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MATEMATİĞİ RESMEDEN BİR DAHİ, ESCHER 

PARADOKSLAR 

MATEMATİK SIKICI OLMAK ZORUNDA MI? 



ESCHER 
Matematiği resmetmek 

M.C. Escher 1898 yılında Hollanda’da doğdu. Çizimlerini gösterdiği grafik öğretmeninin 

tavsiyeleriyle grafik üzerine çalışmaya başladı. Seyahat zevkinin etkisiyle İtalya’ya gitti 

ve burada birçok çizim yaptı. 1935 yılında çok sevdiği İtalya’dan, yükselişteki siyasi 

hareket yüzünden, ailesiyle beraber İsviçre’ye taşındı. 1937’de eserlerinin birkaçını 

gösterdiği kardeşi Berend, onu matematiğe yönlendirdi. 1937’nin sonlarına doğru 

ailesiyle Belçika’ya taşındı. 1941’de Alman işgali yüzünden ailesiyle beraber 

Belçika’dan Hollanda’ya kaçmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda gelecekte çok ünlü 

olacak birçok çalışmasını yaptı. 1972’de hayata veda etti.    

 

 

1938’de Escher düzlem-doldurma teknikleri, biçimler ve dönüşümler üzerine deneyler 

yapıyordu. Sonsuz uzam etkisi vermek için ilk önce baskının kenarlarına doğru daha 

belirsiz figürler yapmayı ve figürleri merkeze doğru veya sınırlara yaklaştıkça daha 

küçük yapmayı denedi. Escher’in yarattığı en güzel motiflerden birisi, birbirleriyle zıt 

yönlere uçan iki kuştur. Bu motif, onun en popüler çalışmalarından birisi olan ünlü 

gravür Gün ve Gece’nin de zemini oluşturur. 



 

 

 

 

 

 

Escher’in işlerinde, 1956-58 yıllarında sonsuzluğa yaklaşma teması ile düzlem-

doldurma temasını birleştirme doğrultusunda belirgin bir yönelimin başladığı 

görülmektedir. Daha Küçük ve Daha Küçük (1956) isimli gravürden 

başlayarak, Anaforlar (1957) ile devam eder ve son gravürü Yılanlar’a kadar 

sonsuzluğu sonlu bir parçanın sınırları içinde ifade etmenin yollarını aramaktadır. 

 

 



 

 

 

 

1959’da Lionel Sharples Penrose ve Roger Penrose’un çeşitli “imkânsız şekilleri” tasvir 

ettikleri makalenin bir kopyasını bir arkadaşından edinir. Bu makale Escher’in bazı eski 

işlerinden söz ettiği gibi bir kısım işlerine de ilham verir. Örneğin, çok ünlü 

gravürü Çıkışlar ve İnişler makalede betimlenen sonsuz merdivene dayanır. 

 

 

 

 

 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2015/06/01/m-c-escherin-biyografisi/ 



   
 

   
 

PARADOKSLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAL THESUS’UN GEMİSİ 

 

 Mitolojide Kral Theseus, gemisiyle 

sayısız savaşa giriyor ve girdiği 

savaşlardan da zaferle ayrılıyor. Girit'ten 

de muzaffer dönen Theseus'un gemisi 

Atina'da hatıra olarak uzun süre 

muhafaza ediliyor. Gel zaman git zaman, 

gemi eskiyor. Önce dümeni, sonra çapası 

derken tüm gemiyi söktürüyor kral, yeni 

parçalar taktırıyor. Bir yandan da 

yanındaki ustalar, sökülen parçalardan 

bir gemi daha yapıyorlar. Felsefi olarak 

bir paradoks haline gelen olaydaki sıkıntı 

şu: Kral’ın savaşlara katıldığı gemi 

hangisi? Yeni gemi hangisi? 

Paradoks, kökeni Yunanca’ya dayanan bir kelimedir.  

Para (dışında, ötesinde) eki ile dokein (düşünmek) kelimesi 

birleştirilerek paradoxos sıfatı türetilmiş. Bu sıfat ise “beklenti ile 

çelişen” anlamına geliyor.  

