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Hergün kullandığımız A4 kağıdının boyutları
210 mm x 297 mm. Neden bu boyutlarda kağıt kul-
lanıyoruz? Örneğin neden 297 mm yerine 300 mm
olarak belirlenmedi, işimiz daha kolay olmaz mıydı?
Buna verilecek bir cevap: Uluslararası ISO 216
standartlarına (ki bunlar da 1922 yılından kalma
Alman DIN 476 standardına dayanıyor) göre bu
böyle kararlaştırılmıştır. NOKTA. Eminiz meraklı
bir matematikçi olarak böyle tepeden inme bir
yanıt sizi tatmin etmeyecek ve böyle keyfi düzenle-
melere itiraz edecek, kağıt boyutlarının arkasındaki
gizemi keşfetmeye çalışacaksınız. Gelin bu sırrı
birlikte çözmeye çalışalım. Aslında kağıdın boyut-
larından çok eni ve boyu arasındaki oran önemli. Ne
de olsa biz kağıda baktığımızda boyutların milimet-
rik ölçülerinden çok, aralarındaki oranı algılıyoruz.
A4 kağıtlarında bu oran

297

210
= 1, 414285714285 . . . = 1, 414285714285.

Bir yerden tanıdık geldi bu kesirli sayı, değil mi?
Bu değer

√
2 = 1, 41421356237 . . . sayısına çok

yakın, aralarındaki fark 10−4 ’ten küçük.
√

2 ’nin
irrasyonel olduğunu çok iyi bildiğimizden zaten eşit
olmalarını bekleyemezdik. Bu bir tesadüf mü yoksa
A4 kağıt boyutlarına saklanmış

√
2 sayısının mate-

matiksel bir açıklaması var mı? Yazımıza bu soruya
cevap arayarak başlayacağız.

Diyelim ki, A4 boyutunda bir kağıdı katlanış
çizgisi kısa kenara paralel olacak şekilde ortadan
ikiye katlayarak bir broşür yaptınız. Bu broşür yine
küçük bir A4 kağıt gibi görünecek. A4 kağıdının
oranlarına alışmış olan gözümüz, yarı boyuttaki
yeni kağıtta (ki buna A5 kağıt deniyor) yine aynı
oranlarla karşılaşacak. Bunu görmek çok kolay:
Başladığımız kağıdın boyu B, eni E ve B

E yaklaşık

olarak
√

2 olsun. Ortadan ikiye katladıktan sonra
boyu E, eni B/2 olan kağıt için bu oran yine

E

B/2
=

2

B/E
=

2√
2

=
√

2.

Kağıt katlamaktan hoşlanan okurlarımız için√
2 oranını görmenin daha geometrik bir yolu

da var: Bir A4 kağıt alın ve kısa kenarı uzun
kenarın üzerine yandaki şekildeki gibi katlayıp
bir kare yapın. Sonra bu katlama sonucu oluşan

köşegen izi uzun kenarın üzerine gelecek şekilde
yeniden katlayıp köşegen ile kağıdın uzun kenarının
uzunluğunun eşit olduğunu gösterin.

uzun kenar = karenin köşegeni =
√

2·kısa kenar
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Kenarlarının oranı
√

2 olan kağıtların bu özelliği
1786 yılında Georg Christoph Lichtenberg ta-
rafından keşfedildi. Lichtenberg’in bilime (ve edebi-
yata!) katkıları tabii ki güzel katlanır kağıtlar icat
etmekle sınırlı değil. Türkiye A4 kağıt boyutunu
1967 yılında standart olarak kabul etti ve o günden
beri broşürlerimiz ayrı bir güzel! A4 kağıt yerine
Lichtenberg kağıt isminin kullanımına başlanması
yönünde çabalar olsa da, bir kere yerleşmiş olan
A4 ismi pek değişecek gibi görünmüyor. A4 ifade-
sindeki 4 ’ün sırrını çözmeyi de okuyucularımıza
bırakıyoruz.

A4 kağıdının babası Georg Christoph Lichtenberg

(1742-1799)

A4 kağıdının boyutlarına saklanmış irrasyonel√
2 sayısının hikayesi okuyucularımızda Pisagor

okulunun simgesi olan pentagon ve pentagramda
(beş köşeli yıldız) keşfedilen irrasyonel

√
5 sayısının

hikayesini çağrıştırmıştır mutlaka. Pisagor okulu
herhangi iki uzunluğun aynı ölçek ile ölçülebi-
leceğine derinlemesine inanıyordu. Bu şu anlama
geliyor: verilen herhangi iki a ve b uzunlukları için
öyle bir c uzunluğu vardır ki hem a hem de b ’nin
uzunluğunu c uzunluğundaki parçaları yanyana
getirerek ölçebilelim; yani a ve b değerleri c ’nin
tamsayı katları olsun. Günümüz diliyle bu her iki
sayının (uzunluğun) oranının rasyonel olması ve
böylelikle tüm sayıların rasyonel olması anlamına
geliyor. Pisagor okulunun kutsal simgelerinden biri
olan pentagondaki iki uzunluğun oranının rasyonel
olamayacağının ortaya çıkmasının nasıl bir sorun
yarattığını tahmin etmek zor değil. Yani boşuna
değil irrasyonel sayı ismi! Pisagor okulunun içinden
biri (bazı kaynaklara göre bu Hippasus) penta-
gonun köşegen uzunluğunun kenar uzunluğuna
oranının rasyonel olmadığını gösterince, ki bu oran

bugün altın oran olarak bildiğimiz 1+
√
5

2 , başına
gelmedik kalmamış. Pisagorcu inanışa göre bu kişi

tanrılar tarafından cezalandırılmış ve suda yüzer-
ken boğulmuş –doğru söyleyeni Pisagor okulundan
kovarlar!–.

