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M
OIRÉ motifleriyle
(örgeleriyle) yaşa-
mınızda ilk kez kar-
şılaştığınız yer bü-
yük olasılıkla evini-

zin penceresidir. Buradaki tül perde-
nin katlanıp üst üste geldiği yerlerde
seçilebilen yuvarlak hatlı şekillerdir.

Gözenekli dokumalı kumaşların
üst üste geldiği hemen her yerde mo-
iré motifleri oluşur. Söz konusu olan
pırıltılı ipek gömleklerse, kumaş tek
katken de su yüzeyi gibi dalgalanan,
hareketli bir moiré gösterisi sunacak-

tır. Zaten, moiré sözcüğü, Fransız di-
linde, dökümlerinde kendine özgü
dalgalı pırıltılar gösteren, belli bir tip
ipekli kumaşı adlandırmak üzere üre-
tilmiş eski bir terimdir. Bunların bazı-
larının her kıvrımı ayrı renk alırken,
bazıları da, belirgin çizgisel moiré mo-
tiflerine bürünüyor.

Moiré motiflerini en iyi bilenlerse
kuşkusuz basımevlerinin çalışanları-
dır. Herhangi bir renge ait düz bir ze-
minin renk ayrımına ait herhangi bir
film yaprağı, mikroskobik küçüklükte
siyah noktalardan oluşur. Siyah nokta-

ların yoğunluğu, grinin koyuluğunu
belirliyor. Okuduğunuz dergideki, düz
ve katıksız bir renkle boyanmış gibi
görünen herhangi bir alanı en az 8-10
kez büyütürseniz, tüm basılı alanların,
farklı renklerde, düzenli noktalardan
oluşturulduğunu görürsünüz.

Bir basımevi çalışanı, noktaları gö-
rünemeyecek kadar küçük olan iki
düz gri filmi üst üste bindirip ışığa yö-
neltir ve açılarını hafifçe değiştirirse,
ortaya sert siyah ve beyaz alanlar içe-
ren, son derece belirgin ve şaşırtıcı bir
motif çıkar. Bunu kendi gözlerinizle
görmek isterseniz, bir matbaacı tanıdı-
ğınız aracılığıyla "tram filmi" edinme-
ye çalışın.

Basımevlerinde, farklı temel renk-
lere ait filmler, belirgin moiré motifle-
ri oluşturmayacak biçimde, belli açı-
larda bir arada kullanılıyor. Bazen, ga-
zete ve dergilerdeki fotoğraflarda gö-
rebileceğiniz belli belirsiz verev çizgi-
ler, tüm önlemlere karşın kaza sonucu
oluşan moiré motiflerinden başka bir-
şey değil. Elektronik yayımcılıkla bir-
likte bu türden hatalar daha da sıklaş-
tı. Slaytların ve baskı fotoğrafların
noktasal yapısı (greni) düzensizdir.
Ancak, kimi zaman, orijinal görüntü
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Moiré Motifleri
Pencere tüllerinde, televizyon ekranlarında,
otoyol çitlerinde, süpermarket arabalarının
çubuklarında birdenbire ortaya çıkıp sonra
yeniden kayboluyorlar. Onlarla gün boyu
defalarca karşılaşıyor ama gözden kaçırıyoruz.
Kimi zaman öylesine belirginleşiyorlar ki, birkaç
saniye için dikkatimizi çekebiliyorlar. Bu kez de
basit bir göz yanılsaması olarak değerlendirip
geçiştiriyoruz. Kimileri, eskiden okudukları bir
makale ya da bir zamanlar matematik öğret-
menlerinin söz açmış olması sayesinde onlar-
dan haberdar. Bu insanların dediklerine göre,
ayırtlarına bir kez varınca, akla gelmedik yer-
lerde “moiré” motifleriyle karşılaşmak, onların
izini sürmek, yaşam boyu vazgeçilemeyen
eğlenceli bir oyuna dönüşüyormuş...

Bu iki motifin orta noktalarına bir süre baktıktan sonra gözlerinizi hafifçe kıpırdattıkça,
gözünüzün bir önceki an odakladığı görüntüyle o anda gördüğünü üst üste bindirecek-
tir. Bu da, belli belirsiz, hareketli moiré motifleri oluşmasına yol açacak.



olarak, daha önce başka bir yerde ba-
sılmış bir fotoğraf kullanılır. Bu türden
baskılarda noktacıklar düzenli dizil-
miştir. Bunları sayısallaştıran tarayıcı-
lar, görüntüyü ikinci kez düzenli nok-
tacıklara parçalıyorlar. Hatta bunlar,
basılırken bir kez daha noktacıklara
bölünüyor. Tüm bu düzenli noktacık
sistemleri, üst üste bindirildiğinde,
çizgi eni yarım santimetreyi bile bula-
bilen moiré motiflerinin oluşmasına
neden olabiliyor. Yeni yeni uygulama
bulabilen bir çözüm, tramları, düzen-
siz noktalardan oluşturmak...

Moiré desenlerinin yaşam alanı, üst
üste binen düzenli motiflerin bulun-
duğu herhangi bir yer olabilir. Moiré
motiflerinin neye benzediğini anlama-
nın en iyi yolu, bu iş için üretilmiş say-
dam ve opak şablonlarla oynamaktır. 

Yurtdışında, eğlence amacıyla üre-
tilmiş moiré deseni şablonları buluna-
biliyor. Ancak bunları edinmek güç
olabilir. Bunun için, en iyi yol, bir bil-
gisayar ve bir yazıcı yardımıyla, şab-
lonları kendimiz üretmemizdir. Ayrın-
tılar için, bu yazıdaki ilgili bölüme ba-
kabilirsiniz. Ayrıca, internet sayfamız-
da da, bilgisayarınıza yükleyip çıktısı-
nı alabileceğiniz, önceden hazırlanmış
şablon motiflerini bulabilirsiniz.

Bir başka seçenek, bu yazının so-
nundaki şablon örnekleri sayfasının,
iyi bir fotokopi makinesinde, bir tane
kâğıda, bir tane de asetata fotokopisini
aldırmak. Fotokopilerin, yüksek kont-
rastlı ve koyu olmaları gerekiyor.

Birden fazla saydamı üst üste ve
bunları da mat bir desenin üzerine ko-
yarak da denemeler yapabilirsiniz.
Şablonları, kâğıt ve asetata fotokopile-
rini alarak çoğaltabilirsiniz. Büyütme
ve küçültme olanağı olan fotokopicile-
re rastlarsanız, deney seçenekleriniz
daha fazla olacaktır. Yüzde 1'le 10 ara-
sındaki hafif büyütme ve küçültmeler-
le elde edilen kopyaları, orijinal şab-
lonların üzerinde kullanarak farklı so-
nuçlar alabilirsiniz. Sözgelimi, paralel
çizgili şablonu, yüzde 5 dolaylarında
küçültülmüş kopyasıyla birlikte dene-
yin. Şablonlar, çizgileri paralel olacak
biçimde üst üste  konduklarında, ge-
niş aralıklı paralel çizgiler belirecektir.
Benzer sonucu, eşit büyüklükte şab-
lonlar kullanarak da yakalayabilirsiniz.
Bunun için, saydam şablonu, saydam
olmayandan bir-iki santimetre kadar
yukarıda tutmayı deneyin.

Temel şablon motiflerini tek başla-
rına incelerken de hareketli moiré mo-
tifleri oluşabilir. Bu, retinamızdaki si-
nir uçlarının, ışık uyarısını, dolayısıyla
da görüntüyü,  kısa bir süre için depo-
lamalarından kaynaklanıyor. Bunun en
uç örneği, parlak bir ışık kaynağına
baktıktan sonra etrafta gördüğümüz
hayalet lekelerdir. Sık çizgili bir moti-
fe bakarken, biz farkına varmadan gö-
zümüz hafif hafif hareket ettikçe, mo-
tifin, retinamızdaki hayalet görüntüsü,
o an algıladığımız en son görüntüyle
üst üste binecektir. Gözlerimizi sürek-
li, tam olarak aynı noktaya odaklaya-
madığımızdan, moiré motifleri oluşur.

Temel şablon motifleri, özellikle
de bir noktada çıkan doğrular motifi,
kendiliğinden bazı moiré motifleri içe-
riyor olabilir. Bu durum, özellikle, bil-
gisayar ekranlarında ve düşük nitelikli
bilgisayar çıktılarında görülebilir. Ne-
deni, bilgisayar ekranı ve yazıcı çıktısı-
nın, düşey ve yatay doğrultuda dizilmiş
noktacıkların oluşturduğu bir matris
olmasıdır. Bu noktacıkların çapı, şab-
londaki çizgilerin genişliğinden çok
çok daha küçüklerse sorun çıkmaz.

İnce çizgili, düzenli motiflerin mo-
iré motiflerine yol açmadan basılmala-
rının güçlüğü, banknot ve değerli ka-
ğıtların basımında kullanılıyor. Bunla-
rın kopyalanarak taklit edilmeleri ne-
redeyse olanaksızdır.

Hareket Büyüteci
Moiré motiflerinin görsel etki elde

etme amacıyla kullanımının geçmişi,
ipek dokumacılığıyla yaşıt sayılıyor.
Bu motiflerin yıldızının, 1960'larda,
Op-Art akımının dayanaklarından biri
olarak,  sanat çevrelerinde yeniden
parladığını görüyoruz. Ama, 20. yüzyıl-
daki baskın uygulamalarını bambaşka
bir alanda buluyorlar. Moiré motifleri,
şablonlarındaki en küçük hareketleri,
oluşan şekillerdeki dikkat çekici oran-
da dönüşümlerle abartılı biçimde yan-
sıtma becerileri sayesinde, bilim ve
teknolojinin çeşitli alanlarında kullanı-
lıyor. Bu motiflerin "hareket büyüteç-
leri olduklarını" söylemek yerinde bir
yakıştırma olacaktır. Bunu kendi göz-
lerinizle görmeniz için, paralel çizgi
şablonlarını üst üste bindirip, bunlara
çok küçük bir göreli açı vermeniz ye-
terli. Kusursuz ve ince çizgili şablon-
larla, kendisi gözle görülemeyecek ka-
dar zayıf olan doğrusal sapmaları çıp-
lak gözle saptamak olası.

Bu denli küçük sapmaların önemli
olduğu uygulamalara bir örnek, maki-
ne parçalarının yük taşırkenki defor-
masyonlarının (biçimbozumlarının)
gözlemlenmesi. Gerçek bir parçaya ya
da bunun bir maketinin yüzeyine uy-
gun bir moiré  şablonu çizilir ya da ya-
pıştırılır. Örnek yük altındayken, ikin-
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Düz gri olarak görünen yukarıdaki boş
alan aslında küçük noktalardan oluşan
%20’lik tram filmiyle elde ediliyor. Çıplak
gözle bakınca bağdaşıkmış gibi görünen
bu filmin iki yaprağını üst üste bindirip 2-
3 derece kaydırınca, yanda gerçek ölçü-
leriyle basılmış olarak görülen çarpıcı
moiré motifi ortaya çıkıyor.



ci bir şablondan bakıldığında, hangi
kısımların ne kadar deforme olduğu,
oluşan belirgin moiré motifleri saye-
sinde gözle görülebilir hale geliyor.

Duyarlı ölçüm amacıyla bir başka
yaygın kullanım alanı, yüzey kalitele-
rinin ölçülmesi. Saydam bir moiré şab-
lonunu, ayna ya da beyaz bir sayfa üze-
rine koyarsak, yüzeydeki hafif çukur
ve tümsekler, abartılı moiré motifleri
halinde belirginleşir. Bu motifler, şab-
lon motifinin, yansıyan kendi görüntü-
süyle üst üste binmesi aracılığıyla orta-
ya çıkıyor. Üstüne üstlük, çoğu uygu-
lamada, elde edilen motifler, ölçülen
yüzeyin eş-yükselti eğrilerini veriyor.
Bunu görmek için, paralel doğru şablo-
nunu, beyaz bir yumurta, porselen fin-
can, bilgisayar faresi, şişirilmiş bir ba-
lon, ya da yüzeyi, şablonun gölgelerini
göstermeye elverişli herhangi bir nes-
neye dayamanız yeterli olacaktır.

Endüstride, kusursuz olması bek-
lenen düzlemler ve içbükey aynalar bu
yöntemle sınanıyor. Sınanacak nesne
saydam da olabilir. Sözgelimi, bir mer-

ceğin hem yüzey kalitesi hem de bile-
şiminin optik kusursuzluğu, iki şablon
arasına yerleştirilmesiyle sınanabilir.
Endüstride bu amaçla kullanılan ve
Ronchi şablonları adıyla anılan ürünler
var. Bunların çizgi sıklıkları 20-2000
çizgi/cm'yi buluyor. Bu şablonlarla, sı-
vıların saflıkları bile sınanabiliyor.

Aynı özellik, arkeolojik, antropolo-
jik ya da paleontolojik buluntuların fo-
toğraflanmasında da işe yarıyor. Bir
çift temel motifin, birisi buluntunun
üzerine düşürülüp, diğeri de fotoğraf
düzlemine paralel bir saydam halinde
yerleştirilmesiyle, nesne üzerinde eş-
yükselti eğrileri elde edilebiliyor. Bu
yöntemle, nesnenin üçüncü boyuttaki
ayrıntıları, iki boyutlu bir fotoğrafta
belirgin hale getirilebiliyor.

Moiré motifleri, çoğu temel fizik
olgusu ve yasasının hem öğretim hem
de deney amacıyla sergilenmesinde de
kullanılabiliyor. Saydam şablonlar üst
üste bindirildiklerinde, elde edilen
motifler tepegöz aracılığıyla perdeye
de yansıtılabildiğinden, bu kez de, ka-

labalık sınıflar için eşsiz bir fizik dersi
aracı olarak karşımıza çıkıyorlar.

Dalga girişimini, eşmerkezli daire-
lerden oluşan bir çift moiré şablonuyla
modellemek benzersiz bir sonuç veri-
yor. İki şablon, merkez noktaları kay-
dırıldığında, ilk bakışta göze çarpan
düğüm noktaları elde ediliveriyor. Üs-
telik, düğüm noktalarının yerleri, giri-
şim formülünü de tam olarak sağlıyor.
Motiflerin bu amaçla kullanımı öğreti-
ci uygulamalarla sınırlı değil. Radar ve
mikrodalga uygulamaları gibi alanlarda
araştırmacılar, gerçek problemleri çö-
zerken, karmaşık Laplace differansi-
yel denklemleri ya da konik denklem-
lerle uğraşmaya gerek duymadan, çe-
şitli tiplerde moiré şablonlarıyla ardar-
da deney yapabiliyorlar.

Tek merkezde kesişen doğrular-
dan oluşan bir çift şablon üst üste bin-
dirildiğinde, iki noktasal elektrik yükü
arasındaki eş kuvvet eğrilerinin bir
modeli elde edilebiliyor. Şablonlar ha-
reket ettirildiğinde, oluşan motif de,
gerçekçi bir biçimde değişim gösteri-
yor. Benzer şablonlarla, kaynak ve ku-
yular arasında sıvı akışını modellemek
de olası.

Biraz Matematik
Moiré motiflerinin, matematiksel

çözümlemesi en basit olanları, paralel
doğrulardan oluşan iki şablonun üst
üste getirilmesiyle elde edilenlerdir.
Hesap yaparken, bu türden bir şablon
için bilmemiz gereken tek şey, paralel
doğruların adımı, ya da bir başka de-
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Soldaki paralel doğru şablonu, ortadaki %5 daha yüksek frekanslı diğer şablonla para-
lel olarak çakıştırıldığında, sağdaki moiré motifi elde ediliyor.

Alışılmışın dışında şablon eşleştirmeleri... Soldaki motifi oluşturan şablon desenlerinden biri, eşmerkezde kesişen doğrular şablonu.
Diğeri ise, merkezdeki bir noktada değil, ortadaki küçük bir deireye teğet olacak bişimde kesişen doğrular içeriyor. Ortadaki örnekte,
iki tane eşmerkezli daire şablonu kullanılmış. Şablonlardan biri, kasıtlı olarak kusurlu üretilmiş. Sağdaki örnekte, düzgün bir eşmer-
kezli daire şablonu ve eşmerkezli, daireye yakın düzgün çokgen şablonu birlikte kullanılmış.



yişle, dalga boyudur. Bunu g simgesiy-
le adlandıralım. Bir adım, siyah çizgi-
lerden birinin başlangıcıyla, bir sonra-
kinin başlangıcının aralığıdır. Siyah
çizgiler ve boşlukların eşit kalınlıkta
olduğu alışıldık şablonlar için g , siyah
çizgilerin kalınlığının iki katına eşittir.

Elimizde, adım değerini bilmediği-
miz bir şablon varsa, olabildiğince has-
sas bir cetvelle, bize tam sayı ölçümü
veren en az sayıdaki çizgiyi ölçelim:
Cetvelin sıfır noktası, siyah çizgilerden
birinin başlangıç sınırında olmalı. Çiz-
gilerin cetvele tam dik olmalarına da
dikkat etmeliyiz. Sıfırdan sonraki bir-
kaç çizgiyi atlayıp, milimetre ya da san-
timetre işaretlerinden biriyle tam ola-
rak çakışan ilk siyah çizgi başlangıcını
bulalım. Önceki ve sonraki çizgileri in-
celediğimizde, gözümüze kestirdiği-
miz çizginin, en iyi çakışanı olduğun-
dan emin olabilmeliyiz. Cetvelden
okuduğumuz uzunluğu, saydığımız
adım adedine bölerek, bir adımın
uzunluğunu yani g değerini bulabiliriz.

Paralel doğru şablonlarıyla elde
edilebilecek en basit moiré motifi,
adım değerleri arasında biraz fark olan
iki şablonun üst üste bindirilmesiyle
oluşur. Küçük adım değerine g 1 ve
bundan biraz daha büyük olana da g 2

diyelim. Ortaya, adım değeri daha bü-
yük olan, yeni bir paralel doğru motifi
çıkar. Elde ettiğimiz motifin adım de-
ğerine de G diyelim. 

Sağduyumuz, G değerinin, g 1 ve g 2

üzerinden hesaplanabileceğini söylü-
yor. Gerçekten de öyle... Ama, önce-
likle neler olup bittiğine biraz daha ya-
kından bakalım: Testere dişi grafiği,
elimizdeki moiré motifinin katmanla-
rını gösteriyor. Grafiğin tepe noktaları

beyaz, çukurları siyah alanlar. En altta-
ki grafik, elde edilen motife ait.

Başlangıçta, iki şablonun siyah
alanları çakışmış. Bu, aralıklardan be-
yaz alanların kolayca seçilebildiği anla-
mına geliyor. İrleledikçe, siyah çizgiler
yaklaşıp, beyaz alanları kapatıyor. Siya-
hın en yoğun olduğu noktadan sonra,
beyaz yavaş yavaş yeniden beliriyor.
Her şeyin başa döndüğü nokta, iki şab-
lonun yeniden kesiştiği noktadır.

Bunu daha hızlı koşan bir atın, di-
ğerine tekrar tekrar tur bindirmesine
benzetebiliriz. Tur bindirme noktaları,
en beyaz alanlardır. Bizim örneğimiz-
de tur bindirme noktaları, aynı zaman-
da, yarışın başlangıç noktasına denk
geliyor. Bir tur süresi de, oluşan moti-
fin adımına, yani G değerine. Bir tur
boyunca uzun adımlı şablonlarda n
adım atılmışsa, kısa adımlıda, n+1
adım atılmıştır. Bunun matematiksel
gösterimi basitçe şudur:

G = ng2= (n+1) g 1

Burada, 1/g 2 = n/G ve 1/g 1 = (n+1)/G
olduğuna dikkat edip n'lerden kurtu-
lursak:

1/G = 1/g 1 - 1/g 2

eşitliğini elde ederiz. Peşinde olduğu-
muz matematiksel ilişkiye ulaştık.
Ama bunu daha şık biçimde yazmak
hâlâ olası. Eşitlikteki g 'lerin adımı, ya-
ni dalga boyunu gösterdiğini hatırlaya-
lım. Hemen aklımıza gelebileceği gi-
bi, dalga boyunun tersi, frekansı verir.
Eşitliği, frekans ifadeleriyle yeniden
yazarsak:

F = f1 - f2

eşitliği ortaya çıkar. Kolayca akılda ka-
lacak ve güzel görünen bir ilişki...

Farklı adımlara sahip paralel doğru
şablonlarıyla oynayacak olursanız, ilk
olarak dikkatinizi çekecek şeylerden
biri, şablonlardan birini hafifçe ilerlet-
tiğinizde, oluşan motifteki çizgilerin
çok daha hızla hareket edeceğidir.
Moiré motiflerinin ününün, küçük
sapmaları büyüterek yansıtmaları ol-
duğunu başta zaten şöylemiştik. Aca-
ba, şablonlardaki δ kadarlık bir kayma,
oluşan motifte ne büyüklükteki bir
harekete yol açıyor dersiniz?.. Demin
başvurduğumuz testere grafiğine yeni-
den göz atıp, ikinci şablonu g 2/2 kadar
oynattığımızı düşünürsek, motifin,
G /2 kadar oynayacağını öngörebiliriz.
Şablonu, g 2/4 kadar oynatırsak, bu kez
de motif G /4 kadar ilerleyecektir. Bu-
nu genelleyecek olursak, şablondaki δ
kadarlık hareketin, motifteki ∆ kadar-
lık hareketle ilişkisi:

∆ = δ (G /g 2) olur.
Şimdiye kadarki hesaplamalarımız,

farklı adımlara sahip doğrusal şablon-
larların, eş doğrultuda çakıştırıldıkla-
rında neler olacağıyla ilgiliydi. Aslına
bakarsanız, eşit adımlı, hazır şablonlar-
la yapılabilecek en basit ve eğlenceli
iş, bunları farklı açılarda çakıştırmak
ve oluşan verev motiflerin adımlarını
gözlemlemektir.

Eş adımlı paralel doğru şablonlar,
açı farklarıyla çakıştırıldığında oluşan
motifi yakından incelersek, beyaz
alanların, ince ve uzun birer paralelke-
nar olduğunu görürüz. En belirgin mo-
tiflerin, küçük açı farklarında oluştu-
ğunu hatırlayalım. Küçük açılar için,
uzun paralelkenarları birer baklava di-
limi olarak basitleştirmek kayda değer
bir hataya yol açmaz.

Şekilde böyle bir baklava motifi
görünüyor. Bu basitleştirilmiş alan
üzerine şablonların adımı olan g ve
motifin adımı olan G uzaklıklarını da
işaretleyelim. Küçük bir θ açısı için,
BD doğru parçasını, A D ve BC doğru
parçalarına dik kabul edebiliriz. Basit
bir trigonometrik ifadeyle:

tanθ = BD/A D = (g/2) / (G /2) = g/G
ya da:

G = g / tanθ
eşitliğini elde edebiliriz. Küçük açılar
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Soldaki, okullardaki laboratuvarlarda kullanılan dalga küvetinde oluşturulmuş gerçek bir
girişim görüntüsü. Ortadaki, sıradan moiré şablonlarıyla elde edilmiş benzeri. Soldaki,
Adobe Photoshop programında düşük kontrastlı olarak üretilmiş ve üst katmanda
“screen” özelliği seçilerek hazırlanmış şablonların ekranda oluşturdukları görüntü.



için, tanθ değeri, radyan cinsinden θ
değerine çok yakın olduğu için, ifade
G = g / θ biçiminde daha da sadeleşti-
rilebilir. Bu basitleştirilmiş çözüm, kü-
çük açı değerleri için, uygulamada he-
saplananabilirlik sınırları da göz önün-
de tutulduğunda, kesine son derece
yakındır. Paralelkenar kullanarak, sa-
deleştirmemiş, daha genel ifadeyi,

G = g (1 + cosθ) / sinθ
olarak bulacaktık. Merak edenler, bu
eşitliğin nasıl türetildiğini kendileri de
hesaplayabilirler...

Vektör işlemlerine alışkın olanlar,
şablonlara, doğrultusu şablondaki çiz-
gilere dik ve büyüklüğü şablonun fre-
kansına eş F1 ve F2 vektörlerini ataya-
bilir, motife ait FM vektörünü vektörel
çıkarma işlemiyle hesaplayabilirler:

FM = F1 - F2

Şablonların 
Üretilmesi

Moiré motifleri, şablonlardaki en
küçük kusurları bile abartılı biçimde
yansıtır. Bu yüzden, şablonların T cet-
veli, kalem ve pergelle elde üretilme-
leri neredeyse olanaksızdır. Yine de,
elle uygulanan ya da yarı mekanik bir
yöntem denemeyi düşünenler, orijinal
şablonu olabildiğince büyük boyutlar-
da çalışıp, fotografik yöntemlerle ya da
fotokopiyle küçültme yolunu seçebi-
lirler. 

Grafiker, mimar ve mühendislerin
kullandıkları, sabit kalınlıkta çizgi ve-
rebilen teknik çizim kalemlerinden

kullanmak işi kolaylaştıracaktır. Kâğı-
dın da, mürekkebi çok iyi tutan, emip
dağıtmayan, iyi kalitede bir çizim kâ-
ğıdı ya da aydınger olması gerekiyor.
Sabit adımlarla ilerlemek için yaratıcı-
lığınızı kullanın. Sözgelimi, çok ince
dişli olmayan bir demir testeresinin
dişleri, ya da, uzun bir vidanın yivleri-
ni referans alan bir düzenek icat ede-
bilirsiniz.

Aslına bakarsanız, elde hazırlanmış
bir şablonla üretilen motiflerdeki de-
formasyonlar, amaç eğlenceden ibaret
olduğunda önemsiz sayılabilir, hatta,
artı değer olarak da düşünülebilir.

Günümüzde, nitelikli moiré şab-
lonları hazırlamak için kullanılabile-
cek tek geçerli amatör yöntem, motifi
bir bilgisayarda grafik programları yar-
dımıyla üretip, yüksek çözünürlükte
grafik çıktısı verebilen bir yazıcıyla,
asetat ya da kâğıda dökmektir. Elinde,
görüntüyü saydam zeminli katmanlar
halinde saklayabilen iyi bir grafik
programı olanlar, yazıcı çıktısına gerek
duymadan, tümüyle bilgisayar ekra-
nında denemeler de yapabilirler.

Örneğin, elinde Adobe Photoshop
programı olanlar, istedikleri boyutta
yeni bir boş resim alanı açıp, Filter
menüsü altında, Sketch menüsü altın-
da Halftone Pattern filtresini seçip,
nokta ya da çizgi kalınlığı ve kontrast
değerleri vererek, düzenli noktalar,
paralel çizgiler ve eşmerkezli daireler
içeren şablonları otomatik olarak üre-
tebilirler. Başka programlarda da bu-
nun yerine geçecek özellikler buluna-
bilir. Çoğu grafik programı, belli bir
geometrik unsurun, belirlenen yönde,
belirlenen adımla, belirlenen sayıda
tekrar çizilmesine olanak tanır. Bu
özellik kullanılarak üretilebilecek mo-
iré şablonlarının çeşidinin sınırı yok-

tur. Düzenli olarak yineleyen herhangi
bir geometrik biçim, şablon olarak kul-
lanılabilir.

Bazı grafik programları, aynı resmi
birkaç katman halinde çalışmaya izin
veriyor. Bu türden programlarda, farklı
temel motifleri iki ya da daha fazla kat-
man halinde üst üste getirebilirsiniz.
Üstteki katmanlara şeffaflık özelliği ve-
rirseniz, bir yazıcıya gereksinim duy-
madan, moiré motifleriyle, bilgisayarı-
nızın ekranında da oynayabilirsiniz.

Bilgisayarda kullanılabilecek bir
diğer yöntem, şablon motiflerini bir
program yardımıyla oluşturmaktır. Ba-
si, Pascal, C gibi genel amaçlı prog-
ramlama dilleriyle şablon motifleri
üretilebilir. Bunun için temel grafik
komutlarının nasıl kullanıldığını bil-
mek yeterli olacaktır. Sorunsuz bir ya-
zıcı çıktısı almak ya da motif katman-
larıyla ekranda serbestçe oynamak bi-
raz daha fazla bilgi gerektirebilir.

İnternette, moiré desenleriyle oy-
namak için hazırlanmış pek çok ücret-
siz Java uygulaması bulunabiliyor. Bir
tarama aracına, “moire” ve “java”
anahtar sözcüklerini girerek tarayın.
Programlar, doğrudan doğruya, buldu-
ğunuz web sayfasının penceresinde ça-
lışacaktır. İnternette gezmek için kul-
landığınız programın Java ve Javascript
desteğinin açık olması gerekiyor...

Bu işin altından en kısa yoldan ve
en yüksek başarıyla kalkabilecek
programlama dili Postscript’tir. Postsc-
ript kullandığınızda,  bir grafik progra-
mı çalıştırabilecek kadar kapasitesi ya
da ekranda ayrıntılı grafik gösterebile-
cek kadar gelişmiş donanımı olmayan
bir bilgisayardan bile karmaşık moiré
şablonlarının yazıcı çıktısını alabilirsi-
niz. Programları herhangi bir metin
editöründe yazıp, Adobe Acrobat Re-
ader, Ghostscript, Downloader gibi,
İnternetten ya da bilgisayar dergileri-
nin dağıttığı CD'lerden ücretsiz olarak
bulabileceğiniz yardımcı programlarla
yazıcıya gönderebilirsiniz.
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Aşağıda, sırasıyla, eş merkezli daireler, eş
merkezde kesişen doğrular ve paralel doğ-
rular şablonlarını üretecek postscript yor-
damları yer alıyor. Programlardaki sayısal
parametrelerle oynayarak deneyler yapmayı
ihmal etmeyin. Oynamaya en elverişli para-
metre programın ilk satırının en başında
verilen çizgi genişliğidir. Buradaki sayısal
değer, bir inç’in 72’de birini ifade eder. 72
dpi çözünürlükteki bir monitör ya da bas-
kıda tam bir noktaya denk gelir.

Yan yana üç sayısal değerin verildiği
satırlar, “for” komutuna kadarki kısmın
tekrarlanma biçimini veriyor. Sırasıyla, iş-
lemde kullanılacak ilk değer, arttırma adımı

değeri ve atanacak son değeri gösteriyor. Bu
ve diğer parametrelerle oy-
nayarak  programların na-
sıl çalıştığını keşfedebilir ve
farklı sonuçlar alabilirsiniz.

2 setlinewidth
100 100 translate
0 0 moveto
/cizgi
{ newpath
0 0 moveto
4 0 translate
0 0 moveto
0 600 rlineto
stroke } def
gsave
0 4 400
{cizgi} for
grestore
showpage

.5 setlinewidth
0 .8 360
{ newpath
gsave
300 400 moveto
rotate
1000 0 rlineto
stroke
grestore} for
showpage

2 setlinewidth
2 4 1000
{ newpath
300 exch
400 exch
0 360 arc
closepath
stroke} for
showpage

Postscript Yordamları
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Goldbach tahmininin ispatı ko-
nusunda mektuplar yağmaya devam
ediyor. Fakat bu ay da gereken ispa-
tı tamamlayan yok. Goldbach tahmi-
ni 2’den büyük her çift sayının iki
asal sayının toplamı şeklinde yazıla-
bileceğini söylüyordu. Matematikte
kullanılan ispat yöntemlerinde, ge-
nellikle teorem verildiği şekilde de-
ğil de, daha değişik bir şekle sokula-
rak ispatlanmaya çalışılır. Örneğin
Goldbach tahminini "1’den büyük
her sayıya eşit uzaklıkta olan iki asal
sayı vardır" şeklinde düşünmek de
olası. Bunun daha değişik bir ifadesi
de "1’den büyük her sayının iki asal
sayının aritmetik ortalaması olduğu".
Gerçi tahminin bu şekilde değiştiril-
mesi ispatı basitleştirmiyor; ama ola-
ya daha değişik açıdan bakmamızı
sağlıyor. 

Adıyaman’dan Ahmet Ziya Bay-
han, İstanbul’dan Selçuk Atay, Aksa-
ray’dan Hüseyin Gök, İzmir’den
Burtay Mutlu ve Gebze’den Musta-
fa Demir, probleme bu şekilde yak-
laşmayı tercih etmişler. Ama hepsin-
de de verilen bir tamsayıdan eşit
uzaklıkta olan iki asal sayı olduğu-
nun kanıtı verilmemiş ya da örnek-
leyerek gösterilmeye çalışılmış.

Mustafa Demir ile Ankara’dan
Güçlü Güney, probleme "olmayana
ergi" metodu ile yaklaşıyorlar. Bildi-
ğiniz gibi bu ispat tekniğinde amaç,
gösterilmek istenen teoremin yanlış
olduğu varsayımından hareket edile-
rek matematiksel olarak mümkün
olmayan bir sonuca ulaşmak (1=0 gi-

bi). Ancak yanlış varsayımlar yapıla-
rak yanlış sonuca ulaşılabileceği için
teoremin doğru olduğu gösterilmiş
oluyor. Güçlü Güney, yaklaşımında
2n tamsayısının iki asalın toplamı
olarak yazılamadığını varsayıyor. Bu-
radan 2n sayısından küçük her asal p
için, 2n-p sayısının bileşik olduğunu
söylüyor. Fakat bu aşamadan sonra,
2n’in kendinden küçük bütün asal
sayılar tarafından bölünmesi gerekti-
ği sonucunu çıkarıyor. Arkadaşımı-
zın ispatının hatalı olduğu tek nokta
burası. Bildiklerinden böyle bir so-
nuca varması mümkün değil. Arka-
daşımızın düşünce biçimi, küçük
kusuru dışında güzel.

Denizli’den Fatih Yeşildal ise
3’ten büyük tüm asal sayıların ya
6x+1 ya da 6y+5 formunda olduğun-
dan hareket ediyor. Fakat sonra bü-
tün bu sayıların asal olduğunu iddia
etmiş. Bunun yanlış olduğunu bir
kaç örnek ile görmek olası. 6.4+1=25
ve 6.5+5=35 sayıları bu formlarda;

ama asal değiller. İstanbul’dan Coşar
Avar iki tane tek asal sayının topla-
mının çift olduğunu söylüyor. Geçen
ay belirttiğimiz gibi bunun doğru ol-
duğunu biliyoruz. Herhalde okuru-
muz dergi eline geçmeden mektu-
bunu bize gönderdi.

Adıyaman’dan Orhan Tan arka-
daşımız, geçen aylarda tavsiye edi-
len bir tekniğe alternatif sunuyor.
Arkadaşımıza göre, sözkonusu çift
sayı eğer bir sayının karesi ise bu sa-
yıdan küçük en büyük asal sayı alın-
dığında iki sayının farkı asaldır diyor.
Bu doğru olsa bile Goldbach tahmi-
ninin ispatı değil. Goldbach, istisna-
sız tüm çift sayıların, tam kare olsun
ya da olmasınlar, iki asalın toplamı
şeklinde yazılabileceğini söylüyor-
du. Arkadaşımızın iddiasının doğru
olmadığını göstermek için en iyi ör-
nek ise 100’ün karesi 10000.
10000’den küçük en büyük asal sayı
9973 ve 10000-9973=27 asal değil.
Aynı şekilde 10000’den küçük ikinci
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Goldbach Cephesinde
Son Durum... 
Christian Goldbach, 7 Haziran 1742’de Euler’e yazdığı mektubunda ünlü tahminini, bugün ifade
ettiğimiz şekliyle 2’den büyük her çift sayının iki tane asal sayının toplamı şeklinde yazılabileceğini,
dile getirmişti. Euler, doğru olduğundan şüphesi olmadığını, fakat kanıtlayamadığını söylüyordu
cevabında. Euler’den sonra binlerce matematikçi aynı tecrübeyi yaşadı. Bugün ise bu tahminin
doğruluğu konusunda Euler’den daha emin olduğumuz halde, kimse ne doğruluğunu ne de
yanlışlığını ispatlayabilmiş durumda. Bir kitap yayımcısının,  kitaba reklam amacıyla koyduğu 
1 milyon dolar tutarındaki ödül bakalım bu tahminin ispatına yardım edecek mi?

www.biltek.tubitak.gov.tr/asal sayfasında bulabileceğiniz ilk 100 asal sayı



büyük asal sayı 9967 ve 10000 –
9967=33 yine asal değil.

Bu örnekler aslında bize iddia et-
tiğimiz her özelliğin bir ispatını ver-
memiz gerektiğini söylüyor. Sadece
bir kaç, ya da bir sürü örnek verip bir
şeyin doğru olduğunu iddia etmek
ispat sayılmaz. Aksi halde birisi bir
gün kalkıp iddiamıza aykırı bir ör-
nek verir ve "ispatımız" suya düşer.
Goldbach tahmini de aslında aynen
böyle bir şey. Şu anda  400 trilyona
kadar olan tamsayılar için iddianın
doğru olduğu biliniyor. Ama bu bile
tahminin doğru olduğu anlamına
gelmez. Kimbilir, belki iddia yanlış-
tır ve birisi bir gün kalkıp iki asalın
toplamı şeklinde yazılamayan bir
tamsayı bulur gelir. Eğer iddiayı is-
patlamak istiyorsanız, birisinin böyle
bir şey yapamıyacağını açıkça gös-
termek zorundasınız.

Çanakkale’den Gökçe Engin,
Bebek’ten Elif Alagöz, İzmir’den
Yusuf Kaya, Yozgat’tan Ali İhsan Par-
lak, bize çözümlerini gönderen diğer
arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız da tah-
minin doğruluğunu şüpheye yer bı-
rakmayacak bir biçimde gösterme-
mişler. Kırşehir’den Sedat Han, sık-
ça yapılan ama görülmesi zor bir ha-
tayı tekrarlıyor. Özetlemek gerekir-
se, arkadaşımız verilen bir çift sayı-
dan küçük başka bir çift sayının, iki
asal sayının toplamı olduğunu göste-
riyor. İspatı yaparken, bütün çift sa-
yıların bu özelliğe sahip olduğunu
göstermek gerekiyor. Bir tane istis-

na, tahminin yanlış olduğu anlamına
gelir. Orhan Tosun’un analizi güzel;
ama matematiksel kesinlikte ispat
eksik.

Asal sayılarla ilgili bir konuda
Güçlü Tugay bir sorusunu iletmiş.
Arkadaşımız, elinde istediği kadar
büyük asal sayı üreten bir program
olduğunu söylüyor. Bu da sayılar te-
orisinin ilginç problemlerinden biri:
Pratikte kullanılabilir ve kesinlikle
asal sayıları verebilen bir algoritma.
Böyle algoritmalar olduğu biliniyor;
ama hiç kimse bugüne kadar pratik-
te kullanılabilecek bir tanesini üret-
meyi başaramamış. Eğer arkadaşımı-
zın dediği doğruysa, 10 milyon ve
daha yukarı ondalık basamaklı asal
sayılar üreterek oldukça büyük mik-
tarlarda para kazanabilir. Yalnız bura-
da sorun, bulduğunuz bu sayının
asal olduğunu bir şekilde gösterme-
niz gerekiyor. Verilen bir sayının asal
olduğunu göstermenin oldukça kul-
lanılışlı bir kaç değişik yöntemi var.

Bu ve buna benzer bilgileri ve asal
sayılar konusunda konulan diğer
ödülleri http://www.utm.edu/rese-
arch/primes adresinden öğrenebilir-
siniz. Biz sadece ‘Elektronik Sınırlar
Vakfı’ EFF’nin verdiği ödülleri bu-
rada ilan edelim:10 milyon ondalık
basamaklı ilk asal sayıyı bulana
100,000 dolar, 100 milyon basamaklı
ilk asal sayıyı bulana 150,000 dolar, 1
milyar basamaklı ilk asal sayıyı bula-
naysa 250,000 dolar ödül verilecek.
Bu ödüllerin güzel tarafı ülkelere
göre ayrımcılık yapmamaları. EFF
aslında bilgisayar dünyasında özgür-
lükleri savunan bir vakıf. Vakfın bü-
yük asallarla ilgisiyse, veri iletişimin-
de kullanılan bazı kriptografik tek-
niklerin büyük asal sayıları kullan-
maları. Vakıf, asallar hakkında araş-
tırmaları teşvik ederek bu kriptogra-
fik teknikleri güçlendirmek amacıy-
la bu tip ödülleri veriyor.

Sadi Turgut
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Bazı web sitelerinin adresleri
h t t p : / / w w w. b i l t e k . t u b i -

tak.gov.tr/asal: Bu adreste bazı asal
sayılar ve bazı çift sayıların iki asalın
toplamı şeklinde yazılışlarının liste-
lerini bulabilirsiniz.

h t t p : / / w w w. u t m . e d u / r e s e -
arch/primes: Asal sayılar hakkında
bilmek isteyeceğiniz bir çok şey bu
sitede var. Küçük asal sayıların liste-
si, bilinen en büyük asal sayılar, bü-
yük sayıların asal olup olmadıklarını
ispatlamak için yöntemler vs.

h t t p : / / w w w. e f f . o r g / c o o p -
awards/award-prime-rules.html:
EFF’nin en büyük asal sayı rekoru-
nu kıranlara verdiği ödüllerin detay-
larını bu sitede bulabilirsiniz.



Sihirli Kare Nedir?

Herhangi bir kareyi eşit aralık-
larla n - 1 sayıda yatay ve düşey
doğrular yardımıyla n2 sayıda kare-
lere bölelim. Böyle bir kareye n.
dereceden kare diyeceğiz.

n. dereceden sihirli karenin ta-
nımı:

{ 1, 2, 3, ... , n2-1, n2} sayılar küme-
sinin elemanlarını n x n kareye öyle
yazalım ki, istenen sütun, satır veya
köşegenlerdeki n sayının toplamı
aynı sabit S sayısına eşit olsun. Bu
sayıya Sihirli Sayı diyeceğiz. Bu sayı-
nın formülünü bulalım.

Sihirli karenin tanımına göre tüm
hanelerdeki sayıların toplamı nS’e,

diğer yandan ise
1 + 2 + 3 + . . . + ( n 2 -
1)+n2’ye eşit olacak,
yani nS =
1+2+3+...+(n2-1)+n2 =
n2(n2+1)/2’ye eşittir.
Buradan

S=n(n2+1)/2bulu-
nur.

Kareler derecesi-
ne göre çiftli ve tekli
kareler olarak isim-

lendiriliyor. Çift dereceden kareler
ise 2 türlüdür: derecesi ikiye bölün-
düğünde çift sayı oluşturan kare, çift-
li-çift kare ve derecesi ikiye bölündü-
ğünde tek sayı oluşturan kare ise tek-
li-çift kare olarak isimlendireceğiz.

4, 8, 12, 16, 20, ... çiftli-çift sayılar
2, 6, 10, 14, 18, ... tekli-çift sayılar
3, 5, 7, 9, ... ise tek sayılardır.
Bugün sihirli kare problemi, son-

suza dek istenilen n. derece için si-
hirli kare oluşturmaktan ibarettir.
Şimdiye dek yazılan sihirli karelerin
kuralları farklı olduklarından basit
kuralla yazılmış kare mükemmel ka-
re olarak isimlendirilir. Benim bul-
duğum kural ise bilinen en basiti ol-
duğundan, bu algoritma ile oluştu-
rulmuş sihirli kareye doğal sihirli ka-
re adını verdim.

Doğal Sihirli Karelerin
Algoritmaları

Bu algoritmayı açıklamak için 3
soruyu yanıtlamak gerekir: Ne, Ne-
reye, Nasıl yazılmalıdır?

Doğal sihirli kare oluşturmak için
{1, 2, 3, ..., n2} kümesinin sayıları
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Doğal
Sihirli
Kareler
Sihirli kareler 2000 yıldır insanların kafasını meşgul etmiştir. Son
250 yılda matematikçiler sihirli karenin ciddi bir matematiksel problem
olduğunu ortaya koymuşlardır. Birçok matematikçi çözümler önermişlerdir. Bu
çözümlerin bazıları çok ilginç olmakla birlikte (örneğin Euler’in bir satranç atının hareketlerini
izleyecek şekilde sayıları dağıtmasında olduğu gibi), çoğu kez ancak özel durumlar için geçerlidir
ya da çözümler çok karmaşıktır. Bu yazıda oldukça basit ve genel bir çözüm yöntemi önerip,
özel bir örnek üzerinde ayrıntılı olarak açıklayacağız.

Şekil 1: Karenin çerçevelerinin sıralanması veya 
derecelenmesi.

Sihirli Kare Nedir?



(n/2) gruba ayrılır. Her grup ise 4 çe-
şit aritmetik dizi içerir. Her dizinin
son terimi bir sonraki dizinin ilk te-
rimi olur. Her 4. dizinin son terimi 1.
dizinin 1. terimiyle aynıdır. Bu ifade
tüm grupların dizileri için geçerlidir.
İlk grubun dizi uzunluğu n, ikinci
grubun dizi uzunluğu n-2, genel ola-
rak k. grubun dizi uzunluğu n-2(k-
1)’dir. Böylece son grubun, yani n/2.
grubun dizi uzunluğu 2 olur. n. dere-
ceden kare için 1. grubun 4 dizisini
oluşturalım:

aı - 1, 2, 3, ..., n -1, n (1’er artar)
bı - n, 2n, 3n, ..., (n-1) n, n2

(n’er artar)
cı - n2, (n2-1), (n2-2), ..., [n2-(n-1)] 
(1’er azalır)
dı - [n2-(n-1)], [n2-(n-1)-n], ..., [n2-

(n-1)-n(n-1)] (n’er azalır)
dı dizisinin son terimi 1’e, ondan

bir öncesi ise (n + 1)’e eşittir.
Her grubun 1. dizisinin 1 terimi

bir önceki grubun 4. dizisinin son-
dan bir önceki teriminin 1 fazlasına
eşittir. Her grubun 1., 2., 3., ve 4., di-
zileri sırasıyla +1, +n, -1, -n  olarak
artar ve azalır.  Örnek olarak n = 12
için grupları ve dizileri yazalım:
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a1  - 1, 2, 3, ... , 11, 12
(1’er artar)
b1  - 12, 24, 36, ... , 132, 144 
(12’şer artar)
c1  - 144, 143, 142, ... , 134, 133 
(1’er azalır)
d1 - 133, 121, ...  , 13, 1
(12’şer azalır)
a2 - 14, 15, ..., 22, 23 
(1’er artar)
b2 - 23, 35, ..., 113, 131
(12’şer artar)
c2 - 131, 130, ..., 123, 122 
(1’er azalır)
d2 - 122, 110, ..., 26, 14 
(12’şer azalır)
a3 - 27, 28, ..., 23, 34 
(1’er artar)
b3 - 34, 46, ..., 106, 118 
(12’şer artar)
c3 - 118, 117, ..., 112, 111 
(1’er azalır)
d3 - 111, 99, ..., 39, 27 
(12’şer azalır)
a4 - 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(1’er artar)
b4 - 45, 57, 69, 81, 93, 105 
(12’şer artar)
c4 - 105, 104, 103, 102, 101, 100 
(1’er azalır)
d4 - 100, 88, 76, 64, 52, 40 
(12’şer azalır)
a5 - 53, 54, 55, 56 (1’er artar)
b5 - 56, 68, 80, 92 (12’şer artar)
c5 - 92, 91, 90, 89 (1’er azalır)
d5 - 89, 77, 65, 53 (12’şer azalır)
a6 - 66, 67 (1’er artar)
b6 - 67, 79 (12’şer artar)
c6 - 79, 78 (1’er azalır)
d6 - 78, 66 (12’şer azalır)
Böylelikle, “Ne” sorumuzun ya-

nıtı olarak grupları ve dizileri nasıl
elde edeceğimizi gösterdik. Böyle
gruplar ve diziler istenen çiftli-çift,
tekli-çift ve tek dereceden karelerin
hepsi için geçerlidir.

Şimdi ise “Nereye” sorusunu ya-
nıtlayalım.

“Nereye” sorusunu yanıtlamak
için ele aldığımız kareyi çerçevelere
ayıralım: Çerçeveden kastımız dış-
tan içe varolan iç-içe (konsentrik)
kare çerçevelerdir.

Şekil 1’de n. dereceden karenin
çerçeveleri sırasına (derecesine) gö-
re gösterilmiş ve aynı çerçevelerin
köşegenlerindeki haneleri aynı sem-
bollerle işaretlenmiştir. Kuşkusuz ki,
çerçevelerin sayısı ve ele aldığımız

grupların sayısı birbirlerine eşittirler,
yani çerçeveler sayısı = gruplar sayı-
sı = n/2.

Örneğin 12 x 12’lik bir karenin 6
çerçevesi ve 6 grubu vardır.

Her gruptaki dizilerin elemanları
sayısı uygun çerçevedeki haneler sa-
yısına eşittir.

Görüldüğü gibi çerçeveler ve
gruplar sayılarının eşitliği bizi şu
noktaya götürür:

1. çerçeve hanelerine 1. grubun 4
dizisindeki sayılar yazılacak;

2. çerçeve hanelerine 2. grubun 4
dizisindeki sayılar yazılacak, vb. 

Her Grubun Dizi 
Elemanları 
Çerçevenin Hanelerine
Nasıl Yazılmalıdır?

Çerçevenin hanelerine sayıları
yazmak için yönlü parçalardan olu-
şan graflardan faydalanmamız gere-
kiyor. Her çerçeveye grubun sayıla-
rını tamamen yazdığımızda graf ka-
panır. Böyle grafa kapalı graf veya
Euler devri denir. Örnek olarak 12.
dereceden kare için Euler devirleri-
ni gösterelim (Şekil 2).

Şekillerden görüldüğü gibi her
grubun aynı dizisi aynı renkle ifade
olunmuştur:

1. veya a dizisi turuncu
2. veya b dizisi kırmızı
3. veya c dizisi mavi
4. veya d  dizisi ise mor olarak ve-

rilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi
Euler devirlerindeki fark sadece “ar-
tı” işareti içerisindedir.

12. dereceden doğal sihirli kare
için sunduğumuz bu graflar diziler-
deki sayıların çerçevelerdeki hane-
lere nasıl yazılacağını göstermekte-
dir. Bunun için graflardaki yönlere
ve renklere dikkat etmek gerekir.

Not: Tekli-çift dereceden doğal
sihirli karelerin çerçevelerinin Euler
devirleri çiftli-çift doğal sihirli karele-
rin çerçevelerine uygun Euler devir-
lerinden farklıdırlar. O yüzden bu ko-
nuyu bir başka yazıda açıklayacağız.

Şekil 3’de 12. dereceden doğal
sihirli kare sunduğumuz algoritma
ile yazılmıştır. Bu doğal sihirli kare-
deki hanelerin renklerini grafın
renkleri ile karşılaştırdığınızda sihir-
li karenin nasıl yazıldığını kolaylıkla
anlayabileceksiniz.

Asker Abiyev
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Şekil 3: 12. dereceden Dogal Sihirli Kare



yerkürenin Antalya civarındaki eski
yerine ışınlıyor. Konuşmanın ve kon-
feransın bittiğini ilan ediyor. 

On yedinci yüzyıl İngiliz şairlerin-
den Alexander Pope bir şiirinde şöyle
der: 
Öğrenmenin azı tehlikeli bir iştir; 
Kana kana iç, ya da tadına bile bakma 

ilham pınarının. 
Orada sığ akıntılar başını döndürür, 

sarhoş eder 
Ve ancak bol bol içince ayıltır yeniden. 

Amerika Birleşik Devletlerinde
üniversite ya da araştırma enstitüle-
rinde çalışan matematikçilerin üye ol-
duğu Amerikan Matematik Derneği-
nin üye sayısı yaklaşık 30,000’dir. Uy-
gulamaya yönelik ve endüstride çalı-
şan matematikçiler de Uygulamalı ve
Endüstriyel Matematik Derneği’ne
üye olurlar ve o derneğin de yaklaşık
10000 üyesi vardır. Demek ki Ameri-
ka yaklaşık 235 milyon nüfusu içinde
40000 kayıtlı matematikçi barındır-
maktadır. Kaba bir hesapla Türkiye-
íde de bu oranlar geçerli olsa 10000 ci-
varında kayıtlı matematikçimizin ol-
masını bekleriz. Oysa bizde bu sayı
500 civarındadır. 

Napolyon “Bir ülkedeki matema-
tik biliminin gücü ile devletin gücü
birbirine paraleldir” der. 

Matematikçiler artık ertesi yıl yi-
ne toplanılması dilekleriyle otelden
ayrılmaya başladılar. Toplantıyı ertesi
yıl düzenleme görevini verdikleri
matematikçiye toplantının daha iyi
olması için ne yapması gerektiği ko-
nusunda fikirler veriyorlar. Verilen fi-
kirler hep konuların seçimi, konuş-
maların içerikleri ve tartışma zaman-
larının ayarlanmasıyla ilgili. Kimse
konferans boyunca bir türlü çalışma-
yan havalandırma sisteminden, çıkan
yemeklerin kalitesizliğinden, en acil
durumlarda göçen resepsiyon bilgisa-
yarlarından ya da barın ders için pek
de ideal bir mekan olmadığından şi-
kayet etmiyor. Nasıl olsa seneye ko-
nuşmalar başladığında herkes o ko-
nuşmadan alacağı kadarını alıp kendi
problemlerinin dünyasına çekilecek.
Bu dünya ile ilgili hiç bir talepleri o
yüzden olmuyor. 

Ama bunun bir isitisnası var. Kah-
veler zamanında ve kıvamında hazır
olmalı. Eğer kahve servisi biraz aksa-
saydı yıkarlardı oteli...

Sinan Sertöz

Goldbach tahmini ile ilgilenen
okurlarımız için ne yazık ki kötü bir
haberimiz var. Bir milyon dolarlık
ödülün şartnamesinin, 10. mad-
desinde bu ödülün yalnızca İngiliz
ve Amerikan uyruklu kişilere verile-
bileceği yazılı! Buna inanmak iste-
memiştik ama, maalesef doğru. Bi-
limsel geleneklere tümüyle aykırı
bu milliyet ayrımcılığını kınıyoruz.

Goldbach problemi ile ödül al-
madan da uğraşmak isteyebilecek
okurlarımıza imkânlarımız ölçüsün-
de yardımcı olmaya devam edeceğiz.
Çünkü bilimsel meraktan daha yüce
bir duygunun olmadığını düşünüyo-
ruz. Ancak okurlarımızı bir anlamda
uyarmak da istiyoruz. Goldbach
problemi birçok büyük matematik-
çinin gayretlerine rağmen 250 yıldır
çözülememiş bir problem; bu ne-
denle de çok basit yöntem ve düşün-
celerle çözülebilme olasılığı çok dü-
şük görünüyor. Tabii ki umulmadık
bir düşünce manevrasıyla sürpriz bir
elemanter çözümün bulunma olasılı-
ğı yok değildir. Ama bu konuda
umutlu olmak için de doğrusu hiçbir
sebep yok.

Goldbach tahmini 2’den büyük
her çift sayı için bir iddia içerdiğin-
den, ispatının da bu genellikte olma-
sı gerekiyor. Ne kadar çok çift sayı
için bunu kontrol ederseniz edin, bu
bir ispat yerine geçmez. 1998’de
Richstein adlı bir Alman matematik-
çi tarafından bilgisayar kullanılarak,
400 trilyona kadar çift sayılar için id-
dianın doğruluğu kontrol edildi. Ör-
neğin, 389965026819938 çift sayısı
5569 asal sayısı ile 389965026814369
asal sayısının toplamı olarak yazılabi-
lir. Ama bu kontrol, Goldbach tahmi-
ninin doğruluğu konusunda fazla bir
şey ifade etmez. 400 trilyon nedir ki;
geride o kadar çok çift sayı var ki! As-
lında, çift sayıların hemen hepsi geri-
de duruyor ve onlardan birisinin aksi-
lik çıkarmayacağını kimse bilemez.
Eğer kontrol edilen çift sayılardan
tek bir tanesi bile iki asal sayının top-
lamı olarak yazılamasaydı, o zaman
“hayır” cevabı çok kesin ve tahminin
yanlışlığı apaçık olurdu. Ama değil

400 trilyon,  trilyon kere trilyon kere
trilyon kadar sayı için bile tahmini
doğrulasanız, evet cevabı hep şüphe-
li kalacaktır. Ya ondan sonrakiler?

Doğa bilimleriyle uğraşanlar, ta-
biatın “hayır”ının kesin, “evet”inin
şüpheli olduğunu söylerler. Bu olgu
bütün tüme varımlı düşünce için ge-
çerlidir ve matematik için de, tüm-
den gelimli bir ispat bulunmadıkça,
durum farklı değildir. 

Şimdi okurlarımızdan gelen tipik
bazı çözüm önerilerine kısa yanıtlar
vermek istiyoruz. Öncelikle, göster-
dikleri büyük ilgi için okurlarımıza
teşekkür ediyoruz. Ankara’dan Güç-
lü Güney ve Orhan Tosun’un çözüm-
leri oldukça uzun ve karmaşık olduğu
için, değerlendirme devam ediyor.
Diğer bütün çözümlerin ise yanlış ol-
duğunu hemen söyleyebiliriz.

Fatih Üniversitesi Matematik
Bölümü öğrencilerinden Mehmet
Çiçek, herbiri 2’den farklı iki asal sa-
yının toplamının bir çift sayı olduğu-
nu ispatlıyor. Bu tabii ki doğru ol-
makla beraber, 1 milyon dolarlık bir
soru değildir! 2’den farklı bir asal sa-
yı bir tek sayıdır ve iki tek sayının
toplamı çifttir. Ama, Goldbach tah-
mini bu değil, bunun bir anlamda
tersi: 2’den büyük her çift sayı iki
asal sayının toplamı olarak ifade edi-
lebilir. Konya’dan Hüseyin Gürsesli,
Niğde’den Suat Gündüz, Diyarba-
kır’dan Berat İşçi, Ankara’dan Tuna
Bulut ve Uğur Şerafettinoğlu’nun
çözüm önerilerinde de bu yanlış an-
lama var. 

Birçok okurumuzun başvurduğu
bir kanıt yaklaşımı şöyle: verilen çift
sayıyı, aşağıdaki gibi çeşitli şekiller-
de bir toplam olarak ifade ediyorlar;

Goldbach
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sonra da sağ taraftaki terimlerin,
“uygun” seçilmeleri halinde asal
olacaklarını söylüyorlar ya da gös-
termeye çalışıyorlar. Sadece örnek-
leme kanıt yerine geçmediği gibi,
“uygun” seçme de bir anlam ifade
etmez. Somut bir seçimin ya da ge-
çerli bir varlık kanıtının verilmesi
gerekir. 

Kocaeli’nden Mustafa De-
mir’in, İstanbul’dan Selçuk
Atay’ın, İzmir’den Ercan Şen-
gül’ün, İstanbul’dan Nurettin Ay-
dın’ın, Osmaniye’den Serdar Kök-
sal’ın, Ankara’dan Burak Himme-
toğlu’nun ve Kütahya’dan Ekrem
Emre’nin yaklaşımları bu gruptan.
Bir diğer yaklaşım, bir önceki sayı-

mızda önerisini tartıştığımız Birsen
Yılmaz’ın düşüncesini geliştirmeye
yönelik. Orada, verilen bir çift sayı-
dan küçük asal sayıların en büyüğü
gözönüne alınıyordu. Bazı arkadaş-
larımız bu asal sayıdan bir önceki
asal sayıyı kullanmayı öneriyorlar.
Ancak bu da kurtarmıyor: Aynı ör-
neği kullanmak gerekirse 220’den
küçük en büyük asal sayı olan
211’den bir önceki asal sayı olan
199 da işe yaramıyor: 220=199+21
ve 21 asal değil.  Balıkesir’den Ali
Abakan ve Fatih Kocasahan’ın, İs-
tanbul’dan Selçuk Atay’ın (bir di-
ğer çözümü) bu gruptan. 

Ankara’dan Şükrü Bezen’in çö-
züm önerisi de bu yaklaşımın bir çe-

şitlemesi: n’den küçük en büyük
asal sayı p ise, n-p asal olmayabili-
yor. Ama n-p+2 asaldır diyor sayın
Bezen ve n+2 sayısı için n+2=p+(k-
p+2) eşitliğini yazıyor. 

Burada gene Duran imdada koş-
tu ve bize asal sayı yetiştirdi.
n=10034 sayısını gözönüne alalım.
Bu sayıdan küçük asal sayılar içinde
en büyüğü p=10009. n-p=10034-
10009=25 asal değil. Fakat n-
p+2=27 de asal değil. 

Çanakkale’den Murat Demir-
taş’ın “muhtemel ispat”ını kabul
edemeyeceğiz. Sağduyu ne yazık ki
matematikte ispat yerine geçmediği
gibi çoğu kez yanıltabiliyor da.

Ankara’dan Çiğdem Özdemir
kardeşimiz de hayatı kolay tarafın-
dan alıyor (Bu her zaman en kötü
yaklaşım olmayabilir!). Çiğdem, ve-
rilen bir n çift sayısını değil, n+x gi-
bi kendi tercihi olan başka bir çift
sayıyı iki asal sayının toplamı olarak
ifade ediyor. 

Ufuk Duman bize formülünü
göndermediği için yanıt veremiyo-
ruz. Ali Tuna Şenatlı ve Mustafa
Demir kendilerinde bulunan Gold-
bach kuramlarını hakemli bir dergi-
de nasıl yayınlatabileceklerini soru-
yorlar. Okurlarımız sonuçlarını her-
hangi bir hakemli dergiye göndere-
bilirler. TÜBİTAK’ın da hakemli
matematik dergisi var. İlgilenenler
için adresini veriyoruz: Turkish Jo-
urnal of Mathematics, TÜBİTAK,
Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıde-
re-Ankara
http://www.tubitak.gov.tr/journals/
e-posta: math@tubitak.gov.tr

Elazığ’dan Ali Haydar Tunç için,
ödülü koyan Faber and Faber firma-
sının adresini veriyoruz (Her ne
kadar bu firma, yaptığı milliyet ay-
rımcılığı nedeniyle bizce bir ilgiyi
artık haketmiyorsa da).

Faber and Faber Limited, 3
Queen Square, London,
WC1N3AU
http://www.faber.co.uk

Hoşçakalın sevgili okurlar.

Bilim ve Teknik
Christian Goldbach bugün artık meşhur olan tahminini 1742 yılında Leonard Euler’e
gönderdiği bu mektubun kenarına düştüğü dört satırlık notta dile getirmişti. 

Tahmini Üzerine
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Sayısal belirlemelerde, sayılarla
birlikte söylenen, ölçek veya birim an-
lamı taşıyan sözcük veya sözcük kü-
meleri çoğu zaman dikkatimizden ka-
çar; sanki sayıya otomatik olarak ek-
lenmiştir. "Üç kilo almışım", "12 hek-
tar orman kül oldu", "bebek dört ayda
yedi santim boy attı" gibi örneklerde,
sayılarla birimler birbirinden ayrılma-
yan, âdeta kalıplaşmış bir
bütün oluşturur. Bütünlük
bağı bazen o denli kuvvetli-
dir ki, birimi söylemeye da-
hi gerek duymayız: "1.80
boyunda biri", "Ateşim 40’a
fırlamış" derken bu eksikli-
ğin farkına bile varmayız.
Günlük hayatta bu farkına
varmayış hiç de önemli de-
ğil. Ama, karşılaştığımız
benzer bir ifadedeki en kü-
çük bir kalıpdışılık hemen
dikkatimizi çeker. "3 ton al-
mışım", "12 orman kül ol-
du", "bebek 4 cm’de 7 ay
uzadı" sözlerini duyar duy-
maz, ortada bir yanlışlık
olup olmadığını, yanlışlık
yoksa, sayısal belirlemenin
alışılagelmiş veya yadırga-
mayacağımız bir formda na-
sıl olacağını bulmaya çalışı-
rız. "Ateşim 100’e çıkmış"
diye yakınan dostumuzun
bu olağanüstü ateşini inanı-
lır kabul edebilmek için,
onun yurtdışından yeni dönmüş oldu-
ğunu hatırlayarak, biraz düşünme ve
hesaptan sonra, "O kadar da kötü de-
ğil; ateşin normalin biraz üstünde!"
deriz. Ortada gerçekten de bir yanlış-
lık yoktur. 100 derece (Fahrenheit)
ateş, normal vücut sıcaklığının bir-iki
derece üstünde olan 38 derece ateşle
hemen hemen aynıdır. Demek ki 100

derece Fahrenheit sıcaklık 38 derece
Celsius sıcaklıkla (veya başka bir sı-
caklıkla) karşılaştırılabiliyor; çünkü
ikisi de sıcaklık belirtiyor. Öte yandan,
6.5 kilo geldiği söylenen bir bebeğin, 4
ayda 7 cm uzadığı iddia edilen bebeğe
göre daha mı ağır veya hafif olduğunu,
hangisinin daha hızlı geliştiğini (bu
bilgilerle) kestirmek mümkün değil.

Elmalar ve 
Armutlar

Nedir bu iki örneği birbirinden bu
denli farklı yapan şey? Karşılaştırma-
nın mümkün olduğu ve olmadığı, ba-
sit veya karmaşık pek çok örnek bula-

bilirsiniz. 1200 g demir ve 1 kg tuzdan
hangisinin daha ağır olduğu sorusu an-
lamlıdır ve cevabı vardır. Ama, 1 kg
tuz mu yoksa 10 m halat mı daha ağır-
dır (ya da uzundur, veya sıcaktır) diye
sormak; bir tarlanın yüzölçümünü
beygir gücü cinsinden vermek saçma-
dır; en azından bazı ek bilgi veya ka-
bullere dayanmadan cevaplandırıla-

maz. Büyüklüğü ölçülebilen çok-
lukların (niceliklerin) büyüklük-
lerinin birbirleriyle karşılaştırıla-
bilmeleri için, bu büyüklüklerin
bazı ortak nitelikleri olmalıdır. Bu
ortak nitelikler genel anlamda bi-
rer boyuttur. Uzunluk, ağırlık, sı-
caklık, zaman birbirleriyle karşı-
laştırılamayan, o nedenle de top-
lanıp çıkarılamayan, farklı boyut-
lardır. Tıpkı elmalarla armutlar
için söylendiği gibi… Ne yazık ki
o örnek belleklerde ilkokuldan
bir hatıra olarak kalır; yükseköğre-
nimde dahi konunun temeline
pek dokunulmaz. Teknik öğre-
nim yılları, birimler, çeviri tablo
ve formülleri içinde boğuşarak ge-
çer.

Acaba boyut, birim kavramları
nasıl ortaya çıktı? Kullanılabilme-
leri için önce tanımlanmaları, bili-
niyor olmaları gerekli miydi? Bel-
ki de gerekmiyordu. Durum aslın-
da pek çok başka kavram için de
geçerli; uzun süre kullanıldıktan,
değişik koşullarda doğru veya

yanlış uygulandıktan sonra, daha fazla
yanlışı önleyebilmek için kavramın ta-
nımlanmasına ihtiyaç duyulabilir. İn-
sanlar herhalde önce birimlere ihtiyaç

duyup, ihtiya-
ca göre onları icadetmek, kullanmak
zorunda kaldılar. Çok uzun, değişik
uygulamalardan sonra, boyut ve birim-
lerin tanımlanması, sağlam bir temele

Bilim ve Teknik

Sayılar...  Yaşantımızın her bölümünde onlarla karşı karşıyayız. Doğum tarihimiz, 
boy ve kilomuz, hastalanınca ateşimiz, ekmeğin fiyatı, arabanın beygir gücü, depremin
büyüklüğü, Sirius’un parlaklığı, en yakın gökadanın uzaklığı, evrenin yaşı...  
Hepsi sayılarla belirli. Ya boyutlar; birimler?

Büyüklüklerin Ölçülmesi

Boyutlar, Birimler



dayandırılması ancak son birkaç yüzyıl
içinde gelişebildi. Sayma fikrini geliş-
tirip sayıyı icadettikten sonra, insanlar
başlangıçta ancak "tane tane" sayabil-
dikleri türden çokluklar yanında başka
çoklukların da bulunduğunun farkına
vardılar. Karşılaştıkları yeni bir şeyin,
"az" veya "çok" diye nitelendirebile-
cekleri bir çokluğun ne kadar "büyük"
olduğunu anlamak ve anlatmak için,
onu, aynı "büyüklük"te kabul edebile-
cekleri eşit parçalara bölerek, kaç "ta-
ne" eşit parça ortaya çıkmış olduğunu
saymış olmalılar. Bu, bugün birim ve
ölçme adını verdiğimiz uygulamaların
doğuşudur. "Büyüklük", insanın o za-
manki deneyim ve yeteneklerine bağ-
lı, dolayısiyle onlarla sınırlı olarak algı-
layabildiği bazı özelliklerdi: Görünür
hacim, uzunluk, elde veya sırtta taşı-
nırken duyulan ağırlık gibi. Bir çoklu-
ğu eşit parçalara bölebildikten sonra,
bölünme sayısını değiştirerek, ortaya
çıkan eşit parçaları değişik sayı-
larda yeniden biraraya getirerek,
yeni büyüklükler, yeni birimler
yaratmak da mümkündü. Bu da,
bir yandan ölçmeye kolaylık ge-
tirirken, bir yandan da çeşitliliği
arttırıyordu.

Geçmişte Yaşam
O çağlarda yaşadığınızı düşü-

nün. Yaşamınız için gerekli olan
ve önceleri doğadan kendi kendi-
nize karşılayabildiğiniz temel ih-
tiyaçlarınızın çeşidi ve miktarı,
yaşamınızı daha da iyileştirmeyi,
karşılaştığınız güçlükleri, riskleri
azaltmayı istediğiniz ölçüde, git-
tikçe genişliyor. Benzer gelişme-
leri yaşayan komşularınızda ve
komşu topluluklarda gördüğünüz
bazı şeylere de sahip olmak isti-
yorsunuz, ama onları üretemiyor-
sunuz. Aynı durum komşularınız
için de söz konusu; onlar da ken-
dilerinde olmayan ve sizin üretti-
ğiniz bazı şeylere ilgi duyuyor.
Böylece, yapılması, üretilmesi imkân-
sız veya güç olanı komşudan tedarik et-
me fikri ortaya çıkıyor. Akla gelebile-
cek ilk iki çözümden biri zorbalık, öte-
ki değiş-tokuş gerektiriyor. Acaba han-
gisine daha önce başvuruldu, bu önem-
li değil; ama savaşın da ticaretin de gü-
nümüze kadar sürüp gelen baş uğraşlar
olduğu ortada.

İlkel ticaretin, hattâ savaş ganime-
tini paylaşmanın kavgasız çözümü, ta-
rafların bir birim ve ölçü sistemi üze-
rinde uzlaşmasını gerektiriyordu. He-
nüz para icadedilmemişti; ama, meselâ
bir avuç tuz yirmi avuç buğdayla, kav-
gaya gerek duymadan değiştirilebilir-
di. Yirmi kulaç ip karşılığında dört sa-
zan alabilirdiniz. Böylece, her toplu-
lukta, her pazar yerinde, ve her çağda
değişik olabilen, sayısız birimin ortaya
çıkacağı açık. "Avuç" yanında "kulaç"ı
da icadetmek gerekiyordu; aksi halde
tuz karşılığında ip alamazdınız; çünkü
ipi avuçlayarak veya tuzu kulaçlayarak
ölçemiyordunuz. Fakat boyut kavra-
mıyla henüz tanışmamış olmanız kul-
lanmanıza engel değildi. Kavram sizi
farkında olmadan kullanmaya zorlu-
yordu: Ölçmek için tasarladığınız özel
büyüklükteki parçayı, yani birimi, el-
de ederken, eşit parçalara böldüğünüz
asıl çokluğun bu bölünme şekline en

uygun düşen özelliğiyle, yani boyu-
tuyla, biriminizin boyutu aynı olmalıy-
dı. Puzu ipmiş gibi, balıkları tuzmuş
gibi bölmek pek uygun değildi. Avuç,
kulaç, ve taneyi bu yüzden ayrı ayrı
icadetmek zorundaydınız. Ama, aynı
bölünme tarzına uygun olarak seçece-
ğiniz eşit parçaların, yani birimlerin
büyüklüklerinin seçiminde serbestti-

niz. Meselâ ip gibi, bez gibi uzunluk
boyutundaki ölçmeler için arşın da,
kulaç da, endaze de kullanılabilirdi;
sadece, seçim kullanışlılığa veya alış-
kanlığa bağlıydı. Benzer şekilde, ha-
cim boyutunda ölçme yaparken, avuç,
tas, kazan gibi birimler de birbiri yeri-
ne geçebiliyordu.

Böylece, bir yandan yeni farkına
varılan ve eski birimlerle ölçülemeyen
boyutların ortaya çıkması, öte yandan
birim oluşturmadaki seçme özgürlüğü
sayesinde, birim kolleksiyonu alabildi-
ğine zenginleşti. Dünya üzerinde son
yüzyılda geçerli olan birimleri araştırıp
toparlasaydınız, elde edeceğiniz liste,
birimler diyarına uyarlanmış çetrefil
bir "Babil kulesi" olurdu. Sadece uzun-
luk veya uzaklık ölçmede yakın za-
manlarda kullanılmış (bazıları hâlâ da
kullanılmakta olan) birimleri hatırla-
yın: parmak, karış, ayak, adım, arşın,
endaze, kulaç, merhale, fersah, mil,

deniz mili,… ve dünyanın de-
ğişik ülkelerinde daha pek ço-
ğu. Üstelik, metrik dediğimiz
birimleri, astronomide kullanı-
lan birimleri henüz saymadık.
Globalleşme, bu ünlü deyimin
doğuşundan yıllar önce birim-
ler dünyasında başarıldı; ve
Türkiye de dahil pek çok ülke,
standart olarak bir Uluslararası
Birimler Sistemi (SI, Systéme
International d’Unitès) kabul
ettiler. Rasyonel ve ortak bir
birimler sisteminin iletişimde
sağlayacağı ekonominin, bilim
ve teknoloji alanındaki, en-
düstrideki, gelişmeleri hızlan-
dırıcı rolünün ne derece önem-
li olduğu açık. Dünya üzerinde
artık, özel bazı farklılık ve ek-
ler dışında, SI birimleri yaygın
olarak kullanılıyor. Fakat alış-
kanlık, eski birimlerden vaz-
geçmeye büyük engel. Atmos-
fer, dönüm, beygirgücü, par-
mak (inch), deniz mili gibi bi-
rimler hâlâ işlerliklerini koru-

yorlar.

Boyut ve Birim
Gelin, şimdi bu iki önemli kavra-

mı, boyut ve birim kavramlarını, daha
yakından tanımaya çalışalım. Bir çok-
luğun ne kadar büyük veya küçük, ne
kadar fazla veya az olduğunu bilmek
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isteriz. Çünkü onu bir
başka çoklukla karşılaş-
tırıp, büyüklüklerinin,
mıktarlarının, vb. eşit
olup olmadığını; eşit de-
ğilse, hangisinin ne ka-
dar farklı olduğunu söyle-
yebilmemizi gerektiren bir du-
rumla karşı karşıyayızdır. Bu bili-
min temelinde vardır: ölçmek ve karşı-
laştırmak… İşin özüne inersek, karşı-
laştırdığımız iki çokluğun maddesel
dünyada neye ait veya neyle ilişkili ol-
duğunun, bazı özel durumlar dışında,
hiç de önemi olmadığını görürüz. Eğer
1200 g demir 1 kg tuzdan daha ağırsa,
1200 g tuz da 1 kg demirden daha ağır-
dır. Ayrıca 1200 g süt 1 kg pirinçten,
1200 g sülfürik asit 1 kg havadan daha
ağırdır. Aslında sadece 1200 gramla 1
kilogramı (1000 gramı), yani herhangi
iki kütlenin büyüklüklerini karşılaştır-
maktayız. Örnekleri çoğaltabilirsiniz.

Belli bir süre içinde 500 watt (gü-
cünde bir motor, ısıtıcı, lâmba) mı da-
ha çok enerji harcar, 600 watt (yutan
sürtünmeli fren, çeken saç kurutucu,
buzdolabı) mı? 

Saatte 30 kilometre (giden bir bi-
siklet, koşucu, uçan serçe) mi, yoksa
saniyede 1 metre (esen rüzgâr, akan ır-
mak, yanan fitil) mi daha hızlıdır; han-
gisi (eğer gerideyse) ötekine yetişir?

Karşılaştırdığımız "şey"lerin sonu-
cu etkilemediğini vurgulamak için on-
ları parantez içinde verdik. Güçlerin
karşılaştırıldığı birinci örneğin cevabı
çok açık: 600, 500’den büyük olduğu
için 600 W güç `e 500 W güçten bü-
yüktür; o halde, eşit bir sürede, buzdo-
labı, fren, veya kurutucu, daha küçük
güçteki motor, ısıtıcı, veya lâmbadan
daha çok enerji harcayacaktır. İkinci
örnekte ise, saatte 30 km ile saniyede
1 m olan iki "hız"ı karşılaştırıyoruz. Bu
mümkün, ama birimler farklı. Yapıla-
cak şey, önce birimleri eşitlemek, me-
selâ saniyede 1 m’yi saatte 3.6 km’ye
çevirmektir. Artık, hangi grubun daha
hızlı olduğuna karar vermek için, sade-
ce 30 ile 3.6 sayılarını karşılaştırmamız
yeter; ortak birime ihtiyacımız yok.

Demek ki, karşılaştırma ancak
uzunluk, kütle, ağırlık, güç, hız, sıcak-
lık, zaman,… gibi özelliklerden veya
kavramlardan sadece biri esas alınarak
yapılabiliyor. Bunların genel adı b o-
yu t; daha açık olarak belirtmek için,
uzunluk boyutu, kütle boyutu, hız bo-

yutu gibi ifadeler de kulla-
nabilirsiniz. Uzunluğu
ağırlıkla, zamanı sıcak-
lıkla karşılaştıramazsı-
nız. Fizikteki bazı ka-

nunları veya tanımları
kullanarak bunlar arasında

bağlar kurabilir, yeni boyutlar
tanımlayabilirsiniz: Hız = Uzaklık /

Zaman gibi. Ama yine de, meselâ hızı
ne uzaklıkla ne de zamanla karşılaştı-
ramazsınız.

Burada önemli bir noktanın da ha-
tırlanması gerekir. Boyut ortaklığı arit-
metik toplama ve çıkarmanın da ön
koşuludur. Aynı boyutta değerlendiri-
lebilen fiziksel çokluklar, gerektiğinde
birbirine eklenebilir veya farkları alı-
nabilir. İki uzunluğun toplamı veya
farkı da bir uzunluktur. Uzunluğa hızı
ekleyemez, zamanın sıcaklıktan farkı-
nı düşünemezsiniz. İki fiziksel çoklu-
ğun aynı boyutta olması, bunların ara-
larında karşılaştırılabilmelerine, topla-
nıp çıkarılabilmelerine izin verir. Bu-
nunla birlikte,  sonucu sayısal olarak
elde etmek için bazı işlemlere gerek
olacaktır. Önce çoklukların büyüklük-
leri ölçülerek ölçüleri bulunmalı, ve
eğer iki ölçme farklı birimlerle yapıl-
mışsa, sonra bu ölçüler aynı (ortak) bi-
rimi baz alan değerlere dönüştürülme-
li. Olabilecek yanlış anlamaları, karı-
şıklığı önlemek için, büyüklük, birim,
ve ölçü kavramlarını titizlikle birbirin-
den ayırmamızda yarar var. Yukarıdaki
düşünce ve bilgilerden, bu üç kavra-
mın birbirine şu şekilde bağlı olması
gerektiğini çıkarmışsınızdır:

BÜYÜKLÜK = ÖLÇÜ × Birim
Büyüklüğü B ile ifade edilen her-

hangi bir fiziksel çokluk için, yukarı-
daki bağıntı sembolik olarak da yazıla-
bilir. Eğer birimi b ile, ve o birimle öl-
çüldüğünde elde edilen ölçüyü de B
ile gösterirsek, 

B = B × b
eşitliği genel olarak herhangi bir fi-

ziksel çokluk için geçerli kabul edile-
bilir. Büyüklük ve birim aynı boyutta-
dır; çünkü birimi, aynı boyuttaki bir
başka büyüklüğü eşit parçalara böle-
rek elde etmiştik. Büyüklük ve biri-
min aynı boyuta sahip olduklarını gös-
termek için onları kalın harflerle (B
ve b) gösterdik. Normal büyük harfle,
B ile, gösterdiğimiz ölçü ise boyutsuz-
dur, yani sadece bir sayıdır. Belli bir
ipin uzunluğu, uzunluk boyutunda bir

büyüklüktür. Onu ölçmekte kullan-
mayı tasarladığımız birim ip parçasının
uzunluğu da uzunluk boyutunda bir
büyüklüktür; ama, ölçüsünün "1" (bir)
olduğunu kabul ettiğimiz özel bir bü-
yüklüktür. Eğer ipi tam 8 tane "birim
uzunlukta" parçaya bölebiliyorsak şöy-
le yazabiliriz:
İPİN UZUNLUĞU = Sekiz × Birim uzunluk
veya

L = 8 × l
Burada ipin uzunluğu L büyüklük,

L = 8 ölçü, ve birim uzunluk l de bi-
rimdir. Bir eşitliğin -daha  genel olarak
büyük, eşit, veya küçük olma, topla-
ma-çıkarma ilişkilerinin- tutarlı olma-
sı, yani bir anlam taşıması için, ilişkide
yer alan her "terim"in aynı boyuta sa-
hip olması gerekir. Yukarıdaki eşitliğin
tutarlı olmasını da, her iki tarafta görü-
len uzunluk boyutunun aynı olması
sağlıyor. Boyut olan uzunluk, sanki te-
rimlerdeki bir ortak çarpanmış, ve kı-
saltılabilirmiş gibi düşünülebilir.

Peki, birim dediğimiz parçayı nasıl
seçeceğiz? Son örneğimizde, elimizde-
ki ipi önce ikiye katlayıp kat yerini işa-
ret ederek, sonra aynı şeyi iki defa da-
ha yaparak, sekiz "tane" birbirine eşit
uzunlukta parçaya bölmüş ve bu par-
çalardan birini de birim kabul etmiş
olduğumuz anlaşılıyor. Böylece ipin
uzunluğu da tam tamına sekiz birim
geliyor. Şimdi de, boyları sekiz birime
yakın, ama birbirinden farklı ip parça-
larının uzunluklarını ölçmek istediği-
mizi düşünelim. Aynı birimle başka
bir ipi ölçtüğümüz zaman, ne tam 8 bi-
rimle, ne de tam 9 birimle denk düş-
mediğini, arada bir yerde olduğunu
görürsek ne yapacaktık? Belki de eli-
mizdeki birim l yi tekrar ikiye bölüp,
daha küçük yeni bir birim olan l’ ( l’ =
1/2 l) ile ölçüyü tam getirme şansımızı
deneyecektik. Yeni ölçmenin sonucu
tabii ki 16’dan fazla 18’den az çıkacak-
tı. Tam 17 diye ölçmüşsek, sonucu bil-
dirmek için önümüzde iki yol olacaktı;
uzunluk yeni birimle de eski birimle
de ifade edilebilirdi:

L = 17 l’ veya L = (8 + 1/2) l
Başka bir ipin uzunluğu belki de

tam 17 yeni birim gelmeyecekti. O za-
man da yeni birimi biraz daha küçült-
mek için tekrar ikiye bölecek, ve elde
edeceğimiz yeni yeni birim l’’ (l’’ = 1/4

l) sayesinde, meselâ ip biraz daha
uzunsa, 
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L = 35 l’’ = (17 + 1/2) l’ = (8 + 1/4 + 1/2) l
= 17 1/2 l’ = 8 3/3 l

veya, biraz daha kısaysa,
L = 33 l’’ = (17 - 1/2) l’ = (8 + 1/2 - 1/4) l

= 16 1/2 l’ = 8 1/4 l
yazabilecektik. Görüyoruz ki, bu şe-
kilde devam ederek, daha küçük bi-
rimlerle ölçme duyarlılığını yükselt-
mek mümkün. Bu, sadece uzunluk bi-
rimleri değil, bütün birimler için söz
konusu. İlk birimden hareketle, yeni,
daha küçük birimler elde etmekte de-
ğişik yollar kullanılabileceği için, orta-
ya aynı boyutla ilgili sayısız birim sis-
temi çıkması da doğal karşılanmalı. El-
deki ilk birimi 2’ye bölebileceğimiz
gibi, 3’e, 6’ya, 10’a, 12’ye, 60’a da bö-
lebilir, hatta bunları karıştırabilirdik
de. Anglo-sakson birimlerinin uygula-
mada yolaçtığı güçlük ve karışıklıklar,
2, 3, 12 gibi birim katsayılarına dayan-
dırılmış olmalarındandır. 10’a dayalı SI
birimleriyse, yaygın olarak ondalık
(onlu) sayı sistemini kullandığımız
için, gerek gösterimde gerekse hesap-
lamalarda büyük ekonomi ve kolaylık
sağlar. (12’’(inch) =  1’(foot) olduğuna göre,
5’ 8 9/64’’ + 2’ 5 7/16’’ toplam uzunluğunun
nasıl hesaplanacağını düşünün, ve
dengi olan 1.731 m + 0.748 m ile karşı-
laştırın.)

Küçüklü-Büyüklü
Birimler; Anlamlı-
Anlamsız Rakamlar

Yeni birimlere, sadece ölçü duyar-
lılığını yükseltmek için değil, ölçüm
sonucu çok büyük sayılara erişebile-
cek büyüklükleri daha kolay ölçebil-
mek ve sonucu makul büyüklükte sa-
yılarla ifade edebilmek için de ihtiyaç
duyulur. O takdirde, başlangıçtaki bi-
rim bazı katsayılarla çarpılarak büyül-
tülür. SI birimlerinde bu katsayı yine
10 ve 10’un kuvvetleridir. Ölçülen bü-
yüklüğün ölçüsünün çok büyük veya
çok küçük bir sayı çıkmaması, böyle-
ce, sayısal gösteriminin kolay anlaşılır,
büyüklük derecesinin kolay kavrana-
bilir olması, seçilen birimle sağlanır.
Örnek vermek gerekirse, yol haritala-
rında şehirlerarası uzaklıkların ölçüsü,
üçü dördü geçmeyen, birkaç rakamlı
sayılarla verilir. Bu, birim olarak kilo-
metrenin  seçilmesiyle sağlanır. Bu su-
retle, başka birimler kullanıldığında
ondalık virgülün solunda veya sağında

verilmesi gerekli olacak bol sıfırlı ra-
kam kalabalığından  kurtulunur. An-
kara-İstanbul arasının 454 262 metre,
454 262 370 milimetre, veya 0.000 000
000 048 ışıkyıl şeklinde verildiğini dü-
şünün, ve bunları 454 kilometre ile
karşılaştırın.

