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 “Matematik nedir? Matematik sadece doğanın yarattığı bulmacaları çözmenin çabasıdır.”
-SHAKUNTALA DEVI

 Değerli Okuyucular,

 Korona virüs günlerinde özverili ve sancılı bir hazırlık süreci sonunda dopdolu, birbirinden ilginç 
konularla 8. sayımızla karşınızdayız. Uzun zamandır, büyüklüğü yaklaşık olarak santimetrenin milyon-
da biri olan bir virüs sebebiyle, dünya nüfusunun büyük bir kısmı evlerine kapanmak zorunda kaldı. Bu 
süreçte bir kez daha anladık ki; bilim ve bilimsel uğraşlar insanlığın en önemli sığınağıdır. Matematiğin 
ise şu anki virüs üzerine yapılan çalışmalarda, virüsün gidişatına dair yapılan öngörüler ve tahminlerde 
ağırlığı yadsınamaz. Shakuntala Devi’nin dediği gibi doğanın yaratmış olduğu bulmacaları çözmek için ilk 
başvurduğumuz yollardan biridir matematik. Matematiğin önemini daha çok hissederek hazırladığımız 
bu sayımızda, yine karşınıza birbirinden ilginç konularla çıkmaya çalıştık. Umarım yazılarımızı okurken 
sizzler de bizlerle aynı heyecanı paylaşırsınız.

 İnsanoğlu, var olduğundan beri dönem dönem salgın hastalıklardan mağdur olmuştur. Bu tür 
dönemler insan hayatını birçok açıdan olumsuz etkilemekle birlikte o dönemin sanat, edebiyat ve bilim 
dünyasındaki gelişmelere katkı sağlamıştır. Bu hastalıkların çıkmasının ve yayılmasının çeşitli sebepleri 
olmakla birlikte, bilimsel ilerlemeler sayesinde hastalıklarla mücadele edilmiştir. Bu hastalıklarla mücadele 
edebilmenin ilk koşulu virüsün nasıl hareket ettiğini, nasıl çoğaldığını, çoğalma hızının nasıl modellene-
bileceği gibi sorulara cevap aramaktan geçer. Salgınlara Matematiksel Bir Yaklaşım yazımızla bu sorulara 
cevap vermeye, salgınların matematiğinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştık. 

 Ayrıca bu sayımızda matematiğin doğası üzerine düşünce yazılarına, matematikteki aksiyomatik 
yöntemin temellerine, matematikteki bunalımlara yer vererek, matematiğin yüzyıllar boyunca oluştur-
muş olduğu bilgi birikimi hakkında siz okurlarımızı bilgilendirmek istedik. Bu bilgi birikimin sadece 
soyut boyutta kalmadığını, bazen hayatımızı kolaylaştıracak uygulamalara (bknz: Shazam Nasıl Çalışır?) 
dönüştüğünü, bazen de kaotik durumlarda (bknz: Sigortaların Matematiksel Altyapısı, Diyet Problemi) 
bize sağladığı tahmin gücüyle adeta bir can simidi rolü üstlendiğini göstermek istedik.

 Yazılarımızın bilimin okyanusunda bir su damlası olduğunu hatırlatır, sizlere yeni sulara yelken 
açma merakı verecek keyifli okumalar dileriz.

Bilimle kalın…

Aeternum Yayın Ekibi 
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Matematiğin DoğasıMatematiğin Doğası
Ahmet Işıkhan Cengiz 9/CAhmet Işıkhan Cengiz 9/C

 Matematiğin ne anlama geldiği, insanların matematiği nasıl kullandığına bağlı olarak 
değişkenlik gösterir. Mesela bir öğrenciye göre matematik okulda aldığı derslerden sadece biriyken, 
bir şef için yemeğe koyması gereken malzemelerin ölçüsü, bir mühendis için olası bir faciayı önleye-
cek bir araç, bir anaokulu öğretmeni için ise parka getirdiği tüm öğrencilerinin dönerken de aynı 
olduğundan emin olmasını sağlayan bir sayma işlemi olabilir. Matematik kelimesinin sözlükteki 
anlamı aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini in-
celeyen bilimlerin ortak adı olarak ifade edilmektedir. Bana göre ise matematik sayılardan fazlası ve 
hayatın her alanında kullanıldığı için hayatın dilidir.

 Biz insanlar çevremizdeki dünyayı anlamaya başladığımız andan gözlerimizi hayata yum-
duğumuz ana kadar, bilerek ya da bilmeyerek matematiği kullanırız. Ama insanoğlunun matematiği 
ne kadardır kullandığını biliyor muyuz? Bu soru cevaplaması zor bir soru. Bu sorunun cevabı, kökü 
tarih öncesine ulaşan bir tartışma konusu. İnsanlar cisimlerin şekilleri (geometri) ve sayma (aritme-
tik) konularında kendilerini geliştirdikçe kendilerine ‘’matematikçi’’ demeye başlamışlar. Matem-
atiğe olan ilgileri arttıkça, sayılar ve sistemler arasındaki ilişki onları çok etkilemiş. Doğal olarak 
matematiğin bir icat mı yoksa bir keşif mi olduğu sorusu defalarca sorulmuş. Bu soruya yüzyıllar 
boyunca net bir cevap verilemediği anlaşılıyor. Ama belki cevap çok da karmaşık değil. Belki de biz 
insanlar matematiği bilmediklerimizi keşfetmek, anlamak ve ispatlamak için bir kavram olarak üret-
tik. Bu yüzden ben bu soruyu cevaplamaya çalıştığımda verebildiğim en anlamlı cevap matematiğin 
keşif ve icadın bir birleşimi olduğu şeklinde.

 Bütün bu tartışmalar sonucunda, matematiksel bilginin kaynaklarının ne olduğu konusunda 
yeni fikirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ben sadece bir tane matematiksel bilgi kaynağı olduğunu 
düşünmüyorum. Bana göre tarihsel gelişmeler, kişisel tecrübeler ve ulaşılan ya da yaratılan bilgilerin 
hepsi birer matematiksel bilgi kaynağı. Keşifler, yeni kullanım alanlarına ve yeni kullanım alanları 
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik yeni fikir ve buluşlara imkan veriyor. Bunun hiç bitmeyen bir 
döngü olduğunu düşünüyorum. Bu döngü matematik ve diğer bilimler arasında nasıl bir ilişki var 
sorusunu da aklımıza getiriyor doğal olarak.

 Matematikle bilim arasında tarih öncesi çağlardan beri güçlü bir dayanışma olduğu ifade 
ediliyor. Bilimle ilişkili olan insanlar, özellikle fizik alanındaki bilim insanları, matematiği ‘’Bilim-
lerin Bilimi’’ ve ‘’Sanatların Atası’’ olarak tanımlıyorlar. Fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, ekono-
mide ve hatta resimde ve sanatın diğer dallarında bile matematiğin kullanıldığını göz önünde bulun-
durursak bu gayet anlaşılır bir tanımlama. Matematiksel hesaplamalar sadece bilimin değil hayatın 
her alanında görülüyor. DNA’daki kromozom sayısını saymak için, karışıma konulacak maddelerin 
oranları için, ekonomik verileri karşılaştırmak için, ülkenin gelirini hesaplamak için, oran orantı 
hesaplamak için, bir müzik parçasındaki ritmi anlayabilmek için, alfabeyi öğrenmek için bile fark 
etmeden de olsa matematiği kullanıyoruz. Dünyadaki herkes, her yaştan insan farklı şekillerde 
matematikten yararlanıyor. 
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 Bana göre matematik bir mantık. Bazı insanlar matematiği anlaması zor bir kavram olarak 
görseler de matematiği kullandıklarının farkında değiller. Oysa insanlar doğdukları andan itibaren 
matematiğin birer parçası olarak hayatlarını yaşıyorlar. Bana göre matematik yaratılışın kökü. Biz 
bir eşitliğin sağ kısmıyız. O eşitliğin sol kısmında ise kocaman bir matematik formülü var. Çünkü 
matematik evrensel bir dil, biraz coşku ve biraz çaba göstererek herkesin konuşabileceği evrensel bir 
dil.

KaynakçaKaynakça

Türk Dil Kurumu İnternet Sitesi, https://sozluk.gov.tr/?kelime=,
https://www.huffpost.com/entry/is-mathematics-invented-o_b_3895622
http://www.mathematica-didactica.com/altejahrgaenge/md_2014/md_2014_Rott_mathematical_
knowledge.pdf 
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Matematiğin DoğasıMatematiğin Doğası
Emir Batuhan Özgenç 9/CEmir Batuhan Özgenç 9/C

 Matematik nedir? Matematiğin sözlük anlamı  “Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü 
temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı.” olarak geçiyor. Aslında 
matematik insanların çevrelerini incelemeleriyle oluşan, sürekli gelişmeye devam eden ve şu anda 
insanların hayatların en temel yapı taşlarını oluşturan bilim dallarından biridir. Matematiksel bil-
gi de matematik biliminden yararlanarak çevreden öğrenilen bilgilerdir. Bu bilgileri anlamak için 
matematiği bilmek gereklidir.

 Matematiğin icat edildiği veya keşfedildiği büyük bir tartışma konusudur. Aslında matem-
atik ilk başta icat edilmemiş, keşfedilmiştir. Bunun sebebi matematiğin tamamının doğadaki biçim-
lerden ve oluşumlardan oluşmasıdır. Örneğin antik çağlarda Mısır ve Mezopotamya’da insanlar 
matematikle ilgili bir sürü özellik keşfetmiştir. Arazi parçalarının yüzölçümlerini bulmuşlardır, yapı 
ve inşaat ile ilgili hacim hesaplamaları yapmışlardır ve alışveriş kayıtları tutmuşlardır. Ancak bir 
süre sonra oluşan ihtiyaçlar sebebiyle insanlar bazı formüller ve sistemler icat etmek zorunda kal-
mışlardır. Örneğin bugün sıkça kullandığımız grafikler verileri daha kolay ve anlaşılır bir şekilde 
sunmak için kullanılmaya başlanmıştır.

 Matematiksel bilgi, matematik sayesinde öğrenilen bilgilerdir ve her zaman kesin değildir. 
Bunun sebebi yeni formüller, sistemler ve kurallar geliştirilince bazı bilgilerin yanlış olduğunun 
ortaya çıkmasıdır. Bu durum sadece matematik için değil, her bilimsel bilgi için geçerlidir. Bütün 
bilimsel bilgilerin o konudaki yeni icatlara ve keşiflere bağlı olarak güncellenmesi ve değiştirilmesi 
gerekebilir. Bu bilgiler güncellenmezse kullanıldıkları yerlerde hatalara sebep olabilir. 

 Matematiksel bilginin temel kaynağı doğadır. İnsanlar matematiksel bilgiyi doğadaki 
şekilleri, oluşumları ve olayları inceleyerek bulmuşlardır. Matematiksel bilgi, insanların ihtiyaçları-
na göre doğanın ve çevrenin incelenmesiyle elde edilir ve yine insanların ihtiyaçlarını gidermek ve 
isteklerini gerçekleştirmek amacıyla doğadan yapılan araştırmalarla geliştirilir.
Matematik ve diğer bilimlerin ilişkileri çok fazla ve önemlidir. Matematik doğadan bulduğu yeni 
oluşumları, şekilleri ve olayları öğrenir. Sonra bu bilgileri işler ve ortaya çıkan formüller ve ben-
zeri sonuçları diğer bilim dalları farklı bir araştırmada kullanır. Bu araştırmada da daha önceden 
ulaşılamayan bir sonuca varılabilir. Genel olarak matematik diğer bilimleri çok etkilemesine rağmen 
kendisi diğer bilimlerden çok daha az etkilenir.

 Diğer bilimlerin faydalandığı gibi birçok meslekte de matematik biliminden faydalanır. 
Örneğin bilgisayar mühendisliğinde programların kodlanmasında ve hazırlanmasında matem-
atik çok kullanılır. Ayrıca inşaat ve mimaride binaların tasarımı yapılırken ve inşaat planları hazır-
lanırken matematik çok ön plandadır. Bunların dışında bankacılık ve muhasebecilik alanlarında 
da matematikten çokça yararlanılır. Eczacılıkta da ilaç dozlarının ve ilacı oluşturan malzemelerin 
ne kadar olduğunun belirlenmesinde de matematikten yararlanılır. Aslında her insan bilerek veya 
bilmeden matematiği kullanır. Örneğin bir ev hanımı yemek yaparken hangi yiyecekten ne kadar 
koyacağını belirlerken de matematikten faydalanır.



6

    
             Kısacası matematik bilsek de bilmesek de, hakkında eğitim almış olsak da olmasak da, 
matematiği kullandığımızı fark etsek de etmesek de hayatımızın her yerindedir ve hayatımızın en 
temel yapı taşlarından biridir.

KaynakçaKaynakça

https://sozluk.gov.tr/
http://matematik.nedir.org/
https://bilimveutopya.com.tr/matematik-nerede-ne-zaman-ve-nasil-dogdu
https://www.webokur.net/konu/matematik-hangi-mesleklerde-kullanilir-nelerdir.38704/
http://docs.neu.edu.tr/staff/sahan.saygi/eczacilik%20turkce_2.pdf
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Gödel’in Eksiklik Teorimi ve Platon’un Gerçeklik Felsefesi Gödel’in Eksiklik Teorimi ve Platon’un Gerçeklik Felsefesi 
Miray Aktan 10/VMiray Aktan 10/V

 Matematik sonu olmayan ve birçok sistem içeren bir bilim 
dalıdır. Hatta o kadar derindir ki bu sistemler üzerinde düşündükçe 
Aynı Kurt Gödel gibi yediğimiz yemekten bile zehirlenebileceğimiz 
kanısına vardırabilir. Gödel ile başlarsak, Gödel Albert Einstein ile 
aynı üniversitede çalışma hakkına sahip olmuş sayılı kişilerdendir. 
Gödel, matematik üzerine derin derin düşüncelerde bulunmuştur. 
Matematiği birçok yönden yorumlamıştır. Bu düşünceleri ve yo-
rumları sonucunda bir düşünce yani bir teorem ortaya koymuştur 
bu teoremin adı da Gödel’in Eksiklik Teoremi olmuştur.

 Gödel’in eksiklik teoremi, hiçbir matematik sisteminin tam olamayacağı ile ilgiliydi. Fakat 
yanlış anlaşılmaması gereken konu Gödel’e göre tüm sistemlerin eksik olacağı anlamına gelmez. Bazı 
doğru önermeler diğer sistemlerde yer alabilir, ispatları diğer sistemde bulunabilir. Elementler adlı 
kitapta 5. aksiyom ilk 4 aksiyomdan elde edileceği gibi bir ifade yazıyordu. Fakat ne kadar denenirse 
denensin son postulat ilk dört postulattan elde edilemiyordu. İşte bu noktada farklı bir sistem old-
uğu o yıllarda anlaşıldı. Buna örnek verirsek, Diyelim ki elimizde sadece 4 sayı var: {1, 2, 3, 5}. Bu 
bizim aksiyom kümemiz olsun. Şimdi bir de çıkarım kuralına ihtiyacımız var, o da çarpma işlemi 
olsun. Yani bu örnekte K= {1, 2, 3, 5} bizim aksiyom kümemiz oluyor. Çıkarım kuralımız ise çarpma 
işlemi. Sistemimizin adı da “A” sistemi olsun örneğin;

10 = 2×5
6 = 2×3
8 = 2×2×2
16 = 8×2
30 = 3×10 vs.

Görüldüğü gibi A içinde ispatlanabilen sonsuz sayıda önerme vardır. (Bu örnekte önermelerin sayı 
olduğunu unutmayalım.)

A sisteminde ispatlanabilen bütün önermelerin kümesi Ö olsun. Bu durumda:

Ö = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, … } olacaktır.

 Baktığımızda sistemin içinde 7 sayısı bulunmamaktadır ama K sistemine 7 sayısını eklersek 
Ö kümesi Ö = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ….} şeklinde değişecektir. Halbuki A sistemimiz tam değildir 
çünkü içerisinde 11 ve 17 gibi asal sayıları içermemektedir. Gödel de bu Ö kümesinin veya Ö sistem-
inin hiçbir zaman tamamlanamayacağını savunmaktadır. 
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 Gödel’e benzer bir düşünce sahibi olan bir diğer kişi ise Platon’dur. Platon bilginin gerçek-
liğine giderken varlık anlayışını kullanmıştır. Gerçek varlığın yani ideanın bilgisiyle sadece bir yansı-
ma olan fenomenlerin bilgisini ayırmıştır. İdeaların bilgisi, idealar dünyasından akıl yoluyla edinilir. 
Akıl bu bilgiye ulaşmak için idealara, ideaların bilgisinin olduğu kendi içine dönmelidir. Bu kendine 
dönüş bir tür anımsamadır.

 Platon’a göre bilgi zaten en başından beri bilgi kuramı kişinin kendisinde bulunmaktadır. 
Platon’un Mağara Alegorisinden bahsedelim. Bu alegoride, tutsaklar bir mağaraya kapatılmışlardır. 
Mağara’nın girişini görememektedirler. Dış dünyaya dair çok fikirleri yoktur. Zaman zaman 
mağaranın önünden farklı insanlar geçer bunun sonucunda mağarada hem yankılanma hem de 
gölgelenme oluşturmaktadır. Tutsaklarda bu gördüklerinin gerçek olduğunu düşünürler ve onları 
yorumlarlar. Bir gün bir tutsak serbest bırakılır, bu tutsak dış dünya ile başta her ne kadar da zorluk 
çekmiş olsa da zamanla alışır. Sonra bunu diğer tutsaklarla paylaşmak için mağaraya döner ama 
mağaradaki tutsaklar, o kadar karanlığa alışmışlardır ki, dış dünya ile tanışmış olan tutsağa inanma-
zlar. Platon da bu mağara alegorisini halkı eğitmeye çalışan bir filozofun durumuna benzetmiştir. 
Yani aslında hayatta her şeyin bir yansıma olma ihtimali ve bu ihtimal sonucunda asıl dünyanın var 
olma durumu bahsedilmiştir.

KaynakçaKaynakça

https://www.matematiksel.org/kurt-godel-ve-eksiklik-kaniti/ 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G%C3%B6del
Çevik,A. (2019). Matematik Felsefesi ve Matematiksel Mantık. Bölüm 7, sf:87-102.  
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Salgınlara Matematiksel Bir YaklaşımSalgınlara Matematiksel Bir Yaklaşım
Emre Ulusoy 11/GEmre Ulusoy 11/G

 Var olan her şey onu etkileyen değişkenlere bağlıdır ve matematiğin amaçlarından biri bu 
değişkenlerden yola çıkarak bir genelleme yapmaktır. Günümüzde matematiğin iki ana dalından biri 
olan uygulamalı matematiğin alt dalı olan istatistik bilimini güçlü kılan özellik, bu değişkenlerden 
yola çıkarak bu genellemeyi günlük hayatta kullanışlı hale getirmesidir. Verilerin doğası, dağılımı 
ve manipülasyonu gibi hareketler ile bilim, siyaset, sosyoloji ve daha birçok alanda kullanışlı olan 
istatistik bilimi, gelecek hakkında da başarılı tahminler yapılmasına yardımcı olabilir, ve tahmin 
kapsamına giren olaylar arasında salgın hastalıkların yayılması da vardır.

  Corona virüsü ailesinden olan SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu COVID-19 hastalığı, 
2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, ve ardından 3 ay gibi kısa bir sürede 
neredeyse Dünya’daki her ülkede görülmüştür. Yayılma hızının çok yüksek olması ve daha tehlikeli 
virüslere kıyasla düşük de olsa ölümcüllük oranı tüm Dünya’da korku yaratmış ve ortak bir soru 
doğurmuştur: Bu salgın ne zaman bitecek?

 Maalesef istatistik kullanarak bir salgının bitiş vaktini belirlemek mümkün değildir, çünkü 
bir salgının yayılması birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlere örnek olarak sosyal mesafe, merkezi 
toplanma konumları, hastalığın bulaşma yolları gibi birçok detay verilebilir. Ancak Laplace’ın şey-
tanı tarafından bilinebilecek bu tür verileri toplama şansımız olmadığı için kesin bir vaka sayısı veya 
bitiş tarihi verilemese de geçmiş salgınlar incelendiğinde nasıl bir seyir izleyeceği hakkında çıkarım-
lar yapmak, veya elimizdeki imkanlarla çıkarabileceğimiz en iyi sonucu bulmak mümkündür. 

Hangi Dağılım Modeli ve Gösterim Kullanılmalıdır?Hangi Dağılım Modeli ve Gösterim Kullanılmalıdır?
Gündemde sık rastladığımız gösterim, zamana karşı toplam vaka sayısının gösterildiği üstel fonksi-
yon grafiğidir. Bu fonksiyon genellikle

 (“e” Euler sayısıdır) şeklinde ifade edilir, “a” ve “b” ise grafiği üstel görünüme uydurmak için kul-
lanılan sabitlerdir.
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12 Nisan 2020 Türkiye COVID-19 verileri    Üstel artış grafiği

 Bu gösterim, x+1’inci gündeki vaka sayısının, x’inci gündeki vaka sayısı ile bir sabitin çarpımı 
olduğunu belirtir, ancak bu gösterimin gerçek hayatla tutarlılık sıkıntısı vardır. Öncelikle bu fonksiy-
onun körü körüne devam ettirilmesiyle birkaç hafta sonra Dünya nüfusunu geçen bir hasta sayısıyla 
karşı karşıya kalırız, ki hasta sayısının nüfusu geçemeyeceğini herkes bilir. Gerçek hayatta sürek-
li üstel fonksiyon olarak devam eden hiçbir olay yoktur, her şey doğal bir etken tarafından sınır-
landırılmıştır. Gerçek Dünya’da doğada var olan her üstel büyümenin bir büküm noktası vardır, ve o 
noktadan sonra üstel büyüme ile lojistik büyümeyi ayırt etmek mümkündür.

Lojistik BüyümeLojistik Büyüme

 1836 yılında doğada üstel büyümenin var olmadığını fark 
eden Pierre François Verhulst, lojistik büyüme modelini ortaya 
atmıştır. Bu model, taşıma kapasitesini göz önünde bulundurarak 
grafiğin y değeri için bir sınır getirmektedir. Bu modelin genel 
formülü şu şekildedir.

 Bu formülün ortaya koyduğu mantık, popülasyonun(P) zamana(t) göre değiştiğini, fakat al-
abileceği maksimum değerin taşıma kapasitesine(K) bağlı olduğudur. Oradaki r ile gösterilen sabit 
ise incelenen duruma özgüdür. Formülden de görüldüğü üzere P, K’ye yaklaştıkça  0’a yaklaş-
maktadır, bu da değişimin 0’a yaklaştığını ve en sonda P=K olduğunda değişimin 0’a indiğini belirtir.

 COVID-19 durumunda ise lojistik büyüme grafiği, izlenmesi gereken yolu açıkça belirtir: 
taşıma kapasitesini oldukça düşük tutmak. Başa hiçbir bilgi verilmezse taşıma kapasitesinin tüm dün-
ya nüfusu olduğu söylenebilir, ancak bu hastalığın ölümcüllük oranı göz önünde bulundurulduğun-
da bunun pek etkili bir çıkarım olmadığını anlayabiliriz. Karantinanın ve sosyal izolasyonun özünde 
yatan amacın matematiksel karşılığı, bu formülde vardır. Taşıma kapasitesi yani riskte olan kişi sayısı 
ne kadar azaltılırsa, salgın o kadar erken bitmiş olur.
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 Hem bir önceki sayfada verilen birikimli dağılım fonksiyonunun hem de aşağıdaki olasılık 
dağılım fonksiyonunun ilk yarısına bakıldığı zaman üstel fonksiyon görüntüsü olduğu görülür. Sal-
gına dair kesin bir bitiş tarihi verilememesinin sebebi de bu üstel fonksiyon düzeninin ne zaman bo-
zulacağını belirten taşıma kapasitesinin öngörülememesidir. Her gün değişen bu değer bize ilahi bir 
güç tarafından iletilmediği sürece ölçülmesi büyük nüfusa sahip bölgelerde imkansızdır denilebilir.
 
 Lojistik büyüme salgınları modellemek için en etkili olmasa da salgınların doğasını ve en et-
kili modeli anlamak için önemlidir. Bir salgındaki en önemli unsurlardan denilebilecek sağlık kapa-
sitesi hakkında yorum yapabilmek için ihtiyacımız olan aktif hasta verisi, SIR modelinde görülebilir.

SIR ModeliSIR Modeli

 SIR kısaltması sırasıyla hastalanmaya uygun, enfek-
te ve iyileşen anlamına gelen susceptible, infected, recov-
ered kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Adından da an-
laşıldığı üzere bu modelin amacı, hastalığa açık olan, sahip 
olan ve hastalıktan kurtulmuş kişilerin sayısının bir grafiğe 
yansıtılması ve bu değerler arasında matematiksel işlemler 
aracılığıyla bir bağ kurmaktır. Bu yazıda matematiksel değil, 
kavramsal kısmı ele alınacaktır. (Model bazı kaynaklarda 
SIRD diye de geçmektedir, D death, yani hayatını kaybetmiş 
kişileri temsil eder.)

 Bu model lojistik dağılımdan farklı olarak iyileşen ve ölüm sayısını bize göstermektedir. Bu 
modelin kullanılması, hangi önlemler eşliğinde olası maksimum hasta sayısını bize gösterebilir ve 
buna göre önlemler alınmasını sağlayabilir. Bu açıdan COVID-19 hastalığı ile uluslararası medyada 
gündeme gelen “Flatten the curve” ve “Raise the line” sloganlarını görsel olarak anlamak müm-
kündür.

 Yandaki görselde kesik çizgiler sağlık kapasitesini, eğri 
ise aktif hasta sayısını göstermektedir. Açıkça görüldüğü 
üzere olası bir kapasite aşımı senaryosu birçok insanın ha-
yatına mâl olabilir. Buna önlem olarak yapılması gereken-
ler, ya vaka sayısının uzun bir zamana yayılması yani eğriyi 
düzleştirmek, “flattening the curve”, ya da sağlık kapasite-
sini artırmak, “raising the line”dır. 
Peki bunlar nasıl başarılabilir?

 Sağlık kapasitesini artırmak devlet ve ekonomisi ile ilgilidir, o açıdan bir matematik 
makalesinde bahsetmek mantıklı olmaz, ancak eğriyi düzleştirmek için hangi faktörlerin ne kadar 
etkilediğini bilmek simülasyonlar yardımıyla mümkündür.



12

    
            
Sosyal Mesafe Sosyal Mesafe 

 Aşağıdaki grafikler, COVID-19 salgını için sosyal mesafenin 4 farklı şekilde uygulandığı 4 
farklı simülasyondan alınan verilerin SIR modeli grafiğine dökülmüş halidir. Y ekseninde kişi sayısı, 
X ekseninde zaman yer almaktadır. 

