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Bilgi birikimimiz ve deneyimimiz artt›kça ortaya yeni sorular›n ç›kmas› da kaç›n›lmazd›r. Bilimlerin ortaya ç›kmas›n›n temel kayna¤› da budur.
Bugün bilimsel bilginin ve bilimin neli¤i, nedenli¤i, nas›ll›¤› baﬂl› baﬂ›na bir çal›ﬂma alan›. Bilimsel
bilginin tan›mlar›ndan biri gerekçelendirilebilir bilgi
olmas›d›r. Bilim de bilimsel bilgilerin belirli bir sistem ya da paradigma içinde bir araya gelerek yeni
sorular sorarak, kendine özgü bir yöntemsellikle bu
sorulara yan›tlar vererek yeni bilgilerin ortaya ç›kmas›n› sa¤layan bir etkinlik olarak tan›mlanabilir.
Tan›m ne olursa olsun, sonuç
olarak bilimsel bilgi insan ürünüdür
ve üretildi¤i dönemin bulgular› çerçevesinde do¤rulan›r ve kabullenilir.
Demek ki bilimsel bilgiler de de¤iﬂebilir, çürütülebilir ya da daha kesin
formülleﬂtirmelere gidebilir. Bilim
tarihi bunun örnekleriyle doludur.
Bilimin insan yap›s› olmas› onun
yanl›ﬂlanabilirli¤iyle birlikte, iddia edildi¤inin aksine ideolojiden, dinden, kültürel ö¤elerden çok da
ba¤›ms›z olmad›¤› sonucunu getirir.
Yine düﬂünüldü¤ünün aksine bilimsel bilgi illa
evrensel de¤ildir, yerel de olabilir. Yerel bilgiyle evrensel bilgi birbirlerinin z›tt› de¤il bütünleyicisidirler, elbette bu gerçekli¤in kabullenilmesiyle.
Bilimin ne denli yerel (ve ideolojik) oldu¤una
bir örnek verelim. 16 ve 17’inci yüzy›llara Bat›l›lar
“Keﬂifler Ça¤›” der, çünkü bu ça¤da bat›l›lar yeni
dünyalar keﬂfetmiﬂlerdir. Öte yandan keﬂfedilenler
aç›s›ndan bu yüzy›llar “Keﬂfedilme” hatta “‹ﬂgaller
Ça¤›” olmal›d›r. Fark sadece adda kalmaz, konuya
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bak›ﬂ aç›s›n› da etkiler.
Bat› Avrupal› gemicilerin Amerika, Avustralya, Okyanusya gibi yeni yerlere gitmeleri, Afrika’n›n derinliklerine ulaﬂmalar› Avrupa için bir dönüm noktas›d›r. Bat›l› kâﬂifler ve iﬂgalciler gittikleri co¤rafyalarda daha önce bilmedikleri bitki ve
hayvan türlerinin yan›s›ra insan topluluklar›yla da
karﬂ›laﬂt›lar. Bu yeni bulgular insanbilim olarak da
adland›rabilece¤imiz antropolojiyi ortaya ç›kard›.
Etnoloji ise antropolojinin bir altkolu olarak toplumlar› inceleyen bir çal›ﬂma alan›.
Az önce bilimin o toplumun kültüründen ba¤›ms›z olmad›¤›n› ifade etmiﬂtik. Bütün bu aç›klamalar›n sonucunda etnomatematik ne olabilir dedi¤imizde akla ilk elden matematiksel düﬂüncenin o kültürdeki ifade biçimleri gelebilir.
