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  Önceki say lar m zda Leonardo Fibonacci ve 
kendi ad yla an lan Fibonacci say lar  hakk nda genel 
bilgileri vermi tik. Ara t rmam z  derinle tirdi imiz 
zaman gördük ki, Fibonacci say lar  ve bu say larla 
yak ndan ili kili olan Alt n Oran’ n ilgi çeken ve 
gizemli denilebilecek daha birçok yönü bulunuyor. 
Bu nedenle Alt n Oran hakk nda sizler için daha 
geni  kapsaml  bir yaz  haz rlamay  uygun buldum. 
 
Alt n Oran 
 
  Fibonacci say  dizisinin Leoardo Fibonacci 
taraf ndan bir problemin çözümünde bulundu unu 
ve bu say lar n 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... 
eklinde (ilk iki say  hariç) kendinden önce gelen iki 

say n n toplam  eklinde ilerledi i görülmektedir. 
Leonardo Fibonacci’nin tav anlar n üremesi üzerinde 
inceledi i bu say  dizisi di er ba ka hayvan 
türlerinde de uygulanabilmektedir A a da verilen 
örnek bal ar lar n n ço almas yla ilgilidir. 

 
 Her erkek ar  sadece bir di iden meydana 

gelmekte, yani tek ailesi bulunmaktad r. 
 Her di i ar  ise bir anne ve bir babadan 

meydana gelmekte ve iki ailesi 
bulunmaktad r. 

 
Bu durumda ar lar n üreme emas n  ç karacak 
olursak a a daki biçim ortaya ç kacakt r: 
 

 
 

 Aile Büyük  
Aile 

B.B. 
Aile 

B.B.B. 
Aile 

B.B.B.B. 
Aile 

Erkek 
Ar  1 2 3 5 8 

Di i Ar  2 3 5 8 13 
 

emada da görüldü ü gibi olu an say lar 0, 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987.. 
dizisini, yani Fibonacci say lar n  olu turmaktad r.  

E er bu say  dizisindeki terimleri 
kendilerinden sonra gelen say ya bölerek ilerlersek 
(F1 / F2 = 2, F2 / F3 = 1/2... gibi);  
1,000000 
0,500000 
0,666666 
0,600000 
0,625000 
0,615385 
0,619048 
0,617647 
0,618182 
0,617978 
0,618056 
0,618026 
0,618037 
0,618033 
0,618034 
0,618034... 
Bu yöntemle ilerleyecek ve bu i lemi sonsuza devam 
ettirecek olursak 0,618033989 say s na giderek 
yakla acakt r. 

Di er taraftan, F2/ F1 = 2, F3/F2 = 1,5 olarak 
devam edersek, yani dizilim içinde bir say y  
kendisinden önce gelen say ya bölerek ilerlersek 
ula aca m z sonuç:  1,618 rakam na sürekli 
yakla acak ekilde olu acakt r (bkz. ekil 1). 
  Alt n Oran olarak tan mlanan 1,618034 
rakam  Alt n Bölüm, Alt n Say  gibi ifadelerle 
tan mlan r. Greek alfabesindeki Phi Ø ile gösterilir.       
 

 
 ekil 1 

ki aile bireyi  
bulunan di i ar  

Tek aile bireyi  
bulunan erkek ar  

Phi 
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Peki nedir bu Alt n Oran’ n özelli i ? 
sterseniz küçük bir örnekle e it büyüklükte iki 

kareyi yan yana getirelim, sonra bu iki kareye biti ik 
olacak ekilde büyük tek bir kare, çizmi  oldu umuz 
üç kareye biti ik bir kare daha... Bu ekilde kareleri 
kendilerinden önce kom u olduklar  kare say lar  ile 
numaraland r rsak Fibonacci say  dizisine ula t m z 
görülecektir ve i te Fibonacci diktörtgeni kar m zda 
ve bu dikdörtgenin kenarlar n n birbirine oran  da 
Alt n Oran’  vermektedir (bkz. ekil 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imdi bu karelerimizi çeyrek daireler 
olu turacak ekilde kö elerinden birle tirelim. 
Olu an ekil a a daki gibi olacakt r. Bu spiralin bir 
özelli i de do ada görülen bir e ime sahip olmas d r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Birçok matematikçi ve bilim insan n n y llar 
boyu ilgisini çeken ve ara t rmalara konu olan bu 
rakama “alt n oran”, “kutsal oran”, “mükemmel 
oran” gibi isimler atfedilmektedir. Bunun nedeni bu 
orana göre yap lan ve yarat lan resimlerin, mimari 
eserlerin, bir dikdörtgenin veya do ada bulunan bir 
çiçe in yapraklar n n insan n alg layabildi i en güzel 
göz nizam  olmas ndand r. 
           Alt n Oran ile do ada hemen hemen her 
yerde kar la maktay z; bitki yapraklar nda- 
tohumlar nda, çiçek yapraklar nda, çam 
kozalaklar nda, deniz kabuklar nda, en yak n örne i 
ise insan vücudunda. nsan boyuna x, göbek 
deli inden ayak uçlar na kadar olan bölüme de y 
dersek; göbekten ba a kadar olan uzunluk “x-y” 
olacakt r. Bu durumda ideal yani alt n orana göre 
olan insan vücudunun denklemi: 
x / y = y / (x – y ) olacakt r (1). 