(Gri: Hastalanmaya uygun, Kahverengi: Enfekte, Mor: İyileşen ve hayatını kaybedenler)

     Sıfır Önlem      Karantina Girişimi          Ortalama Mesafe           Aşırı Mesafe

 Bu grafiklerden açıkça görülebilir ki, sosyal mesafeyi korumak hem hasta sayısının azalması-
na hem de eğrinin düzleştirilmesine büyük oranda katkı sağlar. Bunun üzerinden bir örnek verecek 
olursak, Brezilya başkanı Jair Bolsonaro’nun karantina karşıtı tavrının matematiksel temelden çok 
ekonomik zarar korkusuna bağlı olduğu söylenebilir.

Kişisel KorunmaKişisel Korunma

 Son günlerde internette birçok interaktif salgın simülatörü bulmak mümkündür. Alttaki 
SIR modeli grafiği ise kişisel korunmanın artırılıp diğer etkenlerin sabit tutulduğu bir simülasyon-
dan alınmıştır. (Simülasyonda direkt olarak kişisel korunma değişkeni bulunmasa da onun salgının 
yayılım hızını düşüreceği düşünülerek yapılmıştır)

Grafiklerde soldan sağa sırayla yayılım oranı 0.05 azaltılarak simülasyonlar gözlenmiştir. 

(Açık Gri: hastalanmaya uygun, Kırmızı: Enfekte, Gri: İyileşenler, Siyah: Hayatını Kaybedenler,
 Kesik Çizgi: Hastane Kapasitesi)

 

 Bu simülasyonlarda kişisel korumanın toplam hasta sayısına etkisi çok büyük değildir. 0.15’lik 
bir değişim yaklaşık %10 etki yaratmıştır. Ancak korunma arttıkça aktif hasta sayısının aniden yük-
selmesi yerine zamana yayılması gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda hayatını kaybedenleri temsil 
eden bölgedeki incelme de gözle tespit edilebilmektedir. Eğriyi düzleştirmek fikrinin altında yatan 
ana fikir de budur. Eğrinin düzleşmesi, hastane kapasitelerinin yeterli kalmasını sağlar ve böylece

(ideal)
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can kaybı en az seviyeye inmiş olur. Kısacası kendinizi bir daha bir küresel salgın içinde bulursanız 
ve dışarı çıkmak zorundaysanız, maske ve dezenfektan gibi kişisel korunma önlemlerinin önemini 
unutmayınız.

Apsis, Ordinat ve Yayılmanın YavaşlamasıApsis, Ordinat ve Yayılmanın Yavaşlaması

 Neden yavaşlamanın zamanı hakkında kesin bir tahmin yapılamadığının sebebini yukarıda-
ki paragraflarda açıkladım, peki elimizdeki verilerle yayılmanın yavaşladığını nasıl anlayabiliriz?
Öncelikle şunun farkında olunmalıdır ki, yayılma grafiği lojistik grafiğe dönene kadar üstel grafikten 
farkı yoktur. Yani grafiğin tam ortasındaki büküm noktasına kadar üstel fonksiyon özellikleri taşır. 

 Buradan yola çıkarak toplam vaka sayısı T, her hafta belirlenen vaka sayısı ∆T, hafta sayısı H, 
a ve b ise yayılmaya uygun olan sabitler olmak üzere fonksiyonların genel formunu:

Şeklinde yazabiliriz.

Ardından   yerine T yazınca, H değişkenine bağlı  ∆T=(b-1)T  fonksiyonunu yazmak müm-
kündür.

 Eğer apsise T değişkenini, ordinata ∆T değişkenini koyarsak ve koordinat düzlemini, apsis ve 
ordinatta bir birim ilerlediğimizde değerlerin üstel olarak arttığı, T ve ∆T’nin doğasına daha uygun 
logaritmik ölçeğe göre düzenlersek, eğimi (b-1) olan doğrusal bir grafik elde ederiz. Zamanı gösteren 
H değişkeni ise geometrik olarak gösterilmek yerine hayali bir değişken olarak grafiğe yansımak-
tadır, bu sebeple grafiğin bir simülasyon olarak gösterilmesi daha faydalı olabilir.

 Yandaki grafikte görüldüğü üzere, vaka 
sayısı o tarihe göre hâlâ artmakta olan ülkel-
erde grafik doğrusal özelliğini korumaktadır. 
X ve Y eksenindeki değişkenleri belirlerken 
yayılmanın üstel olduğunu varsaydığımız 
için bu doğrusal gidişatın korunmasının 
tek yolu, üstel özelliğin korunmasıdır. 
Doğrusal gidişattan kurtulan Güney Kore, 
Çin ve Japonya gibi ülkelerde ise artık üstel 
gidişatın devam etmediğini, salgının lojistik 
safhaya geldiğini söyleyebiliriz.
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 Yani bu iki değişkenin logaritmik ölçekte gösterilmesi bize hangi ülkenin hangi safhada 
olduğunu belirtir. Eğer doğrusal gidişat devam ediyorsa salgının yayılması hızlanmakta, doğrusal 
gidişat aşağıya yöneliyorsa yayılması yavaşlamaktadır.

SonuçSonuç

 Bu salgın tartışmasız 2020 yılının en talihsiz olaylarından biridir, ancak her kötü olay gibi 
bu da elbet sonlanacaktır. Matematiksel olarak bakıldığında en kötü ihtimalle tüm dünya nü-
fusunun hastalanması sonucu bitecektir bu hastalık, ancak hastalanacak kesimin sayısının rahatlıkla 
düşürülebileceği, düşürülemese de can kaybının nasıl en aza indirileceği üzerine alınan önlemler-
in arkasındaki mantık bu makalede yazmaktadır. Bu salgın sırasında doktorlar hastalara bakmaya, 
temizlik ve güvenlik görevlileri hijyen ve güvenliği sağlamaya, tır şoförleri ve kargolama çalışanları 
taşınması gereken şeyleri taşımaya, diğer birçok meslek grubu da görevlerinin başında durmaya 
devam edecektir. Diğer herkesin ise sadece evde kalması ve eğriyi düzleştirmeye katkıda bulunması 
gerekmektedir. Bunlar uzmanlar tarafından söylense de bunlara insanlığın yüzyıllardır kullandığı 
en güvenilir aracı matematiği kullanarak bir göz atmak, bu önermelerin desteğini güçlendirmek için 
önemlidir ve bize hep doğru sonucu verir, verecektir. 

KaynakçaKaynakça

These Simulations Show How To Flatten the Coronavirus Growth Curve https://www.washington-
post.com/graphics/2020/world/corona-simulator/
“Musings of a Computational Biologist”, https://www.joethorley.io/post/2019/exponential-growth/
“The Logistic Differential Equation”, https://swillson.public.iastate.edu/Logistic.pdf 
Simler, Kevin. “Outbreak”. 16 Mar. 2020, https://meltingasphalt.com/interactive/outbreak/ 
“Brazil’s Bolsonaro Increasingly Isolated Over His Anti-Quarantine Attitude to Coronavirus”, 
News Wires - https://www.france24.com/en/20200401-brazil-s-bolsonaro-increasingly-isolat-
ed-over-his-dismissal-of-coronavirus-as-a-little-flu
https://www.middleeasteye.net/news/saudi-coalition-airstrike-southwest-yemen-kills-dozens
Reich, Henry. “How To Tell If We’re Beating COVID-19”. YouTube, uploaded by Minute Physics. 27 
Mar. 2020, https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc&list=PLR0WCbfOZdN3o7sap69dm-
jthCQyIzp2-7&index=4&t=362s
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Yapay Zekâ, Yüz Tanımlama Sistemleri Arkasındaki Matematiksel Yapı ve Makine Yapay Zekâ, Yüz Tanımlama Sistemleri Arkasındaki Matematiksel Yapı ve Makine 
ÖğrenmesiÖğrenmesi

Ada Defne Salman   10/LAda Defne Salman   10/L

Yapay zekâ, insan zekâsına özgü olan algılama, düşünme, fikir 
üretme, sorun çözme, çıkarımda bulunma, iletişim kurma ve 
karar verme gibi bilişsel fonksiyonları sergileyebilen yapay 
iletişim sistemidir. 

Makine öğrenimi ise yapay zekânın bir alt dalı olup bilgisayar 
ve makinelerin veritabanlarına dayalı öğrenimini olanaklı kılan 
algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini kapsar.

Örneğin, makine öğrenimi sayesinde robotlar bir fotoğraftaki insanların cinsiyetini, boylarını ve 
kıyafetlerinin renklerini algılayabilir. Ek olarak, daha önceden gördükleri bir yüzü de tanımlayıp 

şifre girişi mekanizmalarının gelişimine olanak sağlayabilirler.

Yapay zekâ ve makine öğrenmesi ekonomi, ticaret, transit 
taşımacılık ve sağlık alanlarında da yaygın olarak kullanıl-
maktadır.

Makine öğrenmesinde sıkça kullanılan yüz algılama ve yüz 
tanımlama -veya yüz tanıma- birbirlerinden oldukça farklı 
terimlerdir.

               Yüz algılaması

Yüz algılama yüzün resimdeki yerini belirlemeyi ifade ederken yüz tanımlama yüzün özelliklerini ve 
kulak, burun, göz gibi elemanlarını incelemeyi ifade eder. 

Yüz Tanımlama AlgoritmalarıYüz Tanımlama Algoritmaları

Yüz tanımlama algoritmaları, robotların, bilgisayarların ve makinelerin fotoğraftaki yüzleri özüm-
seyebilmek için izledikleri kurallar dizisidir. Tarihsel süreçte de kullanılan algoritmalar şu şekildedir:

1. Eigenfaces
2. Fisherfaces
3. Temel Bileşenler Analizi
4. Doğrusal Diskriminant Analizi
5. Yerel İkili Örüntüler Operatörü

Bu algoritmalardan yerel ikili örüntüler operatörü basit bir alt yapıya sahip olup günümüzde de 
sıklıkla kullanılmaktadır. Yerel İkili Örüntüler Operatörü, doku operatörlerinin eşikleme yöntemi-
yle görüntüyü ikili sayı sisteminin kullanıldığı görüntüye çevirip elde edilen bu görüntüyü siyah ve 
beyaz tanımasıyla çalışan bir yüz tanımlama algoritmasıdır. Yerel İkili Örüntüler Operatörü’nün 
takip ettiği basamaklar şu şekildedir:
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1. 3x3 bir matris yardımıyla yüzün bir kısmı alınır. 
2. Bu matrisin merkezindeki değer esas alınarak diğer 8 komşu değer belirlenir. Eşik değerden 
büyük olanlara 1, küçük olanlara ise 0 verilerek matriste ikili sayı sisteminden faydalanılır.
3. Bu sayılar ondalık değerlere çevrilir ve orijinal resmin özelliklerini daha iyi yansıtan bir res-
im elde edilir.
4. X ve Y ızgaralarıyla fotoğraf küçük karelere bölünür ve her bir karenin histogramı çıkarılır. 
Bu histogramlar iki farklı fotoğraftaki yüzlerin aynı olup olmadığını bulmada kullanılır. Birbirine 
benzeyen histogramlar yüzlerin tanındığını ve eşleştiğini gösterir.
5. Histogramları karşılaştırmak için Pisagor teoremi ve Öklid mesafesi gibi yöntemler kul-
lanılabilir. Bu yöntemler kullanıldıktan sonra iki nokta arasındaki uzaklık ne kadar az olursa histo-
gramlar da o kadar benzer çıkar.  

SURF AlgoritmasıSURF Algoritması

Öncelikle SURF, bilgisayar görüşünde hızlandırılmış, sağlam özellikler patentli bir yerel özellik de-
tektörü ve tanımlayıcısıdır. Nesne tanıma, görüntü kaydı ve sınıflandırması gibi görevler için kul-
lanılabileceği gibi daha çok yüz tanımlama için kullanılan bir algoritmadır.

SURF algoritması denince akla gelen bir diğer algoritma da SIFT’tir. Bunun 
sebebi SURF algoritmasının SIFT’ten esinlenmiş olmasıdır.Ancak SURF 
SIFT’e nazaran çok daha hızlı bir yapıdır.

Kısaca SURF algoritmasında görüntü koordinatlara dökülür, çoklu 
çözünürlük piramidi kullanılarak farklı çözünürlükte diziler oluşturulur ve 
bu diziler içerisinde nesne taraması yapılır. SURF algoritmasında çok çeşitli 
matematiksel yapılar kullanılır:

-İlk olarak “Gauss yumuşatma filtresi” Gauss fonksiyonundan yararlanan, 
resmi bulanıklaştırmak ve yumuşatmak için kullanılan bir operatördür. 
Standart sapması daha büyük olan resimlerin bulanıklığı da daha çok olur.

Tümlev imge, bir görüntüde belirli bir dikdörtgenin altında kalan piksell-
erin toplamının hesaplanması için geliştirilmiş bir yöntemdir. Tümlev imge 
kullanıldığında Gauss filtresiyle fotoğrafı bulanıklaştırmak kolaylaşır.

*Standart sapması büyük olan resimler daha bulanıklaşır.
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-SURF’ün altyapısında kullanılan çok çözünürlüklü   piramit de bir görüntü piramididir ve görüntü 
piramitleri her basamakta fotoğrafa bir işlem uygulamaktadır. Bu aşamada Gauss filtresi piramidin 
her basamağında uygulanarak bulanıklık artırılır.

-SURF’te sık kullanılan diğer unsurlar ise damla dedektörleri ile Hessian matrisleridir. Damla dedek-
törleri bir fotoğraftaki farklı renk ve parlaklık bölgelerini algılayan işlevsel operatörlerdir. Hessian 
matrisi ise skaler bir fonksiyonun ikinci dereceden türevlerinden oluşan kare matrise denmektedir.

Sosyal Medya Platformlarında Yüz Tanımlama SistemleriSosyal Medya Platformlarında Yüz Tanımlama Sistemleri

Yüz tanımlama algoritmaları sosyal medya platformlarında da karşımıza çıkar. Snapchat, Instagram 
gibi yüz filtrelerini sıklıkla yenileyen, geliştiren uygulamalar, yüz tanımlaması için şu adımları izler:

• Fotoğraftaki yüz küçük bölmelere ayrılır.
• Yüz elemanları olan göz, burun, dudak, kaş ve kulaklar 
belirlenip analiz edilir.
• Sistem yüzü tarayarak 2D düzlemde elemanların koor-
dinatları çıkarılır.
• Makyaj filtresi, çiçek tacı ve tavşan maskesi gibi sanal 
ortamda bulunan nesneler, maskeler büyütülür ve yüzle bu-
luşturulur.       
                                        
                   Yüz elemanlarının
                 koordinatlarının çıkarılması                                     
                                     
Bütün bu işlemler bize yapay zekânın neler yapabileceği ve bu kabiliyetin sınırları hakkında bilgi 
vermektedir. Makine öğrenimi kapsamında, teknolojinin gelişimi ve çağın ilerleyişi ile de kuşkusuz 
yeni algoritmalar, mekanizmalar oluşturulacaktır.                                                                                                       

KaynakçaKaynakça
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https://towardsdatascience.com/face-recognition-how-lbph-works-90ec258c3d6b  
https://erminesoft.com/how-snapchat-instagram-face-flters-work/                      
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Shazam Nasıl Çalışır?Shazam Nasıl Çalışır?
Egemen Köroğlu 10/LEgemen Köroğlu 10/L

Shazam, etrafında çalan hemen hemen her müziği tanıyabilen bir mobil uygulamadır. Sevdiğin 
müzikleri ve televizyon ürünlerini bulup, keşfedip paylaşmanın en iyi yoludur. Shazam 1 milyardan 
fazla insanı birbirine bağlar [1].

Shazam uygulaması açılır açılmaz, çalan müziğin küçük bir parçasını kaydeder ve şarkının adını, 
solistini söyler ve aynı zamanda çalan müziğin spotify sayfasını gösterir.

Aslında uygulamanın işleyişi, veri tabanında var olan müziklerin seslerini karşılaştırma ve en çok 
eşleşmenin olduğu müziği bulma şeklindedir. 

Yani, bu süreç şarkının dalga biçimini analiz etmektir ve Ayrık Fourier dönüşüm bu analizi yapan 
bir yöntemdir.



19

    
            
Bir dalga formu sinüs dalgalarına ayrıştırılabilir. Bu da aslında, dalga formuna Fourier dönüşümü 
uygulayarak dalga formunun frekanslarına göre yazılmasıdır. 

Ayrık Fourier Dönüşümü Nedir?Ayrık Fourier Dönüşümü Nedir?

Mühendislikte, fonksiyonlar sıklıkla ayrık değerlerin bir sonlu verisi olarak ifade edilir. Ek 
olarak, veriler çoğunlukla ayrık bir formda toplanır veya ayrık bir forma dönüştürülür. Şekil 1’de 
gösterildiği gibi, 0’dan t’ye kadar bir aralık Δt=T/n genişliğinde n adet eşit genişlikli alt aralığa 
bölünebilir [2].

Şekil 1’e göre Ayrık Fourier dönüşümü aşağıdaki gibi yazılabilir:

Burada, j indisi örneklemin alındığı farklı zamanları,     ve      de alınan sürekli f(t) fonksiyonunun 
değerini gösterir.

Ters Fourier dönüşümü ise:

Bu denklemlerde şeklindedir.

         olduğundan (1) denklemi:    
    

ve (2) denklemi ise:

şeklinde yazılabilir.

Şekil 1: Ayrık Fourier serisinin veri   
       
 noktaları
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(1) denklemine göre Ayrık Fourier dönüşümünün hesaplanması       işlem gerektirir. Fakat işlem 
sayısı Hızlı Fourier Dönüşümü kullanılarak            işlem sayısına indirgenebilir.

Hızlı Fourier Dönüşüm Nedir?Hızlı Fourier Dönüşüm Nedir?

Hızlı Fourier Dönüşüm (HFD), Ayrık Fourier Dönüşümünü (AFD) hızlı bir şekilde hesaplamak 
için geliştirilmiş bir algoritmadır. n=50 örneklem için HFD yöntemi standart AFD’den 10 kat daha 
hızlıdır. n=1000 için 100 kat daha hızlıdır. 

İlk HFD algoritması 19.yüzyılın başında Gauss tarafından geliştirildi. HFD algoritmasına önem-
li katkılar 20.yüzyılın başlarında Runge, Danielson, Lanczos ve diğer araştırmacılar tarafından 
yapıldı. Fakat ayrık dönüşümler elle hesaplandığında günler hatta çoğunlukla haftalar aldığından 
modern sayısal bilgisayarların geliştirilmesinden önce pek dikkat çekici değildi.

 1965 yılında, J. W. Cooley ve J. W. Tukey Cooley-Tukey algoritması olarak bilinen bir 
makale yayınladı. Bugün, HFT için birçok yaklaşım vardır. Örneğin, MATLAB da yer alan “fft” 
fonksiyonu AFD’yi hesaplamak için çok etkili bir deyimdir.

Örnek 1) f(t)=5+cos(2π(12.5)t)+sin(2π(18.75)t) basit sinüsoidin ayrık Fourier dönüşümünü belir-
lemek için MATLAB fft fonksiyonunu uygulayınız.

∆t=0.02 sn alarak 8 adet eşit uzaklıkta nokta oluşturunuz. Frekansa göre sonucun grafiğini çiziniz.

Çözüm: Öncelikle bazı nicelikleri hesaplayalım:

Örneklem frekans: 

Toplam örnek uzunluk: 

Nyquist frekans (ölçülebilen en yüksek frekans): 

ve en düşük algılanabilir frekans: 

Bu analiz 1/25=0.04 sn’den 1/6.25=0.16 sn’ye kadar periyotlarla sinyalleri belirleyebilir. Böylece, 
12.5 ve 18.75 Hz’de ki sinyalleri belirleyebilmeliyiz.

Bu örnek için aşağıda ki MATLAB kodlamasını öneriyoruz:
>> clc
>> n=8;dt=0.02;fs=1/dt;T=0.16;
>> tspan=(0:n-1)/fs;
>> y=5+cos(2*pi*12.5*tspan)+sin(2*pi*18.75*tspan);
>> subplot(3,1,1);
>> plot(tspan,y,’-ok’,’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’black’);
>> title(‘(a) f(t): t=sn’);
>> Y=fft(y)/n;
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>> Y’
>> nyquist=fs/2;fmin=1/T;
>> f=linspace(fmin,nyquist,n/2);
>> Y(1)=[];YP=Y(1:n/2);
>> subplot(3,1,2)
>> stem(f,real(YP),’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’blue’)
>> grid;title(‘(b) Frekansa göre Reel Bileşen’)
>> subplot(3,1,3)
>> stem(f,imag(YP),’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’blue’)
>> grid;title(‘(c) Frekansa göre Kompleks Bileşen’)
>> xlabel(‘frekans (Hz)’)

Örnek 2) f(t)=cos(2π(12.5)t)+cos(2π(25)t) basit sinüsoidin ayrık Fourier dönüşümünü belirlemek 
için MATLAB fft fonksiyonunu uygulayınız.

∆t=0.01 sn alarak 64 adet eşit uzaklıkta nokta oluşturunuz. Frekansa göre sonucun grafiğini çiziniz.

Çözüm: 

Örneklem frekans: 

Toplam örnek uzunluk:

Nyquist frekans (ölçülebilen en yüksek frekans): 

ve en düşük algılanabilir frekans: 
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MATLAB kodlaması:
>> clc
>> n=64;dt=0.01;fs=1/dt;T=0.64;
>> tspan=(0:n-1)/fs;
>> y=cos(2*pi*12.5*tspan)+cos(2*pi*25*tspan);
>> subplot(3,1,1);
>> plot(tspan,y,’-ok’,’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’black’);
>> title(‘(a) f(t): t=sn’);
>> Y=fft(y)/n;
>> Y’
>> nyquist=fs/2;fmin=1/T;
>> f=linspace(fmin,nyquist,n/2);
>> Y(1)=[];YP=Y(1:n/2);
>> subplot(3,1,2)
>> stem(f,real(YP),’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’blue’)
>> grid;title(‘(b) Frekansa göre Reel bileşen)
>> subplot(3,1,3)
>> stem(f,imag(YP),’linewidth’,2,’MarkerFaceColor’,’blue’)
>> grid;title(‘(c) Frekansa göre Kompleks bileşen)
>> xlabel(‘frekans (Hz)’)

KaynakçaKaynakça

https://www.shazam.com/tr/company
infosimples.com>articles
https://medium.com/neuronio/a-little-about-how-shazam-works-8b64caa5b6f
Mühendisler için Sayısal Yöntemler, Steven C. Chapra and Raymond P. Canale, 4. Basımdan Çe-
virenler: Hasan Heperkan ve Uğur Kesgin, 2013.
Chapra, Steven C., Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, 2012.
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Matematikte BunalımlarMatematikte Bunalımlar
Metehan Kapı 10/DMetehan Kapı 10/D

 Matematikte “bunalım”, ya da “krizler”, matematikçilerin ellerindeki yöntemlerle bir matem-
atiksel cümleyi, teoriyi vb. ifadeleri açıklayamadıkları durumlara denir. Matematiğin 5000 yıllık 
tarihinde matematikçiler dört büyük bunalımla karşılaşmıştır. Bu dört bunalım irrasyonel sayılar, 
sonsuz küçüklükler, Öklid dışı geometriler ve paradokslar olarak sınıflandırılabilir. 

İlk Bunalım: İrrasyonel Sayılarİlk Bunalım: İrrasyonel Sayılar

 Matematik tarihinde belgelendirilmiş bunalım Antik Yunan’a dayanır. Antik Yunan’da Pis-
agor, Zenon gibi felsefeciler kare, dik üçgen, ikizkenar üçgenler gibi şekillerin kenarları, açıları ve 
diğer elemanları hakkında çalışmalar yapıyordu. Öklid hepimizin bildiği a²+b²=c² bağıntısını kesin 
olarak kanıtladığında (bağıntının varlığı ilk olarak MÖ. 1800-1600 bulunan Babil tabletlerinde id-
dia edilmiş, bağıntı Pisagor tarafından mercek altına alınıp Öklid tarafından kanıtlanmıştır.) ortaya 
sorular atıldı. “Kenarı bir birim olan bir karenin köşegeni kaç birimdir?” , “Karesi alındığında 3 
olan sayılar hangileridir?” Matematikçiler bu soruları ellerindeki rasyonel sayı kümesiyle açıklaya-
madılar. Zenon paradoksları ile Zenon “Sonlu bir sürede sonsuza giden sayıda devinime olanak 
yoktur” diyerek rasyonel sayıların yetersizliğini anlatmaya çalışmıştır. Hippasus kök iki sayısının 
varlığını kanıtladı ve bunu Pisagorculara sundu. (Evrendeki her şeyin tam sayılar ve  oranlarlar ile 
açıklandığını iddia eden Pisagorcuların Hippasus’u bu olaydan sonra öldürdüğü söylenir.)

 Bu gelişmelerin sonucunda Pisagor Okulunun öğrencileri irrasyonel sayı kümesinin varlığını kabul 
etmek zorunda kaldılar. Bu gelişmelerin geleceğin matematikçilerine iki büyük etkisi olmuştur:

1- Matematikteki odağın kuramsal sayılar yerine geometriye geçmesi.
2- Geometrinin aksiyomatik bir temele dayanması

İkinci Bunalım: Sonsuz Küçükler Hesabıİkinci Bunalım: Sonsuz Küçükler Hesabı

 Günümüz modern matematiğinin temelinde iki düşünce vardır. Bunlardan biri Antik Yunan 
ile bağdaştırılan ispata dayalı Geometri ve çoğunlukla İslam ve Uzak Doğu çalışmalarında ele alınan 
sayılar ve cebir. 17. yüzyıldaki iki buluş ile matematiğin iki ana dalını birleştirip modern matematiğin 
temelini atmıştır. İlk buluş René Descartes tarafından oluşturulan Kartezyen koordinat sistemidir. 
Descartes iki sayı doğrusunu birbirlerine dik şekilde konumlandırmış, x ve y düzlemleri şeklinde 
atanan koordinatlarla, doğruların ve eğrilerin denklemler şekilde, başka bir deyişle eğrileri cebirsel 
formüllere dökmüş ve bugün analitik geometri olarak adlandırdığımız matematik dalının temelini 
atmıştır. Analitik geometri daha önce beraber ele alınmayan cebir ve geometriyi birleştiren ilk buluş 
olarak kabul görmüştür. 
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 İkinci büyük buluş işe Hippasus’un sorduğu soruların tekrar ele alınmasıyla şekil aldı. Torri-
celli, Harriot, Stevin gibi matematikçiler bir doğrunun sonsuz sayıda noktadan oluştuğunu varsay-
dılar ve bunun üzerinde çalışmalar yaptılar. Bunun sonucunda geometrik şekillerin uzunluklarını 
ve hacimlerini kolayca hesapladılar. Fakat bu düşünce şeklini geleneksel geometrinin hesapları ile 
yapmak neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı kısa bir süre sonra Newton ve Leibniz birbirlerinden 
bağımsız olarak bizim kalkülüs olarak bildiğimiz hesaplama algoritmasını geliştirmiştir.  Kalkülüs 
algoritması gezegenlerin hareketlerinden günlük fizik problemlerine birçok duruma uygulanabiliy-
ordu fakat bu hesaplama yöntemi sağlam bir mantık temeline dayanmıyordu..Bazı matematikçiler 
hesaplama yöntemleri sonuç verdiği için sonsuz küçükler kavramını irdeleme ihtiyacı duymamıştı. 

