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Mistakes are the portals of discovery1

James Joyce (1882 - 1941)

Matematikçileri 350 yıl meşgul eden ve ifade-
sinin basitliği nedeniyle belki de en çok bilinen
teoremlerden biridir “Fermat’nın Son Teoremi”.
İlk olarak Pierre de Fermat tarafından 1637 tari-
hinde ortaya atılan bu teoremin Fermat’nın yazdığı
şeklini Türkçe’ye söyle çevirebiliriz:

“Bir kübü, iki kübün toplamı; dördüncü kuvvet-
ten bir sayıyı, iki tane dördüncü kuvvetten sayının
toplamı veya genel olarak ikiden büyük bir kuv-
vetten sayıyı, aynı kuvvetteki iki sayının toplamı
olarak ifade etmek imkansızdır.”

Modern matematik diliyle ifade edecek olursak
Fermat şunu söyler:

Teorem 1. n ikiden büyük bir doğal sayı olmak
üzere, xn + yn = zn eşitliğinin xyz 6= 0 olacak
şekilde tamsayı çözümü yoktur.

Asıl mesleği avukatlık olan Fermat, matema-
tikle amatör olarak ilgilenir, ürettiği sanılarla döne-
min matematikçilerinin dikkatini çeker ve onları bu
iddiaları ispatlamaya çağırır. Kendisi çoğunlukla
iddialarının ispatını vermez. Soruları o kadar ilgi
çeker ki, ölümünden sonra oğlu tarafından derlenip
kitap haline getirilir. Fermat’nın dile getirdiği iddi-
aların hepsi yıllar içinde ispatlanır, Teorem 1’deki
ifade hariç! Bu nedenle Teorem 1’e “Fermat’nın Son
Teoremi” ismi verilir. Henüz ispatlanmadan önce
de zaman zaman böyle anılır, çünkü Fermat’nın id-
diaları içinde, ispatı bulunamayan yegane ifadedir.
Aslında Fermat teoremin kanıtını bildiğini iddia
etmiş ve hatta teoremi ilk yazdığı yere, şu notu da
düşmüş:

“Bu önermenin doğruluğunu gösteren,
gerçekten çok güzel bir ispat buldum, ama
sığdırmak için bu sayfanın kenar boşluğu oldukça
dar...”

Fermat’nın son teoremi, Andrew Wiles ve
Richard Taylor tarafından 1995 yılında ispat-
landığında, teoremin ispatının, 300 yıl önce Fermat
tarafından bilinmesi olasılığı iyiden iyiye düşmüş
oldu çünkü verilen ispat 20. yüzyıl matematiğinin

en güçlü, en karmaşık tekniklerini içeriyordu.
Kanıtta kullanılan teknikleri bırakın, kavramların
çoğu bile Fermat’nın yaşadığı yüzyılda henüz icat
edilmemişti! Elbette Fermat’nın gerçekten bir is-
patı var mıydı yok muydu bilemeyiz ama bizim
düşüncemize göre, büyük olasılıkla Fermat’nın ka-
fasında ispat için bir plan vardı. Hatta bu plan
bazı hallerde işe de yarıyordu. Örneğin, Fermat,
Teorem 1’in n = 4 için kanıtını, geliştirdiği yöntem
ile verebilmiştir. “Sonsuz iniş” (infinite descent) adı
verilen bu yöntemi birazdan açıklamaya çalışacağız.
Ama Fermat’nın sonsuz iniş tekniği -çok güzel bir
yöntem olmasına rağmen- teoremin daha genel hal-
leri için işe yaramaz. Belki de Fermat teoremi n = 4
için kanıtladıktan sonra yönteminin genel olarak
her n için işe yarayacağını düşünmüştür, kim bilir?

Fermat’nın son teoremini ispatladığını düşünen
sadece Fermat’nın kendisi de değildir elbette. Tarih
boyunca birçok amatör veya profesyonel matema-
tikçi teoremi ispatladığını iddia etti. Bu teorem için
“en fazla yanlış ispatı verilen teorem” desek çok da
yanlış olmaz herhalde. Bunun böyle olması ifadesi-
nin basitliğinden ileri geliyor olabilir. Laf aramızda,
hemen hemen her hafta “Fermat’nın son teoremini
kolay bir şekilde ispatladığını” (ne demekse?) id-
dia eden e-mailler alıyoruz (evet hala!). Aslında
bu kadar zor ifadeleri kanıtlamaya çalışırken hata
yapmak gayet normal. Hatta teoremi ispatlayan
Andrew Wiles’in bile ilk iddia ettiği kanıtta kısa
sürede -yayınlandıktan 1 ay kadar sonra- hata bu-
lunmuştu (elbette konunun uzmanı başka matema-
tikçiler tarafından). Daha sonra Wiles, Taylor ile
beraber kanıttaki o hatayı düzeltmeye çalıştı ve
iki yıl sonra -bu kez tamamen doğru!- bir kanıt
verebildi. Yani, hata yapmak gayet doğal, önemli
olan yapılan hatayı anlamak ve nasıl düzeltilebi-
leceği konusunda kafa yormak. Bizim bahsetmek is-
tediğimiz de Fermat’nın son teoreminin iddia edilen
ilk kanıtlarından birinde yapılan bir hata.“Ne yani
bize hatalı kanıtı mı anlatacaksınız? Doğrusunu
anlatsanıza!” diyor olabilirsiniz ama matematik söz
konusu olduğunda kimi hataları anlamak kanıtların
kendisini anlamak kadar önemli olabilir (ve elbette
kanıtı 200 sayfa olan bu teoremi bu sayfalarda

1 Hatalar keşiflere açılan kapılardır
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Matematik Dünyası, 2014 - I

anlaşılabilecek halde yazmaya ömrümüz ve dergi-
nin sayfaları yetmeyebilir). Bu yazının konusu olan
hata öyle hayırlı bir hata ki, o hata sayesinde yeni
kavramlar icat edilmiş, matematiğin yeni alanları
doğmuş. Hatayı yapanın ellerinden öpsek yeridir!
İyi yapmış, iyi ki zamanının diğer matematikçilerini
bu hata üzerinde düşünmeye ve tekniğin neden
çalışmadığını anlamaya teşvik etmiş.

Gelin önce Fermat’nın son teoremini n = 2
hali için ayrıntılı inceleyelim. Fermat, teoremi-
nin ifadesinde n doğal sayısının ikiden büyük
olduğunu varsayarak aslında bu durumu hiç dik-
kate almamıştır. Elbette bu, n = 2 için teorem-
deki ifadenin yanlış olmasından ve bu durumda
eşitliğin bütün tamsayı çözümlerinin antik Yunan
çağından beri çok iyi biliniyor olmasından kaynak-
lanıyor. Soru x2 + y2 = z2 denkleminin xyz 6= 0
olacak şekilde tamsayı çözümlerini bulma soru-
suna dönüşüyor, ki bu ifade de bize doğrudan Pi-
sagor teoremini hatırlatıyor: Bir dik üçgende hipo-
tenüsün uzunluğunun karesi diğer iki kenarın uzun-
luklarının karelerinin toplamına eşittir. Kısacası
n = 2 için Fermat bizden kenar uzunlukları tam-
sayı olan dik üçgenleri bulmamızı istiyor. Burada
ufak bir ayrıntı var: Fermat’nın son teoreminde
eşitliğin tamsayı çözümlerini ararken ve bunların
negatif olma ihtimali de varken, bir üçgenin kenar
uzunluğu illa ki pozitif olmak zorundadır. Ama
herhangi bir x, y, z çözümü için eşitlikte x, y ve
z sayılarının karelerini aldığımızdan, önce pozitif
doğal sayılardaki çözümleri bulup, bu çözümlerdeki
x, y ve z sayılarının işaretlerini değiştirerek bütün
tamsayı çözümlerini elde edebiliriz.

