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MATEMATİKSEL KARA DELİK OLUR MU? 

ORDİNARYUS PROFESÖR CAHİT ARF KİMDİR? 

HER YERDEN ÇIKAN BİR SAYI, Fİ. 



  

Matematiksel 

Kara Delikler 

Matematikte, sayıların 

oluşturduğu belirli kurallar 

neticesinde tekrara dönüşen 

örüntülere “kara delik” denir. 

Yıllarca bu konu üzerine çalışan 

matematikçileri hayrete 

düşüren bu döngü, onlar 

tarafından olayın kendisi kadar 

ilginç bu isimle tanımlanmıştır.  

Ne demeye çalışıyoruz? 

Mitolojiden bir hikâyeyle 

anlatalım: 

 

    Yunan mitolojisi Sisyphos adlı bir 

kahramandan bahseder… Bu kahraman 

Yeraltı Dünyası’nda bir kayayı, bir 

tepenin en yüksek noktasına kadar 

yuvarlamaya mahkûm edilmiştir.  

 

 

 

Ancak Sisyphos’un kayası lanetlidir ve ne zaman tepeye 

yaklaşsa ağırlaşıp tepenin en altına kadar geri 

yuvarlanır. Sisyphos da sonsuza kadar o kayayı 

yuvarladığı bu döngüde mahsur kalır. 

İşte matematik dünyasında buna benzer                   

sonsuz döngüler için bir terim                                                

ortaya atılır: Kara Delik. 

 



 

 

Peki bu 

seçtiğimiz 

HER sayıda 

işe yarar 

mı? 

 Bir sayı seçelim, bu sayı 9288759 olabilir mesela. 

Bu gördüğümüz sayıda kaç tane tek, kaç tane çift 

sayı olduğunu bulup bir de toplam kaç rakamdan 

oluştuğunu yazalım. 9288759 sayısında “2, 8, 8” 

olmak üzere 3 çift, “9, 7, 5, 9” olmak üzere 4 tek sayı 

var, sayımız toplam 7 rakamdan oluşuyor. Şimdi bu 

sonuçlarla yeni bir sayı türeteceğiz; sonuçlardaki 

sayıları sırasıyla yazdık ve yeni sayımız 347. 

  

 

Aynı işlemi tekrar uyguluyoruz. 

347 sayısında 1 çift 2 tek sayı var 

ve toplam 3 rakamdan oluşuyor. 

Yine aynı formatta (çift-tek-

toplam) olacak şekilde sayımızı 

yazdığımızda yeni sayımız 123 

oluyor, ama bir şeyler değişti. 

Artık istersek sonsuza kadar 

formülümüzü uygulayalım sonuç 

hep 123 çıkacaktır. Geçmiş olsun 

kara deliktesiniz! İşte içinde 

bulunduğunuz bu kara deliğe 

matematikçiler “Sisyphos Kara 

Deliği” der. 123 de sizin sonsuza 

kadar yuvarlanan kayanız. 

 

Hadi Bir Kara 

Delik Oluşturalım! 

Bu yazıyı okuduğunuz 

yerden bile kendi kara 

deliğinizi oluşturmak 

mümkün! 

Hem de nasıl! 

2648355926472440735 

gibi inanılmaz büyük 

sayılarda bile işe 

yarar. İşe yaramakla 

kalmaz, sonuç her 

zaman 123 çıkar.  

Tuhaf bir şekilde güzel, 

değil mi? 

Daha da ilginç bir                                     

şey öğrenmek                                           

ister misiniz? 

 Martin Gardner adında ünlü bir 

matematikçi uzun çalışmalar sonucu 

“Gardner Karadeliği”ni bulur. Bu karadelik 

İngiliz dili ve matematik arasında inanılmaz 

bir birleşime yol açar, karadelik 

yaratmanın yeni bir yolu… 

 Yine bir sayı seçip bu sayıyı İngilizce yazın. 

“one hundred sixty three” mesela. Yirmi 

harften oluşuyor bu da İngilizce “Twenty” 

demek. Burada 6 harf var yani “six”, onda 

da 3 harf yani “three”, kelimede 5 harf var 

bu da “five” olur. Şimdi eğlenceli kısma 

geldik; “five” kelimesinde 4 harf var bu 

“four” diye yazılır. İşte kara deliğe tekrar 

düştünüz! Artık sonsuza kadar sonucu 4 

bulacaksınız. İstediğiniz sayıyla deneyin, 

sonuç hep 4 çıkar. Gardner gerçekten bir 

dahi olmalı! 

Kaynakça 

➢ www.mühendisbeyinler.net 

➢ blog.milliyet.com.tr 

➢ www.wikipedia.com 
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Dünya çapında ünlü, matematik ve fizik bilgini 
olan Cahit Arf; 11 Ekim 1910, Kayalar, Selanik’te 
doğdu. İlkokul yıllarında matematiğe ilgisi 
başladı. Yüksek öğretimini Fransa'da Ecole 
Normale Superieure’de tamamladı. Yurda 
döndükten sonra bir süre Galatasaray Lise’sinde 
matematik öğretmenliği yaptı, sonrasında 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent 
adayı olarak çalışmaya başladı. 
 