 Fakat bu durum uzun sürmedi ve özellikle Alman matematikçiler tarafından yöneltilen 
eleştiriler matematik dünyasında ayrılıklara yol açtı. Ayrılıklar ve tartışmalar 19. yy a kadar de-
vam etti fakat Fransız matematikçi Louis Cauchy sonsuz küçükler hesabı ve matematiksel analize 
günümüzde kabul edilen anlamı verdi. Cauchy, “sonsuz küçükler” kavramının dünyanın gerçek-
liğiyle uyuşmadığını, bu tür matematiksel kavramların ve hesapların “doğrunun eğimi, alan” gibi 
kavramlardan ayrılması gerektiğini belirtti. 1821 tarihli “Cours’d Analyse” (Analiz Dersi) kitabın-
da “türev, integral, irrasyonel sayılar” gibi temel kavramları maddeden ayırarak “sonsuz serilerin 
limiti” olarak tanımladı. Cauchy’nin çalışmaları daha sonra Karl Weierstrass tarafından sentezlendi 
ve günümüzdeki Matematiksel analizin temellerini attı. Böylece sonsuz küçüklerden dolayı iki bin 
yıldır süregelen bunalım sona ermiş oldu.

Üçüncü Bunalım: Öklid Dışı GeometrilerÜçüncü Bunalım: Öklid Dışı Geometriler

 19.yy da başka bir bunalım Geometri ile ilgiliydi. Cauchy ve Leibniz gibi matematikçiler 
analiz hakkında ilerlemeler kaydetti ve daha sonra Richard Dedekind gibi matematikçiler matem-
atiksel analizi mantık ile bağdaştırıp aritmetik bir temel oluşturmaya çalıştılar. Matematiksel analiz 
geliştikçe ortaya “parabol, hiperbol” gibi konik kesitler adlı şekiller ortaya çıktı. Fakat bu şekiller 
matematik dünyasında büyük bir sorun yaratmıştı. Konik kesitler binlerce yıldır kabul edilen ve 
bütün geometrinin temeli olan Öklid postulatlarından birine uymuyordu. Bahsi geçen varsayım şuy-
du: “Bir doğrunun üstünde olmayan noktadan o doğruyu kesmeyen tek bir doğru geçer. Bu doğruya 
“paralel doğru” adı verilir”. Parabolik ve hiperbolik geometriler bu aksiyoma uymuyordu, fakat 
matematiksel analiz sayesinde keşfedilmişlerdi. 

 Bu bunalım sonsuz küçükler hesabı gibi kesin bir son bulmadı fakat bütün matematikçil-
erin Dünya çapında düşünce şeklini değiştirdi. 20. yy dan itibaren matematikçiler matematiğin 
geçmişte sezgi ve sağduyuya çok bağlı olduğunu, bunun yerine matematiğin mantığa dayalı, siste-
matik ve kendi içinde tutarlı olması gereken bir bilim olduğunu savundular. Bu matematikçilerden 
ilki Giuseppe Peano idi. Peano “Peano Aksiyomları” altında öne sürdüğü beş madde ile doğal sayılar 
kümesini mutlak bir şekilde oluşturdu ve günümüz matematiğindeki Öklid dışı geometriler gibi 
bütün soyut kavramların temelini atmıştır. Peano gibi birçok matematikçi matematiğin anlamını 
aramaya çalışmış, matematiği bir sayılar, formüller ve denklemler karmaşası olarak değil, soyut 
bir düşünce biçimi olarak tanımlamak gerektiğini öne sürmüştür. Kısacası, Öklid dışı geometriler 
“klasik matematik” düşüncesinin sonunu getirmiştir ve modern matematiksel düşünceyi ateşleyen 
bir kıvılcım görevi görmüştür. 
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Son Bunalım: ParadokslarSon Bunalım: Paradokslar

 Paradokslar matematiğin mantıksal temellerini ve aksiyomları sarsan çelişkiler olarak 
tanımlanır. Paradokslar 20.yy ın sonlarına doğru matematik dünyasında ses getirmiştir. Paradok-
slara verilebilecek en ünlü örnek Epimenides’in Giritliler Paradoksudur. Epimenides “Bütün Giritli-
ler yalancıdır.” demiştir. Eğer Epimenides doğru söylüyorsa, bütün Giritlilerin yalancı olması gerekir 
fakat Epimenides doğruyu söylemektedir. Eğer önerme yanlış ise Giritliler yalancı değildir fakat aynı 
anda Giritli Epimenides yalan söylemektedir. Matematiksel paradokslardan en ünlüsü ise Russell 
paradoksudur. Bu paradoks kümeler sisteminin altında yatan varsayımların tekrar gözden geçir-
ilmesine sebep olmuştur. Zermelo, Neumann, ve Beryanes gibi matematikçiler paradoksları çözmek 
için küme sisteminin aksiyomlara eleştirilere kapalı olarak tekrar oluşturmayı önermiştir fakat kısa 
süre içinde bu aksiyomların paradokslara çözüm getirmediği, tam tersine paradoksları engellemek 
için geçici bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır. 

 Günümüzde matematikçiler paradokslara ortak bir çözüm bulamamıştır fakat günümüzün 
en büyük matematik problemlerinden biri olarak paradokslara mutlak bir cevap bulmak için çalışma-
lara devam edilmektedir. 

 Görüldüğü gibi matematiğin tarihinde insanlar düşünüp yeni fikirler, kavramlar ürettikçe 
eski düşünce biçimleri ile çelişmiş ve bu durumdan kurtulmak için çeşitli yöntemlere başvurulmuş-
tur. 

 Bu bunalımlar matematikçileri kısıtlamak yerine onları bir sonraki seviyeye taşımış, matem-
atiksel düşünceyi yeni noktaları taşımıştır. Bunalımların tarihini incelerken tek bir gerçeğe ulaşırız: 
bunalımlar matematik var oldukça devam edecektir ve aynı anda matematiği geliştirecektir. 

KaynakçaKaynakça
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Öklid Geometrisi, Paralel Postulatı ve Öklidyen Olmayan GeometrilerÖklid Geometrisi, Paralel Postulatı ve Öklidyen Olmayan Geometriler
Mustafa Bora Ulusoy 11/GMustafa Bora Ulusoy 11/G

 Öklid, M.Ö. dördüncü ve üçüncü yüzyıllarda yaşamış İskenderiye doğumlu Yunan matem-
atikçidir. Kişisel hayatı hakkında çok az şey bilinmesine rağmen, matematiğe ve özellikle de geo-
metriye eşsiz katkılarda bulunduğu ve bugün bile kullandığımız Kartezyen Koordinat Sistemi’nin 
yapıtaşını oluşturacak çalışmalarda bulunduğu geniş kitlelerce kabul edilmektedir. Bu çalışmaların-
dan şüphesiz en önemlisi Öklid Geometrisidir.

Öklid GeometrisiÖklid Geometrisi

 Öklid Geometrisi, Öklid tarafından kurulmuş olan matematiksel sisteme verilen addır. Bu 
sistem bulunan ilk geometri sistemi olduğu için Öklid’e bu buluşundan ötürü “Geometrinin Ku-
rucusu” da denilmektedir. Öklid, kurduğu geometri sistemini bazı postulatlara yani ön doğrulara 
dayandırmıştır. Daha sonra Öklid bu postulatlardan yola çıkarak sistemle çelişmeyecek şekilde 
çeşitli teoremler geliştirmiştir. Elemanlar adlı eserinde bahsettiği üzere Öklid’in, kurduğu geometri 
sistemini üstüne inşa ettiği beş postulat şunlardır:

I. İki nokta arasını birleştiren en kısa yol doğrudur.
II. Doğru parçası, doğru olarak sonsuza kadar uza-
tılabilir.
III. Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar çem-
beri tanımlar.
IV. Bütün dik açılar birbirine eşittir.
V. İki doğru bir üçüncü doğru tarafından kesilirse, 
içte meydana gelen açıların toplamının 180 dereceden 
küçük olduğu tarafta bu iki doğru kesişir.

 İlk bakışta çok temel görünse de bu beş postulat büyük tartışmalara sebep olmuştur. Özel-
likle de aralarında en ünlüsü ve kesinlikle en çok tartışılanı olan beşinci postulat, yüzyıllarca matem-
atikçilerin kafasını kurcalamıştır.

Paralel PostulatıParalel Postulatı

 Basitçe ifade etmek gerekirse, beşinci postulat, 
paralel olmayan doğruların kesinlikle kesişeceğini, para-
lel olan doğruların ise hiçbir zaman kesişmeyeceğini an-
latmaktadır. Paralel postulatı olarak da bilinen bu postulat 
neredeyse iki bin yıl boyunca Öklid Geometrisi üzerine 
çalışan matematikçileri rahatsız etmiştir. Öklid’in ilk dört 
postulatı apaçıklık ilkesini sağlarken yani doğrulukların-
dan emin olabilmek için hiçbir kanıta ihtiyaç duyulmaya-
cak kadar basitken, çoğu matematikçi paralel postulatının 
kendi kendisini ispat etmediğini öne sürmüştür.
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 Matematikçiler bu postulatın diğerlerinin aksine aslında postulat olmadığını çünkü diğerleri 
apaçık bir biçimde doğruyken bu postulatın ilk dört postulattan yola çıkarak matematiksel yöntem-
lerle kanıtlanabileceğini iddia etmişlerdir. Bu nedenle matematik tarihi boyunca Öklid’in beşinci 
postulatını matematiksel yöntemlerle kanıtlamaya yönelik sayısız deneme olmuştur. İbn-i Heysem, 
Ömer Hayyam, Johann Lambert gibi birçok önemli matematikçi bu konuda çalışmış ancak hiçbiri 
başarılı olamamıştır. 

  İlk çalışmaların başlamasından yüzyıllar sonra paralel postulatının gizemi çözülmüş ve ned-
en kanıtlanamadığı ortaya çıkmıştır. Öklid, bu postulata özel bir nedenden ötürü yer vermişti. Eğer 
paralel postulatından bahsetmiş olmasaydı, kendisininki ile çelişebilecek olan yepyeni geometri 
sistemlerinin ortaya çıkmasına izin vermiş olacaktı.

Öklidyen Olmayan GeometrilerÖklidyen Olmayan Geometriler

 Neredeyse iki bin yıllık bir süre için “Öklidyen Geometrisi” yoktu, sadece geometri vardı 
çünkü başka bir geometri sistemi daha keşfedilmemişti ve keşfedilmesi de beklenmiyordu. Ancak 
diğerlerinin aksine Öklid yeni sistemlerin bulunabileceğini öngörmüş, bu nedenle de kendi mantık-
sal sisteminin temelini sağlama alabilmek için Elemanlar’da beşinci postulata bilerek yer vermişti. 
Öklid’in bu öngörüsü kendi içerisinde çelişmeyecek, güçlü bir geometri sistemi ortaya çıkartmış ve 
Öklid’inkinden başka bir geometri sistemi de uzun süre bulunamamıştır. Buna rağmen daha birkaç 
yüzyıl önce matematikçiler, Öklid’in geometri sisteminden paralel postulatı çıkartarak yeni geo-
metrik sistemler ortaya çıkartmış, geliştirmiş ve böylece çığır açan gelişmelere öncülük etmişlerdir. 
Bu yeni geometri sistemlerinden en çok bilinen iki tanesi Eliptik ve Hiperbolik Geometrilerdir.

Eliptik ya da Riemannian GeometriEliptik ya da Riemannian Geometri

 Eliptik Geometride, Öklid Geometrisindeki paralel postulatın belirttiğinin aksine iki paralel 
doğru sonsuza kadar uzatıldıklarında birbirleriyle kesişebilirler. Bunun olma nedeni doğruların bu-
lunduğu yüzeyin düz bir tabak benzeri değil de daha çok küremsi veya eliptik olmasıdır. Bu geometri 
sisteminde iki paralel doğru yeteri kadar uzatıldığında her daim kesişmek zorundadırlar. Bunun-
la birlikte Eliptik Geometride bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 olmak zorunda değildir, hatta 
180’den büyük olması gerekmektedir. Eliptik Geometriyi havayolu şirketleri bir noktadan diğerine 
uçuş planlaması yaparken kullanmaktadırlar. Eliptik Geometri sayesinde iki şehir arasındaki gerçek 
mesafe küresel düzlemde belirlenebilmekte ve böylece yakıt masrafları azaltılırken uçuş süreleri 
kısaltılmaktadır. 
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Hiperbolik GeometriHiperbolik Geometri

 Başka bir Öklidyen olmayan geometri sistemi de Hiperbolik Geometridir. Hiperbolik Geo-
metride, Öklidyen Geometrinin beşinci postulatının yerine şu ifade geçerlidir: “Bir doğrunun dışın-
daki bir noktadan birden çok (sonsuz) tane o doğruya paralel doğru geçebilir”. Hiperbolik Geo-
metrinin bu özelliği sayesinde üç boyutlu eksende geometrinin önü açılmış ve 3D modelleme gibi 
alanlar ortaya çıkmıştır. Hiperbolik Geometri Sistemi ayrıca Albert Einstein tarafından Özel Görel-
ilik kuramını geliştirmekte de kullanılmıştır. 

KaynakçaKaynakça

https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_postulate
https://en.wikipedia.org/wiki/Riemannian_geometry#General_theorems
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_geometry
https://mathworld.wolfram.com/ParallelPostulate.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_geometry
https://www.biographyonline.net/scientists/euclid.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid#Legacy
http://geometri.uzerine.com/index.jsp?objid=3940
https://www.fibiler.com/Oklid-Geometrisinin-Temel-Postulatlari-%28Aksiyomlari%29_
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http://www.turkmath.org/w/index.php/Hiperbolik_geometri
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Euclidea Nedir ?Euclidea Nedir ?
Berke Tigin Kaygın 9/JBerke Tigin Kaygın 9/J

 Öklid algoritmasıyla oluşturulmuş bir geometri oyunudur. Bu oyun Öklid Postulatları 
yardımıyla oluşturulmuştur. Öklid Geometrisi beş temel postulata dayanır : 

1. Bir noktadan bir noktaya tek bir doğru çizilebilir.
2. Sonlu bir doğru yine bir doğru olarak uzatılabilir.
3. Bir merkez ve bir mesafe çemberi tanımlar.
4. Bütün dik açılar birbirlerine eşittir.
5. Paralellik Postulatı : Eğer bir doğru iki doğruyu kesiyorsa ve iç açıların toplamı iki dik açıdan 
küçük olan tarafından sonsuza devam edildiğinde , iki doğru mutlaka kesişirler (Bu ifade paralel ol-
mayan doğruların kesinlikle kesişeceğini, paralel olan doğruların ise hiç bir zaman kesişmeyeceğini 
belirtir)

 Oyunun amacı her seviyede sizden istediği açıortay , daire veya eşkenar üçgen gibi geometrik 
şekilleri çizgi ve geometrik şekilleri kullanarak isteneni elde etmeye çalışmak. Her seviye bir önce-
kine daha zor. Seviyeleri geçmek için geometri bilgilerinize ihtiyaç duyacaksınız. Bu makalede ben 
ilk 19 seviyeyi nasıl geçeceğinizi anlatmaya çalıştım ve seviyeyi geçerken kullanacağımız geometrik 
bilgileri de yazdım. Bazı sorularda birden fazla çözüm olabilir , ben sadece bir tane çözümü an-
latttım. Umarım zevkle okursunuz....

Eşkenar Üçgen (Giriş)Eşkenar Üçgen (Giriş)

 Önce |AB| doğru parçasını alın. A ve  B merkezli iki 
daire çizin. Dairelerin kesişim noktalarından biri ile çapları 
birleştirdiğiniz zaman bir eşkenar üçgen elde etmiş ola-
caksınız. Çünkü üçgenin tüm kenarları dairelerin yarıçapına 
eşittir.

60 Derecelik Açı (Alfa Seviye 1)60 Derecelik Açı (Alfa Seviye 1)
 
 

 Önceki aşamaların aynısını yapın. Fakat bu sefer herhangi bir dairelerin kesişim noktaların-
dan herhangi birini herhangi merkez ile birleştirin. Yukarıdaki gibi yaptığımızda eşkenar üçgen elde 
ediyoruz. Eşkenar üçgenin tüm açıları 60 derecedir. Yani sadece bir çizgi çekmemiz yetecektir.
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Dikey Açıortay (Alfa Seviye 2)Dikey Açıortay (Alfa Seviye 2)

  |AB| doğru parçasını alın. A ve B merkezli iki daire 
çizin. Sonra bu iki dairenin kesişim noktalarını birleştirin. 
Böylece dik bir çizgi çekmiş olursunuz. Çünkü dikmenin 
tüm noktalarla olan uzunlukları aynıdır. |AB| her ikidaire-
nin de yarıçapıdır. Biz iki kesişim noktasını birleştirdiğimizde 
yarıçapı iki eş parçaya ayıran bir dikme çizmiş oluruz. 

Orta nokta  (Alfa Seviye 3)Orta nokta  (Alfa Seviye 3)
  

 A ve B noktalarını birleştirdik. Sonra |AB| ‘ yi 2 eş parçaya ayıran bir dikme indirmiş oluruz. 
Dikme, doğru parçasını 2 eş parçaya ayırdığı için iki çizginin kesişimi |AB| doğru parçasının orta 
noktasıdır.

Kare içerisinde Daire (Alfa Seviye 4)Kare içerisinde Daire (Alfa Seviye 4)
 

  
  
  
   
 ABCD karesindeki A ve C noktalarını birleştirelim. Sonra |AB| ‘ yi 2 eş parçaya ayıran dik-
meyi çizelim. Bu diyagonalin ve dikmenin kesişimi karenin orta notasıdır. Biz bu orta nokta ile E 
noktasını birleştirdiğimiz zaman karenin içerisine çizilebilecek en büyük daireyi çizmiş oluruz.

Dikdörtgen İçerisinde Paralelkenar (Alfa Seviye 5)Dikdörtgen İçerisinde Paralelkenar (Alfa Seviye 5)

 ABCD dikdörtgeninde B ve 
C köşelerinin 2 eş parçaya ayıran bir 
dikme indirelim. Dikmenin dikdörtgen 
ile kesiştiği noktaları (E ve F) , C ve B 
noktaları ile birleştirirsek bir paralelke-
nar oluşur. |BC| doğru parçası para-
lelkenarın iki kenarını birleştirir.
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Dairenin Merkezi (Alfa Seviye 6)Dairenin Merkezi (Alfa Seviye 6)
 
 Dairenin merkezini bulabilmek için herhangi iki 

noktayı eş 2 parçaya bölen dikmeyi çizdik. Sonra 
seçtiğimiz noktalardan birini herhangi bir nokta 
ile birleştirdik. Bu doğru parçalarına “kiriş” denir. 
Bu kirişlere indirilen dikme her zaman merkezden 
geçmelidir. Böylece merkezi kolayca buluruz.

Kapalı Kare (Alfa Seviye 7)Kapalı Kare (Alfa Seviye 7)

 Dairenin merkezi (O) ve A noktası verilm-
iş. A noktasını merkez ile birleştirin. Sonra |AO| ‘ 
yu 2 eş parçaya ayıran dikmeyi indirin. Dikmenin 
daire ile kesiştiği noktalarla birleştirdiğimizde dai-
renin içerisine çizilebilecek en büyük kareyi çizmiş 
oluruz. Çünkü en büyük kareyi istiyoıruz, dolayısıy-
la kenar uzunlukların en büyük olmalı. Buı yüzden 
dairenin merkezini bulup kesişimlerle birleştirilse 
en büyük kareyi elde ederiz. Karenin köşegenleri 
birbirlerini dik keser ve 2 eş parçaya ayırır.

Açıortay (Beta Seviye 1)Açıortay (Beta Seviye 1)

 A merkezli bir daire çizin. Dairenin kesişimlerini 
işaretleyelim. Sonra bu iki noktayı birleştirin ve bu |BC| ‘ yi 2 
eş parçaya ayıran dikmeyi indirelim. Bu dikme verilen açıyı 
2 eş parçaya ayırır. Çünkü |AB| ve |AC| , A merkezli dairenin 
yarıçaplarına eşittir.     m(Â) = 60 . Bu açıyı 2 eş parçaya ayıra-
cağız , yani iki tane 30 derecelik açı oluşturacağız.

Açıortayların Kesişimleri  (Beta Seviye 2)Açıortayların Kesişimleri  (Beta Seviye 2)
 

 A B C 
üçgenini alalım. B ve C açılarının açıortaylarını bulalım. Her üçgende açıortayların kesişimleri üç-
genin orta noktasını verecektir.
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30 Derecelik Açı (Beta Seviye 3)30 Derecelik Açı (Beta Seviye 3)

 İlk iki bölümde uyguladığımız işlemlerin aynısını uyguluy-
oruz. Bu işlemler sonucunda m(Â) = 60 buluruz. Çünkü |AC| 
ile |AB| birbirlerine eşittir. A açısını iki eş parçaya bölersek 30 
derecelik bir açı elde etmiş oluruz.

İkili Açı (Beta Seviye 4)İkili Açı (Beta Seviye 4)

 Verilen açı üzerinde herhangi bir nokta 
alalım. Bu aldığımız nokta ile verilen noktayı 
birleştirerek bir daire oluşturalım. Sonra dairenin 
açı ile kesişen noktalarını birleştirerek bir daire 
oluşturun.

Dikdörtgeni Kes (Beta Seviye 5)Dikdörtgeni Kes (Beta Seviye 5)

 ABCD dikdörtgenini alın. Dikdörtgenin köşegenler-
ini çizin. Bir dikdörtgenin köşegenlerinin birleştiği nokta 
her zaman orta noktayı verecektir. Orta nokta ile birleştir-
ilen herhangi bir nokta ise şekli daima 2 eş parçaya ayıra-
caktır.

Dikme İndirme (Beta Seviye 6)Dikme İndirme (Beta Seviye 6)

 A merkezli bir daire çizelim. Dairenin 
doğru ile birleştiği noktaları birleştirelim ve |BC|‘ 
yi 2 eş parçaya ayıran dikmeyi indirin. |BC| , A 
merkezli dairenin kirişidir. Bir dairedeki kirişle-
rden indirilen dikme her zaman merkezden 
geçmelidir. 

Dik İndirin  (Beta Seviye 7)Dik İndirin  (Beta Seviye 7)

 Doğru üzerinde herhangi bir nokta alalım. Bu nokta ile A noktasını birleştirelim. A açısı 
180 derecedir. 180 derecenin yarısı 90 derecedir yani dik açıdır. Bu sebeple A açısını iki eşit açıya 
ayırdığımız zaman aslında bir dikme indirmiş oluyoruz.
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Noktadaki Çembere Teğet  (Beta Seviye 8)Noktadaki Çembere Teğet  (Beta Seviye 8)

 Dairenin merkeziyle verilen B noktasını 
birleştirin. |AB| ‘ yi dik kesen bir dik indirin. Bu 
dik mutlaka daireye teğet geçmelidir. Çünkü daire 
üzerinde bir nokta alın. Bu aldığınız noktaya teğet 
bir doğru çizdiğinizde o doğru zaten daireye teğet 
geçecektir.

Çizgiden Teğet Çember  (Beta Seviye 9)Çizgiden Teğet Çember  (Beta Seviye 9)

 |BC| ‘ yi A noktasından geçecek şekilde dik in-
dirdik. A merkezli bir daire çizdiğinizde ve bunu D 
noktası ile birleştirdiğinizde |BC| , A merkezli daireyi 
teğet geçecek. Özetle önceki bölümde yaptığımız 
işlemin tersi gibi bir şey.

Paralelkenar İçerisinde Daire (Beta Seviye 10)Paralelkenar İçerisinde Daire (Beta Seviye 10)
 
 ABCD paralelkenarının köşegenlerini çizin. Sonra |AB| ‘ ye dik olacak şekilde E noktasından 
geçen bir dik indirin. E merkezli bir daire çizip F noktasıyla birleştirdiğiniz zaman paralelkenarın 
içerisine yerleştirilebilecek en büyük daireyi elde edersiniz. Köşegenleri çizerek paralelkenarın orta 
noktasını buluruz, ardından dik indirerek orta noktanın birleşeceği noktayı buluyoruz ve birleştiri-
yoruz.
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Geçmişten Günümüze Sayı TabanlarıGeçmişten Günümüze Sayı Tabanları
Duru Yiğit 9/CDuru Yiğit 9/C

 İnsanlık tarihi boyunca insanlar çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için (ticaret, tarım vb.) faa-
liyetlerin çetelesini tutmak, veya benzeri faaliyetlerin kaydını almak için saymak gerekli olmuştur. 
Bunun için çeşitli sembollere ve sayılara başvurulmuştur.

 Mısır uygarlığının kullandığı sistem şekillerin yan yana gelmesiyle, sağdan sola doğru olarak 
kullanılmıştır. Gruplamarın onarlık yapılmasından anlaşılacağı üzere 10’luk sistemi kullanmışlardır.   
Mısır’da Kullanılan Sayı sistemiMısır’da Kullanılan Sayı sistemi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mezopotamyalılarda rakamlar, çivi yazısı sonucu ortaya çıkmış sembollerden oluşmaktadır.
Bu sembolleri yan yana,toplu olarak veya tekrarlayarak grup halinde yazarak 60’a kadar sayıları 
göstermişlerdir. 0 için bir sembol kullanılmadığı görülmektedir. Fakat daha sonradan astronomide 
çalışmaları bulunan Mezopotamya Uygarlıklarının sıfır için farklı bir işaret kullandıkları fark edilm-
iştir. Mezopotomya, matematikte Mısır’dan da ileri gidip 60’lı sistemi çarpım tablolarına eklemiştir.

Mezopotamya Sayı SistemiMezopotamya Sayı Sistemi

 “Sıfırı Bilen Toplum” diye anılan Mayaların kullandığı sayı sistemi bugün kullanılan sistem-
lerden farklılık gösterir. Birden dörde kadar olan sayılar için noktalar “•” kullanılmıştır. Beş ve beşin 
katları olan sayılarsa yatay çizgilerle ifade edilmiştir. “—“
Mayaların sayı sistemi 20’lik tabana göre düzenlenmiştir. Mısır ve Mezopotamyalıların aksine sayı 
tabanlarında 0 kullanılmıştır.
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Mayalıların Kullandığı Sayı SistemiMayalıların Kullandığı Sayı Sistemi

 Roma rakamları veya Romen rakamları sayısal sistemi, antik Roma kaynaklıdır. Orta Çağ’ın 
son dönemlerine dek, Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır. Bu sistem 1’den 3888’e kadar tüm 
sayıları ifade etmeye yeterli olmuştur. Bunun nedeni bu rakamların yan yana en fazla üç kez kul-
lanılabiliyor olmasıdır. Günümüzde tarihsel değere sahiptir.

