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Haz›rlayan Ayhan Dalg›ç
Her ne kadar daha önce ziyaret etti¤imiz sitelerin içinde en iyisiyse de çok eksi¤i var. Her ﬂeyden önce ve en önemlisi derinlik eksik. Bu yüzden
baﬂl›¤›ndaki “Türkiye’nin Matematik Sitesi” unvan›na yak›ﬂmam›ﬂ. Sitenin biraz daha derlenip toparlanmas›, derinleﬂmesi gerekiyor.
Her yerde olan basma kal›p konular burada da
iﬂlenmiﬂ. Sitede özgün bir ﬂey bulmak güç.
Ama hiç olmazsa matematiksel hata yok, en
az›ndan biz göremedik. Türkçesi de düzgün. Ayr›ca zengince bir site. K›rka yak›n matematikçinin
yaﬂamöyküsü var örne¤in. Fena de¤iller. Foto¤raflar daha bol olabilir belki, internet’ten yüzlerce foto¤raf bulunabilir. En az›ndan t›klay›nca aç›lan foto¤raflar olsa fena olmaz. Tarih bölümü de fena
de¤il. Daha da iyileﬂecek herhalde. Türklerde ve ‹slamda Matematik biraz fazla abart›lm›ﬂ. Bu benim
ﬂahsi kanaatim. Bat› matemati¤i daha fazla iﬂlenince belki de bu kusur kendili¤inden yok olur.
Alt›n Oran konusunda ﬂöyle yaz›lm›ﬂ: Günümüzde birçok yerde karﬂ›m›za ç›kan alt›n orana
göz nizam›n›n oran› diyebiliriz. Ço¤u zaman do¤ay› gözlemledi¤imizde bu oran›n varl›¤›n› görebiliriz. Mesela ideal insan›n ölçülerine göre boy uzunlu¤unun göbekten ayak uçlar›na olan uzunlu¤a
oran›, göbekten ayak uçlar›na olan uzunlu¤un göbekten baﬂucuna olan uzunlu¤a olan oran›na eﬂit.
Bu gibi “ideal insan” tan›mlar› son derece tehlikeli ve bilimsellikten uzakt›r, “üstün ›rk” gibi faﬂizan
düﬂüncelere kadar götürebilir insan›. Asl›nda yazar
da bunun biraz fark›nda ki ard›ndan ﬂöyle devam
etmiﬂ: ‹deal insan›n boyu x birim olsun. Göbe¤inden ayak ucuna olan uzakl›k da y birim olsun. Bu
durumda göbe¤inden baﬂucuna olan uzakl›k da x
− y birim olacak. ‹ddiaya göre ideal insandaki ölçüler ﬂu denklemi sa¤lamal›: x/y = y/(x − y). ‹deal

insanda sa¤lanmas› istenen bu orana yani x/y oran›na alt›n oran denir. Koyu puntolarla al›nt›lad›¤›m›z sözlerden de anlaﬂ›ld›¤›na göre yazar da bu iddialar› pek ciddiye alm›yor. Ama bunu daha da
vurgulayabilirdi. Böyle bir iddian›n ne kadar gülünç oldu¤unu alay ederek söyleyebilirdi. Kim iddia ediyor? Kim bu kendini ve benim oran›m› bilmez? Hangi hakla “ideal insan” kavram›n› a¤z›na
alabiliyor? Onunkisi alt›n da, benimkisi teneke mi?
Leonardo mu yoksa?
Gene ayn› bölümde ﬂu örnek verilmiﬂ: Çam
kozala¤›ndaki taneler kozala¤›n alt›ndaki sabit bir
noktadan kozala¤›n tepesindeki baﬂka bir sabit
noktaya do¤ru spiraller (e¤riler) oluﬂturarak ç›karlar. ‹ﬂte bu e¤rinin e¤rilik aç›s› alt›n orand›r. E¤rinin e¤rilik aç›s› ne demektir? Her ne demekse, e¤rinin e¤rilik aç›s›n› bilen alt›n oran› da biliyordur.
Alt›n oran› bilmeyen “e¤rinin e¤rilik aç›s›”n› da
bilmiyordur.
