Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Okurlardan
MD (Prof. Dr. Cihan –
+
Saçl›o¤lu’nun yard›m›yla).
Çaprazda bir ray varsa,
yani pozitif parçac›¤›n yörüngeden ç›kma olas›l›¤›
yoksa ve ayr›ca sürtünme
–
de yoksa, ve pozitif parçac›¤›n baﬂlang›çtaki h›z› s›f›rsa, parçac›k karenin
merkezine kadar giderek h›zlan›r, duramay›p merkezi geçer, sonra giderek yavaﬂlayarak dördüncü
köﬂeye var›r, dördüncü köﬂeden sonra hareket
öbür istikamete do¤ru tekrarlan›r. Parçac›k ilelebet
bu hareketi tekrarlar.

ﬁerif Yorulmaz’dan: Matematik dergisinin yeniden ç›kacag›n› duydu¤umda çok sevinmiﬂtim.
Bugün dergiyi inceleme f›rsat›m oldu fakat bekledi¤im gibi de¤ildi. Lütfen bunu yap›c› bir eleﬂtiri
olarak alg›lay›n. Daha güncel bilgilere ve sorulara
örnek vermenizi isterdim. Özellikle geometriye çok
az bir k›s›m ayr›lm›ﬂ. Geometriyle ilgili çok farkl›
sorular ve projeler yay›mlarsan›z bence çok daha
iyi olur. Eski bilgilerimizi basamak yapman›n zaman› geldi, biraz daha yeni ﬂeyler keﬂfetmeye çal›ﬂal›m. Bu zor görevde size baﬂar›lar.
MD. Yap›c› eleﬂtirileriniz için teﬂekkürler. Elimizden geleni yapaca¤›z. Bu say›da daha çok geometri koymaya çal›ﬂt›k.

Utku Can Topçu’dan: 10a + 1 gibi say›lar› asal
çarpanlar›na ay›rman›n kesin bir yöntemi var m›?
MD. Neden 10a + 1 say›lar›n› merak ediyorsunuz da genel olarak ba + 1 say›lar›n› merak etmiyorsunuz? Ya da 2a + 1 say›lar›n›? Çünkü sizin say›lar›n›z onluk sistemde 1000...0001 diye yaz›l›rlar. Oysa bir say›n›n özünü de¤iﬂtirmez hangi tabanda yaz›ld›¤›. Onluk taban› kullana kullana bu
taban› o kadar do¤al buluyoruz ki, say›lar›n onluk
tabanda yaz›l›ﬂ biçimi say›lar›n özünün bir parças›ym›ﬂ gibi geliyor bize. Oysa b’lik tabanda ba + 1
say›s› da 1000...0001 diye yaz›l›r.
Sadece bu say›lar› de¤il, 2a + 1 gibi say›lar›
da asal çarpanlar›na ay›rma yöntemi yok. Dahas› bu say›lar›n ne zaman asal olduklar› bile bilinmiyor. Hangi a’lar için asal olduklar›n› bilmiyoruz ama hangi a’lar için asal olamayacaklar›n›
biliyoruz: E¤er a, 2’nin bir gücü de¤ilse, yani 2n
biçiminde yaz›lamazsa, bu say›lar asal olamazlar.
n
Fermat, Fn = 22 +1 biçiminde yaz›lan bütün say›lar›n asal olduklar›n› san›yordu. Bu yüzden bu
say›lara Fermat say›lar› denir. Gerçekten de ilk
beﬂ Fermat say›s›,
F0 = 3
F1 = 5
F2 = 17
F3 = 257
F4 = 65537
asald›r. Fermat, bütün Fermat say›lar›n›n asal olduklar›n› kan›tlamaya u¤raﬂt› ama baﬂaramad›.

Ali Kurt’tan: Matematik Dünyas› dergisinin
bir bölümünün lise ö¤rencilerine yönelik olarak
haz›rlanmas›nda yarar görüyorum.
MD. Ama Ali Bey, geçen say›n›n neredeyse tamam› lise ö¤rencilerine yönelikti. Her lise ö¤rencisi
her yaz›y› anlamayabilir belki, ama san›r›m her lise
ö¤rencisinin anlayabilece¤i, zevk alabilece¤i yaz›lar,
sorular vard›. E¤er bu konuda biraz daha ayr›nt›l›
yazarsan›z, tam ne istedi¤inizi anlar, ona göre
dergiyi düzenleriz. Üniversite giriﬂ s›navlar›n› dikkate alm›yoruz. Amac›m›z müfredata yard›mc› dergi
olmak da de¤il. Amac›m›z gerçek matemati¤i sunmak, matemati¤e merak› kamç›lamak, genelde pek
sevilmeyen matemati¤in asl›nda insano¤lunun yaratt›¤› en güzel eser oldu¤unu gözler önüne sunmak.
Emre Erdo¤an’dan: Öncelikle derginizi çok be¤endi¤imi ve içindeki konular› bir hayli ilginç buldu¤umu söyleyeyim. Bu sene lise 1’e gidiyorum ve
fonksiyonlar konusunu iﬂledik. Konuyu bitirmemizle derginizin elime geçmesi gerçekten bir harika
oldu çünkü fonksiyonlar konusunu derginizde
epeyce geniﬂ kapsaml› incelemiﬂsiniz!..
MD. Biz iﬂte böyle geniﬂ kapsaml› inceleriz.
EE. Aﬂa¤›daki ﬂekilde negatif yüklü parçac›klar sabittirler, pozitif yüklü parçac›k boﬂtad›r. Elbette negatif yüklü parçac›k pozitif yüklülere do¤ru çekilir. Hareket nas›l devam eder?
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Baﬂar›s›zl›¤›n›n nedeni vard›: San›s› do¤ru de¤ildi.
F5 asal de¤ildir. Euler (1707−1783), F5’in 641’e
bölündü¤ünü gösterdi: F5 = 641 × 6700417.
F6, F7 ve F8 de asal de¤iller. Demek ki a =
n
2 biçiminde yaz›labilse bile, 2a + 1 asal olmayabiliyor.