Romen rakamlarıRomen rakamları

 Geçmişteki uygarlıkların kullandıkları sistemler günümüzdeki ile çeşitli benzerlik ve farklılık 
göstermektedirler. Örneğin bazı uygarlıklar günümüzdeki gibi 10’luk sistemi kullanarak  dört işlem 
yapabilmişlerdir. Fakat bazıları ise 0’ı tabanlarına dahil etmemişlerdir. Geçmişte
ticari ilişkilerin hesabını tutmak, nehirin taşma seviyesini hesaplamak vb. için dört işlemi 
geliştirmişlerdir.

 Bunun yanı sıra zaman kavramını geliştirmişlerdir. Bu kavramda ise 60’lık taban sisteminin 
kullanıldığını görmek mümkündür. Günlük hayatımızda geçmiş uygarlıklardan gelen altmışlık sayı 
tabanı zaman kavramını ölçerken kullanılır. (60dk=1sa)

     Türkçede kullanılan sayı adlarını incelediğimizde sayılarda büyük bir tutarlılık olduğu görülür. 
Sayı adları, bir dile zenginlik katan temel ögelerdendir.
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 Sayı adları her ülkenin kendi özgü kullandığı sayı sistemine göre şekillenir. Sayı adların-
dan yola çıkarak diller arasındaki akrabalık hakkında çıkarım yapılabilir. 11-99 arasındaki sayıları 
gösteriş biçimi, 10’un katlarının oluşumu, 10’luk, 20’lik, 50’lik veya 100’lük sistemlerin kullanılması 
dünya dillerinde farklılık gösterebilir. Örneğin Avrupa dillerinde 11-19 arası sayılar ile 21-99 arası 
sayıların biçim ve diziliş özellikleri birbirinden farklıdır. 21-99 arasındaki sayılarda önce 10’un katı 
ve ardından küçük rakam gelir: “ten,twenty,thirty...” 11-19 arasında önce  genellikle küçük rakam, 
ardından 10 ve sayı adı kullanılır. “Thir-teen,fif-teen...” 

 “Tarih boyunca 10’luk sistemin hâkim olduğu Türkçenin sayı sistemine art zamanlı olarak 
bakıldığında köklü birtakım değişikliklerin yaşandığı görülür. Eski Türkçe olarak da bilinen Gök-
türkçe ve Uygurca dönemlerinde 10-100 arası sayılarda iki farklı sayı sistemi kullanılmıştır. Bun-
lardan ilki tek haneli rakamla başlar ve 10’un bir sonraki katıyla biter. Diğerinde ise 10’un katı olan 
büyük rakamdan sonra artukı “artısı, fazlası” sözcüğü eklenerek tek haneli olan küçük sayı kul-
lanılır. İlk Türkçe devrinde de geçerli olduğu düşünülen birinci sistemde geriden başlayan değil, tek 
haneli rakamla başlayan ve ileriye yönelen bir söz dizimi geçerlidir.”( Bilim ve Teknik, Kasım 2012) 
kesitinde Türkçedeki sayı adlarının tarihçesinden bahsedilmiştir. “...ekinti~ikinti sözcüğü de aynı 
dönem- de yerini çoktan kurallı olan ikinç sözcü- ğüne bırakmış ve kendisi de “ikindi (vakti)” ve bir 
ikindi öbeğinde “birbiri, biri ve öbürü” şeklindeki yeni anlamlarını kazanmıştır.” Bu kesitte ise sayı 
adlarının dilimize getirdiği değişikliklere değinilmiştir.

    Günümüzde çeşitli sayı tabanları farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bunlardan çoğu 
bilgisayar yazılımında yer alır. Farklı sayı tabanları aynı çoğunluğun farklı sembollerle gösterilme-
sinden ibarettir. Bilgisayar biliminde en yaygın kullanılan iki taban sistemi: Binary(ikilik) ve Haxa-
decimal’dır(on altılık) 

      Hexadecimal’da her sayı tabanında, o sayı tabanının 
değeri kadar sembole ihtiyaç duyulur.  On altılık sayı ta-
banında da 16 farklı gösterime ihtiyaç duyulmaktadır. 
Buna yönelik 0’dan 9’a kadar olan rakamlara ek olarak 
A,B,C,D,E ve F harfleri kullanılmıştır. Buna göre F harfi 
15 değerini sağlar. Onluk sisteme göre daha az basamak 
kaplar, daha kolay hatırlanır dolayısıyla sıkça kullanılır.

Binary ise ikilik sayı tabanını baz alır. 0 yokluğu 1 ise 
varlığı temsil eder. Bilgisayarlarda kod yazma ve oku-
mada kullanılır. Her binary kodu özgün bir emri temsil 
eder. Bilgisayar buna göre hareket eder.
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SIFIR AMA GERÇEK SIFIR AMA GERÇEK 
Sude Suna 10/VSude Suna 10/V

Nedir “SIFIR”? Bir yokluk hali midir? Elde bir şeyin olmaması mıdır? Bir çaresizlik, hiçlik midir?

 Sıfırın Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktığımızda; “Hiçbir değeri olmayan” “Kötü, verimsiz, 
başarısız” “Olmayan, bulunmayan” gibi tanımlamalarına rastlamaktayız.

Matematik penceresinden baktığımızda gerçekten bu kadar değersiz midir “SIFIR”? Tabii ki asla…
Şimdi gelin sıfıra bir matematikçi gözüyle bakalım:

 Çok basit anlatımıyla matematikte şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla sıfır, ondalık sayı 
sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten, çarpmada yutan, toplama ve çıkarmada etkisiz 
olan, bir sayıya bölümü tanımsız olan bir işaret bir rakamdır. Sözlük anlamı dışında, sıfırın bir 
hiçlik olmadığını ispatlar matematik.

Ancak bu noktada sıfıra biraz daha yakından bakmamız gerekiyor.

 Sıfır, diğer rakamlardan çok sonra bulundu. Romalılar, Babiller onu hiç kullanmadılar. Bu 
rakamı ilk olarak Hintliler keşfettiler. Brahmagupta sıfırı matematiksel bir sayı kabul edip, ilk defa 
M.S. 632 yılında kullanmıştır. Ancak sıfırın günümüz matematiğinde yer aldığı haliyle kullanımı 
hakkında ilk çalışmaları yapan kişi, “Cebirin Babası” olarak da kabul edilen Fars kökenli matematik 
ve gökbilimci Harizmi’dir. (Köktürk. 2005/92)

Psikolog Doğan CÜCELOĞLU sıfır için,  “Sıfır zemini”, matematikte tüm sayılara anlam veren 
zemindir. Sıfır, matematikte sayıların başlangıç noktasıdır.” der.

Sıfırla ilgili olarak tarihteki ilk çalışmaları yapan Brahmagupta 
sıfırın bir sayıya bölünmesiyle ilgili bazı çalışmalar yapmış ama 
bir sonuç elde edememiştir.

Sonraki yıllarda pek çok bilim insanı sıfırın bir sayıya neden 
bölünemediğiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır.

 Bir bölme işleminde bölen olarak kullanılamayan tek sayı sıfırdır; yani sıfır ile bölme 
tanımsızdır. Çünkü a,b     R olmak üzere a/b şeklindeki bölme aslında a.(1/b) şeklinde bir çarpma 
problemidir. Sıfırın çarpma işlemine göre tersi olmadığı için, yani sıfır ile çarpıldığında 1 sonucunu 
veren herhangi bir reel sayı mevcut olmadığı için a/0 şeklindeki bölmede tanımsız olmaktadır. 

 Pek çok öğrencinin her matematiksel işlemin sayısal bir sonucu olması gerektiği şeklindeki 
inançları, sıfır ile bölmenin neden tanımsız olduğunu anlamalarını güçleştirmektedir. Daha ileri 
sınıflarında bazı öğrenciler ise bir sayıyı sıfır ile bölmenin imkânsız olduğunu bilmekle birlikte, 
nedeni sorulduğunda açıklayamamakta veya “öğretmenim öyle söyledi” cevabını verme eğili-
mindedirler. (Reys ve Grouws, 1975)
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 Sıfır ile bölünmenin neden tanımsız olduğunu göstermeye yönelik yapılan çalışmalar genel 
olarak somut (concrete) ve soyut (formal) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Somut açıklamalarda 
daha çok gerçek yaşam durumları kullanılırken, soyut açıklamalarda matematiksel tanımlar kul-
lanılarak açıklanmaya çalışılır (Tsamir ve Sheffer, 2000) (Karakuş F. 2017).

 Yapılan çalışmalar sonucunda, bir sayının sıfırdan farklı bir sayıya bölümü tanımsız (unde-
fined) olarak kabul edilmektedir. Ülkemizdeki ders kitaplarında ise sıfırdan farklı bir sayının sıfıra 
bölünmesi tanımsız olarak, sıfırın sıfıra bölünmesi ise belirsiz olarak ifade edilmektedir. (Karakuş 
F. 2017)

 Peki siz farklı yıllarda farklı bilim adamları tarafından yapılan aşağıdaki açıklamalardan 
hangisine katılırsınız? Hangisini ikna edici bulursunuz?
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 Küme ve Sonsuzluk TeorisiKüme ve Sonsuzluk Teorisi
Tunahan Türkoğlu 9/CTunahan Türkoğlu 9/C

 Küme teorisi Alman matematikçi Georg Cantor tarafından1874 ve 1897 yılları arasında 
oluşturulmuş bir teoridir. Küme teorisi farklı sayı gruplarının küme şekline getirilmesini baz almak-
tadır.

 Küme kavramı aslında günlük hayatta açıklarken çok kolayca anlatılabilen bir kavramdır. 
Kümeler teorisinde, kümeler aksiyom olarak tanımlanır bu yüzden varlıkları ve temel özellikleri bazı 
uygun formal aksiyomlarla belirlenir. Kümeler teorisinin aksiyomları kümeler teorisi dünyasının 
mümkün olduğunu gösteriyor yani bütün matematiksel objelerin kümelenebileceğini kanıtlıyor. 
Aynı zamanda kümeler teoreminin temelleri ile birlikte birçok matematiksel kanıtını formülleştire-
biliyoruz.

 1874-1897 yılları arasında, alman matematikçi George Cantor soyut setlerinin varlığını 
kanıtlayan ve onları matematiksel bir disipline sokan bir teori geliştirmiştir. Bu teori daha önce 
hiçbir zaman görülmemiş bir bakış açısıyla sonsuz setlere de sonlu setlere benzer ve eşit tutarak 
yaklaşmıştır. İlkçağlardan itibaren neredeyse bütün matematikçiler sonsuzluk kavramını detaylı bir 
şekilde anlatmaktan veya net bir kavram tanımı yapmaktan kaçınmışlardır. Bu görüşün neredeyse 
19. yüzyılın sonuna kadar sürmüş olması Cantor’un teoremini sadece matematikçiler tarafından 
değil, filozoflar ve din adamları tarafından da çokça tartışılmıştır.

Sonsuzluğun Farklı BoyutlarıSonsuzluğun Farklı Boyutları

 Birçok insan sonsuzluğun sadece tek ve kesin bir değeri olduğunu düşünüyor ancak son-
suzluğun boyutu içerdiği kümeye göre değişim gösteriyor.

 İnanılamayacak derecede çok sayıda sonsuz kümeler aslına sayılabilir kümelerdir. İlk olarak, 
tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesini, doğal sayıların tersi olan negatif sayıları ve sıfır sayısını 
kapsar ve aslında tam sayılar kümesi doğal sayılar kümesinden daha büyükmüş gibi görünür. An-
cak, Bach’a göre biz tam sayıları da doğal sayıları da sayabiliyoruz bu yüzden de eşit büyüklükte iki 
sayılabilir sonsuz küme oluyorlar ve her bir tam sayı için bir tane doğal sayı bulabiliyoruz. Yani aslın-
da doğal sayılar tam sayıların alt kümesi olmasına rağmen ikisi eşit büyüklükte kümelerdir:

 Eğer yukarıdaki düzeni devam ettirirsek her doğal sayıyla bir tam sayıyı eşleştirmiş oluruz ki 
bu bize iki kümenin eşit olduğunun kanıtı olan eşleşmeyi verir. Tüm doğal sayılar tam sayıların alt 
kümesi olduğu için doğal sayılar da tam sayılardır. Her ne kadar doğal sayılar tam sayıların tamamen 
içinde olsa da ikisinin sonsuzluk kümeleri boyutları aynıdır.
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 Rasyonel sayılar kesir ya da iki sayının birbirine olan oranı şeklinde yazılabilir. Bu da doğal 
sayılardan daha büyük gözüken bir sonsuzluk kümesi çünkü iki doğal sayı arasında sonsuz kesir 
vardır.

 Tam sayılarla yaptığımız gibi rasyo-
nel sayılarla da bire bir eşleşme yapılabilir, 
her doğal sayıyı bir rasyonel sayıyla eşleşti-
receğiz. Rasyonel sayılarla ızgara sistem 
yapılarak başlanır. Her sıra kesrin pay-
dasında kendine özgü bir doğal sayıya sa-
hiptir. İlk sırada bütün paydalar 1’dir, İkinci 
sırada hepsi 2, üçüncü sırada hepsi 3’tür. 
Her sütunda da kesirlerin payları ortaktır. 
Birinci sütunun payı hep 1, ikinci sütunun 
ise hep ikidir. Bu sistem bütün pozitif rasy-
onel sayıları barındırır. Her pozitif sayı bu 
sistemde payda veya paydada görülür.

 Rasyonel ve doğal sayılar arasındaki eşleşmeyi ızgara 
sistemi boyunca zig-zag modelini kullanarak sağlarız. 2/2 
veya 4/6 gibi kesirler sadece 1/1 ve 2/3 gibi kesirlerin al-
ternatifleri olduğundan daha önce rastladığımız 1/1 ve 2/3 
kesirlerinin tekrarlarıdır yani bu gibi kesirleri atlarız.

 Yani ilk rasyonel sayı 1/1, ikinci 2/1, üçüncü ½, 
dördüncü 1/3, 2/2’yi 1/1’e eşit olduğu için atlarız, beşinci 
3/1 olur ve böyle devam eder.  

 Böyle devam edersek her rasyonel sayı tek bir doğal sayıyla eşleşir. Bu bize tam sayılar, doğal 
sayılar gibi, rasyonel sayılarında sayılabilir bir sonsuzluk kümesi olduğunu gösterir.

 Sonuç olarak bütün sayılabilir kümeler eşit büyüklüktedir ancak bu kural bizim alışık old-
uğumuz büyüklük sıralamasına uymuyor: Q > İ > N.

 Ama Reel sayıların sonsuzluk kümesi N,Z ve Q sonsuzluk kümel-
erini barındırıyor. George Cantor reel sayıların sonsuzluk kümesini ince-
lemeye başladığında 0 ve 1 arasındaki kümeyi inceledi. Bunu yapmasının 
sebebi 0 ve 1 arasındaki reel sayı kümesinin ilişkisinin diğer sayılarla ben-
zer olacağını düşünmesiydi. Değerlendirme tam sayı, sayma sayılarına ve 
kesirlere uygulandığında, 0 ve 1 arasındaki reel sayı kümesi odak ondalık 
sayılarda olacaktır. Şekildeki gibi bir liste yapılabilir: 
                                                                      where dij     t{0,1, 2,3, 4,5,6,7,8,9}
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 Yani eğer şöyle bir reel sayı varsa 1r = 0.34579... 11d = 3, 12d = 4 ve 13d = 5. Şimdiki amaç 
listede var olmayan bir sayı bulmak. Bunu yapmak için, ilk basamağı d_11 olmayan, 3 e eşit olan, 
ikinci basamağı d_22 den farklı olan, üçüncü basamağı d_33 den farklı olan ve böyle devam eden 
bir sayı seçmemiz gerekiyor. Seçtiğimiz sayı listedeki tüm sayılardan en az bir basamağı farklı old-
uğu için, listedeki hiçbir sayıyla eşit değildir. Yani liste başta tüm reel sayıları içermedi. Listenin 
tamamlanmış olduğu kabul edildiği için ve biz bunun tamamlanmamış olduğunu bulduğumuz için, 
çıkarabileceğimiz tek sonucun listenin tamamlanmasının imkânsız olduğudur. N kümesi ile ile eşit 
olmadığı için R ve Z kümeleriyle de eşit olmaz. Sonuç olarak reel sayıların sonsuzluk kümesi N, Z ve 
Q kümelerinin bulunduğu gruba dâhil değildir. 
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Rubik KüpRubik Küp
Eylül Saraç 10/LEylül Saraç 10/L

 Rubik küp 1974 yılında, 3 boyutlu geometrik şekillerin gösterim ve açıklanmasını kolay-
laştırmak için aletler geliştirmeye çalışan Erno Rubik tarafından bulunmuştur.

 Kübün tasarımı tamamlandığında istenilen şekil ve çözümün elde edilemediği fark edilm-
iştir. Renkli kareler her harekette daha karışık bir hale geliyordu. Bu küp, her yüzeyinde farklı bir 
renk olmak üzere 6 farklı renkteki, kübün büyüklüğüne bağlı olarak değişen küpçüklerden meydana 
geliyordu. Kübün zamanla bir oyuna dönüşmesi sonucunda oyunun amacı her yüzeyde aynı renk-
teki küpçükleri toplamak olmuştur. Oyunu çözüme ulaştırmanın, yani çözümün milyonlarca farklı 
yolu vardır. Kübün en bilinen örneği, bir yüzünde 9 tane kare bulunan 3x3’lük kübün yaklaşık olarak 
43 kentilyon çözüm yolu vardır. 

 Kübün istediği işlevde kullanılamayacağını fark eden Erno Rubik, kübü kendisi çözümledik-
ten sonra kübü oyuncak olarak pazarlamıştır. 1979 yılında Nuremberg Oyuncak Fuarı’nda görülmüş 
ve büyük ilgi toplamıştır. 1980 yılında lisanslanmış, 2009 yılının Ocak ayına kadar dünya çapında 
350 milyondan fazla satılmış, sonucunda dünya üzerinde en çok satılan oyuncaklardan biri olmuş-
tur. Hem 1980 hem 1981 yıllarında İngiltere’de yılın ödülü seçilmiştir. 

 Zamanla modası geçmiş, fakat asla tamamen gündemden düşmemiş, yok olmamıştır. 
Tamamen yok olmamasının temel sebebi dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen yarışmalardır. Bu 
yarışmaların amacı rubik küpü en hızlı çözene ödül vermektir. Anlık rekor 4,73 saniyelik bir çözüm 
süresiyle Feliks Zemdegs’e aittir. Ancak robotlar, rubik küpleri insanlardan daha hızlı çözebilmek-
tedir. Legolarla yapılmış ve Samsung Galaxy S2 tarafından güç verilen, The Cubestormer III rubik 
kübü 3,25 saniyede çözmeyi başarmıştır.

                                                  Rekortmen Feliks Zemdegs

 Rubik kübün geometrik çizimleri
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 Bir Rubik kübün algoritması küpçüklerin yerlerinin belirli yollarla değiştirilmesiyle oluşur. 
Matematiksel olarak Rubik küp bir permütasyon grubudur. 54 farklı küpçüğün (3x3’lük küpte), 
6 farklı renk ve her renkten 9 tane küpçüğün birbirinden farklı operasyonlarla (basit hareketler; 
aşağıya, yukarıya, sağa,sola doğru çevirmeler) farklı çözüm yollarıyla sonuca varılmaya çalışılması 
ve bu sonuçların çeşitliliği mateamtiksel açıdan permütasyona benzetilmiştir. Rubik küp üzerinde 
meydana getirilen operasyonları daha iyi açıklamak için harfler kullanılır. Kübün her yüzüne farklı 
bir harf verilmiştir. Bu harfler F (ön), U (yukarı), B (arka), R (sağ), L (sol), D (aşağı) dır. 

 God’s Number, bir rubik küpteki herhangi bir kombinasyonun çözülmesi için gerekli olan 
minimum hareket sayısıdır. Yıllar içinde pek çok değişiklik göstermiş olan sayı, 2008 yılında 20 
olarak belirlenmiş ve o zamandan beri değişmemiştir.
 
 Rubik kübün çözülmesi, çözüm yolunun 
öğrenilmesi ve kolaylaştırılması için pek çok meth-
od üretilmiştir. Günümüzde en çok kullanılan 3 
method CFOP, Roux ve ZZ’dir. CFOP, genellikle yeni 
başlayanların kullandığı bir metottur. Bu yöntem 
“artı, ilk iki katmanların çözümü, son katman yön 
değiştirme ve son katman yer değiştirme” olmak üzere 4 adımdan oluşur. Kısaca ilk aşama çözümün 
en sezgisel aşamasıdır, bir taraftaki dört köşedeki parçaların çözümünü kapsar. Gelenek olarak tercih 
edilen renk beyazdır. İkinci aşama çözüm için en fazla döndürme içerdiği için en uzun zamanı alır. 
Küpün köşeleri ve kenar parçaları ayrı ayrı çözülürler. Üçüncü aşama üst katman üzerinde çalışmayı 
içerir, böylece üst taraftaki 9 parça da aynı renktedir, hatta diğer taraflardaki renkler yanlış bile olsa. 
Bu aşama toplamda 57 algoritma öğrenmeyi kapsar. Son aşama üst katmandaki parçaların yönlerini 
muhafaza ederek hareket ettirmeyi kapsar. Bu aşamada toplamda 21 algoritma vardır. Roux methodu 
CFOP methodunun büyük bir rakibidir. Her iki mehodun da pek çok kullanıcısı vardır. ZZ methodu 
ise CFOP methodunun adım sayısını kısaltmaya yöneliktir ancak 493 farklı algoritmaya sahip olan 
method CFOP ve Roux methodlarıyla kıyaslanırsa öğrenilmesi ve uygulanması daha zordur. 

  Özetlemek gerekirse, Erno Rubik, 3 boyutlu 
geometriyi açıklamak amacıyla bir model üretm-
eye çalışırken dünya çapında ünlü, milyonlarca 
farklı kombinasyona sahip bir ‘matematik oyun-
cağı’ üretti.
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https://ruwix.com/the-rubiks-cube/different-rubiks-cube-solving-methods/

Notasyonlar ve Permütasyonlar
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                                                                           ZekaZeka  
Berke Tigin Kaygın 9/JBerke Tigin Kaygın 9/J

ANAGRAMLARANAGRAMLAR

Yandaki altı sözcüğü ikişerli üç gru-
ba ayırın. Her gruptaki harfleri bir-
er kez kullanarak üç sözcük üretin.

ÖRNEK: OTEL + FEN = TELE-
FON

EKSİK HARFLEREKSİK HARFLER

Boşluklar uygun harflerle doldurulduğunda saat 
yönünde veya tersi yönde okunduğunda anlamlı 
bir sözcük oluşsun. Örnek :

SÖZCÜK ÇEMBERİSÖZCÜK ÇEMBERİ

Rakamların arasına  8 adet çizgi çizerek öyle 8 
sayı elde edin ki, bu sayılardan herhangi birin-
den başlayıp saat yönünde ya da saat yönünün 
tersinde ilerleyerek alfabedeki karşılıkları okun-
duğunda 8 harfli bir sözcük oluşsun. 

SorularıSoruları

SÖZCÜK ÇERÇEVESİSÖZCÜK ÇERÇEVESİ

Çerçevenin içindeki harflerin tümünü boş 
karelere öyle yerleştiriniz ki okların gösterdiği 
yönlerde dört sözcük oluşsun. ÖRNEK :

SÖZCÜK YERLEŞTİRSÖZCÜK YERLEŞTİR
    
 Üç harfli öyle bir sözcük bulunuz ki, yan-

daki dört harf grubunun başına, sonuna 
ya da arasına yerleştirildiğinde anlamlı 
dört sözcük oluşsun.

ŞİFRELİ SÖZCÜKŞİFRELİ SÖZCÜK

Bir sözcüğün her harfi 3 harflik bir sınır 
içerisinde ileri veya geri gidilerek yukarıdaki şi-
fre oluşturulmuştur. Şifreyi çözünüz.

ÖRNEK:  GONDOL --> ERMENİ

SÖZCÜK TAHMİNİSÖZCÜK TAHMİNİ

tDört farklı harften oluşan bir sözcüğü bulmak 
için tablodaki tahminler yapılmıştır. Tahmin-
lerin yanındaki her “+” işareti, doğru yerde bu-
lunan bir harfe, her “-” işareti ise yanlış yerde 
bulunan bir harfe karşılık gelmektedir. Bu bilg-
ileri kullanarak sözcüğü bulunuz.

Zeka SorularıZeka Soruları
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ŞEKİL BÖLMECEŞEKİL BÖLMECE

Verilen şekli 3 eş parçaya ayırınız.

DİKDÖRTGENLERDİKDÖRTGENLER

Verilen parçaları birer kez kullanarak 6x6 lık kar-
eyi elde ediniz. Parçalardan biri yerleştirilmiştir. 
Parçalar döndürülebilir.

KİBRİTLERKİBRİTLER

7 kibritin yerini değiştirerek aynı boyutta iki kare 
elde ediniz.

ŞİFRELİ KARAKTERLERŞİFRELİ KARAKTERLER

Aşağıda ne anlatılmak isteniyor ?

ÜÇGENLERÜÇGENLER

Kaç üçgen say-
abilirsiniz ? Her 
boyuttaki üçgen 
sayılmalıdır.

SORU İŞARETİSORU İŞARETİ

Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?

ALFAMETİKALFAMETİK

Her harf farklı bir rakamı temsil ettiğine göre 
işlemi sağlayan sonucu bulunuz. Notlar: - YEDİ 
sayısı 7’ye kalansız bölünebilmektedir.

RAKAM DEĞİŞTİRRAKAM DEĞİŞTİR

Verilen çarpma işleminde 4 rakam yanlış yerded-
ir. Önce iki farklı rakamın yerini değiştirn , daha 
sonra farklı iki rakamın yerini değiştirin ve işlem 
sağlansın.
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Sigortanın Arkasındaki MatematikSigortanın Arkasındaki Matematik
Bora Kavuncu 10/LBora Kavuncu 10/L

 Sigorta hayatımızdaki en önemli ve ayrılamaz bir parçası peki sigortanın ne demek old-
uğunu biliyor muyuz? TDK’ye göre sigorta “Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ile-
ride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuru-
luşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi” anlamına geliyor.

