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“Fikirleriyle gençlerin ahlakını bozmak, 
yöneticilerin koyduğu kanunları sorgu-
lamak, şehrin tanrılarını yok saymak” 
iddialarıyla yargılanan Sokrates ölüme 
mahkûm edildi.   ESRA DOĞAN  2’DE

Mısır topraklarının %97 si tarıma elverişli ol-
madığından ülkeye hayat veren Nil Deltası ta-
rım arazilerinin %3’ünü oluşturuyor. 

 SENEM SARIKAYA  3’TE

Temellerini birkaç yıl önce Thales, Anaksi-
mandros ve Anaksimenes tarafından atılan 
ve ilk geometri okulu olarak bilinen Milet 
Okulu’nda önemli gelişmeler yaşanmakta. 

 ESRA DOĞAN  2’DE

Nil Nehri’nin kenarında oynanacak olan 
müsabaka Ben-i Hasan’da seyircisiyle bulu-
şacak. Usta güreşçiler birbirleri ile kıyasıya 
mücadele edecek.

GÖKALP ADEM ÖZGAN  5’TE

Uzun zamandır savaşta olan Mısır ve Hitit İmpara-
torluğu gelişen olaylarla birlikte birbirine girdi! Her 
iki ülke de ordularını toplayıp kadim Kadeş şehrinde 
büyük bir savaş verdiler.   M. ALİ GÖR  3’TE

BABİL 20°/15° ATİNA 15°/10° MISIR 10°/5°

SÜMER 5°/-3° AKAD 5°/1° ASUR 7°/2°

BAŞLARKEN

Mehmet Kasım KOYUNCU
SAYFA 6’DA

SON PİŞMANLIK 
İŞE YARAMADI

H A V A  D U R U M U

MISIR  
SELE TESLİM

VAKTİ GÖLGEYLE  
TAKİP EDECEKLER 

DEVLERİN MAÇI 
BEN-İ HASAN’DA  

Aksiyom ve postulatları kullanarak 
geometri alanında ilk verileri elde 
eden Pisagor, bununla kalmayıp çar-
pım cetveli adını verdiği bir çalışma-
sıyla hayatımıza renk katmıştı. Şimdi 
ise içinde büyük aşkı “Hipotenüs’ün” 
adının geçtiği bir teoremle bilim dün-
yasını hayretler içinde bıraktı. 

GAMZE KOPUZ  SAYFA  2’DE

AŞK KOKAN  
TEOREM 

OK VE HEDEF 
ÜZERİNE 

Elealı Zeno şaşırtmaya 
devam ediyor… Yaptığı 
son çalışmasında atılan 
bir okun, hiçbir zaman 
hedefine ulaşamayacağı-
nı ifade eden Zenon daha 
da ileri gidip okun hare-
ket bile edemeyeceğini 
söylüyor! Ona göre okun 

hedefe varmadan önce, ilk olarak yolun yarısı-
na gitmesi gerekiyor. 

CANAN GÜNDÜZ - EMİNE DERELİ
SAYFA  2’DE

Geliyor, yaklaşıyor, az 
kaldı denilen savaş kop-

tu ve firavun II. Ramses, 
rakibini yenip antlaşma im-

zalatmayı başardı. Muharebe 
öncesi iki tarafın da silah usta-

ları ter dökmüş öldürücü aletler 
üzerinde çalışmışlardı. 

 TUĞBA ADANALI  
SAYFA 3’TE

 GAMZE KOPUZ - MİLET

Her geçen gün yaptığı açıklamalarla 
adından söz ettiren Thales kariyerine 
yeni bir inci daha ekledi. Geçtiğimiz 
günlerde Thales, bilim dünyasına her 

açıdan yön vereceği tahmin edilen çok 
önemli beş aksiyomu bizlerle paylaştı. 
İşte o aksiyomlar:
1. Çemberin çapı çemberi iki eşit par-

çaya böler.
2. İkizkenar üçgenin taban açıları bir-

birine eşittir.
3. Birbirini kesen iki doğrunun oluş-

turduğu ters açılar birbirine eşittir.
4. Köşesi çemberin yayı üzerinde olan 

ve çapı gören açı, dik açıdır.
5. Üçgen çizebilmek için taban ve buna 

komşu iki açı verilmesi yeterlidir.
Thales’in açıklamaları meraklıların he-
yecanlı bekleyişine değdi mi bunu za-
man gösterecek. 

Adını aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs’ten 
alan gezegenin 2 ayrı gezegen olmadığı tek bir 
gezegen olduğu ortaya çıktı. Bu sebeple, Züh-
re, Sabah Yıldızı, Çoban Yıldızı gibi isimleri 
artık kullanılmayacak gibi gözüküyor.

ELİF RÜMEYSA ÜÇ

KADEŞ’TE SÜPER 
GÜÇLER SAVAŞTI

THALES CEPHESİNDE  
SULAR DURULMUYOR  

GÖKYÜZÜNÜN  
PARLAK KRALİÇESİ 

SÜSLENMEK 
KADINLARIN
TABİATINDA VAR

SAYFA 7’DE

KÂİNATIN 
TEOREMİ 
“PİSAGOR”

“Sayıların Babası” lakabı ile 
çağa damga vuran Pisagor, 
Rakkam gazetesinin İyon 
muhabirlerine çarpıcı açık-
lamalarda bulundu.

CEREN ÖZDEN 
SEVİNÇ CAN SARIÇAYIR

SAYFA 4’TE

KADEŞ “ANTLAŞMA  
İLE SONUÇLANDI!”



 ESRA DOĞAN - MİLET

T emelleri birkaç yıl önce Thales, Anak-
simandros ve Anaksimenes tarafından 
atılan ve ilk geometri okulu olarak 

bilinen Milet Okulu’nda önemli gelişme-
ler yaşanmakta. Thales’in öğrencisi olan 
Anaksimandros uzun çalışmalar sonucunda 

istediğini elde etti ve 
bir güneş saati geliş-
tirdi. Anaksimand-
ros bu saatin işleyiş 
biçimini şu şekilde 
açıklıyor:

“Saatin üzerine 
“gnomon” adını ver-
diğim bir dik üçgen 
yerleştirdim. Gno-
mon, oluşturduğu 
gölge ile güneşin ko-
numunu saat cinsin-

den ortaya koyuyor. Ayrıca bu metotla gün-
dönümü ve ekinokslar da hesaplanabiliyor.”

Anaksimandos’un bulduğu bu saat, bi-
lim dünyasında büyük ses getirip uzun süre 
yankılanacağa benziyor.

B ilim dünyasında yerinin her zaman fark-
lı olduğunu gösteren Archimedes (Arşi-
met) yeni bir çalışmaya daha imza attı. 

Evdoksus’un geliştirdiği tükenme yönteminden 
yararlandığını bildiğimiz Archimedes çalışma-
sını bir adım öteye taşıdı. 

Sözlerine “Önce zihinden bir daire hayal 
ettim. Sonra bu dairenin iç ve dış kısmına do-
kunan ve kenar uzunlukları birbirine eşit iki 
farklı üçgen çizdim.” diye başlayan Arc-
himedes şöyle devam etti: “Her iki 
üçgenin de çevresini hesapla-
yabilirdim ama çemberin 
çevresinin iç üçgenden 
büyük, dış üçgenden kü-
çük olduğunu görebili-
yordum. Ardından daire-
nin içine ve dışına birer 
altıgen çizdim. Altıgenler, 
daireyi üçgenlerden daha 
yakın bir şekilde çevreli-
yordu ve altıgenlerin çevre-
leri, dairenin çevresine daha ya-

kındı. Böylece çemberin çevresinin sınırlarını 
sıkılaştırdım. Sonra 12 kenarlı iki çokgen ara-
sında bir daire hayal et-
tim. İki adet 48 kenarlı 
düzgün bir çokgen ve son 
olarak dairenin dışında 96 
kenarlı bir düzgün çokgenin 

çevresini ve dairenin dışın-
da 96 kenarlı bir düzenli 

çokgeni hesapladım. 
Yüksek büyütme ile 
yakınlaştırma yapmadı-
ğımız sürece, 96 kenarlı 
bir normal çokgen bir dai-
re ile aynı görünür. Sonra 96 
kenarlı çokgeni kullanarak  “π” 
şeklinde gösterdiğim sayının 
3,1/7 ile 3,10/7 arasında bir de-

ğer olan ama şuan kesin olarak bula-
madığım bir sayı keşfettim.”

