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Matemati¤in K›sa Bir Tarihi-I

M›s›r ve Mezopotamya Matemati¤i
Ali Ülger* / aulger@ku.edu.tr
Matemati¤in ne oldu¤unu, onun içine girdikten sonra, bilgimiz ölçüsünde ve ilgimiz yönünde
anlar ve alg›lar›z. Anlad›¤›m›z ve alg›lad›¤›m›z›n
ise, file dokunan körün fili anlad›¤› ve alg›lad›¤›ndan daha fazla oldu¤unu hiç sanm›yorum.

Ali Ülger’in bu yaz› dizisi, ki asl›nda bir
konuﬂmad›r, birkaç say› sürecektir. Bu
say›da matematik tarihinin ilk dönemi
anlat›lmaktad›r.
u konuﬂmada sizlere, matemati¤in nas›l baﬂlad›¤› ve hangi aﬂamalardan geçerek günümüze geldi¤ini anlatmaya çal›ﬂaca¤›m.
Bir matematik tarihçisi olmad›¤›m›, anlatacaklar›m›n okuduklar›m›n bir sentezi oldu¤unu, orjinal çal›ﬂmalar› inceleyerek haz›rlanm›ﬂ bir konuﬂma olmad›¤›n› belirtmek isterim.

B

Matemati¤in Baﬂlang›c›. Matematik sözcü¤ü, ilk kez, M.Ö. 550 civar›nda Pisagor okulu üyeleri taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Yaz›l› literatüre girmesi, Platon’la(Eflatun) birlikte, M.Ö. 380
civar›nda olmuﬂtur. Kelime manas› “ö¤renilmesi
gereken ﬂey”, yani, bilgidir. Bu tarihlerden önceki y›llarda, matematik kelimesi yerine, yer ölçümü manas›na gelen, geometri yada eski dillerde
ona eﬂde¤er olan sözcükler kullan›l›yordu.
Matemati¤in nerede ve nas›l baﬂlad›¤› hakk›nda da kesin bir ﬂey söylemek mümkün de¤ildir.
Dayanak olarak yorum gerektiren arkeolojik bulgular› de¤il de, yorum gerektirmeyecek kadar
aç›k yaz›l› belgeleri al›rsak, matemati¤in M.Ö.
3000 –2000 y›llar› aras›nda M›s›r ve Mezopotamya’da baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz.
Herodotos’a (M.Ö. 485-415) göre, matematik M›s›r’da baﬂlam›ﬂt›r. Bildi¤iniz gibi, M›s›r topraklar›n›n %97’si tar›ma elveriﬂli de¤ildir; M›s›r’a hayat veren, Nil deltas›n› oluﬂturan %3’lük
k›s›md›r. Bu nedenle, bu topraklar son derece de¤erlidir. Oysa, her sene yaﬂanan Nil nehrinin neden oldu¤u taﬂk›nlar sonucunda, toprak sahiplerinin arazilerinin hudutlar› belirsizleﬂmektedir.
Toprak sahipleri de sahip olduklar› toprakla orant›l› olarak vergi ödedikleri için, her taﬂk›ndan
sonra, devletin bu iﬂlerle görevli “geometricileri”
gelip, gerekli ölçümleri yap›p, toprak sahiplerine
bir önceki y›lda sahip olduklar› toprak kadar toprak vermeleri gerekmektedir. Heredot geometrinin bu ölçüm ve hesaplar›n sonucu olarak oluﬂmaya baﬂlad›¤›n› söylemektedir.
Matemati¤in do¤uﬂu hakk›nda ikinci bir görüﬂ de, Aristo (M.Ö. 384-322) taraf›ndan ileri
sürülen ﬂu görüﬂtür. Aristo’ya göre de matematik
M›s›r’da do¤muﬂtur. Ama Nil taﬂmalar›n›n neden
oldu¤u ölçme-hesaplama ihtiyac›ndan de¤il, din
adamlar›n›n, rahiplerin can s›k›nt›s›ndan do¤muﬂtur. O tarihlerde, M›s›r gibi devletlerin tek entelektüel s›n›f› rahip s›n›f›d›r. Bu s›n›f›n geçimi halk

