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Fasikül dergimizin ikinci sayısıyla
karşınızdayız. Bu seferki sayının çık-
ması uzun zaman aldı, ama içeriğinin
zenginliğiyle bu gecikmeyi telafi ede-
ceğini umuyoruz. Aslında bu derginin ge-
çmişi yedi sene öncesine dayanıyor. 2007
yılında Galatasaray Üniversitesi Mate-
matik Bölümü’nün ilk altı öğrencisi ola-
rak matematik kulübünü kurmuştuk. O
zamanlar, önümüzde bize çok iyi ör-
nek olabilecek Matematik Dünyası der-
gisi vardı. Böylece dergi yayımlama fi-
kri ortaya çıktı. Tabii ki işin içine büyük
hayallerle girdik. Nasıl para toplaya-
bilir ve bu dergiyi bastırabiliriz diye
düşünmeye başladık önce. Daha sonra
baktık ki bu miktarı toplayamayacağız,
cebimizden de veremeyeceğiz ; en iyisi
bölümün bir köşesine asalım ki insan-
lar okusun dedik. Yazdığımız mütevazi
yazıları küçük bölümümüzün bir pano-
sunu kullanarak sergilemeye başladık.
Aynı zamanda her hafta, haftanın so-
rusu başlığı altında aynı panoya bir
soru bırakıyorduk. Gelen geçen şöyle bir
göz atıyor, ya da takılıp uzun uzun
düşünüyordu. Bu da bizi motive et-
meye başladı. Hatta, haftanın sorusu-
nun altına somurtan surat çizen veya
“vallahi siz delisiniz” yazanlar bile bize
ilham kaynağı oldu. Sonraki senelerde
bölümümüz yeni gelen öğrencilerle git-
gide büyümeye başladı. Onlardan gelen
yazılarla dergimizi bu sefer panoda değil,
internet üzerinden çevrimiçi dergi ola-
rak yayımlamaya başladık. Panomuz da
dergimizin reklam panosu olmaya baş-
ladı. Şimdi de ikinci sayımızı yayımlıyo-
ruz. Fasikül, her dile, matematikle ilgili

olabilecek her konuya ve her ulustan in-
sana açık bir dergi. Paylaştığımız ortak
payda ve anlaştığımız en güzel dil : ma-
tematik. Şimdilik naçizane hedefimiz ise
dergimizi bir gün bastırabilecek maddi
desteği bulmak !
Sevgiyle kalın.
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dan online olarak yayımlanmaktadır ve tüm
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Galatasaray Üniversitesi
Matematik Bölümü’ndeki
Etkinlikler ve Haberler

N 2-13 Haziran 2014 tarihleri arasında IPM (İran) ve CAMS (Liban) ile iş-
birliği içerisinde CIMPA/TÜBİTAK/GSU Algebraic Geometry and Number
Theory Yazokulu düzenlendi. Ayrıntılı bilgiye http://math.gsu.edu.tr/

2014agnt.html adresinden ulaşılabilir.

� Bölümümüz dördüncü sınıf öğrencileri tez sunumlarını yapıp mezun oldu-
lar.

N 25 Nisan - 21 Mayıs 2014 tarihleri arasında Fordham Üniversitesi (New
York)’nden Prof. Dr. Ian Morrison Geometric Invariant Theory kısa dersi
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için bölümümüzü ziyaret etti. Notlara ve ayrıntılı bilgiye ulaşmak için :
http://math.gsu.edu.tr/morrison-invariant.html

� Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü Tanıtımı için bölüm öğretim
üyelerimiz ve eski öğrencilerimiz ile toplandık. Burada bölümdeki dersler-
den, yaşanan deneyimlerden ve iş olanakları gibi konulardan bahsedildi. Bu
görüntüleri görmek için http://dailymotion.com/gsumath adresimizi ya
da bölüm internet sitemizin “Liseliler” sekmesini ziyaret edebilirsiniz.

N 10-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Finsler Geometry and Applications
Konferansı Fransız ANR programı desteği ile düzenlendi : http://math.

gsu.edu.tr/2014-finsler.html

� 14 Mart’ta (3.14) bölümümüzün geleneksel ikinci Pi Günü’nü kutladık.
Pi Sayısının en çok basamağını ezberleyen İlker Bıyık adlı öğrencimiz “Pi
Kupası” kazandı.

N 19-23 Mart 2014 tarihleri arasında ikinci Japon Türk Geometri Ortak
konferansı düzenlendi : http://math.gsu.edu.tr/2014-geometry.html.

� Bölüm olarak yılbaşımızı Şahan İzgi adlı öğrencimizin pizzalarıyla kut-
ladık.
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Platon, Kozmoloji ve Matematik
Timaeus’a matematiksel bir bakış

Eski Yunan’da felsefe yapmak için matematik her zaman önemli bir rol
oynamıştır. Sayılar ve özellikle geometri o dönemde felsefenin temel taş-
larından biridir ve evreni anlamak için sık sık geometriye başvurulmuştur.
Matematik zaman zaman felsefedeki problemleri anlamaya yardımcı olurken
bir yandan da başka birtakım felsefi problemlerin doğmasını sağlamıştır.
Örneğin nokta, doğru ve üçgen gibi cisimlerin var olup olmaması, onların
gerçek hayata ne kadar uyduğu ve bizde uyandırdığı güzellik ve estetik duy-
gusu gibi. Hatta bu güzelliğe çok fazla kapılıp mükemmellikten taviz verme-
mek için yalan söyleyen filozoflar ve matematikçiler de olmuştur. 3 Platon
da Timaeus’un ağzından evrenin nasıl oluştuğunu açıklarken geometriden
ve sayılardan yararlanmıştır. Bu yazı Platon’un evrenin oluşumunu açıklar-
ken kullandığı matematiğin açıklığa kavuşturulması ve arkasında yatan daha
başka matematiksel fikirleri ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır. Şimdi bunu
detaylı olarak açıklamaya çalışalım.

Platon evrenin küre şeklinde olduğunu, çünkü kürenin her yerinin birbi-
rine benzediğini ve geometrik olarak en güzel şekil olduğunu söylüyor. Este-
tik ve simetrik açıdan küre mükemmel bir geometrik bir şekildir diyebiliriz.
Platon, kendisine benzeyen cismin benzemeyenden daha güzel olduğunda
kanaat kılmıştır. Örneğin küpün bir yüzünün üzerinde duran bir çekirgeyi
düşünelim. O anda gördüğü şey bir düzlemdir. Daha sonra canı sıkılıp küpün
bir kenarına zıpladı diyelim. Bu sefer durduğu yer onun için bir uçurum gibi-
dir. Küpün her noktası bu anlamda birbirine benzemediğinden Platon’a göre
küre, küpten daha güzel bir cisimdir. Dolayısıyla evren kurulma aşamasın-
dan geçtikten sonra son şekil küre olacak. Sonuçta yaratıcının evreni kendi

1. Lyon 1 Üniversitesi’nde doktora öğrencisi
2. 2011 Galatasaray Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu, Freie Universitaet Ber-

lin’de doktora öğrencisi

3.
√

2’nin yıllar boyu saklanması gibi
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mükemmeliğine olabildiğince yakın olmalı. Peki evren küre şeklini almadan
hangi aşamalardan geçmiştir ve evren nelerden oluşmuştur ?

Resim 1 : Solda Platon’un sağdaysa öğrencisi Aristoteles’in görülebileceği Vatikan Mü-

zesi’nde bulunan Rafael’in Athena Okulu (1509-1510) adlı yapıtı. Platon elinde Timaeus

kitabını tutmaktadır.

İlk olarak evren görülebilir ve tutulabilir olduğundan (yani katı), ateş
ve toprak evreni oluşturan cisimler arasında olmalıdır. Ayrıca Platon’a göre
katı cisimleri birleştirmek için üçüncü bir cisim gerekmektedir. Bu cisim ara-
daki bağı sağlayan cisimdir. Evren güzel olması gerektiğinden, onu oluşturan
cisimlerin arasında da güzel bir birleşme olmalıdır. Platon buna oranlı bir-
leşme demiştir ve güzel olan bir şeyin de oranlı olmasını bekleriz. Platon
katı cisimlerin derinliği (kabaca üç boyutlu) olduğundan, iki katı cismi bir-
leştirmek için bir cisimin yetmediğini ve iki cismin yettiğini söylemektedir.
Dolayısıyla evrenin yaratıcısı ateş ve toprağı birleştirmek için hava ve suyu
kullanmıştır. Bunları yaparken de birleşmeyi belli bir orana göre yapıp evre-
nin güzel olmasını sağlamıştır. Peki katı cisimleri birleştirmek için neden iki
cisim gerekmektedir ? Platon bunu sayılarla açıklamaktadır.

Şimdi katı cisimleri birleştirmenin nasıl ve aralarındaki oranın ne ol-
duğunu matematiksel olarak açıklamaya çalışalım. İlk olarak Platon’a göre
katılar idealar dünyasında küp olan sayılarla özdeşleştirilmiştir. Örnek ve-
recek olursak katılar 23, 33, 53 gibi sayılardır. Yani ateş ve toprak küp
sayılardır. Güç olarak 3 sayısının gelmesinin sebebi katıların üç boyutlu
olmasıdır. Ayrıca evren 3 boyutlu cisimlerden oluştuğuna göre, demek ki
Platon’a göre evren 3 boyutludur.

Tanım 1. a1 < a2 < ... < an doğal sayılarına oranlı diyeceğiz eğer
a1
a2

= . . . = an−1

an
(oranlı birleştirme) şartı sağlanıyorsa. a1 ile an sayıları

arasında kalan diğer sayılara a1 ile an sayısını oranlı olarak birleştiren sayı-
lar denir.
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Örnek verecek olursak 1, 21, 22, 23, 24 sayı dizisi geometrik oranlıdır ve bu
oran her zaman 1

2 ’dir.

Tanım 2. p ve q doğal sayıları için p < q olmak üzere p3 ve q3 iki tane küp
sayı olsunlar. Eğer q=p+ 1 ise bunlara ardışık küp diyeceğiz.
Şimdi de katıları birleştirmek için neden iki tane cisim gerektiğini açıklayan
Platonik Teorem’i sunalım. Bu teorem bize evreni oluşturmak için gerçek-
ten dört cisme ihtiyaç duyulduğunu, daha fazlasına ihtiyaç duyulmadığını
açıklıyor.

Teorem 3. (Platonik Teorem) p3 ile q3 iki tane ardışık küp sayı olsunlar.
O zaman bu sayıları oranlı olarak birleştiren tam tamına iki tane doğal sayı
vardır.

Kanıt : p3 ve q3 verilmiş iki ardışık küp sayı olsunlar. İlk olarak bu sayıları
birleştirmek için bir sayının yeterli olmayacağını görelim. Yani bu bize iki
katıyı birleştirmek için bir elementin yetmediğini söylemektedir. Diyelim ki

bir a sayısı için p3

a = a
(p+1)3

olsun. Yani a2 = p3(p + 1)3 olur. Diğer bir

yandan, p3 ile (p+ 1)3 sayıları aralarında asal olduğundan her ikisi de kare
olmak zorundadır. Buradan da hem p hem de p + 1 sayılarının birer kare
olduğunu elde ederiz. Diyelim ki p = b2, p + 1 = c2. Demek ki c > b ≥ 1
olmak zorundadır. Şimdi de 1 = (p + 1) − p = c2 − b2 = (c + b)(c − b) > 1
olduğundan bir çelişki elde ederiz.

Kolayca görüldüğü üzere p2q ve pq2 sayıları p3 ve q3 sayılarını oranlı
olarak birleştirirler. Ayrıca p3 ve q3 sayılarını oranlı olarak birleştiren başka
iki sayı varsa bunların p2q ve pq2 sayıları olacağını da görebiliriz. Kanıtı
tamamlamak için p3 ve q3 sayılarını oranlı olarak birleştiren 3’den fazla sayı
olamayacağını gösterelim. Diyelim ki n ≥ 3 olmak üzere, p3 < a1 < a2... <
an < q3 sayıları aralardaki oranlı birleştiren sayılarımız olsun. Yani elimizde
şu eşitlik vardır :

p3

a1
=
a1
a2

= . . . =
an

(p+ 1)3
= r

ve r bir pozitif rasyonel sayı. Buradan da p3

(p+1)3
= rn+1 elde ederiz ve

ayrıca n + 1 > 3 eşitsizliği sağlanır. Şimdi de aralarında asal a < b sayıları
için r = a

b yazıp içler dışlar çarpımı yaparsak p3bn+1 = (p + 1)3an+1 elde
ederiz. Ayrıca p ile p+1 sayıları da aralarında asal olduğundan, p3 = an+1 ve
(p+1)3 = bn+1 elde ederiz. Sonuç olarak 3’ün n+1 sayısını bölüp bölmediğine
göre (3 n+ 1’i böler ise n en az 5 olmalıdır) bir k ≥ 2 doğal sayısı için hem
p hem de p + 1’in birer k. kuvvet olduğu ortaya çıkar. Eğer p = bk ve
p + 1 = ck yazıp yine aradaki farka bakarsak 1 = p + 1 − p = ck − bk =
(c− b)(ck−1 + ck−2b+ . . .+ cbk−2 + ck−1) > 1 bir çelişki elde ederiz. Böylece
teoremimizin kanıtını tamamlamış olduk.
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Sonuç olarak, bu teoremle ateş ve toprağı aşağıdaki gibi su ve hava ile
birleştirebiliriz.

ates

hava
=
hava

su
=

su

toprak

Gözlem 4. Platonik Teorem’i genelleyecek olursak, ardışık k kuvvet olan
doğal sayıları oranlı birleştirmek için tam tamına k − 1 tane doğal sayı ge-
rekir.

Buradan da çıkaracağımız sonuç eğer evren k boyutlu olsaydı ve Platon’un
dediği gibi evrende ateş, toprak ve bunları birleştiren bir cisim olduğunu ka-
bul edersek Platonik Teorem’in genel halinden ateş ve toprağı birleştirmek
için k − 1 tane daha cisim gerekir. Demek ki evren k − 1 + 2 = k + 1 tane
cisimden oluşur. Yani eğer evrenin boyutu 3 sayısından büyük ise ateş, to-
prak, hava ve su dışında başka bir cisme ihtiyaç vardır. 4. boyut varsa, yani
evrenin daha fazla boyutlu olduğu biliniyorsa yeni elemente ihtiyaç duyula-
cak. Örneğin zaman gibi.

