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atematik bölümlerinin birinci s›n›flar›na okutulan analiz derslerinde, genel terimi s›f›ra giden, fakat ›raksayan serilerden bahsedilirken, verilen örneklerin en bafl›nda

Harmonik serinin bir baflka ilginç taraf› da,
1/n say›lar›n›n s›f›ra çok yavafl yak›nsamalar›na
ra¤men,

M

dizisinin sonsuza çok yavafl ›raksamas›d›r.
Bu masum görünüfllü dizi, teori olmadan uygulaman›n çok fazla ileri gidemeyece¤ini göstermesi aç›s›ndan da dikkat çekicidir. Ne demek istedi¤imizi anlatal›m: Bir anl›¤›na harmonik serinin ›raksad›¤›n› bilmedi¤imizi varsayal›m ve bilgisayarlar
yard›m›yla onun ›raksakl›¤›na dair deliller elde etmeye çal›flal›m. n = 1013 (1’in yan›nda 13 tane s›f›r!) al›n›rsa, Hn say›s› 30’dan küçük bir say› olur.
Hn’nin daha da büyümesini istiyorsak, mesela,
60’a yak›n bir say› olmas›n› istiyorsak, n = 1030
al›nmal›d›r. Gündelik yaflam›m›zda kulland›¤›m›z
bilgisayarlar›n bile bu hesab› yapabilmeleri için
y›llarca çal›flmalar› gerekmektedir. Yani, say›lar›
sadece toplayabilen bir bilgisayar, harmonik serinin ›raksakl›¤›n› gösterme umudumuzu art›rmak
yerine tam tersine azaltmakta ve pratik olarak bu
serinin “yak›nsak oldu¤unu” söylemektedir.
❋
Harmonik serinin (veya Hn dizisinin) ›raksakl›¤›n›n çeflitli kan›tlar›n› verece¤iz. Bu konuda bilgisini daha da art›rmak isteyen okurumuza yaz›n›n
sonundaki kaynaklara bakmas›n› tavsiye ederiz.
Tarihi Euler dönemine kadar uzanan ve integral yard›m›yla yap›lan bir kan›tla bafllayal›m. Bu
kan›t, harmonik serinin ›raksama h›z›n› tahmin etme aç›s›ndan da çok önemlidir.

serisi gelir.
olarak adland›r›lan bu
seri ve serinin k›smi toplamlar dizisi

yani
yüzy›llardan beri matematikçilerin ilgisini çekmektedir. Harmonik say›lar ve
olarak bilinen

dizisi, baflta analiz, analitik say›lar teorisi, kombinatorik olmak üzere matemati¤in birçok alan›nda
ve hatta müzi¤in teorisinde bile kullan›m alan›na
sahiptir (“harmonik” ismi de zaten müzikten gelmifltir).
Biz bu yaz›da harmonik serinin ›raksakl›¤›n›n
çeflitli kan›tlar›n› konu edinece¤iz. Bu kan›tlar›n
büyük bir k›sm› 400 y›ldan uzun bir süredir bilinmektedir. Birkaç kan›t ise nispeten daha yenidir.
Gelecekte de yeni kan›tlar›n verilmesi muhtemeldir. Matematikte yeni kan›tlara olan ilgi, söz konusu iddian›n güvenilirli¤ini art›rma kayg›s›ndan daha çok, hem de¤iflik yöntemlerin uygulanabilirli¤ini göstermek aç›s›ndan, hem de pedagojik aç›dan
(“farkl› zevklere hitap etme”) önem tafl›maktad›r.
Sonsuz toplamlar (seriler) teorisinde harmonik
serinin önemli bir yere sahip olmas›n›n en önemli
nedenlerinden biri, bu serinin, karfl›laflt›rma testlerinde bir nevi “mihenk tafl›” görevini gören

Kan›t 1. E¤er k = 1, 2, ..., n için k < x < k + 1
al›n›rsa,

serileri için “do¤al s›n›r” rolü oynamas›d›r.

olur ve buradan

* Akdeniz Üniversitesi ö¤retim üyeleri.

