda oluşan sayı 1331 oluyor ve 
113=1331 yani her sırada oluşan sayının sıra sayısından bir eksiği derecesinden kökü bize 11 sayısını 
veriyor. Elbette oluşan bazı kuralları  görmek  bu  kadar  kolay  değil  mesela  üçgendeki  her  asal  sayıyı  
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karalarsanız bir fraktal elde edersiniz(sonsuza kadar giden geometrik bir şekil) bu fraktala 
Sierpinski’nin Üçgeni de denir.  

 Başka kolay gözükmeyen fakat bu üçgenin en kullanışlı özelliklerinden biri ise her sıradaki 
sayıların bize (x+y)n polinomunun katsayılarını vermesidir. Mesela (x+y)4 polinomunun açılımı ’ dır ve 
Pascal üçgeninin 4. Sırası   1-4-6-4-1’dir. Şimdiye kadar bahsettiğim tüm bu kuralların üslü bir ifade 
içerdiği ve bu üslü ifadenin üssünde genellikle -1 sayısının bulunduğunu fark ettiniz mi? Bunun sebebi 
Pascal üçgendeki sıraları sayarken sayma sayılarını yani pozitif tam sayılar kümesini  (N+) kullanırken 
normal iş lemlerden elde ettiğ imiz sayılarda reel sayılar kümesini (R) kullanmamızdan 
kaynaklanmaktadır. 

  
 

 Pascal Üçgeni’ndeki diğer bir sıralama da üçgenin ikinci 
satırından itibaren çapraz bir çizgi çizdiğimiz zaman çizdiğimiz bu 
çizgiye üçgende denk gelen noktaların pozitif tam sayılar kümesinin 
tüm elemanlarını içermesidir. Matematik dünyasında Pascal üçgeni 
gibi bir sürü ilginç seriler vardır bunların en bilinen örneklerinden 
birisi de Fibonacci sayılarıdır, daha da ilginç olan bir durum ise aslında 
Pascal üçgeninden Fibonacci serisine ulaşabilmemizdir. Her sıranın 
başındaki sayıdan sola üste doğru çizilmiş çapraz bir doğru üstündeki 
sayıları topladığımızda bu toplamlar bize Fibonacci serisini verir.  
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 Pascal Üçgeni’nin geometri ve cebirdeki kullanım alanlarını konuştuk, şimdi de şu ana kadar 
hiç bahsetmediğimiz bir matematik alanı hakkında konuşalım: olasılık. Olasılık matematiğin gerçek 
hayatta bir şeyin gerçekleşeme ihtimalini bulmamızı sağlayan belki de, dört işlemden sonra, hayatta en 
çok ihtiyaç duyduğumuz matematik alanıdır. Pascal üçgeni de olasılık konusunun bir yerinden 
yakalamayı başarmıştır. Ancak Pascal üçgeninin olasılık ile ilgili ilişkisini açıklamak için önce olasılık 
kuramından bahsetmeliyiz, olasılık kuramı rastgele olayların analizini yapan bir matematik dalıdır. 
Olasılık kuramının temel ögeleri rassal değişkenler saf rassal süreçler ve olaylar olarak sıralanabilir. 
Olasılık kuramı bizim ilk bakışta rastgele diye düşündüğümüz olayların kurallarını bularak tahmin 
yapar ve istatistik gibi bilim dallarının temelini oluşturur. Pascal üçgenin olasılığa katkısı ise basit bir 
örnekler açıklanabilir, diyelim ki elimizde bir para var. Bu para her atılışında yazı ya da tura ile 
sonuçlanır yani diğer bir değişle paranın atılmasının sonucu elde ettiğimiz verinin tura ve yazı olma 
olasılığı eşittir, 1/2’ye eşittir. Pascal üçgenin ilk sırası da 2. sırası ise 1-1’dir yani tura gelme olasılığı 
1/1+1 yazı gelme olasılığı 1/1+1’dir. Peki biz bu parayı art arda 4 kez atarsak 2 tane yazı gelme olasılığı 
nedir? İşte Pascal üçgeni bize tam da böyle sorularda yardım eder Pascal üçgenin 5. sırası 1-4-6-4-1’dir 
yani atışlarının hepsinin yazı gelme olasılığı 1/16, 2 tanesinin yazı gelme olasılığı 4/16 , 3 tanesinin yazı 
gelme olasılığı 6/16, 4/16 tanesinin yazı gelme olasılığı 4/16 ve hiçbirinin yazı gelmesinin olasılığı 
1/16’dır. Toparlamak gerekirse bir paranın atımının sonucu kaç tane yazı gelme olasılığı olduğu, parayı 
attığımız atış sayısının bir fazlası olan sıradaki istediğimiz yazı sayısı kadarki ögenin sıradaki rakamların 
toplamının bölümüne eşittir.  

 Sonuç olarak hepimizin matematik dersinde en az bir kere duyduğu Pascal Üçgeni içinde bir 
sürü sır ve düzen barındıran bir şekildir bu şekli özel kılan ise şeklin aynı Aristo’nun tanrısı gibi, kendi 
basitliğinin içindeki karmaşıklığıdır. 

Rıza Arman Tosun 9/C 
Kaynakça: 
https://www.google.com.tr/search?
q=pascals+triangle&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_oqP4-
dzZAhUJIMAKHUMRDGAQ_AUICigB&biw=1440&bih=803#imgrc=bWzx4WD6TX-wCM: 
https://www.youtube.com/watch?v=XMriWTvPXHI 
http://www.baskent.edu.tr/~tkaracay/etudio/agora/zv/2007/PascalUcgeni.htm  
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Arılar ve Geometri 

 Arılar büyük topluluklar halinde yaşayan, nektar  ve polen 
toplayarak bal ve bal mumu üreten zar kanatlı, iğneli bir böceklerdir. 
Arılar polenleşmeyi sağlarken su döngüsüne, karbon yalıtımına, 
biyoçeşitliliğe, içme sularının oluşumuna, besin üretimine ve 
etnobotaniğe katkıda bulunur.  

 Arılar hayatlarını kolaylaştıracak birçok özelliğe ve yeteneğe sahiptir. Bu özelliklerden bir 
tanesi olan görüş yeteneği tüm bilim dünyasının ilgisini çeken bir konudur. Arıların ultraviyole ışınları 
görebilme yetisi nektarı daha kolay bulabilmelerini sağlar. Ayrıca arıların derinlik algısı da oldukça 
gelişmiştir ve bu nedenle uçmak onlar için daha iyi bir görüş sağlar. Arılar buldukları besinin 
koordinatlarını kovandaki diğer arılara “waggle dansları”yla anlatabilmektedirler.  Ek olarak, arılar 
ufacık vücutların içine sığmayacak büyüklükte zekaya sahiplerdir. Bir susam tanesi kadar olan 
beyinlerinin yoğunluğu herhangi bir memelinin beyninden 10 kat daha yüksek yoğunluğa sahiptir. 

 Arıların polen ve nektar toplamalarının sebebi topladıkları ürünlerden bal yapmaktır. İçinde 
balları barındırdıkları bal peteklerini altıgen şeklinde yaparlar. Peteklerin altıgen olmasının iki adet 
temel sebebi vardır:  

 Altıgen döşeme, tüm peteğin çevresini minimum ölçüye 
getirirken, ayrı zamanda tüm hücrelerin aynı boyda olmasını sağlar. 
Bu varsayım ilk olarak Jan Brozek tarafından ortaya çıkmıştır ve 
daha sonrasına Thomas Hales tarafından kanıtlanmıştır. Ayrıca 
peteklerin altıgen yapısı en az malzemeyle gerekli hacimde petek 
üretmeyi sağlar. 

