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erhaba! 2003’ün son Kitap Köﬂesi’ne,
herkese mutluluk, sa¤l›k, bar›ﬂ ve matematik dolu yeni bir y›l dileklerimi sunarak baﬂlamak istiyorum. ‹yi seneler!
‹nceleyece¤imiz üç kitap var. ‹kisi gene Tübitak Popüler Bilim Kitaplar› dizisinden. Öbürüyse,
incelerken büyük zevk ald›¤›m, özellikle matematik bölümlerinde okuyan üniversite ö¤rencilerine
hararetle tavsiye edece¤im bir kitap.
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Say›lar Teorisi Problemleri
Yazarlar: ‹smail Naci Cangül ve Basri Çelik
Paradigma Akademi Yay., Tel: (0224) 223 98 94
E¤er küçük bir çocuk
bana say›lar kuram› nedir diye sorsa (umar›m hiçbir çocuk bana bu soruyu sormaz!), san›r›m, matemati¤in
do¤al say›lar›n “özelliklerini” inceleyen dal›d›r diye yan›tlar›m.
Say›lar›n hangi özellikleri? Örne¤in, asal say›lar› tan›mlay›p her do¤al say›n›n asal say›lar›n çarp›m›
olarak tek bir biçimde yaz›labilece¤ini anlat›rd›m.
Sonra a, b ve c do¤al say›lar› için, ax + by = c denklemini incelerdim. Son olarak da sonsuz say›da asal
oldu¤unu Öklid’in yöntemini kullanarak kan›tlard›m san›r›m.
Verece¤im örnekler, do¤al olarak, soruyu yönelten kiﬂinin matematik düzeyine göre farkl›l›k
gösterecek, belki zorlaﬂacak ve kullan›lan matemati¤in düzeyi ve dozu artacakt›r. Ö¤renci biraz analitik geometri biliyorsa, x2 + y2 = z2 denkleminin
Z3 kümesindeki çözümlerini anlat›p say›lar kuram›n›n bu gibi denklemlerin tamsay› çözümleriyle
u¤raﬂ›r derdim. Ya da belli koﬂullar› sa¤layan
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ƒ(x1, ..., xn) ∈ Fp[x1, ..., xn] polinomu için,

E¤er p asalsa, Fp, {0, 1, ..., p − 1} kümesini
ve bu kümede yap›lan “modülo p” toplama ve
çarpma iﬂlemlerini simgeler. Toplama ve çarpma bildi¤imiz ya da tahmin etti¤imiz özellikleri
sa¤lar, yani Fp bir “halka”d›r; ayr›ca, p asal oldu¤undan, her 0 ≠ x ∈ Fp için, xy = 1 eﬂitli¤ini
sa¤layan bir y ∈ Fp vard›r, yani Fp bir “cisim”dir. Her n do¤al say›s› için, pn ö¤eli tek bir
cisim vard›r.
Bu cisim
simgesiyle gösterilir.

kümesinin kaç ö¤eli oldu¤u sorusuyla baﬂlay›p,
meﬂhur Weil san›tlar›ndan sözetmek de aç›klay›c›
olabilir. Hatta, e¤er ö¤renci temel analiz derslerini
al›yorsa, ∑p asal 1/p toplam›n›n ›raksak oldu¤unu
gösterip, sonsuz say›da asal oldu¤unu kan›tlard›m.
Sonra da, x reel say›s›ndan küçükeﬂit olan asal say›lar› sayan π(x) sayaç fonksiyonundan sözederdim. Daha önceki bir yaz›m›zda sözü geçti¤i gibi,
Gauss 1791’de, asimptotik olarak

oldu¤u sav›n› ortaya atm›ﬂ ve bu san›t ancak
1896’da Hadamard ve de la Vallée Poussin adl› iki
Frans›z matematikçi taraf›ndan birbirlerinden ba¤›ms›z olarak kan›tlanm›ﬂt›r. Bu kan›t› üniversite
bir veya ikinci s›n›fta okuyan ö¤rencilere anlaﬂ›l›r
bir ﬂekilde anlatmak zor olabilir, bunun yerine, oldukça basit seviyeli analiz kullanarak, her x ≥ 2
gerçel say›s› için,

