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x 3+ y 2= z 2

Ah Bir Asal
Bulsam!

Elinize kareli bir ka¤›t al›n. Kâ¤›d›n hem enine hem
boyuna en az 41 karesi olsun ama. Sayfan›n en ortas›ndaki kareyi bulun. Kolay bu; yukar›dan aﬂa¤› ve
sa¤dan sola 21. sat›r ve sütunun kesiﬂim noktas›. Bu
kareye 41 yaz›n. Sonra sa¤›ndaki kareye 42, 42'nin
üstündeki kareye 43, onun soluna 44, bir sola 45,
45'in alt›na 46, 46’n›n alt›na 47. ﬁimdi tekrar sa¤a
dönelim. Kafan›z kar›ﬂmas›n, merkeze yazd›¤›m 41'in
çevresinde saat yönünün tersine, say›lar› sarmal
biçimde s›rayla yaz›yoruz. Sabr›n›z ne kadar bilemem
ama, 41 say›s›ndan 20 sa¤a 19 sola gidene kadar
devam edin. Ben de sabredemedim asl›nda. Ama birileri sabretmiﬂ. Daire içine al›nm›ﬂ say›lara bak›n;
bunlar asal say›lar.
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Köﬂegene Bak›n, ‹lginç De¤il mi?
1963 senesinde Stanislaw Ulam, s›k›c› bir seminerde
otururken, kareli defterine 1'den baﬂlayarak say›lar›
sipiral biçimde yazmaya baﬂlad›. Sonra da içlerinden
asal olanlar› daire içine ald›.
Say›lara tak›lmay› sevenlerimizin ço¤u asal say›lar taraf›ndan büyülenirler. Sözü getirece¤im yer de bu.
Asla vazgeçilmez olan tutku, asal say›lar› veren bir
formül bulma sevdas›d›r.
‹lk verdi¤im spiralde, köﬂegendeki say›lar, Euler'in asal
üreten p(x)=x2-x+41 polinomunun üretti¤i asal say›lar.
Orada tam 40 tane asal say› var. x=1 verirseniz p(1)=41,
p(2)=43, p(3)=47, p(4)=53... p(11)=151 ...p(38)=1447,
p(39)=1523, p(40)=1601. Buraya kadar hep asal geldik. Ama p(41)=1681=41.41 asal de¤il.
Bütün bu sevimli spirale ve say›lar›n 40'a kadar
ﬂaﬂmadan gitmesine ra¤men, büyük matematikçi
Euler'in formülü 41'de bileﬂik say›ya tosluyor. Zaten formüle bakt›¤›m›z anda x=41'in sorun yarataca¤› görülüyor.
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Euler'den önce asal say› türeten bir formül bulmay›
kafaya takm›ﬂ büyük matematikçiler epeyce çok. 17.
yüzy›la kadar 2n-1 yap›s›ndaki say›lar›n, n asal ise, asal
oldu¤u san›l›yordu. 211-1=2047 say›s›n›n asal olmad›¤›n› göstermek, 1536'da Hudalricus Regius'a nasip
oldu. Demek ki, say›lar biraz büyüyünce onlar›
çarpanlara ay›rmak, çok s›k›nt›l› bir iﬂmiﬂ eskiden. Hesap makinelerini b›rak›n, Hint-Arap say› sistemi bile
do¤ru dürüst bilinmiyor Avrupa'da.
Fermat'n›n ça¤daﬂ› Mersenne, asal say›lar›n büyüsüne kap›lm›ﬂ bir keﬂiﬂti. 2n-1 yap›s›ndaki say›lar›n
sadece n = 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127 ve
257 için asal oldu¤unu, 258'den küçük di¤er bütün n'ler için bileﬂik say› verdi¤ini ileri sürdü. Ancak
bugün biliyoruz ki, do¤ru liste n = 2, 3, 5, 7, 13,
17, 19, 31, 61, 89, 107 ve 127. ﬂeklinde. Anlay›n















Bu mektubumda Bilim ve Teknik Dergisi’nin 479. say›s›ndaki
kuzgun paradoksu hakk›nda düﬂündüklerimi sizlerle paylaﬂmak
istiyorum. “Bütün kuzgunlar siyaht›r” önermesi ile “siyah olmayanlar›n hiçbiri kuzgun de¤ildir” önermesinin ayn› ﬂey olmad›¤›n› düﬂünüyorum. “Siyah olmayanlar›n hiçbiri kuzgun de¤ildir” önermesi “bütün kuzgunlar siyaht›r” önermesini do¤rular
niteliktedir. Lakin bu iki önermenin, birbirini do¤rular nitelikte
olmas› her ikisinin ayn› ﬂey olmas›n› gerektirmez. Bunun yan›nda, “siyah olmayanlar›n hiçbiri kuzgun de¤ildir” önermesi “bütün siyahlar kuzgundur” önermesiyle tamam›yla eﬂtir ki, bu
önermenin de “bütün kuzgunlar siyaht›r” önermesiyle ayn› ﬂey
olmad›¤› aç›kça görülmektedir. Zira bütün siyahlar›n kuzgun olmas›, siyah olmayanlar›n kuzgun olmayaca¤›n› gerekli k›larken,
bütün kuzgunlar›n siyah olmas› siyah olupda kuzgun olmayan
ﬂeylerin olmamas› anlam›na gelmez. Dolay›s›yla da bu önermeye göre kuzgun gözlemiﬂ olmak siyah kuzgun gözlemiﬂ olmakla ayn› ﬂeydir. Çünkü tüm kuzgunlar siyaht›r. Ancak siyah birﬂey
gözlemlemiﬂ olmakla kuzgun (siyah kuzgun) gözlemlemiﬂ olmak farkl› ﬂeylerdir. Nitekim siyah olupda kuzgun olmayan ﬂeyleri gözlemlemiﬂ olmak olas›d›r. Buradan siyah olmayan bir ﬂeyi gözlemlemiﬂ olman›n bütün kuzgunlar›n siyah olmas›yla aras›nda bir iliﬂki olmad›¤›n›n söylenmesi son derece ola¤an.
Bu denli okunmaya de¤er bir dergiyi bilim merakl›lar›na sundu¤unuz için sizlere minnettar›m.
sayg›lar›mla