Platonik Cisimler

Platonik Teorem’e göre evreni oluşturmak için ateş, toprak, hava ve
suyun tam tamına yettiğini gördük. Buna ilaveten evrenin sonunda güzel
olması için küre şeklinde olacağından, bu dört cisim de geometrik şekil ola-
rak güzel olmalıdır.

Platon’a göre cisimlerin yüzeyleri üçgenlerden oluşmalıdır. Güzel bir ci-
sim oluşturmak için de güzel üçgenler seçmeliyiz. Güzel üçgenlerden iki ta-
nesine örnek açıları 90-45-45 ve 90-60-30 olan üçgenlerdir. Bu üçgenlerin
güzel olmasının sebebi ilkinin bir karenin yarısını diğerinin de bir eşkenar
üçgenin yarısını oluşturmalarındandır. Kare ve eşkenar üçgenin geometrik
şekil olarak güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki güzel üçgen kullanılarak
”Platonik katı” diyeceğimiz, özelliklerini birazdan vereceğimiz beş katı cisim
oluşur. Bunların adları sırasıyla tetrahedron, küp, oktahedron, ikosahedron
ve dodekahedrondur. Bu cisimlerin şu özellikleri vardır :

1- Yüzler birer eş çokgendir.

2- Yüzler kenarları dışında başka yerlerde kesişmezler.

3- Her köşede eşit sayıda yüz kesişir.
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Aslında yukarıdaki özelliklerden bu beş katı cisimden başka cisimde ol-
madığını görürüz. Bunu Öklid kitabında (Öğeler 13. kitap) kanıtlamıştır.

Resim 2 : Kepler’in 1596 tarihli Mysterium Cosmographicum kitabındaki Platonik Cisim-

ler çizimi.

Platon bunlardan ilk dördünü ateş, toprak, hava ve su olarak tanım-
lamıştır çünkü bu katı cisimler temel elementlerin özelliklerini yansıtmak-
tadır. Bu cisimlerin güzel bir simetrisi vardır ve birbirine dönüşebilirler. Yani
temel elementler arasında bir geçiş vardır.

Son cisim olan dodekahedron diğer 4 cismin birleşimiyle oluşabilir ve bu
da evrenin hemen hemen son şeklidir. Aralarında en çok küreye benzeyen
şekil budur. Daha sonra evrenin yaratıcısı bu cismi törpüleyip yuvarlaştıra-
rak onu bir küre yapmıştır ve evrene son şeklini vermiştir.

Bu güzel cisimlerden 5 tane olması aslında bize yine 4 temel elemen-
tin olduğunu ve bunların bir araya gelerek de evreni oluşturduğunu söyler.
Bunu platonik teoremle bir araya getirecek olursak evrenin bu 4 cismi içine
aldığını, dışarda bir şey bırakmadığını söyleriz. Başka da bir şeye ihtiyaç
yoktur, evren bu elementlerle tamdır ve minimum şeye ihtiyaç duymuştur.

Evrenin Ruhu ve Oranlar

Evrenin gövdesi orantılı bir biçimde oluştuğuna göre, ruhunun da böyle
olmasını bekleriz. Oranlı olması ruhun da güzel olduğunu ve böylece evrenin
bir bütün olarak güzel olduğunu söyler. Evrenin yaratıcısı ruhu oluştururken
aritmetik ve ahenkli oran dediğimiz iki oranı kullanmıştır.

Tanım 5. a ve b verilmiş iki sayı olsun. A = (a+ b)/2 sayısına bu sayıların
aritmetik oranı denir. (B−a)/a = (b−B)/b şartını sağlayan B sayısına da
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bu sayıların ahenkli oranı denir.

Gözlem 6. Cebirsel bir işlemle ab = AB olduğunu görebiliriz. Yani B =
2ab/a+ b elde ederiz.

Tanrı evrenin ruhunu oluşturmak için 1, 2, 4, 8 ve 1, 3, 9, 27 dizilerin-
den yararlanmıştır. Platon’un 8 sayı kullanması o zaman bilinen 8 gezegen
olmasından gelir. Bu iki sayı dizisinin geometrik oranlı olduğuna dikkat çeke-
lim. Daha sonra her iki diziyi de kendi içinde aritmetik ve ahenkli oranlarla
birbirine bağlamıştır. Örneğin 1 ve 2 arasına önce aritmetik oranları olan
3/2’yi koymuştur. Daha sonra 1’in üçte birini 1’e ekleyip ve 2’nin üçte birini
2’ten çıkarıp elde ettiğimiz ahenkli oran olan 4/3’ü koymuştur. Diğer sayılar
için de sırasıyla aritmetik oran ve ahenkli oran aşağıdaki gibi olur :

1 - 2 : (1 + 2)/2 = 3/2 ve 1 + 1/3 = 2 - 2/3 = 4/3
2 - 4 : (2 + 4)/2 = 3 ve 2 + 2/3 = 4 - 4/3 = 8/3
4 - 8 : (4 + 8)/2 = 6 ve 4 + 4/3 = 8 - 8/3 = 16/3

1 - 3 : (1 + 3)/2 = 2 ve 1 + 1/2 = 3 - 3/2 = 3/2
3 - 9 : (3 + 9)/2 = 6 ve 3 + 3/2 = 9 - 9/2 = 9/2
9 - 27 : (9 + 27)/2 = 18 ve 9 + 9/2 = 27 - 27/2

Böylece iki dizide de sayıların arasını oranlarla doldurmuş olduk. Platon,
bu oranları “bağlayan”sayıların 3/2, 4/3 ve 9/8 sayılarından oluştuğunu fark
eder. Örneğin elde ettiğimiz 1, 4/3, 3/2, 2, 8/3, 3, 4, 16/3, 6, 8 dizisinde
ilk iki aralıkta bu sayılar 4/3 (1 × 4/3 = 4/3) ve 9/8 (4/3 × 9/8 = 3/2)
olurken 1, 3/2, 2, 3, 9/2, 6, 9, 27/2, 18, 27 dizisinde 3/2 (1 × 3/2 = 3/2)
ve 4/3 (3/2 × 4/3 = 2) olur. Esasında bunlar müzikteki en meşhur oranlar
olup sırasıyla bir quinte, quarte ve majör tonu ifade eder. Burada Platon’un
hocası Pisagor’un etkisini açıkça görüyoruz.

Daha sonra, Platon’a göre Tanrı, bütün 4/3 aralıklarını 9/8 aralıklarıyla
doldurdu. İşin aslı, 9/8 bütün aralıkları dolduramıyordu. Bu yüzden Platon,
256/243 sayısına başvurdu. Buradan elde ettiğimiz yeni dizinin 1’den 2’ye
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kadar olan kısmı 4 1, 9/8, 81/64, 4/3, 3/2, 27/16, 243/128, 2 esasen bize
müzikte doryen modu verir : mi re do si la sol fa mi. (do’dan si’ye ve fa’dan
mi’ye iki yarım ton olmak üzere) Böylece Platon iki Pisagor limmasına 5

veya iki yarım pisagor tonuna, yani iki 256/243 sayısına ulaşır. Bütün bu
oranlar bize bir müzikal ölçü vermiş oldu. Platon’a göre ilk başta seçtiği-
miz 8 sayıdan 7’si -o zamanların teorisine göre- dünyanın etrafında dönen
7 gezegenin orbitlerini ifade ediyor. Evrenin ruhu mükemmel bir matema-
tiksel yapının içinde olmasının yanı sıra aynı zamanda doğal bir müzikal
yapı. Pisagor, sayıların insan icadı olmadığını ve doğada keşfedilmesi gere-
ken yapılar olduğunu düşünüyordu. Platon da bu düşünceyi benimseyerek
evrende bu sayıları ve aralarındaki ilişkileri ; harmoniyi bulmayı amaçladı.
Bu gayeyi izleyen müzisyenler de evreni ve gezegenleri müzikle açıklamaya
çalışmışlardır. Buna en güzel örnek olarak Alman-İngiliz müzisyen Friedrich
Wilhelm Hersch (1738-1822) verilebilir. Müzisyenlikten sonra astronomi ile
ilgilenen Hersch, güneş sistemindeki Uranüs’ü bulmasıyla ünlüdür. 2. ve 14.
Senfonileriyle “kozmik ses”i vermeye çalışmıştır. 6

Yukarıdaki oranları elde ettikten sonra, bu yarattığı birleşimi ikiye bölen
Tanrı, ortaya çıkan iki parçayı X harfindeki gibi yerleştirir. Onları çembersel
şekle dönüştürürek birbirleriyle tekrar birleştirir ve elde ettiği iki çemberden
birini içteki çember, ötekini dıştaki çember yapar. Daha sonra Tanrı ruha,
yani bu içi içe geçen çemberlere hareket vermiştir. Dünya merkezli Ptolemik
sisteme uygun olarak 7 gezegenden Güneş, Merkür ve Venüs’e aynı süratı
ve kalan Ay, Satürn, Mars ve Jüpiter’e de farklı ama oranlı süratler verir.
Dolayısıyla gezegenlerin hareketinde de bir uyum yani bir harmoni vardır.
Şimdi, Platon’un düşüncesini genellemeye çalışalım. Evrende sonsuz tane
gezegenin sınırlı bir küre içerisinde olduğunu hayal edelim.

Gezegenden Gezegene Atlamak

Yazımızın bu kısmı biraz daha teknik olup ve analizdeki bir teoremden
faydalanmaktadır. Eğer evrende sonsuz gezegen olsaydı sonsuz tane sayı alıp
bunlari sınırlı bir alandaki çeşitli çemberlere yerleştirmek gerekecekti.

Teorem 7.(Bolzano-Weierstrass) Rn içindeki her sınırlı dizinin bir yakınsak
alt dizisi vardır.

Bu teoremi kullanarak dizimizin yakınsak bir alt dizisini elde ederiz. De-

4. Diğer kısımlarda da aynı oranlar ve doryen mod geçerlidir. Dizinin tamamı şu şekil-
dedir : 1, 9/8, 81/64, 4/3, 3/2, 27/16, 243/128, 2, 9/4, 81/32, 8/3, 3, 27/8, 243/64, 4, 9/2,
81/16, 16/3, 6, 27/4, 243/32, 8, 9, 81/8, 32/3, 12, 27/2, 243/16, 16, 18, 81/4, 64/3, 24, 27

5. 3 oktav ve 5 tabii beşli arasındaki fark olarak düşünülebilir.
6. Buna benzer diğer yapıtlar Berlin Doğal Tarih Müzesi’nde Gezegenlerin sesi : Cos-

mos’un harmonisi başlığı altında toplanmıştır.
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mek ki evrende öyle bir gezegen var ki ona 1 cm yakın sonsuz tane gezegen
var. Yani bir gezegenden diğer gezegene adım atarak geçmek mümkün !
Not : Burada evrenin sonlu boyutlu olduğunu kullanıyoruz. Çünkü eğer
evren sonsuz boyutlu olsaydı kapalı ve sınırlı bir kümenin içindeki dizilerin
yakınsak alt dizisi olduğunu söyleyemezdik. Bu teorem sadece sonlu boyutta
geççerlidir hatta sonlu boyutlu olmaya denktir. Mesela reel dizilerden oluşan
uzayı düşünelim :

l2 = {(xn)n :
∑
n≥0

xn
2 <∞}.

Bu uzaydaki bir x = (xn)n elemanının mutlak değerini (daha doğrusu nor-

munu)

√∑
n≥0

xn2 olarak tanımlayalım. Bu uzayın boyutu sonsuzdur (hatta

sayılamaz boyutludur) ve bu norm altında tam bir uzaydır. Ayrıca bu uzay-
daki e0 = (1, 0, 0, ...), e1 = (0, 1, 0, 0, ...), e2 = (0, 0, 1, 0, 0, ...) dizisinin hiçbir
yakınsak altdizisi yoktur. Son olarak da evrenin sonlu boyutlu olduğu hatta
boyut sayısının 11’den küçük olduğu bilinmektedir.
Platonun evreni oluştururken geometri ve aritmetikten yararlanması bize
aşağıdaki sonucu verir :
Sonuç 8. Evren = Geometri + Sayılar.
İşte evren böyle oluştu... Ateistler hadi bunu da açıklayın !

Murat Doğan’a bu yaratıcı grafik için teşekkür ederiz !

Kaynakça
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Stratejik Planlama’ya Kuyruksal
Bir Giriş

Staj dersi ile edindiğim bir tecrübe

Bilindiği gibi bölümümüzde staj zorunluluğu yok ancak ilgili ve bilgili
departmanlarda prosedüre uygun olarak yaptığımız stajımızı “Staj” dersi
adıyla saydırmak mümkün. Benim de, dördüncü sınıfa geçerken aldığım seç-
meli derslerin ve ilgi alanlarımın da etkisiyle özel bir bankanın Stratejik Plan-
lama ve İzleme Departmanı’nda staj yapma fırsatım oldu. Bu departmanda
çalışanların matematik ve endüstri mühendisliği mezunları olması dikkatimi
çektiğinden önümüzdeki dönemlerde staj yapmak isteyen arkadaşların da
aklında bulunsun derim. Bu nedenle öncelikle biraz Stratejik Planlama’nın
öneminden bahsettikten sonra bankacılık gibi hizmet sektöründe kullanılan
“Kuyruk Teorisi”nden ve matematiksel özelliklerinden bahsedeceğim.