eﬂitsizliklerini do¤rulayan ve x’ten ba¤›ms›z pozitif
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c1 ve c2 sabitlerinin varl›¤›n› gösterip say›lar kuram› asal say›lar›n da¤›l›m› gibi problemleri inceler
derdim.
Daha ileri düzeydeki ö¤rencilereyse san›r›m
ﬂimdi anlataca¤›m ve benim de yak›ndan ilgilendi¤im problemden sözederdim. Bu problemi aç›klamak için ön haz›rl›k yapal›m ﬂimdi. Monik1 ve indirgenemez bir ƒ(x) ∈ Z[x] polinomu alal›m. Her p
asal say›s› için, ƒp(x), mod p indirgemesi alt›nda,
ƒ(x) polinomunun Fp[x] içindeki imgesi olsun.
ƒp(x) polinomu indirgenebilir olabilir. Örne¤in,
ƒ(x) = x2 + 1 monik ve Z üzerinde indirgenemez bir
polinomdur, ancak ƒ2(x) = (x+1)2’dir. Genel olarak, e¤er ƒp(x) polinomu, Fp[x] polinom halkas›nda birinci dereceden polinomlara ayr›ﬂ›yorsa, ƒ(x)
mod p’ye göre tamamen ayr›ﬂ›r diyece¤iz. ﬁimdi,
S(ƒ) ile bu asal say›lar›n kümesini gösterelim. Yani,

olsun. Say›lar kuram›nda hâlâ tam olarak anlaﬂ›lmam›ﬂ olan ve son derece merkezi konumda bulunan soru, verilen bir ƒ(x) polinomu için S(f) kümesini belirleyecek bir kural bulunmas› problemidir.
Örne¤in, çok özel bir polinom için bilinen yan›t›
verelim:
S(x2 − 11) = {p : p ≡ 1, 5, 7, 9, 19, 25, 35, 37,
39, 43 mod 44}.
Bu problem gerçekten de yaln›zca say›lar kuram›n›n de¤il, genel matematik içerisinde (bir ucu
matematiksel fizi¤e, topolojiye ve geometriye, di¤er ucu otomorfik formlar, grup temsilleri ve cebirsel geometriye uzanan) son derece merkezi ve derin
bir problemdir. Daha ileriki bir say›da Y›lmaz Aky›ld›z’la bu problemi ayr›nt›l› olarak aç›klamaya
çal›ﬂaca¤›z.
ƒ(x) = x2 + 1 ise S(ƒ) kümesini bulabilir misiniz?
Yukar›daki münakaﬂalardan anlaﬂ›laca¤› gibi,
matematik disiplinleri aras›nda say›lar kuram›n›n
konumu, bilim dallar› aras›nda matemati¤in konumuna benzetilebilir. Say›lar kuram›, problemler ve
bu problemlerin dallanmalar›nda ortaya ç›kan
problemler bütününden oluﬂmakta ve di¤er matematik dallar›ndan ba¤›ms›z bir biçimde geliﬂmektedir. Dolay›s›yla, say›lar kuram›na giriﬂ niteli¤inde
bir kitab›n yukar›da sözünü etti¤imiz problemlerden
biri çerçevesinde yaz›lmas› kaç›n›lmazd›r. Sözkonu1 Yani x’in en büyük gücünün katsay›s› 1 olan.