Matematik Nedir? Matematik, insanl›k tarihinin en eski bilimlerinden biridir. Çok eskiden,
matematik, say›lar›n ve ﬂekillerin ilmi olarak tan›mlan›rd›. Matematik de, di¤er bilim dallar› gibi, geçen zaman içinde büyük bir geliﬂme gösterdi; art›k onu birkaç cümleyle tan›mlamak
mümkün de¤il. ﬁimdi söyleyeceklerim, matemati¤i tan›mlamaktan çok, onun çeﬂitli yönlerini
vurgulayan sözler olacakt›r.
Matematik bir yönüyle, resim ve müzik gibi
bir sanatt›r. Matematikçilerin büyük ço¤unlu¤u
onu bir sanat olarak icra ederler. Bu aç›dan bak›nca, yap›lan bir iﬂin, geliﬂtirilen bir teorinin, matematik d›ﬂ›nda ﬂu ya da bu iﬂe yaramas› onlar›
pek ilgilendirmez. Onlar için önemli olan, yap›lan
iﬂin derinli¤i, kullan›lan yöntemlerin yenili¤i, estetik de¤eri ve matemati¤in kendi içinde bir iﬂe yaramas›d›r.
Matematik, baﬂka bir yönüyle, bir dildir. E¤er
bilimin gayesi evreni ve evrende olan her ﬂeyi anlamak, onlara hükmetmek ve yönlendirmekse,
bunun için tabiat›n kitab›n› okuyabilmemiz gerekir. Tabiat›n kitab› ise, Galile’nin çok at›f alan sözleriyle, matematik dilinde yaz›lm›ﬂt›r; onun harfleri geometrinin ﬂekilleridir. Bunlar› anlamak ve
yorumlayabilmek için matematik dilini bilmemiz
gerekir.
Matematik, baﬂka bir yönüyle de satranç gibi entelektüel bir oyundur. Kimi matematikçiler
de ona bir oyun gözüyle bakarlar. Matematik, kullan›c›s› için ise sadece bir araçt›r.
* Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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veya devlet taraf›ndan sa¤land›¤› için, entelektüel u¤raﬂlara verecek çok zamanlar› olmaktad›r.
Kendilerini meﬂgul etmek için, baﬂkalar›n›n satranç, briç, go gibi oyunlar icat ettikleri gibi, onlar da geometri ve aritmeti¤i, yani o zaman›n matemati¤ini icat etmiﬂlerdir.
Bu her iki görüﬂ de do¤ru olabilir; rahipler geometricilerin iﬂini kolaylaﬂt›rmak istemiﬂ, yada
da¤›t›m›n adil yap›ld›¤›n› kontrol için, üçgen, yamuk gibi baz› geometrik ﬂekillerdeki arazilerin
alanlar›n›n nas›l hesaplanaca¤›n› bulmuﬂ ve bu ﬂekilde geometrinin do¤mas›na neden olmuﬂ da olabilirler.