Ayrıca, ilk iki ölçüdeki (veya ikin-
ciyi kilometreye çevirerek elde edile-
cek 454.262 370 km’deki) 454’ü izle-
yen rakamların gereksizliğini de ko-
layca görebilirsiniz. Bu gibi sayısal öl-
çü belirlemelerinin büyük çoğunlu-
ğunda üç, bilemediniz dört anlamlı ra-
kam verilmesi yeterlidir. Yolun 450-
küsur kilometre şeklinde bilinmesi,
kaç saat yolculuk yapacağınız hakkın-
da yeterli fikir verdiği için önemlidir.
Ama, 450 km’den sonra kaç kilometre,
kaç metre daha gideceğiniz, yola çıkış-
ta ve varışta seçeceğiniz ara yollara, vi-

rajları ne kadar içten veya dıştan aldı-
ğınıza, molalara; milimetrelerse, yapa-
cağınız ufak tefek manevralara bağlı
olarak değişir. Çok özel bir durum bu
ayrıntıların belirtilmesini gerektiriyor
olabilir. O takdirde, artık anlamlı oldu-
ğu kabul edilen altı veya dokuz rakam
verilirken, bunların ölçüm veya hesap
sonucu elde edilebilecek (tekrar tek-
rar elde edilebilecek!) gerçek rakamlar
olması beklenir. Bunların dayandırıldı-
ğı özel durum da ayrıntılarıyla bilini-
yor demektir. Bilinmiyorsa, 454’ten
sonraki rakamlar hiç bir anlam taşıma-
dığı için, belirtilmeleri ne gereklidir,
ne de beklenir. (Anlamsızlığı vurgula-
mak için ölçünün 454.Σµ∀ 0♣ km
şeklinde yazıldığını düşünün.) Başka
bir ifadeyle, kilometreden daha küçük
birimler varsa, bunlar Ankara-İstanbul

arası yolculuk düşünülerek yaratılma-
mıştır. Zaten çok değişken olan Ay’ın
Dünya’dan uzaklığı içinse hiç değildir.
Ama öte yandan, bir Dünya-Ay seya-
hati veya Jüpiter yakın geçişi için met-
reler, mikrosaniyeler önemli olabilir;
çok küçük hatalar bile başarıyı etkile-
yebilir. Böyle durumlarda ölçeğinizi
küçültür ve alışılagelmişin çok üstün-
de sayıda anlamlı rakam bilmek ister-
siniz; ve ancak onları doğru olarak elde
edebiliyorsanız, yani gerçekten anlam
taşıyorlarsa kullanırsınız.

Birim Dönüşümü
Öğrenilmesi güç gelen ve doğru-

dürüst kavranılmadığı takdirde kolay-
lıkla pek çok yanlışın yapılmasına ne-
den olan konulardan biri de birimleri
birbirine dönüştürmektir. Temel ders
ve referans kitapları, teknik elkitapları
vb. ayrıntılı birim dönüştürme tablola-
rıyla doludur. Çok az sayıda temel bi-
rim üzerinde yapılandırılmış olan SI
ile bunun dışındaki sistemler arasında,
tutarlı, birebir ilişkiler olması gerekir.
Ama, aklınıza gelen her dönüşüm çif-
tini bulabileceğiniz bir sayısal dönüş-
türme tablosu hazırlamak ne müm-
kündür, ne de gereklidir. Birbirine dö-
nüştürülmesi istenilen iki birim siste-
minin kendi iç yapıları biliniyorsa, ara-
larındaki bağın sadece temel birimler
için kurulması, karşılaşılabilecek bü-
tün dönüşüm bağıntıları için yeterlidir.

Çerçeve içinde gördüğünüz örnek-
lerden ilki, 20 mph (saatte 20 mil) rüz-
gâr hızının saniyede kaç metreye kar-
şılık geldiği sorusunu ele alıyor. İlk
yaklaşım (i), direkt bir dönüşüm tablo-
sunu kullanmak. Tabiidir ki böyle bir
tablo karşılaşabileceğimiz bütün hızla-
rı göstermez; ara değerler için hesap
yapmak gerekir. Diğer bir yol, sonucu
orantı ilişkileriyle bulmak (ii); daha
sağlam bir yaklaşım ise (iii), hızı hıza
dönüştürmek yerine, dönüşümü hızın
türetildiği temel boyutlar olan uzaklık
ve zaman için yapmaktır. Böylece, sa-
yıca çok az olan (bu nedenle kolay ha-
tırlanabilen) temel boyutlardaki dönü-
şüm bağıntılarından yararlanarak, bü-
tün türetilmiş boyutlar için, birim dö-
nüşümü sistematik olarak gerçekleşti-
rilebilir. Metodun temelini, verilen
büyüklüğü uygun olarak seçilmiş, bo-
yutsuz "1" lerle çarparak (yani büyük-
lüğü ve boyutunu değiştirmeden), ve
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elde edilen ifadede açıkça görülen te-
mel birimleri kısaltarak, istenilen biri-
me ulaşmak teşkil eder. Meselâ 1 mil
= 1609 m birim ilişkisinden iki deği-
şik "1" elde edilebilir.:

Her ikisi de uzunlukların oranı ol-
duğu için boyutsuzdur. Ama bunların
yalnız ikincisi, 20 mil/saat ile çarpılın-
ca "mil" biriminin kısaltılmasına imkân
verir; öteki uygun değildir. Karşılaşılan
birim ne kadar karmaşık veya alışılma-
dık olursa olsun, uygun birimlerle
oluşturulan yeterli sayıda "1" leri doğ-
ru şekilde düzenleyerek, her zaman
sonuca varmak mümkündür. Çer-
çeve içinde başka bir örnek görü-
yorsunuz. Mühendislik bilgilerine
dayanarak yapılan hesapların sonu-
cu, acaip bir hız birimiyle ortaya
çıkmış olsa da doğru. Hızı, söz ko-
nusu olayı zihinde kolayca canlan-
dırmaya elverişli bir birime, saniye-
de milimetreye, çevirmek için so-
nucun hangi "1" lerle çarpılması ge-
rektiği görülüyor.

Yeni Boyutlar, 
Yeni Birimler

Bilimin gelişmesi, doğada kar-
şılaşılan yeni olayların açıklanması
ve yapılan yanlışların ayıklanıp,
yerlerine doğruların (veya daha
doğruların) konmasıyla olur. Bu
ise, olayların gözlemlenmesi ve yo-
rumlanması yanında, ölçmeyi de
gerektirir. Yaptığımız bir gözlem,
getirdiğimiz açıklama, veya ileri
sürdüğümüz yeni bir model veya
teori, sayılarla desteklenmedikçe
inandırıcılığı zayıftır. Sayılar ise,
burada kullandığımız terminolojiy-
le, gerekli ölçmeler sonunda ortaya
çıkan ölçülerdir. Ölçülmesi gere-
ken şey, yeni bir teorinin veya ka-
nunun tanımladığı yeni bir kavram
olabilir. Bundan da basit olarak,
pratik bir ihtiyacı karşılamak üzere
ortaya atılacak bir ölçme modeline
veya işlemine dayanan yeni bir bü-
yüklük de olabilir. Temelde, ister
teorem veya kanun, ister model
adını alsın, yeni bir kavramı tanım-
layan bir bağıntı vardır karşımızda. 

Sadece uzunluk ölçmeyi bece-
rebiliyorken, bir gün bir tarlanın

büyüklüğünü ölçmek zorunda kaldığı-
mızı düşünün. Eşit parçalara bölerek
birim elde edip bunlardan kaç "tane"
olduğunu sayma fikrini tarlaya uyarla-
manın bir yolu, meselâ dikdörtgen
şeklindeki bir tarlanın kenarlarını aynı
uzunluk birimine bölüp işaretleyerek,
elde ettiğimiz noktaları karşılıklı bir-
leştirmektir. Ortaya çıkan birbirine
eşit kare şeklindeki birim tarla alanla-
rının sayısı, tarlanın büyüklük ölçüsü
olacaktır. Bunları ya teker teker saya-
rız, veya çizgilerle ayrılan enine (veya
boyuna) sıraların sayısını her sırada yer
alan birim karelerin sayısıyla çarparız.

Bu sayılarsa, aslında tarlanın bitişik
iki kenarının uzunluklarının ölçü-
südür. Bu düşünceyle

Tarlanın alanı = Kenar uzun-
luğu × Öteki kenar uzunluğu

veya
S = L1 × L2

tanımını yapabiliriz. Her bü-
yüklüğün ölçü ve birimini ayrı ayrı
göstererek yazarsak (ölçü ve birim
arasındaki çarpma işaretinden vaz-
geçerek)

S s = L1 l × L2 l = L1 L2 l2

olur. Öte yandan, tarlanın ölçüsünü 
S = L1 L2

şeklinde bulmuştuk; o halde tarla
alanının ölçüldüğü birimin de

s = l2

olması gerekir. Böylece yeni bir bi-
rim, alan birimi, uzunluk biriminin
karesi şeklinde tanımlanmış olur.
Buna paralel olarak da, yeni bir bo-
yut olan alan boyutu, uzunluk bo-
yutunun ikinci kuvvetine eşit olma-
lıdır.

Benzer şekilde, sadece uzun-
lukları ve zamanı ölçebiliyorken, bi-
rim zamanda alınan yolun "çabuk-
luk" ölçüsü olabileceğini düşüne-
rek, ve buna "hız" adını vererek, hı-
zı şöyle tanımlayabiliriz:

Hız = Uzaklık / Zaman
V = L / T

V v = (L l) / (T t)
Artık hızın ölçüsü V ve birimi v

şu şekilde belli olur:
V= L / T ; v = l / t
Ve boyutu da uzunluğun zama-

na bölünmesiyle elde edilir. l = 1
m, t = 1 s ise, v = 1 m / (1 s) = 1 m/s
demektir; kilometre ve saat birimle-
ri de v = 1 km/saat verir.

Üçüncü bir örneği kuvvetin tanı-
mıyla verebiliriz. Newton’un bir cis-

min hızını belli bir çabuklukla değiş-
tirmek için ne büyüklükte itilmesi
(veya çekilmesi) gerektiğini belirten
meşhur "hareket kanunu", kuvvet adı-
nı verdiğimiz bu itme büyüklüğünün
tanımı olarak kabul edilebilir:

Kuvvet = Kütle × İvme
veya

F = M × A
Burada ivme diye adlandırılan, hı-

zın değişme çabukluğunu (hızını), tıp-
kı uzaklığın değişme çabukluğu olan
hızın tanımına benzeterek ifade ede-
biliriz:

İvme = Hız / Zaman = (Uzunluk / Zaman) /
Zaman = Uzunluk / Zaman2

A = V / T = L / T2

Artık hareket kanununu kullana-
rak, kuvvetin hem birimini hem de
boyutunu kütle, uzunluk, ve zaman
cinsinden belirleyebiliriz.

F = M L / T2

F f = (M L / T2) (m l / t2)
Eğer ölçüler arasında 

F = M L / T2

bağıntısının olmasını istiyorsak, kuv-
vetin birimini m l / t2 ye eşit seçmemiz
gerekir. Eğer m = 1 kg, l = 1 m, t = 1 s
ise f = 1 kg m/s2 dir. Bu yeni birime
Newton’un anısına ayrı bir isim veril-
miştir: newton (1 N = 1 kg m/s2). Bu ve
buna benzer, yeni bir isim vererek ya-
pılan kısaltmalar birim gösteriminde
kolaylık ve rahatlık sağlar. Meselâ 1
N/m2 = 1 kg/m s2 basınç veya gerilme
birimidir; ve pascal (Pa) adını alır.

Nereye Kadar?
Yeni tanım ve ilişkilerin yeni bo-

yutlara ve dolayısiyle yeni birimlere
ihtiyaç gösterebileceğini, bunların bü-
yüklükler arasında kurulan yeni ilişki-
den doğduğunu, ve yeni boyut ve bi-
rimlerin eskileri cinsinden belirlenebi-
leceğini gördük. Meselâ, yukarıdaki
örneklerden sonra adım adım enerji
veya mekanik işi, onun hızı olan g ü çü,
momentum ve basınç gibi kavramları
tanımlayarak boyut ve birim bağıntıla-
rını çözebiliriz; boyut ve birimlerin sa-
yısı için belirli bir sınırlama yok. Peki,
öteki yönde de ilerleyebilir miyiz? Ya-
ni, yukarıda bildiğimizi, tanıdığımızı
varsaydığımız üç temel büyüklük olan
kütle M, uzunluk L, zaman T, ve
bunlara karşılık gelen boyutların sayısı
daha aza indirgenebilir mi? Bu büyük-
lükleri içeren  yeni bir fiziksel ilişki
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varsa, onun böyle bir sonuç çıkarmaya
imkân vermesi beklenebilir. Meselâ,
gine Newton’a borçlu olduğumuz
"kütleçekim kanunu" bu amaçla dene-
nebilir. Kanun, çekim kuvvetinin, bir-
birini çeken kütlelerin büyüklükleriy-
le doğru, aralarındaki uzaklığın kare-
siyle ters orantılı olduğunu iddia eder.
Kuvveti zaten temel büyüklükler cin-
sinden çözmüştük. Şimdi elimizde
bunları birbirine bağlayan yeni bir iliş-
ki daha var:

F = M1 × M2 / L2

İlişkiyi eskiden yaptığımız gibi ölçü ve
birimleri ayırarak çözümlersek

F (m l / t2) = M1 m × M2 m / (L l)2

F (m l / t2) = (M1 M2 / L2) (m2 / l2)
F = M1 M2 / L2 ve   m l / t2 = m2 / l2

ve buradan da 
m = l3 / t2

elde ederek, temel boyutları da birim-
leri de üçten ikiye indiririz: Uzunluk
ve zaman! Artık bütün diğer bileşik
boyut ve birimlerin sadece uzunluk ve
zamana, yani kinematiğe bağlanabile-
ceği kolayca görülebilir. Meselâ kuv-
vet birimi için yeni bağıntı f = l4/ t 4 =
(l / t)4 olacaktır: hızın dördüncü kuvve-
ti! Bunun da ötesi, yani bütün boyut-
ları tek bir temel boyuta indirgemek
de akla gelebilir. Bu ise, uzunluk
(uzay) ve zaman arasında doğal bir ba-
ğıntı beklentisini getirir.

Öte yandan, maddesel evrenin iş-
leyişini gözönünde bulundururken,
onu meydana getiren, vazgeçilmez te-
mel büyüklüklerin de birbirinden
ayırdedilmesi gerekir: Kütle, elektrik
yükü, uzunluk, ve zaman… Yukarda
yapıldığı gibi, gravitasyon ve atalet
ilişkilerini kullanarak, kütle boyutunu
yapay şekilde ortadan kaldırmak,
maddenin temel ölçütü olan kütlenin
olmadığı anlamına gelmez. Üstelik, te-
mel birimlerin sayısında bu kadar aşırı
bir tasarrufa ihtiyaç olmadığı da açık-
tır. Kütle, elektrik yükü, uzunluk, ve
zaman üzerine yapılandırılan SI birim-
leri bugünkü haliyle hemen bütün ih-
tiyaçlara cevap verebilen, tutarlı, prati-
ğe elverişli bir sistemdir.

Kesirli Boyutlar
Bilinen birimlerden çarpma ve/ve-

ya bölme işlemleriyle yeni, bileşik bi-
rimlerin elde edilebildiğini gördük.
Bu, bileşik bir birimin temel veya bili-
nen birimler cinsinden ifadesinde, o

birimlerin sadece tamsayı kuvvetleri-
nin bulunabileceği anlamına gelir. Ta-
bii ki boyutlar için de aynı durum var-
dır. Meselâ bir uzunluk birimi olan
metre (m) kendisiyle çarpılarak, uzun-
luğun ikinci kuvvetindeki alan boyu-
tuna ait birim, metrekare (m2) türetilir;
zaman birimi saniye (s) ile iki kez bö-
lünerek ivme birimi m/s2 elde edilir.
Ama, m2/3 veya m√2 /s4/3 gibi birimler (ve
bunlara denk gelen boyutlar) düşünül-
mez; çünkü bunlar, içinde yaşıyor ol-
duğumuzu varsaydığımız ve düzgün
olarak alcıladığımız uzay-zamanda edi-
nilen makroskopik deneyimlere uy-
gun düşmez. Acaba gerçekten öyle
mi?

Birimi nasıl elde ettiğimizi hatırla-
yalım: Eldeki büyüklüğü eşit parçalara
ayırdık. Bunu yaparken, daha doğrusu,
nasıl yapılabileceğini düşünürken, o
sırada belki de bilinç altından bizi
yönlendiren iki varsayıma dayanmak
zorundaydık. Biri, büyüklüğün kendi
boyutunu koruyarak gerçekten eşit
parçalara bölünebileceği varsayımı;
öteki, büyüklüğün değişmez olduğu
varsayımı. Acaba eşit parçalara bölün-
me süreci her zaman gerçekten başarı-
labilir mi? Acınacak derecede buruştu-
rulmuş bir dosya kâğıdını nasıl 10, 100,
1000 eşit alanlı parçaya bölebilirsiniz?
Kâğıt düzgün bile olsa, 1 mikrometre-
karelik bir alanını nasıl belirleyebilirsi-
niz? Kâğıdın yüzey alanının gerçekten
297 mm × 210 mm = 623.7 cm2 olduğu-
na inanıyor musunuz? Eğer inanıyor-
sanız, gerçek bir kâğıdı değil, farkına

varmadan onunla özdeşleştirdiğiniz,
Euclid uzayında ona model olarak seç-
tiğiniz, matematiksel bir düzlem par-
çasını düşünüyor olmalısınız. Kâğıdın
üzerindeki mikroskopik engebeleri
(giderek, moleküllerinin diziliş
geometrilerini de) gözönüne alsay-
dınız, ne ölçüde bir alan elde etmeyi
beklerdiniz; 1 m2, 100 m2 ? 

Bu düşünceler, bütünden birim el-
de etmenin gerçek hayatta pek de ko-
lay olamayacağını akla getiriyor. Çizgi
veya yüzey deyince genellikle zihni-
mizde canlandırdığımız geometrik var-
lıklar -ilk başta eğri, kırıklı, köşeli, bu-
ruşuk da olmuş olsa- belli bir ölçeğe in-
diğimizde artık düzgünleşmelerini
beklediğimiz şeyler oluyor. Küçülterek
veya büyülterek elde ettiğimiz ölçek-
ler de (ölçü çubukları, kareleri) hep
birbirine benzer kalıyor. 4 m2 lik bir ha-
lı satın alırken onun "hangi yüzey"inin
4 m2 olduğunu düşünmüyoruz. Doku-
sundaki elyafın, ara boşlukların, kalın-
lığın neden olabileceği belirsizliklere
aldırmadan, aynı düzgün 1 m2 lik birim
yüzeyle ölçüyoruz. Halının g e r ç e k bü-
yüklüğü 4 m2 mi? Gerçek büyüklük di-
ye birşey var mı? Büyüklük neden onu
ölçmek için seçilen birime bağlı olma-
sın? Bu mantık dışı gibi görünüyorsa,
yani büyüklüğün değişmezlik özelli-
ğinden vazgeçemiyorsak, acaba ölçü
sonuçları seçilen birime beklenmedik
bir şekilde bağlı olabilir mi? Örnek ola-
rak, birimi küçültüp binde birine indir-
sek, yeni ölçümüz eskisinin 1000 ka-
tından daha farklı olabilir mi? (Edre-
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AT E M AT İ K T E
mutluluğu yaratan
şey nedir? Önce şu-
nu anımsayalım:
Biz Homo sapi-

ens’iz. Anlamı, düşünen ve yine dü-
şünen insan demektir. Zamanın fırtı-
nalarına rağmen hâlâ ayakta kalabil-
miş olan bizlerin akıl, mantık ve ha-
yal gücüdür. Matematik yapmanın
ve matematiği anlamanın önemi de
buradan geliyor işte. İnsanın kendi
1400 gramlık beynine ve o beynin
gizler dolu kıvrımlarına olan hayran-
lığını gösteriyor (maymunsu ilk ata-
larımızın beyni 500 gr.’dı!) Bu hay-
ranlık, gurur ve sürprizle karışıktır:
“Kimin aklına gelirdi bu? Ne inanıl-
maz bir bağlantı! Ne incelikli bir ka-
nıt! Ne süssüz, ne ölümsüz bir çö-
züm!”. Bakıyoruz, matematik tapı-
nağının sütunlarına bazı dövizler
asılmış: “Mantık kaderden daha güç-
lü olunca, kendisi kader olur. Tho-
mas Mann”. “ Mantık bize geleceği
gösteren kâhindir. Schopenhauer”.
“Mantıksızlara mantığı anlatamazsı-
nız. Fuller”. “Kuvvetli bir beyni

olan, bir krallığa sahip gibidir. Sene-
ca”. “Mantığın en büyük zaferi, bize
mantığın kendisinden bile şüphe et-
meyi öğreten analitik düşünme biçi-
midir. Miguel de Unamuno”. 

Hayat bir bakıma anlamsız. Uza-
yın sonsuz karanlıklarında kısa bir
süre parlayan ve bir gün sönüp gide-
cek bir yıldız gibiyiz. Varoluşumuzu
da, yokoluşumuzu da doğa yasaları
belirliyor. İnsan kendisini hem her
güce sahip, hem de bilinçsiz ve kalp-
siz doğanın bir oyuncağı gibi hissedi-
yor. Biz, doğanın “laboratuvar”ların-
da fizik, kimya ve biyoloji yasalarına
göre oluşmuş bir molekül yığını mı-
yız? Belki; fakat akıl taşıyan, kendini
ve evreni sorgulayan bir molekül yı-
ğını. Pascal, insanın göl kenarındaki
bir kamış kadar zayıf olduğunu söy-
lüyor; fakat hemen ekliyor: “... Ama
düşünen bir kamış”. Yine Pascal in-
sanın düşünmek için doğduğunu,
düşünmenin onun hem bütün soylu-
luğu hem de değeri olduğunu söylü-
yor. Descartes ise cogito ergo sum
(düşünüyorum, öyleyse varım) diye-
cek kadar düşünceyi yüceltiyor. 

İnsanoğlu matematiği, insanlığı-
nı daha çok duyumsamak, beynine
daha yakın olmak için seçmiştir. Bu-
rada elbette atalarımızın hayatın
günlük gereksinimleri için başvur-
duğu çakıl sayma, parmak sayma vb.
gibi pragmatik olgulardan söz etmi-
yoruz. O bile bir aşamaydı; may-
munlara ancak birkaç sayıyı tanımak
öğretilebiliyor; fakat ilk insanlar say-
mayı kendileri icat ettiler; kimse on-
lara öğretmedi. 

Matematik insanın basit gereksi-
nimlerinden doğmuş olabilir; ge-
ometrinin temelinde her yıl taşan
Nil sularının altında kalan tarla sınır-
larını yeniden çizmek olabilir; fakat
bütün bunlar insanlığın ve dolayısıy-
la matematiğin çocukluğuna ait
olaylardır. Daha başlangıçtan mate-
matik soyut olduğunu göstermiştir.
Arşimet spirali, Zenon paradoksu
(bir ok asla hedefine varamaz) ve
Apollonius konikleri (elips, parabol,
hiperbol) hangi gereksinime karşı-
lıktı? İnsanlık Apollonius’tan yüzyıl-
lar sonra Kepler’le gezegenlerin Gü-
neş çevresindeki yörüngesinin elips
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Matematikçilerin
“Güzel” Dünyası

“Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük 
mutluluk yoktur”. Böyle diyor C. Morley. Ünlü İngiliz 
matematikçisi G.H. Hardy ise “Bir Matematikçinin
Savunması” adlı kitabında daha popüler bir görüş öne 
sürüyor: ”Gazetelerdeki matematikle ilgili eğlence sütunlarının
son derece ilgi görüşü, matematiğin o büyük çekici gücüne
güzel bir örnektir. Aslında matematikten daha popüler, çok
az şey vardır. İnsanların çoğu matematiğe belli bir değer
verir, ondan hoşlanır. Tıpkı hoş bir melodiyi dinlemeyi 
sevdikleri gibi”. Matematikten gelen o derin mutluluk, aklın
dağlarına tırmanmayı göze alanlara sunulan eşsiz bir ödüldür.
Mantığın sarp yollarını aşıp da doruklara varabilenler, orada
büyüleyici bir manzarayla karşılaşırlar: Sislerin arasından 
birdenbire çıkan pırlantalardan yapılmış bir tapınak. 
2500 yıldır yükselmekte olan ve son katı asla olmayacak
matematik kulesidir bu.



olduğunu ve daha sonra bazı kuy-
rukluyıldız yörüngelerinin parabol
olduğunu öğrendi. Matematiği gün-
lük gereksinimlere indirgemek onu
çok hafife almak olur.

Matematik, 
Buluşlara 
Uygulanmak İçin 
Yapılmaz

Peki, matematik niçin yapılır?
Bunu Galileo’nin ağzından dinleye-
lim: “Felsefe (bilim demek istiyor)
gözlerimiz önünde açık duran ‘ev-
ren’ dediğimiz o görkemli kitapta
yazılıdır. Ancak yazıldığı dili ve alfa-
besini öğrenmeden bu kitabı okuya-
mayız. Bu dil matematiktir; bu dil
olmadan kitabın tek bir sözcüğünü
anlamaya olanak yoktur”. Laplace’ın
ölmeden önceki son sözleri şunlar
olmuş: “Bildiklerimiz çok değil, bil-
mediklerimiz çok fazla”. Bütün bun-
lardan şöyle bir anlam çıkıyor: Biz
kendimizi ve doğa’yı çok az anlıyor
ve tanıyoruz. Aklımız olduğu için bir
hayvan gibi yaşamıyor, hayatı ve do-
ğayı sorguluyoruz. Bu da bir doğa ya-
sası; su yüksekten alçağa akacak,
volkanlar magma basıncı artınca
püskürecek ve insan da aklı olduğu
için düşünecektir. Düşündüğü için
her şeyi sorgulayacaktır. İşte bu sor-
gulamanın dili matematiktir. Doğa
insanın başına ölümsüz bir taç geçir-

miştir; bu taç akıldır; o tacın en par-
lak pırlantası da matematiktir.

Matematikçi, kendi beyin kıvrım-
larının derinliklerinde daha önce bi-
linmeyen topraklar bulan bir kâşiftir.
Mutluluğu da yaptığı keşiftir. Mate-
matikçinin ne istediğini Newton şöy-
le belirtiyor: “Dünya beni hangi göz-
le görür, onu bilemem. Fakat kendi
gözümde ben, bilinmeyenlerin bü-
yük okyanusu kıyısında diğerlerin-
den daha düzgün ve daha renkli bir
deniz kabuğu arayarak eğlenen bir
çocuğum”. Diferansiyel hesabı ve
entegrali bulan, evrenin kütleçekim
yasalarını keşfeden büyük Newton
böyle diyor işte. Kendisine “çocuk”
deyişi çok yerinde; çünkü gerçeği
arayan bir matematikçi bir çocuğun
saf ve temiz ruhunu taşır; sayılarla oy-
narken bir çocuğun çıkarlardan uzak,
yaşamın kirlerine bulaşmamış mutlu-
ğu ve heyecanı içindedir. O, pozitro-
nun varlığını, daha keşfedilmeden
matematik formüllerde gören Di-
rac’tır. O, Neptün gezegenini keşfe-
dilmeden önce matematikle bulan
Adams’dır. O, Öklit dışı eğri uzay ge-
ometrisiyle Einstein’a görelilik yasa-
ları yolunu açan Riemann’dır. O, ku-
aterniyonları (dördeyler) bularak mü-
hendisliğe ivme veren Hamilton’dur.
O, matrisleri bularak Heisenberg’in
kuantum mekaniğini geliştirmesini
sağlayan Cayley ve Sylvester’dir. Bu
liste çok uzayabilir. Olasılık hesabını
bulan ve geliştiren matematikçiler
(Pascal, Fermat, Leibniz, Bernouilli,
de Moivre, Bayes, Condorcet, Lapla-
ce, Quetelet, Borel, Fisher, Kolmogo-

rov) olmasaydı bugün bilimin her da-
lında uygulanan istatistik analizler
yapılamaz ve büyük ölçüde olasılığa
dayanan kuantum fiziği gelişemezdi.
Asal sayıları bulan ve geliştiren mate-
matikçiler (Öklid, Eratostenes, Fer-
mat, Mersenne, Dirichlet, Wilson,
Goldbach, Vinogradov) olmasaydı,
bugün bankacılık, askerlik ve diplo-
maside kullanılan, en iyi bilgisayarla-
rın bile ancak yıllar sonra çözebilece-
ği 100-200 basamaklı asal sayı şifrele-
ri var olamazdı.

Burada vurgulamak istediğimiz
şudur: Matematikçi buluş yaparken
pratik bir amaca yönelik değildir; bir
teoremi uygulansın diye bulmaz. O
kafasının içinde kendisine gerçek
dünyadan ayrı bir dünya yaratmıştır.
Orada somut ya da soyut aksiyomlar-
dan yola çıkarak usavurmayla belli
sonuçlara ulaşır. Aksiyomların gerçe-
ğe uyması şart değildir; örneğin Ri-
emann, Lobaçevski ve Bolyai, Öklit
dışı geometrilerinde, Öklit gibi so-
mut, gerçeğe uygun, herkesçe kabul
edilir aksiyomlar değil, kendi yarat-
tıkları soyut aksiyomları kullanmış-
lardır. Önemli olan aksiyomlardan so-
nuca giden yolun mantıklı olmasıdır. 

Matematikçi, p ve q’nün doğrulu-
ğuyla ilgilenmez; “p gerektirir q” ile
ilgilenir. Aradığı sonuca varınca bir
esrime duyar. Esrime hissi psikoloji-
de mutluluğun en üst derecesi olarak
kabul edilir; bu hissin belli gösterge-
leri vardır: büyük bir mutlulukla be-
raber büyük bir aydınlanma hissi, ev-
renle bütünleşme, kendinden geçme
ve o anı asla unutamayış. Suyun kal-
dırma gücünü bir hamamda yıkanır-
ken bulan Arşimet’in “Eureka” (Bul-
dum) diye bağırarak saraya doğru çıp-
lak koşması böyle bir esrime sonucu-
dur. Bu esrime hissi olmasaydı Ca-
uchy 24 cilt tutan 789 çalışma yayım-
layabilir miydi? Euler basılması 34 yıl
tutan 80 cilt yazabilir miydi? 

Batı uygarlığının temelinde ma-
tematik yatmaktadır. Ortaçağ karan-
lığı boyunca düşünmek suç sayılmış,
Engizisyon akılla savaşmış, aklın to-
humları zindanlarda çürümüş ve an-
cak Rönesansla insanlığın ilkbaharı
gelince aklın dallarında bilimin güzel
çiçekleri açmıştır. Bilim ağaçları ma-
tematik toprağında büyümüşlerdir.
Her matematik buluş, kendinde bir
gün uygulanabilme gizilgücünü taşır.
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Newton: “Dünya beni ne gözle görür bile-
mem; fakat kendi gözümde ben bilinmeyen-
lerin sonsuz okyanusu kıyısında, diğerlerin-
den daha düzgün ya da daha renkli bir de-
niz kabuğu arayarak eğlenen bir çoçuğum”.

Laplace: “Bildiklerimiz çok değil, bilme-
diklerimiz çok fazla”



Matematiğin Önemi
Eflatun, “matematiksiz kültür ola-

maz” demişti. Bugün kaç kişi böyle
düşünüyor acaba? Ortaçağ karanlığın-
da bile yıpranmayan tek bilim mate-
matikti. Üniversitelerde ve okullarda
ders programları daima matematik,
geometri, astronomi ve müzik içerirdi.
Son zamanlara kadar matematik, bir-
çok köklü üniversitenin felsefe prog-
ramlarının parçasını oluşturuyordu. 

Ne yazık ki bugün matematiğin,
uygarlığın ve kültürün temel elemanı
olduğu gerçeği giderek gözden kaçı-
yor. Rönenasta resim, heykel, edebi-
yat ve felsefeyle birlikte matematik-
sel düşünce de 1000 yıl süren kış uy-
kusundan uyandı. Örneğin matema-
tikçiler ilk kez Rönesans’ta şans öğe-
sini olasılık hesabının içine aldılar.
Bunun için Rönesans beklendi; çün-
kü olasılık hesapları geleceği belirle-
yebiliyordu; oysa ortaçağ için geleceği
belirleyen tek güç Tanrı’ydı. 19. yüz-
yılda Cantor’un sonsuzu matematiğe
sokması tutucu çevrelerde tepkiyle
karşılandı; yalnız Tanrı sonsuz olabi-
lirdi. 17. yüzyılda Newton ve Leib-
niz’in türev, diferansiyel ve entegral
hesabı (calculus) bulmaları büyük bir
devrimdi; çünkü o zamana kadar ma-
tematik, hareket halindeki bir cismin
belli bir andaki durumunu hesaplıya-
mıyordu. Mühendislik ancak calcu-
lusla mümkün oldu. Bugün dergiler,
gazeteler, radyo ve TV, matematiğe
(bilmeceler hariç) tıp, fizik, biyoloji
vb. kadar yer vermiyorlar. Bunun bir
nedeni, matematik terimlerini halka
açıklamanın zor oluşudur. İnsanlar
anlamadıkları şeyleri dinlemez ve
okumazlar. 

Matematik çok az kişinin sohbet
konusu oluyor. Kim kime “Altın Ora-
n”ı, Zeta ve Gama fonksiyonlarını,
Stirling’in faktöryel formülünü öğren-
din mi diye soruyor? Matematiğin
kendine özgü dili, bir duvar gibi onu
kendi dünyasına kapatıyor. 1997 so-
nunda yitirdiğimiz Prof. Cahit Arf
anılarında otobüste 4-5 arkadaş bir
matematik problemini coşkuyla tartı-
şırlarken halkın kendilerini “mec-
nun” sandığından söz etmiştir. 

ABD’de 3 matematik derneğinin
50 000 üyesi var. Amerikan Matema-
tik Topluluğu’na 25 000 üye kayıtlı.
Dünyada 1500 matematik dergisi var

ve her yıl 25 000 kadar matematik
araştırma yazısı yayımlanıyor. Mate-
matik son 50 yılda, 2500 yılda yarattı-
ğından fazla buluş yaptı. ABD’de bir
yerleşkede matematik bölümü genel-
likle en büyüktür. En azından fizikçi
ve ekonomist kadar matematikçi var-
dır. Matematikçiler her yerde hazır ve
nazırdırlar. Aynı zamanda da görün-
mezdirler (Matematik Sanatı, J. P.
King, s.6). 

Öğrencileri matematikten soğu-
tan bir eğitim de topluma zararlı olu-
yor. Matematiği gençlere sevdirmek
şart. Saman kâğıdına, şekilleri renk-
siz, berbat baskılı (bazı sayılar okun-
muyor) ve paragrafsız, iç içe yazılarla
yazılmış okul kitabı artık olmamalı.

Bilimlerin en hızlı değişeni mate-
matiktir. Matematik 2000 yıllık ku-
ramları hâlâ geçerli olan tek bilim da-
lıdır. Fakat bu 2000 yıllık ağaç durma-
dan yeni sürgünler vermektedir; işte
son yılların fraktal geometrisi, kaos
teorisi, standart olmayan analiz, oyun
teorisi vb. Eski dallardan olasılık ku-
ramı, trafiğe ve iletişime uygulanıyor;

uzay uçuşlarında roketlerin kalkış hı-
zı, yakıt miktarı, yörünge ve seyir bil-
gileri matematik gerektiriyor. Üretim
ve tüketim hızları, enflasyon, devalü-
asyon, borsa, faiz, büyüme hızı, kişi
başına düşen gelir vb. matematiksiz
olamaz. Doğal olarak matematikçi ba-
zen bilgisayarla bütünleşiyor.

Matematiğin bu uygulamaları ya-
nında soyut matematik de dev adım-
lar atıyor; çünkü matematikçiler için
yarar değil, estetik önde gelir. Bert-
rand Russell’in dediği gibi matema-
tikte sanatlardakine benzer bir güzel-

lik vardır; bir teoremden “ ne kadar
güzel”, “ne kadar zarif” diye söz ede-
riz. Varılan sonuç ne kadar yalın ve
basit işlemlerle elde edilmişse o dere-
ce güzeldir. Matematikte karmaşık-
lık, istenmeyen bir şeydir. Matematik
bir solucan yumağı değil, altın halkalı
bir zincirdir. Bugün sonsuz sayıda irili
ufaklı sonsuzlar var; oysa daha 150 yıl
önce sonsuzla uğraşmak Tanrı’nın işi-
ne karışmak sayılıyordu. Bugün ge-
ometride sonsuz boyutlu uzaylar kul-
lanılmaktadır; yeni cebirler yaratıl-
mıştır.

Yeni bir matematik dalı doğmuş-
tur: Eğlence matematiği. Öğrencilere
matematiği sevdirmekte bütün dün-
yada bu kullanılıyor. ABD’de yıllardır
Journal of Recreational Mathematics
(Eğlence Matematiği Dergisi) yayım-
lanmakta. İçinde insanı merak içinde
bırakan sıra dışı problemler ve konu-
lar var. Ayrıca ABD’de Mathematical
Intelligencer, Mathematical Teacher,
Mathematical Gazette, Mathematical
Horizons adlı popüler matematik ve
Quantum adlı popüler matematik-fi-
zik dergileri yayımlanıyor. Rusya’da
1976’dan beri aylık Kvant dergisi,
Rusça olarak renkli şekillerle çok sıra
dışı matematik-fizik yazıları ve prob-
lemleri veriyor. ABD Quantum popü-
ler matematik-fizik dergisi 1990’dan
itibaren Rus-Amerikan ortak yapımı
olarak tamamen İngilizce çıkıyor. Po-
püler bilim dergilerinden Scientific
American, Discover ve Recherche
her sayısında matematik-mantık soru-
ları veriyor. Biz de Bilim ve Teknik
dergisi olarak 1963’ten beri zekâ soru-
larına yer veriyoruz. Matematik eğ-
lence problemleri büyük değer taşı-
yor; büyük matematikçilerden Ha-
milton, Fermat, Euler, Steiner, Lucas
vb. matematik bilmeceleriyle hayli
uğraşmışlardır; örneğin Euler’in Kö-
nigsberg Köprüsü (7 Köprü) proble-
mi, Hamilton’un gezi oyuncağı, Ste-
iner’in gezici satıcı, Lucas’nın Hanoi
Kulesi problemleri. Bu konuda çok
ünlü diğer üç isim Amerikalı Sam
Loyd ve Martin Gardner ve İngiliz
Henry Dudeney’dir.

Dünyada yaklaşık 6000 kadar ya-
ratıcı matematikçi vardır. Bu matema-
tikçiler için matematik bir oyun gibi-
dir. Öklid’in aksiyomları gözlemler-
den türetilmiş, “doğruluğu açıkça bel-
li” gerçeklerdi. Modern matematiğin
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aksiyomlarıysa tamamen soyuttur.
Onları satranç kurallarına benzetebi-
lirsiniz. Doğada ne satranç vardır, ne
de modern aksiyomlar. İsterseniz sat-
ranç kurallarını değiştirebilirsiniz: üç
kişiyle oynanan satranç, üç boyutlu
satranç vb. Modern aksiyomlar gerçe-
ğe dayanmamakla birlikte, satranç ku-
ralları gibi kendi içlerinde tutarlıdırlar.
Bu aksiyomlar dış dünyanın gerçekle-
rinden kopuksalar da kendi matema-
tik “gerçek”lerini yaratmışlardır. Ma-
tematikçiler yarattıkları yeni gerçeğin
mantığa tam uyup uymadığını bile-
mezler. 20. yüzyılda Bertrand Russell
ve Hilbert, matematiği sağlam mantık
temellerine dayandırmaya uğraşırlar-
ken Gödel, matematikte kanıtlanama-
yacak gerçekler olduğunu göstermiş-
tir. Kendi tutarlılığını kanıtlamak, ma-
tematiğin gücünü aşar.

Matematikte birçok kavram bir
çocuğun anlayabileceği kadar basittir.
Columbia Üniversitesinden Edward
Kasner, anaokulundaki çocukların
sonsuz kümeleri kolayca anladıklarını
belirtmiştir. Çocuklar soyutlamaya
eğilimlidir; çünkü hayalleri geniştir;
masalları da bu nedenle severler. Ün-
lü “Alice Harikalar Diyarında” çocuk
kitabının yazarı bir matematikçiydi:
C. L. Dodgson ya da takma adıyla
Lewis Carroll.

Matematikte 
Düşüncenin Zarafeti

Bir matematikçi diğerinin buluşu-
nu “çok zarif” (elegant) diyerek över.
Güzel bir matematik buluşu tanımla-
mak güzel bir insanı tanımlamak ka-
dar zordur. Stanford Üniversitesinden
Prof. George Polya bir teoremin zarif-
liğini şöyle tanımlıyor: “Matematikte
zarafet görebildiğiniz düşüncelerin
sayısıyla doğru, onları görebilmek için
harcadığınız çabayla ters orantılıdır”.
Burada yalınlığın güzelliği vurgulanı-
yor. Bir filozof “basiti yaratmak deha
ister” demiştir. Ünlü İngiliz matema-
tikçisi G. H. Hardy “Bir Matematik-
çinin Savunması” kitabında şöyle der:
“Matematikçinin yarattığı şey, bir res-
samın ya da şairinki kadar güzel olma-
lıdır. Düşünceler, renkler ve sözcük-
ler gibi uyumlu bir biçimde birbirine
uymalıdır... dünyada çirkin matema-
tik için kalıcı bir yer yoktur”. Mate-

matik bir sanat eseridir. Şair John Ke-
ats şöyle der: “Güzellik hakikattır;
hakikat de güzellik”. Bertrand Rus-
sell de matematikte yalnız doğruluk
değil, sanattaki gibi güzellik olduğu-
nu vurgular. Hardy zarif bir matema-
tik buluşun bir kare bulmaca ya da
satranç problemi gibi entellektüel bir
çıkmaz sokak olmaması, mutlaka di-
ğer matematik düşünceleriyle bağlan-
tılı ve zenginleştirilmiş olması gerek-
tiğini söyler.

ABD’de İleri Çalışmalar Enstitü-
sü’nden Marston Morse özetle şöyle
demiştir: “Matematik buluş mantıkla
ilgili değildir. Burada sanatla matema-
tik arasındaki bağ ortaya çıkar. Mate-
matikçi kimsenin anlamadığı esrarlı
bir güçle sonsuz desenler arasından
birini seçip yeryüzüne indirir; bunda
kendinin de farketmediği bir güzellik
önemli rol oynar”.

Matematikçinin en gelişmiş este-
tik hissi, müzikle ilgili olanıdır. Bir-
çok matematikçi müzik aletleri çalar,
ya da korolara, küçük orkestralara ve
oda müziği gruplarına katılır. Mate-
matiğin terimleri müziğin notaları gi-
bidir. İkisi de güzellik yaratıcı hayal
ürünleridir ve ikisinde de tek bir yan-
lışa bile yer yoktur. Matematik buluş
aklın senfonisidir; hayaldeki güzellik
sıkı bir mantık disiplini altında so-
mutlaşmış ve sonsuzlaşmıştır. Bir ma-
tematikçi bir müzik parçasının beste-
cisini kolaylıkla tanır. 

Matematikçi şiiri sever. Alman ma-
tematikçisi Weierstrass şöyle demiş:
“Biraz da şair olmayan hiçbir matema-
tikçi, gerçek matematikçi sayılmaz”.

Birçok matematikçi satranç, briç
gibi oyunlar oynar. Ancak bunlarda
birinci olan azdır. Dünyada satranç
şampiyonu olan iki matematikçi çık-
mıştır: Emanuel Lasker ve Max Eu-
we. Bunun üç nedeni vardır: Önce
satranç şampiyonu olmak için her gün
saatlerce satranç oynamak şarttır; ma-
tematikçinin buna zamanı yoktur.
İkincisi matematikçi düşünerek hata-
sını düzeltir; satrançta buna zaman
yoktur; matematikçiler çok hızlı dü-
şünür diye bir şey de yoktur. Hızla
akıldan hesap yapmak, ancak bazı
matematikçilerde görülmüştür: Ga-
uss, Euler, Galois, von Neuman vb.
Üçüncüsü, satranç şampiyonlarının
hepsinde özel bir yetenek bulunması-
dır: Fotoğrafsal bellek. Şampiyon bir
bakışta tahtanın tümünü görür ve onu
uzun süre gözlerinin önünde canlan-
dırabilir. Bu sayede 50-60 kişiyle gözü
bağlı simültane maç yapıp kazanabi-
lir. Bütün şampiyonlar oynadıkları bir
maçın bütün hamlelerini uzun süre
sonra bile anımsarlar; 9-10 hamle öte-
sini görebilirler. Fotoğrafsal belleği
olmak koşuluyla, her matematikçi
satranç şampiyonu olabilir; fakat sat-
ranç şampiyonlarının hepsi matema-
tikçi olamazlar. Bunlar iki ayrı yete-
nektir. Matematikçiler matematiği bir
bütün olarak görürler. Genellikle ma-
tematikçiler mühendisler kadar ci-
simleri gözlerinde canlandıramaz ve
muhasebeciler kadar akıldan hızlı he-
sap yapamazlar; fakat hayal güçleri sı-
nırsızdır. Augustus De Morgan “ma-
tematikde hayal gücü mantıktan önce
gelir” demiştir.

Matematikçinin 
Karakteri

Matematikçilerin çoğu yalnız ça-
lışır, grup halinde araştırma yapmaz-
lar. Matematik makalelerinin hemen
hepsi tek imzalıdır; bir azınlığı iki
imzalıdır; ikiden fazla imzalı yok gi-
bidir (tıpta da aksi; 15 imzalı makale
bile vardır). Matematikçi buluş için 4
şey ister: sakin bir oda, kütüphane,
kâğıt ve kalem; tabii bir de yaratıcı
bir beyin. Kimyacı ve fizikçiler labo-
ratuvara bağımlıdırlar. Belki böyle
serbest oldukları için, matematikçi-
ler genellikle çok seyahat ederler ve
diğer matematikçilerle temas kurar-
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lar. Macar asıllı Amerikan matema-
tikçisi Paul Erdöst durmadan seya-
hat eden biriydi.

Matematikçiler şairlerin aksine
kesin olmamaktan nefret ederler. Ke-
sinlik matematikçinin kalite damga-
sıdır. Matematikçiler bizlerin bilme-
diği birçok şeyi bilirler; fakat çoğu,
söylencesel deniz kızları gibi yalnız
kendileri için şarkı söylerler; bizler
için değil. Yüksek matematiğin tü-
münü matematik dışında olan me-
raklılara öğretmek için tek bir kitap
yazılmamıştır daha; ancak parça parça
öğreten kitaplar vardır. Neden? Ma-
tematikçi olmayanlar matematiği an-
layamaz önyargısından mı? Matema-
tiği kapalı duvarlar arasında saklamak
için mi? Hiçbiri değil. Daha lisede
edebiyat (sosyal) ve fen kolları ayrılır.
Sosyalciler sanat ve felsefe deyince
koşarlar; matematik deyince kaçışır-
lar; lise bitse de şu matematik bela-
sından yakayı kurtarsak derler. Lise-
den sonra matematiği yanlarına uğ-
ratmamaya yeminlidirler. Birinci ne-
den bu. İkinci nedense, matematik-
çilerin çoğunun kendi fildişi kulele-
rinde matematiğin esrikleştirici bü-
yüsüne kapılmış olmalarıdır. Onlar
matematik anlatmak değil, matema-
tik yapmak isterler; yani matematikte
buluş yapmak peşindedirler. Bir şair
de kimseye şiir yazmayı öğretmeyi
düşünmez. Matematikçilerin yazdık-
larını yalnız kendileri ve matematik-
çiler (o da bazen) okurlar. 

Sosyalciler için genellikle mate-
matik taş gibi ağır, toprak gibi tatsız-
dır; onlar matematiği hiç düşünmez-
ler. Mühendis ve bilimciler içinse ma-
tematik bir araç, mikroskop ya da tan-
siyon âleti gibi bir şeydir; işe yarar ta-
bii. Ama o kadar. Mikroskopun güze-
li mi olur?

Oysa matematikçi çok güzel şiir-
ler yazan, ama onu anlayacak okurlar
bulamayan bir şair gibidir. Matema-
tikçi olmayanlarla arasında uçurumlar
vardır. 

Matematikçiler kendilerini bir sa-
natçı olarak görseler de - ki gerçekten
öyledirler- ne yazık ki sanatçılar onla-
rı duygusuz, mermer mantıklı insan-
lar olarak görürler. 

Matematikçi, formülleri kara tah-
taya özenle yazar. Onlara saygı duyar.
Karşılarına geçip susarak onları seyre-
der. O sırada kafasının içinde Beetho-

ven’in 9. senfonisi ya da Mahler’in 1.
senfonisi çalıyor gibidir. Matematikçi,
matematiğe tapar. Pisagorcuların sayı-
lara taptıkları biliniyordu. Pisagorcular
√2’yi (irrasyonel sayıları) tanımıyorlar-
dı; kenarı 1 olan karenin köşegenini
√2 bulunca çok şaşırmışlar, Tanrı’ların
kendilerini çarptığını sanmışlar, bunu
bir sır olarak saklamışlardı.

Matematiksel dünya kafanın için-
de, gerçek dünya ise dışındadır. Ma-
tematikçi garip bir paradoks içinde-
dir: Kendisi gerçek dünyada yaşar;
ancak üzerinde çalıştığı nesneler o
dünyada yaşamazlar; kafasının içinde
yaşarlar. Bunun için çoğu kez dalgın-
dırlar. Kafanın içinde yaşayan bir şey
daha vardır: Gerçek.

Matematikçi Alfred Renyi, şöyle
demişti: “İnsanın var olmayan şeyler
hakkında var olanlardan daha çok şey
bilmesi ne gizemli değil mi?”. Mate-
matikçi matematik hakkında gerçek
dünyadan fazla şey bilir. Bazıları
“Matematik insanın dışında da, kafa-
sında da var; matematiği insan icat et-
medi” diyorlar. Tartışmalı bir görüş.
Doğada entegral, logaritma, türev,
kök alma vb. var mı? Yok. O halde...
Yalnız şu söylenebilir: “İnsanın kafa-
sında doğan matematik, doğaya uygu-
lanabilmektedir.” Ama her bilimde
böyle değil mi? Doğa, insan beyninin
ürünü olan mantık kurallarına uygun-
dur. Bu nedenle insan mantığının
ürünü olan matematik, doğaya da uy-
gulanabilmektedir. 

Matematik evrende varsa ve onu
beynimize ve evrene Tanrı koyduysa

neden matematik bazen yanılmıştır?
Örneğin Ptolemy’nin büyük yanılgısı
(Evren’in merkezi Güneş’tir). New-
ton’un ışık teorisi neden yanlıştı?
Kepler neden gezegenleri çokyüzlü-
ler içine yerleştirmeye çalıştı? Neden
doğa’da yalnız doğal sayılar var; rasyo-
nel, irrasyonel, aşkın, ondalık sayılar,
log, ln, integral, türev, matris, n bo-
yutlu uzaylar, topolojik garip şekiller
vb. nerede?

Matematikteki yalın güzelliğe iki
örnek verelim. Euler şu formülü bul-
muştu. eiθ = cosθ + i sinθ. (θ gerçek
sayı). θ = π için sinθ = 0 ve cosθ = -
1’den eiπ = -1. Güzelliğe bakın. Mate-
matiğin birbirinden bağımsız gözü-
ken üç sayısı, natürel logaritmaların
tabanı e, i = √-1 ve π nasıl bir araya
geldi. 

Bir başka güzellik. Öklit asal sayı-
ların sonsuz olduğunu basitçe şöyle
kanıtladı: olmayana ergi ile diyelim ki
asal sayılar sonludur; p1, p2, p3... asal
sayılar ve sonuncu asal sayı P olsun.
Hepsini çarpalım: A = (p1.p2.p3.
...P)+1 yazalım. A asal sayı değil (asal-
lar bitti; hepsi parantezin içinde; ora-
da A yok). A, parantez içi sayıların
hiçbirine tam bölünemez; hep 1 artar.
A asal olmadığına göre en az 2 asal
çarpanı vardır ve bu asal çarpanlar pa-
rantez içindekilerden ikisi olamaz
(bunların hepsi kalan olarak 1 verir ve
bu yüzden A’nın asal çarpanı olamaz).
Biz asal sayılar P ile bitti demiştik.
Görüyoruz ki A asal değil; A’nın en az
iki tam böleni vardır. A’nın en az bir
asal çarpanı vardır ve bu, parantezi-
miz içinde değildir. O halde demek ki
P’den daha büyük en az 1 asal sayı
vardır. Aynı yöntem tekrarlanırsa asal
sayıların sonsuz olduğu anlaşılır.

Yazımızı Büyük Alman matema-
tikçisi Jacobi’nin şu güzel sözleriyle
bitirelim: “Ben matematiği insan ak-
lını onurlandırmak için seçtim”.

Selçuk Alsan
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M
ATEMATİK dünya-
sının, on yıllardır ya-
kalanamayan yanıt-
sız problemleri gali-
ba yolun sonuna geli-

yor. Çünkü artık hepsinin kafasına bir
ödül kondu. Amerikan ve İngiliz yayı-
nevlerinin Goldbach Varsayımı’nı çö-
zene 1 milyon dolar ödül vaat etmesi-
nin ardından geçen ay sonunda mate-
matikçiler Paris’te dünyanın en zor ye-
di problemini belirleyerek her birinin
çözümü için birer milyon dolar ödül
koydular. Ödülleri koyan, merkezi

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki
Cambridge kentinde bulunan Clay
Matematik Enstitüsü (CMI). Enstitü-
nün başkanı Arthur Jaffe, yüz yıl önce,
1900 yılındaki İkinci Uluslararası Ma-
tematikçiler Kongresi sırasında ünlü
Alman matematikçi David Hilbert’in
Paris’te yaptığı çağrıyı hatırlatıyor. Hil-
bert’in kongrede meslektaşlarına za-
manının çetrefil 23 problemini çözme
çağrısına değinen Jaffe, 20. yüzyıl ma-
tematiğinin büyük ölçüde Hilbert’in
çağrısıyla biçimlendiğini söylüyor. Jaf-
fe’ye göre kendisinin yaptığı çağrının

tek farkı, paranın sıcak yüzü. Jaffe da-
ha önce Amerikan Matematik Derne-
ği’nin başkanlığını yapmış.  Şimdiyse
kendisi gibi zengin bir maliyeci olan
Landon Clay’in iki yıl önce kurduğu
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Matematik Bilmecelerini Çözerek 
7 Milyon Dolar Daha Kazanabilirsiniz

Son Denkleminiz mi?

P=NP? Listenin başında, süper bil-
gisayarlarla yapılan şifreleme tekniğini

tarihe gömecek olan "P’ye karşı NP" proble-
mi bulunuyor. Bilgisayarcıların hangi algorit-
manın hangi hesap işlemini hangi etkinlikte
yapacağını araştırmalarıyla ortaya çıkmış.
Genel olarak bir bilgisayar programına ne ka-
dar çok veri yüklerseniz, programın bu verile-
ri işleme süresi o ölçüde uzar. Bir dosyalar lis-
tesini alfabetik sıraya koyacak bir algoritma
düşünün: Dosyaların sayısını ikiye
katlarsanız, programın bunları sı-
raya sokması için gereken süre
dörde katlanacaktır.  Bilgisayar
bilimi dilinde bu, bir N2 algoritma-
sı. Pekçok işlem için programcılar
bu gibi "polinomyal süre"ya da P algoritmala-
rı kullanıyorlar; çünkü işlemlerin çözümü öyle
göze alınamayacak kadar uzun olmuyor. 

Çok haneli sayıların çarpanların ayrılması
gibi  polinomyal sürede çözülemeyecek
problemler bile, polinomyal süre içinde sağla-
nabilir. Örneğin büyük bir sayıyı çarpanlarına
ayırdığını söyleyen birinin doğru yapıp yap-
madığını kontrol etmek için çarpanları birbir-

leriyle çarpmanız yeterli. Böyle polinomyal sü-
re içinde kontrolü yapılabilecek bir probleme
NP deniyor.  Açık ki, tüm P algoritmaları birer
NP; çünkü bir şeyi polinomyal süre içinde çö-
zebiliyorsanız, başkasının bulduğu bir çözü-
mü de polinomyal süre içinde kontrol edebi-
lirsiniz. Gelgelelim 1971’de kompüter bilimci-
si Stephen Cook, bir NP algoritmasının aynı
zamanda bir P algoritması olup olmadığını
sordu. 

Yanıt olumsuz gibi. Büyük sa-
yıları çarpanlarına bölmek gibi-
sinden NP problemlerinin poli-
nomyal süre  içinde çözümünün
bilinen örneği yok.  Ancak bunu
kanıtlamak göründüğü gibi kolay

değil.  Üstelik kanıt, ödülle birlikte hesapta ol-
mayan başka şeyler de getirebilir! Matematik-
çiler "tam NP" denen ve NP problemlerinin
en zor türü olan problemlerin birbirlerine eşit
olduğunu kanıtladılar. Böyle olunca da bir
tam NP problemin polinomyal süre algorit-
ması, bu çeşit tüm problemlerin çözümü için
uyarlanabilir. Cook, böyle bir algoritmayla her
türlü şifreyi kırabilirsiniz" diyor. 

Birch-Swinnerton-Dyer Varsayımı.
Bu problem, Andrew Wiles’ın beş yıl

önce Fermat’nın Son Teoremi’ni kanıtlamak
için kullandığı matematikle aynı alanı payla-
şıyor.  Her ikisi de eliptik eğriler denen ge-
ometrik biçimlerin matematik özelliklerine,
yani y2=x3+ax+b türünden bir denklemi çö-
zen noktalar dizisine dayanıyor. 1960’larda
oluşturulan Birch-Swinnerton-Dyer varsayı-
mı, eğri üzerindeki rasyonel sayılarla, yani
grafik üzerinde hem x, hem de y’nin rasyo-
nel olduğu sayılarla ilgili. Böylesine her elip-
tik eğri ile bağlantılı, "L-fonksiyonu" denen
matematiksel bir varlık bulunuyor. Bu fonk-
siyon, aslında eğri hakkındaki bilgiyi başka
biçimde kodlayan bir formül. Varsayım, yal-
nızca belirli bir değerde L-fonksiyonunun sı-
fır olması halinde bir eğri üzerinde sonsuz
sayıda rasyonel nokta bulunacağını söylü-
yor.  Problem soyut olmakla birlikte, Camb-
ridge’li matematikçi John Coates’un "mate-
matikte çözülmemiş önemli problemlerin en
eskisi" dediği rasyonel boyutlarda kenarları
olan dik üçgenlerin alanları konusundaki so-
rularla ilintili bulunuyor.

Navier-Stokes olgusunun varlı-
ğı ve düzgünlüğü. Bu problem, sı-

kıştırılamayan sıvıların hareketlerini tanım-
layan bir dizi diferansiyel denklemle ilgili.
Görece basit görünmelerine karşın üç bo-
yutlu Navier-Stokes denklemleri kolayca
yoldan çıkıyor. 

Princeton Üniversitesi matematikçile-
rinden Charles Fefferman, "Navier-Stokes
denklemlerini güzel, düzgün, ve oldukça
zararsız başlangıç koşullarıyla oluşturabili-
yorsunuz; ama çözümler son derece ka-
rasız olabiliyor" diyor. Denklemlerle uğra-
şanlar, geçerliliğin yitip gittiği "tekillik" nok-
talarının oluştuğunu  ve işlerin tümüyle
sarpa sardığını söylüyorlar. Matematikçile-
rin Navier-Stokes olgusunu "ehlileştirebil-
meleri" halinde bunun  akışkan mekaniği
alanında kökten değişikliklere yol açacağı
belirtiliyor. Fefferman, "akışkanların davra-
nışlarını anlayabilmemizin, bilim ve tekno-
loji kadar matematik üzerinde de çok bü-
yük etkileri olacaktır" diyor.

P=NP?
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enstitüyü yönetiyor.  Bir rakam veril-
memekle birlikte, CMI’nin matemati-
ğin ilerletilmesi amacı için "oldukça
geniş bir bütçe" ayırdığı anlaşılıyor.
Jaffe, "gelecek yıl bu problemlerin tü-

mü çözülse bile, bizim için bir sıkıntı
olmaz; yalnızca sürpriz olur" diyor. 

Birer milyon dolar ödül konan ma-
tematik problemlerinin çözümlerinin
gönderilebileceği İnternet adresi:

www.claymath.org Ancak ödüle hak
kazanabilmek için çözümlerin hakem-
li bir derdide yayınlanması gerekiyor.

Science, 26 Mayıs 2000
Çeviri: Raşit Gürdilek
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Poincaré Varsayımı. Fransız ma-
tematikçi Henri Poincaré, topoloji ola-

rak bilinen, uzayda biçimlerin sınıflandırılma-
sı konusunu inceliyordu. Bu biçimleri sınıf-
landırmanın etkili bir yöntemi, bir cismin üs-
tüne giderek küçülebilen halka biçimli hayali
iplikler yerleştirmek. Örneğin bir basket to-
punun üzerine yerleştirilecek böyle bir halka
büzüştükçe mutlaka bir nokta haline gelir.
Oysa bir çöreğe konacak bir halka, mutlaka
noktada sonlanmayabilir. Çöreğin etrafına
konursa ya da için-
den geçirilirse bü-
züşme bir yerde
takılır. Bir basket
topunun derisi, ya
da bir çöreğin üze-
rindeki ağda gibi iki
boyutlu yüzeyler
için, büzüşen hal-
kaların davranış bi-
çimi, sözkonusu
yüzey türünü tü-
müyle tanımlar. Ör-
neğin herhangi bir
yüzey üzerine ko-
nan tüm halkalar büzüşüp nokta haline ge-
liyorsa, o zaman bu yüzeyler topolojik ola-
rak bir küreyle aynıdır.  Poincaré, halka bü-
züşmesi testinin, bir üst derecedeki boyut-
ta, yani üç boyutlu cisimler için de geçer-
li olması gerektiğini varsaydı. Ancak ne ken-
disi, neden kendinden sonra gelen mate-
matikçiler, varsayımın geçerli ya da geçersiz
olduğunu kanıtlayamadılar.

Varsayım, tüm öteki boyutlar için kanıt-
lanmış bulunuyor. Geçerliliği bilinmeyen tek
durumsa üç boyutlu dünya. 

Hodge Varsayımı. Birch-Swinner-
ton-Dyer varsayımı gibi Hodge varsa-

yımı da iki matematiksel kavramı ilişkilendir-
meye çalışıyor. Matematiğin cebirsel ge-
ometri diye bilinen dalında matematikçiler,
sayıların ilişkilerini ve simetrisini inceleyen
soyut cebirle, çeşitli uzaylarda biçimleri in-
celeyen geometriyi birleştirmeye uğraşıyor-
lar.  Hodge çemberleri, önemli cebirsel ağır-
lık taşıyan, ama görünür bir geometrik yoru-
mu olmayan yapılar. Cebirsel çemberlerinse
geometrik yorumları var, çünkü bunlar uzay-
da kesişen eğrilerle ilgili. Ama bunlar da ce-
birsel olarak fazla güçlü değiller. Hodge var-
sayımı, bu ikisini birleştiriyor ve bir Hodge
çemberinin, cebirsel çemberlerin bir toplamı
olarak yazılabileceğini söylüyor. Böylece de
Hodge çemberlerinin gücünü ve cebirsel
çemberlerin kolay yorumunu birleştirmiş
oluyor. 

Yang-Mills Kuramı ve Kütle Açığı.
Çözümü için ödül konan 4. Problem,

Yang-Mills kuramı olarak bilinen bir fizik
dalıyla ilgili. Bu kuram, parçacıkları mate-
matiksel simetrinin kavramlarıyla tanımlı-
yor. Yang-Mills kuramı fizikçiler için doğa-
nın temel kuvvetlerini özdeşleştirme çaba-
larında bir araç olarak kullanılıyorsa da,
Yang-Mills denklemlerinin mantıki çözüm-
leri olup olmadığı bilinmiyor. Bu çözümlerin
olması durumunda bile, bunlarda fizikçile-
rin neden kuarkları yalıtamadıklarını açıkla-
yacak bir "kütle açığı"   bulunması da ke-
sin değil. Jaffe, "bu soruna nasıl yaklaşıl-
ması gerektiği konusunda bir düşünce ya
da model yok" diyor. 

Riemann Hipotezi. Hiçbir "aranı-
yor" listesi, matematik bilmecelerinin

bu büyük babası olmadan tam sayılmaz.
Hipotez, ilk kez 1859 yılında  zeta fonksiyo-
nunu:  ζ(s)=1+1/2s+1/3s+.... araştıran Al-
man matematikçi Bernhard Riemann tara-
fından yayınlandı. "s"için hangi pozitif değe-
ri koyarsanız koyun, asla ζ(s) sonucunu el-
de edemiyorsunuz. Ancak bu durum, kar-
maşık sayılar alanında geçerli değil. Karma-
şık sayılar, a+bi olarak ifade edielebilen sa-
yılara verilen ad. Burada i, -1’in kare kökü-
nü ifade ediyor. Aslında zeta fonksiyonunun
sonsuz çokluktaki "sıfır"ları, i’nin bir çarpımı-
nı içeriyor ve 1/2 nin gerçek bir bölümünü
temsil eder görünüyorlar. Yani bunlar, reel
bir b sayısı için  1/2+bi değerine eşit oluyor.
Burada  "temsil eder görünüyorlar" ifadesi
önemli. Çünkü bir milyardan fazla bilinen sı-
fırın bu örüntüye uymasına karşın,şimdiye
kadar kimse tüm sıfırların buna uyacağını
kanıtlayamamış. 

Gerçek olması halinde hipotez, mate-
matiğin hemen tüm öteki dallarını etkileye-
cek; örneğin matematikçilere asal sayıların
dağılımını açıklayacaktır. Princeton Üniversi-
tesi İleri Araştırmalar Merkezi’nden  Enrico
Bombieri, "Benim için bu hala saf matema-
tikteki en temel problem; hatta bugün bu,
50 yıl öncesinde olduğundan da önemli" di-
yor. Zeta fonksiyonu, örneğin  cebirsel ge-
ometrideki L-fonksiyonuyla yakından ilişki-
li olduğundan, Fermat’nın Son Teorem’inin
Wiles tarafından bulunan çözümüyle etkile-
nen matematik alanlarının, Riemann Hipo-
tezi’nce de etkilenmesi kaçınılmaz. Bombi-
eri, "öteki matematik alanlayla olan ilişki gi-
derek derinleşiyor" diyor. 

Goldbach Varsayımı’na İlgi Büyük!
Goldbach varsayımına ilk yanıt geldi. Ama

arkadaşımız 1 milyon ABD doları ödülü kaçırdı,
çünkü yanıt ne yazık ki
doğru değil! Ama olsun
önemli olan düşünmek.
Bir gün doğru yanıt bulu-
nacak. Körfez Fen Lisesi
öğrencisi Birsen Yılmaz’ın
yanıtı şöyleydi: 

2’den büyük bir n çift
sayısı verildiğinde, ondan
küçük en büyük p asal
sayısını alalım. O zaman
n-p de asal olur. Dolayısıyla
n= p + (n-p) yazılabilir. Buna
karşı örnek bulmak için dakika-
larca arandık. Sonunda Duran im-
dada yetişti ve Internet’ten 1000’e
kadar asal sayıların listesini çekip
önümüze koydu. O zaman bir bakış
yetti: örneğin 220’den küçük en büyük asal sa-
yı 211, ancak 220-211= 9 sayısı asal değil! 

Yeni fikirlerinizi bekliyoruz.
Bilim ve Teknik

Asal Sayıların Listesi 
(1000’e kadar)

(1-100): 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41
43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97

(101-200): 101 103 107 109 113 127 131 137
139 149 151 157 163 167 173 179
181 191 193 197 199

(201-300): 211 223 227 229 233 239 241 251
257 263 269 271 277 281 283 293

(301-400): 307 311 313 317 331 337 347 349
353 359 367 373 379 383 389 397

(401-500): 401 409 419 421 431 433 439 
443 449 457 461 463 467 
479 487 491 499

(501-600): 503 509 521 523 541 547 557 563
569 571 577 587 593 599 

(601-700): 601 607 613 617 619 631 641 643
647 653 659 661 673 677 683 691

(701-800): 701 709 719 727 733 739 743 751
757 761 769 773 787 797 

(801-900): 809 811 821 823 827 829 839 853
857 859 863 877 881 883 887

(901-1000): 907 911 919 929 937 941 947 953
967 971 977 983 991 997

(1001-1100): 1009 1013 1019 1021 1031 1033 
1039 1049 1051 1061 1063 1069 
1087 1091 1093 1097

(1101 +): 1103
http://www.physics.usyd.edu.au/~kennett/maths/prime.html

2000 Uluslararası mate-
matik yılı nedeniyle, Matema-
tikçiler Derneği, 7-11 Hazi-
ran’da, Ankara Çağdaş Sa-
natlar Merkezi’nde, Matematik
Sempozyumu ve Matematik Oyunları Sergi-
si’ni düzenleyecek. Dernek, matematiğin so-
yut olmaktan çıkıp görsel hale gelebildiğini
göstermek amacıyla sempozyumla birlikte ma-
tematik oyunları sergisini açıyor. Sergide seçi-
len konular şu başlıklarda toparlanmış: Sanat
ve matematik, yüzeyler ve kıvrımlar, formlar ve
yapılar, talih ve örnekleme, alanlar ve yapboz-
lar, problemler ve tahminler, doğa ve simetri,
fraktal ve tekrarlar, matematik ve fizik, düzen
ve kaos, hesap ve algoritmalar, modeller ve
gerçekler. Sempozyumun konularıysa şöyle:
Matematikçinin tanımı ve matematik mezunla-
rının iş alanları, üniversite öncesi matematik
öğretimi ve eğitimi, matematiğin uygulama
alanları, Abak'tan bilgisayara matematik gelişi-
mi, matematik öğretim programlarının iş alan-
larına göre düzenlenmesi.
İlgilenenler için: Matematikçiler Derneği
Strazburg Cad. Adalet Han  No:18/18
Sıhhıye / Ankara, Tel ve Faks: (312) 231 31 73
www. matder.org.tr
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Goldbach tahmininin ispatı ko-
nusunda değişik ve ilginç yaklaşım-
larla dolu mektuplarınız gelmeye
devam ediyor.

İstanbul’dan Emre Osmanoğlu
ve Uğur Başyayla iki asal sayının
toplamının çift olması gerekmediği-
ni hatırlatıyorlar. Sorun, aynı zaman-
da çift olan yegane asal sayı 2’den
kaynaklanıyor. Bu nedenle 2 ile baş-
ka bir asal sayının toplamı bir tek sa-
yı olmak zorunda. Aslına bakarsanız
bu asal sayıyı Goldbach tahmininin
ifadesinden çıkarmak mümkün. Sa-
dece 4 çift sayısı 2 asalını kullanarak
yazılabiliyor: 4=2+2. Diğer bütün
çift sayılar için tek olan asal sayılara
bakmak gerekiyor. Dolayısıyla prob-
lemi "4’ten büyük her çift sayı iki
tek asalın toplamı olarak yazılabilir"
şeklinde ifade etmek daha yerinde
olacaktır.

İzmir’den Gökhan Kırhan, Murat
Demirtaş, Ankara’dan İbrahim Gün-
g ö r, Çankırı’dan Osman To s u n ,
Muğla’dan Onur Sürmen, İstan-
bul’dan Güçlü Tugay ve Serkan Di-
vilioğlu, Goldbach tahminini kabaca
"iki tek asalın toplamı çifttir" şekline
dönüştürüyorlar. Buradaki yanlış an-
lama şuradan kaynaklanıyor. İspatla-
mamız gereken önerme "4’ten bü-
yük her çift sayı iki tek asalın topla-
mı olarak yazılabilir" şeklinde. Bu
önermeyi, buna oldukça benzeyen
şu önerme ile karıştırmamak gerekir:
"İki tek asalın toplamı 4’ten büyük
bir çift sayıdır". Burada dikkat etme-
miz gereken "çift sayı" ifadesinin
önündeki "her" ve "bir" kelimeleri.
Bu kelimeler iki önermeyi tamamen
farklı yapıyor. Özellikle ikinci öner-
me çok kolay oluyor ve birinci öner-
me de çok zor! Bu ikinci önermeyi
Goldbach tahmininin söylediğiyle
aynı yapmak için "iki tek asalın
mümkün olan tüm toplamları bulun-
duğunda, bu sayılar arasında 4’ten

büyük her çift sayı vardır" gibi anla-
şılması zor bir ifade kullanmak la-
zım.

Sıkça yapılan bir yanlış ispat türü
ise kontrolsüz çift sayı seçimi. Bu tip
ispatlar değişik şekillerde yapılabili-
yor. Örnek vermek için aşağıda bu
tip (yanlış) ispatların basitleştirilmiş
bir şeklini veriyoruz.

Herhangi bir çift sayı seçelim ve
buna 2n diyelim. Bu sayıdan küçük
öyle iki asal sayı p ve q bulalım ki
toplamları 2n’den küçük olsun. Top-
lam çift olduğu için buna 2m diye-
lim: p+q=2m. Dolayısıyla tam olarak
gösterdiğimiz şu: verilen bir 2n çift
sayısından küçük öyle bir 2m çift sa-
yısı vardır ki p ve q asal olacak şekil-
de 2m=p+q sağlanır. Geriye kalan
2 m sayısının Goldbach tahminini
sağladığı, böylece ispatın tamamlan-
dığını iddia etmek. Bunu da değişik
şekillerde yapmak mümkün.

Burada dikkat etmemiz gereken
nokta 2m sayısının kontrolsüz oldu-
ğu. 2n sayısı ise kontrollü seçiliyor,
yani 2n sayısı herhangi bir sayı ola-
rak alınmış. Başka bir deyişle 2n ye-
rine istediğimiz sayıyı koyar ve ispa-
tın geri kalan kısmının doğru oldu-
ğunu görebiliriz. Ama 2m sayısı, is-
patın ortasında beliriveriyor. Bu ne-
denle 2m sayısını istediğimiz bir sa-
yı olarak seçmek mümkün değil. So-
nuç olarak, yukarıdaki yanlış ispatta
yaptığımız aslında iki tek asalın top-
lamının bir çift sayı olduğunu gös-
termekten farklı değil.

Konya’dan Hasan Hüseyin Koval
ilginç bir taktikle yaklaşıyor proble-
me. Arkadaşımız Wilson teoreminin
tersini kullanıyor. Wilson teore m i
"eğer p bir asal sayı ise (p-1)!+1 sayı-
sı p ile tam olarak bölünebilir" diyor.
Bu teoremin tersi ise "eğer p sayısı
(p-1)!+1 sayısını tam olarak bölüyor
ise p bir asal sayıdır" şeklinde. (Eğer
p bileşik bir sayı ise p’nin neden (p-

1)!+1’i bölemeyeceğini gösterebilir
misiniz?) Böylece arkadaşımız Gold-
bach’ın tahminini "verilen bir 2n çift
sayısı için ( 2 n - p - 1 ) ! = K ( 2 n - p ) - 1
denklemini sağlayan bir p asal sayısı
ve bir K tam sayısı vardır" şekline
dönüştürüyor. Eğer arkadaşımız bu
denklemin her 2n için belirtilen şe-
kilde bir çözümü olduğunu göstere-
bilseydi, Goldbach tahminini ispat-
lamış olurdu. Ama ne yazık ki bu kı-
sım bir kaç örnek vererek geçiştir-
miş.

Elazığ’dan Ali Haydar Tu n ç
Goldbach tahminini polinomlar için
uygulamaya çalışmış. Çift polinom
dediği polinomların iki asal polino-
mun toplamı olarak yazılabileceğini
gösteriyor. Gerçekten asallık kavra-
mı (kendisinden ve 1’den başkasına
bölünememe) sadece pozitif tamsa-
yılara özgü değil. Tamsayı katsayılı
polinomlar için de asal polinom kav-
ramı tanımlanıyor ama Goldbach
tahmini sadece pozitif tamsayılara
özgü bir önerme.

Bize gönderilen mektuplar ara-
sında çok değişik yaklaşımlar çıkı-
yor. Ama ne yazık ki burada hepsini
açıklamamız mümkün değil. Bu ne-
denle bu ay bize düşüncelerini ve is-
patlarını gönderen diğer arkadaşları-
mızın adlarını vermekle yetinmek
zorundayız: Giresun’dan Emin Gü-
dük, Adıyaman’dan Ahmet Ziya
Bayhan, Uşak’tan Bünyamin Ök-
tem, Kayseri’den Emre Timur, İs-
tanbul’dan Ömer Faruk Okumuş,
Ankara’dan Cafer Koç, Kırklare-
li’den Sevim Çetinkaya Malatya’dan
Hüseyin, Kayseri’den Saltuk Buğra
Aktürk, Sinop’tan Muharrem Necati
Balıcanoğlu ve adreslerini bilmedi-
ğimiz Selçuk Yücel ve Sertaç Akdo-
ğan. Bunlarda da matematiksel ke-
sinlikte bir ispatın olmadığını ekle-
yelim.

Sadi Turgut

Eylül 2000 81

Goldbach Ta h m i n i n i n
İspatı Üzerine



Dünyanın değişik yerlerinden
gelen elli kadar matematikçi ge-
çenlerde Antalya’da mütevazı bir
otelin barında buluştular. Sabah
saat dokuz. Antalya’da mükem-
mel bir bahar sabahı başlarken
matematikçiler perdeleri kapattı-
lar ve daha önceden boşaltılıp sı-
nıf haline getirilen barda yerleri-
ni aldılar. Yaşlı bir matematikçi
eski ama hâlâ çözülmemiş bir
problemi anlatmaya başladı. Per-
denin aralığından Akdeniz’in par-
lak maviliğine inen Torosların si-
lueti görünüyor. Dinleyiciler bu muh-
teşem görüntüye kaçamak bir bakış
bile atmıyorlar. Tüm dikkatlerini bu
eski problemi anlamaya vermişler. On-
lar matematikçi. Neden bu mesleği
seçmişler bilinmez. 

Yirminci yüzyılın başlarında yaşa-
mış matematikçilerden Caratheodory,
neden onca iş varken seçe seçe mate-
matiği seçtiğini şu sözlerle anlatmaya
çalışır: “Hayatıma anlam verecek tek
şeyin hiç bir kısıtlama olmaksızın ken-
dimi matematik çalışmaya adamak ol-
duğu yönündeki saplantımdan kendi-
mi kurtaramadım.” 

Maddi imkansızlıkları ciddiye dahi
almadan, bir otelin barını sınıfa çevir-
me pahasına, hatta yol paralarını da
kendileri vererek gelen bu matema-
tikçileri buraya çeken ne? Dışarıdaki
havuzda çığlık çığlığa eğlenen çocuk-
ların sesleri arasından tahtadaki yaşlı
matematikçinin kısık sesiyle anlattığı
problemi dinlemeye çalışan bu mate-
matikçilerin ilgisini bu denli toplayan
bu konu, matematik, nasıl bir şey? 

Dakikalar ilerledi. Artık yaşlı ma-
tematikçi problemin tanımlanmasını
ve tarihçesini bitirdi. Şimdi teknik ay-
rıntılara girecek. Buraya kadar olan kı-
sım matematik eğitimi almış herkesin
anlayabileceği düzeydeydi. Bundan
sonra dinleyenler kendi konularının
sayılar teorisine olan uzaklığıyla ters
orantılı olarak sırayla konuşmadan ko-
pacaklar. Sonlarda ise yalnızca o prob-
lemle ilgili bir kaç kişi kalacak konuş-
mayı aktif olarak takip eden. Peki di-
ğerleri ne olacak? 

Tecrübeli hoca derse başlamadan

önce sınıfa döner ve “Eğer sınıfta uyu-
yan olursa beni uyandırın” der...

Onlar yıllardır bu çeşit konferans-
larda yapmaya alıştıkları şeyi yapacak-
lar. Önce konuşma tamamen onların
ilgi ve bilgi alanı dışına çıkıncaya ka-
dar dinleyecekler. Sonra konuşmayı
bırakıp kendi kafalarının içindeki
dünyaya geçecekler ve o dakikaya ka-
dar dinlediklerinin kendi uğraştıkları
probleme nasıl uygulanacağını düşün-
meye başlayacaklar. Yavaş yavaş akılla-
rına yeni fikirler gelecek. Önlerindeki
kağıda bu fikirlerin ana hatlarını çizik-
tirecekler ilerde hatırlamak üzere.
İlerde hatırlamak? 

Günümüzden yaklaşık 4000 yıl ön-
cesine tarihlenen ve Plimpton 322 di-
ye bilinen Mezopotamya tabletleri
üzerinde, kenarları tam sayı olan ve

belli bir kurala göre sıralanmış
dik üçgenlerin kenar uzunluk-
ları verilmiştir. 

Tahtadaki yaşlı matematik-
çi konuşmasını yılların kazan-
dırdığı rahatlıkla öyle bir usta-
lıkla anlatıyor ki kendi kafala-
rındaki matematik dünyasına
gitmiş olanlar sık sık geri gelip
konuşmaya katılma ihtiyacı
duyuyorlar. Aynı konuyu genç
bir matematikçi anlatsaydı

çoktan herkes kendi dünyasına
kaçmış olurdu. Zaten o genç konuş-

macı da dinleyicilerden habersiz kendi
probleminin labirentlerinde tek başına
dolaşıyor olurdu. 

Hocalık hayatının ilk dersinden alı
al moru mor çıkan genç matematikçi
yan sınıftan sakin ve memnun bir şe-
kilde çıkan yaşlı matematikçiye sarılır
ve “Öğrenciler bana matematik ne işe
yarar diye sordular, çok zorlandım. Si-
ze sorduklarında siz ne yapıyorsu-
nuz?” diye sorar. Yaşlı matematikçi hiç
umursamadan cevaplar: “Bana sorduk-
larında ben söylüyorum.” 

Konuşma bitti. şimdi kahve mola-
sındayız. Havuzun kenarındaki çarda-
ğın altındayız. Akdeniz’in göz kamaş-
tıran güneşi, Torosların heybeti ve
açıklarda sezonun ilk turistlerini gez-
diren motorların patpatları arasında
mükemmel bir Antalya günü mayala-
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nıyor. Ama bizim matematikçilerin
bundan etkilendikleri söylenemez.
Kulak kabarttığınız zaman Türkçe, İn-
gilizce ve Rusça konuşmaların çoğu-
nun az önceki konuşmada konu edilen
problemle ilgili olduğunu görüyorsu-
nuz. Kimileri bazı tekniklerin neden
bu problemi çözemediğini anlamaya
çalışıyor. Kimileri bir masaya oturmuş-
lar, önlerindeki kağıda çizdikleri bir
kaç sembole derin derin ve hareketsiz
bakıyorlar. Zaman zaman biri bir söz
söylüyor ve o sembollere bir tane daha
katıyor. Öbürü onaylıyor. Sonra tekrar
uzun uzun kağıda bakıyorlar. Bazıları
oturmuş harıl harıl yakaladıklarını san-
dıkları bir teoremi kağıda geçiriyorlar
ve aynı telaşla kahvelerini içiyorlar.
Herkesin elinde bir kahve. Zaten ma-
tematikçiler kahveyi teoreme çeviren
makineler değil midir? Peki matema-
tikçileri bunca teoremi bulmaya iten
dürtü nedir? 

Dünyanın tepsi gibi düz olduğu-
nun okullarda okutulduğu yıllarda
Dünyanın eğik olması gerektiğini dü-
şünen ve yerkürenin eğimini hesapla-
yan Knidoslu Eudoxus bir gün başını
göğe kaldırıp arkadaşlarına “Şu güne-
şin yapısını, şeklini ve büyüklüğünü
tam olarak kavrayabileceğimi bilsem
yanına gidip yanmaya razı olurdum”
der. 

Öğleden sonra yine bardayız. Bu
kez orta yaşlı bir matematikçi bir bölü-
münü çözdüğü, kalan bölümünün de
nasıl çözüleceğini keşfettiği bir prob-
lemi meslektaşlarıyla paylaşıyor. Din-
leyiciler Kolomb’un gemisinden Yeni
Dünyanın bilinmezliklerine bakan
tayfaların heyecanıyla konuşmayı izli-
yorlar. 

Sabah konuşan yaşlı matematikçi-
nin yıllar içinde kazandığı rahatlık he-
nüz bu konuşmacıya ulaşmamış. Ne
de olsa bu konuşmacı daha genç. Çok
kısa sürede konuşmayı konunun tek-
nik ayrıntılarına getiriyor. Artık konuş-
mayı yalnız o konuda kendileri de
araştırma yapan matematikçiler izli-
yorlar. Öyle ki konuşma arasında bir
soru sormak isteyen sanki diğerlerini
rahatsız etmek istemezmiş gibi alçak
sesle soruyor. Diğerleri kendi dünyala-
rında harıl harıl çalışıyorlar. Matema-
tikçilerin böyle ayrı bir dünyaya çeki-
lip kendi problemlerinin sırlarını çöz-
mek için kullandıkları en uygun me-
kanlar bu çeşit konferanslar, fakat on-

lar diğer fırsatları da de-
ğerlendirirler. Örneğin
hatır için katıldığı partide
bir kenarda oturup somur-
tan matematikçi “Beni ra-
hatsız etmeyin, meşgulu-
m” demektedir. Za-
ten yolda karşıdan
karşıya geçerken ha-
yati tehlike atlatmayan ya da duşa gi-
rip de çıkmayı unutmayan matematik-
çiye camiada iyi gözle bakılmaz. 

Evinin bahçesindeki çimlerin üze-
rine sırt üstü yatmış, bulutlara bakan
matematikçiye oğlu pencereden sesle-
nir “Baba, çok çalıştın, artık içeri gel.” 

Konuşma ilerledikçe Antalya sıcağı
bara dolmaya başlıyor. Havuza atla-
yanların çığlıkları ve mevsimin ilk sı-
caklarını karşılayan kuşların şaşkın ve
tereddütlü ötüşleri bardakilerin dikka-
tini dağıtmaya yetmiyor. Konuşmadan
kopanlar zaten kendi problemlerine
yoğunlaşmış çözüm arıyorlar. Konuş-
mayı takip edenler ise orta yaşlı mate-
matikçinin çizdiği şekillerin simgele-
diği kavramları kendi matematik göz-
lerinde canlandırmak üzere konuşma-
cı ile birlikte başka bir boyuttalar. Za-
ten tahtaya çizilen şekiller iki boyutlu
gerçel figürler, oysa anlatılan konu
karmaşık sayılarla ilgili çok boyutlu bir
uzayda olan bir olay. 

Poincare geometri için “Yanlış şe-
killerle doğru düşünebilme sanatıdır”
der. 

Barda bu dünya ile temas halinde
kalan tek kişi oturum başkanı. Onun
görevi de konuşmanın zamanında bit-

mesini sağlamak. Bar, için-
dekilerle birlikte bir kara

deliğin içinden bambaşka bir
evrene ışınlanmış. Zamanı
gelince bu barı yine bu ote-

lin birinci katındaki kö-
şesine geri getirme gö-
revi oturum başkanın-
da. Sık sık saatine bakı-

yor. Tüm sorumluluk onda. 
Yirminci yüzyılın en yetkin mate-

matikçilerinden Hilbert’e eğer bin yıl
sonra dünyaya geri gelebilse ilk merak
edip öğrenmek isteyeceği şeyin ne
olacağı sorulduğunda “Riemann hipo-
tezi çözüldü mü diye sorarım” demiş-
tir. 

