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Johdanto

Tiedettä ja matematiikkaa oli ennen kreikkalaisiakin. Vaikka kreikkalaiset tekivät
ja kehittivät tiedettä ja kulttuuria omalla uudella tavallaan, oli heillä kuitenkin pohjalla käytettävissään muiden tekemät vuosituhansien kehityksen tulokset. Antiikin
aikaan rajat eivät olleet suljettuja esteitä ja rohkeat ovat voineet matkustella ympäri tunnettua maailmaa tutustuen uusiin ajatuksiin, mutta sodilla on ollut myös
tieteeseen iso merkitys. Aleksanteri Suuren valloittaessa Kreikan lisäksi esimerkiksi Egyptin ja Mesopotamian avautui kreikkalaisille tieteilijöille ja filosofeille
mahdollisuus tutustua näiden aiempien kulttuurien saavutuksiin aiempaa helpommin, koota näitä tietoja yhteen omaan käyttöönsä ja jalostaa tätä tietoa
eteenpäin. Kreikkalaiset olivat hyviä koostamaan ja jäsentelemään tietoa sekä
myös luomaan uutta, mutta kaikkea hekään eivät tyhjästä keksineet.
Historian sanotaan olevan voittajien kirjoittamaa eikä tieteen historia tee tästä
poikkeusta. Kreikan klassiseen kauteen liitetään yleensä vahvasti nykyisen sivistyksen ja tieteen synty. Lukion historiassa kulttuurin ja tieteen historiaa käsittelevä kirja Kaikkien aikojen historia 4: Europpalaisen maailmankuvan kehitys
(Aalto et al. 2017) alkaa kreikkalaisten saavutuksista, joten sitä edeltävien kulttuurien saavutukset jäävät pimentoon. Silti muutama pieni maininta mesopotamialaisista löytyy, kun kirjaa lukee tarkasti. Yhdessä kohdassa kerrotaan luonnonfilosofi Thaleen ”välittäneen kreikkalaisille egyptiläisten ja babylonialaisten tekemiä havaintoja tähtitieteestä ja geometriasta”. Toisessa kohdassa puhutaan
Kreikan klassisen kauden (480-330 eaa.) lopusta, jossa mainitaan kreikkalaisten
saaneen oppia matematiikassa ja tähtitieteessä. Ei liene sattumaa, että molemmat maininnat liittyvät matemaattiseen osaamiseen, joten mesopotamialainen
matematiikka on ollut jotenkin poikkeuksellista.
Matematiikka on monella tapaa hyvä tieteen mittari, sillä on vaikea kuvitella lähes
mitään edistystä ilman lukuja, määriä ja laskutoimituksia. Matematiikan varhaisimpia kirjoittamattomia alkulähteitä on vaikea selvittää, mutta ensimmäisiä korkeakulttuureita, joiden matematiikkaa on kirjattu säilyneesti ylös, ovat juuri aiemmin mainitut egyptiläiset ja mesopotamialaiset. Kun vihdoin opittiin uudelleen
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egyptiläisiä hieroglyfejä ja mesopotamialaista nuolenpääkirjoitusta, on saatu selville näiden kulttuurien muinaisten matemaatikoiden kirjoitusten pohjalta viitteitä
siitä, millaisia asioita sen ajan tieteilijät ovat tienneet ja osanneet. Egyptiläiset
tekivät muistiinpanonsa papyrukselle, joista iso osa on vuosituhansien kuluessa
hajonnut, mutta eivät kaikki. Mesopotamialaiset puolestaan tekivät merkintänsä
paremmin aikaa kestäville savitauluille, jotka kuivattiin auringossa tai jopa poltettiin koviksi, minkä takia mesopotamialaisesta matematiikasta on saatu enemmän
tietoa kuin egyptiläisestä matematiikasta. Mesopotamialaisia savitauluja on löytynyt jopa yli 500 000 kappaletta, joista noin 300 voidaan laskea käsittelevän matematiikkaa (Maor 1998). Kuvassa 1 näkyy muutamia Vanhan Babylonian aikaisia savitauluja, jotka löytyivät muinaisesta asuinrakennuksesta. Näiden taulujen
avulla mesopotamialaisesta matematiikasta on saatu selvitettyä näin pitkän ajan
kulumisen jälkeen suhteellisen paljon tietoa. Tämän tiedon perusteella mesopotamialainen matematiikka on ollut paitsi egyptiläistä kehittyneempää myös persoonallisempaa ja sitä kautta kiinnostavampaa. Näiden seikkojen perusteella
tässä työssä tarkastellaan mesopotamialaista matematiikkaa, jota kutsutaan babylonialaiseksi matematiikaksi ja selvitetään, mitä kaikkea kreikkalaiset oppivat
mesopotamialaisilta. Babylonialaisen matematiikan tunnetun kauden voidaan
katsoa alkaneen 2000-luvun eaa. ensimmäisellä puoliskolla ja jatkuneen noin
ajanlaskun alkuun. Varsinainen Babylonian valtakunta oli menettänyt tässä kohtaa jo itsenäisyytensä, mutta babylonialaisen matematiikan vaikutus oli vielä merkittävää.
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Kuva 1. Babylonialaisia savitauluja Vanhan Babylonian ajalta (Pedersén 2011)
Kreikkalaisen matematiikan syntyyn vaadittiin Aristoteleen mukaan vapaiden
miesten luokka, joilla oli sopivasti vapaa-aikaa (Neugebauer 1969). Juuri tämä
kreikkalaisilla löytyi, sillä Kreikassa merkittävän osan töistä hoitivat orjat ja kansalaisten pieni eliitti käytti aikansa pohdiskellen ja filosofiaa harrastaen. Samalla
kreikkalaisilla oli sopivien ajattelijoiden lisäksi varsinkin Aleksanterin valloitusten
jälkeen käytätettävissään tietoa eri kulttuureista. Tällöin kreikkalaiset kykenivät
täydentämään aiempia matemaattisia saavutuksia ja he ottamaan ratkaisevan
askeleen, joka irrotti matematiikan kontekstistaan ja teki siitä oman erillisen tieteenalansa. Tätä askelta kreikkalaiset eivät olisi pystyneet ottamaan ilman babylonialaisten ja egyptiläisten matemaatikoiden tarjoamaa pohjaa. Joiltakin osin babylonialainen matematiikka oli jopa vielä loppuvaiheessakin modernimpaa kuin
kreikkalainen vastineensa. Babyloniassa matematiikka syntyi useimmiten jostain
käytännön tarpeesta ja oli siten sidoksissa johonkin muuhun tieteeseen tai ongelmaan. Babylonialaiset tunsivat monet matematiikan ja geometrian peruslauseet
jopa yli tuhat vuotta ennen kuin ne päätyivät kreikkalaisen matematiikan kulmakiviksi ja kreikkalaisten matemaatikoiden nimiin. Tässä työssä pohditaan myös
sitä, miten tämä siirtymä tapahtui ja mikä kaikki voidaan laskea babylonialaisten
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ja mikä kreikkalaisten ansioiksi. Pohdinnassa merkittävää on ymmärtää Mesopotamian historiaa ja merkitystä laajemminkin.
Babylonialaiset käyttivät niin sanottua seksagesimaalijärjestelmää eli kantalukuun 60 pohjautuvaa numerojärjestelmää. Tämä voi kuulostaa kuulostaa nykymatemaatikon korvaan ensikuulemalta kömpelöltä ja tässä tutkimuksessa pohditaan myös kyseisen järjestelmän merkitystä. Babylonialaisessa tieteessä astronomia oli matematiikan lisäksi toinen suurin ylpeyden aihe. Sitä on babylonialaisesta matematiikasta puhuttaessa vaikea jättää huomiotta, joten tässä työssä
tarkastellaan babylonialaista astronomiaa varsinaisen matematiikan rinnalla soveltuvin osin. Lisäksi selvitetään, onko seksagesimaalijärjestelmä vaikuttanut tapoihin jakaa ympyrän kehäkulma 360 asteeseen, tunti 60 minuuttiin ja minuutti
60 sekuntiin.
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Tutkimuksen tavoitteet

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia, miten babylonialainen matemaattinen
ajattelu erosi muiden kulttuurien matematiikasta. Toisena tavoitteena on tutkia,
millaisia saavutuksia babylonialainen matemaattinen tiede sai aikaan ja onnistui
erityisesti nykytieteen näkökulmasta. Sen lisäksi selvitetään, miten babylonialaisen matematiikan saavutukset ovat mahdollistaneet Kreikassa tapahtunutta matemaattista murrosta ja edistäneet matematiikan laajempaa kehitystä muutenkin.
Tutkimuksessa pohditaan myös onko babylonialaisen matematiikan piirteitä näkyvissä edelleen jossain matematiikassa ja yhteiskunnassamme.
Tämän työn tutkimuskysymykset ovat:
1. Mitkä olivat babylonialaisen matematiikan erityispiirteet ja ansiot?
2. Millä tavoin babylonialainen matematiikka on vaikuttanut matematiikan
myöhempään kehitykseen?
Näitä tutkimuskysymyksiä lähestytään tutkimalla erilaisia historiallisia lähteitä ja
näistä tehtyjä arvioita. Lisäksi vertaillaan babylonialaisen matematiikan saavutuksia ja muiden, erityisesti kreikkalaisten tieteilijöiden yhteyksiä Mesopotamiaan ja
tiedon siirtymäketjuja. Toisaalta pohditaan myös, mitä piirteitä babylonialaisesta
matematiikasta on nähtävillä jopa nykyään ja voivatko nämä piirteet periytyä babylonialaisesta tieteestä vai jostain muualta.
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Mesopotamia ja Babylonia

Mesopotamia eli Kaksoisvirranmaa on historiallinen alue Lähi-Idässä Välimeren
itäpuolella. Nimensä mukaisesti aluetta halkoo kaksi suurta jokea, Tigris ja Eufrat,
joiden ympäristössä on hyvin saatavilla hedelmällistä viljelysmaata. Nykyisin alue
on suurimmaksi osaksi Irakin, Syyrian ja Turkin hallussa. Kuvassa 2 näkyy Mesopotamian kartta, johon on merkitty alueen nykyiset valtiot ja tärkeitä muinaisia
kaupunkeja.

Kuva 2. Mesopotamia ja nykyiset valtiot (Wikipedia 2019c).
Mesopotamiassa oli asutusta jo noin 10 000 eaa, mutta maanviljelykseen ja pysyviin asumuksiin siirtyminen oli hidas prosessi. Alueen aiemmista ensimmäinen
tunnettu kansa, sumerit saapuivat Mesopotamiaan 3000-luvulla eaa. He keksivät
mm. pyörän sekä kirjoitustaidon ja rakensivat useita kaupunkeja, jotka alkoivat
käydä keskenään kauppaa ja vaurastua. Alun perin näitä kaupunkivaltioita johtivat pappiskuninkaat, mutta 3000-luvun eaa. loppupuolella kuninkaat syrjäyttivät
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uskonnollisen vallan ja kaupunkivaltiot alkoivat taistella toisiaan vastaan. Hetkellisesti jokin kaupunkivaltio saattoi saada johtoaseman, mutta vasta Akkadin valtakunta onnistui yhdistämään Mesopotamian yhden vallan alle noin 2350-2150
eaa. Tämän jälkeen kestävää valta-asemaa ei syntynyt seuraaviin vuosisatoihin
ja Mesopotamia oli usein hajaannuksen tilassa.
Akkadin valtakunnan aikana perustetiin pieni akkadilainen Babylonin kaupunki
Mesopotamian eteläosiin, josta tuli sekavien aikojen keskellä pieni kaupunkivaltio. Kaupunkivaltio kasvoi koko eteläistä Mesopotamiaa hallinneeksi Vanhan Babylonian valtakunnaksi kuningas Hammurabin johdolla 1700-luvulla eaa. Hammurabi, joka tunnetaan erityisesti vanhimmasta nykypäiviin selvinneestä lakikokoelmasta, valtasi merkittävän osan eteläistä Mesopotamiaa ja teki pääkaupungistaan Babylonista yhden alueen merkittävimmistä kaupungeista. Hammurabin
valloitukset ja Vanhan Babylonian merkittävimmät kaupungit näkyvät kuvassa 3.
Hammurabi myös siirsi Mesopotamian uskonnollisen keskuksen Babyloniin, teki
Babylonista pyhän kaupungin ja nosti Babylonin kaupunkijumalan Mardukin Mesopotamian tärkeimmäksi jumalaksi.
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Kuva 3. Vanha Babylonia ja Hammurabin valloitukset (Wikipedia 2019a).
Babylonialla ei ollut selkeitä helposti puolustettavia rajoja ja valtakunta alkoi rapistua nopeasti Hammurabin valtakauden loputtua. Vanha Babylonia kohtasi loppunsa noin 1600 eaa., jonka jälkeen valta Babyloniassa siirtyi kassiiteille, jotka
hallitsivat Babyloniaa 1595–1158 eaa. (Charpin 1995). Hallitsijoina kassiitit pyrkivät puuttumaan babylonialaisten asioihin mahdollisimman vähän sulautuen itse
valtakulttuuriin. Kassiittien kukistuttua valtaan nousivat taas babylonialaiset kuninkaat, jotka hallitsivat vaihtelevalla menestyksellä seuraavat vuosisadat. Babyloniaan virtasi etelästä Arabian aavikoilta puolibarbaarisia aramealaisia, jotka
ajoivat maan kaaokseen ja heikensivät Babyloniaa (Charpin 1995). Pohjoisessa
vahvistunut Assyrian valtakunta ei kärsinyt aramealaisten hyökkäyksistä ja näki
tilaisuutensa vallata Babylonian. Seuraavat vuosisadat Babylonia kapinoi jatkuvasti ollen välillä itsenäinen ja välillä osa Assyriaa.
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Assyrian viimeisen suuren hallitsijan kuoltua kaappasi Babyloniassa uusi hallitsija
Nabopolassar vallan perustaen Uus-Babylonian. Hänen johdollaan ja liittolaistensa kanssa Babylonia kaatoi Assyrian kokonaan 612 eaa. ja sai taas Mesopotamian valtansa alle (Baker 2012). Uus-Babylonian kukoistus oli huipussaan Nabopolassarin pojan Nebukadnessar II:n valtakauteen 604-562 eaa., jonka aikana
hän toteutti valtavia rakennusprojekteja erityisesti pääkaupunkiinsa Babyloniin,
mutta myös piti hallussaan Mesopotamian lisäksi myös Palestiinaa (Charpin
1995). Uus-Babylonian laajimmat alueet näkyvät kuvassa 4. Charpinin mukaan
Nebukadnessar pyrki kunnostamaan vanhoja temppeleitä ja palauttamaan vanhoja perinteitä. Tänä aikana Babylonista tuli mahdollisesti maailman suurin ja
mahtavin kaupunki (Chandler 1987). Uus-Babylonia ei ollut pitkäikäinen, sillä viimeinen babylonialainen kuningas kukistui 539 eaa. (Charpin 1995)

