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Bilenlerimiz vard›r muhakkak, Semerkant'ta  fiah-› Zinde diye bir tepe var. Bu te-
pe bir an›t mezarlar bölgesi. Bizim Eyüp Camii'nin çevresindeki türbeler gibi. Ora-
ya dimdik, uzun bir beton merdivenle t›rman›yorsunuz. Sanki Eyüp Camii'nden, Pi-
yer Loti'ye merdiven yap›lm›fl gbi düflünün. Rehber, rehberin Türkçe tercüman›, iki
kifli de biz. Oflaya puflaya tepeye ulafl›nca, geriye do¤ru bak›p, bu merdivenlerin
kaç basamak oldu¤unu sordum. Arkadafl›m (lakab›: Korsan) “Ben saymay› dene-
dim ama flafl›rd›m. Fakat kesinlikle 5'in kat›yd›” dedi. Tercüman›m›z saymad›¤›n›,
ama merdivenlerin sahanl›klarla bölünmüfl oldu¤unu, sahanl›klar aras›nda da tam
7 basamak oldu¤unu söyledi. En ilginciyse rehberimizden geldi: Birkaç y›l önce bir
ö¤renci grubunun ziyareti s›ras›nda çocuklar›n dönüflte bir oyun oynad›klar›n›,
her üç basamakta bir ö¤renci durdu¤unu ve bir otobüs dolusu ö¤rencinin, say›ca
basamaklara denk geldi¤ini söyledi.
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Korsan matematik hastas›d›r. Hemen “OKEK” bu

dedi. Ben,  sürekli yürümekten ve s›caktan iyice ter-

lemifl ve susam›fl, ne o kek ne bu kek duyacak ha-

lim yokken, Korsan bizi her zamanki dünyam›za ge-

ri götürüyordu. “‹fle bak” dedi, “say›lar›n 3'ü de

asal. Sadece yan yana çarpsan merdivenin basa-

mak say›s› ç›kar: 105. Çarp›m 105 ediyor. 105 ba-

samak t›rmanm›fl›z. Biliyor musun 105 say›s›na

ulaflmak için bulabilece¤imiz tek asal çarpanlar kü-

mesi bu; ne rastlant›.” 

Korsan› tan›mazs›n›z. “Matemati¤i tuttu”mu susmak

bilmez.  “Baflka yok mu yani?” dedim. Bu hileli bir

soruydu. Huyunu bilirdim; ifltah› kabar›rd›. “Bir oto-

büse 105 kifli t›k›flt›rabilirsen var. Bu da olur fley de-

¤il. Sana aritmeti¤in temel teoremini hat›rlatmaktan

fleref duyar›m. Hat›rlarsan 2300 y›l önce Öklid,

1’den büyük her tam say›n›n, mutlaka asal say›lar›n

sonlu bir çarp›m› olarak yaz›labilece¤ini gösterdi.

Üstelik bu çarp›m›n ancak bir tane olaca¤›n› da.”

Öklid'i çok sever. “Aksiyomatik matemati¤i ve kan›t

sistemini, yani bugünkü matemati¤i ona borçluyuz”

der hep. Öklid'den önce de matematik vard›, ama

söylenen her fleyin kan›tlanmas›n› sa¤layan aksiyo-

matik temele Öklid taraf›ndan oturtuldu¤u varsay›-

l›r. Damar›na basmak için  “Kim bilir kimin buluflu-

dur, o sadece bir araya toplam›flt›r” diyecek oldum,

laf› a¤z›ma t›kt›: “Bu sözleri ben de duyuyorum. Ba-

z›lar› do¤ru da. Ama Öklid olmasayd› Aritmeti¤in

Temel Teoremi'ni kim ve ne zaman ispatlard› aca-

ba?”. Korsan'›n Öklid tutkusu öyledir ki, Öklid’in öm-

rünü geçirdi¤i ve 13 Ciltlik “Elemanlar” kitab›n› yaz-

d›¤› ‹skenderiye'yi görmek için, yaz›n s›ca¤›nda bizi

M›s›r'a sürüklemiflti. Oysa Öklid'in içine kapan›p bir

ömür çal›flt›¤› ünlü ‹skenderiye Kütüphanesi kaç kez

yak›lm›fl, ne kütüphaneden ne de kitaplardan eser

kalm›flt›. Ben de Öklid sever oldu¤um ve kendisini

hakl› buldu¤um için laf› uzatmad›m.  

“Dikkatini çekerim, say› 1'den büyük olmal› çünkü

1 = 1 x 1 = 1 x 1 x 1 = 1 x 1 x 1 x 1 = ... olabiliyor.

O nedenle zaten asal say›lmaz. ‹kincisi, çarp›mdaki

her say› asald›r. Örne¤in, 105,3 x 5 x 7 olarak ya-

z›l›r. Bunun d›fl›nda bir çarp›m yazarsak, o zaman

say›lardan en az bir tanasinin bileflik oldu¤unu gös-

terebiliriz. Yani her say›y› asal çarpanlar›na ay›rabi-

liriz. OBEB, OKEK hesaplar›n› hat›rla. Acaba asal

çarpanlara ay›ramayabilir miyiz diye hiç düflünmü-

yoruz, çünkü s›rt›m›z› Temel Teoreme dayam›fl du-

rumday›z. Bir de, bu çarpanlar›n mutlaka sonlu sa-

y›da olaca¤›n› biliyoruz.  Ama hepsinden önemlisi,

bu çarpanlardan yaln›zca bir tane var. Bunu ak›l-

dan hiç ç›karmamak laz›m. Demek istedi¤imi flöyle

aç›klayay›m: Çift say›lardan oluflan do¤al say›lar›n

alt kümesini düflünelim. 2, 4, 6, 8,.. Bu kümede bir

de asal say› tarif edelim. 2 çift say›n›n çarp›m› ola-

rak yaz›lamayan say›lara “çift-asal›” diyelim. O za-

man 2, 6, 10, 14, 18, 22,..  gibi say›lar çift-asal›d›r-

lar. Görülece¤i gibi, örne¤in 36 say›s› 6 x 6 = 2 x

18 olarak iki ayr› flekilde çarpanlar›na ayr›labilir. Bu

hiç de hofl olmaz, OBEB-OKEK hesaplar› kar›fl›r,

dört ifllemde sorunlar ç›kar ve böyle devam eder.

Temel teorem diyorsak ciddiye al, hakikaten temel-

dir!” Bir de ispata kalk›flmas›n diye sustum. 

“Bu Teorem 9. kitab›n 14. önermesidir”.  Hâlâ ora-

dayd›. Gülümsedim. Kendisini de matemati¤i de

bunun için seviyordum. Her zaman yan›mdayd›lar.

Muammer Abal›

Öklid


