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Giriş
Matematik öylesine engin bir konudur ki, tek bir kişinin hepsini bilmesine imkân yoktur. Bu yüzden 
matematikçiler her alan hakkında fikir sahibi olduktan sonra kendi kişisel yollarını çizer. Kitabı‑
mızdaki konular bizleri başka zamanlara, başka kültürlere ve matematikçileri asırlardır meşgul eden 
fikirlere götürecek.

Matematik hem kadim, hem moderndir; gelişimi boyunca yaygın kültürel ve siyasi etkilerle iç 
içe olmuştur. Modern sayı sistemimiz Hintliler ve Araplardan geliyor olsa da, tarih boyunca üzerine 
yapışıp kalan midyeleri beraberinde taşır. Babillilerin bundan dört ila beş bin yıl önce kullandığı 
60 tabanının izlerini modern kültürde görmek mümkündür: bir dakikada 60 saniye ve bir saatte 60 
dakika vardır. Dik açı ise, Fransızların devrim sonrası her şeyi onluk tabana geçirdikleri sırada 100 
grad yapmalarına rağmen, hâlâ 90 derecedir.

Modern çağın teknolojik zaferlerinin temelinde matematik yatar. Dolayısıyla okuldayken mate‑
matikte ne kadar kötü olduğunuzdan matah bir şeymiş gibi bahsetmenin de pek bir esprisi kalmadı 
artık. Gerçi okul matematiği ayrı mesele – ders sırasında genelde aklın bir köşesinde hep sınavlar 
olur. Okuldaki zaman baskısının da duruma yardımcı olduğunu söylemek güç; sonuçta hız, gerçek 
matematikte bir erdem sayılmaz. Fikirlerin sindirilebilmesi için zaman gerekir. Bazı en büyük ma‑
tematikçiler bile derinliklerine vakıf olabilmek için üzerinde çalıştıkları konuları eziyet verecek 
düzeyde yavaştan almışlardır.

Telaşa bizim kitabımızda da yer yok. Canınız nerden isterse oradan başlayabilirsiniz. Belki önce‑
den kulak aşinalığınız olan fikirlerin gerçekten ne anlama geldiğini sakin bir şekilde keşfedin. Sıfır’ın 
hikâyesinden ya da dilediğiniz başka bir yerden başlayarak matematiksel fikir adaları arasında güzel 
bir gezintiye çıkabilirsiniz. Örneğin Oyun kuramı hakkında fikir sahibi olduktan sonra sihirli kare‑
leri okuyabilirsiniz. Ya da altın dikdörtgenlerden Fermat’nın meşhur son teoremine geçebilirsiniz. 
Tamamen size kalmış.

Matematik açısından heyecanlı bir çağda yaşıyoruz. En temel sorulardan bazıları geçtiğimiz yıl‑
larda yanıt buldu. Modern bilgisayarlar bazı sorularda yardımımıza koşarken bazılarında çaresiz kaldı. 
Dört-renk problemi bilgisayarların yardımıyla çözüldü ama örneğin kitabın son bölümünde ele aldı‑
ğımız Riemann hipotezini ne bilgisayarlarla, ne de başka yöntemlerle çözebilmiş değiliz.

Matematik herkes içindir. Sudokunun popülerliği geniş kitlelerin (bilmeden de olsa) matematik‑
ten zevk alabileceğinin bir göstergesi. Nasıl ki resimde veya müzikte dehalar çıkmışsa matematikte 
de benzer bir durum vardır. Ama dehalar hikâyenin tamamını anlatmaz. Bazı öncü isimlerin farklı 
bölümlerde tekrar tekrar ortaya çıktığını göreceksiniz. Bunlardan birisi 18. yüzyılda yaşamış olan 
Leonhard Euler. Fakat matematikteki gerçek ilerlemeler, çoğunluğun yüzyıllar içinde üst üste konan 
çabalarıyla ortaya çıkar. Seçilen konu sayısının 50 olması keyfi olsa da konuları dengeli dağıtmaya 
çalıştım. Biraz soyut, biraz uygulamalı; biraz eski, biraz yeni; biraz günlük hayatın içinden ve biraz ileri 
düzey matematiğe yer verdim. Öte yandan matematiğin bir bütün olduğunu da akıldan çıkarmamak 
gerek. Asıl zorluğu konuları seçerken değil, elerken yaşadım. Kitapta 500 fikir de yer alabilirdi gerçi, 
ama matematik kariyerinize başlamanız için 50 yeterli gibi duruyor.
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dönem
1600
Büyücülük uygulamalarına ilk kez 
karşı çıkılması

1773
İlk akıl hastanesi ABD’de Williamsburg’da 
kuruldu.

dönem
İö 700
Babilliler sıfırı sayı 
sistemlerinde yer belirteci 
olarak kullanır.