 Ayrıca petek hücrelerinin kapalı uçları, üç boyutlu olmasına rağmen bal peteklerindeki 
geometrik verimliliğin önemli örneklerindendir. Uçlar, rhombic dodecahedran’ın üç 
yüzlü bölümleridir. Bu geometrik cismin bitişik tüm dihedral açıları 
120°’dir, bu açı üretilecek hacmi minimum yüzey alanıyla sağlamak için 
idealdir. Hücrelerin şekilleri, hücreler üst üste geldiğinde tam olarak 
uyum sağlayacak şekildedir, bu sayede karşılıklı hücrelerin uçları 
ortaktır. Ayrıca hücreleri 3cm derinlikte ve kalınlığı derinliğinin %5’i 
olan bal peteklerinin altıgenlerden oluşması boyutlarına rağmen kilolarca bal taşıyabilecek direnci 
yaratır. 
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 Bal peteklerinin altıgenlerden oluşması hem arıların bal mumundan tasarruf etmesini sağlarken 
aynı zamanda kovanın içinde kullanabilecekleri alanı en verimle biçimde kullanmalarını sağlamaktadır. 
Peki ya bal petekleri altıgenlerden başka geometrik cisimlerden oluşsaydı ne olurdu? Eğer arılar bal 
peteklerini sekizgen, beşgen veya daireleri kullanarak yapsalardı, hücrelerin arasında boşluklar kalırdı, 
bu arıların daha çok çalışmasına ve daha çok bal mumu kullanılmasına sebep olurdu. Veya bal petekleri 
üçgen veya karelerden oluşsaydı hücreler arasında boşluk bulunmazdı, fakat bal mumu kullanımında 
altıgenlerin sağladığı kadar verimi sağlayamazdı. Üçgen, kare ve altıgenlerden oluşan ve aynı hacme 
sahip olan üç ayrı petek yapıldığında en verimli kullanılan petek altıgenlerden oluşmuş olandır. 
  

 Arıların kullandığı geometri bilim insanları tarafından henüz keşfedilirken, arılar bu 
matematiği binlerce yıldır kullanmaktadırlar. Arı peteklerinin altıgen biçimindeki hücrelerden 
oluşması kullanılan alandan maksimum verim alınmasını, minimum bal mumu kullanılmasını ve arıları 
daha kısa sürede daha çok petek üretmelerini sağlamaktadır. Arıların çok küçük beyinlerinde yatan bu 
gelişmiş matematiksel harika, doğanın temelinin matematik olduğu gerçeğinin somut kanıtıdır. Kim 
bilir bu ufak beyinlerin içinde daha ne bilgiler ne harikalar yatıyor?  

Pelin Mertcan 10/P 
Kaynakça:  

https://greentumble.com/environmental-benefits-of-pollination/ 
https://owlcation.com/stem/How-Smart-are-Honey-Bees 
http://blog.milliyet.com.tr/bal-petekleri-neden-kare--ucgen-degil-de-altigen-/Blog/?
BlogNo=327402 
https://en.wikipedia.org/wiki/Honeycomb 
https://www.sciencefriday.com/educational-resources/why-do-bees-build-hexagonal-honeycomb-
cells/  
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Matematik ile Böceklerin Mükemmel Uyumu 

Örümcekler 
 

          Günlük hayatımızda gerek yürürken, gerek 
evimizdeyken bazen bizi korkutan bazen de sinir 
eden böcekleri hepimiz biliriz. Onları herhangi bir 
yerde gördüğümüzde ya onlardan kaçar ya da fark 
etmeyiz bile. Fakat boyutları küçük olan bu 
canlılardan bazıları hayatlarını devam ettirmek için 
değişik ve oldukça karmaşık yöntemler kullanır. 
Bazı böcekler ise sınavından önce hayıflandığımız, 
gecelere kadar çalışma nedenimiz olan matematiği 
hatasız ve mükemmel bir şekilde kullanır. 

Yaratılışları gereği bunları içgüdüsel olarak yapan bazı böcekler, çeşitli modern ve icatlara da esin 
kaynağı olmuştur. Buna ilk olarak “geometri ustaları” örümcekler örnek verilebilir. Örümcekler böcek 
olmasalar bile (eklembacaklılar yani araknidler sınıfına girerler) kullandıkları matematik kayda 
değerdir. Yaptıkları şeylere geçmeden önce onlardan 
biraz bahsedelim. Köye veya doğal hayatın fazla olduğu 
bir ortama gittiyseniz, hiç bozulmamı ş , farklı 
büyüklüklerde ve şekillerde bazı örümcek ağ ları 
görmüşsünüzdür. Örümceklerin üretimi olan bu madde 
“Kevlar” adı verilen ve çelik yeleklerde kullanılan 
maddeden 10 kat daha fazla darbe emebilmekte, ve aynı 
zamanda çeliğe oranla iki kat dayanıklı olmaktadır. Peki 
bu 40.000 türü olan küçük ve aynı zamanda ilginç olan ilginç canlılar ne yapıp edip bu harika yapıtları 

oluşturabilmektedirler? Örümcek ağlarında çok yüksek 
miktarda düzenli protein bulunur. Sıkılığını ve dayanıklılığını 
ağlara bu proteinler kazandırır. Şeker ve yağ da içeren bu 
ağlar aynı zamanda çevreye göre değişen bir su oranı da içerir. 
Bu ağ ı kullanarak yaptıkları hareketler ise onların 
matematiksel hareketlerini göstermektedir. Bu hareketlere en 
büyük örnek Arşimet Spirali’dir. Arşimet Spirali: İki boyutlu 
düzlemde, orijinden dışa doğru açılan ve sabit açısal hızla 
dönmekte olan bir doğru üzerinde, sabit hızla dışarıya doğru 
ilerleyen bir noktanın izleyeceği eğridir. Bu da aynı zamanda 
örümceklerin ağ örerken yaptığı harekettir. 
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       İlk önce örümcek, ağın çıktığı arka kısmından ipeksi bir lif salgılayarak, lifin rüzgar ile bir yere 
tutunmasını bekler, lif tutunduğu zaman “köprü” görevi  gören  yapıdan  geçerek  tam  ortasında  durur  
ve aşağı doğru lif salgılayarak iner. Bunun sonucunda “Y” harfine benzer bir şekil oluşur. Bu şekil hem 
ağın   temelini,   yani   “iskeletini”   hem   de   orta   noktasını   yani   örümceğin   avını   yakaladığı   kısmı  
oluşturmaktadır. Temel sabitlendikten sonra örümcek, merkezden dışa doğru olmak üzere lifleri 
sabitlediği yerlere kadar radyal (simetrik) bir tel örer. Geri kalan boşlukları doldurmak için de farklı 
yönlerde, fakat aynı açılarda lif örmeye devam eder. En son sık aralıklı, merkezi ağın merkezinde olan, 
açısal olarak genişleyen dairesel tel gruplarıyla ağını bitirir. Merkezdeki sarmallar, avın daha kolay ağa 
takılması için daha yapışkan örülür. Sarmal ve düzenli eğrilerden meydana gelen bu ağlar, uçan 
böcekleri yakalamak için çok elverişlidir. Sarmal ağ merkezden dışa doğru büyür, fakat bu yapısında 
bir değişime sebep olmaz. Temellerin etrafındaki teller de sarmala orantılı genişlediğinden, uçan 
böcekleri yakalamak için en iyi mekanizma haline gelir. Yüzde otuz esneme payı da olan bu ağlar, 
zorlayıcı avlar için de idealdir.  

Karıncalar 
 
 Hareketlerini bile zor takip ettiğ imiz 
canlıların matematiğ i mükemmel bir şekilde 
kullanması, bizi hayrete düşürüyor. 400 milyon yıl 
önceki atalarının fosillerine bakılırsa pek değişime 
uğramamış olan çöl karıncaları yani “dorylini 
doryluslar” matematiği en etkili kullanan canlılardan 
bir tanesi. Çoğu karınca gibi kendilerinin dokuz ila 
on katını taşıyabilen bu karıncalar, saniyede bir metre mesafe kat etme kapasitesine de sahiptirler. 
Yaklaşık elli milyon üyesi olan koloniler halinde yaşarlar. Koloni ile birlikte hareket eden bu canlılar 
bir yere giderken birbirlerini sırtlarında taşıyarak mesafe verimliliğini arttırmaya çalışırlar. Bir grup 
diğer karıncaları sırtlarında taşıyıp yolculuk ederken, bir süre sonra yürümeyen karıncalar diğer 

karıncaların üstünden inerek diğerlerini taşımaya 
başlar ve bu düzen yolculuk tamamlanana kadar 
devam eder. 0,11 gramlık beyinleri ile bunları 
yapan karıncaların hareketleri, bununla sınırlı 
kalmaz. Normal karıncalar yuvalarından 
uzaklaştığı zaman yollarını bulmak için feromon 
hormonu salgılarlar. Fakat çöl karıncaları bu  
hormonu   salgılamaz.   Yapılan araştırmalara  göre  
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çöl karıncaları on bince kadar sayabilmekte, ve sayı sayma yetenekleri ile yollarını bulabilmektedirler. 
Bunu kanıtlamak için bacaklarından az bir miktar kesilen karıncaların adım attıktan belli bir süre sonra 
durup yuvalarını aradıkları gözlemlenmiştir. Karıncaların 100 metre bile mesafeden adımlarını sayıp 
yuvalarını buldukları gözlemlenmiş, fakat yaprak, dal parçası gibi objelerin de hafıza yolu ile akıllarında 
tuttukları, görsel etkenlerin de yardımı olduğu belirtilmiştir.  