31

Matematik Dünyas›, 2012-I

biri flöyledir: 0 < en < 1/n eflitsizli¤ini sa¤layan bir
en > 0 say›s› için,
Hn = ln n + # + en
olur.

elde edilir. Dolay›s›yla,

Kan›t 2. Bir an için harmonik serinin toplam›n›n sonlu oldu¤unu varsayal›m. Bu toplama H diyelim. O halde,
limn$%!Hn = H
ve
limn$%!H2n = H
olmal›d›r. Buradan,
limn$%(H2n " Hn) =0
olur. Oysa ki,

olur. (1) eflitsizli¤i k = 1, 2, .., n de¤erleri verilerek
taraf tarafa toplan›rsa,

ve buradan da
ln(n + 1) < Hn < ln n + 1
(2)
elde edilir. (2) eflitsizli¤inden, Hn dizisinin ›raksakl›¤› ve bundan da öte, ›raksama h›z›n›n ln n oldu¤u görülür.
■
Örne¤in (2)’de n = 1013 al›n›rsa,
ln n = ln 1013 = 13 ln 10 !30
olur. Yani,

bir çeliflki.

dizisinin ilk 1013 teriminin toplam› yaklafl›k
30’dur.
an = Hn " ln n
tan›m›n› yaparsak, (2)’den dolay›,

■

Kan›t 3. 1 + 1/2 + 1/3 +
toplam› sonlu bir H
say›s›na eflit olsun. Seri yak›nsak oldu¤undan, terimleri ikifler ikifler gruplayabiliriz (ve sonuç
de¤iflmez):

olur. Yani, (an)n≥1 dizisi s›n›rl› bir dizidir. Öte yandan, tan›mlardan dolay›,

olur ve buradan H > H çeliflkisi ç›kar.

■

Kan›t 3’ün Varyasyonlar›. Yukar›daki kan›tta,
serinin elemanlar›n› ikifler ikifler parantezleme yerine, üçer üçer, dörder dörder parantezleme yaparak
da ayn› çeliflki elde edilebilir. Örne¤in,

oldu¤undan, (an)n≥1 dizisi (kesin) azalan bir dizidir. Monoton ve s›n›rl› bir dizinin sonlu bir limiti
oldu¤undan,
(an)n≥1 = (Hn " ln n)n≥1
dizisi yak›nsakt›r. Bu dizinin limiti Euler taraf›ndan # ile gösterilmifltir. Euler-Mascheroni sabiti
olarak bilinen # sabitinin yaklafl›k de¤eri
#! 0,5772
dir ve kesirli bir say› olup olmad›¤› henüz bilinmemektedir. Böylece, büyük n de¤erleri için
Hn ln n + #
oldu¤unu söyleyebiliriz. Daha ince tahminlerden

eflitsizli¤inden, yine H > H çeliflkisine ulafl›l›r.
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Kan›t 4. H = 1 + 1/2 + 1/3 + toplam›n›n sonlu oldu¤unu varsayal›m. Pozitif terimli yak›nsak
bir seride toplananlar›n yerlerini istedi¤imiz flekilde de¤ifltirebiliriz. O halde,

Yukar›daki eflitsizlikten H toplam›n›n sonsuz
oldu¤u ç›kar.
■
Kan›t 7. E¤er n = 2, 3, 4, ... için
Buradan,
eflitsizli¤i kullan›l›rsa,
bulunur, ki bundan da

çeliflkisi elde edilir.

olur. Buradan da

■

Kan›t 5.

tan›m›n› yapal›m. (A = ln 2 ama bunu bilmeye
gerek yok bu kan›tta). E¤er

yani, H > 1 + H çeliflkisi elde edilir.

serisi yak›nsaks, A serisisi mutlak yak›nsakt›r ve
dolay›s›yla, toplanan terimlerin yerleri de¤ifltirilebilir. Bu durumda, Kan›t 4’teki “eflitlikler” kullan›l›rsa,

yani, A = 0 çeliflkisi elde edilir.