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelime “aykırı düşünce; çelişki; 

düşünceler arasında tartışmaya açık, kesin bir yargı içermeyen 

karşıtlık” anlamlarında kullanılıyor.  

 



   
 

   
 

RUSSEL PARADOKSU 

Yıl 1902. Frege ünlü bir matematikçidir ve Aritmetiğin temelleri adında bir kitap 

yayımlar. Başarısı onun gibi matematikçi ve mantıkçı olan Russel’ ı da etkiler fakat 

Russel kitapta bir tutarsızlık yakalar. Bu tarihe matematiğin en büyük krizlerinden 

birisi olarak geçer. Frege Aritmetiğin Temelleri’nin ikinci cildini yayımlar, ama bir 

ekle: 

“Bir bilim insanının başına gelebilecek en talihsiz şey, çalışması bittikten sonra 

kurduğu yapının temellerinin sarsılmasıdır. Kitabımın ikinci cildi baskıdayken Sayın 

Bertnard Russell’dan aldığım mektupla ben de bu duruma düştüm. Sayın Russell’ın 

paradoksunun gösterdiği gibi, koyduğum temel kuralın çökmesiyle benim 

aritmetiğim değil, bu anlamda her türlü aritmetiğin de olası temelleri sarsılmıştır”. 

 

    

“Sevgili Meslektaş, 16 Haziran tarihli ilginç mektubunuz için çok teşekkür ederim. 

Benimle çoğu konuda aynı düşüncede olmanıza ve çalışmamı ayrıntılarıyla tartışmak 

istediğinize sevindim. Bulduğunuz çelişki beni çok büyük şaşkınlığa (belki büyük 

üzüntüye demek daha doğru olur) uğrattı, çünkü aritmetik kuramını dayandırdığım 

temeli sarstı. Durum öylesine ciddi ki, 5. kuralın yanlışlığı, salt öne sürdüğüm temeli 



   
 

   
 

sarsmakla kalmıyor, galiba aynı zamanda aritmetiğin sağlam bir temele 

dayandırılamayacağını da gösteriyor. Her durumda buluşunuz çok önemli (şimdilik 

bir müjde niteliği taşımasa da) ve ileride mantıkta büyük ilerlemelere neden olabilir. 

Aritmetiğin Temelleri’nin ikinci cildi yakında çıkacak. Kitabın sonuna bulduğunuz 

çelişkiden söz eden bir ek yazacağım elbet. Keşke doğru bakış açısına sahip 

olsaydım. Saygılarımla, G. Frege”  

 

 

Russell; “Hayatımda tanık olduğum en büyük entelektüel dürüstlük göstergesi, Gottlob Frege’nin 

bulduğum paradoks karşısındaki tutumuydu. Bu neredeyse insanüstü bir davranış örneği; insanlar 

egemenlik kurma ve tanınma yolunda sığ çabalar harcamak yerine kendilerini yaratıcı yapıtlara 

ve bilgiye adarlarsa, insanın nelere kadir olabileceğinin dokunaklı bir göstergesiydi. Gerçeği her 

şeyin üstünde tutmak kadar büyük bir entelektüel dürüstlük olamaz.” 



   
 

   
 

 

YAMYAM PARADOKSU 

Bir adada yaşayan bir grup yamyamın eline bir mantıkçı düşer. Yamyamlar 

mantıkçıya şöyle derler: “Biz her yakaladığımız yabancıyı yeriz. Kimini haşlayıp, 

kimini kızartıp yeriz. Avımıza bir soru sorarız. Avımız soruyu doğru yanıtlarsa 

haşlarız, yanlış yanıtlarsa kızartırız.”. Mantıkçıya: “Seni haşlayıp da mı yiyeceğiz, 

yoksa kızartıp da mı yiyeceğiz?” Mantıkçı bir süre düşündükten sonra cevaplar: 

“Kızartacaksınız!” İşte yamyamları çaresiz bırakan paradoks ortaya çıkmıştır. 