Stratejik Planlama nedir diye sorduğumuzda, sonuçların planlanmasıdır
diyebiliriz. İzlenen yol ve sorulan sorular şunlardır :

-Neredeyiz ? (Durum analizi)
-Nereye ulaşmak istiyoruz (Amaç ve hedefler)
-Hedefe nasıl ulaşabiliriz ? (Stratejik amaç ve hedefler)
-Nasıl izler ve değerlendiririz ? (Değerlendirme, kapasite ve performans öl-
çümü)

Eğer söz konusu bir banka ise, önemli olan en kısa sürede ve etkili şekilde
müşteriye hizmet vermektir. Bunun için de kapasite planlama ve norm ka-
dro oluşturma ön plana çıkmaktadır. Yani daha çok kazanmak için daha çok
müşteriye hizmet verilmelidir, bunu yaparken müşteriler daha az bekletilme-
lidir. Bu noktada kapasite planlamadan biraz bahsetmek istiyorum. Kapasite

7. Université Paris Sorbonne’da yüksek lisans öğrencisi
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yönetimi, şirketin Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Yönetimi’nin yürüttüğü,
kaynakların uygun seviyede planlandığı ve yönetildiği birimdir. Kapasite-
nin uygun biçimde planlanmaması durumu, insan kaynağının gereksiz kul-
lanımına veya hizmet düzeyinin düşmesine neden olabilir. Örneğin bankada
dört tane vezne var ama neden bu kadar yavaş, hala neden bekliyoruz ? gibi
sorular olabilir. Ancak kapasite planlamada, hizmet sektörünü üretimden
ayıran bazı özellikler vardır. Bunlardan en önemlisi hizmet sektörünün doğ-
rudanlığıdır. Başka bir deyişle talebi karşılayacak olan arz her an hazır ol-
malıdır. Üretimde üretici-tüketici ikili çalışır. Tüketicinin ihtiyaçları üreti-
min süreç ve kalite bazında rol oynar. Ancak hizmet taşınamaz, stoklana-
maz ; müşterinin servis sistemine girmesi veya servisin müşterinin sistemine
girmesiyle sağlanır. Hizmetin soyutluğundan dolayı, servis çıktılarını sapta-
mak ve ölçmek yüksek oranla sübjektif ve nitel görevlerdir. Üretilen mal-
lar gecikebilirler, bekletilebilirler ancak hizmet sektöründe üretim-tüketim
aynı anda gerçekleşir. Bu yüzden hizmet sektörü yöneticileri kapasitelerini,
işlemleriyle ölçerler. Hizmet sektöründe, özellikle bankacılıkta müşteri mem-
nuniyetinin sağlanmasında kapasite planlama etkin bir rol oynar.

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasındaysa onları bekletmemek gerek.
Öyleyse şimdi biraz “Kuyruk teorisi”nden bahsedelim. Kuyruk teorisi pro-
blemlerindeki amaç, servis birimlerinin etkinliğinin arttırılmasıdır. Ancak
kuyruk problemlerinin oluşum nedeni, hizmet isteyen birimlerin (müşteri-
lerin) isteklerinin istedikleri anda karşılanamamasıdır (Kaç saat oldu bek-
liyoruz yahu ! ). Kuyruk teorisi problemlerindeki amaç, servis birimlerinin
etkinliğinin arttırılmasıdır (Herkes işini düzgün yapsa, oyalanmasa, bekle-
meyeceğiz.). Buna karşın bekleme sorununu ortadan kaldırmanın ve servis
etkinliğini arttırmanın bazı maliyetleri vardır (Beklemek ve bekletmek iste-
miyoruz ama, e her şeyin bi bedeli var.).

Servis maliyeti, servis veren birimlerin ya da elemanların maliyeti olarak
belirlenir. Servis hizmeti arttıkça servis maliyeti de artacaktır (Hizmet kali-
teliyse, fiyat yüksektir prensibi). Bekleme maliyeti, kuyruğun çok kalabalık
olması nedeniyle, kaybedilen müşteriler sebebiyle ortaya çıkan maliyettir.
Servis hizmet düzeyi arttıkça, bekleme maliyeti buna ters orantılı olarak
azalacaktır. Burada önemli olan etkili ve verimli bir servisi, en az maliyet
ile sağlayabilmektir. Bekleme maliyeti ve servis maliyetinin ilişkilendirilmesi
en uygun servis hizmet düzeyinin belirlenmesine yardımcı olur. Mesela ser-
vis hizmet birimlerinin sayısını yüksek tutmak servis maliyetini arttırırken,
kuyruktaki yoğunluk azalacağından beklemeler azalacak ve bekleme maliyeti
düşecektir. Bekleme maliyeti ve servis maliyetinin birleşimi işletmeler için
toplam maliyeti verir. Dolayısıyla işletmeler toplam maliyeti en aza indir-
mek, minimize etmek isterler. Bu da “Optimal Servis Düzeyi” ile mümkün
olabilmektedir.
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Optimal servis düzeyini bulurken ise aslında hep arz talep dengelensin iste-
riz. Geliş zamanları ve servis düzeyinin kontrolü, toplam maliyetin minimum
olması için gelişlerin ve servis hizmet düzeyinin ayarlanabilmesi demektir.
Kuyruk sistemlerinde denge durumu koşulları geçerli ise toplam maliyet şu
ifade ile gösterilir.
TM = Toplam Maliyet
A = Servis Maliyeti
B=Bekleme Maliyeti
Ls= Sistemin Uzunluğu

TM = Aµ+BLs

Ls = λ/(µ− λ)

TM = Aµ+Bλ/(µ− λ)

TM’nin µ’ye göre birinci türevinin alınarak, 0’a eşitlenmesi ile λ çözülür.
Optimal servis düzeyi ;

µ = λ+ (
B

A
λ)1/2

olarak bulunur. Elbette benim burada bahsettiklerim, yapılanların teorik
kısmı. Ayrıca ilgilenenler Kuyruk teorisinin genel yapısının ve servis sürecini
Kendall-Lee-Taha notasyonunu takip ederek inceleyebilirler (orada olasılık-
lar, dağılımlar, markovienler, measuringler işin içine giriyor.).

Peki, buralarda çalışan insanlar, nasıl insanlar, nasıl yapıyorlar bu işi
derseniz, öncelikle bu insanlar güzel insanlar. Yaptıklarıysa, şube ve genel
müdürlük bazında önce kişilerin yaptıkları işleri ölçüyorlar. Ya gidip tepele-
rinde ölçüm yapıyorlar (şube) ya da yaptıkları ana işlerin sürelerini saptıyor-
lar (Key Activities - Genel Müdürlük). Talebin karşılanıp karşılanmadığını
belirliyorlar ve optimal servis düzeyini saptıyorlar : bu kısmı performans
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planlama yapıyor. Sonrasında birimler bazında yapılan iş (mesaileri de in-
celikle takip ediyorlar) ve orada çalışan kişi sayısının yeterli/az/fazla olup
olmadığını hesaplıyorlar yani, norm kadro oluşturuyorlar. Bu kısım ise Ka-
pasite Planlama oluyor. En nihayetinde bankanın dönemlik faaliyetlerine
bakılarak her birimin faliyetleri sayısal olarak değerlendirilip incelendikten
sonra bir sonraki döneme yönelik planlamalar, düzenlemeler oluşturuluyor.
Bu kısım da Stratejik Planlama oluyor. Benim dahil olduğum projeler ise
şubelerdeki en yoğun olan saatlerin simülasyonu ve internet bankacılığında
tüm bunların sağlanabilmesi için bir taban oluşturulması (cloud sistemine
giriş gibi) idi. Güzeldi ve yararlıydı diyebilirim.
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Dessiner un graphe d’un seul coup
de crayon

A l’aide du théorème d’Euler

Figur 1. 18e siècle, la ville de Köningsberg

Le problème de tracer un graphe sans léver la main est apparu à l’époque
d’Euler. Les habitants de Köningsberg (maintenant la ville s’appelle Kalin-
grad) avaient un problème. Ils voulaient se promener dans la ville en faisant
un circuit qui emprunte chacun des sept ponts une fois et une seule. Dans
ces jours, la question est considérée un des problèmes de l’origine de théorie
des graphes. On dit parfois qu’Euler aimait se promener dans la ville de Kö-
nigsberg et particulièrement sur ses sept ponts. Mais avec l’âge, il souhaitait
reduire la longueur nécessaire pour traverser tous les ponts. Heureusement,
à la fin, il a résolut ce problème. On peut répresenter cette question en utili-
sant un graphe et après on peut commencer à resoudre cette question comme
Euler a fait en 1736.

Notions de théorie des graphes

Un graphe G est un couple G = (X,E) constitué d’un ensemble X non
vide et fini, et d’un ensemble E de paires d’éléments de X. Les éléments
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de X sont les sommets du graphe G et E sont les arêtes du graphe G. Si
e = {x, y} est une arête de G, on dit que les sommets x et y sont les ex-
trémités de l’arête e et que l’arête e est incident aux sommets x et y. On
appelle le degré d’un sommet le nombre d’arêtes qui lui sont incidents (dont
il est une extrémité). Un graphe est connexe si on peut parcourir avec un
crayon le chemin qui joint deux sommets d’un graphe sans lever le lever.

Figur 2. Les arêtes sont les ponts et les sommets sont les ı̂les.

Parcours et graphe eulérien

On appelle parcours eulérien d’un graphe G tout parcours qui contient
une fois et une seule chaque arête du graphe. On l’appelle graphe Eulérien
s’il admet un parcours eulérien fermé. C’est le cas si le départ et l’arrivée du
parcours sont les mêmes sommets. Autrement dit on fait le tour du graphe
en revenant au point de départ. Un parcours non fermé est dit ouvert.
Le problème général que nous allons traiter maintenant est le suivant :

Etant donné un graphe, déterminer s’il possède un parcours eulérien,
fermé ou non.

Théorème 1. (Euler, 1736) Une condition nécessaire et suffisante pour
qu’un graphe connexe soit eulérien est que tous ses sommets soient de degré
pair.

Par commodité, un parcours P est appelé prolongeable si il n’y a pas
de répétition d’arêtes et s’il existe une extrémité qui est une extrémité au
moins d’une arête du graphe qui n’appartienne pas à P . Maintenant on peut
énoncer les deux lemmes suivants :

Lemme 2.([1]) Dans un graphe dont tous les sommets sont de degré pair,
tout parcours sans répétiton d’arêtes et non prolongeable est un parcours
fermé.

Démonstration. Soient G un graphe dont tous les sommets sont de degré
pair, P un parcours sans répétition d’arêtes et H le sous-graphe de G induit
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par les arêtes de P . Si P était ouvert, ses extrémités seraient de degré impair
dans H mais pair dans G. Donc P est prolongeable.

�

Lemme 3. ([1]) Si dans un graphe connexe G un parcours ne contient pas
toutes les arêtes de G, alors il existe une arête n’appartenant pas au parcours
et ayant une extrémité au moins qui soit un sommet du parcours.

Démonstration. Supposons qu’il existe une arête du graphe qui ne soit pas
une arête du parcours. Soit tous les sommets du graphe sont des sommets du
parcours et le résultat est clair. Soit l’ensemble des sommets du parcours est
un sous-ensemble strict de l’ensemble des sommets du graphe et comme le
graphe est connexe, d’après la propriété du voisinage extérieur 8, il possède
dans G un voisinage extérieur non vide, ce qui permet de conclure.

�

Démonstration du théorème d’Euler

Comme nous l’avons dit ci-dessus, il reste à démontrer que la condi-
tion est suffisante. Soit G un graphe connexe dont tous les sommets sont
de degré pair. Les longueurs des parcours de G sans répétition d’arêtes sont
majorées par le nombre d’arêtes de G. Soit donc P un parcours sans ré-
pétition d’arêtes de longueur maximum ; comme il n’est pas prolongeable,
d’après le Lemme 2, il est fermé. S’il existe une arête de G qui n’est pas une
arête de P = (x0, x1, . . . , xk = x0). alors, d’après le Lemme 3, il existe
une arête e de G qui n’est pas une arête de P et dont l’une au moins
des extrémités est un sommet xi de P , avec 0 ≤ i ≤ k. En faisant su-
bir à P une permutation circulaire de ses sommets, on obtient un parcours
P0 = (xi, xi+1, . . . , xk−1, xk = x0, x1, x2, . . . , xi−1, xi), qui est sans répétiton
d’arêtes, mais prolongeable par l’arête e. Cela contredit la maximalité de la
longueur de P . On en déduit que P contient toutes les arêtes de G, ce qui
permet de conclure.

�

Théorème sur les parcours eulériens ouverts

Théorème 4.([1]) 9Une condition nécessaire et suffisante pour qu’un graphe
connexe possède un parcours eulérien ouvert est que tous ses sommets, à l’ex-
ception de deux d’entre eux, soient de degré pair. Lorsque la condition est

8. Un graphe G = (X,E) est connexe si et seulement si le voisinage extérieur de tout
sous-ensemble strict de sommets de G est non vide. On dit qu’un sous-ensemble S d’un
ensemble X est un sous-ensemble strict s’il est non vide est distinct de X.

9. Vous pouvez trouver une version visuelle de ce problème par Prof. Serge Randriom-
bololona http://dailymotion.com/gsumath.
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satisfaite, tout parcours eulérien ouvert du graphe admet ces deux sommets
de degré impair comme extrémités.

Démonstration.La condition est nécessaire et tout parcours eulérien ouvert
admet l’un de ces deux sommets de degré impair comme origine et l’autre
comme extrémité. En effet, puisque le parcours eulérien ouvert contient
toutes les arêtes du graphe, le résultat découle immédiatement de l’obser-
vation faite sur les degrés dans le sous-graphe associé à un parcours sans
répétition d’arêtes.

La condition est suffisante. En effet, si G est un graphe connexe dont
tous les sommets sont de degré pair sauf deux sommets a et b qui sont de
degré impair, appelons G′ le graphe obtenu à partir de G en lui ajoutant un
nouveau sommet z et les arêtes az et bz. Alors G′ est un graphe connexe dont
tous le sommets sont de degré pair. D’après le théorème d’Euler,G′ admet un
P = {b, z, a, x1, x2, . . . xi−1, xi, xi+1, . . . , xk +1, xk, b}. Alors le parcours P =
{a, x1, x2, . . . , xi−1, xi, xi+1, . . . xk−1, xk, b} est un parcours eulérien ouvert
de G.

�

Par conséquent, si un graphe a des sommets qui n’ont pas un degré pair,
il est impossible de trouver un tour eulérien sur ce graphe. Un petit coup
d’oeil à l’image de Königsberg et on trouve tout de suite des sommets de
degré impair. Donc il est impossible de trouver un tour eulérien et la solution
du problème des ponts de Königsberg est n’existe pas.