su kitap, temel say›lar kuram›n› ö¤renmek isteyen
ciddi matematik ö¤rencileri için “Matematik seyirci
sporu de¤ildir!” felsefesi gözönüne al›narak yaz›lm›ﬂ, basit, yar›-basit ve zor problemlerden oluﬂan
son derece hoﬂ bir kitap. Tek eksik gördü¤üm yan›
(umar›m bir sonraki bas›mda eklenir), Pell denklemleri ve kuadratik say› cisimlerine yer verilmemesi.
Yazarlar› böyle güzel bir kitap haz›rlad›klar›
için kutluyorum. Ayr›ca ﬂ›k bask›s›yla Bursa’da bulunan Paradigma Akademi Yay›nlar›na da tebriklerimi iletirim!
Kaos, Yeni Bir Bilim Teorisi
Yazar: James Gleick
Çeviri: Fikret Üçcam
TÜB‹TAK Popüler Bilim
Kitaplar› dizisinde yay›mlanm›ﬂ bir kitap. Fakat geçen
say›m›zda inceledi¤imiz Ruelle’in kitab›yla derinlik aç›s›ndan boy ölçüﬂemiyor.
Kayda de¤er tek yönü, belli
fizikçi ve matematikçilerin
hayatlar›n› renkli bir ﬂekilde
tasvir etmiﬂ olmas›. Ruelle’in
kitab›ndan çok daha az teknik. Dolay›s›yla, Ruelle’in kitab›na ›s›nma niteli¤inde okunabilir.
Matematik Sanat›
Yazar: Jerry P. King
Çeviri: Nermin Ar›k
Hardy’nin daha önceki
say›m›zda inceledi¤imiz “Savunma” kitab›na kardeﬂ niteli¤inde. Hoﬂ okumal›k. Bu kitab› incelerken akl›ma pür
matematik ve uygulamal›
matematik ay›r›m› hangi y›llarda belirdi sorusu tak›ld›.
King’in kitab› bu soruya tabii
ki daha felsefi yönden yaklaﬂ›yor. Ancak Almanlar›n
meﬂhur Crelle dergisi 1826’da yay›mlanmaya baﬂlam›ﬂ. Bu derginin uzun ad› Journal für die reine und
angewandte Mathematik (yani, “Pür ve Uygulamal›
Matematik Dergisi”). Bunu biliyor muydunuz? Matemati¤e ilgi duyan ö¤rencilere bu kitab›, Hardy’nin
kitab›na yard›mc› okuma olarak öneriyorum. ♣
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Konik Yazar›m›z Piref H. Ökkeﬂ’in Tüm Eserleri
ani futbolda bir deyim vard›r, “atamayana atarlar” denir; aynen bunun gibi,
kendisiyle dalga geçemeyenle, kendini
çok ciddiye alanla dalga geçilir. Alay edilmek istemiyorsan, kendinle alay edeceksin. Bu kural sadece kiﬂiler için de¤il, kurumlar, meslekler, topluluklar, halklar için de geçerlidir.
Bunlar› neden yaz›yorum? Çünkü
konik yazar›m›z Piref H. Ökkeﬂ’in geçen ay Bileﬂim Yay›nlar›’ndan iki kitab› birden gün yüzü buldu: Dörtköﬂe
Yaz›lar (Bütün Eserleri I) ve Dörtköﬂe
Mektuplar (Bütün Eserleri II). Bu eserlerinde Say›n Ökkeﬂ kendisinin de bir
azas› oldu¤u akademik cemiyetle kimi
zaman tatl› tatl› kimi zaman ac› ac›
ama her zaman baﬂar›yla dalga geçiyor...
Piref Ökkeﬂ’in bilim dünyas›yla nas›l dalga
geçti¤inin ve böylece bizlere nas›l sayg›nl›k ka-

Semih Poroy*

H

[...] bir kez kendisini uzaktan ﬂöyle bir görmüﬂtüm.
Arkadaﬂlarla ‹stanbul’un tarihi hamamlar›ndan birinin
“cafè”sinde oturuyorduk. ‹lerideki bir masada da bilimadam› olduklar› her hallerindan belli birkaç kiﬂi vard›. Bu
bilimadamlar› Arﬂimet’ten beri hep hamamlarda otururlar. Piref. Ökkeﬂ’in daha o gün uygulamal› bilimci oldu¤unu tan›tlayan bir deneyine tan›k olmuﬂtum. Yar›s› dolu − ya da boﬂ − iki litrelik bir su ﬂiﬂesinin bir süre boﬂlukta durabilece¤ini hararetle
savunuyordu. Matematikçi oldu¤u anlaﬂ›lan di¤er bir bilgin de Piref. H. Ökkeﬂ’e, böyle bir ﬂeyin
mümkün olamayaca¤›n›, inand›r›c› olmak istiyorsa bunu kan›tlamas› gerekti¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yordu. Bunun üzerine Piref. H. Ökkeﬂ yar›s›
dolu − ya da boﬂ − iki litrelik su ﬂiﬂesini boﬂlu¤a
b›rakt›. Hiç unutmuyorum, su ﬂiﬂesi matematikçi
bilginin surat›na rastgelince iki bilgini birbirinden
ay›rmak epey zor olmuﬂtu. Hamam görevlileri Piref. H. Ökkeﬂ’i yaka paça d›ﬂar› ç›kar›rlarken, say›n bilgin hâlâ, “Bir saniye boﬂlukta durdu
ama!..” diye ba¤›rmaktayd›. [...]
[Cumhuriyet’in] baﬂyazar› ‹lhan Selçuk, 20 May›s
2001 tarihli Pencere’sinde “...Piref. H. Ökkeﬂ ‘Dörtköﬂe’
baﬂl›¤› alt›nda her hafta Cumhuriyet Bilim Teknik’de yaz›yor. Ben Say›n Ökkeﬂ’in yaz›lar›n›n hastas›y›m...” yollu
bir yaz› yay›mlay›nca bilim, kültür, sanat, Orhan Bursal›
ve Ümraniye dünyas›nda 16 basamak birden atlayan bilginimizin çok duyguland›¤› ve ‹lhan Selçuk’a geçmiﬂ olsun
telgraf› gönderdi¤i de anlat›lmaktad›r.