Kenar uzunlukları tamsayı olan birçok dik
üçgen örneği biliyoruz: Kenar uzunlukları 3, 4, 5
olan üçgen, 5, 12, 13 olan üçgen vs. Yani n = 2 için
Fermat’nın son teoreminde verilen eşitliğin, xyz 6=
0 olacak şekilde tamsayı çözümleri vardır. Bun-
lara Pisagor üçlüsü diyeceğiz. O zaman aklımıza
hemen şu sorular gelir: Pisagor üçülerinin sayısı
sonsuz mudur? Hepsini bulabilir miyiz? Öncelikle
sonsuz çözümü olduğu açık: x, y, z tamsayıları
için x2 + y2 = z2 eşitliği doğru ise, herhangi bir
w tamsayısı için (x · w)2 + (y · w)2 = (z · w)2

eşitliği sağlanır. Böylelikle (x, y, z) çözümünden
yola çıkarak (x·w, y·w, z ·w) çözümlerini elde ederiz
ve buradaki w tamsayısı için sonsuz tane tamsayı
seçeneğinden hepsi bize farklı farklı çözümler vere-
cektir. 3, 4, 5 üçgeninden 4, 6, 10 üçgenini, 9, 12, 15
üçgenini vs. elde ederiz. Tek bir çözümden son-
suz yeni çözüm elde ederiz. O zaman sorumuzu şu
şekilde değiştirelim: x2+y2 = z2 eşitliğinin xyz 6= 0
ve x, y ve z sayılarının ortak bir böleni olmayacak
şekilde sonsuz tane tamsayı çözümü var mıdır?
(bunlara primitif Pisagor üçlüsü adını vereceğiz)

Bu sorunun cevabı da “evet”tir. Hatta bu

koşulları sağlayan bütün tamsayı çözümlerini güzel
ve kolay bir şekilde bulabiliriz. Öncelikle z = 0 olan
tamsayı çözümleri ile ilgilenmediğimizden, z 6= 0
olduğunu varsayıp eşitliğin iki tarafını da z ye
bölerek eşitliği (x/z)2 + (y/z)2 = 1 şekline so-
kabiliriz. Bu şekilde, x, y, z tamsayıları (z 6= 0)
için x/z ve y/z ifadeleri rasyonel sayı olacaktır.
Bu iki ifadeye sırasıyla u ve v diyelim. Böylece
x2 + y2 = z2 eşitliğinin z 6= 0 ve x, y, z ara-
larında asal olacak şekildeki tamsayı çözümleri
ile u2 + v2 = 1 eşitliğinin u ve v rasyonel sayı ola-
cak şekildeki çözümleri arasında birebir bir eşleme
olduğunu kolaylıkla görürüz. Bu eşleme altında
x2 + y2 = z2 eşitliğinin tamsayılardaki x = 3,
y = 4, z = 5 çözümüne, u2 + v2 = 1 eşitliğinin
rasyonel sayılardaki u = 3/5, v = 4/5 çözümü denk
gelir. Öte yandan, analitik geometride öğrendiğimiz
gibi, {(u, v) ∈ R × R | u2 + v2 = 1} kümesi uv-
düzleminde, merkezi orjinde olan, birim yarımçaplı
çemberin üzerindeki noktalardan oluşmaktadır. De-
mek ki u2 +v2 = 1 denkleminin u ve v reel sayı ola-
cak şekildeki çözümü ile birim çemberin (u, v) nok-
tasını eşleyebiliriz. Bizim ilgilendiğimiz, bu denkle-
min u ve v rasyonel sayı olacak şekildeki çözümleri
olduğundan, birim çember üzerinde bulunan ve her
iki koordinatı da rasyonel sayı olan noktalara bak-
mamız gerekmektedir. Sonuç olarak x2 + y2 = z2

eşitliğinin z 6= 0 ve x, y, z aralarında asal olacak
şekildeki tamsayı çözümleri ile birim çember üze-
rinde her iki koordinatı rasyonel sayı olan noktaları
eşlemiş olduk. Örneğin x = 3, y = 4, z = 5 tam-
sayı çözümüne, birim çember üzerindeki (3/5, 4/5)
noktası denk gelecektir.

Böylelikle n = 2 için Fermat eşitliğinin çözümle-
rini inceleme sorusunu, birim çember üzerinde bulu-
nan ve her iki koordinatı da rasyonel sayı olan nok-
taları inceleme sorusuna indirgemiş olduk. Bu soru
ve aşağıda buna vereceğimiz cevap matematiğin
incilerinden biri olan aritmetik geometri alanının
başlangıcını oluşturur. Burada u2 + v2 = 1 eşitliği,
bize düzlemde bir “cebirsel eğri” (birim çember)
tanımlar ve biz bu eğri üzerinde her koordinatı
rasyonel sayı olan noktalar ile ilgileniyoruz. Böyle
noktalara rasyonel nokta diyeceğiz. Daha genel du-
rumda çok daha karmaşık polinom eşitlikleri ile
verilmiş (belki eğri gibi tek boyutlu değil, daha
yüksek boyutlu) geometrik şekiller üzerinde rasyo-
nel noktaları (yani her koordinatı rasyonel sayı olan
noktaları) inceleyebiliriz. Bu soruların yanıtları, her
zaman bizim birim çemberin üzerindeki rasyonel
noktaların sorusu kadar kolay olmayabilir. Örneğin
Fermat’nın son teoremi bu dil ile ifade edilince
şunu söyler:

Teorem 2. n ≥ 3 için düzlemdeki

un + vn = 1
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eğrisinin rasyonel noktaları, n sayısı
tek ise {(0, 1), (1, 0)}, n sayısı çift ise
{(0, 1), (1, 0), (0,−1), (−1, 0)} dan ibarettir.

Çeşitli n doğal sayıları için R2 içindeki un +
vn = 1 eşitliği ile verilen eğrilerin grafiklerini

aşağıda görebilirsiniz. Eğrilerin koordinat eksen-
lerini kestiği noktaların her iki koordinatının da
rasyonel sayı olduğu görülüyor. Fermat’nın son
teoremi ise bize bu eğrilerin herbiri üzerinde bu
noktalar haricinde hiçbir rasyonel noktanın bulun-
madığını söylüyor.

Çeşitli n doğal sayıları için R2 içindeki un + vn = 1 eşitliği ile verilen eğrilerin grafikleri.
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Yeniden u2 + v2 = 1 ile verilen birim çemberin
rasyonel noktalarını belirleme sorusuna dönelim.
(−1, 0) noktası bu eğri üzerinde bir rasyonel nok-
tadır. Diyelim ki (a, b) çember üzerinde başka
bir rasyonel nokta olsun. Bu iki noktadan geçen
doğrunun denkleminin v = b/(a + 1) · (u + 1),
doğrunun eğiminin ise t = b/(a + 1) olduğu ko-
lay bir şekilde görülür. Birim çember üzerindeki
(−1, 0) haricindeki her rasyonel noktaya bu nok-
tayı (−1, 0) noktasına bağlayan doğruyu eşleyelim.
Farklı iki (a, b) ve (a′, b′) rasyonel noktalarına aynı
doğruyu eşlemiş olabilir miyiz? Böyle birşeyin ol-
ması, çember üzerindeki (−1, 0), (a, b) ve (a′, b′)
noktalarının aynı doğru üzerinde olmasını gerekti-
receğinden ve bir çember ile bir doğru en fazla iki
noktada kesişebileceğinden mümkün değildir.

Eşlediğimiz doğruların her biri (−1, 0) nok-
tasından geçeceğinden ve her doğru, üzerindeki
bir nokta ve eğimi ile tamamen belirlendiğinden,
aslında rasyonel noktalarla eşlediğimiz doğrular
yerine bu doğruların eğimlerinin bilgisini tutmamız
yeterli olacaktır. Böylelikle (a, b) rasyonel nok-
tasına, bu noktayı (−1, 0) noktasına bağlayan
doğrunun eğimi olan t = b/(a+ 1) sayısını eşlemiş
oluruz. (a, b) rasyonel nokta olduğundan tanım
gereği her iki koordinatı da, yani hem a hem de b,
rasyonel sayıdır. O zaman t = b/(a+ 1) sayısının
da rasyonel sayı olması gerekir. Bu şekilde çember
üzerindeki her rasyonel (a, b) noktasına bir rasyo-
nel sayı (t = b/(a + 1) rasyonel sayısını) eşlemiş
oluyoruz ve bu eşlemenin güzel yanı, farklı rasyo-
nel noktalara farklı rasyonel sayı ataması. Diğer
bir deyişle çember üzerindeki (−1, 0) hariç bütün
rasyonel noktaların kümesinden rasyonel sayıların
kümesine bire bir olan bir fonksiyon tanımlamış
olduk. Bu fonksiyonu f ile gösterelim:

f : {(u, v) ∈ Q×Q | u2 + v2 = 1}\{(−1, 0)} → Q

(a, b) 7→ t = b/(a+ 1)

Peki her t ∈ Q rasyonel sayısı için bu sayıya
eşlenen çember üzerinde bir rasyonel nokta var

mıdır? Yani yukarıdaki f fonksiyonu örten midir?
Bu eşlemenin nasıl tanımlandığını hatırlarsak, bu
sorunun aslında şu anlama geldiği açıktır: Verilen
bir t ∈ Q rasyonel sayısı için (−1, 0) noktasından
geçen ve eğimi t olan doğruya bakalım. Bu doğru bi-
rim çemberi her zaman başka bir rasyonel noktada
keser mi? Bu soruyu cevaplamak için söz konusu
doğru ve birim çemberin kesişim noktalarını bu-
lalım. Bunun için v = t · (u + 1) ve u2 + v2 = 1
eşitliklerinin ortak çözümünü bulmamız gerekiyor.
İlk eşitlikte v için verilen ifadeyi ikinci eşitlikte
yerine koyup çözdüğümüzde

u = −1 ve u =
1− t2

1 + t2

köklerini elde ederiz. Bunlardan ilki zaten
bildiğimiz (−1, 0) kesişim noktasına denk gelecek-
tir. İkinci kök için v-koordinatını, doğru denklemi
yardımıyla elde edebiliriz:

v = t · (u+ 1) = t ·
(

1− t2

1 + t2
+ 1

)
=

2t

1 + t2
.