SIRA EĞRİLERE GELDİ
Çok geçmeden bize devrim niteliğinde bir 

yazı gönderen Archimedes 
yazısının içeriğinde yine 

çok ses getirecek ispatla-
ra ve çalışmalara imza atmış. 

Daha öncelerde eğrilerin hesap-
lanması ile büyülenen Archime-

des, beyin gücünü test etmek için 
entelektüel olarak daha zor şeylere 

ihtiyacı olduğunu söylüyor ve şu sıra-
lar eğri yüzeylerin alanlarını bulmak için 

bazı usuller geliştiriyor. 
Bir kürenin alanının A=4.π.r2, hacminin 

ise V=  43πr3 olduğunu ifade eden Archimedes’in 
bu çalışmasında onun zihninin düz çizgileri 
hem 2 hem de 3 boyutlu olarak şekillendirebil-
diğini görebiliyoruz. Her açıklamasında olağan 
üstü şeylerle karşımıza çıkan Archimedes şa-
şırtmaya devam edeceğe benziyor.

ŞAŞIRTMAYA  
DEVAM EDİYOR

SESİNE KULAK VERİN

SADECE MERAKLILARIN DEĞİL 
EŞİNİN DE GÖNLÜNÜ FETHETTİ 

VAKTİ GÖLGEYLE  
TAKİP EDECEKLER 

Ünlü bilim adamı 96 kenarlı çokgeni kullanarak dairenin çevresini 
hesapladı, çözüm “π” şeklinde gösterdiği bir sayı etrafında dönüyor. 

Gamze Kopuz Sirakuza’dan bildiriyor OK VE HEDEF 
ÜZERİNE

SON PİŞMANLIK 
İŞE YARAMADI

 BENAN ÖZKAN - AYŞENUR SEÇKİNOĞLU - ELİF TUĞÇE YILMAZ - BEYZA SEVİNÇ

 CANAN GÜNDÜZ - EMİNE DERELİ

E lealı Zenon şaşırtmaya devam 
ediyor... Yaptığı son çalışmasın-
da atılan bir okun, hiçbir zaman 

hedefine ulaşamayacağını ifade eden 
Zenon daha da ileri gidip okun hareket 
bile edemeyeceğini söylüyor! Ona göre 
okun hedefe varmadan önce, ilk olarak 
yolun yarısına gitmesi gerekiyor. Yolun 
yarısına gelmeden önce de dörtte birine, 
dörtte birine gelmeden önce de sekizde 

birine ulaşması ge-
rekiyor... Ona göre 
değil yol almak 
okun yerinden kı-
pırdaması bile im-
kânsızdır. Böylece 
ok, hareketine bir 
türlü başlayamaz. 
Zeno’ya göre bir 
ok ile insanı vur-
mak teknik olarak 

imkânsızdır (!) Ayrıca ok, her an bir 
noktadadır. O noktada olması, durması 
anlamına gelir. Zamanın bölünmüş en 
küçük parçası “an” olduğuna göre ok, 
o an için hareketsizdir ve kendisine eşit 
bir yer kaplar. Bir mesafe, sonsuz par-
çaya bölünebileceğinden hareket söz 
konusu değildir.

Zeno da hocası Parmenides gibi 
“mutlak varlık” fikrini kabul ediyor. 
Zeno, “zamanın ve mekânın sonsuz defa 
bölünebileceğini” belirtip, gördüğümüz 
şeylerin birer illüzyon olduğunu söylü-
yor. Zeno’un bu fikirleri sebebiyle öldü-
rüldüğü tahmin ediliyor.

 ESRA DOĞAN

“Fikirleriyle gençlerin ahlakını bozmak, 
yöneticilerin koyduğu kanunları sorgula-
mak, şehrin tanrılarını yok saymak” iddi-

alarıyla yargılanan Sokrates ölüme mahkûm 
edildi. Bir kupa baldıran zehri içirilerek 
infaz edilen Sokrates’in ardından tüm halk 
ve yönetim büyük bir pişmanlık ateşi içinde 
kavruluyor. Aslında hiç istemese de vazifesi 
sebebiyle Sokrates’e zehri getiren infazcı da 
tutuklandı. İnsanlar bu masum adamın tu-
tuklanmasına büyük tepki gösterdi. 

Şahitlerin söylediklerine göre o gün sa-
baha karşı Sokrates yatağında uzanırken in-
fazcı zehri hazırlamakla meşguldü. Ne var 
ki zehir bir türlü hazırlanamıyordu. İnfaz-
cı, Sokrates’e biraz daha zaman kazandırıp 
onun bir süre daha hayatta kalmasını istiyor-
du. Sokrates zehrin bir an önce getirilmesi-
ni istedi. İnfazcı “Bu sabırsızlığının sebebi 
ne?” diye sordu. Sokrates:

“Ölüm, bilmeyi çok istediğim bir şey, 
hayatı tanıdım; güzeldi... Artık ölümü de 
tanımak istiyorum, ne kadar çabuk olursa 
o kadar iyi... Ben “olmanın” ne olduğunu 
biliyorum, artık “olmamanın” ne olduğunu 
öğrenme vakti...” 

Atina’dan gelen yeni bilgilere göre, 
infazcı hâlâ tutuklu. Halk onun tutuklu ol-
masından dolayı nümayiş düzenliyor. Bu 
durum kimilerine göre “destek”, kimilerine 
göre “vicdan rahatlatmak“ için yapılan ey-
lemden başka bir şey değil.

İnfazcı hakkında nasıl bir hüküm veri-
leceği konusu gündemi uzun süre meşgul 
edeceğe benziyor.

P isagor, ses ve melodi ile ilgili çalışmaları se-
bebiyle son zamanlarda müzisyen olarak anılı-
yor. Ünlü araştırmacı sesteki matematik oran-

larını belirlemeye kafa yoruyor. Yedi metal cisme 
vurarak çıkan seslerin notalara denk geldiğini buldu. 
İkinci denemesinde ise metalleri yedi adet gerilmiş 
telin uçlarına bağladı ve telleri uzunluklarına göre 
ayarlayarak yedili nota sistemini kurdu. 

Kısa tellerde ses ince uzun tellerde kalın ol-
duğu eskiden beri biliniyor. Ancak Pisagor ne 
kadar uzun ne kadar kalın sorusuna cevap 
aradı ve oranlar üzerinde çalıştı. İki tel-
den birinin uzunluğu diğerinin 2 katı 
ise kısa telin çıkardığı ses, uzun telin 
çıkardığı sesin bir oktav üstündeydi. 
Eğer tellerin uzunlukları 2/3 oranında 
ise iki telin çıkardığı ses beşli aralık-
lıydı. Böylelikle müzik ile matematik 
arasındaki bağlantı sağlanmaya çalışıldı. 

YILDIZLARIN SESİ Mİ VAR?
Pisagor’a göre Güneş, Ay ve bütün yıldızlar 

dünyamıza olan uzaklıklarına göre farklı sesler çı-
karıyorlar, bu fikri de onu evrenin bir armonisi ol-
duğu düşüncesine sürüklüyor. Pisagor, küçük gök 
cisimlerinin bile hareket halinde sesler çıkardığını 
iddia ediyor. Ancak “Gezegenler müzikal oranlara 
göre dizilmişlerdir” düşüncesi ispatlanabilmiş de-
ğil. Notalar ile sayılar arasında ilişki kurmak kolay 

görünmüyor. Pisagor’un bu varsayımında 
dokuz kozmik şeklin (sifer) hareketiyle 

henüz algılayamadığımız uyumlu bir 
ses oluşturduğunu öne sürüyor. 

