Say›lar ve ‹mgelem Gücü

lk insanlar›n say›lar› bulmas› kolay olmam›flt›r kuflkusuz. Bulunan ilk nicelik kavramlar› “az” ve “çok” olmal›. Daha sonra ‘iki’yi bulmufl olmal›lar. “Bir” say›s›, “iki” bulunduktan
sonra bulunabilir ancak. “‹ki” bulunmam›flsa “bir”in gereklili¤ini kavranamaz. En az›ndan bana öyle geliyor.
Yaz›n›n daha bulunmad›¤› eski ça¤lara geri dönüp insanl›k
tarihinde say›lar›n nas›l bulundu¤unu, say› sayman›n hangi evrelerden geçti¤ini bilemeyiz. O günlerden bugüne bir ipucu kalmas›na olanak yoktur. Ama yak›n geçmiflte gözlenebilen ilkel
kabilelerin say› kavramlar›n› incelenebilir. Yani, tarih yerine etnografi ad› verilen bilim dal›na kay›labilir.
Çocuklar›n› sayabilen, ancak baflka nesneleri sayamayan ilkel kabilelere rastlanm›flt›r. Avustralyal› bir kabilenin yerlileri
ancak üçe kadar sayabilirken, dokuz çocu¤a kadar sayabiliyorlard›. fiu yöntemi kullan›yorlard›: Her aile ilk çocu¤una hep ayn› ad› veriyordu. ‹kinci, üçüncü çocuklar›na da... Böylece, aile
bireyleri akflam topland›¤›nda, anababa çocuklar›n› “saymadan” hepsinin orada olup olmad›¤›n› anlayabiliyordu.
Çocuklara verilen adlar flöyleydi1:

‹

1

Kaynakça [5]’ten al›nm›flt›r. [5]’in kaynakças› da Kaynakça [11]’dir. Bu yaz›daki etnografik bilgilerin bir bölümü Kaynakça [5] kaynakl›d›r.
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Birinci Çocuk
‹kinci Çocuk
Üçüncü Çocuk
Dördüncü Çocuk
Beflinci Çocuk
Alt›nc› Çocuk
Yedinci Çocuk
Sekizinci Çocuk
Dokuzuncu Çocuk

Erkek çocu¤un ad›:
Kertameru
Warritiya
Kudnutya
Monaitya
Milaitya
Marrutya
Wangutya
Ngarlaitya
Pouarna

K›z çocu¤un ad›:
Kertanya
Warriarto
Kudnarto
Monarto
Milarto
Marruarto
Wangwarto
Ngarlarto
Pouarna