Pentagonun köşegen uzunluğunun (a) kenar

uzunluğuna (b) oranı irrasyonel sayı olan altın oran:

a

b
=

1 +
√

5

2

Devrin matematikçileri Hippasus’tan kur-

tulmuş ama
√

2, 1+
√
5

2 gibi rasyonel olmayan
büyüklüklerin varlığı gerçeğinden kurtulamamışlar.
Çareyi irrasyonel sayılara yakın rasyonel sayılar
bulmaya çalışmakta ve böylelikle bu sayıları daha
iyi anlamakta aramışlar.

İrrasyonel sayıların yaklaşık rasyonel değerlerini
bulmakla uğraşanlardan biri olan Arşimet,√

3 ’ün değerinin 265/153 = 1, 732026143790 . . .
ve 1351/780 = 1, 7320512820512 . . . arasında
olduğunu iddia etmiş. Gerçek değerinin
1, 7320508075688 . . . olduğu düşünülürse Ar-
şimet’in neden üstün başarı gösteren mate-
matikçilere verilen Fields madalyasının ön
yüzünü süslediği daha iyi anlaşılır.

Fields madalyasının ön yüzü: Arşimet

2
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Tabii ki Arşimet’in katkıları bununla sınırlı
değildir. Matematik, fizik, astronomi ve birçok
mühendislik alanlarındaki çok önemli katkıları ile
insanlık tarihinin en önemli bilim insanı, kaşif ve
mühendislerindendir.

İrrasyonel sayılara ilk örnekler
√

2,
√

3 veya
daha genel haliyle, d > 0 bir tamsayı olmak üzere√
d şeklindeki ifadeler. Burada irrasyonel sayılar

ile ilgilendiğimizden d ’nin kare olmadığını varsaya-
biliriz. Hatta d ’yi bölen 1 haricinde herhangi bir
karenin olmadığını da varsayabiliriz, çünkü olası ka-
releri

√
d ifadesinde karekökün altından çıkarabilriz.

Öyle x ve y doğal sayıları arıyoruz ki x/y ’nin
değeri

√
d değerine mümkün olduğu kadar yakın

olsun:
x

y
≈
√
d

Her iki tarafın da karesini alırsak:

(x/y)2 = x2/y2 ≈ d

veya
x2 − dy2 ≈ 0.

Aralarındaki farka ε diyelim:

x2 − dy2 = ε.

x, y ve d ’nin tamsayı olmaları ε ’un da tamsayı ol-
masını gerektirir. ε sıfır olamayacağından en iyi ih-
timalde ±1 olabilir. ε = 1 durumu günümüzde Pell
denklemi olarak biliniyor. 17’inci yüzyılda yaşamış
İngiliz matematikçi John Pell’in bu denklem ile
aslında hiçbir alakası yok. Bu karışıklık tamamen
denklemi çözmek için başka bir İngiliz matematikçi
olan William Brouncker’in keşfettiği yöntemden
bahsederken Euler’in yanlışlıkla Pell’in adını an-
masından kaynaklanıyor. Harold Edwards’a göre
(bkz. [2]) aslında Brouncker de doğru adres olma-
yabilir: Gerçek kaşifimiz olan John Wallis dönemin
nüfuzlu vikontlarından olan Brouncker’e yaranmak
için ona hak ettiğinden fazla pay verme lütfunda
bulunmuş olabilir. Durum ne olursa olsun, zaten
bu yöntem yüzyıllar evvel Hint matematikçileri
tarafından biliniyordu. Ama bir kere Pell denklemi
ismi yerleştikten sonra da bunu değiştirmek bir
daha mümkün olmamış. Aynen A4 kağıtlara Lich-
tenberg kağıdı demememiz gibi. Aralarında geçen
sayımızda bolca adı geçen Fermat, Lagrange gibi
ünlü matematikçilerin de bulunduğu birçok kişinin
kafasını kurcalayan Pell denkleminin 2000 yılı aşkın
bir tarihi var. Bu yazıda tarihi gelişim hakkında
bir fikir vermeye çalışsak da, ilgilenenlere [1], [2]
ve [6] numaralı kaynaklara göz atmalarını öneririz.

Demek ki küçük (sıfıra yakın) ε değerleri için
yukarıdaki denklemi sağlayan x ve y tamsayıları
arıyoruz (y 6= 0 olmak üzere). Böylece irrasyo-
nel sayılara rasyonel yaklaşık değerler bulma soru-
sunu bazı polinom denklemlerinin tamsayı çözümle-
rini bulma sorusuna indirgemiş olduk. Matematik

Dünyası 2014-I sayısındaki yazımızı okumuş olan
okurlarımıza bu soru çok tanıdık gelecektir.

x2 − dy2 = ε denkleminin her bir x, y tamsayı
çözümünden

√
d için x

y şeklinde bir yaklaşık değer

elde ederiz. Denkleme daha iyi bakarak
√
d ye-

rine x/y kullanarak yapacağımız hatanın ne kadar
büyük olacağı konusunda daha iyi bir fikir sahibi
olabiliriz:

x2 = dy2 + ε⇒
(
x

y

)2

− d =
ε

y2

⇒
(
x

y
−
√
d

)(
x

y
+
√
d

)
=

ε

y2

⇒
(
x

y
−
√
d

)
=

ε

y2
1

x
y +
√
d

=
ε

y

1

x+ y
√
d
.

