‘‘Son Teorem’’ Teorem Oldu
En Sonunda

›l 1637 san›l›yor. Veban›n ve savafl›n Avrupa’y› kas›p kavurdu¤u y›llar. Yer Toulouse, Fransa’n›n güneyinde, ‹spanya s›n›r›na yak›n bir kent. Frans›z hukuk adam›, ayn› zamanda amatör matematikçi, ama amatör olmas›na karfl›n ça¤›n›n en büyük
matematikçisi Pierre de Fermat (1601-1665), okumakta oldu¤u
Diofantos’un1 Aritmetik adl› yap›t›n›n sayfa kenar›na Latince,
“Hanc marginis exiguitas non caperet,” diye not düflüyor. Yani,
“sayfa kenar›nda kan›t için yeterince yer yok.” ‹lk kez de¤il bu.
Daha önce de buna benzer notlar düflmüfltü ayn› kitab›n sayfalar›na. Bundan sonra da düflecek.
Fermat’n›n sözünü etti¤i flu teoremin kan›t›:

Y

Fermat’n›n Son Teoremi. E¤er n, 2’den büyük bir tamsay›ysa, x n + y n = z n denkleminin pozitif tamsay›larda2 çözümü
yoktur.
Bu teoremi Fermat gerçekten kan›tlam›fl m›d›r? Bilinmiyor.
Büyük bir olas›l›kla hiçbir zaman da bilinemeyecek. Dünyan›n en
büyük beyinleri üç yüz y›l› aflk›n bir süredir teoremi kan›tlamaya
çal›flt›lar.
1
2

Diofantos, ‹S 3’üncü yüzy›lda yaflam›fl Yunanl› bir matematikçidir.
Yani 1, 2, 3, 4, ... gibi say›larda.

Bu çal›flmalar sonucu modern cebir do¤du. Teoremi kan›tlamak için gelifltirilen yöntemler ve bulunan kavramlar salt matematikte de¤il, baflka dallarda da uygulama alan› buldular.
En sonunda, geçen hafta (Haziran 1993) teoremin kan›tland›¤› duyuruldu. Andrew Wiles adl› bir matematikçi kan›tlam›fl.
Matematik dünyas› çalkaland›, flenlendi. Konuflulan tek konu
bu oldu. Herkes sevinçliydi. Sanki teoremi bir kifli de¤il, bütün matematikçiler, hep birlikte kan›tlam›fllard›. Ö¤rencilerimizden çekinmesek horon tepecektik ortal›kta. Çalkalanma dar matematik
dünyas›n› aflt›. Haber gazetelerin birinci sayfas›nda yer ald›. Her
gün gitti¤im kahvenin garsonu bile Fermat’n›n Teoremi’nden sözetti. Bana m› öyle geldi bilmiyorum, ama sanki haberin duyuldu¤u gün bütün insanlar ayn› bayram› kutluyorlard›. ‹lk aya gidildi¤inde, ilk kalp nakli yap›ld›¤›nda da, an›ms›yorum, böyle bir hava
sezmifltim. ‹nsanlar, insanl›klar›ndan gurur duyuyorlard›. Baflar›,
bir iki kiflinin baflar›s› de¤ildi, hep birlikte baflarm›flt›k. Tümümü-
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zün yengisiydi bu. Kimseye karfl› de¤il. Tek kiflilik bir yar›fltan birinci ç›km›flt›k..
Gene de kadehleri tokuflturmadan önce biraz beklemek gerekiyor. Fermat’n›n Son Teoremi’nin kan›tland›¤› ilk kez duyurulmuyor. Daha önce birçok ünlü matematikçi teoremi kan›tlad›klar›n› sand›larsa da sonradan yan›ld›klar›n› anlad›lar.
Bunlardan en ünlüleri geçen yüzy›lda yaflam›fl olan Cauchy
(1789-1857), Lamé (1795-1870) ve Kummer’dir (1810-1893).
Bundan dört befl y›l önce de ünlü bir Japon matematikçi teoremi kan›tlad›¤›n› dünyaya duyurmufltu. Bir aya kalmad› kan›t›n yanl›fl oldu¤u anlafl›ld›. Duydu¤uma göre, say› kuramc›lar›
bu kez kan›ttan umutlularm›fl3.
Bu teoremle salt profesyonel matematikçiler u¤raflmad›lar.
Amatör ya da profesyonel olsun, bir tek matematikçi bilmem ki
yaflam›n›n bir döneminde teoremi kan›tlamaya çal›flm›fl olmas›n.
Profesyonel matematikçiler de s›k s›k teoremi kan›tlad›klar›n›
öne süren amatörlerden mektup al›rlar. Kan›t› anlamaya çal›flmak, yanl›fl› bulmak az buz bir ifl de¤ildir. Gene de toplumsal görevlerinden biri de bu oldu¤undan, matematikçiler ellerinden geldi¤ince yard›mc› olmaya çal›fl›rlar.
Fermat’n›n Son Teoremi ne ifle yarar? Matematikte ya da
yaflamda uygulama alan› var m›d›r? Bu teorem kan›tlansa ne
olur, kan›tlanmasa ne olur?
Fermat’n›n son teoreminin hiçbir uygulamas›n› bilmiyorum.
Ne matemati¤e, ne de günlük yaflama... Yani ne kuramsal olarak,
ne de uygulamada Fermat’n›n Son Teoremi bir ifle yarar. Böyle dü3