 Anlamını öğrendiğimize göre sigortanın sıra sigortanın nerden geldiğinde. Sigorta birçoğu-
muzun tahmin edebileceğinden çok daha uzun bir tarihe sahiptir. Sigortanın ilk örneği Babil İm-
paratorluğu’na kadar dayanıyor sebebi ise gelen kargoların kaybolma veya çalınma ihtimali. Bun-
dan dolayı tüccarlar bir miktar borç alır bir miktar ve borcu aldığı kişiye bir miktar para öder ve 
bunun sayesinde eğer ürünleri çalınırsa ana borcun iptal edileceği garantisini a lırlardı. Bunlar 
Hammurabi Kanunları’nda bile yer alıyor.  

  Günümüz sigortacılığı ise 17. Yüzyılın sonlarının İngiltere’sine ve özellikle Londra’sına 
dayanıyor. En önemli sebebi ise “Büyük Londra Yangını” 13000 özel mülk ve yaklaşık 100 kilise 
yanmıştı. Bu olaydan sonra insanlar bu tür doğal felaketlere karşı korunma veya en azından bir ga-
ranti istiyorlardı. Bunun sayesinde yavaşça sigortalar oluşmaya başladı. İlk örneği ise “Fire Office” 
adında bir şirketin kurumasıyla başladı, bunun üzerine 1684’te “Friendly Society” adında başka 
bir şirket daha kurulmuştu ve birbirlerine rakip iki şirket olmuş ve modern sigortacılığı başlat-
mışlardır. 

 Şimdiki sorumuz ise ne kadar ödediğimiz ve niye bu kadar ödediğimiz. Öncelikle şunu 
anlamamız gerek ödediğimiz fiyata etkileyen fazlasıyla faktör var. Bunlar şirketin para kaybetme 
ihtimali ve kaybedilen paranın miktarı. Para kaybı ihtimali ve para kaybı arttıkça ödenecek mik-
tar giderek artar. Bu miktarın arkasındaki hesaplamalar ise bir olasılık hesabı. Bir zarda 6 gelme 
olasılığı   1 /6,  6 gelmeme olasılığı ise 5 /6  . Eğer altı gelmesi başına 6 TL alırsak ve başka bir sayı 
gelmesi durumunda da 2 TL kaybedersek ortalama olarak                                                               . Yani 
oyun başına 66 kuruş kaybediyoruz 1000 oyun oynarsak ise 660 TL kaybedeceğiz. Ve eğer bunu bir 
sigorta şirketine uyarlarsak. Küçük bir sigorta şirketimiz var ve 1000 kişinin sigortasını yapıyoruz. 
Yıllık olarak 1 evin yanacağını varsayarsak yani yılda ev yanma olasılığı 1/1000. Yanmama
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olasılığı ise ((999 )/1000) ve diyelim ki bir evin tamiri 200.000 TL tutuyor.

Bize ödenen miktar ise aylık 20 TL yani yıllık 240 TL formülü kullanırsak:

                                                                                                TL. Yani sigorta yaptığımız kişi başına orta-
lama kazancı 39.76 TL. Bundan dolayı şirket olarak                                        TL bir kazancımız oluyor. 

Eğer kişi bazında hesaplamalara bakarsak.  Fiyatların hesaplanması için zarar oranı kullanılıyor.
En basitleri ise

Zarar oranı =   (zarar düzeltme giderleri )/(ödenen miktar)
Bu formül gelen paranın ne kadarının gider olarak kullanılacağını gösterir.

Gider Oranı =    (aracılık giderleri)/(ödenen miktar)
Bu ödenen paranın ne kadarının yeni poliçeler için kullanılacağına gösterir

Zarar oranı + Gider oranı = Birleşik kayıp ve gider oranı

 İkisinin toplamı sigorta şirketinin yeni poliçeler için ödenen miktarın ve belirlenen sürenin 
içinde karşılanacak kayıpların hesaplanması için yardımcı olur. Ne kadar az olursa o kadar çok ka-
zanç elde edilecek demektir. Ancak sadece bir tane ideal zarar oranı yoktur. Sanayi sübvansiyonları, 
şirket hedefleri, şirketin hedef zarar oranı çokça değişebilir %40  ile %100’ün üstüne bile çıkabilir.

 Sadece bir tane sigorta tipi olmadığı için sadece bir tane yol veya sadece 1 tane kriter yok. 
Diğer sigorta türlerinde ise daha farklı kriterler var. Örneğin sağlık sigortası farklı yöntemler kul-
lanıyor. Star Health Insurance yaşınızı, poliçe koşullarını, tıbbı geçmiş, kapsama detayları, ve satın 
aldığınız poliçe tipi bilgileri kullanıyor. 

 Bunun yanı sıra, hayat sigortası thebalance.com’a göre poliçe fiyatının belirlenmesinde belli 
birkaç faktör var. Birincisi sigortanın kapsamasıdır. Ne kadar kapsamlı bir sigorta olursa o kadar da 
pahalı olur. Diğer bir şey ise sağlık sigortasında da bahsettiğim bilgiler ve daha birçok bilgi. Bazı şir-
ketler ise puanlama kullanıyorlar bu puanlama kredi notu, araba kazası sıklığı ve başka birçok şeye 
bakılıyor. pahalı olur. Diğer bir şey ise sağlık sigortasında da bahsettiğim bilgiler ve daha birçok 
bilgi. Bazı şirketler ise puanlama kullanıyorlar bu puanlama kredi notu, araba kazası sıklığı ve başka 
birçok şeye bakılıyor. Sizin ve ailenizin sağlık durumu da önemli ve buna göre sigorta fiyatı değişiyor. 
Bunun sebebi ise vefat veya hastalık riski ve bunun sonucunda oluşabilecek durumdan kurtulmanız 
için gerekecek gerekli para ne kadar onu öğrenip ona göre sizin uygun bir sigorta poliçesi oluşturmak.
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 Sonuç olarak, hayatımızdaki en önemli şeylerden biri sigortanın gördüğümüz üzere karışık 
ve uzun bir tarihi var. Ancak bunun arkasındaki mantık ve matematik o kadar da karışık değil, 
çoğunlukla istatistik ve olasılık. Örneğin hayat sigortası vefat ihtimali veya yaralanma riski fiyatı 
etkiliyor.  

KaynakçaKaynakça

https://www.tsb.org.tr/sigortanin-tarihi.aspx?pageID=438
https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Old_Projects/Wenjun%20Dong,%20Wanyue%20
Zhang,%20Yan%20Dai.pdf
https://www.inverse.com/article/12084-understanding-how-insurance-companies-calcu-
late-risk-helps-you-game-the-system
https://math.stackexchange.com/questions/1184792/calculating-insurance-in-risk-management
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/insurance
https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/The-Great-Fire-of-London/
https://www.agordon.com/blog/bid/66399/the-simple-math-behind-insurance
https://en.wikipedia.org/wiki/Babylon
https://www.insurancedekho.com/health-insurance/star/premium-calculator



51

    
            

Diyet ProblemiDiyet Problemi
Kemal Barın Çataloğlu 9/UKemal Barın Çataloğlu 9/U

 Diyet problemi, ödenilen parayı en aza indirgeyerek kişinin besin ve yiyecek ihtiyaçlarını 
maksimum düzeyde karşılamasını konu alır. Geçim derdi, ekmek parası gibi deyimlerle anlamını 
bulan diyet problemi sıradan insanlar için de daima çok önemli olmuştur. Bunun temel nedeni, 
geçinmenin giderek zorlaştığı günümüz dünyasında hayatta kalabilmektir. Ancak, bu konunun tek 
hedef aldığı kitle geçim sıkıntısı çeken insanlar değildir. Sporcular, sağlıklı bir şekilde kilo vermek 
isteyenler de bu “Diyet Problemi”nden yardım alabilirler.

 Esasen, herkes cebindeki paranın daha azını kullanarak, vücudun ihtiyacı olan gıdayı ve 
zevkine en uygun olan besinleri almak istemektedir. Diyet problemi genel olarak kişinin vitamin, 
mineral, karbonhidrat, kolesterol ve şeker gibi değerleri düzenlemelerinde katkıda bulunur. 

 İlk olarak 1940’lı yıllarda George Stigler tarafından ortaya atılan bu fikrin 
amacı, 2. Dünya Savaşı’nda askerlerin yeterli düzeyde beslenmesini sağlamaktı.  
Böylesine akıllıca ve yaratıcı bir fikrin öncüsü olan Stigler,  modelinde vücudun 
ihtiyacı olan 16 temel gıda ve bu gıdaları içinde barındıran 77 çeşit yiyeceği kul-
lanmıştır. Stigler aynı problemi 1945 yılında 80 değişik yiyecek türünü kullanarak 
tekrar çözmüştür. Şu anda bu işlem kulağımıza her ne kadar basit gelse de, Stigler 
zamanında  77 besinin her birinin fiyatlarını ve besin değerlerini ölçmekle kal-
mamış, aynı zamanda bu besinlerin tam 62 tanesini başarılı bir şekilde elemiştir. 
Ayrıca problemi tam olarak çözmüş ve 39.69 dolarlık bir sonuca varmıştır. 

 Sonraki yıllarda bu modeli George Dantzig, daha gelişmiş bir yöntemle sonucu bulmaya 
çalışmıştır. Bu yöntem her ne kadar “gelişmiş” olsa da 9 kişi yardımıyla ve hesap makineleriyle an-
cak 120 gün içinde (yanlış duymadınız, tam yüz yirmi gün!) çözülmüştür. Daha hayret veren şey ise 
önceki yıllarda Stigler’in bulduğu cevabın, Dantzig tarafından bulunan cevaptan sadece 0.24 dolar 
yanlış olmasıydı.

 Diyet probleminde, kişinin diyetini uygun bir şekilde karşılamasına katkıda bulunan “Olurlu 
çözüm” ve “optimum çözüm” adında kavramlar vardır.  Bu iki kavram anılan problemin çözümünü 
kolaylaştırmaktadır. 1947 yılının sonbahar aylarında Dantzig yaptığı çalışmalarla, “olurlu çözüm” 
ve “optimum çözüm” kavramlarının öncülüğünü üstlenmiştir. Olurlu çözümün temel  amacı, 
farklı besin kombinasyonlarını karşılaştırarak en iyi ve en etkili sonucu elde etmektir. Öte yandan 

George Stigler
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Öte yandan optimum çözüm ise, ucuz ve sağlıklı diyet seçiminde problemin maddi kısmına odak-
lanmaktadır. 

 Diyet probleminin bir diğer önemli kavram ise doğrusal(lineer) programlamadır. Doğrusal 
programlama, problemi çözmede en büyük rolü oynar. Doğrusal Programlamada ilk olarak, kişi-
nin besin ihtiyacı (ör: A vitamini)  ve bütçesi değerlendirilir. Ardından kişinin ihtiyacını tam olarak 
karşılayan besinler seçilir. Bir sonraki adım olan besinleri eleme ise iki temel kritere dayanır. Bu 
kriterler, besinin fiyatı ve sunduğu değerlerdir (kalori, yağ, mineral, vitamin vb.). Son olarak kişi-
nin diyetine en uygun olan besinler, daha iyi bir kombinasyon bulunana kadar karşılaştırılır.

 Bazı gıda türleri oldukça pahalı olabilir. Ancak sağlıklı beslenmek her zaman fiyatlara bağlı 
değildir. Çok para harcamadan, doğru gıda seçimlerini yaparak da sağlıklı beslenebiliriz. Geçim 
sıkıntısı çekenler, mevsimindeki yiyecekleri tüketerek ve baklagiller gibi uygun fiyatlı olup  be-
sin değerleri yüksek olan yemekleri tüketerek hem sağlıklı bir hayat sürebilir, hem de bütçelerini 
aşmamış olurlar. Askerler de mevsimindeki sebze meyveleri tüketerek, protein ve tahıl ağırlıklı 
beslenerek diyet programlarını uygulayabilirler. Ayrıca sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin 
de  kısıtlayıcı ve doyurucu olmayan gıdalardansa, her türlü yemekten yeteri kadar yemeleri gerek-
tiği bu konu hakkında yapılan çalışmalar sayesinde çözülmüştür.

 Aşağıda verilen örneğe bakarak, diyet problemini kısa bir şekilde özetleyebiliriz. Örneğin, 
bir kişinin alması gereken A vitamininin 5000 ila 50000 olduğunu ve kişinin kalori bakımından al-
ması gerektiği enerjinin 2000 ile 2250 olduğunu varsayalım. Ayrıca elimizde 3 tane temel besinimiz 
olduğunu da unutmayalım.

 Diyet probleminin, önümüzdeki yıllarda da, birçok insan tarafından sağlıklı beslenme veya 
yiyecek ihtiyaçlarını karşılama hususunda kullanılacağı ve teknolojinin ilerlemesiyle de muhtemel 
yeni tekniklerin geliştirileceği değerlendirilmektedir.

KaynakçaKaynakça

https://neos-guide.org/content/diet-problem
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6021504/
https://ampl.com/BOOK/CHAPTERS/05-tut2.pdf
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e Sayısıe Sayısı
Alp Dizici 10/LAlp Dizici 10/L

 e sabitine dolaylı olarak ilk değinen İskoç matematikçi John Napier olmuştur. Napier, 
1618’de logaritmalar üzerine yayımladığı bir kitabın ekinde, e sabitini kullanarak bazı hesaplar 
yapmıştır; fakat sabitin kendisiyle  ilgilenmemiştir.

 Birkaç yıl sonra  Henry Briggs Edinburg’a Napier’i ziyarete gitmiş ve onu, 1’in logaritması 
sıfır ve 10’un logaritması 1 olursa logaritma tablolarının çok daha faydalı olacağına ikna etmiştir. 
Briggs 1624’de genel logaritma tablosunu yayınlamıştır, Bugün okullarda öğretilen genel logaritma 
tabloları bunlardır.

 e sayısını gerçek anlamda ilk keşfeden Jakob Bernoulli olmuştur. Bernoulli, e sayısını 
1683’te birleşik faiz problemini incelerken keşfetmiş ve bu sayının yaklaşık değerini hesaplamıştır. 
Bernoulli, matematiksel bir sabit olan e sayısını bileşke faiz ile ilgili olan ve ona  ifadenin değeri e 
sayısını bulması gerektiren bir soru üzerinde çalışırken keşfetti.

 Sabite e ismini veren ise İsviçreli matematikçi Leonhard Euler’dir. Matematiksel göster-
imimizin çoğu Euler’in çalışmalarının sonucudur, bu sayı için e gösteriminin ona bağlı olduğunu 
bulmak hiç  şaşırtıcı değil. Euler ilk olarak 1731’de Christian Goldbach’a yazdığı bir mektupta bu 
sabitten “e sayısı” diye bahsetmiştir. Euler öncesi ve sonrasında bu sabit için b ve c harfleri de kul-
lanılmışsa da sonuçta kabul edilen isim e olmuştur.Araştırmalarına senelerce devam etmiştir ta ki 
1748 yılında yayınladığı Introductio in Analysin infinitorum  kitabıyla e sayısına nokta koymuştur. 

Euler;
Ortaya koymuş ve 18 basamaklı e sayısını belitmiştir,

e = 2.718281828459045235

 Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, 
doğal logaritmanın tabanıdır. e sayısı aşkın bir sayıdır(Aşkın tabirini ilk kullanan yine Euler olmuş-
tur), dolayısıyla irrasyoneldir ve tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz. Bu sayının 
aşkın olduğunu kanıtlayan ise on dokuzuncu yüzyılda Charles Hermite’dır.

e sayısı, matematiğin en güzel özdeşliği olarak bilinen eşitlikte de kendine yer bulur (Euler özdeşliği).
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Günlük Hayatta KullanımıGünlük Hayatta Kullanımı

 Günlük yaşamımızda Nüfus artışını belirlemede, finansal matematikle uğraştığımız zaman-
larda, olasılık ve istatistik hesaplamalarında bu sayı sıkça karşımıza çıkar.

  Elinde 1 lirası olan bir yatırımcı, parasını yılda %100 faiz veren bir bankaya yatırırsa,bir 
sene sonra 2 lirası olacaktır. Diğer yandan bu yıllık faiz %50 – %50 şeklinde yılda iki kez işlerse, 
yatırımcının yıl sonundaki parası (1 + ½)² = 2,25 lira olacaktır. Benzer şekilde eğer faiz yılda dört 
kez %25 oranında işlerse, yatırımcının yıl sonundaki parası (1 + 1/4)4 = 2,4414… lira olacak, faiz 
her ay %8,333… oranında işlerse yıl sonundaki para (1 + 1/12)12 = 2,6130… lira olacaktır.

 Faizin işleme süresini daha da kısaltırsak, her hafta işleyen faiz yıl sonunda 2,6925… lira, 
her gün işleyen faiz yıl sonunda 2,71453… lira verecektir. Faizin işleme süresi kısaldıkça, yıl sonun-
daki para 2 ve 3 arasında belli bir değere yakınsamaktadır.Bu böyle gider. Ve sonucunda elde et-
tiğimiz sayı, Euler Sayısı’nın bir yakınsamasıdır. Ne kadar parçaya bölerseniz bölün, bu sayı asla 
2.72 TL’ye ulaşmayacaktır. Sınır, e sayısıdır.

Başka bir örnek;

 e sayısı olasılık teorisinde de ortaya çıkar. Rulet oynadığınızı düşünün.Tek bir numaraya 
bahis koyarsanız, şansınız bu oyunu kazanmak için 1/37’dir. 37 oyun için, her seferinde kaybede-
ceğiniz olasılık 1/e’ye yakındır.

 e sayısı, bileşik banka hesaplarındaki bileşik faizin belirlenmesi gibi birçok farklı matem-
atiksel durumda yardımcı olur. Şu örneği ele alalım mesela;
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Alp bankaya 3% faizle 1800 TL yatıracak. Beş yıl sonra hesabındaki para ne kadar olur?

A = 

A = 

A = 2091.3016...

Euler sayısı, miktarı bulmamızda yardımcı oldu. Beş yıl sonra Alp’in hesabındaki para,

A = 2091.30 TL olacaktır

KaynakçaKaynakça

mathshistory.st-andrews.ac.uk  
“e”: The Story of a Number - Eli Maor - Google Kitaplar     books.google.com.tr
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Einstein’s Physics: Atoms, Quanta, and Relativity - Derived, Explained, and ... - Ta-Pei Cheng –
https://www.researchgate.net/post/eip_10_is_called_the_most_beautiful_equation_in_all_of_
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METHOD_A_REVIEW 
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Müziğin Arkasındaki MatematikMüziğin Arkasındaki Matematik
Ali Köprücü 9/UAli Köprücü 9/U

TarihiTarihi

 Tarih boyunca Çinlilerin, Mısırlıların ve Mezopotamyalıların müziğin matematik boyu-
tu hakkında çalışmalar yaptıkları bilinen bir gerçektir. Pisagorun tarihte müzik dizilerini, sayısal 
oranda (özellikle de küçük tam sayıların oranı olarak) inceleyen ilk bilim insanıdır. O tarihlerde 
Pisagor’un ve onunla bu konuyu aynı şekilde inceleyen diğer bilim insanlarının genel ilkesi bütün 
doğanın sayılardan gelen bir harmonisi olduğu yönündeydi.

 Harmoni uzun zaman boyunca fiziğin temel dallarından sayıldı. Şimdi ise müzikal akustik 
olarak tanımlanmaktadır. Eski Hint ve Çin teorisyenler genelde benzer yaklaşımlar göstermişlerdir. 
Hepsi harmonilerin ve ritimlerin matematiksel kurallarının sadece bizim dünya anlayışımıza değil 
insanlığın yararına bir temel olduğunu savunmuşlardır. Konfüçyüs, aynı Pisagor gibi 1, 2, 3, 4 gibi 
küçük numaraları mükemmelliğin kaynağı olarak görmüştür.

Matematikçiler Neden Müzik Teorilerinden Etkilenmişlerdir?Matematikçiler Neden Müzik Teorilerinden Etkilenmişlerdir?

 Matematikçiler Antik Yunandan beri müzik teorileri ile ilgili çalışmalara kendilerini yakın 
hissetmişlerdir çünkü müzik teorileri ve besteler somut düşünce gerektirmektedir. Müzik yapanlar 
sembolik dilin yanın sıra notasyonlar ve şemalar da kullanmışlardır. On birinci Yüzyılda, Avrupa 
müziğinde kullanılan şemalar matematikteki koordinat düzlemi şemasına benzemektedir. X ekseni 
zamanı, Y ekseni ise perde1yi göstermektedir.

 Yukarıdaki görsel bir müzik şemasıdır. Müzik çalarken geçen zaman X ekseni ile gösterilm-
iştir. Notaların perdesi ise Y ekseni ile gösterilmiştir.

 Yukarıdaki şema türü daha geometrinin bir parçası olmadan bile müzik teoristleri tarafın-
dan kullanılmaktaydı. Yirminci yüzyıl müzisyenlerinin çoğu çalışmasında matematiksel şemalara 
benzeyen şemalar bulunmaktaydı.

 Ayrıca simetri, periyodiklik ve süreklilik gibi matematiksel kavramlarında müziğe katkısı 
vardır. Numaralar çok etkilidir, etkilerini perde farkı, ritim, devamlılık, tempo ve benzeri müzi-
kal elemanlarda etkilerini görebiliriz. Müzik ve Matematik ilimi çalışmalarında birbirlerini hep 
etkilemişlerdir. Örneğin ‘’harmoni’’ kelimesi matematikte de kullanılmaktadır (Harmonik seri, 
Harmonik analiz).

1 Perde, bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesine 
verilen isimdir.

Y=perde

X=zaman
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Matematik ve MüzikMatematik ve Müzik

 Bir enstrümanın teli çalındığında belli bir oranda titreşir. Bu orana ‘’frekans’’ denir ve genellikle 
‘’hertz’’ cinsinden ölçülür. Hertz saniye başına düşen titreşimdir. Frekansı dört faktör belirler. Bu faktörler 
telin kalınlığı, yoğunluğu, uzunluğu ve gerilimidir. Eğer dalga biçiminin Frekansı (f)  ve dalgaboyu (λ) 
biliniyorsa bu değerler çarpılıp ses dalgasının sürati bulunabilir: f × λ = v. Sonuç olarak sürat ve dalga 
boyunu biliyorsanız frekansı türetebilirsiniz. Frekansı hertz cinsinden elde etmek için sesin süratinin ve 
dalga boyunun ölçüm birimleri aynı olmalıdır. Örnek olarak, eğer sürat m/s cinsindense dalga boyu me-
tre cinsinden ölçülmelidir.

 Biz insanlar frekansları belli bir mesafe içinde perde olarak algılarız algılarız. Bu mesafe yaklaşık 
20Hz den başlayıp 20,000Hz’e (20Kilo Hz = 20KHz) kadar çıkar. Tel ne kadar kısa olursa, frekans (veya 
perde) o kadar yüksek olur. Hatta tel uzunluğu, dalga boyu olarak düşünülebilir ve dalga boyu ile frekansın 
arasında ters ilişki olduğu anlaşılabilir. Dalga boyu yükseldikçe tel boyu da uzar, perde alçaldıkça ve dalga 
boyu veya tel kısaldıkça frekans yükselir. Gitar gibi enstrümanlar bu prensibi kullanarak çeşitli ses perdel-
eri yaratırlar. Belirli bir kalınlığı ve tansiyonu olan tellerde telin uzunluğu veya dalga boyu değiştirilerek 
farklı perdeler yaratılabilir. O zaman anlıyoruz ki farklı tel uzunlukları farklı perdeler yaratıyor. Peki hangi 
perdeyi kullanacağımızı nasıl anlıyoruz? Bir perde farkı, veya müziksel aralığa oktav denir ve tel uzun-
luğunu yarım yarım değiştirerek oluşur. Frekansı ikiyle çarpmak bize bir oktav verir. Dörtle çarpmak bize 
iki oktav verir. Bir frekansı farklı tam sayılarla çarparak farklı aralıklar elde ederiz. Frekansı üçle çarpmak 
bize bir buçuk oktav verir. Beşle çarpmak ise iki buçuk oktav verir ve bu böyle gider. Buna harmonik seri 
denir.

Fibonacci Dizisi ve Altın OranFibonacci Dizisi ve Altın Oran

 Leonardo Fibonacci İtalyanın Pisa kentinde bir matematikçiydi. 1201 yılında Fibonacci 
sounsuz sayıda tam sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan bir sayı dizisidir.
Örneğin ilk on Fibonacci sayısı şunlardır:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 
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 Fibonacci oranına göre bir doğruyu a ve b adlı iki bölümle ayırırsak a nın a+b ye oranı ile b nin 
a ya oranı aynı olmaktadır.

İlk yedi oran şunlardır:
r(1) = 1/1 = 1
r(2) = 2/1 = 2 
r(3) = 3/2 = 1.5
r(4) = 5/3 = 1.67
r(5) = 8/5 = 1.6
r(6) = 13/8 = 1.625
r(7) = 21/13 = 1.6125

 Bu şekilde devam eden bu dizide sayılar birbirleriyle oranlandığında altın oran ortaya çıkar, yani 
bir sayı kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir.

Altın Oran ; ψ = 1.61803398… diye devam eden bir irrasyonel sayıdır.

 Fibonacci oranının tek sayı olarak sıralanan elemanlarının(1inci, 3üncü, 5inci…) hepsi altın 
orandan az iken çift sayı olarak adlandırılan elemanların(2inci, 4üncü, 6ncı…) hepsi altın orandan 
büyüktür. Altın oran önemli bir elemandır çünkü geometrik bir açıklaması vardır. Eğer bir doğrunun 
eşit olmayan iki parçasında doğrunun tamamının uzun doğru parçasına oranı ile uzun doğru parçasının 
kısa parçaya oranı eşit ise bu Fibonacci oranının bir uygulaması olur.

 Antik yunandaki yapıtlarda altın oranın önemi anlaşılmaktadır. Partenon Tapınağı bunun 
iyi bir örneğidir.

 Altın oran müzikte de bulunmaktadır. Genelde ritmik değişiklikler ve melodi çizgileri 
yaratmak için kullanılır. Ayrıca müzikal eserlerin zamanlamasında da rastlayabiliriz. Müziğin tepe 
noktası da genelde müziğin %61.8 kısmına denk gelmektedir. Bu nokta genelde müziğin akışının 
da değiştiği noktadır. Altın oranın uygulaması Schillenger Sistemi’nde görülebilir. Ayrıca bu 
uygulama Béla Bartók’un çalışmalarında ve Chopin’in eserlerinde örülmektedir. Genelde müziğin 
etkileyici kısımları ve teknik zorluklar orandan dolayı müziğin %70’den sonrasında görülmüştür. 
Son olarak ortada Mozart’ın bu oranı kullanıp kullanmadığına dair bolca söylenti var. Mozart tam 
bir müzik dâhisiydi fakat kimse onun müziğini nasıl böyle yaptığını bilmiyor. Günlük olaylardan 
mı esinlendi, yoksa matematikten faydalandı?

