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Tarihten bir yaprak

Matematik Bir ‹nanc›n da Temeli Olabildi
Ercan Kumcu* / mekumcu@superonline.com
atemati¤e önemli katk›lar›yla önde gelen isimlerden biri olup da hakk›nda
çok az ﬂey bilinen isimlerin baﬂ›nda Pisagor (Pythagoras) gelir. Hayat›nda hiçbir ﬂey yazmam›ﬂt›r. Yazd›ysa da
günümüze gelmemiﬂtir.
Hakk›nda baﬂkalar› taraf›ndan yaz›lanlar da
günümüze kadar gelememiﬂtir.
Pisagor’un
matemati¤e katk›lar›n›
ço¤unlukla Öklid’in Elemanlar adl› eserinden
ö¤reniyoruz.
Pisagor, Leonardo da
Asl›nda Pisagor’un
Vinci’nin fırçasından
katk›s› diye bildiklerimizin gerçekten Pisagor’a ait olup olmad›¤›ndan da
çok emin de¤iliz. Pisagor’un etraf›nda kim matematikte yeni bir ﬂey bulsa, sonuçlar›n› Pisagor’la paylaﬂmak zorundayd›. Dolay›s›yla, Pisagor’un verdi¤i
derslerde anlatt›klar›n›n kendinin mi yoksa müritlerinin mi oldu¤u konusunda ﬂüpheler vard›r.
Matemati¤in Bir Tarihi adl› kitab›n yazar› Carl B.
Boyer, Pisagor’un katk›s› olarak bilinenlere “Pisagor’un” demek yerine “Pisagorcular›n” demenin
daha do¤ru olaca¤›n› söyler. Pisagorcular dönemi
dendi¤inde de, M.Ö. 570’lerden M.Ö. 400’lü y›llar›
anlamam›z gerekiyor. Tan›nm›ﬂ en son Pisagorcular
bu y›llarda yaﬂam›ﬂ olan Philolaus ve Archytas idi.
Okulda matematik derslerinde ö¤rendi¤imiz teoremlerden biri dik üçgenin kenar uzunluklar› aras›ndaki iliﬂkidir (Bknz. yandaki kare.) Tüm dünyan›n Pisagor Teoremi diye bildi¤i bu buluﬂ daha sonra Pisagorcular›n baﬂ›na çok büyük iﬂler açm›ﬂt›r.
Pisagorcular›n bu teoremi ispatlad›klar› san›lmamaktad›r. ‹spat› yapan muhtemelen Öklid olmuﬂtur.
Pisagor M.Ö. 569 y›l›nda (do¤um tarihi tart›ﬂmal›d›r, M.Ö. 585 diyen de vard›r) bugünkü Milet’in karﬂ›s›ndaki bir adada, Sisam’da do¤muﬂ.
Milet do¤umlu olan ve Klasik Ça¤’›n “Yedi Bilgesi”nden biri olan Tales’le yaklaﬂ›k ayn› zamanda

yaﬂam›ﬂlar. Tales kaynakl› ilk matematik e¤itiminden sonra Babil’e ve Hindistan’a gitmiﬂ. Buda’y› ve
Konfiçyus’u ö¤renmiﬂ. Daha sonra, M›s›r’a, önce
Teb, sonra Menfis ﬂehirlerine gitmiﬂ. Orada matematik bilgisini ilerletmiﬂ. M›s›r’da oldukça uzun
zaman kalm›ﬂ. Ard›ndan Anadolu’da bir süre geçirdikten sonra önce do¤du¤u ada olan Sisam’a
gitmiﬂ, daha sonra da annesiyle birlikte Antik Yunan’›n kolonilerinden Sicilya’ya yerleﬂmiﬂ.
Sicilya’da dersler vermeye baﬂlam›ﬂ. Kendisine
ev sahipli¤i yapan ve ö¤rencisi olan bir aristokrat›n k›z›yla evlenmiﬂ. Eﬂi Pisagor’un bir biyografisini kaleme alm›ﬂsa da bu biyografi günümüze ulaﬂmam›ﬂt›r. Pisagor’un bir baﬂka biyografisinin Aristo (Aristoteles) taraf›ndan da kaleme al›nd›¤› söylenir. O da günümüze gelememiﬂtir.
Pisagor bir filozoftu, bir toplum lideriydi, bir
matematikçiydi, ve kimine göre bir peygamberdi ve

M

Pisagor Teoremi: Bir dik üçgende hipotenüsün karesi di¤er iki kenar›n karelerinin toplam›na eﬂittir.
Kan›t: Aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi
a
b
hipotenüsün üstüa2 + b2 = c2
ne bir kare inﬂa
c
edip bu kareyi 5
parçaya ay›ral›m.
Alttaki büyük
karenin alan› c2.
a
b
a2 + b2 = c2
Ama ayn› büyük karenin alan›
c
b
beﬂ küçük parçab
n›n alanlar›n›n topa−b
lam›na eﬂit. Dört
a−b
c
üçgenin herbirinin c
alan› ab/2 (çünkü a
a−b
× b dikdörtgeninin
a−b
b
yar›s›), ortadaki
b
küçük karenin de
c
alan› (a − b)2.
Demek ki,
2
c = 4 × (ab/2) + (a − b)2 = 2ab + (a − b)2 = a2 + b2.