Konferansın son günü. Çok genç
bir matematikçi üzerinde çalıştığı bir
problemi anlatıyor. Bu son konuşma
olmasına rağmen bar yine dolu. Genç
matematikçinin konuyu çok kısa süre-
de teknik ayrıntılara boğacağı ve din-
leyicilere kendi problemleriyle ilgilen-
mek için çok daha uzun bir süre vere-
ceği tahmin edildiği için kimse bu fır-
satı kaçırmak istememiş. Gerçekten
genç matematikçi öyle bir coşku, he-
yecan ve süratle teknik labirentlere
dalıyor ki onu ön sıralarda dinleyen
hocası fenalık geçiriyor. Her genç ma-
tematikçinin konuşmasında olduğu gi-
bi konuşma derhal içinden çıkılmaz
hesaplara ve kendinden başka kimse-
nin anlamadığı ayrıntılara kayıyor. Oy-
sa öylesine büyük bir coşku ve sevgiy-
le anlatıyor ki. 

Bu tutkunun, bu sevginin, bu ate-
şin bir tarifi var mı? 

Matematiği Mısırlı matematikçi-
lerden bile daha iyi bildiğini söyle-
mekten çekinmeyen Democritus tüm
bu kibirine rağmen “Her hangi bir şe-
yin nedenini kavrayabilmeyi tüm Pers
krallığını fethetmeye tercih ederim”
demiştir.

Konuşmayı takip edebilenler artık
konuyu bırakmışlar, genç matematik-
çinin makul bir açığını yakalayıp onu
biraz hırpalamak istiyorlar. Bu çeşit iyi
niyetli hırpalamalar matematik eğiti-
minin bir parçasıdır. Önde oturan hoca
da böyle bir hırpalama başlarsa hangi
safhada müdahele etmesi gerekeceği-
nin hesabını yapıyor. Ama tüm heye-
canına, süratine ve tecrübesizliğine
rağmen genç konuşmacı beklenen açı-
ğı vermiyor. Herkes memnun. Oturum
başkanı saatine bakıyor ve barı tekrar
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yerkürenin Antalya civarındaki eski
yerine ışınlıyor. Konuşmanın ve kon-
feransın bittiğini ilan ediyor. 

On yedinci yüzyıl İngiliz şairlerin-
den Alexander Pope bir şiirinde şöyle
der: 
Öğrenmenin azı tehlikeli bir iştir; 
Kana kana iç, ya da tadına bile bakma 

ilham pınarının. 
Orada sığ akıntılar başını döndürür, 

sarhoş eder 
Ve ancak bol bol içince ayıltır yeniden. 

Amerika Birleşik Devletlerinde
üniversite ya da araştırma enstitüle-
rinde çalışan matematikçilerin üye ol-
duğu Amerikan Matematik Derneği-
nin üye sayısı yaklaşık 30,000’dir. Uy-
gulamaya yönelik ve endüstride çalı-
şan matematikçiler de Uygulamalı ve
Endüstriyel Matematik Derneği’ne
üye olurlar ve o derneğin de yaklaşık
10000 üyesi vardır. Demek ki Ameri-
ka yaklaşık 235 milyon nüfusu içinde
40000 kayıtlı matematikçi barındır-
maktadır. Kaba bir hesapla Türkiye-
íde de bu oranlar geçerli olsa 10000 ci-
varında kayıtlı matematikçimizin ol-
masını bekleriz. Oysa bizde bu sayı
500 civarındadır. 

Napolyon “Bir ülkedeki matema-
tik biliminin gücü ile devletin gücü
birbirine paraleldir” der. 

Matematikçiler artık ertesi yıl yi-
ne toplanılması dilekleriyle otelden
ayrılmaya başladılar. Toplantıyı ertesi
yıl düzenleme görevini verdikleri
matematikçiye toplantının daha iyi
olması için ne yapması gerektiği ko-
nusunda fikirler veriyorlar. Verilen fi-
kirler hep konuların seçimi, konuş-
maların içerikleri ve tartışma zaman-
larının ayarlanmasıyla ilgili. Kimse
konferans boyunca bir türlü çalışma-
yan havalandırma sisteminden, çıkan
yemeklerin kalitesizliğinden, en acil
durumlarda göçen resepsiyon bilgisa-
yarlarından ya da barın ders için pek
de ideal bir mekan olmadığından şi-
kayet etmiyor. Nasıl olsa seneye ko-
nuşmalar başladığında herkes o ko-
nuşmadan alacağı kadarını alıp kendi
problemlerinin dünyasına çekilecek.
Bu dünya ile ilgili hiç bir talepleri o
yüzden olmuyor. 

Ama bunun bir isitisnası var. Kah-
veler zamanında ve kıvamında hazır
olmalı. Eğer kahve servisi biraz aksa-
saydı yıkarlardı oteli...

Sinan Sertöz

Goldbach tahmini ile ilgilenen
okurlarımız için ne yazık ki kötü bir
haberimiz var. Bir milyon dolarlık
ödülün şartnamesinin, 10. mad-
desinde bu ödülün yalnızca İngiliz
ve Amerikan uyruklu kişilere verile-
bileceği yazılı! Buna inanmak iste-
memiştik ama, maalesef doğru. Bi-
limsel geleneklere tümüyle aykırı
bu milliyet ayrımcılığını kınıyoruz.

Goldbach problemi ile ödül al-
madan da uğraşmak isteyebilecek
okurlarımıza imkânlarımız ölçüsün-
de yardımcı olmaya devam edeceğiz.
Çünkü bilimsel meraktan daha yüce
bir duygunun olmadığını düşünüyo-
ruz. Ancak okurlarımızı bir anlamda
uyarmak da istiyoruz. Goldbach
problemi birçok büyük matematik-
çinin gayretlerine rağmen 250 yıldır
çözülememiş bir problem; bu ne-
denle de çok basit yöntem ve düşün-
celerle çözülebilme olasılığı çok dü-
şük görünüyor. Tabii ki umulmadık
bir düşünce manevrasıyla sürpriz bir
elemanter çözümün bulunma olasılı-
ğı yok değildir. Ama bu konuda
umutlu olmak için de doğrusu hiçbir
sebep yok.

Goldbach tahmini 2’den büyük
her çift sayı için bir iddia içerdiğin-
den, ispatının da bu genellikte olma-
sı gerekiyor. Ne kadar çok çift sayı
için bunu kontrol ederseniz edin, bu
bir ispat yerine geçmez. 1998’de
Richstein adlı bir Alman matematik-
çi tarafından bilgisayar kullanılarak,
400 trilyona kadar çift sayılar için id-
dianın doğruluğu kontrol edildi. Ör-
neğin, 389965026819938 çift sayısı
5569 asal sayısı ile 389965026814369
asal sayısının toplamı olarak yazılabi-
lir. Ama bu kontrol, Goldbach tahmi-
ninin doğruluğu konusunda fazla bir
şey ifade etmez. 400 trilyon nedir ki;
geride o kadar çok çift sayı var ki! As-
lında, çift sayıların hemen hepsi geri-
de duruyor ve onlardan birisinin aksi-
lik çıkarmayacağını kimse bilemez.
Eğer kontrol edilen çift sayılardan
tek bir tanesi bile iki asal sayının top-
lamı olarak yazılamasaydı, o zaman
“hayır” cevabı çok kesin ve tahminin
yanlışlığı apaçık olurdu. Ama değil

400 trilyon,  trilyon kere trilyon kere
trilyon kadar sayı için bile tahmini
doğrulasanız, evet cevabı hep şüphe-
li kalacaktır. Ya ondan sonrakiler?

Doğa bilimleriyle uğraşanlar, ta-
biatın “hayır”ının kesin, “evet”inin
şüpheli olduğunu söylerler. Bu olgu
bütün tüme varımlı düşünce için ge-
çerlidir ve matematik için de, tüm-
den gelimli bir ispat bulunmadıkça,
durum farklı değildir. 

Şimdi okurlarımızdan gelen tipik
bazı çözüm önerilerine kısa yanıtlar
vermek istiyoruz. Öncelikle, göster-
dikleri büyük ilgi için okurlarımıza
teşekkür ediyoruz. Ankara’dan Güç-
lü Güney ve Orhan Tosun’un çözüm-
leri oldukça uzun ve karmaşık olduğu
için, değerlendirme devam ediyor.
Diğer bütün çözümlerin ise yanlış ol-
duğunu hemen söyleyebiliriz.

Fatih Üniversitesi Matematik
Bölümü öğrencilerinden Mehmet
Çiçek, herbiri 2’den farklı iki asal sa-
yının toplamının bir çift sayı olduğu-
nu ispatlıyor. Bu tabii ki doğru ol-
makla beraber, 1 milyon dolarlık bir
soru değildir! 2’den farklı bir asal sa-
yı bir tek sayıdır ve iki tek sayının
toplamı çifttir. Ama, Goldbach tah-
mini bu değil, bunun bir anlamda
tersi: 2’den büyük her çift sayı iki
asal sayının toplamı olarak ifade edi-
lebilir. Konya’dan Hüseyin Gürsesli,
Niğde’den Suat Gündüz, Diyarba-
kır’dan Berat İşçi, Ankara’dan Tuna
Bulut ve Uğur Şerafettinoğlu’nun
çözüm önerilerinde de bu yanlış an-
lama var. 

Birçok okurumuzun başvurduğu
bir kanıt yaklaşımı şöyle: verilen çift
sayıyı, aşağıdaki gibi çeşitli şekiller-
de bir toplam olarak ifade ediyorlar;

Goldbach
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sonra da sağ taraftaki terimlerin,
“uygun” seçilmeleri halinde asal
olacaklarını söylüyorlar ya da gös-
termeye çalışıyorlar. Sadece örnek-
leme kanıt yerine geçmediği gibi,
“uygun” seçme de bir anlam ifade
etmez. Somut bir seçimin ya da ge-
çerli bir varlık kanıtının verilmesi
gerekir. 

Kocaeli’nden Mustafa De-
mir’in, İstanbul’dan Selçuk
Atay’ın, İzmir’den Ercan Şen-
gül’ün, İstanbul’dan Nurettin Ay-
dın’ın, Osmaniye’den Serdar Kök-
sal’ın, Ankara’dan Burak Himme-
toğlu’nun ve Kütahya’dan Ekrem
Emre’nin yaklaşımları bu gruptan.
Bir diğer yaklaşım, bir önceki sayı-

mızda önerisini tartıştığımız Birsen
Yılmaz’ın düşüncesini geliştirmeye
yönelik. Orada, verilen bir çift sayı-
dan küçük asal sayıların en büyüğü
gözönüne alınıyordu. Bazı arkadaş-
larımız bu asal sayıdan bir önceki
asal sayıyı kullanmayı öneriyorlar.
Ancak bu da kurtarmıyor: Aynı ör-
neği kullanmak gerekirse 220’den
küçük en büyük asal sayı olan
211’den bir önceki asal sayı olan
199 da işe yaramıyor: 220=199+21
ve 21 asal değil.  Balıkesir’den Ali
Abakan ve Fatih Kocasahan’ın, İs-
tanbul’dan Selçuk Atay’ın (bir di-
ğer çözümü) bu gruptan. 

Ankara’dan Şükrü Bezen’in çö-
züm önerisi de bu yaklaşımın bir çe-

şitlemesi: n’den küçük en büyük
asal sayı p ise, n-p asal olmayabili-
yor. Ama n-p+2 asaldır diyor sayın
Bezen ve n+2 sayısı için n+2=p+(k-
p+2) eşitliğini yazıyor. 

Burada gene Duran imdada koş-
tu ve bize asal sayı yetiştirdi.
n=10034 sayısını gözönüne alalım.
Bu sayıdan küçük asal sayılar içinde
en büyüğü p=10009. n-p=10034-
10009=25 asal değil. Fakat n-
p+2=27 de asal değil. 

Çanakkale’den Murat Demir-
taş’ın “muhtemel ispat”ını kabul
edemeyeceğiz. Sağduyu ne yazık ki
matematikte ispat yerine geçmediği
gibi çoğu kez yanıltabiliyor da.

Ankara’dan Çiğdem Özdemir
kardeşimiz de hayatı kolay tarafın-
dan alıyor (Bu her zaman en kötü
yaklaşım olmayabilir!). Çiğdem, ve-
rilen bir n çift sayısını değil, n+x gi-
bi kendi tercihi olan başka bir çift
sayıyı iki asal sayının toplamı olarak
ifade ediyor. 

Ufuk Duman bize formülünü
göndermediği için yanıt veremiyo-
ruz. Ali Tuna Şenatlı ve Mustafa
Demir kendilerinde bulunan Gold-
bach kuramlarını hakemli bir dergi-
de nasıl yayınlatabileceklerini soru-
yorlar. Okurlarımız sonuçlarını her-
hangi bir hakemli dergiye göndere-
bilirler. TÜBİTAK’ın da hakemli
matematik dergisi var. İlgilenenler
için adresini veriyoruz: Turkish Jo-
urnal of Mathematics, TÜBİTAK,
Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıde-
re-Ankara
http://www.tubitak.gov.tr/journals/
e-posta: math@tubitak.gov.tr

Elazığ’dan Ali Haydar Tunç için,
ödülü koyan Faber and Faber firma-
sının adresini veriyoruz (Her ne
kadar bu firma, yaptığı milliyet ay-
rımcılığı nedeniyle bizce bir ilgiyi
artık haketmiyorsa da).

Faber and Faber Limited, 3
Queen Square, London,
WC1N3AU
http://www.faber.co.uk

Hoşçakalın sevgili okurlar.

Bilim ve Teknik
Christian Goldbach bugün artık meşhur olan tahminini 1742 yılında Leonard Euler’e
gönderdiği bu mektubun kenarına düştüğü dört satırlık notta dile getirmişti. 

Tahmini Üzerine
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Matematiğin önemini anlatmanın
bir yolu da matematiğin uygulamaların-
dan söz etmektir. Günümüzde fizik,
kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerinin
yanısıra, mühendisliğin hemen her ala-
nında, ekonomide hatta dilbilimde ma-
tematik yaygın olarak uygulanır oldu.
Doğa bilimlerinde matematiğin uygu-
lanışı çok gerilere gider. Galileo, zama-
nımızdan dörtyüz yıl kadar önce “doğa-
nın yüce kitabı yalnızca onun yazıldığı
dili bilenlerce okunabilir; bu dil de ma-
tematiktir” demiştir. Ancak çoğu za-
man matematikçi uğraştığı problemin,
ispat etmeye çalıştığı teoremin doğa bi-
limlerinde veya başka alanlardaki uy-
gulamalarına aldırmaz. Matematiğin gi-
zemli bahçesi onun için yeterince zen-
gindir. Matematikçi olmayanları dışarı-
da tutan o yüksek duvarların ötesinde
neler olduğunu matematikçi de pek
merak etmez; ama yaratılan matematik
kuramları birgün gelir doğanın bir te-
mel yasasının keşfinde baş rolü oynar.
Onyedinci yüzyılın başlarında Kepler,
gezegenlerin hareketlerini açıklayan üç
ünlü yasa açıkladı. Astronomide devrim
yaratan bu yasalardan birincisi her ge-
zegenin yörüngesinin bir elips olduğu-
nu, Güneş’in de bu elipsin bir odağı
üzerinde olduğunu söyler. Kepler bu

çalışmasında Appollonius’un “Konik-
ler” adını taşıyan eserinden yararlan-
mıştı. Appollonius bugün Antalya’nın
doğusunda kalıntılarını gezebildiğimiz
Perge şehrinde M.Ö. 200 yıllarında ya-
şamış antik çağın en önemli matema-
tikçilerinden biriydi. “Konikler” aslın-
da sekiz kitapçıktan oluşan; çember,
elips, parabol ve hiperbolleri içeren eğ-
riler topluluğunu sistematik bir biçim-
de inceleyen bir başyapıttır. Perge’li
Appollonius bu yapıtında koni kesitle-
rini analitik yoldan da tanımlamıştır.
Bir düzlem üzerinde sabit bir noktadan
sabit uzaklıkta hareket eden bir nokta-
nın bir çember çizdiğini biliriz. İki ayrı
sabit noktadan uzaklığının toplamı sa-

bit kalacak şekilde hareket eden bir
noktanın yörüngesiyse elipstir. Bu iki
sabit noktaya da elipsin odakları denir.
Perge’li Appollonius’un sekiz kitabın-
dan sonuncusu kayıptır. İlk yedi kitap-
sa önce Yunanca’dan Arapça’ya, sonra
da Arapça’dan Latince’ye çevrilerek
yazılışından onsekiz yüzyıl sonra Kep-
ler’e ulaşmış ve gezegenlerin hareketi-
ni açıklayan doğa yasalarının keşfinde
baş rolü oynamıştı. Appollonius ise ko-
ni kesitlerini incelerken bu kuramın
gerçek hayatta uygulanabilirliğini pek
düşünmemiştir. 

Bugünün dünyasında karmaşık ve
soyut bir düşünceyle, bir öğretiyle kar-
şılaştığımızda “peki bunun bana ne ya-
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rarı var?” diye sorup, kendimizce daha
yararlı, daha gerçek dünyaya ait işlere
dönüveririz. Matematikçiyse “yarar”
veya “uygulanabilirlik” aramadan çalı-
şır; ama Appollonius örneğinde olduğu
gibi, yarar veya uygulama çok sonraları
ortaya çıkar. Riemann, Gauss ve Bolyai
gibi matematikçiler tarafından ondoku-
zuncu yüzyılda geliştirilen eğrisel uzay
geometrisi, daha sonra görelilik kuramı-
nı açıklamak için Einstein tarafından
kullanıldı. 1830’larda Galois ile başlaya-
rak gelişen ve o zamanlar soyut mate-
matiğin doruğu olarak nitelendirilen
gruplar kuramı bugün modern fizikte
yaygın olarak kullanılmakta. Matrisler
kuramı, icadından altmış yıl kadar sonra
Heisenberg tarafından kuantum meka-
niğinin matematiksel modelini kurmak
için kullanıldı. Bu matematik kuramla-
rının hiçbiri bir “yarar” gözetilerek ge-
liştirilmemişti. Oysa her biri gerçek
dünyayı anlamak, doğanın temel bir ya-
sasını ifade etmek için çok pratik birer

alet haline geldi. Nobel ödüllü fizikçi
Wigner, “matematik dilinin fizik yasala-
rının ifade edilmesine elverişli olması
mucizesi, anlayamadığımız, harikulâde
bir lütuftur” diye özetlemiş bu olguyu. 

Doğayı anlamaya çalışan bilimciler,
durmaksızın gerçeğin peşinde koşarlar.
Gerçekse yakalanmaz bir türlü. Doğa
bilimlerindeki “gerçek” aslında prag-
matiktir. Örneğin bir fizikçi elindeki
kuramı, gerçeği bilinen olgularla, göz-
lemlerle karşılaştırır ve deneylerle sı-
nar. Eğer doğayla kuram yeterince
uyuşmuyorsa, “daha doğru” bir kura-
ma, yeni bir gerçeğe doğru arayışlar
başlar. Doğa bilimcisinin uğraşı hep da-
ha doğru olanın peşinde koşmaktır.
M.S. birinci yüzyılda Ptoleme, merkezi
dünya olan bir evren modeli ortaya attı
ve yüzyıllarca bu model “doğru” olarak
kabul gördü. Onaltıncı yüzyılda Koper-
nik bu modele karşı çıktı. Kepler ise
merkezi Güneş olan, gezegenlerin gü-
neşin etrafında elipsler çizerek döndü-
ğü evren modelini gözlemlere dayana-
rak açıkladı. Kepler’in yasalarından yo-

la çıkan Newton, yerçekimi yasasıyla
gök mekaniği diye bir bilim dalını ya-
rattı. Ancak Newton’un gök mekaniği,
Güneş’e en yakın gezegenimiz olan
Merkür’ün yörüngesi hakkındaki göz-
lemleri açıklamakta yetersiz kaldı.
Einstein’in görelilik kuramı, Newton
yerçekimi yasasını değiştirince Mer-
kür’ün hareketini de kapsayan yeni bir
doğruya kavuştuk! Sanki doğanın ger-
çekleri tam yakalandıklarında kılık de-
ğiştirip elimizden kurtulan masal peri-
leri gibi bizleri peşinden koşturuyor. 

Yarın yeni gözlemlerle ya da deney-
lerle değişmeyecek gerçekler arıyorsa-
nız, onu matematikte bulursunuz. Ma-
tematikte “doğru”, zamanla değişmez.
Dünya Matematik Yılı’nda matemati-
ğin yaşgününü kutluyor olsaydık, pas-
tamızın üzerine herhalde ikibinbeşyüz
tane mum sığdırmak zorunda kalırdık.
Milet’li Thales’in üçgenler ya da Per-
ge’li Appollonius’un elipsler hakkında-
ki ikibinikiyüz yıllık teoremleri, bugün
de gerçek. Gene o çağlardan bize miras
kalan asal sayıların sonlu tane olmadığı-
nı ifade eden teoremin ispatının duru
ve yalın güzelliğini bugün bile algılaya-
biliriz. Matematik insan zekasının bin-
lerce yıldır, taş üstüne taş koyarak yük-
selttiği yüce bir yapı, görkemli bir anıt.
Bu anıtın alt sıralarında yer alan bir taş
bugün biraz tozlu olabilir, ama üzerini
şöyle bir silersek o eski taşın sağlamlığı
ve güzelliği bugün de gözlerimizi ka-
maştırır. Matematik birikimseldir, kalı-
cıdır. Akıp giden zaman içinde kaybol-
maz ve değerini yitirmez. 

Tosun Terzioğlu
Sabancı Üniversitesi, Türk Matematik Derneği Başkanı 
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1931 y›l›nda, Avusturyal› genç bir ma-
tematikçi, matematik camias›n› derinden
sarsan ve matemati¤e farkl› flekilde bak-
maya zorlayan bir makale yay›mlad›. Bu
matematikçi, Kurt Gödel’di. Makalesinde
ispatlad›¤› teorem de Gödel’in Eksiksiz-
Olmama (incompleteness) Teoremi, ya da
basitçe Gödel Teoremi olarak an›ld›. Çok
baflar›l› çal›flmalar› bu önemli teoremden
ibaret de¤ildi. Gödel, ayn› zamanda bilgi-
sayarlar›n temelini oluflturan yinelgen (re-
cursive) fonksiyonlar teorisinin de yarat›-
c›lar›ndan biriydi.

Gödel 28 Nisan 1906’da, flimdi Çek
Cumhuriyetinde Brno olarak bilinen,
Avusturya’n›n Brün kentinde do¤du. Lise
döneminde her bak›mdan parlak bir ö¤-
renci, Viyana Üniversitesi’nin de y›ld›z›y-
d›. Mezuniyet sonras› çal›flmalar›n› da bu-
rada yaparak 1929’da doktoras›n› tamam-
lad› ve do¤rudan e¤itim kadrosuna al›nd›.
Ünlü teoremini ispatlad›¤› yer de buras›y-
d›. Ancak 1940 y›l›na gelindi¤inde, artan
Nazi  zulümü karfl›s›nda Viyana’dan kaçt›
ve daha önce 1934’te ziyaret etmifl oldu-
¤u, Princeton’daki ‹leri Araflt›rmalar Ens-
titüsü’nde çal›flmaya bafllad›. 14 Ocak
1978’deki ölümüne kadar orada kald›.
Dünyan›n en önde gelen mant›k uzman›
oldu¤u düflünülen bu adam›n ölümü de
hayli flafl›rt›c› oldu. Eriflkin yaflam›n›n bü-
yük bölümünde hastal›k hastas› olan Gö-
del, yaflland›kça kendisine zehir verilmek-
te oldu¤una kesin gözüyle bakmaya bafl-
lad›, sonunda yemek yemeyi tümüyle b›ra-
karak açl›ktan öldü. 

Gödel’in mant›k d›fl› davrand›¤› kuflku
götürmez; ama ölümü onun ününü azalt-
mad›. ‹ki y›l önce Time dergisi 20. yüzy›-
l›n en etkileyici düflünürleri konusunda
bir anket yapt›¤›nda, ilk 20 aras›na giren
iki matematikçiden biri Gödel’di; öteki de
Alan Turing. 

Eksiksiz-olmama teoremi matematikte
bir fleyin do¤ru oldu¤u söylendi¤inde, ma-

tematikçileri bunun ne anlama geldi¤ini
düflünmeye zorlad›. Bunun matematik an-
lay›fl›m›zda yol açt›¤› de¤iflim, 19. yüzy›l-
da Öklid-d›fl› geometrilerin keflfedilmesi-
nin geometri anlay›fl›m›zda yapt›¤› de¤i-
flimden daha az dramatik de¤il. 

Bu büyük kefliflerin ikisi de aksiyoma-
tik sistemlerle ilgiliydi. Bu nedenle, mate-
matikçilerin "aksiyom" sözcü¤ünden ne
anlad›klar›n› ve aksiyomlar›n matematik-
te oynad›¤› rolü kavramadan, bu keflifler
tam olarak anlafl›lamaz. Gödel Teoremi
hakk›nda y›llar boyu yaz›lan onca saçma-
l›¤›n ard›nda yatan da, aksiyomlar›n do¤a-
s›na iliflkin yanl›fl anlamalar.

Gödel Teoremi özetle flunu söyler: Ele-
menter aritmeti¤i içerecek ölçüde zengin
herhangi bir aksiyomatik sistemde, do¤ru
olan, ancak aksiyomlar kullan›larak ispat-
lanmas› olanaks›z olan matematiksel ifa-
deler vard›r; mant›ksal terminolojiyle, ak-
siyom sistemi eksiksiz (complete) de¤ildir.

Gödel’in bu teoremi ispat etti¤i dö-
nemde, yeterince çabayla matemati¤in bü-
tününü içerecek aksiyomlar›n formüle
edilebilece¤ine kesin gözüyle bak›l›yordu.
Eksiksiz-olmama teoremi bu umutlar› yok
etti; birçok matematikçi de bunun, elde
edebilece¤imiz matematik bilgisinin bir s›-
n›r› oldu¤u biçiminde yorumlad›. Ancak
flimdilerde böyle düflünenlerin say›s› çok
az. Matematiksel do¤ruluk anlay›fl›m›zda
Gödel Teoreminin yol açt›¤› de¤iflim o ka-
dar etkili olmufltur ki, günümüzde ço¤u
kifli, sonucun aksiyom sistemlerinin s›n›r-
l›l›¤› konusunda yaln›zca teknik bir görüfl
oldu¤unu düflünür.

Gödel Teoreminin bafllang›çta yaratt›¤›
çarp›c› itkiyi anlamak için o dönemin ko-
flullar›na göre düflünmek gerekir. 19. yüz-
y›lda matematikçiler sezgisel görünen
kavramlar›n ço¤unun sorunlara yol açt›¤›-
n› ö¤renmifllerdi; reel say›lar›n süreklili¤i-
nin (continuum) yap›s› ve sürekli fonksi-
yonlar›n do¤as› da bunlar aras›ndayd›.

Sezgiyi ve güvenilir olmayan varsay›mlar›
temel alman›n yol açabilece¤i yan›lg›lar›
önlemek amac›yla Eski Yunan dönemin-
de kullan›lan ve o zamandan sonra bir ya-
na b›rak›lan, aksiyomatik yöntem denen
bir yöntemle matematik yapmaya büyük
önem vermeye bafllad›lar. Bu yöntemde,
ilgilendi¤iniz kavram ya da sistemi kapsa-
d›¤›n› düflündü¤ünüz bir dizi varsay›m› -
ya da aksiyomu- kesin ifadelerle yazarak
ifle bafllars›n›z. Sonra da bu aksiyomlar›
kullanarak yapt›¤›n›z mant›ksal ç›kar›m-
larla, kavram ya da sistem hakk›nda ‘do¤-
ru’ ifadeler elde edersiniz.

Bu yaklafl›m›n en iyi bilinen örne¤i, ge-
ometri için Öklid (Eukleides) aksiyomlar›-
d›r. Dev boyutlu eseri Elements’de Öklid,
düzlem geometrisi konusundaki bütün
do¤ru ifadelerin ç›karsanabilece¤ini dü-
flündü¤ü befl ilke s›ralad›. Aksiyomlar,
gerçeklik aray›fl›nda bafllang›ç noktas›
olarak seçildikleri için, onlar›n do¤ru ol-
duklar› konusunda hiçbir kuflku olmama-
s› gerekir. Aksiyomlar, do¤ruluklar› afli-
kar olan basit önermeler olmal›d›rlar. 

Öklid’in beflinci aksiyomu flunu söyler:
"Her l do¤rusu ve bu do¤ru üstünde olma-
yan her P noktas› için, P noktas›ndan ge-
çen ve l’ye paralel olan tek bir m do¤rusu
vard›r." Paralel Postülat› denen bu aksi-
yom konusundaki kuflkular yüzy›llar bo-
yunca Öklid geometrisinin peflini b›rakma-
d›. Duyulan kuflku, onun ifadesinin, öteki
dört aksiyomunkiler gibi basit olmamas›n-
dan kaynaklan›yordu. Bu sorunu çözmek
için aksiyomu daha basit varsay›mlardan
ç›karsama çabalar› hiçbir sonuç vermeden
sürdü gitti; ta ki çok çarp›c› bir keflif yap›-
lana kadar: Aksiyomun, paralellik konu-
sundaki do¤al insan içgüdüleriyle her ne
kadar uyum içinde oldu¤u söylenebilirse
de, aksiyom olarak içerilmesi tümüyle key-
fî bir durumdu. Paralel Postülat› bir aksi-
yom olarak alan Öklid’in bilindik geomet-
risi, olanakl› baflka geometrilerden yaln›z-

74 Ocak 2003B‹L‹M veTEKN‹K

Matematikte
Gödel 

devrimi

Matematikte
Gödel 

devrimi



ca biridir. Bu geometrilerden biri üzerinde
karar k›lmak, tercihe ya da amaçlanan uy-
gulamaya ba¤l›d›r.

Gerçekte Öklid’in aksiyomlar›nda, Pa-
ralel Postülat›n›n içerilmesinden çok da-
ha büyük bir sorun vard›. Hem kendisi,
hem de nesiller boyu gelen birçok takipçi-
si, onun aksiyomlar›ndan ç›kard›klar›n›
düflündükleri teoremleri, gerçekte, onun
listesinde olmayan birçok temel varsay›-
m›n bilinçalt›ndaki varl›klar›n› kullanarak
ispatlam›fllard›. 19. yüzy›l sonlar›nda Al-
man matematikçi David Hilbert, eksik
olan bu önemli aksiyomlar› yaz›ya döke-
rek iflleri düzene koydu.

Hilbert’in dikkatini çeken sorunlar ko-
nusunda bir fikir vermek amac›yla flu ör-
ne¤i ele alal›m; cetvel ve pergel kullana-
rak bir eflkenar üçgenin çizimi gibi çok
basit bir örnek. Bir do¤ru parças›yla bafl-
layarak onun iki uç noktas›ndan pergelle,
do¤ru uzunlu¤unu yar›çap alan iki yay çi-
zersiniz. Bu yaylar›n kesiflti¤i nokta, eflke-
nar üçgenin üçüncü köflesini belirler. Her
fley akla yak›n görünüyor. Bu ad›mlar›
kullanarak bir eflkenar üçgen çizmeniz
mümkün.

Ancak Hilbert, bu iki yay›n kesiflti¤in-
den nas›l emin olabilece¤imizi sorgulad›.
Yani, ortak noktalar› oldu¤unu nereden
biliyoruz? Ka¤›t üzerine çizilen iki yay ke-
siflir göründü diye, bir kesiflme noktas›n›n

gerçekten varoldu¤unu kesin bir flekilde
söyleyemeyiz. Kalemle çizilen çizgilerin
tersine, ideal çizgilerin kal›nl›¤› yoktur.
Öyleyse kal›nl›¤› olmayan iki yay›n ortak
bir noktas› oldu¤undan nas›l emin olabili-
riz? Yan›t, emin olamayaca¤›m›z yönün-
de. E¤er iki yay›n kesiflmesini istiyorsak,
bunu sa¤layacak bir aksiyoma gerek var-
d›r. Bu akla yak›n bir aksiyomdur ve yay
çizme konusundaki sezgilerimizle uyum
içindedir. Ancak ispat edilebilecek bir
önerme de¤il, bir varsay›md›r.

Hilbert’in bu çal›flmas› bize, matemati-
¤in herhangi bir dal›nda kullan›lan varsa-
y›mlar›n hepsini belirlemenin ne kadar
zor olabilece¤ini gösterir. Geometrideki
aksiyomlar konusundaki çal›flmas›n›n he-
men ard›ndan Hilbert, matematik için
hayli genifl kabul gören bir görüfl ileri sür-
dü. Formalizm ad› verilen bu görüfle göre
matemati¤e, temelde bir oyunlar toplulu-
¤u (y›¤›n›) olarak bak›lmal›d›r; bu oyunla-
r›n her biri, tümüyle belirlenmifl kurallara
göre oynanmal›d›r.

Sözgelimi Öklid geometrisiyle u¤rafl-
mak, Öklid geometrisi oyununu oynamak-
t›r. Bu oyunda Öklid geometrisinin aksi-
yomlar›yla bafllay›p, tümüyle belirlenmifl
kurallara göre sembolleri mekanik olarak
kullanarak, Öklid geometrisinin bütün
gerçeklikleri ç›kar›labilir. Aksiyomlar›n ve
kurallar›n›n belirlemedi¤i hiçbir fley kulla-

n›lamaz. Özellikle de noktalar›n ve do¤ru-
lar›n özellikleri konusunda hiçbir sezgisel
alg›lama kullan›lamaz ve kullan›lmamal›-
d›r da. Hilbert’in dedi¤i gibi, noktalar ve
do¤rulardan sözedildi¤i bir konuflmada,
onlar›n yerine sözgelimi kahve fincan› ve
masa sözcüklerini kullanabilirsiniz; yeter
ki aksiyomlar, bu nesneler kullan›larak
ifade edilsin. O zaman elde edilen teori,
gerçekte kullan›lan sözcükler d›fl›nda her
bak›mdan özdefltir.

Her türlü sezgiyi, nokta ve do¤rular›
kahve fincanlar› ve masalardan farks›z k›la-
cak ölçüde ortadan kald›rman›n, matemati-
¤i farkedilmeyen ve yanl›fl yönlendirici var-
say›mlar›n tehlikesinden tümüyle kurtara-
ca¤› düflünülüyordu. Sizin için kurallar› iz-
leyecek ve bütün gerçeklikleri elde edebile-
cek mekanik cihazlar (ki bunlar›n sezgileri
olmad›¤› kesin) tasarlamak, ilke bak›m›n-
dan olanakl›d›r. (Tabii ki tüm bunlar, bilgi-
sayarlar icat edilmeden önceydi.)

Matematiksel do¤rulu¤un, ispatlanabi-
lir olmayla (yani matemati¤in do¤ru öner-
melerinin, gereken biçimde ifade edildik-
lerinde, aksiyomlar kullan›larak ispat edi-
lebilir olmalar›) ayn› fley oldu¤una inanan
matematikçiler (formalistler) için Gödel
Teoremi y›k›c› oldu. Ancak, daha önce de
söz edildi¤i gibi, günümüzde matematik-
çiler, onu aksiyomatik sistemlerle baflar›-
labilecek fleylerin s›n›rl› oldu¤unun bir
do¤rulamas› olarak düflünür.

Bunu yapmalar›n› mümkün k›lan fley-
se, ça¤dafl matematikçilerin, Gödel Teore-
minin bize ö¤rettiklerinden gereken dersi
alm›fl olmalar›. Gödel’in sonucu matemati-
¤i pek fazla de¤ifltirmemifl olabilir. Ancak
bizim matemati¤e bak›fl›m›z› de¤ifltirdi.
Onun, 20. yüzy›l›n en etkileyici yirmi dü-
flünürü aras›nda yer almay› hakketti¤i,
kuflku götürmez.

Ç e v i r i :  N e r m i n  A r › k

Kaynak
Devlin, K. "Kurt Gödel - Separating Truth From Proof in Mathematics" Sci-

ence, 6 Aral›k 2002
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Gödel ve
Einstein,
Princeton’da
bir yürüyüfl
s›ras›nda

Matemati¤in belirli bir kolundaki bütün gerçeklik-
leri ç›karmak için gereken aksiyomlar› mekanik olarak
formüle etmek fleklindeki yaklafl›m, Hilbert Program›
olarak adland›r›ld›. Birçok matematikçi için aksiyomla-
r› aramak Kutsal Kâse’yi aramak türünden bir amaca
dönüfltü. Ne var ki, bunlar aras›nda matematik çal›fl-
malar›nda insan sezgisinin rolüne büyük sayg› duyan
Hilbert yoktu ve baflkalar›nca kendi ad›n›n verildi¤i
program›n gerçeklefltirilmesinide asla önermedi.

Hilbert program›n› gerçeklefltirme yolunda en bü-
yük destek ve çaba ‹ngiliz filozoflar› Bertrand Russell
ve Alfred North Whitehead’den geldi. Üç ciltlik dev bo-
yutlu ortak çal›flmalar› Principia Mathematica, 1910
ile 1913 y›llar› aras›nda yay›mland›. Bu çal›flma temel
aritmeti¤i ve mant›¤›n kendisini, aksiyomlardan gelifl-
tirme giriflimiydi.

Hilbert program›n›n amac›n›n olanaks›z oldu¤unu
göstermek için Gödel’in seçti¤i örnek de Principia
Mathematica’daki aksiyom sistemiydi. Makalesinin
bafll›¤› flöyleydi: "Principia Mathematica ve onunla ilgi-
li sistemlerin formal olarak saptanabilir olmayan ifade-
leri üzerine."  Gödel’in ispat›n› yapt›¤› dönemde genel
kan›, eksiksiz-olmama teorisini izlemenin zor oldu¤u
yolundayd›. Ancak uzun süredir onun gerçekte olduk-
ça basit bir sonuç oldu¤u farkedildi. Gödel’in orijinal
ispat›n›n karmafl›kl›¤› büyük ölçüde yersiz olup, argü-
man›n ifade biçiminin bir sonucudur. Asl›nda Gödel’in
yapt›¤›, bilinen "Yalanc› Paradoksu"nu al›p, aritmeti¤i

içeren bir aksiyomatik sistem içinde onun nas›l yeni-
den oluflturulaca¤›n› göstermekti.

Eski Yunan’a uzanan Yalanc› Paradoksu, bir kifli
"yalan söylüyorum" dedi¤inde ortaya ç›kar. E¤er bu
kifli yalan söylüyorsa önerme do¤rudur; öyleyse yalan
söylemiyordur. E¤er yalan söylemiyorsa önerme yan-
l›flt›r; öyleyse yalan söylüyordur. Kaç›n›lmaz gibi görü-
nen bir paradoks... Gödel benzer bir önerme ele ald›
(“Bu önerme ispatlanamaz” önermesini) ve onun arit-
metikte bir matematiksel formül olarak nas›l ifade edi-
lebilece¤ini gösterdi.

Bunu yapmak için önce önermeleri say› olarak
kodlamak gerekiyordu; bu, Gödel numaralamas› de-
nen bir süreç. O dönemde oldukça derin ve zor bir
ad›m olarak düflünülen bu süreci, günümüzde bir sürü
casus filmi de kullan›r! Mesajlar› flifreleme s›ras›nda
‹ngilizce sözcükler ve tümceler say› dizileri olarak kod-
lan›r. Gödel’in bir sonraki ad›m›, ispatlanabilir olma
kavram›n›n aritmetik içinde nas›l ifade edildi¤ini gös-
termekti. Bu daha derin bir içerik tafl›yordu; ama gü-
nümüz matematikçileri için bu da rutin bir fley haline
gelmifl gibidir.

Kodlama yap›ld›ktan sonra sonuç art›k kaç›n›lmaz-
d›. E¤er aksiyom sisteminin tutarl› oldu¤u (yani, ken-
di içinde bir tutars›zl›¤a yol açmad›¤›) varsay›l›rsa,
önermenin ispatlanabilir olmad›¤› aflikard›r (ispatlana-
bilir olmad›¤›n› kendisi söylemiflti.). Bu nedenle do¤-
rudur; ama ispatlanabilir de¤ildir.

Hilbert ve Y›k›lan Umutlar
.
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Arada Kalmak
‹ki çember ve bir ikizkenar üçgen flekildeki

gibi do¤rular aras›na yerlefltiriliyor. E¤er çember-
lerin çaplar› toplam› 2 birim ise üçgenin taban
kenar›na inen yüksekli¤inin uzunlu¤unu bulunuz.

Abaküsle Çal›flmak
Bugünkü kadar karmafl›k hesaplamalar›n olma-

d›¤› o eski zamanlarda bir matematikçinin en güven-
di¤i arac› abaküsüydü. Ne var ki bu nostaljik araç
zamanla yetersiz kald› ve  yerini o küçücük, her ce-
be s›¤an hesap makinelerine b›rakt›. Bu soruda bir

bak›ma abaküsün öcünü al›yoruz ve hesap makinesi
kullan›lmas›na izin vermiyoruz. Sadece ka¤›t ve ka-
leminizle 29200.2151 say›s›n›n m› yoksa 5279.3300

say›s›n›n m› daha büyük oldu¤unu bulabilir misiniz?

Sihirli Formül
‹lginç bir flekilde, afla¤›da yer alan formüldeki n

yerine hangi tamsay›y› koyarsan›z koyun yine bir
tamsay› elde ediyorsunuz. 

n5/5 + n3/3 + 7n/15
Bunun nas›l gerçekleflti¤ini ispatlayabilir misiniz?

Fibonacci ve 

10 Basamakl› Say›lar
Terimleri 10 basamakl› say›lar olan ve afla¤›da-

ki özelliklere sahip bir dizi düflünelim:
• Say›lar 2 ve 5 rakamlar›ndan olufluyor
• Say›lar›n hiç birisinde iki tane 2 rakam› yan

yana gelmiyor.
Bu dizinin kaç farkl› terimi oldu¤unu bulunuz.

Çözüme geçmeden önce sorunun ismini bir daha
okuman›z› öneririm.

108 Kas›m 2003B‹L‹M veTEKN‹K

Geçen Ay›n Çözümleri

Farkl› Bakabilmek:
‹ntegraldeki toplamay› ikiye ay›rabildi¤imiz için önce

integralini düflünelim. Soruda
ipucu olarak integrale alan hesab› yöntemi olarak yaklafl-
mam›z gerekti¤ini söylemifltik. fiekilde de görüldü¤ü gibi
A integralimiz gri bölgenin alan›na eflittir. 

Sorudaki integ-
ralin ikinci parças›-
na geçmeden önce
isterseniz gelin gri
bölgenin üstünde
kalan B alan›n› in-
celeyelim. Bu alan›
da x-y dönüflümü
kullanarak integral
fleklinde yazarsak,
dönüflümde

olur ve B alan›
afla¤›daki integrale dönüflür.

B integraline biraz dikkatli bakal›m. Sizce de soruda-

ki integraline benzemiyor mu? y =
x+1 dönüflümünü uygulad›¤›m›zda daha iyi göreceksiniz.

Bu durumda sorudaki integral A+B alan›n›n toplam›-
na eflit olur. Geriye sadece dikdörtgenin alan›n› hesapla-
mak kal›yor. Sonuç: 3.2 = 6’d›r.

Say›lardan Kule:
y = x8 olarak al›rsak x = y1/8 olur. Bu durumda soru-

daki eflitlik flekline dönüflür. Bu da yy/8 =

2 eflitli¤ine eflittir. Her iki taraf›n da 8. dereceden kuvvetini
al›rsak yy = 28 olur. Küçük bir deneme yan›lma yap›larak
yy = 28 = 44 görülebilir. y’nin 4’e eflit oldu¤unu bulduk. x
= y1/8 oldu¤una göre arad›¤›m›z  x = 41/8 = 21/4’tür. 

Çarpanlara Ay›rma:
Soruda öncelikle iki eflitli¤in ayr› ayr› kaçar tane reel

kökü oldu¤unu bulmak son derece faydal› olacak. E¤er iki
fonksiyonun grafi¤ini çizerseniz ikisinin de x eksenini sa-
dece 1 noktada kesti¤ini göreceksiniz. Yani her iki eflitli-
¤in de sadece birer reel kökü var. Yerimizin k›s›tl› olmas›
nedeniyle bunu gösteremiyorum ama bana güvenebilirsi-
niz. fiimdi ise hiç beklenmeyen bir hamle yapaca¤›z ve a
= x + 2 yani x = a - 2 dönüflümünü uygulayaca¤›z. x yeri-
ne (a-2) koydu¤umuzda eflitliklerimiz afla¤›daki hale dönü-
flür:

a3 – 2a – 19 = 0
a3 – 2a + 19 = 0
Eflitlikte çift dereceli bir terim olmad›¤› için dikkat

ederseniz birinci eflitli¤i sa¤layan reel kök a1 ise ikincisi-

nin reel kökü a2 = (–a1) olur. a1 ve a2 iki eflitli¤in tek

reel kökleridir. Bu durumda a1 + a2 = 0’d›r. Çözümün

bafl›nda yapt›¤›m›z dönüflümü tekrar tersine çevirelim. (x1
+ 2) + (x2 +2) = 0 ise x1 + x2 = -4 olur. Köklerin kendi-

sini bulmadan sonuca olaflm›fl olduk. Sonuç = -4’tür.

Ne Kadar Artt›?
Toplam sembolünü kullanarak A say›s›n›

fleklinde yazabiliriz. Bu da

’ye eflit olur. fiimdi de toplamlar› ayr› ayr›
hesaplayal›m:

Formüllerde n yerine 71 de¤erini koydu¤umuzda

olur. Gerekli sadelefltir-
meleri yaparsak A = 71(12.143 + 36) say›s›n› elde ede-
riz. Böylece güzel say›m›z›n 71’e bölündü¤ünde s›f›r
kalan›n› verece¤ini ispatlam›fl olduk.

Fibonacci Say›lar›
Elinizde bir papatya var ve siz de “seviyor, sevmi-

yor“ yapmaya m› niyetleniyorsunuz? Bir matematikçi-
ye soracak olursan›z emin olun size “seviyor” ile bafl-
lam›n›z› ö¤ütleyecektir çünkü sizin için son derece ya-
rarl› olacak bu ö¤üt, 13. yüzy›lda yaflam›fl Leonardo
Fibonacci’nin buldu¤u Fibonacci say›lar›yla çok yak›n-
dan iliflkilidir.  

Leonardo Fibonacci, 1202 y›l›nda yazd›¤› “Liber
Abaci” adl› matematik kitab›yla her ne kadar Avru-
pa’n›n Hint-Arap say› sistemi (1,2,3….) ile tan›flmas›-
n›  sa¤lam›fl olsa da as›l ününü kitab›nda de¤indi¤i Fi-
bonacci say› dizisiyle kazanm›flt›r. Bir ço¤umuz, bir
çift tavflanla bafllay›p giderek artan say›lar›yla ilgili
problemlere rastlam›flt›r. Bu tip problemlerde genel-
de Fibonacci say› dizisi kullan›l›r. Peki bu say› dizisi
nedir? Dizinin n. eleman›n› Fn olarak gösterirsek 

Fn = Fn-1 + Fn-2 ‘ye eflit olur.  Daha genel bir ifadeyle:

F1 = 1 , F2 = 1 ve Fn = Fn-1 + Fn-2  (n = 3,4,5…)

Bu durumda dizi flu sekilde ilerler: 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13, 21, 34, 55, … Dizimiz ne kadar sessiz ve s›-
radan gözükse de onu ilginç k›lan do¤an›n da bu di-
ziyi birçok iflinde kullanmas›d›r. Zambaktan yabani
güle, ayçiçe¤inden papatyaya kadar birçok çiçe¤in taç
yapra¤› say›s› bir Fibonacci say›s›d›r. Mesela bir pa-
patyan›n taç yaprak say›s› genelde Fibonacci ailesin-
den 21, 34 (“seviyor” ile bafllamak için uygun de¤il!),
55 veya 89’dur.  

Dizinin do¤ada bol bol görülmesi d›fl›nda mate-
matiksel olarak da birçok ilginç özelli¤i var. Örne¤in
ard›fl›k Fibonacci say›lar›n›n birbirlerine oranlar›n› in-
celeyelim. F2/F1 = 1, F3/F2 = 2, F4/F3 = 1.5, F5/F4

= 1.666…, F6/F5 = 1.6, F7/F6 = 1.625, F8/F7 =

1.615…, F9/F8 = 1.619… Dizi elemanlar›n› bu flekil-

de bölerek sonsuza kadar gitti¤imizde sonucun bir ir-
rasyonel say›da limitlendi¤ini görürüz. Bu gizemli
1.618033989... irrasyonel say›s›na “alt›n oran” de-
nilmekte. fiimdi de alt›n oran› yaratan herhangi ard›-
fl›k iki Fibonacci say›s›n› kullanarak bir dikdörtgen çi-
zelim. fiu anda belki fark›nda de¤ilsiniz ama çizdi¤i-
niz dikdörtgen asl›nda sanat tarihi boyunca birçok sa-
natç›n›n kulland›¤› ve ad› da “alt›n dikdörtgen” olan
bir flaheserdir. Nedeni psikloglarca tam anlafl›lama-
mas›na ra¤men bir alt›n dikdörtgenin insan gözüne
en hofl gelen dikdörtgen oldu¤u yap›lan araflt›rmalar-
la kan›tlanm›flt›r.  Eski Yunan mimarisinin en güzel
örneklerinden Parthenon Tap›na¤›n›n ön cephesi tam
anlam›yla bir alt›n dikgörtgendir. Bunun d›fl›nda baz›
piramitlerde, Leonardo Da Vinci’nin baz› eserlerinde
hatta bayraklarda, kibrit kutular›nda, gazete yaprak
ebatlar›nda dahi alt›n dikdörtgenlere rastlanabilir. Al-
t›n dikdörtgenin en güzel özelliklerinden biri içinden
kareyi ç›kard›¤›n›z takdirde geride kalan dikdörtgenin
yine bir alt›n dikdörtgen olmas›d›r. fiekildeki
21x13’lük alt›n
dikdörtgenden
ç›kar›lan her ka-
renin kenar
uzunlu¤u görül-
dü¤ü gibi bir Fi-
bonacci say›s›
oluyor.

Önümüzde-
ki ay “Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü”nde Fibonacci say›-
lar› ve alt›n oranla ilgili birbirinden ilginç özellikleri
aktarmaya devam edece¤iz. 

Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü



















Sonsuzluk, ço¤umuz için çeliflkiler-

le dolu bir kavram. Sonsuz bir elma

y›¤›n›na bir elma eklerseniz, y›¤›n son-

suz olmaya devam eder; büyüklü¤ü de

bir öncekiyle ayn›d›r. E¤er bankan›z›n

kasas›nda sonsuz say›da banknot var-

sa, bir milyonunu alsan›z da bankan›n

bir kayb› olmayacakt›r. Hatta, sonsuz

say›da banknot alsan›z bile, bankan›n

kayb›n›n olmayaca¤› bir yöntem bile

vard›r.

E¤er flimdiden akl›n›z kar›flt›ysa en-

diflelenmeyin; bu, akl›n›z›n gerekti¤i

gibi çal›flt›¤›n›n bir göstergesi. Son-

suzluk konusunda düflünmeye baflla-

d›¤›n›zda tehlikeli bölgeye girmifl olur-

sunuz. Bu yaln›zca felsefi bir tehdit

de¤il, ayn› zamanda matemati¤in bir

sorunu. Matematikçiler, sonsuzlu¤u

ak›llar›ndan silip atmaya dünden ha-

z›rlar; ama onlar› engelleyen bir fley

var: sonsuzlu¤un, yok say›lamayacak

ölçüde yararl› bir kavram olmas›. Ger-

çekte var olmasa bile, matematik bu-

ram buram sonsuzluk kokar. Birçok

bak›mdan matemati¤i matematik ya-

pan da bu.

“Sonsuzluk”tan kastetti¤imiz ne?

Gündelik, sezgisel düzeyde sonsuzlu-

¤un temel niteli¤i, büyük olmas›. Çok

büyük. Hay›r, bundan da büyük. Dü-

flünebilece¤inizden de büyük. Ak›l al-

maz bir büyüklük. Çocuklar saymay›

ö¤renirken, genellikle çok büyük say›-

lara -milyon, milyar, trilyon- ilgi duy-

duklar› bir dönem geçirirler. Ço¤u,

olanakl› en büyük say›n›n ne oldu¤u-

nu düflünür. K›sa sürede, bir “en bü-

yük say›” olamayaca¤›n›, e¤er olsayd›,

ona 1 ekleyerek daha büyük bir say›

elde edilece¤ini ak›l ederler. Sayma

say›lar› hiç durmadan büyür ve hiçbir

zaman tükenmez. Bir anlamda son-

suzdurlar. Ama bunun anlam› nedir?

Sonsuzlu¤un, durmadan sayma so-

nucunda eriflilen bir say› olmad›¤›n›

vurgulayal›m. Her sayma say›s›, ne

denli büyük olursa olsun, sonludur.

Bu ba¤lamda “sonsuz”un  böyle bir

say› olmad›¤› anlam› ç›kar. Sonsuz,

yeni say›lar oluflturman›n hiç bitmeye-

ce¤ini söyleyen bir mecazd›r.

Matematikte sonsuz konusundaki

ilk ciddi çal›flma, Eski Yunan’a ve Ök-

lid’in asal say›lar konusundaki çal›fl-

mas›na gider. Öklid, Elemanlar adl›

eserinde (ilk geometri metni) “Asal sa-

y›lar, verilen herhangi bir asal say›

çoklu¤undan daha fazla say›dad›r”

önermesini ispatlar. Baflka deyiflle,

sonsuz say›da asal say› vard›r.

Filozoflar bu tür kavramlar› “gizil

sonsuz” olarak tan›mlar ve gerçekte

ona hiçbir zaman ulaflamayaca¤›n›z

için, onun görece zarars›z bir sonsuz-

luk oldu¤unu düflünürler. Sonsuzlu-

¤un, gerçekten tehlikeli gibi görünen

baflka türleri de var.) Gizil (potansiyel)

sonsuzluk, matematik tarihinin son

derece önemli bir noktas›nda sorunu

çözmüfl oldu. Godfried Leibniz ve Isa-

ac Newton kalkülüsü icat ederken,
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sonsuzluksonsuzluk

Bitmeyen Öykü...



sonsuzun yak›n bir akrabas› olan

“sonsuz küçük” (infinitesimal) ile yüz-

leflmek zorunda kald›lar.

E¤er sonsuzu, sonlu her say›dan

büyük olan birfley olarak düflünürse-

niz, sonsuz küçük de s›f›r olmayan,

ama, s›f›r olmayan her say›dan küçük

olan “birfley”dir. Bafllang›çta matema-

tikçi ve filozoflar›n bu kavram konu-

sunda kafalar› epey kar›flt›; çünkü te-

mel bir noktay› farkedemediler. Son-

suz, nas›l öteki say›lar gibi bir say› ola-

mazsa, sonsuz küçük de  öteki say›lar

gibi bir say› olamazd›. S›f›r olmayan

her say›dan küçük olan tek say› s›f›r-

d›r;  ancak, sonsuz küçüklerin var ol-

malar› için öne sürülen gerekçe, s›f›r

kullanmay› önlemekti.

Sonunda matematikçiler “sonsuz

küçük”ün bir say› de¤il, bir süreç ol-

du¤unu anlad›lar. “Saymay› sürdür-

me” sürecinin “sonsuz” yerine geçen

uygun bir süreç oluflturmas› gibi, “kü-

çültmeyi sürdürme” de “sonsuz kü-

çük” yerine geçen bir süreç gelifltirir.

Bu yolla sonsuz, arka kap›dan içeri

al›n›rken sayg›nl›¤›n› da yitirmiyor.

Hatta kendine bir simge bile ediniyor:

∞. Sonsuzluk, bizim s›f›ra bölme gibi

yasaklanm›fl fleyleri yapmam›za izin

verir. Bir matematikçinin 1/0 = ∞ ya-

zarken kastetti¤i, 1’i 0’a bölünce ∞ ç›-

kaca¤› de¤il. Söyledi¤i, x say›s› sürek-

li küçülerek s›f›ra yaklafl›rsa  1/x’in,

herhangi bir s›n›r olmaks›z›n giderek

büyüdü¤ü. Yine de, gizli kurallar, an-

cak çok üst düzey bir matematikçinin

bu flekilde yazmas›na izin verir.

Günümüz matematik, fizik ve öteki

bilimlerinin çok büyük bir kesimi,

Newton ve Leibniz’in kalkülüsüne da-

yan›r; bu da bizim sonsuz (sonsuz bü-

yük ya da küçük) kavram›n› daha dar

s›n›rlar içinde belirlememizin önemini

vurgular. Gizil sonsuzu bir sürecin k›-

sa yaz›l›fl› olarak tan›mlamak, daha

önceki matematikçilerin belirsizlik içe-

ren çok ilginç, bir o kadar da sinir  bo-

zucu çal›flmalar›na anlam vermeyi ola-

nakl› k›lm›flt›r. Sözgelimi, sonsuz tane

say›y› toplayarak, gerçekten  anlaml›

sonuçlar bulabilirsiniz. 1/2 + 1/4 +

1/8 + ... vb.nin  sonsuza kadar topla-

m› nedir? Dizinin herhangi bir yerinde

durman›z, ifli hayli kar›flt›rabilir. Örne-

¤in,  ... + 1/1024’te durursan›z, top-

lam 1023/1024 olur. Ama sonsuza ka-

dar devam ederseniz, sonuç 1’dir.

Tam olarak 1.

Sonsuzlu¤u bir süreç olarak tan›m-

lamak, matematikçilerin, Eski Yunan

filozof ve matematikçisi Zeno’nun ile-

ri sürdü¤ü paradokslar› çözümlemele-

rini sa¤lar. Bunlardan en bilineni, tav-

flanla kaplumba¤an›n yar›fl›. Kaplum-

ba¤a tavflan›n yar›m km önünden bafl-

lar ve tavflan kaplumba¤an›n iki kat›

h›zla koflar. Tavflan yar›m km çizgisi-

ne geldi¤inde, kaplumba¤a dörtte bir

ilerdedir tavflan 3/4 km noktas›na

ulaflt›¤›nda kaplumba¤a 1/8 km daha

ilerlemifltir. Tavflan bu 7/8 noktas›na

vard›¤›nda, kaplumba¤a yine daha ile-

riye gitmifltir, vs. Zeno, tavflan›n kap-

lumba¤ay› yakalamas› için sonsuz sa-

y›da koflular yapmas› gerekti¤i sonu-

cuna var›r ki, bu da anlams›zd›r.

“Sonlu bir zaman içinde sonsuz sa-

y›da fley yap›labilir mi?” gibi derin ko-

nular› bir yana b›rak›rsak, mant›kta

bir boflluk oldu¤u ortada. Zeno, tavfla-

n›n 1/2 km, 3/4 km, 7/8 km ... vb. yol

ald›¤›nda kaplumba¤aya yetiflemedi¤i-

ni ispatl›yor. Bu tümüyle do¤ru olsa

da, konuyla pek ilgili de¤il. Bir fleyi

kovalarken onu yakalamad›¤›n›z bir-

çok nokta olur. As›l soru flu: Onu ne-

rede yakalars›n›z? Tavflan›n kaplum-

ba¤ay› yakalad›¤› yer, tam olarak 1

km ötesidir. Tavflan 1 km kofltu¤unda

kaplumba¤a yar›m km gitmifltir; bafl-

lang›ç noktas› hesaba kat›ld›¤›nda ay-

n› noktada olurlar. Bunu görmenin

bir baflka yolu flu: Kaplumba¤ay› yaka-

lamak için tavflan›n katetti¤i yol 1/2 +

1/4 + 1/8 + ... km’dir. Bu dizi hiç dur-

madan uzar gider ve toplam› 1’dir.

Bu, tavflan›n ilelebet koflmas› demek

de¤ildir; çünkü geçen zaman da uzak-

l›klarla ayn› ölçüde küçülür.

Bu çözüm, matematikçiler için son-

suz kavram›n›n vazgeçilmez oldu¤u-

nun kan›tlar›ndan yaln›zca biri. Ancak

sonsuz, gereksinimden öte birfley.

Sonsuz, ayn› zamanda matematikle

gerçek dünya aras›ndaki iliflki konu-

sunda temel bir içgörü sa¤lar.

fiu ip aldatmacas›n› ele alal›m. Si-

hirbaz, yard›mc›s›n›n uzatt›¤› kal›n,

yumuflak bir ipe bir dü¤üm atar. Son-

ra ipin daha ilerideki bir bölümünde

tümüyle ayr› bir dü¤üm atar. ‹pi iki

ucundan tutar, onu bir döndürüp ge-

rer ve abrakadabra! Dü¤ümler birbir-

lerini götürerek yok olurlar! Çok etki-

leyici; çünkü “karfl›-dü¤üm” diye bir-

fley yok.

Sihirbaz›n, dü¤üm atmak yerine,

ipi bir çubuk çevresinde birkaç kez

sard›ktan sonra, ters yönde ayn› say›-

da sard›¤›n› düflünelim. Daha sonra

ipi iki ucundan tutup çekti¤inde, ipin

çubuktan ayr›lmas› sizi flafl›rtmaz.  Sa-

at yönüne ters halkalar, saat yönünde-

kileri götürür. Dü¤ümlerde farkl› olan

nedir? Bunun anlams›z bir soru oldu-

¤unu sanmay›n. Dü¤ümler modern fi-

zi¤in önemli bir bölümüdür; evrenin

birçok niteliklerinin temelinde yatar.

Ancak, karfl›-dü¤üm atman›n olanak-

s›z oldu¤unu deney yoluyla ispatlaya-

mazs›n›z. Bu, matematikle ispatlanabi-

lir. Karfl›-dü¤ümlerin var olmad›klar›-

n›n en basit ispat› sonsuzlu¤u kulla-

n›r. 

Sonsuzluk gibi kaygan bir kavram,

dü¤üm gibi çok s›radan bir fley hak-

k›nda anlaml› birfley nas›l söyleyebilir?

D iflaretinin bir dü¤ümü, 0 iflaretinin

de dü¤ümsüz bir ipi gösterdi¤ini var-

sayal›m. D, basit bir dü¤üm olabilir.

Bir K karfl›-dü¤ümünün var oldu¤unu

farzedelim; öyle ki, üzerinde D ve K

dü¤ümleri olan bir ip, uçlar› üzerinde

oynanmadan dü¤ümsüz bir ipe dönüfl-

sün. Sembollerle bunu D + K = 0 flek-

linde ifade ederiz. K’yi çok gevflek,

D’yi de çok s›k› yaparak, D’yi ip bo-

yunca K’nin içinden kayd›r›p öteki ta-

rafa geçirelim. Bu sefer de K + D = 0

olur. (Bu gözlem can al›c› öneme sa-

hip; ama yaln›zca bir matematikçi bu-

nu farkeder.) fiimdi s›ra, sonsuzu kul-

lan›m kurnazl›¤›nda.  Hiç bitmeyen  D

+ K + D + K + D + K ... dü¤ümlerini

ba¤lad›¤›m›z› düflünün. Zeno’yu an›m-

say›n ve her dü¤ümü bir öncekinin ya-

r›s› büyüklü¤ünde yap›n; öyle ki, son-

suz dizinin tümü, sonlu bir ipin (çok
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ince) içine s›¤s›n. (D + K) + (D + K) +

(D + K) + ... olarak düflünebilece¤imiz

bu “toplam”, 0 + 0 + 0 +  ... ile ayn›d›r;

yani uç uca yap›flt›r›lm›fl birçok dü¤üm-

süz iple; yani 0 ile. Öte yandan bu top-

lam›n  D + (D + K) + (D + K) + ... flek-

linde uzay›p gitti¤ini de düflünebiliriz.

Buysa D + 0 + 0 + ...  yani D + 0 = D’dir.

Her iki toplam›n sonucunun ayn› olma-

s› gerekir. Öyleyse D = 0’d›r. Yani bü-

tün D’ler dü¤ümsüzdür.

Vard›¤›m›z sonuç flu: E¤er D, ipin

sonuna kayd›rmadan çözülemeyen

gerçek bir dü¤ümse, K biçiminde bir

karfl›-dü¤üm yoktur. E¤er D ve K say›

olsalard›, bu tür bir hesaplama geçer-

siz olacakt›. Çünkü, sonsuz bir mate-

matiksel toplam, gerçek dünyada akla

uygun anlam tafl›mas› bir yana, akla

uygun matematiksel bir sürecin sonu-

cu olarak bile anlaml› de¤ildir; iyi ta-

n›mlanm›fl bir de¤ere do¤ru uslu uslu

“yaklaflmaz”.

Ama sonsuz bir dü¤ümler toplam›

yaklafl›r: Giderek küçülen ve say›ca ar-

tan dü¤ümler yapma sürecini temsil

eder ki, bunun da iyi tan›mlanm›fl bir

sonucu vard›r.  Bu sonucun, son dere-

ce çaprafl›k bir dü¤üm oldu¤unu itiraf

etmek gerekir. Öyle çaprafl›k ki, bildi-

¤imiz iplerle de¤il, yaln›zca bir mate-

matikçinin sonsuz incelikte ipiyle ya-

p›labilir. Ancak, sonuç geçerlidir: Ger-

çek dü¤ümlerle sonsuz toplam›n bir

anlam› vard›r. Bu örnekte sonsuz, dü-

¤ümlerde, say›larda oldu¤undan daha

baflar›l›d›r.

Bütün bunlardan ç›kan sonuç ne?

Bir kere, matematikçilerin “gerçek

dünya”y›  taklit etti¤i de¤il. Gerçek

dünyada “sonsuz dü¤ümler” diye bir-

fley yok. Ancak, var olsayd› ne yapa-

caklar›n› düflünmek, bize gerçek dü-

¤ümler hakk›nda önemli birfley söyler:

Karfl›-dü¤üm diye birfley yoktur. Mate-

mati¤in hammaddeleri baz› bak›mlar-

dan gerçek dünyaya paralel oldu¤u

halde, düflünce örgülerinin gerçekli-

¤in d›fl›na  ç›kabilmesi, matemati¤in

gücünü oluflturur. Sonuçlar, gerçek

dünya konusunda bize yararl› fleyler

söyleyebilir; sonuçlara giden ad›mlar,

gerçek dünyada bariz benzerleri olma-

yan fleyler içerse bile, farketmez. ‹flte

yanlamas›na düflünmede son aflama!  

Klasik matematikte “sonsuzluk”

kavram›n›n ço¤u kullan›m›, gerçekte

“gizil sonsuzlu¤un” kullan›m›n› içerir

ve gerçek dünyan›n, sonlu nicelikler

kullanarak elde edemedi¤imiz model-

lerini sa¤layan süreçler olarak ifade

edilebilirler. fiimdiye dek inceledi¤i-

miz gizil sonsuzlara  -hiç son bulma-

yan diziler içeren sonsuzlara-  tepkiniz

her ne olduysa, bunlar akl›n›z› bafl›-

n›zdan alacak sonsuzlar de¤il. Siz he-

le bir de Georg Cantor’un  akl›n› ger-

çekten bafl›ndan alan gerçek sonsuzla-

r› görün!    

Rus do¤umlu Alman matematikçi

Cantor, 1874’te baz› sonsuzlar›n öte-

kilerden büyük oldu¤unu keflfetti. Bir-

kaç y›l içinde de sinirsel bir bunal›ma

girdi. Çal›flmas›n›n giderek ç›¤r›ndan

ç›kt›¤›n› düflünen çal›flma arkadaflla-

r›ysa buna hiç flafl›rmam›fllard›. Can-

tor’a hakk›n› vermek gerekirse, hasta-

l›¤›n›n gerçek nedeni, yaln›zl›¤› ve ça-

l›flma arkadafllar›n›n onun söyledikle-

rini anlamamas›n›n verdi¤i bunal›md›.

Onun çal›flmalar›n› gerçekten kavraya-

bilenler, ancak daha sonraki nesillerin

matematikçileri oldu.

Cantor’un gelifltirmeye çal›flt›¤›

alan, günümüzde küme teorisi olarak

an›l›r. Bir küme, matematiksel ö¤ele-

rin bir toplulu¤undan ibarettir. Sonlu

kümeler say›labilirler. Örne¤in, ele-

manlar› 2, 3, 5 ve 7 olan kümede dört

eleman vard›r. Cantor,  tamsay›lar gibi

sonsuz kümeleri saymaya çal›flmam›z

durumunda ne olaca¤›n› düflünmeye

bafllad›. Bu yolla sonsuz için bir tür öl-

çüm elde edildi¤ine karar vererek,

ona “sonsuz kardinal” (kardinal sa-

y›=sayma say›s›) ad›n› verdi. Bunun ne

anlama geldi¤inden  emin olmak için

bu büyüklükteki sonsuzu ℵ o sembo-

lüyle gösterdi. Bu sembol ‹branice

“alef”  harfiydi, 0 ise onun ilk sonsuz

kardinal say› oldu¤unu belirtiyordu.

Bütün tamsay›lar kümesinin eleman

say›s› alef-0 oldu¤u gibi, elemanlar›

tamsay›lar kümesiyle bire-bir efllefltiri-

lebilen bütün kümelerin eleman say›s›

da ayn›yd›. Örne¤in, çift say›lar küme-

si flu flekilde eflleflebilir:

1 2 3 4 5 ...

2 4 6 8 10 ... 

Çift say›lar, tamsay›lar kümesinin

her eleman›n› içermedi¤i halde, her

iki kümedeki eleman say›s› ayn›d›r.

Cantor daha sonra daha büyük gö-

rünen çeflitli kümelerin de (pozitif ve

negatif tamsay›lar›n birlikte olufltur-

du¤u küme, hatta olanakl› bütün ke-

sirlerin oluflturdu¤u küme gibi) alef-0

say›da elemanlar› oldu¤unu ispatlad›.

Öyleyse, alef-0 “sonsuzluk” için fl›k

bir sembol olsa gerek. O zaman s›f›r›

at›p sadece ℵ , ya da ∞ diyebilirdik.

Ne var ki, Cantor daha sonra çok il-

ginç ve beklenmedik bir fley keflfetti:

baz› kümelerin eleman say›s› alef-

0’dan büyüktü.

Sözkonusu küme, yaln›zca tamsa-

y›lar› ve kesirleri de¤il, aralar›ndaki

bütün say›lar› da  içeren “reel” say›lar

kümesiydi. Buldu¤u daha büyük tek

küme bu oldu¤u için, ilk akl›na gelen,

ona “alef-1” demek oldu. Ancak, alef-

0’dan bir sonra gelen kümenin bu

olup olmad›¤›ndan emin olmad›¤›n›

da itiraf ediyordu. Arada bir baflka

sonsuz olabilir miydi? Bu problem

1960’lara kadar çözülemedi. Çözül-
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meden kastetti¤imiz, Amerikal› mate-

matikçi Paul Cohen’in, yan›t›n “evet

ve hay›r” oldu¤unu ispatlamas›yd›.

Yan›t, matemati¤in sahip olmas›n› is-

tedi¤iniz niteliklere  ba¤›ml›yd›.

Bunun nedeni, matemati¤in tanr›

vergisi mutlak bir fley de¤il, bir insan

yap›t› olmas›d›r. Matematiksel süreç-

lerimizi olufltururken  -özellikle son-

suzluk konusunda- koyaca¤›m›z ma-

tematiksel temellerde esneklik vard›r.

Bu nedenle Cantor’un iki yan›t›ndan

her biri,  mant›ksal olarak tutarl› ola-

bilir.

Cantor’un en büyük baflar›lar›ndan

biri de, her çocu¤un bildi¤imiz tamsa-

y›lar hakk›nda keflfetti¤i fleyi yans›t›r:

bir “en büyük tamsay›” olmad›¤›. An-

cak, Cantor çok daha ileri giderek, bir

“en büyük sonsuz” da olamayaca¤›n›

ileri sürdü. Sonsuz kardinaller listesi,

Alef-0 ile bafllay›p, her ad›mda daha

da büyüyordu; hiç sonu yoktu.

Cantor’un düflünceleri, bize tuhaf

gelse bile, temel nitelikte olman›n ya-

n›s›ra birçok bilim alan›nda da yarar-

l›d›rlar. Matemati¤in (örne¤in olas›l›k

teorisi), fizi¤in (kuantum mekani¤i ve

kuantum teorisi), hatta biyolojinin

(nüfus dinamikleri istatistik yoluyla

sonsuzlu¤un farkl› derecelerini anla-

maya ba¤l›d›r) temellerinde bunlar›

görmek olas›. Bu daha yüksek derece-

den sonsuzluklarla çal›flmak karma-

fl›k ve zor bir süreç olabilir, ama bü-

yüleyici sürprizlere de yol açar.

Bu, bizi çeliflkili de olsa uygun bir

sonuca götürür. Sonsuzluk bile  -han-

gisini seçerseniz seçin-  “var olan en

büyük fley de¤ildir”. Her zaman daha

büyük bir fley vard›r. Ama sorun de-

¤il, sonunda onunla yaflamay› ö¤reni-

yorsunuz; özellikle onsuz yaflayama-

yaca¤›n›z› anlay›nca.

Büyük Düflünün

Beyniniz sonsuzlu¤u nas›l alg›l›-

yor? Beynin, hiç do¤rudan deneyimi

olmad›¤› konularda, ufuklar›n› genifl-

letmek için ak›l almaz bir yöntem uy-

gulad›¤› söyleniyor. Bunu belki de en

iyi dile getiren, oyun yazar›  Alfred de

Musset. 1838’de “Elimde de¤il, son-

suzluk kavram› bana iflkence çektiri-

yor” demiflti.

Günlük yaflamlar›nda sonsuz bir

yana, sonsuzlu¤a yaklaflan bir fleyle

bile hiçbir ilgisi olmayan insanlar,

sonsuzlu¤u nas›l alg›l›yorlar? Ço¤u-

muz belki de onu düflünmekten bile

hofllanm›yoruz. Çünkü bu, fliddetli ba-

fla¤r›lar›na yol açan türden bir soyut

düflünce tarz›. Neyse ki, sonsuza ve

onunla nas›l bafledilece¤ine oldukça

ilgi gösteren kifliler var. Yan›tlar›ysa

belki biraz flafl›rt›c›: Sonsuzlu¤u bede-

nimizi kullanarak alg›lar›z.

Yani mecazi olarak. Berkeley’deki

California Üniversitesi’nden biliflsel

dilbilimci George Lakoff, sonsuzu an-

cak bedenimizle yapabildiklerimize

dayanarak anlayabildi¤imizi düflünü-

yor. Sonsuzun yaratt›¤› bafla¤r›s›n-

dan kurtulma yolunun, yürümek, z›p-

lamak, nefes almak gibi tekrarlanan,

art arda gelen fleylere olan al›flkanl›-

¤›m›zdan yararlanmak oldu¤unu söy-

lüyor.

Lakoff’un araflt›rmalar› onu, me-

caz kullanarak her türlü soyut kavra-

m›n üstesinden gelebildi¤imize inan-

maya yöneltmifl. “Çok so¤uk bir ka-

d›n” ya da “içim ona çok ›s›nd›” ifade-

lerini ele alal›m. Burada, kifliye duyu-

lan yak›nl›¤›n derecesi, s›cakl›kla olan

duyusal deneyimimizi kullanan me-

caz yoluyla anlafl›lmakta. Bir iflin geli-

flim durumunu anlat›rken de, bir yere

varma deneyimiyle  iliflki kurar›z:

“Henüz o noktaya gelmedim” ya da

“sonuca yaklaflt›m”, ya da “önümde

aflmam gereken bir engel var” gibi.

Bütün bu mecazlar› sürekli kulla-

n›r›z. Lakoff, dünyan›n farkl›  kültür-

lerinde, bunlar›n binlerce benzerinin

bulundu¤unu söylüyor. Ancak bunlar

insanlarla,  onlar›n eylemleri ya da

duygular›yla s›n›rl› de¤iller. “Fransa

düflüfl dönemine girdi”, ya da “Hindis-

tan liberalleflmek için ç›rp›n›yor” gibi

soyut ekonomi tart›flmalar›nda, ben-

zer fiziksel mecazlar kullan›yoruz.

E¤er akl›m›z ekonominin soyut kav-

ramlar›n› bedenimizin soyut deneyim-

leri yoluyla kavr›yorsa,  sonsuzu anla-

mam›z›n yolu da m› bedenimizden ge-

çer?

Lakoff ve San Diego’daki Califor-

nia Üniversitesi’nden biliflsel bilimler

uzman› Rafael Núñez’in iddias› böyle.

1990’l› y›llar›n bafl›nda Núñez, insan

akl›n›n “gerçek” bir sonsuzluk kavra-

m›n›  -hep ima edilen, ama asla  erifli-

lemeyen “gizil” sonsuzun aksine-

sonsuzda var olan bir nokta olarak

nas›l kavrad›¤›m›z› merak ediyordu.

Örne¤in, sayma say›lar›n›n sonsuzlu-

¤u, gizil bir sonsuzluktur; çünkü say›-

lar hiçbir zaman ona ulaflmazlar. Nú-

ñez,  hiçbir insan›n gerçek bir sonsuz-

lukla do¤rudan deneyimi olmad›¤›

için, onun hakk›nda düflünmek için

bir tür mecaz kullanmam›z gerekti¤i-

ni ileri sürdü. Bu ne olabilirdi?

1993’te Núñez, Lakoff’la bu konu-

da çal›flmak üzere Berkeley’e gitti. La-

koff insan düflünce ve dilindeki me-

cazlar üzerindeki araflt›rmalar›n ba-

fl›ndayd›. K›sa sürede, o zaman Berke-

ley’de doktora ö¤rencisi, flimdi de

Berkeley’deki  Uluslararas› Bilgisayar

Bilimleri Enstitüsü’nde araflt›rmac›

olan Srini Narayanan ile bir üçlü olufl-

turdular. 

Narayanan beynin, bedensel hare-

ketleri nas›l kontrol etti¤i konusunda

bilgisayar modelleri gelifltiriyordu.

Beynin kontrol mekanizmas›n›  taklit

etmeyi amaçlayan bütün motor kont-

rol programlar›n›n temel bir yap›s› ol-

du¤unu farketti. Bu yap› “haz›r ol”,

“hareketi bafllat”, “hedefe ulafl›l›p ula-

fl›lmad›¤›n› kontrol et” gibi durumlar

içeriyordu.

Lakoff, Narayanan’›n çal›flmas›na

bakt›¤›nda, bu yap›n›n ayn›s›n› baflka

yerlerde de gördü¤ünü farketti. Dün-

yadaki bütün dillerin gramatik yap›s›,

insanlar›n eylemlerini ve olaylar› be-

timlemelerini mümkün k›lan flifreler

içeriyordu. Örne¤in, birisi “John atla-

d›” dedi¤inde, John’un atlamaya ha-

z›rlan›rken bafllayan ve yere basma-

s›yla son bulan bir dizi durumu gözü-

müzde canland›rd›¤›m›z, dilbilimciler-

ce saptanm›fl durumda.
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Lakoff, Núñez ve Narayanan, be-

yinde bedensel hareketleri kontrol

eden sistemin, bütün soyut kavramla-

r› ele al›rken kullan›labilmesi konusu

üzerinde düflünüyorlard›. Fransa’n›n

düflüfl dönemine “girmesi” o ülkenin

ekonomik durumundaki olumsuzlu-

¤un en iyi ifadesiydi. “Problem çöz-

me ya da karmafl›k olaylar hakk›nda

ak›l yürütmenin mant›ksal alt yap›s›-

n›n, beyindeki hareket ve alg›lama

yap›lar›yla ba¤lant›s› olabilir” diyor-

du Narayanan. 

Bu düflünceye dayanarak, Núñez

ve Lakoff matemati¤e tümüyle yeni

bir anlay›fl gelifltirdiler. Lakoff, say›la-

r›, bir do¤ru üzerinde noktalar ola-

rak alg›lad›¤›m›z mecaz yoluyla kav-

ramlaflt›rd›¤›m›z› söylüyor. E¤er me-

caz kullanan herhangi bir ak›l yürüt-

me, hareketi kontrol eden sinirsel sü-

reçler taraf›ndan k›s›tlan›yorsa, mate-

mati¤in de benzer biçimde k›s›tlan-

mas› olas›. Matemati¤i, yaln›zca be-

denlerimizin yapabildiklerine ve  du-

yumsad›klar›na paralel durumlar yo-

luyla anlayabiliriz. Hatta araflt›rmac›-

lar, matemati¤in bizim fiziksel dünya

deneyimlerimizden do¤du¤unu söy-

leyecek kadar ileri gidiyorlar. Lakoff

“Matemati¤i bizler yaratt›k; matema-

tik bedenimizin, beynimizin ve dün-

yadaki etkinliklerimizin bir ürünü ve

tümüyle insani bir yap›t. Farkl› be-

denleri olan öteki yarat›klar›n mate-

matikleri varsa bile, bu matematik tü-

müyle farkl› kavramlar içerir” diyor.

Sonsuzlu¤u anlama konusunda

bu bizi nereye götürüyor? Yan›t, son-

suzlu¤un türüne ba¤l›. Kenar say›la-

r› hiç durmadan artan poligonlar gibi

olas› sonsuz durumlar, hiç son bul-

mayan süreçler olarak kolayca kav-

ramlaflt›r›labilirler. Her aflama hâlâ

kavranabilir bir sonuçtur: bir fazla ke-

nar› olan bir poligon. Ne denli büyük

bir poligon verilirse verilsin, ona bir

fazla kenar eklemeyi baflarabiliriz.

As›l sorun, gerçek sonsuzlu¤u

(sonsuzlukta var olan bir nokta örne-

¤indeki gibi bir sonsuzlu¤u) kavram-

sallaflt›rmak. Ancak Lakoff ve Nú-

ñez’e göre, sonsuzlu¤u biz kontrol

ediyoruz; sonsuzluk, fiziksel dünyada

gördü¤ümüz ve deneyimle elde etti¤i-

miz fleylerin baz› niteliklerinin üste-

sinden gelmek için bizim icat etti¤i-

miz birfley. Bu nedenle, onu kavram-

sallaflt›rmak için ak›ll›ca bir yol bul-

duk. Buna “sonsuzlu¤un temel meca-

z›” (basic metaphor of infinity - BMI)

deniyor. Böylece, tekrarlanan herhan-

gi bir sürece mecazi bir son vermifl

oluyoruz.

Araflt›rmac›lar, BMI’nin Sokrat-ön-

cesi Yunan felsefesinde bulundu¤unu

düflünüyorlar: her nesne, daha yük-

sek bir s›n›f›n bir üyesidir. Bir inek,

inek s›n›f›n›n; bir keçi, Keçi s›n›f›n›n

bir üyesidir. ‹nek ve Keçi s›n›flar›n›n

kendileri de birer nesneyi temsil ettik-

leri için, onlar da daha yüksek bir s›-

n›f›n üyesidirler. Bu flekildeki s›n›flar,

nihai s›n›f olan Varl›k s›n›f›na gelince-

ye kadar  sürüp gider. Núñez flunlar›

ekliyor: “Belki de tek tanr›l› sistemle-

rin ço¤unun, bir flekilde BMI ile ilgili

oldu¤unu iddia ediyoruz. BMI, her

türden referans çerçevelerini, bir so-

na gidecek flekilde, bir do¤ru üzerin-

de s›ralamay› içeriyor. ‹liflkiler zinciri-

nin sonundaki çarp›c› “son” ise, bir

anlamda “tam-yetkin” bir varl›k.

BMI’yi matematikte kullanmak bi-

raz daha karmafl›k bir süreç. “Belirli

alanlarda BMI’yi matemati¤e uygula-

mak, e¤itim gerektirir” diyor Núñez.

Lakoff ve Núñez, iki paralel do¤ru-

nun sonsuzlukta nas›l birleflti¤i gibi,

matematikte gerçek sonsuzlu¤u iyi bi-

linen örneklerin birço¤unu inceledi-

ler. Bütün bunlar›n BMI’nin özel du-

rumlar› oldu¤unu varsay›yorlar.

Matematikteki fikirlerinin ard›nda

yatan ak›l yürütmeyi aç›klamak için

Lakoff ve Núñez’in, birkaç sayfal›k

bir makale de¤il, bir kitap yazd›klar›-

n› belirtmek yerinde olur. Çal›flmalar›-

n›n tart›flma yaratm›fl olmas› do¤al.

Unutulmamal› ki bu çal›flmalar, ça¤-

lar boyu benimsenmifl olan, sonsuzlu-

¤un ve matemati¤in, rastlant›sal ola-

rak ortaya ç›km›fl evrensel gerçekler

oldu¤u görüflüne meydan okumaktay-

d›; ama, yine de çok iyi karfl›land›lar.

As›l s›nav, belki de sezgisel tepkiler-

den geçiyor. Matematikçiler gerçek

sonsuzlu¤u gözlerinde böyle mi can-

land›r›yor? Philadelphia’daki Temple

Üniversitesi’nden matematikçi John

Allen Paulos’a göre, yan›t evet. “Be-

nim sonsuz hakk›ndaki düflüncem

afla¤› yukar› BMI ile tutarl›” diyor.

E¤er Lakoff ve Núñez hakl›ysa, bu-

nun sonsuzlu¤un ve matemati¤in bü-

yüsüne etkisi ne olur? Lakoff, “Ger-

çek sonsuzluk kavram›n›n insanlar›n

uydurdu¤u bir mecaz oldu¤unu anla-

mak, dünyayla matematik aras›ndaki

iliflkiler hakk›nda düflünülen fleylerin

tümünü de¤ifltirir. Matemati¤i insan-

lar›n bir ürünü olarak ele almak, çok

daha ilginç” diyor. Öte yandan, bunu

bir zü¤ürt tesellisi olarak görebilirsi-

niz. E¤er sonsuzluk kavram›, size de

Alfred de Musset’ye etti¤i gibi iflkence

ediyorsa, bunun için yaln›zca kendini-

zi, ya da en az›ndan bedeninizi suçla-

yabilirsiniz. 

Ç e v i r i :  N e r m i n  A r › k

Kaynaklar: 
Stewart, I. “Never Ending Story” New Scientist, Eylül 2003
Ananthaswamy, A. “Think Big” New Scientist, Eylül 2003
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Biliflsel dilbilimci George Lakoff’a göre bizim sonsuzlu¤u kavramsallaflt›rma yolumuz, hiç bitmeyen bir
sürecin son noktas›n› hayal etmektir. Bu örnekte üçgen, yan kenarlar› paralel olana, tepe noktas› da sonsuz-

da olana kadar sürekli uzar.

Uzakl›k D1

Uzakl›k D2

Uzakl›k D3

Uzakl›k D∞



























M A T E M A T ‹ K  K U L E S ‹
E n g i n  T o k t a fl

m a t e m a t i k _ k u l e s i @ y a h o o . c o m

Dördüz Çemberler
Günümüzde

insanlarda, lise
seviyesi geomet-
risinde ulafl›labi-
lecek tüm teo-
remlerin bulun-
du¤una dair an-
lams›z bir ümit-
sizlik söz konu-

su. Oysa ki soraca¤›m›z teorem, tüm sadeli¤ine
karfl›n Amerikal› matematikçi Roger Johnson ta-
raf›ndan ancak 1916 y›l›nda bulunabildi. Teorem
flöyle: Yar›çaplar› r olan ve flekildeki gibi kesiflen
3 çemberimiz olsun. Çemberlerin kesiflme nokta-
lar› A, B, C noktalar› ise bu noktalar›n oluflturdu-
¤u üçgenin çevrel çemberinin yar›çap› da r olur
ve di¤er çemberlerle efltir. Acaba bunu kan›tlaya-
bilir misiniz?

