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Matemati¤in K›sa Bir Tarihi-II

‹kinci Dönem: Eski Yunan Matemati¤i
Ali Ülger* / aulger@ku.edu.tr

Pisagor’un bir süre Tales’in yan›nda kald›¤›, tavsiyesine uyarak M›s›r’a gitti¤i, orada geometri ö¤rendi¤i, M›s›r tap›naklar›n› ziyaret edip dini bilgiler
edindi¤i ve M›s›r’›n Persler taraf›ndan iﬂgali s›ras›nda, Perslere esir düﬂerek Babil’e götürüldü¤ü bilinmektedir. Babil’de bulundu¤u beﬂ y›l boyunca matematik, müzik ve dini bilgiler ö¤renmiﬂ, Samos’a
döndükten sonra bir okul oluﬂturarak ö¤rendiklerini ö¤retmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Politik nedenlerle, M.Ö.
518’de Samos’dan ayr›larak, Güney Italya’ya, Crotone’ye yerleﬂmiﬂ ve orada yar› mistik, yar› bilimsel,
tarikatvari bir okul oluﬂturmuﬂtur. Bu okulun “matematikoi” denen üst düzey kiﬂileri beraber yaﬂarlard› ve birbirlerine yeminle ba¤l›yd›lar.

M.Ö. 600’lü y›llar Perslerin Orta Do¤u’ya hakim olmaya baﬂlad›¤› y›llard›r. M.Ö. 550’lere gelindi¤inde, Persler, Anadolu ve M›s›r dahil olmak
üzere, bütün Ortado¤u’nun tek hakimidirler. M.Ö.
500-480 aras›nda Yunan yar›madas›na üç sefer
düzenlerler. 480’de Atina’y› ele geçirerek yakarlar,
ama, fazla de¤il, bir y›l sonra, 479’da Yunanl›lar
Persleri Yunan yar›madas›ndan atarlar.
Bu tarih, M.Ö. 479, Yunan uygarl›¤›n›n baﬂlang›c› olarak kabul edilir. Bilimde, felsefede ve sanatta çok parlak bir dönemin baﬂlang›c›d›r.
Yunan matemati¤i gerçekte bu dönemden daha önce baﬂlam›ﬂt›r. ‹ki kiﬂi, Tales (M.Ö. 624-547)
ve Pisagor (M.Ö. 569-475), Yunan matemati¤inin
babas› olarak kabul edilir.

Pisagor Okulu. Pisagor okulu say› kültü üzerine kuruludur. Onlara
göre, her ﬂey say›lara indirgenebilir; say›lar aras›nda rastlant›sal olamayacak kadar mükemmel
bir harmoni vard›r ve bu
harmoni ilahi harmoninin yans›mas›d›r. O gün
için bilinen say›lar 1, 2,
3,... gibi çokluk belirten
Pisagor
tam say›lar ve 1/2, 3/4,...
gibi parçan›n bir bütüne oran›n› belirten kesirli say›lard›r. Pisagor Teoremi sayesinde irrasyonel (kesirli olmayan) say›lar›n ortaya ç›kmas› Pisagor
ekolünü derin bir krize sokmuﬂtur. ‹rrasyonel say›lar›n keﬂfi matemati¤in ilk önemli krizidir.
Pisagor okulunun üyelerinin bir ço¤u Cylon
isimli bir yobaz›n yönetti¤i bir bask›n sonucu katledilmiﬂlerdir. Pisagor kurtulmuﬂtur ama birkaç sene sonra o da ölmüﬂtür. Pisagor’un düﬂünceleri ve
Pisagor ekolu, ﬂu veya bu isim alt›nda uzun y›llar
yaﬂam›ﬂt›r.
Bu bilgilerden de anlaﬂ›laca¤› gibi, Yunan matemati¤inin temelinde M›s›r ve Mezopotamya matemati¤i vard›r.