Bugün, ço¤u çocuk say› kavram›n›n bilincine varmadan
saymaya bafllar. Küçük çocuklar, ona kadar saymas›n› ezbere
bilebilirler, ama befl elmay› saymay› beceremeyebilirler.
Kendi dillerinde ancak dörde kadar sayabilen Paraguay’da
yaflayan bir kabileye, ‹spanyol iflgalciler ‹spanyolca saymas›n›
ö¤retmifller. Ancak kabile üyeleri nesneleri sayarken o denli yan›l›yorlarm›fl ki sayman›n ne demek oldu¤unu bildikleri pek
söylenemezmifl. Daha da ilginci, bu ayn› kabilenin üyeleri, dörde kadar bile saymay› beceremezken, sürülerinden bir hayvan
kayboldu¤unda yaygaray› kopar›yorlarm›fl.
Buna benzer ilginç örnekler çoktur. Örne¤in, her türlü nesneyi en az ona kadar sayabilen, ancak bu sayma ifllemini sayd›¤›
nesnelere dokunmadan yapamayan kabileler de vard›r. Ya sayarken bir yandan da vücudunun çeflitli yerlerine dokunmak zorunlulu¤unu duyan kabilelere ne denir? Ona kadar saymak için, genellikle sol elin bafl parma¤›ndan bafllayarak sa¤ elin küçük parma¤›na kadar birer birer dokunurlar. Ondan büyük say›lar için
ayak parmaklar› kullan›l›r. Bu kabilelerden daha da ilkelleri ilk
befl say›dan sonra bileklerini, dirseklerini, omuzlar›na dokunurlar. “Çok say›s›” için saçlar›n› gösteren kabileler de biliniyor.
Bu örneklerden flu ç›k›yor: say›lar› nesnelerden soyutlamak
pek kolay olmam›flt›r. “Bir elma, iki elma”dan, “bir, iki”ye ge-
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çifl küçümsenmeyecek bir soyutlama gücü gerektirir.
Alt›dan yukar› sayamayan aritmeti¤i zay›f bir baflka kabilenin reisli¤ine en fazla hayvan› olan kifliyi getirirlermifl. Hayvanlar› nas›l sayarlard› diye merak ediyor insan. Kimin daha fazla
hayvan› oldu¤unu bulmak için saymaya gerek yoktur ki! Hayvanlar› karfl›laflt›rmak yeterlidir. ‹ki aday›n hayvanlar› yanyana
iki a¤›la konur, sonra a¤›llardan hayvanlar birer birer ç›kar›l›r.
A¤›l› ilk boflalan seçimi kaybeder.
Bir baflka kabilenin insanlar›, ancak “bir, iki, çok” diye sayabilirken, tek say›lar› çift say›lardan ay›rdedebiliyorlarm›fl.
Sabah, çoban koyunlar›n› a¤›ldan ikifler ikifler ç›kar›rm›fl. En
sona bir koyun kal›rsa tek say›da koyuna, iki koyun kal›rsa çift
say›da koyuna sahip oldu¤unu anlarm›fl. Akflam koyunlara a¤›la gene ayn› yöntemle sokarm›fl. Örne¤in sabah çift say›da koyunla evden ç›k›p akflama tek say›da koyunla eve dönerse koyunlar›n›n kayboldu¤unu anlarm›fl. Bu yöntemle, sürüden çift
say›da koyunun eksildi¤i anlafl›lamaz elbet. Bu çoban›n sürüsüne her gün bir koyun eklesek, çoban koyunlar›m kayboluyor
diye kahrolur herhalde...
Demek istedi¤im, atalar›m›z›n say›lar› bulana dek çok çektikleridir. Romal›lar bile, say›lar› bilmelerine karfl›n, rakamlar›
ifllemlere öylesine elveriflsizdi ki, matematikte hiçbir ilerleme
gösteremediler. Romen rakamlar›yla bir toplama yapmaya kalk›n, ne demek istedi¤imi hemen anlars›n›z. Nerdeyse toplam›n
sonucu önceden bilinmeli ki ifllem yap›labilsin.
En zor bulunan say› s›f›r say›s›d›r. Olmayan nesneleri saymak insan›n akl›na kolay kolay gelmez. S›f›r bulunduktan sonra bile insanlar s›f›r›n hakk›n› tam olarak verememifllerdir.
fiimdi bizim için sorun olmayan 108 say›s›, yak›n zamana de¤in atalar›m›z için bir bafl a¤r›s›yd›. S›f›r›, 1 ile 8 say›s› aras›na
koymay› uzun süre ak›l edemediklerinden s›f›r›n yerini bofl b›rak›rlard›. Dolay›s›yla 18, 108 ve 1008 aras›ndaki fark› anlamak zor olurdu.