Nokta Efllefltirme
Bir düzlem üzerinde 2n tane nokta seçelim.

Ancak bu noktalar düzleme öyle da¤›ls›n ki nok-
talardan herhangi 3 tanesi ayn› do¤ru üzerinde
bulunamas›n. fiimdi rasgele bu noktalardan n ta-
nesini k›rm›z›ya n tanesini maviye boyayal›m.
Son olarak da birebir eflleflecek flekilde her k›rm›-
z› noktadan bir mavi noktaya do¤ru parças› çize-
lim. Kan›tlay›n›z ki her zaman, eflit say›daki k›r-
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m›z› ve mavi noktalar için hiçbir do¤ru parças›
birbiriyle kesiflmeyecek biçimde bir efllefltirme
yapmak mümkündür.    

Ünlü Euler Fonksiyonu
‹lk defa Euler’in ilginç özelli¤i nedeniyle dik-

kat çekti¤i ünlü f(x) = x2 + x + 41 fonksiyonunu
ele alal›m. Kan›tlay›n›z ki bu fonksiyon f(40) = f(-
41) = 412 de¤erleri haricinde hiçbir zaman so-
nuç olarak bir say›n›n karesini vermez.

Domino Tahtas›

fiekildeki gibi n x 2’lik bir tahtam›z olsun ve
elimizdeki 2 x 1’lik domino tafllar›n› tüm tahtay›
dolduracak ve üst üste çak›flmayacak flekilde bu
tahtaya dizmek isteyelim. Acaba kaç farkl› flekil-
de dizebiliriz?  n say›s›na ba¤l› olarak elde etti¤i-
miz sonuçtan bir dizi oluflturursak bu dizinin
özelli¤i ne olur?

Cevahir Ç›¤la / Ankara
(Bu soruyu Matematik Kulesi’ne gönderen okuyucumuzun adresine

TÜB‹TAK Yay›nlar›’n›n “Bir Matematikçinin Savunmas› (G. H.
Hardy)” adl› kitab› postalanm›flt›r.) 

Srinivasa Aiyangar Ramanujan
“E¤er herkes kadar

yaflayabilseydi, bugün
dünya çok daha farkl›
olurdu.” 32 y›l gibi k›sa
bir hayata s›¤an
600’den fazla teoremi
göz önüne al›nd›¤›nda,
birçok matematikçinin
ortak düflüncesini yans›-
tan bu cümlenin kesin-

likle abart›l› olmad›¤› kolayl›kla anlafl›l›r. K›sac›k
hayat›n› matemati¤e adayan bu dehan›n 117. do-
¤um gününü geçti¤imiz günlerde kutlamam›z sebe-
biyle, bu ay kendisini köflemizde konuk ediyoruz.

Hindistan’›n küçük bir kasabas› olan Erode’de
22 Aral›k 1887 tarihinde do¤du Srinivasa Aiyan-
gar Ramanujan. Fakir bir ailenin üyesi olmas›ndan
dolay› ö¤renim hayat› boyunca birçok zorlukla kar-
fl› karfl›ya kald›. Gerçi matematikteki yetenekleri
Hindistan’›n önemli okullar›ndan Kumbakonam
Koleji’ne burslu olarak girmesine yetmiflti. Ancak
matemati¤e o kadar yo¤unlaflm›flt› ki okuldaki di-
¤er derslere hiç önem vermiyordu. Üstüne bir de
ingilizcesinin yeterli olmamas› eklenince çok ihti-
yaç duydu¤u ö¤renim bursu kesildi. Bunun üzerine
zor durumda kalan Ramanujan okulu b›rakarak bir
muhasebe iflinde çal›flmaya bafllad›. Yine de mate-
matik çal›flmalar›na hiç ara vermiyor, tüm gece hiç
uyumadan yapt›¤› çal›flmalar›n› defterine kaydedi-
yordu. Defterindeki kay›tlardan bir k›sm›n› ‹ngilte-
re’nin ünlü matematikçilerinden E.W.Hobson,
H.F.Baker and G.H.Hardy’ye mektupla gönderdi.
Ancak mektubuna sadece Hardy cevap verdi. “Yaz-
d›klar›na bir kere bakmam bile birinci s›n›f bir ma-
tematikçi taraf›ndan yaz›ld›¤›n› anlamama yetti” di-
yor ‹ngiliz matematikçi. Oysa bahsetti¤i kifli üniver-
site okumam›fl ve sadece temel matematik e¤itimi
alm›fl Ramanujan’dan baflka birisi de¤ildi!  Gönder-
di¤i mektupta afla¤›daki eflitlik gibi 120’den fazla
teorem bulunuyordu:

Mektuptan çok etkilen Hardy hemen bir burs
ayarlayarak Ramanujan’›n Cambridge Üniversite-
si’ne gelmesini sa¤lad›. ‹kisi birlikte say›lar teorisi,
sonsuz seriler, eliptik fonksiyonlar gibi birçok ko-
nuda baflar›l› çal›flmalar yapt›lar. Ancak Hindu ya-
flam geleneklerine s›k› s›k›ya ba¤l› olan Ramanujan
buradaki yaflam tarz›na bir türlü al›flamad›. Sadece
kendi yapt›¤› vejeteryan yemekleri yeme al›flkanl›-
¤›, Dünya Savafl› y›llar›nda arad›¤› sebzeleri bula-
mamas› nedeniyle kendisini s›k›nt›ya sokuyordu.
Art›k iyice güçsüzleflmiflti ve devaml› hastalan›yor-
du. Hindistan’a dönmezse iyileflemeyece¤ini anla-
yarak 5 y›l sonra ‹ngiltere defterini kapatt› ancak
yine de Hindistan’daki daha ilk y›l›nda 26 Nisan
1920’de öldü.   

Ramanujan’›n matematik dünyas›na arma¤an
etti¤i, her biri ayr› bir sanat eseri olan formülleri
sayesinde astrofizikten moleküler biyolojiye birçok
alanda önemli geliflmeler sa¤land›. Sonuç olarak
diyebiliriz ki dehan›n 32 y›ll›k ömrü bile dünyan›n
daha farkl› olmas›na yetti. Bu dehay› matematik
dünyas› biraz buruk bir flekilde de olsa sonsuza ka-
dar hat›rlayacakt›r.

Geçen Ay›n Çözümleri

Aç› Avlama
Çözümün asl›n-

da en can al›c› nokta-
s›, BC ile 20 derece-
lik aç› yapacak bir
CF do¤ru parças›n›n
çizilmesi. Çözümün
geri kalan› zaten ço-
rap sökü¤ü gibi geli-
yor. Yap›lan çizim so-
nucunda flekildeki gi-
bi BCF ikizkenar üç-

genini elde ederiz. FC = CD ve FCD aç›s› 60 derece
oldu¤u için FCD üçgeni eflkenar üçgen olur. Aç›-ke-
nar iliflkilerini kullanarak FDE ve AEC üçgenlerinin
ikizkenar olu¤unu ve nihayet arad›¤›m›z aç›n›n 140
derece oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.

Giz(em)li Asallar
N say›s›, içinde k tane 1 bulunduran sorudaki say›-

lardan olsun. Örne¤in k=4 ise N=1010101 olur. Gelin
2k basamakl›, 11.N say›s›n› inceleyelim. 11.1010101 =
11111111 = 1111.(104+1). Bu eflitli¤i genellefltirmek
de mümkün: 11.N = M.(10k+1). Buradaki M say›s›, k ba-
samakl› ve tüm basamaklar›nda 1 bulunan bir say›d›r.
Dikkat ederseniz  k’yi çift bir say› ald›¤›m›z zaman M
say›s› 11 ile bölünen bir say› oluyor. Peki k tek say› ise
ne olacak? O zaman da (10k+1) say›s› 11 ile bölünecek.
Mesela k=5 iken 105 + 1 =  111111 – 10.1111 olur ve
görüldü¤ü gibi 11 ile bölünür. Sonuç olarak k tek ve-
ya çift iken 11.N = M.(10k+1) eflitli¤inde 11 ya M’yi ya

da (10k+1)’yi böler. Geri kalan parça da N’yi bölmek zo-
rundad›r. Bu yüzden asal olabilecek tek say›m›z k=2
iken 101’dir. Di¤erleri asal olamaz.

‹rrasyonel Belirsizlik
Örne¤in say›s›n›n rasyonel olup olmad›¤›na

bakal›m. Büyük bir olas›l›kla rasyonel de¤il gibi an-
cak kan›tlamas› çok da kolay gözükmüyor. Çok flans-
l›y›z ki, bu durum soruyu çözmemizi engelleyemeye-
cek. E¤er rasyonel ise soruyu çözmüflüz demek-
tir(a = √2, b = √2). Yok de¤il ise o zaman a = ve

b = √2 de¤erlerini al›r›z. Böylece olur. So-
nuç olarak bir fleklide a ve b irrasyonel iken ab say›-
s›n›n rasyonel olabilece¤ini göstermifl olduk.

En Büyük Çarp›m
Say›n›n toplamlar›n›n içinde 1 bulunabilir mi? Bu

ak›ll›ca de¤il çünkü o 1’i al›p baflka bir say›ya eklersek
çarp›m› kesinlikle artt›rm›fl oluruz. Peki toplamlar›n
içinde 4 veya 4’ten büyük bir say› bulunabilir mi? Farz
edelim ki bulunsun ve bu say›ya p diyelim. Bu say› ye-
rine toplamda (p-2)+2 de¤erini koyal›m. p≥4 için (2p-

4)≥p diyebiliriz. O halde ilk sonucumuz ulaflt›k: en bü-
yük çarp›m de¤erine ulaflmak için sadece 2 veya 3 sa-
y›lar›n› kullanabiliriz. Sizce 2 say›s› toplamda 2’den
fazla bulunabilir mi? Öyle bir durumda 2+2+2 yerine
3+3 yazarak çarp›m artt›r›labilir. Art›k sonucu aç›kla-
yabiliriz: En büyük çarp›m de¤eri için say›y›, hiç 2 kul-
lanmadan 3’lükler halinde toplamlar›na ay›rmaya çal›-
fl›r›z, bu mümkün de¤ilse 1 tane ya da en kötü ihtimal-
le 2 tane 2 kullan›p geri kalan› 3’lükler halinde top-
lamlar›na ay›r›r›z.

Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü
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Gökbilimcilerin kuşaklar boyun-
ca belleklerine kazımış oldukları 7’li
yıldız skalası tarihe karıştı. Amerikalı
bir grup  bilim adamı sekizinci bir yıl-
dız türü bulduklarını açıkladılar.
Şimdiye kadar yıldızlar  büyükten
küçüğe doğru O ve B  (mavi),  A (be-
yaz), F (sarı-beyaz), G (sarı), K (tu-
runcu cüce) ve M (kırmızı cüce) ola-
rak sıralanıyorlardı. Kaliforniya Tek-
noloji Enstitüsü’nden (Caltech) J.
Davy Kirkpatrick’in başkanlığını
yaptığı bir araştırma ekibi ise,  L sını-
fı diye tanımladıkları ve kırmızı cü-
celerden de daha soluk yıldızlardan
oluşan yeni bir grup yıldız keşfettik-

lerini açıkladı. Araştırmacılar bulgu-
larını 2-Mikron Tüm Gökyüzü  Tara-
ması Projesi’nin 1,3 metrelik ikiz te-
leskoplarıyla sağlanan verilere dayan-
dırıyorlar. İkiz teleskoplar uzunca bir
süredir gökyüzünün tüm bölgelerini
yakın kızılötesi dalga boylarında tarı-
yorlar. Kirkpatrick ve ekibi,  keşifle-
rine bu yıldızlar arasında en soğuk ve
en kırmızı olanları inceleyerek ulaştı-
lar. Gözlemcilere göre, yeni sınıfa ait
yıldızların yüzeyleri, kırmızı cüceler-
de rastlanan titanyum oksit (TiO) ve
vanadyum oksit (VaO) gibi paslar açı-
sından fakir. 1500-2000 kelvin civa-
rındaki yüzey sıcaklıkları da kırmızı-

lara göre daha düşük. Buna karşılık,
sınıfın yeni öğrencileri demir ve
krom hidridleri ile sodyum, potas-
yum ve sezyum gibi alkali metaller
açısından görece zengin. L sınıfı yıl-
dızlar, "kahverengi cüce" denilen ve
küçük kütleleri nedeniyle merkezle-
rinde nükleer tepkime başlatamamış
bir "yıldızımsı" grubun içinde bulun-
du. Henüz "renk"i belirlenmemiş ye-
ni cüceleri, kahverengilerden ayıran
bir özellikleri de, onların belirgin işa-
reti olan metan  (CH4) gazından yok-
sun bulunmaları.

Raşit Gürdilek

Sky and Telescope, Kasım 1998

Yeni Bir Yıldız Türü Bulundu

Üç, on, ya da yüz yıldız karşılık-
lı birbirlerini çekerlerse, her biri
nasıl bir yol izler? Bu problem “n-
cisim problemi” adı altında çözü-
mü bulunamayan ünlü matematik
problemleri arasına girmiştir. New-
ton’un kütleçekim yasası iki cis-
min etkileşmesini ifade eder. Ge-
zegenlerin karşılıklı kütleçekimle-
rinin sonuçları kesin olarak belirle-
nemez, ancak yaklaşık olarak he-
saplanabilir.

Geçen yüzyılda Fransız mate-
matikçisi Henri Poincaré bu prob-
lemin çözülememesinin, n cisimli
sistemlerin hareketlerinin kararsız
ve kaotik olmalarına bağlı olduğu-
nu gösterdi. Başlangıç durumunda-
ki en ufak değişmeler cisimlerin

tümüyle farklı bir yol izlemelerine
yol açar. Manchester’deki (New
Hampshire) Saint Anselme Kole-
ji’nden Amerikalı matematikçi
Gregory Buck, bu probleme yakla-
şık ve özel çözümler (daha doğrusu
çözüm aileleri) bulmuştur.

Durum çok sayıda cismin, tıpkı
bir kolyenin incileri gibi yan yana
dizilmesini andırmaktadır. Bu kol-
yeler matematik olarak olasıdır;
bununla beraber gözlenemeyecek
kadar kararsızdırlar. Bu cisimler
kaç tur yaptıktan sonra kaotik bir
hal alıyorlar? Şimdilik bunu bile-
miyoruz. Bulabildiğimiz çözüm, bu
durumda matematiksel bir çözüm
olarak kalıyor.
Science et Vie, Ekim 1998 

“n-Cisim” Problemi

“Üç milyar yıl önce Dünya’da
d ö rt kuzey kutbu, dört de güney
kutbu vardı”; böyle diyor New
York’ta Lamont-Doherty gözlemevi-
nin iki jeologu ve Norveç Jeolojik
Çalışmalar Laboratuvarı’ndan araş-
tırmacılar. Bu şaşırtıcı sonuca yaşları
250 milyon yılla 3,5 milyar yıl arasın-
da değişen kayaların manyetik özel-
likleri incelenerek varıldı. Bir kaya
oluşurken Dünya manyetik alanının
bir kopyasını oluşturur. Jeologlar ka-
yaların yaşını ve mıknatıslığını ölçe-
rek anakaraların izlediği yolu bulabi-
lirler. D. Kent ve M. Smethurst kü-
çük (sıfıra yakın) enlemlerden gelen
kayaların daha fazla olduğunu bul-
dular. Bunun iki açıklaması olabilir-
di; ya anakaralar ekvatora bugüne
değin sanıldığından daha yakındı, ya
da bir zamanlar Dünya’mız 8 kutup-
luydu. Bu son varsayımı jeomanye-
tik uzmanlarının bir bölümü kabul
etmiyorlar.
Science et Vie, Ekim 1998

Dünyamız Sekiz
Kutuplu muydu?
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Eflit Kenarl› Dörtgen
Öncelikle bir tan›mlama yapaca¤›z: Karfl›-

l›kl› iki kenar› eflit ve eflit kenarlar›n do¤rul-
tular›n›n kesiflimi 60 derece olan dörtgene
eflit kenarl› (eflkenar de¤il!) dörtgen diyelim.
fiekildeki ABCD eflit kenarl› dörtgende
x+y=120°’dir. fiimdi dörtgenin d›fl›nda öyle
bir P noktas› alal›m ki PDC üçgeni eflkenar
üçgen olsun. Bu durumda kan›tlay›n›z ki
PAB üçgeni de eflkenar üçgen olur. 

Altküme Toplamlar›
(1,2,3) kümesinin bofl küme hariç tüm alt

kümelerini çarp›m olarak pay› 1 olan bir kes-
rin paydas›na yaz›p toplayal›m. 1/1 + 1/2 +
1/3 + 1/1.2 + 1/2.3 + 1/1.3 + 1/1.2.3 = 3.
Durumu daha da genellefltirdi¤imizde sür-
priz bir sonuçla karfl›lafl›yoruz. (1,2,...n) flek-
linde ard›fl›k tamsay›lardan oluflturdu¤umuz
kümenin tüm altkümelerini  örnekteki gibi
toplad›¤›m›zda  n sonucuna ulafl›yoruz.

Acaba bu nas›l mümkün olabiliyor?

108 fiubat 2005B‹L‹M veTEKN‹K

Garantili Bölme
Sorumuz, 1979-80 Moskova matematik

yar›flmalar›nda sorulmufl gerçekten güzel bir
soru. Tüm k pozitif tamsay›lar için kan›tlay›-
n›z ki S=(21-1, 22-1, 23-1, ..., 22k-1) setinin en
az bir eleman› 2k+1 ile tam bölünür.  

Do¤ru Konum
fiekildeki ABC üçgeni, köfleleri çember

üzerinde tan›ml› bir üçgen. Bu çember üze-
rinde bir P noktas› al›yoruz ve bu noktadan
AB ile AC kenarlar›na M ve N noktalar›nda
kesen dikmeler indiriyoruz. P noktas›n›n po-
zisyonuna göre M ve N noktas› çemberin d›-
fl›nda da olabilir. P noktas›n› öyle bir yerden
al›n›z ki MN kenar› maksimum uzunlukta ol-
sun. Peki böyle bir durumda MN kenar›n›n
uzunlu¤u ne olur?

Antik Japon Teoremi
Bu ay bölümümüzde flafl›rt›c›l›¤›n› biraz da yafl›na

borçlu olan bir teoremi konuk edece¤iz. Bahsedece¤i-
miz teorem, çok eski zamanlarda ismi saptanamayan
Japon bir matematikçi taraf›ndan bulundu. O zamanla-
r›n Japon inançlar›, halka mal olmufl en de¤er verilen
fleylerin (baz› sanat çal›flmalar›, çeflitli icatlar, matema-
tiksel bulufllar...)  tap›nakta korunmas›n› gerektiriyor-
du. Bu hem Tanr›ya verilen güzel bir hediyeydi hem de
sahibi için çok önemli bir onur demekti. Teoremimiz,
bir tablet görünümünde 1800 y›l›na kadar insano¤lu
ile oynad›¤› saklambac› baflar›yla sürdürdü. Ne var ki
1800 y›l›nda Japonya’da yap›lan arkeolojik kaz›lar bu
dünya miras›n› gün ›fl›¤›na ç›kard›.  ‹flte asaletini sade-
li¤inden alan eski Japon teoremimiz:

Tüm  köfleleri çember üzerinde olan bir konveks
çokgen olsun.  fiimdi bu çokgen bir köfleden di¤er kö-
fleye çizilen do¤ru parçalar› ile fiekil-1’deki gibi üç-
genlere ayr›ls›n ve her üçgenin iç te¤et çemberleri çi-
zilsin. fiu ana kadar anlat›lanlara uyan iki farkl› çi-
zim fiekil-1 ve fiekil-2’de gösteriliyor. Teorem diyor
ki, çokgeni nas›l üçgenlere ay›rd›¤›n›zdan ba¤›ms›z
olarak çizilen iç te¤et çemberlerin yar›çaplar› topla-
m› her zaman sabittir.

Teoremimizin ispat›nda son derece meflhur bir bafl-
ka teoremi kullanaca¤›z. L.M. Carnot(1753-1823) tara-
f›ndan bulunan ve “Carnot Teoremi” olarak adland›r›-
lan teorem flunu söyler: 

Herhangi bir A1A2A3  üçgeninde çevrel çemberin

merkezinin  kenarlara uzakl›¤› toplam› (uygun ifla-
retlendirme flart›yla) çevrel çemberin yar›çap›(R) ile
içte¤et çemberin yar›çap›n›n(r) toplam›na eflittir.
OO1+OO2+OO3 = R+r. 

Teoremde bahsedilen uygun iflaretlendirme flart›na
göre e¤er OOi do¤ru parças› tamamen üçgenin d›fl›nda

ise iflareti (-) olarak seçilir. Yerimizin yeterli olmamas›
nedeniyle Carnot Teoremi’nin ispat›n› bu ayki yaz›m›z-
da yer veremeyece¤iz. Merakl› okuyucularimiz özellik-
le internet yard›m›yla bu ispata kolayca ulaflabilirler. 

Carnot teoremi, Japon teoremini ispatlamakta öyle
yerine oturuyor ki! Dikkat ederseniz çokgeni nas›l bö-
lersek bölelim her üçgenin çevrel çemberi ortak oluyor.
E¤er Japon teoremi do¤ruysa oluflan n-2 üçgen için

Carnot’a göre olma-
l›. Yapmam›z gereken tek fley her çokgen için

teriminin ayn› oldu¤unu göstermek. 
Çizdi¤imiz her do¤ru parças› asl›nda komflu iki üç-

genin ortak kenar›d›r. Bu kenar›n çemberin merkezine
uzakl›¤›n› veren OO’ dikmesi bir üçgenin tamamen d›-
fl›nda iken di¤er üçgenin içinden geçer. O halde bu
uzakl›k, bir üçgende (-) di¤erinde (+) iflareti alaca¤› için
toplamda etkisiz olur. Toplamda sadeleflmeden kalan
kenarlar sadece çokgenin kenarlar›d›r, bu da çokgeni
nas›l üçgenlere böldü¤ümüzden ba¤›ms›zd›r. Art›k so-
nuca ulaflabiliriz. Çokgeni nas›l bölersek bölelim olu-
flan üçgenlerin içte¤et çemberlerinin yar›çap› toplam›
hep ayn› de¤eri al›r.  

Geçen Ay›n Çözümleri

Dördüz Çemberler
Öncelikle C1P3C2O

ve OC2P1C3 eflkenar

dörtgenlerini inceleye-
lim. fiekilde görüldü¤ü
gibi iki eflkenar dörtge-
nin kenar uzunluklar›
eflit ve r’dir. O halde
C1P3 ile OC2 ve C3P1 bir-

birlerine paralel ve eflit
olurlar. Bu durumda C1P3P1C3 dörtgeninin bir paralel-

kenar oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu paralelkenar›n bizi
ilgilendiren k›sm› C1C3 =P1P3 eflitli¤inin olmas›. fiu ana

kadar yapt›¤›m›z ifllemleri C1C2C3 üçgeninin C2C3 ve

C1C2 kenarlar› için de yaparsak C1C2C3 üçgeni ile

P1P2P3 üçgeninin efl üçgenler oldu¤unu görürüz.

C1C2C3 üçgeninin O merkezli çevrel çemberinin yar›ça-

p›n›n r oldu¤unu biliyoruz.O halde P1P2P3 üçgeninin

çevrel çemberinin yar›çap› da r olur.

Ünlü Euler Fonksiyonu
Öncelikle yanl›fl anlafl›lmay› engellemek için okuyu-

cumuz Bilal Demir’in uyar›s›n› göz önüne alarak fonk-
siyonun tan›m kümesinin tamsay›lar oldu¤unu söyleye-
lim. Euler’in dikkat çekti¤i bu fonksiyonun özelli¤i x=-
40, -39, ..., 39 say›lar› için fonksiyonun hep asal say› ver-
mesidir. O halde bu aral›kta sonucun bir kare olmas›
imkans›z. Peki ya x>40 ise? x=41 için f(x)=41.43 olur ve
sonuç tam kare de¤ildir.  x=42,43,... de¤erleri için flu
eflitsizlikleri yazabiliriz: f(x)=x2+x+41 > x2 ve f(x-1)=x2-
x+41 < x2.  Yani f(x-1) < x2 < f(x) ‘dir. Her zaman tam
kare iki ard›fl›k fonksiyon de¤eri aras›nda kal›r. Ayn›

yöntemi x<-41 için de yapabiliriz. Bu fleklide ispat›m›z›
da tamamlam›fl oluruz. 

Domino Tahtas›
nx2’lik tahtada yap›labilecek tüm farkl› dizilimle-

rin say›s›n› veren fonksiyon f(n) olsun. Bu nx2’lik do-
mino tahtas›ndaki tüm dizilimleri iki gruba ay›rabili-
riz. Birinci gruptaki tüm dizilimlerde, tahtan›n en sol
ucunda dikey durumunda 2 kareyi dolduran bir do-
mino tafl› bulunur. Bu durumda geriye (n-1)x2’lik tah-
ta kal›r ve bu tahtadaki tüm dizilimlerin say›s› f(n-1)
olur. ‹kinci grupta ise tahtan›n en solunda yatay du-
rumda üst üste iki domino tafl›n›n 4 kareyi doldurdu-
¤u dizilimler vard›r. Bu grup da (n-2)x2’lik tahtaya
karfl›l›k f(n-2) tane eleman içerir. O halde f(n) = f(n-1)
+ f(n-2) olur. Karfl›n›zda duran bu eflitlik Fibonacci di-
zisinden baflka bir fley de¤ildir!

Nokta Efllefltirme

Soruda verilen n say›s› sonlu oldu¤u için olas› tüm
efllefltirmelerin say›s› da sonlu olacakt›r. Her farkl› efl-
lefltirmede oluflan do¤ru parçalar›n›n uzunluklar›n›
toplarsak büyük olas›l›kla hep farkl› bir de¤er elde ede-
riz. Ancak e¤er efllefltirmede bir kesiflme olufluyorsa üç-
gen eflitsizli¤ini göz önüne alarak do¤ru parçalar› top-
lam› daha az olan bir efllefltirmenin mutlaka var oldu-
¤unu söyleyebiliriz. fiekilde görüldü¤ü gibi a+b>c,
d+e>f ‘dir. Böyle bir durumda di¤er n-2 efllefltirmeye
dokunmadan flekildeki gibi efllefltirme düzeltilir. 

Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü



Bilimin hemen her dal›nda çözülmesi çok
uzun y›llar alan ve hatta hala çözülmeyi bek-
leyen sorular var. Matematikte de durum
benzer. 300 y›ld›r çözülemeyen Fermat’›n
son teoremi geçen yüzy›l›n sonlar›nda çözü-
lebildi. fiu s›ralar hakemlerin de¤erlendirme-
sinde olan Poincare san›s› da çözülmüfl ola-
bilir. Fakat matematik di¤er pozitif bilimler-
den farkl› olarak problemlerin çözümlerini
bulup hipotezlerin do¤ru olup olmad›klar›n›
ispatlamakla kalm›yor, öyle bir soru ortaya
at›yor ki o sorunun kimse taraf›ndan çözüle-
meyece¤ini de ispatl›yor. Ad›na Süreklilik Hi-
potezi denen bu sav›n do¤ru olup olmad›¤›
asla bilinemeyecek. Küme kuram› içerisinde
yer alan bu san› da di¤er çözülmesi çok za-
man alan sorular gibi ifadesi basit ve anlafl›l-
mas› kolay. Ama iflin içinde sonsuz gibi ak›l
kar›flt›ran bir kavram oldu¤undan problemin
ne oldu¤una bakmadan baz› konularda ve ta-
n›mlarda ortak bir fikre varmak gerekir.

Sonsuzluk
fiüphesiz, insanlar› yeryüzündeki di¤er

canl›lardan ay›ran en büyük farklardan biri-
si de bilgiyi biriktirebilme özelli¤ine sahip
olmalar›. Biriktirilen bu bilgiler aras›nda so-
rular da var elbette ve çözülemeyen bu soru-
lar kuflaktan kufla¤a aktar›larak ilerliyor.
Bilhassa matematikçilerin ve filozoflar›n ta-
rih boyunca kafas›n› kar›flt›ran sonsuzluk
kavram›n›n öyküsü M.Ö. 490’larda Zenon ile
bafllar. Yüzy›llar boyu süren araflt›rmalar
sonsuzu aç›klamak için pek kayda de¤er bir
sonuç verebilmifl de¤il. Ta ki, 19. yüzy›la ka-
dar. Ne ilginçtir ki, yaklafl›k 2500 y›l bekle-
yen sonsuzluk kavram›n›n çözüme kavuflma-
s›nda sadece bir kiflinin ad› geçmekte: Al-
man matematikçi George Cantor. Fakat Can-
tor matemati¤e bu ola¤anüstü katk›lar› ya-
parken, bir yandan da ruh sa¤l›¤›n› kaybetti
ve hayata gözlerini bir ak›l hastanesinde ka-
patt›. Üstelik onun bu bunal›mlara girmesi-
nin en büyük nedenlerinden birisi de bugün
büyük ç›¤›rlar açan düflüncelerinin, ça¤dafl-
lar› taraf›ndan kabul görmeyip, matematik
dünyas›nda büyük kavgalara neden olmas›.
Matematikçinin de asl›nda bir sanatç› oldu-
¤unu kabul edersek, sanatç›lar için s›kça
kullan›lan ‘öldükten sonra de¤eri anlafl›ld›’
ifadesiyle burada tekrar karfl›laflmak pek de
flafl›rt›c› olmaz. Yine de Cantor o sanatç›lar-
dan biraz daha flansl›yd›; çünkü ölmeden ön-
ce fikirlerinin biraz biraz kabul görmeye
bafllad›¤›na tan›k olabilmiflti. Bunun gerçek-
leflmesini sa¤layan kifliyse “Cantor’un bize
sundu¤u cennetten kimse bizi mahrum ede-
mez” sözleriyle onun fikirlerinin önemini
her zaman vurgulayan David Hilbert.

Kümeler
‹lkokulda neredeyse her sene bafl›nda ma-

tematik derslerine ayn› konu bafll›¤›n› yaza-
rak bafllard›k: Kümeler. Bu durum çok yak›n
bir zamanda de¤iflti ve kümeler ilkokul e¤i-
tim pro¤ram›ndan kald›r›lmaya bafllam›fl.
Okula, matematik ad›na toplumdan edindi¤i
önyarg›larla bafllam›fl olan çocuklara daha en
baflta ‘küme tan›ms›zd›r’ cümlesiyle bafllay›p
onlar› iyice korkutmamak iyi olabilir. Bunu
zaman gösterecek. Peki kümeyi tan›mlamay›
olanaks›z k›lan ne?

Küme Neden Tan›ms›z?
Bir kavram›n tan›ms›z oldu¤u fikrini ka-

bul etmek bir yetiflkine bile zor gelir. Ama flu
da bir gerçek ki, matematikte her kavram› ta-
n›mlamak olanaks›z. Asl›nda tan›m›n görevi
kabaca flu: onu okuyan her kiflinin akl›nda ay-
n› fleyin canlanmas› gerekir. Yani belirtilmek
istenen kavramdan farkl› bir ifade canland›-
¤›nda tan›m görevini tam olarak yerine getir-
mifl olmaz.

Diyelim ki, kümeyi “belirlenmifl nesnele-
rin bir koleksiyonu” olarak tan›mlad›k. O za-
man birisi ç›k›p sormaz m› “koleksiyonun ta-
n›m› nedir” diye? Bu sorunun da alt›ndan
“bir araya getirilmifl nesnelerin tümü” diye
kalkmaya çal›fl›rken bir baflkas› “belirlenmifl
nesne de nedir” diye soracakt›r. Bu sorula-
r›n ard› arkas› kesilmezken, dilin kelimelerin
s›n›rl› oldu¤unu ve ancak s›n›rl› say›da aç›k-
lama yapabilece¤imizi hat›rlay›n. Bir nokta-
dan sonra cevap veremez hale gelece¤iz. Ta-
bii matematikçiler böyle bir problemin an-
cak bir açmazla (paradoks) karfl›lafl›nca far-
k›na vard›lar. 

Russell’›n Açmaz›
Ne ilginçtir ki çok da masum görünen “be-

lirlenmifl nesnelerin koleksiyonu” cümlesi in-
san› flafl›rtan bir noktada küme belirtmeyebi-
liyor. Bertrand Russell taraf›ndan fark edilen
bu meflhur açmaz›n ad› Rusell Açmaz›. ‹flte
bir küme belirtmeyen koleksiyonsa flu: ‘Ken-
di kendini eleman olarak içermeyen kümele-
rin’ kümesi: Biraz karmafl›k görünen bu ko-
leksiyonun küme belirtmemesinin aç›klamas›
da flöyle:

Bu özelli¤e sahip kümeye R kümesi ad›n›
verelim. Bir nesne bir kümenin ya eleman›d›r
ya da de¤ildir, baflka bir koflulu yok! Öyleyse
ya R∈R ya da R∉R:

E¤er R∈R ise kendi kendisini eleman
olarak içerdi¤i için R kümesinin özelli¤ine
ters düfler ve onun bir eleman› olamaz; ya-
ni R∉R.

E¤er R∉R ise kendi kendini eleman ola-
rak içermedi¤inden, kendi kendini eleman
olarak içermeyen kümelerin kümesi olan R
kümesinin bir eleman› olmaya hak kazan›r
ve R∈R.

Yani her koflulda R∈R ve R∉R ifadeleri
ayn› anda varolmaya çal›fl›r ki bu da açmaz›n
olufltu¤u noktad›r. Öyleyse, her nesne kolek-
siyonu bir küme oluflturmaz. Bu nedenle, kü-
me kavram›n› tan›ms›z olarak b›rakmak en
iyisi.

Sonsuz tek de¤ildir! 
Küme Kuram›n›n tarihi, matematikteki di-

¤er kuramlardan biraz farkl›. Çünkü bu kura-
m›n oluflup geliflmesi, zaman içinde pek çok
kiflinin katk›da bulunarak üretti¤i di¤erler

süreklilik hipotezi
Matemati¤in Çözülmesi ‹mkans›z Problemi
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kuramlardan farkl› olarak sadece bir kifliye,
George Cantor’a, atfediliyor. Sonsuzluk ve
kümeler aras›ndaki iliflki Cantor’un 1895’te
bir açmaz bulmas›yla geliflmeye bafllad›. Can-
tor’u ruhsal bunal›ma iten ve ça¤dafllar›yla fi-
kir ayr›l›klar›na düflüren düflüncenin temelin-
de yatan flu:

Sonsuz tek de¤ildir ve hatta sonsuz tane
sonsuz vard›r.

Cantor’un sonsuzlar› hiyerarflik bir s›raya
sokan çal›flmas›n› anlamak için, önce sonsuz
kavram›n› nas›l tan›mlad›¤›na bir bakal›m.
E¤er bir koleksiyon (kendisine eflit olmayan)
bir alt koleksiyonuyla birebir efllenebiliyorsa,
o koleksiyon sonsuzdur ya da sonsuz say›da
eleman içerir. Matematikte önce saymaya bafl-
lad›¤›m›zdan akl›m›za gelen ilk sonsuzluk,
do¤al say›lar›n s›n›rs›z oldu¤u. Do¤al say›la-
r›n bir alt kümesi olan çift say›lar da sonsuz
say›da. Peki bu iki küme birbiriyle efllenebilir
mi? Ya da di¤er bir deyiflle, ayn› say›da ele-
man içerirler mi? Bu soruya küçük bir hikaye
ile cevap verebiliriz.

Sonsuzluk Oteli
Çok zengin bir akraban›zdan size bir otel

miras kald›. ‹çinde tam sonsuz tane odas› o-
lan bu oteli hayranl›kla gezerken aniden bir
otobüs kornas› duydunuz ve bahçeye ç›k›p
bakt›n›z ki, bir otobüs dolusu müflteri. Son-
suz tane müflteri getiren otobüsü yollad›ktan
sonra herkesi yerlefltirmeye bafllad›n›z: 1.
odaya 1. kifli; 2. odaya 2. kifli;...

Sonsuz odal› otele sonsuz say›da müflteri-
yi s›¤d›rd›n›z. Derken lobiye indi¤iniz de bir
ne göresiniz? Elinde valiziyle bekleyen bir
müflteriniz daha var. ‹çinde sonsuz tane oda-
s› olan bir otelde ‘size yerimiz kalmad›’ deyip
çevirmek ay›p olur. Birazc›k düflünüp bir yo-
lunu buldunuz ve her müflteriyi bir yan oda-
ya kayd›r›p bofl kalan 1 numaral› odaya gelen
müflteriyi yerlefltirdiniz. Ne de olsa sonsuza
bir ekleseniz yine sonsuz.

Sonsuz tane ifl yapmak sizi çok yordu.
Tam yerinize oturup dinlenecektiniz ki bir
korna daha duyuldu yine bir otobüs ve yine
sonsuz tane müflteri. Ödemeleriniz oldu¤un-
dan bir yolunu bulup onlar› da yerlefltirmek
istiyorsunuz. Ne yapard›n›z? Sonsuz çözüm
bulunabilir; ama fl›k olan flu çözüme bakal›m:
Oteldeki müflterileri çift say›l› odalara kayd›-
r›p, gelen yeni müflterileri de tek say›l› odala-
ra yerlefltirirseniz kimse aç›kta kalmaz. 

Hikaye burada bitmiyor. Otel sahibi yor-
gun arg›n merdivenlerden inerken bir de ne
görsün? ‹çinde sonsuz tane müflteri içeren
sonsuz tane otobüs! Para paray› çeker diye
buna m› derler bilinmez, ama otel sahibi bu
müflterileri de oteline s›¤d›r›yor. Nas›l m›? Bu-

nun çözümü de size kals›n.
Bu küçük hikayeden ç›karaca¤›m›z sonuç

flu: Say›labilen bütün sonsuzlar birbiriyle ay-
n›d›r. Di¤er bir deyiflle, tam say›lar, do¤al sa-
y›lar, çift say›lar, tek say›lar, asal say›lar, ne-
gatif say›lar kümelerinin hepsi birbiriyle bire-
bir efllenebiliyor. 

Sonluötesi say›lar
Cantor rasyonel say›lar›n da say›labilir

sonsuzlukta eleman içerdi¤ini ispatlayarak
bütün bu kümelerin eleman say›lar›na ℵℵ00 is-

mini verdi. Alef 0 s›f›r olarak okunan bu ifa-
de en küçük sonsuzun bir simgesi olarak ma-
tematikteki yerini alm›fl bulunuyor.

Alef
Alef, ‹brani

alfabesinin ilk
harfi. Cantor, bu-
luflunu matema-
tikteki di¤er pek
çok harfli ifade-
den ay›rmak için
Romen ve Yu-

nan alfabelerinin d›fl›na ç›kmay› tercih etmifl.
‹branice Alef ‘1 numara’y› da temsil etti¤inden
ve keflfini matematik için yeni bir bafllang›ç
olarak gören Cantor bu harfi sonsuzluk hiye-
rarflisine uygun bulmufl görünüyor.

S›radaki
ℵℵ00 dan sonra içgüdüsel olarak ℵℵ11 in gel-

mesini bekliyoruz. Yani, do¤al say›lardan da-
ha büyük bir sonsuz. Tam say›lar› ve rasyonel
say›lar› sayd›k. Elimizde say›lmayan gerçel sa-
y›lar kümesi kald›. Yani, rasyonel say›lara ir-
rasyonel say›lar›n eklenmifl hali, ya da baflka
bir deyiflle bir say› do¤rusundaki bütün nok-
talar. ‹flte Cantor, gerçel say›lar›n say›labilir
sonsuzluktaki kümelerle eflleflemeyece¤ini is-
patlayarak, bu kümeleri içeren ve onlardan
daha büyük olan baflka bir kümenin varoldu-
¤unu gösterdi. Böylece, elimizde birbirinden
farkl› miktarda eleman içeren 2 sonsuz küme
oldu.

Süreklilik Hipotezi
‹flte flimdi akla gelecek ilk do¤al soru flu:

Sonsuz say›da eleman içeren bir küme var m›-

d›r ki, eleman say›s› ℵℵ00 dan büyük ℵℵ11 den

küçük olsun. ‹flte Süreklilik Hipotezi, böyle
bir kümenin varolmad›¤›n› söyler. Bu soru-
nun da öyküsü 1940’da Kurt Gödel’in sürek-
lilik Hipotezi’nin küme kuram› aksiyomlar› i-
le tutarl› oldu¤unu ispatlamas› ve ard›ndan
1963’de Paul Cohen’in bu hipotezin tersinin
de küme kuram› aksiyomlar› ile tutarl› oldu-
¤unu ispatlamas› ile son buldu. Yani, bu soru-
nun cevab› bilinemez, belirsizdir. Matematik-
teki mevcut aksiyomlarla ‘böyle bir küme var-
d›r’ veya ‘yoktur’ fleklinde bir cevab›n veril-
mesi imkans›z!

Sonsuz tane sonsuz
Sonsuzun tek olmad›¤›n› gördükten son-

ra, sonsuz tane olmas› fikri bizi pek flafl›rtma-
sa gerek. ℵℵ00 , ℵℵ11 diye saymaya bafllad›ktan

sonra ℵℵ22 ile devam etmekten daha do¤al bir

istek olamaz. Eleman say›s› ℵℵ22 olan küme

mi? O da elemanlar› gerçel say›lar›n tüm alt
kümelerinden oluflan kümenin eleman say›s›,
yani gerçel say›lar kümesinin kuvvet kümesi-
dir. Bir sonraki say›n›n hangi kümeye ait ol-
du¤unu tahmin etmek art›k zor de¤il. 

Yan Yatm›fl Sekiz
Yine de sonsuzluk bir parça da olsa gize-

mini ve anlafl›lmazl›¤›n› korumaya devam
edecektir. Onun bu durumu üniversite s›rala-
r›nda ö¤renciler aras›nda anlat›lan bir f›kra i-
le örneklendirilir. Genel matematik dersinde
ö¤rencilere limit konusunu anlatan profesör
konuyu tamamlar ve ard›ndan s›n›fa anlafl›l-
mayan bir yer olup olmad›¤›n› sorar. Ö¤renci-
lerden biri söz ister ve sorar ‘Hocam, her fle-
yi anlad›m ama kafama bir fley tak›ld› sorma-
dan geçemeyece¤im” der. Profesör sormas›n›
ister ve ö¤renci flöyle der “Hepsi tamam; ama
flu yan yatm›fl sekiz ne anlama geliyor aca-
ba!!?” 

N i l ü f e r  K a r a d a ¤
karadagnilufer@yahoo.com
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En Eski Ders Aleti
En eski matematik dökümanlar›ndan

biri, M.Ö. 2000 – 1600 y›llar›

aras›nda eski Babil döneminden

kalma, avuç büyüklü¤ünde çivi

yaz›s›yla yaz›lm›fl bir tablet.  Plimpton

322 diye bilinen tablet, uzun

süre bir arfliv belgesi san›lm›fl. Ta

ki ünlü matematikçi Otto

Neugebauer’in 1945 y›l›nda

içeri¤ini tan›mas›na

kadar…Belge, asl›nda 60 temelli

say›larla yaz›lm›fl Pythagoras

üçlüleriyle doluymufl. Bunlar,

hepimizin bildi¤i, bir dik üçgenin

tam say› kenarlar›yla

hipotenüsün uzunlu¤unu

gösteriyor.  Çivi yaz›l› belge

gösteriyor ki, Phytagoras

teoremi, kendi kuramc›s›ndan 1000

y›l önce ispatlanm›fl.  Bundan sonra

ifl, bu tabletin ne için yaz›ld›¤›n›

anlamaya kalm›fl. Uzun y›llar boyunca

kimi belgeyi gökbilim hesaplar› için

gelifltirilmifl bir trigonometri tablosu

olarak de¤erlendirmifl, kimi de dahi

bir say› kuramc›s›n›n eseri olarak

görmüfl.  Ancak Oxford Üniversitesi

Do¤u Bilimleri Enstitüsü’nden

Eleanor Robson’a göre tablet,

san›lanlardan çok daha basit bir amaç

tafl›yormufl. Robson, tabletin

zaman›n bir matematik

ö¤retmeninin ö¤rencilerini

s›namak için gelifltirdi¤i bir cevap

cetveli oldu¤u düflüncesinde.

Araç, ö¤retmene her seferinde

ö¤rencilerine farkl› de¤erler

vererek bir problem sorma, ve

problemi kendi de çözme

zahmetine katlanmaks›z›n do¤ru

cevab› kontrol etme olana¤›

sa¤l›yormufl. 

Science, 23 fiubat 2001

Piramitlerin S›rr›

Eski M›s›r uygarl›¤›n›n görkemli

an›tlar› olan piramitlerin

gezegenimize baflka dünyalardan

gelen üstün teknoloji sahibi

ziyaretçilerin tasar›m› oldu¤una

inananlar›n say›s› az de¤il. Oysa

anlafl›l›yor ki, bu dev yap›lara ilham

veren do¤an›n kendisi, ve bunlar›

üstün bir uygarl›¤a tafl›y›p kabul

ettirenler de, bu do¤ayla mücadele

içinde yaflam›fl yoksul göçebeler.

Boston Üniversitesi’nden jeolog

Faruk El-Baz’a göre  yaklafl›k 5000

y›l önce M›s›r uygarl›¤›n›n aniden

yükselmesinin nedeni  iki kültürün,

Nil k›y›lar›nda yaflayan çiftçilerle,

bat›daki çölde yaflayan ve giderek

artan kurakl›k nedeniyle Nil

Vadisi’ne s›¤›nan göçebelerin

kaynaflmas›. El-Baz, bat›dan

gelenlerin, do¤a koflullar›yla

mücadele içinde bilenmifl

yeteneklerinin yan›s›ra, do¤al yer

flekilleri hakk›nda ileri bilgileri de

yeni yurtlar›na getirdikleri

görüflünde.  Boston Üniversitesi’nin

Uzaktan Alg›lama Merkezi’nin

yöneticisi olan M›s›r as›ll› arkeolog,

do¤ayla bu yak›n tan›fll›¤›n

piramitler ve ünlü Sfenks’in mimarisi

için esin kayna¤› olabilece¤ini

söylüyor.  El-Baz, ABD’de yanlanan

Achaeology dergisi’nin Mart-Nisan

say›s›nda yer alan makalesinde,

çöldeki sert kayalar›n rüzgarca

piramit biçiminde yontuldu¤unu ve

bu biçimleriyle rüzgar erozyonuna

karfl› direnç kazand›klar›n› öne

sürüyor. Rüzgarlar, ayr›ca M›s›r’›n

Bat› Çölü’nde "yardang" diye

adland›r›lan ve tersine dönmüfl gemi

gövdelerini and›ran Sfenks benzeri

yap›lar da meydana getiriyor.  El-Baz,

bu yap›larda bafla benzeyen

ç›k›nt›n›n daima rüzgar›n geldi¤i

yöne dönük oldu¤una ve rüzgar›n

kaya dibinde oluflturdu¤u girdaplarca

oyuldu¤una iflaret ediyor. 

Science, 2 Mart 2001

























2000 y›ll›k Öklid serüveninin so¤uk

bir dufl gibi gelen ay›kt›r›c› çözümü, sa-

dece Öklidyen olmayan geometrileri

gün ›fl›¤›na ç›karm›fl olmaktan ibaret

kalsayd›, herhalde flaflk›nl›k bir süre

sonra geçer ve mesele de küllenir gider-

di. Ama matematik bu büyük ay›kmay›

izleyen yüz y›l içinde kökten bir de¤ifli-

me u¤rad› ve tümüyle yap›salc› bir bili-

me dönüfltü. Yap›salc›l›k deyince akla

belki dilbilim ve kültürel antropoloji gi-

bi bilim dallar› geliyor ama, yap›salc›l›-

¤›n en saf flekliyle hüküm sürdü¤ü bi-

lim dal› matematiktir. Öklidyen olma-

yan geometrilerin getirdi¤i ayd›nlanma-

dan sonra matematik tam bir baflkala-

fl›m geçirerek yap›lar›n ve bunlar›n mo-

dellerinin incelenmesine dönüflmüfltür.

Ben Orhan fi. ‹çen'in hat›ras›na

"kal›p" ve ona uysun diye "ayak" de-

dim ama, kal›ba genellikle yap›, strük-

tür veya "aksiyomatik sistem", aya¤a

da "model" deniyor. Tabii bu modelle-

ri foto-modellerle kar›flt›rmamak la-

z›m. Ama asl›nda baz› benzerlikler de

yok de¤il. Bir kiflinin foto-model ola-

bilmesi için belli baz› ölçülere ve özel-

liklere sahip olmas› gerekiyor. Gerisi o

kadar önemli de¤il. Bizim modeller

için de (yani matematikteki modeller

için de) önemli olan, sözkonusu yap›-

n›n ya da aksiyomatik sistemin temel

koflullar›n› (yani aksiyomlar›n›) sa¤la-

malar›. Gerisi önemli de¤il.

Modellerin, aksiyomatik sistem için

gerekli olmayan, ya da onunla hiç ilgi-

si olmayan yönleri olabilir. Asl›nda bu

kaç›n›lmazd›r da. Çünkü model daima

somut olmak zorundad›r. Ve her somut

objenin (ya da sistemin) say›s›z ayr›nt›-

s› vard›r. Kimi bir aç›dan önemli, kimi

baflka bir aç›dan, kimi de belki tümüy-

le rastlant›sal ve önemsiz. Somut obje

ya da sistem, hangi aksiyomatik siste-

me modellik edecekse, ona uyan çehre-

si öne ç›k›yor ve önem kazan›yor. Bu

arada, bir yanl›fl anlamaya da yol aç-

mak istemem: Somut bir obje, nesne ya

da sistemden söz ederken, ille de elle

tutulabilecek fiziksel nesnelerden söz

etmiyorum. Bunlar, durumlar, eylem-

ler, olanaklar ve her türlü zihinsel nes-

neler ve kurgular olabilir. Önemli olan,

bunlar›n tasavvur gücümüzün imkân

verdi¤i ve konunun gerektirdi¤i ayr›n-

t›da ve netlikte tan›mlanm›fl ve kimlik

kazanm›fl olmas›d›r. Düflünülebilen her

fley bu anlamda vard›r. Yeter ki baflka-

lar› sizin ne düflündü¤ünüz konusunda

tereddüte düflmesinler (tabii e¤er on-

larla iletiflmek istiyorsan›z).

Örne¤in bir askerin haz›rol vaziye-

tinde durmas› bir nesnedir. Ayn› aske-

rin, bulundu¤u yerde kendi ekseni et-

raf›nda 180° dönmesi (yani geriye dön-

mesi) ve gene haz›rol vaziyetinde dur-

mas›, yani bu hareket, bir baflka nesne-

dir. Bu nesnelere "Dur" ve "Dön" diye-

lim ve bunlardan oluflan iki elemanl›

kümeyi {Dur, Dön} olarak gösterelim.

Bu basit sistemin elemanlar› aras›nda

do¤al baz› iliflkiler tan›mlanabilir. Ör-

ne¤in askerin iki kere dönmesi, tekrar

eski yerinde durmas› demektir. Somut

sistemlerle böyle iyi tan›mlanm›fl, zi-

hinde boflluk ve tereddüt yaratmayan

sistemleri kastediyorum.

Aksiyomatik sistemlere gelince, için-

de ne oldu¤u kesinlikle belli olmayan

birtak›m kapal› kutulardan oluflan, fakat

kutular aras› iliflkilerin çok dikkatle ta-

n›mlanm›fl oldu¤u sistemleri kastediyo-

rum. Bir örnek vermem, belki bu anlam-

s›z laflara biraz anlam kazand›rabilir:

Bir küme düflünelim, fakat bunun

elemanlar›n›n neler oldu¤unu bilme-

yelim. Bu kiflilerin, pardon elemanla-

r›n hepsi birer kutuya kapat›l›p, kutu-

lar›n üzerleri bantlanm›fl olsun. Bu

elemanlar aras› iliflkiler ise flu mahi-

yette olsun: ‹ki eleman kutulardan ç›-

kart›l›p bir araya getirildi¤i zaman, o

iki eleman kümeden herhangi bir ele-

man› seçsinler (bu eleman, seçimi ya-

pan o iki elemandan birisi de olabilir).

fiunu da belirteyim ki, seçimi yapacak

iki eleman ayn› elemanlar da olabilir,

yani bir eleman "kendimle baflbafla

kalsam, flunu seçerdim" diyebilir.

x ve y gibi iki eleman›n bir araya

gelerek seçtikleri eleman› x + y ile

gösterelim. ‹lginç veya önemli veya

faydal› sistemlerin ortaya ç›kabilmesi

için bu seçimlerin gelifligüzel olmama-

s› gerekir. Ben bu örnekte bu seçimle-

rin flu koflullara uyacak flekilde yap›l-

mas›n› isteyece¤im: (Bunlar sistemin

kanunlar›, ya da aksiyomlar›)

1. x + y = y + x

Yani x ve y elemanlar›n›n yapt›¤›

seçim, y ve x elemanlar›n›n yapt›¤› se-

çimle ayn› olsun. Ben önceydim, sen

önceydin yok.

2. (x + y) + z = x + (y + z)

x, y ve z gibi üç eleman bir araya ge-

lerek bir seçim yapmaya kalksalar ne

olurdu acaba? Biz sadece iki eleman›n

bir araya gelerek bir seçim yapmalar›na

izin verdik. Ancak, üç eleman aralar›n-

da flöyle bir yola baflvurabilirler: Önce x
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ve y bir seçim yaparlar, diyelim ki bir t

delegesi seçerler; sonra t ve z bir araya

gelerek seçimlerini yaparlar: Böyle seçi-

len elemana u diyelim. Ama önce x ve y

de¤il de, y ve z bir araya gelerek bir v

delegesi seçerler ve sonra x ve v bir ara-

ya gelerek bir w seçerlerse ne olacak?

Koflulumuz iflte bu durumda u = w ol-

mas›, yani sonucun de¤iflmemesidir.

Peki, önce x ve z bir araya gelerek

bir delege seçerler ve sonra o delege ile

y bir seçim yaparlarsa sonuç ne olur?

(x + z) + y = x + (z + y) (2. Koflula göre)

= x + (y + z) (1. Koflula göre)

Demek ki sonuç de¤iflmezmifl. (Bu-

rada bir ispat yapm›fl olduk!) (‹sterse-

niz hemen bir teorem daha kan›tlaya-

bilirsiniz: Bu sistemde sonlu say›da

kaç eleman bir araya gelirlerse gelsin-

ler, kavgas›z bir seçim yapabilirler.)

3.Nazik eleman›n varl›¤›: Öyle bir

eleman var olsun ki, baflka hangi ele-

manla bir araya gelerek bir seçim ya-

parsa yaps›n, o eleman›n seçilmesini

kabullensin: Bu eleman› 0 ile göstere-

cek olursak: x + 0 = x.

(‹ki farkl› nazik eleman›n olamaya-

ca¤›n› hemen görebiliriz: Diyelim ki θ
eleman› da nazik olsun. Bizim nazik

elemanla bu eleman bir araya gelip bir

seçim yapt›klar›nda sonuç ne olur?

0 + θ = ? Her biri di¤erine nezaket

gösterece¤i için sonuç hem 0, hem θ
olur, yani θ = 0 olur.) 

4.Ters eleman›n varl›¤›: Her x ele-

man› için (-x) ile gösterece¤imiz öyle

aksi bir eleman var olsun ki, bu ikisi

bir araya geldiklerinde ancak nazik

elemanda uzlaflabilsinler:  x + (-x) = 0.

(Her eleman›n tersinin de tek oldu-

¤unu n'olur gösterin.)

Böylece bir aksiyomatik sistem, ya

da matematiksel bir yap› yaratm›fl ol-

duk. fiimdi birisi ç›kar, kendi kutular›y-

la gelir, kutulardan tamamen belirli,

"somut" tavflanlar›, pardon elemanlar›

ortaya ç›kart›r, herhangi iki eleman›n

kimi seçti¤ini de söylerse, art›k gerisi

merak edene kal›yor. Merak eden, yu-

kar›daki dört koflulun sa¤lan›p sa¤lan-

mad›¤›n› yani seçimlerin usulüne uy-

gun olarak yap›l›p yap›lmad›¤›n› kont-

rol edebilir. E¤er koflullar gerçekten

sa¤lan›yorsa, bu aksiyomatik sistem

için, bir model verilmifl, yani bu kal›ba

uyan bir ayak bulunmufl olur. fiimdi si-

ze bu aksiyomatik sistem için, haz›rol

vaziyetindeki askerin hareketlerini kul-

lanarak, çok basit bir model verece¤im.

Kümemiz: {Dur, Dön}

Seçim Kural›m›z: ‹ki hareket veril-

di¤inde, bunlar› ardarda uygulayal›m;

sonuç ne ç›k›yorsa, verilen iki eleman

onu seçmifl olsun. Yani, 

Dur + Dön = Dön,    Dön + Dur = Dön

Dur + Dur = Dur,    Dön + Dön = Dur.

(Son iliflki iki kere geriye dönen as-

kerin tekrar ilk konumuna geldi¤ini

ifade ediyor.)

fiimdi art›k aksiyomlar› kontrol

edebilirsiniz. ‹lk aksiyomun do¤rulu-

¤u hemen görülüyor. Üflenmezseniz,

x, y ve z için Dur ve Dön'leri nas›l se-

çerseniz seçin, ikinci aksiyomun da

sa¤land›¤›n› görebilirsiniz. Üçüncü ak-

siyom da sa¤lan›r, çünkü Dur elema-

n›n›n nazik bir eleman oldu¤u hemen

belli oluyor. Son aksiyoma gelince, o

da hofl bir flekilde sa¤lan›yor: Dur'un

tersi Dur, Dön'ün tersi Dön. Böylece

flimdilik söylenebilecek birfley kalm›-

yor: Bir aksiyomatik sistem ve onun

için bir model vermifl olduk.

Bu sistemi ve modeli ö¤rendi¤im

gençlik günlerimde, ilk flaflk›nl›¤› üze-

rimden att›ktan sonra, afla¤›daki iki mo-

delle ç›k›p gelmifl ve ileri geri konufla-

rak asistanlar›m›z› biraz k›zd›rm›flt›m:

Yukar›daki modele 1. Model diye-

cek olursak,

2. model: Çocuklar›n da bilip, sevdi-

¤i tek-çift oyunu: 

Küme = {Tek, Çift}

Seçim Kurallar›: 

Tek + Tek = Çift,       Tek + Çift = Tek

Çift + Tek = Tek,       Çift + Çift = Çift

3. model: 

Küme = {Dur, Sola Dön, Sa¤a

Dön, Geriye Dön}

Seçim Kurallar›:

Dur + Sola Dön = Sola Dön

Sola Dön + Sa¤a Dön = Dur

Sola Dön + Geriye Dön = Sa¤a Dön

vs.

Bu örnekleri verdikten sonra dedim

ki, sizin bu aksiyomatik yönteminiz hiç-

bir ifle yaramaz. Bir sürü alakas›z mo-

del ayn› aksiyomatik sistemi sa¤l›yor.

Haydi diyelim ki 1. ve 2. modeller bir

flekilde ayn›, ama 3. model ne demek

oluyor? Kald› ki böyle daha say›s›z mo-

del düflünülebilir. Bir kal›ba kaç ayak

girecek? Bu nas›l bir ayakkab›?

Bana dediler ki, bazan zay›fl›k güç-

tür. Bazan az söz çok fley söyler. Çok

söz sahibini ba¤lar. Aksiyomlar›n azsa,

ona çok model uyar. Ve modellere refe-

ransta bulunmadan sadece aksiyomlar-

dan  ç›kartabilece¤in sonuçlar bütün

modeller için geçerli olur. Bir taflla bin

kufl vurmufl olursun. Hiç görmedi¤in

modeller için teoremler ispatlam›fl olur-

sun. Böyle mucize olur mu? Ama aksi-

yomlar›n çoksa onlara uyabilecek mo-

deller azal›r. Bazan aksiyomlar azsa bile

onlara uyacak model olmayabilir. Böyle

aksiyomlar tabii ki bir ifle yaramaz. Di-

¤er yandan, bu düflünce aleti, iki taraf›

da keskin bir b›çakt›r. Öyle aksiyom sis-

temleri vard›r ki, onlara uyan esas itiba-

riyle tek bir model vard›r. Ya da, senin

deyiminle herhangi iki model "bir flekil-

de ayn›"d›r. Sen bunu mu istiyorsun?

Bu da baflka bir derinliktir. O zaman bu

aksiyom sistemini o modeli tan›mlamak

için kullanabilirsin! Kutulardan hangi

tavflanlar›n ç›kaca¤›n›n o zaman gerçek-

ten bir önemi kalmaz. Hiç tan›mad›¤›n

bir nesnenin senin için bilinmeye de¤er

olan, fakat bilmedi¤in hiçbir yönü kal-

mam›fl olur. ‹ki taraf› da keskin bu han-

çere yap›salc›l›k denir.

Bunun üzerine bende ceva-

ba kudret kalmad›.
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M A T E M A T ‹ K  K U L E S ‹
E n g i n  T o k t a fl

m a t e m a t i k _ k u l e s i @ y a h o o . c o m

E¤risiyle Do¤rusuyla
Kenar uzun-

lu¤u 1 birim
olan bir ABCD
karesi olsun ve
n harfi de ras-
gele seçti¤imiz
bir pozitif tam-

say›y› temsil etsin.
Bu karenin içine toplam uzunlu¤u 2n’den bü-
yük olmak kofluluyla tamamen do¤ru parçala-
r›ndan oluflan P e¤risini çizece¤iz. Kan›tlay›-
n›z ki karenin kenarlar›ndan herhangi birine
paralel olan ve P e¤risini en az n+1 noktada
kesen bir L do¤rusu mutlaka vard›r. (P e¤risi
istedi¤iniz parça say›s›nda olabilir ve kendi ile
baz› noktalarda kesiflebilir.) 

Aranan ‹spat

Eflitliklerde say›lar›n belli bir kuralla ve
harmoniyle dizilmeleri, ilginçlikleri nedeniyle
ile birçok matematik severde hayranl›k uyan-
d›r›r. ‹flte bu ilginç eflitliklerden bir örnek:

Bu ilginç eflitli¤in bir de sade ve güzel bir
ispat› var. Bu eflitli¤in geçerli oldu¤unu gös-
terebilir misiniz?
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Say›lardan Bulmaca
0’dan 9’a kadar tüm rakamlar›n sadece

bir kere kullan›ld›¤› çeflitli sorularla mutla-
ka karfl›laflm›fls›n›zd›r. Bu seferki soruda ise
al›fl›lagelmifl dört ifllemin yan›nda bir de lo-
garitmik hesaplama da var. Estetik güzelli¤i
olan bu ifadenin neye eflit oldu¤unu bulabi-
lir misiniz? 

Hayali S›ra
Ülkemizde sinema biletinin 50 kurufltan

sat›ld›¤›n› ve sinema izleyicilerinin gifleler
önünde uzun kuyruklar oluflturdu¤unu var-
sayal›m (ne yaz›k ki bu sadece bir varsa-
y›m!). 2n kiflinin oluflturdu¤u bir gifle kuy-
ru¤unda n kifli gifleye bütün 1 YTL vererek,
di¤er n kifli de 50 kuruflluk demir para ve-
rerek ödeme yapmak istiyor. Gifle çal›flan›-
n›n bilet sat›fl› bafllad›¤›nda hiç paras› bu-
lunmad›¤›na göre bu çal›flan›n herhangi bir
para üstü sorunu yaflamadan s›radaki 2n ki-
fliye bilet satma olas›l›¤› nedir? (‹pucu: “Ma-
temati¤in fiafl›rtan Yüzü” bölümüne bak›-
n›z.)

Koordinat Ekseninde Olas›l›k
Sizden tan›d›¤›n›z ünlü matematikçileri bir

listeye yazman›z istense eminim bir ço¤unu-
zun listesinde en üst s›ralarda yer al›r Paul Er-
dös. Matematik dünyas›na say›s›z “seçkin” ça-
l›flmalar b›rakan bu dahi matematikçinin ünü,
biraz da ilginç yaflam›ndan kaynaklan›r. An-
cak gelin bu ilginç yaflam öyküsünü önümüz-
deki say›lara b›rakal›m ve anlafl›lmas› basit
ama bir o kadar da ilginç olan Erdös’ün “seç-
kin” çal›flmalar›ndan birini sizlere aktaral›m.

1946 y›l›nda “Scripta Mathematica” kita-
b›nda Paul Erdös ve Irving Kaplansky imzas›y-
la yay›nlanan bir soru o kadar dikkat çekti ki
k›sa zamanda ayn› temel prensibe dayanan
türlü sorular dergilerde ve kitaplarda boy gös-
termeye bafllad›. Bu ay Matematik Kulesi’nde
sordu¤umuz “Hayali S›ra” isimli soru da bun-
lardan bir tanesi.Herkeste büyük merak uyan-
d›ran Erdös ve Kaplansky’nin sorusu flöyle:
Elimizde n tane +1 ve n tane –1 say›lar›ndan
oluflan rasgele s›ralanm›fl 2n’lik bir dizi olsun.
Sizin de rahatl›kla bulabilece¤iniz gibi n tane
+1 ve n tane –1 ile 2n’in n’li kombinasyonu
kadar farkl› dizi oluflturmak mümkün. Merak
edilen, bu olas› dizilerden kaç tanesinde say›-
lar soldan  toplanarak ilerlendi¤inde hiçbir za-
man negatif bir k›smi toplam oluflmaz. Daha
kolay anlayabilmek için n=2 alal›m. Bu durum-
da afla¤›daki gibi 6 farkl› dizi elde edebiliriz:

a) +1 +1 –1 –1   d)  –1 +1 +1 –1
b) +1 –1 +1 –1   e) –1 +1 –1 +1
c)  +1 –1 –1 +1   f) –1 –1 +1 +1

Dikkat ederseniz sadece a ve b fl›klar›nda-
ki diziler soldan teker  teker toplanarak iler-
lendi¤inde k›smi toplam› negatif bir de¤er ol-
maz. Bu yüzden n=2 için toplam 6 farkl› dizi-
den sadece 2 tanesi istedi¤imiz özelli¤e uyar.
Peki n için genelleme yapt›¤›m›zda sonuç na-
s›l de¤iflir? Art›k gerçek soruyla yüz yüzeyiz!

Bu soruyu alt edebilmeniz için önünüzde
bir ay gibi uzun bir süreniz olacak çünkü ne
yaz›k ki yer s›k›nt›s› nedeniyle çözümü öbür
aya b›rakaca¤›z. Ancak çözüm çabalar›n›z› ko-
laylaflt›racak bir yönteme de de¤inmeden geç-
meyelim. fiekildeki gibi soru koordinat ekseni-
ne aktar›ld›¤›nda detaylar› daha iyi görmek
mümkün olabiliyor.

Orijinden bafllayan ve her zaman (2n,0)
noktas›nda biten grafi¤imizde +1 say›s› bir bi-
rim yükselmeyi, -1 say›s› ise bir birim alçalma-
y› temsil ediyor. Bizden istenen koordinat ek-
seninin 4. bölgesine (x ekseni= +, y ekseni = –)
geçmeyen tüm dizinlerin say›s›n› bulmak.

Geçen Ay›n Çözümleri

Eflit Kenarl› Dörtgen
Soruda verildi¤i gibi DAB + ABC = 120° ol-

du¤una göre BCD + CDA = 240° olur. Bu durum-
da PCB = 360 – BCD – 60 = 300 – (240 – CDA)
= 60 + CDA = ADP’dir. Böylece PCB aç›s›n›n
ADP aç›s›na eflit oldu¤unu bulduk. Kenar-aç›-ke-
nar özelli¤inden ADP üçgeni ile BCP üçgenleri-
nin eflit üçgenler oldu¤unu art›k söyleyebiliriz. O
halde PA = PB ve APB aç›s› 60 derecedir. Bu da
APB üçgeni-
nin eflitkenar
üçgen oldu-
¤unu kan›tla-
maya yeterli-
dir.

Alt Küme Toplamlar›
Çözüme ulaflabilmek için tümevar›m yönte-

mini kullanaca¤›z. n=1 için çözüm zaten geçerli
ve çok aç›k. fiimdi (1,2,...,n-1) seti için sonucun n-
1 oldu¤unu varsayal›m. Yapmam›z gereken bu
sete n eklendi¤inde, n say›s›n› içeren tüm kesir-
lerin toplam›n›n 1 oldu¤unu kan›tlamak. n say›-
s›n› içeren tüm kesirlerin toplam› flöyle olur: (n-
1)/n + 1/n =1. Toplamdaki ilk k›s›m, (1,2,...,n-1)
setinin tüm kesirlerinin paydas›na n eklenmesiy-
le oluflan k›s›md›r. Böylelikle tüm toplam (n-1) +
1 = n olur ve ispat›m›z tamamlan›r. 

Do¤ru Konum
M ve N noktalar›ndaki dik aç› nedeniyle A, P,

M, N noktalar›ndan geçen Z çemberinin çap›
AP’dir (flekil sizi aldatmas›n). Dikkat ederseniz P
noktas› konum de¤ifltirse de MAN aç›s› de¤iflme-

yecektir. Bu de-
mek oluyor ki
en büyük MN
kirifl uzunlu¤u
ancak en büyük
Z çemberini el-
de etti¤imizde
mümkün olur.
En büyük Z
çemberinde P noktas› A noktas›na en uzak nok-
tada olmal›d›r ve bu da asl›nda büyük çemberin
çap›d›r. Böyle bir durumda M noktas› B ile, N
noktas› da C ile çak›fl›r ve arad›¤›m›z maksimum
MN uzunlu¤u BC’nin uzunlu¤u olur.

Garantili Bölme
Varsayal›m ki s setinin hiçbir eleman› 2k+1

ile tam bölünmesin. Buna göre setin tüm eleman-
lar› mod 2k+1’de 1,2,...,2k de¤erlerinden birini
al›r. Bu durumda flu iki kofluldan biri geçerli ol-
mak zorundad›r: 1-) S setinin en az iki üyesi mod
2k+1’de ayn› de¤eri verir( 2r – 1 = 2s – 1(mod
2k+1) , r>s) veya 2-) her bir 1,2,3,...,2k de¤eri se-
tin 2k tane eleman› ile mod 2k+1’de  birebir efl-
lenir. 

Birinci durumun gerçekleflmesi durumunda
2r – 2s = 0 mod(2k+1) ve 2s(2r-s – 1) = 0
mod(2k+1) olur. 2k+1 tek say› oldu¤u için 2r-s –
1 = 0 mod(2k+1) yazabiliriz. Fakat 2r-s – 1, S se-
tinin bir üyesidir ve böylece 2k+1’e bölünmüfl
olur. ‹kinci durumda ise S’in bir eleman› mod
2k+1’de 2k’ya eflit olmas› gerekir: 2a – 1 = 2k
mod(2k+1). Ancak 2a = 2k+1 = 0 mod(2k+1) el-
de edilir ki bu aç›k bir çeliflkidir. ‹ki durumda da
çeliflkiyi yakalad›¤›m›za göre ispat›m›z tamam-
lanm›fl olur.

Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü
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Art›k kalemi ka¤›d› bir kenara b›rak›n
ve asal say›lara cebirsel bir formül aramak-
tan vazgeçin. Çünkü hiç bir polinomun sü-
rekli asal say› üretemeyece¤i ispatland› bile!
Ama bu hevesinizi k›rmas›n çünkü asal say›-
lar henüz cevab› verilmemifl ve ifadeleri ba-
sit pek çok sorunun bulundu¤u kocaman bir
dünya. 2500 y›ld›r yani insanlar say› sayma-
ya bafllad›¤›ndan itibaren tarih sahnesinde
yer alan asal say›lar o günden beri say›lar
kuram›n›n gözdesi olan bir konu. Kapsam›n-
da insanl›¤› peflinden koflturan, zaman geç-
tikçe cevaplanan, cevapland›kça da yerini
baflka sorulara b›rakan pek çok problem var.
Peki “kendinden ve 1’den baflka pozitif bö-
leni olmayan, 1’den büyük tam say›lara
asal say› denir” tan›m› nas›l oluyor da bu
kadar kocaman bir dünya yaratabiliyor? Bu-
nu anlaman›n tek yolu kap›y› biraz aralay›p
asal say›lar dünyas›na bir gezinti yapmaktan
geçiyor. Dikkatli olun siz de kendinizi bir
asal say› problemi ile u¤rafl›rken bulabilirsi-
niz. Çünkü birazdan karfl›n›za hala cevap-
lanmay› bekleyen pek çok  soru ç›kacak. 

Tarihte K›sa Bir Gezinti
Yüzy›llard›r üzerinde u¤rafl›lan bir konu

olmas›na ra¤men 17. yüzy›la kadar asal say›-
lar tarihinde söylenecek çok bir söz yok. Ön-
celikle genifl bir flekilde antik yunanl›lar tara-
f›ndan çal›fl›lan kuram, Pisagor okulunun sa-
y›lar›n nümerik özelliklerinde gizem arayan
matematikçileri taraf›ndan ilerletildi. Mükem-
mel ve dost say›lar tan›mlan›p üzerine düflü-
nülmeye baflland›. Mükemmel say› kendisi ha-
ricindeki tüm çarpanlar›n›n toplam› kendisini
veren say›d›r. Örne¤in 6 bir mükemmel say›-
d›r çünkü kendisi haricindeki çarpanlar› yani
1, 2 ve 3 toplan›nca kendisini verir:  1+2+3=6.
Dost say›lara örnek ise 220 ve 284. Bu say›la-
r›n da kendileri haricindeki tüm çarpanlar›-
n›n toplamlar› birbirlerini verir. 

Kaç Asal Vard›r?
O ça¤larda insanlar›n kafas›n› en çok kur-

calayan konu kaç tane asal say› oldu¤u idi.
Hatta en çok sonsuz tane olup olmad›klar› me-
rak ediliyordu. Sonralar›, M.Ö. 300 civarlar›n-

da Öklid bu tart›flmalar› sona erdirmek ad›na
matematik tarihinin en eski ve zarif ispatlar›n-
dan birisini vererek “sonsuz tane asal say›
vard›r” kestirimini ispatlad›.  Ayn› zamanda
Öklid’in bu çal›flmas› fl›kl›¤›yla da bugün hala
çeliflki ile ispat örneklerinin gözdelerindendir.
Öklid mükemmel say›lar konusuna da katk›da
bulunup “2n – 1 asal ise 2n-1(2n - 1) bir mükem-
mel say›d›r” ifadesinin ispat›n› verdi. Euler’in
1747’de ispatlad›¤› “her mükemmel çift say›
2n-1(2n - 1) biçimdedir” ifadesiyle bu say›lar,
üzerlerindeki ilgiyi mükemmel tek say›lara
kapt›rd›lar. Çünkü bugün ne bir mükemmel
tek say› bulunabildi ne de böyle bir say›n›n va-
rolmad›¤› ispatlanabildi. Bilinen flu ki, böyle
bir say› varsa 10300’den büyüktür di¤er bir de-
yiflle 300’den fazla basama¤a sahiptir.

Eratosthenes’in kalburu
Öklid’in ard›ndan Yunanl› Eratosthenes

M.Ö. 200 s›ralar›nda kendi ad›n› verdi¤i bir
algoritma ile asal say›lar› listelemeye çal›flt›.
Bu algoritma için flu teoremi kullan›r›z.

“d bileflik (asal olmayan) bir say› olsun, o
zaman d’nin hiçbir asal çarpan›   √d’den bü-
yük olamaz”

Örne¤in 64’den küçük asallar› m› listele-
yeceksiniz. √64=8 öyleyse asal çarpanlar:
2,3,5 ve 7 olabilir. 1’den 64’e kadar olan say›-
lar› yaz›n ve bu dört say›n›n katlar›n›n üstü-
nü çizin geriye 64’den küçük asallar kalacak-
t›r. Çünkü teoreme göre 64 ve 64’den küçük
say›lar ancak 2,3,5 ve 7 asal çarpanlar›na sa-
hip olabilir; de¤ilse de zaten asald›r. Eleme
yöntemi kullan›ld›¤› için bu yönteme Eratost-
henes’in kalburu ad› verilir.

Asal Say› Teorem‹
ve Öncesi

Asal Say›lar-I
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Karanl›k Y›llar…
‹lginçtir ki ilgiyi sürekli üzerinde tutabi-

len bir konu olmas›na ra¤men 17. yüzy›la ka-
dar asallar cephesinde pek bir geliflme olmad›.
Matematikçilerin karanl›k y›llar ad›n› verdikle-
ri ve bilgisayar›n hayalinin bile kurulamad›¤›
bu y›llarda asal say›larla u¤raflmak biraz zor,
biraz da hatalarla dolu oldu. Do¤ru oldu¤u
düflünülen san›lar ortaya at›ld› ama bunlar›n
yanl›fl oldu¤unun anlafl›lmas› y›llar hatta yüz-
y›llar ald›. Örne¤in insanlar bir süre n2 - n +
41 polinomunun daima asal say› üreten bir
formül oldu¤una inand›lar ve asallara karfl›
hakl› bir zafer kazand›klar›n› düflünerek bir
süre de olsa rahat uyku uyudular ta ki birisi-
nin akl›na formüle 41 koymak gelene kadar.
0 ve 40 aras› n de¤erleri için sürekli asal üre-
ten bu formül 41’de aç›kça görülüyor ki 412

halini alarak asal bir de¤er vermiyor. Bugün
cevab› aranan di¤er bir soru da flu: acaba bu
ve bunun gibi 0 ≤ n ≤ 79 için sürekli asal ve-

ren n2 - 79 n + 1601 formülü verilen n de-
¤erleri için sonsuz tane asal say› üretebilir mi?

Fermat Asallar›
17. yüzy›lda amatör matematikçi ünvan›

ile bilinen Fermat asal say›lar konusuna olduk-
ça önemli katk›larda bulundu. Bu katk›lar ara-
s›nda do¤ru oldu¤unu iddia edip ispatlayama-

d›¤› kestirimler de vard›. Örne¤in biçi-
mindeki say›lar›n her n do¤al say›s› için bir
asal verdi¤ini iddia etti. Bu biçimdeki say›lara
Fermat say›lar› asal olanlara da Fermat asalla-
r› denir. Gerçekten de 5’e kadar tüm do¤al sa-
y›lar için asal de¤er veren ifadenin yanl›fl oldu-
¤u ancak 100 y›ldan fazla zaman sonra anlafl›-
labildi. n=5 için 232 + 1 = 4294967297 say›s›-
n›n 641 ile bölündü¤ünün fark›na varansa yi-
ne  Euler oldu. Bugün ispat› yap›lmas› bekle-
nen önermelerden bir di¤eriyse “Fermat asalla-
r› sonlu tanedir” kestirimi. Bu ifadenin en güç-
lü gerekçesiyse flimdiye kadar sadece 5 tane
Fermat asal›n›n bulunmas›d›r(0 ≤n ≤4)

Mersenne say›lar›
Fermat’›n s›kça fikir al›flveriflinde bulundu-

¤u ça¤dafl› Mersenne de 2n – 1 fleklindeki say›-
lar üzerinde çal›fl›yordu. Mersenne say›lar› (Mn)

ad› verilen bu say›lar›n bafllang›çta n asal oldu-
¤unda asal de¤er verdi¤i düflünüldü. Gerçekten
de n=11’e kadar do¤ru çal›flan fikir 11’de asal
olmayan bir de¤er al›nca bu düflüncenin de yan-
l›fl oldu¤u anlafl›labildi ama 2n – 1’in asal olma-
s› için n’nin asal olmas› gerekti¤i flart›  do¤ru-
dur. Yine de matematikçiler bu say›lar›n peflini
b›rakmad›. Sonsuz tane olup olmad›klar› hala
merak edilen Mersenne say›lar›n›n 41.si geçti¤i-
miz May›s ay›nda elde edildi. Sonuçsa
224.036.583-1 fleklinde 7 235 233 basamakl› bir
say›!

Analitik Say›lar Kuram›
18. yüzy›la gelindi¤inde Euler asal say›

çal›flmalar›na h›z verecek çok önemli bir nok-
tay› fark etti. Yeni yeni ortaya ç›k›p geliflen

analiz dal›n›n üretti¤i yöntemler (limit-türev-
integral)  say›lar kuram›nda kullan›labilirdi.
Böylece Analitik Say›lar Kuram› ad› verilen
matematik dal› geliflmeye koyuldu. Asallara
iliflkin bilgilerin gün ›fl›¤›na ç›kmas›nda flüp-
hesiz sonsuz küçükler hesab›n›n katk›s› ve
kazand›rd›¤› h›z göz ard› edilemez. Belki de
kimi sorular›n cevaplar›n›n hala bulunmama-
s›, tekniklerin yeterli olmamas›ndan kaynak-
lan›yordu.

Goldbach Kestirimi
1742’de Goldbach, Euler’e yazd›¤› bir

mektupta “2’den büyük her çift say›, iki asal
say›n›n toplam› fleklinde ifade edilebilir” öner-
mesinin, ya do¤ru oldu¤unu ispatlamas›n› ya
da bunu sa¤lamayan bir örnek göstererek
yanl›fl oldu¤unu ispatlamas›n› istedi. Gold-
bach kestirimi  olarak bilinen bu hipotezle
asal say›lar dünyas›na yeni bir heyecan geldi.
2’den bafllayarak her çift say›ya 3 say›s› (ki bu
bir asal say›) ekleyerek tek say›lar kümesi el-
de edilebildi¤ine göre (örne¤in:5=2+3; 7=4+3;
9=6+3...) her çift say› 2 asal say›n›n toplam›
ise her tek say› da 3 asal say›n›n toplam›d›r
denilebilir. Bu ifade de zay›f (ya da tek) Gold-
bach kestirimi olarak bilinir.  Üzerinden 250
y›l geçmesine ra¤men hala ispatlanamayan
bu iki ifadeden tek say›larla ilgili olan› olduk-
ça yol kat etmifltir. 

Da¤›n›k Asallarda bir
Düzen 

Matematikte özellikle do¤al say›larla çal›-
fl›rken bir genelleme yapmak isterseniz önce
elinizdeki ifllemin ilk birkaç örnek için nas›l
sonuçlar verdi¤ine bakar sonra bunlardaki
benzerlikleri kullanarak geneleme yoluna gi-
dersiniz. fiayet flanl›ysan›z formül hemen göz
k›rp›verir. Son olarak da bu iddiay› ispatlama-
ya çal›fl›rs›n›z. Ama u¤raflt›¤›n›z, asal say›lar
gibi da¤›n›k, düzeni olmayan, genellemeye
vurulmay› asla sevmeyen bir konuysa ifliniz
biraz zordur, aritmetik kurallar yeterli olma-
yabilir. Ortaya ç›kt›klar›ndan beri ak›llar›
meflgul eden “verilen bir say›dan küçük kaç
tane asal say› vard›r” sorusu bu da¤›n›kl›k ne-
deniyle cevaplanmas› kolay bir soru de¤ildir.
10’dan küçük 4 asal; 100’den küçük 25 asal;
10000’den küçük 168 asal vard›r. Daha da il-
ginci 10000000’den 100 say› öncesine kadar
9 asala rastlars›n›z, oysa ki 10000000’den
100 sonras›na geldi¤inizde sadece 2 asal sa-
yabilmiflsinizdir. Kim bilir belki bu düzensiz-
likte de bir düzen vard›r? 

Bir Dahi…
Bilim dünyas›nda ad› dahiler listesinde

yer alan Carl Friedrich Gauss’un yaklafl›k
3000000 asal say›p bunlar›n tablosunu yapt›-
¤› bilinir. Gauss kademe kademe 102,000’den
küçük asallar›n miktarlar›n› listeledi¤i tablo-
da asal say›lar›n da¤›l›m›n› iliflkin bir düzen
fark etti¤inde henüz sadece 15 yafl›ndayd›.
Ad› geçen bu düzeni anlayabilmek için konu-
ya biraz daha yak›ndan bakal›m: 

Matematikçiler ππ ((xx))  fonksiyonunu x say›-
s›na eflit ve ondan küçük asallar›n miktar› ola-
rak matemati¤e tan›flt›rd›lar. Gauss yapt›¤› ça-
l›flmada x ile ππ ((xx))  aras›ndaki oran› inceledi:

Tablonun yorumu flöyleydi: ilk 10 say›da
her 2,5 say›dan 1’i asalken, ilk 100 say›da her
4 tanesinden 1’i asald›. Burada cevaplanmas›
gereken soru  2,5 – 4 – 6 - 8,1 - 10,4 diye ar-
t›fl gösteren bu say›lar›n x ile aras›nda nas›l
bir iliflki vard›? 15 yafl›nda bu say›lar aras›n-
daki ba¤lant›n›n x say›s›n›n e taban›ndaki lo-
garitmas›yla benzerlik gösterdi¤ini fark ede-
bilen bir insan›n dahi ünvan›n› almas›ndan
do¤al bir fley olmasa gerek. Gauss’un söyledi-
¤i; verilen bir n say›s›dan küçük asallar›n mik-
tar› yaklafl›k n/log(n) kadard›r ve say› büyü-
dükçe bu yaklafl›m daha az hata verecektir.
Fakat Gauss bu çal›flmas›n› hiç yay›nlamad›.
Birkaç y›l sonra Frans›z matematikçi Adrien
Marie Legendre bu hipotezi ortaya att› ama
kendisi de ispat›n› yapmad›.

Asal Say› Teoremi

Legendre’nin verdi¤i hipotez teorem ola-
bilmek için 100 y›l bekledi. 1896’da ayr› ayr›
C. de la Vallee Poussin ve Jacques Hadamard
taraf›ndan ispat› verilen teoremin say›lar ku-
ram›ndaki en önemli geliflmelerden birisi ol-
du¤u herhalde “asal say› teoremi” ad›n› alma-
s›ndan da anlafl›l›yor. 

Daha Verimli 
Yaklafl›mlar

Matematikçiler bundan sonra daha yak›n
sonuç veren yaklafl›mlar üzerine çal›flt›. Yak-
lafl›mlar gelifltirildikçe formül de bir o kadar
geniflledi. Örne¤in 

R(n) = 1 + ∞ϒ
k=1 1/kζ(k+1) (log n)k /k!

Buradaki Riemann Zeta Fonksiyonu ifa-
de eden ζ(z) = 1 + 1/2z + 1/3z + 1/4z + ....
fleklindedir. 

Asal say›lara iliflkin bilgiler burada sona
ermedi¤i gibi daha bahsetmedi¤imiz pek çok
ünlü kestirim de var. Örne¤in n2 ve (n+1)2

aras›nda daima bir asal var m›d›r? Ya da ikiz
asallar yani aralar›ndaki fark 2 olan asallar
sonsuz tane midir? Gibi pek çok soru cevap-
lanmay› beklemektedir. ‹nsanlar›n yüzy›llard›r
herhangi bir karfl›l›k beklemeden u¤raflt›¤›
asallar›n 20. yüzy›lda nas›l geliflmeler kaydet-
ti¤ini bir sonraki say›m›za b›rak›yoruz. Asal
say›lar›n teknolojiye sundu¤u uygulamalar› da
yine bir sonra ki yaz›m›zda bulabilirsiniz.