Demek ki bulduğumuz x, y çözümleri ne kadar
büyükse,

√
d için o kadar iyi bir yaklaşık değer elde

ediyoruz. Eutocius da Arşimet’in
√

3 için bulduğu
263/153 ve 1351/780 değerlerini açıklamak için
sadece

2652 − 3 · 1532 = −2

ve
13512 − 3 · 7802 = 1

yazmakla yetinmiştir.
A4 kağıdında karşımıza çıkan

√
2 irrasyonel

sayısına dönelim. Küçük bir ε değeri için x2 −
2y2 = ε denkleminin büyük tamsayı çözümle-
rini bulmamız gerekiyor. Yaklaşık 1800 yıl önce
yine bu topraklarda, günümüz İzmir sınırları
içerisindeki Smyrna’da yaşamış Theon bunu nasıl
yapacağını biliyordu: Theon’un yöntemi kolaylıkla
doğruluğundan kendinizi ikna edebileceğiniz

(a+ 2b)2 − 2 · (a+ b)2 = −(a2 − 2b2) (1)

eşitliğine dayanıyor. Tek yapmamız gereken bu
eşitliği doğru okuyup uygun bir şekilde kullanmak.
Diyelim ki (a, b) tamsayı ikilisi

x2 − 2y2 = ε (2)

denklemini sağlasın. Yukarıdaki eşitlikten

(a+ 2b)2 − 2 · (a+ b)2 = −(a2 − 2b2) = −ε

elde ederiz, ki bu da bize tam da (a + 2b, a + b)
tamsayı ikilisinin

x2 − 2y2 = −ε (3)

denklemini sağladığını söyler. Demek (a, b) 7→ (a+
2b, a+b) işlemi ile (2) denkleminin bir çözümünden
(3) denkleminin bir çözümünü elde ediyoruz. Elde
ettiğimiz bu çözüme aynı işlemi yeniden uygula-
yarak (2) denkleminin başka bir çözümünü elde
edeceğimiz açık.

3
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Örneğin ε = −1 olsun. Bu durumda (1, 1)
ikilisi x2 − 2y2 = −1 denklemini sağlar. Bu√

2 ≈ 1/1 = 1 demeye denk geliyor, pek de
yakın bir değer değil. Yukarıdaki işlemi uygulaya-
rak x2−2y2 = 1 denkleminin (1+2·1, 1+1) = (3, 2)
çözümüne (

√
2 ≈ 3/2 = 1, 5), ondan x2−2y2 = −1

denkleminin (3 + 2 · 2, 3 + 2) = (7, 5) çözümüne
(
√

2 ≈ 7/5 = 1, 4) vs. ulaşırız. Bu ikilileri ve
√

2
için verdikleri yaklaşık değerleri bir tabloda top-
layalım (burada ikilileri sırasıyla (a0, b0), (a1, b1),
(a2, b2) vs. ile göstereceğiz):

i ai bi ai/bi
0 1 1 1
1 3 2 1,5
2 7 5 1,4
3 17 12 1,4166666666666. . .
4 41 29 1,4137931034482. . .
5 99 70 1,4142857142857. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 275807 195025 1,4142135623637. . .

Görüldüğü gibi ai ve bi değerleri hızla büyüyor
ve
√

2 = 1, 4142135623730 . . . değerine yaklaşıyor.
i = 49 için

a49 = 6882627592338442563,

b49 = 4866752642924153522

çözümünü elde ederiz (a249 − 2b249 = 1 olduğunu
kontrol edebilirsiniz).

Bu şekilde x2 − 2y2 = −1 denkleminin tek
bir çözümünden bu denklemin ve bunun kardeşi
olan x2 − 2y2 = 1 denkleminin sonsuz tane
çözümünü elde etmiş olduk. Buradaki asıl marifet
(1) özdeşliğinde. Bu ispatlaması çok kolay olan (pa-
rantezleri açmaktan öte hiçbirşey yapmamıza gerek
yok), fakat nereden geldiğini bilmiyorsak keşfetmesi
oldukça zor sonuçlara bir örnek.

Bunun nereden geldiğini daha iyi anlamak için
zamanda 400 yıl ileri, Hindistan’a gitmemiz ge-
rekiyor. Brahmagupta isimli matematikçi bize şu
özdeşliği veriyor:

(x21 − dy21)(x22 − dy22)

= (x1x2 ± dy1y2)2 − d(x1y2 ± y1x2)2

Bu özdeşliğe daha yakından bakınca denklemin
bir çözümünden yola çıkarak nasıl başka çözümler
bulabileceğimizi görebiliriz. Diyelim ki x1, y1 tam-
sayı ikilisi x21 − dy21 = ε1 eşitliğini sağlasın. Ben-
zer şekilde x22 − dy22 = ε2 olsun. Brahmagupta
özdeşliğinden

ε1 · ε2 = (x1x2 ± dy1y2)2 − d(x1y2 ± y1x2)

elde ederiz. Demek ki (x1x2+dy1y2, x1y2+y1x2) ve
(x1x2 − dy1y2, x1y2 − y1x2) ikililerinin her ikisi de

x2 − dy2 = ε1 · ε2 eşitliğini sağlıyor. Brahmagupta
özdeşliği bize x2 − dy2 = ε1 ve x2 − dy2 = ε2 denk-
lemlerinin birer çözümünden başlayarak x2−dy2 =
ε1 · ε2 denkleminin bir çözümünü bulmanın yolunu
gösteriyor (hem de ± den dolayı iki çözüm!).