İş geliyor müzikle tedavi müm-
kün mü sorusuna. Pisagor okulu bu 
konu hakkında henüz araştırmala-
rını bitirmedi. Vatandaş duyduk-

larını hazmetmekte zorlanacak gibi 
görünüyor.

 GAMZE KOPUZ - METAPONTUM 

Y aptığı çalışmalarla gündemden düşmeyen 
Pisagor dur durak bilmiyor. Pisagor geçti-
ğimiz günlerde ortaya attığı teoremle yine 

gündemdeki yerini korudu. Teoreme göre, “Her-
hangi bir dik üçgende dik 
kenarların uzunluklarının 
karelerinin toplamı uzun 
kenarın karesine eşittir.” 

Bu uzun kenara Hipote-
nüs adını koyan Pisagor eşi-
ne manalı bir jest yaptı.  

Bazı otoriteler teoremin geçmişte kullanıldığı-
nı söyleseler de ellerinde bu iddiaları destekleyen 
bir belge bulunmuyor. Bilim dünyası teoremin Pi-
sagor’a ait olduğunu kabul etmişe benziyor.

Bir kısım bilim adamları bu teoremin uzun yıl-
lar konuşulacağını ve okullarda ders 
olarak okutulacağını söylerken bazı 
kesimler de “abartıya gerek yok, ne 
var yani bunda” diyorlar.  

Ancak şurası kesin ki üçgenin 
uzun kenarına eşi Hipotenüs’ün adını 
vermiş olması magazinciler tarafın-
dan çok konuşulacak. 
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Formüle  
aşk karıştı
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  M. ALİ GÖR

U zun zamandır savaşta olan Mısır ve Hitit 
İmparatorluğu gelişen olaylarla birlikte 
birbirine girdi! Her iki ülke de ordularını 

toplayıp kadim Kadeş şehrinde büyük bir savaş 
verdiler. Kazananı olmayan bu savaşın sonucunda 
firavun II. Ramses’in savaşı bitirmek istememesi 
gözlerden kaçmadı. Her ne kadar acılar çekilse de 
sonuç tatlıya bağlandı. İlk defa barış antlaşması 
imzalandı.

Hitit ve Mısır İmparatorluklarının uzun za-
mandır çarpıştıklarını biliyoruz. Kral Şuppilu-
liuma döneminde başlayan savaş yükselip alça-
larak iki nesil boyunca devam etti. Günümüzde 
teknolojinin gelişmesi ile birlikte savaş çok farklı 
boyutlara taşındı. Yüzlerce kişinin savaştığı za-
manlardan 17.000 kişilik Hitit ordusunun 24.000 
kişilik Mısır ordusuyla karşılaştığı zamanlara…

Stratejistlere göre her iki devlet de aynı şey 
üzerinde çalışıyordu: Arabalar!

“Eğer arabanız yoksa kaybetmişsiniz demek-
tir. Arabalar içinde iki hatta üç savaşçı taşıyabilir. 
İçindeki okçular yerlerini hızlıca değiştirebildi-
ğinden düşmanı şaşırtır. Araba düşse bile geriye 
iki ya da üç asker kalacaktır. Araba kullanmayan 
bir ordunun zafer kazanması mümkün değil.”  
-Hititli General

II. Ramses orduyu topladı ve dört ana kolor-
duya böldü. Bu kolordulara Amon, Ra, Ptah ve 
Sutekh isimlerini verdi. Bunlar Mısır tanrılarının 
isimleriydi. Bu isimlerle Mısırlıların saygısını 
kazanan II. Ramses kendisinin bulunduğu Amon 
kolordusunun başına geçti. II. Ramses yönettiği 
kolordunun ardından iki kolordunun da gelmesini 
emretti. Son kolordu Sutekh ise doğu tarafından 

dolaşarak gelecekti. Böylece Mısır birliği oldu-
ğundan az gözükecekti. Yola çıkan II. Ramses 
ve kolordusu bazı bedeviler ile karşılaştı. Aslanla 
korkuttuğu bedevilerin sayıklayarak düşmanının 
yerini söylediklerini gören II. Ramses ikna oldu 
“Kadeş’e gidiyoruz” dedi. Haberi geç alan di-
ğer kolordular II. Ramses’e yetişemediler ve üç 
kolordunun arası 25 km açıldı. Ayrıca doğu tara-
fından dolaşan Sutekh birliği daha çok yürümek 
zorunda kaldı.

“II. Ramses şehre önceden varıp bir savun-
ma savaşı yapmayı düşünüyordu. Bedevilere bu 
kadar güvenilmeli mi bilmiyorum. Kendilerince 
doğruyu söylediklerine eminim ama ya onlara 
yanlış söylendiyse…” –Mısırlı general

Şehre ulaşmasına az zaman kala II. Ramses’i 
yıkan bir haber geldi. Arkadan gelen Ra birliği 
çok ciddi bir saldırıya uğramıştı. Ne yapacağını 
şaşıran Ramses geri dönüş emri verdi.

“Durmadan ilerliyorduk. Bu savaşı kazanmak 
için Amon birliğine çok yakın olmalıydık. Birlik 
çok hızlı ilerliyordu. Bir gün yemek ve dinlenmek 
için ara verdik. O sırada bir anda kamp yaptığı-
mız bölgenin içinde arabalar dolanmaya başladı. 
Biz toparlanana kadar kolordunun yarısı yok ol-
muştu. Anca çıkabildim o hengâmenin içinden.” 
–II. Ramses’e Ra kolordusunun dağıldığını haber 
veren asker

Geri dönen II. Ramses Ra kolordusunu dağıl-
mış buldu. Hititlilerin üzerine karşı saldırı düzen-
leyen Ramses başarılı olamadı. Zırhını giyip sa-
vaş meydanına atılan Ramses bir yiğitlik örneği 
oldu. Savaş alanında korku salan firavun iyi bir 
strateji uzmanı olmasa da iyi bir asker olduğunu 
ispatladı. Doğudan gelen Sutekh birliği ile birlik-
te savaş iyice kızıştı. Her iki taraf da ciddi kayıp-
lar veriyor ama bir kazanan olmuyordu.

“Her iki ordu hem teknolojik hem taktiksel açı-
dan güçlü. Hititlilerin güçlü arabaları ile Mısırlıla-
rın çevik arabaları aynı güçteydi. Barışı sağlayan 
en önemli sebep yenişememeleri değil başka güçlü 
bir devletin doğmasıydı” –Asurlu bir stratejist

Savaş bir türlü bitmiyor, her iki taraf daha çok 
kayıp veriyorlardı. Sonunda Hititliler geri çekil-
meye başladı. Bunu fırsat bilen II. Ramses birkaç 
saldırı yapmaya çalışsa da askeri gücünün yeterli 
olmadığını anladı. 

 “Hititliler benim kardeşimdir. Her iki devlet 
de saldırılara beraber, omuz omuza karşılık vere-
cek. Böyle biline!”  diyerek barışa imkân sağladı. 

Alınan son bilgilere göre antlaşma kil tablet-
lere yazıldı ve Mısır’a gönderildi. Yapılan ortak 
tatbikatta bir araya gelen Mısır ve Hitit askerleri 
savaşın iyi bir şey olmadığını anladı.

KARŞILIKLI 
DEĞİŞİME SON... 
İŞTE DETAYLAR

 ESRA CANPOLAT

Merkezleri Sardes şehri olan Lidyalılar 
para adlı bir metal parçası ile alışverişe 

başladılar. Kral Giges konu ile ilgili olarak 
yaptığı açıklamada “artık alınan ürünlerin 

karşılığında mal yerine yumur-
ta şeklinde, kenarları yassı 
ve birbirine eşit büyüklükte 
madeni külçe verileceğini” 
duyurdu. Külçelerin üzerin-

de kralın arması “kartal başı” 
bulunacak. Çeşitli metallerden 

üretilen külçeler önümüzdeki 
günlerden itibaren yeni deği-
şim aracı olarak kullanılmaya 
başlanacak. Külçelerin yapı-

mında kullanılan metaller ise 
başkent Sardes şehri içinden ge-

çen Pactolus Nehri’nden elde edilecek. 
Siz neye yaradığı belirsiz bir metale 

malınızı verir misiniz? Bu yolla ticaretin 
kolaylaşacağı düşünenler fazla mı iyimser-
ler acaba?  