KAYNAKÇA: 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2018/04/01/paradokslar-krizi/ 

 -Gottlob Frege, Aritmetiğin Temelleri, Çev. H. Bülent Gözkan, Yapı Kredi Yayınları, 2008       HAZIRLAYANLAR: Selin Korkunç, Rana Şimşek, Çiçek Öztürk 

https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2018/04/01/paradokslar-krizi/


MATH FOR DUMMIES 
 

Matematik, sayılar, felsefe, uzay ve fizik gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler 

ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş 

ayrılığı vardır. 

Gördüğünüz gibi konuyla ilgili bol bol bilgiye sahip olan kişiler bile matematiğin 

tam tanımını yapamıyor. Biz neden kendimizi bu çileye sokalım ki? Eğer böyle 

düşünüyorsanız okumaya devam edebilirsiniz. Başlıkta da yazdığı gibi bu dergi 

tam size göre. 

Matematiğin doğasını ve komplike işlemlerini göz ardı ettiğimize göre gelin 

okulun bize öğretmediği “asıl” matematiği öğrenelim. 

1-Büyük Sayıları Kolayca 

Çarpma 

Resimde de gördüğünüz gibi 100’den küçük 

2 büyük sayıyı çarparken bu sayıları 100’den 

çıkarıp topladıktan sonra sonucu bir daha 

100’den çıkarırsanız ilk 2 rakamı, 

çarparsanız da son iki rakamı bulabilirsiniz. 

 

 

 

2-11 ile Çarpma İşlemi 

Matematikte sık sık karşımıza çıkan 11 

sayısını başka sayılarla çarparken 

zorlanıyorsanız çarptığınız sayıyı toplayıp 

sayıdaki 2 rakamın arasına yazabilirsiniz. 

  



3-Japon Çocukların Başarısının Sırrı 

Büyük sayıları çarparken bu Japon 

yöntemini kullanmak ufuk açıcı olabilir 

Kısaca sayıdaki rakamları ayırıp rakam 

kadar çizgiler çizerseniz çizgilerin 

kesiştiği noktalar size çarpımın sonucunu 

verecektir. 

 

 

 

 

4-Sonu 5 ile Biten 2 Basamaklı Sayıların Karesini Alma 

Karşımıza çıkması çok muhtemel olan bu gibi 

sayıların karesini almak için çok uğraşmanız 

gerekebilir. Ama bunu okuduktan sonra her 

şey değişecek. 

Kolayca ilk rakama 1 ekleyip kendisiyle 

çarpın ve sona 25 yazın 

 

 

 

5-5’e Bölme 

Büyük sayıları 5’e bölmek bazen zor olabiliyor. 

Ama bu yöntem ile sayıyı sadece 2 ile çarpıp son 

rakamın bir arkasına nokta koymanız yeterli. 

 

 

  



6-Kesirli Sayılarda Çıkarma 

 

2 kesirli sayıyı çıkarırken paydaları 

eşitlemek zor olabilir ama bununla 

uğraşmadan da işlemi yapabilirsiniz. 

Kelebek yöntemi ile çaprazlardaki sayıları 

çarpıp birbirinden çıkarırsanız payı, 

paydaları çarparak da sonucun paydasını 

bulabilirsiniz. 

 

 

 

7-Kesirli Sayılarda Toplama 

 

Kesirli sayıları toplarken de payda 

eşitlemek gerekiyor ama bu sefer de 

paydaları toplarsanız payı çarparsanız da 

paydayı bulabilirsiniz. 

 

 

 

 

8-10-19 Arası Sayıları Çarpma 

Çarpmayı çok kolaylaştıran bu yöntem ile 

kafanız rahat edebilir ancak unutmayın sadece 

10-19 arası sayılarda geçerli bir taktik. 

İlk sayıyla son sayının son rakamını toplayın 

ve son 2 rakamın çarpımını yanına yazın. 

 



Kaynakça 

https://brightside.me/inspiration-tips-and-tricks/11-

simple-math-hacks-313560/ 

https://www.dummies.com/education/math/ 

https://www.cleverly.me/12-genius-math-hacks/ 

https://www.scholastic.ca/books/series/math-hacks/ 

https://hellothinkster.com/blog/8-math-hacks-math-

champion/ 

 

Hazırlayanlar-Poyraz Hakyemezoğlu-Barış Tulum 
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