Brahmagupta’nın Ege’li meslektaşının yeni
çözüm elde etme yöntemini anlayıp genelleştirmesi
artık çok kolay: (a, b) ikilisi x2 − 2y2 = ε eşitliğini
sağlasın. Diğer taraftan (1, 1) ikilisi x2 − 2y2 = −1
eşitliğinin bir çözümü. Bramagupta bize bu du-
rumda x2 − 2y2 = −1 · ε denklemi için

(1 · a+ 2 · 1 · b, 1 · a+ 1 · b) = (a+ 2b, a+ b)

ve

(1 · a− 2 · 1 · b, 1 · a− 1 · b) = (a− 2b, a− b)

çözümlerini veriyor. Bunların ilki tam olarak da
Smyrna’lı Theon’un yöntemi!

Artık bir çözümden başlayarak birçok (hatta
sonsuz adet) yeni çözüm elde etmenin yolunu biliyo-
ruz. Peki bu ilk çözümü nereden bulacağız? Hatta
daha da basit bir soru: bir çözümün olduğunu ne-
reden biliyoruz? Bu soruların cevabı ilk bakışta
göründüğünden daha zor. Brahmagupta kitabında
bizi x2−92y2 = 1 denkleminin tamsayı çözümlerini
bulmaya davet ediyor ve cevabı 1 sene içerisinde bu-
lan herkesin matematikçi olduğunu söylüyor, alın
size hiç süre stresi olmayan bir sınav! Brahmagupta
92 ve birçok başka d değerleri için sorumuzu
çözüp, Diophantus’dan beri (400 yıl geçtikten
sonra) bu alandaki ilk katkıyı yapmış ve bun-
ları Brahmasphutasiddhanta isimli kitabında top-
lamış. Bu arada Brahmasphutasiddhanta sıfır ile
aritmetik işlemlerin kurallarının belirlendiği bi-
linen ilk kaynak. Sıfır katarak bir fark yaratan
ender kişilerdendir Brahmagupta! Daha sıfır kav-
ramının bile yeni oturduğu bir dönemde yukarıdaki
ve benzeri denklemleri çözebilmenin metotlarını
geliştirmenin ne büyük bir deha gerektiğini vurgu-
lamamıza gerek yok herhalde. Bu denklemleri her
durumda çözmek ve sistematik olarak çözümleri bu-
labilmek için bir 500 yıl daha beklememiz gerekiyor.
Hint matematikçi Bhâshkara II icat ettiği, Chak-
ravala metodu adını verdiği ve Alman matematikçi
Hermann Hankel’in “Lagrange öncesi sayılar ku-
ramındaki en nefis eser” diyerek övdüğü yöntem
ile bize bu denklemleri sistematik olarak çözme-
nin bir yolunu sunuyor. Bhâshkara II, Chakravala
metodu ile daha 12. yüzyılda x2 − 61y2 = 1
denklemini çözmeyi başarıyor. Hemen görünen
x = ±1, y = 0 hariç en küçük tamsayı çözümü x =
1766319049, y = 226153980 olan bu denklem yıllar
sonra tekrar karşımıza çıkıyor: 1657 yılında Fermat
dönemin matematikçilerini bu denklemi çözmeye
davet ediyor.
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Bunun dışında Bhâshkara II’nin matematik ve
astronomiye çok önemli katkıları olmuştur. Leib-
niz ve Newton’a atfedilen Kalkulüs’ün temelleri
aslında onlardan 500 yıl öncesinde Bhâshkara II
tarafından biliniyordu. Bhâshkara II’nin eserinde
türev ve integral hesabının ilk fikirlerini bulmak
mümkün.

Başlıkta geçen Arşimet’in Sığırlarının günümüz
matematik sahnesine çıkması ise Gotthold Eph-
raim Lessing’in (1729-1781) o tarihte Avrupa’nın
en büyük kütüpanesi olan Dük August kütüphane-
sinde (Bibliotheca Augusta) Arşimet’e ait olduğu
düşünülen 44 satırlık bir şiire rastlaması ile oluyor.
Adı geçen Lessing günümüzde ayrı bir önem kaza-
nan, dinler arası barışı öğütleyen “Bilge Nathan”
isimli eseri ile de meşhur. Arşimet, İskenderiye’deki
meslektaşı Eratosthenes’e gönderiği şiirde onu
güneş tanrısı Helios’un Sicilya’daki sürüsünde
kaç sığır olduğunu bulmaya davet ediyor (keşke
günümüzde de matematik soruları şiirlerle so-
rulsa!).