ORDİNARYUS 

PROFESÖR CAHİT ARF 

Cahit Arf, 1937’de doktorasını yapmak için gönderildiği Almanya Göttingen 
Üniversitesi’nde tez hocası Hasse ile birlikte kariyerini yükseltmek için çalıştı. Bu çaba 
sonucunda, matematikte “Hasse-Arf Teoremi” olarak bilinen ünlü sonucu da içeren 
doktora çalışmasını 1938’de tamamladı.  
 

1938 yılından Cahit Arf cebir, 
sayılar teorisi, elastisite teorisi, 
analiz, geometri ve mühendislik 
matematiği gibi çeşitli alanlarında 
yaptığı çalışmalarla matematiğe 
temel katkılarda bulunarak, yapısal 
ve kalıcı sonuçlar elde etti. 
Hasse’nin ısrarı ile çalışmalarına 
devam etmek için bir yıl daha 
Almanya’da kaldı ve bu sırada yine 
matematiğe çok önemli bir katkısı 
olarak “Arf Değişmezleri”ni buldu. 
İlk bilimsel çalışması 1939 yılında 
Almanya’nın ünlü bir matematik 
dergisi olan “Crelle Journal”de 
yayımlandı. 
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https://hadibeh.com/arf-denklemi-nedir-cahit-arf-kimdir/ 

 

 

 

 

 

 

 
Cahit Arf bu çalışmasıyla sayılar teorisinde çok özel bir yeri olan lokal cisimlerde 
dallanma teorisine çok önemli yapısal bir katkıda bulunmuştur. Cisimlerin kuadratik 
formlarının sınıflandırılması üzerine yaptığı çalışmada bulduğu formüldür. Burada 
bulduğu sonuçlardan bir bölümü bugün dünya matematik literatüründe ve 
kitaplarda Hasse-Arf Teoremi olarak geçmektedir. 

 

Ülkemizde matematik 
biliminin son elli yıllık 
geçmişinin öncü kişisi 
olmanın yanı sıra, Cahit 
Arf’ın toplum sorunlarına 
ilgisi, ülkesine bağlılığı, 
üniversite ve genel olarak 
eğitim sorunlarına karşı 
duyarlılığıyla, çoğu kez 
genç meslektaşlarının 
görüşlerine ve 
deneyimlerine 
başvurdukları, sıkışık 
dönemlerde doğru 
bildiğinden şaşmaz 
kararlı kişiliğini örnek 
aldıkları bir "hocaların 
hocası" oldu.  
 
Cahit Arf 26 Aralık 1997 
yılında İstanbul, Bebek’te 87 
yaşında iken kalp krizi sonucu 
hayata gözlerini yummuştur. 
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Fİ SAYISI 

Fi, kusursuz düzen, mükemmel uyum…   

Diğer adıyla altın oran; uyum açısından en  

etkin boyutları verdiği düşünülen özel bir  

orandır. Güzel dediğimiz, estetik olarak 

 gördüğümüz her şeyde Fi’den izler bulmak 

 mümkün.  

Matematikte 1,618’e eşit olan 

 sayıya denir. Ondalık sistemde yazılışı;  

1,618033988749894...'tür. 

 

ÖNEMİ,  tüm evrenin dengesinin bu oran ile 

kurulmuş olmasındandır. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibonacci Dizisi : Orta Çağ’ın en 

ünlü matematikçisi olan İtalyan 

kökenli Leonardo Fibonacci’nin 

keşfettiği, her sayının kendinden 

öncekiyle toplanması sonucu oluşan  

bir sayı dizisidir. Bu şekilde devam 

eden bu dizide sayılar birbirleriyle 

oranlandığında "altın oran" ortaya 

çıkar. 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 

233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 

6765… 

ALTIN ORAN NEDEN GÜZEL? 

Güzellik kavramı çok subjektif (öznel) bir 

 kavram olması nedeniyle birçok kişinin 

 farklı tanımlar yapabileceğini bilsek bile, 

 herkesin üzerinde uyuşma  

sağlayabileceği bir kavram olduğu da   

gerçektir. Öyleyse, güzellik gibi öznel bir  

kavramda bile herkesi fikir birliği içine  

alan gizem nedir? 

 

 Aslında güzellik sadece öznel değil aynı zamanda insana ait bir olgu. Bu yüzden insanın Altın  

Oran'a uyan formları güzel bulmasının nedeni, iki gözü ile bir noktaya baktığında görme alanının  

uzun kenarı 8, kısa kenarı 5 olan bir dikdörtgen olması olabilir mi? Bunun nedeni sadece tıbbi bir  

gerçek değil, insanın beyin ve algılama fonksiyonlarında da bu şifrenin yer almasıdır. 
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Fİ SAYISINI HESAPLAMA  

 

 

 

 

 

 

  

1) Önce ABCD karesi çizelim. 

 

2) Çizdiğimiz kareye GN orta dikmesi 

indirelim böylece eş iki dikdörtgenimiz 

oldu. 