lar çerçevesinde, o dönemdeki matemati¤in geliﬂimi, katk› yapan matematikçileri, matemati¤in
toplum hayat›ndaki yeri ve o dönem matemati¤inin temel özellikleri hakk›nda bilgi vermeye çal›ﬂaca¤›m.
Birinci Dönem
M›s›r ve Mezopotamya Matemati¤i
(MÖ 2000-500)
M›s›r Matemati¤i. ‹lk döneme M›s›r matemati¤iyle baﬂlayaca¤›z. Eski M›s›r matemati¤i ve
genelde de M›s›r tarihiyle ilgili yaz›l› belge - tarihi eser kal›nt›lar›n› kastetmiyorum - yok denecek
kadar azd›r. Bunun temel iki nedeni vard›r. Birincisi, eski M›s›rl›lar›n yaz›y› papirüslere yazmalar›; ikinci nedeniyse ‹skenderiye kütüphanelerinin
geçirdikleri üç büyük yang›n sonucunda, ki bu
yang›nlar›n sonuncusu 641’de M›s›r’›n Müslümanlar taraf›ndan fethi s›ras›nda olmuﬂtur, yaz›l› belgelerin yok olmuﬂ olmas›d›r.
Papirüs, Nil deltas›nda büyüyen, k›rm›z›mt›rak renkte, saz türü bir bitkinin, ortalama 15-25
metre uzunlu¤unda ve 30-50 santim geniﬂli¤inde
olan yapraklar›d›r. Bu yapraklar kesilip, birleﬂtirilip, preslendikten ve baz› basit iﬂlemlerden geçirildikten sonra, kâ¤›t yerine yaz› yazmak için kullan›l›rm›ﬂ. “Paper”, “papier” gibi Bat› dillerindeki
kâ¤›t karﬂ›l›¤› sözcükler, papirüs sözcü¤ünden türetilmiﬂtir. Bir papirüsün ortalama ömrü 300 y›ld›r; 300 y›l sonra, papirüs, nem, ›s› ve benzeri nedenlerle, pul pul olup dökülmektedir.
Matematikle ilgili, istisnai ﬂartlar alt›nda sakland›¤› anlaﬂ›lan, iki papirüs gelmiﬂtir günümüze.
M›s›r matemati¤i hakk›ndaki bilgimizin ana kaynaklar› bu iki papirüstür.
Bu papirüslerden ilki, Ahmes (ya da
Rhind) papirüsü olarak bilinen, 6 metre uzunlu¤unda ve 35 cm kadar geniﬂli¤inde olan bir baﬂka papirüstür. Bu
papirüsün, M.Ö. 2000’li y›llarda yaz›lm›ﬂ olan bir papürüsün, M.Ö.
1650’lerde Ahmes isimli bir “matematikçi” taraf›ndan yaz›lan bir kopyas›d›r.
Bu papirüsü 1850’lerde ‹rlandal› antikac› H. Rhind sat›n alm›ﬂt›r, ﬂimdi British Museum’dad›r. Bu papirüs, matematik ö¤retmek gayesiyle yaz›lm›ﬂ bir
kitapt›r. Giriﬂ k›sm›nda, kesirli say›larla iﬂlemleri ö¤retmek gayesiyle verilen birkaç al›ﬂt›rmadan sonra, çözümleriyle 87 soru verilmektedir. Bu
sorular, paylaﬂ›m hesab›, faiz hesab›