Kuva 4. Uus-Babylonian valtakunta laajimmillaan (Wikipedia 2019d).
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3.1 Babylonin myöhemmät vaiheet
Uus-Babylonia kaatui Persian Kyyros II:n vallatessa Babylonin 539 eaa (Charpin
1995). Tämä ei kuitenkaan koitunut Babylonin tuhoksi, vaan Kyyros II hyödynsi
kaupungin mahtavuutta tekemällä siitä yhden Persian pääkaupungeista
(Olmstead 1948). Vuonna 330 eaa. Aleksanteri Suuri valloitti Babylonin ja pian
lopun Persiasta (Charpin 1995). Aleksanterin kuollessa nuorena hänen valtakuntansa ajautui valtataisteluun ja hajosi osiin. Babylonian alueesta tuli osa Seleukidien valtakuntaa, joka muistutti alueeltaan aiempaa Persiaa. Sekeukidit siirsivät pääkaupunkinsa Babylonista uuteen kaupunkiin Seleukeiaan. Pääkaupungin siirron myötä osa Babylonin väestöstä seurasi mukana ja kaupunki menetti
merkitystään. Seleukidien jälkeen Babylonian alue oli osa Parthiaa ja sen jälkeen
Sassanidien valtakuntaa kunnes tuore islamilainen valtakunta valloitti alueen. Babylon ei enää toipunut aiemmasta aseman menetyksestä, vaan alkoi autioitua
200-luvulla eaa. Keskiaikaisissa arabikirjallisuudessa Babylon mainitaan enää
paikkana, josta saa kaivettua tiiltä (Pedersén 2011).

3.2 Mesopotamian merkitys
Mesopotamia on ihmiskunnan historiassa keskeinen paikka, sillä sitä pidetään
esimerkiksi maatalouden, kirjoitustaidon ja kaupunkien syntypaikkana. Sen ilmasto ja sieltä löytyneet kasvit sekä eläimet suosivat maanviljelyn kehitystä.
Maanviljely antoi mahdollisuuden osalle asukkaista keskittyä muuhunkin kuin
ruoan hankintaan, jolloin yhteiskunta alkoi kehittyä ensimmäisten seutujen joukossa. Mesopotamian keskeisen sijainnin takia alueelle oli levinnyt useita kasvija eläinlajeja, jotka helpottivat osaltaan maatalouden kehittymistä.
Keskeinen sijainti ja kasvavat rikkaudet toivat mukanaan kuitenkin rauhattomuutta. Kaksoisvirranmaan hedelmällinen alue on useita kertoja esimerkiksi Niilin vastaavan suistoalueen kokoinen. Toisin kuin Egyptissä alue ei ole mitenkään
erityisen eristäytynyt tai hyvin rajattu, vaan Mesopotamian reunamilla oli asuttua
tasankoa ja vuoristoseutua. Nouseva sivistys ja rikkaus houkuttelivat näiden ra-
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jaseutujen asukkaita johtaen toistuviin levottomuuksiin ja vallanvaihtoihin alueella. Mesopotamia sijaitsee muiden ensimmäisten jokilaaksojen korkeakulttuurien keskellä. Kuvassa 5 näkyvät varhaisten jokilaaksokulttuurien sijainnit, joista
Mesopotamia on vihreällä värillä Egyptin ja Harappanin eli Indus-kulttuurin välissä. Keskeisen sijaintinsa seurauksena eräs Mesopotamian tärkeimmistä vaurauden lähteistä oli kaupankäynti. Mesopotamian valtakunnat kävivät tiiviisti
kauppaa erityisesti Egyptin, mutta myös Indus-kulttuurin, sen seuraajien ja Välimeren valtioiden kanssa. Tieteen näkökulmasta keskeinen sijainti oli myös hyödyksi. Kaupankäynnin myötä mesopotamialaiset tieteelliset ja kulttuurilliset vaikutteet ovat voineet levitä jopa Intiaan ja Kiinaan asti. Samalla Mesopotamiaan
on saatu vaikutteita ja tietoa muilta kulttuureilta.

Kuva 5. Varhaisten jokilaaksokulttuurien sijainnit (Quora 2019).
Vaikka Babylonian kukoistuskaudet jäivät lopulta lyhyeksi, oli sen ajan loisto sitäkin suurempaa. Babylonin on arvioitu olleen mahdollisesti maailman suurin
kaupunki noin 1770-1670 eaa. ja uudestaan 612-320 eaa. (Chandler 1987) Sen
on sanottu myös olleen luultavasti ensimmäinen kaupunki, joka ylitti 200 000
asukkaan rajan (Chandler 1987). Ei liene liioiteltua väittää Babylonin olleen ai-
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kansa mahtavin kaupunki ja eräs maailman keskipisteistä. Jotain Babylonin mahdista kertoo myös se, että Aleksanteri Suuri vietti aikaa kaupungissa ja suunnitteli
mahdollisesti tekevänsä siitä valtakuntansa hallinnollisen keskuksen (Heckel
2008).
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4

Babylonialainen matematiikka

Mesopotamialaista matematiikkaa on tapana ollut kutsua babylonialaiseksi matematiikaksi tämä yhden alueen keskeisimmän valtakunnan mukaan, vaikka Mesopotamian alueella ja sen matematiikan kehitykseen vaikutti monia muita kansoja. Alueen kulttuuri oli kuitenkin riittävän yhtenäinen, että alueen kulttuurin ja
matematiikan voi niputtaa yhden nimen alle (Boyer 1991). Miksi juuri Babylonia
on noussut nimirooliin, on hyvä kysymys. Sumerit vaikuttivat alueella aiemmin ja
selvästi pidempään, Akkad oli alueen ensimmäinen valtakunta ja Assyrian valta
ulottui laajimmillaan Babyloniaa suuremmalle alueelle. (näihin lähteet) Babylonian valtakunnat olivat aikojensa suurvaltoja ja myös tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti kehittyneimpien joukossa. Sen menestys kiteytyy suuriin johtajiin Hammurabiin ja Nebudnessar II:een ja heidän saavutuksiinsa, kuten Hammurabin lakiin, yhteen maailman seitsemästä ihmeestä luettuun Babylonin riippuviin puutarhoihin sekä itse Babylonin kaupunkiin, joista nähdään kuvassa 6 hollantilaisen
taiteilijan Martin Heemskerckin näkemys Babylonista ja sen loistosta.
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Kuva 6. Martin Heemskerckin näkemys Babylonin riippuvista puutarhoista, takana Baabelin torni (Heemskerck n. 1500)
Eurooppalaisten ja erityisesti kristittyjen näkökulmasta katsottuna nousee esiin
toinenkin ajatus. Babylonia ja erityisesti sen pääkaupunki Babylon mainitaan useampaakin kertaan Raamatussa. Se oli aikansa mahtavin kaupunki ja paikka,
jonne Uus-Babylonian aikaan juutalaiset joutuivat vankeuteen. Vanha testamentti
on kirjoitettu juutalaisesta näkökulmasta, jolloin suuri Babylon mainitaan jatkuvasti negatiivisessa mielessä. Tieteen kristillisen ja eurooppakeskeisen pohjan
takia Babylon on luultavasti jäänyt elämään alueen tunnetuimpana valtakuntana,
jolloin alueen matematiikkakin on nimetty sen mukaan. Voidaan myös pohtia,
onko Vanhan testamentin Babyloniin liittämä negatiivisuus edistänyt sitä, ettei
Babylonialaisten saavutuksia ole aina haluttu nostaa esiin. Luultavasti merkittävämpää on kuitenkin ollut se, että kreikkalaiset voittajina ovat itse voineet kirjoittaa tieteen historian heille katsomallaan tavalla. Merkittävä vaikutus on luultavasti
ollut myös sillä, että kreikkalaiset ja kreikankieliset teokset toimivat tieteen merkkiteoksina antiikista renessanssin alkuun. Kreikka sai pitkään kestäneen aseman
tieteen kielenä babylonialaisten kirjoitusten painuessa unohduksiin.
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Parin viime vuosisadan aikana mesopotamialaiset saavutukset ovat nousseet uudestaan esiin arkeologisten kaivausten ansiosta ja samalla tietämys babylonialaisesta matematiikasta on kehittynyt. Jostain tuntemattomasta syystä babylonialaista matematiikkaa koskevat savitaulut ovat valtaosin joko Vanhan Babylonian
ajoilta noin 1800–1600 eaa. tai seleukidien ajalta noin 300–50 eaa. (Boyer 1991).
Näiden aikakausien välillä kirjoitustyyli on muuttunut sen verran selkeästi, että
tutkijoiden on ollut helppoa jakaa taulut näiden kahden aikakauden välille
(Neugebauer 1969). Myös sisältönsä puolesta babylonialaista matematiikkaa
koskevat savitaulut voitiin jakaa kahteen eri kategoriaan, joista toisessa olivat
menetelmiä kuvaavat taulut ja toisessa eräänlaiset ongelmalistat, joiden voidaan
ajatella olevan jonkinlaisia koulutehtäviä (Neugebauer 1969).

4.1 Babylonialaiset numerot
Babylonialainen numerojärjestelmä oli sekä omaperäinen, että yllättävän edistyksellinen. Muinaisessa Mesopotamiassa numeroita ei vielä ollut erotettu omaksi
objektikseen, vaan esimerkiksi savipalaa saatettiin kuvata yhdellä tötterön kuvalla, kymmentä savipalaa savipallolla ja kuuttakymmentä isolla tötteröllä. Jokaiselle laskettavalle asialle oli siis omat merkintänsä, ennen kuin varsinaiset yleispätevät pelkkää määrää kuvaavat numerot otettiin käyttöön, ilmeisesti sumerien
toimesta. Useissa kulttuureissa kuten myös Mesopotamian läheisessä ja aikalaisessa muinaisessa Egyptissä käytettiin kymmenjärjestelmää. Egyptiläisillä oli
oma merkkinsä ykkösille, kymmenille, sadoille ja tuhansille, joita toistettiin yhdestä yhdeksään kertaan, riippuen siitä mikä luku oli kyseessä. Hiukan myöhäisemmän kulttuurin, kreikkalaisten aakkosellinen numerojärjestelmä pohjautui
myös kymmenjärjestelmään. Siinä oli omat merkkinsä numeroille 1-9, 10, 20,
…90, 100, 200, …900 ja 1000, 2000, …9000, jne., joita yhdistelemällä saatiin
haluttu luku ilmaistua.
Babylonialainen numerojärjestelmä erottautuu aiemmin mainituista jo kantalukunsa perusteella, sillä se pohjautuu sumerien keksimään seksagesimaalijärjes-
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telmään eli 60-järjestelmään, jonka alijärjestelmänä oli nykyään tutumpi kymmenjärjestelmä. Babylonialaisten numerojärjestelmä eroa egyptiläisestä ja kreikkalaisesta järjestelmän pohjaluvun lisäksi siinä, ettei 59:ää isommille luvuille ollut omia
lukuja, vaan isommat luvut ilmaistiin luvun paikan perusteella. Luvut 1-59 toteutettiin toistamalla kahta eri merkkiä, toinen ykkösille ja toinen kymmenille, riittävän
monta kertaa. Tällöin kaikki luvut pystyttiin ilmaisemaan yhdistelemällä näitä 59
lukua tai kahta merkkiä sopivalla tavalla. Tilanteen hahmottaa paremmin seuraavan kuvan avulla. Ensimmäisenä kuvassa 7 on esitetty luvut väliltä 1-59, jotka
muodostuvat ykkösten ja kymmenien merkeistä.