Bu terim ilk olarak 1960’lar›n
sonlar›nda Brezilyal› matematikçi
Ubiratan D’Ambrosio taraf›ndan
kullan›lm›ﬂt›r. D’Ambrosio o döneme de¤in hiç sorgulanmayan bir kabulleniﬂi, “Bugün matematik olarak
anlaﬂ›lan kesinlikle bütün dünyay›
saran ve bask›n olan Bat› uygarl›¤›yla bütünleﬂmiﬂ bir bilimdir. Yerküremizde bir uygarl›¤›n kurulmas›n›n tek yolu kaybedenlerin itibarlar›n›n iadesiyle birlikte kazananlarla kaybedenlerin birlikte yeni bir matematik için
ortak hareket etmeleridir. Böylece etnomatematik
bar›ﬂ için bir ad›md›r,” diyerek sorgulam›ﬂt›r. (Burada, bizce, bunca zaman yerli kültürleri vahﬂi, ilkel olarak adland›ran Bat›n›n günah ç›karmas› da
söz konusudur.) Bu sorgulama, matematik ve etnoloji d›ﬂ›nda arkeoloji, dilbilim, sosyoloji, tarih, felsefe, sanat gibi birçok farkl› disiplinin veri ve bulgular›ndan yararlanan etnomatemati¤in zaman
içinde yap›lan yo¤un ve nitelikli çal›ﬂmalarla baﬂl›
baﬂ›na bir disiplin olmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
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Etnomatematik karﬂ›s›nda bilim camias›n›n tutumu iki yönlü olmuﬂtur. Bir k›s›m bu çal›ﬂmalar›n
bilimin do¤as›na ayk›r› oldu¤unu, politikay› bilimin
içine soktu¤unu varsayarak reddetmiﬂ; tutucu olmayanlarsa bilimsel bak›ﬂ aç›s›na yeni aç›l›mlar getirece¤ini düﬂünerek desteklemiﬂlerdir.
Etnomatemati¤in çal›ﬂma alanlar›na verilebilecek örnekler ﬂunlard›r:
• Sayma sistemlerinin geliﬂiminin incelenmesi
matematik tarihinin en ilginç konular›ndan biridir.
Bugün on taban›nda sayma düzeni kullanmaktay›z. Bunun gerekçelendirilmesi on parma¤›m›z›n
olmas›d›r. Oysa baz› Amerika ya da Okyanusya
Yerli kabileleri ayn› gerekçelerle 4, 5, 6, 8 ya da
20’lik sayma düzenlerini kullan›rlar. 4, tek bir elin
baﬂparmak kullan›lmadan ya da parmak aralar›n›n
say›lmas›; 5, bir elin parmak say›s›; 6, baﬂparma¤›n
iki kere say›lmas›; 8, iki elin parmak aras›n›n say›s›n›; 20 ise toplam el ve ayak say›s›n› gösterir.
• ‹spanyollar taraf›ndan iﬂgal edilmeden önce
Mayalar›n çok geliﬂmiﬂ bir astronomi ve matematiklerinin oldu¤unu eldeki kal›tlardan anl›yoruz.
Ne yaz›k ki iﬂgalin tahribinden dolay› geriye kalanlar çok az.
• Mimarl›k ve dekorasyon da baﬂl› baﬂ›na etnomatemati¤in çal›ﬂma alanlar›ndand›r. Afrikal›
yerlilerle birlikte köprü yap›m›nda çal›ﬂan Bat›l›
mühendisler yöntem konusunda farkl›l›klar kullanmalar›na karﬂ›n ayn› sonuçlar› elde etmenin ﬂaﬂk›nl›¤›n› yaﬂam›ﬂlard›r. Geleneksel kültürlerde
kent ve köy gibi toplu yaﬂam alanlar›n›n konumu
ve sivil ya da resmi yap›lar›n inﬂas› ya da göçebelerin obalar›n›n kurulumu o toplumun mekân alg›s›n›n yans›mas› ve görsel kültürlerinin geliﬂmiﬂli¤inin bir göstergesidir.
• Avustralya yerlilerinin akrabal›k sistemlerinin
matemati¤in en soyut dallar›ndan biri olan grup
kuram›na denk gelmesi de insano¤lunun ortak duyusunun bir yerlerde buluﬂtu¤unun ifadesidir.
• Okyanusya yerlilerinin ve eskimolar›n denizde ya da uçsuz bucaks›z buzullarda yön bulmalar›nda kulland›klar› yöntemler matemati¤in evrenselli¤e de uyarlanabilen yerelli¤ini göstermektedir.
***
Örnekleri ço¤altmak olas› ancak bu noktada
etnomatemati¤in ülkemize uyarlanabilme durumunun söz konusu olup olmad›¤› hakk›nda baz› düﬂünceler ileri sürülebilir. ‹lk olarak, ülkemizde ge-

rek Türkçenin gerek kültürlerini ve dillerini koruyabilmiﬂ etnik gruplar›n dilsel yap›lar›ndaki say›
sözcükleri ve ifadelerinin incelenmesi gelebilir. Bununla birlikte yine etnik gruplar›n farkl› aile yap›lar› araﬂt›rma konusu olabilir. Nitekim bildi¤im
kadar›yla hâlâ daha geniﬂ aile yap›s›n› koruyan
Kürtlerin akrabal›k yap›lar› da oldukça karmaﬂ›k.