N i l ü f e r  K a r a d a ¤
karada¤nilufer@yahoo.com
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R a fl i t  G ü r d i l e k

Fields Madalyalar›, 
Bütünlük Arayanlara 

Matematik alan›nda en büyük ödül
olan ve her dört y›lda bir 40 yafl›n al-
t›ndaki araflt›rmac›lara verilen Fields
Madalyalar›, geçti¤imiz ay Beijing’de
(Pekin) Uluslararas› Matematikçiler
Kongresi’nin aç›l›fl töreninde Fransa
‹leri Bilimsel Araflt›rmalar  Enstitü-
sü’nden Laurent Lafforgue ile, Prince-
ton Üniversitesi ‹leri Araflt›rmalar Ens-
titüsü’nden Vladimir Voevodsky’e ve-
rildi. Geleneksel olarak Field Madalya-
lar› ile birlikte bilgisayar alan›nda veri-
len Rolf Nevanlinna Ödülü de Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü’nden
(MIT) bilgi kuramc›s› Madhu Sudan’a
verildi. Laffourge (35), Langlands
Program› denen ve 1967’de Prince-
ton’dan Robert Langlands taraf›ndan
matemati¤in farkl› iki dal› aras›ndaki
iliflkiyi göstermek için bafllat›lan çal›fl-

malara katk›s› nedeniyle ödüllendiril-
di. Langlands, otomorfik biçimlerle,
Galois temsilleri diye tan›nan farkl›
matematik alanlar›n›n asl›nda yak›n-
dan iliflkili oldu¤unu savunmaktayd›.
Otomorfik biçimler, biçimleri çeflitli
yollarla de¤ifltirilebilen, ancak bafllan-
g›çtaki özelliklerini koruyan matema-
tiksel yap›lar. Galois temsilleriyse,
denklem çözümleri aras›ndaki iliflkileri
ortaya koyuyor. Lafforgue’ya ödülü
kazand›ran, iki y›l önce fonksiyon
alanlar› denen genifl bir s›n›f yap› için
Langlnads varsay›m›n›n do¤rulu¤unu
kan›tlamas›. 
Voevodsky (36) ise madalyas›n›, uzay-
daki biçimleri inceleyen topoloji ile,
soyut matematiksel ifllemler ve simetri-
leri inceleyen cebir aras›ndaki iliflkileri

ortaya koymas›yla ald›. Daha önce de
matematikçiler, bu iki ayr› alan için
ortak bir dil gelifltirmifller, ancak baz›
alanlar birbirleriyle “konuflturulama-
m›flt›”. 1970 y›l›ndaysa matematikçi
John Milnor böyle “iletiflimsiz” iki ala-
n›n, Galois kohomolojisi ve K-teorisi
diye bilinen farkl› cinsten yüzeylerin
özelliklerini aç›klayan yollar›n, asl›nda
birbirleriyle ba¤›nt›l› oldu¤unu öngö-
ren bir varsay›m gelifltirmiflti.  Milnor
Varsay›m›, Voevodsky onu çözmek
için 1996 y›l›nda özel matematiksel
araçlar gelifltirinceye kadar bu alanda-
ki en büyük matematik problemi ola-
rak kald›. Madhu Sudan (36) ise Rolf
Nevanlinna Ödülü’nü, matematiksel is-
pat kavram› üzerindeki çal›flmalar›yla
ald›. Kabul gören biçimiyle ispat, biri

Matematik

3
113

7

Hintli Ekipten Kolay
Asal Say›lar Testi  

Asal say›lar, matemati¤in kuzu postu-
na bürünmüfl kurtlar›. ‹lk bak›flta bun-
lar› saptamak kolay gibi görünüyor.
Alt taraf›, yaln›zca kendilerine ve 1’e
bölünebilen say›lar. Say› birkaç haneli
olunca asal olup olmad›¤›n› kafadan
hesaplayabiliyorsunuz. Birkaç hane
daha koyunca ka¤›t-kalem imdad›n›za
yetifliyor. 9-10 haneli olunca, basit bir
ev bilgisayar› iflinizi görür. Peki ama
say›n›n uzunlu¤u binlerce hane tutu-
yorsa? Art›k bu, süperbilgisayarlar›n
yetki alan›na giriyor. Çünkü, say›y› da-
ha küçük say›lar›n bölüp bölmedi¤ini
kontrol etmek için tüm say›lar› teker
teker denemek gerekiyor. Bu da ina-

n›lmaz uzunlukta zaman al›yor.  Son
y›llarda kuramc›lar, bu ifli kolaylaflt›ra-
cak baz› logaritmalar gelifltirdiler,
ama bunlar›n gerçekten ifle yaray›p
yaramad›¤›n› belirlemek de uzun za-
man al›yor. 
fiimdiyse, Hindistan Teknoloji Enstitü-
sü’nden üç bilgisayar uzman›, asal sa-
y› bilmecesine kesin çözüm getirecek
bir algoritma gelifltirmifl bulunuyorlar.
Üstelik çözümün basitli¤i, say› kuram-
c›lar›na parmak ›s›rtt›r›yor. Alana ha-
kim olan duygu flöyle özetlenebilir:
“Biz bunu flimdiye kadar nas›l göre-
medik?” Profesör Manindra Agrawal
ile, ö¤rencileri Neeraj Kayal ve Nitin
Saxena’n›n gelifltirdikleri yöntem,
asall›k testi için bir “polinomiyel za-
man” algoritmas›. Anlam›, N-haneli
herhangi bir say›y› al›p, asal olup ol-

mad›¤›n›  N’nin belli bir üstüyle s›n›rl›
bir ifllem zaman› sonunda verebilmesi.
Hint ekibinin gelifltirdi¤i algoritmada
bu zaman N12. Polinomiyel zaman, bil-
gisayar biliminde etkinli¤in ölçütü. ‹fl-
lem süresi polinomiyel zaman› aflan
(2N örne¤inde oldu¤u gibi) algoritma-
lar, en h›zl› bilgisayarlar› bile k›sa sü-
re içinde yavafllat›yor. 
Öteki ça¤dafl asal say› testleri gibi ye-
ni algoritma da, Frans›z matematikçi
Pierre de Fermat’n›n 17. yüzy›lda kefl-
fetti¤i bir say› kuram› olgusuna daya-
n›yor:  E¤er n bir asal say›ysa, an –
a’y›, a‘n›n de¤eri ne olursa olsun, tam
say› olarak bölmesi gerekir.  Fer-
mat’n›n testi, bir n say›s›n›n asal ol-
mad›¤›n›, faktörlerini bulmaya gerek
olmaks›z›n kan›tlama olana¤› sa¤l›yor.
Örne¤in, 29 – 2 = 510, 9 taraf›ndan
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ötekine çok kesin ç›kars›nma kuralla-
r›yla ba¤l› bir dizi mant›ki aç›klama.
Aç›klamalar do¤ruysa ve birbirleri
aras›ndaki iliflki kurallara uygunsa,
ispat geçerli; de¤ilse, geçersiz oluyor.
Sudan’›n yapt›¤› bu kesin siyah-beyaz
ayr›l›¤›, gri tonlar ekleyerek yumuflat-
mak. Getirdi¤i yeni yaklafl›mla bir
matematikçi, teorik olarak bir ispat›n
do¤ruluk “olas›l›¤›n›” tartabiliyor.
Çünkü Sudan’›n modelinde, geçerli
ispatlar tüm mant›ki aç›klamalar›n
oluflturdu¤u bir soyut uzayda gezi-
nen noktalar.  Mant›ki aç›klamalar›n
bu soyut uzay›nda da “uzakl›k”  kav-
ram›, t›pk› bildi¤imiz geometrik uzay-
daki gibi anlam tafl›yor. Sudan, man-
t›ki uzakl›k kavram›n›n, olas› bir is-
pat›n gerçe¤e ne kadar yak›n ya da
uzak oldu¤unun ölçülmesine
yarayaca¤›n› ilk keflfedenlerden. “Bu
yöntemle bir ispat›n kesin do¤ru ol-
du¤unu, do¤ruya yak›n oldu¤unu ve
yeniden biçimlendirilerek tam do¤ru
haline getirilece¤ini, ya da tamir
kabul etmez biçimde do¤ruluktan
uzak oldu¤unu belirleyebilirsiniz”
diyor. Kavram, otomatik ispat kontrol
ayg›tlar›n› gündeme getirmiyorsa da
Sudan’a bilgisayar biliminin en çet-
refil sorunu olan P = NP probleminin
çözümü yolunda ilerleme sa¤lama
olana¤› vermifl. 

Science, 23 A¤ustos 2002
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Atomalt› dünyadaki etkileflimleri, yani
atom çekirdekleri içindeki temel parçac›k-
lar› bir arada tutan fliddetli çekirdek kuv-
vetiyle, çekirdeklerle elektronlar› ba¤lay›p
atomu bir arada tutan, ayn› zananda da
atomlar›n bozunmas›n› sa¤layan  elektro-
zay›f kuvveti, bu kuvvetlerin mekanizma-
lar›yla arac› parçac›klar› aç›klayan Stan-
dart Model, giderek s›klaflan s›navlardan
geçerken zorlanmaya bafllad›. Model, son
iki s›navdan birini atlatm›fl görünürken,
ikincisinde yarg›çlar s›n›f geçme notunu
vermekte karars›z. Model için iyi haber,
“yük efllenikli¤i” (Charge Parity ya da
CP) ihlali ile ilgili. Son deneylerin sonuç-
lar›na göre Standart Model bu konuda s›-
n›f› geçti. CP ihlali, yaflam›m›z›, hatta tüm
evreni borçlu oldu¤umuz bir olgu. CP,
k›saca madde parçac›klar›yla, karfl›tlar›
olan antimadde ya da karfl›madde parça-
c›klar› aras›nda ters ama eflit elektrik
yükleri bulunmas› anlam›na geliyor. Ör-
ne¤in, (–) elektrik yüklü elektronun kar-
fl›maddesi, (+) elektrik yükü tafl›yan pozit-
ron. Madde ve Karfl›madde biraraya gel-
diklerinde birbirlerini yok ediyorlar. Bü-
yük Patlama’da maddeyle karfl›maddenin
birlikte ve ayn› miktarda yarat›ld›¤› düflü-
nülüyor. Bunlar›n birbirlerini hemen yok
etmesi gerekti¤ine göre, demek ki mad-
de, karfl›maddeye galebe çalm›fl ve tüm
evreni oluflturan madde, iflte bu küçük
art›ktan oluflmufl. Bu durumda madde ve
karfl›madde aras›ndaki yük efllenikli¤inin
ihlal edilmifl olmas› gerekiyor. Bilimadam-
lar› da y›llard›r bu ihlalin kan›tlar›n› labo-
ratuvar deneylerinde elde etmeye çal›fl-
maktayd›lar. Fizikçiler, uzun y›llar mad-
deyle karfl› madde aras›nda bir “ayna si-
metrisi” bulundu¤una inand›lar. Yani,
elektrik yükleri d›fl›nda parçac›klar›n
özellikleri ayn› olmal›yd›. Yani elektrik
yükü tersine çevrildi¤inde bir pozitronun,
bir elektron gibi davranmas› gerekirdi.
Bu simetri, fliddetli çekirdek etkileflimle-
rinde ve elektromanyetik etkileflimde ge-

çerlili¤ini korumakla birlikte, parçac›kla-
r›n bozunmas›na yol açan zay›f etkilefli-
min her zaman bu simetriyi yans›tmad›¤›
gözlendi. 1964’te yap›lan bir deney ilk
kez bu CP ihlalini ortaya koydu. Mezon-
lar, bir kuarkla, farkl› çeflnide bir antiku-
ark›n bir araya gelmesiyle çok k›sa bir
süre için var olabilen parçac›klar. Deney-
de, mezonlar›n kaon adl› küçük kütleli
bir türünün, zaman zaman antikaona dö-
nüfltü¤ü gözlendi. Ancak bir antikaonun,
kaona dönüflmesinin, 500 kez daha serek
gerçekleflti¤i de belirlendi. Yani, ayna mo-
delinde öngörüldü¤ünün aksine, madde
yönünde bir e¤ilim bulunuyordu. Ancak,
bu ihlalin kesin ölçüsünün belirlenmesi
için deneylerin,  mezonlar›n ölçüme daha
uygun B-mezon denen daha a¤›r bir tü-
rüyle tekrarlanmas› gerekiyordu. Bunun
için de ABD’deki Stanford Do¤rusal H›z-
land›r›c› Merkezi (SLAC) ile, Japonya’da-
ki Yüksek Enerji  H›zland›r›c› Araflt›rma
Kurumu (KEK)’te elektron ve pozitronla-
r› çarp›flt›rarak B-mezonu üreten “fabri-
kalar” oluflturuldu ve bunlarla deneyler
bafllat›ld›. Deneylerde, B-mezonlar›yla,
karfl›parçac›klar› olan anti B-mezonlar›n
(B-bar olarak da adland›r›l›yor) varolduk-
lar› saniyenin trilyonda biri kadar süre
içindeki davran›fllar› aras›ndaki fark ince-
leniyor. Deneylerin, CP ihlalini do¤-
rulayan ilk sonuçlar› 2001 y›l›n›n tem-
muz ay›nda aç›klanm›flt›. Ancak 88 mil-
yon olay› kapsayan üç y›ll›k çal›flmalar›n
sonucu, geçti¤imiz temmuz sonunda
aç›kland›. Sonuç, Standart Model’in ön-
gördü¤ü de¤eri do¤ruluyor: Sine 2 Beta
diye de adland›r›lan  CP ihlalinin kesin
de¤eri O,74 ± 0,07. Ancak bu de¤er, tek
bafl›na maddenin nas›l karfl› maddeye üs-
tün geldi¤ini aç›klam›yor. Araflt›rmac›lara
göre “evrende y›ld›zlara, gökadalara ve
canl›lara dönüflen bir madde fazlas›n›n
ortaya ç›kmas› için, CP ihlalinin d›fl›nda
baflka bir fley daha gerçekleflmifl olmal›”.

http://www.slac.stanford.edu/slac/media-info/20020723/sine2b.html

tamsay› olarak bölünemiyor.  Dola-
y›s›yla 9, bir asal say› olamaz.  Ne
yaz›k ki baz› bileflik (asal olmayan)
say›lar da an – a’y› tam say› olarak
(küsurats›z) bölebiliyor. Dolay›s›yla
bilgisayarlarda bu türden “sahte
pozitif” asal say› belirlemelerini
ay›klamak gerek. Bu ifli baflarmak
için Hintli ekip, Fermat’n›nkinden
biraz daha karmafl›k, ama gene de
oldukça basit bir test gelifltirmifl. Al-
goritma, birkaç basit koflulu yerine
getiren say› çiftlerini ar›yor. E¤er
tarama baflar›l› sonuç verirse,  n
bileflik bir say›; sonuç baflar›s›zsa,
say› asal . S›nav›n çekici yan›,
taraman›n yaln›zca küçük bir grup
say› için s›n›rland›r›labilmesi. 
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R a fl i t  G ü r d i l e k

Fields Madalyalar›, 
Bütünlük Arayanlara 

Matematik alan›nda en büyük ödül
olan ve her dört y›lda bir 40 yafl›n al-
t›ndaki araflt›rmac›lara verilen Fields
Madalyalar›, geçti¤imiz ay Beijing’de
(Pekin) Uluslararas› Matematikçiler
Kongresi’nin aç›l›fl töreninde Fransa
‹leri Bilimsel Araflt›rmalar  Enstitü-
sü’nden Laurent Lafforgue ile, Prince-
ton Üniversitesi ‹leri Araflt›rmalar Ens-
titüsü’nden Vladimir Voevodsky’e ve-
rildi. Geleneksel olarak Field Madalya-
lar› ile birlikte bilgisayar alan›nda veri-
len Rolf Nevanlinna Ödülü de Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü’nden
(MIT) bilgi kuramc›s› Madhu Sudan’a
verildi. Laffourge (35), Langlands
Program› denen ve 1967’de Prince-
ton’dan Robert Langlands taraf›ndan
matemati¤in farkl› iki dal› aras›ndaki
iliflkiyi göstermek için bafllat›lan çal›fl-

malara katk›s› nedeniyle ödüllendiril-
di. Langlands, otomorfik biçimlerle,
Galois temsilleri diye tan›nan farkl›
matematik alanlar›n›n asl›nda yak›n-
dan iliflkili oldu¤unu savunmaktayd›.
Otomorfik biçimler, biçimleri çeflitli
yollarla de¤ifltirilebilen, ancak bafllan-
g›çtaki özelliklerini koruyan matema-
tiksel yap›lar. Galois temsilleriyse,
denklem çözümleri aras›ndaki iliflkileri
ortaya koyuyor. Lafforgue’ya ödülü
kazand›ran, iki y›l önce fonksiyon
alanlar› denen genifl bir s›n›f yap› için
Langlnads varsay›m›n›n do¤rulu¤unu
kan›tlamas›. 
Voevodsky (36) ise madalyas›n›, uzay-
daki biçimleri inceleyen topoloji ile,
soyut matematiksel ifllemler ve simetri-
leri inceleyen cebir aras›ndaki iliflkileri

ortaya koymas›yla ald›. Daha önce de
matematikçiler, bu iki ayr› alan için
ortak bir dil gelifltirmifller, ancak baz›
alanlar birbirleriyle “konuflturulama-
m›flt›”. 1970 y›l›ndaysa matematikçi
John Milnor böyle “iletiflimsiz” iki ala-
n›n, Galois kohomolojisi ve K-teorisi
diye bilinen farkl› cinsten yüzeylerin
özelliklerini aç›klayan yollar›n, asl›nda
birbirleriyle ba¤›nt›l› oldu¤unu öngö-
ren bir varsay›m gelifltirmiflti.  Milnor
Varsay›m›, Voevodsky onu çözmek
için 1996 y›l›nda özel matematiksel
araçlar gelifltirinceye kadar bu alanda-
ki en büyük matematik problemi ola-
rak kald›. Madhu Sudan (36) ise Rolf
Nevanlinna Ödülü’nü, matematiksel is-
pat kavram› üzerindeki çal›flmalar›yla
ald›. Kabul gören biçimiyle ispat, biri

Matematik
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Hintli Ekipten Kolay
Asal Say›lar Testi  

Asal say›lar, matemati¤in kuzu postu-
na bürünmüfl kurtlar›. ‹lk bak›flta bun-
lar› saptamak kolay gibi görünüyor.
Alt taraf›, yaln›zca kendilerine ve 1’e
bölünebilen say›lar. Say› birkaç haneli
olunca asal olup olmad›¤›n› kafadan
hesaplayabiliyorsunuz. Birkaç hane
daha koyunca ka¤›t-kalem imdad›n›za
yetifliyor. 9-10 haneli olunca, basit bir
ev bilgisayar› iflinizi görür. Peki ama
say›n›n uzunlu¤u binlerce hane tutu-
yorsa? Art›k bu, süperbilgisayarlar›n
yetki alan›na giriyor. Çünkü, say›y› da-
ha küçük say›lar›n bölüp bölmedi¤ini
kontrol etmek için tüm say›lar› teker
teker denemek gerekiyor. Bu da ina-

n›lmaz uzunlukta zaman al›yor.  Son
y›llarda kuramc›lar, bu ifli kolaylaflt›ra-
cak baz› logaritmalar gelifltirdiler,
ama bunlar›n gerçekten ifle yaray›p
yaramad›¤›n› belirlemek de uzun za-
man al›yor. 
fiimdiyse, Hindistan Teknoloji Enstitü-
sü’nden üç bilgisayar uzman›, asal sa-
y› bilmecesine kesin çözüm getirecek
bir algoritma gelifltirmifl bulunuyorlar.
Üstelik çözümün basitli¤i, say› kuram-
c›lar›na parmak ›s›rtt›r›yor. Alana ha-
kim olan duygu flöyle özetlenebilir:
“Biz bunu flimdiye kadar nas›l göre-
medik?” Profesör Manindra Agrawal
ile, ö¤rencileri Neeraj Kayal ve Nitin
Saxena’n›n gelifltirdikleri yöntem,
asall›k testi için bir “polinomiyel za-
man” algoritmas›. Anlam›, N-haneli
herhangi bir say›y› al›p, asal olup ol-

mad›¤›n›  N’nin belli bir üstüyle s›n›rl›
bir ifllem zaman› sonunda verebilmesi.
Hint ekibinin gelifltirdi¤i algoritmada
bu zaman N12. Polinomiyel zaman, bil-
gisayar biliminde etkinli¤in ölçütü. ‹fl-
lem süresi polinomiyel zaman› aflan
(2N örne¤inde oldu¤u gibi) algoritma-
lar, en h›zl› bilgisayarlar› bile k›sa sü-
re içinde yavafllat›yor. 
Öteki ça¤dafl asal say› testleri gibi ye-
ni algoritma da, Frans›z matematikçi
Pierre de Fermat’n›n 17. yüzy›lda kefl-
fetti¤i bir say› kuram› olgusuna daya-
n›yor:  E¤er n bir asal say›ysa, an –
a’y›, a‘n›n de¤eri ne olursa olsun, tam
say› olarak bölmesi gerekir.  Fer-
mat’n›n testi, bir n say›s›n›n asal ol-
mad›¤›n›, faktörlerini bulmaya gerek
olmaks›z›n kan›tlama olana¤› sa¤l›yor.
Örne¤in, 29 – 2 = 510, 9 taraf›ndan
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ötekine çok kesin ç›kars›nma kuralla-
r›yla ba¤l› bir dizi mant›ki aç›klama.
Aç›klamalar do¤ruysa ve birbirleri
aras›ndaki iliflki kurallara uygunsa,
ispat geçerli; de¤ilse, geçersiz oluyor.
Sudan’›n yapt›¤› bu kesin siyah-beyaz
ayr›l›¤›, gri tonlar ekleyerek yumuflat-
mak. Getirdi¤i yeni yaklafl›mla bir
matematikçi, teorik olarak bir ispat›n
do¤ruluk “olas›l›¤›n›” tartabiliyor.
Çünkü Sudan’›n modelinde, geçerli
ispatlar tüm mant›ki aç›klamalar›n
oluflturdu¤u bir soyut uzayda gezi-
nen noktalar.  Mant›ki aç›klamalar›n
bu soyut uzay›nda da “uzakl›k”  kav-
ram›, t›pk› bildi¤imiz geometrik uzay-
daki gibi anlam tafl›yor. Sudan, man-
t›ki uzakl›k kavram›n›n, olas› bir is-
pat›n gerçe¤e ne kadar yak›n ya da
uzak oldu¤unun ölçülmesine
yarayaca¤›n› ilk keflfedenlerden. “Bu
yöntemle bir ispat›n kesin do¤ru ol-
du¤unu, do¤ruya yak›n oldu¤unu ve
yeniden biçimlendirilerek tam do¤ru
haline getirilece¤ini, ya da tamir
kabul etmez biçimde do¤ruluktan
uzak oldu¤unu belirleyebilirsiniz”
diyor. Kavram, otomatik ispat kontrol
ayg›tlar›n› gündeme getirmiyorsa da
Sudan’a bilgisayar biliminin en çet-
refil sorunu olan P = NP probleminin
çözümü yolunda ilerleme sa¤lama
olana¤› vermifl. 
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Atomalt› dünyadaki etkileflimleri, yani
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için deneylerin,  mezonlar›n ölçüme daha
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rüyle tekrarlanmas› gerekiyordu. Bunun
için de ABD’deki Stanford Do¤rusal H›z-
land›r›c› Merkezi (SLAC) ile, Japonya’da-
ki Yüksek Enerji  H›zland›r›c› Araflt›rma
Kurumu (KEK)’te elektron ve pozitronla-
r› çarp›flt›rarak B-mezonu üreten “fabri-
kalar” oluflturuldu ve bunlarla deneyler
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canl›lara dönüflen bir madde fazlas›n›n
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baflka bir fley daha gerçekleflmifl olmal›”.
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İngiliz matematikçisi ve gazetecisi
Robert Matthews, Teaching Statistics
(İstatistik Öğretimi) adlı derginin İlk-
bahar 1998 sayısında, Fiona Stone ile
birlikte yazdığı bir makalede sık görü-
len bir rastlantıyı inceledi: Doğum gü-
nümüzün başkalarının doğum günüyle
çakışması.

Doğum gününün aynı olmasından
aynı ayda ve günde doğmayı kastedi-
yoruz; aynı yılda doğmayı değil. Bir
odada en az kaç kişi olmalıdır ki iki ki-
şinin doğum gününün aynı olma olası-
lığı %50’nin üstünde olsun. İşi basit-
leştirmek için 29 Şubat’ı dikkate alma-
yalım. Bu durumda 365 farklı doğum
günü vardır. Ayrıca her doğum gününü
olasılığının da aynı olduğunu varsaya-
lım; aslında bu tam doğru değildir.
Çünkü yılın bazı zamanlarında daha
fazla doğum olur. Bunu da dikkate al-
mayalım; çünkü bu öğeler, analizi çok
daha karmaşık duruma getirir ve bun-
ları dikkate almamakla da sonuçta faz-
la bir değişme olmaz.

Peki, odada kaç kişi olmalı? İki yüz
mü? Araştırmacılar bu soruları Üniver-
site öğrencilerine sorduklarında, tah-
minlerin ortalaması 385 çıkıyor. Belli
ki bu popüler tahmin çok yüksektir;
çünkü odada 366 (29 Şubat dahil edi-
lirse 367) kişinin bulunmasıyla iki kişi-
nin aynı günde doğmuş olması garanti-
lenir. Aslında doğru yanıt çok daha kü-
çüktür: Yalnızca 23 kişi.

Bu gibi hasaplarda bir olayın  ger-
çekleşmemesi  olasılığını bulmak daha

k o l a y d ı r. Bir olayın “gerçekleşmesi”
olasılığını bulmak için, gerçekleşme-
mesi olasılığı 1’den çıkartılır. Örneğin
“en az iki kişinin aynı günde doğma-
mış olma” olasılığı nedir? Bir başka
deyişle, herkesin doğum gününün
farklı olma olasılığı nedir? Odada 1 ki-
şiyle işe başlayalım ve sonra her kere-
sinde odaya 1 kişi daha sokalım. Gru-
ba en son eklediğimiz kişinin doğum
gününün öncekilerden farklı olma ola-
sılığını hesaplayabiliriz. Odaya her gi-
ren kişiyle, doğum günlerinin farklı ol-
ma olasılığı sürekli azalır ve aynı olma
olasılığı da sürekli artar. En az iki kişi -
nin doğum günlerinin çakışması olası-

lığı sürekli artar. En az iki kişinin do-
ğum günlerinin çakışma olasılığının
%50’den fazla olması, bu olasılığın
1/2’den fazla olması demektir. İki kişi-
nin aynı günde doğmamış olmaları ola-
sılığı 1/2’nin altına düşünce, aynı gün-
de doğmuş olmaları olasılığı 1/2 nin
üstüne yükselir.

Odada tek kişi varsa (ona Alfred
diyelim) doğum günlerinin çakışma-
olasılığı yoktur; bu durumda doğum
günlerinin çakışmama olasılığı 1’dir.
Şimdi odaya Betty girmiştir. 365 do-
ğum günü olasıydı; fakat Alfred bun-
lardan birini kullanmıştır. Betty için
364 birbirinden farklı doğum günü
kalmıştır. O halde Alfred ile Betty’nin
farklı günlerde doğmaları olasılığı
364/365’tir. Odaya Carla girer.  Şimdi
kullanılmamış 363  doğum günü kal-
mıştır; Carla’nın Alferd ile Betty’den
farklı bir günde doğmuş olma olasılığı
363/365’tir. Bu üç kişinin doğum gün-
lerinin farklı olma olasılığı (364/365) x
(363/365)’tir.

Bir model oluşuyor gibi. Diogenes
odaya girince, doğum günlerinin farklı
olma olasılığı (364/365) x (363/365) x
(362/365)’tir. Genel olarak n kişi odaya
g i rdikten sonra n doğum gününün
farklı olma olasılığı (364/365)
( 3 6 3 / 3 6 5 ) x . . . x ( 3 6 5 - n + 1 ) / 3 6 5 ’t i r. Ya p a-
cağımız şey bu ifadede n’nin hangi de-
ğeri için bu çarpımın 1/2’nin altına dü-
şeceğini bulmaktır. Şekil 2’deki grafik
bu sonucu gösterir. Odada 22 kişi var-
ken hepsinin doğum günlerinin farklı
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Bu Ne Rastlantı!
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17 Aralık 26 Şubat

6 Eylül

Bir futbol maçında yer alan 23 kişiden (22
oyuncu+hakem) en az ikisinin doğum günle -
rinin aynı olma olasılığı % 50’nin üstündedir.



olma olasılığı  0.524, 23 kişi varken
0.493’tür. O halde odada 23 kişi varken
en az kişinin aynı doğum gününü pay-
laşması olasılığı 1- 0.493= 0.507’dir;
yani 1/2’den ya da %50’den fazladır.

Artık en az 23 kişi içeren bir toplu-
lukta en az kişinin aynı günde doğmuş
olduğuna dair bir iddiaya girebilirsiniz.
Uzun sürede sizin haklı çıkacağınız
kesindir. Odadakilerin sayısı ne kadar
fazlaysa iddiayı kazanma olasılığınız o
kadar büyüktür. Bu problemi çok kişi-
nin yanlış  çözme nedeni şudur: 23 ki-
şinin az olduğunu düşünürler. Yılda
365 gün var; nasıl olur da 23 kişiden
ikisinin doğum gününün aynı olma
olasılığı %50’den fazla olabilir diye dü-
şünürler. Evet, 23 sayısı küçük görü-
nürse de 23 kişiden 253 farklı çift oluş-
turulabilir. (Odada n kişi varsa, bu n
kişiden  nx(n-1)/2 çift oluşturulabilir.)
Doğum gününün aynı olması en az iki
kişi arasında olacağından 253 sayısı
23’ten çok daha önemlidir.

Matthews ve Stones bu sonuca
farklı bir yoldan vardılar. Bir futbol
maçında sahada 23 kişi vardır: her biri
11 oyuncudan ibaret iki takım ve bir
de hakem. O halde böyle bir grupta iki
kişinin doğum gününün aynı olma ola-
sılığı % 50’den fazladır. Bu yazarlar İn-
giltere’de 19 Nisan 1997’de oynanan
futbol maçlarında bu 23 kişilik grupla-
rın doğum günlerini araştırd ı l a r. 10
oyundan 6’sında en az iki kişinin do-
ğum günleri aynı, 4’ünde farklıydı.

Maçların ikisinde 2 çiftin doğum
günleri çakışıyordu: Liverpool-Manc-
hester United maçında
iki oyuncu 21 Ocak’ta
ve iki oyuncu da 1
A ğ u s t o s ’ta doğmuştu.
C h e l s e a - L e i c e s t e r
City maçında iki oyun-
cu 1 Kasım’da ve iki
oyuncu da 22 Aralık’ta
doğmuştu. Olasılık ku-
ramına göre 23 kişiden
iki çiftin aynı doğum
gününe sahip olmaları
olasılığı 0.111’dir; bu
nedenle her 9 maçtan
birinde bu duru m
meydana gelecektir.
Aynı günde doğmuş üç
çiftin bulunma olasılığı
0.018’dir ve 23 kişiden
üçünün aynı günde
doğmuş olmaları olası-

lığı 0.007’dir; bu nedenle her 143 maç-
tan birinde meydana gelir.

Şimdi biraz farklı bir soru: Sizinle
birlikte odada kaç kişi olmalıdır ki
bunlardan birinin sizinle aynı doğum
gününü paylaşma olasılığı %50’den
fazla olsun? Şöyle bir tahminde bulu-
nmuş olabilirsiniz: (364/2)+1=183.
H e rhalde şöyle düşünmüşsünüzdür:
Sizinkinden farklı 364 doğum günü
vardır ve 364’ün yarısından bir fazla
kişi, yani 183 kişi, odadaysa, bunlar-
dan birinin doğum gününün sizinkinin
aynısı olma olasılığı %50’den fazladır.
Fakat doğru yanıt 253’tür.

Daha önce kullandığımız yöntemi
kullanın:  ötekilerin doğum günlerinin
sizinkinin aynısı olmama olasılığını
bulup bunu 1’den çıkarın. Diyelim ki
odada bir tek siz varsınız ve sırasıyla
birer birer Alfred, Betty, Carla, Dioge-
nes vb. geliyor. Alfred’in doğum günü-
nün sizinkinden farklı olma olasılığı

364/365. Betty’nin doğum gününün si-
zinkinden farklı olma olasılığı 364/365.
Carla, Diogenes vb için aynı mantık.
Burada artık sizin dışınızdaki insanla-
rın, örneğin Alfred ile Carla’nın aynı
günde doğup doğmadığıyla ilgilenmi-
yoruz. Her gelenin sizinle aynı günde
doğup doğmadığıyla ilgileniyoruz. Bu
nedenle odaya n kişi girdikten sonra,
hepsinin sizinkinden farklı bir doğum
gününe sahip olmaları olasılığı
(364/365)n dir. Bu değerin 1/2’den az
olması için n’in alması gereken ilk de-
ğer n=253’tür; 

çünkü (364/365)253=0.499’dur.
Şunu da belirtelim ki, ikinci prob-

lemde yanıtın 253 kişi olmasıyla, bi-
rinci problemde 23 insandan 253 çift
o l u ş t u rulmasında aynı sayıların
(253’ün) çıkması tümüyle rastlantıdır;
matematik bakımından bir önemi
yoktur.

Bu hesaplar bize ne öğretir? Bazan
bize ilk bakışta olanaksızmış gibi gö-
züken şeyler ( burada 23 kişiden ikisi-
nin aynı günde doğmuş olmaları olası-
lığının % 50’den fazla oluşu) o kadar
da olanaksız olmayabilir. Bir futbol
maçı sırasında doğum günlerinin aynı
olduğu anlaşılan iki kişi, bu rastlantıyı
herhalde şaşkınlıkla karşılayacaklar ve
bu anıyı ömür boyu unutmayacaklar-
dır. Fakat bu 23 kişiden oluşturulabi-
lecek 252 diğer çift, doğum günlerinin
çakışmamasına hiç şaşmayacaklard ı r.
Çünkü biz beklenmedik rastlantıları
anımsarız; beklenmedik rastlantı sayıl-
mayan şeyleriyse dikkate almayız.

Böylece beklenmedik
rastlantılara olduğundan
fazla önem veririz.

Diyelim ki siz ve
eşiniz ıssız bir plajdası-
nız; karşıdan iki kişi ge-
liyor. Gelenleri merakla
izliyorsunuz. Bir bakı-
yorsunuz ki gelen mü-
dürünüzle yeni eşi; me-
ğer balayına çıkmışlar.
Bu beklenmedik  rast-
lantıyı herhalde hiç
unutmazdınız; ama aynı
karşılaşma iş yerinizde
olsaydı bunu unutur gi-
d e rdiniz. İşte beklen-
medik rastlantıların
önemi.

Scientific American, Haziran 1998
Çeviri: Selçuk Alsan
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Doğum günlerinin aynı olması olasılığı,
insan  sayısı 23’e çıkınca, % 50’yi aşar.

İnsan sayısı

Doğum günlerinin
aynı olmaması 
olasılığı

Doğum günlerinin
aynı olması olasılığı
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POINCARÉ

SANISI

T u r g u t  Ö n d e r *

YÜZ YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN 

PROBLEM

B‹L‹M veTEKN‹K

Geçti¤imiz y›l içinde Amerika Birleflik
Devletleri'nde Clay Matematik Enstitü-
sü, yeni bir biny›la girilmesi nedeniyle,
uzun y›llar çözülememifl yedi problemi,
biny›l›n problemleri olarak saptad› ve
her birinin çözümü için yüklü birer ödül
koydu. Bu problemlerden biri de,
1854-1912 y›llar› aras›nda  yaflam›fl
ünlü Frans›z matematikçi Henri Poinca-

ré taraf›ndan ortaya at›lan bir iddiaya
dayanan ve bugün "Poincaré San›s›" di-
ye adland›r›lan problemdi. Poincaré’nin
1904 y›l›nda ortaya att›¤› bu iddia, bu-
güne kadar ne kan›tlanabildi ne de çü-
rütülebildi. Bu san›n›n bugüne kadar
pek çok yanl›fl kan›t› ileri sürüldü;
onunla ilgili olarak pek çok yanl›fl "kar-
fl› örnek" ortaya at›ld›.



Matematikçileri bir as›rd›r u¤raflt›-
ran Poincaré San›s›'n›n, konunun uz-
man› olmayan ama matemati¤e biraz
ilgi duyanlar taraf›ndan da oldukça
kolay anlafl›labilece¤ini düflündü¤ü-
müz, oldukça basit bir ifadesi var. Bu
san›n›n anlafl›labilmesi için gerekli
olan anahtar kavram "topolojik eflde-
¤erlik" olarak adland›r›labilir. 

Geometri, kat› hareketlerin, yani fle-
kil, aç› ve uzunluklar› de¤ifltirmeyen dö-
nüflümlerin çal›fl›lmas› olarak düflünüle-
bilir. Bir kare ve bir çember, geometrik
olarak birbirinden farkl› nesnelerdir;
çünkü birini di¤erinden kat› bir düz-
lemsel hareket uygulayarak elde ede-
meyiz. Di¤er bir deyiflle, bu iki geomet-
rik nesneden birini düzlemde kayd›r›p
döndürerek di¤eriyle çak›flt›ramay›z.
Bu anlamda, kenar uzunluklar› farkl›
iki kare, farkl› geometrik nesnelerdir.

Ne var ki, gerçek hayatta kusursuz
düzgün flekiller yoktur, fleklin bütü-
nüyle korundu¤u hareketlere de en-
der rastlan›r. Genelde her nesne dönü-
flümler s›ras›nda birtak›m deformas-
yonlara u¤rar. fiimdi, deformasyonlar›
göz önüne alarak hareket kavram›m›-
z› biraz daha geniflletmeye çal›flal›m.

Elimizde hamur, lastik flerit gibi de-
formasyona elveriflli nesneler olsun.
fiöyle bir anlaflma yapal›m: Parça ekle-
meden veya ç›karmadan, ya da nesne-
nin süreklili¤ini bozan kesme, kopar-
ma, delik açma gibi ifllemleri yapma-
dan, bir hamur parças› veya bir lastik
fleritten, tersine çevrilebilir sürekli bir
deformasyonla elde edece¤imiz yeni
flekilleri, ilk flekliyle eflde¤er farzede-
lim. Esnetme, s›k›flt›rma, hamur açma
gibi dönüflümler bu tür deformasyon-
larla sonuçlanabilecek ifllemlere örnek
olarak gösterilebilir. Yukar›da anlatt›-
¤›m›z türden bir deformasyonla birbiri-
ne dönüfltürülebilen iki nesne, birbiri-
ne topolojik olarak eflde¤erdir deriz.
Örne¤in, farkl› kenar uzunluklar›na sa-
hip iki kare, geometrik olarak farkl›
nesneler olduklar› halde topolojik ola-
rak eflde¤erdirler. Çünkü bir kare, es-
netme veya s›k›flt›rma gibi bir sürekli
deformasyon alt›nda, daha büyük veya
daha küçük bir kareye dönüfltürülebi-
lir. Hatta, topolojik aç›dan çember ve
kare bile eflde¤er nesnelerdir: Uçlar›
ba¤lanarak çember haline getirilmifl
bir sicim veya lastik fleride, onu kes-
meksizin bir kare flekli verebiliriz. Böy-
lece, nesneleri topolojik eflde¤erlik

ba¤lam›nda incelersek uzunluk, aç› gi-
bi geometrik kavramlar önemini kaybe-
der, nesnelerin sürekli deformasyonlar
alt›nda de¤iflmeyen özellikleri (topolo-
jik özellikler) ön plana ç›kar. 

Topolojik eflde¤erlik kavram›n› ça-
l›flmak için gerekli kavram ve teknikle-
rin yeni bir alan olarak ortaya ç›k›fl›,
Henri Poincaré 'nin 1892 y›l›nda topo-
loji üzerine yazd›¤› ilk notla bafllad›
denebilir. Daha önceleri Euler, Listing,
Möbius, Riemann, Klein ve Betti gibi
matematikçilerin zaman içerisine da-
¤›lm›fl baz› çal›flmalar› var. Hatta, daha
1679 y›l›nda Leibnitz, o zamanlar he-
nüz ismi bile ortal›kta olmayan topolo-
jik eflde¤erlik kavram›n› inceleyecek
yepyeni bir geometri türüne gereksi-
nim oldu¤unu vurgulam›flt›r. Topoloji
sözcü¤ü, ilk defa, yukar›da sözü edilen
matematikçilerden Listing taraf›ndan
kullan›lm›flt›r. Daha önceleri topoloji
sözcü¤ü yerine, belki "durum analizi"
olarak çevirebilece¤imiz "analysis si-
tus" terimi kullan›lmaktayd›. 

fiimdi de bir futbol topu ve flifliril-
mifl otomobil iç lasti¤i alal›m. Futbol
topunu saran çember fleklindeki bir
lastik fleridi, kesmeden ve topun yüze-
yinden ay›rmadan s›y›rarak büzebilir,
bir noktada toplayabiliriz. Ama bir oto-
mobil lasti¤ini enine olarak saran bir
lastik fleridi, otomobil lasti¤i ya da fle-
ridi kesmeksizin s›y›rarak bir noktaya
büzemeyiz. Bunu, "topun yüzeyi basit
ba¤lant›l›d›r", ama otomobil lasti¤inin
yüzeyi de¤ildir" diye ifade ediyoruz.

Futbol topu yüzeyi ve fliflirilmifl oto-
mobil iç lasti¤i, matematikte küre ve
tor ad›n› verdi¤imiz iki yüzey örne¤i-
dir. Her iki yüzeyde de bir iç, bir de d›fl
yüzey ay›rdedebiliriz. Her yüzey tara-
f›ndan sa¤lanmayan bu özellik, örne-
¤in, "küre, yönlendirilebilir bir yüzey-
dir" diye ifade edilebilir. Do¤ada bu
özelli¤i tafl›mayan, yani tek yüzlü yü-
zeyler de vard›r. Bunun belki de en ta-
n›nm›fl örne¤i “Möbius fleridi” dedi¤i-

miz yüzeydir. Uzunca, dikdörtgen flek-
lindeki bir fleridin iki k›sa kenar›n›, kö-
flegenlerin uçlar›ndaki noktalar birbi-
riyle eflleflecek flekilde (fleridi bir defa
burarak) bir araya getirir ve yap›flt›r›r-
sak bir Möbius fleridi elde ederiz. Böy-
le bir fleridi bir noktas›ndan bafllayarak
ve f›rçay› kald›rmadan boyarsak her ta-
raf›n› boyam›fl oldu¤umuzu görürüz. 

Yukar›da tan›mlad›¤›m›z topolojik
eflde¤erlik ve basit ba¤lant›l›l›k kavram-
lar› daha yüksek boyutlarda da anlaml›-
d›r. T›pk› iki boyutlu uzayda noktalar›
bir referans sistemi sayesinde iki koor-
dinatla ifade edebildi¤imiz gibi, daha
yüksek boyutlardaki noktalar› da iki-
den çok say›da koordinatla ifade edebi-
liriz. Örne¤in içinde yaflad›¤›m›z üç bo-
yutlu uzayda her nokta, üçlü dik bir ko-
ordinat sistemine göre, üç koordinatla
ifade edilebilir. Tarihsel olarak, ikiden
yüksek boyutlu yüzeyler, koordinatlar›
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Geometrik dönüflüm

Küre basit ba¤lant›l› bir yüzeydir,
otomobil lasti¤i basit ba¤lant›l› de¤ildir.

Möbius fleridi tek tarafl› bir yüzeydir

Topolojik dönüflüm



belli denklemleri sa¤layan nokta küme-
leri olarak ortaya ç›km›flt›r. Bunlara her
sonlu boyutta rastlanabilir. Asl›nda, ma-
tematikte “manifold” dedi¤imiz bu da-
ha genel yüzeylerin tan›m› biraz dikkat-
li yap›lmal›. Ancak bu derece ayr›nt›ya
inmeyecek, bunlardan yüzey veya yük-
sek boyutlu yüzeyler diye söz edece¤iz.
Süreklilik kavram› çok do¤al bir flekil-
de daha yüksek boyutlara genellefltirile-
bilir. Böylece, örne¤in sürekli deformas-
yonlardan, ve yüksek boyutlu bir yüzey
üzerinde kapal› bir e¤rinin, sürekli bir
deformasyonla bir tek noktaya büzül-
mesinden söz edilebilir.

Matematikte en önemli problemler-
den biri, iki veya daha yüksek boyutlu
yüzeylerin topolojik eflde¤erlik ba¤›n-
t›s›na göre s›n›fland›r›lmas›d›r. ‹ki bo-
yutlu yüzeyler için bu s›n›fland›rma bi-
liniyor. Her iki boyutlu, yönlendirilebi-
lir, kapal› (yani kenarlar› olmayan) yü-
zey, bildi¤imiz standart küreye veya
flekildeki gibi, sonlu herhangi say›da
içi bofl kulp eklenmifl bir küreye topo-

lojik olarak eflde¤erdir. Örne¤in, oto-
mobil lasti¤i, yani tor, ufak bir defor-
masyonla tek kulplu küreden elde edi-
lebilir. Farkl› say›da kulp eklenmifl kü-
relerinse birbirlerine topolojik olarak
eflde¤er olmad›¤› bilinmektedir.

Burada konumuz aç›s›ndan çok
önemli bir nokta fludur: Basit ba¤lan-
t›l› kapal›, yönlendirilebilir bir yüzey,
topolojik olarak standart küreye eflde-
¤er olmak zorundad›r. Çünkü herhan-
gi bir say›da kulp eklenmifl bir küre,
basit ba¤lant›l› de¤ildir. 

Poincaré, sözünü etti¤imiz bu
önemli noktan›n üç boyutlu yüzeyler
için de do¤ru olup olmad›¤›n› sorgula-
m›fl, ve bunun sonucunda Poincaré Sa-
n›s› dedi¤imiz iddiay› ortaya atm›flt›r.
Poincaré San›s› flöyle ifade edilebilir: 

Her basit ba¤lant›l›, kapal›, yön-
lendirilebilir üç boyutlu yüzey, üç bo-
yutlu standart küreye topolojik ola-
rak eflde¤erdir. 

Bu san› henüz çözüme kavuflmam›fl
olsa da pek çok yeni matematiksel ku-

ram›n do¤up geliflmesine vesile olmufl-
tur. Bu san›n›n daha yüksek boyutlu
genellefltirmeleri ortaya at›lm›fl, ama
iflin ilginç yönü, bunlar henüz üç bo-
yuttaki problem çözüm beklerken, çö-
züme kavuflturulabilmifltir. Yine de
bunlar çok önemli sonuçlard›r ve mate-
matik tarihinin en önemli kilometretafl-
lar› aras›nda yerlerini alm›flt›r. 1961 y›-
l›nda Stephan Smale befl ve beflten bü-
yük boyutlarda, 1982 y›l›nda Michael
Friedman dört boyutta Genellefltirilmifl
Poincaré San›s›n› çözerek bugün mate-
mati¤in en sayg›n ödülü olarak bilinen
"Field Madalyas›" ile ödüllendirilmifller-
dir. Çok fleyin bilindi¤i birinci ve ikinci
boyut ile, topolojik problemleri çözebil-
mek için yeterince manevra alan›na sa-
hip oldu¤umuz daha yüksek boyutlar
aras›na s›k›flm›fl üçüncü boyuttaysa Po-
incaré San›s› y›llara ve kuramlara di-
renmekte, çözümü hâlâ pek çok mate-
matikçinin düfllerini süslemektedir. 

*Prof. Dr., ODTÜ, Matematik Bölümü
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Her kapal›, yönlendirilebilir yüzey, ya bir küreye ya da kulplu bir küreye topolojik olarak eflde¤erdir.

......











- Bil Bakalım, Bilim ve Matematik
Bulmacaları. Yuri B. Cheryok ve Robert
M. Rose, Çeviri: Hatun Özgür, Fen
Kitapevi, Ankara; Sarmal Yayınevi-İs-
tanbul, 1996. 222 sayfada birbirinden
güzel fizik ve matematik temeline da-
yanan bulmacalar ve yanıtları.

- Matematikçi Gazete Okuyor,
Prof. Dr. Allen Paulas (Temple Üni-
versitesi Matematik profesörü) Çeviri:
Celal Kapkın. Evrim Yayınevi, 1999,
241 sayfada 5 Bölüme ayrılmış, top-
lumsal hayatla ilgili, düşündürücü,
herbiri 1-2 sayfalık bilmecemsi yazılar.
Politika, ekonomi, yaşam biçimi, iş ha-
yatı, bilim, tıp, çevre, besin, spor vb.
konuları işleniyor.

- Matematik ve Korku, Popüler
Matematik Yazıları-I. Prof. Dr. Ali Ne-
sin. Genişletilmiş 3. baskı.  Düşün Ya-
yıncılık, 1994. Aziz Nesin’in, hemen
hepsi oğlu Ali Nesin’in (ABD’de Cali-
fornia Üniversitesi Matematik profesö-
rü) mektuplarından oluşan, 56 sayfalık
önsözü ve 225 sayfada, matematik ve
mantık temeline dayalı bilmeceler ve
yanıtları. Bazı başlıklar: Evliliğin mate-
matiği, Bu Ne Biçim Seçim, Matemati-
ğin Emekleme Çağı (Eski Çağ Mate-
matiğinden örnekler); Bachelard ve
Möbius, Bertrand Russell Paradoksu,
Hilbert, Gödel, Pisagor, Sihirli kareler.

- Matematik ve Mizah, Prof. Dr.
Allen Paulos. Çeviri: Aliye Kovanlıka-
ya, Sarmal Yayınevi, 1996. 110 sayfa
içinde mizahî bir zemin üzerinde ma-
tematik öğretici bir kitap. Aksiyomlar,
olmayana ergi, asal sayılar, Öklit dışı
geometri, paradokslar öğretiliyor. 

- Matematik ve Doğa, Prof. Dr.
Ali Nesin, Düşün Yayıncılık, İstanbul,
1995, 209 sayfa içinde hem matematik
öğretici, hem de eğlendirici ve dinlen-
dirici problemler ve yanıtları. Bol şekil
ve karikatürler. Bazı başlıklar: Ze-
non’un Paradoksları, Konken Partisi,
Şapkadan Güvercin Çıkarmak, Cemal
Amca Kaç Kez Şeş Attı, Gizli Duvar-
lar, Blöfün matematiği, Ramsey teore-
mi vb..

- Önermeler Mantığı, Prof. Dr.
Ali Nesin, Düşün Yayıncılık, İstanbul,

1994. 160 sayfa içinde çok öğretici ma-
tematiksel mantık konuları. Bazı baş-
lıklar: Tümevarım, Kanıt ve teorem,
Her Teorem Bir Hepdoğrudur, Her
Hepdoğru Bir Teoremdir, Hangi Söz-
cükler Önermedir vb.

- Kim Korkar Matematik’ten,
Prof. Dr. Nazif Tepedelenlioğlu, 6.
baskı. Sarmal Yayınları, İstanbul, 1993.
Ali Nesin’in önsözüyle, eğlendirerek,
sıkmadan, bilmeceler sorarak mate-
matik öğreten bir kitap. Yanıtlar var.
Bazı başlıklar: İrrasyonel sayılar, Fibo-
nacci Dizisi, Altın Oran, Pi’nin öykü-

sü, Ortaçağ Arapları, Takvim, Algorit-
ma vb.

- Altın Oran, Mehmet Suat Ser-
gil. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstan-
bul, 1988. Eskiçağlardan bu yana de-
vam edegelen ve çok çeşitli uygulama-
ları olan altın oran 114 sayfada bol re-
sim ve örneklerle anlatılıyor. Bazı baş-
lıklar: Altın Dikdörtgen, Eşit Açılı Sar-
mal, Çokgenlerde Altın Oran, Çok-
yüzlülerde Altın Oran, Altın Oran ve
Fibonacci Dizisi, Doğa ve Altın Oran,
Sanat ve Altın Oran.

- Düşünme Kutusu, I ve II. Doç.
Dr. Selçuk Alsan. Gün Yayıncılık. 4.
baskı, 1995, 208 sayfada 371 mantık,
matematik - zeka bilmeceleri ve yanıt-
ları. Bazı başlıklar: Uzay Yaratığı, Tek
Yönlü Ev, Islanmayan Adam, Kibrit
Oyunları, Çince, Bunlar da Ne?, Sat-
ranç Problemleri vb. II. kitap: Mantık-
matematik-zeka bilmeceleri ve yanıt-
ları. Bazı başlıklar: Uzay Mantığı, Bağ-

Bilim ve Teknik

Bir Milyon Dolar
İster misiniz?

Yapacağınız, 2’den büyük her çift sayının,
iki asal sayının toplamı olduğunu kanıtlamak.
Örneğin, 24 = 11 + 13 gibi. Bunun böyle ol-
ması gerektiğini, ilk kez 1742 yılında, Rus
çarlık ailesine öğretmenlik yapan Prusyalı
matematikçi Christian Goldbach ileri
sürmüş. Bu nedenle "Goldbach Varsa-
yımı" diye adlandırılıyor. Asal sayıla-
rın özelliği, yalnızca kendileriyle,
ya da 1’le bölünebiliyor olmala-
rı. İnsanın "Ee, ne var bunda"
diyesi  geliyor; ama bir milyon
dolar ödülü de boşuna koyma-
mış olsalar gerek…Küçük sayı-
lar için iş kolay. En fazla bir-
kaç saniyenizi alır. Ancak
çift sayıları sonsuza ka-
dar uzatabilirsiniz ve her
biri için aynı kuralın ge-
çerli olduğunu kanıtlamak
için ya hepsini teker teker
inceleyeceksiniz, ya da tümü
için geçerliliği su götürmez bir kanıt
bulacaksınız. Ne yapalım; matema-
tikte "herhalde" yok. İlle de kesinlik is-
tiyor. Ortada öyle ödül falan olmadığı halde,
çeyrek binyıldır matematikçiler bu işle uğraş-
mışlar, ama ortaya kanıtı getirip koyan olma-
mış. Süper bilgisayarlar da varsayımım ge-
çerliğini, şimdiye kadar 400 trilyon sayısına

kadar doğrulamışlar. Ama bu, daha büyük
bir sayının iki asal sayının toplamı olarak ifa-
de edilemeyeceği anlamına gelmiyor. Aranan
kanıta en çok yaklaşan, Chen Jing-Run ad-
lı Çinli bir matematikçi. Her çift sayının, bir
asal sayıyla, iki asal sayının çarpımının topla-
mı olduğunu kanıtlamış . Örnek: 24 = 3 + (3
x 7). Ama bu da yeterli değil. Bu durumda iş
size kalıyor. Kendine güvenen, kanıtı Faber

and Faber adlı İngiliz ve Bloomsbury
USA adlı Amerikan yayın grubuna gön-

derebilir. Yalnız kağıdı kalemi hemen
ele almanız gerekiyor. Kanıt 15

Mart 2002 tarihine kadar saygın
bir matematik dergisinde yayın-

lanmak, ve sponsorların belirleye-
ceği altı kişilik bir jüri tarafından

onaylanmak zorunda.
Ödülün amacı promosyon.

Adı geçen kuruluşlar, Apostolos
Doxiadis adlı matematikçinin
yeni romanı "Petros Amca ve
Goldbach Varsayımı" adlı roma-
nını yayınlıyorlar. Aslında ödülü
verecek olan, yayınevleriyle iş ya-

pan sigorta şirketi. Şirket yetkilile-
ri, belirtilen süre içinde birinin geçer-

li bir kanıtla ortaya çıkması olasılığını he-
saplamakta zorlanmış, ama anlaşılan bu

olasılığı pek de yüksek görmemiş. Yayınevle-
riyse, bir yandan ödülün yaratacağı satış ar-
tışının hesabını yaparken, bir yandan da altı
kişilik jürinin beklenen "çözüm" yağmuruyla
nasıl baş edeceğini düşünüyor.
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dat Faciası, Firavun Mezarı, Hanoi
Kulesi, Dedektif Olabilir misiniz, 12
Bilye ve Yamyamlar, Hint Fakirinin
İkilemi vb. Tangramlar. Satranç Prob-
lemleri.

- Düşünme Kulesi, Doç. Dr. Sel-
çuk Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul,
2. baskı, 1996. Kapak Flaman ressam
Hieronymus Bosch’dan: “Zevkler
Bahçesi”, 300 sayfada 434 mantık-ma-
tematik-zeka bilmecesi ve yanıtları.
Bazı başlıklar: Fareler şehri, Möbius
bandı, Dahiler Satrancı, Trenlere Ma-
nevra Yaptırmak, Dedektif Olabilir
misiniz, Bilge Yargıç, Asılan Adam pa-
radoksu, Casus Yuvası vb.

- Matematiğinin Gizli Dünyası,
David Wells, Çeviri: Doç. Dr. Selçuk
Alsan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1997.
Matematiğin bugüne kadar hiç duy-
madığınız, okulda öğrenmediğiniz
yönleri. 470 sayfada birkaç yüz şekil ve
bir o kadar problem ve yanıt-
ları. Bazı başlıklar: Üçgenle-
rin Gizli Dünyası, Bir Bilim
Olarak Matematik, Sezgi ve
Hayal Gücü, Kesinlik, Kanıt
ve Aydınlatma, Matematik
ve Gerçeğin Aranması, Yeni
Matematik Oyunları vb.

- Geometrinin Gizli
Dünyası, David Wells, çevi-
ri: Doç. Dr. Selçuk Alsan, Sarmal Yayı-
nevi, İstanbul, 1998, 352 sayfa. A’dan
Z’ye alfabetik olarak bütün geometri
teorem ve kavramları sıralı olarak ve-
riliyor. Bazı başlıklar: Kardioid (yürek
eğrisi), Düğümler, Altın Oran, Apollo-
nius teoremi, Arşimed çokyüzlüleri,
Feuerbach Teorem vb.

- Liselerarası Matematik Yarış-
ması Soruları ve Cevapları, 1969-
1983. Genişletilmiş 5. Baskı TÜBİ-
TAK, BAYG, 1983.

- Sayılar Teorisinde İlginç Olim-
piyat Problemleri ve Çözümleri,
Prof. Dr. Halil İ. Karakaş ve Doç. Dr.
İlham Aliyev. TÜBİTAK, 1998, 2. bas-
kı.

- Analiz ve Cebirde İlginç Olim-
piyat Problemleri ve Çözümleri,
Prof. Dr. Halil İ. Karakaş ve Doç. Dr.
İlham Aliyev TÜBİTAK, 1998.

- Beş Altın Kural, J. Casti (Sabancı
Üniversitesi Yayınevi) Bu kitapta
1900’lerin önemli beş matematik ku-
ramı ve bunların uygulamaları ayrıntılı
biçimde, zengin örneklerle anlatıl-
makta.

- Konikler, A. Nazmi İlker ve Na-
zım Terzioğlu, Şirketi Mürettebiye
Basımevi, İstanbul, 1966, 3. Baskı.
Matematik Dünyası dergisinin hedi-
yesi. 168 sayfada elips, hiperbol ve pa-
rabol soru ve yanıtları. Pascal ve Bri-
anchon teoremleri, koniklerde doğ-
rultman, kutup ve kutup doğrusu, çap
ve merkez.

- Matematik Tarihi, İletişim Ya-
yınları. Marcel Boll. 125 sayfa.

- Matematiğin Aydınlık Dünya-
sı, Sinan Sertöz, TÜBİTAK Popüler
Bilim Kitapları, No: 36, 1996, 10. bas-
kı.

- Bir Matematikçinin Savunma-
sı, G.H. Hardy, ibid No: 3, 1996, 9.
baskı. Ünlü matematik profesörünün
matematiğe bakışı.

- Bir Gölgenin Peşinde (Rakam-
ların Evrensel Tarihi), G. Ifrah, ibid,
No: 18, 9. Baskı.

- Çakıl Taşlarından
Babil Kulesine, G. Ifrah,
ibid, No: 23, 7. baskı.

- Sıfırın Gücü, G. Ifrah,
ibid, No: 42, 6. baskı.

- Matematik Sanatı,
J.P. King, ibid, No: 49, 7.
baskı. Matematiğin estetik
yönü.

- Hint Uygarlığının
Sayısal Simgeler Sözlüğü, G. Ifrah,
ibid, No: 72, 3. baskı.

- Çarpım Tablosu, Çocuklar için,
R. Treays, ibid No: 81, 7. baskı.

- Kesirler ve Ondalık Sayılar,
Çocuklar için, K.B. Mole, ibid, No: 88,
5. Baskı.

- Çarpma ve Bölme, Çocuklar
için, K.B. Mole, ibid, No: 91, 6. Baskı.

- İslam Dünyasında Hint Ra-
kamları, G. Ifrah, ibid, No: 90, 2. bas-
kı.

- Bir Sayı Tut, M.E. Lines, ibid,
No: 96, 3. baskı.

- Toplama ve Çıkarma, Çocuklar
için, K.B. Mole, ibid, 2. baskı.

- Rastlantı ve Kaos, David Ruel-
le, 1999, 12. baskı. Bazı başlıklar: Pi-
yangolar,  Oyunlar,  Kaos,  Kuanta,
Entropi, Güdel Teoremi, Zeka  vb.

- Matematik ve Oyun, Prof. Dr.
Ali Nesin. Düşün Yayıncılık, İstanbul,
1994.  Bazı başlıklar: Pokenin Mate-
matiği, Olasılık Hesapları,  Yoksulun
Şansı vb.

Selçuk Alsan
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Matemati¤in çözümlenmemifl en

zorlu problemlerinden biri, belki bu se-

fer gerçekten de çözüm yolunda. Ama

de¤ilse bile, uzmanlara göre, çözümü

sunan kiflinin müthifl birfleyler baflard›-

¤› kesin...

Poincaré Varsay›m›n› ‹spatlamak =

Sonsuz fian fieref. Matematikçiler, isim-

lerinin bu denklemde yer almas› için 99

y›ld›r bofluna çabalay›p durmufllar. Üç

y›l önce, 2000 y›l›nda, Cambridge, Mas-

sachusetts’deki Clay Matematik Ensti-

tüsü’nün ispat için koydu¤u bir milyon

dolar ödül de, bu flan fleref pastas›n›n

kayma¤›. Ancak flimdi, y›llardan beri ilk

kez çok güvenilir bir aday, temkinle ve

bölümler halinde, belki de zaferle so-

nuçlanabilecek bir çözüm aç›klamakta.

Bundan birkaç hafta önce Rusya, St.

Petersburg’daki Matematik Enstitü-

sü’nden Grigori Perelman, Cambrid-

ge’deki Massachusetts Teknoloji Ensti-

tüsü’nde (MIT), heyecanla beklenen bir

konferans dizisinde bu varsay›m için

verilebilecek bir ispat›n ana hatlar›n›

aç›klad›. Geçmiflteki baflar›s›zl›klardan

olacak, Perelman dahil hiç kimse zafer-

den söz etmedi; hatta Perelman bu ma-

kale için görüflmeyi bile kabul etmedi.

Ancak uzmanlar›n ço¤u, bu çal›flman›n

çok özel oldu¤unu söylüyor. MIT’de to-

polog olan Tomasz Mrowka flöyle di-

yor: "Yapt›klar›n› var gücümüzle anla-

maya çal›fl›yoruz. Birfleyler yapt›¤› da

ortada. Makale ve yaz›lar›n› okuyup in-

celemek için bunca zaman harcad›ktan

sonra, elleriniz bombofl ç›kmayaca¤›n›z

kesin." San Diego’daki California Üni-

versitesi’nden, diferansiyel geometri

konusunda uzman Bennet Chow ise

"Önemli bir aç›klama yapt›¤› belli, an-

cak varsay›m› ispatlay›p ispatlamad›¤›n›

söylemek için henüz erken" diyor.

Bu baflard›-baflaramad› oyununun

bafllang›c›, Perelman’›n 12 Kas›m

2002’de ‹nternet’te verdi¤i gizemli bir

yaz›: "Poincaré varsay›m›n›n ispat›n›n

bir özetini veriyoruz." Okuyanlar›n ço-

¤u, Perelman’›n yaln›zca olas› bir ispat

yönteminin ana hatlar›n› verece¤ini dü-

flünmüfl, ancak Perelman durumu e-

postayla aç›kl›¤a kavuflturmufltu: aç›k-

layaca¤›, ispat›n kendisiydi! 10 Mart’ta

‹nternet’te çal›flmas›n› daha ayr›nt›l› an-

latan ikinci bir makale yay›mlayan Pe-

relman, bir sonraki makaleyle de ifli bi-

tirece¤ini söylüyordu. ‹flte MIT’deki

konferanslar, her üç bölümden de bilgi

içeriyordu.

Asl›nda Perelman, Frans›z matema-

tikçinin ortaya att›¤› problemden daha

büyük çapl› bir problemi hedeflemiflti.

Poincaré, günümüzde topoloji ad› ve-

rilen matematik dal›n›n temelini atar-

ken, ayn› zamanda topolojinin en ba-

sit üç-boyutlu nesnesini; dört boyutlu

bir yumurtan›n yüzeyini belirle-

mek için yeterli araçlara sa-

hip olup olmad›¤›n› dü-

flünüyordu. Yani

hiçbir belirle-

yici niteli¤i

–delik, Möbius

benzeri bükül-

me, kulp, kenar

gibi– olmayan bir

üç-boyutlu uzay, mut-

laka üç-boyutlu bir kü-

re mi olmak zorundayd›?

E¤er Perelman’›n ispat›
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Matematik Dünyas›n› Çalkalayan Geliflme

‹ki boyutlu yüzeylerde, e¤rili¤i negatif olan geometrinin (k›rm›z›)
delik oluflturmas› kaç›n›lmazd›r.

Henri Poincaré (1854-1912)

PoIncaré Varsay›m›,
‹spat Yolunda m›?

PoIncaré Varsay›m›,
‹spat Yolunda m›?



do¤ruysa, çok daha genel bir tez de

do¤rulanm›fl olacak. Davis’teki Cali-

fornia Üniversitesi’nden William

Thurston’un bu tezi, 19. yüzy›l Alman

matematikçisi Bernhard Riemann’›n

dönüm noktas› niteli¤indeki bir teore-

minden kaynaklan›yor. Riemann, her-

hangi bir iki-boyutlu uzay›n, yani yü-

zeyin, bir tür ‘masajlamayla’, e¤rili¤i

her yerde ayn› (pozitif, negatif, ya da

dümdüz) olacak biçime dönüfltürüle-

bilece¤ini söylemiflti. Bu flekilde "ge-

ometriklefltirilmifl" bir yüzeyin negatif

e¤rili¤i artt›kça, deliklerinin say›s› da

artar. Öyleyse, delik içermeyen bir yü-

zeyin e¤rili¤i pozitif olmak zorundad›r

ve bu nedenle de yüzey, topolojik ola-

rak bir küreye denktir. 

Thurston, bu "geometriklefltirme

varsay›m›" ile Riemann’›n teoremini

üç-boyuta tafl›may› amaçl›yordu. Üç-

boyutlu uzaylar, iki-boyutlu uzaylar-

dan çok daha karmafl›k olduklar› için,

matematikçilerin onlar› Riemann yön-

temiyle sabit bir e¤rilik verecek biçi-

me ‘masajlamalar›’ olanaks›z Ancak

1970’lerin sonuna do¤ru, o zamanlar

Princeton Üniversitesi’nde olan

Thurston, bundan geri kalmayacak

birfley yapmay› önerdi. Herhangi bir

üç-boyutlu uzay, do¤ru yerlerden kesi-

lerek, hiperbolikten (e¤rili¤i negatif)

küresele (e¤rili¤i pozitif) uzanan, son

derece tek-biçim sekiz geometriden bi-

rine dönüfltürülebilirdi. 

E¤er bu geometriklefltirme varsay›-

m› do¤ruysa, matematikçilere üç-boyut-

lu uzaylar› s›n›fland›rmak için bir tür

"periyodik" tablo sa¤lanm›fl olabilirdi.

Topolojik geometrilerin yedisi de ken-

dilerini aç›¤a vuran izler b›rakaca¤›

için, bu izleri tafl›mayan bir uzay›n kü-

resel olmas› gerekirdi. ‹spatlanmas› ge-

reken de, bu varsay›md›. Ama nas›l?

1980’lerin bafl›nda, flimdi Columbia

Üniversitesi’nde olan Richard Hamil-

ton, ›s›n›n bir demir çubuktan ‘akt›¤›’

gibi, üç-boyutlu bir uzay›n da kendini

geometriklefltirmek için ‘akmaya’ yön-

lendirilebilece¤ini ortaya att›. 1988’de

de, Riemann’›n iki boyutlu yüzeyler

için verdi¤i teoremi, bu "Ricci ak›flla-

r›"n› kullanarak yeniden ispatlad›.

Ne var ki Hamilton’un plan›, üç-bo-

yutta bir soruna yol açt›. Bir uzay›n

farkl› bölgeleri, farkl› geometrilerini

büyütecek biçimde akacak ve aralar›n-

daki s›n›rlar›, giderek incelen "boyun-

lar" oluflacak biçimde gereceklerdi.

Hamilton’›n Harvard Üniversitesi’nde-

ki meslektafl› Shing-Tung Yau, bu bo-

yunlar›n, matematikçilerin Thurston

varsay›m›n›n gerektirdi¤i "ameliyatla-

r›" yapabilecekleri yerleri iflaret ettik-

lerine dikkat çekti. Ancak boyunlar

zaman›ndan önce koparsa, ya da uy-

gun olmayan flekiller –özellikle de so-

run ç›karan "puro" fleklini– al›rsa,

ameliyat baflar›s›z olurdu. Dahas›, bu

ameliyatlar› Hollywood y›ld›zlar›n›n

estetik ameliyatlar› gibi, sürekli yine-

lenmekten al›koyacak birfley var m›y-

d›? Yau ve Hamilton bu sorularla y›l-

larca bo¤ufltu. Perelman onlar›n gelifl-

tirdi¤i tekniklerin birço¤unu kulland›;

ancak onlara çok önemli bir kavram

ekledi: yüzey akt›kça artan bir tür

"entropi"; Perelman’›n entropisi, Ricci

ak›fllar›na bir yön kavram› getirmekle,

ileriye do¤ru hareket eden bir uzay›n

geometrikleflmesine yard›m etmifl olu-

yordu. Bunun yan›s›ra, Perelman’a,

çöken bölgelerin büyüklü¤ünü ve biçi-

mini kontrol etme olana¤›n› veriyor-

lard›.

Uzmanlar›n hepsi olmasa da ço¤u,

Perelman’›n "purolar› söndürüp" dar

boyunlar› da ehlilefltirdi¤inden eminler.

Ancak ameliyatlar›n say›s›n› kontrol

edebilece¤inden o kadar emin de¤iller.

Yau, bunun sonucunun da hüsran ola-

bilece¤i, Poincaré varsay›m›n› ispatla-

ma giriflimlerinin hepsinin, bu tür bir

eksik ad›m yüzünden tepetaklak oldu-

¤u uyar›s›n› yap›yor..

Perelman temel amac›na (ve bir mil-

yon dolarl›k ödüle) ulaflamasa bile,

Chow, onun çal›flmalar›n›n Ricci ak›flla-

r›n› anlamada çok büyük bir ilerleme

sa¤lad›¤›n› söylüyor: "Bu, da¤a t›rman-

mak gibi birfley; tek fark, gerçek yaflam-

da da¤›n ne kadar yüksek oldu¤unu bil-

memiz. Hamilton’un yapt›¤›, inan›lmaz

bir yüksekli¤e, beklenebilece¤in çok

ötesine t›rmanmakt›. Perelman, Hamil-

ton’un b›rakt›¤› yerden bafllay›p daha

da yukar›lara ç›kt›; ne var ki, da¤›n yük-

sekli¤ine iliflkin bilgimiz hâlâ yok." 

MacKenzie, D. "Mathematics World Abuzz Oven Possible Poincaré
Proof" Science, 18 Nisan 2003
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Perelman,
ABD’de
verdi¤i bir
konferans
s›ras›nda

Geçen say›m›zda, “‹kiz Asallar” bafll›¤› alt›n-
da matematik-severlere müjdeli bir haber ver-
mifltik. California’daki San Jose Üniversite-
si’nden Dan Goldston ve Bo¤aziçi Üniversite-
si’nden Yalç›n Cem Y›ld›r›m, geçti¤imiz Mart ay›
sonunda ABD’de verdikleri bir konferansta,
“Asal Say›lar Aras›ndaki Küçük Boflluklar” ma-
kalelerinin sunumunu yaparak, matematikçileri
çok uzun süredir u¤raflt›rm›fl bir probleme güçlü
bir yan›t getirmifllerdi. Çal›flmalar›nda asal say›-
lar›n (yaln›zca kendilerine ve 1 say›s›na bölüne-
bilen tamsay›lar) say› do¤rusu üzerinde tahmin
edilenden daha s›k› kümeleflmeler oluflturdukla-
r›n› ispatlam›fllard›. Bu, ayn› zamanda say› teori-
si alan›nda bilinen en eski ve ünlü varsay›mlar-
dan birinin ispat› yolunda at›lm›fl, çok büyük bir
ad›md›. “‹kiz Asallar Varsay›m›” olarak an›lan bu
varsay›m, 3 ve 5 ya da 1.000.000.007 ve
1.000.000.009 gibi, birbirinden yaln›zca iki sa-
y› farkla gelen ard›fl›k (ikiz) asallardan sonsuz
say›da oldu¤u tezini ortaya atar. Ancak matema-
tikçiler, varsay›m›n ispat›n›n daha çok bekleye-
ce¤i görüflünde birleflmifllerdi.

Geçti¤imiz Nisan ay›ndaysa, say› teorisyenleri
Kannan Soundararajan (Michigan Üniversitesi) ve
Andrew Granville (Montreal Üniversitesi), Goldston
ve Y›ld›r›m’›n tekni¤ini uygulayarak, aralar›ndaki
fark 12 olan asal say› çiftlerinden de sonsuz say›-
da oldu¤unu gösterme girifliminde bulundular. An-
cak ald›klar› sonuçlar, ikiz asallar varsay›m›na öy-
lesine yak›nd› ki, iflin içinde bir bityeni¤i oldu¤un-
dan kuflkulanarak Goldston ve Y›ld›r›m’›n çal›flma-
s›n› yeniden masaya yat›rmaya karar verdiler. 

Uykusuz birkaç gece... ve hata bulundu. ‹spat-
taki ‘delik’se ne Goldston ne de Y›ld›r›m taraf›n-
dan henüz kapat›labilmifl de¤il. Matematikçiler,
bu iflin de epey zaman alabilece¤i görüflündeler.
Ancak bu hata, tüm çal›flmay› çöpe atm›fl de¤il.
Goldston’sa hâlâ ümitli. Çal›flma yinelenip de pü-
rüz temizlenebilirse, ortada yine at›lm›fl bir ad›m
olaca¤›na kesin gözüyle bak›l›yor. Sorun, ad›m›n
büyüklü¤ünde gibi...

Z e y n e p  T o z a r

Kaynak: MacKenzie, D. Prime-Number Proof’s Leap Falls Short, Sci-
ence, 16 May›s 2003 

Asal Say›lar Konusunda At›lan Ad›m, Biraz K›sa m›?...
.
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Ne kadar ‹yisiniz?

Pek çok kimse için bir matematik prob-

leminin en kolay çözümü, soruyu bilgi-

sayara havale etmek. Makinelere öylesi-

ne al›flm›fl›z ki, ço¤u araflt›rmac› bile

kulland›¤› bilgisayar programlar›n›n al-

goritmalar›yla ilgilenme gere¤ini duy-

maz. Asl›nda bilgisayar›n karmafl›k he-

saplar› nas›l an›nda yapabildi¤ini anla-

yabilmek herkesin harc› de¤il. Bu, pro-

fesyonel say› analistlerinin mesle¤i.

Çünkü en basit hesaplar bile büyük ha-

cimde yarat›c› algoritmik çal›flmalar ge-

rektiriyor. Bunu kan›tlamak için Ox-

ford Üniversitesi’nde say› analisti Nick

Trefethen, kendine güvenenlere  10 so-

ruluk bir s›nav haz›rlam›fl. Ödülse, son

y›llarda al›fl›ld›¤› gibi milyon dolar dü-

zeylerinde de¤il. En do¤ru yan›tlar› ge-

tirenlere yaln›zca 100 dolar verilecek.

Ama matematikte hünerli oldu¤unu

düflünenler için bu sembolik miktardan

çok, kendisini uluslararas› alanda ka-

n›tlamak önemli. Hatta daha da önemli-

si kendi kendine kan›tlamak. ‹lgilenen-

ler, sorular› ve yar›flma koflullar›n›  En-

düstriyel ve Uygulamal› Matematik

Derne¤i (Society for Industrial and

Applied Mathematics – SIAM) web site-

sinden indirebilirler. Tabii d›flar›da 100

dolar› da insana kolay vermiyorlar. Ör-

ne¤in, sorulardan biri silindirik aynalar

aras›nda bir fotonun izleyece¤i yol. Bir

di¤eri, pirenin s›çray›fllar›yla ilgili. Öte-

kilerse, sadist bir hocan›n haz›rlad›¤›

Kalkülüs al›flt›rmalar›n› and›r›yor. Ge-

nellikle basit gibi görünen çözümün

yanl›fl yan›tla sonuçlanmas› da bir bafl-

ka özellik.  Trefethen, sorulardan öyle-

sine emin ki, “yar›s›n› bile cevapland›-

ran ç›karsa, büyük baflar›” diyor. Bun-

lar, Oxford Üniversitesine doktora için

gelenlere sorulmufl sorular aras›ndan

seçilmifl. Kat›l›mc›lar, tek ya da tak›m

olarak kat›lmakta, istedikleri kitab› ka-

r›flt›rmakta, efle dosta sormakta ser-

best. Ancak, sorular› daha önce gör-

müfl ya da çözmüfl kiflileri tan›mad›kla-

r› hususunda Trefethen’i ikna etmeleri

gerekiyor. Yan›tlar web adresine 20

May›s’a kadar gönderilebiliyor. Trefet-

hen yan›tlar› ve kazanan kiflilerin isim-

lerini SIAM News dergisinin Tem-

muz/A¤ustos say›s›nda aç›klayacak.

Kolay gelsin... 

Science, 22 fiubat 2002
www.siam.org/siamnews/01-02/challenge.pdf

50 Bin Dolarl›k Say› 

Genel kan›n›n tersine, matematik

insan› zengin edebilir. Örne¤in, 50.000

dolar kazanmak için üç fley gerekli:

Biraz matematik bilgisi, biraz bilgisayar

kültürü ve bol sab›r. Yap›lacak fley 

10 milyon haneli bir Mersenne asal

say›s› bulmak. Mersenne asallar›, 2P-1

biçiminde yaz›lan özel bir say› s›n›f›na

ait. Burada P herhangi bir tam say›.

Mersenne asallar› 3, 7, 31, 127, ... diye

gidiyor. Asal say›larsa, yaln›zca 1’e ve

kendilerine bölünebilen say›lar.

Bu kadar paray› da bofluna vermiyorlar

herhalde. ‹nanmas› güç; ama, böyle bir

say›y› bulman›n samanl›kta i¤ne

bulmaktan daha güç oldu¤u

anlafl›l›yor. fiimdiye kadar yaln›zca 39

tane bulunabilmifl. Bunlardan

sonuncusunu ve flimdiye bilinen en

büyü¤ünü bulan George Cameron adl›

20 yafl›nda Kanadal› bir amatör

matematikçi. 800 MHz  h›z›nda bir ev

bilgisayar›n›n yard›m›yla buldu¤u say›:

213,466,917-1.    Bunu söylemek kaç saat

al›r, merakl›s› deneyebilir (Bkz:

BilimNet Bilim ve Teknik Dergisi,

Temmuz 2001). Yazmas›ysa daha

kolay: Yaln›zca 4.053.946 hane! Bir

bilgisayar ekran›na hiç boflluksuz 2700

kadar karakter s›¤›yor. Bu durumda

bulunan say›y› ancak 1500 ekran

sayfas›na basabiliyorsunuz. Ç›kt› almak

için 3 top ka¤›t gerekiyor.

On milyon haneli Mersenne asal› için

ödülü koyan Electronic Frontier

Foundation adl› bir kurulufl. Hane

say›s›n› flimdilik dört milyona tafl›yan

Cameron ise, 200.000 masaüstü

bilgisayar› bir a¤ halinde birlefltiren ve

böylelikle bir süperbilgisayar›n binlerce

y›lda yapaca¤› hesaplar› çok daha k›sa

sürede gerçeklefltirmeyi hedefleyen bir

projeye kat›lan 130.000 gönüllüden

biri. Projenin ad› GIMPS (Great

Internet Mersenne Prime Search  =

Büyük ‹nternet Mersenne Asal

Araflt›rmas›). (Say›y› bulmak için

harcanan süreyse 13.000 y›la karfl›l›k

gelen bilgisayar zaman›. Gerçi

Cameron say›y› bulmak için yaln›zca

birkaç hafta zaman harcam›fl, ancak

GIMPS a¤›ndaki bilgisayarlar›n,

100,000 öteki aday say›y› inceleyerek

elemesi 2.5 y›l zaman alm›fl.

Üyelerinden biri 10 milyon hanelik

say›y› bulursa, ödüle GIMPS el

koyacak ve paran›n yar›s›n› buluflçuya

verecek, geri kalan›n› da hem daha

önceki buluflçulara ödül olarak

da¤›tacak, hem de yapt›¤› harcamalar›

karfl›layacak. Tabii paray› baflkalar›yla

paylaflmak istemiyorsan›z, GIMPS’e

kat›lmayabilirsiniz. Ancak matematik

tarihine geçmek de kolay de¤il. 

10 milyon haneli tek bir say›n›n

Mersenne asal› olup olmad›¤›n›

denemek, 500 MHz’lik Pentium III

ifllemcili bir PC ile bir y›l sürüyor.

Baflar› flans›n›n da 250.000’de 1

oldu¤u hesaplan›yor. E¤er “birlikten

kuvvet do¤ar” özdeyifline

inan›yorsan›z, yapaca¤›n›z fley ödülün

yar›s›na raz› olup GIMPS’e kat›lmak. 

www.mersenne.org

Matematik





























Her şey, 1900 yılında matematik-
çiler arasında akademik bir tartışmay-
la başladı. İngiliz mantıkçısı ve 1950
Nobel edebiyat ödülü sahibi Bertrand
Russell (1872-1970), barutu ilk ateşle-
yen oldu. Russell paradoksu şundan
ibarettir: Bir editör, kendi adını içer-
meyen bütün katalogların kataloğunu
yapmak istiyor.  

Kendi adını içermeyen kataloglara
bir örnek verelim. Örneğin elimizde
bir “Fransız Şarapları Kataloğu” ol-
sun. Bu kitap, şarap olmadığından
kendi adını içermeyecektir. Buna kar-
şı bir “Kitaplar Kataloğu” kendi adını
da içermelidir; çünkü kendisi de bir
kitaptır. Yukarda sözünü ettiğimiz
editör, bir “Kitaplar Kataloğu” oluş-

turmak peşinde değil. O, Kendi Adını
İçermeyen Katalogların Kataloğunu
yapmak istiyor. Russell Paradoksu
şundan ibaret: Kendi Adını İçerme-
yen Katalogların Kataloğu, kendi adı-
nı içermeli midir? 

Bu katalog, kendi adını içerirse,
kendi adını içeren kataloglar grubuna
girer; oysa bu, Kendi Adını İçermeyen
Katalogların Kataloğudur; demek ki
bu katalog kendi adını içeremez. Fa-
kat bu katalog kendi adını içermezse,
kendi adını içermeyen kataloglar gru-
buna ait olur ki o zaman da kendi adı-
nı içermesi gerekir. Bu, açıkca bir pa-
radokstur; çünkü mantık “Kendi Adı-
nı İçermeyen Katalogların Katalo-
ğu’nun hem kendi adını içermesini,
hem de içermemesini emretmektedir.
İki doğru olamayacağına göre burada
paradoks vardır. 

Russell Paradoksu ünlü Giritli pa-
radoksuna benzemektedir. Bir Giritli
“ben hep yalan söylerim” diyor. Girit-
li gerçekten yalancıysa, bu söylediği
de yalandır; yani aslında hiç yalan söy-
lememektedir; bir başka deyişle doğ-
rucudur. Fakat Giritli doğrucuysa bu
son söylediği de doğrudur; yani aslın-
da o bir yalancıdır. Mantık bize Girit-
liyi doğrucu kabul edersek onun ya-
lancı, yalancı kabul edersek doğrucu
olması gerektiğini emrediyor. Demek
ki Giritlinin yalancı mı, doğrucu mu
olduğuna karar veremiyoruz. Bu tam
bir paradokstur; çünkü birbirine karşıt
iki yanıt da doğru sonuç veriyor, oysa
gerçek tektir; Giritli hem yalancı, hem
de doğrucu olamaz. 

Russell paradoksu neden matema-
tik tarihindeki en büyük bunalımlar-
dan birini başlattı? Çünkü bu para-
doks, kümeler kuramına dayanmakta-
dır. Bir katalog, elemanlar içeren bir
küme olarak düşünülebilir. “Kendi
Adını İçermeyen Katalogların Katalo-
ğu”, küme kuramında şöyle ifade edi-
lir: “Eleman olarak kendini içerme-
yen bütün kümelerin kümesi” (Rus-
sell bu paradoksu böyle ifade etmişti). 

Kümeler kuramını İtalyan mate-

Bilim ve Teknik

Matematikte Gösterilemeyen Gerçekler

Gödel Paradoksu

Bilimin iki kutsal devi yan yana. Kurt
Gödel nazilerden kaçarak ABD’ye

sığınmış bir göçmendi. Dehası sayesinde
hızla Albert Einstein’ın profesör olduğu

Princeton Üniversite-
siyle bütünleşti. İki

büyük beyin
arasında
derin bir
dostluk

oluşmuştu. 



matikçisi Guisseppe Peano
(1858-1932) öne sürmüştü. Bu ku-
ram Antikite’den bu yana elde
edilmiş bir çok matematiksel sonu-
cu birleştiriyor ve düzene koyuyor-
du. “Kuram”a el konmuş olduğu dü-
şünülüyordu. Ama işe bakın ki bu dü-
zenleyicinin (küme kuramının) ken-
disi, düzen yerine paradoks yaratabili-
yordu. Paradoks bir matematikçi için
karabasandır. Matematik tek doğru
yanıt ister.

Ortaya iki seçenek çıkıyordu: Ya
matematik binasının tamamı çöke-
cekti, ya da bir yerde bir yanlış sakla-
nıyordu; onu ortaya çıkarmak ve dü-
zeltmek gerekecekti. Bu yüzyıl başla-
rının en büyük matematikçilerinden
biri olan Alman David Hilbert (1862-
1943), Fransız matematikçisi Henri
Poincaré ile birlikte “matema-
tiğin temellerine” doğru
bir yarış başlattılar. 

