
İlkokuldan beri, özellikle fen derslerimizdeki konu ve önemli öğretiler birer yabancı 
bilim adamı ya da araştırmacının ismi ile anılıyor, öğretiliyor ya da “Falanca kişi”nin 
kuralı, teoremi olarak tanıtılıyor ve hatta ezberlettiriliyordu. Bu “Falanca kişi” her 
zaman bir Latince, Fransızca, İngilizce kökenli özel isimdi. İşte bir kaç örnek:

Wilhelm Conrad RÖNTGEN (1890-1947), Alman fizikçisi. Evangelista TORRICELLI (1608 
– 1647), İtalyan fizik ve matematik bilgini. Heinrich Rudolf HERTZ (1857-1894), Alman 
fizik bilgini. Jules Henri PIONCARE (1854-1912), Fransız matematikçisi ve bilim adamı. 
William Thomson KELVIN (1824-1907), İngiliz bilim adamı. John KEPLER (1571-1630), 
Alman astronomu. Andre Marie AMPERE (1775-1836), Fransız bilim adamı. Albert 
EİNSTEİN (1879-1955), çağımızın en büyük teorik fizik bilgini. PYTHAGORAS (M.Ö.580-
495), Antik Yunan matematikçisi ve düşünürü. James Clerk MAXWELL (1831-1879), İskoç 
fizik bilgini. ARİSTOTELES (M.Ö. 384-322), Yunan Filozofu. Alexander FLEMING (1881-
1955), İngiliz bakteriyoloğu. ARCHİMEDES ( M.Ö. 287-21), Helenistik dönem matematikçisi 
ve bilim adamı. Louis PASTEUR (1822-1895),  Fransız bilim adamı. Michael FARADAY (1791-
1867), İngiliz bilim adamı. Guglielmo Marchese MARCONI (1874-1937), İtalyan bilim 
adamı. Sir Isaac NEWTON (1642-1727), İngiliz bilim adamı. Ve uzayıp gidiyor...

