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Fermat’n›n Son Teoremi. Simon Singh, çeviren: Sabir Yucesoy, Pan Yay›nc›l›k, 2001.

Son Teoremi’nin ispat›n› yapt›¤›n› duyurdu¤unda, matematik dünyas›, do¤al olarak, o güne
kadar duydu¤u en büyük heyecan› yaﬂar. Asl›nda Wiles, Shimura-Taniyama Problemi olarak
an›lan çok daha derin bir problemi çözerek Fermat’n›n Son Teoremi’ni elde etmiﬂtir.
Ancak daha sonra Wiles’›n çal›ﬂmas›n›n üçüncü bölümünde çok ciddi bir hata bulunur. Bu hatay› düzeltmek için bir y›l boyunca, büyük psikolojik bask› alt›nda geceli gündüzlü çal›ﬂmalar›na
devam eden Wiles, sonunda eski talebelerinden
Richard Taylor’un yard›m›yla hatay› onar›r, ve
günümüz matemati¤inin en uç ve modern tekniklerinin yer ald›¤› yüz sayfal›k “Modular elliptic curves and Fermat’s
Last Theorem” adl› makaleyi ve
Taylor’la birlikte kaleme ald›klar›
“Ring-theoretic properties of certain Hecke algebras” adl› son derece
teknik yard›mc› makaleyi prestijli
Annals of Mathematics dergisinde
yay›mlar. Matematik tarihinin kilometre taﬂlar›ndan biri olarak kabul edilen bu çal›ﬂmalar Wiles’›n
üstün gayret ve yarat›c›l›¤›n›n ürünüdür.
Kitab›n ilk bölümünde Fermat’n›n Son Problemi’nin tarihçesi genel matematik tarihi perspektifi içerisinde inceleniyor. Daha sonra, Wiles ve çevresindeki matematikçiler,
yapt›klar› çal›ﬂmalar ve bu çal›ﬂmalar›n Fermat’n›n Son Teoremi’yle olan ba¤lant›lar› ayr›nt›lara inilmeden özetleniyor. Son bölümde
Wiles’›n kan›t›ndaki hatay› düzeltme süreci,
canl› ve dramatik bir biçimde iﬂleniyor.
Kitap, matematikçilerin yaﬂamlar›n› canl›
bir dilde okura sunuyor. Yazar, matematikte
araﬂt›rma yapman›n büyüsünü ve heyecan›n›,
matematikçi olman›n ayr›cal›¤›n› çok güzel anlatm›ﬂ. Kitab›n dilimize çevirisi özenle yap›lm›ﬂ.
Hoﬂ bir kitap...

Dik üçgenlerle ilgili Pisagor Teoremini ilkö¤retim senelerimizde hepimiz görmüﬂüzdür: E¤er dik üçgenimizin dik
kenar uzunluklar› a ve b, hipoAndrew Wiles
tenüs uzunlu¤u h ise, üç kenar birbiriyle a2 + b2 =
h2 formülüyle iliﬂkilidir.
Diophantos’un Arithmetika adl› kitab›n›n
ikinci cildinde kenar uzunluklar› do¤al say› olan
dik üçgenler incelenmiﬂtir. Örne¤in (3, 4, 5) üçlüsü böyle bir üçlüdür. Ayn› ﬂekilde, (5, 12, 13) üçlüsü de bir dik
üçgene karﬂ›l›k gelir. Diophantos’un Arithmetica’s›ndan çok etkilenen Fermat, bu problemin do¤al genellemesi olarak, 3 ≤ n ∈ N
için, xn + yn = zn (*) denklemlerinin tamsay› çözümlerini bulmak
ister. Yapt›¤› hesaplar sonucu,
Fermat, ancak (0, 0, 0), ve n derecesinin tek veya çift olmas› durumuna göre, (±a, 0, ±a) ve (0, ±a,
±a) gibi aﬂikar çözümler d›ﬂ›nda
(*) denkleminin tamsay› çözümlerinin olamayaca¤›n› iddia eder, ve
elindeki Arithmetica cildinin Pisagor’la ilgili bölümünün kenar›na
buna dair latince bir not düﬂer. Say›lar kuram›n›n, ve genel olarak matemati¤in geliﬂmesinde
bu notun büyük rolü olacakt›r. Fermat’n›n (kan›t›n› − varsa − yazmad›¤›) bu sav› matematikte
Fermat’n›n Son Teoremi olarak an›l›r.
350 y›l boyunca, pek çok kiﬂi için (*) denklemi bir tutku olur. Pek çok hatal› ispat yap›l›r.
Dolay›s›yla, 1993’te, Princeton Üniversitesi matematikçilerinden Andrew Wiles, Fermat’n›n
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Fizik ve Ötesi. Hans Grassmann, çeviren: Çi¤dem Bu¤dayc›,
Türkçeye bilimsel uyarlama: Yüksel Atakan, Evrim Yay›nevi (2001).
Halen aktif olarak fizik araﬂt›rmalar›n› sürdüren Grassmann’›n
yazd›¤› “Alles Quark?” adl› kitab›n çevirisidir. Fizik ve matematik
bilgisi gerektirmeden, okuru fizi¤in temel ve büyük kuramlar› hakk›nda bilgilendiren bu kitap, klasik mekanik, temel parçac›klar, görelilik kuram›, elektrik ve manyetizma, kuantum mekani¤i, ve termodinamik bölümlerinden oluﬂmaktad›r. Ayr›ca, kitab›n sonunda,
kullan›lan matematik teorilerini aç›klayan, özellikle ö¤rencilerin yararlanabilece¤i bir ek de bulunmaktad›r. Kitab›n en büyük eksikli¤i sonunda dizin olmamas›.
Kendisi de fizikçi olan çevirmen, pek çok aç›klay›c› dipnotlarla
kitab› orijinaline göre daha kapsaml› hale getirmiﬂ. Fizikle ilgilenen
gençlere önerilir. ♠