KaynakçaKaynakça

http://mathcentral.uregina.ca/beyond/articles/Music/music1.html
https://www.youtube.com/watch?v=iGGwlX-yecU
https://www.classicfm.com/discover-music/fibonacci-sequence-in-music/
http://www.ams.org/publicoutreach/math-and-music
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AKILLARIN OYUNU “GO”AKILLARIN OYUNU “GO”
Doruk Kuru 10/LDoruk Kuru 10/L

 “Go”  kökeni milattan önce Çin’e bağlı olan ve analitik düşüncenin kullanımının esas olduğu 
bir masa oyunudur. Kuralları ve oynanışı basit olmasına rağmen üzerinde ustalaşılması bir ömür 
sürebilir. Birçok kişi bu oyunu “Satranç” ile karşılaştırır, ve evet oynanışı ve mantığı benzese de 
gerçekte satrançtan çok daha detaylı ve ileriye odaklıdır. Bunun nedeni ise oyuncunun bir turda 
farklı yüzlerce hamle yapma potansiyelidir. Asıl amacın oyun tahtasında en çok alana sahip olmak 
olan bu oyunda, ileriki hamleleri en iyi gören oyuncu kazanmaktadır.

 Masa oyunu “Go”nun kuralları basite indirgenirse, oyuncuların ızgara çizgilerinin kesişim-
lerine beyaz veya siyah taşlar yerleştirerek bir ızgarayı kontrol etmek için savaştığı iki oyuncu için 
stratejik bir tahta oyunu olduğu söylenebilir. Bir strateji oyunu olmasının yanı sıra Go aynı zaman-
da estetik oyunudur. Yüksek vasıflı oyuncular, bir Go tahtası’nı strateji etkileşiminin yanı sıra bir 
sanat eseri olarak görür ve güzel bir tahta her iki oyuncu için karşılıklı bir iltifat olarak görülür.

 Matematiğinde bu oyunda oynadığı büyük bir rol vardır. Oyunun ustaları kullandıkları tak-
tiklerde ihtimallere ve tahminlere yer verirler ve kullanacağı teknikleri rakiplerin hamlelerine göre 
adapte ederler. Bu adaptasyon sürecinde oyuncunun sağduyusu ve analitik zekası öne çıkar.  Rakib-
inin hamlelerini ve sonraki hareketini doğru tahmin edebilenler, en başarılı oyuncular arasında yer 
alırlar. Olasılık üzerine kurulmuş yüzlerce taktik vardır ve hala da yeni taktikler üretilmektedir. Bir 
oyuncu bu taktikleri ezberleyebilir ve rakiplerine karşı kullanabilir ya da ustalık gerektiren bir alan 
olan “Counter-tactic” (Karşı taktik) üretebilir. En kıdemli oyuncuların asıl amacı maç kazanmak-
tansa, topluluk için oyunu geliştirmek ve yeni taktikler üretmektir.
 
 “Goban” adı verilen 9x9,13x13 veya 19x19 boyutlarında tahtada oynanan oyunda taşlar ve 
taşların konulduğu kaseler vardır. Asya’da çoğunlukla porselenden üretilen parçalar, dünya çapında 
genellikle camdan yapılır. Asya kökenli bir oyun olduğu için bazı özel oyun setlerinde Çin takvi-
minde bulunan hayvanlardan esinlenmiş detaylara rastlanılabilir. Doğudaki oyuncular oyunun 
bileşenlerine büyük önem verir ve oyunun atalarına saygı gösterirler, bu saygılarını kullanılan
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taşları her zaman kâselerin içinde tutup, hiçbir zaman kaybetmey-
erek gösterirler ki oyunun esas parçası taşlarıdır.

Go Oyunu KurallarıGo Oyunu Kuralları

Sizlere Go oyunun temel kurallarını açıklamaya çalışacağım. Bu 
kurallar, James Davies’in “Go’nun Kuralları ve Unsurları” kitabında 
yer almaktadır. Kurallar şu şekildedir; 

• Oyun başlangıcında masa boştur (oyuncular oyunun başında anlaşarak bir engel koymayı tercih 
etmezlerse eğer).

• Siyah ilk hamleyi yapar, ardından Beyaz ve Siyah olarak devam eder.

• Hamleler, kendi rengindeki bir taşı tahtadaki boş bir kesişim noktasına yerleştirmekten oluşur.

• Bir oyuncu istediği zaman hamle hakkını pas geçebilir.

• Komşu tüm kesişim noktaları düşman tarafından işgal edildiğinde, bir renkten bir taş veya sağlam 
şekilde bağlı bir taş grubu yakalanır ve tahtadan çıkarılır. (Düşmanın ele geçirilmesi, kendini ele 
geçirmeye göre önceliklidir.)

• Eski bir tahta pozisyonunu yeniden oluşturmak için taş oynanamaz.

• İki ardışık pas oyunu bitirir.

• Bir oyuncunun alanı, oyuncunun işgal ettiği veya çevrelediği tüm noktalardan oluşur.

• Daha fazla alana sahip oyuncu kazanır.

• Bu kurallar, “bağlantılı grup” ve “kuşatmak” gibi kavramları kesinleştirmek için sağduyuya dayanır. 
Burada “sağlam bağlantılı taş grubu” olarak adlandırılan şeye zincir de denir.

Go Oyunu için Strateji OluşturmaGo Oyunu için Strateji Oluşturma

 Go oyunu binlerce taktik içeren, oldukça karmaşık bir oyun. Buna rağmen, ben yine de size 
rakibinizi yenebilmek için kullanabileceğiniz birkaç taktikten bahsetmek istiyorum.

3-3 İstilası3-3 İstilası

 3-3 istilası, 4-4’te bir düşman taşı (ve belki de bazı ekstra taşlar) mevcut olduğunda, 3-3’te 
bir taş oynamak anlamına gelir. Köşede yaşayan bir grup oluşturmayı, bir miktar toprak almayı ve 
Siyah’ın üssünü dışarı atmayı hedefliyor. Buna karşılık, Siyah bir tarafa ve merkeze doğru nüfuz 
edecektir. Siyah’ın bu amaca karşı koymak için bazı hamleler yapabilir. Aşağıda bu hamleler ve 
buna karşı hamleleri açıklamaya çalıştım. 
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 Ustalardan esinlenerek kendim, matematiğin “Olasılık” konusunu kullanarak yeni bir taktik üret-
tim ve bu taktiğe de “Zirve” ismini verdim. İsmini almasının nedeni ise tekniğin başarılı olması durumun-
da oyun tahtası üzerinde bir “dağ” oluşturmasıdır. Taktik tahtayı 4 hayali çizgiyle ayırdıktan sonra, rakibin 
ilk 2 hamlesini bu çizgiler üzerinde yapmaması olasılığına dayanır. İstenen koşulların gerçekleşmesi du-
rumunda, 4 bölgeden bir seçilip, hayali çizgiler üzerinden giderek, rakip seçili bölgeye sıkıştırılır. Bunun 
sonucunda sahadaki mevcut alanın dörtte birinin alınma olasılığı kayda değer bir miktarda artar.

 Her yaştan insanın oynayabileceği ve ustalığı giden yolda bolca eğlenilen bir oyun olan 
“Go” diğer masa oyunları kadar popüler olmasa da yeteneklinin değil, akıllının kazandığı, man-
tığın ve sağduyunun kullanıldığı yegâne oyunlardandır.

KaynakçaKaynakça
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Kombinatorik ve Uygulama AlanlarıKombinatorik ve Uygulama Alanları
Ece Çelik 10/LEce Çelik 10/L

 Kombinatorik, genellikle sonlu soyut nesneleri konu alan saf matematik dalıdır. Bu dal 
ile ilgilenen matematikçilere kombinatorist veya kombinatoryalist denir. Kombinatörler sayma 
yöntemleri ve kombinasyonları, permütasyonlar ve nesne kümelerinin düzenlenmesi üzerine 
çalışmaktadırlar. Kombinatoriklerin incelenmesi, algoritmaların incelenmesi için çok önemlidir. 
Algoritmalar, belirli bir sorunu ele almak için birbirine bağlanan kurallar, adımlar veya süreçler 
kümesidir. Kombinatorik, birbirinden farklı konu ve dallarda uygulanmaktadır. Matematiğin, ce-
bir, olasılık kuramı, ergodik teori ve geometri gibi dalları, bilgisayar bilimi ve istatistiksel fizik gibi 
dallar ve belirli kriterleri karşılayan nesnelerin “sayılması”, kriterlerin ne zaman karşılanmış ola-
cağına karar vermek, kriterleri karşılayan nesnelerin inşa edilmesi ve analiz edilmesi, “en büyük”, 
“en küçük” veya “optimal” nesneleri bulmak ve bu nesnelerin sahip olabileceği cebirsel yapılar gibi 
konular, bunlara örnek olarak gösterilebilmektedir. Analitik matematik, mühendislik, fizik ve bilg-
isayar biliminde kombinatorik için birçok farklı uygulama vardır.

 Kombinatorik; analitik birleştiriciler, kodlama teorisi, kombinatoryal tasarım, sayımsal 
kombinatorik, grafik teorisi gibi birtakım prensip uygulamalardan oluşmaktadır. Analitik birleştir-
iciler; büyük nesne kümeleri hakkında kesin nicel tahminler oluşturmak için kullanılan bir yöntem-
dir. Kodlama teorisi; kodların incelenmesi ve bunların belirli durumlarda çeşitli uygulamalar için 
kullanılmasıdır. Kombinatoryal tasarım; belirli tasarım türlerinde sonlu kümelerin yaratılması ve 
özelliklerinin incelenmesidir. Sayımsal kombinatorik; belirli nesnelerin bir dizi nesne kullanılarak 
oluşturulma yollarını inceleyen bir kombinatorik dalıdır. Grafik teorisi ise; nesneler arasındaki il-
işkileri modellemek için kullanılan diyagramlar olan grafiklerin incelenmesidir.

 Konigsberg köprü problemi, olası değer kombinasyonlarını tanımlamak ve ölçmek için 
kullanılan kombinatoryal yapıların yaygın bir örneğidir. Königsberg’in Yedi Köprüsü Problemi 
şudur: “Şehrin herhangi bir noktasından başlayıp, her köprüden yalnızca bir defa geçmek şartıyla 
bir şehir turu yapılabilir mi?” Anlaşılması basit olan bu probleme çözüm bulunamamıştır, neden 
bulunamadığı ise 1736 yılında ünlü matematikçi Leonhard Euler’in çözümüyle açıklığa kavuşmuş-
tur. Euler çözümünde kara parçalarını harflerle, köprüleri ise sayılarla işaretlemiştir. Çözümü ko-
laylaştırmak ve şekli daha sade hale getirmek amacıyla kara parçalarının noktalarla, köprülerin ise 
çizgilerle temsil edildiği ikinci bir şekil yani graf (çizge) çizmiştir. Graflar graf elemanı, noktalar 
düğüm, düğüme bağlı olan elemanların sayısı ise düğüm derecesi olarak adlandırılmak üzere soru, 
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grafın herhangi bir düğümünden başlayarak yedi elemanının her birini yalnız bir kere kullanarak 
dolaşma problemine dönüşmüştür. 1736’da Euler’in incelemeleri böyle bir gezintinin mümkün 
olmadığını kanıtlamıştır ve bu tür dolaşmayı mümkün kılacak grafların şu özelliklere sahip ol-
maları gerektiğini göstermiştir: Birleşik bir grafın bütün elemanlarını bir ve yalnız bir defa kulla-
narak dolaşmak için o grafın tek dereceli düğümlerinin sayısı eğer varsa iki olmalıdır. Tek dereceli 
düğümler dolaşmanın başlangıç ve bitiş düğümleridir. Grafta böyle düğümler yoksa dolaşmaya 
herhangi bir düğümden başlanabilmektedir.

 Çözümün temelinde yatan düşünce şudur: Bir düğüm, başlangıç ya da bitiş düğümü değilse 
o düğüme gelen kişinin turu tamamlayabilmesi için oradan ayrılması gerekecektir. Dolayısıyla bu 
tip düğümlerin çift dereceleri olmalıdır. Oysa tek dereceli bir düğüme, örneğin D düğümüne ikinci 
kez gelen bir kişi çıkış yolu bulamayacaktır. Dolayısıyla bu düğüm ya gezintinin bitiş düğümü ol-
malıdır ya da başlangıç düğümü olarak seçilmelidir ki ikinci gelişte çıkış yolu bulunabilsin. Buna 
göre tek dereceli düğüm sayısı ikiden fazlaysa gezinti tamamlanamayacaktır. Yürüyüşün sonunda 
başlangıç noktasına dönülebilmesi içinse bütün düğümler çift dereceli olmalıdır. Böylece, başlangıç 
ve bitiş düğümü aynı olan ve her bir elemanı sedece ve en az bir kez içeren turlara “Euler turu” ve 
Euler turu içeren graflara da “Euler grafları” denmiştir. Leonhard Euler’in bu araştırmaları matem-
atikte tamamıyla yeni bir dal olan graf teorisinin ilk teoremi ve topolojinin keşfinin habercisi 
olmuştur. Euler’in bu çözümü birbirinden farklı alanlarda kullanılmaktadır.

 Kombinatorik, grafik teorisi için de çok önem taşımaktadır. Grafik teorisi, uzaydaki nesnel-
erin grafikleri veya temsili ile ilgilenen bir matematik alanıdır. Grafikler, nesneler arasındaki il-
işkileri modellemek için geometri, bilgisayar bilimi ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bilgisayar 
biliminde, örneğin; grafikler genellikle bilgisayar ağlarını, hesaplama akışını ve web siteleri içindeki 
bağlantıların yapısını modellemek için kullanılmaktadır. Kombinatorik, grafiklerin numaraland-
ırılmasını incelemek için kullanılmaktadır. Bu, belirli bir uygulama veya model için kullanılabi-
lecek farklı olası grafiklerin sayısını saymak olarak görülebilmektedir.

 Kombinatorik, grafik teorisi için de çok önem taşımaktadır. Grafik teorisi, uzaydaki nesnel-
erin grafikleri veya temsili ile ilgilenen bir matematik alanıdır. Grafikler, nesneler arasındaki il-
işkileri modellemek için geometri, bilgisayar bilimi ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Bilgisayar 
biliminde, örneğin; grafikler genellikle bilgisayar ağlarını, hesaplama akışını ve web siteleri içindeki 



65

    
            
bağlantıların yapısını modellemek için kullanılmaktadır. Kombinatorik, grafiklerin 
numaralandırılmasını incelemek için kullanılmaktadır. Bu, belirli bir uygulama veya model için 
kullanılabilecek farklı olası grafiklerin sayısını saymak olarak görülebilmektedir.

 Konigsberg köprü probleminin, klasik ifadesinden farklı olarak her düğümün değişik 
renk veya isimlerle adlandırıldığı ve yeni köprülerin eklendiği çeşitleri de mevcuttur: Şehrin 
kuzey yakasında (A) Mavi Prens’in şatosu, güney yakasında (B) Kırmızı Prens’in şatosu, doğuda 
(D) Piskopos’un kilisesi ve ortadaki adada (C) bir han bulunmaktadır. Mavi Prens köprülerden 
istenen şekilde yürünemeyeceğini anlar ve gizlice sekizinci köprüyü yapmayı planlar. Köprüyü 
öyle bir yere yapmalıdır ki akşamüstü kendi şatosundan yürüyüşe başlamalı ve gezintisini handa 
tamamlayarak zaferini kutlamalıdır. Ancak Kırmızı Prens gezintiyi tamamlayamamalıdır. Mavi 
Prens sekizinci köprüyü nereye inşa etmelidir? Mavi Prens’in sekizinci köprüyü inşa etmesi Kırmızı 
Prens’i çok kızdırır. Handa tamamlayabileceği bir yürüyüşü olanaklı ve Mavi Prens’in yürüyüşünü 
imkânsız hale getirecek dokuzuncu köprüyü inşa etmek ister. Kırmızı Prens dokuzuncu köprüyü 
nereye inşa etmelidir? Piskopos ise bu köprü kurma yarışını endişeyle izlemektedir. Bu durum 
şehrin görüntüsünü bozmaktadır. Tüm gezintilerin başladığı yerde bitmesi için onuncu bir köprü 
yaptırmalıdır. Onuncu köprü nereye inşa edilmelidir? Çözümü ise şu şekildedir: Öncelikle şekil 
düğümleri renkli (han → turuncu, kilise → beyaz) olan bir grafa indirgenir. İlk soruda amaç orijinal 
çözümde de belirtildiği gibi tek dereceli düğümlerin sayının iki olmasını sağlamaktır. Tek dereceli 
düğümlerden biri başlangıç diğeri ise bitiş düğümü olacağına göre Mavi Prens’in sekizinci köprüyü 
kırmızı şato ile kilisenin arasına yapması gerekir. Böylece mavi ve turuncu düğümler tek dereceli 
kalarak başlangıç ve bitiş düğümleri olurlar. Dokuzuncu köprünün inşasında da aynı yöntem 
izlenir. Bu kez yalnızca kırmızı ve turuncu düğümler tek dereceli kalmalıdır. Turuncu düğüm zaten 
tek derecelidir. Mavi düğümün çift dereceli, kırmızı düğümün ise tek dereceli olmasını sağlamak 
için dokuzuncu köprü mavi şato ile kırmızı şato arasına yapılmalıdır.

 Kombinatoriklerin en bilindik temel örneklerinden biri ise sudoku oyunudur. Oyun  “rakam 
yerleştirme” şeklinde tanımlanabilmektedir. Oyuncular, “sihirli kare” diyagramındaki boşlukları 
belirli sütun ve satır değerleriyle doldurmaya çalışmaktadır. Sudoku bulmacaları, öğeler arasında 
simetri veya matematiksel / geometrik dengeye sahip nesnelerin düzenlemelerini inceleyen bir 
kombinatorik dalı olan kombinatorik tasarıma bir örnektir. Tüm sudoku çeşitleri için geçerli olan 
üç temel kural vardır: “Her satır, sütun ve bölgede tüm rakamlar bulunmalı ve bu rakamlar sadece 
birer defa yer almalıdır.”
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 Sonuç olarak; analitik matematik, mühendislik, fizik ve bilgisayar bilimi gibi dallarda ve 
konularda birçok farklı uygulaması olan kombinatorik yaşamımızda önemli bir yere sahiptir. En 
bilindik örneklerinden biri olan sudoku, her yaştan insanın oynayabileceği bir oyun olarak kombi-
natoriğin geniş kullanım alanlarının olduğunun göstergesidir.

KaynakçaKaynakça
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Çizge Kuramı ve Nörobilimde KullanımıÇizge Kuramı ve Nörobilimde Kullanımı
İdil Sakaoğlu 11/Kİdil Sakaoğlu 11/K

Çizge Kuramı Nedir?Çizge Kuramı Nedir?

 Her ne kadar günlük hayatımızın içinde olan bir düşünce olsa da, çoğumuzun duymadığı 
bir konu Çizge Kuramı. Bu nedenle Nörobilim ile olan ilişkisini açıklamadan önce çizge kuramının 
ne olduğuyla ilgili bir fikre sahip olmak ve tarihsel süreçte nasıl geliştiğini anlamak faydalı olacak-
tır. Basit düzeyde açıklamak gerekirse, çizge kuramı düğümleri ve düğümleri birbirine bağlayan 
kenarların oluşturduğu ağ yapılarını inceler. Bundan yola çıkarak çizge kuramının özünde ilişkiler, 
bu ilişkilerin yoğunluğu ve optimizasyonla ilgilendiğini söylenebilir. Günlük hayattan örnek ver-
mek gerekirse, Google Maps uygulamasında başlangıç ve varış noktalarının düğümlerle ve olası 
rotaların kenarlarla ifade edildiği bir ağ oluşturduğu görülmektedir. Facebook ve benzeri sosyal 
ağlarda kullanılan arkadaş ekleme sisteminde düğümlerin kullanıcıları, kenarların ise oluşturu-
lan arkadaşlık bağlantılarını temsil etmektedir. Bunun yanı sıra, Google gibi arama motorlarının 
aratılan kelimelere en uygun web sitelerini sıralaması ve internette arama geçmişine göre reklam 
önerisi sunması da çizge kuramıyla ilgilidir.

Königsberg KöprüsüKönigsberg Köprüsü

 Çizge Kuramı günümüzde kimya, teknoloji gibi birçok alanda kullanımı olsa da, teme-
li İsviçreli matematikçi Leonard Euler tarafından atılmıştır. Kuramın ortaya çıkmasını sağlayan 
problem Königsberg’i, günümüzde Rusya topraklarında bulunup Kaliningrad olarak anılan Prusya 
şehri, ve bu kentin içinden geçmekte ve şehri dört farklı bölgeye ayıran Pregel nehrini ele al-
maktadır. Euler’e sunulan problem ise şehrin belirli bir noktasından hareket edip şehri bağlayan 
yedi köprünün hepsini sadece bir kez geçerek bir rota oluşturup oluşturulamayacağıdır. Başlarda 
Matematikle hiçbir alakası olmadığını düşünerek soruyu görmezden gelse de sonradan matem-
atikçi bir arkadaşına yazdığı bir mektupta kendi ifade edişiyle ne geometri ne de cebir, hatta sayma 
bile problemi çözmek için yeterli olmadığı için problemle uğraşmaya başlamıştır. Soruyu çözmek 
için şehrin dört alanını düğümler ve köprülerin oluşturduğu yolları kenarlar temsil edecek şekilde 
bir graf oluşturmuştur.
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 İki düğüm aralarında ortak kenar paylaşıyorlar ise bu düğümler komşu olarak ifade edilme-
ktedir. Düğümlerin derecesi ise o düğüme bağlı olan kenarların sayısı, bir başka deyişle o düğüme 
komşu olan düğümlerin toplamıdır. Grafiğin derecesi ise o graftaki en büyük dereceye sahip olan 
düğümün derecesi anlamına gelmektedir. Problem iki farklı senaryo sunmaktadır, soruda hem 
başladığımız alanda bitirebilme (cycle) ihtimalini hem de iki farklı alanda bitirme (path) ihtima-
lini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Euler bir sonuca vardığında böyle bir yol bulmanın 
imkansız olduğunu kanıtladı. Genelleyerek eğer her kenardan bir kez geçilerek bir cycle oluştur-
mak istenseydi (Eulerian circuit) düğümlerin her birinin derecesinin çift olması ve derecesi sıfır 
olmayan her düğümün bağlantılı olması gerektiği kanıtlamış. Eğer her kenardan bir kez geçen ve 
farklı alanlarda başlanıp bitirilen bir yol (Eulerian path) oluşturmak istenseydi derecesi sıfır ol-
mayan her düğümün bağlantılı olması ve iki düğümün tek derecesi olup diğer düğümlerin çift 
dereceye sahip olması ya da her düğümün çift dereceye sahip olması gerektiğini göstermiştir. Eul-
er’in figürde gösterilen spesifik çözümü Çizge Kuramının oluşmasını sağlamıştır.

Çizge Kuramı ve NörobilimÇizge Kuramı ve Nörobilim

  Arkeolojik buluntulara dayanarak insanların tarih boyunca insan vücudu ve onun büyü-
leyici mekanizmasını anlayabilmek üstüne çalıştığı söylenebilmektedir. Ortaya çıkan hastalıklar ve 
yaşanan sakatlıklar sonuncu, insanlar iyileştirmek üzerine daha fazla yoğunlaşmış ve insan vücudu 
hakkında daha meraklı hale gelmiştir. Her ne kadar beyin bilimsel bir ortamda 1940larda incelen-
meye başlanmış olsa, tarihsel kanıtlar bu incelemelerin çok eski zamanlardan beri gerçekleştiğini 
göstermektedir. Eski zamandan günümüze kadar olan gelişme sürecinde ise diğer bilim dallarında-
ki ilerlemeler ve yeni bilgilerden de faydalanarak disiplinler arası bir araştırma haline getirilmiştir. 
Beyin üzerinde yapılan çalışmalara bakıldığında çoğunun beyindeki farklı bölümlerin birbiriyle 
ve hangi durumlarda nasıl çalıştıklarını incelediği görülebilmektedir. Çizge Kuramı de ilişkiler ve 
bağlantıları incelediğinden bilim insanları da bu kuramı kullanarak sinir ağlarının haritasını çıkar-
mayı amaçlamıştır. Sinir ağlarının analizi içinse fMR, fonksiyonel MR (işlevsel manyetik rezonans 
görüntüleme) tekniği kullanılmaktadır. MR cihazından farklı olarak fMR beyindeki aktif fizyolojik 
değişimler görüntülenebilmektedir. Vücutta herhangi bir yerde aktivite artışı o bölgenin oksijen 
tüketmesine neden olur. Beyinde de bu durum geçerli olduğundan fonksiyonel MR bir bölgede-
ki nöral aktivitenin artması sonucu oluşan oksijen ihtiyacını bağımlı olarak çalışır. Aktif olan bir 
bölgede oksijen sağlayan oksihemoglobin artarken, deoksihemoglobinin azalar, fMR ise bu iki 
molekülün arasındaki manyetik farklılıklardan faydalanarak sinyal oluşturur. fMR sinyalin beynin 
hangi bölgesinden alındığını milimetre düzeyinde gösterebildiği için daha detaylı ve karmaşık
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çizgeler oluşmasını sağlamaktadır. Sinir hastalıkları bir ağdaki kopukluk olarak düşünülecek olursa 
bu yöntem bu ağdaki eksikleri tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bu yöntem, 
orak hücrelerin sinir ağlarına verdiği zararları incelemek veya insan beynine benzer nedenleme 
yetisine sahip olan bir yapay zekâ oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir. fMR sayesinde elde 
edilen veriler işlenirken çizge yapısı olarak gösterilse de bağlantıları ve komşuluk ilişkilerini in-
celeyen matris yapılarında ifade edildiğine daha sık rastlanmaktadır. Her ne kadar bu bağlantılarla 
ilgili kesin genellemeler yapmanın ne kadar doğru olduğu tam olarak bilinmese de insan beyninin 
çalışma mekanizmasını anlamamız açısından önlemi bir gelişme olduğu söylenebilmektedir.