Bugün, 22 Kas›m 1993, kan›tta bir sorun oldu¤unu duydum. Kan›t› düzeltmek için çal›fl›l›yormufl. Sorunun yan›tlanmas› için afla¤› yukar› bir y›l gerekti¤i söyleniyor. fiimdilik teoremin tam olarak kan›tland›¤›n› söyleyemeyiz. Konudan anlayan matematikçiler son derece umutlular ama.
‹kinci bas›ma ek: Kas›m 1994’te, Wiles kan›t›n› ö¤rencisi Richard Taylor’›n
yard›m›yla düzeltti.
Üçüncü bas›ma ek: Ne tuhaf! Kan›t›n düzeltilmesi için afla¤› yukar› bir y›l gereksinildi¤inin söylendi¤ini yazm›fl›m ve tam bir y›l sonra kan›t düzeltilmifl!
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flünen salt ben de¤ilim, say› kuramc›s› Norbert Schappacher de
böyle yaz›yor bir yaz›s›nda4. Fermat’n›n Son Teoremi’ni bu yüzden ilginç bulmayanlar olabilir. Ünlü matematikçi Carl Friedrich
Gauss bu matematikçilerden biriydi.
Her ne denli Fermat’n›n Son Teoremi’nin önermesi
matemetiksel olarak pek ilginç de¤ilse de, teoremin kan›tlanmas› matematik için bir s›nav say›l›r. Üstelik bu teoremin kan›tlanmas› için gelifltirilen yöntemler matematikte çok genifl uygulama
alanlar› bulmufllard›r. Amaç teoremin kendisini kan›tlamaktan
çok, matematikçilere bir hedef göstermektir. Nas›l aya gitmenin
aya gitmekten de öte bir yarar› olmuflsa insanl›¤a, Fermat’n›n
Son Teoremi’nin de matemati¤e öyle bir katk›s› olmufltur.
Fermat’n›n yaflad›¤› ça¤da herkes matematiksel bir kan›t›n
nas›l olmas› gerekti¤ini bilmiyordu. Örne¤in, matematiksel bir
önermeyi 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi küçük do¤al say›lar için kan›tlay›p, “tümevar›mla her do¤al say› için do¤rudur” sonucunu ç›karanlar vard›. Ama Fermat matematiksel bir kan›t›n nas›l olmas› gerekti¤ini biliyordu. Hatta 1657’de Wallis adl› bir matematikçinin buna benzer kötü yöntemlerini elefltirmiflti. Yani
Fermat’n›n, teoremi küçük say›lar için kan›tlay›p, “her say› için
geçerlidir” gibi geçersiz bir ç›kar›m yapm›fl olmas› olas› de¤il5.
Pierre de Fermat’n›n kan›tlayamad›¤› teoremleri çekinmeden
aç›klad›¤› da biliniyor. Matematikçi Frénicle de Bessy’ye 1640’ta
yazd›¤› mektup buna bir delil (çeviriyi özgürce yap›yorum):
Ama size kesin olarak söyleyeyim ki (çünkü bildi¤imden fazlas›n› kendime mal edemeyece¤im gibi, bilmedi¤imi de aç›k aç›k söylerim) 3, 5, 17, 257, 65537 vb.
4
5