Y›ld›z Tak›m›

bugün nas›l bir rahata kavuﬂmuﬂuz say›larla oynayabilme aç›s›ndan. Mersenne'in listesindeki hatalara ra¤men, 2n-1 yap›s›ndaki say›lara Mersenne Asallar› demek adet oldu.
Bunlar› anlatmam›n nedeni var. Web sitemizdeki “Bir
Buluﬂum Var” köﬂesine sürekli asal say› üreten polinomlar gönderiliyor. Ço¤u ne yaz›k ki ilk 10 say›ya
bile dayanmadan bileﬂik say› üretiyor. Bunu do¤al
karﬂ›l›yorum. Ne kadar çekici; neredeyse matematik
tarihiyle denk bir geçmiﬂe sahip, çözülememiﬂ asal
türetme iﬂini çözmek!
‹ﬂte böyle. Asal say› üreten polinomlara kafan›z› takacaksan›z, denize atlamadan, suyun s›cakl›¤› hakk›nda küçük bir ipucu: Ayak baﬂparma¤›n› suya sokal›m istedim.
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Okuyucu Mektubu
Merhabalar, Dicle Üniversitesi Matematik Ö¤retmenli¤i 2. s›n›f
ö¤rencisiyim. Bilim ve Teknik Dergisi’ni f›rsat buldukça okurdum. Son zamanlardaysa elimden düﬂürmez hale geldim. Ülkemizde, bilime olan ilgiyi ve bilim alan›ndaki çal›ﬂmalar› yetersiz
buluyorum. Bununla birlikte bu eksikliklerin sizler sayesinde giderildi¤ine ve sizlerden istifade edenler sayesinde de bu alanda büyük geliﬂmelerin sergilenece¤ine inan›yorum.



Yazar›n Yan›t›
Size kat›lam›yorum.
Önce sembolik mant›k kural›n› tekrarlayal›m:
P→Q≡Q'→P'
Önermelerimizi yazal›m:
P= kuzgun
Q=siyah
P'=kuzgun de¤il
Q'=siyah de¤il.
Kuzgun ise siyaht›r≡siyah de¤il ise kuzgun de¤ildir.
San›r›m buraya kadar anlaﬂ›r›z.
Sorun nerede?
Bütün kuzgunlar siyaht›r ile kuzgun ise siyaht›r eﬂ de¤il mi?
Siyah de¤il ise kuzgun de¤ildir ile siyah olmayanlar›n hiçbirisi kuzgun de¤ildir aras›nda fark var m›?
Sonuncuyu, bütün siyah olmayanlar kuzgun de¤ildir olarak da
söyleyebiliriz. Türkçe söyleyiﬂte eﬂit.
ﬁimdi siz siyah olmayanlar›n hiçbiri kuzgun de¤ildir önermesinin
tersinin, bütün siyahlar kuzgundur oldu¤unu ileri sürüyor durumundas›n›z. Bunu sembolik olarak yazarsak:
p=bütün siyahlar
q= kuzgun
p'= baz› siyah olmayanlar
q'=kuzgun de¤ildir.
q'→p' önermesi, baz› siyah olmayanlar kuzgun de¤ildir ﬂeklini almal›d›r.
Özetle: bütün siyahlar kuzgun ise, baz› kuzgunlar›n baﬂka renk olmas› mümkündür. Kuzgunlar›n rengine de¤il, siyah renge s›n›r
koydunuz. O halde siyah olmayanlar›n baz›lar› kuzgun baz›lar›
baﬂka bir ﬂey olacakt›r. “Bütün siyahlar›n kuzgun olmas›, siyah olmayanlar›n kuzgun olamayaca¤›n› gerekli k›larken” tümcesi hatal›. Bütün siyahlar›n kuzgun olmas›, siyah olmayanlar›n hem kuzgun hem de baﬂka ﬂeylerden meydana geldi¤ini söylemiﬂ olur.
Burada sembolik olarak p→q ≡p'→q' iddias›ndas›n›z. Bunun hatal› oldu¤u aﬂikar.
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