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Matematik
Fields Madalyalar›,
Bütünlük Arayanlara
Matematik alan›nda en büyük ödül
olan ve her dört y›lda bir 40 yaﬂ›n alt›ndaki araﬂt›rmac›lara verilen Fields
Madalyalar›, geçti¤imiz ay Beijing’de
(Pekin) Uluslararas› Matematikçiler
Kongresi’nin aç›l›ﬂ töreninde Fransa
‹leri Bilimsel Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden Laurent Lafforgue ile, Princeton Üniversitesi ‹leri Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden Vladimir Voevodsky’e verildi. Geleneksel olarak Field Madalyalar› ile birlikte bilgisayar alan›nda verilen Rolf Nevanlinna Ödülü de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden
(MIT) bilgi kuramc›s› Madhu Sudan’a
verildi. Laffourge (35), Langlands
Program› denen ve 1967’de Princeton’dan Robert Langlands taraf›ndan
matemati¤in farkl› iki dal› aras›ndaki
iliﬂkiyi göstermek için baﬂlat›lan çal›ﬂ-

Hintli Ekipten Kolay
Asal Say›lar Testi
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Asal say›lar, matemati¤in kuzu postuna bürünmüﬂ kurtlar›. ‹lk bak›ﬂta bunlar› saptamak kolay gibi görünüyor.
Alt taraf›, yaln›zca kendilerine ve 1’e
bölünebilen say›lar. Say› birkaç haneli
olunca asal olup olmad›¤›n› kafadan
hesaplayabiliyorsunuz. Birkaç hane
daha koyunca ka¤›t-kalem imdad›n›za
yetiﬂiyor. 9-10 haneli olunca, basit bir
ev bilgisayar› iﬂinizi görür. Peki ama
say›n›n uzunlu¤u binlerce hane tutuyorsa? Art›k bu, süperbilgisayarlar›n
yetki alan›na giriyor. Çünkü, say›y› daha küçük say›lar›n bölüp bölmedi¤ini
kontrol etmek için tüm say›lar› teker
teker denemek gerekiyor. Bu da ina-
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malara katk›s› nedeniyle ödüllendirildi. Langlands, otomorfik biçimlerle,
Galois temsilleri diye tan›nan farkl›
matematik alanlar›n›n asl›nda yak›ndan iliﬂkili oldu¤unu savunmaktayd›.
Otomorfik biçimler, biçimleri çeﬂitli
yollarla de¤iﬂtirilebilen, ancak baﬂlang›çtaki özelliklerini koruyan matematiksel yap›lar. Galois temsilleriyse,
denklem çözümleri aras›ndaki iliﬂkileri
ortaya koyuyor. Lafforgue’ya ödülü
kazand›ran, iki y›l önce fonksiyon
alanlar› denen geniﬂ bir s›n›f yap› için
Langlnads varsay›m›n›n do¤rulu¤unu
kan›tlamas›.
Voevodsky (36) ise madalyas›n›, uzaydaki biçimleri inceleyen topoloji ile,
soyut matematiksel iﬂlemler ve simetrileri inceleyen cebir aras›ndaki iliﬂkileri

ortaya koymas›yla ald›. Daha önce de
matematikçiler, bu iki ayr› alan için
ortak bir dil geliﬂtirmiﬂler, ancak baz›
alanlar birbirleriyle “konuﬂturulamam›ﬂt›”. 1970 y›l›ndaysa matematikçi
John Milnor böyle “iletiﬂimsiz” iki alan›n, Galois kohomolojisi ve K-teorisi
diye bilinen farkl› cinsten yüzeylerin
özelliklerini aç›klayan yollar›n, asl›nda
birbirleriyle ba¤›nt›l› oldu¤unu öngören bir varsay›m geliﬂtirmiﬂti. Milnor
Varsay›m›, Voevodsky onu çözmek
için 1996 y›l›nda özel matematiksel
araçlar geliﬂtirinceye kadar bu alandaki en büyük matematik problemi olarak kald›. Madhu Sudan (36) ise Rolf
Nevanlinna Ödülü’nü, matematiksel ispat kavram› üzerindeki çal›ﬂmalar›yla
ald›. Kabul gören biçimiyle ispat, biri
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n›lmaz uzunlukta zaman al›yor. Son
y›llarda kuramc›lar, bu iﬂi kolaylaﬂt›racak baz› logaritmalar geliﬂtirdiler,
ama bunlar›n gerçekten iﬂe yaray›p
yaramad›¤›n› belirlemek de uzun zaman al›yor.
ﬁimdiyse, Hindistan Teknoloji Enstitüsü’nden üç bilgisayar uzman›, asal say› bilmecesine kesin çözüm getirecek
bir algoritma geliﬂtirmiﬂ bulunuyorlar.
