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GİRİŞ

Zamanda geriye gidelim. Matematik öğretmenime bom-
boş bir ifadeyle bakıyorum. Dijital tahtada bir sürü for-
mül ve bir dizi düz çizgi arasına çizilmiş dalgalı bir çizgi 
var. Lise sonda matematik dersi alan herkes gibi, bu for-
müllerin ve çizimlerin ne demek olduğunu öğrenmem la-
zım. Neden? Çünkü astronomi okumak istiyorum. Henüz 
bilmediğim şey ise, bu alanda başarılı olamayacak kadar 
sabırsız olduğum. Ama ya bilseydim? Peki ya ileride yapa-
cağım meslekte hesaplama yapmaya çok az ihtiyaç duya-
cağımı bilseydim? O zaman Google’a şu soruyu sorardım: 
Matematik ne işe yarar?

Hollanda’daysanız Google’ın karşımıza çıkardığı ilk 
sonuç, Pisagor teoremi ve pizzaların nasıl kesileceği ile il-
gili Hollanda’nın günlük gazetelerinden birinde yayımla-
mış bir makaledir. Son derece isabetli ancak matematiğin 
faydalarının sadece çok küçük bir bölümünü gösteren bir 
yazı. Matematik olmasaydı soruma Google’da yanıt ara-
yamazdım bile. Ya da karşıma sorduğum soruyla hiç ilgisi 
olmayan bir makale çıkardı. Google gibi bir arama moto-
ru yalnızca matematik kullanarak çalışabilir. Kastettiğim, 
bilgisayarların birlerle ve sıfırlarla çalışması değil sadece: 
Google, soruma uygun yanıtlar bulmak için matematiği 
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zekice kullanır. Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry 
Page’in 1998’de bu yöntemi tasarlamalarından önce, 
arama alanına, örneğin, “Bill Clinton” yazan herkesin 
karşısında çıkan ilk sonuç, günün fıkrasıyla birlikte Bill 
Clinton’ın bir fotoğrafı olurdu. Yahoo’da “Yahoo”yu ara-
dığınızda, arama motorunun kendisi ilk on sonuçta bile 
görünmezdi! Neyse ki bu artık olmuyor ve bunun için 
matematiğe teşekkür etmeliyiz.

Yine de bugün birçok insan hâlâ lisede hissettiğim duy-
gulara sahip. Onlara göre matematik, zar zor anlaşılan ve 
okul bittikten sonra hiç ihtiyaç duymayacakları bir tahta 
dolusu formülden ibaret. Matematiğin bu kadar çok insan 
için anlaşılmaz ve yararsız göründüğüne şaşmamalı. Oysa 
doğrusu tam tersi: Matematik, modern toplumumuzda 
çok önemli bir rol oynuyor ve formüllerin ötesine ba-
kan herkes için anlaşılması, genellikle düşündüğümüzden 
daha kolay. Google’ın bizim için bilgi seçme şekli, mate-
matiğin günlük yaşamımızı hem olumlu hem de olumsuz 
olarak nasıl etkilediğini gösteriyor. Google, Facebook ve 
Twitter gibi dijital hizmetler, mevcut görüş ve inançları 
pekiştirebilir. Önlenmesi çok zor olan yalan haberlerle 
günümüzde sürekli karşılaşıyoruz. Bunun nedenlerinden 
biri, bu hizmetlerin çalışma şekli. Yalan haberlerle nasıl 
savaşabileceğimizi ancak internet hizmetlerinin görüşleri-
mizi nasıl güçlendirdiğini ve bunu yapma şeklini değiştir-
menin neden kolay olmadığını anlarsak öğrenebiliriz.

Bu kitapta matematiğin ne kadar yararlı olduğunu 
göstermek istiyorum. Şimdi matematiği daha iyi anladı-
ğım için bu kitap bir bakıma genç halime yönelik. Ama 
aynı zamanda, eskiden yaptığım gibi matematiksel he-
saplamaları zor ve gereksiz bulan ve onlarla uğraşmadı-
ğı için mutlu olduğunu düşünen herkesi hedefliyor. Bir 
matematik felsefecisi olarak çalıştığım ve matematiğin 
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nasıl işlediği ve onu nasıl öğrendiğimiz hakkında çok 
düşündüğümden, işimizde kullansak da kullanmasak da 
matematiğin hepimiz için son derece gerekli olduğunu bi-
liyorum. Matematik, formüllerden çok daha fazlasıdır ki 
bu yüzden bu kitapta çok az formül var. Formüller, belirli 
bir problemi çözmek istiyorsanız faydalıdır ancak çoğu 
zaman dikkati matematiğin arkasında yatan fikirlerden 
uzaklaştırırlar.