Kuva 7. Babylonialaiset numerot 1-59 (Wikipedia 2019b).
Luvun suuruusluokan ilmaiseminen luvun paikan perusteella on käytössä myös
nykyisessä numerojärjestelmässämme. Babylonialaisten numerojärjestelmässä
oli myös se hienous, että sama paikkajärjestelmä mahdollisti myös desimaalilukujen esittämisen, jolloin babylonialaiset matemaatikot pystyivät laskemaan helposti muutenkin kuin pelkillä kokonaisluvuilla (Boyer 1991). Karrikoiden voidaan
todeta, että siinä missä egyptiläiset käyttivät kokonaislukuja ja yksikkömurtolukuja, pystyivät babylonialaiset operoimaan jo sujuvasti rationaaliluvuilla, mistä on
kiittäminen juuri heidän numerojärjestelmäänsä. Luku kuusikymmentä on huomattavasti monipuolisempi kuin luku kymmenen, sillä se on jaollinen kymmenellä
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eri tavalla (kahdella, kolmella, neljällä, viidellä, kuudella, kymmenellä, kahdellatoista, viidellätoista, kahdellakymmenellä ja kolmellakymmenellä) verrattuna kahdella tavalla jaolliseen kymmeneen (voidaan jakaa kahdella ja viidellä). Seksagesimaalijärjestelmän alkuperä on hämärän peitossa, mutta on arveltu, että se otettiin käyttöön tietoisesti juuri matemaattis-tieteellisistä syistä (Boyer 1991).
Koska babylonialaisten merkkien kirjoittaminen ei ole kovin kätevää, merkitään
niitä nykytekstissä laittamalla jokaisen numeron paikan väliin pilkku ja kirjoittamalla jokaisen paikan numero nykyään käyttämillämme arabialaisilla numeroilla.
Esimerkiksi luku 66 kirjoitetaan seksagesimaalijärjestelmällä 1,6 ja luku 4256
seksagesimaalijärjestelmällä 1,10,56. Jos luku ei ole kokonaisluku, käytetään ennen desimaaliosaa puolipilkkua. Esimerkiksi luku 4,4875 kirjoitettaisiin seksagesimaalijärjestelmällä 4;29,15. Näin myös tässä työssä esitetään seksagesimaalijärjestelmällä kirjoitetut luvut.
Vanhassa babylonialaisessa matematiikassa 1800–1600 eaa., aivan kuten muissakin sen ajan matemaattisissa teksteissä, nollaa ei vielä ollut keksitty, mutta luvun keskelle voitiin jättää tyhjä kohta, joka toimi nollan sijaan. Nollan puuttuminen
aiheutti mahdollisuuden erilaisiin tulkintoihin erityisesti silloin, kun nämä tyhjät
paikat jäivät luvun loppuun. Esimerkiksi tilanne, jossa piti tietää oliko luku 3600
vai 60 jätettiin lukijan tulkittavaksi ja piti päätellä asiayhteydestä. Luvun perässä
olevien nollien puutteen lisäksi tyhjät välit saattoivat aiheuttaa sekaannusta, jolloin ei voitu olla varmoja tarkoittaako seksagesimaaliluku 1,6 kymmenjärjestelmän lukua 66, 3960 vai 3606. Myöhemmissä seleukidien aikakaudelta olevista
tauluista on löydetty merkki nollalle luvun keskellä, mutta tätäkään nollaa ei tiedetä käytetyn luvun lopussa (Boyer 1991). Joskus luvun perään saatettiin kuitenkin ilmeisesti lisätä tekstinä tieto lukumääristä (esim. kuusikymmentä), jotta suuruusluokka olisi helpommin hahmotettavissa (Fowler 1998).
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4.2 Babylonialainen lähestymistapa matematiikkaan
Joskus on mainittu, ettei ennen kreikkalaista aikaa matematiikkaa tehty matematiikan itsensä vuoksi. Babylonian tapauksessa tämä on osin totta, mutta ei täysin
ja iso osa matematiikan kehityksestä tapahtui jonkin muun ongelmanratkaisua
vaativan toiminnan vaatimuksesta (Boyer 1991). Babylonian talous perustui isolta
osin kaupankäyntiin ja matematiikkaa kehittyi esimerkiksi tätä tarvetta varten. Babyloniassa suoritettiin myös erilaisia isoja rakennusprojekteja ja babylonialaiset
astronomit olivat edistyksellisiä (Charpin 1995). Lisäksi babylonialainen talousjärjestelmä käytti korkoja lainaamisen yhteydessä (Homer 1963). Nämä kaikki
paitsi vaativat matemaattista osaamista, myös kehittivät sitä.
Mesopotamialaisessa kulttuurissa arvostettiin henkilöihin perustumatonta traditiota yksilöllisen luovuuden sijaan, mikä näkyi esimerkiksi siinä, että mesopotamialaisen kirjallisuuden suurimmatkin teokset merkittiin jumalien tai historiallisten
hahmojen nimiin (Robson 2002). Tässä babylonialainen matematiikka eroaa
myöhemmästä matemaattisesta perinteestä, jossa lauseet ja tulokset nimettiin
aihetta kehittäneiden matemaatikoiden mukaan. Laskutoimitukset eivät rajoittuneet pelkästään yhteen-, vähennys, kerto- ja jakolaskuihin, vaan babylonialaiset
ratkaisivat monenlaisia yhtälöitä ja ongelmia (Knuth 1972). Nykymatematiikkaan
verrattuna heidän laskemisensa oli kuitenkin melko erilaista, sillä babylonialaiset
lähestyivät ongelmia toteuttamalla askel askeleelta eteneviä toimenpidelistoja
(Knuth 1972). Symbolisen ratkaisun sijaan babylonialainen ratkaisutapa oli ennemminkin lähempänä algoritmin toteuttamista. Tämä oli varmasti sidoksissa siihen, että babylonialainen matematiikka painottui usein enemmän numeeriseen
algebraan kuin ongelman geometrisen merkityksen pohtimiseen (Knuth 1972).
Algoritmeja suoritettaessa oli babylonialaisille itse prosessi tärkeämpää kuin numeerinen tulos ja on löydetty merkkejä tilanteesta, jossa esimerkiksi ykkösellä
kertominen suoritettiin orjallisesti eikä sivutettu turhana, kuten nykyään usein tehdään (Neugebauer 1969). Babylonialaisten algoritmien tarkoitus ei ole pelkästään ratkaista joku tietty ongelma juuri näillä luvuilla, vaan enemmän olla yleisiä
ohjeita, joita voidaan hyödyntää laajemman ongelmajoukon ratkaisemisessa ja
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vaikka ratkaisuohjeissa on näkyvillä numeroita, on niiden tarkoitus olla lähinnä
esimerkkejä (Knuth 1972). Toisin sanoen varsinainen algoritmi esitellään esimerkin ja esimerkkilukujen kautta. Hyvänä esimerkkinä tyypillisestä babylonialaisesta
algoritmista voidaan käyttää Knuthin esittämää, eräästä taulusta löytynyttä ratkaisutapaa geometriselle ongelmalle, jossa ratkaistaan säiliön pohjan ala. Tätä
voidaan käyttää hyvänä esimerkkinä tyypillisestä babylonialaisesta algoritmista.
Knuth on kommentoinut algoritmia suluissa kirjoitetuin kommentein, jotka on
tässä myös säästetty. Luvut on esitetty alkuperäisellä seksagesimaalijärjestelmällä. Algoritmit loppuvat tyypillisesti lauseeseen: ”Tämä on menetelmä.”, joka
löytyy usein tauluista jokaisen osion lopusta (Knuth 1972).
Knuthin esittämä algoritmin kuvaus, suluissa kommentit:
Suorakulmainen säiliö.
Korkeus on 3,20 ja tilavuus 27,46,40.
Pituus ylittää leveyden 50:llä.
(Tavoitteena on löytää pituus ja leveys.)
Sinun tulee ottaa korkeuden 3,20 käänteisluku saaden 18.
Kerro tämä tilavuudella 27,46,40 saaden 8,20.
(Tämä on pituus kertaa leveys, jolloin ongelma on enää löytää x ja y niin,
että x – y = 50 ja x * y = 8,20. Seuraavaksi käytetään toistuvasti esiintyvää
babylonialaista metodia).
Ota puolet 50:stä, korota se neliöön ja saa 10,25.
Lisää 8,20 ja saat 8,30,25.
(Muista tässä kohtaa pilkun paikka. 50 tarkoittaa

ja 8,20 tarkoittaa 8 .

Täytyy huomioida tavallisten säiliöiden koko.)
Neliöjuuri on 2,55.
Ota näitä kaksi, lisää toiseen 25 ja vähennä toisesta sama 25.
Näet, että 3,20 (3 ) on pituus ja 2,30 (2 ) on leveys.
Tämä on menetelmä.
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Aivan kuten edellisessäkin esimerkissä, babylonialaisessa matematiikassa käänteisluvut olivat tärkeässä roolissa (Fowler 1998). Varsinaista jakolaskua babylonialaiset eivät tunteneet tai käyttäneet, vaan jakolaskun tullessa vastaan suoritettiin kertolasku jakajan käänteisluvulla. On löydetty kymmeniä tauluja, joissa on
listattu käänteislukuja, kuten taulukossa 1. Taulukot olivat babylonialaisessa matematiikassa tärkeässä roolissa itse laskutoimituksia suoritettaessa ja vaikka taulukkoarvoissa oli välejä, osasivat babylonialaiset interpoloida arvoja näistä väleistä (Boyer 1991). Vanhan Babylonian aikaset vastalukutaulut olivat kompaktimpia ja sisälsivät vähemmän lukuja, kun taas seleukidien ajan taulukot olivat
selvästi laajempia, mikä saattoi johtua kehittyvän astronomian tarpeista (Neugebauer 1969).
Taulukko 1. Esimerkkejä tavallisimmista babylonialaisista käänteisluvuista
(Knuth 1972).
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6
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36
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4
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4.3 Babylonialaisen matematiikan saavutukset
Karrikoiden voidaan todeta egyptiläisten käyttäneen kokonaislukuja ja yksikkömurtolukuja, kun taas babylonialaiset operoivat jo sujuvasti rationaaliluvuilla.
Babylonialaiset tunsivat monia perustavaa laatua olevia matemaattisia tuloksia.
Näistä tunnetuimpia ovat mm. √2 approksimaatiot, π:n likiarvo 3 ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen. Arkeologisissa kaivauksissa löydetyistä babylonialaisista matematiikkaa koskevista savitauluista suurin osa on jo Vanhan Babylonian ajalta (Neugebauer 1969). Huomionarvoista on myös se, että suurin osa
babylonialaisen matematiikan merkittävistä tuloksista on jo mainittu Vanhan Babylonian aikaisissa tauluissa, suurimpana merkittävänä on poikkeuksena luvun
sisällä käytetty nolla (Boyer 1991). Neugebauer esittää arvion siitä, että usein
menestyksekäs matemaattinen kulttuuri kehittyy nopeasti pari sataa vuotta, jonka
jälkeen seuraa pidempi pysähtyneisyyden kausi, mikä sopisi myös babylonialaisesta matematiikasta tehtyihin havaintoihin. Seleukdien ajan babylonialaisen matematiikan saavutukset olivat sidoksissa astronomiaan, jossa babylonialaiset olivat tunnettuja osaamisestaan.
Eräässä tunnetuimmista babylonialaisista savitauluista on pyöreä taulu nimeltään
YBC7289, jossa kuva neliöstä diagonaaleineen. Diagonaalien viereen on kirjattu
luvut 30, 1,24,51,10 ja 42,25,35, kuten kuvasta X nähdään. Näistä 30 on seksagesimaalijärjestelmässä luvun 2 käänteisluku, 1,24,51,10 approksimaatio luvulle
√2 ja 42,25,35 approksimaatio luvulle

√

. Tämä taulu on arvioiden mukaan mah-

dollisesti toisen vuosituhannen eaa. alkupuolella jonkun oppilaan harjoitustehtävä tai osa sitä (Fowler 1998). Jos lasketaan tälle √2 approksimaatiolle likiarvo
tutummalla kymmenjärjestelmällä, saadaan 1 +
poikkeaa tarkasta arvosta noin 4 ∗ 10

+

+

= 1,4142 …, joka

eli melko vähän. Tämä approksimaatio

lienee alun perin jonkun muun kuin kirjoittajan tekemä, jolloin tarkkaa alkuperää
ei tiedetä, mutta siitä on esitetty erilaisia arvioita (Fowler 1998). Myös esimerkiksi
Ptolemaios käytti tätä samaa approksimaatiota noin kaksi tuhatta vuotta sitten
matematiikan ja astronomian merkkiteoksessa Almagest (Neugebauer 1969).
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Babylonialaiset tunsivat kuitenkin yleisen algoritmin neliöjuurten laskemiseen.
Kunnia tämän algoritmin keksimisestä on myöhemmin annettu Arkhytaalle (428365 eaa.) tai Aleksandrian Heronille (100 jaa.), mutta sitä on myös kutsuttu Newtonin algoritmiksi (Boyer 1991). Itse algoritmista on useampia versioita: pintapuolisemmin √𝑁 =
√𝑎 = 𝑥, jossa 𝑥

(𝑎 − 𝐵) ≈ 𝑎 −
=

𝑥 +

(Fowler 1998) tai nykyisemmässä muodossa
(Kosheva 2009). Algoritmissa lähdetään liik-

keelle jonkinlaisesta alkuarvauksesta ja tarkennetaan korjaustermin avulla arvausta. Tätä voidaan toistaa tarvittaessa useampia kierroksia, jolloin likiarvo tarkentuu. Babylonialaisten algoritmi on hämmästyttävän tehokas ja edelleen merkityksellinen, sillä tietokoneet käyttävät sitä vieläkin pääsääntöisesti neliöjuurten
likiarvojen laskemiseen (Kosheleva 2009).
4.3.1 Babylonialainen geometria
Babylonialaiset eivät pitäneet geometriaa matematiikan varsinaisena osana,
vaan heidän mielestään se oli sovellettua aritmetiikkaa tai algebraa, jossa lukuja
liitettiin kuvioihin (Boyer 1991). Babylonialaisessa ajatusmaailmassa geometrialla ei ollut varsinaista merkitystä ja laskemisessa ei ollut esimerkiksi väliä, jaettiinko tehtävässä rahaa vai pinta-alaa (Neugebauer 1969). Geometriset ongelmat
ratkaistiin näin algebrallisin menetelmin ilman varsinaista geometrista näkökulmaa. Babylonialaiset tunsivat monet yleiset säännöt alojen ja tilavuuksien mittaamiseen, kuten monikulmioiden alojen laskemiseen tai neliöpohjaisen katkaistun
pyramidin tilavuuden, mutta usein käytettiin erilaisia likiarvoja antavia menetelmiä
(Dicks 1959). Myös yhdenmuotoisten kappaleiden käsite oli luultavasti babylonialaisille tuttu (Boyer 1991). Tunnetuimpia yksittäisistä babylonialaisten geometrisista saavutuksista on Pythagoraan lauseen tunteminen, sekä geometriassa on
todistajansa Thaleen mukaan nimetty lause, joka sanoo, että jos kolmion yksi
sivu on ympyrän halkaisijalla ja yksi kärjistä ympyrän kehällä, on tämä kulma aina
suora. Tämä lause oli babylonialaisten tiedossa jo tuhat vuotta ennen Thaleen
syntymää (Maor 1998).
Babylonialaisten Pythagoraan lauseen osaamiseen liittyy kuvassa X näkyvä savitaulu Plimpton 322, joka on eräs tunnetuimmista muinaisista matemaattisista
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esineistä. Kirjoitustyylin ja muotoilun perusteella se on ajoitettu jonnekin vuoden
1800 eaa. paikkeille eli samalle aikakaudelle kuin YBC7289 (Robson 2002). Sen
arvoja voidaan tarkastella hyödyntämällä kuvan 8 suorakulmaista kolmiota.
Plimpton 322:ssa on 15 riviä lukuja neljässä sarakkeessa, joista ensimmäisestä
sarakkeesta puuttuu reunasta osa ja viimeinen neljäs sarake kertoo rivinumeron.
Toisen sarakkeen arvot sopivat suorakulmaisen kolmion lyhyen sivun b ja kolmannen sarakkeen arvot hypotenuusan c pituuksiksi. Ensimmäisessä sarakkeessa on joko ollut hypotenuusan pituus jaettuna kolmannen pidemmän sivun
pituudella korotettuna toiseen potenssiin tai lyhemmän sivun pituus jaettuna pidemmän sivun pituudella korotettuna toiseen potenssiin eli joko

tai

.