Anadolu’nun özellikle kendi ifadesini hal› ve kilimlerde bulan yerel desenleri biny›llar›n geometri alg›s›n›n d›ﬂavurumu olarak alg›lanabilir ve ilginç
sonuçlar ortaya ç›kabilir. Köylerin, kasabalar›n
kurulum planlar›, sivil ve resmi binalar›n yap›m
teknikleri de baﬂl› baﬂ›na birer konu olabilir.
Bunlardan baﬂka daha somuta dayal› çal›ﬂma
konular› da olas›d›r. Eski ölçü birimleri (uzunluk,
a¤›rl›k, alan, hacim gibi) incelenebilir. Hatta bu birimlerin halk aras›nda günümüze yans›malar›n›n
olup olmad›¤› araﬂt›r›labilir. Bütün bunlar›n olabilmesi için, baﬂta antropologlar olmak üzere ülkemizin sosyal bilimcileri temel ve uygulamal› bilimcilerle ortak çal›ﬂmalar yapmal›d›rlar. Bu çal›ﬂmalar›n birço¤una da sanatç› ve dilbilimcilerden destek gelmelidir.
Sonuçta kimi matematiksel uygulamalar eski
ya da modas› geçmiﬂ olarak düﬂünülse de hâlâ daha o co¤rafyalarda dinsel ya da geleneksel nedenlerle kullan›lmaktad›r.
Günümüze art›k yeryüzünde bozulmadan kalabilmiﬂ çok az say›daki yerli gruplar›n kültür de¤erlerinin korunmas› bir insanl›k görevidir. Çokkültürlü
e¤itim politikalar› da etnomatematikle birlikte ele
al›nmal›d›r. Örne¤in Avustralya yerlilerinin temel
e¤itiminde kültürel de¤erleri gözard› edilmemelidir
(e¤er hükümet onlar› zorla okula göndermek durumundaysa ya da ﬂehirde yaﬂamay› seçmiﬂ olanlar
gönüllü olarak okula gitmek istiyorlarsa...)
Etnomatematikle ilgili farkl› dillerde yaz›lm›ﬂ
birçok kitap ve makaleyle birlikte internetten de
bilgi bulunabilir. Bu konudaki en yetkin ve kapsaml› kitaplardan biri Marcia Ascher imzal› olan
“Etnomatematik: Matematik Dünyas›na Çokkültürlü Bir Bak›ﬂ” dilimize taraf›mdan çevrilerek Nisan 2005’te yay›mlanm›ﬂt›r. Dilerim gelecek y›llarda bak›ﬂ aç›lar›m›z› geniﬂletecek bu tip kitaplar
araﬂt›rmac›lar›m›z taraf›ndan sadece Türkçeye kazand›r›lmakla kal›nmaz, ayr›ca, yap›lan özgün
araﬂt›rmalar›n sonucu ete kemi¤e bürünerek dünya
kültürüne katk›da bulunulur. ♦
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♥ Tübitak’›n Bilim ve
Teknik dergisinde (A¤ustos
2005, say› 453) Nilüfer Karada¤’›n çizgeler kuram› üzerine ikinci yaz›s› yay›mland›. Bu yaz›s›nda
Nilüfer Karada¤ Ramsey say›lar›n› konu ediyor.
200x-xx, sayfa xx-xx’te biz de Ramsey say›lar›n›
konu etmiﬂtik.
♥ Cumhuriyet Bilim Teknik’in 13 A¤ustos

Canan Okur

2005 tarihli say›s›nda (say› 960) dergimizin editörlerinden Haluk Oral’›n Asal Say›lar›n Da¤›l›m› ve
Cem Yalç›n Y›ld›r›m baﬂl›kl› yaz›s› yay›mland›.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Cem Yalç›n Y›ld›r›m’la
Dan Goldston’›n yak›n geçmiﬂte asallar›n da¤›l›m›yla ilgili yapt›klar› önemli buluﬂa önümüzdeki
say›da uzun uzun yer vermeyi tasarl›yoruz.