* Tekfenbank Yönetim Kurulu Baﬂkan›, Hürriyet gazetesi yazar›.
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felsefesini matemati¤e dayand›r›yordu. Kurmaya çadi. Ruhun yücelip Tanr› kat›na ulaﬂmas› ancak
l›ﬂt›¤› inanç sisteminin ortas›nda matematik vard›.
müzik ve matematik yoluyla olabilirdi.
Pisagor’un yaﬂad›¤› dönemde, dünyan›n baﬂka yerBildi¤imiz 1, 2, 3,... gibi tamsay›lara do¤al salerinde Buda ve Konfiçyus farkl› felsefey›lar denir. Bu say›lar matemati¤in teleri toplumlar›na benimsetmeye çal›ﬂ›mel taﬂlar› oldu¤u halde, do¤ada buyorlard›. Bir baﬂka deyiﬂle, Pisagor’un
lunmazlar. Dolay›s›yla, gizemli bir tazaman› çeﬂitli felsefelerin birbiriyle rekaraflar› vard›r. Ünlü matematikçi Krobet etti¤i bir döneme rastlamaktad›r.
necker bu say›lar›n temel oldu¤unu anSicilya’dan annesiyle birlikte ayr›lat›rken, “Tanr› do¤al say›lar› yaratt›,
lan Pisagor, bugünkü ‹talya’n›n günegeri kalan›n› da insanlar” der. ‹ﬂte bu
yinde Croton kentine yerleﬂir. Orada
do¤al say›lar Pisagor ö¤retisinin temegizli bir cemaat kurar. Cemaat kat› kulidir. Pisagor’a göre, do¤al say›lar›
rallarla yönetilmektedir. Cemaate kaTanr› yaratmam›ﬂt›, onlar Tanr›’n›n
d›n üye al›nmamaktad›r. Siyasi aç›dan
kendisiydiler. Matemati¤in bir soyutlafarkl› görüﬂlere sahiptirler ve genelde
ma oldu¤u gerçe¤ini ilk kavrayan PisaPisagor
tutucudurlar. Et yemeleri yasakt›r. Bigorculard›r.
linmeyen bir nedenle, cemaat üyelerinin mercimek
Pisagorculara göre, 1 d›ﬂ›nda tek say›lar eryemeleri de söz konusu de¤ildir. Pisagorcular›n dikek, çift say›lar diﬂidir. 1, say›lar›n içinde en kut¤er baz› k›s›tlamalar› da ﬂunlard›r:
sal say›d›r. Her ﬂey 1’le baﬂlar. Dolay›s›yla, 1 ne
• Yere düﬂeni kald›rmamak
erkektir ne de diﬂi. Tüm say›lar ilk dört say›dan
• Beyaz horoza dokunmamak
türetilebilir. Örne¤in, ilk dört say›n›n toplam›, 1 +
• Ateﬂi demirle kar›ﬂt›rmamak
2 + 3 + 4 = 10’dur. 10 say›s› Pisagor ö¤retisinin te• Dörtlük esas›na göre yap›lm›ﬂ cisimlerin üzemelidir.
rine oturmamak
Pisagorculara göre,
• Kalp yememek
1, say›lar›n üreticisidir, akl›n ve makullü¤ün
• Iﬂ›¤›n yan›nda aynaya bakmamak
sembolüdür.
• Yataktan kalk›nca yataktaki vücut izini yok
2, ilk çift say› olup ilk diﬂi say›d›r. Fikrin semetmek.
bolüdür.
Pisagor iki farkl› ortamda vaaz vermektedir.
3, “gerçek” erkek say›d›r. Birlik ve farkl›l›¤›n
Önemli vaazlar›n› cemaatine verir. Matemati¤in aybirleﬂmesinden oluﬂan uyumun sembolüdür.
r›nt›lar›na girer. Matematikle felsefesinin iliﬂkilerini
4, adaletin sembolüdür. Karekökü de bir do¤al
irdeler. ‹kinci tür vaazlar› kentin di¤er sakinlerinesay› olan en küçük say›d›r. Dolay›s›yla, hesaplar›n
dir. Bu vaazlar› kad›nlar dinleyebilirler. Cemaatinin
mutabakat›n› gösterir.
bir parças› olsun ya da olmas›n, Pisagor yaﬂad›¤›
5, evlili¤in sembolüdür. Çünkü, beﬂ say›s› ilk
kentin insanlar› için filozof, gökbilimci, matematikgerçek erkek ve gerçek diﬂi say›lar›n toplam›ndan
çi, aziz, peygamber, kâhin, hokkabaz ve bir ﬂarlaelde edilir (2 + 3 = 5).
tand›. Sonunda, Croton halk› Pisagorculardan b›kar
6, yaratman›n sembolüdür.
ve evlerini yakarak onlar› ﬂehirden kovarlar. Yan7, ilk on say› içinde ne çarpan› ne de çarp›m›n›n
daﬂlar›yla beraber Pisagor Metapontum’a gider.
sonucu olmayan tek say›d›r. Bakire tanr›ça AtheOrada öldürüldü¤ü rivayet edilir.
na’n›n ad›yla an›lmas› nedeniyle “bakire” bir say›d›r.
‹nsanl›k tarihinde ondan önce veya sonra, maPisagorcular 1, 3, 6, ve 10 say›lar›na üçgen satematik hiçbir zaman Pisagor’un savundu¤u ölçüy›lar derler. Çünkü, bu say›lardaki noktalardan üçde manevi hayat› yönlendiren bir felsefenin merkegen elde etmek mümkündür. Örne¤in,
zinde olmad›. Pisagor için rakamlar tap›lacak ﬂeylerdi. Daha sonra da, Galile belki de Pisagor’dan
esinlenerek “evrenin kitab› rakamlarla yaz›lm›ﬂt›r”
demiﬂtir.
Aristo’nun anlat›m›yla, Pisagorculukta say›salAyn› zamanda, Pisagorcular, 1, 1 + 2, 1 + 2 +
l›k, evrensel uyumun (harmoninin) temel niteli¤iy3, ... gibi ard›ﬂ›k say›lar›n 1’den baﬂlayarak top-
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lamlar›n›n da üçgen say›lar oldu¤unun fark›na varm›ﬂlard›. Yani,
1 + 2 + 3 + ... + n = (n + 1)n/2
yaz›labilirdi. Ama, bu ﬂekilde bir formülü bulamam›ﬂlard›.
Pisagorcular 1, 4, 9, 16 gibi say›lara da kare
say›lar ad›n› verdiler. Çünkü bu say› kadar noktalardan bir kare elde edilebiliyordu. Örne¤in,