Bu basit bir iş değil-
di. Hilbert “Prog-
ram”ında bu araştır-
manın planını çizmiş-
ti: “Anlamlarından so-
yutlanmış matematik
sembolleri birbirine
bağlayan bağların tutarlı
ve çelişkisiz olduğunu gös-
termek”. Böylece Hilbert “me-
ta-matematik”i başlattı. Meta-mate-
matik, matematik konularının değil,
matematiğin kendisinin incelenmesi
olacaktı. 

Hilbert’in Program’ı bir tartışma
başlattı. Hilbert, ilk ve son defa, mate-
matiği “mekanik” bir şekilde ifade et-
mek için gerekli mantık kurallarını
bulmak istiyordu. Bu başarılabilirse,
matematiğin bütün sonuçları bu ku-
rallar “körü-körüne” uygulanarak elde
edilebilecekti. Modern terimlerle ifa-
de edersek Hilbert’in programı bütün
matematik teoremlerini bir bilgisayar
tuşuna basarak elde etmek anlamına
geliyordu. Bu mutlaka matematiği da-
ha sağlıklı kılacaktı; fakat onu sonsuza
dek kısırlaştırmak pahasına!

Ne var ki Programı’ının başarısına
bir mantık kuralı engeldi. Örneğin dil
uzmanları, gramer kurallarının temel-
lerini oluşturmak isterken, sözcükle-
rin anlamını dışlasalardı kendilerini
bir paradoks içinde bulurlardı. Gra-
merin temelini oluşturmak için hem
sözcüklerin anlamına (anlambilim),

hem de gramer kurallarına (sözdizimi)
gerek vardır. Kısacası burada bir kısır
döngü söz konusudur. Bundan kurtul-

mak için önce birkaç sözcüğün
anlamını ve “çok açıkça bel-

li” bazı gramer kurallarını
önceden kabul etmek gerekir. 

Hilbert oyunun kurallarını koydu:
Sağlam bir mantığın temelleri olarak
tamsayılar ve onların elemanter özel-
likleri, örneğin 1+1= 2 alınabilirdi.
Hilbert basit mantık kuralları kullan-
dı; açıkça belli matematik kavramlar-
dan (bunlara “gerçek matematik” di-
yordu) aşağıdaki sonuca vardı: “Doğ-
ru matematik sonuçların hepsine ger-
çek matematikten yola çıkarak varıla-
bilir” (Aslında burada aritmetik yü-
celtiliyordu). 

Hilbert mantık kurallarını gerçek
matematiğe uygulamak istiyordu. Ör-
neğin “İnsanlar ölümlüdür. Sokrat da
insandır. O halde Sokrat da ölümlü-
dür” önermesi Hilbert’e göre 2x3=
6 tipinden basit bir işleme eşdeğer-
dir. Böyle bir sistemin kurulmasın-

daki zorluk, mantık önermeleriyle sa-
yısal işlemler arasında bir yakınlık ge-
rektirmesiydi. Örneğin m ve n gibi iki
mantık önermesinin sonucu mxn=p
olmalıydı. Bunun olabileceğini, o za-
man 25 yaşında olan matematikçi
Kurt Gödel gösterdi: Her türlü mantık
önermeleri, Gödel sayıları denen
(bunlar asal sayılar ve onların kuvvet-
leriydi) sayıların basit işlemleriyle
gösterilebilirdi. 

Mantıkta her önerme ya yanlış ya
da doğrudur. Örneğin A önermesi “in-
san bir ağaçtır” yanlıştır; bunun karşı-
tı anti-A ise doğrudur: “İnsan bir ağaç
değildir”. Bu özelliğe dayanarak Gö-
del, G önermesini yaptı: “Öyle bir A
önermesi bulunabilir ki ne A, ne de
A’nın karşıtı (anti-A) doğrudur”. (Rus-
sell ve Giritli paradoksları gibi). Sonra
G önermesine karşılık olan sayıyı he-
sapladı; bu sayının iki tam sayının çar-
pımı olduğunu gösterdi. Böylece
bomba patlamış oldu: Matematikte
daima gösterilemeyen gerçekler ola-
caktı. Modern terimlerle söylersek bir
bilgisayara hayal edilebilecek bütün
matematik kuralları verilse bile, bilgi-
sayar bazı problemleri
asla çözemeye-
cektir (1936’da
İngiliz mate-
m a t i k ç i s i
Alan Turing,
Gödel’in bu-
luşunu genel-
leştirdi. Turing
şunu gösterdi:

Şubat 2000

“Principia Matematica” adlı 3 ciltlik dev matematiksel mantık
kitabının yazarı İngiliz matematikçi filozofu Bertrand Russell,
kümeler kuramında bir mantık paradoksu
tanımlayarak matematikte bir bunalım
oluşturdu. Bu bunalım, Gödel’in
mantıkta “ne doğru, ne de yanlış”
sayılabilecek kavramlar olduğunu
göstermesiyle
derinleşti. 

Paradoksun resmi: Ünlü Hollandalı matem-
atikçi ressam Maurits Cornelis Escher
tarafından çizilen ünlü Çizen El gravürü. Bu
gravür “kendini kaynak gösterme” (otorefer-
ans) çelişkisini ifade ediyor. B eli, A elini
çiziyorsa, A eli B elini çizemez. “Gödel teo-
remi” benzer bir kavrama dayanmaktadır. 

Gödel teoremi, mantık tar-
ihinin en önemli kilometre
taşlarından biri oldu.
Resimde Gödel, 1972’de
kendisine Rockefeller
Üniversitesince verilen
onursal (honoris causa)

doktorluk kıyafeti içinde
görülüyor. 



bir bilgisayar, kanıtlanamayacak bir
matematiksel gerçekle karşılaşırsa,
sonsuza dek çalışır, durmaz). David
Hilbert, Gödel’in 1931’de yayımlanan
çalışmalarıyla o kadar yıpranmıştı ki
hayatının kalan bölümünü Gödel’in
yanıldığını kanıtlamaya çalışmakla ge-
çirdi. Hilbert, Gödel’in sarstığı tek ki-
şi değildi. Gödel, görüşlerini 1930 Ey-
lül’ünde, Turing’le birlikte ileride bil-
gisayarı bulan John von Neumann’a
anlatmıştı. O gün von Neumann man-
tığı terk etmeye karar verdi. 

“Gödel teoremi” yavaş yavaş ken-
dini kabul ettirdi ve matematiğin sı-
nırlarını aştı. Gödel şunu kanıtladı:
“Bir dilin tam tanımı, aynı dilde yapı-
lamaz; çünkü bu yolla bir cümlenin
doğruluğu tanımlanamaz”. Matema-
tik, filoloji ve felsefeye açılıyordu. 

Bazı yorumcular bu teoremi meta-
fiziğe uygulamak istediler; hiçbir sis-
tem gerçeği yakalamıyor; akıl, bilinç
ve ruh, insan tarafından algılanamı-
yordu. Yalnız dünya dışı güçler gerçe-
ğe erişebilirdi. Aynı kural psikolojide
de uygulandı: İnsan çözümsüz bir
problemle (ya da bir paradoksla) karşı-
laştığı zaman şizofrenik bir davranış
gösterir ve bu durumdan ancak tedavi
edilerek çıkabilir. Bu kuram
ABD’de “Palo Alto ekolü”nce
bazı akıl hastalıklarının te-
davisinde kullanılmakta-
dır. (Şizofrenlerde karşıt
değerlilik-ambivalens-

denen bir belirti var-
dır; bu, bir şizofrenin
birbirinin karşıtı olan du-
rumların ikisini de doğru
kabul edebilmesidir. Bir şizof-
ren bir şeyi hem var, hem yok, bir can-
lıyı hem yaşar, hem ölü; bir insanı
hem dost, hem düşman vb. kabul ede-
bilir. Görüşlerinde hem modern, hem
de tutucu olabilir. Şizofreni mantığına
göre Russell ve Giritli problemleri bir
paradoks oluşturmaz). 

Aslında Gödel teoremi böyle bir
genellemeye elverişli değildir; o, yal-
nız klasik gerekirci mekanik kuralları-
na göre çalışan makinelere uygulana-
bilir. Bu teoremin insan ruhunun
problemlerini yanıtlamaktan uzak ol-
duğu kesinse de içeriği o kadar zen-
gindir ki uygulamaları giderek daha
yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Başlangıçta matematikçilerin çoğu,
bu kadar garip ve soyut bir sonucu

küçümsediler. Fakat yavaş ya-
vaş orada burada çözümsüz

problemler ortaya çıkmaya
başladı. İşte çözümsüz
problemlerden biri daha:
“bir düzlemin döşenme-
si”. Elinizde değişik ge-
ometrik şekillerde (kare,

eşkenar dörtgen...) bir yı-
ğın kağıt parçası olsun; ar-

darda rastgele şekiller alarak,
delik ve örtüşme oluşturmadan

düzlemi tamamen döşeyebilir misiniz? 
Bu problem matematikle çözüle-

mez. Gerçek şudur ki parçaların şe-
killerini içeren bir algoritma (bir en-
formatik programı), size “bunlarla bir
düzlem deliksiz ve örtüşmesiz döşe-
nebilir veya döşenemez” diyemez.
Fizik gibi matematik de özel olgular-
dan çok, genel kurallarla ilgilendiğin-
den, “karar verilemez” durumlarla il-
gilenmeye başladı. 

Bir diğer “karar verilemez” du-
rum enformatiğe aittir; fakat insanla-
ra da uygulanabilir. Bu, diğerlerinden
de zordur: “bir enformatik (bilgisa-
yar) programının asla hiçbir şeye ya-

ramayan ve bir sonuca vara-
mayacak komutlardan olu-

şup oluşmadığını önceden
(a priori) belirleyebile-
cek hiçbir yöntem yok-
tur”. İnsan genomunda-
ki baz sırasını belirleme
çalışmaları- bu yüzyıl

sonlarının en önemli pro-
jelerinden biri- bu mate-

matiksel olanaksızlık duva-
rına çarpmaktadır. Bir gün

genlerin şifresi çözülse bile, gene-
tikçiler, görünüşte bir işe yaramayan
genom baz sırasını bulmak için bilgi-
sayarların gücünü kullanamayacak-
lardır; çünkü hiçbir bilgisayar progra-
mı asla bütün genlere uygulanamaz. 

Daha da karmaşık olan bir prob-
lem “hayat oyunu”dur. 1960’lı yıllar-
da Amerikan matematikçisi John
Conway’in bulduğu bu oyunda bir
satranç tahtası üzerinde rasgele bir
sayıda piyonlar vardır. Oyun iki kura-
la göre oynanır: Birinci kural: Eğer
boş bir kare, üç piyonla çevriliyse ge-
lecek hamle oraya bir piyon konula-
bilir. İkinci kural: Bir piyonun kom-
şusu olan piyonların sayısı ikiden az-
sa ya da üçten fazlaysa o piyon tahta-
dan çıkartılır. 

İlginçtir ki 1970’lerde bu oyunun
sonucunun “karar verilemez” cinsten
olduğu kanıtlandı. Bir başka deyişle,
başlangıçtaki piyon dağılımı ne olur-
sa olsun, bütün piyonların tahtadan
kaldırılacağı mı (sonuçta boş tahta),
yoksa oyunun sonsuza kadar devam
edeceği mi (tahta üzerinde her za-
man piyonlar bulunması) önceden
söylenemez. (Hayat oyununun ayrın-
tıları için bkz. Matematiğin Gizli
Dünyası, David Wells, çev. Selçuk
Alsan, Sarmal Yayınevi 1996). 

Bu oyun piyon içeren birimlerin
biçimlerini (daire, kare, üçgen vb) ya
da piyonlar arasındaki rekabet kural-
larını değiştirerek daha karmaşık ha-
le getirilebilir. Bunlarla “karar verile-
mezlik” daha da artar. Bu oyuna ba-
karak hayvan türlerinin (insan dahil)
evrimi belirlenmek istenirse bu si-
mülasyon (taklit) söz konusu türlerin
yok mu olacağı, devam mı edeceği
konusunda bizi aydınlatamaz. Bu
problem bilgisayara verilirse sonsuza
dek beklemek gerekir. 

Science  e t Vie, Nisan 1997 
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?… Bilindi¤i gibi -273 °C'de atomlar titreflme
yapmazlar. Buna ba¤l› olarak da bu
s›cakl›kta bir direnç göstermezler. Çünkü
direnç, maddenin cinsine ba¤l› oldu¤u gibi
s›cakl›¤a da ba¤l›d›r. … Kuantum fizi¤inde
bir molekülün … [en düflük enerji
seviyesinde bile bir titreflme hareketi
yapt›¤›n› gördük.] Ben buradan, cismin
s›cakl›¤› ne olursa olsun, moleküllerinin her
durumda bir enerjiye sahip olaca¤› anlam›n›
ç›kar›yorum. -273 °C'de bile bir molekül
mutlaka titreflecektir. Titreflti¤inden dolay› da
bir dirence sahip olacakt›r. … Bu çeliflkiyi
nas›l aç›klayabiliriz?

Hüseyin Tokuç, ‹zmir

‹lk önce, her maddenin atomlar›n›n
en düflük s›cakl›kta bile bir titreflim ha-
reketi yapt›¤›n› belirtmemiz gerekiyor.
"S›f›r noktas› hareketi" olarak adland›r›-
lan bu olay tamamen bir kuantum etkisi.
Bu hareketin varl›¤›n› anlamak için ku-
antum belirsizlik ilkesi kullan›l›yor: Bir
cismin hareket etmemesi h›z›n›n s›f›r ol-
mas› anlam›na gelir, yani h›zda herhangi
bir belirsizlik yoktur. Belirsizlik ilkesine
göre konum ve h›zdaki belirsizliklerin
çarp›m› belli bir de¤erden büyük olmak
zorunda. Bu durumda konumun belirsiz-
li¤inin sonsuz olmas› gerekir. E¤er eli-
nizde tuttu¤unuz bir maddenin atomlar›-
n›n komflu galakside de
bulunabilme olas›l›¤›-
n›n var oldu¤una inan-
m›yorsan›z, böyle bir
fleyin olanaks›z oldu-
¤unu ç›kar›rs›n›z. Ya-
ni, herhangi bir cismin
durmas›, hangi flart alt›nda olursa olsun,
mümkün de¤ildir.

Öte yandan, mutlak s›f›r s›cakl›¤› (0
Kelvin ya da -273.15 °C), bir cismin sa-
hip olabilece¤i en düflük s›cakl›k anlam›-
na geliyor. Bir cismin so¤umas› çevresine
›s› vermesiyle mümkün oldu¤u için, cisim
en düflük enerjiye sahip oldu¤u anda 0
Kelvin s›cakl›¤›na eriflmifl demektir. Art›k
bu noktadaki bir cismi daha da so¤utmak
mümkün de¤ildir. Dikkat etmemiz gere-
ken nokta, en düflük s›cakl›¤›n sadece en
düflük enerji anlam›na gelmesidir, en dü-
flük hareket de¤il. Mutlak s›f›rdaki bir
maddenin atomlar›n›n yapt›¤› s›f›r nokta-
s› hareketi bir kuantum etkisi oldu¤u için,
hareketin varl›¤› cismin fiziksel özellikle-
rini çok küçük oranda de¤ifltiriyor, ama
bir çok durumda bu küçük oran ölçülebi-

liyor. Helyumun, (atmosfer bas›nc›nda)
hiç bir s›cakl›kta donmamas›n›n temel ne-
deni bu s›f›r nokta hareketi.

Ayn› hareketin atom içindeki elektron-
larda da oldu¤unu belirtelim. Elektronlar
en düflük enerji seviyesinde bulundukla-
r›nda bile elektronlar›n çekirdek çevresin-
de dönme hareketleri devam eder.

fiimdi gelelim arkadafl›m›z›n sorusu-
nun en önemli k›sm›na. Madem her mad-
denin, 0 Kelvinde bile bir hareketi var, ni-
ye bu hareket bir dirence neden olmuyor?
Bu soruya verece¤imiz yan›t, s›f›r nokta
hareketinin bildi¤imiz anlamda hareket-
ten oldukça farkl› oldu¤unu gösteriyor.

fiöyle bir düflünce deneyi yapt›¤›m›z›
tasarlayal›m: Bir atomu en düflük enerji
seviyesine kadar so¤uttunuz ve s›f›r nok-
ta hareketini ilk elden gözlemlemek üze-
re (her nas›lsa) kendinizi küçülterek
atoma yaklaflt›n›z. Soru flu: atom
titreflti¤ine göre, iyice yaklaflt›¤›-
n›zda size çarpabilir mi?

E¤er söz konusu olan mak-
roskobik bir makine olsayd›
fazla yaklaflmaman›z› tavsi-
ye ederdik. Ama, en düflük
enerji seviyesinde olan
bu atom için böyle bir
tavsiyeye ihtiyac›n›z

yok. Çünkü bu atomun size çarpmas›, ha-
reketinin, dolay›s›yla enerjisinin bir k›s-
m›n› size aktarmas› anlam›na geliyor.
Atomun size aktarabilece¤i enerjisi olma-
d›¤› için size çarpmas› mümkün de¤il.
Baflka bir flekilde söylemek gerekirse, s›-
f›r noktas› hareketi öyle bir hareket ki,
varl›¤› ile yoklu¤u aras›ndaki fark› anla-
mak olanaks›z.

fiimdi mutlak s›f›r s›cakl›¤›ndaki bir
metalin neden s›f›r dirence sahip oldu¤u-
nu aç›klayabiliriz. Atomlar›n titreflimle-
rinden kaynaklanan direncin temel nede-
ni, ak›m tafl›yan elektronlar›n atomlara
"çarparak" hareket yönlerini de¤ifltirme-
si. Bu çarp›flmalar ne kadar fazlaysa ve
ne kadar büyük oranda yön de¤ifltiriyor-
sa direnç o kadar büyük olur. Çünkü, me-
talin içinden geçmeye çal›flan elektronla-

r›n sadece küçük bir k›sm› metali boydan
boya geçebilir.

Elektronlarla atomlar›n "çarp›flmas›"
iki de¤iflik flekilde mümkün olur. Birinci
yolda, elektron enerjisinin bir k›sm›n› ato-
ma verebilir. Bu olay›n gerçekleflebilmesi
için, elektronun yeteri kadar fazla enerji-
si olmas› gerekir. Çünkü, atom bir üst
enerji seviyesine ç›kabilmek için belli bir
miktar enerjiye ihtiyaç duyar. E¤er elekt-
ronda bu kadar enerji yoksa, bu olay ger-
çekleflemez. Elektronlar›n sahip olduklar›
enerji, metale uygulanan voltajla orant›l›
oldu¤u için, ve genellikle direnç ölçümle-
rinde düflük voltajlar kullan›ld›¤› için bu
tip olaylar çok düflük bir oranda gerçekle-
flir. (Direnç voltajla ak›m›n oran› oldu¤u
için, voltaj› ne kadar küçük seçerseniz se-
çin direnç de¤iflmez.) Dolay›s›yla direnç

bu tip "çarp›flmalardan" kaynak-
lanm›yor.

‹kinci yolda, elektron
atomdan bir miktar ener-
ji alabilir. Daha yüksek
bir enerjiye sahip olan
elektron bir süre hare-
ket ettikten sonra bu
fazla enerjiyi baflka bir
atoma verir ve ikinci
bir saç›lma gerçekleflir.

Bu olay dizisinin gerçek-
leflebilmesi için, enerji ve-

ren atomun en düflük enerji
seviyesinde olmamas› laz›m-

d›r. Dolay›s›yla s›f›r nokta ha-
reketi yapan atomlar, kesinlikle

böyle bir olaya kar›flmazlar. Oda s›cakl›-
¤›ndaki metallerin direnci temelde bu tip
çarp›flmalardan kaynaklan›r.

Mutlak s›f›r s›cakl›¤›na sahip bir metal-
den geçen düflük enerjili bir elektron,
atomlarla her iki flekilde de "çarp›flamaya-
ca¤›" için, saç›lmadan yoluna devam
eder. Sonuç: s›f›r direnç.

Atomlar›n titreflimleri, metallerde di-
rence neden olan tek etmen de¤il. Metal
içindeki yabanc› atomlar, kristal yap›daki
düzensizlikler, hatta maddenin bir d›fl yü-
zeyinin varl›¤› bile düflük s›cakl›klarda bir
direncin ortaya ç›kmas›na neden olurlar.
Fakat oda s›cakl›¤›ndaki bir metalde di-
rence neden olan en büyük etmen atomik
titreflimlerdir. Mutlak s›f›r civar›ndaki dü-
flük s›cakl›klarda, bu etmen, yukar›da
aç›klad›¤›m›z nedenden dolay› tamamen
ortadan kayboluyor.

???M E R A K  E T T ‹ K L E R ‹ N ‹ Z
S a d i  T u r g u t
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B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

Sizin Nobel’iniz varsa…
Fizik, kimya ya da t›p için oldu¤u gibi
matematik için de bir No-
bel Ödülü bulunmay›fl›,
matematikçileri uzun sü-
redir k›zd›rmaktayd›. Bu
alanda Nobel’e en yak›n
ödül Fields Madalyas›’yd›.
Ancak bu ödül dört y›lda
bir ve ancak 40 yafl›n al-
t›ndaki matematikçilere
verilmekteydi. Üstelik de
Nobel’de oldu¤u gibi

önemli para ödülleri içermiyor , tören-
ler ayn› yank›y› yapm›yordu.
Ama art›k Norveç Hükümeti sayesinde

matematikçiler de hem
ün, hem de servet sahibi
olabilecekler. Geçti¤imiz
a¤ustos ay›nda Baflbakan
Jens Stoltenberg, matema-
tikçilere verilecek "Abel
Ödülü" için 200 milyon
kron (22 milyon dolar) tu-
tar›nda bir fon ayr›ld›¤›n›
aç›klad›. ‹lk ödül, 1829 y›-
l›nda, daha 26 yafl›nday-

ken sefalet içinde ölen ünlü Norveçli
matematikçi Niels Henrik Abel’in 200.
do¤um y›ldönümünde verilecek. 2003
y›l›nda verilecek olan 500.000 dolarl›k
ilk "Abel Matematik Ödülü", adaylar
aras›ndan Norveç Fen ve Edebiyat
Akademisi’nce seçilecek matematikçi-
ye verilecek. Oslo Üniversitesi
matematikçilerinden Arnfinn Laudal’a
göre ödül, matemati¤in tüm bilimlerin
ortak dili olarak kamuoyunda daha
çok tan›nmas›na yard›mc› olacak. 

Science, 7 Eylül 2001

Alt›n Çözüm 
2001 y›l› Uluslararas› Matematik
Olimpiyad›’nda alt›n madalya kazanan
Amerikal› Reid Barton’un baflar›s›nda
kuflkusuz her 24 kat›l›mc›dan yaln›z-
ca birinin çözebildi¤i bir soruya getir-
di¤i yarat›c› çözümün rolü var. 
Soru flu: 21 k›z ve 21 erkek ö¤renci,
bir matematik yar›flmas›na kat›l›yor-
lar. Yar›flmac›lardan her biri en çok
alt› soruyu çözebilmifl. Yar›flmac›lar,
bir k›z ve bir erkekten oluflan çiftler
olarak ele al›nd›¤›nda görülmüfl ki, en
az bir problem hem k›z, hem de er-
kek taraf›ndan çözülmüfl. Problemler-
den birinin en az üç k›z ve üç erkek
taraf›ndan çözüldü¤ünü ispatlay›n.
Reid’in yan›t› da flu:
1. K›zlar›n yukar›dan afla¤›ya, erkekle-
rin de soldan sa¤a s›raland›¤› bir tab-
lo yap›n. Her kutucu¤a hem o s›rada-
ki erke¤in, hem de o sütundaki k›z›n
çözdü¤ü bir problemi temsil eden bir
harf koyun ( her çiftte en az bir prob-
lemin hem k›z ve hem de erkek tara-
f›ndan çözüldü¤ü varsay›m› nedeniyle,
bütün kutucuklar dolacakt›r). Örnek
(A)’ya bak›n. 
2. fiimdi her yatay s›rada ikiden daha
çok tekrarlanan harfleri belirleyin
(her s›rada alt›dan daha fazla say›da
farkl› harf bulunamayaca¤›n› hat›rla-
y›n).
3. O s›radaki böylesinden (en az üç
kere tekrarlanan) harflerin bulundu¤u
tüm kutucuklar› k›rm›z›ya boyay›n.
Göreceksiniz ki her k›za karfl›l›k ge-
len yatay s›radaki kutucuklardan en
az 11’i boyanm›fl olacak. 

4. Demek ki, her s›radaki kutucukla-
r›n (dolay›s›yla da tüm tablodaki kutu-
cuklar›n) yar›dan fazlas› boyanm›fl ola-
cak. Bunun anlam› bu kutucuklardaki
harflerin temsil etti¤i problemlerin en
az üç erkek taraf›ndan da çözülmüfl
oldu¤u.
5. fiimdi ayn› fleyi her o¤lan için ayr›
ayr› tekrarlay›p, en az üç k›z taraf›n-
dan çözülmüfl problemleri temsil eden
kutucuklar› maviye boyay›n. 
6. Kutucuklar›n yar›dan fazlas›n›n k›r-
m›z›, yar›dan fazlas›n›n da mavi olma-
s› nedeniyle en az bir kutucu¤un hem
mavi, hem de k›rm›z› (yani mor) olma-
s› gerekiyor. Bkz. (B).
7. O halde bu kutudaki problem en
az üç k›z ve en az üç erkek taraf›n-
dan çözülmüfl olmal›. 
Barton’un bu problemi özellikle sev-
mesinin nedeni, formülünün ifle
yaray›p yaramayaca¤›n› son ana kadar
bilmemesi. 473 yar›flmac›dan yaln›zca
20’si do¤ru cevab› bulmufl. Kimiyse
üçer erkek ve k›z taraf›ndan çözül-
müfl problemlerin say›s›n› bulmaya
çal›fl›rken kaybolmufl. Oysa burada
say› önemli de¤il. 

Science, 3 A¤ustos 2001

Birileri yap›yor ya, kim? Kimine göre
muzip uzayl›lar›n ifli. Adamlar anlafl›-
lan ‹ngiltere’nin bu¤day tarlalar›n› ser-
gi bellemifller, her yaz gelip daire biçi-
mindeki sanat eserlerini biz dünyal›la-
r›n be¤enisine sunuyorlar. Kimine gö-
reyse, gün ›fl›¤›n› sevmeyen kendi tü-
rümüzden sanatç›lar nas›l baflar›yor-
larsa bir gecede bu¤day baflaklar›n›
belirli desenlere göre yat›r›p gökyü-
zünden seyredebilece¤imiz geometrik
tablolar haz›rl›yorlar. Bu y›l›n sergisi
hayli zengin. ‹ngiltere’de tam 78 ayr›
bu¤day dairesi belirlendi. Baflyap›t da
irili ufakl› 409 daireden oluflan fraktal
bir desen. Geniflli¤i 450 metreyi bulu-
yor. Öteki eserlerin en büyü¤üyse yak-
lafl›k 60 metre geniflli¤inde. Güney ‹n-
giltere’de Wiltshire’de bulunan dev
"uzayl› dairesi" ni dört saat süren ka-
ranl›k içinde bitirebilmek için sanatç›-
lar›n her daireyi 30 saniye içinde olufl-
turmalar› gerekiyor. Daireciler Bülteni
adl› yay›n›n editörü John Lundberg
"Kendi tecrübelerimden biliyorum ki
belirli bir uzunluktan sonra (yaklafl›k
60 metre) flerit metreyi baflaklar›n
seviyesinin üzerinde bükülmeden tut-
mak son derece zordur" diyor.
Science, 24 A¤ustos 2001
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Asal say›lar›n ne oldu¤unu, ilkokul

günlerimizden beri hepimiz biliriz: yal-

n›zca 1’e ve kendisine bölünebilen tam

say›lara, asal say›lar denir. Bu kadar k›sa

ve aç›k bir tan›ma sahip asal say›lar, as-

l›nda pek de göründükleri kadar basit

de¤iller. Matematikçiler yüzy›llard›r asal

say›larla ilgili pek çok problemin yan›tla-

r›n› aramakla meflgul. Yan›t› aranan en

önemli sorulardan biri, asal say›lar›n da-

¤›l›m›yla ilgili. Asal say›lar düzenli bir da-

¤›l›ma sahip de¤iller; iki ard›fl›k asal say›

birbirine çok yak›n olabilece¤i gibi, çok

uzak da olabiliyor. Birbirlerine çok yak›n

olup, aralar›ndaki fark yaln›zca 2 olan

asal say›lara, “ikiz asallar” deniyor. Mate-

matikçilerin yan›t›n› arad›klar› soruysa,

ikiz asallar›n varl›¤›n›n nereye kadar de-

vam etti¤i. Bir baflka deyiflle “ikiz asal-

lar” problemi, bu fark›n yaln›zca 2 oldu-

¤u durumlar›n, sonsuza dek varl›¤›n›

sorguluyor. On yafl›ndaki bir çocu¤un bi-

le neyi sordu¤unu anlayabilece¤i bu so-

ru çok basitmifl gibi görünse de, yüzler-

ce y›ld›r yan›t› verilemiyor. Matemati¤in

en ünlü problemlerinden biri olan “ikiz

asallar” problemi, bu özelli¤i nedeniyle

ço¤u matematikçiye göre “insanl›¤a

meydan okuyan bir soru”. Küçük asal sa-

y›lar söz konusu oldu¤unda, bu sorunun

yan›t›n› bulmak oldukça kolay. ‹kiz asal-

lar›n kaç tane oldu¤u ve hangi s›kl›kta

karfl›m›za ç›kt›klar›, kolayca tespit edile-

biliyor: 3-5, 11-13, 17-19, 29-31, 41-43 ve

59-61 gibi...Ancak asal say›lar büyüdük-

çe, problemin güçlü¤ü de art›yor. Hele

ki yan›t vermek istedi¤iniz soru, aralar›n-

daki fark 2 olan asal say› çiftlerinden

sonsuz tane olup olmad›¤›ysa, o zaman

ifliniz epeyce zor. Çünkü say›lar büyü-

dükçe, ikiz asallara rastlama s›kl›¤›n›z

azal›yor. Bu da ikiz asallar›n sonsuza

uzanan bir dizi oluflturup oluflturmad›¤›

problemini gittikçe daha zor k›l›yor. 

Don Goldston ve Yalç›n Cem Y›ld›-

r›m’›n 28 Mart’ta Amerika Matematik

Enstitüsü (American Institute of Mathe-

matics-AIM)’nün düzenledi¤i “Algorit-

mik Say›lar Teorisi” konferans›nda su-

numunu yapt›klar› “Asal Say›lar Aras›n-

daki Küçük Boflluklar” bafll›kl› makale,

y›llard›r bu zor problemle u¤raflan ma-

tematik düyas›na tam anlam›yla bir

bomba gibi düfltü. Y›ld›r›m ve Golds-

ton’un makalesinin ortaya koydu¤u en

önemli sonuç, birbirlerine göre çok ya-

k›n ard›fl›k asal say›lardan oluflan ve

sonsuza dek uzanan dizilerin varl›¤›n›

gösteriyor olmas›. Yüzy›llard›r üzerinde

çal›fl›lan ikiz asallar tahminine iliflkin

büyük bir ilerleme sa¤layan bu çal›flma,

problemi tam olarak çözmese de, flimdi-

ye dek bilinen en kuvvetli yan›t› getir-

mifl durumda. 

1896’da kan›tlanan “asal say›lar te-

oremi”ne göre, “x” 1’den büyük bir de-

¤er olmak üzere, 1’den x’e kadar yakla-

fl›k x/logx tane asal say› var. Bu da x ci-

var›ndaki iki tane ard›fl›k say›n›n ara-

s›ndaki fark›n, log x kadar oldu¤u anla-

m›na geliyor. Bundan önce bilinen en

iyi sonuç x civar›ndaki ard›fl›k asallar›n

fark›n›n, yaklafl›k olarak 1/4 logx oldu-

¤u durumlar›n sonsuza dek uzanabildi-

¤i idi. Goldston ve Y›ld›r›m’›n elde ettik-

leri sonuçsa, bunu (log x)8/9 ile göste-

riyor. Bu sonuç ikiz asallar problemi-

nin nihai yan›t› olmaktan uzaksa da,

flimdiye dek bilinenlere göre büyük bir

ilerleme.  

Ancak elde edilen sonucun insanl›k

düflünce tarihinin önemli bir sorusuna

yönelik bir ilerleme olmas›na karfl›n,

kendisine herhangi bir uygulama alan›

bulup bulamayaca¤› henüz belirsiz. Y›l-

d›r›m, matematikçi olarak gerçeklefltir-

dikleri çal›flmalar›n prati¤e yönelik ol-

mayan, teorik çal›flmalar oldu¤unu ve

çal›flmalar›n›n flu anda herhangi bir uy-

gulama alan›n› göremedi¤ini belirtiyor.

Ancak en saf matemati¤in bile sonra-

dan hiç umulmad›k flekilde uygulamala-

r›n›n yap›labilece¤ini ve asal say›lar›n

baz› özelliklerinin 70’li y›llardan itiba-

ren flifrecilikte kullan›ld›¤›n› an›msatan

Y›ld›r›m, kendi çal›flmalar›n›n da ileride

olas› bir uygulama alan› bulabilece¤i

görüflünde. AIM Baflkan› Brian Con-

rey’e göreyse, 80 y›l› aflk›n süredir asal

say›lar alan›nda çal›flan kifliler için bir

dönüm noktas› olan bu çal›flma, kendi-

sini takip edecek pek çok önemli gelifl-

menin de önünü açacak nitelikte.

A y fl e n u r  T o p ç u o ¤ l u

Kaynaklar: 
www.aimath.org
Mackenzie, D.; “Prime Proof Helps Mathematicians Mind the Gaps”,

Science, 4 Nisan 2003, Vol. 300.
Whitehouse, D.; “Prime Number Breakthrough”; BBC News;

(http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2911945.stm)
http://ww.boun.edu.tr/~pubrel/news/nisan2003/sayfa_1.htm

‹kiz Asallar
‹ki matematikçinin biraraya gelerek yapt›klar› çal›flma, matematik alan›nda üzerinde uzun y›llardan bu yana çal›fl›lmakta olan
“ikiz asallar” problemine flimdiye dek bilinen en kuvvetli yan›t› verdi. Çal›flman›n sahiplerinden biri, “Amerikal› bilimadamla-
r›n›n yapt›klar› çal›flmada...” fleklinde bafllayan ifadelerde duymaya hep al›fl›k oldu¤umuz gibi Amerika’l› bir matematikçi:
Don Goldston. Di¤er isimse, Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Yalç›n Cem Y›ld›r›m. Michigan Üniversitesi’nden Hugh Montgomery’e
göre Goldston ve Y›ld›r›m’›n çal›flmalar›, 1965’ten bu yana asal say›lar teorisi alan›nda yaflanan en heyecanl› olay. 
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Ne kadar ‹yisiniz?

Pek çok kimse için bir matematik prob-

leminin en kolay çözümü, soruyu bilgi-

sayara havale etmek. Makinelere öylesi-

ne al›flm›fl›z ki, ço¤u araflt›rmac› bile

kulland›¤› bilgisayar programlar›n›n al-

goritmalar›yla ilgilenme gere¤ini duy-

maz. Asl›nda bilgisayar›n karmafl›k he-

saplar› nas›l an›nda yapabildi¤ini anla-

yabilmek herkesin harc› de¤il. Bu, pro-

fesyonel say› analistlerinin mesle¤i.

Çünkü en basit hesaplar bile büyük ha-

cimde yarat›c› algoritmik çal›flmalar ge-

rektiriyor. Bunu kan›tlamak için Ox-

ford Üniversitesi’nde say› analisti Nick

Trefethen, kendine güvenenlere  10 so-

ruluk bir s›nav haz›rlam›fl. Ödülse, son

y›llarda al›fl›ld›¤› gibi milyon dolar dü-

zeylerinde de¤il. En do¤ru yan›tlar› ge-

tirenlere yaln›zca 100 dolar verilecek.

Ama matematikte hünerli oldu¤unu

düflünenler için bu sembolik miktardan

çok, kendisini uluslararas› alanda ka-

n›tlamak önemli. Hatta daha da önemli-

si kendi kendine kan›tlamak. ‹lgilenen-

ler, sorular› ve yar›flma koflullar›n›  En-

düstriyel ve Uygulamal› Matematik

Derne¤i (Society for Industrial and

Applied Mathematics – SIAM) web site-

sinden indirebilirler. Tabii d›flar›da 100

dolar› da insana kolay vermiyorlar. Ör-

ne¤in, sorulardan biri silindirik aynalar

aras›nda bir fotonun izleyece¤i yol. Bir

di¤eri, pirenin s›çray›fllar›yla ilgili. Öte-

kilerse, sadist bir hocan›n haz›rlad›¤›

Kalkülüs al›flt›rmalar›n› and›r›yor. Ge-

nellikle basit gibi görünen çözümün

yanl›fl yan›tla sonuçlanmas› da bir bafl-

ka özellik.  Trefethen, sorulardan öyle-

sine emin ki, “yar›s›n› bile cevapland›-

ran ç›karsa, büyük baflar›” diyor. Bun-

lar, Oxford Üniversitesine doktora için

gelenlere sorulmufl sorular aras›ndan

seçilmifl. Kat›l›mc›lar, tek ya da tak›m

olarak kat›lmakta, istedikleri kitab› ka-

r›flt›rmakta, efle dosta sormakta ser-

best. Ancak, sorular› daha önce gör-

müfl ya da çözmüfl kiflileri tan›mad›kla-

r› hususunda Trefethen’i ikna etmeleri

gerekiyor. Yan›tlar web adresine 20

May›s’a kadar gönderilebiliyor. Trefet-

hen yan›tlar› ve kazanan kiflilerin isim-

lerini SIAM News dergisinin Tem-

muz/A¤ustos say›s›nda aç›klayacak.

Kolay gelsin... 

Science, 22 fiubat 2002
www.siam.org/siamnews/01-02/challenge.pdf

50 Bin Dolarl›k Say› 

Genel kan›n›n tersine, matematik

insan› zengin edebilir. Örne¤in, 50.000

dolar kazanmak için üç fley gerekli:

Biraz matematik bilgisi, biraz bilgisayar

kültürü ve bol sab›r. Yap›lacak fley 

10 milyon haneli bir Mersenne asal

say›s› bulmak. Mersenne asallar›, 2P-1

biçiminde yaz›lan özel bir say› s›n›f›na

ait. Burada P herhangi bir tam say›.

Mersenne asallar› 3, 7, 31, 127, ... diye

gidiyor. Asal say›larsa, yaln›zca 1’e ve

kendilerine bölünebilen say›lar.

Bu kadar paray› da bofluna vermiyorlar

herhalde. ‹nanmas› güç; ama, böyle bir

say›y› bulman›n samanl›kta i¤ne

bulmaktan daha güç oldu¤u

anlafl›l›yor. fiimdiye kadar yaln›zca 39

tane bulunabilmifl. Bunlardan

sonuncusunu ve flimdiye bilinen en

büyü¤ünü bulan George Cameron adl›

20 yafl›nda Kanadal› bir amatör

matematikçi. 800 MHz  h›z›nda bir ev

bilgisayar›n›n yard›m›yla buldu¤u say›:

213,466,917-1.    Bunu söylemek kaç saat

al›r, merakl›s› deneyebilir (Bkz:

BilimNet Bilim ve Teknik Dergisi,

Temmuz 2001). Yazmas›ysa daha

kolay: Yaln›zca 4.053.946 hane! Bir

bilgisayar ekran›na hiç boflluksuz 2700

kadar karakter s›¤›yor. Bu durumda

bulunan say›y› ancak 1500 ekran

sayfas›na basabiliyorsunuz. Ç›kt› almak

için 3 top ka¤›t gerekiyor.

On milyon haneli Mersenne asal› için

ödülü koyan Electronic Frontier

Foundation adl› bir kurulufl. Hane

say›s›n› flimdilik dört milyona tafl›yan

Cameron ise, 200.000 masaüstü

bilgisayar› bir a¤ halinde birlefltiren ve

böylelikle bir süperbilgisayar›n binlerce

y›lda yapaca¤› hesaplar› çok daha k›sa

sürede gerçeklefltirmeyi hedefleyen bir

projeye kat›lan 130.000 gönüllüden

biri. Projenin ad› GIMPS (Great

Internet Mersenne Prime Search  =

Büyük ‹nternet Mersenne Asal

Araflt›rmas›). (Say›y› bulmak için

harcanan süreyse 13.000 y›la karfl›l›k

gelen bilgisayar zaman›. Gerçi

Cameron say›y› bulmak için yaln›zca

birkaç hafta zaman harcam›fl, ancak

GIMPS a¤›ndaki bilgisayarlar›n,

100,000 öteki aday say›y› inceleyerek

elemesi 2.5 y›l zaman alm›fl.

Üyelerinden biri 10 milyon hanelik

say›y› bulursa, ödüle GIMPS el

koyacak ve paran›n yar›s›n› buluflçuya

verecek, geri kalan›n› da hem daha

önceki buluflçulara ödül olarak

da¤›tacak, hem de yapt›¤› harcamalar›

karfl›layacak. Tabii paray› baflkalar›yla

paylaflmak istemiyorsan›z, GIMPS’e

kat›lmayabilirsiniz. Ancak matematik

tarihine geçmek de kolay de¤il. 

10 milyon haneli tek bir say›n›n

Mersenne asal› olup olmad›¤›n›

denemek, 500 MHz’lik Pentium III

ifllemcili bir PC ile bir y›l sürüyor.

Baflar› flans›n›n da 250.000’de 1

oldu¤u hesaplan›yor. E¤er “birlikten

kuvvet do¤ar” özdeyifline

inan›yorsan›z, yapaca¤›n›z fley ödülün

yar›s›na raz› olup GIMPS’e kat›lmak. 

www.mersenne.org

Matematik







Asl›nda niyetim size Arflimed’in

(Arkhimedes, MÖ 287-212), dünya ta-

rihinde kürenin hacmini hesaplayan

ilk insan olarak, bunu nas›l yapt›¤›n›

anlatmakt›. Ama bunun için önce De-

mokrit’in (Demokritos, MÖ y. 460-

370) piramidin ve koninin hacmini

nas›l buldu¤unu anlatmam gerekiyor-

du. Bu nedenle Arflimed’i gelecek ya-

z›ya erteleyip, Demokrit’le bafllayay›m

dedim. Ama ne zaman Demokrit akl›-

ma gelse, Platon’a k›zmaktan kendi-

mi alakoyam›yorum. Yaln›z, bu tart›fl-

maya girmeden önce ve unutmadan

Gökhan’a teflekkür etmek istiyorum:

Demokrit nedense hep Abderal› De-

mokrit olarak geçer ve ben art›k Ab-

dera’n›n Demokrit’in do¤du¤u veya

yaflad›¤› yer oldu¤unu unutup, bunu

Demokrit’in ikinci ismi veya lakab› gi-

bi alg›lamaya bafllam›flt›m ki geçende

fizikçi bir arkadafl›m Abdera nerede

diye sordu. Ben Ege’de bir yerde ol-

mal› dedim, ama onun flüpheleri var-

d›. O akflam bunu, bütün bu fleyleri

bilen Gökhan’a sordum. O da beni 15

metre kadar ötedeki ansiklopedilere

götürdü ve bana Abdera’n›n yerini ö¤-

retti. Kendisine teflekkür borçluyum.

Tabiî bana Abdera’n›n yerinden daha

fazla fley ö¤retmifl oldu. Kendisi, san›-

yorum gelecek say›daki bir yaz›s›nda,

Kuzey Ege k›y›lar›ndaki bu kentin

tam yerini gösterecek.

Ben tabiî Ege derken Bat› Anado-

lu’yu düflünüyordum, çünkü Demok-

rit’i, hayran› oldu¤um ilk ‹yonyal› filo-

zoflarla, üçü de Miletli olan Thales,

Anaksimandros ve Anaksimenes (7.

Yüzy›l sonu – 6. Yüzy›l) ile ruh ben-

zerli¤i içinde görüyordum. Bunlar›n

yan›na bir de Efesli Heraklit’i (Herak-

leitos, MÖ y. 540-480) katarsan›z, be-

nim favori befllim tamamlanm›fl olur.

Bunlar olan-bitenleri tanr›lar›n  elin-

den kurtar›p yere indirdiler. Olaylar›n

nedenini do¤an›n içinde arad›lar.

Gözlediler, düflündüler. Hem pratik,

hem bütünsel kavray›fl peflinde oldu-

lar. Belki söylediklerinin ço¤u yanl›fl-

t›. Ama gerçe¤i do¤ru yerde arad›lar.

Önyarg›s›z, yal›n, mütevaz› ve merak-

l› akl›n ›fl›¤› tam mistisizmi kovmaya

bafllam›flt› ki, o Platon (MÖ y. 428-

348) geldi ve herfleyi mahvetti.

"Akl›n görme aleti matematik saye-

sinde temizlenir ve sanki ar›t›c› bir

atefle tutulmufl gibi yeni hayat gücü-

ne kavuflur. Di¤er meflguliyetler ise

bu ak›l gözünü körletmeye çal›fl›rlar"

diyen, Akademi’sinde büyük matema-

tikçileri a¤›rlayan ve onlar için canl›

bir ortam yaratan bir insana karfl› söz

söylemek gerçekten a¤›r›ma gidiyor,

ama o mu¤lak idea kavram› ve felse-

fesiyle Dünya’y› ve insanlar› bir gölge-

ye indirgeyen ve kendinden sonra bü-

tün dinlere dayanak olan gene ayn›

Platon. Onun matemati¤e verdi¤i bü-

yük önem, gerçekten matemati¤e

duydu¤u sevgi ve hayranl›ktan m›,

yoksa matemati¤in biçimlerinin

(formlar›n›n) kendi idea’lar› için bu-

lunmaz örnekler olmas›ndan m› kay-

naklan›yor diye kendime sordu¤um

çok anlar olmufltur.

Bu Platon mistisizmi sistematize et-

ti ve yak›n ça¤ filozoflar› ve bilim in-

sanlar› Heraklit’in ve Demokrit’in b›-

rakt›¤› yerden tekrar devam edene ka-

dar, 2000 y›l boyunca o "idea"list fel-

sefelerle insanlar›n zihni buland›. ‹n-

san nas›l annesinin karn›nda birkaç

milyar y›ll›k evrim serüvenini h›zland›-

r›lm›fl bir flekilde tekrarl›yorsa, e¤itim

süreci içinde de birkaç bin y›ll›k insan-

l›k tarihi serüvenini tekrarl›yor. Tabiî

burada bir özetleme zorunlu oldu¤un-

dan bir seçim yap›lmas› ve baz› fleyle-

rin at›lmas› (pek çok fleyin, daha do¤-

rusu hemen her fleyin at›lmas›) do¤al-

d›r; fakat kan›mca yanl›fl (ya da yanl›)

bir seçim yap›l›yor ve art›k at›labile-

cek baz› fleyler tutuluyor, hatta öne ç›-

kar›l›yor; tutulmas› gereken baz› fley-

ler de at›l›yor veya arka plana itiliyor.

Örne¤in, ben gayet sa¤duyulu ve di-

¤er duyular›ndan da flikâyeti olmayan

genç bir ö¤renciyken, Platon’lar›, De-

kart’lar› ö¤rettiler ve zihnimi onlar-

dan ar›nd›r›ncaya kadar ony›llarca u¤-

raflt›m. Ne birinin idealar›n› bulabil-

dim, ne ötekinin ruhuyla karfl›laflt›m.

Ama bunlar›n hâlâ gördükleri sayg›

(sadece en çok k›zd›¤›m ikisini zikre-

diyorum) kendilerini ciddiye almama

neden oldu. Onlardan kurtulup, ilk

gençlik günlerimin naifli¤ine dönebil-

di¤imde, yafl›m epeyce ilerlemiflti. (Ta-

biî bu arada sadece metafizikçilerle

de¤il, baz› tarihi maddecilerle de bafl

etmek zorunda kalm›flt›m.) 20. Yüzy›-

l›n meflhur bir filozofunun, bütün bat›

felsefesinin Platon’a bir dipnot’tan

ibaret oldu¤unu söyledi¤ini ö¤rendi-

¤imde art›k flafl›rm›yordum. Bence de

üstad hakl›yd›, ama bu tesbit Pla-

ton’un felsefesinin yüceli¤inden ziya-

de, sonraki Bat› felsefesinin bir dip-

nottan ibaret oldu¤unu gösteriyordu.

100 Mart 2001B‹L‹M veTEKN‹K

fi a h i n  K o ç a k

‹fli Yokufla Sürenler

Çerçi



Art›k Platon’un da bir hükmü kalma-

d›¤›na göre, böylece felsefe meselesin-

den kurtulmufl oluyorduk. Daha do¤-

rusu geriye sadece Platon-öncesi filo-

zoflar (resmî terim san›yorum Sokrat-

öncesi filozoflar) kal›yordu, onlar da

benim arkadafllar›md›lar zaten. Onla-

r›n hiçbir kabahatleri yoktu, ne mik-

roskoplar› vard›, ne teleskoplar›. Olsa

bakarlard› zaten. Gördüklerini anla-

maya çal›flt›lar, görmediklerini uydur-

mad›lar.

Benim Platon’a k›zmak için baflka

küçük nedenlerim de var ve Demok-

rit’in Platon’u, Platon’un Sokrat’›

(Sokrates, MÖ y. 470-399) ça¤r›flt›r-

mas› böyle nedenlere dayan›yor. Siz

Demokrit’i nas›l bilirsiniz? Ben uzun

süre ilk atomcu olarak bilirdim ve

onun bu konudaki sezgilerinin asr›-

m›zda nas›l bir gerçekli¤e dönüfltü¤ü-

nü hayretlere düflerek düflünürdüm.

Sonralar› ö¤rendim ki, bu Demok-

rit’in asl›nda üzerinde düflünüp yaz-

mad›¤› konu kalmam›fl ve m›knat›slar-

dan tar›ma, hukuktan tarihe, örüm-

cek a¤lar›ndan baykufllar›n gözlerine

kadar herfleyle ilgilenmifl ve en az 75

kitap yazm›fl ve bütün bunlar bir tara-

fa, büyük bir matematikçiymifl. Arfli-

med’in tan›kl›¤›na göre, koninin ve pi-

ramidin hacim formüllerini Demokrit

keflfetmifl. Bunlar üzerinde sonra du-

raca¤›z, flimdi tekrar Platon’a döne-

lim: O büyük Eflatun, o büyük ahlak-

ç›, baflka herkese at›fta ve lütufta bu-

lunurken, Demokrit’in ad›n› anmad›¤›

gibi, onun bütün eserlerini yakmak is-

temifl (G. F. Simmons, Calculus Gems,

Mc Graw-Hill, 1992), fakat arkadafllar›

bu eserlerin nas›l olsa baflka birçok

kopyalar›n›n ortal›kta dolaflmas› ne-

deniyle bu fiilin anlams›z olaca¤›n›

ifadeyle, Platon’u vazgeçirmifller.

Böyle yüce ruhlarda böyle düflkün

duygular›n varl›¤›n› ö¤renmek insa-

n›n tüylerini ürpertiyor.

Sokrat meselesine gelince, onun

neden bu kadar yüceltildi¤ini anlam›-

yorum. Asl›nda o kendi halinde ve dü-

flündü¤ünü söyleyen bir adama benzi-

yor. Bu nedenle kendisini severdim

de. (Ama korkar›m o tam da bu yüz-

den çok düflman kazanm›fl ve bu ne-

denle öldürülmüfl olabilir. Önce öldü-

rüp, sonra putlaflt›rmak da maalesef

insanl›¤›n kötü adetlerindendir.) Fa-

kat o Platon yüzünden Sokrat’la da

aram aç›ld›. Savunmas›n›n bir yerin-

de, özetle diyor ki: "Kötülerle niye ar-

kadafll›k edeyim? Onlardan insana kö-

tülük bulafl›r." Ayn› savunman›n bir

baflka yerinde de, gene özetle diyor

ki: "Önemli olan insan›n kendi özü-

dür. Siz iyi bir adamsan›z, kötülerin

size ne zarar› dokunabilir?" Ben böy-

le bir düflünürü ne yapay›m? Sokrat

bunlar› gerçekten söylediyse, Platon

hiçbir rahats›zl›k duymadan nas›l ak-

tar›yor? Yok Sokrat söylemediyse, o

zaman söyleyecek laf bulam›yorum.

Filozoflar›n içinde Platon kadar

k›zd›¤›m baflka bir metafizikçi de De-

kart (Descartes, 1596-1650). Düflünü-

yormufl, o halde varm›fl! Analitik Ge-

ometriyi falan baflkas› buldu¤u halde

bütün flerefin ona maledilmesi de¤il

k›zmam›n nedeni. Düflünüyormufl, o

halde varm›fl! Bunu duyunca ç›ld›r›yo-

rum. Bu ne demek allahaflk›na?

“Var olmasayd›m, düflünemezdim”

demek istiyorum diyerek ifli tevil yolu-

na gitmesi Dekart’› kurtarmaz. Bu,

denmesi gerekmeyecek kadar basit

bir fley. Ama ille de bunu demek isti-

yorsa bunu desin, niye “Düflünüyo-

rum, o halde var›m” diyor? Bence De-

kart’›n niyetinde, kendine karfl› bile

itiraf edemiyor dahi olsa, baflka fleyler

olmal›.

“Düflünmüyorum, o halde yokum”

da demek mi bu? Tabiî bu iki söz man-

t›ksal olarak denk de¤il, Dekart’›n gü-

nah›n› da alacak de¤ilim; Dekart’›n sö-

zünün mant›ksal dengi, “Yokum, o

halde düflünmüyorum”dur. Tabiî yok

olsayd› böyle birfley diyemezdi, onu da

bir kenara b›rakal›m da, iflin matema-

ti¤ine de¤il asl›na dönelim. Bence De-

kart’›n niyetinde

“Düflünmüyorum, o halde yokum”

de¤ilse bile,

“Düflünmüyorsun, o halde yok-

sun”

var. Aksi takdirde,

“Düflünüyorum, o halde var›m”

ve

“Düflünmüyorum ama gene var›m”

gibi, normalde geçerli olabilecek

iki önerme, Dekart’›n zihninde de ge-

çerli olsayd›, “Düflünüyorum, o halde

var›m” demesi gerekmezdi, çünkü dü-

flünse de var olacakt›, düflünmese de

var olacakt› ve hazret, nas›l olsa do¤-

ru bir olgu için, zorunlu olmayan bir

neden ileri sürecek kadar da acemi

de¤ildi do¤rusu; üstelik böyle sanatla-

ra merakl› bir divan flairi de de¤ildi. 

Demek ki Dekart,

“Düflünmüyorsun, o halde yok-

sun” diyecek kadar nezaketten uzak

de¤ilse e¤er, en az›ndan

“Düflünmüyorum, o halde yokum” da

diyordu. Bundan kaç›fl yok. Ama akl›-

ma küçük bir fley tak›l›yor: Dekart

her an, her saniye düflünüyor muy-

du? Böyle de¤ilse flayet, ve uyurken

düflünmedi¤i anlar da olduysa e¤er,

demek ki bir var oluyordu, bir yok

oluyordu, bir var oluyordu bir yok

oluyordu. Var durumundan yok duru-

muna geçifli biraz anl›yorum da, yok

durumundan var durumuna geçifl

gerçekten enteresan. Burada spontan

bir öz-yarat› ile karfl› karfl›ya oluyo-

ruz. Yok olan ruhuysa yaln›z flayet,

cesedi var kal›yordu, fakat düflünme-

yen ceset nas›l var oluyordu? Beden

de birlikte yok oluyorsa e¤er, anlafl›-

lan spontan düflünce bedeni de tek-

rar yarat›yordu. ‹flte insan böyle tan-

r›lafl›r herhalde. Belki de Dekart’›n

gizli düflüncesi buydu. O zaten tanr›-

n›n varl›¤›n› da ispat etmemifl miydi?

Ama büyük sözünün içinde bunun

daha da derin ispat› sakl›yd›. Yeter ki

tek bir saniye dahi olsa düflünmedi¤i

ve sonra tekrar düflündü¤ü iki an

mevcut olsun. O zaman hem kendi

varl›¤›n› ispatlam›fl oluyordu, hem de

bir tanr›n›n varl›¤›n›. En az bir tanr›

vard› ve bu da kendiydi. Var m›yd›,

yok muydu diye onun bedenine do-

kunmaya kalkmay›n sak›n, siz ancak

onun ruhunda bir iz olursunuz, siz

yoksunuz, o var. Ama ondan da flüp-

hesi var. Çünkü bir de flüphecili¤i

var. Ne batakl›kt›r buralar. Boynuna

kadar çeker insan›.

Ama ben bir Zen ustas›n›n f›s›lda-

d›¤›n› duyar gibiyim:

Kaç bin yafl›nday›m Çekirge

Önce hayat ne güzeldi

Elmalar elma, a¤açlar a¤açt›

Sonra o filozoflar geldi

Art›k elmalar elma, a¤açlar a¤aç

de¤ildi

Gökte idealar vard›

Biz onlar›n gölgelerini yiyorduk

Ne derin düflüncelere dald›k

‹ki bin y›l düflündük

Art›k elmalar gene elma

A¤açlar gene a¤aç

Herfley gene yerli yerinde
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Çok eski bir geçmifle sahip olan

matemati¤e, insanl›¤›n uygarlaflma se-

rüveninde yaratt›¤› en zengin ve en

soyut düflünsel faaliyetlerinden biri

olarak bak›lmas› yanl›fl olmasa gerek.

‹ki art› ikinin dört etti¤ine dair bizle-

re çok basit görünen bir aritmetik

eflitli¤in bile, üniversitelerin matema-

tik bölümlerinde okuyan ö¤renciler

için s›navlarda soruldu¤unda ispat-

lanmas› ciddi anlamda bir çaba gerek-

tirdi¤i düflünülürse, matematik ger-

çekten de soyut bir düflünsel faaliyet-

tir. Fakat bunun yan›s›ra, ayn› eflitli-

¤in, insanlar›n her türlü faaliyetlerin-

de ve dünyadaki her türlü materyalde

uygulama alan› da buldu¤u göz

önüne al›n›rsa matematik bir yönüyle

de "somuttur" ya da somut olanla ilifl-

kilidir diyebiliriz. Matemati¤in bir

yanda soyut bir düflünsel faaliyet ol-

mas› ya da hiçbir olgu veya deneyin

dayatmas› olmaks›z›n yap›labilece¤i-

nin düflünülmesi, di¤er yanda insan›n

içinde bulundu¤u dünya ve evrene

kusursuz bir biçimde uygunluk gös-

termesi, yani matematiksel kuram,

önerme ya da nesnelerin dünyada uy-

gulama alan› bulmas›, bafllang›c›ndan

beri hem filozoflar› hem de matema-

tikçileri düflündürmüfltür. Buna göre,

matematikteki deneyle hiçbir iliflkisi

olmad›¤› düflünülen en soyut kuram-

lar›n bile, günün birinde fiziksel ya da

teknik (mimari, mühendislik, istatis-

tik, hatta ekonomik vs.) bir uygulama

alan› buldu¤u düflünülürse, sorun

"Matematik nas›l oluyor da (ya da ne-

den) dünyaya kusursuz flekilde uygun

olabiliyor?" diye ifade edilebilir. Üze-

rine düflünülen ve bir problem olarak

görülen bu durum, matematik felsefe-

sinde de genifl bir uygulama alan› bul-

mufltur. Soruyu biraz açmak için flu

örnekler verilebilir: Örne¤in matema-

tikte √-1 say›s›ndan oluflturulan kar-

mafl›k say›lar, x2 = -1 gibi bir cebirsel

denklemi çözmek amac›yla yarat›lm›fl-

lard›r. Fakat gelin görün ki bir mate-

matikçinin hiçbir flekilde deneye da-

yanmadan yani d›fl dünyadaki herhan-

gi bir nesneden esinlenmeden yapt›¤›

bu buluflun, elektrik mühendisli¤inde

çok önemli bir uygulama alan› vard›r.

Karmafl›k say›lar yard›m›yla örne¤in

elektronik devre analizleri kolayca ya-

p›labilmektedir. fiimdi, nas›l oluyor

da bulunmas› s›ras›nda hiç bir deney-

den esinlenilmeyen bu tip say›lar, fi-

ziksel dünyaya bu kadar uygun olabi-

liyorlar? Bir baflka örnek de flu: Say›-

lar›n baz› özelliklerinden yararlana-

rak bulunan asal say›lar, nas›l oluyor

da günümüz dünyas›ndaki bilgisayar-

larda flifreleme yöntemlerinde kullan›-

labiliyorlar? Örnekler ço¤alt›labilir…

Fakat genel olarak tüm matematik

önermeleri ya da nesneleri; ister de-

neyle yak›n, ister uzak iliflkide görün-

sünler, hepsi ‘nas›l oluyor da d›fl

dünyada bir uygulama alan› bulabili-

MATEMAT‹K 
NEDEN DÜNYAYA

UYGUN?

Y ü c e l  D u r s u n
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yor?’ diye sorabiliriz.  ‹flte felsefenin

"analitik/sentetik ayr›m›" adl› litera-

türünün matematik felsefesindeki

aya¤›, bu konuyu kendine sorun edin-

mifltir.     

Analitik/Sentetik 

Ayr›m›
Analitik/sentetik ayr›m›, yarg›lar,

önermeler ya da bildirimlerle ilgili bir

ayr›md›r. Bir önermenin analitik ol-

du¤unu söyledi¤imizde, genel olarak

o önermenin do¤rulu¤unu ya da yan-

l›fll›¤›n› belirlerken olgu dünyas›na

gidip test etmenin gereksiz oldu¤u-

nu, çünkü bu tip önermelerin her za-

man biçimleri aç›s›ndan hep do¤ru

olduklar›n› ve olumsuzlar›n› düflün-

dü¤ümüzde akl›n bir çeliflkiye düfltü-

¤ünü söylemifl oluyoruz. Üstelik bu

tip önermeler bilgimize yeni bir fley

kat›p bilgimizi art›rmazlar; dolay›s›y-

la bofl içerikli önermelerdir. Bu tip

önermelere baz› örnekler verelim:

"Bir fley kendisine eflittir" dedi¤imiz-

de bu tip bir önerme, daima do¤ru

bir önermedir. Çünkü bilmekteyiz ki

düflünsel ya da madde dünyas›nda

hangi nesneyi ele al›rsak alal›m, ald›-

¤›m›z o nesne öncelikle kendisine

eflittir. Örne¤in "a¤aç, a¤açt›r" dedi-

¤im zaman ayn› tipten bir önerme

kurmufl olurum ki bu da bu önerme-

nin daima do¤ru oldu¤unu ve olum-

suzunu, yani "a¤aç, a¤aç de¤ildir"i

düflünürsem aklen bir çeliflkiye düfle-

ce¤imi gösterir. "A¤aç, a¤açt›r" öner-

mesi daima do¤ru oldu¤undan zorun-

lu bir bilgiyi dile getirir, yani baflka

türlüsü olanaks›zd›r. Bir baflka aç›-

dan bakt›¤›m›zda bu önerme ayn› za-

manda bize yeni hiçbir fley sunmaz,

çünkü biz zaten a¤ac›n a¤aç oldu¤u-

nu biliyorduk. Yine bu önermenin

do¤ru olup olmad›¤›n› anlamak için

bahçemize gidip ya da d›flar›ya ç›k›p

bir a¤aç bulmam›z o a¤ac›n a¤aç m›

ya da baflka bir fley mi oldu¤una bak-

mam›z yani test etmemiz gereksizdir.

Baflka deyiflle bu önerme aç›k bir to-

tolojidir. Bu kadar aç›k olmayan, ya-

ni ilk bak›flta totoloji oldu¤unu he-

men anlayamayaca¤›m›z analitik olan

bir baflka önerme de "bütün bekarla-

r›n evli olmayan insanlar oldu¤u" ör-

ne¤idir. "Bekar" sözcü¤ü, "evli olma-

yan insan" ifadesiyle eflanlaml› oldu-

¤undan ya da di¤er bir deyiflle "be-

kar" sözcü¤ünü araflt›r›p onu kav-

ramsal olarak çözümledi¤imizde "evli

olmayan insan" ifadesiyle karfl›laflt›¤›-

m›zdan, bu önerme de analitik bir

önermedir. Dolay›s›yla bu önerme de,

daima do¤ru, zorunlu bir önermedir.

Yani bu önerme için baflka türlüsünü

(örne¤in "benim tan›d›¤›m bir Ahmet

bey var, o hem bekard›r hem evlidir"

gibi) düflünemeyiz. Çünkü o durum-

da aklen bir çeliflkiye düfleriz. Yine

bu önermenin do¤ru olup olmad›¤›n›

anlamak için dünyadaki tüm bekar

insanlar›n evli olup olmad›klar›n› test

etmemiz, yani olguya ya da deneye

baflvurmam›z gereksizdir. Bu önerme

ayn› zamanda bizim bilgimize yeni

hiçbir fley katmaz, çünkü biz zaten

bu bilgiyi deneyle test etmeden önce

de biliyorduk. Oysa ikinci tür öner-

meler olan sentetik önermeler, bu

önermelerin tersi bir durumu ifade

ederler. Onlar›n do¤ru olup olmad›¤›-

n› bilmek için, o önermenin iliflkin ol-

du¤u olguya gidip o bilgiyi s›nama-

m›z gerekir. Örne¤in, "Bütün a¤açlar

yaprakl›d›r" dedi¤im zaman, bu tip-

ten bir önermede bulunmufl olurum.

Bütün a¤açlar›n yaprakl› olup olma-

d›klar›n› anlamak için, önce yeryü-

zünde varolan a¤açlar›n hepsini ince-

lemem ve onlar›n yapraklar›na bak-

mam gerekir. E¤er bir tane bile yap-

raks›z a¤aç bulursam bu önerme yan-

l›fl, yok hiç yapraks›z a¤aç bulamaz-

sam do¤ru olacakt›r. Bu tür önerme-

ler zorunlu ve evrensel bir bilgi de

sunmazlar. Çünkü bir kimse pekala

aklen hiçbir çeliflkiye düflmeksizin,

bu önermenin olumsuzu olan "hiçbir

a¤aç yaprakl› de¤ildir"i düflünebilir.

fiu da var ki, bu önermenin dile getir-

di¤i bilgiyi olgu dünyas›nda do¤rula-

d›¤›m›z ya da yanl›fllad›¤›m›z zaman

art›k yeni bir bilgi edinmifl olmakta-

y›z; "bütün a¤açlar›n ya hepten yap-

rakl› oldu¤unu" ya "hiç yaprakl› ol-

mad›¤›n›" ya da "k›smen yaprakl›, k›s-

men yapraks›z a¤açlar›n oldu¤unu"

ö¤reniriz. Yine bu tip önermeler zo-

runlu olmad›klar› gibi, analitik öner-

meler gibi evrensel önermeler de de-

¤illerdir. Çünkü bu tipten sentetik

önermeler her zaman, her yerde ve

herkes için do¤ru ya da yanl›fl olan

önermeler de¤illerdir. 

Analitik ve sentetik önermelere

iliflkin çizdi¤imiz profil bununla kal-

mamakta. 18. yüzy›l›n önemli düflü-

nürlerinden Immanuel Kant, Saf Ak-

l›n Elefltirisi adl› yap›t›nda baz› sente-

tik önermelerin bir yönüyle analitik

önermeler gibi davran›p zorunlu ve

evrensel olduklar›n›, di¤er yönüyle de

deneye dayand›¤›n› iddia etti. Yani bu

tip önermeler kesin, zorunlu ve evren-

sel bir bilgi sunuyorlard›; hem de biz

bu tipten bilgileri dile getiren önerme-

leri olufltururken deney dünyas›n›n

verilerine dayanmak zorunda kal›yor-

duk. Kant bu tip sentetik önermelere

sentetik a priori önermeler ad›n› ver-

di. Yukar›da sözünü ettiklerimize de

sentetik a posteriori önermeler dedi.

Kant, sentetik a priori ad›n› verdi¤i

önermelere, "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" gibi bir önermeyi örnek gös-

terdi. Kant’a göre bu önermenin dile

getirdi¤i bilginin do¤rulu¤unu ya da

yanl›fll›¤›n› s›namak için, evrende var-

olan ve de¤iflim halindeki her fleyin

bir nedeni olup olmad›¤›n› anlama yö-
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nünde deneye baflvurmam›z gereksiz-

dir. Çünkü "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" tipindeki bir ifadenin dile ge-

tirdi¤i "neden-etki" ba¤›nt›s› bizim zi-

hinsel yap›m›zda zaten vard›r. ‹flte bu

ba¤›nt›n›n bizim zihinsel yap›m›zda

ve akl› olan her yarat›¤›n zihinsel ya-

p›s›nda varolmas›ndan dolay› bu öner-

me hem zorunlu hem de evrenseldir.

Zorunludur çünkü, olgu dünyas›n›n

sürekli de¤iflen bir yap›s›na sahip de-

¤ildir. O asl›nda dünyada de¤iflen ve

de¤iflmekte olan bütün nesnelerin bi-

çimsel yap›lar›na sahiptir. Örne¤in

"Ayfle ö¤leden sonra okula gitti", "Sa-

at 5:00’da füze f›rlat›lacak", "Günefl

6:30’da do¤acak", vs.. gibi önermele-

rin ifade ettikleri ve bizim içinde yer

ald›¤›n› zannetti¤imiz zaman, Kant’a

göre bütün de¤iflimlerin biçimidir ve

biz onun içinde de¤iliz; o bizim içi-

mizde. Ya da "bütün cisimlerin uzay-

da yer kaplad›klar›n› ve bundan dola-

y› bir uzamlar› oldu¤unu" belirtti¤i-

mizde, bu yer kaplama özelli¤inin ci-

simlerin yap›s›n›n bir özelli¤i ve bun-

dan dolay› cisimlerde olan bir fley de-

¤il, onlar›n biçimsel yap›lar› oldu¤unu

ve bundan dolay› da bizim yap›m›zda

oldu¤unu söyler Kant. ‹flte bu iki bi-

çimsel de¤iflmez yap›n›n (uzam ve za-

man) ve biçimsel (ve dolay›s›yla de¤ifl-

mez) baflka yap›lar›n zihnimizde ol-

mas›ndan dolay› bu tip sentetik öner-

meler zorunludur. Evrensel olmas›y-

sa, bu tip biçimsel yap›lar›n evrende
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Bütün bu aç›klamalar ne ifade etmektedir di-
ye sorulabilir. Çünkü matemati¤in tüm önermele-
ri Kant’a göre, bu tip bir bilgiyi ifade eden sen-
tetik a priori önermelerdir. Bundan ne ç›-
kar diye yeni bir soru sorulabilir. Yaz›-
m›z›n bafl›nda ele ald›¤›m›z sorun,
matemati¤in neden dünyaya uygun
oldu¤u sorunuydu. Yani, örne¤in 5
+ 7 = 12 gibi bir aritmetik ifade
bütünüyle benim zihinsel yap›m›n
bir ürünü olmas›na ra¤men, nas›l
oluyor da bu ifadeyi dünyadaki bü-
tün nesnelere uygulayabiliyorum? Ya
da zihinsel birtak›m çal›flmalar sonucu
buldu¤um, bir üçgenin iç aç›lar›n›n 180°
olmas›na iliflkin bir geometrik önerme nas›l
oluyor da bir mühendisin bir köprü infla ederken
köprünün maddi parçalar›na uygulayabildi¤i bir
önerme oluyor?  Bu ve benzeri sorular›n temelin-
de, ak›lsal yetilerimiz sonucunda elde etti¤imiz
matematik önermelerinin bizim içinde yer ald›¤›-
m›z dünyaya nas›l uygun oldu¤u ya da uygulana-
bildi¤i sorunu yat›yor. ‹flte Kant’›n bu noktada
verdi¤i yan›t, matematik önermelerinin sentetik a
priori olmas›yla ilintilidir. Ona göre bir kez bizim
d›fl›m›zdaki her nesnenin görünüflsel özellikleri
ve biçimsel yap›lar› bizim yap›m›zda oldu¤unda,
bu iki fley (biçimsel yap› ve görünüflsel özellikler)
bir çak›flma durumu gösterirler. Üstelik bizim zi-
hinsel yap›m›z nesnelere de¤il, nesneler bize uy-
gun davran›rlar. Böylece geometri çal›fl›rken zih-
nimde oluflturdu¤um üçgen imgesi de d›fl dünya-
da gördü¤üm (asl›nda görünüfl itibariyle bende
olan) üçgensel flekle birebir uygun olur. ‹flte bu
biçimsel yap›lar ve onlar›n alt›nda yer alan nesne-
lerin görünüflsel yap›lar›ndan oluflturdu¤um ma-
temati¤in sentetik a priori önermeleri, bu yüzden
dünyaya uygundur.                

Matematik önermelerinin Kant’ç› anlamda
sentetik de¤il de farkl› bir anlamda  sentetik ol-
du¤unu ileri sürenler de olmufltur. Yani matema-
tik önermelerinin bütünüyle deneysel bir yap›da
olup, zorunlu ve evrensel olmad›¤›n› (efldeyiflle
sentetik a posteriori oldu¤unu) ileri süren bu gö-
rüflün temsilcilerinden biri de  J.S. Mill’dir. Mill,
Mant›k Sistemi adl› yap›t›nda, matematik öner-
melerinin tümevar›msal bir soyutlamayla elde
edildi¤ini söyler. Bu noktay› aç›k k›lmak için tü-

mevar›m ile tümdengelimi biraz aç›klamak ge-
rekiyor. Ben e¤er, "Bütün insanlar ölümlüdür",
"Sokrates bir insand›r" dedikten sonra, "O halde

Sokrates de ölümlüdür" dersem tümdenge-
limsel bir sav ortaya koymufl olurum.

Çünkü "Sokrates’in ölümlü oldu¤u"
sonucu, bu savlamam›n öncesinde
yer alan "Bütün insanlar ölümlü-
dür" ve "Sokrates bir insand›r"
önermelerinde zaten vard›r. Böyle-
ce önceki önermelerde (öncüllerde)
gizli olan bir bilgiyi dile getirmifl ol-

maktay›m. Oysa, ku¤ular üzerine bir
gözlem yap›p, gözlemim sonucunda

"Bütün ku¤ular beyazd›r" dersem, tüme-
var›msal bir savda bulunmufl olurum. Bu göz-

lemimde inceledi¤im ku¤u say›s›, dünya yüzeyin-
de yer alan bütün ku¤u say›s›na eflit olmayabilir;
daha az olabilir. Ama ben yine de bu sav›mla,
gözlemim d›fl›nda kalan di¤er ku¤ulara iliflkin  bir
genellemede bulunarak onlar›n da beyaz olmas›
gerekti¤i sonucuna var›yorum. Buna karfl›l›k tüm-
dengelimsel olan  ilk örne¤imde gözlem yapmam
gereksizdi. Yani Sokrates'i bulup onun insan olup
olmad›¤›na dair t›bbi bir araflt›rma yapmam ge-
reksizdi. Ak›l yürütmemde kulland›¤›m ilk öner-
melerden yola ç›karak Sokrates’in insan oldu¤u-
nu bilebilirim. Hem de Sokrates’e
iliflkin hiç bir deney ya da gözlem
yapmaks›z›n... Fakat son  örnekte,
bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤unu söy-
lemeden önce mutlaka birkaç ku¤u
üzerinde bir gözlem yapmam gere-
kir. Daha sonra bu gözlemimi genel
bir ifade fleklinde belirtebilirim. An-
cak dikkat ederseniz tümevar›msal
bir önermede deneyin bütün elaman-
lar›n› (örne¤in bütün ku¤ular›) tü-
ketmedik. Dolay›s›yla bir kimse, ya-
r›n bir gün ç›k›p, bize siyah bir ku¤u gösterebilir.
Bundan dolay› "bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤una"
dair önermem zorunlu ve evrensel de¤ildir. Oysa,
Sokrates’in insan oldu¤una dair ak›l yürütmemde
e¤er öncüller do¤ruysa "Sokrates’in insan oldu-
¤u" sav› da  daima do¤ru, yani zorunlu ve evren-
sel olacakt›r. ‹flte Mill, matematik önermelerinin,
ikinci örne¤imizle belirtmeye çal›flt›¤›m›z gibi tü-
mevar›msal oldu¤unu söylüyor. Yani biz 5 + 7 =

12 gibi bir aritmetik önermeyi elde ederken, in-
sanl›k olarak birçok gözlem yapt›k ve sonucunda
böyle bir önermeye ulaflt›k. Örne¤in 5 say›s›, 5
elma, 5 bilgisayar, 5 a¤aç, 5 tafl, vb birçok nes-
nenin befl olma durumundan soyutlanarak elde
edilmifltir. Dolay›s›yla temellerinde say›lar›n yer
ald›¤› aritmetik ilkeler fiziksel yasalard›r. Onlar,
birçok deney ve gözlem sonucu elde edilmifltir.
Fakat bu durumda akla flu soru gelmektedir: Tü-
mevar›msal bir önerme ya da ilkenin her zaman
yanl›fllanabilme özelli¤i varsa ve e¤er 5 + 7 = 12
aritmetik ifadesinin de  daima do¤ru oldu¤unu bi-
liyorsak, nas›l oluyor da tümevar›msal bir yoldan
elde edilmifl 5 + 7 = 12 ifadesi daima do¤ru ola-
biliyor? Çünkü e¤er o tümevar›msal bir yoldan el-
de edilmiflse, bu ifadenin temelindeki say›lar› ve
ifadenin kendisini elde ederken henüz gözlemle-
memifl oldu¤umuz baflka nesneler ve durumlar da
olabilir. ‹flin kötü taraf›, aksi bir gözlemimiz bu
ifadeyi yanl›fllayabilir de. ‹flte Mill’ci görüfle göre,
matematik önermeleri bu yüzden zorunlu de¤il-
dir. Tabii matemati¤in zorunlulu¤unu göz ard›
edemeyen ama buna ra¤men yine de Mill’ci an-
lamda sentetik oldu¤unu söyleyen görüfller de
vard›r. Bu görüfllerin aç›klamas› ya s›n›rs›z göz-
lem yap›ld›¤› ya da bafllang›çta tümevar›msal ola-
rak matematik nesnelerinin elde edildi¤i, fakat

sonra matemati¤in tümevar›msal
bir nitelik kazand›¤› yönündedir. 

Matematik neden dünyaya uy-
gundur sorununa gelince... Mill’ci
anlamda bu sorunun yan›t› kolay-
d›r: Çünkü matemati¤in nesneleri,
tümevar›msal olarak dünyadan el-
de edildi¤i için elbette ona uygun
olmak zorunda olacakt›. Matema-
tikle bütün yapt›¤›m›z, dünyadaki
nesneleri gözlemleyerek matemati-
¤in nesnelerini (say›, çizgi, düzlem

vs…) ve ilkelerini (toplama, çarpma, alan bulma,
vs..) bu gözlemler sonucu soyutlama yoluyla bul-
makt›r. Daha sonra bu ilkeleri matemati¤in nes-
nelerine uygulayarak, ak›l yürütmelerimizle öner-
meleri, kuramlar›, matemati¤e ait her fleyi ortaya
ç›karmaktay›z. Bundan dolay› da, yani matemati-
¤e ait her fleyin bafllang›c›nda dünya olmas›ndan
dolay›, matematik gerisin geriye dünyaya uygula-
nabilmektedir.    

Matemati¤in Sentetik Olmas›
.

Immanuel Kant

John Stuart Mill



akl› olan her yarat›kta varolmas›yla

aç›klan›r. Kant, nesnelerin yaln›z bu

biçimsel yap›lar›n›n bizim zihinsel ya-

p›m›zda yer ald›klar›n› söylemekle

kalmaz; nesnelerin bütün görünüflle-

rinin de bizim zihinsel yap›m›zda yer

ald›¤›n› söyler. Örne¤in masam›n üze-

rinde duran "bardak" nedir ya da ba-

na nas›l görünür diye sordu¤umda,

flu yan›t verilecektir: Bardak içine ifl-

lenmez (yani kat›), flekilli, renkli (ör-

ne¤in yeflil bardak diyelim), vs.. birta-

k›m özellikleri olan bir cisimdir. ‹flte

Kant’a göre cisme ait tüm bu özellik-

ler de bizim zihinsel yap›m›zda yerini

alm›flt›r. Yani bizim deney dünyas› de-

di¤imiz fley Kant’a göre bizde olan bir

fleydir. Bizde bulunan biraz önce sö-

zünü etti¤imiz biçimsel yap›lar da

(uzam ve zaman), nesnelerin bu özel-

liklerinden önce gelirler ve onlar› alg›-

lamam›z› sa¤larlar. Kant sentetik a
priori önermelerin sentetik olmas› ba-

k›m›ndan deneye dayand›¤›n› söyler-

ken, kastetti¤i deney, bir anlamda

nesnelerin özelliklerinden oluflan bu

ham verilerdi. 

*Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
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Matemati¤e analitik olarak bakan görüflte, ma-
temati¤e sentetik olarak bakan görüflte oldu¤u gibi,
matemati¤in temelinde deneyin olmas› gerekti¤i
kayg›s› yoktur. Bu görüflün en büyük
temsilcilerinden birisi David Hu-
me’dur. Hume, ‹nsan›n Anlama Yetisi
Üzerine Bir Soruflturma adl› yap›t›nda
idea iliflkileri ve olgu sorunlar› aras›n-
da  bir ayr›m yapm›flt›r. ‹dea iliflkileri,
evrende varolan herhangi bir fleye da-
yanmadan, sadece düflüncenin iflle-
mesiyle ortaya ç›kar›labilen iliflkiler-
dir. Bu tür iliflkilere geometri, cebir,
aritmetik bilimlerinin önermelerinde
rastlanabilir. Örne¤in, "hipotenüsün karesi, iki dik
kenar›n karelerinin toplam›na eflittir" ya da "üç ke-
re befl otuzun yar›s›na eflittir" önermeleri gibi... Hu-
me’a göre bu tür önermeler "evrende varolan her-
hangi bir fley üzerine dayanmazlar". Çünkü geomet-
ricinin ideallefltirdi¤i daireyi ve çemberi do¤ada gö-
remeyiz. Do¤ada ancak, bu ideallefltirilmifl geomet-
rik nesnelere benzeyen cisimlere rastlar›z. Bu tür
önermeler, do¤an›n de¤iflen yap›s›na tabi olmad›k-
lar› için, yani yaln›zca akl›m›z›n iflleyiflinden elde
edildikleri için kesindirler ve kesinlikleri sonsuza
dek sürecektir. Bu anlamda bu tür önermelerin ter-
sini düflünürsek aklen bir çeliflkiye düfleriz Hume’e
göre. Di¤er yandan olgu sorunlar›, idea iliflkilerinin
tersi bir yap›dad›r. Olgu sorunlar›na iliflkin önerme-
lerse, idea iliflkilerine iliflkin önermelerde oldu¤u gi-
bi, olumsuzlar› düflünüldü¤ünde bizi çeliflkiye düflü-
recek önermeler de¤illerdir. Bu tür önermelerin
olumsuzlar›n› her zaman düflünebiliriz. Örne¤in "ya-
r›n Günefl do¤acak" gibi olgu sorunuyla ilgili bir
önermenin olumsuzu olan "yar›n günefl do¤maya-
cak" önermesini aklen hiçbir çeliflkiye düflmeden
düflünebiliriz. Çünkü bu önermeler olgulara, baflka
bir deyiflle evrende varolan fleylere dayanan öner-
melerdir. Böylelikle  Hume’un idea iliflkileri ad› ver-
di¤i önermeler analitik önermelere, olgu sorunlar›
ad›n› verdi¤i önermeler de sentetik önermelere
denk düflmektedir. Dolay›s›yla matematik Hume’e
göre analitik bir yap›dad›r. Fakat matemati¤in Hu-
me’un belirtti¤i tarzda analitik olmas› durumunda
akla flöyle bir soru gelmektedir: "Evrende varolan
hiçbir fleye dayanmayan bu iliflkiler nas›l oluyor da
evrende varolan her fleye böyle kusursuz flekilde uy-
gun düflebiliyor?" Yani matemati¤in Hume’un dedi-
¤i gibi analitik oldu¤unu kabul etti¤imiz zaman, ma-

temati¤in önermeleri ve dünya aras›ndaki bu uçu-
rum nas›l oluyor da uygulama esnas›nda ortadan
kalkabiliyor? Öyle ya, matematik, evrende varolan

hiçbir fleye dayanm›yorsa, yani onlar-
dan ayr› bir yap›s› varsa ve yaln›zca
bizim düflüncemizin ürünüyse, nas›l
oluyor da örne¤in bir Pisagor teore-
mini do¤ada gördü¤ümüz her flekle
uygulayabiliyoruz?  Matemati¤e anali-
tik olarak bakan görüfl aç›s›ndan bu
sorunun yan›t› basittir: Çünkü, mate-
matik, özellikle geometri, bazen görü-
ye baflvursa da, bu hiçbir zaman ma-
temati¤in önermeleri için zorunlu de-

¤ildir; daha çok, bir tümdengelimsel zincirin do¤ru-
lu¤unu do¤rudan kavrayamayan s›n›rl› anlama yeti-
miz için yard›mc› birfleydir. Buna ra¤men e¤er,
tanr›sal bir sonsuz anlama yetisine sahip olsayd›k,
görüye baflvurmam›za da gerek kalmayacakt›. 

Yani bizlerin matematik yaparken deneye bafl-
vurmam›z, örne¤in Pisagor teoremini anlat›rken
önümde duran ka¤›da bir dik üçgen çizmem ve
onun kenarlar›n› ölçmem benim için yaln›zca yar-
d›mc› bir ifllemdir. Matematikte asl›nda tümdenge-
limsel bir zincir vard›r ve bu zincirin sonundaki ma-
temati¤in tüm önermeleri ve kuramlar›, birkaç bafl-
lang›ç önermesinden bafllar. Asl›nda
matemati¤in bütün teoremlerinde ve
önermelerinde anlat›lanlar bu bafllan-
g›ç önermelerinde zaten vard›r. Bizim
zihinsel yap›m›z e¤er çok güçlü olsay-
d›, asl›nda matematik denen bir fleye
bile gerek kalmadan bu bafllang›ç
önermelerinde anlat›lanlar› hemen kav-
rayacakt›k. Bu bafllang›ç önermeleri
de, örne¤in B. Russell’a göre birkaç
mant›k aksiyomundan ibarettir. Sözü
geçen mant›k aksiyomlar›n›n en bafl›nda ise, "bir fle-
yin kendine özdefl olmas›" (A=A) gelir. Her fley so-
nuçta A=A demek oldu¤una göre, matematik
elbette dünyaya ve evrene uygun olacakt›r. Çünkü
"bir fleyin kendisine eflit olmas›" ilkesinin evrende
varolan her fleye uygun oldu¤unu flimdiden söyleye-
biliriz. Dolay›s›yla bu ilke, evrende varolan her fleye
uygulanabilir.   

