
 

 

    

           MATEMATİK ZOR 

DEĞİLDİR 



        SADECE EMEK VE SABIR  

İSTER 

      

İçindekiler; 

 

.Matematiğin sonu var mıdır? 

 

.Matematik Nedir ve Ne İşe 

Yarar  & Tarihçesi  

 

.Hazermi & Georg Cantor 

kimdir? 

 

.Matematik ile ilgili ilginç 

bilgiler 

 

.Sudoku nedir,nasıl oynanır? 

 



.Matematik ile ilgili ünlü 

sözler  

 

.Sonsuzluk teorisi Filmi 

konusu 

 

.Matematik ile ilgili 

karikatürler 

MATEMATİĞİN SONU VAR 

MIDIR? 

 

Matematik henüz okumayı bile öğrenmeye başlamadan önce 

sayılarla hayatımıza giren ve ömrümüz boyunca da bize eşlik 

eden bir bilim dalıdır. Bazı insanların matematik ile olan 

bağı daha iyi olurken, bazılarında ise bu bağ, matematiğe 

karşı bir ön yargı haline dönüşmüştür. Ancak Matematik 

öylesine etkileyici bir alandır ki insanlık tarihi bugün ki 

formuna ulaşmışsa eğer, bunun en büyük nedenleri arasında 

matematik vardır. Çünkü matematik hayatın her 

alanındadır. 

Matematik Nedir ve Ne İşe Yarar? 



 
 

 

 İnsan aklındaki soyut kavramların somut bir hale 

dönüştürülmesine matematik denir. Yani matematik aklın 

sembolik dilidir. Matematik doğayı, yeryüzünü, bilimselliği 

vb. konuları anlayabilmek için üretilen semboller 

bütünüdür. 



  

Bu semboller ile denklemler, formüller elde edebiliriz. 

Formül ve denklemler sayesinde de soyut kavramları 

somutlaştırabiliriz. İnsan elinin değdiği her şeyde 

matematikten bir iz bulmak mümkündür. Öyle ki; 

bindiğimiz arabalar, kullandığımız cep telefonları, 

bilgisayarlar, telefonlar, şarkı ve müzikler, hesap 

makineleri, binalar, yollar saymakla bitiremeyeceğimiz daha 

birçok şey matematik biliminin bir ürünüdür. Kısacası 

matematik karmaşık yapıları basitleştiren temel bir 

kavramdır. 



 Matematik aslında bir amaç değil araçtır. Dünyayı ve evreni 

her alanıyla tanıyıp basit bir dil haline dönüştürebilmemizi 

sağlar. Yani sadece 0, 1, 2, 3, 4 sayma sayılarıyla işlem 

yapan bir bilim değildir. 

 Bu şekilde insanlarda öğretildiği için özelliklede günümüzde 

birçok insan matematikten uzaklaşır ve “Ne işime yarayacak 

ki matematik!” der. 

 Aslında matematiğin bir araç olduğu insanlara aktarılabilse 

ve asıl işlevinin karmaşık yapıları basitleştirmek olduğu 

anlatılabilse, matematiğe karşı önyargılar tamamen 

kaybolur ve matematiğin önemi çok daha fazla 

kavratılabilir. 

 

Matematik Nasıl Doğmuş ve Ortaya 

Çıkmıştır? Matematik Bilimi Tarihçesi 

 



 Matematik biliminin tarihi çok eski çağlara kadar uzanır. 

Bugün ki halini alıncaya dek sürekli gelişmiş ve ilerlemiştir. 

M.Ö. 3000 yılında Mezopotamya, Sümer, Asur ve Eski 

Mısırlar gibi gelişmiş medeniyetlerde ilk örneklerine 

rastlamak mümkündür. 

 Ticaret, Astronomi ve doğa olaylarını anlayabilmek, bu 

alanlarda insan hayatını kolaylaştırabilmek adına 

matematik zorunlu bir ihtiyaç halini almıştır. O 

dönemlerdeki matematik tabi ki de şimdiki haliyle 

karşımıza çıkmaz, daha basit ve anlaşılması kolay bir hali 

vardır. Özellikle Platon’un akademisinde ve İskenderiye’de 

yetişen bilim adamları sayesinde çok hızlı gelişmeler 

kaydetmiştir. 

Sonsuz; 

Eski Yunanca Lemniscate kelimesinden gelmektedir, 

(sembol: ∞) çoğunlukla matematik ve fizikte herhangi 

bir sonu olmayan şeyleri ve sayıları tarif etmekte 

kullanılan soyut bir kavramdır. Matematikte “sonsuz” 

sıklıkla bir sayıymış gibi ele alınır (örn. Sonsuz sayıda terim 

vb.) ama aslında gerçek sayılar türünde 
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bir sayı değildir. Sonsuz küçük değerlerini içeren sayı 

sistemlerinde bu son küçüklerin karşıtı bir sonsuz 

sayıdır. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Georg 

Cantor sonsuz ve sonsuz kümeler ile ilgili birçok fikre şekil 

verdi. Geliştirdiği kuramda farklı boyutlarda sonsuz 

kümeler yer almaktadır. Örneğin, tamsayıların oluştuğu 

küme sayılabilir sonsuzken gerçek sayıların oluşturduğu 

sonsuz küme ise sayılamaz sonsuzdur. 