Les 350 Ans du “Grand Thèorème de Fermat”, Norbert Schappacher, önyaz› (“preprint”).
Kald› ki, küçük n tamsay›lar› için bile Fermat’n›n teoremini kan›tlamak kolay de¤ildir. Teoremin güçlü¤ünü kavramak amac›yla, n = 3 için kan›tlamaya çal›fl›n. n
= 3 için bile basit bir kan›t›n bilindi¤ini sanm›yorum. n = 4 için kan›t oldukça kolay. “Fermat Ne Biliyordu?” (sayfa 123) adl› yaz›da kan›t› bulabilirsiniz.

12

gibi say›lar›n bölenleri olmad›¤›n› kan›tlayamad›m6.
Bu önermenin do¤ru oldu¤undan en ufak bir kuflkum yok. E¤er kan›t› bulduysan›z, bana yollama
zahmetinde bulunun; çünkü bundan sonra beni bu
konularda hiçbir fley durduramaz.
Fermat’n›n yalan söylemedi¤i, do¤ru ya da do¤ru oldu¤unu
sand›¤› bir kan›t buldu¤u kesin. Buldu¤u kan›t yanl›fl da olabilir. Fermat kusursuz bir insan de¤ildi. Yaz›flmalar›nda, ender de
olsa, flimdi yanl›fl oldu¤u bilinen önermeleri kan›tlad›¤›n› ileri
sürdü¤ü de oldu. Örne¤in, 1659’da, bir mektubunda, biraz önce (dipnotta) sözünü etti¤im 22n+1 say›lar›n›n asal olduklar›n›
kan›tlad›¤›n› ileri sürdü. Oysa bu önerme yanl›fl. Euler,
1732’de 225 + 1’in, yani 4.294.967.297’nin 641’e bölündü¤ünü7, dolay›s›yla asal olmad›¤›n› gösterdi. Yani, Fermat’n›n, Son
Teorem için düflündü¤ü kan›t yanl›fl olabilir.
Kan›t› uzun zaman bulunamayan önermelere s›k s›k ödül
konulur. Bu ödülleri ünlü matematikçiler koyabilirler. Problemle uzun zaman u¤raflm›fllard›r, baflar›ya ulaflamam›fllard›r.
“Teslim oldum” anlam›na ve öbür matematikçileri heveslendirmek amac›yla küçük bir ödül koyarlar. Kimileyin bir bilim
akademisi koyar ödülü. O zaman ödül ve ödülün onuru daha
büyük olur elbet.
‹ki kez, 1816 ve 1850’de, Paris Bilimler Akademisi teoremi
kan›tlayana bir alt›n madalya ve 3000 Frans›z Frank› verece¤ini duyurdu. 1856’da, jüri üyesi olan Cauchy, konu üzerine 11
çal›flma ald›klar›n›, ancak hiçbir çal›flman›n teoremi kan›tlayamad›¤›n› bildirdi. Gene de çal›flmalar›n konuya katk›lar›n› övüp
6