 Bu özellik bilinen hiçbir karıncada bulunmamakla beraber, yol bulmada karıncalar arasında çok 
etkili olduğu ifade edilmiştir. 

Cenk Çankaya 9/C 
Kaynakça:  

https://www.matematiksel.org/matematikci-orumcekler-geometri-ustalari/  
http://www.matematikcanavari.net/2012/09/orumcekler-ile-matematigin-ne-ilgisi.html  
http://www.bocekler.org/2014/08/matematik-dehalar-col-karncalar.html  
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Matematik ve Logo Tasarımı  

 Hayatımızda büyük yer kaplayan logolar günümüzde markalaşmanın başlıca sebeplerinden 
biridir. Şirketler, kuruluşlar, ürünler ve kişiler tarafınca kullanılan sembollerdir. Günlük yaşantımızın 
her yerinde bulunan logolar şirketlerin ticaret âleminde kendilerine iyi bir yer edinebilmesi için en 
önemli unsurlardan birisidir. Logoların etkileyici ve akılda kalıcı olabilmesi için estetik bir duruşunun 
olması gerekir. Hayatımızın her yerinde gördüğümüz logolar aslında sandığımız gibi gelişi güzel 
çizilmez, matematiksel oranlar göz önünde bulundurularak tasarlanırlar.  

        Hiç dünyanın en büyük şirketi olan Apple’ın logosunun nasıl ya da kim tarafından 
tasarlandığını merak ettiniz mi? Apple’ın logosu Rob Janoff tarafından 1977 yılında 
tasarlanmıştır. Rob Janoff logoyu tasarlamadan önce bir sürü elmaları 
dilimleyerek çeşitli şekiller vermeye çalışmıştır. İlk bakışta logodaki elmanın 
ısırığın gelişi güzel eklendiği düşünebilirsiniz fakat gerçek çok daha farklı. Bu 
teknolojik çağda Apple markasını neredeyse duymayan yoksa yanı sıra 
matematikte de Altın Oran‘ı duymayan kalmamıştır. Apple’ın logosunda Altın 
Oran’dan yararlanılmıştır.  
 

 Altın Dikdörtgen ise kenarları arasında Altın Oran bulunan yani değer 
verecek olursak yaklaşık 1:1,618, dikdörtgendir. Şekildeki gibi uzun kenarı a 
ve kısa kenarı b olan bir altın dikdörtgen, kenarları a uzunluğundaki bir 
kareyle, ortak kenarından birleştirilirse, uzun kenarı a + b ve kısa kenarı a olan 
bir benzer altın dikdörtgen elde edilmektedir. 
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 İç içe olan Altın dikdörtgenler ise Altın Spiral’i oluşturmaktadır. Apple’ın logosunu 
incelediğimizde ise Altın Spiral, Altın Dikdörtgen ve Fibonacci Sayı Dizisi görünüyor. Fibonacci Sayı 
Dizisi ise her sayının kendinden öncekiyle toplanmasıyla oluşan bir sayı dizisidir buna bağlı olarak 
devam eden dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında Altın Oran ortaya çıkar.  

Altın Oranla Çizilmiş Bazı Diğer Logolar 

Sanem Elhakan 9/Y 

Kaynakça:  
https://www.smashingmagazine.com/2015/06/effective-logo-design-geometry/ 
http://www.sineofthetimes.org/the-mathematics-of-logos/  
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Mutlu Son Problemi 

 Günümüzde birçok çözüme ulaşmamış başka bir deyişle kesinleşmemiş matematik teoremleri 
bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Macar matematikçi ‘‘George Szekeres’’ve eşi ‘‘Esther Klein’’in 
bulmuş olduğu ‘‘Mutlu Son Problemi’’dir.  

 Mutlu Son Problemi, çokgenlerin köşe-kenar bağıntısıyla ilgili olmasına rağmen beşgenden 
sonra kesinliğe kavuşamamasından dolayı gizemini hala korumaktadır. İki Macar matematikçinin 
ortaya koyduğu bu teorem maalesef günümüzdeki teknolojiyle bile bir çözüme ulaşamamıştır. Bu 
teorem iki matematikçinin ilk önce arkadaşlığına daha sonra da evliliğine neden olmuştur. İki Macar 
matematikçi yaşadıkları dönemde büyük zorluklara göğüs germişlerdir. İlk olarak George Szekeres 
aile işini devam ettirmek için kimya mühendisliği okumuştur. Okurken aynı zamanda matematiğe ilgisi 
devam etmiştir. Mezun olduktan sonra üniversitede akademisyenlik yaparken gelecekteki eşi olan 
Esther Klein’la tanışmış ve tesadüfen çokgenlerle ilgili olan bu teoremi bulmuşlardır. Beraber 
yaptıkları bu çalışmalar onları yakınlaşmasına ve evlenmesine sebep olmuştur. En yakın 
arkadaşlarından biri olan ve aynı şekilde matematikçi olan Paul Erdös bu yüzden bu teoreme ‘Mutlu 
Son Problemi’ adını vermiştir. Daha sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı’nın etkisiyle Japonya’ya 
taşınmak zorunda kalmışlar ve hayatlarının geri kalanında da Macaristan’a geri dönemeyerek zor bir 
hayat geçirmişlerdir. Hatta son nefeslerini beraber geçirdikleri araba kazasında vermişlerdir.  

 Bir konveks (dış bükey) çokgenin çizimi için herhangi üçü doğrusal olmayan en az kaç nokta 
gerekmektedir? Mutlu son problemi bu soruya cevap ararken ortaya çıkmıştır. Bir konveks dörtgen 
için bu sorunun cevabını düşünelim. Dörtgenin dört köşesi olduğuna göre dört nokta yeterli olduğunu 
düşünüp hemen 4 cevabını  verebilirsiniz.  Ama  bu cevap acele verilmiş bir cevap olur. Çünkü 4 nokta 
ile içbükey (konkav) bir çokgende çizilebilir. Bu durumda 5 noktanın yeterli olup olmayacağını 
incelememiz gerekir. Aşağıda verilen birkaç örnekte 5 noktanın yeterli olduğu hemen anlaşılıyor. 
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 Bir dışbükey beşgen için 9 nokta gerektiği çizimlerle ispatlanmış ve aynı şekilde 17 nokta ile 
dışbükey altıgen noktaların bütün konumları için çizilebilmiştir.  Matematikçiler bu problemi 
genelleştirip bir çözüm aramışlar. Yaptıkları çalışmalarda n köşe sayısı olmak üzere bir dışbükey n-gen 
çizilebilmesi için gerekli nokta sayısını  1 + 2n-2 formülünü geliştirmişlerdir. Fakat bu formülün henüz 
ispatı yapılamamıştır. n=4 ve n=5 için ispatlar elle çizim ile yapılabilirken, n=6 için ispat bilgisayar 
yardımıyla yapılabilmiştir. Altıdan büyük değerler için halen çizimler yapılamadığından dolayı bu 
problem halen net bir ispata kavuşamamıştır ve formül varsayım olarak kabul edilmektedir. 

 Mutlu Son Problemi günlük yaşamda da kullanılmaktadır. Örneğin bir partide ya da düğünde 
kişi sayısı ve masa sayısı organizasyon yapılan yere göre düzenlenirken kombinasyon-permütasyon ve 
Mutlu Son Teoremi kullanılmaktadır.  

Sonuca kavuşamamış bir sürü teoremden biri olan Mutlu Son Problemi ne kadar kesin olmasa da 
günlük yaşantımızda kullanılabilmektedir. Buna ek olarak gelecekte teknolojinin gelişmesiyle 
çözülmesi muhtemel gözükmektedir. Sizce Mutlu Son Problemi kendi mutlu sonuna ulaşabilecek 
midir? 

