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En büyük Erdös Say›s›
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acar kökenli Amerikal› Paul Erdös, 20.
yüzy›la damgas›n› vuran herhalde en ilginç matematikçidir. Say›lar kuram›, karmaﬂ›k analiz, olas›l›k kuram›, geometri, cebir ve kümeler kuram› gibi konularda 1500’den fazla makale yay›mlam›ﬂt›r. Ayr›ca bu derginin kapak konusu
olan çizgeler kuram›nda devrim yaratan makaleler
yazm›ﬂt›r.
26 Mart 1913’te Budapeﬂte’de do¤an Paul Erdös’ü matematikle tan›ﬂt›ran, her ikisi de matematik
ö¤retmeni olan ana babas›d›r. Doktoras›n› Budapeﬂte’de tamamlam›ﬂ, 1934’te ‹ngiltere’ye, 1938’de de
ABD’ye gitmiﬂ, biçok üniversitede çal›ﬂm›ﬂ ve
1954’te Macaristan’a dönmeden hemen önce ABD
vatandaﬂ› olmuﬂtu. ‹ngiltere Kraliyet Akademisi’yle
Macaristan, Polonya, ABD, Avustralya ve Hindistan Ulusal Bilim Akademilerinin üyesiydi. Tam anlam›yla kendini matemati¤e adam›ﬂt›, gerçek bir
problem çözücüydü, öylesine ki meslektaﬂlar› ona
“problem çözücülerin prensi” ad›n› takm›ﬂlard›.
Matematik problemlerini tart›ﬂ›p çözmek için ülke
ülke, üniversite üniversite, enstitü enstitü, araﬂt›rma
merkezi araﬂt›rma
merkezi dolaﬂan
Erdös’ün yay›nlar›
ve matematik bilgisi d›ﬂ›nda mal›
mülkü olmad›. Asl›nda mülkiyeti
ayakba¤› olarak
addederdi. Cinselli¤i
tiksindirici
buldu. Hiç evlenmedi, flörtü bile
olmad›. Ola¤anüstü güçlere inanmaz, bu varsay›msal güçler için a¤›r
s›fatlar kullan›rd›.
Dolaﬂt›¤› yerlerde
Sayılar Kuramı Konferansı
meslektaﬂlar›nda
Northern Illinois University,
kal›r,
onlardan
Mayıs 1991.
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borç al›r, onlardan beslenir, onlar›n sat›n ald›klar›
giysileri giyerdi. Zaten pek yemek yemezdi. Gece
gündüz ve sabah akﬂam çok sert kahve içerdi. Ben,
derdi, kahveyi teoreme çeviren bir makinay›m... Ayr›ca, zihnini açmak ve uyumamak için kendi icad›
ilaçlar kullan›rd›. Bütçesiyle hiç mi hiç ilgilenmezdi.
Böyle ikincil iﬂlerle doktora ö¤rencileri u¤raﬂ›rd›.
Çözemedi¤i matematik problemlerinin çözümü için
para ödülü koyard›. Bu problemlerin hepsi bir anda
çözülürse ne olaca¤› sorusunu, gülerek, “Herkes ayn› gün bankadan paras›n› çekti¤inde ne olursa o
olur” diye yan›tlam›ﬂt›, ki kimsenin de o ödüllere
dokundu¤unu sanm›yorum. 20 Eylül 1996’da Polonya’n›n baﬂkenti Varﬂova’da düzenlenen uluslararas› bir matematik konferans›nda öldü, mesle¤ini icra ederken...
Matematikçiler daha Erdös sa¤ken “Erdös say›s›” kavram›n› geliﬂtirdiler. Erdös’le yay›n yapan birinin Erdös say›s› 1’dir. Erdös’le yay›n yapan biriyle
yay›n yapan›n “Erdös say›s›” en fazla 2’dir. Erdös’le
yay›n yapan biriyle yay›n yapm›ﬂ biriyle yay›n yapm›ﬂ birinin Erdös say›s› en fazla 3’tür ve sayfa say›m›z s›n›rl› oldu¤undan
Erdös Say›s› Kiﬂi Say›s›
bu böyle devam eder.
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geri kalanlar, örne¤in bendeniz.

