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Matematik esas olarak sabır olayıdır.
Ezberleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.
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İl�şk� Ned�r?



             
 

            Matemat�k b�r gereks�n�md�r.Yaşamın b�r parçasıdır.

Yaşamın her evres� matemat�kt�r. Doğru düşünme

kurallarını öğret�r. Düşünce �le somut kavramlar arasında

bağıntı kurar. Sosyal ve b�l�msel gel�şme sürec�n�

çabuklaştırır. İnsan zekasını gel�şt�r�r.

     İnsanlar arasındak� b�rtakım gereks�nmelerden

matemat�k doğmuştur. Tar�h� �ncelersek  �lk çağlarda 

b�le bugün b�lg�sayarlarda kullanılan �k�l� s�stem�n Mısır

ar�tmet�ğ�nde kullanıldığını görürüz.Y�ne o çağlarda

da�ren�n çevres�n�, N�l Nehr�'n�n taşma zamanlarını

saptamak �ç�n mevs�mler� ve böylece 365 günü �çeren

takv�mler�n hazırlandığını bel�rler�z.

          Matemat�k, �nsanlık tar�h�n�n en esk� b�l�mler�nden

b�r�d�r. Çok esk�den,matemat�k sayıların ve şek�ller�n �lm�

olarak tanımlanırdı. Matemat�k de d�ğer b�l�m dalları g�b�

geçen zaman �ç�nde büyük b�r gel�şme gösterd� artık onu

b�rkaç cümleyle tanımlamak mümkün değ�l. 

 
 
 

Matematik Nedir?
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https://somut.nedir.org/
https://mevsim.nedir.org/
https://takvim.nedir.org/
https://matematik.nedir.org/


       Matemat�k,b�r yönüyle res�m ve müz�k g�b� b�r sanattır.

Matemat�k, başka b�r yönüyle,b�r d�ld�r. Gal�leo Gal�le�,tab�at

matemat�k d�l�nde yazılmıştır der. Matemat�k başka b�r yönüyle

de satranç g�b� entelektüel b�r oyundur. K�m� matemat�kç�ler de

ona b�r oyun gözüyle bakar.

        Matemat�k kel�mes�n�n köken� esk� Yunanca "mates�s"

kel�mes�d�r ve ben b�l�r�m anlamına gelmekted�r.Daha

sonradan sırasıyla b�l�m, b�lg� ve öğrenme g�b� anlamlara gelen

μάθημα (máthema) sözcüğünden türem�şt�r. μαθηματικός
(mathemat�kós) öğrenmekten hoşlanan anlamına gel�r.

Osmanlı Türkçes�nde �se R�yaz�ye den�lm�şt�r. Matemat�k

sözcüğü,Türkçeye Fransızca mathémat�que sözcüğünden

gelm�şt�r.
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https://galileo.nedir.org/
https://entelektuel.nedir.org/
https://riyaziye.nedir.org/


Neden Matemat�k Öğrenmel�y�z?

        Öğrenc�ler çoğu zaman derslerden sıkılır. "Gelecekte ne

�ş�m�ze yarayacak bunlar?" d�ye düşünür. Özell�kle de sınavlardan

kötü not aldıklarında. Matemat�k de böyle düşünülen derslerden

b�r�. Denklemler, harfl� �fadeler, uzun �şlemler sonucu çıkmayan

problemler v.b. Aslında matemat�k sıkıcı, karışık sayı d�z�ler�nden,

çıkmaz sokağa benzeyen problemlerden �baret değ�l. 

       Okullarda s�zlere öğret�len matemat�k bu. Ve bu matemat�k,

s�zler� "Gelecekte ne �ş�m�ze yarayacak bunlar?" d�ye düşünmeye

�t�yor. Matemat�k tam ters�ne hayatın ta kend�s�d�r. İnsanın

genler�nde vardır matemat�k.     

        DNA'larımızın d�z�l�ş� b�le matemat�ksel düzene göred�r. Hep

anneler�m�zden görürüz, yemeğ� bell� ölçülere göre yaparlar.

Kabın büyüklüğüne, yemeğ�n suyuna göre, yemeğ�n tuzunu

ayarlarlar. Alışver�ş yaparken de hep ölçülerle karşılaşırız. Zaman

b�r�mler� �se tamamen hayatımızın b�r parçası durumuna

gelm�şt�r. Hatta ordularımızın onluk düzen� b�le başlı başına b�r

matemat�kt�r. Terz�ler�n d�k�ş d�keb�lmes� �ç�n bell� ölçülere

�ht�yacı vardır. 