Şevval Çakır  10-P 

Kaynakça: 
Karadağ N. (2005). Ramsey Kuramı ve Ramsey Sayıları. Bilim ve Teknik. sf: 61 
https://www.matematiksel.org/mutlu-son-problemi-noktalar-kumesi/  
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/matpdf/MatcizgekurIIramsey.PDF  
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Depremlerin Şiddetinin Ölçülmesinde Logaritmanın Yeri 

 

 Logaritma 17. yüzyılın başında John Napier tarafından bulunmuştur. Bir takım hesaplamaları 
kolaylaştırmak için faydalanılan bu yol, aritmetik ve geometrik diziler arasında bir ilişki kurarak 
aritmetik diziyi geometrik dizinin logaritması cinsinden yazmıştır. 1935 yılında Kaliforniya Teknoloji 
Enstitüsü’nde çalışan Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg adlı iki araştırmacı tarafından 
geliştirilen Richter ölçeği ile meydana gelen depremlerin şiddeti ölçülmüş ve hesaplamalarda logaritma 
fonksiyonu kullanılmıştır. Bu ölçek ortaya çıkmadan önce genelde insanların hisleri üzerine veya 
çevreye, binalara, köprülere ve yollara verdiği hasarlara bakılarak yorum yapılıyordu. Richter formülü 
sayesinde depremlerin şiddeti 1-9 arasındaki rakamlarla derecelendirilmiştir. Depremin şiddetini 
bulmak için geliştirilen formül ise şudur: 

R = log(a/T) + B 
a: Sismograflar tarafından kaydedilen mikron birimdeki yer hareketinin genliği. 
T: Sismik dalganın saniyedeki periyodu. 
B: Deprem merkezi ile ölçülen yer arasındaki sismik dalgaların deneysel ölçüm miktarı. 

 Formüldeki logaritma fonksiyonu on tabanında olduğundan her şiddetin arası logaritmik olarak 
onar kat artarlar. Yani 5 şiddetindeki bir deprem 4 şiddetindeki bir depremden 10 kat güçlü olurken;  8  
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şiddetindeki bir deprem 6 şiddetindeki bir depremden 10.10=100 kat daha güçlü, 6 şiddetindeki bir 
deprem 3  şiddetindeki  bir  depremden  10.10.10=1000 kat  güçlü  olacaktır.   Görüldüğü  gibi  deprem  
şiddetini gösteren sayılar birbirine çok yakın olmak beraber  10, 100, 1000, ……. katı gibi şiddet 
yönünden büyük farklar oluşturmaktadır. 

 Richter ölçeği sadece depremin şiddeti hakkında değil depremde salınan enerji hakkında da 
bilgi verir. Bir depremin yıkıcı gücü, sallanma genliğinin 3/2’nci kuvveti ile orantılıdır. Dolayısıyla bir 
depremin şiddeti Richter ölçeğine göre bir birim arttığı zaman, depremin yıkıcı gücü 10(3/2)=31,6 
katına çıkar. Bu sayı yaklaşık 30 olarak kabul edilirse kabaca 7 şiddetindeki bir depremde salınan enerji 
miktarı 5 şiddetinde salınandan 900 kat daha büyüktür denilebilir.  

Hande Kabakçı 12-R 

Kaynakça:  

https://www.matematiksel.org/deprem-ve-matematik/  
https://www.muhendisbeyinler.net/deprem-ve-matematik/  
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İlk Hesaplamanın Hikayesi: Quipu 

 Aslında her zaman bilgiye teşvik eden şeyler onların 
ilkleridir. Yıllar boyunca hep ilkler merak edildiği içindir ki 
bugün birçok şeyin ilkini biliyoruz. Belki de hiç merak 
edilmeseydi ampul yine Edison tarafından bulunmuş, hala 
kullanılan ama hiçbir zaman kimin tarafından bulunduğu 
bilinmeyen bir nesne olarak kalacaktı hayatımızda. Bu 
nedenle merak eden bireyler keşif ve öğrenim yolunu her 
zaman aydınlatanlar olacaklardır. 
 

 Quipu ise ilk hesaplamalar nasıl yapıldı sorusunun cevabını 
veriyor.  Quechua dilinde  “düğüm” ve “hesap “ anlamına gelmekte 
olan quipu İnka İmparatorluğu'nda ve And Dağları bölgesindeki İnka 
öncesi topluluklarda kullanılan bir kayıt ve hesap sistemidir. 1438-1532 
yılları arasında varlığını sürdüren İnka İmparatorluğu’nun halkına ve 
ekonomisine ilişkin istatistiki verilerin sayımı için kullanıldığı bilinen 
bu alet aslında günümüz istatistiksel sistemin de temellerini 
atmaktadır. Ayrıca tarihsel olaylarda bu yöntemle kaydedilmekteydi. 
Yazıya sahip olmayan İnka yönetimi doğal sayıları çeşitli renklerdeki 
sicimler üzerine düğüm silsileleri oluşturma yoluyla temsil etmekteydi 
ki, bu işaretler bütününe quipu adı verilir. 

  

 Birbirine sıkıca sarılmış, uçlarında saçak gibi ipler sarkan ve yaklaşık 60-70 cm uzunluğundaki 
iplere 1’den 9’a kadar düğümler atılırdı. Problemlerin çözümünden ince mühendislik hesaplarına, 
ülkenin nüfusundan mevsimlerde alınan hasatın miktarına, savaşlardaki kayıplardan harita yapımına 
kadar bu sistem ile hesap yapılırdı. Her yıl o yılki olaylar, işler, hesaplamalar ile ilgili quipular başkente 
gönderilir, burada gereken inceleme, değerlendirmeler yapıldıktan sonra yeniden düzenlenen quipular  
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buradaki arşivlerde saklanır böylece yıllara ait ortalamalar incelenirdi. Kısacası İnka İmparatorlğu’nda 
hesaplama işleyişleri bu şekilde yapılırdı. 

 Quipulardaki her bir düğümün cinsi, iplerdeki konumu ve rengi quipuların okunmasını 
belirlemektedir. Quipular çoğunlukla sayma ve hesapların kaydını tutmakta kullanılırdı. Quipularda 
onluk sayma sistemi temel alınmıştır. Resimde görüldüğü gibi her bir ipin en sonundaki düğüm birler 
basamağını, bir üstündeki düğüm onlar basamağını, bir üstündeki de yüzler basamağını göstermek 
üzere basamaklar alttan üste doğru artarak gitmekteydi.  Toplama işlemi şekildeki gibi sağda en son 
ipe “toplam ipi” bağlanarak yapılırdı.  

 95 yıllık bir imparatorlukta bu denli bir işleyiş aslında insan hayatını önemli bir anlamda 
kolaylaştırıp, günlük yaşantımızın büyük bir kısmını kaplamaktadır. Kim bilebilirdi ki quipu adında bir 
aletin günümüzde kullandığımız tüm o takvimlerin ve istatiksel tabloların temeli olacağını. Bir buluş 
486 yıllık yaşamın her bir parçasını etkileyebilir. İşte bu da ilk hesaplamanın hikayesi… 

Ezgi Karslıoğlu 9-Y 
Kaynakça: 

http://www.olaganustukanitlar.com 
https://u.osu.edu/svoboda.33/quipus/ 
http://www.incaglossary.org/appc.html  
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Öznel Matematik Anlayışı: Sağ Beyin-Sol Beyin 

Her Yerde Matematik, Türlü Türlü Matematik 

 Mevcut hayatımızın büyük bir kısmında, kulak ucuyla da olsa matematiğin ne denli önemli bir 
pozitif bilim olduğunu, matematik dünyasındaki henüz keşfedilmemiş ve çözümlenmemiş 
bilinmezliklerin hayatımızın bir köşesinde saklı olduğunu duymuşsunuzdur. Hoşumuza gitse de 
gitmese de hayatımızı bu denli kontrol eden bir sistemin gerçekten var olup olmadığını; kim ya da 
kimler tarafından ne zaman, nasıl ve niçin keşfedilmeye başlandığını merak etmiş ve sorgulamışızdır. 
Fraktallar, örüntüler, geometri, fi, pi, limit, zaman kavramı, doğadaki izler ve beraberinde birçok 
kavram… 

 Somut olarak ellerimizle dokunup hissedebileceğimiz ve görebileceğimiz matematiğin yanında 
bir de sadece zihnimizin içinde bulunan, soyut ve dokunulamayan matematik var. Peki varlığını 
sorguladığımız, dayanak aradığımız matematik için limit kavramındaki gibi sonsuza giden, sıfıra 
yaklaşan fakat asla sıfır olmayanları neye göre, nasıl bulup değerlendirebiliriz? Kanıtlayamadığımız, 
anlayamadığımız bir sistemin üzerine hayal kurmuş olduğumuzu nasıl kabul edebiliriz?  

 Tamam, matematiğin varlığını yok saymıyoruz, fakat hayatın kurgusunu matematikten 
geçiyorsa ve yeryüzüne gelmiş, geçmiş, gelecek olan her bireyin hayatı farklıysa, o zaman tek bir 
matematikten söz etmek ne derece mantıklı olur? Her yaşanmış, yaşanmakta olan ve yaşanacak hayatta 
matematik farklıysa, nesnel kabul ettiğimiz matematiğin aslında öznel olduğunu ve bireyin hayatına 
uygulayabildiği kadar etken olabileceğini söyleyebilir miyiz?  