Nämä sivut on esitetty tarkemmin kuvan 9 suorakulmaisen kolmion avulla. On
mahdollista, että savitaulusta irronnut osa sisälsi taulukoituna myös kolmannen
sivun ja vaikka näin ei olisikaan ollut, on varmaa, että babylonialaiset olisivat
osanneet laskea sen (Neugebauer 1969). Siitä miten ja mihin tarkoitukseen taulu
on muodostettu, on esitetty erilaisia teorioita (Robson 2002). Algoritmia, jolla
nämä kolmen numeron ryhmät on muodostettu, ei ole kuitenkaan voitu suoraan
selvittää (Maor 1998). Taulu käytännössä näyttää babylonialaisten matemaatikkojen olleen aikaansa edellä ja tunteneen kolmion sivujen pituuksien välisen suhteen eli teorian Pythagoraan lauseen takana yli tuhat vuotta ennen lauseelle nimensä antaneen Pythagoraan syntymää.
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Kuva 8. Plimpton 322 (Wikipedia 2019e).

Kuva 9. Plimpton 322:n arvot suorakulmaisen kolmion avulla. Ensimmäinen sarake kuvaa arvoja

tai

, toinen sarake b ja kolmas sarake c.

Babylonialaisten savitaulujen tutkiminen nostaa esiin myös kulttuurillisia eroja,
joita ei välttämättä tulisi ajatelleeksi. Meidän piirtäessä kolmion, on se yleensä
vaakatasossa ylöspäin osoittaen, kun taas babylonialaiset kolmiot olivat järjes-
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täen teräviä ja osoittavat oikealle (Robson 2002). Tämä osoittaa sen, että matematiikka ei ole kulttuurista vapaa tiede ja voi osaltaan selittää sitä, miksi Plimpton
322:ssa ei ole taulukoituna yksinkertaisesti sivuja a, b ja c vaan kolmas sarake
on jotain muuta. Toinen hyvä geometrinen kulttuuriero on löydettävissä kuvassa
10 esiintyvästä pienestä savitaulusta YBC 7302, joka on pyöreä ja sisältää luvut
3, 9 ja 45. Näistä luvuista 3 kuvaa ympyrän piiriä, 9 piirin neliötä ja 45 on 0;45 eli
ympyrän ala. Tämän perusteella voidaan päätellä babylonialaisten lähestyneen
ympyrän pinta-alaa kaavalla 𝐴 =

, jossa p on ympyrän piiri (Robson 2002).

Vaikka tässä mahdollisesti koulutehtävässä käytettiin piille likiarvoa 3, on löydetty
todisteita, että babylonialaisilla oli tiedossaan jo Vanhan Babylonian aikana myös
sama tarkempi arvo 3

kuin egyptiläisillä (Romano 1993).

Kuva 10. YBC 7302 (Robson 2002).
4.3.2 Babylonialainen astronomia
Babylonia ei ollut mitenkään ihanteellinen paikka astronomisille havainnoille, sillä
se sijaitsee kuivien autiomaiden ympäröimänä. Tällöin toistuvat hiekkamyrskyt
haittasivat havainnointia erityisesti horisontin lähellä, jossa tehdyt havainnot olivat kriittisiä mm. kuukausia määriteltäessä. Babylonialaisten tekemien havaintojen tarkkuutta on joskus ylistetty, mutta niiden laatu ei todellisuudessa ole kovin
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korkea (Neugebauer 1969). Babylonialaisen astronomian suurimmat ansiot olivat
ennemmin matemaattisissa malleissa.
Vanhan Babylonian jälkeen babylonialaisessa tieteessä tapahtui merkittävää
edistystä erityisesti astronomiassa, josta babylonialainen tiede on tunnettu. Astronomista havainnointia oli tehty jo aiemminkin samaan tapaan kuin Egyptissä eli
melko amatöörimäisesti ja satunnaisesti, mutta Ptolemaioksen mukaan Babylonialaiset alkoivat merkitä muistiin pimennyksiä säännöllisesti noin 750 eaa. alkaen ja laajensivat havainnointia taivaankappaleiden liikkeisiin (Neugebauer
1969). Näiden havaintojen pohjalta he kehittivät luultavasti melko nopealla tahdilla 500 eaa. aikoihin matemaattisen mallin, jolla voitiin ennustaa kuun liikkeitä
ja jota laajennettiin koskemaan myös planeettoja pisimmälle kehittyneessä muodossaan noin 300 eaa. aikoihin (Neugebauer 1969). Tätä teoriaa kehitettiin edelleen seuraavien vuosisatojen aikana ja sitä sovellettiin myös muihin taivaankappaleisiin, jolloin babylonialainen astronomia oli maailman kärkeä. Eräs tämän ennustavan mallin näkyvimmistä saavutuksista oli 19-vuotinen kuukalenteri, joka oli
400-luvulla eaa. jo laajalti käytössä ja vuosi sai tarkemman määritelmän (Toomer
1988). Siinä tasattiin kuun liikkeen mukaisten kuukausien jättämä vajaus täydentämällä osalle vuosista 13. kuukausi, mutta ei ole tarkkoja tietoja siitä, mille vuosille babylonialaiset lisäsivät 13. kuukauden, sillä ilmeisesti se päätettiin aina erikseen johtavien tieteilijöiden toimesta (Neugebauer 1969). Meton esitteli kreikkalaisilla tämän 19-vuotisen kuukalenterin melko pian sen jälkeen, kun babylonialaiset olivat ottaneet sen käyttöön, joten on perusteltua olettaa, että hän oppi sen
babylonialaisilta (Toomer 1988). Tämä sama kalenteri toimii edelleen pohjana
nykyisille kuukalentereille, mutta nykyiselle kalenterille pohjan loivat kuitenkin babylonialaisten sijaan egyptiläiset. Babylonialaisen kalenterin seuratessa orjallisesti kuuta muodostivat egyptiläiset 365 päivän mittaisen vuosikalenterin asettamalla 12 kappaletta 30 päivän kuukausia ja vuoden loppuun viisi ylimääräistä
päivää (Neugebauer 1969).
Taivaankappaleiden liikkeen ennustamiseen käytetyt menetelmät olivat ehkä
eräitä antiikin tieteen hienoimmista saavutuksista, joiden arvoa lisää myös se,
että babylonialaiset joutuivat tekemään havainnot hyvin alkeellisella tekniikalla
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esimerkiksi ilman mitään kaukoputkia (Saggs 1962). Babylonialaista dokumentoinnit tähtien ja planeettojen liikkeistä sekä auringon ja kuun pimennyksistä vaativat osaamista taivaankannen kulmaetäisyyksistä (Maor 1998). Babylonialaiset
käyttivät myös ilmeisesti eräänlaista Fourier-analyysiä laskiessaan taivaankappaleiden liikkeitä ja muodostaessaan niistä efemeridejä (Neugebauer 1969).
Efemeridit ovat taulukoita, jotka kertovat taivaankappaleiden koordinaatit tiettyinä
päivinä ja aikoina. Astronomien tietämys kulmaetäisyyksistä mahdollisti gnomonin, eräänlaisen aurinkokellon keksimisen Babyloniassa. Siinä on toimintaperiaatteena olla jokin pystytanko, jonka varjon pituudesta pystyttiin katsomaan aika.
Herodotus kertoo kreikkalaisten oppineen gnomonien käytön babylonialaisilta
(Maor 1998).
Hiukan samaan tapaan kuin matemaattiset tekstit on jaettu menetelmäteksteihin
ja ongelmateksteihin, on astronomiset tekstit jaettu kahtia menetelmiin ja efemerideihin. Matemaattisesta näkökulmasta erityisen kiinnostavat menetelmätekstit
ovat vahingoittuneita ja niiden tekninen kieli ei ole avautunut tutkijoille, jolloin tarkkoja menetelmiä ei ole pystytty selvittämään (Neugebauer 1969). Tällöin tietoja
babylonialaisten astronomian myöhemmistä saavutuksista on saatu lähinnä
efemeridien kautta.
Jotain menetelmiin liittyvää on kuitenkin löydetty Neugebauerin teoksen jälkeen,
sillä viime aikoina on saatu todisteita siitä, että babylonialaiset ymmärsivät geometriaa aiemmin kuin oletettiin ja osasivat käsitellä kappaleita abstraktin matemaattisesti. Babylonista seleukidien vallan ajalta olevissa tauluissa on kuvattu
ohjeet Jupiterin paikan laskemiseen käyttäen radan kuvaajan alle muodostettujen
puolisuunnikkaiden pinta-alaa. Tämän laskutavan syntypaikkana ja -aikana pidettiin alun perin 1300-luvun Oxfordia, jolloin babylonialaiset olisivat olleet vähintään 1400 vuotta aikaansa edellä. (Ossendrjiver 2016)
4.3.3 Babylonialaiset ja yhtälöt
Babylonialaiset osasivat ratkaista yhtälöitä siirtelemällä termejä yhtälön toiselle
puolelle lisäämällä molemmille puolille lukuja tai kertomalla puolet yhtä suurilla
luvuilla, poistaa murtolukuja ja supistaa lauseita. He eivät merkinneet muuttujia
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ja suureita kirjaimilla, vaan käyttivät esimerkiksi niiden paikalla termejä, pituus,
leveys, korkeus tai tilavuus tilanteen mukaan. Tällöin käytetyt termit eivät välttämättä enää laskutoimitusten jälkeen kuvanneet sitä, mitä sanalla varsinaisesti
tarkoitetaan ja pituuksia voitiin esimerkiksi laskea yhteen tilavuuksien kanssa.
Babylonialaisista teksteistä on löytynyt myös kuvaus yhtälöryhmän ratkaisemisesta. (Boyer 1991)
Babylonialaiset osasivat hyödyntää ja laskea tehokkaasti toisen asteen yhtälöitä
sekä tunsivat koulumatematiikastakin tutun toisen asteen yhtälön ratkaisukaavan. Boyerin mukaan eräässä tekstissä babylonialaiset muuttivat yhtälön 11𝑥 +
7𝑥 = 6; 15 standardimuotoon 𝑥 + 𝑝𝑥 = 𝑞 kertomalla molemmat puolet luvulla 11
saaden (11𝑥) + 7 ∗ 11𝑥 = 1,8; 45 ja sijoittamalla y = 11x. Tämä ratkaistiin tutulla
kaavalla 𝑦 =

+ 𝑞 − . Tässä voidaan nostaa esiin edistyksellisenä algeb-

rallinen sijoituksen käyttö.
Babylonialaiset ratkaisivat yksinkertaisimpia kolmannen asteen yhtälöitä muotoa
𝑥 = 𝑎 tyylilleen uskollisesti taulukoiden avulla aivan kuten myös vajaita standardimuotoisia yhtälöitä eli muotoa 𝑥 + 𝑥 = 𝑎. Yleisempää muotoa 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 𝑐
olevissa yhtälöissä babylonialaiset käyttivät samaa toisen asteen yhtälöistä tuttua
sijoitusmenetelmää, jolla yhtälö saatiin muotoon 𝑥 + 𝑥 = 𝑎. Ei ole todisteita
siitä, ovatko babylonailaiset matemaatikot onnistuneet muuttamaan nelitermisen
muotoa 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0 olevan yhtälön ratkaistavaan muotoon, mutta
heidän käyttämillään työkaluilla ja tietämyksellä se ei ole ollut mahdotonta. (Boyer
1991)
4.3.4 Babylonialaisen matematiikan heikkouksia
Babylonialaisessa matematiikassa oli vahvuuksien ja edistyneiden piirteiden lisäksi heikkouksia. Heidän tyylinsä opettaa ja esittää asiat toimintaohjeina ja esimerkkeinä jättää auki sen, osasivatko he muodostaa yleisiä sääntöjä. Toisaalta
voidaan ajatella, ettei babylonialainen matematiikka olisi voinut päästä näin pitkälle ilman, että matemaatikot ymmärtäisivät vähintään mielessään näitä yleisiä
sääntöjä, joita myös heidän esittämänsä esimerkit noudattivat. Hiukan samaan
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tapaan jo aiemmin mainittu muuttujien symbolien puute lienee myös haitannut
kehitystä. Muita olennaisia puutteita voidaan katsoa olleen äärettömyyden käsitteen puute sekä se, ettei babylonialaisessa matematiikassa tehty eroa tarkan arvon ja likiarvon välillä ja se, etteivät babylonialaiset lähteneet pohtimaan äärettömyyteen liittyviä ongelmia (Boyer 1991). Lopulta voidaan todeta, että vaikka babylonialaiset olivat osin todella taitavia, he eivät päässeet koskaan täysin yli esitieteellisestä ajattelutavastaan (Neugebauer 1969). Voidaan myös katsoa, etteivät he koskaan päässeet irrationaalilukujen puolelle, vaan sen askeleen ottivat
vasta kreikkalaiset matemaatikot.
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5