Bir lise 3 ö¤rencisinden: Matematik Dünyas›’n›n K›ﬂ 2003 say›s›n› ald›m. Bence derginiz iyi haz›rlanm›ﬂ güzel bir dergi. Sonunda birileri ç›k›p lise
müfredat› ve ÖSS’den farkl› bir ﬂeyler söylemiﬂ. Baz›lar› gibi “farkl›” olmak için kavram kargaﬂas› yaratmaya çal›ﬂmam›ﬂs›n›z. Sonunda birileri ç›k›p matemati¤in “çözüm ezberlemek” de¤il “çözüm geliﬂtirmek” oldu¤unu söylemiﬂ. Kan›mca büyük bir
boﬂlu¤u doldurmuﬂsunuz.
MD. Çok sa¤olun, varolun. Fakat neden bu
kadar k›sa mektuplar yaz›yorsunuz?

Bir okurdan: Sizi rahats›z etme nedenim ben
matematikte kullan›lan permütasyon ve kombinasyon formüllerini çürüttü¤ümü iddia ediyorum ve
tezimi de notere tasdik ettirdim.
Ve ayr›ca bilinen en büyük say›n›n “Kentirilyon” oldu¤u söylendi ve ben onun da kat kat üstünü buldum. Bana yard›mc› olman›z› bekliyorum.
ﬁimdiden ilgi ve alakan›za teﬂekkürler.
MD. Oysa biz Türkiye’nin iç ve d›ﬂ borcunun
üst s›n›r›n›n “Kentrilyon” oldu¤unu san›p seviniyorduk...

Birçok ö¤renciden: Dönem ödevimi yapam›yorum, bana yard›m eder misiniz?
MD. Daha neler!.. ♥

Taahhütname
Zafer Ercan* / zercan@metu.edu.tr

rilece¤i aﬂikârd›r. Yukar›da da belirtti¤im üzere,
Aﬂa¤›daki kare içindeki soruyu ilk yan›tlayana
amac›m Say›n Clay’inkiyle örtüﬂmektedir, yani ke1.000.000 TL (yaz› ile bir milyon Türk Liras›) vesinlikle kiﬂisel reklam amac› gütmemekteyim. Her
rece¤imi ilan ve taahhüt ederim.
ne kadar hiç istemedi¤im halde yukar›da sunmuﬂ olMatematik Dünyas›’n›n 2003 K›ﬂ say›s›nda yer
alan “Bir Milyon Dolarl›k Soru” baﬂl›kl› yaz›dan
du¤um problem bundan böyle Ercan Problemi diye
an›lacaksa da... (8 Mart 2003 tarihli Radikal gazeö¤rendi¤im kadar›yla, ABD’de Clay adl› bir ﬂah›s
taraf›ndan kurulan Clay Matematik Enstitüsü yedi
tesinde yay›mlanan Cem Y›ld›r›m’la yap›lan röportaj›n altbaﬂl›¤›nda “Yedi Clay Probleproblemi seçmiﬂ ve bu problemlerden
E,
toplanabilir
dizilerin
herhangi birini ilk çözene 1.000.000
mi” ifadesi kullan›larak, örne¤in Riuzay› olmak üzere
Dolar ödül koymuﬂ. Say›n Clay’in bu
emann San›s›’n›n yeni ad›n›n Yedi Clay
E’den
E’ye
giden
her
Problemi’nden birisi olmas› gibi.)
ince davran›ﬂ› beni çok mütehassis etti, öylesine ki, ben de yukar›daki so- pozitif do¤rusal dönüﬂü***
ruya 1.000.000 TL ödül koyuyorum. mün s›f›r ve E’den farkl›
Matematikçiler, problem baﬂ›na
kapal› ve de¤iﬂmez
Amac›m, elbette Say›n Clay’inkiyle
bir milyon dolar ödül konmas›na maaltuzay› var m›d›r?
ayn›d›r; sadece ve sadece matematitemati¤in halk nezdindeki itibar›n›
yükseltece¤ini düﬂünüp bundan mut¤in geliﬂmesine katk›da bulunmak...
‹hdas etti¤im bu Ercan Ödülü’nün dünyadaki
luluk duyabilirler. Ama daha derine bakacak olurlarsa, matemati¤in de¤erinin parayla ölçülmesine
tüm matematikçilere duyurulmas›, seminerlerde,
konferanslarda, kongrelerde, panellerde söz edilmeüzülmelidirler. Matematik, dünyan›n tüm dolar ve
si ve bu ödülün varl›¤›n›n bilumum iletiﬂim araçlaalt›nlar›ndan çok daha kutsal ve de¤erlidir.
r›yla yay›lmas› matemati¤e katk› olarak de¤erlendiÖdülsüz veya ödülü Dünya olan bir soru: Bu
hep böyle mi olacak? ♥
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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