Matematiğe Göre Birey Mi? Bireye Göre Matematik Mi? 

Sağ beyin – sol beyin teorisine göre beynin sağ ve 
sol lobu olaylara birbirinden farklı yaklaşır. 
Ayrıca, insanların bu iki düşünce tarzından birine 
daha fazla eğilim gösterdiğine inanılır.   “Sağ 
beyinli” ve “sol beyinli” olarak sınıflandırılmış 
ki ş iliklerin tam olarak hangi niteliklerle 
sınırlandırıldığını merak etmişimdir. Bir insan 
sadece sağ yahut sadece sol beyin olmak zorunda 
mıdır?   
  



 42

 Yozlaştırıldığına inandığım birtakım bilgilere göre sol beyin matematiksel ve sayısal beceri 
yeteneği sağ beyinden kat ve kat üstünmüş. Sağ beyin ise hayal gücüne, duygu ve içgüdülere bağlı 
olarak oluştuğunu ve matematiksel açıdan niteliksiz bulunduğunu savunmakta bu yüzeysel bilgiler. 
Maalesef, inanılır sağlamlıkta olmayan bilgiler… Neden mi?  

 Bir önceki paragrafta konuştuklarımızı hatırlayalım: matematik her hayatta vardır, ancak o 
hayatı yaşayan zihinde bulunduğu ölçüde ve biçimde etkindir demiştik. Eğer gerçekten sağ beyinlerde 
matematiksel düşünme ve bu düşünceyi uygulama yetileri 
bu kadar yetersizse, o zaman hayatını matematik olmadan 
sürdüren bireyler olduğu argümanı, matematiğin değerini 
ve gücünü zayıflatmış olurdu, değil mi? Ayrıca matematiğin 
soyut alanları için hayal kurmak, yaratıcı düşünmek,  
geometri alanlarında görsel düşünmek önemlidir. Bu 
yetenekler de sağ beyin lobunun işlevleri arasındadır. O 
halde matematikte iyi olan kişilerin sol beyin lobunu daha 
aktif kullandığını söylemekte yanlıştır.  Örneğin ünlü 
ressam ve mucit Leonarda Da Vinci hayal gücü yüksek, 
yaratıcı bir sanatçı olup çalışmalarının büyük bir 
çoğunluğunda matematikten fazlasıyla yararlanmıştır. 
Çizimlerinde insan vücudunu ayrıntılarıyla gösterirken 
altın oran kullanmıştır. Altın oranı rastgele kullanmadığı 
aşikar olduğuna göre Da Vinci’nin sadece mükemmel çizimlerine bakarak sağ beyinli veya sol beyinli 
olduğunu iddia edemeyiz.  O halde sanatçılar sağ beyinlidir iddiası da sağlıklı bir dayanağa sahip 
değildir.  
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Sen Hangisisin? 
 Elimizde bulunan bilgilere dayalı son bir soru soracak olursam o da bir insanın illa sağ ya da sol 
beyin olmak zorunda mı olduğudur. Bilimsel  araştırmalarda,  internetteki  test  ve  anketlerin  içerikleri 
hemen hemen aynı olduğundan yüzdeleri değişkenlik gösteren fakat asıl sonucun değişmeyeceği 
birçok test yapabilirsiniz, kendinizi sağ ya da sol beyin olarak etiketlemek istiyorsanız tabii. 

 Peki neden sadece iki seçeneğimiz var? Bilim mevcut bilgilerle, uygulayabildiğimiz kadarıyla, 
şimdiki zamanla sınırlı değil mi? O halde neden varlığımızı ve yaşayacağımız hayatı sınıflandırarak 
adlandırarak sınırlıyoruz? Hem sağ, hem sol beyin olamaz mısınız? Belki ne sağ, ne de sol 
beyinsinizdir… 

Neşe Gülay Altıntaş 12-K 

Kaynakça: 
http://bilimkulubum.blogspot.com.tr/2014/05/sag-ve-sol-beynin-ozellikleri-nelerdir.html  

, 
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Zeka Soruları 

 Gördüğümüz zaman çözmek için can attığımız, bize bazen çantada keklik gelen bazen ise 
geceler boyu uykusuz bırakan akıl oyunlarının beyin sağlığına olan faydaları kuşkusuz azımsanmayacak 
miktardadır. Sorun çözme becerisini sınayarak beynin ön lobunu, uyumluluk ve farkındalık becerilerini 
sınayarak yan lobunu ve özellikle görsel bilmecelerde beynin arka lobunu aktif kılarak beyin 
fonksiyonlarını arttırır. Biz de sizlere beyninizi zorlayacak, eğlendirirken düşündürecek akıl oyunları 
bırakıyoruz. İyi eğlenceler. 

1)Şapkalı Mahkumlar Bilmecesi 

Olasılık üretebilme ve mantık kurabilme becerilerini sınayan bu problemde; 
1 numaralı mahkum, 2 ve 3 numaralı mahkumları görebilmektedir. 
2 numaralı mahkum 3 numaralı mahkumu görebilmektedir. 
3 numaralı mahkum başka hiçbir mahkumu görmemektedir. 
4 numaralı mahkum başka hiçbir mahkumu görmemektedir. 
  

 Bu mahkumların kafasında siyah veya beyaz olmak üzere şapkalar vardır ve şekilde görüldüğü 
üzere basamaklara yerleştirilmişlerdir. Kendilerine siyah ve beyaz şapkalardan sadece ikişer tane 
olduğu ve şapkasının rengini bulana özgürlüklerinin verileceği söylenir.  Ancak sadece emin oldukları 
zaman şapkalarının rengini söylemeleri gerekir. Kafalarını çevirmeleri veya oldukları yerden hareket 
etmeleri yasaktır. Önce söyleyenin kazanacağı bu oyunda ilk kaç numaralı mahkum özgürlüğünü elde 
eder? 
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2)Kitap Kurdu Bulmacası 

 Gözlem ve analitik düşünme becerilerini sınayan bu problemde bir rafa, her birisi 100  adet 
numaralanmış sayfadan oluşan 5 ciltlik bir kitap serisi sırasıyla dizilmiştir. Bir kitap kurdu birinci cildin 
birinci sayfasından başlayarak sayfaları yemeye başlamıştır. Son cildin son sayfasını da yedikten sonra 
durmuştur. Kitap kurdu toplam kaç sayfa yemiştir? 

3) Ameliyat Problemi 

 Çoklu düşünebilme becerilerini sınayan bu problemde bir adam ve oğlu okula gitmek için 
arabayla yola çıkar. Adamın kırmızı ışıkta geçmesi sonucunda bir trafik kazası meydana gelir. Adam 
kazada maalesef hayatını kaybeder. Hastaneye getirilen çocuğun acilen ameliyata alınması 
gerekmektedir. Cerrah çocuğu gördüğünde “Onu ameliyat edemem, o benim oğlum!” der. Bu nasıl 
mümkün olmaktadır? 

4)Kibrit Problemi 

 Neden-sonuç ilişkisini teste eden bu problemde soğuk ve karanlık bir oda içerisindesinizdir. 
Elinizde bir kibrit bulunmaktadır. Aynı zamanda odada bir gaz lambası, bir gaz sobası ve bir mum 
bulunmaktadır. İlk hangisini yakmanız gerekir? 
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5)Çubuk Sorusu 
 Görme becerisini test eden bu bulmacada sizden yanda verilen çubukları en aşağıdan en 
yukarıya doğru sırlamanızı istiyoruz. 

Efe Ali Akkaya  10-P 
(Yanıtlar: Sayfa 59) 
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Neden Hep Kasa Kazanır? 

“Kumar: Bir şey karşılığında hiçbir şey elde edememenin en kesin yoludur.” 
Wilson MIZNER 

 Eski zamanlardan beri kolay yoldan para kazanmak insanlık önemli bir istek olmuştur bu 
sebeple birçok kumar türü ve dolandırıcı ortaya çıkmıştır. Bu kumar türlerine rulet, piyango, ve 
blackjack örnek olarak verilebilir. Bu yazıda bu oyunların neden genellikle insanlara para 
kazandırmaktansa kaybettirdiğini matematik yardımıyla açıklamaya çalışacağım. Kasa hep kazanır 
cümlesi çoğunuz duymuşsunuzdur. Kumarhanelerin ve çeşitli şans oyunlarının amacı dışarı para 
dağıtmak değil, kar sağlamayı garantilemektir. Aynı ticari organizasyonlar gibi.  Olasılık teorisinde bu 
durumun ismi “Kumarbazın İflası” olarak adlandırılır. Kumarbazlar bireysel olarak oyunlarda ara ara 
kazanabilirler, hatta bazıları yetenekleri ve şansları sayesinde uzun bir müddet kara geçebilirler. Fakat 
ortalamada müşterilerin çoğu kaybeder ve kasa kazanır.  