G eliyor, yaklaşıyor, az kaldı denilen sa-
vaş koptu ve firavun II. Ramses, rakibi-
ni yenip antlaşma imzalatmayı başardı. 

Muharebe öncesi iki tarafın da silah ustaları ter 
dökmüş öldürücü aletler üzerinde çalışmışlardı. 

Mısırlı ustalar esnek zırh, delici balta ve 
uzun kılıç gibi silahlar üzerinde kafa yorar-
ken hafif süratli savaş arabalarından çok şey 
bekliyorlardı. Nitekim Kadeş Meydanı’na 
çıkarılan 6 bin savaş arabası neticede bariz 
rol oynadı. Mısırlıların yıpratıcı silahların-
dan biri de gürzlerdi, bunlara miğferleri bile 
ezecek ağırlıktaydı. II. Ramses’in yaptırdığı 
boynuz, lif ve ahşaptan oluşan yay çok hızlı 
oklar atabiliyordu. 

Hititler ise bronz ok, mızrak başı, bıçak 
ve balta başları dâhil olmak üzere silah yapı-
mındaki ustalıklarını gösteren ilginç silahlar 
geliştirdiler. Orak biçimli bıçakları Mısırlıların 
kullandıklarına benzemiyorlardı. II. Ramses 
deriden yapılmış vücut zırhını, Hitit Kralı Mu-
vattalli ise esnek metal zırhlarını giyerek savaş 
alanına girdi. 

Savaşta II. Ramses üstündü. 
Hitit lideri ateşkes ilan etti ve ba-
rış imzalandı. Bilindiği üzere Mı-
sır, Nil Nehri’ne sahip bir ülke ve 
bereketli toprakları var. Ancak 
etrafı çöl, bilhassa Doğu Ak-
deniz’den gelecek saldırıları 
atlatmakta zorlanıyor.

KADEŞ “ANTLAŞMA İLE”  
SONUÇLANDI!

Savaş muhabirimiz Tuğba Adanalı cepheden bildiriyor:

Tüccarlar, adına para 
denen metal parçalarına 

ihtiyatla yaklaşıyor.

 CANAN GÜNDÜZ - EMİNE DERELİ

Heron’a göre kâinat her 
daim müşahedeye açık 

olup onu idrak edebilmek 
için onun harflerini ve dilini 
öğrenmek gerekir. Bana öyle 
geliyor ki kâinat tümüyle ma-
tematikten oluşmuştur. Me-

sela hiçbir şeyin olmadığı yere “0” sayısı 
karşılık gelir. Üçgen, daire ve diğer ge-
ometrik şekillere de bu kâinatın harfleri 
diyebiliriz. Kâinatı, tabiatı, hayatı ya da 
hayatın olmadığı herhangi bir yeri an-
lamanın yolu yine matematikten geçer. 
Kısacası matematik olmadan ancak ka-
ranlık bir kâinatta dolaşılır.

 SENEM SARIKAYA

M ısır topraklarının %97 si tarıma elve-
rişli olmadığından ülkeye hayat veren 

Nil deltası tarım arazilerinin %3’ünü oluş-
turuyor. Bu sebeple, bu topraklar son dere-
ce değerli hâle geliyor. Her sene yaşanan 
sel felaketi neticesinde, toprak sahiplerinin 
arazilerinin hudutları belirsizleşiyor. İnsan-
lar sahip oldukları toprakla orantılı olarak 
vergi ödedikleri için, her taşkından sonra, 
devletin bu işlerle görevli “geometricileri” 
gelip, gerekli ölçümleri yapıp, toprak sa-
hiplerine bir önceki yılda sahip oldukları 
toprak kadar toprak vermeleri gerekiyor.

KÂİNAT  
MATEMATİKTİR

MISIR  
SELE TESLİM

Kadeş’te süper güçler savaştı

 EMİNE DERELİ  - CANAN GÜNDÜZ

A rşimet’e göre matematiği Mısırlılar bulma-
mıştır. Matematik kaînatta zaten vardır. Ta-

biatta her şey ahenk içinde hareket etmektedir. 
Bir filize dizili yaprakların filize yapışma nokta-

ları arasında eşit aralıklar vardır. 
Mesela fasulye filizi; çubuğa tır-
manırken tam bir heliks çizmek-
tedir. Heliks, bir noktadan belli 
yüksekliğe dolanarak çıkmanın 
en kısa yoludur. Demek oluyor ki 
matematik kâinatın oluşumundan 
beri tabiatta zaten mevcuttur.

MISIRLILAR  
BULMADAN ÖNCE DE…

 SENEM SARIKAYA

Persler 2. Kyros ile güçlerini toplamaya 
başlıyorlar. Bölgede bulunan Elamlar 

ve Medleri yenilgiye uğratıp büyük bir 
güç haline gelen 
Perslerin maksadı 
kısa sürede Lid-
ya’nın başkenti 
olan Sardes’i ele 
geçirip Akdeniz 
ve Ege’ye hâkim 
olmak.

PERSLER GÜÇLENMEYE 
DEVAM EDİYOR 
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 “Sayıların Babası” lakabı ile çağa damga 
vuran Pisagor, Rakkam gazetesinin İyon muha-
birlerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ceren & Can: Merhabalar efendim. Gaze-
temizin bu sayısında bizlerle birlikte olduğu-
nuz için size müteşekkiriz. Bize biraz kendiniz-
den bahseder misiniz?

Pisagor: Merhabalar saygıdeğer muhabir 
dostlarım. Asıl ben sizlerin ziyaretinizden ötü-
rü ziyadesiyle hoşnut olduğumu dile getirmek 
isterim. Mavinin büyülü tonlarının hâkim oldu-
ğu Sisam Adası’nda dünyaya geldim. Babam 
mücevher oymacısı idi. Onunla beraber ticaret 
maksadıyla birçok şehri görme fırsatım oldu. 
İlk eğitimimi doğduğum yerde aldım. Hayatı-
ma büyük ölçüde katkıları dokunan Thales’in 
öğrencisiydim. Kendisi daha iyi gelişmem için 

Mısır’a gitmemi istiyordu. Çünkü Mısır, döne-
mimizin matematikte öncü ülkesiydi. Döndü-
ğümde yaşadığım şehir, bıraktığım gibi değildi. 
Ben de Güney İtalya’daki bir Yunan şehri olan 
Kroton’a göç edip, etik ve siyaset ağırlıklı aka-
demimi kurdum.

Ceren & Can: Burayı açalım lütfen. Bizle-
re akademinizden bahseder misiniz?

Pisagor: Zengin ve soylu delikanlılardan 
300 kadarını bir çatı altında topladım. Kişisel 
hiçbir hakka sahip olmayan bu öğrenciler aka-
demimde barınıyorlar. Öğrencilerimi dinleyici-
ler ve matematikçiler olmak üzere iki bölüme 
ayırıp onlara pozitif bilimlerle beraber siyaset 
dersleri de veriyorum. Bu bilimlere “İnsan bil-
gisinin tümünü kuşatan” anlamına gelen Ma-
temata’lar adını vermiştim. Hatta akademimin 
sloganı “Her Şey Sayıdır”.

Ceren & Can: Son zamanlarda insanlar 
arasında özellikle sayılara olan takıntınız ile 
kendinizden söz ettirdiniz bu konu hakkında 
bir şey söylemek ister misiniz?

Pisagor: Kesinlikle. Bence varlığın özü 
sayılardır. Evren de bu sayılar arasındaki bazı 
bağlantılardan oluşmuştur. Bu düşüncemin te-
melinde Tetraktis (dördül biçimi) yatıyor.

