Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Baﬂar›s›zl›¤›n›n nedeni vard›: San›s› do¤ru de¤ildi.
F5 asal de¤ildir. Euler (1707−1783), F5’in 641’e
bölündü¤ünü gösterdi: F5 = 641 × 6700417.
F6, F7 ve F8 de asal de¤iller. Demek ki a =
n
2 biçiminde yaz›labilse bile, 2a + 1 asal olmayabiliyor.

Bir lise 3 ö¤rencisinden: Matematik Dünyas›’n›n K›ﬂ 2003 say›s›n› ald›m. Bence derginiz iyi haz›rlanm›ﬂ güzel bir dergi. Sonunda birileri ç›k›p lise
müfredat› ve ÖSS’den farkl› bir ﬂeyler söylemiﬂ. Baz›lar› gibi “farkl›” olmak için kavram kargaﬂas› yaratmaya çal›ﬂmam›ﬂs›n›z. Sonunda birileri ç›k›p matemati¤in “çözüm ezberlemek” de¤il “çözüm geliﬂtirmek” oldu¤unu söylemiﬂ. Kan›mca büyük bir
boﬂlu¤u doldurmuﬂsunuz.
MD. Çok sa¤olun, varolun. Fakat neden bu
kadar k›sa mektuplar yaz›yorsunuz?

Bir okurdan: Sizi rahats›z etme nedenim ben
matematikte kullan›lan permütasyon ve kombinasyon formüllerini çürüttü¤ümü iddia ediyorum ve
tezimi de notere tasdik ettirdim.
Ve ayr›ca bilinen en büyük say›n›n “Kentirilyon” oldu¤u söylendi ve ben onun da kat kat üstünü buldum. Bana yard›mc› olman›z› bekliyorum.
ﬁimdiden ilgi ve alakan›za teﬂekkürler.
MD. Oysa biz Türkiye’nin iç ve d›ﬂ borcunun
üst s›n›r›n›n “Kentrilyon” oldu¤unu san›p seviniyorduk...

Birçok ö¤renciden: Dönem ödevimi yapam›yorum, bana yard›m eder misiniz?
MD. Daha neler!.. ♥

Taahhütname
Zafer Ercan* / zercan@metu.edu.tr

rilece¤i aﬂikârd›r. Yukar›da da belirtti¤im üzere,
Aﬂa¤›daki kare içindeki soruyu ilk yan›tlayana
amac›m Say›n Clay’inkiyle örtüﬂmektedir, yani ke1.000.000 TL (yaz› ile bir milyon Türk Liras›) vesinlikle kiﬂisel reklam amac› gütmemekteyim. Her
rece¤imi ilan ve taahhüt ederim.
ne kadar hiç istemedi¤im halde yukar›da sunmuﬂ olMatematik Dünyas›’n›n 2003 K›ﬂ say›s›nda yer
alan “Bir Milyon Dolarl›k Soru” baﬂl›kl› yaz›dan
du¤um problem bundan böyle Ercan Problemi diye
ö¤rendi¤im kadar›yla, ABD’de Clay adl› bir ﬂah›s
an›lacaksa da... (8 Mart 2003 tarihli Radikal gazetaraf›ndan kurulan Clay Matematik Enstitüsü yedi
tesinde yay›mlanan Cem Y›ld›r›m’la yap›lan röportaj›n altbaﬂl›¤›nda “Yedi Clay Probleproblemi seçmiﬂ ve bu problemlerden
E,
toplanabilir
dizilerin
herhangi birini ilk çözene 1.000.000
mi” ifadesi kullan›larak, örne¤in Riuzay› olmak üzere
Dolar ödül koymuﬂ. Say›n Clay’in bu
emann San›s›’n›n yeni ad›n›n Yedi Clay
E’den
E’ye
giden
her
Problemi’nden birisi olmas› gibi.)
ince davran›ﬂ› beni çok mütehassis etti, öylesine ki, ben de yukar›daki so- pozitif do¤rusal dönüﬂü***
ruya 1.000.000 TL ödül koyuyorum. mün s›f›r ve E’den farkl›
Matematikçiler, problem baﬂ›na
kapal› ve de¤iﬂmez
Amac›m, elbette Say›n Clay’inkiyle
bir milyon dolar ödül konmas›na maaltuzay› var m›d›r?
ayn›d›r; sadece ve sadece matematitemati¤in halk nezdindeki itibar›n›
yükseltece¤ini düﬂünüp bundan mut¤in geliﬂmesine katk›da bulunmak...
‹hdas etti¤im bu Ercan Ödülü’nün dünyadaki
luluk duyabilirler. Ama daha derine bakacak olurlarsa, matemati¤in de¤erinin parayla ölçülmesine
tüm matematikçilere duyurulmas›, seminerlerde,
konferanslarda, kongrelerde, panellerde söz edilmeüzülmelidirler. Matematik, dünyan›n tüm dolar ve
si ve bu ödülün varl›¤›n›n bilumum iletiﬂim araçlaalt›nlar›ndan çok daha kutsal ve de¤erlidir.
r›yla yay›lmas› matemati¤e katk› olarak de¤erlendiÖdülsüz veya ödülü Dünya olan bir soru: Bu
hep böyle mi olacak? ♥
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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