Demek ki (−1, 0) noktasından geçen t eğimli doğru

birim çemberi (1−t
2

1+t2 ,
2t

1+t2 ) noktasında kesiyormuş.

t bir rasyonel sayı ise koordinatlarımız olan 1−t2
1+t2

ve 2t
1+t2 sayılarının da rasyonel olacağı açıktır.

Kısacası eğimi rasyonel sayı olan bu doğrular birim
çemberi ikinci bir rasyonel noktada kesecektir ve
böylelikle yukarıdaki f fonksiyonu örten olacaktır.

Demek ki birim çember üzerindeki (−1, 0) nok-
tası hariç bütün rasyonel noktaları bu şekilde elde
edebiliriz. İsterseniz (−1, 0) noktasını t =∞ değeri
ile eşleyebiliriz. Buna şu şekilde anlam yükleyebi-
liriz: t nin değerini giderek büyütürsek yani git-
tikçe eğimi artan doğrulara bakarsak, bunlara denk
gelen (−1, 0) harici ikinci kesişim noktası olan

( 1−t2
1+t2 ,

2t
1+t2 ) da (−1, 0) noktasına yaklaşacaktır.

Bunu resimden görebileceğimiz gibi, kolayca şu
hesabı yaparak da görebiliriz:

lim
t→∞

1− t2

1 + t2
= −1, lim

t→∞

2t

1 + t2
= 0.
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Demek ki limitte iki kesişim noktası da çakışacaktır.
Limitte elde ettiğimiz, dikey koordinat eksenine pa-
ralel, u = −1 doğrusu ve birim çember, (−1, 0) nok-
tasında iki defa kesişecektir (aynı zamanda u = −1
doğrusunun birim çembere (−1, 0) noktasında teğet
olduğuna dikkatinizi çekeriz). Aklımıza gelecek
ilk soru t → −∞ için ne olacağıdır. (−1, 0) nok-
tasından geçen, eğimleri gittikçe daha negatif olan
doğrulara baktığımızda bunların birim çemberi
kestiği noktanın yine (−1, 0) noktasına yaklaştığını
(bu sefer diğer taraftan) ve limitte aynı noktaya
ulaştığımızı görüyoruz. t = −∞ değerine yine
(−1, 0) noktası denk geliyor. t gitgide büyüdükçe ve
gitgide küçüldükçe (−∞ ye yaklaştıkca) aynı nok-
taya yaklaşıyoruz. Bir anlamda t =∞ ve t = −∞
aynı nokta oluyor! Dahası da var: Çember üzerinde
(0, 1) noktasından başlayıp saat yönünün tersinde
(−1, 0) noktasına doğru haraket edelim (t değerleri
gitgide artıyor), (−1, 0) noktasına ulaştığımızda
(yani t =∞) durmayalım, çember üzerinde (0,−1)
noktasına doğru hareketimize devam edelim. t artıp
sonsuza ulaştığında tekrar −∞ dan dönüp artmaya
devam edecektir. Bütün bu yazdıklarımıza aslında
izdüşümsel (projektif) geometri içerisinde anlam
vermek mümkün, Fermat’yı çok daha fazla beklet-
meyip detayları şimdilik başka bir yazıya bırakalım.

Sonuç olarak birim çemberin rasyonel noktaları
ile ilgili şu teoremi ispatlamış olduk:

Teorem 3. Birim çemberin bütün rasyonel nokta-
ları şunlardır:{(

1− t2

1 + t2
,

2t

1 + t2

)
| t ∈ Q

}
∪ {(−1, 0)}.

İsterseniz bu kümeyi şu şekilde de yazabiliriz:{(
1− t2

1 + t2
,

2t

1 + t2

)
| t ∈ Q ∪ {∞}

}
Bu teorem yardımıyla artık bütün Pisagor üçlüle-
rini kolaylıkla bulabiliriz: (u, v) birim çember üze-
rinde (−1, 0) haricinde bir rasyonel nokta olsun
(bu durumda u2 + v2 = 1 olacaktır). Teorem bize

u = 1−t2
1+t2 , v = 2t

1+t2 olacak şekilde bir t rasyo-
nel sayısının olduğunu söylüyor. Bu t rasyonel
sayısını a, b ∈ Z ve a ile b aralarında asal olacak
şekilde t = a

b olarak yazalım. Bunu yukarıda yerine
koyduğumuzda şu ifadeleri elde ederiz:

u =
1− t2

1 + t2
=

1− (a/b)2

1 + (a/b)2
=
b2 − a2

b2 + a2

ve benzer şekilde

v =
2t

1 + t2
=

2ab

b2 + a2
.

Fakat u2 + v2 = 1 olduğundan(
b2 − a2

b2 + a2

)2

+

(
2ab

b2 + a2

)2

= 1

sağlanacaktır. Neredeyse istediğimiz sonuca ulaştık.
Bu eşitliğin her iki tarafını (b2 + a2)2 ile çarpınca
şu şekli alır:

(b2 − a2)2 + (2ab)2 = (b2 + a2)2.

Böylelikle t = a
b ∈ Q için x = b2 − a2, y = 2ab ve

z = b2 + a2 seçerek x2 + y2 = z2 olacak şekilde
bir x, y, z Pisagor üçlüsü bulmuş olduk. Ek olarak
a, b 6= 0 ve a 6= ±b (yani t 6= 0,±1,∞) koşulunu
ekleyerek xyz 6= 0 olmasını sağlayabiliriz. a ve b,
aralarında asal tamsayı olduğundan x = b2 − a2,
y = 2ab ve z = b2 + a2, ya aralarında asal olacak-
lardır ya da tek ortak çarpanları 2 olacaktır. a ve b
nin ikisinin birden de tek olmama şartını koşarsak
x, y nin ortak 2 çarpanı da olmayacaktır. Böyle-
likle xyz 6= 0 olacak şekilde bir primitif Pisagor
üçlüsü elde etmiş oluruz.

Öte yandan yukarıda gördüğümüz gibi x2+y2 =
z2 eşitliğini sağlayan aralarında asal herhangi bir
x, y, z tamsayı üçlüsünün, z 6= 0 ise, eşitliği z2 ye
bölerek birim çemberdeki bir rasyonel noktadan
geldiğini görmüştük. Demek ki bu yolla bütün pri-
mitif Pisagor üçlülerini bulabiliriz. Sonuç olarak
şu teoremi elde ederiz:

Teorem 4. x2 + y2 = z2 eşitliğinin xyz 6= 0
koşulunu sağlayan x, y, z aralarında asal olacak
şekildeki bütün tamsayı çözümleri, a ve b aralarında
asal ve ikisi birden tek olmayan a, b 6= 0 ve a 6= ±b
koşulunu sağlayan tamsayılar olmak üzere,

x = b2 − a2, y = 2ab, z = b2 + a2

şeklinde elde edilir.

Artık 3, 4, 5 ve 5, 12, 13 gibi Pisagor üçlü örnek-
lerini çoğaltmak çocuk oyuncağı: Mesela a = 4
ve b = 9 seçerek x = b2 − a2 = 92 − 42 = 65,
y = 2ab = 2·4·9 = 72 ve z = b2+a2 = 92+42 = 97
elde ederiz ve beklediğimiz gibi

652 + 722 = 972

olacaktır. Teorem 4’ün bir diğer sonucu olarak
da sonsuz tane primitif Pisagor üçlüsünün var
olduğunu kolaylıkla görürüz.