Bir baﬂka örnek: Verilen n tane dirençten maksimum verim elde etmek için bir paralel ba¤lama
yap›lmas› gerekir. Bu durumda Eﬂde¤er Direnç alt›n orana eﬂittir. Bunu anlamad›m. Fizi¤im hiçbir
zaman iyi olmad›. Ama herhalde Einstein de¤il, benim gibi insanlar girecek bu siteye.
Bunlar önemli ayr›nt›lar, bunlara dikkat edilmesi gerekir. Her ﬂeyden önce bu bilgileri kimin
okuyaca¤›n›n sürekli göz önünde tutulmas› gerekir.
Bu bölüme daha çok bir lise ö¤rencisi girecektir elbet, hiç kuﬂku yok. O zaman gereken yap›lmal›.
Oldukça uzun say›lan Boole Cebiri bölümünde
Boole cebirinin tan›m› verilmemiﬂ. Ve bu bölümdeki bilgiler “Théma Larousse”tan al›nm›ﬂ. Baﬂka kitap m› bulamad›n Ayhan Dalg›ç? “Türkiye’nin
matematik sitesi” matemati¤i popüler ansiklopedilerden mi ö¤retecek?
“Halka” bölümünde tek bir yanl›ﬂ yok. Ama
çok kuru, çok yüzeysel. Yeterince örnek verilmemiﬂ. Ben bir örnek f›s›ldayay›m: Z[i], Z[√2] gibi
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halkalar›n indirgenmezleri, asallar›, birimleri bulunsun. Bir de “kalan s›n›flar halkas›” R/I’nin tan›m› aç›k aç›k verilmemiﬂ. Bu halkan›n ö¤elerini
R’nin a + I altkümeleridir. Belirtilmesinde yarar
vard›r.
E¤er ansiklopedi yazm›yorsan›z, hiçbir zaman,
ama hiçbir zaman tan›m say›s› teorem ve örnek say›s›n› aﬂmamal›.
Java uygulamalar› çok s›radan. Bu dergide bir
bilgisayar bölümü var. Bu say›da h›zl› bir s›ralama
algoritmas› anlat›l›yor. Ne biliim ben... Hah buldum! Z[x]’te verilen bir polinomu indirgenemezlerine ay›ran bir program bulun!
Dergimiz tan›t›lm›ﬂ. Teﬂekkürler. Dergilerin
bir de web sayfas› konulursa yararl› olur.
Çok önemli buldu¤um ve oldukça zengin bir
forum var. Hatta her zevke, ilgiye ve düzeye göre
birkaç de¤iﬂik forum var. “Akademik forum”a girdim. Sorulara bakt›m. Bundan sonra siteyle de¤il
sorularla ilgilenece¤im.
Biri üçüncü ve dördüncü denklemlerin çözümünü sormuﬂ. Üçüncü dereceden denklemlerin çözümü
verilmiﬂ, ama dördüncü dereceden denklemlerin çözümünü kimse verememiﬂ. Kolay de¤ildir nitekim.
Bu say›da bulacaks›n›z bu çözümleri (sayfa 73-75).
Hermite sormuﬂ: P(x) = x5 + x4 + x3 + x2 + x
+ 1 olsun. P(x12) polinomunun P(x) polinomuyla
bölümünden kalan nedir?
Republican2003 yan›tlam›ﬂ: P(x) polinomunun kökü −1’dir. P(x12) için tüm terimlerin üsleri
çift olaca¤›ndan yan›t 6’d›r...
Yan›t do¤ru ama gerekçe yanl›ﬂ. Yan›t›n do¤ru
olmas› da beni zerre kadar ilgilendirmiyor! Bana
ne bir polinom bir baﬂkas›na bölündü¤ünde ne kalaca¤›ndan! Umurumda bile de¤il! Beni kan›t ilgilendiriyor kan›t! Kan›tlayal›m.
Önce P(x12) = x60 + x48 + x36 + x24 + x12 + 1
eﬂitli¤ine dikkatinizi çekerim. Bölmeyi yapt›¤›m›z›
varsay›p yazal›m: P(x12) = P(x)Q(x) + R(x) ve
R(x)’in derecesi P(x)’in derecesinden yani 5’ten küçük, en fazla 4; bu önemli olacak birazdan. ﬁimdi
modülo x6 − 1 hesaplayal›m, yani bir anlamda, bu
eﬂitlikte x6 = 1 yapal›m. Sol taraf P(1)’e yani 6’ya
eﬂit. Demek ki,
6 ≡ P(x)Q(x) + R(x) mod(x6 − 1)
ﬁimdi her iki taraf› da x − 1 ile çarpal›m.