 Bu durum matematikçiler için de ilgi çekici bir konu olmuş ve olasılık teorisi yardımıyla 
kumarhane oyunlarını incelemişlerdir.  Olasılık teorisine göre kumarhane oyunları ve şans oyunlarının 
beklentisi negatiftir.   Gelin bu durumu birkaç oyun üzerinden ayrıntılı inceleyelim; 

Rulet: 

 Rulet merdaneli bir çark ile bunun üzerinde yer 
alan sayıların olduğu bir masa etrafında oynanan bir 
oyundur. Rulet çarkında 18 kırmızı,  18 siyah ve 1 yeşil 
toplam 37 oluk vardır. Yapılan ödemeden sonra çark 
döndürülür ve içine bir top bırakılır. Topun geldiği 
sayı ile kazanç elde edilir.  

 Diyelim rulet masasında 7 numaraya 1 lira yatırdınız. Top 7. oluğa düşerse 36 lira alırsınız, yani 
35 lira kazanırsınız. Top 7 dışındaki herhangi bir sayıya düşerse ortaya koyduğunuz 1 lira deve olur. 
Rulette toplam 37 sayı olduğundan, topun 7’ye düşme olasılığı 1/37 ‘dir. Sonuç olarak beklentiniz, 

35x(1/37)-(36/37)=(-1/37) 
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 Başka bir strateji olarak kırmızılara 1 lira oynadığınızı düşünelim. Kırmızı olan 18 sayı vardır. 
Demek ki kırmızı gelme olasılığı 18/37’dir ve bu durumda size 2 lira ödenir kazancınız 1 liradır. Kırmızı 
gelmeme olasılığı ise 19/37’dir bu şekilde ise 1 liranızı kaybedersiniz. Bu şekilde beklentiniz, 

1x(18/37)-(19/37)=(-1/37) 

Bu oran ruleti nasıl oynadığınıza göre değişmez, ilk başlarda şansınız yaver gidip kazanabilirsiniz 
ancak uzun bir süre oynadıktan sonra paranızın 37’de birini kaybedeceksiniz.  

Piyango: 

 

 Diyelim ki bir piyango bileti aldınız ve bilet 10 lira. Toplam 100 bilet olduğunu varsayıyoruz. 
Bir bilete 500 iki bilete 100 beş bilete ise amorti çıkacak. Aynı bilete sadece bir ikramiyenin 
çıkabileceğini düşünürsek. Bir piyango biletinden beklentimiz nedir? Yüzde bir olasılıkla 500 lira 
kazanacaksınız ve net karınız 490 lira olacak; yüzde iki olasılıkla 90 lira kazanacaksınız; yüzde 5 
olasılıkla ise amorti çıkacak; geri kalan yüzde 92 olasılıkla aldığınız bilete bir şey çıkmayacak ve bilete 
verdiğiniz 10 lira yanacak. Biletinizin beklentisi: 

(490x(1/100))+(90x(2/100))+(0x(5/100))+
(-10x(92/100)=-2.5 

Yani bilet başına 2.5 lira kaybedecektiniz.  
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 Tüm bu oyunlarının aslında tek kazananı var:  Kasa… Yani devlet. Hep o kazanıyor, hem de 
sürekli. Milli Piyango’nun resmi web sitesine göre 2017 yılında toplam oyun hasılatı vergiler dahil 64 
milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 TL. Aynı yıl dağıtılan toplam 
ikramiye ise 470 milyon 861 bin 307 TL. Toplanan paranın ikramiyeye dönüşme oranı yüzde 58,53. 
Yani Milli Piyango’ya yatırılan her 100 liranın 41,47 lirası devlete kalıyor. Büyük tabloya bakacak 
olursak, kişilerin bireysel olarak kazandıkları paranın çok daha fazlasını devlet şans oyunları ile 
kazanıyor.  

Mete Sarıkaya 10/P 
Kaynakça:  

Nesin A.2017. Matematik ve Oyun : Beklenti ve Kumarhane Oyunları. sf:35-40 
Elwis, R. 2013. Yapay Zeka Nasıl Oluşturulur? ve Matematik Üzerine İlgi Çekici 34 Başlık: Rulette 
nasıl kazanılır? sf:201-204 
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/110415/why-does-house-always-win-look-
casino-profitability.asp  
http://www.millipiyango.gov.tr/node/themes/bluemasters/documents/faaliyet_2017.pdf  
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Sanat ve Mimaride Matematik 

 Matematik sadece formül ve mantığa dayalı değildir; desen, örüntü ve ahenk gibi özellikler bu 
bilim dalının büyük bir kısmını oluşturur. Mimarların asıl amaçlarının her parçası birbiri ile u yum 
içinde, toplum hayatını kolaylaştıran estetik bir yapı çıkarmak olduğu düşünüldüğünde bu sanat/bilim 
dalının aslında birbirleri ile bağlantılı olduğu görülür. 

 Matematik ve özellikle dallarından bir olan geometri asırlardır toplumların mimarları tarafından 
kullanılmıştır. Bu konuyu gösterilebilecek en ilgi çekici örneklerden biri M.Ö 2753-2563 yıllarında 
inşa edilmiş olan Giza Piramitlerinin en büyüğü Keops Piramididir. Dünyanın 7 harikasından biri 
olarak kabul edilmiş olan bu etkileyici yapıt, her köşesinden mükemmele yakın matematiksel özellikler 
göstermektedir.  

Bu özellikler; 

 Piramidin tepe noktasından geçen meridyen karalarla denizlerin ikiye ayrıldığı noktadadır. 

 Bulunduğu yer dünyanın merkeziyle Kuzey Kutbuna eşit uzaklıktadır. 

 Piramidin yüksekliğinin 1 milyar ile çarpımı güneş ile dünya arasındaki mesafeye eşittir. 

 Piramidin yüksekliği ikiye bölündüğünde pi sayısını verir. 

 Dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü yüksekliğinin karesine eşittir. 

 Geometriden esinlenen mimariye modern bir örnek vermek gerekirse, 2011’de yapımı 
tamamlanan Eden Project olur. 2.2 hektarlık alanıyla dünyanın en büyük serası olan bu yapı altıgenlerle 
oluşturulan bir kubbe ile kapatılmıştır.   
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 Perspektif, çizimlerin ve sanatın vazgeçilemez bir 
parçası, ortaya çıkarılan esere gerçeklik katan matematik 
dalıdır. Yoklu ğ unda, çizilen figürün vücudunun 
pozisyonu, yüzünün dönük olduğu yön ve yüz hatlarının 
açıları ayarlanamaz. Dolayısıyla dışarıdan bakan kişiye 
gerçekçi biçimde aktarılamaz. Perspektif, bir resmi üç 
boyutlu göstermek isteyen ir sanatçının ilk başvuracağı 
yöntemdir. Elbette mimarlarda planladıkları yapıları, 
müşterilerine üç boyutlu perspektif içeren çizimler 
halinde sunmaktadır. Perspektif ne kadar ustaca kullanılırsa müşterilerin ortaya çıkarılacak olan yapıyı 
hayal etmeleri o kadar kolaylaşır. 

 Bu birkaç örnek matematiğin; eski uygarlıklarının mimarilerinin, bir sanatçının ortaya 
çıkaracağı eserin ve bir mimarın yapacağı planın parçası olduğunun kanıtıdır. Matematik, sanat ve 
mimari iç içe incelenebilir.  

Melis Gün Koçak 12-G 

Kaynakça:  

https://www.arkhesanat.com/perspektif-nedir/  

https://www.muhendisbeyinler.net/misir-piramitleri-ve-matematik/  

https://www.matematiksel.org/misir-ve-mezopotamya-matematigine-dair/  

http://www.edenproject.com/  
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Rastgeleliğin İmkansızlığı 

 Bilgisayar sistemlerinde ve programlarında bazen rastgele değerler kullanabilmek ve bu 
değerlerin gerçekten rastgele olması önemlidir. Bu durumlara örnek olarak şifreleme programları ve 
video oyunları verilebilir. Bir şifreleme programının kod çözücü anahtar ürettiğini varsayalım. Eğer bu 
anahtar er seferinde aynı olursa sisteme yapılan herhangi bir saldırıda programın ürettiği bütün 
anahtarlar ele geçirilebilecektir. Fakat her anahtar farklı olursa bir saldırganın, programın ürettiği her 
anahtarı ele geçirmesi imkansız olacaktır.  