Tales. Tales Milet’de (Ayd›n) do¤muﬂtur. M›s›r’a gitti¤i, bir
süre orada kald›¤› ve
geometriyi M›s›r’da
ö¤rendi¤i bilinmektedir. M›s›r’dayken, büyük piramidin gölgesinin uzunlu¤unu ölçerek, bu say›y›, kendi
boyunun o andaki gölgesinin boyuna olan
Tales
oran›yla çarpmak suretiyle (yani Tales Teoremi’ni kullanarak), büyük piramidin yüksekli¤ini hesaplad›¤› kitaplarda anlat›lagelmektedir. Tales Milet’ye döndükten sonra,
ö¤rendiklerini ö¤retmek gayesiyle kendi etraf›nda
oluﬂturdu¤u bir gruba geometri ö¤retmiﬂtir. Matemati¤e – deneye dayanmayan, yani ampirik olmayan − ak›l yürütmeye dayal› soyut ispat›n Tales’le
girdi¤i kabul edilir. Ayr›ca, Tales tarihin ilk filozofu olarakta kabul edilir.
Pisagor. Yunan matemati¤inin di¤er babas›
olan Pisagor Samos (Sisam) adas›nda do¤muﬂtur.
* Koç Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Pisagor Teoremi. Bir diküçgenin dik aç›s›n›n kenarlar›n›n uzunluklar›n›n karelerinin toplam› öbür
kenar›n uzunlu¤unun karesine eﬂittir. ﬁekille söylemek gerekirse,

a2 + b2 = c2

c
a
b

Kan›t. Uzunlu¤u c olan kenara bir kare inﬂa edelim.
Yamuk duran karenin bir kenar›n›n uzunlu¤u c’dir, demek ki alan› c2’dir. ﬁimdi ayn› alan› baﬂka türlü hesaplayaca¤›z.
Karede dört üçgen var ve herbirinin alan›
ilk üçgenimizin alan›na eﬂit, yani her üçgenin
alan› ab/2. Yamuk karenin içinde bu dört üçgenden baﬂka, bir de küçük kare var. Bu küçük
karenin her kenar› b – a oldu¤undan alan›
(b – a)2’dir. Demek ki yamuk karenin alan› ayn› zamanda bu alanlar›n toplam›na eﬂittir:

b-a
c
a

c

b
Dört üçgenin alan›
Küçük karenin alan›
Toplam alan

=
=
=

4 × ab/2
(b – a) 2

=
=

2ab
b2 – 2ab + a2
a2 + b2

Dolay›s›yla c2 = a2 + b2 eﬂitli¤i geçerlidir. Pisagor teoremini kan›tland›.
Eflatun ve Akademisi. ﬁimdi Atina’ya dönelim.
Atina’da matemati¤in sistematik e¤itimi Eflatun’la
(Platon, M.Ö. 427-347) baﬂlar. Sokrat’›n ö¤rencisi
olan Eflatun, Sokrat’›n ölüme mahkûm edilip, zehir içerek ölmesinden sonra, on y›l kadar M›s›r, Sicilya ve ‹talya’da kal›r. Orada, Pisagorculardan
matematik ö¤renir. Matemati¤in do¤ru düﬂünme
yetisi için ne denli önemli oldu¤unu anlayan Eflatun, M.Ö. 387’de Atina’ya döndü¤ünde, bir okul
kurar ve okuluna Pers-Yunan savaﬂlar›n kahramanlar›ndan Akademius’un ismini verir. (Baz›
kaynaklara göre de Akademos, Eflatun’un okulunun kurulu oldu¤u alan›n sahibinin ismidir.) Bu,
Eflatun’un “akademi”sidir. Akademinin giriﬂinde
“her kim ki geometrici de¤ildir, içeriye girmesin”
yaz›l›d›r. O tarihlerde, henüz matematik sözcü¤ü
kullan›lmamaktad›r, “geometri” matematik sözcü¤ünün yerine kullan›lm›ﬂt›r. Bu okulda felsefe, ge-

ometri, müzik (harmoni teorisi) ve jimnastik a¤›rl›kl› bir e¤itim verilmektedir. Geometri do¤ru düﬂünmeyi ö¤renmenin temel arac› olarak kabul edilmekte ve felsefeyle içice olacak kadar birbirine yak›n konular olarak görülmektedir. Eflatun bir
araﬂt›rma yöneticisi gibi görev yapmakta, ö¤rencilerine çeﬂitli geometri sorular› vererek, onlardan bu sorular› halletmelerini istemektedir. Bu okul
M.S. 529’a kadar, 900
y›ldan fazla faaliyet
gösterecek ve çok say›da matematikçi yetiﬂtirecektir. Burada yetiﬂen ilk önemli matemaEflatun (Platon)

