
TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi Matematik Öğretmenimiz Gürkan Coşkuntuna’nın çizgileri ve 

anlatımıyla Pi Sayısı:   

Pi sayısını kim buldu derseniz, birçok görüş mevcut. Farklı dönemlerde farklı uygarlıklar, bu özel sayıyı 

kullanmış. Bu sebeple pi sayısının kimin tarafından bulunduğu tam olarak bilinmemektedir.  

Babillerden beri Akdeniz ve Ortadoğu uygarlıklarının pi sayısının varlığından haberdar oldukları 

bilinmektedir. Farklı uygarlıklarda pi sayısı için farklı sayılar kullanılmıştır.  

M.Ö 2000 yılları zamanında Babiller; 

π= 3,175 

Antik Mısırlılar; 

bir anlamda 3, 1605 sayısını yaklaşık olarak kullanmışlardır.  

Bu dönemlerde tüm çemberlerin çevresinin çapına bölümünün sabit bir sayıya eşit olduğu fark 

edilmişti. M.S 500 civarında pi sayısı 3, 14159225 olarak kullanılıyordu. 1424 yılında İran’da virgülden 

sonraki on altı basamağı doğru olarak biliniyordu. 1596 yılında Alman Ludolph van Ceulen, π’nin 

virgülden sonraki 20 basamağını hesapladı ve bu sayı Avrupa’da “Ludolp Sabiti” olarak bilindi. O 

tarihten sonra π sayısının virgülden sonraki milyonlarca basamağı hesaplanmıştır.  

Pi sayısı irrasyonel olmanın ötesinde ayrıca bir “aşkın sayı” dır da. Ferdinand Van Lindemann 

tarafından 1882 senesinde ispatlanan bu gerçek, π’nin katsayıları tam sayı olan bir polinomun kökü 

olamayacağını ifade eder. Aşkın sayılar, günümüzde transandart sayı olarak da tanımlanırlar.  

Pi sayısı matematikte çember ve yarıçapla doğrudan bağlantılı olmayan durumlarda da karşımıza 

çıkar. Örneğin: 

 

Pi kültürel açıdan matematiksel sabitler içinde en çok etki yaratandır. Bunun en basit nedenleri çok 

eskiden beri bilinmesi, çember gibi çok yaygın bir geometrik cisimle ilgili olması ise de bir başka 

nedeni de günümüze göre bir kural izlemeyen ondalık açılımının insan aklını zorlayan kavramıdır. Her 

ne kadar matematiksel açıdan  Π çok az bir sitom içerse de popüler kültürde bunun aksini izleyen 

eserler bolca mevcuttur. Ayrıca Eski Ahit’in bir bölümünde pi sayısının değerinin 3 olduğu ima 

edildiğinden kökten dinci Hristiyanlar arasında π’nin değerinin okullarda 3 olarak öğretilmesini 

savunanlar da vardır. π= 3,1415… devamındaki bilinmezlik içinde birçok sır olduğu aşikârdır. 

Dünya üzerinde yaşayan her canlıya sayısal bir parçayı bu sayı dizisinde bulmak mümkün. Dahası şu 

ana kadar yazılanlar sadece fark edilenlerde olabilir. 

 π’nin içindeki sırların bir gün çözülebilmesi dileğiyle… 
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