M.Ö. 6. yy’dan bir vazo üzerinde Helios’un sığırlarının

resmi (günümüzde Paris’teki Louvre Müzesinde)

Theon’un hemşehrisi olduğu düşünülen Ho-
meros’un Odysseia destanında bu sürünün bahsi
geçmekte: Destanın kahramanı Odysseus fırtına do-
layısıyla Helios’un adasında mahsur kalır. Sürüye
dokunmamaları sıkı sıkı tembihlenmiş olmasına
rağmen dayanamayıp sığırlarla bir güzel ziyafet
çekerler. Cezasız bırakılmayacak olan bu davranış,
tekrar yola koyulduklarında Zeus’un gemilerini
bir şimşek ile yok etmesine sebep olur. Demek ki
sürüdeki gerçek sığır sayısına ulaşmak için Eratost-
henes’in bulduğu sayıyı 1-2 azaltmamız gerekiyor!

Şiirin tercümesi ve soru ile ilgili detayları me-
rak eden okuyucularımıza kaynakçada yer alan
Lenstra’nın [4] yazısını öneririz. Şiirin gerçekten de
Arşimet’e ait olduğu şüpheli olsa da sorunun ben-
zer sorularla ilgilenmiş olan Arşimet’e dayanıyor
olma ihtimali yüksek.

Lenstra’nın yazısında bulabileceğiniz şiirde ve-
rilen problemin ilk kısmında şu bilgiler yer alıyor:
Sürüde beyaz, sarı, siyah ve benekli sığırlar var. Her
tipten sığırlar ise kendi aralarında tekrar boğa ve
inek olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her renkten boğa
ve ineklerin sayıları arasındaki ilişkiler sıralanıyor
(“boğalar arasında, beyaz olanların sayısı sarı olan-
ların sayısından siyah olanların yarım artı üçte bir
katı kadar fazla” gibi). Beyaz, siyah, benekli ve
sarı boğaların sayısını sırasıyla w, x, y, z ile göste-
rip aynı renkten ineklerin sayısı için W,X, Y, Z
değişkenlerini kullanırsak, sorunun matematiksel
ifade edilişi, şu denklem sisteminin sıfırdan farklı
en küçük pozitif tamsayı çözümünü bulmaya denk
geliyor:

w = ( 1
2 + 1

3 )x+ z

x = ( 1
4 + 1

5 )y + z

y = ( 1
6 + 1

7 )w + z

W = ( 1
3 + 1

4 )(x+X)

X = ( 1
4 + 1

5 )(y + Y )

Y = ( 1
5 + 1

6 )(z + Z)

Z = ( 1
6 + 1

7 )(w +W )

Buraya kadar MD’nin bu ve bir önceki
sayılarında kapak konusunda ayrıntılı incele-
nen Lineer Cebir yardımıyla kolayca çözülebi-
len bir probleme benziyor. Dikkat edilmesi gere-
ken tek nokta bu 8 değişkenli 7 denklemin pozi-
tif doğal sayılardaki çözümleri ile ilgileniyor ol-
mamız. Biraz uğraşınca bu denklemleri sağlayacak
şekilde w, x, y, z,W,X, Y, Z değişkenlerinin ala-
bileceği en küçük pozitif tamsayı değerlerinin
sırasıyla 10366482, 7460514, 7358060, 4149387,
7206360, 4893246, 3515820, 5439213 olduğunu
görmek çok zor değil. Diğer bütün çözümler de
bu çözümün katları olarak elde ediliyor. Şairimiz
de zaten mısralarında buraya kadar gelene kabi-
liyetsiz veya sayılardan bihaber denemeyeceğini,
fakat bunu yapan herkesin bilginlerin arasında
sayılamayacağını belirtiyor ve ekliyor: Beyaz ve
siyah boğalar Sicilya ovalarında bir arada dizilince
eni boyuna eşit bir kare oluyor. Yani w+x bir kare.
Benzer şekilde sarı ve benekli boğalar beraber bir
sürü oluştursa, ilk sırada bir boğa ile başlayan ve
her sıradaki boğa sayısı bir artan bir üçgen şeklinde
dizilebiliyorlar. Demek ki y+z sayısı m bir tamsayı
olmak üzere m(m − 1)/2 şeklinde yazılabilen bir
sayı. Böyle sayılara üçgensel sayı deniliyor. Şiirimiz
şöyle son buluyor:

“Ey yabancı! Bütün bunları alıp kafanda birleş-
tirerek, sağlatabilirsen tüm ilişkileri, ayrılacaksın
buradan şeref ile taçlandırılmış olarak ve bilerek bu
cins bilgeliklerde mükemmellik hükmü giydiğini.”

Şeref ile taçlandırılmış ve bu bilgeliklerde
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mükemmellik hükmü giymiş birisinin ortaya
çıkması epey bir zaman almış. Bunun nedeni hem
yukarıdaki lineer denklem sistemini sağlayan ve n
ve m birer doğalsayı olmak üzere

w + x = n2

ve

y + z =
m(m− 1)

2
olacak şekilde pozitif tamsayılar bulmanın hiç
de kolay olmaması. Bu şerefe kısmen nail ola-
cak ilk kişi olan Alman matematikçi Amthor
sürüdeki sığır sayısını tam olarak belirleyememiş
olsa da 1880 yılında en küçük çözümü veren
sayının 776 ile başlayan 206545 basamaklı bir sayı
olduğunu bulmuş. Aslında Amthor ilk dört ba-
samağın 7766 olacağını söylemiş, bulduğu 4. ba-
samaktaki rakamın hatalı olduğu sonradan or-
taya çıkmış. Yani Helios’un sürüsünde yaklaşık
7, 76 · 10206545 sığır varmış. Gözlemlenebilir evren-
deki atom sayısının tahmini olarak 1080 mertebele-
rinde olduğu düşünülürse, birkaç sığır ile karnını
doyuran Odysseus’a biraz orantısız bir ceza ve-
rilmiş!