Burada incelediğimiz x2 + y2 = z2 denklemini
özel kılan hiçbir şey yok. Bunun yerine herhangi
başka bir eşitlik alıp bunun tamsayı çözümlerini
inceleyebilirdik. Bazı durumlarda yukarıdaki fikir-
ler yine faydalı olacaktır. Örneğin x2 − 3y2 = z2

eşitliğinin tamsayı çözümlerini bulmak için bu
denklemi z2ye bölüp soruyu u2 − 3v2 = 1 eğrisi
(bu uv-düzleminde hiperbol tanımlayacaktır) üze-
rindeki rasyonel noktaları inceleme sorusuna indir-
geyebiliriz. Benzer şekilde bu hiperbol üzerinde bir
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rasyonel nokta seçip, bu noktadan geçen doğrularla
hiperbolu kesiştirip, hiperbol üzerindeki rasyonel
noktaları bu doğruların eğimleri ile parametrize
edebiliriz. Rasyonel eğimlere rasyonel noktalar
denk gelecektir. Bu örnekte de hiperbol üzerinde
(1, 0) rasyonel noktasını hemen görsek de, daha
genel denklemler için (ikinci dereceden denklem-
ler için dahi) bir rasyonel noktanın olup olmadığı
sorusu cevaplandırılması zor bir sorudur. Bu soru,
sayılar kuramının incilerinden biri sayılabilecek
Hasse–Minkowski teoremi ve benzeri sonuçlar ile
süslenmiş güzel bir dünyaya açılan bir kapıdır.

Gelin şimdi Fermat’nın asıl ilgilendiği n ≥ 3
durumuna dönelim. Fermat’nın son teoreminin
ilk kanıtları bazı özel kuvvetler için uzun yıllar
önce verildi; n = 4, n = 3, n = 7 gibi. Biz
bunlardan n = 4 için olanına bakacağız. Bu du-
rumda Teorem 1 deki ifadenin ispatını ilk veren
Fermat’nın kendisi ama, verdiği ispat bizim burada
anlattığımızdan daha farklı. İki ispat da Fermat’nın
sonsuz iniş tekniğini kullandığı için biz daha sade
olanını sayfalarımıza almayı tercih ettik. İlk önce
şu teoremi kanıtlayacağız:

Teorem 5. x4+y4 = z2 eşitliğinin xyz 6= 0 olacak
şekilde tamsayı çözümü yoktur.

Bu teoremi kanıtladıktan sonra Fermat’nın son
teoreminin dördüncü kuvvet için kanıtlamak ol-
dukça kolay.

Çıkarım 1. x4 + y4 = z4 eşitliğinin xyz 6= 0
olacak şekilde tamsayı çözümü yoktur.

Kanıt. Verilen denklemi x4 + y4 = (z2)2 şeklinde
yazalım. Eğer x4 + y4 = z4 eşitliğinin xyz 6=
0 olacak şekilde tamsayı çözümü olsaydı, o za-
man w = z2 olarak alırsak, x4 + y4 = (w)2

eşitliğinin sağlanması gerekirdi ki bu Teorem 5’e
göre mümkün değil.

Benzer şekilde şu çıkarımı da yapabiliriz:

Çıkarım 2. Diyelim ki n, dörde tam bölünebilen
bir doğal sayı olsun. O zaman xn+yn = zn ifadesi-
nin xyz 6= 0 olacak şekilde tamsayı çözümü yoktur.

Bu çıkarımın kanıtını okuyucuya bırakıyoruz
(ufak bir ipucu: kanıt, Çıkarım 1’nın kanıtına ben-
ziyor). Şimdi gelin Teorem 5’in ispatına bakalım.

Teorem 5’in kanıtı: Diyelim ki denklemin bir
çözümü olsun, bu çözümü x, y, z şeklinde göstere-
lim. Öncelikle x2, y2 ve z nin 1 ve −1 dışında ortak
böleni olmadığını varsayalım. Eğer ortak bölenleri
varsa, her iki tarafı bu bölenin dördüncü kuvve-
tine bölüp bu ortak bölenden kurtulabiliriz. x2,
y2 ve z aralarında asal (primitif) bir Pisagor
üçlüsü olacağından, Teorem 4 e göre öyle p ve

q tamsayıları vardır ki, x2 = p2 − q2, y2 = 2pq
ve z = p2 + q2 şeklinde yazılabilir. x2 = p2 − q2
ifadesinden ikinci bir Pisagor üçlüsü elde ederiz:
x2 +q2 = p2. Demek ki (Teorem 4!) aralarında asal
öyle a, b sayıları vardır ki x = a2− b2, q = 2ab, p =
a2 + b2 olur. Şimdi bu ifadeleri y2 = 2pq eşitliğinde
birleştirelim:

y2 = 2pq = 2(a2 + b2)(2ab) = 4(ab)(a2 + b2)

a ve b aralarında asal olduğu için, ab ve a2 + b2

sayıları da aralarında asaldır. Sol taraf bir tam kare,
sağ taraftaki çarpanlar bir kare ve aralarında asal
iki sayı. Bu durumda aralarında asal bu iki sayının
her ikisi de birer tam kare olmak zorunda (bu ifade
bu yazının tam da kilit noktası, Lemma 1’de bunu
ispatlıyoruz, şimdilik kabul edelim). Demek ki, öyle
P ve Q tamsayıları var ki, P 2 = a2 + b2 = p ve
Q2 = ab. Lemma 1’i ikinci eşitlik için yeniden kulla-
nalım, a ve b aralarında asal olduğu için öyle R ve S
tamsayıları vardır ki, a = R2 ve b = S2 dir. Demek
ki, a2 + b2 = (R2)2 + (S2)2 = P 2 eşitliği sağlanır.
Ama bu eşitlik tam da Teorem 5’in ifadesinde ve-
rilen denklem! Demek ki, (x, y, z) üçlüsünün yanı
sıra (R,S, P ) üçlüsü de bu denklemin çözümü.

Gelin şimdi P ve z değerlerini karşılaştıralım.
P 2 = a2 + b2 = p ifadesi p2 + q2 = z’den küçüktür.
Dolayısıyla P değeri z’den küçüktür. Demek ki,
verilen her (x, y, z) şeklindeki çözüm için (R,S, P )
şeklinde öyle yeni bir çözüm üretilebilir ki, P < z
olur. Yani (x, y, z) çözümü “yavrulayıp” (R,S, P )
çözümünü doğurur. Ama bu sonsuza kadar devam
edemez, çünkü denklemin sağ tarafı yani z ve P
değerleri pozitif tamsayıydı. Demek ki, en başında
denklemin bir çözümü olması imkansız!

3’den büyük her tamsayı ya 4’e, ya da tek bir
asal sayıya bölündüğünden, Fermat’nın son teore-
minin bu ilk halini kanıtladıktan sonra şu çıkarımı
yapabiliriz:

Çıkarım 3. Fermat’nın son teoremini genel bir n
kuvveti için kanıtlamak için n ≥ 3 sayısının asal
olduğu halleri kanıtlamak yeterlidir.

Uzun zaman boyunca, Teorem 1 in doğruluğu
sadece n = 3, 4 ve 5 için biliniyordu. Sadece tek
bir kuvvet için değil de, aynı anda birçok n için
ilk ispat 1823 yılında verildi. Sophie Germain ta-
rafından kanıtlanan ifade şöyle:

Teorem 6. p ve 2p + 1 her ikisi de asal sayı
ise xp + yp = zp denkleminin xyz çarpımı p ye
bölünmeyecek şekilde bir x, y, z çözümü yoktur.

Bu çok önemli gelişme ne yazık ki aynı hızla
devam etmedi, ama dönemin matematikçilerini ol-
dukça heyecanlandırdı. 1800lü yılların nadir kadın
matematikçilerinden olan Germain’in hayatı ve
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verdiği kanıt ve bunun Fermat’nın son teoremi için
önemi kendi başına ayrı bir yazının konusu olabilir.
Bizim yazımızın konusu olan matematikçimiz ise
1839 yılında Fermat’nın son teoremini n = 7 için
ispatlayan Gabriel Lamé. Lamé, Fermat’nın son te-
oremini n = 7 için kanıtladıktan sonra, kullandığı
yöntemin daha genel kuvvetler için çalışmayacağını
fark edip, başka bir yöntem arayışına girer. Şöyle
düşünür:

1. Çıkarım 3’den ötürü, Fermat’nın son teore-
mini asal kuvvetler için ispatlamak yeterlidir.