Matematik Tarihinin Dönemleri. Matemati¤in yaz›l› tarihini beﬂ döneme ay›raca¤›z.
‹lk dönem M›s›r ve Mezopotamya dönemi
olacak; bu dönem aﬂa¤› yukar› M.Ö. 2000-500
y›llar› aras›nda kalan 1500-2000 y›ll›k bir zaman
dilimini kapsayacak.
‹kinci dönem, M.Ö. 500 - M.S. 500 y›llar› aras›nda kalan ve Yunan Matemati¤i dönemi olarak
bilinen 1000 y›ll›k bir zaman dilimini kapsayacak.
Üçüncü dönem, M.S. 500’lerden kalkülüsün
(analizin) baﬂlang›c›na kadar olan ve esasta Hint,
‹slam ve Rönesans dönemi Avrupa matemati¤ini
kapsayacak olan 1200 y›ll›k bir zaman dilimini
kapsayacak.
Dördüncü dönem, 1700-1900 y›llar› aras›nda kalan, matemati¤in alt›n ça¤› olarak bilinen,
klasik matematik dönemini kapsayacak.
1900’lerin baﬂ›ndan günümüze uzanan, ve
modern matematik ça¤› olarak adland›r›lan, içinde bulundu¤umuz dönem de beﬂinci dönem olacak. Her dönemi ayr› ayr› ele al›p, eldeki kaynak-
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veya baz› geometrik
ﬂekillerin alan›n›
bulmak gibi, insanlar›n günlük hayatta karﬂ›laﬂabilece¤i
türden sorulard›r.
Bu, az çok bizim 8.
s›n›f matemati¤i düzeyinde bir matematiktir.
Moskova papirüsü diye bilinen ve
ﬂimdi Moskova
Rhind (Ahmes) papirüsü
müzesinde olan
ikinci papirüs de M.Ö. 1600’lerde yaz›lm›ﬂ bir kitapç›kt›r. Bu papirüs 25 soru içermektedir. Bu
sorular, ikisi hariç, Ahmes papirüsündeki sorular
türündendir. Di¤er iki soruya gelince, onlardan biri, bir düzlemle kesilen bir küre parças›n›n hacmi
ve yüzeyinin alan›n›n hesaplanmas›d›r. Di¤eri ise,
yine bir düzlemle kesilen bir piramidin hacminin
bulunmas› sorusudur. Her iki soru da do¤ru olarak çözülmüﬂtür. Bu iki soru M›s›r matemati¤inin
zirvesi olarak kabul edilmektedir.
M›s›rl›lar, dairenin alan›n›n çap›na orant›l›
oldu¤unun fark›na varm›ﬂlar ve π say›s›n› 4 ×
(8/9)2, yani 256/81 ≈ 3,16 olarak bulmuﬂlard›r.
M›s›r matemati¤inin 2000 y›l boyunca bu düzeyde kald›¤› ve kayda de¤er bir ilerleme göstermedi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
M›s›r say› sistemi, on taban›na göredir ve rakam sistemlerinin yaz›m› ve kullan›m› Romen rakamlar›n›nki gibidir. Bu rakamlarla hesap yapman›n çok zor oldu¤u, Romen rakamlar›yla hesap
yapmay› deneyen herkesin kolayca görece¤i gibi,
aç›kt›r. M›s›r matemati¤inin geliﬂmemesinin bir
nedeni bu olabilir.

ﬂimdiye kadar incelenmiﬂ olanlar›n›n içinde, beﬂ
yüz kadar›nda matemati¤e rastlanm›ﬂt›r.
Bu bölgede yaﬂam›ﬂ medeniyetlerin matemati¤i hakk›nda bilgimiz bu tabletlerden gelmektedir. Bu tabletlerden anlaﬂ›ld›¤›na göre, Mezopotamya’da matematik, M›s›r matemati¤inden
daha ileridir; Mezopotamyal›lar lise iki düzeyinde bir matematik bilgisine sahiptiler. M›s›rl›lar›n bildikleri matemati¤i bildikleri gibi, ikinci dereceden baz› polinomlar›n köklerini
bulmas›n›, iki bilinmeyenli iki denklemden oluﬂan bir sistemi çözmesini de biliyorlar. ﬁunu söylemem gerekir ki, o zamanlarda henüz negatif ve
irrasyonel (kesirli olmayan) say›lar bilinmemektedir. Bu nedenle ikinci dereceden her polinomun
köklerini bulmalar› mümkün de¤ildir. Mezopotamyal›lar, daha sonra Pisagor Teoremi olarak
adland›r›lacak olan teoremi biliyorlard›. π say›s›n› karesi 10 olan bir say› olarak bilmekteler.
Daha sonralar› 3.15 olarak da kullanm›ﬂlard›r.

Mezopotamya Matemati¤i. Mezopotamya’da yaﬂam›ﬂ medeniyetlerden (Sümerler, Akatlar, Babiller, Kaldeyenler, Asurlar, Urlar, Huriler vb. ve fetihler nedeniyle, bir zaman Hititler,
Persler...) zaman›m›za, M›s›r’dan kalandan çok
kat daha fazla yaz›l› belge kalm›ﬂt›r. Bunun nedeni, Mezopotamyal›lar›n yaz› arac› olarak kil
tabletleri kullanmalar›d›r. Piﬂirilen yada güneﬂte iyice kurutulan bir kil tabletin ömrü sonsuz denecek kadar uzundur. Yap›lan kaz›larda yar›m
milyondan fazla tablet bulunmuﬂtur. Bu tabletlerin önemli bir k›sm› ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir. Di¤erleri de dünyan›n çeﬂitli - Berlin,
Moskova, British, Louvre, Yale, Colombia ve
Pensilvanya - müzelerindedir. Bu tabletlerin,