Falanca kişi: Algoritma
                                      

N. Kaya Kılan, 
kkilan@baskent.edu.tr
Başkent Üniversitesi, 
Bilgisayar Müh. Bl.  

Özellikle ortaokuldan başlayarak hiç “Falanca kişi”nin 
bir Türk adı ile anılmayışı beni içten içe çok üzmeye 
başlamıştı. Niye “Falanca kişi” bir Türk adı olamıyordu? 
Acaba, var da söylemiyorlar ya da sıra gelmiyor muydu?  
Yeni ders ve konular anlatıldıkça öğretmenlerimin 
ağzına bakıyor, şimdi sıra bizimkine geldi, geliyor diyerek 
heyecanla bekliyordum...
Bu arada anlamaya başlamıştım ki, “Falanca kişi”ler 
çalışma konularında yaratıcı ürün vermekle kalmıyor, 
kuramsal bilimin bir parçasını oluştururken, çevrelerini 
ve bilgi edinenleri yeni gelişmeler yaratmaya da 
itmekteydiler... Görüyoruz ki, birçok bilim dalının 
gelişmesi önceki bilgi, deneyim, öğreti ve öneri 
tuğlalarının üst üste konması ile oluşa geliyor, gelişiyor 
ve çoğalıyor...  
Lise yıllarında da, sözünü ettiğim konuda beklediğimi 
bulamayışlığım devam etti. Hatta bu beni, 
Meşrutiyet ve sonrası dönemde, sosyal ve toplumsal 
konularında aydınlatıcı ve çağdaş fikirler ileri süren 
edebiyatçılarımızla yakından ilgilenmeye sürükledi.  
Bu eğilimi kazanmamda;  bilgili ve ayrıntılı yorum 
içeren etkileyici bir içerikle ders anlatan Lise Edebiyat 
Öğretmenim Rauf Mutluay’ın da katkısını yadsıyamam. 
Yahya Kemal,  Tevfik Fikret, Abdullah Hamit Tarhan, 
Namık Kemal, vb. etkilendiğim edebiyatçılar olarak 
sayılabilirim...
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Arayış
Yüksek eğitim hayatımda da, yabancı “Falanca 
kişi” sayısı bir hayli arttı ve zaman zaman küllenmiş 
kızgınlığımı alevlendirmeğe devam etti diyebilirim. 
İlgilendiğim alanlarda batılı “Falanca kişi”lerden 
başka övüneceğim bir Türk bilim adamı bulamama 
ezikliğinden olacak, çalışma hayatına yeni atıldığım 
günlerde, Uluslar Arası bilim dünyasındaki çalışmaları 
ile azda olsa ismini duyurmuş bir matematikçi olan 
Ordinaryüs Profesör Çahit  Arf’in Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi  (ODTÜ) Fen Fakültesine ders vermek 
üzere geldiğini öğrendim.  Çalışmalarını ve hayatını 
öğrenmeye çalıştığım Arf, acaba bir “Falanca kişi” 
miydi?  Fakat matematiğin derinliğini kaç kişi biliyordu 
ki bize okul sıralarında Arf anlatabilsin ve ilgimiz o 
düzeye gelsin?..
Bilgisayarla uygulama geliştirme çabasına girdiğim 
1960’lı yıllarda ne dünyada, ne de biz de “Bilgisayar 
Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği” diye bir eğitim 
ve meslek dalı oluşmamıştı. Konu, kişisel çabalarla 
yürütülüyordu. Diğer taraftan dünyada uygulama 
alanında kullanılan bilgisayar sayısı parmakla 
sayılabilecek kadar da azdı...
O yıllarda uygulamada; bilgisayar çevresinde oluşan 
üç ayrıcalıklı uygulama uzmanlık konusundan biri, 
bilgisayarda programı tasarlayıp gerçekleştirecek 
“Bilgisayar Programcısı”, programların bilgisayar 
donanımında işletim süreçlerini yerine getirecek 
“Uygulama İşletmeni” ve bakım ve teknik destek 
sağlayacak “Bilgisayar Teknisyeni”  olarak doğuyordu. 
Her üçü de bilgisayar yapımcı şirketlerin açtığı özel 
kurs ve eğitim programları ile yetişiyordu. Özellikle 
deneyerek yaparak, usta çırak ilişkisi önem taşıyordu... 
Bilimsel yöntem geliştirmeye çalışanların başında 
matematikçiler geliyordu. Gerçekten  “Bilgisayar 
Bilimlerini” yaratan bilim adamlarından birçoğunun 
eğitimi matematiğe dayanıyordu. Örneğin ünlü 
Bilgisayar Bilimcileri Von Nuemman,  Dounald Ervin 
Knuth matematikçidir.
Beş altı yıl uygulama alanında çalıştıktan sonra, ODTÜ 
“Hesap Bilimleri Bölümü ve Bilgisayar Merkezi”ne 
geçtikten sonra (1967), çalışmalarım beni “Bilgisayar 
Bilimleri ve Programlaması” alanında bilgilenmeye ve 
gelişmeleri araştırmaya götürdü, üniversite ortamı bir 
ölçüde buna olanak veriyordu...
1970’li yıllarda, programlama yöntemi konusunda temel 
kaynak: İlk çağdaş bilgisayar bilimcisi diyebileceğimiz 

Dounald Ervin Knuth’un “Bilgisayar 
Programlama Sanatı - Art of Computer 
Programming”  isimli Ders kitabı idi.
(1969).  İlgi alanımda yakaladığım 
“Falanca Kişi” olmaya en yakın aday 
Elvin Knuth olarak canlanıyordu... Knuth, 
kitabının birinci bölümünün “Basic 
Concepts-Temel Kavramlar” başlığının 
altında “1.1. Algorithms-Algoritmalar” 
alt başlıklı bölümündeki anlatımının 
sonunda, “Matematik tarihçilerinin 
“algorism” sözcüğünün kaynağını 
bulduklarını onun tanınmış Arapça cebir 
ders kitabının yazarının adından geldiğini 
anlaşılıyordu...” 
Bu açıklamasının yanında daha ayrıntılı 
bilgi yoktu. Acaba ismi verilmeyen “Arapça 
Cebir Kitap Yazarı” kimdi ve bize yakın 
bir “Falanca kişi”  olabilir miydi? Zira, bu 
isim Latince, Fransızca, İngilizce kökenli 
değildi?...