50

Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

tikçi Öklid (Euclid) (M.Ö. 325265); son önemli matematikçi
Proclus’tur (M.S. 411-485). Bu
dönemin matemati¤i hakk›nda en
önemli kaynak Proclus’un eserleridir. M.Ö. 400-300 y›llar›n›n en
önemli matematikçi-bilim adam›,
Eflatun’un akademisinde hocal›k da
yapm›ﬂ olan Eudoxus’tur. Pisagorcular›n say› kavram›n› de¤iﬂtirerek, say›’y› iki uzunlu¤un oran›
olarak tan›mlayan ve bu tan›ma uygun bir say›lar
aritmeti¤i geliﬂtirerek, irrasyonel say›lar›n keﬂfi sonucu, matemati¤i içine düﬂmüﬂ oldu¤u krizden
kurtaran; entegral kavram›n›n temelinde olan “exhaustion” yöntemini geliﬂtiren ve ilk olarak bir evren modeli tasarlayan Eudoxus’tur. “Exhaustion”
yöntemi ﬂekli düzgün olmayan, alan› yada hacmi
bilinmeyen bir cismin alan veya hacmini, alan› yada hacmi bilinen ﬂekillerle doldurarak o alan› yada
hacmi hesaplama yöntemidir.

Büyük İskender

olan Museum’u kurar. Buras› M.Ö. 312 - M.S. 421
aras›nda, 700 y›ldan fazla bir zaman diliminde bir
ileri bilimler merkezi olarak e¤itim ve araﬂt›rma faaliyetlerini sürdürecek olan ve ücretlerin devlet hazinesinden ödendi¤i, yüzden fazla bilim adam›n›n
çeﬂitli dallarda e¤itim verdi¤i ve araﬂt›rma yapt›¤›
bir kurumdur. Zamanla çok zengin bir kütüphane
oluﬂturacaklar, botanik bahçesine ve bir gözlemevine sahip olacaklard›r. Yunan kültür bölgelerinden
önemli bilim adamlar› buray› ziyaret edip, burada
bir süre kalm›ﬂlard›r.

Büyük ‹skender ve ‹mparatorlu¤u. M.Ö.
335’ten itibaren, Makedonyal› Büyük ‹skender,
12-13 y›l gibi k›sa bir sürede Pers ‹mparatorlu¤u’nun tamam›n› ele geçirir. 322’de Hindistan dönüﬂü Babil’de ölür. Ölümünden sonra, ‹skender’in
generalleri kanl› bir iktidar mücadelesine giriﬂirler.
‹mparatorluk üçe bölünür. Afrika’daki topraklar
(M›s›r ve Libya) general Ptolemaios’a, Asya’daki
topraklar general Seleukos’a ve Avrupa’daki topraklar da Antigonos’e düﬂer. Böylelikle, daha sonra “Yunan kültür bölgeleri” diye adland›r›lacak
olan Yunan uygarl›¤›n›n geliﬂece¤i üç bölge ortaya
ç›kar. Bunlar Yunanistan-Makedonya, AnadoluSuriye ve M›s›r-Libya’d›r. Makedonya krall›¤›nda
Eflatun’un Akademisi, Aristo’nun Lisesi gibi okullar e¤itimlerini daha uzun y›llar sürdürürler ama
daha çok felsefe a¤›rl›kl› olarak. Anadolu’da t›p ve
astronomide Galenos ve Hipparkhos gibi önemli
bilginler yetiﬂir. Galen’nin t›p konusunda 500 civar›nda kitap (papirüs) yazd›¤› bilinmektedir. Galenos, Hipokrat’›n yaﬂad›¤› dönemle ‹bni Sina’n›n
zaman› aras›nda yaﬂam›ﬂ en önemli t›p adam›d›r.