■

Kan›t 8. limn$%! Hn = H ve H < % oldu¤unu
varsayal›m. Bu durumda, (Hn)n≥1 dizisi s›n›rl› bir
dizi olmal›d›r. Oysa, her n do¤al say›s› için,

■

Kan›t 6. H = 1+ 1/2 + 1/3 +
toplam›n›n terimlerini afla¤›daki flekilde gruplayal›m:
olur. Yani, (Hn)n≥1 dizisi s›n›rl› de¤ildir.
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Kan›t 9. Bu kan›t, her x & 0 için iyi bilinen
ex > 1 + x
eflitsizli¤ine dayan›yor.

yani
eHn > n + 1
eflitsizli¤inden,
Hn > ln (n + 1)
bulunur. Dolay›s›yla, (Hn)n dizisi s›n›rl› de¤ildir.■

Yani,

fiimdi de geometrik seri yard›m›yla bir kan›t
verelim.
elde edilir ve böylece (Hn)n dizisinin s›n›rl› olmad›¤› görülür.
■

Kan›t 10.

S›radaki iki kan›t Bernoulli kardefllere atfedilmektedir.
Kan›t 12. Her k ≥ 2 tamsay›s› için

ve buradan da

elde edilir. O halde,

Herhangi pozitif k de¤eri için do¤ru olan bu
eflitsizlik, harmonik dizinin s›n›rl› olmad›¤›n›, do■
lay›s›yla yak›nsak olmad›¤›n› gösterir.

olur ve bu da sonucu bir defa daha kan›tlar.

■

Kan›t 13. Bu kan›tta,

Kan›t 11. Bu kan›t, iyi bilinen

sonsuz toplamlar› için “teleskopik formül” kullan›lacakt›r:

eflitsizli¤ine dayanmaktad›r. Oldukça kolay bir hesap yapal›m:
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Bu kadar farkl› kan›tlar verilirken, “Fibonacci
ç›lg›nlar›” bofl durur mu? S›radaki kan›t bu meflhur diziye dayanmaktad›r.
Kan›t 16. ‹yi bilindi¤i üzere, Fibonacci dizisi,
F0 = 1, F1 = 1 ve n ≥ 1 için
Fn+1 = Fn + Fn"1
formülüyle tan›mlanmaktad›r. Fibonacci dizisinin
ard›fl›k terimlerinin oranlar›n›n limiti, yani,

fiimdi H = 1 + 1/2 + 1/3 +
serisinin yak›nsak oldu¤unu varsayarak, flunlar› yazabiliriz:

“alt›n oran” ismiyle meflhur olan bir say›d›r. Bu limitten yola ç›karak,

elde edilir. fiimdi,

Yani, H = 1 + H çeliflkisi elde edilir.

■

Kan›t 14. Bu kan›t, Kan›t 9 ile çok benzerdir ve
0 & x > "1 için do¤ru olan x > ln (1 + x) eflitsizli¤ine dayanmaktad›r.

eflitsizli¤inden, Hn > ln (n + 1) elde edilir.

■

Kan›t 15. Herhangi bir k do¤al say›s› için
ifadesinde, en son yaz›lan serinin genel teriminin limiti
oldu¤unu gösterirsek, buradan elbette

oldu¤undan,

serisinin ›raksakl›¤› ç›kar. Bir önceki kan›tta söz etti¤imiz x > ln (1 + x) eflitsizli¤ini burada da kullanaca¤›z.

serisi sonsuza ›raksar. Dolay›s›yla,

serisi de ›raksakt›r.