KaynakçaKaynakça
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Doğal Sayıların Toplamını, 1+2+3+…=-1/12’yi, AnlamakDoğal Sayıların Toplamını, 1+2+3+…=-1/12’yi, Anlamak
İris Yazıcı 10/Dİris Yazıcı 10/D

 Ramanujan sonlu hayat içinde sonsuzluğa en çok yaklaşabilmiş insanlardan biri. Hiç 
matematik eğitimi almamış, hayatı boyunca bir ispat nasıl yapılır öğrenmemiştir. Ancak sıra dışı 
çalışmalar yapmış, bunları profesyonel matematik dünyasına 
duyurmak için çok çabalamış, düzinelerce matematikçiye mekt-
up yazmıştır. En sonunda 1913’te Hardy’ye yazdığı meşhur me-
ktupla İngiltere’ye çağırılmıştır. 1920 yılında sadece 32 yaşında, 
veremden öldüğünde arkasında formüllerle dolu defterler bırak-
mıştır. Bu formüllerin doğru olup olmamasından daha önemli 
olan konu, bu formüllerin olağanüstü derecede özgün olması, 
hayranlık uyandıracak bir hayal gücü sergilemesidir. İnsan beyni-
nin gücünün nerelere kadar uzanabileceğini şaşkınlık ve biraz da 
korkarak izlersiniz bu formüllere bakarken.

Yukarıdaki ifade Ramanujan’ın 1913 yılında Cambridge’e yazdığı mektuptan alınmış.

 Fakat doğal sayıların toplamını içeren bu dizinin sınırsızca büyümesi gerekmez mi? Öy-
leyse herhangi bir değere, hele de negatif bir değere nasıl eşit olabilir? 
Ramanujan’ın izlediği yol şu şekildeydi:

Yani,
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 Ancak bu durum hala gerçekçi görünmüyor olabilir. Çünkü sonuçta bu dizilerle bazı işlem-
ler yapıyoruz. Onları birbirleriyle toplamakta ya da birbirinden çıkartmakta, sağa sola kaydırmakta 
özgür müyüz? Sonsuzla oynamaya kim izin veriyor?

 Yakınsak olan yani bir değere gittikçe yaklaşan dizilere, normal eşitliklere uyguladığımız 
kuralları uygulayabiliyoruz çünkü bu dizilerin bir değere eşitlenebileceğini biliyoruz. Nasıl mı? 
Örneğin,                          . Sıfırdan bire doğru bir yolculuğa çıktığımızı, önce yolun yarısını git-
tiğimizi, daha sonra da her seferinde kalan yolun yarısını gittiğimizi, bunu her nasılsa sonsuza ka-
dar sürdürdüğümüzü düşünelim. 1’e oldukça fazla yaklaştığımız açıkça görünüyor. Ama bir değere 
yaklaşmak, nasıl eşit olmak demek olabilir? Bu dizinin 1’e eşit olduğunu söylerken bunu hiçbir 
zaman elimizdeki toplama işlemini sonsuza kadar götürerek yapamayız. Sonsuz terimli bir dizinin 
değerini bulmaya çalışırken sınırlı sayıda terimi toplarız ve eleman sayısı arttıkça bu toplamların 
nereye yaklaştığını anlamaya çalışırız. Peki yaklaşmaktan kasıt nedir? Toplama işlemine devam 
ettikçe elimizdeki sonuç ve 1 arasındaki uzaklığın gittikçe azalması anlamında değildir sadece. 
Sonuçta, toplamaya devam ettikçe elde ettiğimiz sayı ile 2 ve daha pek çok sayı arasındaki uzaklık 
da gittikçe azalmaz mı? O halde 1’i özel kılan şey, bu toplamın en çok ona yaklaşmasıdır. Daha 
açık bir deyişle, 1’in çevresinde istediğimiz kadar küçük bir aralık seçebiliriz ve bu aralık ne ka-
dar küçük olursa olsun, yeteri kadar toplamaya devam edersek, mutlaka o küçük aralıkta kalacak 

bir değer buluruz. Sonsuz bir toplamın bir değere eşit 
olarak tanımlanmasını bu şekilde açıklayabiliriz ve bu 
yüzden, bir değer eşitlediğimiz yakınsak olan dizilere 
normal aritmetik işlemlerimizi uygulayabiliriz. Oysa 
hiçbir değere yaklaşmayan yani ıraksak olan dizileri, 
özellikle de sonsuza eşit görünen dizimizi herhangi bir 
değere, bildiğimiz anlamda eşitleyip işlem yapamayız. 
Çünkü sonsuza bir şey ekleyip çıkarmak, sonsuzdan 
sonsuzu çıkarmak… bunların hiçbiri mantıklı veya en 
azından kurallara uygun gelmiyor.

 Aslına bakılırsa doğal 
sayıların toplamına ilk bakışta, 
bunun hiçbir şeye yaklaşmadan 
sınırsızca büyüyen bir dizi olduğunu 
görebiliyoruz.
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 Ama matematik bazen kuralların dışına çıkmaktır. Ramanujan’ın yaptığı da buydu. Yani 
onun bulduğu sonuç, dizinin yakınsak olması ön koşuluna dayanıyordu. 

 Eğer doğal sayıların toplamını içeren dizi yakınsaksa, -1/12’ye eşittir. Bu durumda, dizinin 
herhangi bir değere yaklaşmadığını yani yakınsak olmadığını göz önünde bulundurarak bu sonu-
cun yanlış bir koşula dayandığını, normal şartlar altında geçerli olamayacağını söyleyebilir ve bu 
sonucu unutabiliriz…

 Ama başka yol ve bakış açılarından da aynı sonuca ulaşılabileceğini görmek, bu sonucun 
anlamını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır. 

 Zeta fonksiyonu 19. yüzyılın ortasında Bernhard Riemann tarafından geliştirilmiştir. 
Fonksiyon şöyle ifade edilir:

 Riemann zeta fonksiyonunun tanım kümesi s>1’dir. Tanım kümesi reel kısmı 1’den büyük 
olan tüm kompleks sayıları içerir. Bütün kompleks sayılarda tanımlı olmamasının nedeni 1 ve 1’den 
küçük değerlerde dizinin ıraksak olmasıdır. Örneğin, s=2 için dizi yakınsak ve       ‘ya eşittir. s=1 
içinse cevap sonsuzdur ve fonksiyon, bu yüzden tanımlı değildir. Peki ya reel kısmı 1’den büyük 
kompleks sayılar, onlarda bu dizi her zaman yakınsak mıdır? Evet. Örneğin, 2+i ’yi ele alalım. Diz-
inin toplamını içerdiği kesirlerden bir tanesini, örneğin 1/2’yi alacak olursak,
olur. Böylece sayının büyüklüğü değişmeden sadece bir miktar döndürülmüş olur. Bu işlem dizide-
ki her kesir için yapılıp her biri uç uca eklendiğinde, s=2’deki büyüklüklerle aynı ama döndürülmüş 
bir büyüklük, yani kompleks bir sayı elde ederiz. Yani reel kısmı 1’den büyük olan kompleks s 
değerleri için de dizi yakınsak ve fonksiyon tanımlıdır.
 Yandaki grafik Rieman zeta fonksiyonuna ait ve 
Re(s)>1 değerlerini gösteriyor ama sanki grafiğin bir parçası 
eksik gibi görünüyor…

 Aslında yarısı verilen bir grafiği tamamlamanın 
sayısız yolu vardır. Ancak zeta analitik bir fonksiyon ve biz, 
çizeceğimiz yeni parçanın da onun gibi analitik olmasını 
istiyoruz ve bu şarta uygun tek bir çözüm var. Analitik bir 
fonksiyonun grafiğinde, bir noktada fonksiyonun sonsuz kez 
türevini alabiliriz ve sadece bir noktanın verdiği bu bilgiye 
dayanarak yazabileceğimiz bir Taylor serisi, belirli bir aralık-
ta veya fonksiyonun tamamında orijinal fonksiyonumuzla 
örtüşecektir. Grafik analitik olarak devam ettirildiğinde elde 
edilen şekil ve tanım kümesi genişletilmiş fonksiyon aşağı-
daki gibi oluyor.
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 Ve bu grafikte, s=-1, -1/12’ye 
gidiyor. Elimizdeki zeta fonksiyonuna 
-1’i koyarsak

                             eşitliğini 
elde ediyoruz. Ama -1/12’nin hala ori-
jinal zeta fonksiyonundaki toplama eşit 
olduğunu söylemek tam olarak doğru 
değil çünkü -1/12, bizim grafiğimizin 
analitik olarak devam ettirilmesi sonu-
cu ortaya çıkmış yeni bir ürün.

 Peki, Ramanujan’ın -1/12’si ve buradaki -1/12 arasındaki bağlantı nedir? Görünürde bu ka-
dar farklı yollardan aynı sonuca ulaşılmış olması -1/12’nin ilk başta düşündüğümüzden daha derin 
bir anlamı olduğunu gösterir. İki yoldaki ortak nokta normalde değeri sonsuz olan bir diziyi sanki 
yakınsakmış gibi bir değere eşitlemek. Sonuç olarak doğal sayıların toplamı hala sonsuz ama eğer 
ona bildiğimiz anlamda bir değer atamak istiyorsak bu -1/12 olur.

KaynakçaKaynakça
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Matematik SavaşlarıMatematik Savaşları
Kaan Özcan 10/DKaan Özcan 10/D

 Matematik, her ne kadar karmaşık işlemler ve formüllerden ibaret gözükse de, oluşumun-
dan günümüze kadar matematiğe adanmış hayatları düşünürsek, ardında evrene ve hayata dair ne 
denli sırları olduğunu anlayabiliriz

 Yıllar boyunca okul sıralarında formüllerini işlediğimiz matematikçilerin hayatlarına dair 
bilgi sahibi olmak işin içine merak ve büyük ilgi katıyor.

Geçmişi günümüze taşıyan ve birçok bilimsel alanda gelişmemizi sağlayan döneminin “Matem-
atik Mafyası” Bernoulli ailesi, Newton-Leibniz rekabeti ve Tartaglia’nın mağduriyetinden bahsedip 
ünlü matematikçilerin hayatlarına ve tartışmalarına değineceğim. 

Bernoulli AilesiBernoulli Ailesi

 3 kuşak boyunca matematikçi olan bu aile, 18. Yüzyıl matematik camiasına adeta hük-
mederek isimlerini günümüze kadar taşımışlardır. Birçok seçkin matematikçiye sahip olan bu aile-
nin geçmişi uzun yıllar boyunca genetikçiler tarafından incelenmiştir. Günümüzde, her aile mut-
laka aralarından bir kişinin ünlü bir matematik profesörü olmasının hayalini kurmuştur. Bir kişi 
bile bir aile hatta bir memleket için bu kadar önemli olabilecekken, tek bir ailede 3 nesil boyunca 
matematik dehası yetişmesi bir rüya gibi birçoğumuz için. Matematik ve mekanik fiziğine büyük 
izler bırakmışlardır. Bu aile, diferansiyel ve integral hesabının gelişip uygulamaya konulmasıyla 
tüm Avrupa’da yayılmasını sağlamışlardır. Euler, Leibniz gibi ünlü isimlerin çalışmalarının de-
vamını getiren Bernouilli ailesi aslında zengin bir tüccar ailesiyken bu düzeni bozan Johann ve 
Jacob kardeşler olmuştur. Bu iki kardeş, matematik dünyasına adım atarak tüm ailenin kaderini 
değiştirmişlerdir.
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 Matematiğe çok bağlı olmaları beraberinde bazı sorunlar getirmiştir. Aile içindeki kıyasıya 
rekabetleri azim ve hırsla beraberinde çok fazla kavga ve anlaşmazlığa yol açmıştır. Aralarındaki 
mektuplaşmaların fazlasıyla argo ve tartışma içerdikleri söylenmektedir. 

 Daniel Benoulli ve babası Johann Benoulli aralarında kavgalar ve büyük anlaşmazlıklar 
gerçekleşmiştir. Daniel Bernoulli yıllar boyunca sürdürdüğü çalışmalarını 1738 yılında “Hydrody-
namica” adlı eserle yayımladı. Johann Bernouilli bu kitaptan bazı fikirleri çalarak kendi eserinde 
göstermiştir. Eserinin yayımlanma tarihini Daniel’in eserinden yedi yıl önceymiş gibi göstermesi 
oğlunun babasını hırsızlıkla suçlamasına sebep olmuştur. 1734’te Fransız 

 Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen bilim yarışmasında Baba ve oğlun birinciliği 
paylaşmaları Johann Bernouilli için “utanç” kaynağı olmuş ve akademiye oğluyla kendisini eşdeğer 
tuttukları için çok sinirlenmiştir. Oğlunun bu durumu normal karşılamasını saygısızlık olarak ka-
bul eden Johann, oğlunun tüm kutlama hayallerini öfkesiyle kabusa dönüştürür ve Daniel’in tebrik 
edilme beklentisi sert bir kavgaya dönüşmüştür. Olay, Daniel Bernoulli’nin evden atılmasıyla son-
lanmıştır. Bernouilli ailesinde tartışma, ağır mektuplaşmalar, evden atılma, bilgi hırsızlıkları gibi 
birçok tatsızlık yaşanmıştır.

 Diğer bir çekişme ise çalışmalarını Newton ve Leibniz arasında gerçekleşmiştir. Leibniz 
dijital hesaplama sistemine katkısı ve günümüzde kullanılan formülleri yanı sıra bir filozof ve 
hukukçuydu. Günümüzde diferansiyel ve integral hesaplamalardaki gösterim biçimleri ve matem-
atiksel işlemlerin sembolleri Leibniz’e dayanır.

 Newton’la aralarında geçen olay ise diferansiyel ve integral hesaplamalarında her ikisinin 
de öne çıkma isteği ve buluşun ilk kime ait olduğuydu. Bu itibar savaşında diferansiyel hesabı ilk 
keşfeden Newton olsa da ilk kullanıma sokan ve yayımlayan Leibniz olmuştur.1715’te Leibniz’in 
Newton’a ithafen çalışmalarını felsefe ve tanrıbilim açısından sert bir dille eleştirerek tartışma yeni 
bir boyut kazandı ve ikili arasında geçen anlaşmazlıkta matematikten çok teodise gibi dini konu-
lara yönelinildi. Mektuplaşmalar Galler prensesi Carolina aracılığıyla gerçekleşiyordu. Suçlamalara 
karşı Leibniz’e yanıt veren Newton’un yandaşı Clarke oldu.

Isaac Newton Gottfried Leibniz
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 Günümüzde formülün kime ait olduğu hala tartışma konusu olarak geçse de hiç değişmey-
ecek olan gerçek her iki bilim insanının da matematiğe yapmış oldukları büyük katkılardır.

Tartaglia-Gerolamo Cordano- Lodovico FerrariTartaglia-Gerolamo Cordano- Lodovico Ferrari

 Matematik hayattır, hayatın ta kendisidir deniyor lakin 
matematiğin söndürdüğü hayatlar da var. En iyi matematikçileri bile 
buluşuyla hayrete düşüren ancak beş parasız ve itibarsız hayata veda 
eden Niccolò Fontana bunun en güzel örneği. Savaşta yaralanarak 
konuşma bozukluğu geçiren matematik dehası savaştan sonra 
kekeme anlamına gelen “Tartaglia” lakabına sahip olmuştur. 

 Tartaglia ilk başta, Bologna Üniversitesi’nin yarışmasında 
bulduğu formülle tanınmaya başladı. Zorlu yarışmayı hiç görülmemiş 
bir formülle kazanması matematik dünyasını hayrete düşürdü. 
Formül, kübik eşitliklerinin genel cebirsel formülüydü. Böylesine önemli çözümü 16. Yüzyıl 
rekabetçi ve acımasız Rönesans İtalya’sında çalınmaması için şiir şeklinde kodlayarak sakladı. Her 
ne kadar hazine değerindeki bu formülü saklamayı başarmış olsa da formülü bilen tek kişi o değil-
di. Çok yakında hayatının hatasını yapacaktı: Formülü sır olarak Rönesans adamı ve matematikçi 
Cordano’ya vererek. 

 Cordano, çözümü sır olarak tutacağına söz vererek Tartaglia’nın güvenini kazanmıştı. Ah 
be Tartaglia! O zamanlar “Söz uçar, yazı kalır” cümlesini söyleyen atalarımız daha ortalıkta yoktu 
sanırım. 1545 yılında Cordano, asistanı Lodovica Ferrari’nin yardımıyla önsözünde Trataglia’nın

Niccolò Fontana Tartaglia



77

    
            
formülünün bulunduğu “Ars Magna” kitabını yayımlamıştı. Ferrari, Tartaglia’nın kübik çözümünü 
gördüğü zaman onu dördüncü dereceden denklemlerine uyarlayabileceğini düşünüp yeni bir 
formül üretti.

 Zannedersem, Tartaglia önsözleri okumayı seviyordu ki kitabı açmasıyla on yıl boyun-
ca Cordano’yla sürecek olan kavga planlarını başlatması bir oldu. Bazı kaynaklarda ise formülün 
önsözde bulunmadığı, sadece kitabın içeriğinde bulunduğu söylenmektedir.  Tartaglia, toplum 
önünde ve mahkemelerde “Ars Magna” yazarını şiddetle suçlarken, Cordano ise Scipione del Fer-
reiro’nun kübik denklemler için kısmi çözüm yolunu kullanmayı bahane etti. Böylelikle Tarta-
glia’nınkinden daha eski tarihli bir çalışmayı kullandığını ve sözünü bozabileceğini düşünerek 
kendisini savunmuştur. Sonrasında, Ferrari, soyadının hakkını vererek hızla kendisini üçüncü ve 
dördüncü denklemler üzerinde geliştirip Tartaglia’yı halk önünde münazaraya çağırdı. Tartaglia ilk 
başta kabul etmiş gözükse de münazaraya katılmadı ve itibarı sarsıldı (bazı kaynaklarda ise Tarta-
glia’nın teklifi kabul edip tartışmayı Ferrari’nin kazandığı söylenmektedir).

 Tartaglia’nın üçüncü dereceden denklemlerin formülünü bulması ve “Tartaglia Üçgeni” 
gibi matematiğe katkılarına rağmen hayatının son zamanlarında fakir oluşu da bir trajedi örneği.
Günümüzde hala üçüncü denklemlerin formülü genellikle “Cordano formülü” olarak bilinmek-
tedir. John Nash’in “Matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” sözüne rağmen matematiği 
birçok insandan daha çok bilen Cordano ve Tartaglia arasında da adaletten eser olmaması makale-
mi güzel bir ironiyle bitirmemi sağladı. Matematikçiler her ne kadar kendi soyut dünyalarında bil-
ime odaklansalar da, insanoğlu maalesef ki bencillik ve hırs gibi içsel engellerini aşamıyor. Kısaca, 
matematik birçok olayı çözebilse de matematikle uğraşan insanlar dahi adaletsizliği çözmüş değil. 
İnsan, hep insan. 

Tartaglia Üçgeni
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Matematik Mitolojik Bir Kahraman Olsaydı...Matematik Mitolojik Bir Kahraman Olsaydı...
Duru Koçbaş 11/KDuru Koçbaş 11/K

 Tarih, yüzyıllar boyunca birçok farklı milletle, savaşla, göçle karşı karşıya kalmıştır; onlar 
tarafından yazılmıştır harf harf, satır satır. Her milletin ayrı bir düşünce, inanç sistemi olmuştur; 
onların davranışlarını, hayatlarını, hatta kaderlerini şekillendiren. Hala günümüzde bile, attığımız 
her adım, verdiğimiz en ufak karar dahi inançlarımıza göredir aynı geçmiş zamanlarda olduğu gibi. 
Çocukluğumuzdan başlar bu serüvenimiz. Masallar, sürükler bizlerin zihnini oradan oraya. Külke-
disi’ndeki ışıl ışıl elbiseli peri ile başlarız inanmaya, bizlerden üstün güçlerin olduğuna. Çizgi filmler 
izleyerek atılırız sihirli dünyaların, evrenlerin derinliklerine. Büyüdükçe ise küçük yaşlarımızdan 
beri zihnimize işlenen bu kodlar şekillenir iyice, hatta öyle ki bu bilinçaltımıza kazınmış düşünce 
sistemleri, inançlar dinlere bile dönüşebilirler.  

 Milattan önceki tarihlerde yaşamış kişilerin de kendilerine göre destanları, masalları vardır, 
günümüzde mitoloji olarak adlandırılan. Dünya üzerinden gelip geçmiş her toplumun kendisine 
ait birer mitolojisi olmuştur, o milletin insanlarını bir arada tutan. Korkutmuştur bazıları insanları; 
onları yaşadıkları yerden ayırmamak ve kendilerinden ziyade halkları için faydalı işler yapmaya 
mecbur bırakma amacı güderek. Bazıları ise kendilerini savunmasız, aciz hisseden kişilerin tu-
tunacağı tek dal olmuş; onları hayata bağlamış, umut dolu bir hayale dalmaya davet etmiştir.  

 Yüzyıllardan beri insanlığın başından eksik olmayan bir diğer kavram da matematiktir. 
Yaşamın bir parçasıdır. Günümüz dünyasının biçimlenmesinde en büyük etkisi olan şeydir belki 
de. Aldığımız oksijen kadar değerlidir hatta, ne kadar birçok kişiye böyle gelmese de durum. 

 Öğrencilerin çok ama çok büyük bir kısmının başının belasıdır matematik. Sınavlarıy-
la olsun, ödevleriyle olsun moralini bozar çoğu öğrencinin. Hatta öyledir ki bazıları ruhunun 
emildiğini dahi hisseder matematikle baş başayken. Bu açıdan da aynı kendisi kadar eski olan mi-
tolojilerden farklı farklı yaratıklara benzerliği olduğu söylenebilir. Özellikle yerli Amerikan mi-
tolojisinin öne çıkan isimlerinden Wendigo’yla benzerliği matematikle başı ciddi anlamda dertte 
olanlar açısından fazlasıyla çoktur. “Wendigo”, otuz yedi farklı yazım ve okunuşa sahip olmakla
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beraber, Kızılderililerin zamanında korkulu rüyası olmuştur. Zorlu geçecek kış aylarına yemek 
hazırlığının doğru düzgün yapılması; kimsenin, özellikle de avcıların işlerinden kaytarmaması 
üzerine kabile liderleri tarafından anlatılmıştır uzun süreler boyu onun efsanesi. Yaklaşık dört 
buçuk metre uzunluğunda olduğuna inanılan Wendigo, bol kemikli ve kanlı bir görünüme sa-
hiptir. İnsanın tüylerini diken diken eden bir yamyamdır. Anlatılanlara göre, yamyamlık yapmak 
bireylerde bir lanetlenmeye yol açmakta ve onları bu korkutucu canavara dönüştürmektedir. Kendi 
türü olan insan etinden beslenen bu yaratık soğuk havalara aittir. Karanlık ve eksilere düşmüş 
derecelerdir onun doğal ortamı. İnsan etine karşı olan aşırı doyumsuzluğu ile tanınmaktadır, çoğu 
kişi tarafından. Fazlasıyla hızlıdır aynı zamanda Wendigolar. Bu ürkütücü yapısından dolayı ise 
günümüzde dahi insanların kabuslarına girmektedir. Hatta o kadar büyük bir etkisi olmuştur ki 
geçmişten günümüze gelinceye dek, “Wendigo Psikoz” olarak adlandırılan bir psikolojik rahatsı-
zlık bile çıkmıştır ortaya. Son birkaç yıldır pek bu durumdan muzdarip olduğuna inanan birey 
olmasa da bir zamanlar kendilerinin birer Wendigo’ya dönüştüklerini, insan etine aç olduklarını 
söyleyenler olmuştur. Ancak psikoloji alanında uzmanlaşmış kişilere göre böyle bir durum olma-
maktadır; yani ne kadar eskilerde gündeme gelmiş olan bir durum olursa olsun kanıtlanabilirliği 
bulunmamaktadır. 

 Uzun lafın kısası, matematik korkulu rüyası olanlar matematiği böyle bir yaratık olarak 
görebilirler. Hele ki ne kadar çalışırlarsa çalışsın yapamadıkları bir sınavdalarken ya da uzun saatler 
süren bir ödevi yapmaya çalışırlarken; yavaş yavaş bir depresif hal ele geçirir ruhlarını. Matematikle 
barışık olmayanlar için sayılardan ibaret olan bu ders bir çin işkencesinden veya yerli Amerikan 
mitolojisindeki Wendigo’dan farksız değildir ne yazık ki.

 Öte yandan, matematikle arası iyi olan birisi için durum çok ama çok 
daha farklıdır. Matematik kafası olanlar; soru çözmekten, sayılarla uğraşmaktan 
fazlasıyla zevk alırlar. Hatta öyle ki hayatlarını matematiğin bol olduğu bir yöne 
doğru filizlendirirler. Onlara göre bir tanrı, tanrıçadır matematik. Slav mitolo-
jisindeki Gamayun’a benzetilebilir, neticede “Gamayun” bilgeliğin sembolüdür 
Slavlara göre. Aynı zamanda da ünlü mü ünlü Yunan mitolojisinin önemli isim-
lerinden olan Apollo olarak da tanımlanabilir matematik.

 Aynı bakış açısının bir başka yönüyle de ele alacak olursak durumu, 
matematiği tanımlamak için mitoloji alanından önümüze çıkan ilk isim 
Apollo’dan başkası olamaz muhtemelen. Roman mitolojisinde de ismi ko-
runmuştur bu güçlü Yunan tanrısının. Simgelediği şeylerden başlıca gele-
ni güneştir. Tanrılığını yaptığı diğer alanlar ise; bilgelik, müzik, şiir, sanat, 
kehanetler, okçuluk, veba, tıp ve ışıktır. Şu karanlık dünyada yönümüzü 
bulmamızı sağlayan bilgeliği ve ışığı matematiğin sağladığını göz önünde 
bulunduracak olursak niye Apollo’nun matematiği anlatmaya fazlasıyla 
uygun olduğunu görebiliriz açık bir şekilde.

 Dünya mitolojisinde tabii matematiği seven bakış açısının düşüncelerini anlatabilmek için 
daha birçok farklı tanrı ve tanrıça bulunmaktadır; aynı matematiğe fazlasıyla uzak olanların duygu-
larını ifade edebilmek için de bir sürü birbirinden özel korkutucu figürün bulunması gibi. Matematiğe 
yakın olanların hislerine tercüman olma potansiyeli olan diğer önemli isimlere kısa kısa değinecek,
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örnekler verecek olursak ise; İnka medeniyetinden İnti’yi, İnuit halklarından İgaluk’u, Aztek İm-
paratorluğu’ndan Tonatiuh’u, Japon mitolojisinden Amaterasu’yu, Japon Budizm’inden ise Fu-
do-Myoo’yu ve yine Yunan’dan Athena’yı söyleyebiliriz.

 Tabii bakış açıları arasında çıktığımız bu gezintiyi matematik için önemli olan ve mito-
lojinin de içinde bulunan isimlerden bahsetmeden bir yere götüremeyiz, değil mi? Özellikle de 
“Sayıların Babası” olarak bilinen Pisagor’a değinmezsek bu büyük filozofa büyük bir saygısızlıkta 
bulunmuş oluruz.