 

 

Harezmi Kimdir? 

 

Abbasi döneminde yaşamış büyük İslam bilgini olan El 

Harezmi, cebir ve algoritmayı keşfeden, sıfır rakamını ilk 

olarak açıklayan, insanlık tarihinin en 

önemli matematikçilerinden birisidir. Harezmi’nin 

neredeyse tüm kitapları Latinceye tercüme edilip batı 

ülkelerinde kullanılmıştır. Bu muazzam deha sadece 

matematik ile ilgilenmemiş astronomi ve coğrafya 
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alanlarında yaptığı çalışmaları da günümüze kadar 

ulaşmıştır.  

 

Harezmi, tahminlere göre 780 yılında Özbekistan’ın Hive 

bölgesinde bulunan Hazerm şehrinde doğmuştur. Hayatının 

erken dönemlerine ait çok fazla bilgi bulunmayan bu büyük 

İslam bilgini gençlik döneminde Bağdat’a gitmiş burada 

eğitim almıştır. Abbasi devleti tarafından desteklenmiş ve 

dönemin en iyi alimlerinin girdiği Beyt’ül-Hikme’sinde yer 

almıştır. Ayrıca Bağdat’ta Saray kütüphanesinde yönetici 

oldu. Bağdat’ta birden fazla bilim dalıyla ilgilenmiştir. En 

önemli çalışmalarını da matematik,astronomi ve coğrafya 

üzerine yapmıştır. En çok da matematik alanında bulduğu 

kavramlar ve getirdiği açıklamalar ile Dünya çapında bir 

üne kavuşmuştur. 

 

Harezmi ‘nin Matematik alanındaki 

Çalışmaları 
 

Harezmi‘nin matematik alanındaki en meşhur çalışmasını 

“0” rakamına açıklama getirip ondalık sayı sistemini 

geliştirmesi ve logaritma kavramlarını oluşturmuştur. 

Günümüzde Arap sayıları olarak bilinen Hint numara 

sistemini tanıtıp, kesirler ve işlemler gibi birçok aritmetik 

methot geliştirdi.Trigonometrik tabloları detaylandırmış ve 

Beyt’ül-Hikme’de dünyanın hacmi ve çevresini hesaplamayla 

ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.  



Georg Cantor kimdir? 

 

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (3 Mart 

1845, Sankt Petersburg, Rusya - 6 Ocak 1918, Halle an de 

Saale, Almanya), Alman matematikçi. Kümeler 

kuramının kurucusudur. Kümeler arasında birebir 

eşlemenin önemini ortaya koydu, "sonsuz küme" kavramına 

matematiksel bir tanım getirdi ve gerçel 

sayıların sonsuzluğunun doğal sayıların sonsuzluğundan 

"daha büyük" olduğunu ispatladı. Ayrıca kardinal 

sayı ve ordinal sayı kavramlarını ortaya atmış ve bu 

sayıların aritmetiğini tanımlamıştır. Cantor'un buluşlarının 

matematik ve felsefede önemli yeri vardır. 

Cantor'un "sonsuzötesi sayılar" fikri sezgilerimizle ters 

düştüğü için, zamanın matematikçileri tarafından yoğun 

şekilde eleştirilmiştir. Henri Poincaré, Cantor'un fikirlerini 

"matematiği istila eden korkunç bir hastalık" olarak 

nitelendirmiş, Leopold Kronecker ise Cantor'u 

"şarlatan"lıkla suçlamıştır. Cantor'un 1884'ten hayatının 

sonuna kadar yaşadığı depresyon nöbetlerinin, kısmen bu 

saldırılardan kaynaklandığı iddia edilmişse de, nöbetlerin 

asıl sebebi muhtemelen bipolar bozukluktur. 
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Günümüzde, Cantor'un fikirleri matematikçilerin büyük 

çoğunluğu tarafından doğru kabul edilmekte ve matematik 

tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden biri olarak 

tanınmaktadır. David Hilbert, "Cantor'un yarattığı 

cennetten bizi kimse kovamayacaktır" diyerek Cantor'un 

katkılarının önemini vurgulamıştır. 

 

 

 

MATEMATİK İLE İLGİLİ İLGİNÇ 

BİLGİLER 

 

.23 kişilik bir odada iki kişinin aynı doğum gününe sahip 

olma ihtimali %50’dir. 

 

 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Paradigma
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert


.Çoğu matematiksel sembol 16. yüzyıla kadar henüz icat 

edilmemişti, bu döneme kadar denklemler kelimelerle 

yazılırdı. 