3



     Zaten hemen hemen meslekler�n heps� �y� matemat�k b�lmekten
geçer. B�lg�sayar mühend�sl�ğ�, har�tacılık, elektr�k-elektron�k
mühend�sl�ğ�, öğretmenl�k v.b. Bunları daha da çoğaltab�l�r�z.

Evler�m�z�n m�mar�s�, elektr�k-su tes�satı b�le matemat�ğe bağlıdır.
Yan� matemat�ğ�n felsefes� hayatın ta kend�s�d�r.
   Matemat�k,böyle b�r bakış açısından öğret�lmel�d�r. Böyle b�r
uygulamaya g�d�l�rse belk� toplumdak� ve yönet�mdek� pek çok
yanlış ortadan kalkacaktır.

 

MATEMATİK OKULDAKİ DERS DEĞİLDİR.

MATEMATİK HAYATTIR.

YAŞAMIN TA KENDİSİDİR.

MATEMATİK, AKLIN DİLİDİR!
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MUSTAFA KEMAL VE MATEMATİK 

       Atatürk’ ün yaşamında �lk olağanüstü başarısı çocukluk
çağında, orta öğren�m� dönem�nde matemat�k ders�nde olmuş
ve bunun sonucu olarak ders�n öğretmen� ona“Kemal” adını
verm�şt�r. Atatürk, Selan�k Asker� Rüşt�yes�ndegeçen bu olayla
�lg�l� anısını şöyle anlatıyor:

“Rüşt�yede en çok matemat�ğe merak sardım. Az zamanda
b�ze bu ders� veren öğretmen kadar,belk� de daha fazla b�lg�
ed�nd�m. Dersler�n üstündek� sorularla uğraşıyordum, yazılı
soruları düzenl�yordum. Matemat�k öğretmen� de yazılı olarak
cevap ver�yordu. Öğretmen�m�n �sm� Mustafa �d�. B�r gün bana
ded� k�:
-“Oğlum sen�n de �sm�n Mustafa ben�m de. Bu  böyle
olmayacak, arada b�r fark bulunmalı. Bundan sonra adın
Mustafa Kemal olsun.”

O zamandan ber� �sm�m gerçekten Mustafa Kemal oldu.

                                                                                                                   

      Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı’yla b�rl�kte başlattığı eğ�t�m ve

b�l�m savaşını son nefes�ne kadar başarıyla devam ett�rm�şt�r.

      Ulu Önder’�n eğ�t�m ve b�l�m alanında gerçekleşt�rd�ğ�

atılımlarla çok büyük başarılara ulaşılmıştır. Bu atılım

hareketler�nden öncel�ğ� alan b�l�mlerden b�r tanes� de

matemat�kt�r. Atatürk,bu b�l�m alanında ter�mler türetm�ş,

k�tap yazmış, gençler�n bu b�l�m alanında çalışmalarına b�zzat

öncülük yapmıştır. Atatürk,matemat�ğe her zaman çok �lg�

duymuştur ve Atatürk’ün bu �lg�s� küçüklüğünden gel�r.
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Cah�t Arf K�md�r?

     Cah�t Arf, 1910–1997 yılları arasında yaşamış dünyaca ünlü
matemat�kç�d�r. C�s�mler�n kuadrat�k formlarının
sınıflandırılmasında ortaya çıkan ve kend� adıyla anılan “Arf
Sab�t�“, “Arf Halkaları” ve “Arf Kapanışları” g�b� ter�mler� bularak
matemat�k ve b�l�m dünyasına öneml� katkılarda bulundu. Alman
matemat�kç� Helmut Hesse �le b�rl�kte Hesse-Arf Kuramı’nı
gel�şt�rd�.
  Yüksek öğren�m�n� Fransa’da Ecole Normale Super�eure’de
1932′de tamamladı. B�r süre Galatasaray L�ses�nde matemat�k
öğretmenl�ğ� yaptıktan sonra İstanbul Ün�vers�tes� Fen
Fakültes�nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak
�ç�n Almanya’ya g�tt�. 1938 yılında Gött�ngen Ün�vers�tes�’nde
doktorasını b�t�rd�.
    Türk�ye’ye döndüğünde İstanbul Ün�vers�tes� Fen Fakültes�nde
profesör ve ord�naryus profesörlüğe yükseld� ve 1962 yılına
kadar çalıştı.  
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     Daha sonra Robert Kolej�nde matemat�k dersler�
vermeye başladı. 1964 yılında Türk�ye B�l�msel ve
Tekn�k Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) �lk b�l�m kurulu
başkanı oldu.Daha sonra g�tt�ğ� Amer�ka B�rleş�k
Devletler�’nde araştırma ve �ncelemelerde bulundu;