Bu formül insan n di er uzuvlar  için de 
geçerlidir. Örne in parmak bo umlar , kol oran , yüz 
hatlar n n oran  gibi.  
           
 

Sanatta ve mimaride ise Alt n Oran  veren 
birçok eser bulabilmekteyiz. Eski Yunan 
Mimarisinden Leonardo Da Vinci, Raphael, Rubens, 
Boticelli gibi ünlü ressamlar da resimlerinde Alt n 
Oran’  kullananlar n ba nda gelmektedir. 

 
Leonardo Da Vinci’ ye ait olan “The 

Annonciation” adl  yukar daki tablonun da geli i 
güzel de il, belli bir oran dahilinde yap ld  
görülmektedir. Leonardo ve ça da lar n n o dönem 
sadece resim ve mimari ile u ra mad , çok yönlü, 
yani matematik, fizik gibi dallarla da yak ndan ilgili 
oldu u dü ünüldü ünde bunu tablolar na 
yans tmalar  mant kl  durmaktad r.  
 Tabloyu belli noktalar ndan dikey ve yatay 
olmak üzere iki çizgiyle kesersek kenarlarda 
olu acak oran 1/1.618 dir. Günümüzde ve geçmi te 
resim yapma tekni inde alt n üçgen, dikdörtgen ve 
çokgenler s kça kullan lm t r (2). 
 Bunun d nda Fibonacci say  dizisinin ve 
alt n oran n; iir, müzik notalar , ekonomi gibi 
de i ik ve birçok kullan m alan  bulunmaktad r. 
A a daki örnek bunlardan biri olan mimari 
alan ndand r. Alt n Oran’a özellikle eski Yunan 
mimarisinde s kça rastlamaktay z.  
 Grafik çiziminde belirtilen noktalar aras nda 
kalan parçalar n birbirlerine olan oran  Alt n Oran’a 
uymaktad r.(bkz ekil 3, 4).   
 M s r’daki piramitlerde de bu orana 
rastlanmaktad r. Piramitler hem kendi içlerinde bu 
kurala uymakta hem de birbirleri aras nda bu orana 
uyan spiral içinde belli noktalarda 
konu land r ld klar  görülmektedir (bkz. ekil 3, 4). 
Günümüzde ise bu orana uyan ünlü yap lar aras nda 
Birle mi  Milletler binas  bulunmaktad r. 

 

 
 
 
 
 

ekil 3 

ekil 2 
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Ayr ca Alt n Oran birtak m firmalarca ürün 

dizayn  a amas nda da kullan lmaktad r. Bunlar 
sigara paketleri, kredi kartlar , baz  ambalajlar ve 
benzerleridir (1). 

 
 
 
 
 
 
Fibonacci say  dizisinin ve Alt n Oran’ n 

görüldü ü ve kullan ld  yerlerin tamam n  sizlere 
aktarmam z için oldukça kal n bir kitap ç karmam z 
gerekebilir. Bu bak mdan konuyu genel itibariyle net 
olarak aç klayabilecek düzeyde örnekledi imizi 

dü ünüyor ve son bir kullan m alan  olarak borsadan 
örnek vermek istiyorum. 

Fibonacci say lar n n bu alanda kullan m  
alan  4 grupta incelenebilir: Yay (arc), fan, geri alma 
çizgileri ve zaman bölgeleri. Fibonacci çal mas  olarak 
yorumlanan bu çal malar n yorumlanmas  hisse 
senetlerinin bu çizgilere yakla t nda e ilim 
de i ikli inde bulunaca  do rultusundad r. 

Konunun daha da aç klay c  olmas  aç s ndan 
zaman bölgeleri çal mas na bir örnek vermek 
istiyorum: 
 Burada önemli olan rakamlar n 1, 2, 3, 5, 8, 
13, 21, 34, 55... eklinde Fibonacci say  dizisinden 
olu arak bir dik çizgi serisi olu turmas d r. Bunun 
anlam  ise  a a daki grafikte görüldü ü gibi trendin 
bu noktalara geldi inde, belirgin de i imler 
göstermesidir. 
 A a daki örnekte, Dow Jones Industrial 
endeksi üzerine çizilen, Fibonacci zaman aral klar n  
görebilirsiniz. Görüldü ü gibi belirlenen zaman 
çizgilerine yak n yerlerde belirgin de i imler 
gözlenmektedir (bkz. ekil 7) (3). 

 

 
 
 
Görüldü ü gibi Fibonacci say  dizisinin ve 

Alt n Oran’ n kullan ld  ve do ada görüldü ü 
alanlar saymakla bitmiyor. te tam da bu yüzden, 
bugüne kadar bu konuda ara t rma ve inceleme 
yapm  bilim insanlar  ona Tanr ’n n dünyay  
yarat rken kulland  oran  kastetmek amac yla 
Kutsal Oran, lahi Oran benzetmesini yapm lard r. 
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