Bu kitapta, birçok insanın düşündüğünden daha fazla 
hayatın içinde ve anlaşılır olduğunu göstermek için ma-
tematiğin çeşitli alanlarına ve arkasındaki fikirlere bakı-
yorum. Bu alanlarda, özellikle formülleri bir kenara ko-
yarsak herkesin kolayca anlayabileceği şaşırtıcı derecede 
çok sayıda uygulama var. Çizge (graf) teorisini ele alalım: 
Google gibi arama motorları arama sonuçlarını sıralamak 
için çizge teorisini kullanır ama bu teori kanser hastaları-
nın belirli bir tedaviye nasıl tepki vereceğini tahmin etmek 
ve büyük şehirlerdeki trafik akışlarını incelemek için de 
kullanılır.

Modern matematiğin bu kitapta incelediğim diğer 
alanları, istatistik ve kalkülüs için de aynısı geçerlidir. Her 
ikisinin de arkasındaki fikirler genellikle beklenmedik bir 
şekilde basittir ve okulda öğrenirken zannetmiş olabilece-
ğinizden çok daha faydalıdır. İstatistiğe neredeyse her gün 
haberlerde, suç, ekonomi, politika ve benzeri konularla 
ilgili rakamlar şeklinde rastlıyoruz. Genellikle bu rakam-
ların gerçekte ne anlama geldiği ve nereden geldikleri açık 
değildir. İnsanlar bir asır önce bile yanıltıcı istatistiklerin 
tehlikeleri hakkında, haklı olarak, uyarıyorlardı. Ve bu 
uyarılar bugün daha da önemli hale geldi.

Tıpkı çizge teorisi gibi, kalkülüs de faydalıdır çünkü 
biz farkına bile varmadan her türlü uygulamayı müm-
kün kılar. Kalkülüs, Sanayi Devrimi’nden bu yana, buhar 
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motorlarının verimliliğini artırmak, arabaların kendi ken-
dilerini sürmesini sağlamak, gökdelenleri inşa etmek ve 
çok daha fazlasını yapmak için kullanılmıştır. Eğer mate-
matiğin bir alanı tarihi değiştirdiyse o alan, kalkülüstür.

Fakat birçok modern uygulamasını daha ayrıntılı tar-
tışmadan önce matematiğin ilk günlerine geri dönmeliyiz. 
Bu, tarihteki karmaşık toplamaları veya kadim bilginleri 
aramak değil, insanlığın tarihine bakmak demektir. Her 
birimiz, hayatımızı hiç matematik dersi almasak da sür-
dürmeye yarayacak pek çok matematiksel beceriyle do-
ğuyoruz. Bununla birlikte, tarih bize, doğuştan gelen bu 
becerilerin büyük gruplar halinde yaşadığımızda yetersiz 
kaldığını gösteriyor. Belli bir noktada, toplumlar mate-
matik olmadan işlemek için fazla büyük hale gelirler ve 
dikkatimizi aritmetik ile geometriye vermek durumunda 
kalırız. Bazı kültürler hâlâ herhangi bir matematik for-
mu olmadan hayatta kalmayı başarabilmişlerdir ancak 
bunlar, mesela hiç kasaba ve şehir inşa etmeyen küçük 
toplumlardır. Matematiğin soyutlaması, bir topluluğu 
düzenlemek, güvenlik, evler ve diğer binaları inşa etmek, 
yiyecek tedarikini düzenlemek gibi şeyler için gereklidir. 
Matematik gündelik hayatla ilgili problemleri daha basit 
ve çevremizdeki dünyayı daha yönetilebilir hale getirir.

Matematiğin ne işe yaradığı sorusu sadece pratikte 
matematikle ilgili değil, öncelikle felsefi. Bu nedenle bu 
kitabın başında ve sonunda felsefeye yer veriyorum. Ma-
tematik felsefecileri, yüzyıllardır kendilerine, işlemlere ve 
formüllere fazla girmeden matematiğin ne olduğunu ve 
nasıl çalıştığını sormaktalar. Bu soruların bazıları hâlâ 
yanıtlanmadı ancak matematik felsefesi doğru yanıtların 
nasıl görüneceğini bilmemize yetecek kadar ilerledi.

Yine de çoğu felsefi soruda olduğu gibi, matematik 
hakkında ne düşündüğünüze ve hangi yanıtların size en 
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uygun olduğuna kendiniz karar vermelisiniz. Günümüzde 
matematiğin kullanılış şeklinden memnun olup olmadı-
ğınıza da öyle. Örneğin Facebook’un faydası zararından 
fazla mıdır? Bu sorunun yanıtını size bırakıyorum. Ben 
de bu arada, Facebook gibi uygulamalarda matematiğin 
rolünü, barındırdığı artık herkesçe aşikâr tehlikelerin 
nedenlerini ve bu tehlikelerin neden sadece arkasındaki 
matematiksel fikir değiştirilerek çözülemeyeceğini açıkla-
maya çalışacağım.



