Matematik Dünyas›, 2011-III

Radikal, 8 Eylül 2011

Pi Say›s›n›n Yanl›fl Oldu¤unu ‹ddia Etti
‘Notere de Onaylatt›m’. Yeni buldu¤unu öne
sürdü¤ü pi say›s›na iliflkin çal›flmas›n› notere de
onaylatt›¤›n› dile getiren Bekir Özmen, “Ancak baz› profesörleri tart›fl›rken tatmin edememifltim. Oysaki flimdi tatmin edecek durumday›m. ‹spatlam›fl
durumday›m. TÜB‹TAK’a da dün belgeleri verdim” dedi.
Matematik Derne¤i ile de görüflmelerinin oldu¤unu anlatan Özmen, “Bunun sorumlulu¤u bana
ait olmak kayd›yla matematik profesörleri ile tart›flmak istiyorum. Do¤rulu¤una da yüzde 100 inan›yorum. Küsurat›nda farkl›l›k var. Ama bu büyük
ölçümlerde fark ediyor” diye konufltu. Özmen,
flunlar› söyledi:
“Benim iddiam flu de¤il, bununla yap›lan hesapla bununla yap›lan hesap paralel diye bir düflüncem yok. Sadece gerçe¤i kan›tlamak istiyorum.
Zaten mevcut trigonometrik fonksiyonlar var. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant var ya, onlarda bile yani yanl›fll›k fark ediliyor. Mevcut kullan›lanlarda pi say›s›n›n oraya uygun olmad›¤› ve bunun
uygun oldu¤u kan›tlanm›fl oluyor. Ben kan›tlam›fl
oluyorum bunu da. Bunun Türk ve dünya kamuoyu taraf›ndan bilinmesini istiyorum. Çünkü pi say›s› bütün dünyada kullan›lan bir de¤erdir.”
Pi Say›s›. Bir dairenin çevresinin çap›na bölümü ile elde edilen matematik sabiti olan pi, ismini,
Yunanca “çevre” sözcü¤ünün ilk harfinden ald›.
“Arflimet sabiti” veya “Ludolph say›s›” olarak da bilinen pi say›s›, günlük kullan›mda basitçe 3, 3,14 veya 3,1415 olarak ifade edilmesine
ra¤men gerçek de¤eri “3,14159265” olarak ortaya konuldu.
MD. Dünyada hiçbir yerde olmayan, dünyan›n hiçbir yerinde düflünülemeyecek bir fley oldu
ülkemizde: Türkiye Bilimler Akademisi, yani k›sa
ad›yla TÜBA hükümete ba¤land›! TÜBA’n›n üyelerini hükümet seçecek bundan böyle. Gazetelere
haber bile olmad› bu rezalet. Ama pi say›s›n›n
yanl›fl oldu¤unu buldu¤unu sanan bir amatör gazetelere, üstelik bir entellektüel gazetesi olarak kabul edilen Radikal ’ e haber olabiliyor. ♦

Demir çelik sektöründen emekli olan Bekir Özmen, matemati¤in bel kemiklerinden olan pi say›s›n›n yanl›fl oldu¤unu iddia etti.
Teknik bir kitap yazarken pi say›s›n›n yanl›fl
oldu¤u düflüncesine varan Özmen’in çal›flmas›na
göre ‘3,14159265” olarak bilinen pi say›s›
“3,1426968” olarak görülüyor.
Özmen, matematik ile amatör olarak u¤raflt›¤›n›, demir çelik sektöründe uzun y›llar çal›flt›¤›n›
ve 1998-1999 y›llar› aras›nda teknik bir kitap yazarken ilginç bir durumun dikkatini çekti¤ini söyledi. Kitap yazarken bir durumun kendisini merakland›rd›¤›n› anlatan Özmen, “Orada anlad›m bu
pi say›s›n›n yanl›fll›¤›n›. Üzerinde yo¤un çal›flt›m.
Gazi Üniversitesinde, ‹zmir’deki üniversitelerde
bunu tart›flt›m. Benim çal›flmam› be¤endiler. Ancak tatmin olmad›lar. Ama ben de asl›nda biraz
flüpheliydim. Ama flimdi baz› verilerle beraber art›k bunu netli¤e kavuflturdum” dedi.
Kitab› 2005’te yay›mlad›¤›n› ifade eden Özmen,
daha sonra da pi say›s› üzerindeki çal›flmas›na devam etti¤ini belirtti. Pi say›s›n›n “3,14159265” oldu¤unu an›msatan Özmen, kendi buldu¤u say›n›n
ise “3,1426968” oldu¤unu kaydetti. Özmen, konuyla ilgili çal›flmas›n› flöyle özetledi:
“Yeni buldu¤um pi say›s›n›n kan›t›n›n bir tanesi de flu: eski trigonometrik fonksiyonlar, kullan›lan
pi say›s›na göre uygun de¤il. Örne¤in 90 derecenin
sinüsünü, 60 derecenin sinüsüne böldü¤ümüz zaman 1,154700538 rakam› ç›k›yor, do¤rusu da bu.
Ancak mevcut trigonometrik fonksiyonlarda bu
aradaki katsay› çarp›mlar›n› iflleme koydu¤unuz zaman bu rakamdan daha de¤iflik rakam ç›k›yor ki
bu da yanl›fl. Bu da eski pi say›s›n›n yanl›fll›¤›n› kan›tl›yor. Bu da bir detay. Ayn› flekilde 60 derecenin
sinüsünü 30 derecenin sinüsüne böldü¤ünüz zaman
ç›kan rakam eski pi say›s›na göre farkl›. Yeni pi say›s›na göre do¤ru olan da o zaten. Eski trigonometrik fonksiyonlardan sinüslerin 90, 60, 30 dereceleri
do¤ru. Aradakilerde farkl›l›k var. Bunlar›n yeni pi
say›s›na göre düzeltilmesi gerekiyor.”
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