2. O zaman işe xp + yp ifadesini çarpanlarına
ayırarak başlayalım. Bunun için karmaşık
sayılara ihtiyaç var. α ile e2π

√
−1/p sayısını

gösterelim. O zaman xp + yp ifadesi

(x+ y)(x+ αy)(x+ α2y) . . . (x+ αp−1y)

olarak yazılabilir.

Bundan sonra Lamé şu önermeyi yapar:

3. Eğer xp + yp = zp ise, (x + y)(x + αy)(x +
α2y) . . . (x+αp−1y) = zp dir. Bu eşitliğin sağ
tarafı p kuvvetinden bir tamsayı olduğuna
göre, sol tarafı da p kuvvetinden bir tam-
sayıdır. Daha sonra da şunu söyler:

4. Eğer aralarında asal iki sayının çarpımı p
kuvvetinden bir sayı ise, çarpanlardan her
biri de yine p kuvvetinden bir sayı olmak
zorundadır.

5. Bu aşamadan sonra sonsuz iniş tekniğini kul-
lanarak ispatı bitirebiliriz.

Peki hata nerede? Gelin 4. adıma daha yakından
bakalım. İfadenin yazıldığı haliyle ne tip sayılardan
bahsedildiği açık değil, o zaman biz daha net ifade
etmeye çalışalım. Örneğin acaba bu ifade tam-
sayılar için doğru mu?

Aralarında asal iki tamsayının çarpımı p kuv-
vetinden bir tamsayı ise, çarpanlardan her biri de
(olası işaret farklılıkları gözardı edilirse) yine p
kuvvetinden bir tamsayı olmak zorundadır.

Sembollerle ifade edersek şu şekilde yazabiliriz:

Lemma 1. x, y, z tamsayı, x ve y aralarında asal
olsun, eğer x·y = zp ise öyle a, b tamsayıları vardır
ki, x = ±ap ve y = ±bp dir.

Tamsayılar için bu lemmanın ispatı x, y ve z
tamsayılarını asal çarpanlarına ayırıp eşitliğin iki
tarafını kıyaslayarak görülebilir. Ayrıntıları okuyu-
cuya bırakıyoruz.

Lamé bu önermenin sadece tamsayılar için değil,
daha geniş karmaşık sayı aileleri için de geçerli
olabileceğini düşündü. Zaten önerdiği planın 3.

adımına bakarsak, çarpanlara ayırırken özel bir
tip karmaşık sayıyı kullandığını görüyoruz. O ne-
denle eğer bu plana göre Fermat’nın son teoremini
ispatlamayı düşünüyorsak, Lemma 1’i en azından
bu tip karmaşık sayılar için kanıtlamamız gerek.

Lemma 1’i genelleyeceğiz ama tamsayılar
kümesi yerine ne koymalı? Öyle bir şey olmalı
ki en azından α elemanını içermeli, çok büyük ol-
masına (örneğin tüm karmaşık sayıları içermesine)
gerek yok. Ayrıca çarpma, toplama altında ka-
palı olmalı çünkü kümemizin elemanlarıyla bu
işlemleri gerçekleştirdiğimizde yine kümenin içinde
kalmak istiyoruz. Gelin bu kümeye R diyelim. α,
R kümesinin içinde olsun. Küme çarpma altında
kapalı olduğu için α2, α3, . . . , αp−1 ve αp = 1 de
kümemizin içinde. Demek ki 1 sayısı da R küme-
sinin elemanı. Pek güzel. O zaman 1 + 1 = 2,
1 + 1 + 1 = 3 ya da herhangi bir m pozitif tam-
sayısı için m tane 1 in toplamı m de R kümesi-
nin içindedir. Yani R kümesi bütün pozitif tam-
sayıları ve α nın kuvvetlerini içerir. O zaman R
kümesi pozitif tamsayılarla α nın kuvvetlerinin
çarpımı ve toplamlarını da içermek zorundadır.
Yani, ai rastgele negatif olmayan bir tamsayı olmak
şartıyla a0 + a1α+ a2α

2 + . . . ap−1α
p−1 şeklindeki

ifadeler R’nin içindedir. (Neden αp−1 kuvvetine
kadar gitmenin yeterli olduğunu bulmayı okuyu-
cuya bırakıyoruz!) Şimdiye kadar hiç fena gitmedik,
çalışacağımız kümeyi yeteri kadar geniş (ama ge-
reksiz geniş olmayacak şekilde) tanımladık. Acaba
başka ne gibi özelliklere ihtiyacımız olabilir? Tam-
sayılar kümesinde olup da bizim kümemizde olma-
yan ne gibi özellikler var? “Negatifler” dediğinizi
duyar gibiyiz. Haklısınız, kümemiz tamsayılarda
çarpma ve toplama işlemlerinin sağladığı her koşulu
sağlasa çok güzel olur. Şimdiye kadar sadece ka-
palılık özelliğini sağladı. Oysa tamsayılar küme-
sinde toplama işlemine göre bir etkisiz eleman var,
yani 0. Ayrıca her tamsayının toplamaya göre bir
tersi var: −a. Her a tamsayısı için a + (−a) = 0.
O zaman bizim kümemizde de 0 olsun ve her
elemanın toplamaya göre tersi olsun. Yani küme-
mizin elemanları ai herhangi bir tamsayı olmak
şartıyla ao + a1α + a2α

2 + . . . ap−1α
p−1 şeklinde

ifadeler olsun. Bunun dışında tamsayılarda top-
lama ve çarpmanın değişme, birleşme ve dağılma
özelliği var. Bu özelliklerin R kümesinde de geçerli
olduğunu görmek gayet kolay. İstersek kümemizin
elemanları için yazıp görebiliriz ya da R kümesinin
kompleks sayılar içinde olduğunu ve bu özellik-
lerin kompleks sayılarda sağlandığını kullanabili-
riz. Sonuçta; değişme, birleşme ve dağılma özellik-
leri kümeden bağımsız olarak toplama ve çarpma
işlemlerinin özellikleri ve bu işlemler kompleks
sayılarda da, R kümesinde de, tamsayılarda da
aynı işlemler...
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Bütün bu özellikleri listeleyelim:

T. Toplamanın Özellikleri

T1 [Birleşme Özelliği]. Her x, y, z ∈ R için
x+ (y + z) = (x+ y) + z.

T2 [Etkisiz Öğe]. Her x ∈ R için, 0 + x =
x+ 0 = x.

T3 [Ters Öğenin Varlığı]. Her x ∈ R için,
x+ y = y + x = 0 eşitliklerini sağlayan
bir y ∈ R vardır.

T4 [Değişme Özelliği]. Her x ve y ∈ R için,
x+ y = y + x.

Ç. Çarpmanın Özellikleri

Ç1 [Birleşme özelliği]. Her x, y, z ∈ R için,
x(yz) = (xy)z.

Ç2 [Birim Öğe]. Her x ∈ R için, 1x = x1 =
x.

Ç3 [Değişme Özelliği]. Her x ve y ∈ R için,
xy = yx.

Ç4 1 6= 0.

D [Dağılma Özelliği]. Her x, y, z ∈ R için,
x(y + z) = xy + xz ve (y + z)x = yx+ zx.

MD’yi uzun zamandır takip eden dikkatli okur-
lara bu özellikler listesi tanıdık gelecektir. MD’nin
2004 Bahar sayısında ayrıntılı olarak işlenen “halka”
konusunda bu özellikler listelenmiş ve (değişmeli)
halka’nın tanımı söyle yapılmıştı:

Tanım 1. Bir R kümesinde, yukarıdaki T1, T2,
T3, T4, Ç1, Ç2, Ç3, Ç4 ve D özelliklerini sağlayan
iki işlem ve 0 ve 1 adı verilen öğeler tanımlanmışsa,
o zaman R kümesine (değişmeli) halka adı verilir.