Cilal› Balta Devri
Piref. Dr. H. Ökkeﬂ
M.Ö. 9000 y›l önce Mezopotamya’da cilal›
taﬂ devri baﬂlad›. M.Ö. 5500’lerde bak›r, M.Ö.
3600’lerde ise bronz elde edildi. M.Ö. 2500’lerde, Orta Do¤u’da “Demir Devri” baﬂlad›. O dönemde henüz birlik olamam›ﬂ Avrupa taﬂ devrini
yaﬂamaktayd›. M.Ö. 1400’lerde bugün Anadolu
diye adland›ran topraklarda demir ticareti baﬂlam›ﬂ, demir endüstrisi kurulmuﬂtu. M.Ö. 700’lerde Hindistan’da Takshashila Üniversitesi, M.S.
975’de M›s›r’da El-Ahzar Üniversitesi, M.S.
1065’te de bugünkü ‹talya’da Parma Üniversitesi
kuruldu. M.S. 1704’te Baltac› Mehmet Paﬂa sadrazam oldu. Büyük Katerina (BK) ile dedikodular› ç›kt›. M.S. 1900’lerin ortalar›nda “Baltalar elimizde, uzun ip belimizde” diye baﬂlayan bir ilkokul ﬂark›s› icat edildi. Ayn› dönemde ‹talyan çizgi roman kahraman› “Baltal› ‹lah Zagor” piyasa
ç›k›p ortal›¤› kas›p kavurdu.
M.S. 2000’lerin baﬂ›nda, tam olarak 4 Ocak
2004 günü ö¤le sular›nda Anadolu’da bir üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde

* Cumhuriyet gazetesi karikatüristi. Cumhuriyet gazetesi Kitap
ekinde 15 Ocak 2004 tarihinde ç›kan yaz›dan al›nt›.

ö¤retim üyesi Prof. Dr. A.Ç., Bölüm Baﬂkan› Prof.
Dr. ﬁ.P. hakk›nda, kendisine baltayla sald›rarak
hakaret etti¤i gerekçesiyle Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na ﬂikayette bulundu.
Pazar günü ö¤le saatlerinde laboratuvarda
çal›ﬂmak için fakülteye gelen Prof. Dr. A.Ç. tam
odas›na girecekken kendisine Prof. Dr. ﬁ.P. taraf›ndan hakaret edildi¤ini ve baltayla sald›r›ld›¤›n›
ama − neyse ki − isabet almad›¤›n› iddia etti. Prof.
Dr. ﬁ.P. ise böyle bir olay›n yaﬂanmad›¤›n› savunarak A.Ç. hakk›nda dava açaca¤›n› çünkü A.Ç.’nin
kendisini ve arkadaﬂlar›n› as›ls›z savlarla kamuoyunda y›pratt›¤›n› savundu. [...]
Akademik camiada baltalar›n gömüldü¤ü yerlerden ç›kar›ld›¤› bu nadide döneme Cilal› Balta
Dönemi dendi. ♣
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