Kal�forn�ya Ün�vers�tes�’nde konuk öğret�m üyes� olarak
görev yaptı. Türk�ye’de yaşamak �stemes� üzer�ne kend�
�steğ�yle 1967 yılında Türk�ye’ye döndü.Döndükten kısa
b�r süre sonra Kanada ve Amer�ka’dak�
ün�vers�telerden konuk öğret�m üyes� olarak tekl�fler
aldı. Ancak kend�s� bu tekl�flere cevap veremeden
Ortadoğu Tekn�k Ün�vers�tes�’nden gelen telefon bu
ün�vers�teye atandığını ve uçak b�let�n�n yolda
olduğunu söylüyordu ve artık Ortadoğu Tekn�k
Ün�vers�tes�’nde göreve başlamıştı. 1980 yılında emekl�
oldu. Emekl�ye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın
gel�şt�r�lmes�nde çok emeğ� geçt� ve TÜBİTAK’a bağlı
Gebze Araştırma Merkez�’nde görev aldı. 1983-1989

yılları arasında Türk Matemat�k Derneğ� başkanlığını
yaptı.Arf, İnönü Armağanı’nı (1943) ve TÜBİTAK B�l�m
Ödülü’nü kazandı (1974). 
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         Bu ödülü alırken yaptığı konuşmada “B�l�m �nsanının amacı

anlamaktır” hemen ardından “ama büyük harflerle anlamaktır”

sözüyle kend�ne göre b�l�m �nsanını açıklamıştır. Onuruna yapılan

ceb�r ve sayılar teor�s� üzer�ne uluslararası b�r sempozyum,

1990′da 3-7 Eylül tar�hler� arasında S�l�vr�’de gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Halkalar ve geometr� üzer�ne �lk konferanslar da 1984′te
İstanbul’da yapılmıştır.Arf, matemat�kte geometr� kavramı

üzer�ne b�r makale sunmuştur. Cah�t Arf, 1997 yılının Aralık ayında

ağır b�r kalp hastalığı neden� �le ölmüştür.

“B�l�m adamı olab�lmek �ç�n tutku gerek�r.”

                                                              Ord. Prof. Dr. Cah�t Arf
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Had� Ş�md� Resfebe İle Eğlenel�m:) 

Ne Ders�n?
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      Altın oran; matemat�k ve sanatta, b�r bütünün parçaları
arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetk�n boyutları
verd�ğ� sanılan geometr�k ve sayısal b�r oran bağıntısıdır. 
   İlk olarak k�mler tarafından keşfed�ld�ğ� b�l�nmese de,

Mısırlıların ve Yunanlıların bu konu üzer�nde yapmış oldukları
bazı çalışmalar olduğu görülmekted�r. Ökl�d, m�lattan önce 300′lü
yıllarda yazdığı “elementler” adlı tez�nde “ekstrem ve öneml�
oranda bölmek” olarak altın oranı �fade etm�şt�r. Mısırlıların
Keops P�ram�d�nde, Leonardo da V�nc�’n�n “İlah� Oran” adlı
çalışmada sunduğu res�mlerde kullanıldığı b�l�nen "altın oran" ,

“F�bonacc� Sayıları” olarak da b�l�nmekted�r.
 

Altın Oran Ned�r?(1,61803398875…) 
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      Orta Çağ’ın en ünlü matemat�kç�s� olan İtalyan kökenl�

Leonardo F�bonacc�, b�rb�r� arasında ardışık �l�şk� ve

olağanüstü b�r oran bulunduğunu �dd�a ett�ğ� sayıları

keşfetm�ş ya da d�ğer b�r görüşe göre de H�nt-Arap

meden�yet�nden öğrenm�ş ve Avrupa'ya taşımıştır.

    Evrendek� muhteşem düzenle b�reb�r örtüşen bu sayıları

keşfetmes� neden�yle, altın orana da adının �lk �k� harf� olan

“F�” (Φ) sayısı den�lm�şt�r. B�r yapı ya da sanat eser�n�n

altın orana yakınlığı, onun aynı zamanda estet�k olarak

güzell�ğ�n�n b�r ölçüsü olarak kabul görmüştür.
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         F�bonacc� sayıları : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,

233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765... şekl�nde devam eder.

Bu ardışık sayılar d�z�s� �le Altın Oran arasında �lg�nç b�r �l�şk�

vardır:

 

      F�bonacc� sayıları, kend�s�nden öncek� �k� sayının toplamı �le

devam etmekted�r. Örneğ�n 13 sayısı kend�s�nden öncek� �k�

sayının (5+8) toplamını göstermekted�r.