İs 628
Brahmagupta sıfırın diğer 
sayılarla olan ilişkilerini belirler.

01	Sıfır
Sayılar diyarında gezinmeye küçük yaşlarda başlarız. “Sayı alfabesi”nin 
ilk harfinin 1 olduğunu da o dönemde öğreniriz. Saymaya hep onunla 
başlarız: 1, 2, 3, 4, 5, ... Sayma sayıları, adından da anlaşılacağı üzere nes-
neleri, örneğin elmaları, portakalları, muzları veya armutları saymamıza 
yarar. İçi boş sepette kaç elma olduğunu saymayı ise daha sonra öğreniriz.

Ne bilim ve matematiği dev adımlarla ileri götüren Antik Yunanlar, ne de mü‑
hendislikte müthiş başarılara imza atan Romalılar boş sepetteki elma sayısını 
gerektiği gibi ifade edemezdi. Hiçliği ifade eden sayıya henüz bir ad konmamıştı. 
Romalılar sayıları I, V, X, L, C, D ve M harflerini değişik şekillerde bir araya 
getirerek gösteriyorlardı fakat 0’a yer vermemişlerdi. 0 sayılarda yoktu.

Sıfır nasıl kabul gördü?  “Hiçliği” gösteren bir simgenin kullanılmaya 
başlanması bundan binlerce yıl önce oldu. Günümüzdeki Meksika’da yaşamış olan 
Maya uygarlığı sıfırı farklı şekillerde kullanmıştı. Onlardan bir süre sonra, Babil‑
lilerden etkilenen gökbilimci Klaudyos Batlamyus, kendi sayı sisteminde modern 
0’a benzer bir simgeyi yer belirteci olarak kullandı. Bu sayede örneğin 75 ve 705 
sayılarını Babillilerin yaptığı gibi bağlama göre ayırt etmek yerine doğrudan ayırt 
etmek mümkün hale geliyordu. Bunu dildeki virgüle benzetebiliriz: her ikisi de 
mümkün olan anlamlardan hangisinin kastedildiğini saptamamıza yardımcı olur. 
Ve tıpkı virgülde olduğu gibi, sıfır için de kuralların belirlenmesi gerekiyordu.

Yedinci yüzyılda yaşamış Hintli matematikçi Brahmagupta, sıfırı bir yer belirteci 
olmanın ötesinde bir sayı olarak kabul etti ve sıfırla yapılabilecek işlemlerle ilgili 
kuralları belirlemeye çalıştı. Örneğin pozitif bir sayıyla sıfırın toplamı aynı pozi‑
tif sayı, sıfırla sıfırın toplamı ise yine sıfır etmeliydi. Sıfırı bir yer belirtecinden 
ziyade bir sayı olarak ele alması açısından çağının çok ilerisindeydi. Sıfıra bu 
şekilde yaklaşan Hint-Arap sayı sisteminin, Batıya ayak basmak için 1202’ye 
kadar, yani Pisa’lı Leonardo Fibonacci’nin Liber Abaci (Sayı Sayma Kitabı) adlı 
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1890’lar
Hipnoz ve psikanaliz başladı.

1940’lar
Davranış terapisi uygulandı.

1952
İlk iyi tanı elkitabı basıldı.

Sıfır

830
Mahavira sıfırla 
yapılabilecek işlemler 
konusunda fikirler geliştirir.

1100
Bhaskara sıfırı cebirde kullanır 
ve nasıl kullanılabileceğini 
göstermeye çalışır.

1202
Fibonacci sıfırı aynı kategoriye 
koymasa da 1’den 9’a kadar olan 
Hint-Arap rakamlarına ekler.

eserini yayımlamasına kadar beklemesi gerekecekti. Kuzey Afrika’da büyüyen ve 
Hint-Arap aritmetiği üzerine eğitim alan Fibonacci, 0 sayısı ile Hint simgeleri 
olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9’un birleşiminden oluşan sayı sisteminin gücünü 
takdir etmekte gecikmemişti.