■

Kan›t 17. Yine, H = 1 + 1/2 + 1/3 +
serisinin yak›nsak oldu¤unu varsayal›m. O halde,
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Baflka Kan›tlar (Balyozla sivrisinek öldürmek)
H = 1 + 1/2 + 1/3 +
serisinin ›raksakl›¤› afla¤›daki teoremlerden de dolayl› olarak elde edilebilir.
Teorem 1 (Cauchy). (an)n≥1, pozitif say›lardan
oluflan artmayan bir dizi olsun. Bu durumda,

serisinin yak›nsakl›¤› için gerek ve yeter koflul,

serisinin yak›nsakl›¤›d›r.
Buradan, H < 2 ç›kar. Oysa, serinin ilk dört teriminin toplam› 2’den büyüktür.
■

Teorem 2 (Cauchy). (an)n≥1, pozitif say›lardan
oluflan azalan bir dizi olsun. E¤er

Kan›t 18. fiimdi de matemati¤in en temel kan›t
yöntemlerinden birisi olan tümevar›m› kullanarak,
her n ' için

yak›nsak ise, limn$% nan = 0 olmal›d›r.
Teorem 3 (Cesàro). Afla¤›daki seri

oldu¤unu gösterelim.
n = 1 için, 1 > ln 2 eflitsizli¤i do¤rudur. Eflitsizli¤in bir n için do¤rulu¤unu varsayarak, n + 1 için kan›tlayal›m. Varsay›mdan,

bir S say›s›na yak›nsak olsun. O halde,

tan›m›yla,
olur. O halde,
dizisi de S ’ye yak›nsar.
oldu¤unu gösterirsek tümevar›m ad›m›n› kan›tlam›fl oluruz.

Teorem 4. (an)n pozitif say›lar›n bir dizisi olsun.

eflitsizli¤i

serisinin yak›nsak olmas› için gerek ve yeter koflul,

eflitsizli¤ine denktir. Yani

sonsuz çarp›m›n›n yak›nsak olmas›d›r.

oldu¤u gösterilmelidir. Bu ise

Yukar›da verilen teoremlerde an = 1/n al›n›rsa,
harmonik serinin ›raksakl›¤› ç›kar.
Teorem 5 (Cauchy). x ≥ 1 için tan›mlanm›fl
ƒ(x) fonksiyonu, pozitif ve monoton azalan olsun.

eflitsizli¤ine denktir.
Sonuncu eflitsizlik iyi bilinen temel bir eflitsizlik
olup

serisinin yak›nsak olmas› için gerek ve yeter koflul,
dizisinin artarak e say›s›na yak›nsamas› gerçe¤ine
dayan›r.

formülüyle tan›mlanm›fl dizinin s›n›rl› olmas›d›r.

36

Matematik Dünyas›, 2012-I

Teorem 7 (Erdös). Asal say›lar›n terslerinin
toplam›, yani

Bu son teoremde ƒ(t) = 1/t al›n›rsa,

oldu¤u ve dolay›s›yla,
serisi sonsuzdur.
Bu teoremden, aç›k bir flekilde,

serisinin ›raksad›¤› ç›kar.
Teorem 6 (Abel). Afla¤›daki seri

toplam›n›n da sonsuz olmas› gerekti¤i ç›kar.
yak›nsak ise,

Not: Yukar›daki teorem daha önce Euler taraf›ndan kan›tlanm›flt›r. Ancak, Euler kendi kan›t›nda

fonksiyonu 0 ≤ r ≤ 1 aral›¤›nda süreklidir ve dolay›s›yla,

serisinin ›raksakl›¤›n› kullanm›fl, Erdös ise kan›t›nda harmonik serinin ›raksakl›¤›ndan yararlanmam›flt›r. Elbette, bu kadar önemli ve zor kan›t› olan
bir teoremi

sa¤lan›r.
Harmonik serinin ›raksak oldu¤unu kan›tlamak için Abel’in bu teoreminin nas›l kullanaca¤›m›z› gösterelim.