 “İy� de, pek� bu sayıların altın oran �le bağlantısı ned�r?” sorusu

aklımıza geleb�l�r, onu da şöyle açıklayalım:

       B�r F�bonacc� sayısının  kend�nden öncek� sayıya bölümü �le

elde ed�len sonuç, 1,618'd�r. Örneğ�n; 6765 / 4181 = 1,618…

sonucunu vermekted�r. Bu durum, 89! den daha küçük olan

F�bonacc� sayıları �ç�n 0,01 g�b� küçük b�r farklılıkla ortaya çıksa

da, büyük sayıların tamamında sonuç aynıdır. Yan� d�z�dek�

ardışık �k� sayının oranı, sayılar büyüdükçe Altın Oran'a yan�

1.618'e yaklaşır, 89/55 ve sonrasında �se 1.618..'de sab�tlen�r.

F�bonacc� Sayıları İle Altın Oran Arasındak� İl�şk� Ned�r?
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 �lk hane 0 olamaz.

 T.C. k�ml�k numaralarımızın 1,3, 5,7,ve 9. haneler�n�n toplamının 7

katından, 2,4,6, ve 8. haneler�n�n toplamı çıkartıldığında, elde ed�len
sonucun 10'a bölümünden kalan, yan� mod10'u b�ze 10. haney� ver�r.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10. haneler�n toplamından elde ed�len sonucun
10'a bölümünden kalan, yan� mod10'u b�ze 11. haney� ver�r.
 Örneğ�n 10. rakamı bulalım:

Ş�md� geld�k 11. rakama:

      

   Tüm T.C. k�ml�k numaralarının ç�ft rakamla b�ter ve 11 haneden oluşan
numaraların �k� bölümü bulunur. Aslında k�ml�k numarası �lk 9

haned�r.Numaranın son �k� hanes� �se, �lk dokuz hanen�n sağlamasını
yapıyor. Çeş�tl� algor�tma hesaplarıyla ortaya çıkan bu rakamın tek sayı
olması, matemat�k olarak mümkün değ�l.
      K�ml�k numaralarının son 2 hanes�, sadece �lk 9 rakamının
doğrulayıcısı konumundadır. Yan� asıl numaramız �lk 9 rakamdadır. T.C.

k�ml�k numaraları 11 basamaktan oluşmaktadır. İlk 9 basamak arasında
kurulan b�r algor�tma b�ze 10. basamağı, �lk 10 basamak arasında kurulan
algor�tma �se b�ze 11. basamağı ver�r.

      10562272296 bu numaraya uygulayalım:

      1+5+2+7+2=17 17x7=119 119-10=109 109'u 10'a böldüğümüzde kalan
9 çıkar ve bu    da 10. rakamı b�ze doğrular.         10562272296

1+0+5+6+2+2+7+2+2+9=36    36'nın 10'a bölümünden kalan 6'dır. Bu
da b�ze son rakamı doğrular. 10562272296

        S�z de kend� k�ml�k numaranızda uygulayarak sonuca varab�l�rs�n�z.

Kes�nl�kle doğrudur.
       Mustafa Kemal Atatürk'ün T.C. k�ml�k numarası �se bu yol �le yapılarak
bulunab�lmekte.0 �le başlamayacağı �ç�n 1 �le başlamıştır. İlk k�ml�k
numarası ona ver�ld�ğ� �ç�n, �lk 9 rakamı 100000001'd�r. Son 2 rakamın
doğrulaması yapıldığında �se 10000000146 sayısı ortaya çıkar ve bu da
Mustafa Kemal Atatürk'ün k�ml�k numarasını ver�r.

T.C. K�ml�k Numaralarındak� İnanılmaz Algor�tma
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Matemat�k İle İlg�l� K�tapları Tanıyalım

Geometri       Mustafa Kemal Atatürk

Sevdim Seni Matematik Ahmet Yıldız

İÇERİK

''Matemat�kte başarılı olmayı �st�yorum ve başarılı olmamın tek yolu BENDEN geç�yor."

Bu k�tap, vazgeçmemen gerekt�ğ�n� hatırlatmak, "matemat�k başarısızlığının"

nedenler�n� görmene yardımcı olmak ve onunla mücadele ederken sana kılavuzluk

yapmak �ç�n yazıldı.

Matemat�kte başarılı olmak �ç�n yapılması gerekenler� yapacak tek k�ş� SENSİN!