 

3) NB köşegeni çizelim, çizdiğimiz bu 

köşegen aynı zamanda çizeceğemiz 

çember parçasının yarıçapı 

olmalı.Karenin tabanını uzatalım ve BE 

arası çember parçası çizelim. 

 

 

4) Oluşan şekli dikdörtgene 

tamamlayalım. 

 

5) Karenin tabanına K diyelim. Oluşturduğumuz 

dikdörtgenin tabanına da L diyelim ve oluşan 

yeni dikdörtgenin tabanına da M diyelim. K/L ve 

M/K oranı fi sayısına eşittir. (Altın Oran) 

 

  

Aynı zamanda oluşacak ADEF dikdörtgenine 

‘altın dikdörtgen’ denir çünkü uzun kenarı kısa 

kenarıyla fi oranındadır. 

6) Dikdörtgenin içinden defalarca kare 

çıkardığımızda karelerin kenar uzunlukları 

küçükten büyüğe FIBONACCI sayılarıyla orantılı 

şekilde ilerliyor. 

 

7) Karelerin kenar uzunluklarını yarıçap alarak 

çember parçaları çiziyoruz ve altın spiral 

oluşuyor. Altın spiral çoğu canlı ve cansızın 

yapısını oluşturur. 
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FIBONACCI DİZİSİNİN KANITI PROBLEMİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Diyelim ki bir odaya biri erkek biri dişi iki tavşan yavrusu koyalım. Bu 

 tavşan yavruları bir aylık olunca çiftleşebilecek yeteneğe ulaşsınlar ve 

 ikinci ayın sonunda dişi olanı farklı cinsiyete sahip bir çift tavşan  

daha doğursun. Bu her ay her yeni çiftin bir çift daha doğurması  

şeklinde sürüp gitsin. Bir yıl sonunda odada kaç çift tavşan olacaktır?" 

İsterseniz bu matematik probleminin cevabını adım adım 

verelim: 

 

1 - Bir çift tavşan birinci ayın sonunda çiftleşti. Birinci ayın 

sonunda odada hala bir çift tavşan bulunmaktadır. 

 

2 - İkinci ayın sonunda dişi yeni bir çift (biri erkek, biri dişi) 

doğurdu. Artık odada iki çift tavşan vardır.  

 

3 - Üçüncü ayın sonunda orijinal tavşan ikinci bir çift 

doğururken, ikinci ayda doğan çiftler yeni çiftleşmeye 

başlamıştır. Böylece odada üç çift tavşan olmuştur. 

 

4 - Dördüncü ayın sonunda orijinal tavşan yeni bir çift tavşan 

doğururken, iki ay önce doğan tavşan ilk çiftini doğurunca, 

ortamda artık beş çift tavşan olmuştur. 

Bu durum uzayıp gittikçe yıl sonunda şöyle bir sayı dizisine 

ulaşırız; ( 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144)  

Dikkat ederseniz buradaki her sayı kendinden önceki iki sayının 

toplamından meydana gelmiştir. 

1+1= 2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13 gibi... 

İşte bu diziye Fibonacci Dizisi denir. 

http://www.aoder.org.tr/tr/altin-oran/36.aspx 
https://www.kreatifbiri.com/mukemmeliyetin-sayisi-fi/ 
https://bilgiall.net/altin-oran-fi-sayisi-nedir/ 
http://epslon2010.blogspot.com/p/fi-says.html 
https://ddusunceatolyesi.wordpress.com/2017/03/09/fi/ 
https://1618.agency/blog-detay/altin-oran-ve-phi-sayisi-1-618 

 

 

 

http://www.aoder.org.tr/tr/altin-oran/36.aspx
https://www.kreatifbiri.com/mukemmeliyetin-sayisi-fi/
https://bilgiall.net/altin-oran-fi-sayisi-nedir/
http://epslon2010.blogspot.com/p/fi-says.html
https://ddusunceatolyesi.wordpress.com/2017/03/09/fi/
https://1618.agency/blog-detay/altin-oran-ve-phi-sayisi-1-618
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ALTIN ORAN’IN GÖRÜLDÜĞÜ VE KULLANILDIĞI YERLER 

 

HAZIRLAYANLAR 

Bahar Naz Aras – Nehir Vahid 

KAYNAKÇA 

 

 

 



BENİ ÇÖZ 
Monty Hall Problemi 

 

 

Bir yarışma programındasınız, oyun üç kapıdan birini seçmek üzerine kurulu. 

Seçebileceğiniz 3 kapıdan ikisinin arkasında birer keçi, birinin arkasında ise son 

model bir araba var. Kapılardan birini seçiyorsunuz. Ardından hangi kapının 

arkasında ne olduğunu bilen sunucu, size yardım etmek istediğini söylüyor ve 

seçmediğiniz kapılardan birini açıp arkasındaki keçiyi gösteriyor. Şimdi seçim 

için iki kapı var, arabayı kazanmak için ilk seçtiğiniz kapı ile devam mı edersiniz 

yoksa seçtiğiniz kapıyı değiştirir misiniz?  

 