 

 

 



.İlgilizce’de 0 ile 1000 arasında içerisinde “a” harfi bulunan 

tek sayı “bin” (thousand) dir. 

 

.Çoğu insanın favori sayısı “7” dir. Bunun nedeni, yedi 

sayısının çok sayıda olumlu bağlantıya sahip olması olabilir 

(dünyanın yedi harikası, bilgelik sütunları, yedi deniz, yedi 

cüce, yedi gün, gökkuşağında yedi renk). Ancak yedinin 

“aritmetik olarak benzersiz” olduğu da doğrudur (1-10 

arasındaki sayılardan çarpamayacağınız veya 

bölemeyeceğiniz tek sayıdır). 

 



.Japon ve Çin kültürlerinde 4 rakamı ‘ölüm’ ile 

ilişkilendirilir (Birçok Çin hastanesinin 4. katı yoktur). 

 

 

 

 

 

.Bir zarın karşılıkları yüzlerinde bulunan sayıların toplamı 

yedidir. 

 

 

https://dusge.com/japonyada-maymunlar-geyik-ile-cinsel-iliskiye-giriyor/


.Tayland’da internet yazışmalarında 555 yazarak gülerler, 

bunun sebebi 5’in ha olarak telaffuz edilmesidir. Yani 555 

“hahaha” olarak okunur. 
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SUDOKU NEDİR,NASIL OYNANIR? 

Sudoku,Sayı Yerleştirme olarak da bilinir.Mantık 

tabanlı, kombinasyonel sayı yerleştirme bulmacasıdır. 

Klasik Sudoku,9×9 boyutlarında bir diyagramda (kutu, blok 

veya bölge olarak da adlandırılabilen) çözülen ve her satır, 

her sütun ve her 3×3'lük karede 1'den 9'a kadar rakamların 

birer kez yer almasını gerektiren sayı tabanlı bir zekâ 

oyunudur. Bulmaca hazırlayıcısı tek çözümü olması için iyi 

tasarlanmış belirli sayıları önceden kutucuklara yerleştirir. 

 

 

Fransız gazeteleri 19. yüzyılda Sudoku bulmacalarının 

çeşitlerini yayınladı ve o zamandan sonra 1979'dan itibaren 

bulmaca kitaplarında Sayı Yerleştirmece olarak yerini 

aldı.Modern Sudokunun geniş çapta yayılması ise 1986 

yılınca Japon bulmaca firması Nikoli'nin Sudoku yani "tekil 

sayı" adı altında yayınlamasıyla başladı. İlk olarak 

Amerikan gazetelerinde, sonrasında 2004'te The 

Times (Londra)'da yayınlandı. Wayne Gould'un bilgisayar 

programlaması sayesinde ise hızlı ve benzersiz bulmacalar 

ortaya çıkmış oldu. 
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MATEMATİK İLE İLGİLİ ÜNLÜ SÖZLER  

 

  



 

  



 



 

SONSUZLUK TEORİSİ  

Sonsuzluk teorisi filminin yönetmenliğini  Matt 

Brown  yapmaktadır.Oyuncu kadrosu içerisinde Dev Patel( 

Ramanujan),  Jeremy Irons (G.H. Hardy) , Toby Jones 

(Littlewood), Stephen Fry (Sir Francis Spring), Jeremy 

Northam (Bertrand Russell) dikkat  çeken isimler olarak göze 

çarpıyor.Sonsuzluk Teorisi biyografisi ve Dram etiketleriyle 

izleyici ile buluştu. Ülkemizde 06 Mayıs 2016 da sinema 

severlerin huzuruna çıkan Sonsuzluk teoremi  Yazar Robert 

Kanigel tarafından kaleme alınan  the man who knew infinity 

kitabının uyarlamasıdır. 

Filmin konusu;ünlü Hintli matematikçi Srinivasa Aiyangar 

Ramanujan’ın çarpıcı hayat öyküsünü konu almaktadır. 

Hindistan’da yoksulluk içerisinde yaşayan Ramunujan 

sayılarla arası olaganüstüdür. küçük bir firmada 

muhaebecilik yapan  Ramunujan teoremlerini sürekli olarak 

ünlü matematikçilere yollamaktadır. Hayatını matematiğe ve 

bilime adamaya razı Ramunujan’a uzun uğraşları neticesinde 

ünlü İngiliz Matematikçi G.H Hardy mektubuna geri döner  

ve kendisini Cambridge’e davet eder. Hardy, Ramanujan’a 

Matematik disiplinini öğretirken, buluşlarının hem kendisine 

hem kendisinden sonra Ramanujan’ı takip edecek 

matematikçilere ilham vereceğine inanır. Kendisiyle aynı 

fikirde olmayan ve Bir İngiliz sömürgesi olan Hindistan’dan 

çıkan dehanın işi oldukça zordur. 

 

  



 



  



MATEMATİK İLE İLGİLİ  

KARİKATÜRLER  

 

 



  



 



  



 

  



 



  



 