Bütün bunların yazımızın geri kalan kısmına
nasıl bağlanacağını merak eden okurlarımız, bu
sorunun çözümünün aslında

x2 − 410286423278424 · y2 = 1

ile verilen Pell denkleminin çözümlerini bulma so-
rusuna denk geldiğini duyduklarında sevinecekler-
dir. Bu denklemin en küçük tamsayı çözümünün
tam olarak bulunması için aradan bir 85 yılın
daha geçmesi gerekmiş ve 1965 yılında Kanada
Waterloo Üniversitesi’ndeki üç araştırmacı, Willi-
ams, German ve Zarnke, IBM 7040 makinasında
yaptıkları 7 saat 49 dakikalık hesap sonunda yu-
karıdaki Pell denkleminin çözümünü bularak He-
lios’un sığırlarının sayısını tam olarak belirlemeyi
başarmışlardır.

Waterloo Üniversitesinde IBM 7040’ın kurulumu

Bundan 16 yıl sonra, 1981 yılında, aynı he-
sap Amerika’da Nelson tarafından CRAY I isimli
makinada 10 dakikada tamamlanmış. 16 yılda tek-
nolojinin ne kadar hızlı geliştiğinin bir göstergesi!
206545 basamağın tamamı 47 sayfaya ancak sığmış.
Burada 47 adet A4 sayfası diyerek güzel bir şekilde
yazının başına bağlamak istesek de Amerika’da
başka boyutlarda kağıt kullanıldığından bu ne yazık
ki mümkün olmadı!

Daha ayrıntılı bilgi ve 206545 basamağın ta-
mamı için Rorres’in websayfasına [5] göz atmanızı
öneririz. Biz de yazıyı hazırlarken bu kaynaktan
fazlaca faydalandık.

x2 − dy2 = 1 ile verilen Pell denklemine döne-
lim. Burada d ’nin pozitif bir tamsayı olduğunu ve
yukarıda da belirttiğimiz gibi d ’yi bölen 1 hari-
cinde herhangi bir karenin olmadığını varsayacağız.
Bu denklemin bütün tamsayı çözümlerini bulmak
istiyoruz. Geçen sayıda aynı soruyu p ≥ 3 olmak
üzere xp + yp = zp denklemi için incelemiştik. Z
halkasında çözümler ile ilgilenmemize rağmen, Z
halkasına α = e2πi/n elemanını eklemenin faydalı
olacağını görmüştük. Yeni halkada xp+yp ifadesini

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

şeklinde çarpanlara ayırmak mümkün olmuştu. Pell
denklemi için ise Z halkasına

√
d elemanını ekle-

mek enteresan sonuçlar verecek. Bu yeni halkayı
Z[
√
d] ile gösterelim. Bu halka Z ’nin elemanları

ve
√
d kullanılarak toplama ve çarpma işlemleri

ile elde edebileceğimiz bütün ifadelerden oluşuyor.
Z katsayılı polinomlar gibi yani, tek farkı x gibi
bir değişken yerine burada

√
d ifadesi yer alıyor.

Halkayı göstermek için polinom halkasını andıran
Z[
√
d] ifadesinin kullanılması bundan dolayı. Yine

geçen sayıda, bu tip halkalarda norm fonksiyo-
nunu tanımlayıp, tersinir elemanları bu fonksiyon
aracılığıyla ayırt edebilmiştik. Kısaca burada norm
fonksiyonunu hatırlatalım: Her a + b

√
d ∈ Z[

√
d]

için bu elemanın normunu

N(a+ b
√
d) = (a+ b

√
d)(a− b

√
d) = a2 − d · b2

olarak tanımlamıştık. Böyle verilen N : Z[
√
d]→ Z

fonksiyonunu şu önemli özelliğe sahip:

Teorem 1. Diyelim ki, r = a+b
√
d , Z[

√
d] halka-

sinin tersinir bir elemanı olsun. Yani halkamızda
öyle bir s elemanı var ki, rs = sr = 1. O zaman
r ’nin normu, yani a2 − db2 ifadesi ±1 olur. Ben-
zer şekilde, bu ifadenin tersi de doğrudur: Normu
±1 olan elemanlar tersinirdir.
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Verilen bir halka için bütün tersinir elemanları
bulmak her zaman kolay bir problem değildir. En
basit halkalardan olan tamsayılarda tersinir olan
sadece iki eleman olmasına rağmen (±1), daha
büyük halkalar için aynı soruyu sorduğumuzda
işler değişir. Örneğin, gelin Z[

√
d] halkasının tersi-

nir elemanlarını bulmaya çalışalım. Yukarıda bah-
settiğimiz teoremden dolayı bu elemanlar a+ b

√
d

şeklinde yazılan ve a2−db2 = ±1 eşitliğini sağlayan
elemanlarla aynıdır. Diyelim ki d negatif olsun, bu
bir kaç paragraf önce yaptığımız d ’nin pozitif
olduğu varsayımına ters ve Pell denklemleriyle il-
gili değil ama incelemesi daha kolay bir durum. Bu
nedenle şimdilik d negatif diyelim. Merak etme-
yin, konumuzla asıl ilgili olan pozitif d durumuyla
hemen ilgileneceğiz.

