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Bir matematikçinin tüylerini diken diken etmek isterse-

niz, herhangi bir say›y› s›f›ra bölmeye kalk›n. Dehfletle

yüzünüze bak›p hemen size flu hikâyeyi anlatacakt›r: 

Bir matematik profesörü, sevimli küçük k›z›n›n

›srarlar›na dayanamay›p, ona bir midilli almaya karar

verir. Sa¤a sola bak›n›rken, üniversitenin girifl kap›s›n-

da bir ilan görür: “Matematik Bilen Sat›l›k Midilli”. Ken-

dinden geçerek, flevkle verilen adrese koflar. fiehrin

biraz d›fl›ndaki bu çiftlik evine vard›¤›nda, evin veran-

das›nda oturan ihtiyar, neden geldi¤ini

bilmifl gibi, elini uzatarak “10 bin”

der. Matematikçi at› görmeden

paray› vermek istemese de

ihtiyar›n kararl› ve emre-

den tavr›na kap›l›p 10

bini adam›n avucuna

sayar. ‹htiyar önde,

matematikçi arkada

evin gerisindeki ah›-

ra yollan›rlar. Ah›rda

dünya güzeli al bir

midilli çal›ml› çal›ml›

onlar› karfl›lar. ‹htiyar›n

“sor” demesi üzerine pro-

fesör “iki kere iki” der. At ön

ayaklar›ndan birini 4 kere yere vurur. ‹htiyar “Bu senin

bildi¤in atlardan de¤il, biraz ciddi bir soru sor” deyin-

ce “peki 2x+3=7 denklemini sa¤layan x kaçt›r?” diye

sorar. At pek düflünmeden ön ayaklar›ndan birini 2

kere yere vurur. fiafl›rm›fl olan profesör, ihtiyar›n “Zor

bir soru sor; flöyle yüksek matematik ifli” demesi üzeri-

ne  “5 bölü s›f›r kaç eder” diye sorar sormaz, ihtiyar

“Eyvah, yand›k!” diye ba¤›rarak koflmaya bafllar. Ne

oldu¤unu daha anlamadan ihtiyar›n pefline düflen

matematikçi  son olarak ihtiyar›n “S›f›ra bölmek mi?

Ölümcül hata!” dedi¤ini duyar. ‹kisi de mi-

dillinin ayaklar› alt›nda kalm›fllard›r.

Bu kadar ciddi yani. S›f›ra

bölmek mi? Evlerden ›rak,

düflman›m›n bafl›na!

Matematik ö¤renme-

nin en tats›z taraf› s›-

f›r ve sonsuz ile ge-

çinmeyi ö¤renmek-

tir. Her ö¤rendi¤i fle-

yi bir de s›f›rla dene-

mek, insan›n akl›ndan

bir türlü ç›kmaz. 
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Elde Var S›f›r
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Bunlar›n en kötüsü 0/0=? sorusu
“2/2=1; a/a=1, hangi say›y› kendisine bölsem sonuç

1. O halde 0/0 da 1 olmal›” der durur içinden bir ses.  

Ya da 0/2=0; 0/a=0 oldu¤una göre 0/0=0 olmal›”;

veya “2/0=sonsuz; a/0=sonsuz ise 0/0=sonsuz ol-

mal›.”

Bak›n fluna flimdi: Yapt›¤›m›z her fley matematik ku-

rallar›na uygun. Hat›rlay›n x0=x1-1=x1.x-1 =x/x=1. Ay-

n› flekilde 00=01-1=01.0-1=0/0=1  Bunda bir hata gö-

rüyor musunuz?  Bak›n ama bu sonuç do¤ruysa

neler olur: 0/0=1 eflitli¤inin iki taraf›n› da N pozitif

tam say›s›yla çarpal›m. Nx0/0=1xN. Kolayl›kla

(Nx0)/0=N ve Nx0=0 oldu¤undan, 0/0=N buluruz.

0/0=1 oldu¤unu baflta do¤ru kabul etmifltik; o hal-

de 1=N sonucu ç›kar. Yani bütün say›lar birbirine

eflittir! Oysa bu olacak ifl de¤il. Demek ki 0/0=1 ola-

maz. Her say›n›n s›f›r›nc› kuvveti 1 iken, 00≠1'dir ay-

n› nedenlerden dolay›.

Bir de flöyle deneyelim: 1/x fonksiyonunu düflünün.

x=0 oldu¤unda karfl›m›zda 1/0 durumu var. Ama

limx�0 +1/x ne olur acaba? Yani 0'a sa¤dan, pozitif ta-

raftan yaklafl›rsak ne olur? Hemen görürüz ki 1/x 0'a

yaklaflt›kça büyür, + sonsuza gider. Limx�0 -1/x  yani

soldan limit ise - sonsuza gider. Yani sonuç belli

de¤il. Belirsiz damgas› vurmal›y›z de¤il mi bu

duruma? 1/x fonksiyonu 0 noktas›nda belirsiz

de¤er al›yor. Bitmez s›f›r›n huysuzluklar›!

Evet arkadafllar, asl›nda 0/0'›n ne oldu¤u-

nu bilmiyoruz. Uza¤›nda durmay›, isteme-

den burun buruna gelmemeyi umuyoruz.

S›f›ra bölmek gibi ölümcül hatalardan ken-

dimizi koruyoruz. Yoksa ne mi olur? 21 Eylül

1997 tarihinde, USS Yorktown adl› ABD savafl

gemisinin “Veri Yönetim Sistemi”nde s›f›ra bölme

hatas› yüzünden geminin bütün sistemi çöktü.

Kendi karasular›nda yap›lan bir savafl oyunu s›ras›n-

da ortaya ç›kan bu sorun ciddi zarar vermediyse de

s›f›ra bölmenin ne kadar ölümcül bir hata oldu¤u-

nu gerçekten göstermifl oldu.

Adam›n biri masaya oturur oturmaz bafl›na dikilen

garsona “kremas›z bir kahve” der. Biraz sonra geri

gelen garson: “Mutfakta kremam›z bitmifl efendim,

kahveniz sütsüz olsa olur mu?” ‹yi ki adam matema-

tikçi de¤ilmifl! Sinirleri aya¤a kalkard› herhalde. Bir

de düflünün, s›n›fta “Hocam s›f›r bölü s›f›r neden 1

de¤il?” ya da “s›f›r üssü s›f›r kaçt›r acaba?” sorular›n-

dan bunal›p gelmiflse? ‹yi de bu flakan›n içerdi¤i

fley ne: Olmayan›n olmayan› olur mu? Garson hak-

l› m› sizce?

Adama sormufllar: “10x10x10'luk bir kutuya kaç tane

1x1x1'lik küp s›¤ar?” diye. Hesaplam›fl, “1000” tane

demifl. “Acaba 0,1x0,1x0,1'lik küplerden kaç tane s›-

¤ar?” dediklerinde biraz daha u¤rafl›p gene cevab›

yap›flt›rm›fl. “Peki” demifller “kenarlar› 0x0x0 olan

küplerden kaç tane s›¤ar?” “Ne yani” demifl adam,

“siz matematik bilen midilli hikâyesini hiç duymad›-

n›z m›?”
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