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Biliyorsunuz günümüzde çarpma yapmak, çok belirgin

kurallara ba¤lanm›fl. Bir kez nas›l yap›ld›¤› ö¤renildi mi,

çocuk oyunca¤› gerisi. Bu yaz›y› okuyan çocuklar al›n-

mas›n, laf›n gelifli öyle söyledim. Çocuklar› küçümse-

di¤imden de¤il.  Ama bir de çok eskilerde yafl›yor olsay-

d›n›z ne yapard›n›z hiç akl›n›za tak›ld› m›? Örne¤in Eski

M›s›r, Eski Roma olsayd› yaflad›¤›n›z zaman...

Okullar›m›zda Ö¤rendi¤imiz:
59*29 say›s›n› hesaplamak istesek nas›l yapar›z aca-

ba?

Bugün “9 kere 9 seksen bir. Seksen birin 1'i, elde se-

kiz; 9 kere 5  k›rk befl, art› eldeki sekiz, eder 53, ilk sa-

t›rda 531, alta geç, 2 kere 9  on sekiz; on sekizin seki-

zini sola bir kayarak yaz, elde 1; 2 kere 5 on bir de el-

de 11; alt sat›ra yaz 118’ i; iki sat›r› topla, versin sana

1711” yap›veriyoruz. Bu kadar basit.  

Bak›n Eski M›s›rl›lar bunu 
nas›l yaparm›fl:
59 29

59 1     59'u katlayarak gidiyoruz.

118             2

236             4

472        8

944             16

Sonra sa¤ tarafta 32 gelecek, ama buna gerek yok,

çünkü 29 otuz ikiden küçük. O nedenle 29'u bulacak

flekilde, önceki listeye bak›yoruz:  16'ya 1 tane 8,  1

tane 4 ve 1 tane de 1 eklersek 29 ediyor. O halde

çarpman›n sonucu flöyle bulunuyor:

1            59

4           236

8           472

16 944

29          1711 

Bir fley dikkatinizi çekiyor mu?

Sistem çok basit: 59(20+22+23+24)=59*29 Yani

29'u 2 taban›na göre yazm›fl olduk.  

Daha fazla aç›klamaya gerek yok san›r›m.

Romal›lar›n ifli çok daha zor:
59*29= LIX*XXIX

=(L+X-I)*(XXX-I)

Buyrun
Çarpmaya!
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=L*XXX-L+X*XXX-X-XXX+I 

=L*(X+X+X)+X*(X+X+X)-L-X-XXX+I

=L*X+L*X+L*X+X*X+X*X+X*X-L-XXXX+I

=D+D+D+C+C+C-L-XL+I

=DD+D+CCC-(L+XL)+I

=MDCC(C-XC)+I

=MDCCXI

Ben bu can s›k›c› hesab›n biraz›n› da atlad›m. Bay›ld›m

yaparken. L*X=D say›s›n› da hesaplamak gerekiyor-

du, ama sizi s›kmamak için atlad›m. Düflünün yani, bu

sistemle matematik yap›p asal çarpanlara ay›rma de-

neyeceksiniz! Sab›r yetmez! 

Rus Köylü Çarp›m›:
Sizlere Maya ya da  Mezopotamya aritmeti¤inden de

örnek vermek isterdim, ama ne yaz›k ki semboller

klavyemizde yok. Onun yerine bir de Rus Köylü Çarp›-

m› denen sistemden söz edeyim. Gene 59*29 çarp›-

m›n› yapaca¤›z:

59 29
59 29
118    14
236 7
472 3
944 1

fiimdi sa¤da tek olan say›lar›n karfl›s›ndaki rakamlar›
al›p topluyoruz: 59+236+472+944=1711. Biraz M›s›r
çarp›m›na benziyor de¤il mi? Ne yap›ld›¤›n› anlad›n›z
m›? Yani neden teklerin karfl›s›ndakileri ald›k sizce? 
Yan›t gene 2 taban›nda yat›yor. 

59*29=118*14+1*59 Bir alta geçerken 1 adet 59
geride kald›. 118*14=236*7. Bir alta tam tafl›nd›. Ka-
lan s›f›r.  236*7=472*3+1*236 Bir alta geçerken 1
adet 236 geride kald›. 472*3=944*1+1*472. Bir
alta geçerken 1 adet 472 ve sonda da 1 adet 944
artt›. ‹flte bu kalanlar› toplamaktay›z. Yani asl›nda 29 sa-
y›s›n› 2 taban›na göre yazmakla ayn› fleyi yap›yoruz.  Ay-
nen M›s›r çarpmas›nda oldu¤u gibi. Tek fark, burada 29
say›s› 2'ye bölünerek küçültülürken, 59 say›s› ayn› oran-
larda büyütülüyor. 

Bilgisayarlar ne yap›yor?
‹flin ilginç yan›, bugün bilgisayarlar›n çarpmay› M›s›r
ya da Rus Köylü Çarp›m›yla ayn› yöntemle yap›yor ol-
mas›. Burada 59 say›s›n› 2 taban›na göre yazmad›¤›-
m›za dikkat edelim. Asl›nda bilgisayarlar›m›z
5910=1110112 ve  2910= 111012 taban de¤iflim-
lerinden sonra  111011*11101=59*29   fleklinde ça-
l›fl›yorlar. 2 Taban›na göre bildi¤imiz çarp›m›  yapal›m:

111011
     11101

111011
000000  

111011 
111011

111011  
  111011
110101011112=171110

Bu da insanl›¤›n en son harikas›n›n çarpma yöntemi.
Akl›n yoluyla makinenin yolu ne kadar da ayn›. Eski M›-
s›rdan beri neredeyse bir arpa boyu yol gittik mi diyelim
flimdi? O kadar da de¤il. Hem bugün bilinçle geldi¤imiz
yüksek h›zla övünmeli hem de binlerce y›l önce bunun
çekirde¤ini bulmufl atalar›m›zla gurur duymal›y›z. ‹nsan
akl› karfl›s›nda insan›n gözleri kamafl›yor.
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