Ceren & Can: Bu biçim hakkında biraz 
bilgi verir misiniz?

Pisagor: Tabii ki. Akımımızın da simgesi 
olan Tetraktis aslında 1 sayısının 
geometrideki karşılığı olan 
“nokta”dır. İki nokta yan 
yana getirildiğinde bir 
“doğru” ya da “çizgi” 
elde edilir. Bu da 2 sa-
yısının karşılığı olup artık 
elimizde uzunluğu olan bir 
nesne vardır. 3 sayısına gele-
cek olursak, bir üçgene karşı-
lık gelip “düzlemi” temsil eder. 
4 sayısı ise dört yüzlü bir şeklin 
karşılığı olup üç boyutlu bir cis-
mi temsil eder. Bu biçimin temelini 
1+2+3+4=10 formülü oluşturur.

Ceren & Can: Bu arada ne-
den halk size “Sayıların Baba-
sı” şeklinde hitap ediyor?

Pisagor: Sayı teoremi ile bir-
çok kavramı keşfedip sayılar arasın-
daki gizli şifreyi çözümledim. Bu sebeple bu 
lakabı hak ettiğimi düşünüyorum.

Ceren & Can: Bizlerin asıl merakı kendi 
adınızı verdiğiniz “Pisagor Teoremi” hakkın-
da. Bu konuda da bizleri aydınlatır mısınız?

Pisagor: Aslında bu teorem benden çok 
daha önce çeşitli medeniyetler tarafından 
biliniyordu. Fakat ilk ispatı ben yaptı-
ğım için teorem benim adımı aldı. 
O zaman sadece tercübî olarak 
ispatlanan 3-4-5 kuralının çok 
daha geniş ve matematiksel bir 
ispatının olması gerektiğini 
düşünüyordum. Ben de ispat 
için çalışmalara başladım. 
Çalışmalarımdan aldığım 
neticeye göre dik üçgende 
dik kenarların oluşturduğu 
karelerin alanları toplamı 
hipotenüsün yani en uzun 
kenarın karesinin alanına eşit 
çıktığını gördüm.

Ceren & Can: Peki dik üç-
gen elde etmek için 3-4-5’e ek 
olarak 5-12-13, 8-15-17 gibi baş-
ka rakamlar da duyduk. En yaygın 
olanının 3-4-5 olmasının sebebi en 
düşük değerli üçlü olmalarından mı 
kaynaklanıyor?

Pisagor: Hayır, sadece o değil. Ardışık olan 
tek üçlü olmasından kaynaklanıyor. 

Ceren & Can: Al-
dığımız bilgilere göre 
“Mantıksız” adını 
verdiğiniz birtakım tuhaf 
sayılarla karşılaşmışsınız. 
Size göre evrenin kökenini 
tam sayılar oluşturuyordu, o 
halde bu tuhaf sayılar için ne 
dersiniz?

Pisagor:  Aslında bu sayılarla ilk kez 
şu şekilde karşılaştım; kenarı bir birim 
olan kareye köşegen çizdim ve köşegen 
uzunluğunun bir tam sayı olmadığını gör-
düm. Bu ve bunun gibi sayıları “Mantıksız 
Sayılar” olarak adlandırdım. 
Bence evren sayılardan olu-
şuyor. Fakat sözünü ettiğim 
sayılar, kesinlikle tam sayı-
lardır. Bu sebeple bilinmeyenden uzak durmak 
en doğrusu.

Ceren & Can: Bu arada mantıksız sayılar 
üzerinde çalışırken kurallarınıza aykırı dav-
randığından ötürü Hippasus isimli bir öğren-
cinizi ölüm ile cezalandırdığınız söyleniyor. 
Bu konunun doğruluk payı hakkında konuş-
mak ister misiniz?

Pisagor: Benim eğitim anlayışımın te-
melinde susmak yatıyor. Bir öğrenci en kalıcı 
bilgiyi susarak edinir. Eğitimin sonunda ise 
bilgeliğe ulaşan kişi ebediyen susmalıdır. Bu 
düşüncem katı kurallar koymamın en temel 

sebebidir. Evet, Hippasus bu ku-
ralları çiğnedi fakat ölümle 

cezalandırılmadı. Bun-
ların tamamı iftiradan 
ibaret. Matematiğe ispat 

kavramını getiren biri ola-
rak kariyerimi böylesine basit 

ve asılsız iddialar ile yerle bir 
edemem.

Ceren & Can: Haklısınız 
efendim. O zaman konuyu da da-

ğıtmak adına dik üçgene ait olan 
en uzun kenara verdiğiniz Hipote-

nüs adı ile ilgili olan sorumuza gele-
lim. Bu isim aynı zamanda eşinizin 

ismiymiş ve hatta bu sebeple bu 
teorem aşk kokan teorem diye 
biliniyor. Bu konu hakkında ne 

söylemek istersiniz?

Pisagor: Hipotenüs’ü çok severim 
ve ona çok değer veririm. Özellikle toplumu-
muzun kadınları köle olarak konumlandırdığı 
dönemde bu bakış açısına karşı onlara akade-

mimde dinleyici olarak 
yer verdim. Fakat bu 
durum eşimin ismi ile 

ilgili değil. Vaktiyle işçilerin 
dik üçgen elde etmek için 
kullandıkları bir hile gör-

müştüm. Oradan esinlenerek 
3-4-5 birim uzaklıklara düğüm-

lenmiş bir ip düşündüm. Bu sayıları 
seçmemin sebebi şu; 32+42=52. Eğer bu ip 

düğümlü noktaya gelirse dik açılı bir üç-
gen elde ediliyor. İp germe dik üçgen elde 
etmek için kesinlikle en iyi yöntemdir. 
Zaten Yunan dilinde hipotenüs “karşılıklı 
gerilen” anlamında kullanılıyor. İşte ben 

de kendimi sayıların aşkı-
na, soyut bir aşka adadım. 
Somut bir aşka değil. Bilim 

akıl işidir ve ciddi bir önem arz eder. 

Ceren & Can: Matematiğin dışında birçok 
alanda da buluşlarınız mevcut. Biraz da bun-
lardan bahseder misiniz?

Pisagor: Çarpım cetvelini bulup bunu geo-
metride büyük ölçüde uyguladım. Geometriye 
ise aksiyomatik bir yapı kazandırıp matematik-
sel ispat kavramını ortaya attım. Gezegenlerin 
sayısını 10’a tamamlayıp 10. gezegeni “Karşı 
Dünya” olarak adlandırdım. Dünyanın yuvarlak 
olduğunu, her gezegenin bir ekseni olduğunu ve 
gezegenlerin merkezi bir noktada döndükleri 
fikrini öne süren ilk kişiyim. Öte yandan bir gün 
demirciler çarşısından geçerken demircilerin 
örslerinden çıkan seslere takılmıştım. Seslerin 
bu muazzam ahenginden etkilenmiştim. Tabiat 
kanunları bu ahenge izin veriyorsa tüm bunların 
matematikle ifade edilebileceğini düşünüp bu-
radan hareketle notaları matematiksel formülle-
re dökme yoluna gittim. Böylece matematik ve 
sanat arasında adeta bir köprü kurdum. Adalete 
verdiğim değerin neticesinde o kavramı cisim-
leştirip adalet kupasını buldum. İnsan bazen 
hayatın sundukları ile yetinmeli, zira daha faz-
lasını arzularken elindekiler de kayıp gidebilir. 
Bu düşünceden hareketle ters çan biçimindeki 
kupanın altının delik olmasına rağmen içindeki 
sıvı yeteri ölçüde olması takdirinde asla dökül-
mez. Ne zaman içine konan sıvı kupanın sınırı-
nı aşar, işte o zaman içindekiler son damlasına 
kadar akıp gider. Özetle aza kanaat etmeyen 
çoğu bulamaz.