Mezopotamyal›lar›n say› sistemi 60 tabanl›
bir say› sistemidir. Bu say› sistemi günümüzde de,
denizcilik ve astronomi de kullan›lmaktad›r. Bizim say› sisteminde 10 ve 10’un kuvvetlerini kulland›¤›m›z ve say›lar› buna göre basamakland›rd›¤›m›z gibi, onlar da say›lar› 60 ve 60’›n
kuvvetlerine göre basamakland›rmaktayd›lar. Bu
say› sisteminin en önemli özelli¤i basamakl›, yani konumlu bir say› sistemi olmas›d›r. Saatin 60
dakika, günün 24 saat ve dairenin 360 dereceye
bölünmüﬂ olmas› bize bu say› sisteminden kalan
miraslardan sadece birkaç›d›r. Mezopotamyal›lar›n 60 tabanl› bir say› sistemi seçmiﬂ olmalar›n›n nedeni bilinmemektedir. Bu konuda ileri sürülen belli baﬂl› görüﬂ ya da varsay›m ﬂunlard›r:

Moskova papirüsü
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d›r, zira o dönemde matematik, simgesel olarak
de¤il, sözel olarak ifade edilmekteydi. Sözel ve say›sal matematikte (geometrik çizimler hariç) formel ispat vermek olanaks›z olmasa da, kolay de¤ildir.
b) Bu dönemin matemati¤i zanaat düzeyinde
bir matematiktir; matematik “matematik için matematik” anlay›ﬂ›yla de¤il, günlük hayat›n ihtiyaçlar› için, yani “halk için matematik” anlay›ﬂ›yla
yap›lmaktad›r. Matemati¤in kullan›m alanlar›
ise, zaman-takvim belirlemek, muhasebe iﬂleri ve
günlük hayat›n, inﬂaat, miras da¤›t›m› gibi di¤er
iﬂleridir. Dini ve milli günlerin, ibadet saatlerinin,
deniz yolculuklar›n›n ve tar›ma uygun dönemlerin belirlenmesi için, bugün oldu¤u gibi, eski zamanlarda da do¤ru bir takvim yapmak son derece önemli bir iﬂ olmuﬂtur. Bu da ancak uzun süreli
gözlem, ölçüm ve hesapla mümkündür. Bu matemati¤in kullan›m alanlar›ndan en önemlisi ve matemati¤in geliﬂmesine neden olan temel ihtiyaçlardan biridir. Devlet gelir giderinin hesaplanmas›,
mal varl›klar›n› tespit, kay›t ve muhasebesi de
devlet düzeni için elzem olan ve matemati¤in kullan›ld›¤› di¤er bir aland›r.
Bu dönem matemati¤i ve bu bölge ülkelerinin
kültürel varl›klar› Pers istilas›yla son bulur. ♠

