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Birol Yeﬂiltepe’nin
Fermat ve Mersenne Asallar› Sitesi
Mart günü saat 22:46:34’te Birol Yeﬂiltepeden “Fermat ve Mersenne Say›lar›” baﬂl›kl›
ﬂu mesaj› ald›m:
“http://birolyesiltepe410.sitemynet.com/ adresindeyim, sitemi ziyaret ederek matemati¤e duydu¤um ilginin büyüklü¤ünü görebilirsiniz.” Hemen
adresi t›klay›p siteye girdim. Göz kamaﬂt›r›c›! ‹ﬂte
karﬂ›ma ç›kan güzellik:
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Site daha çok Fermat say›lar› üzerine. Fermat
say›lar› belli bir k do¤al say›s› için

biçiminde yaz›lan say›lard›r. Fermat 1650’de tüm
Fermat say›lar›n›n asal olduklar› san›s›n› ortaya atm›ﬂt›r. Nitekim, Fermat’n›n da farketti¤i gibi,
F0 = 3, F1 = 5, F2 = 17, F3 = 257, F4 = 65537
say›lar› asald›r. 1732’de Euler F5’in asal olmad›¤›n›
gösterdi: F5 = 641 × 6700417. Ne var ki 1650’den
beri yukardaki Fermat asallar›ndan de¤iﬂik yeni bir
Fermat asal› bulunamad›. Bugünkü hesap yöntemleriyle de yeni bir Fermat asal›n›n bulunma olas›l›¤›

Fermat Asallar›
E¤er a ve n do¤al say›lar› için, an + 1 ≠ 2 bir
asalsa a bir çift say›d›r ve n belli bir k için 2k biçiminde yaz›l›r. Bunu kan›tlayal›m. Her ﬂeyden
önce, a tek say› olsayd›, an + 1 bir çift say› olurdu ve asal olamazd›. ﬁimdi n’nin bir tek say›ya
bölündü¤ünü varsay›m. Diyelim, n = rs ve s bir
tek say› olsun. b := ar olsun. O zaman, an + 1 =
ars + 1 = (ar)s + 1 = bs + 1 = (b + 1)(bs−1 − bs−2
+ ... + 1) oldu¤undan, s = 1 olmak zorunda. Demek ki n bir tek say›ya bölünmüyor, yani, belli
bir k için, n = 2k.

oldukça düﬂük. Hatta baﬂka Fermat asal›n›n olmad›¤›n› sananlar bile var.
Mersenne asallar› da 2n − 1 biçiminde yaz›lan
asallar. an – 1 biçiminde yaz›lan bir say›n›n asal
olmas› için a = 2 ve n bir asal olmal›. Bu, MD2003-IV, sayfa 7’de kan›tlanm›ﬂt›. Fermat asallar›n›n tersine Mersenne asallar›ndan çok var. Ama
sonsuz say›da Mersenne asal›n›n olup olmad›¤› bilinmiyor.
‹ﬂte Birol Yeﬂiltepe’nin sitesi Fermat ve Mersenne asallar› üzerine.
Birol Yeﬂiltepe’den birkaç sat›rdan baﬂka pek
bir ﬂey yok sitede. Daha çok http://www.prothsearch.net/fermat.html sitesine ba¤lant›lar var. Ama
böylesi daha iyi, daha bilgilendirici, daha az vakit
kaybettirici.
Yazar bir ara “Fermat’›n Küçük Teoremi”nden söz ediyor. Fermat, Frans›z oldu¤undan,
ad› “fermat” olarak de¤il, “ferma” olarak okunur,
dolay›s›yla “Fermat’n›n Küçük Teoremi” demesi
gerekirdi.
Sonlara do¤ru, “Fermat’›n as›l önemli teoremi
ise, ‘xn + yn = zn denklemi, x, y, z ve n’nin pozitif
de¤erleri için e¤er n > 2 ise imkâns›zd›r’ biçimindedir. Bütün n’ler için do¤ru olan kan›t henüz bulunamam›ﬂt›r, ama teorem çok say›da de¤er için do¤rudur” denmiﬂ. 1) Teoremin çok say›da (x, y, z, n)
de¤eri için do¤ru olmas›ndan daha do¤al bir ﬂey
olamaz. Söylenmesi gereken teoremin (bir zamanlar, bundan on y›l öncesine kadar) çok say›da n
için do¤ru oldu¤u bilindi¤iydi. 2) Ama art›k teoremin her n > 2 için do¤ru oldu¤u biliniyor. Bu,
1993’te Andrew Wiles taraf›ndan kan›tland›
(bknz. sayfa 54-57).
Sonuç olarak, Birol Yeﬂiltepe’nin sitesi sade,
kullan›ﬂl› ve yararl›; hoﬂuma gitti. Ba¤lant›lar› çok
güzel seçilmiﬂ. Ucuz edebiyat, hatta hiç edebiyat
yok. Bravo! ♠
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