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Bugün bütün say›lar› biliyoruz. Say›larla öylesine hafl›r nefliriz ki, yeni say›lar imgeleyebiliriz rahatl›kla. Birazdan yeni say›lar bulaca¤›z. Bu yeni say›lar› öylesine rahatl›kla bulaca¤›z ki,
atalar›m›z›n çektikleri zorluklarla karfl›laflt›r›nca, soyutlama ve
imgeleme yolunda insanl›¤›n ald›¤› yol daha iyi anlafl›lacak.
Bafllayal›m saymaya: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... Hiç durmadan saymay› sürdürürsek say›lar›n sonunu getiremeyiz. Say›lar›n sonu
yoktur. Say›lar›n sonu yoktur ama öyle bir say› düflünelim ki
bildi¤imiz bütün say›lardan daha büyük olsun (ve bildi¤iniz
bütün say›lardan büyük say›lar›n en küçü¤ü olsun). Bu pek öyle zor de¤il. O say›ya bir ad vermek yeterli. ( (yani “omega”)
olsun yeni say›m›z›n ad›. ( say›s› bildi¤imiz bütün say›lardan
daha büyük. 5 binden, 10 binden, 100 binden, milyondan, milyardan, bildi¤imiz her say›dan daha büyük bu ( say›s›. (, bir
bak›ma, sonsuz bir say›. Bildi¤imiz sonlu say›lardan daha büyük bir say›.
( say›s›n› bulduk, belki de yaratt›k. Bence bulduk, bir baflkas› (’n›n gerçek varl›¤›na inanmayabilir. Neyse... (’dan sonra ne gelir? ( + 1 gelir elbet! Daha sonra da ( + 2, ( + 3, ( +
4,... fiimdiye de¤in buldu¤umuz say›lar› yazal›m:
0, 1, 2, 3, 4,... (, (+1, (+2, (+3, (+4,...
Nas›l 0, 1, 2, 3, 4,... sonlu say›lar›ndan sonra (’ya toslam›flsak, (, (+1, (+2, (+3, (+4,... say›lar›ndan sonra da (+( say›s›na toslar›z. Bu say›y› 2( olarak k›saltal›m. 2( say›s›ndan
sonra, 2(+1, 2(+2, 2(+3, 2(+4,... say›lar› gelir. Ya bu say›lardan sonra? 2(+( gelir elbet. Bu say›y› da 3( olarak k›saltabiliriz. Bu böyle sürer. Yavafl yavafl 4(, 5( da bulunur. Buldu¤umuz say›lar› bir kez daha altalta yazal›m:
0
1
2
3
4
...
(
(+1
(+2
(+3
(+4
...
2(
2(+1 2(+2 2(+3 2(+4
...
3(
3(+1 3(+2 3(+3 3(+4
...
4(
4(+1 4(+2 4(+3 4(+4
...
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(, 2(, 3(, 4( say›lar›ndan sonra saymay› biliyoruz. Sa¤›na
+1, +2, ... koymak yetiyor. Bu (’n›n “katlar›” olan (, 2(, 3(,
4(... say›lar›ndan sonra, (’n›n hangi kat› gelir? Nas›l 1, 2, 3, 4,...
say›lar›ndan sonra ( geliyorsa, (, 2(, 3(, 4(,... gibi (’n›n çarp›mlar›ndan sonra (( gelir. Bu son (( say›s›n› (2 olarak k›saltal›m. (2’den sonra (2+1 geldi¤ini art›k biliyoruz. Daha sonra da
(2+2, (2+3, (2+4, ... gelir. Arkas›ndan (2 + (. Sonra (2+(+1,
(2+(+2, (2+(+3, ... Ta ki (2+2(’ya gelene dek. Okur sürdürebilir saymay›. (2+3(’ya varacakt›r ister istemez. Sonra (2+4(’ya.
Saya saya (2+(2’ye, yani 2(2’ye gelecektir. Bir zaman sonra 3(2,
4(2 yolumuzun üstüne ç›kacakt›r. Gide gide ((2’ye var›r›z. Bu
say›ya (3 diyelim.
(, (2, (3,... Derken (( gelir. Bir zaman sonra ((()2, ((()3,
2

((()4, ((()5 say›lar›na rastlar›z. Bunlar› ((()(, yani (( izler.
3
4
Kimse durdurmad›¤›na göre sürdürelim saymay›. (( , (( sa(

y›lar›na varmam›z› kimse engelleyemez, dolay›s›yla (( say›s›((

na da var›r›z. Sonra(( , daha sonra ((

((

(

, gelir. Bu böyle sü-

rer ve (’lardan bir kule elde ederiz:
((

((

.
((
Bu say›ya , ad›n› verelim. Bundan sonras› pek o kadar kolay de¤ildir. Çünkü (, = , eflitli¤i geçerlidir. Burada dural›m.
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