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Matemati¤in tarihini merak etmek hepimizin hakk›. Ama,

matemati¤i kim keflfetti, say›lar ne zaman bulundu gibi,

yan›t› kolay olmayan sorular sorulunca, ifl zor. Gerçekten

de önünde flaflk›nl›k ve korkuyla durdu¤umuz bu deva-

sa matematik yap›s› nas›l kuruldu acaba? Nas›l, ne za-

man ve nerede? Kim ya da kimler taraf›ndan?

Hemen tahmin edece¤iniz gibi bu sorular›n pek de

doyurucu yan›tlar› yok. Çünkü, kay›t yok. Bulunmufl

kay›tlar 70.000 y›l öncesi, kemik üzerine çizilmifl çetele

çizgilerinden ibaret. Güney Afrika'da bulunmufl bu ke-

miklerden sonra 35.000 y›l öncesine ait Orta Afrika ve

Orta Avrupa'da bulunmufl baflka kemikler...

Mezopotamya'da Babil (M.Ö. 1900) ve Nil Vadisi’nde,

Eski M›s›r (M.Ö. 1850 ve 1650) medeniyetine ait yaz›l›

kay›tlar, bu tarihlere geldi¤imizde oldukça ciddi bir

matematik, daha do¤rusu geometri temelinin kurul-

mufl oldu¤unu gösteriyor. Ancak tam olarak “ilk defa”

kim taraf›ndan ve ne zaman sorumuzun yan›tlar› yok.

Daha sonralar›, yazar›, yaz›ld›¤› tarihi belli olan birçok

eser yavafl yavafl oluflmaya bafll›yor. Bunlardan bir ta-

nesi cebirin icad› say›lan bir eser. Merak etmez misiniz

insanl›k tarihinin kitaba yaz›lm›fl ilk cebir problemini ve

nas›l çözüldü¤ünü? 

Bak›n ne kadar hofl ve e¤lenceli. Soru ve çözümü as-

l›n›n ayn›s›. ‹zleme kolayl›¤› için, günümüz anlat›m›-

na uyarlanm›fl:

x2+10x=39 denklemini 
sa¤layan x de¤erini bulunuz?
Önce bir kare çiziyoruz. fiekildeki ABCD karesi gibi. Her

kenar›n uzunlu¤u x olsun. Bu, denklemimizdeki x2 bü-

yüklü¤üne karfl›l›k geliyor. Sonra x'in kat say›s› olan

10'u  4'e bölüp, ABCD karesinin dört kenar›na, dört ta-

ne eflit dikdörtgen çiziyoruz. fiekilde turuncu ile göste-

rilmifl bu dik dörtgenlerin bir kenar› (flekildeki uzun ke-

nar) x, di¤er kenar ise 2,5=10/4. Dikkat ederseniz bu

4 turuncu dik dörtgenin her birinin alan› 2,5x ve

4'ünün toplam› ise 10x'e eflit. O halde ortadaki pem-

be karenin alan› (x2) ve bu 4 dikdörtgenin alanlar› top-

lam›, x2+10x  eder ve baflta verdi¤imiz ba¤›nt›dan do-

lay› 39'a eflittir.

fiimdi, flekilde köflelerdeki sar› ile renklendirilmifl ka-

relere bak›n. Bunlar›n her biri, bir kenar› 2,5 olan

bir karedir. Bu dört sar› kareyi toplarsak,

4.(10/4)2=4.100/16=25 buluruz. Bu köflelerdeki

dört küçük kareyi pembe ve turuncu gölgeli bölge-

lere eklersek MNPQ karesini elde ederiz. Bu kare-

nin alan›, 39+25=64 olur.
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Gerisi kolay de¤il mi? O halde NP uzunlu¤u

√64=8'dir. NP uzunlu¤undan, iki uçtaki Nn=pP=2,5

uzunluklar›n›n toplam› olan 5'i ç›kar›rsak  x=3 buluruz.