Conclusion : Si un graphe possède 0 ou 2 sommets de degré impair, alors
on peut dessiner ce graphe d’un seul coup de crayon en passant une fois et
une seule sur chaque arête du graphe. 10

♣
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Gödel ve Tanrı

Kurt Gödel (1906-1978) Tanrı’yı ve ölümden sonraki hayatı obsesyon
haline getirmiş bir matematik dehası, aynı zamanda açlıktan ölümüne ne-
den olabilecek kadar da paranoyak. Bir mantıkçı, filozof, aynı zamanda
“Doğal sayıları içeren bir matematik sisteminde, öyle bir önerme vardır ki ;
bu önerme doğrudur ancak doğru olduğu, sistemin aksiyomları kullanılarak
kanıtlanamaz” teoremiyle ünlü Avusturya’lı seçkin bir matematikçi. Geçtiği-
miz yüzyılın en parlak mantıkçılarından birisi. Yukarıda sözü edilen“Eksiklik
Teoremi”nin sonuçları oldukça çarpıcıdır ve bu teorem sadece matematikte
değil, bilgisayar bilimleri, ekonomi, felsefe gibi birtakım alanlarda birçok
sonuç doğurmuştur. Akademik geçmişi oldukça etkileyicidir. “University of
Vienna”nın ve “Institute of Advanced Study in Princeton”ın saygıdeğer bir
üyesiydi.

1940 yılında Amerika’ya göç etti ve Princeton’da bir pozisyonu kabul
etti. Aynı dönemde Princeton’da olan Albert Einstein ile güçlü bir arka-
daşlık ilişkisi kurdu ve 1955 yılında Einstein’ın ölümü ile daha içine kapanık
birisi haline geldi ve paranoyaklığı arttı. Etrafındaki insanların onu zehirle-
meye çalıştığını düşünüyordu. Sadece karısı Adele’nin hazırladığı yiyecekleri
yerdi. 1977’nin sonlarına doğru karısı altı ay boyunca bir ameliyat dolayısı ile
hastanede yatmak zorunda kaldı ve bu süre boyunca kocasına yemek hazır-
layamadı. Onun yokluğunda Gödel yemek yemeği bıraktı. 19 Aralık 1977
günü hastaneye kaldırıldı ama yine yemek yemeyi reddetti. 14 Ocak 1978
gününde öldü. Öldüğünde yaklaşık 30 kiloydu. Ölüm raporunda ölüm ne-
deni “kişilik bozukluğu kaynaklı zafiyet” olarak geçmiştir. Hayatı boyunca
paranoya kaynaklı sinir krizleri geçirmiştir [5].

1931 yılında yayınladığı bir yayını kendisine ün getirmiştir. Matematikte
ve mantıkta doğru olan ancak kanıtlanmalarının mümkün olmadığı önerme-
lerin varlığını kanıtlamıştır, bunun sonucunda da matematiğin (ve bilimin)
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aslında sonu olmayan bir uğraş olduğunu kanıtlamıştır. Bu teorem mate-
matik ve mantık camiasında büyük bir etki göstermiştir çünkü matematik
yapılabilecek bir sistemde doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanamayacak bir
önermenin varolması demek bugünkü kullandığımız temel aritmetik siste-
minde çelişkilerin olabileceği anlamına gelir. Bu gerçeğin etkileri bugün bile
tartışılmaya devam ediyor. Aynı zamanda Gödel’in teoremi uzun zamandır
süregelen, matematiği sağlam temellere oturtabilecek (çelişkisiz) bir aksiyom
sistemi arayışına da son vermiştir, böyle bir sistemin (doğal sayıları içerecek
bir şekilde) bulunması mümkün değildir.

Gödel, aynı zamanda kozmik sorular üzerinde düşünen ilginç matematik-
çilerden biriydi. Tanrı’nın varlığının ve ölümden sonraki hayatın mantıksal
gerekliliğinin kanıtlanabileceğinin mümkün olduğuna inanıyordu. Annesine
yazdığı dört tane uzun mektupta, “öbür dünya”ya olan inancının nedenle-
rinden bahsetmiştir. 1970 yılında yazdığı ve Tanrı’nın varlığını ispatladığını
iddia ettiği kanıtı matematikçiler arasında hızla yayıldı. Kanıt bir sayfadan
kısaydı ama yine de bilim çevrelerinde bir karışıklığa sebep olmuştu.

Gödel, hayatı boyunca sayısız matematiksel fikirlerinin notlarını tutmuş-
tur. Bazı notları o kadar karmaşıktı ki, kimi matematikçiler bunların anlaşı-
labilmesi için matematikte birkaç on yıllık bir gelişmenin yaşanması gerek-
tiğini düşünürlerdi. Hao Wang “Reflections of Kurt Gödel” isimli kitabında
şunu yazmıştır : “Gödel’in bilimsel fikirleri ve felsefesinin etkileri gittikçe
artıyor ve aynı zamanda olası sonuçların ihtimalleri de çoğalıyor. Onun bazı
sanılarının doğruluğunu ya da yanlışlığını anlayabilmek için belki de birkaç
yüzyıl geçmesi gerekiyor.”

Matematik ile olduğu kadar aynı zamanda felsefe ile de uğraştı. Soyut
teorileri anlayabilmek ve şekillendirebilmek için vücudumuzun fiziksel ekstra
organa ihtiyacı olduğunu savunuyordu. Önümüzdeki yüzyılda ya da daha
erken bir zamanda felsefenin sistematik kesin bir teoriye evrimleşeceğini
düşünüyordu. Ayrıca insanoğlunun eninde sonunda“akıl maddeden bağımsız
düşünülemez” (daha fazla bilgi için Descartes’in akıl-vucüt problemi incele-
nebilir, [2], [3]) gibi hipotezlerin yanlışlığını kanıtlayacağına inanıyordu [4].

Yaşamı boyunca gösterdiği “zihinsel bozukluklar” ve paranoyalara rağ-
men Gödel, matematikçiler, mantıkçılar ve filozoflarca tarihe damgasını vur-
muş bir deha olarak kabul ediliyor. Tanrı’nın varlığı hakkındaki obsesyonu
onu, bunu kanıtlamaya çalışmaya itmiştir ve bu kanıtı yaptığını iddia et-
mektedir. Aşağıdaki “kanıt” Hao Wang’ın Reflections on Kurt Gödel adlı
kitabının 195. sayfasında yer alan kanıtın birebir çevirisidir.

Not : “Pozitif özellik” bu kanıtın temelini oluşturmaktadır ancak po-
zitif bir ozelliğin tam olarak ne olduğuna dair açık bir tanım verilmiyor.
Muhtemelen pozitif veya negatif olarak kastedilen özellikler (Leibniz’e olan
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hayranlığından dolayı, onun felsefi düşüncelerinden yola çıkarak) manevi ve
ahlaki özelliklerin tümü. Gödel’in deyişine göre “Pozitif bir özellik tutarlı ve
mantıklıdır” [1].

Aksiyom 1. (Dikotomi) P bir özellik olsun. P özelliği pozitif bir özelliktir
⇐⇒ P’nin tersi negatif bir özelliktir.
Aksiyom 2. (Kapanış) Eğer bir P özelliği zorunlu olarak pozitif bir özel-
lik kapsıyorsa o zaman P pozitif bir özelliktir.
Teorem 1. Pozitif bir özellik mantıksal olarak tutarlıdır (yani, muhtemelen
bir örneği vardır).
Tanım. Bir şey TANRISALdır⇐⇒ O şey bütün pozitif özelliklere sahiptir.
Aksiyom 3. TANRISAL olmak pozitif bir özelliktir.
Aksiyom 4. Pozitif bir özellik olmak (mantıklıdır, dolayısıyla) zorunludur.
Tanım. Bir P özelliği x’in özüdür⇐⇒ x, P özelliğine sahiptir ve P zorunlu
olarak minimaldir.
Teorem 2. Eğer x TANRISAL ise o zaman TANRISAL olmak x’in özüdür.
Tanım. (Zorulu Varoluş) ZV(x) : Eğer olmazsa olmaz bir özelliği varsa,
x zorunlu olarak varolmalıdır.
Aksiyom 5. ZV olmak TANRISALdır.
Teorem 3. Zorunlu olarak, öyle bir x vardır ki x TANRISALdır.

Böyle bir kanıt nasıl yargılanabilir ?
Doğruluğu ya da yanlışlığı nasıl sorgulanmalıdır ?
Bu kanıtı gerçekten anlayan birisi var mıdır ?
Bu bir deha ürünü müdür yoksa aklını kaçırmış birisinin saçmalaması mıdır ?
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Sosyal Seçim Kuramı 12

Bir grubun tercihlerini gruptaki her bireyi dikkate alarak nasıl tanım-
layacağımız ve kazanan adayı belirlemek için hangi yöntemi kullanacağımız
sosyal seçim kuramının cevap aradığı iki temel sorudur. Sosyal seçim ku-
ramının tarihi 18. yüzyılda Sir Condorcet’nin çalışmalarıyla başlamıştır.
Condorcet öncesinde çoğunluk yöntemi olarak adlandırdığımız yöntemler uy-
gulanırken bu yöntemi kurcalayanlar ya da bu yöntemden daha iyi bir yön-
tem olur mu diye sorgulayan çıkmamış. Condorcet daha adil bir seçim yön-
temi olduğuna inandığı yeni bir yöntem üreterek sosyal seçim kuramı algısını
oluşturmaya başlıyor. Condorcet’nin ardından Borda, çalıştığı Fransız Bi-
limler Akademisi’nde uygulamak üzere Borda Kuralı adını verdiğimiz yeni
bir yöntem üretiyor. Borda puanı adını verdiğimiz puanların toplanmasıyla
kazananın belirlendiği bu yöntem Napoleon Bonaparte’ın iktidara geldiği
döneme kadar Fransız Bilimler Akademisi’nde kullanılmaya devam ediliyor.

Borda ve Condorcet’nin ardından 1950lere kadar sosyal seçim kuramı
üzerine kayda değer bir çalışma yapılmamış. 1951’de Amerikalı iktisatçı
Kenneth Joseph Arrow “Social Choice and Individual Values” ismiyle yayın-
ladığı tezinde sosyal seçim kuramı üzerine mükemmel fonksiyonu bulmak
için araştırmalar yapıyor. Arrow, tezinin sonunda “Arrow’un İmkansızlık
Teoremi” adıyla anılan teoremine ulaşıyor. Arrow’un İmkansızlık Teoremi,
halkın tamamını temsil eden mükemmel bir sosyal seçim yöntemi bulama-
cağımızı söylüyor. Hatta bu teoremi literatürde “imkansız demokrasi” adıyla
da görebiliriz. Arrow’un ardındansa Hintli bilim adamı Amartya Sen, sosyal
seçim kuramı üzerine çalışmalar yapıyor. Sen, Arrow’un İmkansızlık Teo-
remi’ni detaylandırarak bugün ayrıntısıyla inceleyebildiğimiz kondisyonları

11. 2012 GSÜ Matematik Bölümü Mezunu, Pharos Media’da Media Planner olarak
çalışıyor.

12. Bu yazının orijinali Perspective dergisinde yayınlanmıştır.
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ortaya atıyor. Bu kondisyonları, ekonomi, felsefe ve siyaset üzerine yaptığı
çalışmalarda kullanıyor.

Bu yazıda sosyal seçim kuramında dört ana yöntem olarak kabul edilen
yöntemlerden bahsedeceğim. Bu yöntemler şu şekilde adlandırılıyor ; çoğun-
luk yöntemi, iki turlu çoğunluk yöntemi, Condorcet galibi ve Borda kuralı.
Sosyal seçim kuramını incelerken, en az üç aday bulunduğunu, seçmenlerin
hepsinin oy kullandığını ve seçmenlerin adaylar arasında kesin bir sıralama
oluşturduklarını kabul ediyoruz.

Sosyal Seçim Yöntemleri

Çoğunluk Yöntemi’nde, en çok listede birinci sırada yer alan aday seçimi
kazanır. Seçmenlerin listesindeki sadece ilk aday dikkate alınır. İngiltere’de
ve ülkemizde kullanılan bu sistemde maalesef birçok açık vardır. Çoğunluk
tarafından en iyi seçilen bir aday, toplumun yadsınamayacak kısmı tarafın-
dan en kötü aday olarak belirlense bile bu yöntemle temsil gücünü eline ala-
bilir. Biraz daha somut konuşmak gerekirse, A, B, C, D diye adlandırdığımız
4 adayımız olduğunu düşünelim. A adayı seçmenlerin %46’sı tarafından bi-
rinci aday olarak belirlenmiş olsun. B adayı %18’i tarafından birinci sırada
yer alsın, C adayı %17’si tarafından birinci sırada yer alsın ve D adayı %19’u
tarafından birinci sırada yer alsın. A adayı toplumun geri kalan %54’lük ke-
simi tarafından en kötü aday olarak belirlenmiş olsa bile çoğunluk yöntemi
ile bu seçimin galibi oluyor. A adayının, bu topluluğu ne derecede temsil
ettiği ise başka bir yazının konusu olarak elimizde kalıyor.

İki Turlu Çoğunluk Yöntemi’nde, oylama tıpkı Çoğunluk Yöntemi’ndeki
gibi yapılır ve değerlendirme sistemi de Çoğunluk Yöntemi ile aynıdır. Aday-
ların kaç listede ilk sırada yer aldıklarına bakılır ve böylece aldıkları oy belli
olur. Eğer herhangi bir aday topluluğun %50’sinden fazlasının oyunu aldıysa,
seçimi ilk turda kazanır. Topluluğun %50’sinden fazlasının oyunu alan he-
rhangi bir aday yoksa, en çok oy alan iki aday ikinci tura yükselir. İkinci
turda, seçmenlerden bu iki aday arasında tercih sıralaması yapmaları iste-
nir. Bu sıralama sonucunda en çok oyu alan aday ikinci turda seçilmiş olur.
Söylediklerimizi pekiştirmek için Çoğunluk Yöntemi’nde bahsettiğimiz oy
profilini inceleyelim. İlk turda %50’den fazla oy alan herhangi bir aday ol-
madığı için %46 oy alan A adayı ve %19 oy alan D adayı ikinci tura yükselir.
Çoğunluk Yöntemi’nde de dediğimiz gibi topluluğun geri kalan kısmı tarafın-
dan en kötü aday olarak belirlenen A adayı ikinci turda %46’lık oy profilini
sabit tutarken, D adayı topluluğun %54’lük kesimi tarafından desteklenir.
Böylece D adayı ikinci turda seçimi kazanmış olur. Bu örnekte de daha iyi
gördüğümüz gibi İki Turlu Çoğunluk Yöntemi, Çoğunluk Yöntemi’ne göre
daha demokratiktir. Seçmenler, seçtikleri en iyi iki aday arasından tekrar ter-
cih yapma şansına sahip olmuştur. Ama bu yöntemde de seçim masraflarının
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artması, seçmenlerin ikinci kez oy kullanmaya gitmemeyi tercih etmesi ve iki
tur arasında geçen zamanda seçmenlerin fikirlerinin değişebilmesi gibi zayı-
flatılabilen noktalar vardır.