Matemat�k b�rçok öğrenc�n�n sevmed�ğ� dersler sıralamasında z�rvey� k�mseye

kaptırmamaktadır. L�se ve ün�vers�teye g�r�ş sınavlarında matemat�kte tek b�r soru

dah� cevaplayamayan b�nlerce öğrenc�n�n olduğu gerçeğ� karşısında bu başarısızlık

küçümsenmemel�d�r.

 İÇERİK
Bu k�tabı Atatürk, ölümünden b�r buçuk yıl kadar önce, III. Türk D�l Kurultayı'ndan hemen sonra,

1936-1937 yılı kış aylarında "Dolmabahçe Sarayı''nda kend� el�yle yazmıştır. Geometr�, esk�
ter�mle "hendese", eğ�t�m örgütümüzde öneml� b�r yer tuttuğu halde, bunun ter�m düzen� çok
ağdalı ve çapraşıktı. Arapça �le Farsça okul programından kaldırılmış fakat Arapça üzer�ne
kurulmuş olan ter�mler kalmıştı. İşte bu küçük k�tapta boyut, uzay, yüzey, düzey, çap, yarıçap,

kesek, kes�t, yay, çember, teğet, açı, açıortay, �çters açı, dışters açı, taban, eğ�k, kırık, çekül,
yatay, düşey, d�key, yöndeş, konum, üçgen, dörtgen, beşgen, köşegen, eşkenar, �k�zkenar,

paralelkenar, yanal, yamuk, artı, eks�, çarpı, bölü, eş�t, toplam, oran, orantı, türev, alan, varsayı,
gerekçe g�b� ter�mler hep bu amaçla Atatürk tarafından türet�l�p konmuştur.



Kim Korkar 

Matematikten
Nazif Tepedelenlioğlu

Sayıların Efendileri

Matematikçiler
Duygu Kaçaranoğlu

İÇERİK

Matemat�k çoğu k�ş�ye göre sınıf geçmek �ç�n ezberlenmes� zorunlu b�rtakım formüller, denklemler

kargaşasıdır.Gerçekten öyle m�? Elbette hayır! Çünkü matemat�k güzeld�r. Matemat�k eğlend�r�r!

Hayatınız boyunca matemat�kten m� korktunuz? Öyleyse korkmadan bu k�tabı okuyab�l�rs�n�z.

Naz�f Tepedelenl�oğlu'nun yazıları çok bar�z b�ç�mde toplumda büyük b�r boşluğu dolduruyordu.

Ayrıca herkes�n anlayab�leceğ� b�r d�lde konuşur g�b� yazıyordu. Yazıları b�r k�tapta toplandı ve

tahm�n ed�leceğ� üzere k�tap çok sattı, kısa zamanda b�rkaç basım yaptı. Zaman bulup peş�ne

düşeb�lseyd� çok daha fazla basım yapab�l�rd�. Naz�f Tepedelenl�oğlu bu k�tabıyla, belk� de tüm

hocalık yaşamı boyunca etk�led�ğ�nden çok daha fazla genc� etk�lem�şt�r, etk�lemeye de devam

edecekt�r.

İÇERİK

Tar�h boyunca matemat�ğe gönül veren b�rçok k�ş� onu b�r b�l�m olmaktan çok res�m, müz�k g�b� b�r
sanat dalı veya evren� anlamanın anahtarı olarak gördü. Evrende olan her şey� sayıların d�l�yle
anlamlandırdı.
P�sagor, Ökl�d, Harezmî, Ebu’l Vefa, B�runî, F�bonacc�, Carl Fr�edr�ch Gausse, Soph�e Germa�n, Henr�k
Abel ve Cah�t Arf…
Bu k�tap s�z� Doğu ve Batı’nın on b�r müth�ş matemat�kç�s� �le tanıştıracak. Onların hayat h�kâyeler�n�,
araştırma ve buluşlarını okurken hem eğlenecek hem de daha fazlasını merak edeceks�n�z.

Tab� onlarla b�rl�kte sayıların tuhaf dünyasına adım atmaya cesaret�n�z varsa... Çünkü ünlü
matemat�kç� Gauss d�yor k�, “Bu yüce b�l�m�n olağanüstü çek�m gücü, kend�s�n� ancak �ç�ne g�rmeye
cesaret� olanlara göster�r!”

Madem evet d�yorsunuz, o zaman matemat�k den�z�ne balıklama atlayın!
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Sudoku Çözerek Eğlen

Sudoku cevapları
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Sudoku 1 Bölgesel Sudoku 2

Sudoku 3

Cevap 1 Cevap 2 Cevap 3