Öklid. Museum’da
ders veren ilk önemli
matematikçi Öklid’dir.
Öklid’in yazd›¤› çok
say›da eser aras›nda en
önemlisi, Öklid’in Elementleri olarak bilinen
on üç kitapl›k matematik dizisidir. O tarihlerdeki kitap uzunluklar›
bir papirüslüktür. Bu
Öklid
da bizim ölçülerimizle,
20 ila 50 sayfa aras›nda bir kitaba karﬂ›l›k gelmektedir. Bu kitaplarda Öklid o zamanlarda bilinen
matemati¤inin sistematik bir derlemesini sunar. Bu
eserin önemi Öklid’in geometriye yaklaﬂ›m›mda ve
konular› sunuﬂundad›r. Öklid, geometride, önce,
evrensel geçerlili¤i olan beﬂ aksiyom verir. Bunlar
A = B ve B = C ise A = C gibi sa¤duyunun kabul
edece¤i kurallard›r. Sonra nokta, do¤ru, düzlem gibi kavramlar›n ne oldu¤unu belirten 31 tan›m verir. Sonra da Öklid geometrisinin postulatlar› ola-

‹skenderiye ve Museum. Matematik aç›s›ndan
en önemli merkez ‹skenderiye’dir. Ptolemaios, Zeus’un sanat tanr›çalar› (esin perileri) olarak bilinen
k›zlar›na verilen “Muse” isminden esinlenerek, ‹skenderiye’de tarihin en ünlü üniversitelerinden biri
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yöntemiyle birçok ﬂeklin alan›n› hesaplam›ﬂ
olmas›n› sayabiliriz.
Bu, bugün matematikte entegral olarak bilinen kavram›n baﬂlang›c›d›r. Eudox’tan zaman›m›za yaz›l› hiçbir
eser kalmam›ﬂt›r. Bu
nedenle, belgeli olarak,
bu yöntemin ilk olarak
Arşimed
kullan›ld›¤› yer Arﬂimed’in eserleridir. Arﬂimed bu yöntemle, bir dairenin içine ve d›ﬂ›na düzgün 96 kenarl› çokgenler çizip, onlar›n alanlar›n› hesaplayarak, π say›s›n›n
3,10/71 ile 3,10/70 aras›nda bir de¤eri oldu¤unu
hesaplam›ﬂt›r, dolay›s›yla π’nin virgülden sonra ilk
üç rakam›n› do¤ru olarak vermiﬂtir. O zamana kadar π say›s›n›n bilinen de¤erleri deneysel yolla elde
edilen de¤erlerdi.

rak bilinen ﬂu beﬂ postulat› verir.
1) ‹ki noktadan bir do¤ru geçer.
2) Bir do¤ru parças› s›n›rs›z uzat›labilir.
3) Bütün dik aç›lar birbirine eﬂittir.
4) Bir nokta ve bir uzunluk bir çember belirler.
5) Bir do¤ruya onun d›ﬂ›ndaki bir noktadan
sadece bir paralel çizilir.
Daha sonra, mant›ki ç›kar›m yoluyla, bu postulatlardan ç›karabildi¤i sonuçlar› teorem ve önerme olarak mant›ksal bir s›rada sunar. Bu yaklaﬂ›m
bugünkü matemati¤in ve bilimin temelini oluﬂturur. Ünlü düﬂünür Bertrand Russell’a göre, hiçbir
eser Bat› düﬂünce sisteminin oluﬂmas›nda bu kitap
kadar etkili olmam›ﬂt›r. Elementler tarih boyunca
belli baﬂl› bütün dillere çevrilmiﬂ, binden fazla bas›m yapm›ﬂ, bütün uygarl›klar›n okullar›nda okutulmuﬂ, insanl›¤›n en önemli baﬂyap›tlar›ndan biri
olmuﬂtur.
Apollonius.
Museum’da yetiﬂen en önemli
matematikçilerden biri de Perge’li Apollonius’tur. Antik Ça¤›n, Öklid ve Arﬂimed’le beraber
üç büyük bilim
adam›ndan biri
olarak kabul edilen Apollonius
konik kesitleri
üzerine bugün de
Apollonius’un kitabından bir
hayranl›k uyand›sayfa
ran sekiz kitapl›k
mükemmel bir eser b›rakm›ﬂt›r insanl›¤a. (Sekizinci kitap bugüne kadar bulunamam›ﬂt›r.)