Üstelik çözümün basitli¤i, say› kuramc›lar›na parmak ›s›rtt›r›yor. Alana hakim olan duygu ﬂöyle özetlenebilir:
“Biz bunu ﬂimdiye kadar nas›l göremedik?” Profesör Manindra Agrawal
ile, ö¤rencileri Neeraj Kayal ve Nitin
Saxena’n›n geliﬂtirdikleri yöntem,
asall›k testi için bir “polinomiyel zaman” algoritmas›. Anlam›, N-haneli
herhangi bir say›y› al›p, asal olup ol-
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mad›¤›n› N’nin belli bir üstüyle s›n›rl›
bir iﬂlem zaman› sonunda verebilmesi.
Hint ekibinin geliﬂtirdi¤i algoritmada
bu zaman N12. Polinomiyel zaman, bilgisayar biliminde etkinli¤in ölçütü. ‹ﬂlem süresi polinomiyel zaman› aﬂan
(2N örne¤inde oldu¤u gibi) algoritmalar, en h›zl› bilgisayarlar› bile k›sa süre içinde yavaﬂlat›yor.
Öteki ça¤daﬂ asal say› testleri gibi yeni algoritma da, Frans›z matematikçi
Pierre de Fermat’n›n 17. yüzy›lda keﬂfetti¤i bir say› kuram› olgusuna dayan›yor: E¤er n bir asal say›ysa, an –
a’y›, a‘n›n de¤eri ne olursa olsun, tam
say› olarak bölmesi gerekir. Fermat’n›n testi, bir n say›s›n›n asal olmad›¤›n›, faktörlerini bulmaya gerek
olmaks›z›n kan›tlama olana¤› sa¤l›yor.
Örne¤in, 29 – 2 = 510, 9 taraf›ndan
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ötekine çok kesin ç›kars›nma kurallar›yla ba¤l› bir dizi mant›ki aç›klama.
Aç›klamalar do¤ruysa ve birbirleri
aras›ndaki iliﬂki kurallara uygunsa,
ispat geçerli; de¤ilse, geçersiz oluyor.
Sudan’›n yapt›¤› bu kesin siyah-beyaz
ayr›l›¤›, gri tonlar ekleyerek yumuﬂatmak. Getirdi¤i yeni yaklaﬂ›mla bir
matematikçi, teorik olarak bir ispat›n
do¤ruluk “olas›l›¤›n›” tartabiliyor.
Çünkü Sudan’›n modelinde, geçerli
ispatlar tüm mant›ki aç›klamalar›n
oluﬂturdu¤u bir soyut uzayda gezinen noktalar. Mant›ki aç›klamalar›n
bu soyut uzay›nda da “uzakl›k” kavram›, t›pk› bildi¤imiz geometrik uzaydaki gibi anlam taﬂ›yor. Sudan, mant›ki uzakl›k kavram›n›n, olas› bir ispat›n gerçe¤e ne kadar yak›n ya da
uzak oldu¤unun ölçülmesine
yarayaca¤›n› ilk keﬂfedenlerden. “Bu
yöntemle bir ispat›n kesin do¤ru oldu¤unu, do¤ruya yak›n oldu¤unu ve
yeniden biçimlendirilerek tam do¤ru
haline getirilece¤ini, ya da tamir
kabul etmez biçimde do¤ruluktan
uzak oldu¤unu belirleyebilirsiniz”
diyor. Kavram, otomatik ispat kontrol
ayg›tlar›n› gündeme getirmiyorsa da
Sudan’a bilgisayar biliminin en çetrefil sorunu olan P = NP probleminin
çözümü yolunda ilerleme sa¤lama
olana¤› vermiﬂ.
Science, 23 A¤ustos 2002

tamsay› olarak bölünemiyor. Dolay›s›yla 9, bir asal say› olamaz. Ne
yaz›k ki baz› bileﬂik (asal olmayan)
say›lar da an – a’y› tam say› olarak
(küsurats›z) bölebiliyor. Dolay›s›yla
bilgisayarlarda bu türden “sahte
pozitif” asal say› belirlemelerini
ay›klamak gerek. Bu iﬂi baﬂarmak
için Hintli ekip, Fermat’n›nkinden
biraz daha karmaﬂ›k, ama gene de
oldukça basit bir test geliﬂtirmiﬂ. Algoritma, birkaç basit koﬂulu yerine
getiren say› çiftlerini ar›yor. E¤er
tarama baﬂar›l› sonuç verirse, n
bileﬂik bir say›; sonuç baﬂar›s›zsa,
say› asal . S›nav›n çekici yan›,
taraman›n yaln›zca küçük bir grup
say› için s›n›rland›r›labilmesi.
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Fizik
Borçlu Oldu¤umuz De¤er
(En Az›ndan Bir K›sm›!..)