(x − 1)P(x) = x6 − 1 ≡ 0
oldu¤undan,
6(x − 1) ≡ (x − 1)R(x) mod(x6 − 1)
buluruz. Demek ki alt›nc› dereceden olan x6 − 1 po-

linomu en fazla beﬂinci dereceden olan 6(x − 1) − (x
− 1)R(x) polinomunu bölüyor, yani 6(x − 1) − (x −
1)R(x) = 0 olmal›. Sadeleﬂtirince R(x) = 6 bulunur.
Republican2003’ün buldu¤u R(−1) = 6, ki
do¤ru, ve ﬂans bu ya, bu da R(x)’e eﬂit!
Peki Hermite nas›l bu yan›ta “tebrikler” diyebilmiﬂ?
Hermite’in bir baﬂka sorusu: x2 − x + a polinomunun x13 + x + 90 polinomunu bölebilmesi için
a ne olmal›d›r?
Goldbach yan›tlam›ﬂ: a = 2.
Hermite Yazm›ﬂ: Do¤ru. Çözümü de yollarsan
çok iyi olur.
Yan›t do¤ru. Bütün gecemi verdim, yan›t›n
do¤rulu¤unu kontrol ettim! Benim gibi yaﬂl› baﬂl›
bir adam› gece vakti u¤raﬂt›r›yorsunuz!.. x13 + x +
90 polinomunu modülo x2 − x + a hesaplay›p sonucun 0 ç›kmas› için a’n›n sa¤lamas› gereken gerek
ve yeter koﬂullar› buldum. ‹ﬂte o koﬂullar:
a(a−1)(3a−1)(1−6a+9a2−2a3) = 90 ve
90 + a − a2(a−1)2(3a−1)2 + a3(1−3a+a2)2 = 0.
Kolayca görülece¤i üzere a = 2 denklemleri
sa¤l›yor. Baﬂka çözüm var m›? Bilmiyorum. Halkas›na göre de¤iﬂir elbet. Bir ﬂey denmedi¤ine göre
soru Z ya da R halkas› için sorulmuﬂ olmal›. Belki
benden daha ak›ll› bir okur N’deki tüm çözümleri
bulur.
E¤er Z’de çal›ﬂ›yorsak, baﬂka bir ﬂey daha yap›labilir. Modülo x2 − x + a yerine modülo x2 − x hesaplayal›m. Tam bölümü varsay›p x13 + x + 90 = (x2
− x + a)q(x) yazal›m. q(x) = q0 + q1x + ... + q11x11
olsun. ﬁimdi x13 + x + 90 = (x2 − x + a)q(x) eﬂitli¤ini modülo x2 − x hesaplayal›m (yani x2 = x yapal›m): 2x + 90 ≡ aq(x) ≡ a(q0 + (q1 + ... + q11)x). Demek ki ikinci dereceden olan x2 − x polinomu, birinci dereceden olan 2x + 90 − a(q0 + (q1 + ... + q11)x)
polinomunu bölüyor. Demek ki 90 = aq0 ve (Z’de
çal›ﬂt›¤›m›zdan, yoksa yanl›ﬂ) a, 90’› bölüyor. Gerisini getiremedim...
ﬁimdiii... Hermite yan›t›n do¤ru oldu¤unu söylüyor. Ama çözümü de istiyor. Yan›t›n do¤ru oldu¤unu çözümü bilmeden nas›l anlad›? Çok merak
ettim. Ya Goldbach niye çözümü yazmam›ﬂ?
Ayhan Dalg›ç Ege Üniversitesi’nde Uygulamal›
Matematik okuyor, üçüncü s›n›f ö¤rencisi. Her ne
kadar profesyonel bir matematikçiymiﬂçesine ac›mas›zca eleﬂtirmiﬂsek de, böyle bir site kurdu¤u ve
düzenli emek verdi¤i için kendisini kutlar›z. Eleﬂtirilerimiz umar›z dikkate al›n›r ve site gerçekten
“Türkiye’nin matematik sitesi” olur. ♣
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