Harzemli-Bizden bir falanca kişi mi?..     
Araştırmalarımın sonunda belirledim ki, bu 
kişi ülkemiz de çok az tanıtılan Türk asıllı,  
Müslüman bir bilim adamı: Batılıların 
deyişi ile Al - Khowarizmi, (al-Khwârizmî) Arapların 
deyişi ile Al-Harezmi  (Al-Harizmi) ve Türkçe deyişle 
“Harzemli”  dir. Bilim tarihinde önemli bir yeri vardır.()
Hemen söylemeliyim ki,  bilgisayar bilimlerinin temel 
yöntemi olan “Algoritmik tasarım” yönteminin 
kurucusu ve örnekseyicisi Harzemli’dir.

Bilgisayar Bilimcisi Donald E. Knuth “Algorithms in 
Modern Mathematics and Computer Science”() isimli 
makalesinde: Dokuzuncu yüzyılın bilim adamı al-
Khwârizmî, Cebrin ve algoritmanın babasıdır.  ..Eğer 
seçmek elimde olsa, uğraştığım disiplinin adını 
“Algoritmics” koyardım… Onun çok önemli çalışması 
olan  (Cebirsel yöntemi anlattığı ve Batıda Cebir Kitabı 
adı ile anılan)  Kitab-ül Muhtasar Fi Hesab-ül Cebr Ve’l 
Mukabele bu konuda bir ilktir…. 

Gerçekte Harzemli Matematiğin alt dalı olan “Cebir” 
bilim dalının kurucusu ve bu yöntemi herkesin 
kullanabileceği özel bir yöntemle de tanımlayan ilk 

kişidir. Herkesin kullanabileceği yönteme dönüştürme 
yaklaşımının adı “Algoritmik tasarım”dır. Bu çözümleme 
yöntemi bilgisayarda program geliştirmeye en uygun 
yöntem olarak da görülmüş ve bilgisayar bilimcileri 
bu yaklaşımı bilgisayar programı geliştirmeye 
yöntem yapmışlardır. Bu gün bilgisayar programlama 
yönteminde ilk öğretilen Harzemli’nin algoritmik 
çözümleme yaklaşımıdır. Ne yazık ki gerek batıda 
gerekse ülkemizde bu gerçek söylenip öğretilmez. Zira 
bu “Falanca kişi” onlardan biri değildir.

Avrupa’nın Cebir dalının kurucusu olarak tanıyıp 
matematiksel düşünme yöntemini öğrendiği 
Harzemli’nin Cebir kitabı, 12 Yüzyıl’dan bu güne 
hemen tüm dillere çevrilmiştir. O yalnız cebirsel 
çözüm yöntemini geliştirmekle kalmamış, Hint-Arap 
Sayıları adı verilen onlu sayı sistemini de tanıtıp, 
cebirsel işleme yöntemlerini oluşturmuştur. 8-10 uncu 
yüzyıllarda Bağdat Okulunda yaratılan Orta çağın 
bilimsel “Altın çağı”nda en önde gelen bilim adamı ve 
araştırmacılarındandır. 

Bir gerçek

Harzemli’nin çalışma konuları üzerinde yorum ve 
araştırmalar batıda yüz yıllardan beri süregelmektedir. 
Son değerlendirmelerden biri, ne cebirsel, ne tarihsel 
ne de yorumsal değil “biyolojik” olması nedeni ile 
ilginçtir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “Islamic 
Research Foundatıon Internatıonal, Inc.” Araştırma 
Vakfı Başkanı, Beyin Cerrahi Prof. Dr. İ.B.Syed, bir 
konferansında Harzemli ve Cebirsel Çözümleme 
uğraşının insan beynindeki “biyolojik” etkileşimini 
araştıran çalışmasının sonuçlarını şöyle anlatmıştır: 

“…21.yüzyılda yaşamımızın her alanına giren 
bilgisayarlarla yaratılan Bilgi Teknolojisi (Information 
Technology-IT) çağının oluşumunda bilgisayar ve 
onu kurgulamanın yöntemi olan cebirsel çözümleme 
( bilgisayar bilimcisi deyişi ile algoritmik tasarım) 
yöntemi önde geliyor…

Bir bakıma cebirsel çözümleme mantığı temelli bu 
yöntemi bilgisayar programcıları ve matematiksel 
çözüm arayanlar, bazen de her mesleğin çözüm arama 
evrelerinde kullanıyoruz. İşte, “Cebirsel Çözümleme” 
yöntemini sıkça kullananlarla kullanma-yanların 
beyinlerinin çözümleme yetisine etkisini araştırdım.” ..