7

Bu say›lar s›ras›yla 21 + 1, 24 + 1, 28 + 1, 216 + 1 say›lar›na eflittir. 22n+ 1 biçiminde yaz›lan say›lar›n asal olduklar›, yani 1 ve kendilerinden baflka bir say›ya bölünemedikleri san›l›yordu. Fermat bu soruyu sormufltur bir önceki mektubunda. Bu
tür say›lar›n asal olmad›klar› daha sonra anlafl›ld›. Matematik ve Korku adl› kitab›mdaki “Asal Say›lar” adl› yaz›da bu konuda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
4.294.967.297 = 641 × 6.700.417. Bugün,bilgisayarlarla bu bölmeyi bulmak
çok kolayd›r. O zaman da pek zor de¤ildi. Biraz sab›r yeterliydi.
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madalyan›n Kummer’e verilmesini ve Akademi’nin ödülü kald›rmas›n› jüri ad›na önerdi.
1908’da Alman Paul Wolfskelf vasiyetinde Fermat’n›n teoremini 13 Eylül 2007’den önce kan›tlayana 100.000 Alman Mark› gibi bir servet b›rakt›. Matematikçi Paulo Ribenboim,
13
adl› kitab›nda, Wolfskelf
ödülünden sorumlu Dr. F. Schlichting’ten ald›¤› mektubu yay›mlad›. Mektubu sunuyorum:
Göttingen, 23 Mart 1974
Sevgili Bay›m,
Mektubunuzu yan›tlamakta gecikti¤im için lütfen
ba¤›fllay›n. ‹liflikte, flimdi 100.000 Mark’› aflm›fl olan
ödülün kurallar›n› aç›klayan ve ödüle kat›lmak isteyenlere yollad›¤›m›z belgeleri bulacaks›n›z.
fiimdiye dek kaç kiflinin ödüle kat›ld›¤› bilinmiyor.
‹lk y›l (1907-1908) 621 çözüm önerilmifl. fiu anda
Fermat’n›n problemiyle ilgili elimizde üç metre
yüksekli¤inde yaz›flma var. Son ony›llarda soruna
flöyle yaklaflt›k: Akademi’nin sekreterli¤i yaz›lar›,
(1) saçmasapan yaz›lar, ki bunlar hemen geri gönderiliyor, ve (2) matemati¤i and›ran yaz›lar olmak
üzere ikiye ay›r›yor. ‹kinci kategorideki yaz›lar matematik bölümüne iletiliyor, matematik bölümü de
yaz›lar› okuma, yanl›fl› bulma ve yazar› yan›tlama
ifllerini asistanlara b›rak›yor - flu anda kurban benim. Her ay iki ya da üç mektup yan›tlamam gerekiyor. Son derece gülünç ve ilginç mektuplar elime
geçiyor. Örne¤in, biri çözümün yar›s›n› sunuyor,
öbür yar›s›n› peflin 1000 Mark yollarsak yollayaca¤›n› söylüyor. Bir baflkas›, kendisine arka ç›karsam, ünlendi¤inde, yay›nlardan, televizyon ve radyo konuflmalar›ndan elde edece¤i kazanc›n
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%10’unu sunuyor, ve yard›m› reddedersem, çözümünü bir Rus üniversitesine yollayarak bizi onurdan yoksun edece¤ini söyleyerek tehdit ediyor.
Arada bir de Göttingen’e gelip özel olarak konuflmak isteyenler ç›k›yor.
Hemen hemen bütün çözümlerin ilkel bir düzeyde
yaz›lm›fl olmas›na karfl›n (lise matemati¤i kavramlar›yla ve belki de say›lar kuram›nda kötü hazmedilmifl bir iki yaz› okunduktan sonra), anlafl›lmalar› çok güç olabiliyor. Toplumsal olarak, ödüle kat›lanlar genellikle teknik e¤itimden geçmifl, ama
baflaramay›p Fermat’n›n teoremini kan›tlayarak
birden üne kavuflmak isteyen kifliler. Yaz›lardan birini gösterdi¤im bir doktor, yazar›n a¤›r bir flizofreni oldu¤unu söyledi. Wolfskelf’in vasiyetlerinden
biri de Akademi’nin her y›l önde gelen matematik
dergilerinden birinde ödülü duyurmas›yd›. Ama
daha birinci y›ldan sonra dergiler duyuruyu yay›mlamay› reddettiler, çünkü dergilere deli mektuplar›
ya¤›yordu durmadan. fiimdilik, ödülün matemati¤e
tek katk›s›, ödüle konan paradan elde edilen faizin
Akademi taraf›ndan kullan›lmas› oldu. Örne¤in,
1910’lu y›llarda bu parayla Göttingen Üniversitesi’nin matematik bölümü baflkanlar› (Klein, Hilbert, Minkowski) Poincaré’yi Göttingen’e ça¤›r›p
alt› konuflma verdirdiler. 1948’den beri paraya dokunulmad› ama.
Umar›m bu bilgiler iflinize yarar. Baflka sorular›n›z
varsa ve yan›tlayabilirsem sevinirim.
Sayg›lar›mla.
F. Schlichting
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