Ceren & Can: Gazetemize konuştuğunuz 
için tekrar teşekkür ederiz. Umarız bu çalış-
malarınızın sonraki nesillere büyük faydaları 
dokunur. Sizin gibi insanlar sayesinde hayatın 
derinliklerinde nelerin gizlendiğini görebiliyo-
ruz. Tekrar çok teşekkür ederiz her şey için. 

Pisagor: Asıl ben sizlere minnettarım. Biz 
insanlar adeta sayılar gibi birbirinden oldukça 
büyük farklar ve değerler barındırıyoruz. Bu da 
hayata farklı pencerelerden bakmamızın en te-

mel sebebi. Farklı zihinlerin çözüm üretirken 
farklı rotalar çizmesi ilginç. Şunu da sakın 
unutmayın dostlarım, hayat sayılardan oluş-
muştur. Tıpkı bizler gibi...
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M ısırda hamilelik şüphesi olan bir kadınla 
hamile olmayan bir kadının idrarı, buğ-

day ya da arpa dolu bir kese üstüne dökülüyor. 
Hamilelik şüphesi olan kadının kesesi, hamile 
olmayan kadının kesesinden önce filizlenirse 
kadının hamile olduğu anlaşılıyor. İkisi aynı 
anda filizlenirse şüpheli olan kadının da hamile 
olmadığı kesinleşiyor.  

Tabipler bu testin sabah yapılmasını tavsiye 
ediyorlar. Çünkü sabahları kadınların idrarında 
daha fazla hormon bulunuyor. 

ARPA İSE KIZ!
Firavunun tabipleri, hamile kadının idra-

rının arpa tanelerini önce filizlendirmesi du-
rumunda bebeğin kız, buğday tanelerini önce 
filizlendirmesi durumunda ise bebeğin erkek 
olacağını söylüyorlar.

Firavun’un baştabibi faraziyeye dair “To-
humların her ikisi de filizlenirse yahut her ikisi 
de filizlenmezse ne olacak?” gibi sualler soran 
meslektaşlarını maksatlı buluyor ve kendlileri-
ni bedbahtlıkla suçluyor. 

İLK BEYİN 
AMELİYATI!

GEBELİK TESTİ 
 GÜLSÜM ADIGÜZEL -İSKENDERİYE 
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 MUHAMMED SAİD ÖNCAN

O lympia arenadaki dövüş geceye dam-
gasını vurdu. Henüz maç başlamadan 

rakiplerin aralarında bazı sürtüşmeler ya-
şandığı konuşuluyordu. Halkın büyük heye-
can içerisinde beklediği maç beklenenden 
fazlasını verdi. Biletlerin haftalar öncesin-
den tükendiği müsabakada iki dövüşçü de 
tam anlamıyla ölesiye yumruklaştı. Mısırlı 
dövüşçü Menes, rakibi Yunanlı Adonis’i 
kanlar içinde bıraktı. Adonis son darbeye 
dayanamayarak nakavt oldu. Mısırlı boksör 
maç sonrası ödüllendirilirken Yunan boksör 
Adonis ise Kral Leandros tarafından idama 
mahkum edildi.

 FATMA SÜZEN - ATİNA 

Yunanistan’ın Olympia Dağı’nda bazı 
oyunlar, yarışlar ve gösteriler düzenle-

necek. Önümüzdeki yıllarda başka alanlar-
da yarışmalar yapılıp yapılmayacağı kesin 
olmamakla birlikte şimdilik sadece koşu 
alanında yarışlar tertip edilecek. Yapılacak 
olan yarışların sonunda kazanan sporculara 
zeytin dalı verilmesi ve heykellerinin di-
kilmesi kararı alındı. Heykelleri dikilecek 
sporculara, şairler methiyeler de yazacak.  
Programı tertip eden komite, oyunların oy-
nanacağı yerin Olympia Dağı civarı olması 
sebebiyle bu yarışlara olimpiyat ismini ve-
receğini duyuruldu.

Bu yarışlara Yunan olmayanlar katıla-
mıyor, kadınların izlemesi ise kesinlikle 
yasak. 

 ZÜMRA AY

Ünlü hekim Hipokrat’tan tıp dersleri 
alan talebeler, “Hipokrat Yemini” adı 

altında ant içerek eği-
timlerini tamamladılar. 
Hipokrat törende yap-
tığı kısa konuşmada 
“Tıp bir sanattır. Bu 
sanatı icra edecek kişi-
lerin yemin etmeleri ve 
bu yemine bağlı kal-
maları şarttır.” dedi.

 GÖKALP ADEM ÖZGAN

N il Nehri’nin kenarında oynanacak olan 
müsabaka Ben-i Hasan’da seyircisiy-

le buluşacak. Usta güreşçiler birbirleri ile 
kıyasıya mücadele edecek.  Güreş sporcu-
larının nadir bulunmasından dolayı Ben-i 
Hasan şehrine çok sayıda seyirci akın etti. 
Bu müsabakalarda tüm hamleler serbest 
olduğu için karşılaşmalar ölümle sonuçla-
nabiliyor. Bu sebeple sporcu yakınları en-
dişe içinde. Bu haklı endişeyi dikkate alan 
Güreş Yüksek Heyeti, bazı yeni kuralların 
getirilebileceğini duyurdu.

Tedavi için kafatası açılan 
Bayan Helen (27) kurtarıla-

madı. İnsan vücudunda bulun-
duğu varsayılan kötü ruhların, 
kafatasının arka bölümünden 
çıkarılabileceğini düşünen cer-
rahlar bir ilke imza attı. 

Keskin taş ve kemik parçala-
rıyla gerçekleştirilen beyin ame-
liyatından sonra kafatasının iç 
kısmında yeni bir doku oluştuğu 
gözlendi. Ancak Bayan Helen 
on gün yaşadıktan sonra hayatı-
nı kaybetti. 
Tabipler ilerleyen yıllarda daha 
başarılı ameliyatlar yapılacağı-
na inanıyor. 

 GÜLSÜM ADIGÜZEL 
AŞIKLI HÖYÜK

YEMİN ŞARTI

DEVLERİN MAÇI 
BEN-İ HASAN’DA  

 ELİF RÜMEYSA ÜÇ

M ısır’da insanlar öldükten sonra do-
ğal olarak çöle gömülüyor. Kuru ve 

sıcak olan çöl kumları, cesetleri kurutu-
yor ve böylece çürüme engellenerek, tabii 
mumyalar oluşuyor. Fakat bu sıralar bi-
linçli mumyalama da yapılıyor. Peki, nasıl 
oluyor? İlk olarak, cesetteki organlar dışarı 
çıkarılıyor ve vücut mikroplardan arındırı-
lıyor. Daha sonra suyun emilmesi ve vücu-
dun yapısının bozulmaması için vücut tuzlu 
suyun içine bırakılıyor. Son olarak vücut 
bez parçalarıyla sarılıp mezara gömülüyor. 
Kurak ortam ise yapılma süresini azaltıyor.

MUMYALAMA DA 
NEYİN NESİ?

OLYMPIA ARENADA 
KANLI SON

OLİMPİYAT 
OYUNLARI

DİŞ TEMİZLİĞİNDEN
KELLİK TEDAVİSİNE

 ELİF RÜMEYSA ÜÇ

Daima aynı yemekleri yemek kimi zaman için 
sıkıcı olabilir. Üstelik uzmanlar, değişik gı-

dalarla da beslenmemiz gerektiğini söylüyorlar. 
Bu sebeple farklı yemek tarifleri öğrenmeye ça-
lışıyoruz. Siz de “Akşama ne pişirsem acaba?” 
derdiyle mücadele ediyor olabilirsiniz. “Bugün 

ne pişirsem?” diye kara kara düşünenler, bugün-
kü yardımcınız Helenlerin ana menüsü Maza. “O 
da ne?” diyenler için: Su, süt ve arpa unundan 
hamur yapılır, daha sonra bu hamur kurutulur ve 
servis edileceği zaman yumuşaması için tekrar 
ıslatılır. Yanında isteğinize göre sarımsak, soğan 
ve zeytin ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

MENÜDE NE VAR?