Ptolemaios. Museum’da yetiﬂen ve tarihin en
önemli astronomlar›ndan biri olarak kabul edilen
bir bilimadam› da, Bat›l›lar›n Ptolemaios, Do¤ulular›n Batlamyüs olarak bildi¤i Claudius Potolemy’dir (M.S. 85-165). Batlamyüs, uzun y›llar süren gözlemlerden sonra, Hipparkhos gibi daha önce yaﬂam›ﬂ olan baﬂka astronomlar›n da gözlemlerini de kullanarak, tutarl› bir evren sistemi oluﬂturmuﬂ; geniﬂ astronomik ölçüm cetvelleri ve bir y›ld›z katalo¤u haz›rlam›ﬂt›r. Batlamyüs’ün sisteminde dünya merkezdedir; güneﬂ, ay ve di¤er gezegenler dünya etraf›nda çembersel bir yörüngede dönmektedirler. Araplar›n, “en büyük” anlam›na gelen “almagest” dedikleri ve Yunanca ismi “matematica” olan ünlü astronomi kitab› on beﬂ as›r boyunca astronomiyle ilgilenen bütün bilimadamlar›n›n baﬂucu kitab› olarak kalm›ﬂt›r.
Genel De¤erlendirme. Bu k›s›mda anlatmaya
çal›ﬂt›¤›m›z dönemde yaﬂam›ﬂ yüzden fazla matematikçinin ad› ve baz› çal›ﬂmalar› zaman›m›za gelmiﬂtir. Bu da o dönemdeki bilimsel faaliyetlerin yo¤unlu¤u, devlet ve toplum nezdindeki önemini göstermektedir.
Yunan matemati¤ini de¤erlendirecek olursak,
temel özellikleri ﬂunlard›r. a) Yunanl›larla, matematik zanaat düzeyinden sanat düzeyine geçmiﬂtir.
Matematikte, günlük hayatta iﬂe yararl›l›k de¤il,

Arﬂimed. Bütün zamanlar›n en büyük bilimadamlar›ndan biri olarak kabul edilen Siraküs’lü
Arﬂimed (M.Ö. 287-212) de bir rivayete göre Museum’da yetiﬂmiﬂtir. En az›ndan bir süre burada
kald›¤› bilinmektedir. Arﬂimed icat etti¤i mekanik
aletlerinin yan›s›ra, Öklid’in geometride yapt›¤›n›
bir ölçüde mekanikte yapm›ﬂ, mekani¤in ve hidrostati¤in temel ilkelerini yasalaﬂt›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Matemati¤e katk›lar›, silindir ve küre hakk›nda çal›ﬂmalar›; baﬂlang›c› Eudox’a giden, “exhaustion”
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ﬂan bilim insanlar›na
sald›r›larla
devam etmiﬂtir.
421’de,
Museum’da ders
veren ve tarihin ilk
kad›n matematikçisi olarak bilinen
Hypatia yobaz H›ristiyanlar taraf›ndan linç
edilerek öldürülmüﬂtür. Bu olayHypatia
dan sonra Museum kapanm›ﬂ ve
641’de Müslümanlar›n M›s›r’› fethi s›ras›nda da
tamamen yanm›ﬂt›r. Okulun kapanmas›ndan
sonra, Museum’da çal›ﬂan bilimadamlar› kitaplar›n› alarak, Sasanilerin egmen olduklar› Güneydo¤u Anadolu (Harran, Urfa) ve Mezopotamya içlerine, Cundiﬂapur’a (ﬂimdiki Beth-Lapat), göçmüﬂlerdir. 529’da da Bizans imparatoru Jüstinyen Atina’daki Eflatun’un akademisini
kapatm›ﬂt›r. Bu tarih Yunan kültürünün egemen
oldu¤u bir dönemin bitiﬂi, karanl›k ça¤›n baﬂlang›c›d›r. Akademi’nin kapanmas›ndan sonra
orada çal›ﬂan bilim insanlar›n›n bir k›sm› da do¤uya göçmüﬂlerdir. Do¤uya göçen bu bilim
adamlar›, Yunan kültürüne aﬂina olan ortamlarda, özellikle Nestorien-Süryani toplumlarda daha uzun y›llar ö¤retilerini sürdürmeye, bilim meﬂalesini söndürmemeye çal›ﬂacaklard›r. ‹slam biliminin temelinde bu insanlar›n eme¤i, onlar›n
yapt›klar› çeviriler vard›r. Böylelikle bundan
sonraki döneme, Müslümanlar›n hakim oldu¤u
döneme gelmiﬂ bulunuyoruz. ♥