Bilim Tarihi dergisinin yeni say›s› ç›kt›
Dosya konumuz; Galileo Galilei. Dosyam›z
Kronoloji ile baﬂl›yor ve Doç. Dr. Yavuz Unat’›n
“Galileo Galilei ve Astronomiye Katk›lar›” baﬂl›kl›
makalesiyle devam ediyor. Y›llard›r üzerine çok
konuﬂulan Engizisyon mahkemesi’nin Galilei yarg›lamas›n›n, bizce en önemli belgelerinden bölümlerin tarihsel birer belge olarak dosyam›z› zenginleﬂtirece¤ini düﬂündük. Dosyam›z› zenginleﬂtiren bir
di¤er çeviri makale Albert Einstein imzal›. Galilei’nin Engizisyon’da yarg›lanmas›na neden olan ‘‹ki Büyük Dünya Sistemine Dair Diyalog’ isimli
eserinin ‹ngilizce bask›s›na yazd›¤› önsözü okurlar›m›zla paylaﬂ›yoruz. Dosyam›z›n son çevirisi
bizzat Galilei’nin bir çal›ﬂmas›,
teleskopunu geliﬂtirerek gökyüzünü gözlemleyen Galilei’nin gördüklerini ve duygular›n› “Y›ld›zlar›n Habercisi” isimli çal›ﬂmada
okuyabilirsiniz. Dosyam›z›n son
makalesi ise ‹TÜ’de yüksek lisans
ö¤rencisi dostumuz Mahir Tu¤cu’ya ait, bizce Türkiye’den genç
bir araﬂt›rmac› gözüyle Galilei’yi
okumak önemli.
Dergimiz dosya d›ﬂ›nda da önemli bir zenginli¤i taﬂ›yor... Matematik sayfalar›m›zda, Prof. Dr.
Atilla Bir, Doç. Dr. Mustafa Kaçar, Mahmut Kayral ortak imzal› “Pascal ve Teoremi”, Prof. Yavuz
Aksoy’un “Gödel ‹kilemi” ve Prof. Dr. Erendiz Özbayo¤lu’nun “Macrobius’un Gözüyle Eski Yunan

Dünyas›nda Say›lar” yaz›lar›n›n zevkle okunaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Prof. Dr. Erhan Nalçac› taraf›ndan haz›rlanan
“Bilimsel Yöntem ve Fizyoloji” baﬂl›kl› yaz›yla t›p
alan›na bir giriﬂ yapt›k. Dostumuz Osman Bahad›r
da “Cumhuriyet’in ‹lk Y›llar›nda Biyoloji Yaz›lar›”
baﬂl›kl› çal›ﬂmas›yla dergimize önemli bir katk›
sundu.
Prof. Dr. Beno Kuryel hem “Bilgikuram›, Bilim ve Etik” baﬂl›kl› kendi çal›ﬂmas›yla hem de “Bilim ve Mit” baﬂl›kl› tart›ﬂmalar için iyi bir baﬂlang›ç
olaca¤›n› düﬂündü¤ümüz çevirisiyle aram›za kat›ld›.
‹stanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Ana Bilim Dal›’ndan Ar.Gör.
Dr. Gaye ﬁahinbaﬂ Erginöz “Eski
Önasya’da ve Akdeniz’de Araba”
isimli çal›ﬂmas›yla farkl› bir alana
dair özgün bak›ﬂ›n› paylaﬂt›...
Kitapl›k bölümünde ise “Bir
bilim adam›n›n roman›”n› de¤erlendirdik. Orhan Deniz’in Mustafa
‹nan’› merkeze alan çal›ﬂmas› asl›nda bir dönemi bir kuﬂa¤› de¤erlendiriyor.
Dergimizi bütün büyük kitapç›larda bulabilirsiniz, ulaﬂamayan okurlar›m›z›n bilgi vermesi halinde derginin ilgili yerlere ulaﬂmas›n› sa¤layabiliriz. Ayr›ca arzu eden bilim tarihi dostlar› www.bilimtarihidergisi.com sitesinden ulaﬂabilecekleri
abone formu ile abone olabilirler. ♦
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