Cebir ve insan beyni arasındaki ilişki

Matematiğin bir alt dalı haline gelen “Cebir”, özel bir 
disiplindir. Harzemli’nin başlattığı cebirsel işlem kuraları 
ve mantıksal süreçlerle oluşan bu bilim dalını O,  birinci 
ve ikinci derece denklem çözümleri ile örnekleyerek 
kurmuştur. Bu yaklaşımın temel özelliği, denklem kurma 
yöntemi ile bilinmeyeni bulma kuralları oluşturmak 
olarak özetlenebilir. Nesneler arasındaki mantıksal 
ilişkiyi konu alan disiplinin, buradan kaynaklanan, 
soyut ve kavramsal olma özeliği ayrıcalık taşır.. Cebirsel 
işlem ve problemlerin insan beyni üzerindeki etkilerini 
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önemli olmalıdır. Beyin, düşünmeğe başladığında 
(simulate to  thing) , hücrelere elektro-kimyasal 
uyarıların ilerlemesini sağlayan dal benzeri lifler ağı 
oluşturarak ( hair-like dendrites), diğer beyin hücreleri 
arasında ilişki ve değerlendirme kurma ağını oluşturur. 
Bu ağın hücrelere erişilebilir yapılanması ve artış 
çokluğu (increas use of marvelous muscles) düşünme 
gücünün oluşum ve kullanımında önem taşır. Hani 
ancak; “Beynimizin bir bölümünü kullanıyoruz”  denir 
ya bu gerçek beyinde yeterli ve üretici ağ yapılarının 
kurulamamış olmasından kaynaklanır. Mantıksal 
sonuç üreten cebirsel işlem zincirleri ile ilgilenmek ve 
uğraşmak, beynin bulgulama ağ yapısını geliştirecek 
ve benzer problemler için çözüm yolu irdeleme olanağı 
yaratacaktır.() Harzemli’nin “cebir” kitabında ki, cebirsel 
problem türleri örneklerinden birini “cebrin, (algoritmik 
çözümün) problem çözümüne varmadaki, problem 
öğelerini mantıksal ilişkilendirme becerisinin nasıl 
yürütüldüğünü görmek için inceleyelim: 
Örnek Problem: “Bir adamla; 30 günlüğü, 10 birim 
değere (liraya) hendek kazması için anlaşma yapmış. 
Adam 6 gün çalışmış.  Antlaşmaya göre kaç birim (lira) 
ücret alacaktır?

Çözümleme: Açıktır ki, 6 gün tüm zamanın 1/6’sıdır. 
Yine açıktır ki adam, çalıştığı gün için sözleşmede 
öngörülen 30 günlük bedel(fiyat) üzerinden ücret 
alacaktır. Sonuca varma düşüncemizi şöyle yürütebilir-
açıklayabiliriz: 
30 gün süre ölçüsünü ve 10 ise fiyat ölçüsünü 
tanımlıyor. Ve soru, bunlara göre çalışanın alacağı ücret 
nedir? Bundan yürürsek,  6 gün ile 10 fiyat ölçüsünün 
çarpımı olan 60’ın süre ölçüsü 30 ile bölümü bulunan 2, 
Birim  (fiyat) ise çalışanın alacağı ücret olacaktır.”
Kolayca görülüyor ki, cebirsel çözüm yöntemi yaklaşımı 
problem öğeleri arasında mantıksal ilişki kurarak 
çözüme yaklaşmak, gerçekten zihinsel çalışmanın 
becerisini kurmanın da bir etmeni olmaktadır.