Negatif d değerleri icin, a2 − db2 ifadesi her
zaman pozitiftir. Bu nedenle, a2−db2 = −1 olması
mümkün değil. Demek ki, Z[

√
d] halkasının tersinir

a+ b
√
d elemenlarının hepsi a2 − db2 = 1 özelliği

ile ayırt edilebilir. Diyelim ki, |d| > 1 olsun. Bu
durumda b ’nin 0 olması gerekir. Diğer bir deyişle,
|d| > 1 ise, Z[

√
d] halkasının tersinir elemenları

sadece ±1 ’dir. Gördük ki, d ’nin −1 ’den küçük
olduğu durumlarda, halkayı büyütmek tersinir ele-
manların sayısını değiştirmedi. d = −1 için de
durum çok farklı değil, iki değil de dört tane tersi-
nir eleman var. Bu elemanları bulmayı okuyucuya
bırakalım ve d’nin pozitif olduğu durumlara geri
dönelim.

d değeri pozitifken, tersinir elemanları sınıf-
landıran a2 − db2 ifadesi pozitif olmak zorunda
değil. Eğer tersinir eleman a2 − db2 = 1 denkle-
minden geliyorsa, aynı zamanda Pell denkleminin
bir çözümünü elde etmiş olacağız. Diğer durumda,
yani a2 − db2 = −1 eşitliğini sağlayan elemanların
kendileri değil ama kareleri bize Pell denkleminin
çözümlerini verecek. Bunu görmek için norm fonk-
siyonunun geçen sayıda bahsettiğimiz çarpımsallık
özelliğini hatırlamak yeterli. Bahsedilen yazıyı oku-
yamamış ya da hatırlamayan okurlar içinse kolay
bir alıştırma, tek gereken u + v

√
d şeklindeki bir

elemanın normunun u2 − dv2 olduğunu bilmek.
a2 − db2 = −1 denkleminin çözümünün karesinin
a2− db2 = 1 denkleminin çözümü olduğunu görme-
nin ikinci bir yolu da Brahmagupta’nın 4. sayfada
verilen özdeşliğini kullanmak. Bu özdeşlik aslında
normun çarpımsallığına denk!

Demek ki, d > 0 icin Z[
√
d] halkasının tersi-

nir elemanları ile Pell denkleminin çözümleri çok
yakından ilişkili. Yazının başında gördüğümüz gibi,
eğer Pell denkleminin bir çözümünü biliyorsak,
bu çözümü kullanarak başka çözümleri elde et-
mek mümkün. Peki bütün çözümleri elde edebi-
leceğimiz bir “temel çözüm” var mı? Gelin bu
soruyu Z[

√
d] halkasının tersinir elemanları cin-

sinden ifade etmeye çalışalım. İlk görmemiz gere-
ken Z[

√
d] halkasının tersinir elemanlarının çarpma

altında bir grup oluşturduğu. Peki grup ne de-
mek? Aslında geçen sayıda halkalardan bahseder-
ken, grup kavramına da çok kısaca değinmiştik.
Gelin hatırlayalım:

Tanım: G boş olmayan bir küme olsun ve ∗
bu küme üzerinde tanımlı bir ikili işlemi göstersin.
Eğer G ve ∗ işlemleri aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa
G kümesi ∗ altında bir grup oluşturur:

1. ∗ işleminin birleşme özelliği vardır, yani her
a, b, c ∈ G için (a ∗ b) ∗ c = a ∗ (b ∗ c) olur.

2. G kümesi içinde öyle bir e elemanı vardır ki,
her a ∈ G için, a ∗ e = e ∗ a = a olur. Bu
durumda e elemanına birim eleman denir.

3. Her a ∈ G için öyle bir a−1 ∈ G vardır ki,
a ∗ a−1 = a−1 ∗ a = e olur.

Bu tanıma göre, Z[
√
d] halkasının tersinir ele-

manları(ki bunları Z[
√
d]∗ ile göstereceğiz) çarpma

altında bir grup oluşturur. Örneğin, bu grubun
birim elemanı 1’dir. Gelin şimdi bu gruba daha
yakından bakalım. İlk farkedebileceğimiz özelliği,
çarpma işleminin değişmeli olduğu (her a, b ∈ G
için a ∗ b = b ∗ a). Bu tür gruplara değişmeli
grup denir. Z[

√
d]∗ grubunun bir diğer özelliği ise

bütün elemanlarının sadece iki eleman kullanılarak
yazılabilmesidir. İspatını vermeyeceğimiz bu te-
oremi şu şekilde ifade edebiliriz:

Teorem 2. Z[
√
d] halkasında öyle bir ε > 1 ele-

manı vardır ki, Z[
√
d]∗ = {±εn|n ∈ Z} olur.