derinlik ve estetik ön plandad›r. b) Yunan matemati¤i bugünkü anlamda moderndir; bugün biz
nas›l matematik yap›yorsak, o zaman da öyle yap›yorlard›. Zaman içinde ispat anlay›ﬂ ve standartlar› de¤iﬂmektedir; ama Öklid’in verdi¤i ispatlar, bugün de büyük ölçüde geçerlidir.
Bu Dönemin Sonu. Bu dönemi sona erdiren
iki önemli etmen Roma’n›n yükseliﬂi ve H›ristiyanl›¤›n Roma ‹mparatorlu¤u’nun resmi dini
oluﬂudur. M.Ö. 150’den itibaren Roma ‹mparatorlu¤u geniﬂlemeye baﬂlam›ﬂt›r. M.Ö. 30’lu y›llara gelindi¤inde her üç Yunan kültür bölgesi de
art›k Romal›lar›n hükmü alt›ndad›r. Her ne kadar idari ve askeri olarak Romal›lar Yunan kültür bölgelerine hakim iseler de, kültürel olarak
Roma ‹mparatorlu¤u bir Yunan kolonisidir; azçok, Yavuz Sultan Selim’den sonra, Osmanl›lar›n Arap dünyas›na hükmetmelerine karﬂ›n, kültürel aç›dan bir Arap kolonisi durumunda olduklar› gibi. Bu nedenle, Romal›lar Yunan kültür kurumlar›n›n (Eflatun’un Akademisi, Bergama Okulu, Museum gibi) faaliyetlerine devam
etmelerine izin vermiﬂlerdir. ‹skenderiye’nin al›n›ﬂ› s›ras›nda ‹skenderiye kütüphanesi yanm›ﬂt›r
ama Bergama kütüphanesinden gönderilen
200.000 kitapla ‹skenderiye kütüphanesi tekrar
oluﬂturulmuﬂtur. Romal›lar Museum’daki bilimadamlar›n maaﬂlar›n› devlet hazinesinden karﬂ›lamay› sürdürmüﬂlerdir. Ne var ki, ekonomik
durumun kötüleﬂmesi e¤itim kurumlar›n› da etkileyecektir. Bu kurumlara en büyük darbeyi vuran H›ristiyanl›k olmuﬂtur. H›ristiyanl›k ilk 300
y›l yasakl› oldu¤u için yer alt›nda geliﬂmiﬂtir. Bu
dönemde H›ristiyanl›k çok hoﬂgörülü ve bir eﬂitlik diniydi. Bu nedenle geniﬂ bir taraftar kitlesi
bulabilmiﬂtir. M.S. 300’e gelindi¤inde, H›rist›yanl›¤›n geliﬂmesinin önlenemeyece¤ini anlayan
Roma imparatoru I. Constantin 313’de H›rist›yanl›¤›n üzerindeki yasa¤› kald›rm›ﬂ, Roma’dan
ayr›larak, Roma ‹mparatorlu¤u’nun baﬂkentini
‹stanbul’a (Constantinople) taﬂ›m›ﬂt›r. 380’lerde, H›rist›yanl›k Roma ‹mparatorlu¤u’nun resmi dini olmuﬂtur. Bu tarihten itibaren, Kilise yavaﬂ yavaﬂ sosyal ve e¤itim hayat›na hakim olmaya, H›rist›yan ö¤retisinin d›ﬂ›nda hiçbir ö¤retiye
hoﬂ bakmamaya baﬂlam›ﬂt›r. 390’de Kiril (Cyril)
isimli bir papaz›n ‹skenderiye kütüphanesini ateﬂe vermesiyle baﬂlayan giriﬂim, Museum’da çal›-

Yunanl›lar alfabelerinin harflerini rakam
olarak kullanm›ﬂlard›r. Bu sistemde say›lar›n yaz›l›m› Romen rakamlar›n›n yaz›l›m›na benzer
ama daha geliﬂmiﬂ bir sistemdir. Yunan matemati¤i büyük ölçüde geometri olarak geliﬂti¤i
için Yunanl›lar çok yetkin bir rakam sistemine
ihtiyaç duymam›ﬂlard›r.
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