 Pisagor, milattan önce 571-497 yılları arasında yaşamış matematiğin ve felsefenin önde ge-
len isimlerindendir. Kendisi ‘Pisagor Teoremi’ başta bulunmak üzere matematik alanına birçok 
katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda da kendisini bir ‘filozof ’ ya da başka bir deyişle bilgi aşığı 
olarak tanımlayan ilk kişidir, söylenenlere göre. Ruhun ölümsüzlüğüne, yani reenkarnasyona, 
inanan Pisagor; Apollo’nun oğlu olarak da bilinmektedir. Esrarengiz bir şekilde dünyaya geldiği 
düşünülmekte olan bu ünlü düşünür, zamanının çoğunu etrafındaki ilginç inançlara, geleneklere 
ve tabii matematiğe ayırmıştır. Matematik evrenine ve felsefeye kattığı değerler paha biçilemezdir.

 Her insan bir başka görür dünyayı, değil mi? Her bir kişinin kendine özgü bir stili vardır 
hayatı yorumlamakta. Eh, tabii bu farklılıklar bireylerin kişiliğini, hayattan beklentilerini de etkiler. 
İşte tam olarak da bu nedenden ötürü kimimiz yazarlığa, sanata yönelirken bir diğerimiz mühendis-
liğe, doktorluğa, hukuka bir başkamız ise spora yönelir. Vaziyet böyle olunca da doğal olarak okul-
da mecburi olarak gördüğümüz dersler hakkındaki düşüncelerimiz de ona göre şekillenmiş olur.
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Elbette, bu derslerden biri olan matematiğe de yorumuz değişir. Kimimiz sevgiyle, anlayışla yak-
laşır aynı bizlerin hayatını şekillendirdiği gibi tarihi de şekillendirmiş olan matematiğe; kimimiz 
ise korkuyla, tiksintiyle bakar, anlayamaz bir türlü onu ki pek anlamak da istemez bir kısmı. O 
sırada bazımız ise matematikle el ele verir; yalnızca kendi şekillenmez, matematiği de şekillendi-
rir bir yandan. Aynı zamanında Pisagor gibi birçok farklı matematikçinin yaptığı gibi. Seven ve 
işkence gibi hisseden diye ayırabileceğimiz iki kategori arasında bir taraf günden güne yaklaşırken 
ona, diğer kısım soğur onunla her geçirdiği saatte ondan. Yapabildiğine ya da yapamadığına inanır 
insan, şartlanır adeta. Geleceğimizi etkiler gerek hayattan aldığımız gerek okulda gördüğümüz her 
bir derse karşı olan hissimiz, düşüncemiz, inancımız. Aynı inançların zamanında tarihi şekillen-
dirdiği gibi biçimlendirir bizleri de yavaş yavaş, yıllar içerisinde bu durum. Yaşamımız akar gider 
inançlarımızın etrafında biz farkına dahi varmadan. Aylarımız, hayatlarımız kayar ellerimizden 
bizler farklı farklı şeylere inanmakla meşgulken. Günlerimiz geçer biz daha idrakına varamadan 
matematik ile. Ne kadar sevmese de bazıları, fark ettirmeden girer matematik yaşamlarına. Hatta 
öyle diyebiliriz ki her insan ister istemez matematik solur oksijen ile birlikte…

KaynakçaKaynakça

https://www.hinduwebsite.com/divinelife/pythagoras/pythogoras.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
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Leonhard Euler’in Basel Problemi’ne Çözümünün Modern Türkçe AnlatımıLeonhard Euler’in Basel Problemi’ne Çözümünün Modern Türkçe Anlatımı
Ural Can Şahin 12/BUral Can Şahin 12/B

 Pozitif doğal sayıların karelerinin çarpmaya göre terslerinin toplamı nedir? İlk başta 
bir çocuğun bile “sonsuza kadar artarak devam eder” diyerek cevaplayacağı gibi dursa da Basel 
Problemi 90 yıl boyunca matematikçileri hayrete düşürmüştür. Bu soruyu açıklığa kavuşturmak 
için Leonard Euler gibi bir deha gerekmiştir. 300 yıl boyunca doğruluğunu koruyan bu formül 
günümüzde hala inceliğini ve güzelliğini kaybetmeden, bütün ihtişamıyla bizi hala büyülemekte-
dir. Bu yazıda Euler’in bu probleme sadece yirmi yedi yaşında ürettiği çözümü günümüz terimleri-
yle (daha doğrusu Euler’in zamanında adlandırılmamış ya da farklı sınıflandırılmış olan metot-
ların modern lügatimizdeki karşılıklarıyla) basitleştirilerek anlatılmıştır.

1. Giriş1. Giriş

  Basel problemi 1644 yılında Pietro Mengoli’nin aşağıdaki ifadeyi ortaya atması ve bu son-
suza giden ifadenin toplamının ne olacağını sorusunu sorması ile başlamıştır.

 Bu soru ünlü matematikçi Leonhard Euler tarafından 1734 yılında çözülene kadar tam 90 
yıl boyunca matematikçileri cevapsız bırakmıştır. Tabii ki bugün biz bu ifadenin       eşit old-
uğunu güvenle söyleyebiliriz. Euler’in aksine biz bunu bilgisayarlarımız sayesinde hem işlemsel 
bir kesinlikle, hem de Euler’in yaptığı gibi eşitlikler ve çevrimlerle kanıtlayabiliyoruz. Tabii ki Eu-
ler’e göre başka bir avantajımız, Kalkülüs’ün çok daha gelişmiş bir haline sahip olmamızdır. Hat-
ta Euler’in dönemindeki Kalkülüs’ün günümüz kalkülüsünden ne kadar ilkel olduğunu hakkında 
bazı örnekler verebiliriz. Örneğin şu an bizim rahatlıkla kullanarak üstteki ifadeyi çözüme ulaştır-
mamızı sağlayan Limit kavramının atası sayılabilecek Logaritmik Eğri kavramı 1686’da Leibniz 
tarafından ortaya atılmıştır. (1) Başka bir örnek, pek çoğumuzun ortaokulda tanıştığı ve bu çözüm-
de kullanacağımız faktöriyel kavramıdır. Faktöriyel kavramı 1729 yılında Euler tarafından Gamma 
fonksiyonundan türetilmiştir. Euler bu sınırlamalarını aşamayınca, Basel Problemi’ni çözmek için 
kullanacağı çoğu metodu (Kalkülüs’ün temellerinden bazılarını) kendisi üretmek zorunda kal-
mıştır. Nitekim Kalkülüs’ün bu ilkel formuyla ortaya çıkarılan çözüm hiçbir şekilde küçümsenecek 
ya da yavana atılacak bir şey değildir. Bu soru ve çözümü insanlığın şu an üstüne basarak kurduğu 
imparatorluğunun yapıtaşlarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yazıda inceleyeceğimiz çözüm 
ilk bakışta Leonhard Euler’ in 1734’te St. Petersburg’da sunduğu çözüme çok benzemese de aslın-
da sunduğu çözümün günümüzün Kalkülüs bilgisine uyarlanmış ve basitleştirilmiş bir halidir. Bu 
yazıda inceleyeceğimiz çözüm 4 aşamalı olacaktır. Biz de Euler in adımlarını takip ederek öncelikle 
aynı fonksiyonu iki farklı polinom şeklinde ifade ederek başlayacağız (2).

2. Sin(x) Fonksiyonunun Lineer Faktörleri ile İfadesi2. Sin(x) Fonksiyonunun Lineer Faktörleri ile İfadesi

 Bu bölümde amacımız sin(x) fonksiyonunu üzerinde daha kolay bir şekilde işlemler yapa- Bu bölümde amacımız sin(x) fonksiyonunu üzerinde daha kolay bir şekilde işlemler yapa-
bileceğimiz bir polinom şeklinde ifade etmek olacaktır.bileceğimiz bir polinom şeklinde ifade etmek olacaktır.
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 Tabii ki günümüzde sin(x) fonksiyonunu bir polinom şeklinde ifade etmenin pek çok yön-
temi yaygınca bilinmektedir. Nitekim Euler, zamanında sinüs fonksiyonunu köklerini kullanarak, 
ya da başka bir deyişle lineer faktörlerini kullanarak ifade etmeyi tercih etmiştir.1  Bu yöntem 
günümüze kadar basitliğini ve etkinliğini koruyabilmiştir ve biz de bu yöntemi kullanarak sinüs 
fonksiyonunu bir polinom şeklinde ifade edeceğiz. 

(referans 4) 
 Sin(x) grafiğinin sıfrları görülebileceği üzere x değişkenin değerinin π sayısının tam sayı 
katları olduğu noktalardır. Bu örüntüyü (ya da diziyi) bir polinomun lineer faktörleri olarak ifade 
edecek olursak elimize alttaki gibi bir ifade gelecektir.

Ya da amacımıza daha uygun bir halde yani π sayısının pay yerine payda olduğu bir gösterimde:  

 Eğer bu ifadeye biraz dikkatli bakacak olursak matematiğin en basit eşitliklerinden birisi 
olan iki kare farkını eşitliğini görebiliriz. Yukarıdaki ifademizde açık halde bulunan iki kare farkı 
eşitliğini kapalı halinde ifade edecek olursak: 

1 Lineer faktör, adını fonksiyonun köklerini oluşturan değerleri alınca 0 sonucunu veren 
birinci derece polinomlardır. ???

Şekil 1 sin(X) grafiği
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 Bu kısalttığımız dizinin genel kuralını oluşturmak istediğimizde dikkat etmemiz gereken 
tek bir değişkenimiz bulunmaktadır, π sayısının katsayısı. Π sayısının katsayılarına baktığımızda 
1’den başlamak suretiyle bütün doğal sayıların karesi olduğu açıkça görülebilmektedir. Bu durumu 
da aklımızda bulundurarak genel kuralımızı oluşturursak:2

 Sinüs fonksiyonunu lineer faktörlerin çarpımı olarak belirli bir kural içinde ifade ederek ilk 
adımımızı bitirmiş olduk (3).

3. Sin(x) Fonksiyonunun Taylor-Maclaurin Polinomları ile İfade Edilmesi3. Sin(x) Fonksiyonunun Taylor-Maclaurin Polinomları ile İfade Edilmesi

3.1 Taylor Serisi Nedir?3.1 Taylor Serisi Nedir?

 Taylor serisi (polinomları), bir fonksiyonda bulunan noktanın sonsuz terimli bir polinom 
şeklinde ifadesidir. Reel bir fonksiyon olan “f(x)” üzerinde bulunan “x=a” noktasının bir boyutlu 
Taylor Serisi açılımı aşağıdaki gibidir:

Maclaurin Serisi ise, Taylor Serisinin “0” a odaklanmış olan özel bir türüdür (a=0).
(referans 5)

3.2 Taylor Serisi Nasıl Durumlar İçin Kullanışlıdır?3.2 Taylor Serisi Nasıl Durumlar İçin Kullanışlıdır?

  Taylor Serisi genelde sadeleştirme ve karmaşık işlemler için kolaylık sağlamakta kullanıl-
maktadır. Bunun yanında irrasyonel sayıları, ifadeleri veya polinom olmayan fonksiyonları poli-
nom, sabit ya da belirli tahminler şeklinde ifade edebilmemizi sağlamaktadır.

3.3 Taylor Serisi Nasıl Kullanılır?3.3 Taylor Serisi Nasıl Kullanılır?

 Polinom olmayan bir fonksiyon hayal edelim, örnek olarak kosinüs fonksiyonunu alalım. 

2 Π harfi sağındaki parantez içinde bulunan ifadenin altında ve üstünde belirlenen parame-
treler içinde sürekli çarpımını ifade etmektedir.
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 Bu örneği aynı zamanda bir Maclaurin serisi yapmak için serimizi “a=0” noktasına odak-
layalım. Eğer tek bir doğrumuz olsaydı ve kosinüs grafiğini (0,1) noktasında taklit etmesi şartını 
getirseydik, bu şarta uyan sınırsız sayıda lineer ifade elde edebilirdik. Bu durumda kosinüs tahmin-
imiz  “x=0” dışındaki herhangi nokta için çok isabetsiz olurdu, bu yüzden kosinüs grafiğinin (0,1) 
noktasındaki eğimini bulmamız bize daha isabetli bir tahminde bulunmamız konusunda yardımcı 
olacaktır. Bunun içinde cos(x)’in birinci türevini almamız gerekmektedir:

 Kosinüs grafiğimizin birinci türevi/eğimi “0” olduğu için “x” eksenine paralel olan birinci 
derece bir polinom ile kosinüs grafiğimizi tahmin etmemiz daha doğru olacaktır. Maalesef “y = 1” 
doğrusu sadece kosinüs fonksiyonunun “0” a çok yakın olan değerlerine yakın olan bir sonuç ver-
mektedir. Kosinüs fonksiyonumuzun (0,1) noktasının çevresindeki davranışını daha iyi tahmin ede-
bilmek için değişim hızının, değişim hızını hesaplamamız (ikinci türevini almamız) doğru olacaktır.

 Bu noktada kosinüs grafiğini (0,1) yakından takip edecek olan bir polinomun (0,1) noktasın-
dan geçmesi gerektiğini, birinci türevinin “0”, ikinci türevinin ise “-1” olması gerektiğini biliyoruz. 
Bu koşullara uyacak olan bir polinom türetmemiz gerekirse:
 

“x” değişkeni “0” değerini aldığında polinomumuzun “0” değeri almasını sağlamak için “C0” sabiti-
mizin “1” olması gerekmektedir.

Şekil 2 Kosinüs Grafiği f(x)=cos(x)
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Birinci türevimiz için koşulumuzu sağlamak için 1. dereceden bir polinom ile başlayalım:

İlk polinomumuzun birinci türevinin “0” olması gerektiğini bildiğimize göre,
Birinci türevden sonra alacağımız her türev benzer bir şekilde hesaplanacaktır:

O zaman:

 Gelecek işlemlerimizi kolaylaştırmak için sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının artan derecel-

erde türevleri:

Bu basit dönüşümleri kullanarak Taylor Polinomumuzu beşinci derecesine kadar hesaplayabiliriz:
Dördüncü derece:

Şekil 3 sin(x) ve cos(x) fonksiyonlarının türevleri
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Beşinci derece:

Üstteki bulgularımızı doğrultusunda Taylor Polinomumuzu düzenleyecek olursak:

Sadeleştirirsek:

 Artan derecelerde bir fonksiyonun üzerindeki noktaların türevini alarak başka bir deyişle 
Taylor Açılımını kullanarak yarattığımız fonksiyonun etkinliğini ve isabetliliğini kanıtlamak için 
“x=0” noktasına yakın bir değeri deneyelim:

 Yukarıdaki gösterimden, türettiğimiz polinomun “cos(x)” fonksiyonun “x=0” ve yakın 
çevresi için çok isabetli bir temsili olduğunu görebiliriz. Sıfırdan sonraki sekiz basamakta olan 
isabetimizin Taylor Açılımının sadece dört (beşinci açılımı kosinüs fonksiyonun doğası gereği “0” 
a eşittir ve hiçbir etkisi bulunmamaktadır) derecesinde ulaştığımızı göz önünde bulundurursak, 
Taylor Serisinin daha ileri açılımlarının sadece daha da isabetli sonuçlara sahip olacağı aşikârdır.

3.4 Taylor/Maclaurin Serilerinin sin(x) ve cos(x) Fonksiyonları İçin Genel Kurallarının Tespiti3.4 Taylor/Maclaurin Serilerinin sin(x) ve cos(x) Fonksiyonları İçin Genel Kurallarının Tespiti

  Eğer cos(x) fonksiyonumuz için altıncı açılımına kadar hesapladığımız Taylor Polinomu-
muzu kısmen yüzeysel bir şekilde incelediğimizde sıralı bir şekilde sayıların pozitif ve negatif şek-
linde değiştiğini görebiliriz. “+, -, +, -” örüntüsünü sağlamak için sadece “-1” gibi kuvveti mutlak 
değerini değiştirmeyen ama işaretini değiştiren bir sayının kuvvetini “n” terim sayımız yapabiliriz. 
(n yani terim sayımızın “0”dan başlamaktadır):

  Fark edebileceğimiz sonraki örüntümüz ise terimlerimizin kuvvetlerinin ikişerli şekilde 
artmasıdır ya da başka bir deyişle kuvvetlerimizin sadece çift doğal sayılar olmasıdır. Bu durumu 
taklit etmek için terim sayımız “n” i iki ile çarpıp “x” in kuvveti yapabiliriz “ x2n .” sin(x) fonksiy-
onunun kuralı için ise “2n” olan kuvvetimize “1” eklememiz gerekecektir. Bunun sebebi, Tablo 3’te 
de görülebileceği üzere, sin(x) fonksiyonun türevlerinin cos(x) fonksiyonun türevlerini bir derece 
geriden tekrarlamasıdır. Bu aynı zamanda sin(x) fonksiyonun türevlerindeki sıfırlarının, cos(x)
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fonksiyonun aksine, çift türevlerinde/kuvvetlerinde görülmesine yol açmaktadır.

 Bu durum aynı zamanda daha önce dikkatimizi çeken “x”in kuvvetlerinin ikili artışının da 
sebebidir. Son bulgularımızı genellemelerimize eklememiz gerekirse:

 Terimlerimizin işaretleri ve kuvvetlerinin dizilerini ve kurallarını oluşturduğumuza göre 
dikkatimizi vermemiz gereken son noktamız terimlerimizin katsayıları ya da daha dar anlamda 
paydalarıdır. Taylor/Maclaurin serilerinin doğası gereği terimlerimizin kuvveti “0”a ulaşana kadar 
türevini almaya devam ettiğimiz için dolaylı yoldan terimlerimizin kuvvetlerinin faktöriyellerini 
almış bulunuyoruz.

Olduğu için de  “n!” her zaman sadeleştirilmek için payda durumuna gelecektir.

 Bütün bulgularımızı, Taylor/Maclaurin serileri için nihai genellememiz için birleştirmemiz 
gerekirse:

 Bu genellemelerimizi de sonsuz kesinliğe ulaştırmak ya da daha doğrusu sonsuza kadar 
açılmasını sağlamaya devam ederek kosinüs ve sinüs fonksiyonlarına eşdeğer kılmak için (4):
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4. Bulgularımızın Benzer Şekillerde İfadeleri4. Bulgularımızın Benzer Şekillerde İfadeleri

 Euler sinüs fonksiyonun lineer faktörleriyle ifadesi ile Taylor Serisiyle ifadesini birbirine 
eşitleyerek Basel Problemini çözüme kavuşturmuştur. Biz de bu bölümde onun ayak izlerini takip 
ederek sinüs fonksiyonun iki farklı ifadesini birbirine benzeteceğiz.

4.1 Sinüs Fonksiyonun Lineer Faktörleriyle İfadesinin “Kuyruğunun” Tespiti4.1 Sinüs Fonksiyonun Lineer Faktörleriyle İfadesinin “Kuyruğunun” Tespiti

 “Tail” (İngilizce adıyla) bir dizi ya da serinin belirli bir sayıda terimi ya da davranışı elendik-
ten ya da ayrıştırıldıktan sonraki sonsuza doğru uzanan terimlerin nihai davranışıdır. Ben genelde 
kuyruk kavramına bir dizinin içindeki farklılığın ya da uyuşmazlığın oluştuğu yerde başvururum.

Sinüs fonksiyonumuzun lineer faktörleriyle ifadesini üçüncü terimine kadar açalım:

 Üstteki açılımdan açıkça görebileceğimiz üzere sadece “ x2 ”nin katsayıları sürekli olarak 
negatiftir. “x” in diğer kuvvetlerinin katsayıları ise sıralı bir şekilde pozitif ve negatif olarak sonsuza 
kadar değişmektedir. Nitekim “x” in diğer kuvvetlerini düzenli doğalarından dolayı göz ardı ede-
biliriz, çünkü düzenli bir diziyi açıkça ifade etmenin bizim için hiçbir kullanışı bulunmamaktadır. 
Bunu aklımızda bulundurarak parantezi açarsak:
 

 Kuyruk kavramını bu duruma uyarlamamız gerekirse uyuşmazlığın ve nihai tutarlı 
davranışın başladığı noktada uygulamaya başlamamız gerekmektedir, bu da:
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4.2 Sinüs Fonksiyonun Taylor/Maclaurin Serileriyle İfadesinin “Kuyruğunun” Tespiti4.2 Sinüs Fonksiyonun Taylor/Maclaurin Serileriyle İfadesinin “Kuyruğunun” Tespiti

Daha önce genellediğimiz kuralımızı üçüncü terimine kadar açalım:

4.3 Tespit Edilen “Kuyrukların” Karşılaştırılması:4.3 Tespit Edilen “Kuyrukların” Karşılaştırılması:

Daha önce tespit ettiğimiz                             ‘yi açarak başlayalım:

  İlk bakışta fark edeceğimiz bazı benzerlikler bu iki kuyruğun da aynı kuvvetleri ve aynı 
işaretleri paylaştıkları olacaktır. Eğer iki polinom aynı katsayıları ve kuvvetleri paylaşıyorlarsa o 
iki polinom eşittir. Bu durumda eşit olması gereken kalan tek noktalar      ‘de “x” değişkenlerinin 
katsayılarının limitleri ve        ‘deki “x” değişkenlerinin katsayılarıdır. Örneğin     sayısının “1/120” 
ye eşit olması gibi.     sayısı sonsuza kadar devam eden bir yakınsak dizinin temsili olduğu için bir 
limiti vardır ve bu limiti de “1/120” ”dir (bu limit işlemi bu yazının kapsamı dışında ve çok uzun 
bir süreç içermesi sebebiyle açılanmayacaktır. Tabii ki Euler’e güvenmiyorsanız, “   ”in belli bir 
sayıya kadar açılımının katsayılarını toplayarak elde ettiğimiz sayının “1/120”  ya da “0.0083” e 
yaklaştığını görebilirsiniz). Böylece iki kuyruğumuzda bulunan karşılıklı “x”lerin kuvvetlerinin ve 
katsayılarının eşit olduğunu dolayısıyla eş polinomlar olduklarını söyleyebiliriz. (Bu eşitlik sebebi-
yle iki kuyruk da  “     ” harfiyle gösterilecektir) (5).

5. Çözüm5. Çözüm

Taylor/Maclaurin serileri ile ulaştığımız polinomumuzun sin(x) fonksiyonuna eşit olduğunu daha 
önce belirlemiştik:

Aynı zamanda sinüs fonksiyonun lineer faktörleriyle ulaştığımız polinomun da sin(x) fonksiyonuna 
eşit olduğunu daha önce belirlemiştik.
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Bu iki polinom da sinüs fonksiyonuna eşit oldukları için aynı zamanda birbirilerine de eşittirler (6).

6. Tartışma ve Sonuç6. Tartışma ve Sonuç

  Euler sadece                    yani Basel problemini değil, “k” nın bütün çift kuvvetlerini bir 
çözüme kavuşturmayı başarmıştır ama maalesef “k”nın tek kuvvetleri için yazılan ifadelere bir 
çözüm bulamamıştır. Euler aynı zamanında bu sayı dizisinin ve asal sayıların arasında, kanıtlaya-
masa da, bir bağıntı olduğunu fark etmiştir. Euler bu bulgularıyla sadece Basel problemini çözme-
kle ve Kalkülüs’ün temellerini atmakla kalmamıştır, matematikte tesadüflerle yetinmeyen ve her 
zaman daha iyisini amaçlayan Gauss, Riemann gibi milyonlarca matematikçiye de ilham kaynağı 
olmuştur. “k” nın tek sayı kuvvetleri ve hatta negatif kuvvetleri Euler’den yaklaşık 150 yıl sonra 
gelen Bernhard Riemann tarafından 1859 yılında “Belli bir sayıdan küçük asal sayıların sayısı” adlı 
kâğıdında bu soruları cevaplamıştır. Bu soruları cevaplasa da aynı anda matematik dünyasının 
günümüze kadar elini kolunu bağlayan bir hipotezi de getirmiştir. Bunun yanında Euler’in ve on-
dan sonra Carl Friedrich Gauss’un çözmeye çalıştığı asal sayıların arasındaki bağıntıyı teorik olarak 
daha büyük bir isabet ve kesinlikle hesaplayabilmiştir. Bu başarısına kendisinin “tesadüf ” ve bizim 
hala günümüzde teorik denmemizin sebebi, hipotezinin henüz kanıtlanamamış olmasıdır. Zeta 
fonksiyonu ve Riemann Hipotezi bilgisayarlarımız sağladığı işlemsel titizlik yardımı ile çözüme 
ulaştıramayacağımız ve tıpkı Euler in 1734’te yaptığı gibi sezgisel metotlara dayanarak çözülebi-
lecek bir problem gibi durmaktadır (7).
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Zeka Soruları cevap AnahtarıZeka Soruları cevap Anahtarı

ANAGRAMLARANAGRAMLAR
CUMARTESİ ( İCAT , SERUM )
FRAMBUAZ ( FAZ , BURMA )
İMPARATOR ( TRİP , AROMA )

EKSİK HARFLEREKSİK HARFLER

SÖZCÜK ÇEMBERİSÖZCÜK ÇEMBERİ

SÖZCÜK ÇERÇEVESİSÖZCÜK ÇERÇEVESİ

SÖZCÜK YERLEŞTİRSÖZCÜK YERLEŞTİR
LAM (FLAMA,SALAM,LAMBA,SELAM)

ŞİFRELİ SÖZCÜK ŞİFRELİ SÖZCÜK 
SÖYLEV

SÖZCÜK TAHMİNİSÖZCÜK TAHMİNİ
JEST

ŞEKİL BÖLMECEŞEKİL BÖLMECE

DİKDÖRTGENLERDİKDÖRTGENLER

KİBRİTLERKİBRİTLER

ŞİFRELİ KARAKTERLERŞİFRELİ KARAKTERLER
BİLET (B”İLE”T)

ÜÇGENLERÜÇGENLER
47 üçgen (28 adet 1 üçgenli , 14 adet 4 üçgenli , 5 
adet 9 üçgenli)
SORU İŞARETİ
100 gelmelidir. 1. Sütundaki sayının tersi ile o 
sayının rakamları toplanıyor.
68 --> 86 , 86+8+6=100

ALFAMETİKALFAMETİK
342+342+342+342+8974=10342

RAKAM DEĞİŞTİRRAKAM DEĞİŞTİR
74 x 8 = 592 (7 ile 5 , 9 ile 4 yer değiştirmeli.)



95

    
            

TeşekkürlerTeşekkürler

İlk sayıdan itibaren bizden desteklerini esirgemeyen TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel 
Müdürü Sayın Sevinç Atabay’a, Lise Müdürü Sayın Sedef Eryurt’a, Matematik Zümre Başkanı Sayın 
Çiçek Ünal’a, fikirleri ve katkılarıyla dergimizi zenginleştiren, Matematik Zümresi’ndeki bütün 
öğretmenlerimize,  yazıların düzeltilmesinde bize yardımcı olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretme-
ni Sayın Şule Kaynar’a ve yazıları ile dergimize katkıda bulunan yazarlarımıza teşekkür ederiz…

Şakire Örmeci Karasakal
Matematik Öğretmeni
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