Sato ve Tate 2003 Wolf Ödülünü Kazand›lar
WOLF ÖDÜLÜ. Küba’n›n ‹srail diplomat›, mucit ve hay›rsever Alman do¤umlu
Dr. Ricardo Wolf (1887-1981) ve eﬂi Francisca Subirana-Wolf (1900-1981) taraf›ndan 1976’da kurulmuﬂ olan ve tek amac› insanl›k ad›na bilim ve sanat› desteklemek olan Wolf Vakf›, her y›l temel bilim ve sanat dallar›nda özgün çal›ﬂmalar›yla insanl›¤a kal›c› katk›larda bulunmuﬂ bilimcilere ve sanatç›lara ödül vermektedir.
2003 y›l› ödüllerini matematik dal›nda M. Sato ve J. Tate ald›lar.

MIKIO SATO. Kyoto Üniversitesi, Matematik Bilimleri Araﬂt›rma Enstitüsü’nden emekli olan Mikio Sato 1928’de Tokyo’da do¤muﬂtur. Doktoras›n› Tokyo Üniversitesi’nde 1963’te tamamlad›ktan sonra, Osaka, Tokyo, ve Kyoto üniversitelerinde çal›ﬂm›ﬂt›r.
Matematikte Cebirsel Analiz konusunu kuran Sato, bu konuda geliﬂtirdi¤i hiperfonksiyon ve mikrofonksiyon kuramlar› sayesinde hiperfonksiyonlar›n
kotanjant lifleri üzerindeki singülaritelerini betimlemiﬂtir. Ö¤rencileriyle matematiksel fizikte – özellikle holonomik kuantum alanlar kuram›nda − pek çok
önemli çal›ﬂmalar yapm›ﬂ, pek çok baﬂar›l› matematikçi yetiﬂtirmiﬂtir.
JOHN TATE. 1925’te Minneapolis ﬂehrinde do¤muﬂ, Princeton, Columbia ve Harvard üniversitelerinin matematik bölümlerinde çal›ﬂm›ﬂ ve halen Texas Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
1950’de Princeton Üniversitesi’nden, Emile Artin’in dan›ﬂmanl›¤› alt›nda “Fourier analysis in number fields and Hecke’s zeta-functions” adl› tez çal›ﬂmas›yla doktoras›n› alm›ﬂt›r. Bu tez çal›ﬂmas›yla, matematikte pek çok yeni araﬂt›rma sahalar› aç›lm›ﬂt›r. 20ci yüzy›l matemati¤ine, özellikle say›lar kuram› ve
cebirsel geometri konular›na, yön verecek pek çok çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r. Kendi
ismiyle an›lan pek çok konu ve matematiksel kavram vard›r. Lokal cisimlerde
ve adele halkalar›nda Fourier analizi ve p-sel Hodge teorisi kurdu¤u konulardan baz›lar›d›r. Kendi ad›yla an›lan kavramlara da, Tate kohomolojisi, abelyen
varyetelere ait Tate modülleri, Lubin-Tate gruplar›, ve Tate-Shafarevich gruplar› gibi örnekler verebiliriz. ♠
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