Bugün bu denklemi çözsek, x için iki farkl› de¤er bulu-

ruz. x=3 ve x=-13. Ancak bu hesab›n yap›ld›¤› tarihte,

negatif say› diye bir fley bilinmiyordu. O nedenle, -13

çözümünden söz edilmiyor.

M.S. 830 y›l›nda Ba¤dat'ta yay›m-

lanm›fl olan bu kitab›n ad› “El Ki-

tab'ül Muhtasar fi'l Hisab'il  Cebr

ve'l Mukabele”. Yani Cebir'e ad›n›

veren kitap. 16. yüzy›lda ‹talyan

Girolama Cardano'ya (1501-

1576) kadar tek cebir kitab› ola-

rak “Eski Dünya”y› e¤iten kitap.

Matematik tarihinin parlayan y›l-

d›zlar›ndan biri, Muhammed ‹bn-i

Musa El Harezmi (Harzem'li Musa

o¤lu Muhammed) taraf›ndan ya-

z›lm›fl.

Kitapta daha birçok hesap yön-

temleri anlat›l›yor flüphesiz. Ben

burada sadece bir tanesini  tan›t-

t›m. Bir tip denklem. Harezmi,

“Ba¤›nt› ve Eflitlik Hesaplar›n›n K›sa Kitab›”  diye bu-

günkü dilimize uyarlayabilece¤imiz kitab›nda,

x2+bx=c; x2+c=bx ve x2=bx+c tipindeki denklemlerin

çözüm yöntemlerini anlat›yor. Bilinmeyen, aranan

say›lar Harezmi taraf›ndan cebren bulunuyor.

Bu yaz›m›z›n, Harezmi'nin yaflam›n› ya da eserlerini

tan›tmak gibi bir amac› yok. Amac›m›z daha çok,

aritmetik ile geometrinin birbirinden ayr›lmad›¤› za-

manlarda, ikinci derece denklemlerin çözümü için ilk

kullan›lm›fl yöntemi sizlere tan›tmak. Say›lar›n ikinci

kuvvetlerinin “kare” ve üçüncü kuvvetlerinin “küp”

ad›yla ça¤r›lmas›ndan da anlayaca¤›n›z gibi, bu bü-

yüklükler, o zamanlar birer geometrik flekli temsil

ediyordu. x2 bir kenar› x olan bir kareyi, x3 ise bir ke-

nar› x olan bir küpü ifade ediyordu. Hemen akl›n›za

gelebilece¤i gibi, verilen bir say›n›n kare ya da küp

kökünün al›nmas› da, kenar uzunluklar›n›n bulun-

mas› anlam›n› tafl›yor ve gene geometrik yöntemler-

le, karekök ya da küp kök hesaplar› yap›l›yordu. Bu

da, baflka bir yaz›n›n konusu olsun isterseniz.

Bu büyüklüklerin birer geometrik flekil olmaktan ç›-

k›p, salt aritmetik büyüklükleri temsil eder hale gel-

meleri, matematikte çok önemli bir ilerlemeyi temsil

ediyor. Bu geliflme için çok beklememiz gerekmiyor:

Yine Harezmi gibi Ba¤dat’taki Bilgelik Evi’nin bir

üyesi; El-Karaji (953-1029). Say›lar›n üsleri art›k geo-

metrik bir anlam tafl›m›yor. x2, kenar uzunlu¤u x

olan bir kare de¤il, x say›s›n›n kendisiyle çarp›lmas›n-

dan ibaret. Böyle olunca x4 say›s›ndan söz etmek

olanakl› hale geldi¤i gibi, xmxn=xm+n eflitli¤inden de

söz edebiliyor El-Karaji. Laf› uzatmadan, binom aç›l›-

m› El-Karaji'nin El-Fakhri adl› eserinde yer buluyor.

fiu tabloya bak›n; Pascal üçgeninden ne fark› var?

Sadece sütunlar ile sat›rlar yer de-

¤ifltirmifl.
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El Kitab'ül
Muhtasar fi'l
Hisab'il  Cebr ve'l
Mukabele'nin 
bir  sayfas›
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