1. BÖLÜM

Dört Bir Yanımız Matematik

Bir yere gitmek için Google Haritalar’ı her kullandığı-
nızda, bir matematik parçasına güvenirsiniz. Uygulamayı 
açar, hedefinizi girersiniz ve uygulama birkaç saniye için-
de otomatik olarak olası rotaları bulur. Google bunu an-
cak matematiği akıllıca kullanarak yapabilir.

Google’ın, rotanızı oluşturmak için harita okuma ko-
nusunda iyi olan kişileri işe alacak kadar çılgın olduğunu 
düşünün. Her rota aradığınızda, bu insanlar işe koyulur-
du. Böyle bir durum, sadece çok uzun zaman almakla kal-
maz, aynı zamanda çok verimsiz olurdu. Google’ın harita 
okuyucuları, evlerinden arkadaşlarının evlerine gitmenin 
ne kadar sürdüğünü hatırlamayan benim gibi insanlar 
için aynı rotayı defalarca çıkarmak zorunda kalacaklardı. 
Tercihen, belki bir gün biri ihtiyaç duyar diye, her türlü 
rotayı önceden çıkaracaklardı.

Peki, bu daha iyi olur muydu? Örneğin, bir öğrenci 
yurdunda yaşamanız ve üniversiteye giden en iyi yolu 
aramanız dışında, başka birisinin sizin aradığınız rota-
nın tam olarak aynısına ihtiyacı olma ihtimali fazla değil. 
Komşularım da uygulamada aradığım arkadaşlarımı veya 
yayıncımı kesinlikle ziyaret etmeyecekler. Google hangi 
yolculukları yapacağımı öngöremediği sürece yeni rotalar 
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bulmak için düzenli olarak birine ihtiyaç duyacaktır. Ve 
kabul edelim, bu insanların harita ile araları ne kadar iyi 
olursa olsun bu iş çok zaman alır.

İşte bu yüzden harita okumayı matematiğe bırakıyoruz. 
Bir bilgisayar, yolculuğunuz için size en iyi yolu bulur ama 
bunu insanların yaptığı gibi yapmaz. Bilgisayarın kullan-
dığı matematik, uydu fotoğrafındaki sokakları tanımaz 
ve uzaklıkları haritanın ölçeğinden hesaplayamaz. Navi-
gasyon sistemleri dünyayı, çizgilerle birleştirilmiş küçük 
dairelerden ibaret görür. Bu ilk başta tuhaf gelse de bir 
metro sisteminin haritasını gören herkese tanıdık gelecek-
tir; tıpkı aşağıdaki Londra Metrosu haritası gibi.

Londra Metrosu

Google Haritalar için ideal olan, yalnızca metro ile se-
yahat etmenizdir zira harita zaten metronun matematiğine 
uyacak şekilde tasarlanmıştır. Bilgisayar, tıpkı sanal bir tren 
gibi, daireler arasında çizgiler boyunca seyahat ediyormuş 
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gibi yapabilir. Bilgisayar için buradaki tek sorun, tüm 
ağı göremiyor olmasıdır. Holborn’dan Seven Sisters’a bir 
yolculuk planlamak istiyorsanız yolunuzu oldukça hızlı 
bulabilirsiniz. Holborn ve Seven Sisters’tan geçen hatlar 
Finsbury Park’ta kesişir. Bu yüzden en iyi ve en hızlı yol, 
Finsbury Park’a varıp oradan tek duraklık aktarmayla Se-
ven Sisters’a ulaşmaktır.

Öte yandan, bilgisayar en kısa yolu bulmak için daha 
karmaşık bir süreçten geçmelidir. Bilgisayar, Holborn ve 
Seven Sisters’ın birbirlerinin neresinde olduklarını bilme-
diğinden, sanal treni doğru varış noktasına ulaşana ka-
dar gelişigüzel dolaşmak zorundadır. Dahası, bilgisayarın 
trenin bir küçük daireden diğerine gitmesinin ne kadar 
sürdüğünü bilmesi gerekir. Hepimizin bildiği gibi, metro 
haritasındaki çizgiler üzerinde gösterilen mesafeler bir is-
tasyondan diğerine olan gerçek mesafeleri temsil etmez. Bu 
sorunun çözümü, trenin o bölüm boyunca seyahatinin ne 
kadar süreceğini belirtmek için ağdaki istasyonlar arasın-
daki her bir çizginin yanına bir sayı koymaktır. Bilgisayar 
daha sonra en iyi rotayı bulmak için bu sayıları kullanabi-
lir. En basit navigasyon sistemlerinden biri, mümkün olan 
en kısa rotadan başlayarak, ardından bir sonraki en kısa 
rotaya geçerek, Holborn çıkışlı olası tüm farklı rotalara 
bakacaktır.