Örneğin tamsayılar bildiğimiz toplama ve
çarpma altında ve 0 ve 1 elemanlarıyla bir halka
oluşturur. Bizim birimin p’inci ilkel kökünü içeren
yukarıdaki R kümemiz de bilinen çarpma ve
toplama altında ve 0,1 elemanlarıyla bir halka
oluşturur. Hatta Z[ζp] seklinde gösterilen bu hal-
kanın özel bir ismi vardır, çembersel (siklotomik)
tamsayılar. (Biz ζp yerine α kullanmıştık yine
aynı şekilde devam edeceğiz). Bir başka halka
örneği de Z[

√
5] = {a + b

√
5|a, b ∈ Z} kümesi-

dir. Benzer şekilde her d tamsayısı için Z[
√
d] =

{a+ b
√
d|a, b ∈ Z} bir halkadır. Bunu kanıtlamayı

okuyucuya bırakıyoruz.
Lamé, Lemma 1’i tamsayılar halkası yerine

çembersel tamsayı halkası için kanıtlayabileceğini
düşünüyordu. Bunun için Lemmanın ifadesindeki
“aralarında asal” olma kavramını tamsayılar hal-
kasından başka halkalar için tanımlaması gereki-
yordu. Tamsayılarda iki sayının ±1 dışında or-
tak böleni yoksa, bu iki sayı aralarında asaldır

diyoruz. Bu kavramı tamsayılar halkasından daha
büyük halkalar için tanımlarken ne tip ortak bölen
aradığımıza karar vermeliyiz. Tamsayılarda ±1’i
bölenden saymadık, peki genel olarak halkalarda
hangi elemanları göz ardı etmeliyiz? Dikkat eder-
sek, ±1 tamsayılarda “tersinir” olan yegane ele-
manlar. Gelin biraz tersinir elemanlardan bahsede-
lim. Bir A halkasının sıfırdan farklı bir elemanını
alalım, bu elemana x diyelim. Eğer A halkasında
x · y = y · x = 1 olacak şekilde bir y elemanı
varsa, o zaman x elemanına tersinir eleman denir.
Aynı şekilde y de tersinir elemandır. Bu durumda
y elemanına x’in tersi diyeceğiz.

Örnek 1. Yukarıda bahsettiğimiz çembersel
tamsayılar halkasında α elemanı tersinirdir,
çünkü ααp−1 = αp−1α = αp = 1 olur.

Benzer şekilde 2 +
√

5, Z[
√

5] halkasında tersi-
nirdir çünkü (2 +

√
5) · (−2 +

√
5) = 1 olur. Yani

2 +
√

5 elemanın Z[
√

5] halkasındaki tersi 2−
√

5
olur.

O zaman verilen bir halkanın iki elemanının
aralarında asal olmasını, tersinir elemanlar dışında
ortak bölenleri olmaması olarak tanımlamak yanlış
olmayacak gibi duruyor. Tanım olarak bunu ka-
bul edelim ve bakalım Lemma 1’i tamsayılar hal-
kasından daha geniş halkalar için kanıtlayabilecek
miyiz? Dikkat ederseniz Lemma 1’de x ve y tam-
sayılarının p kuvvetinden bir sayıya (burada ap ve
bp) olası işaret farklılıkları gözardı edilirse eşit olu-
yordu. Yani ±1 ile, başka bir deyişle tamsayılar hal-
kasının tersinir bir elemanı ile, çarpıldıktan sonra
eşit oluyordu. Lemma 1’i tamsayılar halkasından
daha geniş halkalar için kanıtlamaya çalışırken x
ve y ’nin halkanın bir elemanının p. kuvvetinden
yine bu halkanın bir tersinir elemanı ile çarparak
elde edilebilir olmasına izin vermemiz gerekiyor.

Tamsayılar halkasında tersinir elemanlari bul-
mak gayet kolaydı. Peki daha geniş halkalarda,
örneğin Z[

√
d] halkasının tüm tersinir elemanlarını

nasıl bulabiliriz? Bunun için norm fonksiyonundan
bahsetmemiz gerekli.

Norm fonksiyonunu N : Z[
√
d]→ Z ile göstere-

lim ve her x = a+b
√
d ∈ Z[

√
d] için N(a+b

√
d) =

(a+b
√
d)(a−b

√
d) = a2−d·b2 olarak tanımlayalım.

Norm fonksiyonunun hemen görülebilecek birkaç
temel özelliği var. Örneğin: N(0) = 0, N(1) =
N(−1) = 1 ve N(xy) = N(x)N(y) (çarpımsallık
özelliği) gibi. Daha ilginç bir özellik ise şu:

Önerme 1. Diyelim ki x, Z[
√
d] halkasının bir ele-

manı olsun. O zaman x elemanı Z[
√
d] halkasında

tersinirdir ancak ve ancak N(x) = ±1 ise.

Kanıt. İlk olarak x elemanının tersinir olduğunu
kabul edelim. Demek ki halkamızda öyle bir y ele-
manı var ki, xy = 1. Şimdi eşitliğin her iki tarafına
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norm fonskiyonunu uygulayalım. Norm fonskiyonu-
nun çarpımsallık özelliğinden N(x)N(y) = N(1) =
1 eşitliğini elde ederiz. Norm fonksiyonu tamsayı
değerler aldığı için, N(x), birin tamsayı bölenidir,
yani N(x) = 1 ya da −1’dir.

Tersini göstermek için, N(x) = ±1 olduğunu
kabul edelim. x ∈ Z[

√
d] olduğu için x = a+ b

√
d

ve a, b ∈ Z olacak şekilde yazılabilir. Amacımız,
Z[
√
d] halkası içinde yer alan öyle bir y elemanı

bulmak ki, xy = 1 olsun. Eğer N(x) = a2−b2d = 1
ise y elemanını a − b

√
d, diğer durumda (yani

N(x) = a2−b2d = −1 durumunda) ise y elemanını
−(a− b

√
d) olarak seçebiliriz. Bu şekilde inşa edi-

len bir y elemanı icin xy = 1 eşitliğinin sağlandığı,
çarpma işlemi tamamlanarak görülebilir.

Bu son özelliği kullanarak bir elemanın tersinir
olup olmadığını kontrol etmek çok kolay olacak.

Alıştırma 1. Z[
√
−5] halkasında sadece 1 ve

−1’in tersinir olduğunu gösteriniz.

Gelin şimdi de şu eşitliğe bakalım:

9 = (2 +
√
−5) · (2−

√
−5).

Eşitliğin sağ tarafindaki iki çarpan, 2 +
√
−5 ile

2 −
√
−5 bizim tanımımıza göre aralarında asal.

Bunu kanıtlamak için norm fonksiyonunu kulla-
nacağız. Diyelim ki bu iki elemanın tersinir olma-
yan ortak bir böleni olsun. Bu bölene y diyelim.
O zaman N(y) sayısı N(2 +

√
−5) = 9’u tam-

sayılarda bölmek zorunda (Norm fonksiyonu her
zaman tamsayı değerler aldığı için). y elemanı ter-
sinir olmadığından N(y) 6= ±1. O zaman y’nin
normu ancak ve ancak ±3 veya ±9 olabilir.

Önerme 2. Z[
√
−5] halkasında normu negatif

olan ya da 3 olan bir eleman yoktur.

İlk iddiayı kanıtlamak gayet kolay, çünkü a+
b
√
−5 seklindeki bir elemanın normu olan a2 + 5b2

ifadesi negatif olamaz. Diyelim ki a+ b
√
−5 normu

3 olan bir eleman olsun, yani a2 + 5b2 = 3 olsun.
Bu eşitliğin de tamsayılarda çözümü yoktur.

Demek ki elimizdeki tek seçenek N(y) = 9.
Yani öyle s, s′ ∈ Z[

√
−5] vardır ki 2 +

√
−5 = y · s

ve 2−
√
−5 = y · s′ eşitlikleri sağlanır. Diyelim ki y

ve s′ elemanları a+ b
√
−5 ve c+ d

√
−5 olsun. Bu

durumda, N(s) = N(s′) = 1’dir. Alıştırma 1’de
gördüğümüz gibi bu halkada normu 1 olan tek
eleman 1 ve -1’dir. Eğer s = s′ = 1 ise, y hem
2 +
√
−5 hem de 2 −

√
−5 olur ki bu imkansız.

Benzer şekilde s = s′ = −1 durumu da mümkün
değildir. Diyelim ki s = 1 ve s′ = −1 olsun. O
zaman y hem 2 +

√
−5 e hem de −2 +

√
−5 e eşit

olur, bu da mümkün değildir. Demek ki 2 +
√
−5

ve 2−
√
−5 elemanlarının tersinir olmayan ortak

böleni yoktur.

Gelin şimdi Lemma 1’in

9 = (2 +
√
−5)(2−

√
−5)

ifadesi için ne söylediğine bakalım. Eğer bu Lemma
tamsayılar halkasından daha genel halkalar için de
geçerli ise, 2 +

√
−5 ifadesinin bir tam kare olması

gerekir. Yani 2 +
√
−5 = (a + b

√
−5)2 eşitliğini

sağlayan a ve b tamsayıları vardır. Bunun imkansız
olduğu hesabı yazınca çıkıyor bu nedenle kanıtını
okuyucuya bırakıyoruz.