Babylonialaisen matematiikan perintö

Babylonialainen matematiikka oli vuosituhansia unohduksissa, mutta sen perintö
vaikuttaa osaltaan nykymatematiikassa taustalla. Asian tarkempaa tutkimista voidaan lähestyä pohtimalla babylonialaisen matematiikan edistyksellisimpiä saavutuksia, erityispiirteitä sekä yleistä tiedon kulkeutumista. Kreikkalaiset olivat vierailleet Lähi-idässä ja Mesopotamiassa vuosisatoja matkustavaisina, palkkasotureina ja kauppiaina, mutta vaikka he ihailivatkin alueen monumentteja ja erilaisia
yksittäisiä saavutuksia, eivät he ymmärtäneet kovin syvällisesti paikallista kulttuuria tai osanneet lukea nuolenpääkirjoitusta (Burstein 1978). Mahdollisuus oppia babylonialaisen matematiikan ja tieteen saavutuksia oli kreikkalaisilla olemassa, mutta rajoittavana tekijänä oli kieli sekä halveksiva asenne muita kulttuureja kohtaan. Aleksanterin myötä kreikkalaiset hallitsijat pääsivät valtaan, mutta
muuten tilanne muuttui hämmentävän vähän ja babylonialaista tiedettä ei mitenkään automaattisesti hyödynnetty. Tiedon siirtyminen oli hidasta ja kulki luultavasti muutamien ihmisten kautta, jotka osasivat hyödyntää babylonialaisen matematiikan ja astronomian saavutuksia.
Tiedonkulun lisäksi kielillä on oma merkittävä roolinsa unohduksessa ja muistamisessa. Vanhassa Babyloniassa puhuttiin ja käytettiin akkadin kielen murretta
vanhaa babyloniaa. Uus-Babyloniassa edelleen tieteessä käytetyn akkadin murteen myöhäisbabylonian murteen rinnalle oli noussut aramea, jota käytettiin puhekielenä. Persian valtauksen jälkeen akkadin käyttö vähentyi entisestään ja
Aleksanterin vallatessa Babylonin akkadi oli enää kirjoitettu kieli, josta viimeiset
merkit on löydetty ensimmäiseltä vuosisadalta jaa. (Huehnergard 2004). Tämän
jälkeen babylonialaisten tekstien tuntemus katosi melkein kahdeksi tuhanneksi
vuodeksi. Kreikan kielelle ei käynyt samaa, vaan kreikan osaaminen jatkui varsinkin klassista kreikkaa ihannoineessa Bysantissa, jossa haluttiin erityisesti pitää kirjakieli lähellä merkkiteosten alkuperäistä kieltä muinaiskreikkaa (Hakkarainen 2008). Akkadin kielen kuoltua kaikki jälkipolville siirtynyt tieto kulki siis kreikankielisten tai mahdollisesti arameankielisten teosten kautta.
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Babylonialaisten aikaansaannokset löydettiin uudelleen 1800-luvun lopulla, jolloin esimerkiksi Babylonin rauniot löydettiin uudelleen. Pelkät savitaulut eivät olisi
auttaneet mitään ilman, että niittä osattaisiin kääntää, mutta onneksi arkeologit
löysivät akkadin kielen avaimen. Entisen Persian alueella nykyisessä Iranissa sijaitsee Behistunin monumentti, jossa korkealle vuorenrinteeseen oli kaiverrettu
500-luvulla eaa. kohokuva Persian kuninkaasta sekä kirjoitusta kolmella kielellä,
vanhaksi persiaksi, elamiksi ja akkadiksi. Muinaisten uskonnollisten kirjoitusten
avulla vanha persia saatiin käännettyä ja sitä hyödyntäen myös babyloniassa
käytetty nuolenpääkirjoituksella kirjoitettu akkadin murre avautui tutkijoille 1800luvun jälkipuoliskolla (Renfrew 1990). Behistunin monumentti toimi babylonin kielelle akkadille vastaavalla tavalla, kuin Rosettan kivi muinaisille egyptiläisille kirjoituksille. Näin babylonialaisia tekstejä pystyttiin jälleen arvioimaan lähes kahden
tuhannen vuoden tauon jälkeen.

5.1 Babylonialaisen matematiikan tiedon siirtyminen
Babylonian alueen siirryttyä Persian ja Aleksanterin kautta seleukideille alkoi Babylon menettää myös tieteellistä painoarvoaan. Vaikka alueen pääkaupungin
asema ja osa babylonialaisista olikin siirtynyt pois ja Mesopotamian merkitys oli
muutenkin heikennyt, oli Babyloniassa edelleen merkittävää tietoa ja osaamista.
Savitaululöydöt seleukdien kaudelta todistavat sen, ettei babylonialainen tieteellinen ja matemaattinen osaaminen ollut hävinnyt minnekään yli sen reilun tuhannen vuoden aikana, jolta ei ole tehty löytöjä (Boyer 1991). Alueen siirtyessä persialaisten, seleukidien, parthialaisten ja sassadien kautta arabeille voidaan olettaa myös jotain perinteistä ja tieteellisestä traditiosta siirtyneen nuorelle ja levittäytyvälle Arabivaltiolle. Niin seleukidien pääkaupunki Seleukeia, parthialaisten
ja sasanidien pääkaupunki Ktesifon ja arabien pitkäaikainen pääkaupunki Bagdad sijaitsivat Babylonian alueella muutama kymmenen kilometrin päässä Babylonista. Näistä todennäköisesti aikansa suurimman kaupungin asemassa ovat olleet Ktesifon ja Bagdad, jonka koko oli suurimmillaan luultavasti jopa yli miljoona
asukasta 900-luvulla, ollen Arabivaltion ja tieteellisen kehityksen keskus (Chan-
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dler 1987). Babylonian alueella oli siis edelleen merkittävää painoarvoa Babylonin jälkeenkin. Kuitenkin tätä ennen noin 600 eaa. alkoi muutenkin matematiikan
kehityksen keskus siirtyä Mesopotamiasta kohti Kreikkaa (Boyer 1991). Tiedonkulun kannalta onkin syytä tarkastella näihin aikoihin eläneiden kreikkalaisen matematiikan alullepanijoiden Thaleen ja Pythagoraan saavutuksia sillä tässä lienee
mahdollinen murroskohta, jonka aikaan tapahtunut tiedonsiirto on voinut olla
kaikkein merkityksellisintä.
Eräs merkittävä asia tieteen kannalta on varmasti se, että itse Babylon vaihtoi
omistajaa ilman, että kaupunkia tuhottiin. Toisin kuin vaikka kävi Aleksandrialle
ja sen kuuluisalle kirjastolle vuosisatoja myöhemmin Julius Caesarin hyökätessä.
Seleukidien ajan löydöt paljastavat sen, että babylonialainen matematiikka oli
edelleen voimissaan viimeisinä vuosisatoina eaa. Tällöin Babyloniassa vierailleet
matemaatikot ovat teoriassa päässeet tutustumaan eläviin matemaatikkoihin, eivätkä ainoastaan nähneet savitauluja kirjastoissa. Jostain syystä kreikkalaisia tieteilijöitä tutkittaessa vierailut ja opiskelua Egyptissä mainitaan useammin, kuin
mitään Mesopotamiaan viittaavaa ja tämä saattaa viitata siihen, että Egypti on
ollut kreikkalaismielisempi ja vähemmän eksoottinen kohde.
Oma vaikutuksensa kehityksen kulun selvittelyssä on merkittävillä klassikkoteoksilla, sillä ne usein syrjäyttävät muut teokset ja tutkimukset vaikeuttaen näiden
säilymistä jälkipolville. Tällaisia teoksia ovet Eukleideen 300-luvulla eaa. laatima
geometrian oppikirja Elementa ja Ptolemaioksen 100 jaa. julkaistu astronomian
merkkiteos Almagest. Erityisesti antiikin Kreikan kukoistuskauden lopulla kirjoitettu Almagest tiivistää koko aikakauden tähtitieteen saavutukset yhteen, jolloin
synteesin aiempia vaiheita ja esimerkiksi babylonialaisia ja kreikkalaisia vaikutteita on enää vaikeampi erottaa toisistaan. Elementa puolestaan on kirjoitettu selvästi aiemmin tällä aikakaudella, jolloin sen edeltäviä vaiheita on helpompi selvittää. Vaikka se on luonteeltaan hyvin pitkälti kreikkalaisen matematiikan tulos, voidaan siitäkin erityisesti toisesta kirjasta nähdä babylonialaista alkuperää (Friberg
2007).
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On vaikea selvittää sitä, kuinka paljon kreikkalaisia tieteilijöitä pääsi vierailemaan
Babyloniassa eri aikoina. Historioitsija Herodotos ei mainitse kirjoituksissaan babylonialaista kirjallisuutta, historiaa tai tiedettä, joten kovin suuresti babylonialainen kulttuuri ei ole ollut esillä. Myöskään babylonialaisten seksagesimaalijärjestelmä ei ollut kreikkalaisille tuttu ennen Hipparkhosta (Toomer 1988). Tällöin voidaan pitää todennäköisenä, että tiedot babylonialaisesta matematiikasta olivat
muutenkin siinä vaiheessa olemattomia. Kreikkalaisten sanotaan pitäneen kaikkia muita kansoja barbaareina, josta nousee kaksi ajatusta: heitä eivät kiinnostaneet barbaarien vähempiarvoisiksi koetut saavutukset ja jos näiltä barbaareilta
opittiin jotain, saatettiin se helpommin mieltää omaksi saavutukseksi. Näiden piirteiden takia jäljittämisestä on tullut vaikeampaa. Tässä työssä ongelmaa lähestytään tutkimalla matematiikan kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä murrosvaiheessa, jossa matemaattisen kehityksen keskus siirtyi babylonialaisesta matematiikasta kreikkalaiseen. Kiinnostavia henkilöitä ovat ensimmäiset kreikkalaiset
matemaatikot Thales ja Pythagoras, joiden toimista kuitenkin lopulta tiedetään
jopa vähemmän kuin yli tuhat vuotta vanhemmasta babylonialaisesta matematiikasta (Boyer 1991). Muita mielenkiintoisia tieteilijöitä ovat seksagesimaalijärjestelmän kreikkalaiseen tieteeseen erityisesti astronomiaan ottanut Hipparkhos
sekä kreikkalaiselle alueelle muuttanut babylonialainen astronomi Berossos. Heidän kauttaan tutkitaan lisää mahdollista matemaattisen tiedon siirtymistä babylonialaisilta kreikkalaisille.
5.1.1 Thaleen ja Pythagoraan babylonialaiset juuret
Kreikkalaista 600- ja 500-lukujen eaa. taitteessa elänyttä Thalesta pidetään ensimmäisenä filosofina ja geometrian luojana. Väite, että kreikkalaiset loivat itse
geometrian, on esitetty aikana, jolloin babylonialaisesta matematiikasta ei ollut
saatavilla tietoa, mutta silti Thaleen vaikutus matematiikalle on voinut olla merkittävä (Fletcher 1982). Hän eli samoihin aikoihin Uus-Babylonian valtakunnan kukoistuksen kanssa, joka oli myös aika, jolloin matemaattisen kehityksen keskus
alkoi liikkua Mesopotamiasta kohti kreikkalaisia alueita. Tunnetuimpana saavutuksenaan hänen sanotaan esittäneen Thaleen lauseena tunnetun väitteen ja perimätiedon mukaan myös todistaneen sen. Tämän ensimmäisenä todistamisen