Condorcet Galibi Yöntemi’nde, tüm adaylar ikişerli olarak karşılaştırı-
larak genel sıralama oluşturulur. Diğer adaylarla yapılan ikili karşılaştır-
malarda en iyi çıkan aday, doğal olarak seçilmiş en iyi adaydır ve seçimin
kazananıdır. Bu yöntemde, elimizdeki tüm listelerdeki sıralamaları inceleye-
rek her adayın rakiplerine göre sıralamasını bulmaya çalışırız. 4 adayın bu-
lunduğu bir seçimde, herhangi bir listedeki birinci aday ile üçüncü adayın
durumu dördüncü adaya göre aynı şekilde değerlendirilmektedir. Böylece bu
yöntemde, listedeki sıralamalar her noktasına kadar dikkate alınıp topluluğu
temsil etme gücünü olabilecek en ideal adaya verilir. Condorcet’nin bulduğu
bu yöntem uygulanabilecek en demokratik yöntemlerden biridir.

Borda Kuralı’nda ise, Borda puanı olarak adlandırdığımız puanları lis-
tedeki adaylara veririz. En çok Borda puanını alan aday Borda Kuralı ile
seçimin kazananı olur. Yine 4 adayımız olduğunu düşünürsek, listede birinci
sırada yer alan aday 3 Borda puanı, ikinci sırada yer alan aday 2 Borda
puanı ve üçüncü sırada yer alan aday 1 Borda puanı alır. Sonuncu sırada
yer alan aday Borda puanı kazanamaz. Tüm profillerin değerlendirilmesi
sonucu en yüksek Borda puanını alan aday seçimin kazananı olur. Borda
Kuralı da Condorcet Galibi Yöntemi gibi oldukça demokratik bir yöntem
olmasına rağmen Arrow’un da söylediği gibi mükemmel bir yöntem değildir.
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Asalların Dağılımı

Asal sayıların sayısı binlerce yıllardır matematikçilerin çalıştığı bir konu-
dur. Bugün hala asal sayıları veren bir formül bilinmemektedir. Asallar ma-
tematikçiler için hep bir takıntı olmuştur ve asallar ile ilgili hala bir çok soru-
nun yanıtı bilinmemektedir. Takıntı demişken, dart oynarken asallar sayılara
nişan almam veya bir numara seçeceksem asal olmasına dikkat etmeme ne
demeli ? Takıntılarımızı bir kenara bırakıp asal sayaç fonksiyonunu tanım-
layalım. Yazımız 1800’lerden başlayıp günümüze kadar olan bazı gelişmeleri
aktaracaktır. Verilen bir pozitif x reel sayısı için,

π (x) = |{p ≤ x : p asal sayı}|

olarak tanımlayalım. 13 Örnek olarak π (20) = |{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}| =
8, π (100) = 25, π (1000) = 168. Diğer bir deyişle π (x) bize x’i aşmayan kaç
tane asal sayı olduğunu söylemektedir. Asal sayaç fonksiyonu olarak ad-
landırılan π (x) fonksiyonu bazen π (x) =

∑
p≤x

1 olarak da yazılır.

Öklid’in asalların sonsuzluğunun kanıtı bize lim
x→∞

π (x) = ∞ olduğunu

söyler. Peki π (x) ne hızla ıraksar ? Gauss üç milyona kadar olan tüm asalları
bularak, π (x) ’in yaklaşık olarak

Li (x) =

∫ x

2

dt

log t

yani logaritmik integral kadar olduğunu iddia etmiştir. 14 Bununla hemen
hemen aynı zamanlarda Legendre π (x)’e iyi bir yaklaşımın B = 1, 08366
olmak üzere

x

log x−B

13. Bu yazıda p daima bir asal sayıyı, x ise bir reel sayıyı gösterecektir.
14. Bu formülde ve yazının bundan sonraki kısmında log x, loge x = lnx yani doğal

logaritma fonksiyonu alınacaktır.
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olduğunu iddia etmiştir. Daha sonra eğer

π (x) =
x

log x−B (x)

ise x → ∞ iken B (x) → 1 olduğu gösterilmiştir. Buradan da π (x) için
x

log x−B iyi bir yaklaşımsa, B = 1 olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu iddia-
lardan yaklaşık 100 yıl sonra, 1896’da Jacques Hadamard ve Charles de la
Vallée Poussin tarafından

lim
x→∞

π (x)

x/ log x
= 1

olduğunu ortaya koyan Asal Sayı Teoremi ispatlanmıştır. Yani asal sayı teo-
remi bize π(x) fonsiyonunun asimptotik olarak x/ log x olduğunu söylemek-
tedir. Yine de x/ log x fonsiyonuna π(x) için iyi bir yaklaşım diyemeyiz. Daha
bir yaklaşım ise Li(x) fonksiyondur. Bu üç fonksiyonu yazının sonundaki
tablolardan karşılaştırabilirsiniz. Asal Sayı Teoremi’nin ilk kanıtı karmaşık
analiz ve yazının sonunda bahsedeceğimiz Riemann zeta fonksiyonu kullanı-
larak yapılmıştır.

Bertrand Postülası

Her x ≥ 2 reel sayısı için x ile 2x arasında en az bir asal sayı vardır.

Kendisi amatör bir matematikçi olan Joseph Bertrand, meşhur sanısını
1845’de grup teori ile ilgili bir araştırmasında yayınladı. Postüla denmesinin
sebebi de bu araştırmanın sonucunda ortaya çıkan permütasyon gruplarının
sonuçlarını kullanarak sanıyı altı milyona kadar kontrol etmesindendir.

Chebyshev’e kadar asalları saymak için hep π (x) fonksiyonuna bakılmıştır.
İlk defa Chebyshev, Bertrand Postülası’ndan ilham alıp x ile 2x arasındaki
asalları saymaya çalışmıştır. Buradan da π (x) ’in ıraksama hızını bulup
postülayı kanıtlamıştır.

Chebyshev Fonksiyonları

Chebyshev π (x) ile çalışmak yerine, ilk başta biraz garip gelen

θ (x) =
∑
p≤x

log p

ve

Λ (n) =

{
log p n = pm, p bir asal sayı ve m ≥ 1 ise

0 diğer
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olmak üzere
ψ (x) =

∑
n≤x

Λ (n)

fonksiyonlarını tanımlamıştır. Diğer bir deyişle ψ (x) fonksiyonu hem asalları
hem de asalların kuvvetlerini logaritma ağırlıklı saymaktadır.

Örneğin Λ (2) = Λ
(
2k
)

= log 2, Λ (27) = log 3, Λ(1) = Λ (6) = Λ (10) =
0 ve

ψ (10) = Λ (2) + Λ (3) + Λ (4) + Λ (5) + Λ (7) + Λ (8) + Λ (9)

= log 2 + log 3 + log 2 + log 5 + log 7 + log 2 + log 3 = log 23 · 32 · 5 · 7.

olur.

Teorem (Chebyshev). Her x ≥ 350 reel sayısı için A1 = 1.2 ve A2 = 0.9
olmak üzere

A2x ≤ ψ (x) ≤ A1x

eşitsizlikleri doğrudur. Ayrıca ψ (x) ≤ A1x eşitsizliği x ≥ 2 için de doğrudur.

Yukarıdaki teoremden Bertrand Postülası’nı kanıtlamak zor değildir.

Sonuç (Bertrand Postülası). Her x ≥ 2 için, x ile 2x arasında her za-
man bir asal sayı bulunur.

Not : Yukarıdaki Teorem’deki sabitler yeterince büyük x’ler için 0.92 ve
1.11 ile değiştirilebilir, yani x yeterince büyükse (0.92)x ≤ θ (x) ≤ (1.11)x
ve benzer bir şekilde (0.92) x

log x ≤ π (x) ≤ (1.11) x
log x eşitsizlikleri sağlanır.

Riemann Zeta Fonksiyonu

Riemann 1859 yılında reel kısmı 1’den kesin büyük olan karmaşık s sayı-
ları için

ζ (s) =
∞∑
n=1

1

ns

fonksiyonunu tanımlamış ve asal sayıları araştımak için bu fonksiyonu çalış-
mak gerektiğini keşfetmiştir. Riemann Zeta fonksiyonu ile asal sayılar arasında
şöyle bir ilişki vardır : Reel kısmı 1’den kesin büyük olan karmaşık s sayıları
için

∞∑
n=1

1

ns
=
∏
p

(
1− 1

ps

)−1
.

Aynı yıl, ζ (s) fonksiyonunu tüm kompleks düzleme genişletmiş ve bu fonk-
siyonun sıfırları ile asal sayılar arasında bir ilişki bulmuştur. −2, −4, −6,...,
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yani tüm negatif çift sayılarda ζ (s) sıfır değerini almaktadır. Bu sayılara
ζ (s)’in bariz sıfırları denir. ζ (s)’in bariz olmayan sıfırlarına, ζ (s)’in kritik
sıfırları denir ve kritik sıfırların reel kısmı 0 ile 1 arasında düşer.

Riemann Hipotezi (1859). ζ (s)’in tüm kritik sıfırlarının reel kısmı 1
2 ’ye

eşittir.

Riemann’ın bu tahmini yapmasının nedesi ilk olarak kendisinin keşfettiği
Zeta’nın fonksiyonel denkleminden gelmektedir :

π−
s
2 Γ
(s

2

)
ζ(s) = π−

1−s
2 Γ

(
1− s

2

)
ζ(1− s).

Fonksiyonel denklemin 1/2 doğrusuna göre simetrik olduğuna dikkat çeke-
lim. Hipotezinin asal sayılar ile tam olarak şöyle bir ilişkisi vardır : Riemann Hipotezi⇔
π (x) = Li (x) +R (x) ve bir c sabiti için

|R (x)| < c
√
x log x

olur. Yani Riemann Hipotezi bize asal sayıları çok iyi bir hata ile saya-
bileceğimizi söyler. Bugüne kadar bilinen hata terimli asal sayı teoremleri
Riemann Hipotezi ile elde edilen sonuçtan çok uzaktır ve bilinen en iyi so-
nuç 1958 yılında I. M. Vinogradov ve N. M. Korobov tarafından bağımsızca

kanıtlanan, c1 ve c2 pozitif sabitleri için |R1 (x)| ≤ c1x exp

(
−c2

(log x) 3
5

(log log x)
1
5

)
sağlanırken

π (x) = Li(x) +R1 (x)

sonucudur. Aslında kritik kökler ile asal sayıların neden ilgili olduğunu veren
Riemann-Von Mangoldt formülü vardır.

Riemann-Von Mangoldt Formülü. x > 1 asal güç olmayan bir sayı, ρ
ζ (s)’in kritik sıfırı ve

∑
ρ

xρ

ρ = lim
T→∞

∑
|Imρ|≤T

xρ

ρ olmak üzere

ψ (x) = x−
∑
ρ

xρ

ρ
− log 2π − 1

2
log

(
1− 1

x2

)
eşitsizliği sağlanır.

Ayrıca −1
2 log

(
1− 1

x2

)
=
∞∑
m=1

x−2m

2m olduğunu gözlemlersek bu toplam da

ζ (s)’in bariz sıfırları üzerinden bir toplamdır. Bilindiği gibi asal sayı teoremi

lim
x→∞

ψ (x)

x
= 1

30



ifadesine denktir. Buradan da eğer ρ ζ (s)’in kritik sıfırı iseReρ 6= 1 olmaması
gerektiği görülür. Aslında şöyle bir denklik vardır ;

Asal Sayı Teoremi⇔ ζ (1 + it) 6= 0, tüm t ∈ R için.
Demek ki Riemann Hipotezi⇒ Asal Sayı Teoremi.

Asal sayıların dağılımını çalışmak için genel yöntem ψ (x) =
∑
n≤x

Λ (n)

fonksiyonunu çalışmak olmuştur. Bu toplamı da çalışmak için Λ (n)’in Diri-
chlet serisi olan

∞∑
n=1

Λ (n)

ns
= −ζ

′ (s)

ζ (s)

fonksiyonunun analitik özelliklerini çalışmak gerekmektedir. Buradan da yine
asal sayıları çalışmak için ζ (s)’in sıfırlarının önemli olduğunu görürüz.

Riemann Hipotezi doğruysa Gauss’un tahmin ettiği gibi, Li (x) fonk-

siyonu π (x) için çok iyi bir yaklaşım verir. lim
x→∞

π(x)
x/ log x = 1 olmasına rağmen

π (x) = x
log x + R2 (x) şeklinde yazarsak öyle pozitif c3 ve c4 sabitleri vardır

ki, yeterince büyük x’ler için c3
x

log2 x
≤ R2 (x) ≤ c4

x
log2 x

eşitsizlikleri geçer-

lidir. Yani π (x) için Li (x) daha iyi bir yaklaşımdır. Gauss yeterince büyük
x’ler için Li (x) > π (x) olduğunu iddia etmiştir. Daha sonra Littlewood
π (x) ve Li (x)’in sonsuz kere yer değiştirdiğini göstermiştir. Kanıtı da ilginç
bir şekilde Riemann Hipotezi doğruysa ve yanlışsa diye ikiye ayrılır. Ayrıca
π (x)’in Li (x)’i geçtiği ilk yerin (1.65) ·101165 sayısından küçük olduğu bilin-
mektedir. Dahası (1.53) ·101165 ve (1.65) ·101165 arasında en az 10500 ardışık
n sayısı için π (n) > Li (n) olduğu gösterilmiştir. Yine de π (x) fonksiyonu-
nun Li (x) fonksiyonunu ilk olarak nerede geçtiği tam olarak bilinmemekte-
dir. Riemann Hipotezi milenyum problemlerinden biridir ve Clay Matematik
Enstitüsü Mayıs 2000’de çözene bir milyon dolar vereceğini duyurmuştur.

İkiz Asallar

Yazımızın bu kısmında ikiz asallarla ilgili bazı sonuçları vereceğiz. Me-
raklı okur bu konudaki son gelişmeleri the Polymath (Bounded Gaps Bet-
ween Primes) projesinin sitesinden takip edebilirler.