Bu örnekten çok önemli bir çıkarım yaptık,
Lemma 1’i tamsayılar halkasından daha genel
halkalar için (en azından hepsi için) kanıtlamak
mümkün değil, çünkü Lemma 1’de iddia edilen
ifade her halka için doğru değil! Gabriel Lamé, Fer-
mat’nın son teoremini ispatlamaya çalışırken bu
ifadenin çembersel tamsayı halkaları için doğru
olduğunu düşünmüştü ama bu doğru değildi.
(İddianın yanlışlığını çembersel tamsayı halkaları
için göstermek biraz daha çetrefilli ama belki başka
bir sayıda onu da yaparız.) Ne var ki, Lamé’nin
hatası bir bakıma gayet doğaldı çünkü bütün bu
kavramlar o zamana kadar detaylı olarak temel-
lendirilmiş değildi. Elbette çembersel tamsayı hal-
kaları ile uğraşan başka matematikçiler de vardı,
ama Lamé’nin doğruluğuna inandığı bu ifadeyi
somut bir şekilde bir yerlere yazan ya da ifadeyi
genelleştirmek için yeni kavramlar üretenler pek
yoktu. Neyse ki, Lamé uluslararası bir konferansta
bu yanlış olduğu o zamanlar pek bilinmeyen savı or-
taya attı da diğer matematikçiler de bunun üzerine
düşünmeye başladı.

Lamé’nin iddiası üzerinde hemen çalışmaya
başlayan isimlerden biri Ernst Kummer idi. Konfe-
ranstan sonra Fransız Akademisine gönderdiği bir
mektupta şöyle der Kummer:

“Lamé’nin çembersel karmaşık sayıların sadece
tek bir şekilde asal faktörlerine ayrılabileceğini id-
dia ettiği önermenin, genel olarak doğru olmadığı
konusunda sizi temin ederim. Ama önermeyi be-
nim ideal karmaşık sayılar diye adlandırdığım yeni
bir tür karmaşık sayı tanımlayarak kurtarmak
mümkün.”

Temel soyut cebir dersi almış ya da halka teorisi
çalışmış olanlar “ideal” kavramını duymuştur. (Me-
rak etmeyin, birazdan biz de burada açıklayacağız
bu kavramı.) Şimdilerde, olabilecek en sade ve kısa
haliyle kitaplarda yerini bulan bu kavramın ilk
kullanıldığı yerlerden biri muhtemelen bu mektup.
Kummer’in başlattığı bu çalışma, Dedekind ta-
rafından genişletilip, temellendirilmiş ve birazdan
tanımlayacağımız, soyut cebirin en temel kavram-
larından biri olan idealin tanımlanmasına neden
olmuştur.

Diyelim ki R toplama çarpma işlemleri ve 0 ve 1
ile bir halka olsun. A da R’nin aşağıdaki özellikleri
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sağlayan bir alt kümesi olsun:

1. Her a, b ∈ A için a− b ∈ A

2. Her a, b ∈ A için a · b ∈ A

3. 1 ∈ A

Böyle bir A altkümesine, althalka diyeceğiz.
İdealler de aslında althalkalara benzer ama bir
yandan da oldukça farklı olan özel tip altkümeler.

Tanım 2. R bir halka ve A, R’nin boş olmayan
bir altkümesi olsun. Eğer A aşağıdaki özellikleri
sağlıyorsa, A’ya R’nin bir ideali denir:

1. Her a, b ∈ A için a− b ∈ A

2. Her a ∈ A ve r ∈ R için a · r ∈ A.

Örneğin, Z[
√
−5] halkasında, 9’un katlarından

oluşan kümeye bakalım. Bu kümeye I diyelim.
O zaman I = {9(a + b

√
−5)|a, b ∈ Z} şeklinde

yazılabilir.

Alıştırma 2. I’nın Z[
√
−5] halkasının bir ideali

olduğunu gösteriniz.

Kummer’in temellerini atıp, Dedekind’in iler-
lettiği ideal kavramıyla belki de Lemma 1’e benzer
bir sav kanıtlayabiliriz. Lemma 1’de yapmak is-
tediğimiz aralarında asal iki halka elemanın çarpımı
tam kareyse, bu elemanların kendilerinin de tam
kare olduğunu kanıtlamaktı, ama bunun tamsayı
halkalarından daha büyük olan genel bir halka için
mümkün olmadığını gördük. Peki elemanlar ye-
rine idealleri koysak nasıl olur? Öncelikle idealleri
çarpmak ne demek buna karar vermemiz gerekir.
Yukarıda verdiğimiz I idealine bakarsak, I idealini
tarif etmek için uzunca bir liste yapmamıza gerek
olmadığını görürüz. Sonuçta, I ’nın bütün eleman-
ları 9’un katları. Elbette burada tamsayı katlarını
değil, Z[

√
−5] halkasının bir elemanıyla çarpımını

kastediyoruz. Diğer bir değişle, 9 elemanı I ’nın
bütün elemanlarını üretir. Bu şekildeki idealleri
sadece üreteçlerini yazarak ifade edebiliriz, ama
ideal ile üretecin kendisini karıştırmamak için ideali
gösterirken üretecin etrafına parantez işareti ko-
yarız. Yani I idealini (9) şeklinde yazabiliriz. Sadece
9 yazdığımızda ise 9 elemanını kastetmiş oluruz.
Elbette bütün bunları yaparken içinde çalıştığımız
halkanın Z[

√
−5] halkası olduğunu unutmamak

lazım!
Peki her ideali böyle tek bir elemanla üretmek

mümkün mü? Elbette her halkada değil, ama bazı
özel halkalarda bu mümkün. Bazı halkalarda-ki De-
dekind halkaları buna örnek- her ideal tek elemanla
olmasa da iki elemanla üretilebilir. Yani Dedekind
halkalarında herhangi bir I idealini a,b halkanın
iki elemanı olmak üzere (a, b) şeklinde yazabiliriz.

Daha açık yazmak gerekirse I idealinin her elemanı
r1,r2 halkanın herhangi iki elemanı olmak üzere
a · r1 + b · r2 şeklinde yazılabilir.

Diyelim ki ideallerini çarpmaya çalıştığımız
halka bir Dedekind halkası olsun. O zaman ve-
rilen iki idealin çarpımı, bu ideallerin üreteçlerinin
çarpımlarının ürettiği ideal olur. Gelin bunu bir
örnekle görelim.

Örnek 2. Bir Dedekind halkası olan Z[
√
−5] hal-

kası içinde 3 ve 1 +
√
−5 tarafından üretilmiş

olan ideale bakalım. Bu ideale I diyelim. O zaman
I = (3, 1 +

√
−5) şeklinde yazabiliriz. Gelin şimdi

I2’yi yani I’nin kendisiyle çarpımını hesaplayalım:

I2 = (3, 1 +
√
−5) · (3, 1 +

√
−5) =

= (9, 3 + 3
√
−5, 3 + 3

√
−5,−4 + 2

√
−5).

I2 de Z[
√
−5] in bir ideali olduğuna göre, iki

üreteç I2’nin bütün elemanlarını yazmak için ye-
terli olmalı. Bizim işlemimizden sanki 4 üreteç
varmış gibi görünüyor, evet üreteçlerin ikisi aynı
onu tekrar yazmaya gerek yok o zaman da sanki
3 üreteç lazımmış gibi duruyor, I2 = (9, 3 +
3
√
−5,−4 + 2

√
−5). Acaba bir yerde yanlışlık mı

yaptık? Yoksa bu 3 üreteçten biri gereksiz mi?
Eğer üreteçlerden birini diğer ikisi cinsinden ya-
zabilirsek, gereksiz bir üreteç olduğunu görebi-
liriz. Gelin bu üreteçlere isim verelim: u1 = 9,
u2 = 3 + 3

√
−5, u3 = −4 + 2

√
−5 olsun. O zaman

u1 − (u2 − u3) = 2 −
√
−5 olur. İdealler çıkarma

altında kapalı olduklarından 2+
√
−5 elemanı I ide-

alinin içinde olmalı. İddiamiz o ki, I2 = (2−
√
−5).