34
seurauksena häntä on pidetty myös ensimmäisenä matemaatikkona ja geometrian deduktiivisen rakenteen kehittäjänä. Thaleen lauseen todistuksesta tai mistään työstä ei ole jäänyt mitään tietoa, joten ei voida olla varmoja olivatko ne vain
hiukan tarkempia piirustuksia vai nykymatemaattisen käsityksen mukaisia todistuksia (Boyer 1991).
Muutenkin tiedot Thaleesta ovat rajallisia ja siksi myös tietoihin hänen matemaattisista ansioistaan pitää suhtautua varauksella (Boyer 1991). Ainoa varma tieto
Thaleesta oli se, että hänen asuinpaikkansa oli Miletos (Dicks 1959). Miletos sijaitsee nykyisen Turkin alueella paikassa, josta Thaleen olisi ollut helppoa myös
vierailla Babyloniassa, mutta myös paikassa, jossa babylonialaiset ovat voineet
vierailla (McKirahan 2011). Eräs tunnetuin häntä koskeva tarina väittää hänen
ennustaneen auringonpimennyksen Kreikassa babylonilaisilta opituin menetelmin, mutta babylonialaisilla ei vielä tuohon aikaan ollut menetelmää auringonpimennysten ennustamiseen eikä myöhemmin kehitetty menetelmä ollut siirrettävissä eri leveyspiirille, joten tämä väite vie osaltaan uskottavuutta muiltakin väitteiltä (Neugebauer 1969). Vanhin tunnettu Thalesta koskeva viittaus kertoo Thaleen vierailleen Egyptissä ja tuoneen sieltä oppia Kreikkaan (Boyer 1991). Häntä
pidettiin egyptiläisten ja kaldealaisten eli babylonialaisten oppilaana, mikä lienee
hyvinkin todennäköistä (Feldman 1996). Yhteyttä babylonialaiseen ja egyptiläiseen matematiikkaan on syytä epäillä, sillä Thaleen lause ja muut hänen kerrotut
saavutuksensa, kuten yhdenmuotoisten kolmioiden käyttö, olivat tunnettuja babylonialaisessa matematiikassa. Voidaan yleisestikin sanoa, että babylonialainen
ja egyptiläinen matematiikka olivat tähän aikaan kreikkalaista matematiikkaa kehittyneempää (Dicks 1959). Vaikka kreikkalaiset antavat ymmärtää näiden saavutusten olevan nimenomaan Thaleen ansiota, ovat hänen mahdolliset ansionsa
olleet todennäköisemmin asioiden järjestämisessä (Boyer 1991). Myöskään Thaleen seuraajien saavutusten perusteella ei ole syytä olettaa Thaleen käyttäneen
vielä kovin kehittyneitä käsitteitä.
Toinen vähintään yhtä tunnettu ja legendaarinen matemaatikko ja filosofi oli 500luvulla eaa. elänyt Pythagoras. Hänen sanotaan matkustelleen Egyptissä ja Mesopotamiassa, joissa hän oppi matemaattisen ja astronomisen tiedon lisäksi pal-
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jon uskonnollisia ja kulttuurillisia asioita ennen asettumistaan Krotoniin eteläisessä Italiassa (McKirahan 2011). Hän perusti kulttia muistuttaneen numeroita
palvoneen salaseuran, jonka toiminta oli kollektiivista, eikä sen saavutuksia osoitettu suoraan kenenkään ansioiksi (Boyer 1991). Voidaan pohtia, innostiko babylonialaisten taito käsitellä numeroita tämän salaseuran perustamiseen. Aivan kuten antiikin lähteet pitävän Thalesta Thaleen lauseen keskijänä, pitivät he Pythagorasta Pythagoraan lauseen keksijänä. Silti tämäkin lause oli ollut babylonialaisen matematiikan tiedossa yli tuhat vuotta ja todennäköisesti Pythagoras lähinnä
vei tiedon lauseesta kreikkalaisille (McKirahan 2011). Tiedetään, että Pythagoraan elämästä kirjoitettiin useampiakin teoksia, mutta ne kaikki ovat kadonneet,
jolloin aivan kuten Thaleenkin kohdalla, myös hänen tekemisistään on hyvin vähän varmaa tietoa (Boyer 1991).
Tarinat Thaleen ja Pythagoraan saavutuksista ovat Neugebauerin mielestään
epäuskottavia ja kuulostavat vasta jälkikäteen luoduilta. Ne näyttävät aivan siltä,
kuin ne olisi rakennettu sen tarpeen mukaan, mitä myöhempien aikojen tutkijat
ovat pitäneet aksiomaattisena matematiikan kehittymisenä. Todellisuudessa palasia harvemmin löydetään juuri oikeassa järjestyksessä. Toinen mielenkiintoinen
seikka on se, että näiden kreikkalaisen kukoistuskauden legendaaristen matemaatikkojen saavuttama tieto oli ollut olemassa jo vuosisatoja. Tosin tämä oli
vielä todistamattomassa muodossa ja ei löydy myöskään todisteita siitä, että
kreikkalaiset olisivat itsekään todistaneet näitä tässä vaiheessa. Esimerkiksi vielä
400- ja 300-lukujen taitteessa elänyt aikansa johtava matemaatikko Arkhytas ei
pitänyt geometrisiä todistuksia riittävinä, vaan vaati aina aritmeettisia todisteita.
Tämä jättää sellaisen mielikuvan, ettei varhainen kreikkalainen matematiikka ja
geometria ollutkaan ihan niin kehittynyttä kuin myöhemmät polvet ovat antaneet
ymmärtää. (Neugebauer 1969)
5.1.2 Berossos yritti sivistää kreikkalaisia
Babylonialaisilla ei ollut tapana nostaa tieteen tekijöitä esiin henkilöinä, mutta seleukidien aikana tästä on poikkeuksia. Aleksanterin vallatessa Mesopotamian
kreikkalaisilla oli hyvin epämääräinen käsitys paikallisesta kulttuurista, jota jotkut
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pyrkivät aktiivisesti muuttamaan ja saamaan mesopotamialaiselle kulttuurille arvostusta (Burstein 1978). Eräs babylonialainen, joka pyrki sivistämään uusia valtaapitäviä, oli babylonialainen astronomi Berossos, jonka tunnetuin teos oli Mesopotamian historiaa ja kulttuuria koskeva Babyloniaca. Kuitenkin meitä kiinnostavampi osuus on hänen siirtymisensä Babylonista Kosin saarelle, jonne hän perusti astrologiakoulun (Burstein 1978). Babylonissa hän oli omien sanojensa alun
perin toiminut Belin eli Mardukin myöhemmän ilmentymän pappina, jolloin hän
pääsi käsiksi babylonialaisen tieteen ja osaamisen ytimeen (Komoróczy 1973).
Syitä Berossoksen lähtöön pääkaupungin aseman menettäneestä Babylonista ei
tiedetä varmasti, mutta saattaa olla, että seleukidien tapa hallita ja mahdollinen
turhautuminen siitä, ettei hänen teoksensa vaikuttanut hallitsijaan, saivat hänet
lähtemään maasta (Burstein 1978). Lopulta hän kuitenkin päätyi kilpailevan valtakunnan hallinnassa olleelle Kosille, omaksui mesopotamialaisten tapojen lisäksi kreikkalaiset tavat ja alkoi ilmeisesti ensimmäisenä pitää kreikkalaisille oppitunteja babylonialaisesta astrologiasta (Burstein 1978).
Babylonica jäi ilmeisesti julkaisunsa aikaan varsin vähälle huomiolle, vaikka myöhemmät historioitsijat ovat sitä käyttäneetkin omien teostensa tukena (Komoróczy 1973). Hiukan samaan tapaan Berossoksen elämän myöhemmistä vaiheistaan eikä hänen koulustaan ole säilynyt oikeastaan mitään tietoja. Hänen kirjoituksiaan ja opetuksiaan ei pidetty niin merkittävinä, että hänestä olisi tullut erityisen mainittava henkilö. Merkittävää on kuitenkin se, että Berossoksen ansiosta
kreikkalaisilla oli nyt tarjolla babylonialaista tietoa heidän omalla kielellään.
Vaikka hän opettikin historiallisten lähteiden mukaan astrologiaa eikä astronomiaa, olivat nämä kaksi vuosien 750 eaa. ja 50 eaa. välillä vasta eriytymässä
toisistaan (Rogers 1998). Vasta kreikkalainen perinne kehitti astrologiaa kohti nykyistä mystistä muotoaan ja horoskoopit keksittiin 300-luvun eaa. paikkeilla
(Neugebauer 1969). Berossoksen kirjoitusten säilyneet osat eivät sisällä lainkaan
matemaattista astronomiaa, joten emme kuitenkaan voi sanoa mitään varmaa
hänen opetuksiensa sisällöstä.
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5.1.3 Hipparkhos ja babylonialainen astronomia
Ensimmäisen vuosituhanteen eaa. puolivälin jälkeen babylonialainen astronomia
oli harvinaisen edistyksellistä ja tiiviisti sidoksissa matematiikkaan ja matemaattiseen ajatteluun. Kreikkalainen astrologinen matematiikka perustui vahvasti geometriaan ja erosi yllättävän paljon babylonialaisesta aritmetiikkaan perustuvasta
astronomiasta, minkä vuoksi tiedon siirtymistä on ollut helpompi seurata. Babylonialaiset tekivät systemaattisia havaintoja ennen kreikkalaisia, jolloin babylonialaiset havainnot olivat laajempia ja kreikassa haluttuja. Babylonialaisen astronomisen perinteen siirtyminen näyttää henkilöityvän harvinaisen vahvasti yhteen
mieheen, Hipparkhokseen. Sitä, onko hän saanut vaikutteita toista sataa vuotta
ennen häntä eläneestä Berossoksesta, ei tiedetä.
Hipparkhos vaikuttaa muuttaneen kreikkalaisen astronomian suunnan ja kaikki
kreikkalaisen hyötyminen babylonialaisesta astronomiasta näyttää kanavoituneen hänen kauttaan. Eräs merkittävä todiste on se, että kreikkalaisessa astronomiassa ei käytetty aritmeettisia menetelmiä ennen Hipparkhosta ja hyvin vähän hänen jälkeensä. Tämä viittaa vahvasti siihen, että Hipparkhos kävi itse henkilökohtaisesti Babylonissa keräämässä tietoa. Hän ei pelkästään kopioinut babylonialaisen tieteen tiivistettyjä tuloksia, vaan käytti aikaa keräten systemaattisesti havaintoja kreikkalaisia astronomeja varten ja opetellen babylonialaisten tieteilijöiden menetelmiä. Hipparkhosta pidetään siten ensimmäisenä, joka käytti
hyödykseen laajemmin babylonialaista osaamista ja matemaattisia malleja.
Omissa tutkimuksissaan hän operoi yleensä kreikkalaisten tekniikoiden mukaan,
mutta joutui usein turvautumaan vaikeissa tilanteissa babylonialaiseen laskentaan. (Toomer 1988)
Kreikkalainen astronomia ennen Hipparkhosta oli hyvin teoreettista, toisin kuin
babylonialainen astronomia, jonka painopiste oli matemaattisia malleja hyödyntävässä tulevien havaintojen ennustamisessa. Hipparkhoksen ymmärrettyä babylonialaisten voivan aritmeettisesti ennustaa taivaankappaleiden liikkeitä, keksi
Hipparkhos, että kreikkalaisten geometrisillä menetelmillä voidaan toimia samoin.
Babylonialaiset muuttivat siis työllään kreikkalaisten ajattelua. Hänen myötään
myös kreikkalainen astronomia muutti suuntaansa kohti ennustavaa tiedettä ja
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kreikkalaiset tieteilijät pääsivät hyödyntämään babylonialaisia havaintoja. (Toomer 1988)
Hipparkhoksen merkittävyys jälkipolville korostuu erityisesti siinä, että hänen ajatuksensa muodostivat pohjan Almagestille. Hipparkhos kuten myös Almagestin
luonut Ptolemaios hyödynsivät töissään babylonialaisten edellisillä vuosisadoilla
tekemiä tähtitieteellisiä havaintoja, käyttivät hyödykseen babylonialaisen matematiikan tietoutta ja jopa suorittivät laskutoimitukset seksagesimaalijärjestelmällä
(Robson 2002). Huomionarvoista on myös se, että Almagestissa seksagesimaalijärjestelmää käytetään vain murtoluvuissa ja kokonaisluvut lasketaan kreikkalaisten oman numerojärjestelmän mukaan (Neugebauer 1969). Hipparkhos oli
siis merkittävä linkki babylonialaisen ja kreikkalaisen astronomian sekä matematiikan välillä ja näyttää hyötyneen asemastaan myös niin, että jälkipolvet ovat laskeneet hänen ansioikseen myös babylonialaisen tieteen saavutuksia. Esimerkiksi
hänen merkittävät tuloksensa kuun kiertoaikojen pituuksien vertailusta eivät syntyneet vertailemalla pimennyksistä kerättyjä havaintoja, vaan kopioimalla suoraan tarkkoja babylonialaisten laskemia tekemiä taulukoita, joita on löytynyt seleukidien ajan Babylonista (Kugler 1900). Hipparkhoksen ansioksi nämä kiertoajat väittää tosin jälleen Ptolemaioksen Almagest, jossa on muutenkin kyseenalaisesti tunnettu epäselvyyksistä siinä, mitkä keksinnöt ja tiedot ovat kenenkin
alun perin kehittämiä (Newton 1979).