Atomalt› dünyadaki etkileﬂimleri, yani
atom çekirdekleri içindeki temel parçac›klar› bir arada tutan ﬂiddetli çekirdek kuvvetiyle, çekirdeklerle elektronlar› ba¤lay›p
atomu bir arada tutan, ayn› zananda da
atomlar›n bozunmas›n› sa¤layan elektrozay›f kuvveti, bu kuvvetlerin mekanizmalar›yla arac› parçac›klar› aç›klayan Standart Model, giderek s›klaﬂan s›navlardan
geçerken zorlanmaya baﬂlad›. Model, son
iki s›navdan birini atlatm›ﬂ görünürken,
ikincisinde yarg›çlar s›n›f geçme notunu
vermekte karars›z. Model için iyi haber,
“yük eﬂlenikli¤i” (Charge Parity ya da
CP) ihlali ile ilgili. Son deneylerin sonuçlar›na göre Standart Model bu konuda s›n›f› geçti. CP ihlali, yaﬂam›m›z›, hatta tüm
evreni borçlu oldu¤umuz bir olgu. CP,
k›saca madde parçac›klar›yla, karﬂ›tlar›
olan antimadde ya da karﬂ›madde parçac›klar› aras›nda ters ama eﬂit elektrik
yükleri bulunmas› anlam›na geliyor. Örne¤in, (–) elektrik yüklü elektronun karﬂ›maddesi, (+) elektrik yükü taﬂ›yan pozitron. Madde ve Karﬂ›madde biraraya geldiklerinde birbirlerini yok ediyorlar. Büyük Patlama’da maddeyle karﬂ›maddenin
birlikte ve ayn› miktarda yarat›ld›¤› düﬂünülüyor. Bunlar›n birbirlerini hemen yok
etmesi gerekti¤ine göre, demek ki madde, karﬂ›maddeye galebe çalm›ﬂ ve tüm
evreni oluﬂturan madde, iﬂte bu küçük
art›ktan oluﬂmuﬂ. Bu durumda madde ve
karﬂ›madde aras›ndaki yük eﬂlenikli¤inin
ihlal edilmiﬂ olmas› gerekiyor. Bilimadamlar› da y›llard›r bu ihlalin kan›tlar›n› laboratuvar deneylerinde elde etmeye çal›ﬂmaktayd›lar. Fizikçiler, uzun y›llar maddeyle karﬂ› madde aras›nda bir “ayna simetrisi” bulundu¤una inand›lar. Yani,
elektrik yükleri d›ﬂ›nda parçac›klar›n
özellikleri ayn› olmal›yd›. Yani elektrik
yükü tersine çevrildi¤inde bir pozitronun,
bir elektron gibi davranmas› gerekirdi.
Bu simetri, ﬂiddetli çekirdek etkileﬂimlerinde ve elektromanyetik etkileﬂimde ge-

çerlili¤ini korumakla birlikte, parçac›klar›n bozunmas›na yol açan zay›f etkileﬂimin her zaman bu simetriyi yans›tmad›¤›
gözlendi. 1964’te yap›lan bir deney ilk
kez bu CP ihlalini ortaya koydu. Mezonlar, bir kuarkla, farkl› çeﬂnide bir antikuark›n bir araya gelmesiyle çok k›sa bir
süre için var olabilen parçac›klar. Deneyde, mezonlar›n kaon adl› küçük kütleli
bir türünün, zaman zaman antikaona dönüﬂtü¤ü gözlendi. Ancak bir antikaonun,
kaona dönüﬂmesinin, 500 kez daha serek
gerçekleﬂti¤i de belirlendi. Yani, ayna modelinde öngörüldü¤ünün aksine, madde
yönünde bir e¤ilim bulunuyordu. Ancak,
bu ihlalin kesin ölçüsünün belirlenmesi
için deneylerin, mezonlar›n ölçüme daha
uygun B-mezon denen daha a¤›r bir türüyle tekrarlanmas› gerekiyordu. Bunun
için de ABD’deki Stanford Do¤rusal H›zland›r›c› Merkezi (SLAC) ile, Japonya’daki Yüksek Enerji H›zland›r›c› Araﬂt›rma
Kurumu (KEK)’te elektron ve pozitronlar› çarp›ﬂt›rarak B-mezonu üreten “fabrikalar” oluﬂturuldu ve bunlarla deneyler
baﬂlat›ld›. Deneylerde, B-mezonlar›yla,
karﬂ›parçac›klar› olan anti B-mezonlar›n
(B-bar olarak da adland›r›l›yor) varolduklar› saniyenin trilyonda biri kadar süre
içindeki davran›ﬂlar› aras›ndaki fark inceleniyor. Deneylerin, CP ihlalini do¤rulayan ilk sonuçlar› 2001 y›l›n›n temmuz ay›nda aç›klanm›ﬂt›. Ancak 88 milyon olay› kapsayan üç y›ll›k çal›ﬂmalar›n
sonucu, geçti¤imiz temmuz sonunda
aç›kland›. Sonuç, Standart Model’in öngördü¤ü de¤eri do¤ruluyor: Sine 2 Beta
diye de adland›r›lan CP ihlalinin kesin
de¤eri O,74 ± 0,07. Ancak bu de¤er, tek
baﬂ›na maddenin nas›l karﬂ› maddeye üstün geldi¤ini aç›klam›yor. Araﬂt›rmac›lara
göre “evrende y›ld›zlara, gökadalara ve
canl›lara dönüﬂen bir madde fazlas›n›n
ortaya ç›kmas› için, CP ihlalinin d›ﬂ›nda
baﬂka bir ﬂey daha gerçekleﬂmiﬂ olmal›”.
http://www.slac.stanford.edu/slac/media-info/20020723/sine2b.html
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