Tanım. Hem p hem de p+ 2 asal ise p sayısına ikiz asal denir.

İkiz asalların sonsuz tane olmasına ilişkin soru, sayılar kuramının yıl-
lardır çözülememiş en büyük problemlerinden birisidir.
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İkiz Asal Sanısı. Sonsuz çoklukta ikiz asal vardır.

Bu sorunun cevabı hala açıktır ama aşağıdaki teorem yakn bir zamanda
(2005) Dan Goldston, J·nos Pintz ve Cem Y. Yıldırım (GPY) tarafından
kanıtlanmıştır :

Teorem (GPY). pn ile n. asal sayıyı belirtelim. O zaman

lim inf
pn+1 − pn

log pn
= 0.

Dikkat ederseniz yukarıdaki teorem ikiz asal sanısının bir sonucudur
çünkü pn+1 − pn sayısı sanıya göre sonsuz defa 2 değerini almaktadır. Bu
teoremin kanıtında elek (sieve) teknikleri ve Bombieri teoremi kullanılmıştır.
Bombieri teoremini açıklamadan önce iki fonksiyon daha tanımlayalım. Ve-
rilen aralarında asal a ve q doğal sayıları için,

ψ(x, q, a) =
∑
n≤x

n≡a (mod q)

Λ(n)

olrak tanımlayalım. Bu fonksiyon bize {a, a + q, a + 2q, ...} aritmetik dizi-
sindeki asal sayıları saymamızı sağlar. Ayrıca φ(q) Euler fonksiyonu olmak
üzere E(x, q, a) = |ψ(x, q, a)− x/φ(q)| olsun.

Bombieri Teoremi. Verilen A > 0 için öyle bir B > 0 vardır ki Q =√
x(log x)−B için ∑

q≤Q
max

(a,q)=1
max
y≤x

E(y, q, a)� x(log x)−A

eşitsizliği doğrudur.

Bu teorem bize genelleştirilmiş Riemann hipotezinin averaj olarak doğru
olduğunu söylemektedir.

Ayrıca GPY, Helberstam-Elliot sanısı altında aralarındaki fark en fazla
16 olan sonsuz çoklukta asal çifti elde etmiştir, yani pn+1−pn sayısının sonsuz
defa 16’dan küçük olduğunu göstermişlerdir. Ne yazik ki Halberstam-Elliot
sanısı bilenmezliğini hala korumaktadır.

Halberstam-Elliot Sanısı. Her θ < 1 and A > 0 için öyle bir c > 0 vardır
ki ∑

q≤xθ
max

(a,q)=1
E(x, q, a) ≤ cx(log x)−A
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eşitsizliği doğrudur.

Yani Halberstam-Elliot Sanısı bize Bombieri teoreminde
√
x sınırını ge-

çebileceğimizi söylüyor.

Yakın bir zamanda Zhang ilk defa herhangi bir sanı gerekmeksizin aşağı-
daki teoremi kanıtladı :

Teorem (Zhang). Aralarındaki fark en fazla 70.000.000 olan sonsuz çok-
lukta asal çifti vardır.

Yani ilk defa Zhang lim inf pn+1 − pn sayısının sonlu olduğunu göster-
miştir. 70000000 sayısının optimal olmadığı biliiniyor ve her geçen gün bu
sayı düşmektedir. En güncel sonuç 246’dır, yani aralarindaki fark en fazla 246
olan sonsuz çoklukta asal sayı çifti vardır. Genelleştirilmiş Elliot-Halberstam
sanısı altında bu fark 6’ya kadar indirilmiştir ve yöntemin optimal olduğu bi-
linmektedir. Genelleştirilmiş Elliot-Halberstam sanısından ikiz asal sanısını
elde etmek bile ilginç bir sonuç olurdu. Yine de ikiz asal sanısı günümüzde
bilinmemektedir. Şimdi de ikiz asallar hakkında bilinen bir teoremi daha
verelim.

Teorem (Brun).
∑

p,p+2:asal

1/p = 1/3+1/5+1/11+1/17+ ... toplamı yakın-

saktır.

Bu teoremin kanıtı da elek yöntemlerine dayanmaktadır.

Goldbach Problemi

Yazımızı son olarak Goldbach problemi hakkındaki gelişmeleri vererek
bitirelim. Goldbach sanısı 4’den büyük her çift sayının iki asal sayı toplamı
olduğunu söylemektedir. Bu sanı da sayılar teorisinin uzun süredir çözüle-
meyen problemlerinden biridir. Vinogradov yeterince büyük her tek sayının
3 asal sayının toplamı olduğunu göstermiştir. Bu teoreme zayıf Goldbach de-
nir çünkü Goldbach sanısının bir sonucudur. Şimdi bu teoremin kanıtındaki
fikir olan çember metodundan biraz bahsedelim.

Çember Metodu

İlk olarak r(n) =
∑

i+j+k=n

Λ(i)Λ(j)Λ(k) olsun. Şimdi de e(x) = e2πix
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olmak üzere S(α) =
∑
k≤n

Λ(k)e(kα) olsun. S(α) fonksiyonu yardımıyla

r(N) =

∫ 1

0
S(α)3e(−Nα)dα

olarak yazılır. Yani ayrık bir toplam olan r(N) daha kolay çalışacağımız in-
tegrale dönüştürülmüştür. 0 ile 1 arasında e(x) fonksiyonu çemberi taradığı
için yönteme çember metodu denmiştir. Çember metodu toplamsal sayılar
teorisinin en önemli yöntemlerinden bir tanesidir. Waring problemindeki bi-
linen en iyi sonuçlar çember metoduyla elde edilmiştir. İlk defa Vinogradov
S(α) toplamını çalışmış ve toplama üstten sınır vermiştir. Vinogradov getir-
diği bu yenilikle zayıf Goldbach problemindeki ilk adımı atmıştır :

Teorem (Vinogradov). Öyle bir c(N) > 0 sabiti vardır ki verilen A > 0
reel sayısı için

r(N) = c(N)N2 +O(N2(logN)−A

olur.
Bu problemin aşağıdaki hali geçen sene (2013) Helfgott tarafından çözü-

lerek zayıf Goldbach problemi tamamen çözülmüştür :

Teorem (Helfgott). 7’den büyük her tek sayı 3 asal toplamı olarak yazıla-
bilir.

Çember yöntemi Goldbach sanısı için çalışmamaktadır. Bilinen en iyi so-
nuç elek teknikleriyle Chen tarafından elde edilmiştir :

Teorem (Chen). 4’den büyük her çift sayı bir asal sayı ve bir de en fazla
iki asalın çarpımı olan bir sayının toplamı olarak yazılabilir.

x π (x) x
log x Li (x)

103 168 145 178

104 1 229 1 086 1 246

105 9 592 8 686 9 630

106 78 498 72 382 78 628

107 664 579 620 420 664 918

108 5 761 455 5 428 681 5 762 209

1013 346 065 536 839 334 072 678 400 346 065 645 810

Asal Sayaç Fonksiyonu ve Yaklaşımları
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x Li (x)− π (x) π (x)− x
log x

π(x)
x/ log x

Li(x)
π(x)

103 10 23 1.159 1.05952

104 17 143 1.132 1.01383

105 38 906 1.104 1.00396

106 130 6 116 1.084 1.00166

107 339 44 159 1.071 1.00051

108 754 332 774 1.061 1.00014

1013 108 971 11 992 858 439 1.036 1.000000315

Asal Sayaç Fonksiyonu ve Yaklaşımlarının Fark ve Oranları

Alıştırmalar

1. Her n ≥ 7 sayısını birbirinden farklı asalların toplamı olarak yazılabi-
leceğini gösteriniz.

2. n > 1 için Hn =
n∑
k=1

1
k sayısının tam sayı olamayacağını ispatlayınız.

3. n! sayısının tam kare olamayacağını gösteriniz.

Yazıya katkılarından dolayı Barış Paksoy’a teşekkürü borç bilirim.
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Özet

Bu yazı Moskova Devlet Üniversitesi’nin matematik bölümüne yapılan
başvuruları değerlendirmek amacıyla yapılan sözlü sınavda sorulan baz so-
ruları içeren özel bir derlemedir. Bu problemler Yahudi ve diğer istenmeyen
öğrencilerin geçer not almasını engellemek amacıyla oluşturulmuştur. İsten-
meyen adayları reddetmek için kullanılan problemlerin arasındaki bu pro-
blemler bulunması çok zor olan basit çözümlere sahip olmalarıyla ayırt edi-
ciler. Basit çözümlü problemleri kullanmak yönetimi olabilecek ekstra şi-
kayetlerden ve başvurulardan korumuştur. Bu nedenle bu sorular tarihi bir
öneme sahip oldukları gibi matematiksel bir öneme de sahiptirler.

1. Tanya Khovanova’nın Kişisel Hikayesi

1975’in yazında, Sovyetler Birliği adına Uluslararası Matematik Olim-
piyatları’nda yarışmak için bir Sovyet matematik kampındayken, Mosko-
va’nın en iyi matematik okullarından birinde öğretmen olan Valera Senderov
bana ve takım arkadaşlarıma başvurdu.

O zamanlar, Rusya’daki en prestijli matematik okulu olan Moskova Dev-
let Üniversitesi’nin matematik departmanı Yahudilerin (ve diğer istenmeyen-
lerin) departmana dahil olmamaları için etkin bir şekilde çalışıyordu. Bunun
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adına kullandıkları yöntemlerden bir tanesi de istenmeyen öğrencilere sözlü
sınavlarda farklı birtakım problemler sormaktı. Bana söylenen şey ; bu du-
rum problemlerin bulunması neredeyse imkansız olan basit çözümleri olması
için (bu sayede departman olası skandallardan kaçınmış olacaktı) özel ola-
rak ayarlandıkları. Cevaplayamayan herhangi bir öğrenci kolayca reddedile-
bilirdi, bu nedenle bu sistem girişleri kontrol etmek için etkili bir yöntemdi.
Bu tür matematik problemleri gayriresmi olarak “Yahudi” problemleri ya
da “tabut” problemleri olarak adlandırıldı. “Tabut” çevirisi Rusça’dan direkt
olarak yapılmış bir çeviridir, bunlar aynı zamanda “katil” problemler olarak
da anıldı.

Bu problemler ve çözümleri, tabii ki, sır olarak saklandı ama Valera Sen-
derov ve arkadaşları bir liste hazırlamayı başardı. 1975’de bu problemleri
çözmek için bize ulaştılar, böylece Yahudi öğrencileri ve diğer öğrencileri
bu tarz matematiksel fikirler konusunda eğitebileceklerdi. En iyi sekiz So-
vyet öğrencisinden oluşan takımımız (o ay boyunca problemler elimizdeydi)
problemlerin sadece yarısını çözebildi. O sırada başka önceliklerimiz olduğu
doğru ancak bu problemlerin çok zor olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Genç ve kolay etkilenen bir kişi olarak bu durum beni sarsmıştı. Bu apa-
çık ayrımcılığın süregeldiğinden hiç haberim yoktu. O sırada bu problemleri
çözmeye çalışmanın yanısıra, bu problemleri sahip olduğum en değerli şeyler
olarak sakladım, hala o defterimi saklıyorum.

Sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne göç ettim. Kendi internet sayfamı
oluşturduğum zaman, yaptığım ilk şeylerden biri bu problemlerden bazılarını
yayımlamaktı. Kimileri bana daha fazla problem ve bendeki bazı problem-
lere çözümler gönderdiler. Sonradan anlaşıldı ki bu tabutların hepsinin basit
çözümleri yoktu ; bazıları bilerek muğlak bırakılmış, bazıları son derece zor,
bazıları ise görmesi imkansız öngörüler içeriyordu. Bu yazı bendeki kolek-
siyondan seçmeler içeriyor, bazı ilginç hileler veya fikirler içeren problemleri
seçtik.

2. Giriş

USSR’nin en prestijli üniversiteleri tarafından Yahudilere giriş sınav-
larında yapılan bu ayrımcılık belgelenmiş bir gerçektir, bkz : A.Shen [1]
ve A.Vershik [4]. Alexander Shen makalesinde Yahudi başvuru sahiplerine
verilmiş olan 25 tane soruyu yayınladı. Sonra Ilan Vardi bu soruların çözüm-
lerini yazdı ; bkz : I.Vardi’nin internet sayfası [3]. Bu ve başka makaleler daha
sonra bir kitapta yayınlandı : “You Failed Your Math Test, Comrade Ein-
stein : Adventures and Misadventures of Young Mathematicians, Or Test
Your Skills in Almost Recreational Mathematicsm” [2].

Bu koleksiyonda Vardi’nin çözdüğü sorulardan sadece bir tane var, bu
sorunun da daha kolay ve şaşırtıcı bir kanıtını verdik.

Şimdi, otuz yıl sonra, bu problemler daha kolay gözüküyor. Genel ola-
rak bunun nedeni bu çözüm yöntemlerinin yayılması ve artık bunların stan-
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dart çözüm yöntemlerinin bir parçası olması. Otuz yıl önce bu problemlerin
çözülmesi daha zordu, dahası bu sorular öğrencilere ardarda verilirdi ta ki
bir tanesinde başarısız olana kadar ; o noktada da öğrencilere kalmalarına
sebep olan bir not verilirdi.

Okuyuculara problemleri düşünmeleri ve çözmeleri adına bir fırsat ver-
mek için problemleri, anahtar fikirleri ve çözümleri ayrı ayrı sunduk. 3.
bölüm 21 problem içeriyor. 4. bölümde çözümler için ipuçlarını ve temel
fikirleri verdik. Son olarak, 5. bölüm çözümleri içeriyor.