5.2 Babylonialaisen matematiikan myöhempi vaikutus
Miten babylonialainen matematiikka on sitten vaikuttanut matematiikan ja muiden
tieteiden kehittymiseen? Babylonialaisen matematiikan vaikutuksia nykymaailmaan ja matematiikkaan voidaan lähteä etsimään sen suurimmista vahvuuksista
ja erityispiirteistä, kuten seksagesimaalijärjestelmästä. Ei ole tiedossa, että mikään muu kulttuuri olisi käyttänyt samaa kantalukua 60, joten on perusteltua selvittää, mikä yhteys babylonialaisella matematiikalla on ympyrän jakamiseen 360
asteeseen sekä tunnin ja minuutin jakamiseen 60 osaan. Näitä jakoja käsitellään
seuraavissa alaluvuissa.
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Vaikka nykyisestä näkökulmasta järjestelmän kantaluku onkin erikoinen, osoittautui numerojärjestelmä kiistatta yllättävän edistykselliseksi ja käteväksi tieteellisen kehityksen kannalta. Siinä missä kreikkalaiset loivat pohjan nykyiselle geometrialle, olivat babylonialaiset kiistattomia lukujen mestareita. Tästä on useita
esimerkkejä. Esimerkiksi Theon kirjoitti Ptolemaioksen seksagesimaalijärjestelmällä tekemistä laskuista pitkiä selityksiä, joita jo 2000 aiemmin elänyt babylonialainen matemaatikko olisi pitänyt aivan tavallisina (Neugebauer 1969). Voidaan perustellusti sanoa, että babylonialaiset olivat antiikin taitavimpia laskijoita.
Kantaluvun 60 edut eivät ole siirtyneet nykyään käytettävää kymmenjärjestelmään.
Sitä huomattavasti merkittävämpi ominaisuus oli edistyksellinen lukujen paikkajärjestelmä, joka mahdollisti aivan yhtä tehokkaan laskemisen niin kokonaisluvuilla kuin desimaaliluvuillakin. Paikkajärjestelmä on tunnetusti nykyisin niin olennainen osa käyttämiämme arabialaisia numeroita, että on vaikea kuvitella pärjäämistä ilman sitä. Tässä työssä ei tarkemmin pureuduta siihen, miten arabialaiset
numerot ovat kehittyneet, mutta läheisessä Mesopotamiassa ensimmäisenä käytetty paikkajärjestelmä on varmasti vaikuttanut kehitykseen.
Babylonialainen matematiikka on myös näyttänyt voimansa siinä, että tunnetut
astronomit Hipparkhos ja Ptolemaios siirtyivät käyttämään kreikkalaisilla vähemmän tunnettua seksagesimaalijärjestelmää omissa töissään tarvitessaan parempaa laskutehoa. Vaikka he käyttivätkin seksagesimaalijärjestelmää vain desimaalilukujen kohdalla, on kokonaista seksagesimaalijärjestelmää käytetty esimerkiksi Nicolaus Kopernikuksen ja piin likiarvoa laskeneen Jamshīd al-Kāshīn
toimesta vielä 1400- ja 1500-luvuilla (Neugebauer 1969).
Babylonialainen lukujen hallitseminen, laskuteho ja se, etteivät babylonialaiset
tehneet eroa tarkan arvon ja likiarvon välille, ohjasivat kehitystä kohti erilaisia algoritmeja, joista esille voidaan nostaa toisen asteen yhtälön ratkaiseminen, niin
sanottu Newtonin algoritmi sekä melko hyvä likiarvo √2:lle. Samalla he löysivät
myös perustavanlaatuisia geometrisiä tuloksia, kuten Pythagoraan ja Thaleen
lauseet, jotka tasoittivat tietä kreikkalaisen matematiikan geometrian nousulle.
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Vaikka kaikki näistä yksittäisistä likiarvoista ja algoritmeista eivät suoraan säilyneet, voidaan niidenkin sanoa varmasti edistäneen laskutehoa ja tarjonneen seuraaville sukupolville työkaluja laskemiseen. Alkuperiä pohdittaessa tehdään
yleensä yleistys, että kreikkalaisessa matematiikassa erityisesti geometria on
heidän omaa ansiotaan, samoin irrationaalilukuja koskevat osat ja varhainen integrointiin liittyvä teoria, mutta iso osa numeraalisesta teoriasta ja geometrinen
algebra olisivat babylonialaista alkuperää (Neugebauer 1969). Tämä pitää pääpiirteissään paikkansa, mutta pitää muistaa juuri babylonialaisten vaikutus geometrian syntyyn.
Babylonialainen vaikutus myöhempään matematiikkaan näkyy myös Heron Aleksandrialaisen töiden kautta. Alun perin osaa hänen teksteistään luultiin jotenkin
taantuneeksi kreikkalaiseksi geometriaksi, mutta tämä onkin myöhemmin paljastunut ennemminkin babylonialaissävytteiseksi numeeriseksi ajatteluksi. Osa Heronin teksteistä päätyi pitkälti muuttumattomana Muhammad ibn Musa al-Khwarizmin kuuluisiin teoksiin. Neugebauerin mukaan vastaavia esimerkkejä löytyy
useita babylonialaisen sekä kreikkalaisen tai arabialaisen matematiikan väliltä,
eikä tämä välttämättä ole edes tietoista lainaamista, vaan luonnollista vaikutteiden siirtymistä matematiikan kehittyessä. Tämä ei myöskään tarkoita suoraan
sitä, että kellään näistä kirjoittajista olisi ollut enää käytössään babylonialaisia kirjoituksia, vaan kuvaa tiedon ja tradition periytymistä sukupolvilta ja kulttuureilta
toiselle. (Neugebauer 1969)
5.2.1 Ympyrän 360 astetta
Ympyrän jako 360 asteeseen ei noudata suoraan kantalukua 60, mutta on silti
helposti yhdistettävissä seksagesimaalijärjestelmään. Toisaalta myös vuoden
365 päivää on hyvin lähellä lukua 360, joten tämä voi olla yhdistelmä vuoden
päivien määrää ja seksagesimaalijärjestelmän käyttöä. Astronomia oli Babyloniassa tärkeässä roolissa matematiikan kehityksen kannalta ja 360 astetta on lähempänä kantalukua 60 kuin 10. Alkuperä sopisi siis seksagesimaalijärjestelmään ennakkoasetelman puolesta.
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Jäljitettäessä ympyröiden historiaa taaksepäin päädytään 100-luvulla Aleksandriassa vaikuttaneeseen matemaatikkoon Ptolemaiokseen ja hänen tunnetuimpaan teokseensa Almagestiin. Siinä ympyrän jänteitä käsittelevissä luvuissa X ja
XI Ptolemaios jakaa ympyrän 360 asteeseen (Maor 1998). Ilmeisesti babylonialaisen seksagesimaalijärjestelmän laskuteho osoitti ylivoimaisuutensa näiden
laskujen kanssa ja soveltui muutenkin babylonialaiseen perinteeseen pohjautuvaan astronomiaan. Kuvassa 11 esitetään yksinkertaistettu versio Almagestistä
löytyneeseen kuvioon, jolla on laskettu Kuun näennäistä asemaa. Kuten kuvasta
nähdään, ovat ympyrät ja kulmat olleet keskeisiä näissä laskelmissa. Almagestiin
Ptolemaioksen omat tieteelliset ansiot on asetettu kyseenalaisiksi jo 1800-luvulla
ja hänen epäillään käyttäneen surutta hyväkseen ja plagioineen osia esimerkiksi
vuosisatoja aiemmin eläneen Hipparkhoksen työstä sekä keksineen tuloksia
omien väitteidensä tueksi (Newton 1979). Hipparkhoksen omat teokset ovat kadonneet, mutta ilmeisesti hänen seksagesimaalijärjestelmällä tekemänsä laskelmat ja 360 asteen ympyrä päätyivät sellaisenaan Almagestiin (Newton 1979).
Näyttää siltä, että 360 asteinen ympyrä on otettu matematiikassa käyttöön erityisesti Hipparkhoksen jännetaulukoiden seurauksena tai että tämä jako periytyisi
Hipparkhoksen aikalaisen Hypsikleen mahdollisesti babylonialaista alkuperää
olevasta käytännöstä jakaa päivä 360 osaan teoksessa De ascencionibus (Boyer
1991). Hypsikleen ja Hipparkhoksen piirien välillä on ollut yhteys ja onkin hyvin
mahdollista, että Hypsikles on päätynyt käyttämään 360 astetta Hipparkhoksen
takia, joka puolestaan on pohjannut ratkaisunsa babylonialaiseen perinteeseen
(Toomer 1988).
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Kuva 11. Almagestista yksinkertaistettu versio tavasta laskea kuun näennäinen
asema (Sidoli 2014).
Hypsikleen elämästä ei ole paljoa tietoa ja siksi hänen yhteyksiään Babyloniaan
on vaikea arvioida. Hänen aikalaisensa Hipparkhoksen yhteydet babylonialaiseen tieteeseen ovat kuitenkin selkeät, jolloin on perusteltua väittää hänen käyttäneen 360 asteista ympyrää babylonialaisen astronomian traditioiden pohjalta.
Hipparkhokselta tämä tapa on jatkanut suoraan Ptolemaiokselle ja Almagestiin.
Almagest on tieteellisestä arveluttavuudestaan huolimatta ollut aikoinaan teoksena niin merkittävä, että se toimi kaiken tähtitieteen perusteoksena Kopernikuksen mallin hyväksymiseen asti ja siksi siinä tehdyt valinnat ovat toimineet nykyjärjestelmän pohjana. Sen vaikutus on ollut niin suuri, että intialaiset, muslimit ja
eurooppalaiset astronomit käyttivät kaikki samaa tapaa jakaa ympyrä 360 asteeseen ja nämä asteet aina seksagesimaalijärjestelmän mukaisiin osiin (Neugebauer 1969). Suorasta kulmasta yritettiin tehdä 100 asteinen ja sitä kautta ympyrästä 400 asteinen Ranskan vallankumouksen yhteydessä, jotta nämä sopisivat
paremmin SI-järjestelmään, mutta tämä yritys ei kerännyt laajaa suosiota (O’Connor 2001).
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5.2.2 Minuutin ja tunnin jakaminen 60 osaan
Toinen seksagesimaalijärjestelmään helposti yhdistettävä piirre on tapa jakaa
tunnit ja minuutin 60 osaan. Ympyrän lisäksi ajan mittaaminen on kiinteästi yhteydessä babylonialaisille vahvaan astronomiaan. Jo Herodotos kertoo kreikkalaisten oppineen babylonialaisilta päivän jakamisen kahteentoista osaan (McKirahan 2011). Laskennallisessa mielessä babylonialaiset jakoivat seksagesimaalijärjestelmän mukaisesti päivän 60 osaan, jotka jakautuivat 60 osaan jne. (Holford-Strevens 2005).
Alun perin babylonialaiset jakoivat 12 osaan vain päivän, mutta myöhemmin he
tekivät saman myös yölle. Babylonialaisten päivä alkoi auringonlaskusta ja sekä
päivä että yö olivat molemmat jaettu kolmeen osioon, joista jokainen oli jaettu
neljään pienempään osaan (Holford-Strevens 2005). Tapa jakaa päivä ja yö 12
osaan oli ilmeisesti egyptiläistä alkuperää (Neugebauer 1969). Koska päivän ja
yön pituus vaihteli, vaihtelivat myös tuntien pituudet. Babylonialaisten jälkeen
kreikkalaiset astronomit mahdollisesti Hipparkhoksen johdolla jakoivat päivän 24
yhtä pitkään tuntiin, jotka jokainen jakautuivat 15 osaan käyttäen samaa termistöä kuin ympyrän kaaren tapauksessa, sillä näin myös päivä jakautui 360 osaan
(Holford-Strevens 2005). Vaihtelevat tuntien pituudet olivat laskennallisesti hankalia, mutta siirtyminen tasatunteihin oli vaikeaa käytettäessä aurinkokelloja.
Tässä vaiheessa ajan mittaaminen oli vielä melko epätarkkaa, eikä kovin lyhyiden aikojen käyttö ollut järkevää.
Myöhemmin latinankielisissä tuntia lyhemmistä ajoista käytettiin sanaa minutum
4 min, 6 min tai 24 min yhteydessä, mutta ei koskaan nykyisen minuutin pituisesta
ajasta puhuttaessa (Holford-Strevens 2005). Minutum on suora käännös minuutista. Keskiajalla tuntia alettiin jakaa seksagesimaalijärjestelmän mukaan osiin
ensin primae minutae, sitten secundae minutae ja sitten tertiae minutae, jakaen
aikaa aivan kuten Almagestissa jaetaan ympyrän kaarta (Holford-Strevens 2005).
Primae minutae on ollut siis nykyisen minuutin mittainen samalla kun sekunnin
mittainen secundae minutae on antanut sekunnille ilmeisesti myös nimensä.
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Vuodessa olevien päivien määrä on luonnon säätelemä, mutta nykyinen päivien
jako osiin tuntuu si-järjestelmän näkökulmasta hiukan oudolta. Ranskan vallankumouksen yhteydessä myös aikajärjestelmää yritettiin alistaa kymmenjärjestelmään paremmin sopivaksi, jolloin päivä jaettiin 10 tuntiin, joista jokainen jakautui
100 minuuttiin ja minuutit 100 sekuntiin (Holford-Strevens 2005). Tämä ei osoittautunut käytännölliseksi, jolloin vanha järjestelmä on saanut pitää asemansa.
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6

Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa

Pohdittaessa babylonialaisen matematiikan erityispiirteitä ja ansioita, nousee
esiin ensimmäisenä babylonialaisten käyttämä seksagesimaalijärjestelmä. Se oli
ensimmäinen paikkajärjestelmä, mikä oli merkittävä askel koko matematiikan kehitykselle. Seksagesimaalijärjestelmän toinen etu oli luvun 60 monipuolinen jaollisuus, joka tuskin oli sattumaa. Babylonialaiset osasivat myös hyödyntää tätä
numerojärjestelmää ja olivat taitavia numeroiden käsittelijöitä. Babylonialainen
matematiikka painottui hyvin vahvasti aritmetiikkaan ja algebraan niin hyvässä
kuin huonossakin. Tämä meni niin pitkälle, että babylonialaiset käsittelivät myös
geometrisiä ongelmia lähinnä numeerisesti eivätkä erityisemmin huomioineet tilanteen geometrisiä erityisominaisuuksia. Toinen babylonialaiselle matematiikalle tyypillinen heikkous oli se, ettei tarkan arvon ja likiarvon välille tehty eroa.
Toisaalta numeerinen ajattelu ja likiarvojen käyttö saattoi rohkaista matemaatikoita kehittämään algoritmeja, joilla muodostettiin käyttökelpoisia approksimaatioita joillekin arvoille. Näistä hyviä esimerkkejä ovat Newtonin algoritmi ja hämmentävän tarkka √2:n likiarvo. Vaikka babylonialaiset eivät nostaneet geometriaa
esiin samaan tapaan kuin vaikka heitä seuranneet kreikkalaiset tekivät, tulivat he
luoneeksi myös merkittävää pohjaa geometrialle mm. Pythagoraan lauseen muodossa.
Numeerisuuden lisäksi babylonialaisessa matematiikassa nousivat esiin perinteen korostaminen ja sääntökeskeisyys. Algoritmit oli kerrottu esimerkkien kautta
ja niitä noudatettiin orjallisesti. Matemaatikoita ei nostettu esiin henkilöinä vaan
heidät nähtiin yksilöiden sijaan vain pitkän tradition kasvottomina osasina, minkä
takia babylonialaisia matemaatikoita ei tunneta nimeltä. Voidaan myös pohtia,
onko babylonialaisten tapa kirjoittaa algoritmien loppuun ”Tämä on menetelmä.”
voinut innostaa matemaatikoita nykyiseen tapaan kirjoittaa todistuksen loppuun
”Mikä oli todistettava”.
Babylonialainen matematiikka on vaikuttanut matematiikan myöhempään kehitykseen monella tapaa. Ensimmäinen paikkajärjestelmä edisti varmasti nykyisen
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arabialaisen numerojärjestelmän muodostumista. Monet babylonialaisen matematiikan aikaansaamat tulokset muodostivat pohjan kreikkalaiselle matematiikalle. Ensimmäisinä suurina kreikkalaisina matemaatikkoina pidetyt Thales ja
Pythagoras eivät todennäköisesti itse keksineet nimikkolauseitaan tai suurinta
osaa muistakaan heidän saavutuksinaan pidetyistä lauseista, vaan oppivat nämä
babylonialaisilta ja toivat ne kreikkalaisen tieteen piiriin. Babylonialaiset toisaalta
keksivät monet geometrian lauseet, mutta samalla eivät ymmärtäneet rakentaa
niistä vielä nykyisenkaltaista kokonaisuutta. Kuvainnollisesti voidaan sanoa, että
babylonialainen matematiikka tarjosi rakennuspalat, jotka kreikkalainen matematiikka yhdisti geometriaksi.
Babylonialaisen matematiikan hienoutta alleviivaa ehkä parhaiten Hipparkhoksen päätös ottaa babylonialaisilta saamiensa havaintojen lisäksi käyttöön myös
babylonialainen seksagesimaalijärjestelmä tehdessään tarvitsemiaan laskutoimituksia. Kreikkalaisen matematiikan laskuteho ei riittänyt ja babylonialainen matematiikka tarvittiin vielä kerran apuun. Tämä päätös osoittautui merkittäväksi ja
sen vaikutukset kauaskantoisiksi, sillä sen seurauksena edelleen nykyään ympyrässä on 360 astetta, leveysasteet jakautuvat 60 leveysminuuttiin, leveysminuutit
jakautuvat 60 leveyssekuntiin, tunnissa on 60 minuuttia ja minuutissa on 60 sekuntia.