 GÜLSÜM ADIGÜZEL - ESRA DERELİ

A ldığımız bilgilere göre Trakların, di-
kenli deniz salyangozundan ilaç elde 

ettiği bilgisine ulaştık.
Traklar, dikenli deniz salyangozu kabukla-
rını fırınlarda eritip bal ve yağla karıştırarak 
elde ettikleri merhemi yanık tedavisinde 
kullanıyorlar. Eritilip toz haline getirilen 
kabukları ise diş temizliğinde kullanıyorlar. 
Salyangozun salgısının sindirim için fayda-
lı olduğunu tecrübe eden Traklar, bu salgıyı 
panzehir olarak kullanmaya başladılar.
Hatta salyangozun etini sirkede bekleterek 
şişmiş karaciğerlerin tedavisinde, yağda 
pişirerek kelliğin tedavisinde ve vücutta 
şişmiş yerlerinin tedavisinde kullanıyorlar.

Bak sen şu salyangoza
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SOLDAN SAĞA
1. Sokrates’in son gününün anlatıldığı Platon eseri.
3. Odysseia’da Odysseusla Hades’in ölüler diyarında karşılaşan 

fakat diğer ölülerin aksine onunla konuşmayan kahraman.
5. Doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.
6. Çemberin çevre uzunluğunun çapına olan oranı.
8. Doğruluk değeri daima 1 olan önerme.
10. p ise q şartlı önermesinde q önermesi.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Platon’un matematik bilmeyen bir köleye bir geometri problemi 

çözmesi için öğrettiği (hatırlattığı) matematik teoremi.
2. Tüm erkek Spartalıların geçmek zorunda olduğu askeri eğitim.
4. Saniyenin milyarda biri.
7. Kendisini kullanmadan çarpma işlemi ile ulaşılamayacak sayı.
9. Ön kısmında biri sağda biri solda 2 adet göz bulunan eski bir 

savaş gemisi çeşidi.

HAZIRLAYAN : AHMET ENES KÜÇÜK

M erhabalar, 
Efendim, eğitim fakültelerinin matematik öğretmen-
liği programlarında Eski Yunan, Mısır ve Mezopo-

tamya’dan başlayarak İslam medeniyeti dönemine kadar geçen 
asırlarda matematiğin tarihî gelişimini ve bu gelişimde önemli 
katkıları olan şahsiyetleri tanıtmak maksadıyla Matematik Ta-
rihi dersi okutulur. Fakültemiz de bu dersi vermekle bendenizi 
vazifelendirdi. Sevdiğim bir konu olması hasebiyle heyecanlan-
dım doğrusu. 

Bilindiği üzere yalnızca ansiklopedik bilgi aktararak ders 
işlemek çoğu zaman dersi sıkıcı kılabiliyor. Hatta bu durum, der-
se olan ilgiyi azalttığı gibi aktarılan bilgilerin kalıcı olmasını da 
engelliyor. Bunun sonucunda öğrenciler, ilgili derste edindikleri 
bilgileri meslek hayatlarında kullanmak istemiyorlar.

Biz de öğrencileri sıkmayacak; onların, bu derste öğrendikleri 
bilgileri meslek hayatlarında kullanmalarını sağlayacak, benzer-
lerinden farklı ve orijinal bir etkinlik üzerinde düşündük durduk.

Arayışlarımız sırasında ülkemizde Matematik Tarihi ile ilgili 
-bilhassa lise ve üniversite öğrencileri için- hazırlanmış süreli 
yayınların yok denecek kadar az olduğunu fark ettik. Öte yan-
dan matematik tarihi dersinin içeriğine uygun olarak hazırlanan 
etkinliklerin, öğrencilerin matematiğe karşı olumsuz tutum ge-
liştirmesinin önüne geçip matematiğe dair korkularının azaltıl-
masında etkili olduğunu gösteren araştırmalarla karşılaştık.

Bütün bunları göz önünde bulundurarak öğrencilerden Mate-
matik Tarihi dersi kapsamında -okur üzerinde geçmiş dönemde 
basılmış hissi oluşturan- bir gazete çıkarmalarını istedik. Yoğun 
gayretler sonucunda Rakkam adını verdiğimiz Türkiye’nin İlk 
ve Tek Matematik Tarihi Gazetesi ortaya çıktı. 

Gazete, yayın hayatının ilk sayısında kâinatın varoluşundan 
başlayıp miladi takvimde 0 “sıfır” kabul edilen tarihe kadar olan 
zaman dilimini bütünüyle ele almaktadır. Gazetenin “evvel za-
manlarda” yayımlandığını belli edebilmek gayesiyle gazetede 
eski medeniyetler arasındaki birtakım münasebetlere ve bazı 
gelişmelere de yer verilmiştir. Ancak burada ana temanın kaçı-
rılmaması ve gazetenin ahenginin bozulmaması için yapılması 
muhtemel bazı takvim/zamanlama hatalarının üzerinde durul-
mamıştır. Bu sebeple siz kıymetli okuyucularımızdan gelecek 
olan bütün eleştiriler bizleri ziyadesiyle olgunlaştıracaktır.

Derler ki “Yeni bir söz söylemek, kimi zaman pek kolay ol-
maz!” Hâl böyle olunca yeni bir gazete çıkarmanın zorluğunu 
varın siz düşünün. Bu ilk sayının hepimiz için hayırlı olması-
nı ve yapılacak diğer çalışmalara örnek teşkil etmesini temenni 
ediyorum.

Saygı ve sevgilerimle…

BAŞLARKEN

MEHMET 
KASIM  
KOYUNCU

HAZIRLAYANLAR:
BEYZA NUR SEVİNÇ - FATMA BENAN ÖZKAN
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 SENEM SARIKAYA

Matematik ve mühendislikte hayli ilerleyen 
ve kendi takvimlerini geliştiren Mayalar, 

mimaride de sınırları zorluyor.
Mayalar şu günlerde çok yoğunlar. Deva-

sa piramitleri inşa etmelerinin yanı sıra tarım 
maksadıyla göz alıcı taraçalar yapıyorlar. Kla-
sik bir Maya şehrinin mimari prensibinde sa-
raylar, piramit şeklindeki tapınaklar, eğlence 
merkezleri ve astronomik gözlem binaları ol-

mazsa olmazları. Alınan son bilgilere göre Ma-
yalar kendi yazı ve rakam biçimleri üzerinde 
çalışmalarını sürdürüyorlar…

 BEYZAGÜL TAŞTAN

B ir kadının tırnaklarını en güzel gösteren 
şey, tırnak cilası seçimidir. Peki, tırnak 

cilasını evde kendiniz yapmak istemez mi-
siniz? Üstelik sadece 2 dakikada

Sebze boyasından tırnak cilası tarifi:
1) Balmumu 
2) Yumurta beyazı 
3) Jelatin
4) Sebze boyaları
Bu tarif Mısır kadınlarının vazgeçilme-

zi. Tırnak cilası yani tırnak rengi toplumda-
ki sınıfları gösteriyor. Alt sınıflara mensup 
olan kadınlar tırnaklarını 
yalnızca donuk renklere 
boyamak zorunda. Çin’de 
ise tırnaklara sürülen 
renklerin özel bir anlamı 
var. Gümüş ve altın ren-
gi tırnak cilasını sadece 
imparatorluk hanedanı 
kullanabiliyor. Halktan 
birisi bu renklerde tırnak 
cilası kullanırsa idam edi-
liyor. Öte yandan Mısır’da 
önemli sayılan insanlar 
güzellik malzemeleriyle 

birlikte gömülüyorlar. Yapılan kazılarda deri 
torbalar, kabuk kavanozlarda saklanmış bazı 
güzellik malzemeleri bulundu.

BADEM GÖZLÜLER DİYARI
Kadın, erkek, işçi herkesin süslendiği 

bir diyar Mısır. İnsanlar burada siyah kü-
kürt ve kömür karışımıyla gözlerinin altını 
ve üstünü çizerek badem şekline benzeti-
yorlar. Böylece süslenerek kötü ruhlardan 
korunduklarını düşünüyorlar.