Sayı sistemine sıfırın eklenmesi, Brahmagupta’nın üstesinden gelmek için çaba 
sarf ettiği bazı sorunları da beraberinde getirmişti: sayı sistemine yeni katılan bu 
elemana nasıl davranmak gerekiyordu? Kendisi iyi kötü bir başlangıç yapmışsa 
da üstü kapalı yanıtlar bulduğuyla kalmıştı. Sıfır, varolan aritmetik sistemine 
kesin kurallarla nasıl dahil edilebilirdi? Toplama ve çarpmada 0 yerine güzelce 
oturuyordu, ama iş çıkarma ve bölmeye gelince bu “yabancı” yerini yadırgamışa 
benziyordu. Sıfırın kabul edilmiş olan aritmetikle uyumlu davrandığına emin 
olmak için bazı şeyleri anlamlandırmak gerekiyordu.

Sıfırla nasıl işlem yapılır?  Sıfırla toplamak ve çarpmakta anlaşıl‑
mayacak bir şey yoktur. 10 sayısına 0 ekle dendiğinde 0’ı sona ekleyerek 100 
elde etmek mümkün tabii, ama bizim buradaki kastımız toplamaktır. Bir sayıya 0 
eklediğimizde sayı yine aynı kalır. 0 ile çarptığımızdaysa sonuç hep 0 olur. Örneğin 
7+0=7 ve 7×0=0 olur. Çıkartma basit bir işlem olsa da sonucun negatif olabi‑
leceğine dikkat etmek gerekir: 7-0=7 ve 0-7=-7 olur. Asıl sorunlar bölmede 
ortaya çıkar.

Bir ölçüm çubuğuyla belirli bir uzunluğu ölçtüğümüzü hayal edin. Çubuğun uzun‑
luğu 7 birim olsun. Ölçeceğimiz uzunluğa bu çubuklardan kaç tanesinin uç uca 
sığacağını öğrenmek istiyoruz. Eğer ölçeceğimiz uzunluk 28 birimse, 28÷7=4 
çubuk uzunluğunda demektir. Bunu göstermenin daha iyi bir yolu şudur: 

Ardından “içler‑dışlar çarpımı” yaparak ifadeyi 28 = 7 × 4 şeklinde yazıp sağla‑
masını yapabiliriz. Aynı mantıkla 0’ı 7’ye bölmeyi deneyelim. Bu işlemin yanıtı 
a olsun: 
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İçler dışlar yaparsak: 0 = 7 × a olur ki a’nın alabileceği tek değer 0’dır: sonuçta iki 
sayının çarpımı 0 ediyorsa, en az biri 0 olmalıdır.

Ne var ki 0’la ilgili asıl sorun bu değil. Asıl sorun 0’a bölünce ortaya çıkar. Eğer 
7⁄0 işlemine de 0⁄7 ’de yaptığımız gibi yaklaşırsak 

 
elde ederiz. İçler‑dışlar yapınca 0 × b = 7 olur ki buradan 0 = 7 gibi saçma bir 
sonuca ulaşırız. Eğer 7⁄0’ın bir sayı olduğunu kabul edersek büyük çaplı bir sa‑
yısal karmaşaya zemin hazırlamış oluruz. Bunun önüne geçmenin yolu 7⁄0’ın 
tanımsız olduğunu söylemektir. Basitçe söyleyecek olursak, 7’yi (veya başka bir 
sayıyı) 0’a bölme işlemi hiçbir anlam ifade etmediğinden bu işleme izin verme‑
yiz. Aynı şekilde örneğin bir sözcüğün orta,sına anlamsızlığa yol açmadan virgül 
yerleştiremeyiz.

Brahmagupta’nın izinden giden 12. yüzyıl Hint matematikçisi Bhaskara, 0’a 
bölünme üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda, bir sayıyı sıfıra bölersek sonsuz 
elde edeceğimizi ileri sürdü. Bu akla yatkın görünüyordu, çünkü bir sayıyı çok 
küçük bir sayıya bölersek sonuç çok büyük bir sayı olur. Örneğin 7’yi 0,1’e 
böldüğümüzde 70 elde ederiz; 0,01’e böldüğümüzde ise 700. Paydadaki sayı 
ne kadar küçülürse sonuç o kadar büyür. Bu mantıkla mutlak küçüklük olan 
0’da cevabın sonsuz olması gerekir. Fakat bunu doğru kabul edersek, daha da 
akıl almaz bir kavram olan sonsuzluğu açıklamak durumunda kalırız. Sonsuz‑
lukla başa çıkma çalışmalarımız ise bu aşamada sonuç vermeyecektir, çünkü 
sonsuzluk (standart gösterimiyle ∞) aritmetiğin genel kurallarına uymaz ve bu 
bakımdan bir sayı olarak kabul edilemez. [Eğer 7⁄0 = ∞ olduğunu kabul edersek, 
0 × ∞ = 7 olması gerekir. Ama aynı zamanda 8⁄0 = ∞ ve 0 × ∞ = 8 olduğundan, 
0 × ∞’un hem 7 hem de 8’e eşit olması gerekir ki bu klasik aritmetik kuralları 
çerçevesinde mümkün değildir. ç.n.]