6.1 Yhteenveto
Babylonialaiset olivat kiistatta antiikin parhaita laskijoita ja edistivät omalla panoksellaan matematiikan kehitystä merkittävästi. Heidän käyttämänsä seksagesimaalijärjestelmä oli samalla eksoottinen, mutta myös edistyksellinen ja tehokas.
Babylonialaisen matematiikan rakenne ei vielä ollut yhtä jäsentynyttä kuin esimerkiksi kreikkalaisilla, mutta käytettävissä oli jo yllättävän monia myöhemmän
matematiikan osasia. Osa keskeisistä käsitteistä kuten nolla, äärettömyys sekä
ero tarkan arvon ja likiarvon välillä hakivat vielä muotoaan.

47
Babylonialaisen matematiikan laskuteho päätyi kreikkalaisten käyttöön vielä
myöhemmässä vaiheessa, kun kreikkalaiset astronomit yhdistelivät omaa osaamistaan babylonialaisen astronomian saavutuksiin. Babylonialaiset astronomit
tekivät käytännössä kaikki ne havainnot ja rakensivat sen teorian, joiden varaan
maailmankaikkeuden kuvamme rakentui ennen Nikolaus Kopernikuksen tutkimuksia. Astronomian takia babylonialaisen seksagesimaalijärjestelmän perintö
vaikuttaa edelleen myös jokapäiväiseen elämäämme, sillä babylonialaisesta matematiikasta on periytynyt meille minuutin ja tunnin jakautuminen 60 osaan kuten
myös ympyrän jakautuminen 360 asteeseen.
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7

Tutkimuksen luotettavuus

Tätä tutkimusta tehtäessä on tukeuduttu erityisesti kahdenlaiseen materiaaliin,
kirjoitettuun tieteen ja henkilöiden historiaan sekä babylonialaisista savitauluista
tehtyihin tulkintoihin, joista kummassakin on tämän tutkimuksen luotettavuuden
kannalta hyvät ja huonot puolensa. Tässä ollaan myös tekemisissä kahden hyvin
erilaisen tieteellisen kulttuurin kanssa. Babylonialaiset eivät tehneet keksinnöistä
tai keksijöistä erityistä numeroa, kun taas kreikkalaiset rakensivat joidenkin filosofien ympärille selvää tähtikulttia.
Savitaulut ovat lähtökohtaisesti hyvä lähde, sillä ne ovat suoraan babylonialaisten
itsensä tekemiä ja niitä on paljon saatavilla. Niitä osataan myös lukea luotettavasti Behistunin kirjoituksen ansiosta. Savitaulut on pystytty melko luotettavasti
ajoittamaan kahdelle babylonialaisen matematiikan merkittävälle kaudelle toisen
vuosituhannen eaa. alkupuolelle ja viimeisen vuosituhannen eaa. loppuun. Savitauluissa käytetyn akkadin kielen osaamisessa on ollut melkein kahden tuhannen
vuoden tauko, jolloin kukaan ei ennen uutta löytymistä ole tässä välissä pystynyt
myöskään tuottamaan tahallaan väärennettyä materiaalia. Toisaalta isoa osaa
valtavasta savitaulumäärästä ei ole vielä ehditty kääntämään ja analysoimaan,
joten puhutaan edelleen hajanaisista todisteista kootusta tiedosta, jolloin myös
käännös- ja tulkintavirheiden mahdollisuus on olemassa. On myös todennäköistä, että Mesopotamian hiekan alla voi olla vielä nykyistä isompia määriä lisää
näitä tauluja. Luotettavuus babylonialaisten saavutuksia kohtaan kasvaa sitä mukaa, kun uusia matemaattisia tauluja löydetään. Tutkimuksen tekijä ei osaa itse
lukea babylonialaisten savitauluissa käyttämää nuolenpääkirjoitusta muuten kuin
numeroiden osalta eikä ymmärrä myöskää akkadin kieltä. Työssä siis tukeudutaan ja luotetaan muiden tieteilijöiden tekemiin käännöksiin ja tulkintoihin.
Siinä missä babylonialaisista tieteilijöistä ei tiedetä mitään, on kreikkalainen tiede
hyvinkin henkilövetoista. Jos ajatellaan vaikka Thalesta ja Pythagorasta, on heidän ympärilleen pyritty luomaan sankarikulttia jo antiikin aikoihin. Tämä on jopa
viety niin pitkälle, ettei aina ole voitu olla varmoja, onko kyseessä ollut edes oikea
henkilö vai onko saavutuksista rakennettu täysin kuvitteellinen sankarikeksijä.
Historioitsijat ovat itsekin olleet ihmisiä omine mielipiteineen ja tulkintoineen eikä
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kaikkea ole edes tuoreeltaan kirjoitettu ylös, vaan osa tiedosta on kulkenut perimätietona ehtien muuttua useampaan kertaan ennen muistiin kirjaamistaan.
Myös kreikkalaisten lähtökohtainen ajatus pitää muita barbaareina on varmasti
vaikuttanut heidän omaan historiankirjoitukseensa. Ongelma on myös se, että iso
osa antiikin filosofien elämänkerroista ja muusta asiaa mahdollisesti koskevasta
materiaalista on kadonnut, jolloin päätelmiä joudutaan tekemään toisen tai kolmannen käden tiedoista tai pienistä paloista jotain kommentaaria. Babylonialaista
versiota matematiikan historiasta ja kreikkalaisten kanssa vaikuttamisesta ei
myöskään ole olemassa. Historia on kirjoitettu aina voittajien näkökulmasta ja
antiikin maailmassa babylonialaiset eivät olleet enää voittajia. Voittajat ovat usein
halunneet kunnian myös tieteellisestä kehityksestä.
Työssä läpi käydyt tapahtumat ja saavutukset ovat hyvin kaukana menneisyydessä, jolloin asioista raportointi ja saatavilla oleva tiedon määrä on ollut paljon
rajallisempi. Historioitsijoiden kirjoituksissa hallitsijat ja sodat olivat useimmiten
tärkeimmässä roolissa tieteen ja taiteen jäädessä taka-alalle. Täysin varmaa kuvaa siitä, kuka on tavannut kenetkin ja mitä lähdemateriaalia kenelläkin on ollut
käsissään, on mahdotonta muodostaa. Valitettavasti nämä olisivat juuri olennaisia tietoja tämän työn luotettavuuden kannalta. Vielä mahdottomampaa on jäljittää, miten joku ajatus on muotoutunut matemaatikon päässä ja mistä hän on
idean tähän saanut. Siksi tiedon siirtymisestä puhuttaessa on parhaimmillaankin
tyydyttävä vain hyvin perusteltuihin olettamuksiin.
Valittaessa käytettyjä lähteitä on pyritty valitsemaan lähteitä, joihin on viitattu runsaasti. Tämä on suosinut usein tieteellisten artikkelien lisäksi kirjojen käyttöä. Kirjoihin kerätty tieto ei ole ehkä aivan äskettäin keksittyä, mutta on yleensä laajasti
hyväksyttyä. Aihepiiristä kirjottaneita on rajallinen määrä, jolloin joidenkin tieteilijöiden, kuten esimerkiksi alan uranuurtajan Otto Neugebauerin ajatukset vaikuttavat useimpien muidenkin kirjoittajien tekemisten taustalla. Työssä myös käytetään yleiskuvan saavuttamiseksi Neugebauerin lisäksi Carl Boyerin kirjoittamaa
matematiikan historiaa useammassa kohtaa. Lähteitä läpi käydessä selkeitä ristiriitoja ja mielipide-eroja on tullut vastaan yllättävän vähän, mikä lisää luotettavuutta. Aiheen luonteen takia käytettyä materiaalia on julkaistu pitkän ajan kuluessa eikä vuosikymmeniä sitten julkaistu materiaali ole vanhentunut. Tilanteita,
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joissa viitataan tiedon kehittyneen, tuli vastaan lähinnä yksi. Siinä aiemmin löydetyssä savitaulussa babylonialaiset olivat käyttäneet piille approksimaatiota 3,
mutta myöhemmät todisteet paljastivat heidän tunteneen myös huomattavasti
tarkemman arvon 3 .
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8

Pohdintaa

Babylonialaisten tuottamia savitauluja on selvinnyt ja löytynyt kiitettävän paljon
näinkin pitkän ajan jälkeen. Samalla on yllättävää, kuinka tästä määrästä huolimatta babylonialaista matematiikkaa joudutaan tulkitsemaan melko pienen savitaulumäärän perusteella. Ilmeisesti löydetyistä savitauluista vain osa on oikeasti
tutkittu ja käännetty. Tietoa babylonialaisten saavutuksista on siis varmasti saatavilla, se vain pitää joko kaivaa vielä esiin hiekan alta tai kääntää eri museoiden
kokoelmista.
On jopa yllättävää, kuinka babylonialaisen matematiikan perintö näkyy nyky-yhteiskunnassa lähes kaikkien ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Tätä ei tule ajatelleeksi, koska olemme niin tottuneita minuuttien ja sekuntien määrään sekä ympyrän 360 asteeseen. Näiden piirteiden periytymistä tutkittaessa törmätään kerta
toisensa jälkeen Almagestiin ja sen taustalla vaikuttaneisiin Hipparkhokseen ja
Ptolemaiokseen, keiden vaikutusta ei kannata aliarvioida. On hämmentävää, miten nämä aikanaan tehdyt kymmenjärjestelmän kannalta epästandardit ratkaisut
ovat selvinneet tähän päivään asti voimissaan. Toisesta näkökulmasta voidaan
myös miettiä, olisiko ollut mahdollista käydä niin, että seksagesimaalijärjestelmä
olisi voittanut kymmenjärjestelmän tieteellisen käytettävyytensä ansiosta ja käyttäisimmekin sitä nykyisenä standardina. Olisiko näin käynyt, jos babylonialaiset
olisivat kehittäneet nollan käsitteen luvun keskellä olevasta paikkamerkistä nykyiseen muotoonsa?
Tässä tutkimuksessa muodostettiin nykytiedon pohjalta melko kattava yhteenveto babylonialaisesta matematiikasta ja sen saavutuksista. Halutessaan eri osaalueita olisi voinut syventää ja esitellä esimerkkejä, mutta tutkimus haluttiin pitää
selkeänä ja yleisellä tasolla. Matemaattisen tiedon siirtyminen on monimutkaisempi prosessi selvittää ja siinä jäi vielä selvästi enemmän tutkittavaa. Tutkimuksessa havaittiin selvästi, että kreikkalaiset varhaiset matemaatikot oppivat paljon
babylonialaisilta kollegoiltaan. Myös kreikkalaisten matemaatikoiden merkitys
tarkentui matematiikan rakenteen muodostajiksi jo olemassa olevista paloista.
Tiedon siirtymistä tarkastellaan keskeisten matematiikan painopisteen siirtymisen aikaan eläneiden matemaatikoiden Thaleen ja Pythagoraan kautta. Toisaalta
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tutkitaan myös seksagesimaalijärjestelmän vaikutusta nykyisiin 60:llä jaollisiin
tunteihin ja minuutteihin sekä ympyrän 360 asteeseen, jolloin törmätään Hipparkhokseen. Berossos puolestaan erottuu ainoana tunnettuna babylonialaisena tieteilijänä ja otettiin siksi käsittelyyn. Mahdollisia tiedon siirtymätapoja on varmasti
paljon lisää. Lähtökohtana on babylonialainen matematiikka ja sen vaikutus,
mutta vaikeampi kysymys onkin, kuinka pitkälle sen vaikutusta tutkitaan. Tutkimuksessa havaittiin selvästi Almagestissa tehdyn ratkaisun käyttää seksagesimaalijärjestelmää kauaskantoinen vaikutus. Jatkotutkimuksena olisi tutkia
muita merkittäviä antiikin matemaattisia teoksia kuten Eukleideen Elementaa ja
sen mahdollisesti babylonialaisesta matematiikasta saatuja vaikutteita. Vielä pidemmälle vietynä voi myös tutkia, kuinka babylonialainen matematiikka on vaikuttanut arabimatemaatikoiden töihin. Tässä tutkimuksessa oletettiin melko suoraviivaisesti kaiken tiedon babylonialaisilta arabeille kulkeneen kreikkalaisten
kautta, mikä tuskin on täysin totta. Myös tieteen eurooppakeskeisyyttä voisi tutkia, mutta se olisi aivan eri aihe ja luultavasti ei koskisi enää suoraan matematiikkaa.

Ympyrän jako 360 asteeseen ei noudata SI-järjestelmää, minkä vuoksi tätä on
yritetty muuttaa mm. Ranskan vallankumouksen yhteydessä. Samoin yritettiin
tehdä aikamääreille. Selvitä tätä
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