Bu örnekte, bilgisayar Holborn’dan başlayarak en ya-
kın istasyonu arar. Hem Chancery Lane hem de Russell 
Square, Holborn’a sadece bir dakika uzaklıktadır, bu yüz-
den bunlardan biri ilk seçenek olabilir. Bilgisayar daha 
sonra Russell Square’den King’s Cross’a mı yoksa Chan-
cery Lane’den St Paul’s’e mi devam eder? İkisi de değil, 
King’s Cross’a veya St Paul’s’e yolculuktan daha kısa ol-
duğu için ikinci bir girişimle Covent Garden yönüne seya-
hat eder. Oradan da Holborn’dan üç dakika uzaklıktaki 
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Oxford Street’e bakar. Bilgisayar, Holborn’dan Seven Sis-
ters yönündeki ikinci istasyona ancak tüm bu seçeneklere 
baktıktan sonra geçer.

Bu şekilde, bilgisayarın Seven Sisters istasyonuna ulaş-
ması epey zaman alır; yedi istasyondan geçen yirmi iki 
dakikalık bir yolculuk olmuştur. Bizden farklı olarak, ro-
tayı bulana kadar, hedefin zıttındaki rotalara da gitmiştir. 
Ama sonunda hedefine varıp da Seven Sisters’a ulaştıktan 
sonra bilgisayar, hesapladığı rotanın en kısa olduğundan 
emin olur. Tüm bunlar verimli olmaktan uzak, insanın 
yön bulma duygusu ve resmin bütününü görme yete-
neğiyse çok daha basit gibi görünür. Yine de bilgisayar 
bizden daha hızlıdır çünkü saniyede çok daha fazla adım 
hesaplayabilir.

Google Haritalar tam da bu şekilde çalışır. Küçük dai-
reler istasyon değil, kavşak veya otoyol bağlantısı gibi yol 
kesişimleridir. Matematik için bir hattın otoyol mu yok-
sa sokak mı olduğu önemlidir. Tıpkı metro haritası gibi, 
hepsi Google Haritalar’ın her çizginin yanına yerleştirdi-
ği sayılara dayanarak, yolculuk zamanları hakkında size 
verilen bilgilerin içinde gelir. Bir otoyolun ve bir sokağın 
belli bir kısmı aynı uzunlukta olabilir ancak sokakta çok 
daha yavaş sürmeniz gerekir ve bu nedenle sistemde so-
kağın yanındaki sayı otoyolunkinden çok daha yüksektir. 
Sayılar ayrıca trafik sıkışıklığını hesaba katarak yolculuk 
sürelerini hesaplamaya da yardımcı olur. Google’ın on 
dakikalık bir gecikmeyi hesaba katmak için tek yapması 
gereken, sıkışık yolun yanındaki sayıyı, örneğin on daki-
kadan yirmiye çıkartmaktır. Daha sonra rotanızı yeniden 
hesapladığınızda bu gecikme otomatik olarak yeni yolcu-
luk süresine dhil edilecektir. Trafikten kaçmak için ara so-
kaklara yönlendirilebilirsiniz çünkü ilk başta daha uzun 
olan bir rota artık daha hızlı hale gelmiştir.
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Google’un gördüğü şekliyle bir yol ağı

Bu yöntem kısa mesafelerde çok iyi çalışır ama daha 
uzun mesafelerde seyahat etmek istiyorsanız matematik 
yönetilemez hale gelir. New York’tan Chicago’ya gitmek 
istiyorsanız Google ilk olarak New York’tan başlayan ve 
on iki saatten (yolculuğu yapmak için gereken süre) az 
süren tüm olası rotaları inceler. Bilgisayarlar çok hızlı he-
saplama yapabilirler ancak modern bir bilgisayar bile bu 
kadar çok hesaplamayı kısa sürede yapamaz. Dolayısıy-
la Google Haritalar, hesaplama sayısını azaltmak için bir 
dizi matematiksel hile kullanır. Yöntemlerini gizli tuttuk-
larından bu hilelerin ne olduklarını tam olarak bilmiyo-
ruz ama 7. Bölüm’de bunları daha ayrıntılı ele alacağız.

Gördüğümüz gibi, navigasyon sistemleri tarafından 
tavsiye edilen rotalar matematikle oluşmaktadır. Fakat bu 
matematiğin bizden akıllı olduğu söylenemez. Bilgisaya-
rın çaresizce nihai hedefi araması genellikle verimli bir sü-
reç değildir. Matematik problemi daha basit hale getirmez 
çünkü sonuçta bilgisayarın bizden daha fazla iş yapması 
gerekir; ama hayatı bizim için daha kolay hale getirir. En 
iyi rotayı daha hızlı bulabilir çünkü saniyede şaşırtıcı sa-
yıda çok hesaplama yapabilir.