1) 60 say›s›n›n 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30 gibi çok say›da bölenleri olmas› onu günlük hayatta çok kullan›ﬂl› k›l›yordu; bu nedenle 60 tabanl› bir say› sistemi seçmiﬂlerdir.
2) 60 tabanl› say› sisteminin seçiminden önce, o bölgede 10 ve 12 tabanl› say› sistemlerini kullanan medeniyetler olmuﬂtur. Daha sonra gelen bir
medeniyet, daha önceki ölçü birimleriyle uyum
sa¤lamak için, 10 ile 12 nin en küçük ortak kat›
olan 60’› say› sistemlerinin taban› olarak alm›ﬂlard›r.
3) 60 tabanl› say› sisteminin seçimi, bir eldeki, baﬂ parmak hariç, dört parmakta bulunan üç
eklem yerini o zaman›n insanlar› say› saymak için
kullan›yorlard›; 4 parmakta 12 eklem yeri oldu¤u ve bir elde de beﬂ parmak oldu¤u için bu iki say›n›n çarp›m› olan 60’› say› sistemlerinin taban›
olarak alm›ﬂlard›r.
Bu konuda görüﬂler bunlard›r. E¤er bir gün 60
say›s›n›n niçin seçildi¤ini izah eden bir tablet bulunursa o zaman gerçek anlaﬂ›lacakt›r.
Birinci Dönemin Genel De¤erlendirmesi. Bu
dönemin matemati¤ini toptan de¤erlendirecek
olursak, temel özellikleri ﬂunlard›r.
a) Bu dönem matemati¤inde teorem, formül
ve ispat yoktur. Bulgular emprik veya deneysel, iﬂlemler say›sald›r. Bunun böyle olmas› kaç›n›lmazRhind (Ahmes) Papirüsü
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2+6
3 + 15
4 + 28
6 + 18
6 + 66
8 + 52 + 104
10 + 30
12 + 51 + 68
12 + 76 + 114
14 + 42
12 + 276
15 + 75
18 + 54
24 + 58 + 174 + 232
20 + 124 + 155
22 + 66
30 + 42
24 + 111 + 296
26 + 78
24 + 246 + 328
42 + 86 + 129 + 301
30 + 90
30 + 141 + 470
28 + 196
34 + 102

53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

30 + 318 + 795
30 + 330
38 + 114
36 + 236 + 531
40 + 244 + 488 + 610
42 + 126
39 + 195
40 + 335 + 536
46 + 138
40 + 568 + 710
60 + 219 + 292 + 365
50 + 150
44 + 308
60 + 237 + 316 + 790
54 + 162
60 + 332 + 415 + 498
51 + 255
58 + 174
60 + 356 + 534 + 890
70 + 130
62 + 186
60 + 380 + 570
56 + 679 + 776
66 + 198
101 + 202 + 303 + 606

Ahmes’in (MÖ. ≈1680 - ≈1620) kendi yazd›¤›na göre,
Rhind papirüsü MÖ 2000’de yaz›lm›ﬂ bir baﬂka papirüsün
kopyas›d›r. Orijinal hali aﬂa¤› yukar› 5,5m _ 0,3m boyutunda olan ve hiyeroglif yaz›s›n›n bir türü olan hieratik yaz›s›yla yaz›lan papirüsün ön taraf›, 2/3, 2/5, 2/7, 2/9, ...,
2/101 say›lar›n› 1/n kesirli say›lar›n›n toplam› olarak veriyor, çünkü Eski M›s›rl›lar, 2/3 d›ﬂ›nda, sadece 1/n kesirli
say›lar›n› biliyor ve yazabiliyorlard›. Yandaki tablodaki a
= b + c k›saltmas›, 2/a = 1/b + 1/c olarak alg›lanmal›. Örne¤in, birinci sat›rda, 2/3 = 1/2 + 1/6 yazmaktad›r.
Asl›nda, 2/3’ü en az iki türlü böyle yazabiliriz:
2/3 = 1/3 + 1/3 = 1/2 + 1/6.
Soru: 2/3 baﬂka türlü 1/a + 1/b biçiminde yaz›labilir
mi?
Sorular› ço¤altabiliriz.
Soru: En sondaki 2/101 için dörtten daha az terimle
yaz›lan bir ifade bulabilir miyiz? Ya da 1/29 için? Ya da
1/43, 1/73 için?..
Soru: Verilmiﬂ bir a tek say›s› ve bir k do¤al say›s› için,
2/a = 1/a1 + ... + 1/ak
eﬂitli¤ini sa¤layan sonlu tane mi a1, ..., ak do¤al say›s› vard›r?
Soru: E¤er öyleyse, bu eﬂitli¤i sa¤layan kaç tane (a1,
..., ak) vard›r?
Soru: Ve en küçük k kaçt›r?
Soru: 2/a yerine 3/a al›rsak bu sorular›n yan›t› ne olur?
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