7⁄0 bu kadar sorunlu olduğuna göre, daha da garip bir ifade olan 0⁄0 için ne söy‑
leyebiliriz? 0⁄0 = c gibi bir sayı olsun. İçler‑dışlar çarpımı yaparsak 0 = 0 × c ve 
buradan 0 = 0 elde ederiz. Bu belki çok aydınlatıcı bir sonuç olmadı ama hiç 
olmazsa anlamsız değil. Hatta burada c her sayı olabilir ve bir önceki gibi sonsuz‑
lukla karşılaşmayız. Buradan 0⁄0 ifadesinin her sayıya eşit olabileceği sonucu çıkar. 
Matematik çevrelerinde buna “belirsiz” deriz.
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Sadede gelirsek, en iyisi hesaplama yaparken 0’a bölme işle‑
mini işin içine hiç sokmamaktır. Aritmetik onsuz da gayet 
güzel yürür.

Sıfır ne işe yarar? En basit ifadesiyle, sıfır olmasa 
bilim de olmazdı. Sıfırıncı boylam, sıfır derece sıcaklık, sıfır 
enerji ve sıfır kütleçekimi bunun örnekleridir. Hatta sıfırdan 
başlamak, sıfır tolerans, sıfır hata gibi sayısız terimle günlük 
konuşma dilimize girmiştir.

Daha bile çok girebilirdi gerçi. Eğer New York’ta 5. caddeden 
Empire State binasına adım atarsanız, kendinizi 1. katın muh‑
teşem giriş lobisinde bulursunuz. Sayılarla sıralama yaparken 
genelde bu şekilde 1’den başlarız. ABD dışında dünyanın 
büyük bölümünde katlar 0’dan sayılmaya başlansa da insan‑
lar genelde “sıfırıncı kat” terimini kullanmayı tercih etmez.

Matematik sıfır olmadan çalışmaz. Sayı sistemi, cebir ve 
geometrinin işlemesini sağlayan matematiksel kavramların 
özünde yer alır sıfır. Sayı doğrusunda pozitif ve negatif sayıları 
birbirinden ayırdığından dolayı özel bir konuma sahiptir. Onluk sistemdeyse sıfır, 
hem devasa sayıları, hem de mikroskobik küçüklükleri ifade etmemizi sağlayan 
bir yer belirteci görevi görür.

Sıfır, asırlar içinde kabul görmüş ve kullanılmaya başlanmış, insanoğlunun en 
büyük keşifleri arasında yer almıştır. 19. yüzyıl Amerikan matematikçisi G.B. 
Halsted, Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunundan bir cümleyi uyar‑
layarak, sıfırın icadının cisimsiz hiçliğe bir ikâmetgah ve bir isim, bir görünüş, 
bir simge vermekle kalmayıp, faydalı bir güç kazandırdığını, bunun da bağrından 
çıktığı Hint ırkının bir özelliği olduğunu dile getirmiştir.

Sıfır ilk tanıtıldığında insanlara garip gelmiş olsa gerek; fakat matematikçilerin, 
faydaları çok uzun zaman sonra ortaya çıkacak olan kavramlarla uğraşmak gibi 
bir huyları vardır. Sıfırın günümüzdeki bir benzeri ise boş küme, yani içinde hiç 
eleman olmayan kümedir. Bu da tıpkı sıfır gibi garip olmanın yanında yine onun 
gibi olmazsa olmaz bir kavramdır.

» fikrin özü 
   Hiçlik deyip geçmemek lazım

Sıfırla pozitif bir sayının toplamı 
pozitiftir.

Sıfırla negatif bir sayının toplamı 
negatiftir.

Pozitif ve negatif bir sayının 
toplamı farkları kadardır. 
Sayıların mutlak değeri eşitse, 
sıfırdır.

Sıfırın pozitif veya negatif bir 
sayıya bölümü sıfırdır.

Brahmagupta, MÖ 628

Hiçlikle ilgili 
her şey