Yani I2’yi üretmek için tek eleman yeterli. Bunu
kanıtlamak için u1, u2 ve u3 elemanlarının 2−

√
−5

cinsinden yazılabileceğini göstermemiz gerekiyor.
Gelin 2−

√
−5 elemanını u ile gösterelim.

1. u1 = −u2 + 4 · u.

2. u2 = u1−3 ·u = −u2 +4 ·u−3 ·u = −u2 +u

3. u3 = −2u

Demek ki, I2 = (2−
√
−5), yani I2 idealindeki

tüm elemanlar Z[
√
−5] halkası içinde 2−

√
−5 ele-

manın katlarından oluşuyor.

Alıştırma 3. Z[
√
−5] halkasında 3 ve 5 +

√
−5

tarafından üretilmiş ideale J diyelim. J ’nin kare-
sinin 2 +

√
−5 elemanı tarafından üretilen ideale

eşit olduğunu gösteriniz.

Gelin simdi Lamé’nin argümanının genel halka-
lar için yanlış olduğunu görmemizi sağlayan örneğe
geri dönelim. O örnekte 9 = (2 −

√
−5) · (2 +√

−5) eşitliğine bakmıştık. (Dikkat! Burada ideal-
lerden değil, halka elemanlarından bahsediyoruz)
Ve görmüştük ki, eşitliğin sol tarafı tam kare olduğu
ve sağ tarafındaki çarpanların tersinir olmayan or-
tak böleni olmadığı halde, bu çarpanların kendileri
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tam kare ifadeler değildi. Bu nedenle Lemma 1’i
olduğu gibi genel halkalar için iddia edemeyiz. Peki
ya Kummer’in ideal dünyasına gider ve ideallere
bakarsak? Eşitliğimizi halka elemanları için değil,
idealler için yazalım.

(9) = (2−
√
−5) · (2 +

√
−5)

Tek yaptığımız sol tarafı parantez içine al-
mak gibi gözükse de aslında matematiksel ola-
rak devrim niteliğinde bir adım bu! Sayılardan
değil ideallerden bahsediyoruz. Sayıları değil,
idealleri çarpıyoruz! Elbette bu eşitliğin doğru
olduğunu ispatlamamız gerekli ama bunu oku-
yucuya bırakıyoruz. Eşitliği idealler cinsinden
yazınca,

(2−
√
−5) = I2, (2 +

√
−5) = J2

olduğu için sağ taraftaki çarpanlar tam kare ifadeler
haline dönüştü. Eğer (2−

√
−5) ve (2 +

√
−5) ide-

allerinin aralarında asal olduğunu kanıtlayabilirsek
(ve tabi ki iki idealin aralarında asal olmasının ne
demek olduğunu anlayabilirsek) Lemma 1’i idealler
cinsinden yazarak -en azından Z[

√
−5] halkası için-

iddia edebiliriz!
Halkalar, idealler, aralarında asal idealler, ide-

alleri çarpmak derken 18.yy matematikçilerini
yıllarca meşgul eden bir çok kavramı bir kaç sayfada
keşfetmeye çalışıyoruz. Belki de bunların hepsini
hakkıyla yapabilmek mümkün değil. Gelin halkalar-
daki asallık, ideallerin asal çarpanlarına ayrılması
gibi konuları bir başka sefere bırakıp, öykümüzün
kahramanı Lamé’ye geri dönelim. Merak etmeyin,
sözümüz söz bir başka yazıda bütün bu kavramları
ayrıntılı olarak ele alacağız. Hatta gelecek prog-
ramın küçük bir de reklamını yapalım:

Cebirsel tamsayı halkalarında -örneğin Z[
√
d]-

idealleri asal ideallerin çarpımı olarak yazmak
mümkündür. Daha da güzeli, her ideal asal idealle-
rin çarpımı olarak sadece tek bir şekilde yazılır.

Bu muhteşem sonucu ispatlamayı bir başka se-
fere bırakıp, Lamé’ye geri dönersek, kendisini 1847
yılında Fransız Akademisinin büyükçe bir semi-
ner salonunda bulacağız. Lamé tahtanın başında.
Liouville, Kummer gibi dönemin diğer büyük ma-
tematikçileri de belki dinleyiciler arasında. Lamé,
özetini sayfa 7’de verdiğimiz Fermat’nın son te-
oreminin ispatını sunuyor. Kendinden emin bir
şekilde birimin köklerinden türeyen cebirsel sayıları
(çembersel sayıları) asal çarpanlarına ayırıp, bu
çarpımın sadece tek bir şekilde yazılabileceğini
iddia ediyor. Gerçi, bu savı dile getirirken, Lio-
uville’ye de hakkını teslim etmek istediğinden, biri-
min kökleriyle çalışma fikrini Liouville’den aldığını
da ekliyor. Rivayet bu ya, tam da bu noktada seyir-
cilerden bir kısmı mırıldanmaya başlıyor. Belli ki,
ifade edilen iddiadan pek memnun değiller. Derken

Lamé sunumunu bitirip yerine geçiyor. Onun he-
men ardından tahtaya fırlayan Liouville, kendisine
atıfta bulunduğu için Lamé’ye teşekkür ediyor ama
birimin kökleriyle çalışma fikrini ilk bulanın ken-
disi olmadığını söylüyor. Liouville’nin tek eleştirisi
de bu değil üstelik. Lamé’nin ispatında çembersel
sayıların sadece tek bir şekilde asal çarpanlarına
ayrılabileceğini kabul ettiğini ama bunun kanıtını
vermediğini söylüyor. “Üstelik” diyor Liouville,
“ben bunun doğru olduğunu da sanmıyorum. Genel
olarak birimin p inci dereceden köklerinin türettiği
halkalarda her elemanı asal çarpanlara tek bir
şekilde ayırmanın mümkün olduğunu düşünmüyo-
rum.”

Bunun üzerine salondaki mırıltılar artıyor, din-
leyiciler aralarında tartışmaya başlıyorlar. Tabii
o anda Liouville’nin savının doğru mu yanlış
mı olduğunu kanıtlayamıyorlar ama Lamé’nin is-
patının yanlış olmasa bile eksik olduğu konusunda
anlaşıp, toplantılarına devam ediyorlar. Elbette
aralarında bazıları bu iddianın peşini bırakmıyor,
aylarca, yıllarca bu kavramlar üzerinde çalışmaya
devam edip, ‘ideal’ kavramını geliştirip, mate-
matiğin en güzel alanlarından biri olan cebirsel
sayı teorisini inşa ediyorlar.

Özellikle Kummer ve Dedekind’in çalışma-
larıyla bugün lisans eğitiminde gördüğümüz mo-
dern cebir kavramlarının bir çoğu bu dönemde
geliştiriliyor. Yani ders kitaplarında kılçıklarından
ayrılmış şekilde önümüze gelen ve belki de
bazılarımızda “Nerden uydurmuşlar bunları?” duy-
gusu uyandıran o tanımlar aslında zamanında ih-
tiyaç üzerine geliştirilmiş kavramlar. Bir nevi kendi-
lerini dikte ettirmişler. Kummer, halkaların eleman-
larını asal çarpanlarına tek bir şekilde ayırmanın
mümkün olmadığını gördüğünde, “madem hal-
kanın genel geçer elemanları işe yaramıyor, o za-
man ‘ideal’ bir dünya, elemana benzer ama daha
‘ideal’ bir şey olsa keşke...” diye düşünüp ideal’i
tanımlıyor. Dedekind, Kummer ve daha bir çok ma-
tematikçi bu kavramlar üzerinde çalışıp; halka teori-
sini, cebirsel sayı kuramını geliştiriyor. Bir nevi yok-
tan var ediyorlar. Peki bütün bu olağanüstü güzel-
likte matematiği ilk kimin sayesinde bu denli derin
düşünmeye başlıyorlar? Hikayemizin ‘hatalı’ kahra-
manı, Gabriel Lamé sayesinde! Onun dile getirdiği
savı anlayabilmek için. Muhtemel ki, Lamé’nin
yanlış iddiası olmasa da bu kavramlar gün ışığına
çıkacaktı ama kim bilir, belki de bu çok daha uzun
zaman alacaktı. O yüzden iyi ki diyoruz, Fermat
bu soruyu ortaya atmış, iyi ki Lamé yanlış da olsa
ispatladığını düşünmüş... Bizce, böylesi hayırlı ha-
talar ve onları anlamak, düzeltmek için sarfedilen
çabalar matematiği geliştiren en önemli unsurlar.
Yapanın da, açıklayıp, düzeltip, geliştirenlerin de
ellerine sağlık!
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