Matematikçi ve filozof H. Poincaré’ye göre bu
durum "tuhaf" bir durumdur. O, matemati¤in bütü-
nünü oluflturan ve böylesine çok say›da kitaplar› dol-
duran bütün teoremlerin, dolambaçl› yoldan "A=A"

demekten öte bir amac› olmad›¤›n› kabul edemedi-
¤ini söyler. Çünkü düflünün bir kere, e¤er bu görüfl
do¤ruysa matemati¤in bütün bu zenginli¤i asl›nda
görünüflte bir zenginliktir. Ve bu görünüflteki zengin-
li¤in ard›nda yatan neden de bizim k›t anlay›fl›m›z. 

Buna ra¤men, matemati¤in sentetik oldu¤unu
savunan görüfl, bu aç›klamaya çabucak teslim ol-
maz ve yukar›da bahsetti¤imiz gibi, matematikte,
özellikle geometride deneye zorunlu olarak baflvu-
ruldu¤unu iddia eder. Örne¤in geometride flekille-
ri kullanmaktay›z ve bu flekiller ancak dünyadaki ci-
simlerle anlaml› olabilirler. Örne¤in bir do¤ru tek
bafl›na hiçbir fleyi ifade etmez... e¤er dünyada do¤-
ru fleklinde bir çubuk olmasayd›. Ya da en az›ndan
matematikteki do¤ru çizgi, dünyadaki bir do¤ru
fleklindeki çubuktan farkl› olsa bile, bu geometrik
flekil elde edilirken deneyle bir flekilde iliflkili olma-
l›yd›. Bu duruma, yani geometride görüye (örne¤in
flekillere) baflvuruyor olma durumuna, matemati¤in
analitik oldu¤unu savlayanlardan biri olan A. J.
Ayer’in yan›t› haz›rd›r: Geometride ille de flekillere
baflvurmam›z gerekmez! Tümüyle kesin bir ge-
ometri için flekiller gereksizdir. Biz flekilleri zihin-
sel anlay›fl›m›za yard›mc› olsun diye kullan›r›z.
Ayer’in sözünü etti¤i bu nokta, geometrinin yorum-
lanm›fl ve yorumlanmam›fl geometri ad› verilen k›s-

m›yla ilgilidir. Yorumlanmam›fl bir
geometri bütünüyle flekilleri kullan-
mayan ve formel bir yap›da olan ge-
ometridir. O, sanki bir mant›k dizge-
sine benzer.  Yorumlanm›fl geometri
de bu yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumudur. Yani flekillerin art›k
kullan›ld›¤› bir geometri. 

Her ne kadar, yorumlanm›fl ge-
ometri yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumu olsa da, yorumlanm›fl bir

geometride flekillerin kullan›lmas›ndan dolay›, ma-
temati¤in k›smen de olsa bir parças›n›n deneyle
iliflkili olaca¤› kesindir. Dolay›s›yla matemati¤in bü-
tünüyle olgu dünyas›ndan ba¤›ms›z oldu¤u ne ka-
dar söylenebilir? E¤er matematik bir yönüyle olgu
dünyas›na ba¤l›ysa ya da olgulardan soyutlanarak
elde edilmiflse, bu durum matemati¤in bütünüyle
tümdengelimsel bir zincir olmad›¤›n› gösterir. O za-
man da matematikteki her fley A=A’ya indirgene-
mez. E¤er indirgenemiyorsa bafllang›çtaki sorumu-
za yeniden dönmüfl oluruz: Matematik neden bu
dünyaya bu kadar uygundur?     
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Matemati¤in Analitik Olmas›
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Say› teorisi, mant›k, grafik teorisi,
geometri, kombinatorik ve daha birçok
disiplinden problemler, problemler,
problemler... Erdös onlar› derslerde,
sohbetlerde, yaz›lar›nda sürekli olarak
ortal›¤a savurdu durdu. Bütün mate-
matikçiler bunlar›n önemi konusunda
fikir birli¤i içinde; ama kimse listelerini
tutmufl de¤il. Dahas›, kaç tane oldukla-
r› bile bilinmiyor. California Üniversite-
si’nde (San Diego) matematikçi ve bil-

gisayar bilimcisi olan, Erdös’ün son y›l-
lar›nda da ifllerinin ço¤unu idare eden
Ronald Graham, bu say›n›n birkaç bini
bulabilece¤i görüflünde. Rutgers Üni-
versitesi’nden (New Jersey) András
Hajnal ise, yaln›zca küme teorisi ala-
n›nda, en az›ndan 100 problem say›la-
bilece¤ini söylüyor.

Erdös’ün, çal›flmalar›n›n çeflitlili¤i
kadar, çal›flma ve problem çözümünü
özendirme biçimi de oldukça kayda de-

¤er. Kariyerinin bafllar›nda Erdöst,
problemlerini çözenlere ufak para
ödülleri vermeye bafllar. Graham, bun-
lar›n 10, 25, 100 dolarl›k ödüller oldu-
¤unu, bu yolla hem insanlar›n teflvik
edildi¤i, hem de problemlerin güçlük
derecesinin ortaya konmufl oldu¤unu
söylüyor. “Baz› ödüller çok daha bü-
yüktü” diyor Graham. “Örne¤in bir ta-
ne ünlü 3000 dolarl›k problem vard›.
Bir de 10.000 dolarl›k; gerçi bu sonun-

Erdös ödülleri

sizi bekliyor!
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‹yi bir matematikçiyi ölüm bile
durduramaz! Baflka birçok fley
yan›nda Paul Erdös bunu da
kan›tlad›. Geçimine katk›
sa¤lamak için bir meslektafltan
ötekine, dostlar›ndan
yabanc›lara dolaflan bu
dünyan›n önde gelen say›
teorisyeni, buna karfl›l›k engin
matematik içgörüsünü de
önüne ç›kanla paylaflm›flt›.
Sürekli ve delicesine bir
çal›flmayla geçen altm›fl y›ll›k
yaflam›nda, kendisini dünyadaki
neredeyse bütün akademik
matematikçilerle birlefltiren
1500’ün üzerinde makale
yay›mlad›. Erdös’ün 1996
y›l›ndaki ölümü, onun yay›m
h›z›n› yavafllatm›fl olsa da,
durdurmad›. Son befl y›l içinde,
dergilerde onun ad›n› tafl›yan
62 kadar yeni makale
yay›mlanm›fl durumda. Üstelik
Erdös, arkas›nda b›rakt›¤›
problemlerle matematikçilerin
araflt›rmalar›na hâlâ rehberlik
etmekte!



cusu tam bir kesinlikle ifade edilmifl
bir problem de¤il. Bu tür yüzlerce, yüz-
lerce problem var.” Uyan›k dinleyiciler
ders notlar›na bu problem ve ödülleri-
ni de kaydeder, dergi editörleri de Er-
dös’ün bunlar› makalelerinde yay›mla-
mas›na izin verirdi.

Erdös’ün, yaflam› boyunca giderek
kabaran “en çok arananlar” listesi,
meslektafllar›na beklenmedik kazanç-
lar getirebiliyordu. Lucent Technolo-
gies’in (Murray Hill, New Jersey’deki)
Bell Laboratuvarlar›’nda matematikçi
olan Carl Pomerance anlat›yor: “Bir-
kaç y›l önce Athens’a (Georgia eyale-
tinde) gelmiflti. Arkadafl›m Helmut
Maier’le arabada gidiyorlarm›fl. Soh-
bet do¤al olarak matemati¤e ve Ma-
ier’in yeni ispatlad›¤› bir teoreme
dönmüfl. Erdös ‘belki bunun için de
bir ödül koymufl olabilirim’ demifl.
Hemen bir kitüphaneye gitmifller. Er-
dös’ün gerçekten de, bir matematik
dergisinde o problem için 100 dolar
ödül koydu¤u ortaya ç›km›fl. Erdös
ödemeyi hemen orac›kta yap›ver-
mifl. Ona bunun oldukça pahal›
bir taksi yolculu¤u oldu¤unu söy-
ledi¤imde çok güldü.”

Ancak ödül paras›n› almak ki-
mi zaman sorun olabiliyordu. Bir
problemin de¤eri konusunda Er-
dös s›kça fikir de¤ifltirirdi. Derste
bir fley söylerdi, yaz›l› metinde bafl-
ka fley. Rakam› kendi estetik duy-
gusuna göre de¤ifltirmekte sak›n-
ca görmezdi. Hajnal 250 dolarl›k
bir problemi çözdü¤ü halde yaln›z-
ca 50 dolar ald›¤›n› anlat›yor. Ge-
rekçeyse ispat›n be¤enilmemesi!
Hajnal’›n reel say›lar› farkl› küme-

lere ay›rma konusuyla ilgili ispat›, say›-
lar›n herhangi özel bir niteli¤inden ya-
rarlanm›yor, mant›ksal bir püf noktas›-
na dayan›yordu. Erdös ayr›ca Gödel’in
“eksiksiz olmama” teoreminin kullan›l-
d›¤› ispatlardan da nefret ederdi. Bu te-
orem, temelde, baz› önermelerin ispat-
lanmas›n›n da yalanlanmas›n›n da ola-
naks›z oldu¤unu söylüyordu. Öyleyse,
do¤ru veya yanl›fl oldu¤una karar veri-
lemeyecek ifadeler var demekti.
1960’lar›n bafllar›nda Stanford Üniver-
sitesi’nden matematikçi Paul Cohen,
küme teorisi konusunda çok önemli
bir sorunun yan›t›n›n, hem evet hem
hay›r oldu¤unu ispatlam›flt›. Hajnal,
“Erdös bundan hiç hofllanmad›” diyor.
“Ve bu türden sorular için de ödül ver-
mekten vazgeçti.”

Erdös’ün para ve bankalardan ba-
¤›ms›z yaflam biçimi, onun özendirme
sistemini de zaman zaman altüst edebi-
liyordu. 1993’te Graham, bu nedenle
ç›kan sorunlar› çözebilmek için “çerçe-
velenmek üzere haz›rlanm›fl” çek yön-

temini gelifltirdi! Bunlar, Graham’›n ol-
du¤u halde Erdös’ün –sonradan dol-
durulmak üzere– imzalad›¤› çeklerdi.
Paraya çevrilecek çekleriyse Gra-
ham’›n kendisi imzal›yordu. Graham’›n
söyledi¤ine göre Erdös’ün ölümünden
sonra vak›f gibi iflleyen bu sistem, ona
3000 dolarl›k ödül paras›na malolmufl-
tu. Henüz çözülmemifl problemler için
ileride ödenecek ödül paras› da 25.000
dolar civar›ndayd›.

Graham, bu çözümün genelde iyi ifl-
ledi¤ini söylüyor; ama arada pürüzler
de ç›kmam›fl de¤il. Bunlardan biri
1999’da, flimdi California Üniversitesi
‘nde (Berkeley) doktora sonras› çal›fl-
malar›n› yapmakta olan Ernie Cro-
ot’un 750 dolarl›k bir problemi çözme-
siyle yaflanm›fl. Problemin ana temas›
ise, kesirleri eski M›s›r’da yaz›ld›¤› biçi-
miyle yazmak üzerine: M›s›rl› matema-
tikçiler, bir kesri 7/8 gibi iki say›n›n
birbirine oran› fleklinde yazmak yerine,
onu “birim kesirlerin” bir toplam› ola-
rak ifade etmifllerdi. Bu birim kesirle-
rin pay› her zaman 1 oluyordu; 1/2 +
1/4 + 1/8 gibi. Erdös meslektafllar›na
bir ça¤r›da bulundu: Öne sürdü¤ü ba-
z› k›s›tlamalarca belirlenen koflullarda,
verilen bir say›y› temsil etmek için, pay-
dan›n ne kadar büyümesi gerekti¤ini
bulmak.

Croot çözümünü aç›klad›¤› zaman
Graham ona, adet oldu¤u üzere
Erdös imzal› bir çek verdi. “Gra-
ham bu çeki Ernie’ye bir toplan-
t›da verdi” diye anlat›yor Pome-
rance. “Ernie o dönemde para s›-
k›nt›s› çeken bir doktora ö¤ren-
cisi oldu¤u için, yaln›zca çerçe-
velenip asmaya yarayaca¤›ndan
habersiz, çeki gidip paraya çevir-
di.” Graham’sa, bankas›n›n bu
çeki Erdös’ün ölümünden sonra
bile kabul etmifl oldu¤una hâlâ
flafl›r›yor.

Yine de Graham’›n bankac›l›k
becerileri, Erdös’ün kal›c› gücü-
nü aç›klamaya yetmiyor. Bunun
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Kendini “kahveyi teore-
me çevirmeye yarayan bir ayg›t” olarak

tan›mlayan Erdös, matemati¤e getirdi¤i yan›tlar ka-
dar, problem üretme yetene¤iyle de tan›nm›flt›.

Paul Erdös, hamileri Ronald Graham ve efli Fan ile.



nedeni, problemlerin kendilerinde va-
rolan matematiksel güç. Bunlar›n baz›-
lar›n›nsa, inan›lmaz ölçüde derin ve
önemli oldu¤u anlafl›lm›fl bulunuyor.
Gnaham’a göre, bu problemlerin ço¤u-
nun çekicili¤i, güçlük derecelerinin bi-
linmemesinden kaynaklan›yor. “Lo-
kum gibi tatl› ve yumuflak olabildikleri
gibi, meflepalamudu gibi küçük olup,
sonradan büyük boyutlara da ulaflabi-
lirler” diyor Graham. 

Çözümüne 10.000 dolar rekor ödül
vaadedilen problem, bu ikinci tipte ör-
ne¤in. Graham, bu çekin hiçbir zaman
verilemeyebilece¤ini söylüyor. Neden
olarak da, çekin, önceki sonucun
“önemli ölçüde gelifltirilmesi” için veri-
lece¤ini ve böyle bir de¤erlendirmenin
de öznel olaca¤› yorumunu yap›yor. S›-
radaki problemlerinse, güçlük bak›-
m›ndan muazzam boyutlarda olduklar›
anlafl›lm›fl durumda. Örne¤in, 1930’lar-
da Erdös, bir tam say›lar kümesiyle il-
gili varsay›m› ispatlamalar› için, say› te-
orisyenlerine meydan okumufltu. E¤er
bu kümenin belirli bir “yo¤unlu¤u”
varsa, o zaman herhangi uzunluktaki
bir aritmetik dizisinin (4, 8, 12, ... gibi
eflit aral›kl› bir say› dizisinin) de var ol-
mas› gerekliydi. 1958’de Londra’daki
University College’dan Klaus Roth, Er-
dös’ün problemini özel bir durum için
‘k›smen’ çözerek matemati¤in en üs-
tün fleref payesi olan “Fields Medal”
ödülüne lay›k görüldü. Problemi tam
olarak çözen kifliyse 1000 dolar alacak. 

Ünlü 3000 dolarl›k ödülse, benzer
konuda farkl› bir problemin çözümünü
bekliyor: Bir tamsay› kümesindeki ele-
manlar›n evrik de¤erlerinin (recipro-
cal) sonsuza gitmesi durumunda, her-
hangi uzunlukta bir aritmetik dizisinin
var oldu¤unun ispatlanmas›. E¤er bu
do¤ruysa, say› teorisinde baz› önemli
sonuçlara yol açmas›na (asal say›lar-
dan oluflan herhangi uzunlukta bir
aritmetik dizinin var olmas› gibi) kesin
gözüyle bak›l›yor. Ancak ispat, flu ana
kadar bütün çabalara direnmifl durum-
da. Graham’›n görüflüyse, kimsenin bu
ispata kolay kolay yanaflamayaca¤›. 

Öteki problemlerin ço¤u bu kadar
inatç› de¤il. Graham’›n de¤erlendirme-
si flöyle: “Erdös’ün, herhangi bir konu-
da var olan birikimin bir düzey ötesin-
de problem oluflturmada do¤ufltan ge-
len, inan›lmaz bir yetene¤i vard›. E¤er
parmaklar›n›z›n ucunda durup biraz
da z›plarsan›z çözüme eriflebilirsiniz.

Oraya eriflmeniz ise, t›rmanaca¤›n›z ka-
yaya yaln›zca bir çivi daha çakabilmifl
oldu¤unuz anlam›na geliyor.”

Bu problem oluflturma yetene¤inin
ne kadar ender oldu¤u, onu taklit et-
meye cesaret edenlerin kaderlerinden
anlafl›l›r. 1989’da Princeton Üniversite-
si’nden matematikçi John Conway, tu-
haf bir say› dizisiyle ilgili bir problemin
çözümü için 10.000 dolar ödül teklif
etmiflti. fiu s›rada Basking Ridge, New
Jersey’deki Avaya Laboratuvarlar›’nda
görevli Colin Mallows, birkaç hafta
içinde çözümü buldu. “Conway’in va-
adetti¤i 10.000 dolar› bulabilmek için
neler yapmak zorunda kald›¤›n› bilmi-
yorum; ama paray› gönderdi” diyor
Mallows. “Bense, kendimi mahcup his-
sedip paray› geri gönderdim.” Con-
way’in, ödüle paha biçerken “10.000
dolar”› bir dil sürçmesi sonucu telaffuz
etti¤ini, as›l kasdetti¤inin 1000 dolar
oldu¤unu söyleyen Mallows, flöyle de-
vam ediyordu: “En önemlisi, problemin
Erdös’ünküler çap›nda olmay›fl›yd›. Bu
nedenle John da ben de, bu sorunun
çözüm süresinin dünya rekoru olarak
tarihe geçmesinden oldukça utanacak-
t›k.” Böylece ikisi, 1000 dolar üzerine
el s›k›flm›fllar. 

Bu tür öykülerin say›s› yine de çok
fazla de¤il. Matematikçilerin ço¤unlu-
¤u için, Erdös’ün onlara mezar-ötesin-
den yetifltirmeye devam etti¤i ikramiye-
lerle de¤eri belirlenmifl olan oyunlar,
yetiyor da art›yor. Graham’de hâlâ Er-
dös imzal› baz› çekler var. Ayr›ca ken-
disi de problemlerin ço¤unun çözümü
için, belirlenmifl tutar› ödemeye haz›r.
Texas’ta bir bankac›, ayn› zamanda da
bir amatör matematikçi olan Andrew
Beal de öyle. Beal, 1997’de “Fer-
mat’n›n Son Teoremi”ne benzer bir
problemi çözene bir ödül teklif etti¤in-
de, matematik dünyas›nda büyük heye-
can yaratm›flt›. Graham, banka hesa-
b›nda ödüller için her zaman bir mik-
tar fazladan para tutmaya çal›flt›¤›n›

söylüyor. Paras›n›n bitmesiyse onu çok
da ilgilendirmiyor. Çünkü Graham’a
göre, Erdös efsanesinin bir parças› ol-
mak, bir matematikçi için yeterince bü-
yük bir ödül.

Hangi taleplerin tam anlam›yla dü-
rüstçe oldu¤una karar vermek, para
sorunundan daha büyük bir sorun ha-
line gelebiliyor. Erdös’ün problemleri
ne yaz›k ki oldukça düzensiz ve da¤›-
n›k durumda. Nedeniyse Erdös’ün bir-
çok üniversitede benzer konuflmalar
yapmas›, çok say›da dergide yine çok
say›da makale yay›mlamas›. Graham ve
California Üniversitesi’nde (San Diego)
matematikçi olan efli Fan Chung, gra-
fik teorisinde 125’in üzerinde Erdös
problemi derlemifl ve onlar› 1998’de
yay›mlam›fl bulunuyorlar. Hajnal ise,
bir gün bütün problemleri tek bir ki-
tapta toplamay› umuyor ama bu dü-
flüncenin de henüz planlama aflamas›n-
dan öteye geçemedi¤ini belirtiyor.

Tüm bu düzensizli¤e karfl›n, mate-
matikçilerin ço¤u, kendi alanlar›n›n Er-
dös’ün bu özendirmeleriyle birfleyler
kazand›¤› konusunda fikir birli¤i için-
de. Michigan’daki Oakland Üniversite-
si’nde grafik teorisyeni olan Jerrold
Grossman, Erdös’ün problemler listesi-
nin, birçok matematikçiyi baflka türlü
el atmayacaklar› problemlere yaklafl-
maya itti¤ini söylüyor. “Bu biraz da
Fermat’n›n Son Teoremi gibi” diyor
Grossman; “Bu teorem de say› teorisi-
nin geliflmesine yol açan birçok araflt›r-
maya yön vermiflti.” Graham’sa, olduk-
ça gerilere uzanarak bir benzetme da-
ha yap›yor: “Problemler, Sokrates’in
ünlü savunmas›nda sözünü etti¤i atsi-
nekleri gibi, birçok matematikçinin sil-
kinip uyanmas›n› sa¤lam›fl durumda.”

Seife, C. “Erdös’s Hard-to-Win Prizes Still Draw Bounty Hunters”
Science, 5 Nisan 2002

Çeviri: Nermin Ar›k
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Artık öylesine alıştık ki, neredeyse
o harıl harıl aradığımız dünya dışı uy-
garlıklardan bir haber gelse, kimse dö-
nüp bakmayacak bile. Öyle ya, her yıl
olmasa bile ikide bir Han Solo ile izbe
bir uzay barında kafa kafaya verip ka-
deh tokuşturuyoruz. Etrafımızda her
türden, her kılıktan canlılar. Tüylüsü,
tüysüzü, dört gözlüsü, antenlisi, boy-
nuzlusu. Yeşil renklisi, pembesi, grisi...
Gerçi prenseslerimiz arada sırada kaçı-
rılıyor, kara renkli düşman gemilerin-
den gelen lazer ışınları sağımızdan so-
lumuzdan geçtikçe sinemadaki koltu-
ğumuzda sağa sola kıvrılıyoruz. Ama
olsun. Biliyoruz ki Jedi şövalyeleri
"Güç"le bütünleştiler mi iş tamam. Be-
yaz giysili savaşçılarımız da nasıl olsa
düşmanı tepeleyecekler. Ben bile ha-
vaya girmiyorum desem yalan olur.
Müjde verildi: Dördüncü "Yıldız Sa-
vaşları" pek yakında sinemalarda. Ge-
ne gişe rekorları kırmaya aday. Bir son-
raki rekor ise eminim, 5. Yıldız Savaş-
ları’nın olacak. Çünkü, yönetmenler,
yapımcılar servetlerine servet katma-
nın sihrini buldular. İnsanları haftalar-
ca sinema kuyruklarında bekleten yal-
nızca kalp durdurucu efektler değil.
Giderek artan yalnızlık duygumuz. Bu
öylesine açık ki: Bizim çocukluğu-
muzda bir uzaylıyı ele veren özellikler,
kulaklarının biraz sivri, kaşlarının uç-
larının kalkık olmasıydı. Şimdilerde
ise Ademoğlu daha "çirkin" uzaylıları
da bağrına basmaya hazır. Yeter ki biri-
leri olsun; yeter ki, şu uçsuz bucaksız
Evren’de yalnız olmayalım…

Bu garip bir duygu. Biraz paradok-
sal. Bilim ufuklarımızı geliştirdikçe, ra-
hatsızlığımız, tedirginliğimiz art ı y o r.
Örneğin biliyoruz ki Güneş daha 4.5-5
milyar yıl daha yaşayacak. Bir kırmızı

dev haline gelip dünyamızı yutmasına
daha en azından birkaç milyar yıl var.
Üstelik kendi kendimizi de biliyoruz.
Bizim uygarlığımız, hele bu gi-
dişle, birkaç on bin yılı de-
viremez. Gene de, ne ka-
dar uzak olursa olsun,
bizler çoktan yok ol-
sak bile doğduğu-
muz, büyüdüğümüz
Dünya’mızın göğü
kaplayan bir ateş ta-
rafından yutulması,
beynimizin derin-
liklerinde bir yerde
bastıramadığımız bir
dehşet duygusu uyan-
dırıyor. Artık biliyoruz
ki bir kaç trilyon yıl sonra
son yıldızların da sönmesiy-
le Evren tümüyle karanlık, so-
ğuk bir mezarlık olarak sonsuza kadar
genişleyecek. Birer insan olarak bizim
ömrümüz ise birkaç on yıl ile sınırlı.
Gene de, bir gece başını gökyüzüne
kaldırıp da o ışıkların görkemini fark

etmiş biri için ebedi karanlık kabul edi-
lemeyecek bir durum. Bunun trilyon-

larca yıl sonra olacağını bilseniz bile
gene de içiniz buruluyor.

Bu duyguya fanteziyle
değil de, bilimle yanıt

v e rmek isteyenlerin
öncüsü ABD’li gökbi-
limci Frank Drake.
Kendisinin 1961 yı-
lında, Evren’de akıl-
lı varlıkların bulun-
ma olasılığı konu-
sunda geliştird i ğ i
denklem, bugün bile

geçerliliğini koruyor.
Ancak aradan geçen

bunca yıl süresince bil-
gi dağarcığımızdaki mu-

azzam genişleme, denkle-
min parametrelerini etkiledi

haliyle. Böyle olunca da ilk baştaki
iyimserlik yerini giderek bir karamsar-
lığa bıraktı. Akıllı "evrendaşlarımız"la
muhabbet ayrıcalığını şimdilik Harri-
son Ford’a bırakıp, Drake Denkle-
mi’nin eski ve yeni önerilerini karşı-
laştıralım isterseniz.

Aslında Drake, aralarında merhum
Carl Sagan’ın da bulunduğu gökbilim-
ciler, radyo teknisyenleri ve biyolog-
lardan oluşan 10 kişilik bir ekibi akıllı
varlıklar arayışı için bir yöntem belirle-
mek için toplantıya çağırdığı sıralarda
g e l i ş t i rdiği denkleminde uygulama
alanı olarak yalnızca kendi gökadamı-
zı, yani Samanyolu’nu belirlemişti.
Denklemi hatırlayalım: 

N= Rx fp x ne x fl x fi x fc x L.
Görüldüğü gibi, Samanyolu’ndaki

uygarlıkların sayısı olarak tanımlanan
N, bir dizi bilinmeyenin çarpımı ola-
rak ortaya çıkıyor.
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Matematik Gözüyle
Dünya Dışı Yaşam

N= Rx fp x ne x fl x fi x fc x L

Frank Drake



Burada R, Samanyolu içinde her
yıl kaç yıldız oluştuğunu gösteriyor.
Yani yıllık yıldız oluşum hızı da diye-
biliriz. f p, bu yıldızlar içinde gezegen
sistemlerine sahip olanların oranı. ne

ise, tipik bir güneş sistemi içinde
Dünya benzeri gezegenlerin ortalama
sayısı. f l, bu gezegenler arasında üze-
rinde yaşam ortaya çıkanların oranı. fi,
yaşama sahip gezegenler arasında bi-
yolojik evrimin akıllı bir tür ortaya çı-
kardıklarının oranı. fc, bu türler ara-
sında yıldızlararası radyo haberleşme-
si yapabilecek ölçüde gelişmiş olanla-
rının oranı. Nihayet L de, bu yetiye
sahip bir uygarlığın ortalama yaşam
süresi. 

Drake denkleminin çekiciliği, ola-
ğanüstü basitliğinde yatıyor: Denk-
lem, büyük bir bilinmeyeni, daha kü-
çük, cevaplanması daha kolay sorulara
b ö l e rek Dünya dışı uygarlıklar için
başlatılan arayışı hem daha gerçekçi,
hem de daha umut verici bir platforma
oturtuyor. Bu denklem Dünya Dışı
Akıllı Varlıklar Araştırması (SETI)
projesine de, somut bir çerçeve kazan-
dırdı. 

Drake ortaya atalı beri gökbilimci-
ler olsun, biyologlar olsun denklemi
d e ğ e r l e n d i rmek için uğraşıyorlar.
İyimser bir yaklaşımla çok kolay olan
çözüm, daha gerçekçi yaklaşımlara ise
direnmeye devam ediyor. Dahası, o
günden bugüne astrofizik alanındaki
kuramsal ve gözlemsel ilerlemeler ilk
beklentilerin en azından aşırı iyimser
olduğunu ortaya koydu. Bazı bilinme-
yenler ise hala gizlerini koruyorlar.

R değeri, yani gökadamızda her yıl
kaç yıldız oluştuğu konusundaki öner-
meler çelişkili. Bunu yalnızca bir yıldız
olarak verenler de var, 10’a kadar çı-
kanlar da. Haydi bir diyelim; yani R=1.
Bundan sonraki faktör, yani fp birden
küçük olmalı. Her yıldızın gezegen sis-
temine sahip olduğunu sanmıyoru z .
Ama bir yıldızın gezegenleri varsa,
bunlardan en az bir kaç tanesinin ya da
aylarının, üzerlerinde yaşam barındır-
maya uygun olduklarını varsayabiliriz.
O halde fp ile ne nin çarpımı 1’in fazla
altında olmayacaktır. İyimserlere göre
hayat, olanak bulduğu her yerde fışkır-
maya hazır; bu ise fl=1 demek. Gene
onlara bakarsanız Darwinist evrim mo-
delinde, yaşamın akıllı canlı varlıklara
evrimi kaçınılmaz. O halde fi = 1. Ve
de, akıllı bir uygarlık radyoyu ve onun

aracılığı ile haberleşme becerisini
edinmezse, uzun süre varlığını sürdür-
mesi olanaksız olacağından, gene fc=1
olmalı. Meğer denklem ne kadar basit-
miş… Değerleri yerine oturtunca kalı-
yor elimizde N=L. Yani, gökadamızda-
ki akıllı uygarlıkların sayısı, bu uygar-
lıkların yaşam süresine eşit. Tabii, ken-
di uygarlığımızın ne kadar süreceğini
bilemediğimiz için, L konusunda sağ-
lıklı bir önermede bulunamayacağız.
Diyelim (çok, çok iyimser bir varsa-
yımla) akıllı uygarlıklar varlıklarını or-
talama 10,000 yıl sürdürürler. Bu du-
rumda yalnızca gökadamızda birbirle-
riyle vızır vızır haberleşen 10,000 akıllı
uygarlığın bulunması gerekiyor. Yani
20-30 milyon yıldıza bir uygarlık… Bu
bile yıldızlararası postanemizdeki sant-
ralların tıkanması anlamına gelmiyor.
Çünkü sayı doğru olsa bile muhteme-
len bize en yakın uygarlık, 1000 ışıkyıl
ötede olacak. Cevaplı bir telgraf için,
insanlığın bilinen tarihinin neredeyse
tümü kadar bir zamana gereksinme
duyacağız. Ama tek taraflı bir mesajı
duyabilmemize engel yok.

Gelin görün ki, radyo-teleskop ay-
gıtlarında, sinyal zaptetme teknikle-
rinde ve bilgisayarların hız ve veri işle-
me yeteneklerinde 60’lı yılların başın-
dan bu yana kaydedilen akıl almaz
ilerlemelere karşın, SETI çalışmaları
bir sonuç verebilmiş değil. Gerçi SE-
TI araştırmaları çok çeşitli radyo fre-
kansları, radyo kaynaklarının gökyü-
zündeki yerleri, sinyal şiddeti v.b. gibi
unsurlardan oluşan "parametre uzayı"
dediğimiz şeyin yalnızca çok ufak bir
bölgesini kapsadığının farkındayız.
Ama artık şunu biliyoruz ki gökadamız
bize anlayabileceğimiz türden sinyal-
ler vermek için parçalanan radyo veri-
cileriyle kaynamıyor. Oysa 1961 yılın-
da bunu bilmiyorduk. 

O zaman Drake Denklemindeki
bazı parametreler abartılmış mıydı?
Teknolojik uygarlıkların ömürleri aca-
ba sanıldığından çok daha kısa mı?
Yoksa gökbilimciler, daha önemli bazı
unsurları gözden mi kaçırdılar? Anla-
manın yolu, yeni verilerin ışığında
denklemin faktörlerine yeniden bir
göz atmak:
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İnsanın yalnızlık duygusu arttıkça daha
“değişik” uzaylıları da kucaklama eğilim -
ine girdiği görülüyor.



Kaç Yeni Yıldız? R
Samanyolu’nda her yıl kaç yıldız

oluştuğu konusunda görüşler farklı.
Son yıllarda bu sayının 10 olduğu ko-
nusunda önermeler olsa da, gelin ço-
ğunluğun kabul ettiği gibi yılda ortala-
ma bir yıldız oluştuğu görüşünü kabul
edelim. Sayı konusundaki tartışmala-
rın varlığına karşın bu parametre, gene
de en sorunsuz olanı.

Kaç Gezegen Var? fp

İkinci değişkenimiz, yani fp yıldız-
ların gezegen sahibi bölümü. Son yıl-
larda gözlenen (gezegen yatağı) gaz ve
toz diskleriyle çevrili genç yıldızlar,
hatta erişkin yıldızların çevresinde var-
lıkları saptanan gezegenler, bize gökbi-
limcilerin ötedenberi kuşkulandıkları
şeyin doğru olduğunu gösteriyor: Ge-
zegenler olağan gökcisimleri. Yo ğ u n
bir yıldız oluşum bölgesi olan Orion
Bulutsusu üzerinde yapılan gözlemler,

yeni doğan yıldızların yarısının gezege-
ne sahip olduğunu ortaya koydu. 

Varlığı gerçekten saptanan geze-
genlere gelince, bu işin piri olarak iki
ekip gösteriliyor: Birincisi araştırmala-
rı Avrupa’dan yürüten Michel Mayor
ve Didier Queloz. ABD’nin Kaliforni-
ya eyaletindeki meslektaşları ise Ge-
offrey Marcy ve R. Paul Butler. Bu iki
ekip 200 tek yıldızı kapsayan bir grup
üzerinde yaptıkları gözlemler sonucu
10 gezegen bulmuşlar. Bu durumda fp

0.05 oluyor. Ama burada dikkat edile-
cek husus, elimizdeki gözlem araçları-
nın şimdilik yalnızca , yıldızın nere-
deyse burnunun dibinde dönen dev
gezegenleri ortaya çıkarabilmesi. He-
nüz bizim Güneş sistemimizin eşlerini
bulabilmiş değiliz. Ama herhalde ge-
zegenlere sahip Güneş-benzeri yıldız-
ların oranı da yüzde beşten yüksek ol-
sa gerek. Kimbilir, bu oran belki de
yüzde 50, hatta yüzde 100 bile olabilir.

Bütün bunlara baktığımızda fp için
kesin bir değer veremiyoruz. Ama şu-

rası da açık görünüyor: Bu değer ol-
dukça yüksek ve denklem için bir dar-
boğaz oluşturmuyor.

"Uygun" Gezegenlerin
Sayısı ne

Denklemin bundan sonraki değiş-
kenine geldiğimizde, yani yaşama uy-
gun "Dünya benzeri" gezegenler arayı -
şına girdiğimizde işler biraz çatallaşı-
yor. Yaşama uygun dediğimizde ister
istemez "kendi yaşamımızı" kastediyo-
ruz. Bunun için de en azından kayalık
bir gezegen ve sıvı durumunda su ge-
rekli. Drake, 10 uzmanla 1961 yılında
yaptığı toplantıda egemen olan görü-
şün n e değerinin 1 ile 5 arasında oldu-
ğunu bildiriyor. Yani her gezegen siste-
minde en az bir Dünya benzeri geze-
gen bulunacak. Bu iyimser yaklaşım,
kendi Güneş sistemimizin, gezegenle-
rinin sayısı, büyüklükleri ve dağılımı
ile “tipik bir güneş” olduğu varsayı-
mından kaynaklanıyor. Aslına bakılırsa
Dünya dışında Mars ve Jüpiter’in ayı
Europa’nın da eskiden canlı barındıra-
bilmiş olabileceğinden bahsediliyor.
Bu anlamda, Drake Denklemi kıstasla-
rına göre kendi sistemimizde canlı ba-
rındıran gezegen sayısını üç olarak ka-
bul edeceğiz. Ama gene de bu, iyim-
serlerin haklı olduğu anlamına gelmi-
yor. Çünkü öteki yıldızların çevresinde
keşfedilen gezegenler, hiç de bizimki-
ne benzemiyor. Bir kere olması gere-
kenden çok büyükler, bazıları Jüpi-
ter’in birkaç katı. Üstelik yıldızlarına
fazla yakınlar. Örneğin Kanatlı At ta-
kımyıldızındaki 51 Pegasi yıldızı (Gü-
neş türü) çevresinde saptanan Jüpiter
büyüklüğündeki gezegenin yıldızına
olan uzaklığı, bizim Güneş’e olan
uzaklığımızın yalnızca beşte biri. 51
Peg B diye de adlandırılan gezegenin
yüzey sıcaklığının en az 1 000 Kelvin
olması gerekiyor. Bu Jüpiter gibi bir
gaz devi mi, yoksa Dünya’mız gibi sert
kabuklu bir gezegen mi, hangisi olursa
olsun, yaşam (ya da sıvı halde su) için
fazla sıcak. Zaten şimdiye kadar bulu-
nan gezegenlerin en soğuğu da 80 de-
rece Celsius, yani "çay" sıcaklığında.
Bütün bunlar, çok sayıda dünya ve aya
sahip, bunların hepsinin dairesel, ka-
rarlı yörüngelerde döndüğü Güneş sis-
temimizin, tipik bir örnekten çok bir
istisna olduğunu düşündürüyor.
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Samanyolu’nda her yıl
1- 10 arasında yeni yıldız
oluştuğu sanılıyor.

Son yıllarda giderek artan sayıda gözlenen yıldız oluşum diskleri, gezegenlerin yaygın
bir olgu olduğunu düşündürüyor.



Yaşamın Temelleri
Çok mu? fı

Yaşama uygun gezegenler arasında
üzerinde gerçekten de yaşamın gelişti-
ği gezegenlerin sayısı konusunda bi-
lim adamları, geçmişe kıyasla daha da
i y i m s e r l e r. Bir nedeni, yıldızlararası
boşlukta, meteor ve meteoritlerde, bu-
lutsularda, kuyrukluyıldızlarda gözle-
nen karmaşık hidrokarbon molekülle-
rinden oluşan organik maddelerin,
hatta amino asitlerin bolluğu. Gerçi or-
ganik moleküller ve amino asitler ya-
şam demek değil, ama yaşamın tuğla-
ları oldukları kesin. 

Yaşamın yaygınlığı konusundaki
iyimserliğin ikinci bir nedeni ise, son
yıllarda fark edilen bir olgu. Kısaca, ya-
şamın, Dünya’yı oluşturan büyük çar-
pışmaların hemen ardından ortaya çık-
ması. Dünya daha birkaç yüz milyon
yaşındayken (kozmolojik ölçekte göz
açıp kapayıncaya kadar) ortaya çıkan
organizmaların fosilleri, en eski kaya
örneklerinde bulundu. Bilim adamları-
na göre bu, yaşamın güç koşularda bile
kolay ve yaygın biçimde ortaya çıkabil-
diğinin kanıtı. Eğer yaşam nadir ve zor
gerçekleşen bir şey olsaydı, Dünya’da
böylesine erken oluşmazdı deniyor. O
halde gerçekten yaşam, koşulların uy-
gun olduğu her yerde ortaya çıkabili-
yorsa, fl gerçekten de 1 olmalı.

Zekâ fi

Kalıyor geriye daha zorlu bilinme-
yenler. Dünya dışında akıllı varlıkların
ortaya çıkma olasılığı ne? Bunların rad-
yo dalgalarıyla haberleşme becerisini
kazanıp kazanmadıklarını, üstelik bu-
na istekli olup olmadıklarını nasıl bile-
ceğiz.?

İyimserlere göre yaşam bir kere or-
taya çıktıktan sonra gerisi kolay. İşi
D a rwinist evrim kuramına bırakıp
beklemek yetiyor. Bizde olduğu gibi
eninde sonunda akıllı varlıklar ortaya
çıkacaktır. Ancak yaşambilimciler baş-
ka gezegenlerde ortaya çıkan yaşamın
gelişim modelinin bizimkisi gibi olaca-
ğı görüşünü toy bir yaklaşım olarak de-
ğerlendiriyorlar. Dünyada bile Homo
Sapiens türü insanların ortaya çıkması-
na dek varan evrim sürecinin, sürekli
tekrarlanabilecek bir model olduğun-

dan kuşku duyuluyor.
Harvard Üniversitesi pa-
leontologlarından Step-
hen Jay Gould, "varlığımızı
büyük ölçüde mutlu tesa-
düflere borçluyuz" diyor. Ban-
dı geriye sarıp evrimin akışını
yeniden başlatacak olursak insanla -
rın yeniden ortaya çıkmasının olanak-
sız olduğunu vurguluyor.

"Ama" diyor karşı görüştekiler, "biz
Homo Sapiens aramıyoruz ki… Hatta
küçük yeşil adamları ya da benzerlerini
bulmayı beklemiyoruz. Bizim aradığı-
mız alet kullanmasını bilen, karmaşık
bir toplum oluşturmuş, ve elektroniğin
ilkelerini keşfedecek ölçüde enformas-
yon işleme becerisi kazanmış organiz-
malar arıyoruz." İyimserler, Dünya dışı
zekanın, yeryüzünde değişik hayvan
türlerinde (insan dahil) bağımsız olarak
gelişmiş zeka ve anlamlı davranış bi-
çimlerinden nitelik bakımından değil,
ancak nicelik bakımından farklı olabi-
leceğini söylüyorlar. Fakat Gould yaşa-
mın tercihli bir yönü ya da bir gelişme
modeli olmadığını belirtiyor. Ona göre
biyolojik çeşitlilikteki artışın mutlaka
zihni melekelerin artmasına yol açacağı
yolundaki inançlarımız tümüyle daya-
naksız. Eğer bazı hayvanlar geçmişteki-
lere oranla daha büyük ve daha akıllı
ise, bu sadece bağımsız bir rastlantıdır.
Hele insanın planlama ve teknoloji ko-
nusundaki becerileri, daha da büyük
bir istisna olabilir diyor Gould. 

Gerek iyimserler, gerekse de kö-
tümserler –ya da kendilerinin istediği
biçimde "gerçekçiler" diyelim—tezle-
rini aynı gözleme dayandırıyorlar:
Dünya’da akıllı varlıkların 4 milyar yıl
sonra ortaya çıkmaları… Gerçekçilere
bakarsanız, başlı başına bu uzun süre,
akıllı yaşamın bir oldu bitti olarak ka-
bul edilmesine engel. İyimserlere göre
ise, bu süre, Evren’de başka akıllı var-
lıklar olabileceğinin en inandırıcı kanı-
tı. İyimser kamp bu inancını şöyle
açıklıyor: Güneş bir kırmızı dev haline
gelip Dünya’yı yutmaya başlamadan
önce daha en az bir milyar yıl vaktimiz
var. Bu süre ise, ilk sürüngenlerin de-
nizden çıkıp karaya yayılmaya başla-
maları için geçen sürenin iki katından
da fazla. "O halde" diyor iyimserler,
"insanların kurduğu bir uygarlık yok
olsa bile, sıfırdan başlayıp teknolojiye
erişecek daha bir kaç tur uygarlık için
bol bol zaman var. Kötümser-gerçekçi

taraf şöyle karşılık veriyor: "Diyelim
yeni uygarlıklar için zaman var. Dünya
ikliminin hep böyle ılıman kalacağını
kim söylüyor?" 

Dolayısıyla Fi değişkeni için yapı-
lan önermeler radikal uçlarda kalıyor.
Kötümserlere göre bu değer neredey-
se sıfır kadar. İyimserler kulübü ise bu
değeri her zaman 1’e yakın buluyor.
Bir orta nokta yok. SETI araştırmala-
rında kutuplaşmanın en yoğun olduğu
nokta bu. 

Ama tartışmaya son bilimsel veriler-
le bakacak olursak ibre kötümserlerin
tarafına, değişkenin değeri de sıfır nok-
tasına doğru kayıyor. Güneş benzeri
gezegen sistemlerinin kararlılığı ve ik-
limi konularında yapılan araştırm a l a r
bunu açıkça ortaya koyuyor. Massachu-
setts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim
adamlarından Fred Rasio ve Eric Ford
tarafından gerçekleştirilen bilgisayar si-
mülasyonları, Jüpiter benzeri bir ya da
daha fazla dev gezegene sahip güneş
sistemlerinin uzun süre kararlı kalama-
yacaklarını gösteriyor. Dünya benzeri
gezegenler, dev ağabeylerinin kütleçe-
kim etkileriyle ya uzayın dondurucu
derinliklerine fırlıyor, ya da tepe üstü
kızgın yıldızın içine düşüyorlar.

Buna karşılık, dev gezegenlerden
yoksun sistemler de yaşama elverişli
gezegenlerin oluşmasına ya da ayakta
kalabilmelerine elverişli değil. Wa s-
hington’daki Carnegie Enstitüsü’nden
George Wetherill , Jüpiter’in, Güneş
sistemi için dev bir elektrik süpürgesi
işlevi görüp Dünya yörüngesi ile çakı-
şan göktaşları ve kuyruklu yıldızların
çok büyük bir bölümünü ortamdan te-
mizlediğini vurguluyor. Wetherill’e gö-
re, Jüpiter olmasaydı, her 100 000 yılda
bir Dünya’ya düşen ve 65 milyon yıl
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Jüpiter
gibi “gaz devleri”,
bildiğimiz türden yaşama uygun değil.
Son yıllarda uzayda varlığı saptanan
gezegenlerin hepsi bu türden.



önce dinozorların yok olmasın-
dan sorumlu göktaşları, bize
1000 kat daha fazla sıklıkla çar-
pacaktı. Bu darbeler ise kuşku-
suz, yaşamın basit biçimlerden
akıllı türlere doğru evrimine bü-
yük sekte vuracaktı. 

Gezegen sistemlerinde ola-
ğan bir durum da eksen kayma-
ları. Paris Meridyen Bürosu bi-
lim adamları Jacques Laskar ve
Philippe Robutel, Dünya ben-
zeri kayalık gezegenlerin eksen-
lerinin sık sık büyük oynamalar
gösterdiğini ve bunun da çok
aşırı ölçeklerde iklim değişiklik-
lerine yol açtığını gösterdiler. Ne
mutlu tesadüf ki, Dünyamızın
bir ayı var, ve bu uydu, büyük
kütlesi ve çekimi ile Dünya ek-
seninin sabit tutuyor. Eğer Ay olmasay-
dı, Dünya’nın ekseni de Mars’ınki gibi
20 derece ile 60 derece arasında değişe-
bilen kaymalara uğrayacaktı. Dünyamı-
zın 770 ve 550 milyon yıl önceleri mu-
azzam iklim değişikliklerine uğradığı
ve tüm okyanusların yüzeyini donduran
soğuğun canlı türlerinin çoğunu öldür-
düğü bilim adamlarınca öne sürülüyor.
Doğru, bu kitlesel ölümleri, yaşam pat-
lamaları takip etti ve yeni canlı türleri
ortaya çıktı. Buna "stres motorlu evrim"
de deniyor. Ama Ay olmasaydı, iklim
değişimlerinin geriye dönüşsüz bir top-
lu ölüme yol açması, yabana atılamaya-
cak bir olasılık olurdu.

O halde, iyimserler ne derse desin,
yaşamımızı ve aklımızı 1961’de kimse-
nin bilemeyeceği bir takım rastlantıla-
ra borçlu olduğumuz açık. 

Dostlarımız Mesaj 
Göndermeye 
Hevesli mi?

Varsayalım Dünya dışı akıllı uygar-
lıklar, sayıları fazla olmamakla birlikte
gerçekten var. Peki bunların bizle rad-
yo aracılığıyla, bizim saptayabileceği-
miz sinyaller yoluyla haberleşmek is-
teyecekleri ne malum? Bir başka de-
yişle, fc değişkeninin değeri ne kadar?
SETI taraftarlarına göre bu değer bir
hayli yüksek. Bunların öngörülerine
g ö re her teknolojik uygarlık, radyo
dalgalarının büyük astronomik mesa-
feleri aşabilmek için çok uygun bir

araç olduğunu fark edecek ve bu ola-
nağı kullanmak isteyecektir.

Ancak bu sağlam bir varsayım mı.
Yaşam, mutlaka tek hücreli mikro-or-
ganizmalardan başlayıp büyük radyo-
teleskoplar inşa eden varlıklar arasında
uzanan düz bir çizgi mi? Belki de biyo-
lojik evrimin gerçek çeşitliliğinin far-
kında bile değiliz. Ayrıca insanların
farkında bile olmadıkları, ya da yete-
rince araştırmadıkları bilim ve tekno-
lojiler olamaz mı? Belki de radyo, he-
nüz keşfetmediğimiz farklı bir aracın
yanında çok ilkel kalacaktır.

Uygarlıkların 
Yaşam Süresi

Denklemin fi ve fc değişkenlerine,
uzlaşabildiğimiz bir değer bulamadık,
Kaldı elimizde L, yani akıllı varlıkların
oluşturduğu uygarlıkların yaşam süre-
si. Ne yazık ki, iyimserler ve kötüm-
serler arasındaki savaş burada da sürü-
yor. İyimserlere göre kararlı, akıllı bir
uygarlığın, sonsuza kadar olmasa bile
on milyonlarca yıl ayakta kalmaması
için bir neden yok. Bu tablo, Drake’in
orijinal denkleminin karşı karşıya kal-
dığı darboğazların etkilerini götürebi-
lecek gibi görünüyor.

Gel gelelim kötümserler de şuna
işaret ediyorlar: İnsanlık radyo haber-
leşmesini yalnızca birkaç on yıl önce
buldu. Ve o zamandan bu yana da tek-
nolojik savaş ya da çevre kirlenmesi
nedeniyle kendi kendini yoketme
noktalarına geldi. 

Sonuç: Başarı 
Kesin Değil

Yeniden gözden geçird i ğ i-
miz değerler bizi ve denklemi
nereye getirdi? Hâlâ N=L diye-
biliyor muyuz? Herhalde hayır.
Peki o zaman N=0 mı? Baştaki
yalnızlık duygumuzu hatırla-
yın. İnsanlar koca evrende ken-
dilerinden başka kimsenin ol-
madığını kabullenebilir mi?
Kuşkusuz hayır. Ama Evren de
herhalde kendini bizim umut
ve beklentilerimize göre ayarlı-
yor değil. 

Sonucu şimdilik kesin ola-
rak bilemiyoruz. Kimbilir, bel-
ki de bazılarının dedikleri gibi
Evren’de hiçbir şey tek ola-

maz. Belki de gerçekten Dünya dışı
uygarlıklar bir yerlerde var ve kendi-
lerini radyo dalgaları yoluyla tanıtma-
ya uğraşıyorlar. Ama bütün bunların
ışığında, bu uygarlıkların sayısının
herhalde pek fazla olmadığını söyle-
yebiliriz.

Zaten Drake bile eskisi kadar id-
dialı değil. Ünlü kitabı "Orada Kimse
Var mı?" için yazdığı önsözde çalışma-
sının amacını, insanları "2000 yılına
kadar bulacağımızdan emin" olduğu
ve Dünya’mızda büyük değişikliklere
yol açacak "mesaja" hazırlamak olarak
tanımlamıştı. 

İtalya’nın Capri tatil kentinde
1996 yılında yapılan biyoastro n o m i
kongresinde ise aynı Drake "Belki de
aşırı iyimser bakmış olabilirim her şe-
ye; başarının garanti olduğunu söyle-
yemeyiz" diyordu. 

Ama daha Drake ünlü denklemini
ortaya atmadan, 1959 yılında Nature
dergisinde yazdıkları bir makale ile
radyo-teleskopların uzayda akıllı uy-
garlıklardan gelecek mesajları zapte-
debilecek kadar hassas hale geldikle-
rine işaret ederek, sinyallerin 21 cm
bandında aranması uyarısında bulu-
nan fizikçiler Guiseppe Cocconi ve
Philip Morrison, bu durumu bugün-
den 40 yıl önce öngörmüşlerdi. "Başa-
rı olasılığını belirlemek gerçekten
güç; ama öte yandan hiç aramazsak da
hiçbir şey duyamayız."

Raşit Gürdilek

Kaynaklar:
Schilling, G., “The Chance of Finding Aliens (Reevaluating the Drake

Equation)” Sky & Telescope, Aralık 1998
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Dünya ve dünya dışında ortaya çıkan akıllı uygarlıkların
“şanslı” olmaları gerekiyor. Çünkü güneş sistemlerini
çevreleyen kuyrukluyıldız ve asteroid gibi artıklar milyon -
larca yıllık evrimi bir anda sona erdirebilirler.

















Hiçbir zaman görme flans›m›z›n ol-

mad›¤› 4 boyutlu birim fleklin (Tesse-

ract, Hypercube, Octaholohedron ya

da 8-Cell) bakma flans›m›z›n da olma-

d›¤› 4 boyutlu ortamdan görünüflleri-

ni oluflturmak size imkans›z gelebilir,

ama mümkündür. Öncelikle flunu söy-

lemem gerekir ki, 4 boyutlu birim flek-

lin görünüfllerini 3 boyutlu ortam için-

de elle tutulabilir flekilde oluflturabil-

memiz için onu görmemize gerek yok;

dolay›s›yla 4 boyutlu ortamdan bak-

mam›za da gerek yok. ‹ki boyutlu

ortam içinde, iki boyutlu varl›klar›n

yaflad›¤›n› hayal edelim. Burada

yapmaya çal›flt›¤›m›z olay› iki boyutlu

varl›klar›n bizim görmüfl oldu¤umuz

küpün görünüfllerini oluflturmaya

çal›flmalar›na benzetebiliriz.  Her fley

ayn›, sadece 1 boyut eksik.   

4 boyutlu birim fleklin görünüflleri-

ni oluflturabilmemiz için afla¤›daki iki

kuraldan yararlanaca¤›z. Önce bu iki

kural 1, 2 ve 3 boyutlu birim flekillere

uygulanacak, daha sonra da 4 boyutlu

birim flekle uygulan›p görünüflleri ç›-

kart›lacak.

Kural 1: n boyutlu birim fleklin s›n›-

r›, tüm alt boyutlar›n›n çok say›daki

birim flekillerinden oluflur (köfle nok-

tas›, kenar, yüzey....gibi). 

Kural 2: Görülmeyen Köfle Noktas›

Kural›: n boyutlu birim fleklin s›n›r›n-

da, n boyutlu ortamda de¤iflik say›lar-

da alt boyutlar›n birim flekillerinin gö-

rülebildi¤i, 2n-1, 2n-2, .... 2n-n kadar köfle

noktas›n›n görülmedi¤i n tane farkl›

görünüflü vard›r. Görülmeyen köfle

noktas› ya da noktalara ba¤l› n boyut-

lu birim fleklin  s›n›r›ndaki alt boyutla-

r›n, birim flekilleri de görülmez. 

4 Boyutlu Birim fiekil

Kural 1: 4 boyutlu birim fleklin s›n›-

r› 16 köfle noktas› (0D), 32 kenar

(1D),  24 kare fleklindeki yüzeyden

(2D) ve 8 küp fleklindeki hacimden

(3D) oluflur.

4 ve daha üst boyutlar›n birim fle-

killerinin s›n›r›ndaki alt boyutlar›n bi-

rim flekil say›lar›n› bulman›n bilinen 2

pratik yolu vard›r, bunlardan birincisi

tablo üstünde iflleyen bir kural, di¤eri

ise bir formüldür.  

Tablo üstünde iflleyen kural: Bu

kural›n mant›¤›n› A=2B+C gibi düflü-

nebiliriz, burada bulmak istedi¤imiz
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1 Boyutlu Birim fiekil

(Do¤ru Parças›): 
Kural 1: 1 boyutlu birim fleklin s›n›r› 2 köfle

noktas›ndan (0D) oluflur.
Kural 2: 1 boyutlu birim fleklin s›n›r›nda, 1 boyut-

lu ortamda 1 köfle noktas›n›n görülmedi¤i 1 tane gö-
rünüflü vard›r. Uzunluk da görülmeyen köfle noktas›-
na ba¤l› olaca¤› için görülmez.  

Görülen
. A

Görülmeyen B noktas›na ba¤l› AB do¤ru parças›
da görülmez.

dört
boyutlu
küp

ve görünüflleri



de¤er A; A’n›n üstündeki de¤er B;

A’n›n sol üstündeki de¤er ise C dir.

Bu ifllem sonsuza kadar devam ettiri-

lebilir. Bkz. Tablo-1

Kural 2: 4 boyutlu birim fleklin s›n›-

r›nda 4 boyutlu ortamda de¤iflik say›-

larda alt boyut birim flekillerinin görü-

lebildi¤i 1, 2, 4 ve 8 köfle noktas›n›n

görülmedi¤i 4 tane farkl› görünüflü

vard›r. Bu görünüfllerde görülmeyen

köfle noktas› ya da noktalar›na ba¤l›

kenarlar ve yüzeyler de görülmez. 4
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2 Boyutlu Birim fiekil (Kare) 
Kural 1: 2 boyutlu birim fleklin s›n›r› 4 kö-

fle noktas› (0D) ve 4 kenardan (1D) oluflur.
Kural 2: 2 boyutlu birim fleklin s›n›r›nda 2

boyutlu ortamda de¤iflik say›larda alt boyutla-
r›n birim flekillerinin görülebildi¤i 1 ve 2 köfle
noktas›n›n görülmedi¤i 2 tane farkl› görünüflü
vard›r. Bu görünüfllerde görülmeyen köfle nok-
tas› ya da noktalar›na ba¤l› kenarlarda görül-
mez. Yüzey de görülmeyen köfle noktas› ya da
noktalar›na ba¤l› olaca¤› için görülmez.  

3 Boyutlu Birim fiekil (Küp):
Kural 1: 3 boyutlu birim fleklin s›n›r› 8 köfle noktas› (0D), 12 kenar (1D) ve 6 kare fleklindeki yü-

zeyden (2D) oluflur.
Kural 2: 3 boyutlu birim fleklin (küpün) s›n›r›nda 3 boyutlu ortamda de¤iflik say›larda alt boyutlar›n

birim flekillerinin görülebildi¤i 1, 2 ve 4 köfle noktas›n›n görülmedi¤i 3 tane farkl› görünüflü vard›r. Bu
görünüfllerde görülmeyen köfle noktas› ya da noktalar›na ba¤l› kenarlar ve yüzeyler de görülmez. Hacim
de görülmeyen köfle noktas› ya da noktalar›na ba¤l› olaca¤› için görülmez.  

Görülen
D                A                B

Görülmeyen C köfle noktas›na ba¤l› olan CB ve CD
kenarlar› ve ABCD yüzeyi de görülmez.

Görülen
A                       B

Görülmeyen C ve D köfle noktalar›na ba¤l› olan
DA, CB ve CD kenarlar› ve ABCD yüzeyi de

görülmez.

Görülmeyen A, E, D, H köfle noktas›na ba¤l› olan EH, DH, HG, AD, DC, AB, AE, EF, kenarlar›, AEHD,
DHGC, HEFG, DABC, EABF yüzeyleri ve ABCDEFGH hacmi görülmez.

Görülmeyen 1 Köfle Noktas› (H)

Görülmeyen H köfle noktas›na
ba¤l› olan HE, HD, HG kenarlar›,
HDAE, HGCD, HGFE yüzeyleri ve

ABCDEFGH hacmi görülmez.

Görülmeyen 2 Köfle Noktas› (D, H) Görülen

Görülen
Göz

Göz

Göz

Göz
Göz

Görülmeyen A, E, D, H köfle noktas›na ba¤l› olan EH, DH, HG, AD, DC, AB, AE, EF, kenarlar›, AEHD,
DHGC, HEFG, DABC, EABF yüzeyleri ve ABCDEFGH hacmi görülmez.

Görülmeyen 4 Köfle Noktas› (A, E, D, H)

Görülen

Görülmeyen 1 Köfle Noktas› (C)

Görülmeyen 2 Köfle Noktas› (C, D)

Tablo 1
Örnek: Küpün kenar say›s›n› bulmak istiyorsak, ka-
renin kenar say›s›n› 2 ile çarp›p ç›kan sonuca kare-
nin köfle nokta say›s›n› eklemeliyiz. 4x2+4=12 
Formül-1: Ayn› sonuçlara,  2n-m n!/m!(n-m)!   
formülünü kullanarak da ulaflabiliriz.
Örnek: Küpün (3D) kenar (1D) say›s›n› bulmak isti-
yorsan›z. n=3, m=1 dir.
23-1 x3!/1!x(3-1)! = 4x6/1x2 = 24/2 = 12 dir.

0D 1D 2D 3D 4D
(köfle) (kenar) (yüzey) (hacim)

Nokta 1
Do¤ru parças› 2 1
Kare 4 4 1
Küp 8 12 6 1
Tesseract 16 32 24 8 1

Formül-2 2n-m n!/m!(n-m)! - n!/m!(n-m)! = (2n-m -1)n!/m!(n-m)!  
Örnek: 4 boyutlu birim fleklin, 4 boyutlu ortamdan 1 köfle noktas›n›n görülmedi¤i durumda görülen,
Köfle nokta say›s› (0D) n=4 m=0 (24-0 –1).4! / 0!.(4-0)! = (16-1).24 / 1x24=15
Kenar say›s› (1D) n=4 m=1 (24-1 –1).4! / 1!.(4-1)! = (8-1).24 / 1x6=28
Yüzey say›s› (2D) n=4 m=2 (24-2 –1).4! / 2!.(4-2)! = (4-1).24 / 2x2=18
Hacim say›s› (3D) n=4 m=3 (24-3 –1).4! / 3!.(4-3)! = (2-1).24 / 6x1=4

Tablo 2



boyutlu birim de, görülmeyen köfle

noktas›na ba¤l› olaca¤› için görülmez. 

4 Boyutlu Birim fieklin

Görünüfllerinin 

Oluflturulmas›:

Önce 4 boyutlu birim fleklin, 1 kö-

fle noktas›n›n görülmedi¤i bak›fl

do¤rultusunda görülen alt boyut bi-

rim flekillerin say›s›n› bulaca¤›z. Son-

ra da Tablo-1 de anlat›lan (A=2B+C)

kural›n› kullanarak di¤er 3 görüflünde

görülen alt boyutlar›n birim flekil say›-

lar›n› ulaflaca¤›z.

n boyutlu birim fleklin 1 köfle nok-

tas›ndan geçen s›n›r›ndaki m boyutlu

alt boyutlara ait birim flekil say›s›n›

n’in m’li kombinasyon formülünden

bulabiliriz. Dolay›s›yla n boyutlu birim

fleklin 1 köfle noktas›n›n görülmedi¤i

durumda görülen alt boyut birim flekil

say›s›n› bulmak için formül 2’yi kulla-

nabiliriz.

Tablo-3 de görülen e¤ik oklar do¤-

rultusunda, daha önce anlat›lan Tablo-1

üstünde iflleyen kural› (A=2B+C) kulla-

narak, 4 boyutlu birim fleklin 4 boyutlu

ortamdaki 2, 4 ve 8 köfle noktalar›n›n

görülmedi¤i görünüfllerine ulaflabiliriz. 

Örnek: 4 boyutlu birim fleklin 2 kö-

fle noktas›n›n görülmedi¤i görünüflü:

3 boyutlu ortamdan küpün 1 köfle

noktas›n›n görülmedi¤i görünüflün-

den, 4 boyutlu ortamdan 4 boyutlu bi-

rim fleklin 2 köfle noktas›n›n görülme-

di¤i görünüflünü ç›kartal›m.

Köfle nokta say›s›(0D) 2x7+0=14

Kenar say›s› (1D) 2x9+7=25

Yüzey say›s› (2D) 2x3+9=15

Hacim say›s› (3D) 2x0+3=3 

Uyar›: 2 boyutlu varl›k küpün görü-

nüfllerini kendi 2 boyutlu uzay›n›n için-

de oluflturmay› baflarm›fl olsayd› bile, o

görünüflleri yüzey görme flans› olmad›¤›

için hiçbir zaman bizim gördü¤ümüz gi-

bi görme flans› olmayacakt›. Ayn› flekilde

bizlerin de hacim görme flans›m›z olma-

d›¤› için, elimizde 4 boyutlu birim fleklin

görünüfllerini tuttu¤umuz halde, bu fle-

killere bakt›¤›m›zda gördü¤ümüz maale-

sef 4 boyutlu birim fleklin 4 boyutlu or-

tamdan görünüflleri olmayacakt›r (baz›

köfle noktalar›, kenarlar ve yüzeyler fle-

killerin arkas›nda ya da içinde ve tüm

hacimler fleklin içinde kalacakt›r). 

Ayr›ca, 4 boyutlu ortamdan 4 bo-

yutlu yuvarlak fleklin görünüflünün

bir küre oldu¤unu da eklemem gere-

kir. 2 boyutlu yuvarlak flekil olan da-

ire, sonsuz büyüklükte de¤il ama s›-

n›rs›z bir yüzeye sahip olan 3 boyutlu

yuvarlak flekil olan kürenin tek görü-

nüflü oldu¤u gibi, 3 boyutlu yuvarlak

flekil olan kürede sonsuz büyüklükte

de¤il ama s›n›rs›z bir hacme sahip

olan 4 boyutlu yuvarlak fleklin, 4

boyutlu ortamdan tek görünüflüdür. 

M u s t a f a  S a n c a k
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Kendi Kendilerine

At›f Yapan Bilimciler
‹statistikleri kabartmak için kendi maka-

lelerine at›f yapan araflt›rmac›lar›n say›s›n›n
artt›¤›, ama bu takti¤in umulan sonuçlar› ver-
medi¤i bildirildi. Norveç’te bu konuda yap›lan
bir araflt›rmaya göre, en az at›f alan makale-
leler, genellikle yazarlar›n›n daha önceki ça-
l›flmalar›na at›fta bulundu¤u eserler. 

Norveç Araflt›rma ve Yüksek Ö¤renim Ça-
l›flmalar› Enstitüsü’nden Dag W.Aksnes, Nor-
veçli biliminsanlar›nca 1981 ve 1996 y›llar›
aras›nda kaleme al›nm›fl, 20 bilimsel disiplini
kapsayan 47.000 makaleyi incelemifl. Bunla-
r›n beflte birinde yazar›n daha önceki çal›flma-
lar›na at›f görülmüfl.  Norveçli araflt›rmac›lar
aras›nda kendi eserlerine at›f yapanlar›n ba-
fl›nda, %31 oran›yla  kimyac›lar ve astrofizik-
çiler geliyor. Onlar› fizikçiler (%26),  molekü-
ler biyologlar (%22), yerbilimciler (%21), nö-
rologlar (%18) ve t›p doktorlar› (%17) izli-
yor.

Hong Kong ve Quebec (Kanada) Üniversi-
teleri araflt›rmac›lar›nca yap›lan çal›flmalar da
bu adetin dünya çap›nda yay›lmakta oldu¤u-
nu ortaya koyuyor.  

Science, 4 Nisan 2003

Dünyada belli bafll› kömür üreticisi ülkelerde
cereyan etmekte olan yeralt› kömür yang›nlar› ge-
zegenimizin ve üzerinde yaflayanlar›n sa¤l›¤› için,
çok az kimsenin fark›nda oldu¤u büyük bir tehdit
olarak de¤erlendiriliyor.

Yer alt› kömür yang›nlar›, baflta Çin, Endonez-
ya ve Hindistan ve ABD olmak üzere birçok ülke-
de sürmekte. Uzmanlar, yaln›zca Çin’deki yeralt›
yang›nlar›n›n y›lda 200 milyon ton kömür tüketti-
¤ini vurguluyorlar. 

Yang›nlar, oksijen ve günefl ›fl›¤›n›n uygun ko-
flullarda bir araya gelmesiyle kendili¤inden ç›kabil-
di¤i gibi ço¤u kez insanlarca da bafllat›labiliyor.
Örne¤in, terk edilmifl madenlerde y›¤›l› kömür
at›klar›, ya da henüz kaz›lmam›fl, yüzeye yak›n kö-
mür damarlar›, tarla açmak için orman ya da çal›

yak›lmas› gibi insan faaliyetleri sonucu
atefl al›yor. 

Bir kez tutufltu mu, kömür yang›nlar›
ony›llar, hatta yüzy›llar boyu sürebiliyor ve
atmosfere yo¤un miktarda sera gaz› ve is
parçac›klar› sal›m›na yol aç›yor. Bu sal›m-
lar›n de¤eri henüz belirlenmemifl olsa da,
global ya da yerel iklim de¤iflimi, hava kir-
lili¤i ve insan sa¤l›¤› üzerinde büyük etki-
leri oldu¤u aç›k. Yang›nlar›n sa¤l›k üzerin-
deki etkisi genellikle solunum yolu hasta-
l›klar› olarak ortaya ç›k›yor. Ancak, etkiler
yaln›zca atmosfer yoluyla oluflmuyor. Yan-
g›nlarla ortaya ç›kan arsenik, c›va ve se-
lenyum gibi toksik elementler yeraltu su-

lar›na, akarsulara ve topra¤a s›zarak kirlenmeleri-
ne yol aç›yor.  Ayr›ca atefllerin yol açt›¤› s›cakl›k
da toprak üstündeki bitkileri öldürüyor, hatta or-
man yang›nlar›na yol açabiliyor. Yeralt›ndaki yan-
g›nlar topra¤›n da çökmesine yol açt›¤›ndan, yü-
zeydeki yap›lar ve altyap› tesisleri için de önemli
bir tehlike oluflturuyorlar.

Yang›nlarla mücadele kolay de¤il. Bir kere çok
yüksek s›cakl›klar söz konusu oldu¤u için, söndürme
araç ve malzemeleri yanan ocaklara fazla sokulam›-
yor. Ancak, kum, çimento, kül, su ve köpük kar›fl›-
m›ndan oluflan bir s›v› betonun yanan ocak ve damar-
lar›n etraf›na püskürtülerek ateflin oksijenle temas›-
n›n kesilmesi, etkili bir yöntem olarak öneriliyor.

Science, 14 fiubat 2003

Nobel Ödül kategorilerine dahil edilmeyen
matematikçiler için  Norveç  Bilim ve Edebiyat
Akademisi’nce  konan
Abel Ödülü’nün birin-
cisini, Frans›z mate-
matikçi Jean-Pierre
Serre kazand›.
826.000 dolar tuta-
r›ndaki ödül, Paris’te-
ki College de Fran-
ce’da profesör olan
77 yafl›ndaki Serre’ye
topoloji, cebirsel ge-
ometri ve say› kuram›-
na yapt›¤› katk›lardan
ötürü verildi. Her y›l
verilecek olan ödül,
26 yafl›ndayken sefalet ve açl›k içinde ölen ün-
lü Norveçli matematikçi Niels Henrik Abel’in
an›s›na konmufl bulunuyor.

Science, 11 Nisan 2003

Buz Ça¤lar› ve 

Sarmal Kollar
‹srailli bir bilimadam›na

göre gezegenimizin içine
girdi¤i buzul ça¤lar›, Gü-
nefl Sistemi’nin gökada-
m›z Samanyolu’nun sar-
mal kollar› içinden yapt›-
¤› geçifllerden kaynakla-
n›yor olabilir. Toronto
(Kanada) ve Kudüs’teki
‹brani (Hebrew) Üniversi-
tesi’nden Nir Shaviv,
Dünya’ya ulaflan kozmik
›fl›nlar›n ak›s›ndaki de¤iflim-
lerle son bir milyar y›l içinde-
ki buzul ça¤lar› aras›nda yak›n
bir ilinti belirlemifl. 

Gökadalar›n sarmal kollar› sabit
de¤il; gökada çevresinde yol alan yo¤un-
luk dalgalar›n›n biçimlendirdi¤i de¤iflken yap›lar.
Bu dalgalar›n geçerek s›k›flt›rd›¤› gökada bölgele-
rinde çok say›da büyük kütleli y›ld›z olufluyor ve
bunlar k›sa sürede süpernova patlamalar›yla yok
oluyorlar. Bu patlamalarsa, kozmik ›fl›nlar (›fl›¤a
yak›n h›zlarla gelip dünyam›z› bombard›man eden

proton ve di¤er yüklü parçac›klar) için temel bir
kaynak. Böyle olunca da Dünyam›z›n, Günefl Sis-
temi’yle birlikte büyük bir sarmal kolun içinden
geçerken, süpernova patlamalar›n›n s›kl›¤› ne-
deniyle daha çok kozmik ›fl›na hedef olmas› ge-

rekir. 
Shaviv, geçmifl zamanlarda
Dünya’ya  düflen kozmik ›fl›n

miktar›n› hesaplayabilmek
için 42 demir meteoriti

üzerine düflen kozmik
›fl›n ak›s›n› incelemifl.
Sonuçta, kozmik ›fl›n
ak›s›n›n, 143 milyon
y›ll›k periyodlarla
de¤iflti¤i gözlenmifl.
Buysa, hem buzul
ça¤lar›n› gösteren
jeolojik kay›tlarla,
hem de Günefl’in Sa-

manyolu’nun sarmal
kollar› içindeki yeri ko-

nusundaki hesaplarla ör-
tüflüyor. Güneflimiz, flimdi

gökadan›n görece küçük Ori-
on kolu içinde bulunuyor. Dola-

y›s›yla günümüzdeki kozmik ›fl›n ak›-
s›, büyük bir kol içinde alaca¤›m›z›n yar›s› ka-

dar. Shaviv’in modeli, Dünya’m›z›n büyük bir bu-
zul ça¤›ndan ç›km›fl oldu¤unu gösteriyor. Mode-
lin öngörüleri ayr›ca son birkaç y›ld›r küresel s›-
cakl›k de¤erleriyle de uyum gösteriyor. 

NASA Bas›n Bülteni, 24 Temmuz 2002

‹klim ve Çevre

Global Bir Çevre Felaketi:

Yeralt› Kömür Yang›nlar›
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R a fl i t  G ü r d i l e k

Fields Madalyalar›, 
Bütünlük Arayanlara 

Matematik alan›nda en büyük ödül
olan ve her dört y›lda bir 40 yafl›n al-
t›ndaki araflt›rmac›lara verilen Fields
Madalyalar›, geçti¤imiz ay Beijing’de
(Pekin) Uluslararas› Matematikçiler
Kongresi’nin aç›l›fl töreninde Fransa
‹leri Bilimsel Araflt›rmalar  Enstitü-
sü’nden Laurent Lafforgue ile, Prince-
ton Üniversitesi ‹leri Araflt›rmalar Ens-
titüsü’nden Vladimir Voevodsky’e ve-
rildi. Geleneksel olarak Field Madalya-
lar› ile birlikte bilgisayar alan›nda veri-
len Rolf Nevanlinna Ödülü de Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü’nden
(MIT) bilgi kuramc›s› Madhu Sudan’a
verildi. Laffourge (35), Langlands
Program› denen ve 1967’de Prince-
ton’dan Robert Langlands taraf›ndan
matemati¤in farkl› iki dal› aras›ndaki
iliflkiyi göstermek için bafllat›lan çal›fl-

malara katk›s› nedeniyle ödüllendiril-
di. Langlands, otomorfik biçimlerle,
Galois temsilleri diye tan›nan farkl›
matematik alanlar›n›n asl›nda yak›n-
dan iliflkili oldu¤unu savunmaktayd›.
Otomorfik biçimler, biçimleri çeflitli
yollarla de¤ifltirilebilen, ancak bafllan-
g›çtaki özelliklerini koruyan matema-
tiksel yap›lar. Galois temsilleriyse,
denklem çözümleri aras›ndaki iliflkileri
ortaya koyuyor. Lafforgue’ya ödülü
kazand›ran, iki y›l önce fonksiyon
alanlar› denen genifl bir s›n›f yap› için
Langlnads varsay›m›n›n do¤rulu¤unu
kan›tlamas›. 
Voevodsky (36) ise madalyas›n›, uzay-
daki biçimleri inceleyen topoloji ile,
soyut matematiksel ifllemler ve simetri-
leri inceleyen cebir aras›ndaki iliflkileri

ortaya koymas›yla ald›. Daha önce de
matematikçiler, bu iki ayr› alan için
ortak bir dil gelifltirmifller, ancak baz›
alanlar birbirleriyle “konuflturulama-
m›flt›”. 1970 y›l›ndaysa matematikçi
John Milnor böyle “iletiflimsiz” iki ala-
n›n, Galois kohomolojisi ve K-teorisi
diye bilinen farkl› cinsten yüzeylerin
özelliklerini aç›klayan yollar›n, asl›nda
birbirleriyle ba¤›nt›l› oldu¤unu öngö-
ren bir varsay›m gelifltirmiflti.  Milnor
Varsay›m›, Voevodsky onu çözmek
için 1996 y›l›nda özel matematiksel
araçlar gelifltirinceye kadar bu alanda-
ki en büyük matematik problemi ola-
rak kald›. Madhu Sudan (36) ise Rolf
Nevanlinna Ödülü’nü, matematiksel is-
pat kavram› üzerindeki çal›flmalar›yla
ald›. Kabul gören biçimiyle ispat, biri

Matematik

3
113

7

Hintli Ekipten Kolay
Asal Say›lar Testi  

Asal say›lar, matemati¤in kuzu postu-
na bürünmüfl kurtlar›. ‹lk bak›flta bun-
lar› saptamak kolay gibi görünüyor.
Alt taraf›, yaln›zca kendilerine ve 1’e
bölünebilen say›lar. Say› birkaç haneli
olunca asal olup olmad›¤›n› kafadan
hesaplayabiliyorsunuz. Birkaç hane
daha koyunca ka¤›t-kalem imdad›n›za
yetifliyor. 9-10 haneli olunca, basit bir
ev bilgisayar› iflinizi görür. Peki ama
say›n›n uzunlu¤u binlerce hane tutu-
yorsa? Art›k bu, süperbilgisayarlar›n
yetki alan›na giriyor. Çünkü, say›y› da-
ha küçük say›lar›n bölüp bölmedi¤ini
kontrol etmek için tüm say›lar› teker
teker denemek gerekiyor. Bu da ina-

n›lmaz uzunlukta zaman al›yor.  Son
y›llarda kuramc›lar, bu ifli kolaylaflt›ra-
cak baz› logaritmalar gelifltirdiler,
ama bunlar›n gerçekten ifle yaray›p
yaramad›¤›n› belirlemek de uzun za-
man al›yor. 
fiimdiyse, Hindistan Teknoloji Enstitü-
sü’nden üç bilgisayar uzman›, asal sa-
y› bilmecesine kesin çözüm getirecek
bir algoritma gelifltirmifl bulunuyorlar.
Üstelik çözümün basitli¤i, say› kuram-
c›lar›na parmak ›s›rtt›r›yor. Alana ha-
kim olan duygu flöyle özetlenebilir:
“Biz bunu flimdiye kadar nas›l göre-
medik?” Profesör Manindra Agrawal
ile, ö¤rencileri Neeraj Kayal ve Nitin
Saxena’n›n gelifltirdikleri yöntem,
asall›k testi için bir “polinomiyel za-
man” algoritmas›. Anlam›, N-haneli
herhangi bir say›y› al›p, asal olup ol-

mad›¤›n›  N’nin belli bir üstüyle s›n›rl›
bir ifllem zaman› sonunda verebilmesi.
Hint ekibinin gelifltirdi¤i algoritmada
bu zaman N12. Polinomiyel zaman, bil-
gisayar biliminde etkinli¤in ölçütü. ‹fl-
lem süresi polinomiyel zaman› aflan
(2N örne¤inde oldu¤u gibi) algoritma-
lar, en h›zl› bilgisayarlar› bile k›sa sü-
re içinde yavafllat›yor. 
Öteki ça¤dafl asal say› testleri gibi ye-
ni algoritma da, Frans›z matematikçi
Pierre de Fermat’n›n 17. yüzy›lda kefl-
fetti¤i bir say› kuram› olgusuna daya-
n›yor:  E¤er n bir asal say›ysa, an –
a’y›, a‘n›n de¤eri ne olursa olsun, tam
say› olarak bölmesi gerekir.  Fer-
mat’n›n testi, bir n say›s›n›n asal ol-
mad›¤›n›, faktörlerini bulmaya gerek
olmaks›z›n kan›tlama olana¤› sa¤l›yor.
Örne¤in, 29 – 2 = 510, 9 taraf›ndan
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ötekine çok kesin ç›kars›nma kuralla-
r›yla ba¤l› bir dizi mant›ki aç›klama.
Aç›klamalar do¤ruysa ve birbirleri
aras›ndaki iliflki kurallara uygunsa,
ispat geçerli; de¤ilse, geçersiz oluyor.
Sudan’›n yapt›¤› bu kesin siyah-beyaz
ayr›l›¤›, gri tonlar ekleyerek yumuflat-
mak. Getirdi¤i yeni yaklafl›mla bir
matematikçi, teorik olarak bir ispat›n
do¤ruluk “olas›l›¤›n›” tartabiliyor.
Çünkü Sudan’›n modelinde, geçerli
ispatlar tüm mant›ki aç›klamalar›n
oluflturdu¤u bir soyut uzayda gezi-
nen noktalar.  Mant›ki aç›klamalar›n
bu soyut uzay›nda da “uzakl›k”  kav-
ram›, t›pk› bildi¤imiz geometrik uzay-
daki gibi anlam tafl›yor. Sudan, man-
t›ki uzakl›k kavram›n›n, olas› bir is-
pat›n gerçe¤e ne kadar yak›n ya da
uzak oldu¤unun ölçülmesine
yarayaca¤›n› ilk keflfedenlerden. “Bu
yöntemle bir ispat›n kesin do¤ru ol-
du¤unu, do¤ruya yak›n oldu¤unu ve
yeniden biçimlendirilerek tam do¤ru
haline getirilece¤ini, ya da tamir
kabul etmez biçimde do¤ruluktan
uzak oldu¤unu belirleyebilirsiniz”
diyor. Kavram, otomatik ispat kontrol
ayg›tlar›n› gündeme getirmiyorsa da
Sudan’a bilgisayar biliminin en çet-
refil sorunu olan P = NP probleminin
çözümü yolunda ilerleme sa¤lama
olana¤› vermifl. 
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Atomalt› dünyadaki etkileflimleri, yani
atom çekirdekleri içindeki temel parçac›k-
lar› bir arada tutan fliddetli çekirdek kuv-
vetiyle, çekirdeklerle elektronlar› ba¤lay›p
atomu bir arada tutan, ayn› zananda da
atomlar›n bozunmas›n› sa¤layan  elektro-
zay›f kuvveti, bu kuvvetlerin mekanizma-
lar›yla arac› parçac›klar› aç›klayan Stan-
dart Model, giderek s›klaflan s›navlardan
geçerken zorlanmaya bafllad›. Model, son
iki s›navdan birini atlatm›fl görünürken,
ikincisinde yarg›çlar s›n›f geçme notunu
vermekte karars›z. Model için iyi haber,
“yük efllenikli¤i” (Charge Parity ya da
CP) ihlali ile ilgili. Son deneylerin sonuç-
lar›na göre Standart Model bu konuda s›-
n›f› geçti. CP ihlali, yaflam›m›z›, hatta tüm
evreni borçlu oldu¤umuz bir olgu. CP,
k›saca madde parçac›klar›yla, karfl›tlar›
olan antimadde ya da karfl›madde parça-
c›klar› aras›nda ters ama eflit elektrik
yükleri bulunmas› anlam›na geliyor. Ör-
ne¤in, (–) elektrik yüklü elektronun kar-
fl›maddesi, (+) elektrik yükü tafl›yan pozit-
ron. Madde ve Karfl›madde biraraya gel-
diklerinde birbirlerini yok ediyorlar. Bü-
yük Patlama’da maddeyle karfl›maddenin
birlikte ve ayn› miktarda yarat›ld›¤› düflü-
nülüyor. Bunlar›n birbirlerini hemen yok
etmesi gerekti¤ine göre, demek ki mad-
de, karfl›maddeye galebe çalm›fl ve tüm
evreni oluflturan madde, iflte bu küçük
art›ktan oluflmufl. Bu durumda madde ve
karfl›madde aras›ndaki yük efllenikli¤inin
ihlal edilmifl olmas› gerekiyor. Bilimadam-
lar› da y›llard›r bu ihlalin kan›tlar›n› labo-
ratuvar deneylerinde elde etmeye çal›fl-
maktayd›lar. Fizikçiler, uzun y›llar mad-
deyle karfl› madde aras›nda bir “ayna si-
metrisi” bulundu¤una inand›lar. Yani,
elektrik yükleri d›fl›nda parçac›klar›n
özellikleri ayn› olmal›yd›. Yani elektrik
yükü tersine çevrildi¤inde bir pozitronun,
bir elektron gibi davranmas› gerekirdi.
Bu simetri, fliddetli çekirdek etkileflimle-
rinde ve elektromanyetik etkileflimde ge-

çerlili¤ini korumakla birlikte, parçac›kla-
r›n bozunmas›na yol açan zay›f etkilefli-
min her zaman bu simetriyi yans›tmad›¤›
gözlendi. 1964’te yap›lan bir deney ilk
kez bu CP ihlalini ortaya koydu. Mezon-
lar, bir kuarkla, farkl› çeflnide bir antiku-
ark›n bir araya gelmesiyle çok k›sa bir
süre için var olabilen parçac›klar. Deney-
de, mezonlar›n kaon adl› küçük kütleli
bir türünün, zaman zaman antikaona dö-
nüfltü¤ü gözlendi. Ancak bir antikaonun,
kaona dönüflmesinin, 500 kez daha serek
gerçekleflti¤i de belirlendi. Yani, ayna mo-
delinde öngörüldü¤ünün aksine, madde
yönünde bir e¤ilim bulunuyordu. Ancak,
bu ihlalin kesin ölçüsünün belirlenmesi
için deneylerin,  mezonlar›n ölçüme daha
uygun B-mezon denen daha a¤›r bir tü-
rüyle tekrarlanmas› gerekiyordu. Bunun
için de ABD’deki Stanford Do¤rusal H›z-
land›r›c› Merkezi (SLAC) ile, Japonya’da-
ki Yüksek Enerji  H›zland›r›c› Araflt›rma
Kurumu (KEK)’te elektron ve pozitronla-
r› çarp›flt›rarak B-mezonu üreten “fabri-
kalar” oluflturuldu ve bunlarla deneyler
bafllat›ld›. Deneylerde, B-mezonlar›yla,
karfl›parçac›klar› olan anti B-mezonlar›n
(B-bar olarak da adland›r›l›yor) varolduk-
lar› saniyenin trilyonda biri kadar süre
içindeki davran›fllar› aras›ndaki fark ince-
leniyor. Deneylerin, CP ihlalini do¤-
rulayan ilk sonuçlar› 2001 y›l›n›n tem-
muz ay›nda aç›klanm›flt›. Ancak 88 mil-
yon olay› kapsayan üç y›ll›k çal›flmalar›n
sonucu, geçti¤imiz temmuz sonunda
aç›kland›. Sonuç, Standart Model’in ön-
gördü¤ü de¤eri do¤ruluyor: Sine 2 Beta
diye de adland›r›lan  CP ihlalinin kesin
de¤eri O,74 ± 0,07. Ancak bu de¤er, tek
bafl›na maddenin nas›l karfl› maddeye üs-
tün geldi¤ini aç›klam›yor. Araflt›rmac›lara
göre “evrende y›ld›zlara, gökadalara ve
canl›lara dönüflen bir madde fazlas›n›n
ortaya ç›kmas› için, CP ihlalinin d›fl›nda
baflka bir fley daha gerçekleflmifl olmal›”.

http://www.slac.stanford.edu/slac/media-info/20020723/sine2b.html

tamsay› olarak bölünemiyor.  Dola-
y›s›yla 9, bir asal say› olamaz.  Ne
yaz›k ki baz› bileflik (asal olmayan)
say›lar da an – a’y› tam say› olarak
(küsurats›z) bölebiliyor. Dolay›s›yla
bilgisayarlarda bu türden “sahte
pozitif” asal say› belirlemelerini
ay›klamak gerek. Bu ifli baflarmak
için Hintli ekip, Fermat’n›nkinden
biraz daha karmafl›k, ama gene de
oldukça basit bir test gelifltirmifl. Al-
goritma, birkaç basit koflulu yerine
getiren say› çiftlerini ar›yor. E¤er
tarama baflar›l› sonuç verirse,  n
bileflik bir say›; sonuç baflar›s›zsa,
say› asal . S›nav›n çekici yan›,
taraman›n yaln›zca küçük bir grup
say› için s›n›rland›r›labilmesi. 

