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Dergimizde bu ay yepyeni bir bölüme baﬂlaman›n heyecan› içindeyiz. Bu sayfada, matematik sorular›n›n yan›nda matematik
tarihinin ilgi çekici olaylar›n›, bilinmeyenlerini ve ünlülerini de bulacaks›n›z. Hepinizi Matematik Kulesi’ne davet ediyoruz.
Surlar›m›z o kadar güçlüdür ki bu kuleye ad›m att›¤›n›z andan itibaren mant›ks›zl›¤›n, ba¤nazl›¤›n ve cehaletin kötü
gücünden korundu¤unuzu derinden hissedeceksiniz. Kulenin merdivenlerinden gö¤e do¤ru yükseldi¤inizdeyse beyninizin
daha uzaklar› görebildi¤ini fark edeceksiniz.

Ne Kadar Esnek?
Bir dikdörtgenin esnekli¤i, uzun kenar›n›n k›sa kenar›na oran› olarak tan›mlan›r. Örnek olarak bu tan›ma göre karenin
esnekli¤i 1’dir.

üç önemli matematik say›s›d›r.
Tüm uygarl›klar bu say›lar üzerinde durmuﬂtur
ve ne tuhaf bir iliﬂkidir ki bu üç say› birbirine ba¤l›d›r. eiΠ ‘nin hangi de¤ere eﬂit oldu¤unu biliyor musunuz?

Sihirli Matematik

Bir B dikdörtgeni alal›m ve her köﬂesi baﬂka bir
A dikdörtgeninin farkl› kenarlar›na gelecek ﬂekilde
içine yerleﬂtirelim. Buna göre B dikdörtgeninin esnekli¤inin A dikdörtgeninden az olamayaca¤›n› ispatlayabilir misiniz?

Matemati¤in öyle güzel bir sihri vard›r ki, bazen
çözümü imkans›z gözüken problemler basite indirgenerek kolayl›kla çözülebilir. Örne¤in dizileri ele
alal›m. Bir an dizisindeki iliﬂki ﬂu ﬂekilde tan›mlan›yor:
a1 = 1776, a2 = 1999, an+2 = (an+1 + 1) / an
Matemati¤in sihrini kullanarak a2002’nin de¤erini bulabilir misiniz?

Daha Az Olamaz!

‹lginç Bir Ba¤›nt›

x . 2y + y . 2-x > x + y eﬂitsizli¤inin x >1 ve y >1
ﬂartlar›nda do¤ru oldu¤unu ispatlay›n›z. Size bir ipucu: Problemi bir fonksiyon olarak ele al›p fonksiyonun artan özelli¤ini incelerseniz sorunun hiç de zor
olmad›¤›n› göreceksiniz.

Bir üçgenin tamsay› olan kenarlar›na x, y ve z diyelim. Yüksekliklerden birinin di¤er iki kenar›n toplam›na eﬂit oldu¤u bilindi¤ine göre x2 + y2 + z2 ‘nin
bir tamsay›n›n karesi oldu¤unu gösteriniz.

Matemati¤in ﬁaﬂ›rtan Yüzü
Pick Teoremi

Say›lar›n Kral›, Krallar›n Say›s›
e, Π ve i (eksi birin karekökü) de¤iﬂik tarihlerde birbirinden habersiz büyük beyinlerce bulunmuﬂ

Bu yaz›y› okuduktan sonra kendinize, her türlü
çokgenin alan›n› hesaplayan bir hesap makinesi yapabileceksiniz. Üstelik gerekli malzemelerimiz ne dirençler ne de karmakar›ﬂ›k çipler! ‹htiyac›m›z olan
bir tahta levha, biraz çivi, ip ve tabii ki matematik.

Robert Langlands ‹stanbul’dayd›
Geçen say›da Y›ld›z Üniversitesi Bilim Kulübü
üyesi Özgür Ateﬂ’in haberinde k›saca belirtildi¤i
gibi, Princeton ‹leri Araﬂt›rmalar Enstitüsünde
(Institute for Advanced Study, IAS) Hermann
Weyl profesörü olan Robert Langlands Haziran
ay›nda Y›ld›z Üniversitesinde matematikte e¤rilik
kavram›n›n kökenleri, tarihçesi ve fizi¤e giriﬂi
hakk›nda haz›rlamakta oldu¤u bir dizi konferans›n ilk beﬂ tanesini Türkçe olarak verdi. Konferanslar›n Y›ld›z Teknik Üniversitesi’ndeki organizasyonu Dr. Meral Tosun taraf›ndan yap›ld›. Profesör Langlands bu sene antik Yunan matemati¤i
ve özellikle Öklid üzerinde yo¤unlaﬂt›; önümüzdeki senelerde e¤rilik temas›na Descartes, Gauss,
Riemann ve Einstein’›n yapt›¤› katk›lar› anlatarak
bu konferanslara devam etmeyi planl›yor. Bu dahilerin fikirlerinin birbirleri ile iliﬂkilerine ve ayr›ca içinde yetiﬂtikleri sosyal-kültürel ortamla etkileﬂimlerine yap›lan vurgu da konuﬂmalara matematikle s›n›rl› kalmayan bir zenginlik veriyor.
IAS baﬂta Einstein olmak üzere, Nazi hakimiyetinden kaçan en önde gelen Avrupal› bilim
adamlar›n› ö¤retim yükümlülüklerinin olmayaca¤›, kendilerini tamamen dünyevi kayg›lardan
ar›nd›rarak araﬂt›rmalar›na verebilecekleri bir çat› alt›nda toplamak amac›yla kuruldu. Burada faaliyet gösteren H. Weyl, K. Gödel, J. von Neumann, A. Weil, W. Pauli, T. D. Lee, C. N. Yang,
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F. Dyson ve R. Oppenheimer gibi bilim devleri sayesinde IAS’den ‘bilim dünyas›n›n tanr›lar›n›n
buluﬂtu¤u bir Olimpos da¤›’ olarak bahsedilir oldu. ﬁu anda da Einstein’›n ofisinde Prof. Langlands’›n oturdu¤unu belirtmeden geçmeyelimher ne kadar Langlands bu tan›mlama yerine
‘ﬁimdi kulland›¤›m ofiste daha önceleri Einstein
oturmuﬂ’ demeyi tercih ediyorsa da.
Matematiksel Fizikteki katk›lar›n› bu yaz› için
bir yana b›rak›rsak, Langlands’in bilimsel ﬂöhreti büyük ölçüde kendi ad›yla an›lan programdan
kaynaklan›yor. Bu programa ‘Matemati¤in Büyük Birleﬂtirici Teorisi’ olarak bak›l›yor, zira
Langlands’in önerdi¤i iliﬂkiler a¤›, say›lar teorisi,
cebirde Galois teorisi, analizde otomorfik formlar,
kompakt olmayan Lie gruplar›nda sonsuz boyutlu temsiller aras›nda derin ba¤lant›lar› ortaya koyuyor. Programdaki beklentilerin do¤rulu¤u
hakk›nda matematik camias›nda herhangi bir
ﬂüphe yok, hatta baz› matematikçiler mesela
Drinfeld) bunu geometrik yönde geniﬂletmeyi bile düﬂünüyorlar. Buna karﬂ›l›k, bu ba¤lant›lar›n
do¤rulu¤unun birer birer ispat edilmesi, belli ki
birçok birinci s›n›f matematikçiyi çok uzun süre
meﬂgul edecek. Andrew Wiles’›n Fermat’n›n son
teoremini ispatlamas›, eliptik e¤rilerle modüler
formlar› iliﬂkilendiren Taniyama-Shimura konjektürünün (ispat edilmemiﬂ, fakat do¤rulu¤undan