ÖLÜM VE GÜZEL KOKU
Öldükten sonra başka bir hayat olduğu-

na inanan Mısırlılar, cennette akrabaları-
nın ruhlarını kokularından tanıyacaklarını 
düşündüklerinden mumyalama sırasında 
güzel koku sürmeye ihtimam gösteriyorlar.  
Ölülerini mumyalarken mür ağacı ve çeşitli 
baharatların kokularından yararlanıyorlar. 
Önemli kişileri sonsuz hayata uğurlarken 
güzel kokmaları için gayret sarf ediyorlar.

Güzel koku kadın erkek fark etmeksizin 
ihtiyaç hâline gelmiş durum-
da. Güzel kokuların yapımın-
da gül, tarçın, laden reçinesi 
günlük çiçeği kullanılıyor. 

KOKULU KONİ
Soylu kadınlar kafala-

rında bir koni ile resmedi-
liyor ve bunun bir sebebi 
var. İnsanların kafalarına 
taktığı koniler, aslında birer 
parfümlü mumdan ibaret. 
Sıcağın etkisiyle eriyen bu 
koniler çevreye güzel koku-
lar yayıyor.

HUKUK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
 SENEM SARIKAYA-BABİL

Kamuoyunda Hammurabi Kânunları olarak bili-
nen kurallar nihayet bütünü ile yayınlandı. 

İlgili kanun, 282 maddeden oluşuyor ve hırsızlık, ta-
rım, ticaret, aile, yaralama, mesleklerin icrâsı, kısa-
sa kısas (ceza yasası), köleler yasası vb. meselelere 
yeni hükümler getiriyor. 

Saraya yakın kaynaklar Hammurabi Kânunları-
nın tarihin akışını değiştireceğini iddia ederken, bil-
geler “Acele etmeyin onu zaman gösterecek.” diyor. 

2500 YILLIK EVLİLİĞİN TABLOSU 
 ZELİHA MALKAMAK

P isagor, matematiğe dair birçok mesele 
ile uğraştı. Bunlardan en çok bilineni ise 

kendi ismini verdiği Pisagor teoremi oldu. 
Teoremde kenar uzunlukları a, b ve c olan 
üç kareyi birleştirerek dik açının karşısında-

ki kenar uzunluğunun karesinin dik kenar-
ların karelerinin toplamına eşit olduğunu 
gösterdi. En uzun kenara bir isim bulmak 
gerekiyordu, Pisagor ise bu kenara büyük 
aşkının ismini verdi. Kim miydi? Elbette ki 
bu Hipotenüs’ten başkası değildi.

SÜSLENMEK KADINLARIN

TABİATINDA VAR

MAYALAR MİMARİDE  
SINIRLARI ZORLUYOR   

KAYIP MEDENİYET
 BEYZAGÜL TAŞTAN

Beş milyon civarında nüfusunun olduğu 
tahmin edilen İndus Vadisi Uygarlığı 

ansızın gizemli bir biçimde kayboldu. İklim 
değişikliği, büyük çaplı bir doğal afet veya 
Aryanlar sebepler arasında görülse de, bu 
insanların nasıl yok olduklarını kimse bil-
miyor. Peki, koca bir medeniyet nasıl kay-
bolur? Yoksa Aryanlar bütün herkesi öldür-
dü mü? Peki ya cesetler? 

Uzmanlar, bu sırrın çözülmesi için en 
önemli şeyin dilleri olduğunu belirtiyor. Ne 
yazık ki şimdiye kadar yapılan araştırmalar 
bu dilin çözülmesini sağlayamadı. Birçok 

filozof bu dili çözmek için çalışmaya de-
vam ediyor. İndus Vadisi Uygarlığının dili 
çözüldüğünde muhtemelen sırları da ortaya 
çıkacak. 

SOKRATES
• Endişelerinizden kur-

tulmak istiyorsanız, yaşa-
maktan en çok korktuğu-
nuz şeyin bir gün başınıza 
geleceğini kabul edin.

• Felsefe hayretle baş-
lar ve felsefe, neleri bilme-
diğini bilmektir.

• Kâinatta tesadüfe, tesadüf edilmez.
• Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece 

onların düşünmelerini sağlayabilirim.
• Öğrenmek, önceden bilinmiş bir şeyi ye-

niden hatırlamaktan başka bir şey değildir.
• Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir 

kötü vardır, cehalet.
• Sorgulanmamış hayat yaşamaya değmez.

PİSAGOR
• En eski ve en kısa ke-

limeler olan ‘evet’ ve ‘ha-
yır’ konuşulurken en çok 
düşünülmesi gereken keli-
melerdir.

• Çok parlak olan genç-
lerin pek çoğu, yaşadıkları dünya için bir şey 
başaramadılar. Çünkü bir şeye başlama cesare-
tini asla gösteremediler. Başla! Başla! Başla! 

 
ARİSTOTALES
• Okuyup yazanla oku-

mayıp yazmayan arasında-
ki ayrılık, ölülerle diriler 
arasındaki ayrılık kadardır. 

• Yanlış yoldan gitme-
nin birden çok yolu vardır. 
Ama doğruyu yapmanın 
tek bir yolu bulunur. Yanlış 

yapmak bu yüzden kolay, doğruyu bulmak ise 
bu yüzden zordur.

PLATON  
• Merak, bir filozofun 

en düşkün olduğu şeydir. 
Çünkü felsefenin bundan 
başka bir başlangıcı yoktur.

• Kişi, bildiğini bildi-
ğine ve bilmediğini bilme-
diğine inanıncaya kadar, 
kendine verilen ilimden 
hiçbir fayda görmez.

• Düşünmek, ruhun 
kendi kendine konuşmasıdır.

• Küçük şeylere gereğinden çok önem ve-
renler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.

• İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en 
büyüğüdür.

• Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değ-
nek analarla öğretmenlerin elindedir.

• Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzel-
liği ve mükemmelliği son mertebesine kadar 
geliştirmek demektir.

• Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla 
affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkin-
lerin aydınlıktan korkmasıdır.

SÖZÜN ÖZÜ
 HİLAL DENİZ

PİSAGOR
Tatminsiz bir müşterisi ile tartışmasından 
sonra korkudan kaçmaya başlayan Pisa-
gor bir fasulye tarlasına girdi, fasulyeleri 
ezmekten imtina edince hasmı tarafından 
yakalandı ve bıçaklandı.

HERAKLEİTOS
İnsanlardan nefret et-
tiği için dağ başına 
kaçtı ve burada ot ve 
sebze ile beslenmek-
ten vücudu su topladı. 
Hekimler bu duru-
mun tedavi edilemez 
olduğunu söyleyince 

kendi tedavisini kendisi yapmaya kalkıştı. 
Vücudunu baştan aşağı gübre ile kapladı 
ve açık havaya çıktı. Tanınmaz haldeyken 
köpekler tarafından parçalandı.

DİYOJEN
Üç yoldan biri ile öl-
müş olabileceği rivayet 
ediliyor.
Nefes almaya tenezzül 
etmeyerek soluksuz 
kaldı, çiğ ahtapot ye-
mekten hazımsızlık ge-

çirdi, köpekler tarafından parçalandı.

EMPEDOKLES
Söylenenlere göre ölü-
mü hakkında iki görüş 
var. Birine göre kırık bir 
bacağı su topladı ilti-
haplandı, diğerine göre 
“tanrı” olduğunu gös-
termek için Etna yanar-
dağının kraterine atladı.

STOACI CRİNİS
Bir farenin çığlığından 
korktu ve yüreği çatladı.

STOACI  
CHRYSİPPUS 
Kendi korkunç şakala-
rından birine gülerken 
katılarak öldü.

 HİLAL DENİZ
AJANS ANTİK PRESS

ÖLÜMLERİ DE 
SIRA DIŞI
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