 Fakat bilgisayar sistemleri 
rastgeleliğe yer bırakmamak için 
tasarlanmış sitemlerdir. Bu nedenle 
rastgele bir değer üretmek için farklı 
yöntemler kullanılmaktadır. Bu 
yöntemlerden en basit olanı “Sözde 
Rastgele Sayı Üreticidir”. (Pseudo 
Random Number Generator). Bu 
üreticinin çalı ş ma prensibi bir 
matematiksel fonksiyon ile rastgele 
sayı üretmektir. Fakat bu yolun 
rastgeleli ğ ini koruyan tek ş ey 
kullanılan matematiksel fonksiyonun gizli olmasıdır. Bu sistemin en basit örneklerinden birisi;  f(i)=3i  
dir ve i = {1,2,3,4……} şeklinde değerler verirsek bir süre sonra aynı sayı dizisinin tekrar ettiğini 
görürüz.  (mod 7) işleminin de sadece 7 farklı değeri olabileceği için elde edilecek sayıyı tahmin etmek 
diğer sistemlere nispeten daha kolaydır. Yani fonksiyon her ne kadar karmaşıklaştırılırsa  rastgelelik   o 
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kadar artacaktır.  

 Bir diğer sistem is “Güvenli Rastgele” (Secure Random) yöntemidir. Bu yöntemde değerin 
üretilmesi matematiksel fonksiyona değil, dışarıdan gelen bir değere bağlıdır. Fakat kullanıcıdan 
sürekli bir değer alınamayacağı için bilgisayarın bu değeri kendi kendine sağlaması gerekir. Bunun 
içinde bilgisayar kendi iç saatini kullanır. Bu sistemin güvenilir yanı ise saldırganın değerini alınma 
süresini bilmemesi nedeniyle değeri tahmin etmenin zor olmasıdır. Fakat yine de tamamen güvenilir 
bir sistem değildir. Çünkü her ne kadar zor olsa da tahmin edilebilme olasılığı vardır. Bu ihtimalden 
kurtulmak için ilave donanımlar kullanılabilir. Örneğin karasız elektronik devreler, atom altı 
parçacıklar ve doğal rastgele olaylar (örneğin güneşteki patlamalar). Her ne kadar ilave donamımlar 
rastgeleliği artırsa da beraberinde maliyeti de artıracaktır. 

 Sonuç olarak, bilgisayar sistemlerinin bel kemiklerinden birisi rastgele değer üretimidir fakat 
ilave yazılım veya donanım kullanmadan kesin rastgelelik elde etmek neredeyse imkansızdır. Çünkü 
bilgisayar sistemleri kararsızlıklar yaşamamaları için tasarlanmışlardır. Her ne kadar imkansız gibi 
görünse de insan faktörünün de probleme eklenmesiyle daha sağlıklı bir rastgelelik elde edilebilir.  

Oğuz Salar 12-C 

Kaynakça:  

http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2009/08/16/rastgele-sayilar-random-numbers/   

https://www.mehmetince.net/crypto-101-4-stream-cipher-ve-random-number-generation/ 
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Sanat Köşesi 

Gizli Sayılar (Hidden Figures) 

 Yönetmen koltuğuna Theodore Melfi’nin oturduğu, başrollerini Taraji Henson, Ocatavia 
Spencer ve Janelle Monáe’nin paylaştığı ‘’Gizli Sayılar’’ Margot Lee Shetterly'nin aynı isimli 
kitabından uyarlanan, gerçek bir hikayeyi konu edinen bir film. Birçok ödül kazanan filmin konusu ise 
oldukça güzel. 1961 yılında Rusya’nın uzaya gönderdiği ilk uydusu ile NASA’nın üzerindeki baskının 
arttığı herkesçe biliniyor. Fakat bu çalışmaların arkasında üç siyahi kadının çok büyük katkılarda 
bulunduğunu pek kimse bilmiyor. 1960’larda feminizm akımının ikinci dalgası ortaya çıkınca zaten var 
olan yasaların değişimine olan ihtiyaç daha yoğun 
hissedilmeye başladı. Kadınlar mühendislik ve 
öğretmenlik vb. işler için uygun görülmüyorlardı. 
Ayrıca insanlar sadece cinsiyetlerine göre değil aynı 
zamanda ten renklerine göre de yargılanıyorlardı 
yani eğer beyaz bir erkek değilseniz hayat sizin için 
zordu. Fakat Amerika ve Rusya arasında uzayla ilgili 
başlayan çatışma bir şeyleri değiştirmeye başladı ve 
NASA ırk ya da cinsiyete önem vermeden insanları 
işe almaya başladı. Böylece filmimize konu olan üç 
matematikçi de NASA’da işe girdi. Film süresince 
dünyayı yöneten ataerkil düzende hak ettikleri 
yerlere gelebilmek için verdikleri mücadeleyi 
izliyoruz. Bu sava ş ı izlerken filme yer yer 
resmedilmiş olan üç kadının aile ve aşk yaşantılarını 
da seyrediyoruz ve dikkat çekici bir diğer nokta ise 
filme konu olan insanlardan sadece kadın 
karakterlerin özel hayatlarını görebilmemiz. Film 
ufak dokunuşlarla kadınların anaç yönlerine yer 
vermeyi ihmal etmemiş. Film başta bahsettiğimiz 
gibi ırkçılığa da farklı bir bakış açısıyla büyük bir önem vermiş. Mary Jackson, mühendislik hayalini 
gerçekleştirebilme yolunda kendisini engelleyen hakime ten rengini değiştiremeyeceğini fakat yasaları 
değiştirebileceğini söylüyor. Film başlarda durgun olayları anlattığı için biraz sıkıcı gelse de sonlara 
doğru büyük bir heyecan veriyor çünkü üç kadının matematiksel zekalarıyla söz konusu kargaşaya nasıl 
yön verdiklerini ve öncü olduklarını izliyoruz. Finaldeyse bu üç başrolümüz asıl gücün zekada 
olduğunu, zekanın ise cinsiyete veya ırka göre sınırlandırılacak bir şey olmadığını gözler önüne 
seriyorlar. 
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Kraliçeyi Kurtarmak 

Yazar Vladimir Tumanov’un başta kendi oğlu olmak üzere 
çocuklara matematiği sevdirmek için yazdığı bir kitap Kraliçeyi 
Kurtarmak. Kitap ise matematikle pek arası olmayan Alex’in bir 
gün tüm matematik problemlerini çözebilen sihirli bir kalem 
bulmasıyla ve iki arkadaşıyla onu kullanmaya başlamasıyla 
başlıyor. Fakat bir süre sonra kalem kayboluyor ve ardından Alex 
evinde esrarengiz bir kitap buluyor. Kitaba göre iyi kalpli bir 
kraliçe olan Jayden kötü kalpli birinin zindanında ve çocukların 
onu kurtarabilmeleri için matematik bilmeceleri çözmeleri 
gerekiyor. Onlar da bu bilmeceleri çözebilmek için ellerinden 
geleni yapıyorlar ve bu arada fark etmeden bir maceraya 
atılıyorlar. Kitap gerçekten aksiyon dolu ve olaylarla beraber 
sürükleniyor, elinizden bırakamıyorsunuz. Bu kitabı okuyup da 
matematiğe farklı bir gözden bakmayan çok fazla çocuk yok 
gerçekten de. Bu yüzden şiddetle okumanızı tavsiye ediyorum. 