Science, 16 A¤ustos 2002

Borçlu Oldu¤umuz De¤er
(En Az›ndan Bir K›sm›!..)
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Çok eski bir geçmifle sahip olan

matemati¤e, insanl›¤›n uygarlaflma se-

rüveninde yaratt›¤› en zengin ve en

soyut düflünsel faaliyetlerinden biri

olarak bak›lmas› yanl›fl olmasa gerek.

‹ki art› ikinin dört etti¤ine dair bizle-

re çok basit görünen bir aritmetik

eflitli¤in bile, üniversitelerin matema-

tik bölümlerinde okuyan ö¤renciler

için s›navlarda soruldu¤unda ispat-

lanmas› ciddi anlamda bir çaba gerek-

tirdi¤i düflünülürse, matematik ger-

çekten de soyut bir düflünsel faaliyet-

tir. Fakat bunun yan›s›ra, ayn› eflitli-

¤in, insanlar›n her türlü faaliyetlerin-

de ve dünyadaki her türlü materyalde

uygulama alan› da buldu¤u göz

önüne al›n›rsa matematik bir yönüyle

de "somuttur" ya da somut olanla ilifl-

kilidir diyebiliriz. Matemati¤in bir

yanda soyut bir düflünsel faaliyet ol-

mas› ya da hiçbir olgu veya deneyin

dayatmas› olmaks›z›n yap›labilece¤i-

nin düflünülmesi, di¤er yanda insan›n

içinde bulundu¤u dünya ve evrene

kusursuz bir biçimde uygunluk gös-

termesi, yani matematiksel kuram,

önerme ya da nesnelerin dünyada uy-

gulama alan› bulmas›, bafllang›c›ndan

beri hem filozoflar› hem de matema-

tikçileri düflündürmüfltür. Buna göre,

matematikteki deneyle hiçbir iliflkisi

olmad›¤› düflünülen en soyut kuram-

lar›n bile, günün birinde fiziksel ya da

teknik (mimari, mühendislik, istatis-

tik, hatta ekonomik vs.) bir uygulama

alan› buldu¤u düflünülürse, sorun

"Matematik nas›l oluyor da (ya da ne-

den) dünyaya kusursuz flekilde uygun

olabiliyor?" diye ifade edilebilir. Üze-

rine düflünülen ve bir problem olarak

görülen bu durum, matematik felsefe-

sinde de genifl bir uygulama alan› bul-

mufltur. Soruyu biraz açmak için flu

örnekler verilebilir: Örne¤in matema-

tikte √-1 say›s›ndan oluflturulan kar-

mafl›k say›lar, x2 = -1 gibi bir cebirsel

denklemi çözmek amac›yla yarat›lm›fl-

lard›r. Fakat gelin görün ki bir mate-

matikçinin hiçbir flekilde deneye da-

yanmadan yani d›fl dünyadaki herhan-

gi bir nesneden esinlenmeden yapt›¤›

bu buluflun, elektrik mühendisli¤inde

çok önemli bir uygulama alan› vard›r.

Karmafl›k say›lar yard›m›yla örne¤in

elektronik devre analizleri kolayca ya-

p›labilmektedir. fiimdi, nas›l oluyor

da bulunmas› s›ras›nda hiç bir deney-

den esinlenilmeyen bu tip say›lar, fi-

ziksel dünyaya bu kadar uygun olabi-

liyorlar? Bir baflka örnek de flu: Say›-

lar›n baz› özelliklerinden yararlana-

rak bulunan asal say›lar, nas›l oluyor

da günümüz dünyas›ndaki bilgisayar-

larda flifreleme yöntemlerinde kullan›-

labiliyorlar? Örnekler ço¤alt›labilir…

Fakat genel olarak tüm matematik

önermeleri ya da nesneleri; ister de-

neyle yak›n, ister uzak iliflkide görün-

sünler, hepsi ‘nas›l oluyor da d›fl

dünyada bir uygulama alan› bulabili-

MATEMAT‹K 
NEDEN DÜNYAYA

UYGUN?

Y ü c e l  D u r s u n
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yor?’ diye sorabiliriz.  ‹flte felsefenin

"analitik/sentetik ayr›m›" adl› litera-

türünün matematik felsefesindeki

aya¤›, bu konuyu kendine sorun edin-

mifltir.     

Analitik/Sentetik 

Ayr›m›
Analitik/sentetik ayr›m›, yarg›lar,

önermeler ya da bildirimlerle ilgili bir

ayr›md›r. Bir önermenin analitik ol-

du¤unu söyledi¤imizde, genel olarak

o önermenin do¤rulu¤unu ya da yan-

l›fll›¤›n› belirlerken olgu dünyas›na

gidip test etmenin gereksiz oldu¤u-

nu, çünkü bu tip önermelerin her za-

man biçimleri aç›s›ndan hep do¤ru

olduklar›n› ve olumsuzlar›n› düflün-

dü¤ümüzde akl›n bir çeliflkiye düfltü-

¤ünü söylemifl oluyoruz. Üstelik bu

tip önermeler bilgimize yeni bir fley

kat›p bilgimizi art›rmazlar; dolay›s›y-

la bofl içerikli önermelerdir. Bu tip

önermelere baz› örnekler verelim:

"Bir fley kendisine eflittir" dedi¤imiz-

de bu tip bir önerme, daima do¤ru

bir önermedir. Çünkü bilmekteyiz ki

düflünsel ya da madde dünyas›nda

hangi nesneyi ele al›rsak alal›m, ald›-

¤›m›z o nesne öncelikle kendisine

eflittir. Örne¤in "a¤aç, a¤açt›r" dedi-

¤im zaman ayn› tipten bir önerme

kurmufl olurum ki bu da bu önerme-

nin daima do¤ru oldu¤unu ve olum-

suzunu, yani "a¤aç, a¤aç de¤ildir"i

düflünürsem aklen bir çeliflkiye düfle-

ce¤imi gösterir. "A¤aç, a¤açt›r" öner-

mesi daima do¤ru oldu¤undan zorun-

lu bir bilgiyi dile getirir, yani baflka

türlüsü olanaks›zd›r. Bir baflka aç›-

dan bakt›¤›m›zda bu önerme ayn› za-

manda bize yeni hiçbir fley sunmaz,

çünkü biz zaten a¤ac›n a¤aç oldu¤u-

nu biliyorduk. Yine bu önermenin

do¤ru olup olmad›¤›n› anlamak için

bahçemize gidip ya da d›flar›ya ç›k›p

bir a¤aç bulmam›z o a¤ac›n a¤aç m›

ya da baflka bir fley mi oldu¤una bak-

mam›z yani test etmemiz gereksizdir.

Baflka deyiflle bu önerme aç›k bir to-

tolojidir. Bu kadar aç›k olmayan, ya-

ni ilk bak›flta totoloji oldu¤unu he-

men anlayamayaca¤›m›z analitik olan

bir baflka önerme de "bütün bekarla-

r›n evli olmayan insanlar oldu¤u" ör-

ne¤idir. "Bekar" sözcü¤ü, "evli olma-

yan insan" ifadesiyle eflanlaml› oldu-

¤undan ya da di¤er bir deyiflle "be-

kar" sözcü¤ünü araflt›r›p onu kav-

ramsal olarak çözümledi¤imizde "evli

olmayan insan" ifadesiyle karfl›laflt›¤›-

m›zdan, bu önerme de analitik bir

önermedir. Dolay›s›yla bu önerme de,

daima do¤ru, zorunlu bir önermedir.

Yani bu önerme için baflka türlüsünü

(örne¤in "benim tan›d›¤›m bir Ahmet

bey var, o hem bekard›r hem evlidir"

gibi) düflünemeyiz. Çünkü o durum-

da aklen bir çeliflkiye düfleriz. Yine

bu önermenin do¤ru olup olmad›¤›n›

anlamak için dünyadaki tüm bekar

insanlar›n evli olup olmad›klar›n› test

etmemiz, yani olguya ya da deneye

baflvurmam›z gereksizdir. Bu önerme

ayn› zamanda bizim bilgimize yeni

hiçbir fley katmaz, çünkü biz zaten

bu bilgiyi deneyle test etmeden önce

de biliyorduk. Oysa ikinci tür öner-

meler olan sentetik önermeler, bu

önermelerin tersi bir durumu ifade

ederler. Onlar›n do¤ru olup olmad›¤›-

n› bilmek için, o önermenin iliflkin ol-

du¤u olguya gidip o bilgiyi s›nama-

m›z gerekir. Örne¤in, "Bütün a¤açlar

yaprakl›d›r" dedi¤im zaman, bu tip-

ten bir önermede bulunmufl olurum.

Bütün a¤açlar›n yaprakl› olup olma-

d›klar›n› anlamak için, önce yeryü-

zünde varolan a¤açlar›n hepsini ince-

lemem ve onlar›n yapraklar›na bak-

mam gerekir. E¤er bir tane bile yap-

raks›z a¤aç bulursam bu önerme yan-

l›fl, yok hiç yapraks›z a¤aç bulamaz-

sam do¤ru olacakt›r. Bu tür önerme-

ler zorunlu ve evrensel bir bilgi de

sunmazlar. Çünkü bir kimse pekala

aklen hiçbir çeliflkiye düflmeksizin,

bu önermenin olumsuzu olan "hiçbir

a¤aç yaprakl› de¤ildir"i düflünebilir.

fiu da var ki, bu önermenin dile getir-

di¤i bilgiyi olgu dünyas›nda do¤rula-

d›¤›m›z ya da yanl›fllad›¤›m›z zaman

art›k yeni bir bilgi edinmifl olmakta-

y›z; "bütün a¤açlar›n ya hepten yap-

rakl› oldu¤unu" ya "hiç yaprakl› ol-

mad›¤›n›" ya da "k›smen yaprakl›, k›s-

men yapraks›z a¤açlar›n oldu¤unu"

ö¤reniriz. Yine bu tip önermeler zo-

runlu olmad›klar› gibi, analitik öner-

meler gibi evrensel önermeler de de-

¤illerdir. Çünkü bu tipten sentetik

önermeler her zaman, her yerde ve

herkes için do¤ru ya da yanl›fl olan

önermeler de¤illerdir. 

Analitik ve sentetik önermelere

iliflkin çizdi¤imiz profil bununla kal-

mamakta. 18. yüzy›l›n önemli düflü-

nürlerinden Immanuel Kant, Saf Ak-

l›n Elefltirisi adl› yap›t›nda baz› sente-

tik önermelerin bir yönüyle analitik

önermeler gibi davran›p zorunlu ve

evrensel olduklar›n›, di¤er yönüyle de

deneye dayand›¤›n› iddia etti. Yani bu

tip önermeler kesin, zorunlu ve evren-

sel bir bilgi sunuyorlard›; hem de biz

bu tipten bilgileri dile getiren önerme-

leri olufltururken deney dünyas›n›n

verilerine dayanmak zorunda kal›yor-

duk. Kant bu tip sentetik önermelere

sentetik a priori önermeler ad›n› ver-

di. Yukar›da sözünü ettiklerimize de

sentetik a posteriori önermeler dedi.

Kant, sentetik a priori ad›n› verdi¤i

önermelere, "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" gibi bir önermeyi örnek gös-

terdi. Kant’a göre bu önermenin dile

getirdi¤i bilginin do¤rulu¤unu ya da

yanl›fll›¤›n› s›namak için, evrende var-

olan ve de¤iflim halindeki her fleyin

bir nedeni olup olmad›¤›n› anlama yö-
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nünde deneye baflvurmam›z gereksiz-

dir. Çünkü "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" tipindeki bir ifadenin dile ge-

tirdi¤i "neden-etki" ba¤›nt›s› bizim zi-

hinsel yap›m›zda zaten vard›r. ‹flte bu

ba¤›nt›n›n bizim zihinsel yap›m›zda

ve akl› olan her yarat›¤›n zihinsel ya-

p›s›nda varolmas›ndan dolay› bu öner-

me hem zorunlu hem de evrenseldir.

Zorunludur çünkü, olgu dünyas›n›n

sürekli de¤iflen bir yap›s›na sahip de-

¤ildir. O asl›nda dünyada de¤iflen ve

de¤iflmekte olan bütün nesnelerin bi-

çimsel yap›lar›na sahiptir. Örne¤in

"Ayfle ö¤leden sonra okula gitti", "Sa-

at 5:00’da füze f›rlat›lacak", "Günefl

6:30’da do¤acak", vs.. gibi önermele-

rin ifade ettikleri ve bizim içinde yer

ald›¤›n› zannetti¤imiz zaman, Kant’a

göre bütün de¤iflimlerin biçimidir ve

biz onun içinde de¤iliz; o bizim içi-

mizde. Ya da "bütün cisimlerin uzay-

da yer kaplad›klar›n› ve bundan dola-

y› bir uzamlar› oldu¤unu" belirtti¤i-

mizde, bu yer kaplama özelli¤inin ci-

simlerin yap›s›n›n bir özelli¤i ve bun-

dan dolay› cisimlerde olan bir fley de-

¤il, onlar›n biçimsel yap›lar› oldu¤unu

ve bundan dolay› da bizim yap›m›zda

oldu¤unu söyler Kant. ‹flte bu iki bi-

çimsel de¤iflmez yap›n›n (uzam ve za-

man) ve biçimsel (ve dolay›s›yla de¤ifl-

mez) baflka yap›lar›n zihnimizde ol-

mas›ndan dolay› bu tip sentetik öner-

meler zorunludur. Evrensel olmas›y-

sa, bu tip biçimsel yap›lar›n evrende
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Bütün bu aç›klamalar ne ifade etmektedir di-
ye sorulabilir. Çünkü matemati¤in tüm önermele-
ri Kant’a göre, bu tip bir bilgiyi ifade eden sen-
tetik a priori önermelerdir. Bundan ne ç›-
kar diye yeni bir soru sorulabilir. Yaz›-
m›z›n bafl›nda ele ald›¤›m›z sorun,
matemati¤in neden dünyaya uygun
oldu¤u sorunuydu. Yani, örne¤in 5
+ 7 = 12 gibi bir aritmetik ifade
bütünüyle benim zihinsel yap›m›n
bir ürünü olmas›na ra¤men, nas›l
oluyor da bu ifadeyi dünyadaki bü-
tün nesnelere uygulayabiliyorum? Ya
da zihinsel birtak›m çal›flmalar sonucu
buldu¤um, bir üçgenin iç aç›lar›n›n 180°
olmas›na iliflkin bir geometrik önerme nas›l
oluyor da bir mühendisin bir köprü infla ederken
köprünün maddi parçalar›na uygulayabildi¤i bir
önerme oluyor?  Bu ve benzeri sorular›n temelin-
de, ak›lsal yetilerimiz sonucunda elde etti¤imiz
matematik önermelerinin bizim içinde yer ald›¤›-
m›z dünyaya nas›l uygun oldu¤u ya da uygulana-
bildi¤i sorunu yat›yor. ‹flte Kant’›n bu noktada
verdi¤i yan›t, matematik önermelerinin sentetik a
priori olmas›yla ilintilidir. Ona göre bir kez bizim
d›fl›m›zdaki her nesnenin görünüflsel özellikleri
ve biçimsel yap›lar› bizim yap›m›zda oldu¤unda,
bu iki fley (biçimsel yap› ve görünüflsel özellikler)
bir çak›flma durumu gösterirler. Üstelik bizim zi-
hinsel yap›m›z nesnelere de¤il, nesneler bize uy-
gun davran›rlar. Böylece geometri çal›fl›rken zih-
nimde oluflturdu¤um üçgen imgesi de d›fl dünya-
da gördü¤üm (asl›nda görünüfl itibariyle bende
olan) üçgensel flekle birebir uygun olur. ‹flte bu
biçimsel yap›lar ve onlar›n alt›nda yer alan nesne-
lerin görünüflsel yap›lar›ndan oluflturdu¤um ma-
temati¤in sentetik a priori önermeleri, bu yüzden
dünyaya uygundur.                

Matematik önermelerinin Kant’ç› anlamda
sentetik de¤il de farkl› bir anlamda  sentetik ol-
du¤unu ileri sürenler de olmufltur. Yani matema-
tik önermelerinin bütünüyle deneysel bir yap›da
olup, zorunlu ve evrensel olmad›¤›n› (efldeyiflle
sentetik a posteriori oldu¤unu) ileri süren bu gö-
rüflün temsilcilerinden biri de  J.S. Mill’dir. Mill,
Mant›k Sistemi adl› yap›t›nda, matematik öner-
melerinin tümevar›msal bir soyutlamayla elde
edildi¤ini söyler. Bu noktay› aç›k k›lmak için tü-

mevar›m ile tümdengelimi biraz aç›klamak ge-
rekiyor. Ben e¤er, "Bütün insanlar ölümlüdür",
"Sokrates bir insand›r" dedikten sonra, "O halde

Sokrates de ölümlüdür" dersem tümdenge-
limsel bir sav ortaya koymufl olurum.

Çünkü "Sokrates’in ölümlü oldu¤u"
sonucu, bu savlamam›n öncesinde
yer alan "Bütün insanlar ölümlü-
dür" ve "Sokrates bir insand›r"
önermelerinde zaten vard›r. Böyle-
ce önceki önermelerde (öncüllerde)
gizli olan bir bilgiyi dile getirmifl ol-

maktay›m. Oysa, ku¤ular üzerine bir
gözlem yap›p, gözlemim sonucunda

"Bütün ku¤ular beyazd›r" dersem, tüme-
var›msal bir savda bulunmufl olurum. Bu göz-

lemimde inceledi¤im ku¤u say›s›, dünya yüzeyin-
de yer alan bütün ku¤u say›s›na eflit olmayabilir;
daha az olabilir. Ama ben yine de bu sav›mla,
gözlemim d›fl›nda kalan di¤er ku¤ulara iliflkin  bir
genellemede bulunarak onlar›n da beyaz olmas›
gerekti¤i sonucuna var›yorum. Buna karfl›l›k tüm-
dengelimsel olan  ilk örne¤imde gözlem yapmam
gereksizdi. Yani Sokrates'i bulup onun insan olup
olmad›¤›na dair t›bbi bir araflt›rma yapmam ge-
reksizdi. Ak›l yürütmemde kulland›¤›m ilk öner-
melerden yola ç›karak Sokrates’in insan oldu¤u-
nu bilebilirim. Hem de Sokrates’e
iliflkin hiç bir deney ya da gözlem
yapmaks›z›n... Fakat son  örnekte,
bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤unu söy-
lemeden önce mutlaka birkaç ku¤u
üzerinde bir gözlem yapmam gere-
kir. Daha sonra bu gözlemimi genel
bir ifade fleklinde belirtebilirim. An-
cak dikkat ederseniz tümevar›msal
bir önermede deneyin bütün elaman-
lar›n› (örne¤in bütün ku¤ular›) tü-
ketmedik. Dolay›s›yla bir kimse, ya-
r›n bir gün ç›k›p, bize siyah bir ku¤u gösterebilir.
Bundan dolay› "bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤una"
dair önermem zorunlu ve evrensel de¤ildir. Oysa,
Sokrates’in insan oldu¤una dair ak›l yürütmemde
e¤er öncüller do¤ruysa "Sokrates’in insan oldu-
¤u" sav› da  daima do¤ru, yani zorunlu ve evren-
sel olacakt›r. ‹flte Mill, matematik önermelerinin,
ikinci örne¤imizle belirtmeye çal›flt›¤›m›z gibi tü-
mevar›msal oldu¤unu söylüyor. Yani biz 5 + 7 =

12 gibi bir aritmetik önermeyi elde ederken, in-
sanl›k olarak birçok gözlem yapt›k ve sonucunda
böyle bir önermeye ulaflt›k. Örne¤in 5 say›s›, 5
elma, 5 bilgisayar, 5 a¤aç, 5 tafl, vb birçok nes-
nenin befl olma durumundan soyutlanarak elde
edilmifltir. Dolay›s›yla temellerinde say›lar›n yer
ald›¤› aritmetik ilkeler fiziksel yasalard›r. Onlar,
birçok deney ve gözlem sonucu elde edilmifltir.
Fakat bu durumda akla flu soru gelmektedir: Tü-
mevar›msal bir önerme ya da ilkenin her zaman
yanl›fllanabilme özelli¤i varsa ve e¤er 5 + 7 = 12
aritmetik ifadesinin de  daima do¤ru oldu¤unu bi-
liyorsak, nas›l oluyor da tümevar›msal bir yoldan
elde edilmifl 5 + 7 = 12 ifadesi daima do¤ru ola-
biliyor? Çünkü e¤er o tümevar›msal bir yoldan el-
de edilmiflse, bu ifadenin temelindeki say›lar› ve
ifadenin kendisini elde ederken henüz gözlemle-
memifl oldu¤umuz baflka nesneler ve durumlar da
olabilir. ‹flin kötü taraf›, aksi bir gözlemimiz bu
ifadeyi yanl›fllayabilir de. ‹flte Mill’ci görüfle göre,
matematik önermeleri bu yüzden zorunlu de¤il-
dir. Tabii matemati¤in zorunlulu¤unu göz ard›
edemeyen ama buna ra¤men yine de Mill’ci an-
lamda sentetik oldu¤unu söyleyen görüfller de
vard›r. Bu görüfllerin aç›klamas› ya s›n›rs›z göz-
lem yap›ld›¤› ya da bafllang›çta tümevar›msal ola-
rak matematik nesnelerinin elde edildi¤i, fakat

sonra matemati¤in tümevar›msal
bir nitelik kazand›¤› yönündedir. 

Matematik neden dünyaya uy-
gundur sorununa gelince... Mill’ci
anlamda bu sorunun yan›t› kolay-
d›r: Çünkü matemati¤in nesneleri,
tümevar›msal olarak dünyadan el-
de edildi¤i için elbette ona uygun
olmak zorunda olacakt›. Matema-
tikle bütün yapt›¤›m›z, dünyadaki
nesneleri gözlemleyerek matemati-
¤in nesnelerini (say›, çizgi, düzlem

vs…) ve ilkelerini (toplama, çarpma, alan bulma,
vs..) bu gözlemler sonucu soyutlama yoluyla bul-
makt›r. Daha sonra bu ilkeleri matemati¤in nes-
nelerine uygulayarak, ak›l yürütmelerimizle öner-
meleri, kuramlar›, matemati¤e ait her fleyi ortaya
ç›karmaktay›z. Bundan dolay› da, yani matemati-
¤e ait her fleyin bafllang›c›nda dünya olmas›ndan
dolay›, matematik gerisin geriye dünyaya uygula-
nabilmektedir.    

Matemati¤in Sentetik Olmas›
.

Immanuel Kant

John Stuart Mill



akl› olan her yarat›kta varolmas›yla

aç›klan›r. Kant, nesnelerin yaln›z bu

biçimsel yap›lar›n›n bizim zihinsel ya-

p›m›zda yer ald›klar›n› söylemekle

kalmaz; nesnelerin bütün görünüflle-

rinin de bizim zihinsel yap›m›zda yer

ald›¤›n› söyler. Örne¤in masam›n üze-

rinde duran "bardak" nedir ya da ba-

na nas›l görünür diye sordu¤umda,

flu yan›t verilecektir: Bardak içine ifl-

lenmez (yani kat›), flekilli, renkli (ör-

ne¤in yeflil bardak diyelim), vs.. birta-

k›m özellikleri olan bir cisimdir. ‹flte

Kant’a göre cisme ait tüm bu özellik-

ler de bizim zihinsel yap›m›zda yerini

alm›flt›r. Yani bizim deney dünyas› de-

di¤imiz fley Kant’a göre bizde olan bir

fleydir. Bizde bulunan biraz önce sö-

zünü etti¤imiz biçimsel yap›lar da

(uzam ve zaman), nesnelerin bu özel-

liklerinden önce gelirler ve onlar› alg›-

lamam›z› sa¤larlar. Kant sentetik a
priori önermelerin sentetik olmas› ba-

k›m›ndan deneye dayand›¤›n› söyler-

ken, kastetti¤i deney, bir anlamda

nesnelerin özelliklerinden oluflan bu

ham verilerdi. 

*Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
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Matemati¤e analitik olarak bakan görüflte, ma-
temati¤e sentetik olarak bakan görüflte oldu¤u gibi,
matemati¤in temelinde deneyin olmas› gerekti¤i
kayg›s› yoktur. Bu görüflün en büyük
temsilcilerinden birisi David Hu-
me’dur. Hume, ‹nsan›n Anlama Yetisi
Üzerine Bir Soruflturma adl› yap›t›nda
idea iliflkileri ve olgu sorunlar› aras›n-
da  bir ayr›m yapm›flt›r. ‹dea iliflkileri,
evrende varolan herhangi bir fleye da-
yanmadan, sadece düflüncenin iflle-
mesiyle ortaya ç›kar›labilen iliflkiler-
dir. Bu tür iliflkilere geometri, cebir,
aritmetik bilimlerinin önermelerinde
rastlanabilir. Örne¤in, "hipotenüsün karesi, iki dik
kenar›n karelerinin toplam›na eflittir" ya da "üç ke-
re befl otuzun yar›s›na eflittir" önermeleri gibi... Hu-
me’a göre bu tür önermeler "evrende varolan her-
hangi bir fley üzerine dayanmazlar". Çünkü geomet-
ricinin ideallefltirdi¤i daireyi ve çemberi do¤ada gö-
remeyiz. Do¤ada ancak, bu ideallefltirilmifl geomet-
rik nesnelere benzeyen cisimlere rastlar›z. Bu tür
önermeler, do¤an›n de¤iflen yap›s›na tabi olmad›k-
lar› için, yani yaln›zca akl›m›z›n iflleyiflinden elde
edildikleri için kesindirler ve kesinlikleri sonsuza
dek sürecektir. Bu anlamda bu tür önermelerin ter-
sini düflünürsek aklen bir çeliflkiye düfleriz Hume’e
göre. Di¤er yandan olgu sorunlar›, idea iliflkilerinin
tersi bir yap›dad›r. Olgu sorunlar›na iliflkin önerme-
lerse, idea iliflkilerine iliflkin önermelerde oldu¤u gi-
bi, olumsuzlar› düflünüldü¤ünde bizi çeliflkiye düflü-
recek önermeler de¤illerdir. Bu tür önermelerin
olumsuzlar›n› her zaman düflünebiliriz. Örne¤in "ya-
r›n Günefl do¤acak" gibi olgu sorunuyla ilgili bir
önermenin olumsuzu olan "yar›n günefl do¤maya-
cak" önermesini aklen hiçbir çeliflkiye düflmeden
düflünebiliriz. Çünkü bu önermeler olgulara, baflka
bir deyiflle evrende varolan fleylere dayanan öner-
melerdir. Böylelikle  Hume’un idea iliflkileri ad› ver-
di¤i önermeler analitik önermelere, olgu sorunlar›
ad›n› verdi¤i önermeler de sentetik önermelere
denk düflmektedir. Dolay›s›yla matematik Hume’e
göre analitik bir yap›dad›r. Fakat matemati¤in Hu-
me’un belirtti¤i tarzda analitik olmas› durumunda
akla flöyle bir soru gelmektedir: "Evrende varolan
hiçbir fleye dayanmayan bu iliflkiler nas›l oluyor da
evrende varolan her fleye böyle kusursuz flekilde uy-
gun düflebiliyor?" Yani matemati¤in Hume’un dedi-
¤i gibi analitik oldu¤unu kabul etti¤imiz zaman, ma-

temati¤in önermeleri ve dünya aras›ndaki bu uçu-
rum nas›l oluyor da uygulama esnas›nda ortadan
kalkabiliyor? Öyle ya, matematik, evrende varolan

hiçbir fleye dayanm›yorsa, yani onlar-
dan ayr› bir yap›s› varsa ve yaln›zca
bizim düflüncemizin ürünüyse, nas›l
oluyor da örne¤in bir Pisagor teore-
mini do¤ada gördü¤ümüz her flekle
uygulayabiliyoruz?  Matemati¤e anali-
tik olarak bakan görüfl aç›s›ndan bu
sorunun yan›t› basittir: Çünkü, mate-
matik, özellikle geometri, bazen görü-
ye baflvursa da, bu hiçbir zaman ma-
temati¤in önermeleri için zorunlu de-

¤ildir; daha çok, bir tümdengelimsel zincirin do¤ru-
lu¤unu do¤rudan kavrayamayan s›n›rl› anlama yeti-
miz için yard›mc› birfleydir. Buna ra¤men e¤er,
tanr›sal bir sonsuz anlama yetisine sahip olsayd›k,
görüye baflvurmam›za da gerek kalmayacakt›. 

Yani bizlerin matematik yaparken deneye bafl-
vurmam›z, örne¤in Pisagor teoremini anlat›rken
önümde duran ka¤›da bir dik üçgen çizmem ve
onun kenarlar›n› ölçmem benim için yaln›zca yar-
d›mc› bir ifllemdir. Matematikte asl›nda tümdenge-
limsel bir zincir vard›r ve bu zincirin sonundaki ma-
temati¤in tüm önermeleri ve kuramlar›, birkaç bafl-
lang›ç önermesinden bafllar. Asl›nda
matemati¤in bütün teoremlerinde ve
önermelerinde anlat›lanlar bu bafllan-
g›ç önermelerinde zaten vard›r. Bizim
zihinsel yap›m›z e¤er çok güçlü olsay-
d›, asl›nda matematik denen bir fleye
bile gerek kalmadan bu bafllang›ç
önermelerinde anlat›lanlar› hemen kav-
rayacakt›k. Bu bafllang›ç önermeleri
de, örne¤in B. Russell’a göre birkaç
mant›k aksiyomundan ibarettir. Sözü
geçen mant›k aksiyomlar›n›n en bafl›nda ise, "bir fle-
yin kendine özdefl olmas›" (A=A) gelir. Her fley so-
nuçta A=A demek oldu¤una göre, matematik
elbette dünyaya ve evrene uygun olacakt›r. Çünkü
"bir fleyin kendisine eflit olmas›" ilkesinin evrende
varolan her fleye uygun oldu¤unu flimdiden söyleye-
biliriz. Dolay›s›yla bu ilke, evrende varolan her fleye
uygulanabilir.   

Matematikçi ve filozof H. Poincaré’ye göre bu
durum "tuhaf" bir durumdur. O, matemati¤in bütü-
nünü oluflturan ve böylesine çok say›da kitaplar› dol-
duran bütün teoremlerin, dolambaçl› yoldan "A=A"

demekten öte bir amac› olmad›¤›n› kabul edemedi-
¤ini söyler. Çünkü düflünün bir kere, e¤er bu görüfl
do¤ruysa matemati¤in bütün bu zenginli¤i asl›nda
görünüflte bir zenginliktir. Ve bu görünüflteki zengin-
li¤in ard›nda yatan neden de bizim k›t anlay›fl›m›z. 

Buna ra¤men, matemati¤in sentetik oldu¤unu
savunan görüfl, bu aç›klamaya çabucak teslim ol-
maz ve yukar›da bahsetti¤imiz gibi, matematikte,
özellikle geometride deneye zorunlu olarak baflvu-
ruldu¤unu iddia eder. Örne¤in geometride flekille-
ri kullanmaktay›z ve bu flekiller ancak dünyadaki ci-
simlerle anlaml› olabilirler. Örne¤in bir do¤ru tek
bafl›na hiçbir fleyi ifade etmez... e¤er dünyada do¤-
ru fleklinde bir çubuk olmasayd›. Ya da en az›ndan
matematikteki do¤ru çizgi, dünyadaki bir do¤ru
fleklindeki çubuktan farkl› olsa bile, bu geometrik
flekil elde edilirken deneyle bir flekilde iliflkili olma-
l›yd›. Bu duruma, yani geometride görüye (örne¤in
flekillere) baflvuruyor olma durumuna, matemati¤in
analitik oldu¤unu savlayanlardan biri olan A. J.
Ayer’in yan›t› haz›rd›r: Geometride ille de flekillere
baflvurmam›z gerekmez! Tümüyle kesin bir ge-
ometri için flekiller gereksizdir. Biz flekilleri zihin-
sel anlay›fl›m›za yard›mc› olsun diye kullan›r›z.
Ayer’in sözünü etti¤i bu nokta, geometrinin yorum-
lanm›fl ve yorumlanmam›fl geometri ad› verilen k›s-

m›yla ilgilidir. Yorumlanmam›fl bir
geometri bütünüyle flekilleri kullan-
mayan ve formel bir yap›da olan ge-
ometridir. O, sanki bir mant›k dizge-
sine benzer.  Yorumlanm›fl geometri
de bu yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumudur. Yani flekillerin art›k
kullan›ld›¤› bir geometri. 

Her ne kadar, yorumlanm›fl ge-
ometri yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumu olsa da, yorumlanm›fl bir

geometride flekillerin kullan›lmas›ndan dolay›, ma-
temati¤in k›smen de olsa bir parças›n›n deneyle
iliflkili olaca¤› kesindir. Dolay›s›yla matemati¤in bü-
tünüyle olgu dünyas›ndan ba¤›ms›z oldu¤u ne ka-
dar söylenebilir? E¤er matematik bir yönüyle olgu
dünyas›na ba¤l›ysa ya da olgulardan soyutlanarak
elde edilmiflse, bu durum matemati¤in bütünüyle
tümdengelimsel bir zincir olmad›¤›n› gösterir. O za-
man da matematikteki her fley A=A’ya indirgene-
mez. E¤er indirgenemiyorsa bafllang›çtaki sorumu-
za yeniden dönmüfl oluruz: Matematik neden bu
dünyaya bu kadar uygundur?     
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Matemati¤in Analitik Olmas›
.
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M A T E M A T ‹ K  K U L E S ‹
E n g i n  T o k t a fl

Ne Kadar Esnek? 
Bir dikdörtgenin esnekli¤i, uzun kena-

r›n›n k›sa kenar›na oran› olarak tan›mla-
n›r. Örnek olarak bu tan›ma göre karenin
esnekli¤i 1’dir. 

Bir B dikdörtgeni alal›m ve her köflesi baflka bir
A dikdörtgeninin farkl› kenarlar›na gelecek flekilde
içine yerlefltirelim. Buna göre B dikdörtgeninin es-
nekli¤inin A dikdörtgeninden az olamayaca¤›n› is-
patlayabilir misiniz?

‹lginç Bir Ba¤›nt›
Bir üçgenin tamsay› olan kenarlar›na x, y ve z di-

yelim. Yüksekliklerden birinin di¤er iki kenar›n top-
lam›na eflit oldu¤u bilindi¤ine göre  x2 + y2 + z2 ‘nin
bir tamsay›n›n karesi oldu¤unu gösteriniz.

Say›lar›n Kral›, Krallar›n Say›s›
e, Π ve i (eksi birin karekökü) de¤iflik tarihler-

de birbirinden habersiz büyük beyinlerce bulunmufl

üç önemli matematik say›s›d›r. 

Tüm uygarl›klar bu say›lar üzerinde durmufltur

ve ne tuhaf bir iliflkidir ki bu üç say› birbirine ba¤l›-

d›r. eiΠ ‘nin hangi de¤ere eflit oldu¤unu biliyor mu-

sunuz?

Sihirli Matematik
Matemati¤in öyle güzel bir sihri vard›r ki, bazen

çözümü imkans›z gözüken problemler basite indir-
generek kolayl›kla çözülebilir. Örne¤in dizileri ele
alal›m. Bir an dizisindeki iliflki flu flekilde tan›mlan›-
yor: 

a1 = 1776, a2 = 1999, an+2 = (an+1 + 1) / an
Matemati¤in sihrini kullanarak a2002’nin de¤eri-

ni bulabilir misiniz?

Daha Az Olamaz!
x . 2y + y . 2-x > x + y eflitsizli¤inin x >1 ve y >1

flartlar›nda do¤ru oldu¤unu ispatlay›n›z. Size bir ipu-
cu: Problemi bir fonksiyon olarak ele al›p fonksiyo-
nun artan özelli¤ini incelerseniz sorunun hiç de zor
olmad›¤›n› göreceksiniz.

Matemati¤in fiafl›rtan Yüzü

Pick Teoremi
Bu yaz›y› okuduktan sonra kendinize, her türlü

çokgenin alan›n› hesaplayan bir hesap makinesi ya-
pabileceksiniz. Üstelik gerekli malzemelerimiz ne di-
rençler ne de karmakar›fl›k çipler! ‹htiyac›m›z olan
bir tahta levha, biraz çivi, ip ve tabii ki matematik. 

1899 y›l›nda George Pick taraf›ndan keflfedilmifl
"çivilerle alan hesab›" yöntemine matematik litera-
türünde "Pick Teoremi" ad›yla rastl›yoruz. Örnek
olarak 24x24cm’lik bir karenin s›¤abilece¤i bir tah-
ta levha alal›m ve karenin içine 2 cm aral›klarla ya-
tay ve dikey çizgiler çizelim. Daha sonra bu çizgile-
rin kesiflti¤i her noktaya bir çivi çakal›m. Sonuçta
büyük karemiz içinde oluflan her küçük 2x2cm’lik
karelerin köflelerinde çiviler bulunacak. fiimdi de eli-
mize bir ip ya da las-
tik parças› alal›m ve
levha üzerinde iste-
di¤imiz üçgeni, dört-
geni veya çokgeni
olufltural›m. 

Örne¤in, olufl-
turdu¤umuz çokgen
yandaki gibi olsun.
K›rm›z› noktalar
çokgenin s›n›rlar›n-
daki, mavi noktalar
sa çokgenin içinde
kalan çivileri temsil ediyor. Hesap makinemiz ile ala-
n› hesaplamak için geriye sadece küçük bir matema-
tiksel ifllem kald›:

I = çokgenin içindeki çivi say›s› 
S = çokgenin s›n›rlar›ndaki çivi say›s› ise;

Bu durumda yukar›daki çokgenin alan› 
31 + 15/2 - 1 = 37,5 ‘dir. Hesap makinenizin

h›z› ne kadar da flafl›rt›c› öyle de¤il mi?

Dergimizde bu ay yepyeni bir bölüme bafllaman›n heyecan› içindeyiz. Bu sayfada, matematik sorular›n›n yan›nda matematik
tarihinin ilgi çekici olaylar›n›, bilinmeyenlerini ve ünlülerini de bulacaks›n›z. Hepinizi Matematik Kulesi’ne davet ediyoruz.

Surlar›m›z o kadar güçlüdür ki bu kuleye ad›m att›¤›n›z andan itibaren  mant›ks›zl›¤›n, ba¤nazl›¤›n ve cehaletin kötü
gücünden korundu¤unuzu derinden hissedeceksiniz. Kulenin merdivenlerinden gö¤e do¤ru yükseldi¤inizdeyse beyninizin

daha uzaklar› görebildi¤ini fark edeceksiniz. 
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Geçen say›da Y›ld›z Üniversitesi Bilim Kulübü

üyesi Özgür Atefl’in haberinde k›saca belirtildi¤i

gibi, Princeton ‹leri Araflt›rmalar Enstitüsünde

(Institute for Advanced Study, IAS) Hermann

Weyl profesörü olan Robert Langlands Haziran

ay›nda Y›ld›z Üniversitesinde matematikte e¤rilik

kavram›n›n kökenleri, tarihçesi ve fizi¤e girifli

hakk›nda haz›rlamakta oldu¤u bir dizi konferan-

s›n ilk befl tanesini Türkçe olarak verdi.  Konfe-

ranslar›n Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ndeki organi-

zasyonu Dr. Meral Tosun taraf›ndan yap›ld›. Pro-

fesör Langlands bu sene antik Yunan matemati¤i

ve özellikle Öklid üzerinde yo¤unlaflt›; önümüz-

deki senelerde e¤rilik temas›na Descartes, Gauss,

Riemann ve Einstein’›n yapt›¤› katk›lar› anlatarak

bu konferanslara devam etmeyi planl›yor.  Bu da-

hilerin fikirlerinin birbirleri ile iliflkilerine ve ayr›-

ca içinde yetifltikleri sosyal-kültürel ortamla etki-

leflimlerine yap›lan vurgu da konuflmalara mate-

matikle s›n›rl› kalmayan bir zenginlik veriyor.

IAS baflta Einstein olmak üzere, Nazi hakimi-

yetinden kaçan en önde gelen Avrupal› bilim

adamlar›n› ö¤retim yükümlülüklerinin olmayaca-

¤›, kendilerini tamamen dünyevi kayg›lardan

ar›nd›rarak araflt›rmalar›na verebilecekleri bir ça-

t› alt›nda toplamak amac›yla kuruldu.  Burada fa-

aliyet gösteren H. Weyl, K. Gödel, J. von Ne-

umann,  A. Weil, W. Pauli, T. D. Lee, C. N. Yang,

F. Dyson ve R. Oppenheimer gibi bilim devleri sa-

yesinde IAS’den  ‘bilim dünyas›n›n tanr›lar›n›n

bulufltu¤u bir Olimpos da¤›’ olarak bahsedilir ol-

du.  fiu anda da Einstein’›n ofisinde Prof. Lang-

lands’›n oturdu¤unu belirtmeden geçmeyelim-

her ne kadar Langlands bu tan›mlama yerine

‘fiimdi kulland›¤›m ofiste daha önceleri Einstein

oturmufl’ demeyi tercih ediyorsa da.

Matematiksel Fizikteki katk›lar›n› bu yaz› için

bir yana b›rak›rsak, Langlands’in  bilimsel flöhre-

ti büyük ölçüde kendi ad›yla an›lan programdan

kaynaklan›yor.  Bu programa ‘Matemati¤in Bü-

yük Birlefltirici Teorisi’ olarak bak›l›yor, zira

Langlands’in önerdi¤i iliflkiler a¤›, say›lar teorisi,

cebirde Galois teorisi, analizde otomorfik formlar,

kompakt olmayan Lie gruplar›nda sonsuz boyut-

lu temsiller aras›nda derin ba¤lant›lar› ortaya ko-

yuyor.  Programdaki beklentilerin do¤rulu¤u

hakk›nda matematik camias›nda herhangi bir

flüphe yok, hatta baz› matematikçiler mesela

Drinfeld) bunu geometrik yönde geniflletmeyi bi-

le düflünüyorlar.  Buna karfl›l›k, bu ba¤lant›lar›n

do¤rulu¤unun birer birer ispat edilmesi, belli ki

birçok birinci s›n›f matematikçiyi çok uzun süre

meflgul edecek.  Andrew Wiles’›n Fermat’n›n son

teoremini ispatlamas›, eliptik e¤rilerle modüler

formlar› iliflkilendiren Taniyama-Shimura konjek-

türünün (ispat edilmemifl, fakat do¤rulu¤undan

pek flüphe edilmeyen bir matematiksel önerme)

ispatlanmas›na dayan›yordu, bu konjektür ise

Langlands program›ndaki birçok benzer önerme-

den sadece bir tanesi.  N›tekim 1996 Wolf ödülü

bu sebeple Wiles ve Langlands aras›nda paylaflt›-

r›ld›.  2002 Field Madalyas› da program›n bir bafl-

ka ad›m›n› do¤rulad›¤› için L. Lafforgue’a verildi.

Okuyucu art›k hakl› olarak bu matematikçi-

nin Türkiye ve Türkçe ile ilgisinin nereden kay-

nakland›¤›n› merak edebilir.  Bunun sebebi, Prof.

Langlands’in 1967-68 ders y›l›n› Orta Do¤u Tek-

nik Üniversitesinde ders vererek geçirmifl ve bu

arada da Türkçe ö¤renmifl olmas›.  Kendi ifade-

siyle, Türkçe bilgisini yitirmek istemiyor ve lisan

ilerletme yöntemi olarak o dilde Matematik ko-

nuflmalar› yapmay› verimli buluyor; zira ‘dinleyi-

ciler insan›n sözünü kesemiyorlar ve uzun bir sü-

re bildi¤iniz bir konuda konuflma talimi yapabili-

yorsunuz’.  Dinleyicileri ‘Ya sab›r çekmeye ihtiya-

c›n›z olabilir’ diye önceden uyar›yor.

Konuflmalara kat›lm›fl biri olarak bu ihtiyac› flah-

sen duymad›¤›m›, tersine Pisagor’un bir flaman m›,

yoksa modern matematikçilerin gerçek anlamda bir

atas› say›l›p say›lamayaca¤›, e¤rili¤in pozitif veya ne-

gatif olmas› durumunda Öklid’in zincirleme önerile-

rinin nas›l etkilenece¤i ve baflka birçok ilginç nokta-

da ayd›nland›¤›m› ifade edebilirim.  Genç-yafll› ilgile-

nen matematikçilere ve merakl›lara tavsiyem dizinin

devam›n› (ilan› yap›lacak) kaç›rmamalar›. 

Cihan Saçl›o¤lu - Fizik Böl. Bo¤aziçi Üniv.

Robert Langlands ‹stanbul’dayd›
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Newton, Arflimedi ve Apollonius'u

çok severdi ve gezegenlerin, bir oda-

¤›nda Günefl'in oldu¤u elipsler üzerin-

de döndüklerini, o meflhur eserinde,

yayg›n ve yanl›fl kan›n›n aksine, yeni

icat etti¤i diferansiyel ve integral he-

sapla de¤il, eski yunanl› ustalar›n kla-

sik teoremleriyle ispatlam›flt›r. Fakat

Newton, Arflimed'in kürenin hacmini

nas›l keflfetti¤ini ö¤renemeden öldü.

Gauß da Arflimed'e hayrand› ve

ona (düzgün yedigen'in çizimine kar-

fl›, düzgün onyedigen'in çizimi gibi)

nazireler yazd›. Ancak o da Arfli-

med'in kürenin hacmini nas›l keflfetti-

¤ini ö¤renemeden öldü.

Matemati¤in bir infilak ça¤› olan

19. yüzy›l›n di¤er büyükleri de Arfli-

med hayran› idiler, fakat onlar da Ar-

flimed'in kürenin hacmini nas›l keflfet-

ti¤ini ö¤renemeden öldüler.

Asl›nda bütün matematikçiler Arfli-

med'e hayrand›r, fakat onun kürenin

hacmini nas›l keflfetti¤ini ö¤renmek,

bin y›ll›k bir aradan sonra, 20. yüzy›l

insanlar›na nasip oldu, çünkü Arfli-

med'in bunu anlatt›¤› Metod adl› kita-

b›, bin y›ll›k bir kaybolufltan sonra,

1906'da Danimarkal› bilim tarihçisi He-

iberg taraf›ndan ‹stanbul'da bulundu!

Bu parflömen, kaz›nm›fl, silinmifl, y›-

kanm›fl ve üzerine Bizans'l› rahipler ta-

raf›ndan dua metinleri yaz›lm›flt› (öyle

flimdiki gibi p›r›l p›r›l ka¤›tlar›n üzerine

birfleyler karalay›p sonra buruflturup

atmak, bizim "lüksümüz"), fakat gene

de bir büyüteç ve biraz dikkatle alttaki

metnin hemen tamam› okunabiliyordu.

(Böyle üstüste yaz›lm›fl metinlere pa-

limpsest deniyor.) Böylece bütün za-

manlar›n en par›lt›l› kefliflerinden biri

gün ›fl›¤›na ç›kt›.

Arflimed tart›yordu. Resmen kan-

tarla tart›yordu! Yar›çap› r olan bir

küreyi, fiekil 1'de görüldü¤ü gibi,

kantar›n, uzunlu¤u 2r olan koluna

as›yor, onun alt›na da taban yar›çap›

2r ve yüksekli¤i 2r olan bir koni as›-

yor ve bu iki a¤›rl›¤›, karfl› tarafa kan-

tar topuzu gibi takt›¤›, taban yar›çap›

2r ve yüksekli¤i 2r olan bir silindirle

dengeliyordu.

fiekil 1. Arflimed’in Kantar›

(fiekillerin içinin dolu ve ayn› homo-

jen maddeden yap›lm›fl oldu¤unu düflü-

nüyoruz. Maddenin yo¤unlu¤unu 1 ka-

bul edersek, a¤›rl›k = hacim olur.)

fiimdi kürenin hacmine V, silindirin

hacmine S diyelim. Demokrit'e göre,

koninin hacmi S/3'dür. (Box'a bkz.) 

Buna göre sol kefede V + S/3 ka-

dar bir a¤›rl›k var, sa¤da ise S

kadar bir a¤›rl›k var. Ancak

S'nin K a¤›rl›k merkezinin A

kantar merkezine uzakl›¤›,
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fi a h i n  K o ç a k

Arflimed Kürenin Hacmini
Nas›l Hesaplad›?

Çerçi



di¤er a¤›rl›klar›n tutturuldu¤u Θ nokta-

s›n›n kantar merkezine uzakl›¤›n›n yar›-

s› kadar oldu¤undan, S a¤›rl›¤› di¤er

a¤›rl›klar toplam›n›n iki kat› olmal›d›r. 

(Arflimed'in kald›raç kanunu):

S = 2 (V + S/3)

Buradan S = 2V + 2S/3, yani 2V =

S - 2S/3 = S/3 ve V = S/6 bulunur.

Silindirin hacmi, taban› ile yüksekli¤i-

nin çarp›m›na eflit oldu¤undan, 

S = π. (2r)2 . 2r = 8π r3,

dolay›s›yla, 

V = S/6 = 8πr3/6 = 

elde edilir.

Böylece kürenin hacmini bulmufl

olduk, ama en önemli noktay› ertele-

dik: Yukar›daki a¤›rl›klar birbirini ni-

ye dengeliyor?

‹lk cevab›m›z flu: Kürenin, koninin

ve silindirin, fiekil 2'de gösterilen ince

dilimlerini gözönüne alal›m. Bu dilim-

ler birbirini dengeledi¤i için küre ve

koni silindiri dengelerler.

Peki bu dilimler niye

birbirini dengeliyor?

Bunun için Arflimed'in o

solgun parflömendeki flekli-

ne (fiekil 3) bakmam›z gere-

kiyor: Bu flekli ΑΓ ekseni

etraf›nda döndürürseniz,

ΑΒΓ∆ dairesi küreyi, ΑΕΖ
üçgeni koniyi ve ΛΕΖΗ dik-

dörtgeni de silindiri olufltu-

rur. Küredeki dilimimiz ΞΟ
çapl› daireyle, konideki dilimimiz ΠΡ
çapl› daireyle ve silindirdeki dilimimiz

ΜΝ çapl› daireyle verilir. Daire alanlar›

yar›çaplar›n karesi ile orant›l›d›r.

ΣΡ2 + ΣΟ2 = ΣΑ2 + ΣΟ2 = ΑΟ2

(Pisagor teoremi)

Di¤er yandan, ΑΟ2 = AΣ . ΑΓ’d›r. 

(Bunun için ΑΣΟ ve ΑΟΓ dik üç-

genlerinin benzerli¤ini kullanabiliriz.)

O halde , (ΣΡ2 + ΣΟ2). ΑΓ =

ΑΣ.ΑΓ. ΑΓ = ΑΓ 2.ΑΣ
ya da,  (ΣΡ2 + ΣΟ2).ΑΘ = ΣΝ2.ΑΣ.

Bu da kald›raç kanununa göre tam

olarak fiekil 2'de soldaki iki dilimin,

sa¤daki dilimi dengelemesi demektir.

Matematikçilerin Arflimed'e neden

hayran olduklar›n› herhalde flimdi anl›-

yorsunuzdur. Bu harikulade düflüncenin

az kals›n Bizansl› keflifllerin dualar›n›n al-

t›nda ebediyen kaybolup gidece¤ini dü-

flünmek, insana tuhaf bir fenal›k veriyor.
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Demokrit Koninin Hacmini Nas›l Hesaplad›?

(Muhtemelen afla¤›daki gibi; bu yöntemi daha sonraki Eudoxos’un bildi¤i kesin)

O halde : Piramidin hacmi = Ayn› taban ve yüksekli¤e sahip prizman›n hacminin üçte biri

Buradan : Koninin hacmi= Ayn› taban ve yüksekli¤e sahip silindirin hacminin üçte biri

Önce koniyi küçük üçgen piramitlere bölün.

(Ne kadar ince olursa o kadar iyi olur.)

Sonra üçgen piramidin hacmini hesaplay›n:

Bu piramitle son piramidin 

taban alanlar› ve yükseklikleri ayn›.

Bu iki piramidin EBD ve EFD 

taban alanlar› ve yükseklikleri ayn›.

fiekil 2  
(a ile gösterilen mesafeler eflittir.)

fiekil 3  

Arflimed’in Palimpsesti 
(Arflimed’in kitab›n›n Kurtulufl Savafl› y›llar›nda 

‹stanbul’dan kaç›r›ld›¤› anlafl›l›yor. Gene uzun bir
kaybolufltan sonra 1998’de NewYork’ta ortaya 
ç›k›yor ve bir müzayedede sat›fla sunuluyor; 

Yunan Ortodoks Kilisesinin hak iddias›na ve Yunan 
hükumetinin de müzayedede bir milyon dolar 

pey sürmesine ra¤men (olay›n herhalde 
bizimle pek alakas› yok!) iki milyon dolara, 
kimli¤i sakl› tutulan, fakat eseri bilimsel 

araflt›rmalar için kulland›rma taahhüdünde bulunan
bir kifliye sat›l›yor.)
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Çok eski bir geçmifle sahip olan

matemati¤e, insanl›¤›n uygarlaflma se-

rüveninde yaratt›¤› en zengin ve en

soyut düflünsel faaliyetlerinden biri

olarak bak›lmas› yanl›fl olmasa gerek.

‹ki art› ikinin dört etti¤ine dair bizle-

re çok basit görünen bir aritmetik

eflitli¤in bile, üniversitelerin matema-

tik bölümlerinde okuyan ö¤renciler

için s›navlarda soruldu¤unda ispat-

lanmas› ciddi anlamda bir çaba gerek-

tirdi¤i düflünülürse, matematik ger-

çekten de soyut bir düflünsel faaliyet-

tir. Fakat bunun yan›s›ra, ayn› eflitli-

¤in, insanlar›n her türlü faaliyetlerin-

de ve dünyadaki her türlü materyalde

uygulama alan› da buldu¤u göz

önüne al›n›rsa matematik bir yönüyle

de "somuttur" ya da somut olanla ilifl-

kilidir diyebiliriz. Matemati¤in bir

yanda soyut bir düflünsel faaliyet ol-

mas› ya da hiçbir olgu veya deneyin

dayatmas› olmaks›z›n yap›labilece¤i-

nin düflünülmesi, di¤er yanda insan›n

içinde bulundu¤u dünya ve evrene

kusursuz bir biçimde uygunluk gös-

termesi, yani matematiksel kuram,

önerme ya da nesnelerin dünyada uy-

gulama alan› bulmas›, bafllang›c›ndan

beri hem filozoflar› hem de matema-

tikçileri düflündürmüfltür. Buna göre,

matematikteki deneyle hiçbir iliflkisi

olmad›¤› düflünülen en soyut kuram-

lar›n bile, günün birinde fiziksel ya da

teknik (mimari, mühendislik, istatis-

tik, hatta ekonomik vs.) bir uygulama

alan› buldu¤u düflünülürse, sorun

"Matematik nas›l oluyor da (ya da ne-

den) dünyaya kusursuz flekilde uygun

olabiliyor?" diye ifade edilebilir. Üze-

rine düflünülen ve bir problem olarak

görülen bu durum, matematik felsefe-

sinde de genifl bir uygulama alan› bul-

mufltur. Soruyu biraz açmak için flu

örnekler verilebilir: Örne¤in matema-

tikte √-1 say›s›ndan oluflturulan kar-

mafl›k say›lar, x2 = -1 gibi bir cebirsel

denklemi çözmek amac›yla yarat›lm›fl-

lard›r. Fakat gelin görün ki bir mate-

matikçinin hiçbir flekilde deneye da-

yanmadan yani d›fl dünyadaki herhan-

gi bir nesneden esinlenmeden yapt›¤›

bu buluflun, elektrik mühendisli¤inde

çok önemli bir uygulama alan› vard›r.

Karmafl›k say›lar yard›m›yla örne¤in

elektronik devre analizleri kolayca ya-

p›labilmektedir. fiimdi, nas›l oluyor

da bulunmas› s›ras›nda hiç bir deney-

den esinlenilmeyen bu tip say›lar, fi-

ziksel dünyaya bu kadar uygun olabi-

liyorlar? Bir baflka örnek de flu: Say›-

lar›n baz› özelliklerinden yararlana-

rak bulunan asal say›lar, nas›l oluyor

da günümüz dünyas›ndaki bilgisayar-

larda flifreleme yöntemlerinde kullan›-

labiliyorlar? Örnekler ço¤alt›labilir…

Fakat genel olarak tüm matematik

önermeleri ya da nesneleri; ister de-

neyle yak›n, ister uzak iliflkide görün-

sünler, hepsi ‘nas›l oluyor da d›fl

dünyada bir uygulama alan› bulabili-

MATEMAT‹K 
NEDEN DÜNYAYA

UYGUN?

Y ü c e l  D u r s u n
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yor?’ diye sorabiliriz.  ‹flte felsefenin

"analitik/sentetik ayr›m›" adl› litera-

türünün matematik felsefesindeki

aya¤›, bu konuyu kendine sorun edin-

mifltir.     

Analitik/Sentetik 

Ayr›m›
Analitik/sentetik ayr›m›, yarg›lar,

önermeler ya da bildirimlerle ilgili bir

ayr›md›r. Bir önermenin analitik ol-

du¤unu söyledi¤imizde, genel olarak

o önermenin do¤rulu¤unu ya da yan-

l›fll›¤›n› belirlerken olgu dünyas›na

gidip test etmenin gereksiz oldu¤u-

nu, çünkü bu tip önermelerin her za-

man biçimleri aç›s›ndan hep do¤ru

olduklar›n› ve olumsuzlar›n› düflün-

dü¤ümüzde akl›n bir çeliflkiye düfltü-

¤ünü söylemifl oluyoruz. Üstelik bu

tip önermeler bilgimize yeni bir fley

kat›p bilgimizi art›rmazlar; dolay›s›y-

la bofl içerikli önermelerdir. Bu tip

önermelere baz› örnekler verelim:

"Bir fley kendisine eflittir" dedi¤imiz-

de bu tip bir önerme, daima do¤ru

bir önermedir. Çünkü bilmekteyiz ki

düflünsel ya da madde dünyas›nda

hangi nesneyi ele al›rsak alal›m, ald›-

¤›m›z o nesne öncelikle kendisine

eflittir. Örne¤in "a¤aç, a¤açt›r" dedi-

¤im zaman ayn› tipten bir önerme

kurmufl olurum ki bu da bu önerme-

nin daima do¤ru oldu¤unu ve olum-

suzunu, yani "a¤aç, a¤aç de¤ildir"i

düflünürsem aklen bir çeliflkiye düfle-

ce¤imi gösterir. "A¤aç, a¤açt›r" öner-

mesi daima do¤ru oldu¤undan zorun-

lu bir bilgiyi dile getirir, yani baflka

türlüsü olanaks›zd›r. Bir baflka aç›-

dan bakt›¤›m›zda bu önerme ayn› za-

manda bize yeni hiçbir fley sunmaz,

çünkü biz zaten a¤ac›n a¤aç oldu¤u-

nu biliyorduk. Yine bu önermenin

do¤ru olup olmad›¤›n› anlamak için

bahçemize gidip ya da d›flar›ya ç›k›p

bir a¤aç bulmam›z o a¤ac›n a¤aç m›

ya da baflka bir fley mi oldu¤una bak-

mam›z yani test etmemiz gereksizdir.

Baflka deyiflle bu önerme aç›k bir to-

tolojidir. Bu kadar aç›k olmayan, ya-

ni ilk bak›flta totoloji oldu¤unu he-

men anlayamayaca¤›m›z analitik olan

bir baflka önerme de "bütün bekarla-

r›n evli olmayan insanlar oldu¤u" ör-

ne¤idir. "Bekar" sözcü¤ü, "evli olma-

yan insan" ifadesiyle eflanlaml› oldu-

¤undan ya da di¤er bir deyiflle "be-

kar" sözcü¤ünü araflt›r›p onu kav-

ramsal olarak çözümledi¤imizde "evli

olmayan insan" ifadesiyle karfl›laflt›¤›-

m›zdan, bu önerme de analitik bir

önermedir. Dolay›s›yla bu önerme de,

daima do¤ru, zorunlu bir önermedir.

Yani bu önerme için baflka türlüsünü

(örne¤in "benim tan›d›¤›m bir Ahmet

bey var, o hem bekard›r hem evlidir"

gibi) düflünemeyiz. Çünkü o durum-

da aklen bir çeliflkiye düfleriz. Yine

bu önermenin do¤ru olup olmad›¤›n›

anlamak için dünyadaki tüm bekar

insanlar›n evli olup olmad›klar›n› test

etmemiz, yani olguya ya da deneye

baflvurmam›z gereksizdir. Bu önerme

ayn› zamanda bizim bilgimize yeni

hiçbir fley katmaz, çünkü biz zaten

bu bilgiyi deneyle test etmeden önce

de biliyorduk. Oysa ikinci tür öner-

meler olan sentetik önermeler, bu

önermelerin tersi bir durumu ifade

ederler. Onlar›n do¤ru olup olmad›¤›-

n› bilmek için, o önermenin iliflkin ol-

du¤u olguya gidip o bilgiyi s›nama-

m›z gerekir. Örne¤in, "Bütün a¤açlar

yaprakl›d›r" dedi¤im zaman, bu tip-

ten bir önermede bulunmufl olurum.

Bütün a¤açlar›n yaprakl› olup olma-

d›klar›n› anlamak için, önce yeryü-

zünde varolan a¤açlar›n hepsini ince-

lemem ve onlar›n yapraklar›na bak-

mam gerekir. E¤er bir tane bile yap-

raks›z a¤aç bulursam bu önerme yan-

l›fl, yok hiç yapraks›z a¤aç bulamaz-

sam do¤ru olacakt›r. Bu tür önerme-

ler zorunlu ve evrensel bir bilgi de

sunmazlar. Çünkü bir kimse pekala

aklen hiçbir çeliflkiye düflmeksizin,

bu önermenin olumsuzu olan "hiçbir

a¤aç yaprakl› de¤ildir"i düflünebilir.

fiu da var ki, bu önermenin dile getir-

di¤i bilgiyi olgu dünyas›nda do¤rula-

d›¤›m›z ya da yanl›fllad›¤›m›z zaman

art›k yeni bir bilgi edinmifl olmakta-

y›z; "bütün a¤açlar›n ya hepten yap-

rakl› oldu¤unu" ya "hiç yaprakl› ol-

mad›¤›n›" ya da "k›smen yaprakl›, k›s-

men yapraks›z a¤açlar›n oldu¤unu"

ö¤reniriz. Yine bu tip önermeler zo-

runlu olmad›klar› gibi, analitik öner-

meler gibi evrensel önermeler de de-

¤illerdir. Çünkü bu tipten sentetik

önermeler her zaman, her yerde ve

herkes için do¤ru ya da yanl›fl olan

önermeler de¤illerdir. 

Analitik ve sentetik önermelere

iliflkin çizdi¤imiz profil bununla kal-

mamakta. 18. yüzy›l›n önemli düflü-

nürlerinden Immanuel Kant, Saf Ak-

l›n Elefltirisi adl› yap›t›nda baz› sente-

tik önermelerin bir yönüyle analitik

önermeler gibi davran›p zorunlu ve

evrensel olduklar›n›, di¤er yönüyle de

deneye dayand›¤›n› iddia etti. Yani bu

tip önermeler kesin, zorunlu ve evren-

sel bir bilgi sunuyorlard›; hem de biz

bu tipten bilgileri dile getiren önerme-

leri olufltururken deney dünyas›n›n

verilerine dayanmak zorunda kal›yor-

duk. Kant bu tip sentetik önermelere

sentetik a priori önermeler ad›n› ver-

di. Yukar›da sözünü ettiklerimize de

sentetik a posteriori önermeler dedi.

Kant, sentetik a priori ad›n› verdi¤i

önermelere, "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" gibi bir önermeyi örnek gös-

terdi. Kant’a göre bu önermenin dile

getirdi¤i bilginin do¤rulu¤unu ya da

yanl›fll›¤›n› s›namak için, evrende var-

olan ve de¤iflim halindeki her fleyin

bir nedeni olup olmad›¤›n› anlama yö-
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nünde deneye baflvurmam›z gereksiz-

dir. Çünkü "her de¤iflimin bir nedeni

vard›r" tipindeki bir ifadenin dile ge-

tirdi¤i "neden-etki" ba¤›nt›s› bizim zi-

hinsel yap›m›zda zaten vard›r. ‹flte bu

ba¤›nt›n›n bizim zihinsel yap›m›zda

ve akl› olan her yarat›¤›n zihinsel ya-

p›s›nda varolmas›ndan dolay› bu öner-

me hem zorunlu hem de evrenseldir.

Zorunludur çünkü, olgu dünyas›n›n

sürekli de¤iflen bir yap›s›na sahip de-

¤ildir. O asl›nda dünyada de¤iflen ve

de¤iflmekte olan bütün nesnelerin bi-

çimsel yap›lar›na sahiptir. Örne¤in

"Ayfle ö¤leden sonra okula gitti", "Sa-

at 5:00’da füze f›rlat›lacak", "Günefl

6:30’da do¤acak", vs.. gibi önermele-

rin ifade ettikleri ve bizim içinde yer

ald›¤›n› zannetti¤imiz zaman, Kant’a

göre bütün de¤iflimlerin biçimidir ve

biz onun içinde de¤iliz; o bizim içi-

mizde. Ya da "bütün cisimlerin uzay-

da yer kaplad›klar›n› ve bundan dola-

y› bir uzamlar› oldu¤unu" belirtti¤i-

mizde, bu yer kaplama özelli¤inin ci-

simlerin yap›s›n›n bir özelli¤i ve bun-

dan dolay› cisimlerde olan bir fley de-

¤il, onlar›n biçimsel yap›lar› oldu¤unu

ve bundan dolay› da bizim yap›m›zda

oldu¤unu söyler Kant. ‹flte bu iki bi-

çimsel de¤iflmez yap›n›n (uzam ve za-

man) ve biçimsel (ve dolay›s›yla de¤ifl-

mez) baflka yap›lar›n zihnimizde ol-

mas›ndan dolay› bu tip sentetik öner-

meler zorunludur. Evrensel olmas›y-

sa, bu tip biçimsel yap›lar›n evrende
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Bütün bu aç›klamalar ne ifade etmektedir di-
ye sorulabilir. Çünkü matemati¤in tüm önermele-
ri Kant’a göre, bu tip bir bilgiyi ifade eden sen-
tetik a priori önermelerdir. Bundan ne ç›-
kar diye yeni bir soru sorulabilir. Yaz›-
m›z›n bafl›nda ele ald›¤›m›z sorun,
matemati¤in neden dünyaya uygun
oldu¤u sorunuydu. Yani, örne¤in 5
+ 7 = 12 gibi bir aritmetik ifade
bütünüyle benim zihinsel yap›m›n
bir ürünü olmas›na ra¤men, nas›l
oluyor da bu ifadeyi dünyadaki bü-
tün nesnelere uygulayabiliyorum? Ya
da zihinsel birtak›m çal›flmalar sonucu
buldu¤um, bir üçgenin iç aç›lar›n›n 180°
olmas›na iliflkin bir geometrik önerme nas›l
oluyor da bir mühendisin bir köprü infla ederken
köprünün maddi parçalar›na uygulayabildi¤i bir
önerme oluyor?  Bu ve benzeri sorular›n temelin-
de, ak›lsal yetilerimiz sonucunda elde etti¤imiz
matematik önermelerinin bizim içinde yer ald›¤›-
m›z dünyaya nas›l uygun oldu¤u ya da uygulana-
bildi¤i sorunu yat›yor. ‹flte Kant’›n bu noktada
verdi¤i yan›t, matematik önermelerinin sentetik a
priori olmas›yla ilintilidir. Ona göre bir kez bizim
d›fl›m›zdaki her nesnenin görünüflsel özellikleri
ve biçimsel yap›lar› bizim yap›m›zda oldu¤unda,
bu iki fley (biçimsel yap› ve görünüflsel özellikler)
bir çak›flma durumu gösterirler. Üstelik bizim zi-
hinsel yap›m›z nesnelere de¤il, nesneler bize uy-
gun davran›rlar. Böylece geometri çal›fl›rken zih-
nimde oluflturdu¤um üçgen imgesi de d›fl dünya-
da gördü¤üm (asl›nda görünüfl itibariyle bende
olan) üçgensel flekle birebir uygun olur. ‹flte bu
biçimsel yap›lar ve onlar›n alt›nda yer alan nesne-
lerin görünüflsel yap›lar›ndan oluflturdu¤um ma-
temati¤in sentetik a priori önermeleri, bu yüzden
dünyaya uygundur.                

Matematik önermelerinin Kant’ç› anlamda
sentetik de¤il de farkl› bir anlamda  sentetik ol-
du¤unu ileri sürenler de olmufltur. Yani matema-
tik önermelerinin bütünüyle deneysel bir yap›da
olup, zorunlu ve evrensel olmad›¤›n› (efldeyiflle
sentetik a posteriori oldu¤unu) ileri süren bu gö-
rüflün temsilcilerinden biri de  J.S. Mill’dir. Mill,
Mant›k Sistemi adl› yap›t›nda, matematik öner-
melerinin tümevar›msal bir soyutlamayla elde
edildi¤ini söyler. Bu noktay› aç›k k›lmak için tü-

mevar›m ile tümdengelimi biraz aç›klamak ge-
rekiyor. Ben e¤er, "Bütün insanlar ölümlüdür",
"Sokrates bir insand›r" dedikten sonra, "O halde

Sokrates de ölümlüdür" dersem tümdenge-
limsel bir sav ortaya koymufl olurum.

Çünkü "Sokrates’in ölümlü oldu¤u"
sonucu, bu savlamam›n öncesinde
yer alan "Bütün insanlar ölümlü-
dür" ve "Sokrates bir insand›r"
önermelerinde zaten vard›r. Böyle-
ce önceki önermelerde (öncüllerde)
gizli olan bir bilgiyi dile getirmifl ol-

maktay›m. Oysa, ku¤ular üzerine bir
gözlem yap›p, gözlemim sonucunda

"Bütün ku¤ular beyazd›r" dersem, tüme-
var›msal bir savda bulunmufl olurum. Bu göz-

lemimde inceledi¤im ku¤u say›s›, dünya yüzeyin-
de yer alan bütün ku¤u say›s›na eflit olmayabilir;
daha az olabilir. Ama ben yine de bu sav›mla,
gözlemim d›fl›nda kalan di¤er ku¤ulara iliflkin  bir
genellemede bulunarak onlar›n da beyaz olmas›
gerekti¤i sonucuna var›yorum. Buna karfl›l›k tüm-
dengelimsel olan  ilk örne¤imde gözlem yapmam
gereksizdi. Yani Sokrates'i bulup onun insan olup
olmad›¤›na dair t›bbi bir araflt›rma yapmam ge-
reksizdi. Ak›l yürütmemde kulland›¤›m ilk öner-
melerden yola ç›karak Sokrates’in insan oldu¤u-
nu bilebilirim. Hem de Sokrates’e
iliflkin hiç bir deney ya da gözlem
yapmaks›z›n... Fakat son  örnekte,
bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤unu söy-
lemeden önce mutlaka birkaç ku¤u
üzerinde bir gözlem yapmam gere-
kir. Daha sonra bu gözlemimi genel
bir ifade fleklinde belirtebilirim. An-
cak dikkat ederseniz tümevar›msal
bir önermede deneyin bütün elaman-
lar›n› (örne¤in bütün ku¤ular›) tü-
ketmedik. Dolay›s›yla bir kimse, ya-
r›n bir gün ç›k›p, bize siyah bir ku¤u gösterebilir.
Bundan dolay› "bütün ku¤ular›n beyaz oldu¤una"
dair önermem zorunlu ve evrensel de¤ildir. Oysa,
Sokrates’in insan oldu¤una dair ak›l yürütmemde
e¤er öncüller do¤ruysa "Sokrates’in insan oldu-
¤u" sav› da  daima do¤ru, yani zorunlu ve evren-
sel olacakt›r. ‹flte Mill, matematik önermelerinin,
ikinci örne¤imizle belirtmeye çal›flt›¤›m›z gibi tü-
mevar›msal oldu¤unu söylüyor. Yani biz 5 + 7 =

12 gibi bir aritmetik önermeyi elde ederken, in-
sanl›k olarak birçok gözlem yapt›k ve sonucunda
böyle bir önermeye ulaflt›k. Örne¤in 5 say›s›, 5
elma, 5 bilgisayar, 5 a¤aç, 5 tafl, vb birçok nes-
nenin befl olma durumundan soyutlanarak elde
edilmifltir. Dolay›s›yla temellerinde say›lar›n yer
ald›¤› aritmetik ilkeler fiziksel yasalard›r. Onlar,
birçok deney ve gözlem sonucu elde edilmifltir.
Fakat bu durumda akla flu soru gelmektedir: Tü-
mevar›msal bir önerme ya da ilkenin her zaman
yanl›fllanabilme özelli¤i varsa ve e¤er 5 + 7 = 12
aritmetik ifadesinin de  daima do¤ru oldu¤unu bi-
liyorsak, nas›l oluyor da tümevar›msal bir yoldan
elde edilmifl 5 + 7 = 12 ifadesi daima do¤ru ola-
biliyor? Çünkü e¤er o tümevar›msal bir yoldan el-
de edilmiflse, bu ifadenin temelindeki say›lar› ve
ifadenin kendisini elde ederken henüz gözlemle-
memifl oldu¤umuz baflka nesneler ve durumlar da
olabilir. ‹flin kötü taraf›, aksi bir gözlemimiz bu
ifadeyi yanl›fllayabilir de. ‹flte Mill’ci görüfle göre,
matematik önermeleri bu yüzden zorunlu de¤il-
dir. Tabii matemati¤in zorunlulu¤unu göz ard›
edemeyen ama buna ra¤men yine de Mill’ci an-
lamda sentetik oldu¤unu söyleyen görüfller de
vard›r. Bu görüfllerin aç›klamas› ya s›n›rs›z göz-
lem yap›ld›¤› ya da bafllang›çta tümevar›msal ola-
rak matematik nesnelerinin elde edildi¤i, fakat

sonra matemati¤in tümevar›msal
bir nitelik kazand›¤› yönündedir. 

Matematik neden dünyaya uy-
gundur sorununa gelince... Mill’ci
anlamda bu sorunun yan›t› kolay-
d›r: Çünkü matemati¤in nesneleri,
tümevar›msal olarak dünyadan el-
de edildi¤i için elbette ona uygun
olmak zorunda olacakt›. Matema-
tikle bütün yapt›¤›m›z, dünyadaki
nesneleri gözlemleyerek matemati-
¤in nesnelerini (say›, çizgi, düzlem

vs…) ve ilkelerini (toplama, çarpma, alan bulma,
vs..) bu gözlemler sonucu soyutlama yoluyla bul-
makt›r. Daha sonra bu ilkeleri matemati¤in nes-
nelerine uygulayarak, ak›l yürütmelerimizle öner-
meleri, kuramlar›, matemati¤e ait her fleyi ortaya
ç›karmaktay›z. Bundan dolay› da, yani matemati-
¤e ait her fleyin bafllang›c›nda dünya olmas›ndan
dolay›, matematik gerisin geriye dünyaya uygula-
nabilmektedir.    

Matemati¤in Sentetik Olmas›
.

Immanuel Kant

John Stuart Mill



akl› olan her yarat›kta varolmas›yla

aç›klan›r. Kant, nesnelerin yaln›z bu

biçimsel yap›lar›n›n bizim zihinsel ya-

p›m›zda yer ald›klar›n› söylemekle

kalmaz; nesnelerin bütün görünüflle-

rinin de bizim zihinsel yap›m›zda yer

ald›¤›n› söyler. Örne¤in masam›n üze-

rinde duran "bardak" nedir ya da ba-

na nas›l görünür diye sordu¤umda,

flu yan›t verilecektir: Bardak içine ifl-

lenmez (yani kat›), flekilli, renkli (ör-

ne¤in yeflil bardak diyelim), vs.. birta-

k›m özellikleri olan bir cisimdir. ‹flte

Kant’a göre cisme ait tüm bu özellik-

ler de bizim zihinsel yap›m›zda yerini

alm›flt›r. Yani bizim deney dünyas› de-

di¤imiz fley Kant’a göre bizde olan bir

fleydir. Bizde bulunan biraz önce sö-

zünü etti¤imiz biçimsel yap›lar da

(uzam ve zaman), nesnelerin bu özel-

liklerinden önce gelirler ve onlar› alg›-

lamam›z› sa¤larlar. Kant sentetik a
priori önermelerin sentetik olmas› ba-

k›m›ndan deneye dayand›¤›n› söyler-

ken, kastetti¤i deney, bir anlamda

nesnelerin özelliklerinden oluflan bu

ham verilerdi. 

*Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
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Matemati¤e analitik olarak bakan görüflte, ma-
temati¤e sentetik olarak bakan görüflte oldu¤u gibi,
matemati¤in temelinde deneyin olmas› gerekti¤i
kayg›s› yoktur. Bu görüflün en büyük
temsilcilerinden birisi David Hu-
me’dur. Hume, ‹nsan›n Anlama Yetisi
Üzerine Bir Soruflturma adl› yap›t›nda
idea iliflkileri ve olgu sorunlar› aras›n-
da  bir ayr›m yapm›flt›r. ‹dea iliflkileri,
evrende varolan herhangi bir fleye da-
yanmadan, sadece düflüncenin iflle-
mesiyle ortaya ç›kar›labilen iliflkiler-
dir. Bu tür iliflkilere geometri, cebir,
aritmetik bilimlerinin önermelerinde
rastlanabilir. Örne¤in, "hipotenüsün karesi, iki dik
kenar›n karelerinin toplam›na eflittir" ya da "üç ke-
re befl otuzun yar›s›na eflittir" önermeleri gibi... Hu-
me’a göre bu tür önermeler "evrende varolan her-
hangi bir fley üzerine dayanmazlar". Çünkü geomet-
ricinin ideallefltirdi¤i daireyi ve çemberi do¤ada gö-
remeyiz. Do¤ada ancak, bu ideallefltirilmifl geomet-
rik nesnelere benzeyen cisimlere rastlar›z. Bu tür
önermeler, do¤an›n de¤iflen yap›s›na tabi olmad›k-
lar› için, yani yaln›zca akl›m›z›n iflleyiflinden elde
edildikleri için kesindirler ve kesinlikleri sonsuza
dek sürecektir. Bu anlamda bu tür önermelerin ter-
sini düflünürsek aklen bir çeliflkiye düfleriz Hume’e
göre. Di¤er yandan olgu sorunlar›, idea iliflkilerinin
tersi bir yap›dad›r. Olgu sorunlar›na iliflkin önerme-
lerse, idea iliflkilerine iliflkin önermelerde oldu¤u gi-
bi, olumsuzlar› düflünüldü¤ünde bizi çeliflkiye düflü-
recek önermeler de¤illerdir. Bu tür önermelerin
olumsuzlar›n› her zaman düflünebiliriz. Örne¤in "ya-
r›n Günefl do¤acak" gibi olgu sorunuyla ilgili bir
önermenin olumsuzu olan "yar›n günefl do¤maya-
cak" önermesini aklen hiçbir çeliflkiye düflmeden
düflünebiliriz. Çünkü bu önermeler olgulara, baflka
bir deyiflle evrende varolan fleylere dayanan öner-
melerdir. Böylelikle  Hume’un idea iliflkileri ad› ver-
di¤i önermeler analitik önermelere, olgu sorunlar›
ad›n› verdi¤i önermeler de sentetik önermelere
denk düflmektedir. Dolay›s›yla matematik Hume’e
göre analitik bir yap›dad›r. Fakat matemati¤in Hu-
me’un belirtti¤i tarzda analitik olmas› durumunda
akla flöyle bir soru gelmektedir: "Evrende varolan
hiçbir fleye dayanmayan bu iliflkiler nas›l oluyor da
evrende varolan her fleye böyle kusursuz flekilde uy-
gun düflebiliyor?" Yani matemati¤in Hume’un dedi-
¤i gibi analitik oldu¤unu kabul etti¤imiz zaman, ma-

temati¤in önermeleri ve dünya aras›ndaki bu uçu-
rum nas›l oluyor da uygulama esnas›nda ortadan
kalkabiliyor? Öyle ya, matematik, evrende varolan

hiçbir fleye dayanm›yorsa, yani onlar-
dan ayr› bir yap›s› varsa ve yaln›zca
bizim düflüncemizin ürünüyse, nas›l
oluyor da örne¤in bir Pisagor teore-
mini do¤ada gördü¤ümüz her flekle
uygulayabiliyoruz?  Matemati¤e anali-
tik olarak bakan görüfl aç›s›ndan bu
sorunun yan›t› basittir: Çünkü, mate-
matik, özellikle geometri, bazen görü-
ye baflvursa da, bu hiçbir zaman ma-
temati¤in önermeleri için zorunlu de-

¤ildir; daha çok, bir tümdengelimsel zincirin do¤ru-
lu¤unu do¤rudan kavrayamayan s›n›rl› anlama yeti-
miz için yard›mc› birfleydir. Buna ra¤men e¤er,
tanr›sal bir sonsuz anlama yetisine sahip olsayd›k,
görüye baflvurmam›za da gerek kalmayacakt›. 

Yani bizlerin matematik yaparken deneye bafl-
vurmam›z, örne¤in Pisagor teoremini anlat›rken
önümde duran ka¤›da bir dik üçgen çizmem ve
onun kenarlar›n› ölçmem benim için yaln›zca yar-
d›mc› bir ifllemdir. Matematikte asl›nda tümdenge-
limsel bir zincir vard›r ve bu zincirin sonundaki ma-
temati¤in tüm önermeleri ve kuramlar›, birkaç bafl-
lang›ç önermesinden bafllar. Asl›nda
matemati¤in bütün teoremlerinde ve
önermelerinde anlat›lanlar bu bafllan-
g›ç önermelerinde zaten vard›r. Bizim
zihinsel yap›m›z e¤er çok güçlü olsay-
d›, asl›nda matematik denen bir fleye
bile gerek kalmadan bu bafllang›ç
önermelerinde anlat›lanlar› hemen kav-
rayacakt›k. Bu bafllang›ç önermeleri
de, örne¤in B. Russell’a göre birkaç
mant›k aksiyomundan ibarettir. Sözü
geçen mant›k aksiyomlar›n›n en bafl›nda ise, "bir fle-
yin kendine özdefl olmas›" (A=A) gelir. Her fley so-
nuçta A=A demek oldu¤una göre, matematik
elbette dünyaya ve evrene uygun olacakt›r. Çünkü
"bir fleyin kendisine eflit olmas›" ilkesinin evrende
varolan her fleye uygun oldu¤unu flimdiden söyleye-
biliriz. Dolay›s›yla bu ilke, evrende varolan her fleye
uygulanabilir.   

Matematikçi ve filozof H. Poincaré’ye göre bu
durum "tuhaf" bir durumdur. O, matemati¤in bütü-
nünü oluflturan ve böylesine çok say›da kitaplar› dol-
duran bütün teoremlerin, dolambaçl› yoldan "A=A"

demekten öte bir amac› olmad›¤›n› kabul edemedi-
¤ini söyler. Çünkü düflünün bir kere, e¤er bu görüfl
do¤ruysa matemati¤in bütün bu zenginli¤i asl›nda
görünüflte bir zenginliktir. Ve bu görünüflteki zengin-
li¤in ard›nda yatan neden de bizim k›t anlay›fl›m›z. 

Buna ra¤men, matemati¤in sentetik oldu¤unu
savunan görüfl, bu aç›klamaya çabucak teslim ol-
maz ve yukar›da bahsetti¤imiz gibi, matematikte,
özellikle geometride deneye zorunlu olarak baflvu-
ruldu¤unu iddia eder. Örne¤in geometride flekille-
ri kullanmaktay›z ve bu flekiller ancak dünyadaki ci-
simlerle anlaml› olabilirler. Örne¤in bir do¤ru tek
bafl›na hiçbir fleyi ifade etmez... e¤er dünyada do¤-
ru fleklinde bir çubuk olmasayd›. Ya da en az›ndan
matematikteki do¤ru çizgi, dünyadaki bir do¤ru
fleklindeki çubuktan farkl› olsa bile, bu geometrik
flekil elde edilirken deneyle bir flekilde iliflkili olma-
l›yd›. Bu duruma, yani geometride görüye (örne¤in
flekillere) baflvuruyor olma durumuna, matemati¤in
analitik oldu¤unu savlayanlardan biri olan A. J.
Ayer’in yan›t› haz›rd›r: Geometride ille de flekillere
baflvurmam›z gerekmez! Tümüyle kesin bir ge-
ometri için flekiller gereksizdir. Biz flekilleri zihin-
sel anlay›fl›m›za yard›mc› olsun diye kullan›r›z.
Ayer’in sözünü etti¤i bu nokta, geometrinin yorum-
lanm›fl ve yorumlanmam›fl geometri ad› verilen k›s-

m›yla ilgilidir. Yorumlanmam›fl bir
geometri bütünüyle flekilleri kullan-
mayan ve formel bir yap›da olan ge-
ometridir. O, sanki bir mant›k dizge-
sine benzer.  Yorumlanm›fl geometri
de bu yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumudur. Yani flekillerin art›k
kullan›ld›¤› bir geometri. 

Her ne kadar, yorumlanm›fl ge-
ometri yorumlanmam›fl geometrinin
bir yorumu olsa da, yorumlanm›fl bir

geometride flekillerin kullan›lmas›ndan dolay›, ma-
temati¤in k›smen de olsa bir parças›n›n deneyle
iliflkili olaca¤› kesindir. Dolay›s›yla matemati¤in bü-
tünüyle olgu dünyas›ndan ba¤›ms›z oldu¤u ne ka-
dar söylenebilir? E¤er matematik bir yönüyle olgu
dünyas›na ba¤l›ysa ya da olgulardan soyutlanarak
elde edilmiflse, bu durum matemati¤in bütünüyle
tümdengelimsel bir zincir olmad›¤›n› gösterir. O za-
man da matematikteki her fley A=A’ya indirgene-
mez. E¤er indirgenemiyorsa bafllang›çtaki sorumu-
za yeniden dönmüfl oluruz: Matematik neden bu
dünyaya bu kadar uygundur?     

71Temmuz 2001 B‹L‹M veTEKN‹K

Matemati¤in Analitik Olmas›
.

David Hume

Henri Poincare


































































































