Çalışma bulguları özetlenirse; “… Cebir, matematiğin 
bir alt dalıdır. Süreç içinde, değişen değerlerin 
arasındaki ilişkiyi inceler. Değişkenler harf ya da özel 
simgelerle tanımlanır. Cebir mantıksal süreçleri inceler. 
Soyut içerikli tek disiplindir. Cebrin soyut olma özelliği 
beyinde yeni varış yolları (lifleri) ağı oluşturur. Bu 
gerçek, daha iyi düşünen sonuca varabilen beyin sistemi 
oluşturmaktadır.  Beyin düşünme için uyarıldığında, 
sinir hücrelerine giden saç kılına benzer yollardan 
yayılma ve beyin hücrelerinin karmaşık ağını birbiri 
ile ilişkilendirme yetisini kullanır. Cebirsel çözümleme 

çalışması bir bakıma hücrelere giden ağın büyümesini 
ve işler kılınmasını büyük ölçekte sağlar. Cebirsel 
çözümleme, hücrelere uyarı gönderen sinir lifi yollarının 
çoğalmasını gelişmesini ve sonraki bulgulama erişimin 
güçlenmesini sağlamaktadır.

Buldum
Başarısını kısaca özetlediğimiz Harzemli, dünya bilimine 
cebri, algoritması, onlu sayı sistemi gibi üç yeni alanını 
sunmuş ve öğretmiş ve 9. Yüzyıldan bu güne en şöhretli 
bilim adamı olduğunda kuşku yoktur. Bilim tarihine 
“cebrin babası”, ve günümüzde de yeniden keşfedilen 
bilgisayarı kurgulama yöntemi olan algoritmik tasarımı 
yaratması nedeni ile “Bilgisayarın büyük babası” 
nitelemeleri ile anılan Harzemli’nin Türk kökenli olduğu 
da kanıtlanabilir bir gerçektir. 

Örneğin, Matematikçi Hamit Dilgan (1957)  Bir 
konuşma için İstanbul’a gelen Bilim tarihçisi Prof. Dr. 
Karpinski ile konuşmasında Harzemli’nin Türk olduğunu 
düşündüğünü ifade ettiğini açıklıkla yazmıştır.  

Bir başka kaynak: Aligarh Üniversitesi (Hindistan) 
İslam Etütleri Enstitüsü Başkanı Prof. N. Akbal Ayyubi, 
Harzemli’nin kökeni hakkında yaptığım çalışmayı 
tartıştığımızda şu katkıyı ifade etmiştir:

“Harzemli”, Aslen Türkistan’da 
bulunan (Oğuz boylarının yerleştiği) 
Harezm kentindendir., Fakat bütün 
kitapları Arapça’dır. Bu nedenle o lisan 
bakımından Arapçayı kullanmış fakat 
milliyeti Türk’tür” demektedir. 
 Mesleğimle de birinci derece ilişkili Türk 
kökenli bir “falanca kişi” bulduğum için 
mutlu ve bahtiyarım. Sizlere de gerçeği 
benimseyerek mutluluğu yaymayı 
önermek istiyorum. 

Not: Musa oğlu Muhammed ya da takma adı ile Harzemli; bugün, İran, 
Türkmenistan, Hatta Irak bilimsel çevrelerince, yaşadığı ya da doğduğu 
yer nedeni ile kendilerinden bir kişi olduğunu benimseyerek hakkında, 
sempozyumlar, anma haftaları düzenlemekte, yayınlar yapmakta, kimi   
araştırma kurumlarına hatta üniversitelerine Onun ismini vermektedirler. 
Batıda “Bilim Tarihçileri”, özellikle “cebir” kuramını nasıl oluşturduğu 
konusunda incelemeler yaparken,  bilim tarihçileri de matematikçileri 
de onun yaklaşımını baz alarak geliştirdiği algoritma kuramı, üzerinde 
yorumların sürdürmektedirler 
Eklemeliyim ki: Ülkemizde örneğin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Bilgi 
işlem Merkezinin adı: Al-Harezmi Bilgi İşlem Merkezi ve TOBB Üniversitesi bir 
konferans salonunun adı da Harzemli’dir.
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