3. Problemler

1. Eşitsizliği pozitif x değerleri için çözünüz :

x(8
√

1− x+
√

1 + x) ≤ 11
√

1 + x− 16
√

1− x (0.1)

2. Her x1 ve x2 değerleri için aşağıdaki eşitsizliği sağlayan bütün F (x) :
R→ R fonksiyonlarını bulunuz :

F (x1)− F (x2) ≤ (x1 − x2)2 (0.2)

3. Verilmiş bir ABC üçgeninde, cetvel ve pergel kullanarak, aşağıdaki
eşitlikleri sağlayan AB üzerinde bir K ve BC üzerinde bir M noktası
bulunuz :

AK = KM = MC (0.3)

4. Aşağıdaki eşitliği reel y sayısı için çözünüz :

2 3
√

2y − 1 = y3 + 1 (0.4)

5. Aşağıdaki eşitliği çözünüz :

sin7 x+
1

sin3 x
= cos7 x+

1

cos3 x
(0.5)

6. Düzlemde bir M noktası ve bir C açısı veriliyor. Cetvel ve pergel kul-
lanarak M noktasından geçen, C açısını kesip aşağıdaki özellikleri sağ-
layan bir üçgen oluşturan bir doğru çiziniz :
(a) verilen bir p çevre ölçüsünde
(b) minumum çevre ölçüsünde

7. Düzlemde çapı çizilmiş bir çember veriliyor. Verilmiş bir noktadan sa-
dece ölçüsüz cetvel kullanarak çapa bir dik inme çiziniz. Bu noktanın
çember üzerinde veya çap üzerinde olmadığını varsayın.

8. Bir ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin içinde bir O noktası verilmiş
olsun. ∠BOC = x ve ∠AOC = y olsun. Kenar uzunlukları AO, BO
ve CO olan üçgenin açılarını x ve y cinsinden bulunuz.
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9. Düzlemde kesişen iki doğru veriliyor. Verilen bir uzaklık değeri için öyle
noktaları bulunuz ki bu noktaların herbirinin doğrulara olan uzaklık-
larının toplamı verilen uzaklık değerine eşit olsun.

10. Uzayda kenarları bir küreye teğet olan bir dörtgen veriliyor. Bu teğet
noktalarının hepsinin aynı düzlemde olduğunu kanıtlayınız.

11. sin 10◦ sayısının irrasyonel olduğunu kanıtlayınız.

12. Düzlemde her iki tanesi arasındaki uzaklığın birer tamsayı olduğu ve
herhangi üç tanesinin aynı doğru üzerinde olmadığı altı nokta oluştu-
rulabilir mi ?

13. Karelerden oluşmuş bir ızgara üzerine, bütün köşeleri karelerin köşele-
rinden birileri olacak şekilde bir eşkenar üçgen yerleştirmek mümkün
müdür ?

14. Kenar uzunlukları (büyüklük sırasıyla) ve 1. ile 3. kenarlarının orta
noktalarını bağlayan doğru parçasının uzunluğu (yani Şekil 1’deki doğru
parçaları) verilen bir ABCD dikdörtgenini tekrar inşa ediniz.

Şekil 1 : (14. Problem) Sadece |AB|, |BC|, |CD|, |DA| ve |EF | uzunlukları
verilmiştir. Bu dörtgeni cetvel ve pergel kullanarak yeniden çiziniz.

15. Verilen dört uzunluk ile (büyüklük sırasına göre verilen) oluşturulabi-
lecek en büyük alana sahip dörtgeni bulunuz.

16. Birbirine paralel iki tane doğru parçası veriliyor. Ölçüsüz cetvel kulla-
narak, bir tanesini altı eşit parçaya bölünüz.

17. Hangi sayı daha büyüktür, log2 3 mü log3 5 mi ?

18. 125100 sayısının kaç tane basamağı vardır ?

19. Aşağıdaki sayıyı paydasında bulunan köklü ifadelerden kurtularak te-
krar yazınız :

1
3
√
a+ 3
√
b+ 3
√
c
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20. Her kenarından birer nokta verilmiş kareyi cetvel ve pergel kullanarak
inşa ediniz.

21. Monoton artan bir fonksiyonun grafiği iki yatay doğruyla kesiliyor. Bu
grafik üzerinde öyle bir nokta bulun ki, bu noktadan geçen dikey çizgi,
grafik ve paralel doğrular arasında kalan alanların toplamı minumum
olsun. (Bkz : Şekil 2)

Şekil 2 : (21. Problem) Taralı alanı minimum yapan noktayı bulunuz.

4. Fikirler

1. Şu dönüşümü yapın :

y =

√
1− x√
1 + x

(0.6)

2. Türev kullanın.

3. K ′ ve M ′ noktaları civarında ABC üçgenine benzer olan öyle bir
A′B′C üçgeni oluşturun ki istenen özellik onun için sağlansın.

4. Aşağıdaki tanımı yapın :

x =
(y3 + 1)

2

5. P bir polinom olmak üzere ;

cos2k+1 x− sin2k+1 x = (cosx− sinx)P (sinx cosx)

6. C açısının içine açıya teğet bir çember çizin.

7. Bkz : Şekil 3
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Şekil 3 : 7. Problem için fikir.

8. Şekli A noktası etrafında 60◦ döndürün. O noktasının görüntüsü O′

olsun. O zaman COO′ üçgeni (diğer tarafa döndürülmüşse BOO′ üç-
geni) istenilen şeyi verecektir (Bkz : Şekil 4).

Şekil 4 : 8. Problem için döndürme fikri

9. İkizkenar bir üçgende tabandaki herhangi bir noktadan kenarlara olan
uzaklıkların toplamı sabittir.

10. Yerçekimini kullanın.

11. sin 10◦ değerini sin 30◦ cinsinden ifade edin.
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12. Bir Pisagor üçgeni öyle üç nokta verir. Üçgenin çeşitli yansımaları
nokta sayısını artırabilir.

13. Teklik-çiftlik durumlarını ya da tan 60◦ değerinin irrasyonel olmasını
kullanın.

14. AD ve BC kenarlarının Şekil 5’de gösterildiği gibi A′ ve B′ nokta-
larının E’de olacak şekilde paralel ötelemesini düşünün. Dörtgenin iki
kenarının orta noktasını birleştiren doğru yeni oluşan EC ′D′ üçgeninin
kenarortayı olacaktır.

Şekil 5 : 14. Problem için paralel öteleme.

15. Köşeleri bir çember üzerinde bulunan dörtgendir.

16. Bu inşa iki kısma ayrılarak yapılabilir : İlki ; bir doğru parçasını iki
eşit parçaya bölün. İkincisi ; eğer paralel doğrulardan birinin üzerinde
altı eşit parça verilmişse bunları kullanarak diğer doğru parçasını altı
eşit parçaya bölün.

17. Her iki değeri de 3/2 ile kıyaslayın.

18. 210 = 1024 olduğunu kullanın, o da 103 sayısına yakın bir sayı.

19. Kompleks sayıları kullanın.

20. Belli bir uzaklıktaki iki paralel çizgiyi, belli bir açıya sahip bir doğruyla
kesin. Kesen doğru parçasının uzunluğu sabittir.

21. İki doğrunun ortasındaki doğru üzerindeki nokta işe yaramalı.

5. Çözümler

1. Öncelikle dikkat edelim ki (0.1) eşitsizliği x > 1 için tanımsızdır. Ardın-
dan (0.6) fikrine göre şu tanımı yapalım :

y =

√
1− x√
1 + x

Dikkat edelim ki x’in uygun değerleri için ;

0 ≤ y ≤ 1
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olur ve y, x cinsinden monoton azalır. Ayrıca şu eşitlik doğrudur ;

x =
1− y2

1 + y2

Bu hazırlıklardan sonra eşitsizliği şu şekillerde değiştirebiliriz :

x(8
√

1− x+
√

1 + x) ≤ 11
√

1 + x− 16
√

1− x

x

(
8

√
1− x√
1 + x

+ 1

)
≤ 11− 16

√
1− x√
1 + x

1− y2

1 + y2
(8y + 1) ≤ 11− 16y

(1− y2)(8y + 1) ≤ (1 + y2)(11− 16y)

−8y3 − y2 + 8y + 1 ≤ −16y3 + 11y2 − 16y + 11

−8y3 + 12y2 − 24y + 10 ≥ 0

(2y − 1)(−4y2 + 4y − 10) ≥ 0

Şimdi, (−4y2 +4y−10) her zaman negatiftir yani son derece karmaşık
gözüken eşitsizlik sonunda şu mütevazı eşitsizliğe dönüşür :

2y − 1 ≤ 0

y’nin x cinsinden monotonluğunu hesaba katarsak ;

1− (1/2)2

1 + (1/2)2
=

3

5
,

yani çözüm ;
3

5
≤ x ≤ 1.

2. (0.2) eşitsizliği şunu verir :

F (x1)− F (x2)

|x1 − x2|
≤ |x1 − x2|

Yani F ’nin türevi herhangi bir x2 noktasında vardır ve sıfıra eşittir.
Dolayısıyla, kalkülüsün temel teoremine göre, istenen eşitsizliği sağ-
layan fonksiyonlar, tam olarak, sabit fonksiyonlardır.

3.
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Şekil 6 : M ′, L, K′, K sırasıyla 3. Problem için yapılan çizim.

BC üzerinde herhangi bir yerde bir M ′ noktası seçelim. AB üzerinde
öyle bir L noktası bulalım ki ;

AL = CM ′

olsun. Şimdi, AL doğru parçasını paralel olarak ötelemek istiyoruz,
bu sayede onun görüntüsü CM ′ ile birlikte (3) eşitliklerini sağlayacak.
Bunu yapmak için, L’den geçen ve AC’ye paralel olan bir doğru çizelim
ve o doğrunun üzerinde öyle bir K ′ noktası seçelim ki ;

K ′M ′ = CM ′

eşitliği sağlansın. K ′ noktasından geçen ve AB doğrusuna paralel olan
doğruyu çizelim, bu doğru ACB açısını, A′ ve B′ noktalarında kessin.
O zaman A′B′C üçgeninde ; K ′ ve M ′ noktaları (3) eşitliklerini sağlar
ve A′B′C üçgeni ABC üçgenine benzer bir üçgendir. C noktasından bu
küçük üçgeni genişleterek büyük üçgende aradığımız eşitliklere ulaşmış
oluruz. Şekil 6’da tarif edilmiştir.

4. Şu tanımı yapalım :
x = (y3 + 1)/2

O zaman (0.4) denklemi

y = x3 + 1/2

haline dönüşür. x ve y değerleri birbirleri cinsinden aynı g fonksiyonu
olarak verildiğinden ve g fonksiyonu da monoton arttığından, şu sonuca
varabiliriz :

x = y

Eşitlik, şimdi, standart bir kübik denklem halini almıştır :

y3 − 2y + 1 = 0,

Tamsayı bir kök tahmin etme gibi bir methodla çözülebilir. Gerçekten
de ;

y = 1

bir köktür ve geriye kalan y2 +y−1 = 0 çarpımından da iki tane daha
kök gelir :

y =
−1±

√
5

2

5. (0.5) denklemini şu şekilde yeniden düzenleyelim :

1

sin3 x
− 1

cos3 x
= cos7 x− sin7 x

cos3 x− sin3 x

cos3 x sin3 x
= cos7 x− sin7 x

Şimdi iki durum var :
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1.Durum : cosx− sinx = 0 :
O zaman ;

x =
π

4
ya da x = π +

π

4

2.Durum : cosx− sinx 6= 0 :
O zaman cosx− sinx ifadelerini sadeleştirebiliriz :

cos2 x+ cosx sinx+ sin2 x

cos3 x sin3 x
= cos6 x+ cos5 x sinx+ cos4 x sin2 x

+ cos3 x sin3 x+ cos2 x sin4 x

+ cosx sin5 x+ sin6 x (0.7)

t = cosx sinx dönüşümünü yaparsak, şu denklemleri elde ederiz :

cos4 x+ sin4 x = (cos2 x+ sin2 x)
2 − 2 cos2 x sin2 x

= 1− 2t2

ve

cos6 x+ sin6 x = (cos2 x+ sin2 x)(cos4 x− cos2 x sin2 x+ sin4 x)

= 1− 3t2

Böylece (0.7) denklemi şu hali alır :

1 + t

t3
= 1− t2 + t(1− 2t2) + t2 + t3 = 1 + t− 2t2 − t3

0 = −t6 − 2t5 + t4 + t3 − t− 1

Ancak

|t| =
∣∣∣∣sin 2x

2

∣∣∣∣ ≤ 1

2

yani ;

| − t6 − 2t5 + t4 + t3 − t− 1| ≤ 1

64
+

1

16
+

1

16
+

1

8
+

1

2
< 1

Dolayısıyla, bu durumda denklemin hiçbir çözümü yoktur.

6. (a) Açının üzerinde öyle A ve B noktaları bulalım ki :

p

2
= CA = CB

Açının içine bu noktalardan teğet olacak şekilde bir çember ve M
noktasından o çembere bir teğet çizelim. Şekil 7’de de görülebileceği
üzere ortaya çıkan üçgen istenilen çevre ölçüsüne sahiptir.
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Şekil 7 : 6(a) Problemi için çözüm

(b) Eğer M noktası açının dışındaysa minumum çevre ölçüsü sıfırdır.
Eğer içerdeyse, M noktasını içeren C’den uzakta ve açıya teğet ola-
cak şekilde bir çember çizelim ve ilk kısımda olduğu gibi M nok-
tasından geçen teğeti çizelim. Şekil 7’den de kolayca görülebileceği
gibi oluşan üçgenin çevresi minumum ölçüdedir.

7. Çapın uç noktaları ve M noktası yüksekliğini çizmemiz gereken bir üç-
gen oluşturur, Bkz : Şekil 3. Bu yükseklik yükseklik merkezinden geçer
ve yükseklik merkezinin bulunması kolay çünkü diğer iki yüksekliğin
tabanı çember üzerinde yer alır (çapı gören açı diktir). Eğer M noktası
çemberin üzerindeyse, çizim benzer bir şekilde yapılabilir.

8. Durum Şekil 4’de temsil edilmiştir. B, C ve O noktaları, A noktasından
60 derecelik bir döndürmeyle sırasıyla B′, C ′ ve O′ noktalarına gider.
Şekil üzerindeki işaretlenmiş eşitlikler bu döndürmenin özelliklerinden
elde edilir. O zaman istenilen üçgen COO′ üçgenidir. Problemdeki açı-
lar ise ;

O′OC = y − 60◦,

OO′C = 300◦ − x− y,
OCO′ = 180◦ − (y − 60◦)− (300◦ − x− y)

= x− 60◦.

9. Şekil 8’den takip edelim. ABD ve CBD üçgenlerinin alanlarının to-
plamı ABC üçgeninin alanına eşittir. D noktasından indirilen dikme-
lerin uzunluklarının toplamı A noktasından indirilen dikmenin uzun-
luğuna eşittir (aynı zamanda C noktasından indirilen dikmenin uzun-
luğudur).
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Şekil 8 : 9.Problem dört parçasından biri. |BC| = |AB|, yani D noktasından
indirilen dikmelerin uzunluklarının toplamı D’nin AC doğru parçasındaki

yerinden bağımsızdır.