Eylül Temizkan 9-C 

Matematik Tarihinde bir Gezinti: Papağan Teoremi 

Papağan Teoremi “Le Théorème du Perroquet” Fransız yazar 
Denis Guedj tarafından yazılmış ve 20 dile çevrilmiş 514 sayfalık 
bir matematik serüveni. Guedj çoğu kişiye sıkıcı görünebilecek 
matematik tarihini birtakım gizemli olayların sebep olduğu bir 
ölümün çözülüşüne yorarak vermiş ve bununla okuyucuyu soğuk 
görünen matematik dünyasına ısındırmayı amaçlamıştır. Papağan 
Teoremi bir kitapçı olan Mösyö Ruche’nin eski bir dostu olan 
Elgar Grosrouvre’dan aldığı gizemli bir mektupla başlar. 
Mektupta Grosrouvre Amazon’dan,  Manaus kentinden bir koli 
dolusu matematik kitabı göndereceğini söyler. Daha sonrasında 
ise Max , Perrette Liard’ın evlatlık sağır oğlu, yanında bir 
papağanla, Nofutur’la eve döner. Daha sonra Grosrouvre’dan 
ikinci bir mektup gelir. Bu mektupta da Grosrouvre matematik 
dünyasının   gizemlerinden   ikisini   kanıtladığını,    fakat   bunları  
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çalmak isteyenlerden korktuğunu belirtir. Buluşlarını ve bilgilerini kimseyle paylaşmayan 
matematikçileri (Pisagorcuları) örnek alan Elgar; ispatlarını kimseyle paylaşmak istememektedir. 
Mösyo Ruche bu olayları araştırırken Elgar’ın bir yangında öldüğünü öğrenir ve böylelikle Ravignan 
Sokağının Üç Problemi ortaya çıkar: “İspatları ele geçirmek isteyen çete kim?”,” Grosrouvre’un 
ispatlarını anlattığı “sadık” dost kim?” ve “Grosrouvre nasıl öldü?” Bu soruların çözümü için Max, 
Mösyö Ruche, Perrette, Lea ve Jonathan -Perrette’nin ikiz çocukları- matematik toplantıları yaparlar. 
Bu toplantılarda İranlı Ömer Hayyam’dan İtalyan Niccolo Fontana Tartaglia’ya, Fransız Pierre 
Fermat’tan, İsviçreli Leonhard Euler’a kadar yüzlerce matematik bilginini ve 4500 yıllık bir süreyi 
kapsayan engin bir dünyada masalsı zamanlar geçirirler. Tüm bu toplantılarda odak nokta antik çağın 
üç matematik probleminin çözümlenmesindedir: Küpün iki katının alınması, açının üçe bölünmesi ve 
alanı verilen bir dairenin alanına eşit kare çizilmesi (dairenin dördüllenmesi). Çok fazla olay anlatılması 
kitabın sıkıcı olabileceği düşüncesini doğurabilir fakat Guedj matematik dünyasının gizemlerini 
yarattığı kurguyla ve karakterlerle çok güzel bir şekilde birleştirmiş. Yarattığı karakterlerden küçük bir 
çocuk olan Max sürekli heyecanlı ve matematik dünyasına açık. Aynı şekilde Amazon’dan gelen 
papağan Nofutur’da sürekli heyecanlı ve matematik toplantılarına katılarak kitaba renk katıyor. Lea ve 
Jonathan kardeşler ise aralarında, Mösyö Ruche ile yaptıkları tartışmalar, kitap boyunca giderek artan 
matematik hevesleriyle okuyucunun sıkılmamasını ve kendileri gibi matematiğe heves duymalarını 
sağlıyorlar.  Son olarak Mösyö Ruche ise matematik adına başta en isteksiz kişi olmasına rağmen bir 
matematik aşığına dönüyor. Her bir çözümde, Ravignan Sokağı’nın Üç Problemi’nin çözümüne 
yaklaştıkça matematiğe duyduğu sevgi daha da çok artıyor. Guedj’in akıcı anlatımıyla da okur tüm 
karakterlerin duygularını hissediyor ve kitabın içine daha çok dalıyor. Ayrıca kitabın sonunu hiç 
beklenmeyen bir şekilde hazırlayan Guedj okurun merakını ve heyecanını sürekli canlı tutmayı 
başarıyor. Kısacası yarattığı gizemli kurgu ve sürükleyici anlatışıyla Denis Guedj, okuru matematiğe 
dair tarihi bir yolculuğa çıkararak bilmediği bir dünyaya götürüp yeni güzellikleri keşfetmesini 
sağlıyor.  

Ecem Altınkeser 9/C 
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Matematikle İlgili İlginç Bilgiler 

 Matematik, sayıların, miktarların ve uzayın soyut bilimidir. Ama matematik sadece denklemler, 
geometri ve geniş formüller mi içerir? Hayır. Matematik, matematiğin ve diğer bilim dallarının ünlü 
öncülerinin oluşturduğu bir tarihe sahiptir. 

Burada, matematiğe olan ilginizi artıracak bazı ilginç bilgiler bulabilirsiniz. Bunlar, Matematiğin, 
sadece sayılardan ya da denklemlerden oluşmadığını gösteren ilginç bilgilerdir ve matematiğin bir ilgi 
alanı olduğu söylenebilir. 

 1900'de matematik hakkında bilinen her şey toplam olarak 80 kitaba yazıldı. 

 123 + 4-5 + 67-89 = 100. 

 Tarihteki Babilliler temel sayı olarak “60” sayısını belirlediler; bu yüzden 1 dakika = 60 saniye, 1 
saat = 60 dakika… 

 3.14 olarak başlayan pi sayısı, Albert Einstein'ın (14 Mart 1879) doğum tarihi ve Stephen 
Hawking'in ölüm tarihidir (14 Mart 2018). 

 23 kişilik bir odada, iki kişinin aynı doğum gününe sahip olması olasılığı % 50'dir. Bu durum  
"Doğum günü Paradoksu" olarak adlandırılır. 

 Tayland’da 555 sayısı ‘hahaha’  yerine de kullanılmaktadır. Bunun nedeni, "beş" kelimesinin " ha" 
olarak telaffuz edilmesidir. 

 1-100 arasındaki rakamlar art arda eklenirse sonuç 5050'dir. 

 2520 sayısı, 1 ile 10 arası tüm sayılara tam olarak bölünebilen en küçük sayıdır. 

 Shakespeare  "Matematik" kelimesini sadece " Hırçın Kız" adlı oyununda kullanmıştır. 
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 Asya’nın çoğu yerinde 4 rakamı uğursuz kabul edilir. 

 Ayçiçeklerindeki spiral şekiller Fibonnaci dizisini takip eder. (0,1,1,2,3,5,8,13,21 …) 

 Bugün kullanmakta olduğumuz 1,2,3 gibi onluk tabanda rakam sistemi bundan bin yıldan uzun bir 
zaman önce geliştirilmiş bir Hint-Arap sistemidir. İlk olarak Hindistan’da kullanılmış, daha sonra 
Arap matematikçiler aracılığıyla batı dünyasında da yaygınlaşmıştır. 

 Matematikte X Arapça “şey” kelimesinden gelir. X ya da şey kavramı Matematiğe Arap 
matematikçiler tarafından kazandırıldı. Şey zamanla X’e dönüştü. 

Bora Erdem KARATAY 10-P 
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Zeka Sorularının Yanıtları 

1) Şapkalı Mahkumlar Bilmecesi 

Cevap: 2 numaralı mahkum. 2 numaralı mahkum sadece 3 numaralıyı görebilir. 2 numara, 3 numaranın 
siyah şapkası olduğunu ve 1 numaranın da kendisini ve 3 numarayı gördüğünü bilmektedir. Eğer 2 
numaranın şapkası da siyah olsaydı 1 numara bunu görür ve kendi şapkasının beyaz olduğunu söylerdi 
ancak 2 numaranın şapkasının beyaz olduğunu gördüğünden dolayı bir şey diyememiş ve 2 numara da 
bu yüzden kendi şapkasının beyaz olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

2) Kitap Kurdu Bilmecesi 

Cevap: 302 sayfa.  Ciltli kitaplar sırasıyla dizildiğinde birinci cildin ilk sayfası en sağa, sonuncu cildin 
son sayfası ise en sola gelir. İlk kitabın sadece bir sayfasını, aradaki ciltlerin hepsini ve son cildin ise 
sadece son sayfasını yediği için: 1+100+100+100+1= 302 sayfa. 

3) Ameliyat Problemi 

Cevap: Cerrah çocuğun annesidir. 

4) Kibrit problemi 

Cevap: Diğerlerini yakmak için önce kibriti yakmak gerekir. 

5) Çubuk Problemi 

Cevap: D-F-A-G-C-E-B-H 

Kaynakça 

http://galeri.mynet.com 

http://www.onedio.com 

https://brightside.me 
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Teşekkürler 

İlk sayıdan itibaren bizden desteklerini esirgemeyen TED 
Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sayın Sevinç 

Atabay’a, Lise Müdürümüz Sayın Sedef Eryurt’a, Matematik 
Zümre Başkanımız Sayın Çiçek Ünal’a, daha önceki dergi 

çalışmalarıyla bizi yönlendiren Matematik Öğretmenimiz Sayın 
Derya Çelik Ergev’e, fikirleri ve katkılarıyla dergimizi 

zenginleştiren Matematik zümresindeki bütün 
öğretmenlerimize,  yazıların düzeltilmesinde bize yardımcı olan 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenimiz Sayın Şule Kaynar’a ve 
yazıları ile dergimize katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür 

ederiz. 

Şakire Örmeci Karasakal  

Matematik Öğretmeni 