1899 y›l›nda George Pick taraf›ndan keﬂfedilmiﬂ
"çivilerle alan hesab›" yöntemine matematik literatüründe "Pick Teoremi" ad›yla rastl›yoruz. Örnek
olarak 24x24cm’lik bir karenin s›¤abilece¤i bir tahta levha alal›m ve karenin içine 2 cm aral›klarla yatay ve dikey çizgiler çizelim. Daha sonra bu çizgilerin kesiﬂti¤i her noktaya bir çivi çakal›m. Sonuçta
büyük karemiz içinde oluﬂan her küçük 2x2cm’lik
karelerin köﬂelerinde çiviler bulunacak. ﬁimdi de elimize bir ip ya da lastik parças› alal›m ve
levha üzerinde istedi¤imiz üçgeni, dörtgeni veya çokgeni
oluﬂtural›m.
Örne¤in, oluﬂturdu¤umuz çokgen
yandaki gibi olsun.
K›rm›z›
noktalar
çokgenin s›n›rlar›ndaki, mavi noktalar
sa çokgenin içinde
kalan çivileri temsil ediyor. Hesap makinemiz ile alan› hesaplamak için geriye sadece küçük bir matematiksel iﬂlem kald›:
I = çokgenin içindeki çivi say›s›
S = çokgenin s›n›rlar›ndaki çivi say›s› ise;
ALAN =
Bu durumda yukar›daki çokgenin alan›
31 + 15/2 - 1 = 37,5 ‘dir. Hesap makinenizin
h›z› ne kadar da ﬂaﬂ›rt›c› öyle de¤il mi?
pek ﬂüphe edilmeyen bir matematiksel önerme)
ispatlanmas›na dayan›yordu, bu konjektür ise
Langlands program›ndaki birçok benzer önermeden sadece bir tanesi. N›tekim 1996 Wolf ödülü
bu sebeple Wiles ve Langlands aras›nda paylaﬂt›r›ld›. 2002 Field Madalyas› da program›n bir baﬂka ad›m›n› do¤rulad›¤› için L. Lafforgue’a verildi.
Okuyucu art›k hakl› olarak bu matematikçinin Türkiye ve Türkçe ile ilgisinin nereden kaynakland›¤›n› merak edebilir. Bunun sebebi, Prof.
Langlands’in 1967-68 ders y›l›n› Orta Do¤u Teknik Üniversitesinde ders vererek geçirmiﬂ ve bu
arada da Türkçe ö¤renmiﬂ olmas›. Kendi ifadesiyle, Türkçe bilgisini yitirmek istemiyor ve lisan
ilerletme yöntemi olarak o dilde Matematik konuﬂmalar› yapmay› verimli buluyor; zira ‘dinleyiciler insan›n sözünü kesemiyorlar ve uzun bir süre bildi¤iniz bir konuda konuﬂma talimi yapabiliyorsunuz’. Dinleyicileri ‘Ya sab›r çekmeye ihtiyac›n›z olabilir’ diye önceden uyar›yor.
Konuﬂmalara kat›lm›ﬂ biri olarak bu ihtiyac› ﬂahsen duymad›¤›m›, tersine Pisagor’un bir ﬂaman m›,
yoksa modern matematikçilerin gerçek anlamda bir
atas› say›l›p say›lamayaca¤›, e¤rili¤in pozitif veya negatif olmas› durumunda Öklid’in zincirleme önerilerinin nas›l etkilenece¤i ve baﬂka birçok ilginç noktada ayd›nland›¤›m› ifade edebilirim. Genç-yaﬂl› ilgilenen matematikçilere ve merakl›lara tavsiyem dizinin
devam›n› (ilan› yap›lacak) kaç›rmamalar›.
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