Dolayısıyla problemde istenilen noktalar ; kesişim noktasından, verilen
uzaklıktaki dört noktanın (doğrular üzerindeki dört noktanın) oluştur-
duğu dikdörtgenin noktalarıdır, Bkz : Şekil 9.

Şekil 9 : 9. Problem için çözüm ; verilen iki doğruya toplam uzaklığı sabit olan
noktaların kümesi.

10. Dörtgenin köşelerine, her kenarın ağırlık merkezi teğet noktalarında
olacak şekilde ağırlıklar yerleştirildiğini düşünelim. Bunu yapmanın
bir yolu ; her köşeye, eğer o köşeden teğet noktasına olan uzaklık t
ise (her köşeye en yakın iki teğet noktasının köşeye olan uzaklıkları
aynıdır), 1/t ağırlığında bir kütle koymaktır. O zaman bütün sistemin
ağırlık merkezi karşılıklı teğet noktalarını birleştiren doğru parçaları
üzerinde olacaktır. Dolayısıyla, bu doğru parçaları kesişir ve istenildiği
gibi bütün teğet noktaları aynı düzlemde olur.

11. Öncelikle şunu gözlemleyelim :

1/2 = sin 30◦ = 3 sin 10◦ − 4 sin3 10◦ (0.8)

0 = 8 sin3 10◦ − 6 sin 10◦ + 1 (0.9)

Burada (0.8) denklemini sinüs ve kosinüs yarım açı formüllerini birkaç
kez uygulayarak elde edebiliriz. Şimdi şu tanımı yapalım :

x = 2 sin 10◦
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O zaman (0.9) denklemi şu hale dönüşür :

x3 − 3x+ 1 = 0

Bu denklemin bütün rasyonel kökleri tamsayı olmalıdır ve aynı za-
manda sabit terimi bölmek zorundadır. ±1 sayıları kök olmadığından,
bütün kökler irrasyoneldir.

12. Eğer kenarları tamsayı olan dik bir ABC üçgeni alırsak, bu üçgenin
alanı rasyonel bir sayı olacaktır. Yani, hipotenüse inen dikme de ra-
syonel olur. Bunun anlamı ; eğer bu üçgenin hipotenüsten yansımasını
alırsak, düzlemde öyle dört tane nokta elde ederiz ki herbiri arasındaki
uzaklık rasyonel olur.

Şimdi, D noktası hipotenüse inen bu yüksekliğin hipotenüsü kestiği
nokta olsun. ABC üçgeninin BDC üçgenine benzer olmasından do-
layı, AD ve CD noktalarının ikisi de rasyonel olur. Bu nedenle, bütün
bu şeklin AC üzerindeki dik inmeden yansımasını aldığımızda iki tane
daha nokta elde ederiz, böylece elde ettiğimiz bu altı noktanın herbiri-
nin birbirlerine olan uzaklığı rasyonel olmuş olur. Şimdi geriye, bütün
uzaklıkları uygun bir sayı ile çarpıp rasyonel sayıların paydalarından
kurtulmak kalıyor.

3, 4, 5 Pisagor üçgeni ile başlayalım ve hipotenüsü x eksenine orta nok-
tası orijine gelecek şekilde yerleştirelim. Yukarıdaki işlemleri yapıp, her
noktanın koordinatlarını 10 ile çarpalım. Elde edeceğimiz altı nokta
şunlardır :

(±25, 0), (±7,±24)

Şekil 10 : 12. Problemin Çözümü : İstenilen altı noktanın koordinatları yazıldığı
gibidir ve çözümde geçen noktalar belirtilmiştir. Kalın çizgiler, başlangıçtaki

Pisagor üçgeninin yansımlarından elde edildiğinden, inşa gereği tamsayı uzunluğa
sahiptir. Kesik çizgilerin uzunluklarının tamsayı olduğu doğrulanmalı ya da

kanıtlanmalıdır.

13. Üçgenin köşelerinden birinin orijinde olduğunu varsayalım. Diğer iki
köşenin koordinatları da (a, b) ve (c, d) noktaları olsun. Eğer bu koor-
dinat noktalarının her biri çift sayı ise hepsini ikiye bölüp yarı boyutlu
bir başka üçgen elde edebiliriz. Yani, bu koordinatların en az bir ta-
nesinin tek sayı olduğunu varsayabiliriz. Diyelim ki a sayısı tek sayı
olsun.
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Eğer b sayısı tek ise, o zaman a2+b2 sayısı 4k+2 formunda bir sayıdır.
a2 + b2 = c2 +d2 olduğundan c ve d sayıları tek olmak zorundadır ama
üçüncü kenarın uzunluğunun karesi (a− c)2 + (b− d)2 olur ve bu sayı
da 4’e bölünebilir, yani bu üçgen eşkenar üçgen olamaz.

Eğer b çift sayı ise, o zaman a2 + b2 değeri 4k + 1 formunda olur.
a2 + b2 = c2 + d2 olduğundan c ve d sayıları farklı paritede olmalıdır
(yani birisi tek ve diğeri de çift). Bu yüzden a− c ve b− d sayılarının
paritesi de aynıdır, buna karşılık olarak üçüncü kenarın karesi yine çift
olur, çelişki.

Başka bir çözüm için, şunu gözlemleyebiliriz ki bu ızgaranın köşelerin-
den herhangi iki tanesi arasındaki doğru parçası ya eksenlere paraleldir
ya da rasyonel bir eğime sahiptir. Ayrıca ;

tan(α+ β) =
tanα+ tanβ

1− tanα tanβ

eşitliğinden dolayı, rasyonel eğimli iki açının toplamlarının tanjantı da
rasyoneldir. Yani, ızgara noktalarıyla verilmiş dik olmayan bir açının
tanjantı rasyoneldir. tan 60◦ =

√
3 irrasyonel olduğundan, eşkenar bir

üçgenin bütün köşeleri bu ızgara üzerinde olamaz.

14. Şekil 5’de gösterildiği üzere, AD ve BC kenarlarının A′ ve B′ noktaları
E’de olacak şekilde ötelenmesini düşünelim. O zaman CC ′F ve DD′F
üçgenleri aynı üçgenlerdir çünkü iki kenarları ve bu kenarlar arasındaki
açıları aynı ölçülere sahiptir. Bu nedenle F noktası EC ′D′ üçgeninin
kenarortayıdır. İki kenarının ve bu kenarların arasındaki kenarortayın
uzunlukları bilinen bir üçgeni tekrar inşa edebiliriz (çünkü kenarları
verilen kenarlar olan ve diagonali de verilen kenarortayın iki katı olan
paralelkenarı tekrar inşa edebiliriz). Bu da bize orijinal dörtgendeki
AD ve BC kenarlarının birbirleriyle yaptığı açıyı verir.

Bu üçgenin yeniden inşası Şekil 11’de görülen AC ′′D üçgeniyle aynı,
öyle ki AC ′′ doğru parçası B′′ noktası A noktasında olacak şekilde,
BC doğru parçasının paralel ötelemesi. Ancak bize verilen C ile D
noktaları ve C ile C ′′ noktaları arasındaki uzaklık, yani C noktasını
iki çemberin kesişimiyle elde edebiliriz. B noktasının inşası ise kolay.
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Şekil 11 : Problem 14’ün devamı.

15. Verilen uzunluklarla bir çemberin içinde oluşturulabilecek dörtgeni
düşünelim. Şimdi, bu çemberin oluşturduğu dairede köşelere değen
noktalar ile dörtgen arasında kalan parçaları düşünelim. Aynı uzun-
luklarla elde edilmiş başka bir dörtgen alıp kenarlarına bu parçaları
ekleyelim, Bkz : Şekil 12.

Şekil 12 : Daireden çıkarılmış parçaların eklendiği bir dörtgen.

Oluşan bu yeni şeklin çevresi ilk çemberin çevresiyle aynıdır. Dolayısıyla
daha az alana sahiptir. Çıkarılan parçaların alanı sabit olduğundan,
yeni dikdörtgenin alanı da daha az olmak zorunda kalır.

16. Bir doğru parçası ve ona paralel bir doğru verilmişse, doğru parçasını
her zaman iki eşit parçaya bölebiliriz. Paralel doğru üzerinde iki tane
nokta alalım. Bu iki nokta ile doğru parçasının uç noktaları bir ya-
muk oluşturur. Bu yamuğu bir üçgene tamamlayalım. Bu üçgenin tepe
noktasından ve yamuğun diyagonallarının kesişim noktasından geçen
doğru, doğru parçasını iki eşit parçaya böler.

Yukarıdaki bu yöntemi kullanarak doğru parçalarından birini sekiz eşit
parçaya bölelim. Bu parçalardan art arda olan altı tane parçayı alalım.
Bu altı parçanın uç noktalarını ve diğer doğrunun uç noktalarını kul-
lanarak iki doğru parçası arasında Şekil 13’de görülebileceği gibi bir
eşleme fonksiyonu oluşturalım. Bu fonksiyon ararda seçilen altı eşit
parçayı kullanarak diğer doğru parçasını altı eşit parçaya böler.
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Şekil 13 : 16. Problem için eşleme fonksiyonu.

17. log2 3 ve log3 5 sayılarını 3/2 ile kıyaslayacağız. Her iki tarafa da aynı
monoton fonksiyonu, bilinen bir şeylere ulaşıncaya kadar uygulaya-
cağız.

Önce log2 3 ve 3/2’yi kıyaslayalım. 2x ve x2 fonksiyonları monoton
fonksiyonlardır (en azından pozitif x değerleri için). Bu fonksiyonların
bileşkesini kıyaslamayı kolaylaştırmak için kullanabiliriz :(

2log2 3
)2

= 32 = 9 > 8 = 23 =
(

23/2
)2
.

Şimdi, log3 5 ve 3/2 sayılarını kıyaslayalım. Benzer bir şekilde 3x ve x2

fonksiyonları monotondur :(
3log3 5

)2
= 52 = 25 < 27 = 33 =

(
33/2

)2
.

Dolayısıyla, log2 3 > log3 5.

18. 125100 = 10300/2300 eşitliği açık bir şekilde doğrudur. Ayrıca, 2300 =
102430 = 1090(1, 024)30. Bu nedenle ;

125100 = 10210/(1, 024)30

1, 02430 değerini tahmin etmeye çalışalım. 1’den biraz büyük sayılar
için şu binom açılımını kullanabiliriz : (1 + x)30 = 1 + 30x + 45x2 +(
30
3

)
x3+ . . . Bizim durumumuzda x < 1/40. Açılımda 1’den sonraki te-

rimleri 0, 75, 0, 27 ve 0, 06 değerleri olarak hesaplayabiliriz. Görüyoruz
ki, bu sayılar hızlı bir şekilde küçülüyorlar. Yani buradan çıkarabile-
ceğimiz sonuç : 1 < 1, 02430 < 10, bu da 125100 sayısı için 210 basamak
verir.

19. x = 3
√
a, y = 3

√
b ve z = 3

√
c olsun. ω sayısı 1’in primitif küp kökü ol-

mak üzere ; 1, ω, ω2 sayılarını düşünelim. i ve j sayıları 0,1 ve 2 olmak
üzere x+ ωiy+ ωjz formundaki dokuz tane sayıyı düşünelim. Bunları
birbirleriyle çarparsak bütün katsayıları reel olan bir ifade elde ederiz,
çünkü bu sayıların hepsinin (kompleks) eşlenikleri kendileridir. Ayrıca,
y yerine ωy yazarsak çarpım değişmez, yani y’nin çarpım sonucunda
gözüken kuvvetleri 3’e bölünmek zorundadır, benzer bir şekilde z’nin
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kuvvetleri de 3’e bölünür. Sonuç olarak, bu çarpım homojen olduğun-
dan, x’in kuvvetleri de 3’e bölünür.

Bu nedenlerle, çarpımın sonucu a, b ve c cinsinden bir polinom olur.
Tam olarak ; eğer payı ve paydayı (x+ωy+ω2z)(x+ω2y+ωz)(x+y+
ωz)(x+y+ω2z)(x+ωy+z)(x+ω2y+z)(x+ωy+ωz)(x+ω2y+ω2z)
çarpımı ile çarparsak payda (a+ b+ c)3 − 27abc.

En başta payı ve paydayı (x+ωyω2z)(x+ω2y+ωz) = x2 + y2− yz+
z2−x(y+z) sayısı ile çarparak bu hesaplamayı daha basitleştirebiliriz.
Elde ettiğimiz sonuç :

1
3
√
a+ 3
√
b+ 3
√
c

=
3
√
a
2

+ 3
√
b
2

+ 3
√
c
2 − 3
√
ab− 3

√
ac− 3

√
bc

a+ b+ c− 3 3
√
abc

Şimdi paydadaki sayı s− 3
√
t formunda ve sadece bir tane köklü ifadeye

sahip. Ondan kurtulmak için payı ve paydayı s2 + s 3
√
t+ 3
√
t
2

sayısı ile
çarpabiliriz. Bu durumda da payda s3 − t = (a+ b+ c)3 − 27abc olur.

20. A, B, C ve D noktaları karenin kenarları üzerinde (sırasıyla) verilmiş
noktalar olsun. A ve C noktalarını birleştirelim. B noktasından, AC
doğru parçasına bir dikme çizelim. D′ noktası bu dikmenin devamında,
BD′ doğru parçasının AC doğru parçasıyla boyu aynı olacak şekilde
olsun. O zaman D′ noktası karenin D ile aynı kenarı üzerinde (ya
da o kenarın uzantısında) olur, Bkz : Şekil 14. DD′ doğru parçasını
kullanarak karenin nasıl yerleştirildiğini bulabiliriz ve gerisi de kolayca
tamamlanabilir.

Şekil 14 : 20. Problem ; verilen dört noktadan bir kare inşa etmek.

21. A noktası birbirine paralel iki doğrunun ortasında bulunan doğrunun
grafiği kestiği nokta olsun. Eğer bu kesim noktasını sağa doğru oynatır-
sak, fonksiyon altında kalan alan fonksiyonun üzerinde kalan alandan
daha daha hızlı artar. Sola doğru oynatmak da aynı sonucu verir (si-
metrik bir şekilde).
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