Bir söylentiye göre, bir
deniz yolculu¤unda bu sorunu dile getiren Pisagor’un
müritlerinden Hippasus yan›ndaki Pisagorcu arkadaﬂlar›na “düﬂünüyorum da, bu
soruna çözüm bulamad›m”
deyince kendisini denizde bulur. Baﬂkalar› duymas›n diye,
matematik ve inançlar› u¤runa Pisagor’un sad›k bir
müridi öldürülmüﬂtür. Belki de, bilim ad›na hayat›n› kaybeden ilk insan Hippasus olmuﬂtur.
Plato, Pisagor’un bu denli yüceltilmesinin nedenini onun yaﬂam biçiminin kitlelere belirli bir yol
göstermesine ba¤lar. Antik Yunan’›n Kültür Tarihi adl› kitab›n yazar› Egon Friedell de,
“Pisagor daha yüksek bir varoluﬂ biçimi
arayanlar›n önderi ve timsaliydi” der. ♦

Ard›ﬂ›k iki üçgen say›n›n toplam› bir say›n›n
karesi olan say›d›r. örne¤in, 1 + 3 = 4 (2’nin karesi) ya da 9 + 16 = 25 (5’in karesi) olur.
Daha genel olarak
(n+1)n/2 + (n+2)(n+1)/2 = (n + 1)2
olarak yaz›labilir. Ama, Pisagorcular›n
bu genellemeyi bildikler ﬂüphelidir.
Her say›n›n kendine özgü özellikleri
vard›r. En kutsal say› 10’dur. Çünkü,
10, olabilecek tüm geometrik boyutlar›n
toplam› oldu¤undan evrenin say›s›d›r:
Tek nokta boyutlar›n üreticisidir. ‹ki
nokta tek boyutlu bir çizgiyi tan›mlar. Bir do¤ru
üzerinde olmayan üç nokta iki boyutlu bir üçgenin
alan›n› tan›mlar. Ayn› düzlemde olmayan dört
nokta üç boyutlu bir kutunun hacmini belirler.
Tüm boyutlar› tan›mlayan say›lar›n toplam›
10’dur. Bu nedenle 10, evrenin say›s›d›r.
Pisagorcular asal say›lar›, serileri ve bunlar›n
bölmelerini de incelemiﬂlerdir. Örne¤in, x ve y say›lar› iki do¤al say› iseler,
A = (x + y)/2 aritmetik ortalamad›r,
G = (xy)1/2 geometrik ortalamad›r,
H = ((1/x)+(1/y))/2 harmonik ortalamad›r,
(A/G) = (G/H) tam orand›r,
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Pisagor Teoremi, Pisagorcular›n baﬂ›na ak›llar›na gelmeyecek sorunlar yaratm›ﬂ, belki de, Pisagorcu okulun da¤›lmas›na neden olmuﬂtur. K›sa kenar›n›n uzunlu¤u 1 olan ikizkenar dik üçgenin uzun
kenar› 2’nin karekökü (√2) olmaktad›r. √2 ise hiçbir iki do¤al say›n›n bölümüne eﬂit de¤ildir. Yani,
Pisagor Teoremi do¤al say›lardan bu ﬂekilde uzaklaﬂmaktad›r, her ﬂey do¤al say› de¤ildir, do¤al say›larla elde edilemeyen √2 gibi say›lar da vard›r.

49