serisinin ›raksakl›¤›n› göstermek için kullanmak,
balyozla de¤il, tankla topla sivrisinek öldürmeye
benzer.
Son söz yerine
Harmonik serinin sonsuza ›raksad›¤›n›, matematikten uzak olanlar› bile ikna edecek kadar çok
say›da “maddi delil” kullanarak kan›tlad›k. Bir
sosyal bilimci arkadafl›m, Pisagor teoreminin
300’den fazla kan›t›n›n oldu¤unu ve “Pisagor fanatikleri” taraf›ndan hala da yeni kan›tlar arand›¤›n› duyunca, “Elde bu kadar maddi delil varken,
o teoremin do¤rulu¤una flüphe eden insanlar›n akl›na flaflar›m” demiflti. Yukar›da da bahsetti¤imiz
gibi, bir teoremin birden fazla kan›t›n›n olmas›,
onun “daha güvenilir” teorem olmas› anlam›na
gelmez. Asl›nda, bir kan›t yeter (ve bazen artar bile...) Fakat, bir teoreme farkl› kan›tlar›n bulunmas›, matematikçiler aras›nda her zaman takdirle karfl›lanm›flt›r. Çünkü, “farkl› zevklere hitap etme” d›fl›nda, bazen kan›tta kullan›lan yöntem, teoremin
kendisinden daha önemli olur!
Serilerle yeni tan›flan ö¤rencilerin kafas›nda
flöyle bir soru oluflmas› beklenir: genel terimi
1/n’den daha h›zl› s›f›ra giden, ama yine de ›raksak
olan pozitif terimli seri(ler) var m›d›r?
Bu sorunun yan›t›n›n “evet” oldu¤unu afla¤›daki örneklerle söyleyebiliriz:

serisi yak›nsak olursa, Abel teoremine göre,

fonksiyonu için

sonlu olmal›d›r. fiimdi, 0 ≤ t < 1 için

eflitli¤inin her iki yan›n›, x < 1 olmak üzere, [0, x]
aral›¤›nda integrallersek,

elde edilir. E¤er

serisi yak›nsak olsayd›, Abel teoremine göre,

sonlu bir say› olmak zorundayd›. Oysa, bu limit
sonsuzdur.
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basamakl› her n say›s› için
10k"1 ≤ n < 10k
eflitsizlikleri sa¤land›¤›ndan, bu n’ler için

Afla¤›daki teorem bu tip örnekleri kurman›n bir
yolunu göstermektedir.
Teorem 8: Her n için an > 0 ve

›raksak olsun. O halde,
Sn = a1 + a2 +
tan›m›yla,

olur. O halde,

+ an
yani,

serisi de ›raksakt›r.
olur. ♠
Teorem, esas›nda flunu söylüyor: Pozitif terimli ve ›raksak herhangi bir seri verildi¤inde, terimleri s›f›ra daha h›zl› giden ve yine de ›raksak olan yeni bir bir seri kurulabilir. (Bu teoremin kan›t›n›, örne¤in [6] kayna¤›nda bulabilirsiniz.)
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Yaz›m›z›n sonunda, harmonik seri ile ilintili
olan ilginç bir problem çözelim.
Problem. Do¤al say›lar›n öyle bir A altkümesini
alal›m ki, bu altkümedeki say›lar›n yaz›l›m›nda bir
rakam (örne¤in 7) hiç kullan›lmas›n. O halde,

serisi yak›nsak m›, yoksa, ›raksak m›d›r?
Çözüm: Bu serinin yak›nsak olup, toplam›n›n
da 90’dan küçük oldu¤unu gösterelim. Yaz›l›m›nda hiç 7 bulunmayan k basamakl› say›lar say›s›
8(9k"1
dir, dolay›s›yla 9k’dan küçüktür. Di¤er yandan, k
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