Semboller yerine kelimelerle yazacak olursak:
Z[
√
d] halkasında öyle bir tersinir ε elemanı

vardır ki, Z[
√
d]∗ grubunun her elemanı ±εn

şeklinde yazılabilir.
Demek ki, halkamızdaki her tersinir elemanı

üreten ve ε olarak adlandırılan bir “temel tersinir
eleman” var! Eğer bu elemanı bulabilirsek, hal-
kamızdaki her tersinir elemanı da kolayca yazabi-
liriz. Bu çok özel teoremden çıkarabileceğimiz bir
diğer sonuç da, d > 0 durumu için, yani Z[

√
d] ⊂ R

olduğu durumlarda sonsuz tane tersinir eleman
olduğudur. Bu durumun, d < 0 halinden oldukça
farklı olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz. Gelelim
temel tersinir elemanların Pell denklemlerinin diğer
tüm çözümlerini üretecek, “temel çözümleriyle”
ilişkisine. Yukarıdaki notasyonla devam edecek
olursak, eğer ε normu 1 olan bir elemansa, aynı
zamanda Pell denkleminin (x2 − dy2 = 1) de
bir çözümüdür. Bu çözüme “temel çözüm” diye-
lim. Pell denkleminin her (a, b) çözümü a + b

√
d

şeklinde ifade edilen, Z[
√
d]∗ grubunun bir ele-

manına karşılık geldiğinden, Teorem 2’den dolayı
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a+ b
√
d = ±εn şeklinde yazılabilir. Yani Pell denk-

leminin her çözümü, temel çözümden üretilebilir.
Peki ya temel tersinir eleman ε ’un normu

1 değil de −1 ise ne yapacağiz? Bu durumda ε,
Pell denkleminin değil, ama onun kardeşi olan
x2 − dy2 = −1 denkleminin bir çözümüne karşılık
gelir. Normun çarpımsallık özelliğinden ötürü,
ε2 ’nin normu 1 olacağından, ε ’un kendisi değilse
de karesi Pell denkleminin bir çözümüne karşılık
gelecektir. Eğer denklemimizin çözüm kümesini S
ile gösterirsek, bu kümeyi şu şekilde yazabiliriz:

ε, Z[
√
d] halkasının temel tersinir elemanı ol-

mak üzere;

• eğer ε = a + b
√
d elemanının normu 1 ise,

Z[
√
d]∗ grubunun elemanlarıyla S kümesinin

elemanları arasında birebir ve örten bir fonk-
siyon yazılabilir. Daha açıkça ifade edecek
olursak, f : Z[

√
d]∗ → S öyle ki u+ v

√
d =

±εn için f(u + v
√
d) = (u, v) fonksiyonu

aradığımız fonksiyondur.

• eğer ε = a+ b
√
d elemanının normu −1 ise,

Z[
√
d]∗ grubunun ±ε2n şeklinde yazılan ele-

manlarıyla S kümesinin elemanları arasında
bir önceki duruma benzer şekilde birebir ve
örten bir fonksiyon yazılabilir.

Demek ki, Pell denkleminin bütün çözümlerini
bulmak için temel çözümü bulmak, yani Z[

√
d]

halkasının temel tersinir elemanını bulmak yeterli.
Peki bunu nasıl yapacağız? Yukarıda açıklamaya
çalıştığımız ilişkiden dolayı, denklemin temel
çözümünün bir anlamda en küçük çözümü bulmak
olduğunu görmek zor değil. Sonuçta tüm çözümler
ε’un kuvvetleri olarak ifade ediliyor,±1 detayını bir
an için unutursak daha büyük kuvvetleri aldıkça,
daha büyük çözümler elde etmiş oluyoruz. Pell
denklemini x2 = dy2 + 1 şeklinde yazacak olur-
sak, temel çözümü bulmak için, dy2 + 1 ifadesi
tam kare olacak şekilde en küçük pozitif y değerini
bulmamız gerektiğini görebiliriz. Burada pozitiflik
çok da önemli değil, sonuçta y2 değeriyle ilgileni-
yoruz. Ayrıca, daha önce de değindiğimiz gibi eğer
(a, b) denklemin bir çözümüyse, (±a,±b) ikilileri de
denklemin çözümleridir. Bu en küçük y değerine
karşılık gelen x değeri de, minimal olacağından
(x, y) ikilisi aradığımız çözüm olacaktır. Gelin bunu
bir örnekle görmeye çalışalım:
Örnek: Diyelim ki, x2 − 2y2 = 1 olarak veri-
len Pell denkleminin tüm çözümlerini bulmaya

çalışıyoruz. Teorem 2’den dolayı bu soru Z[
√
d]

halkasının temel tersinir elemanını bulmaya denk-
tir. Demek ki, x2− 2 · y2 = ±1 eşitliğini sağlayacak
küçük pozitif tamsayılar arıyoruz. Şanslıyız, y=1
işimize yarıyor! y=1, x=1 için 12 − 2 · 12 = −1
olduğundan, Z[

√
d] halkasının temel tersinir ele-

manının ε = 1 + 1 ·
√

2 olduğunu görürüz. Temel
tersinir elemanın normu −1 olduğundan x2 −
2y2 = 1 denkleminin çözümleri ±ε2n eleman-
larından gelecek. Örneğin ε2=(1 +

√
2)2=3 + 2

√
2

elemanı bize Pell denkleminin x=3, y=2 çözümü-
nü verir (−ε2, ε−2,−ε−2 elemanları ise sırasıyla
(−3,−2), (3,−2), (−3, 2) çözümlerini verecektir).
±1 farklılıklarını gözardı edecek olursak, denklemi-
mizin tüm çözümlerini temel tersinir elemanın ka-
resi olan olan 3 + 2

√
2 ’nin kuvvetlerinden elde ede-

biliriz. Örneğin, yazının başında verilen tablodaki
(17, 12) çözümü (3 + 2

√
2)2=(ε2)2=ε4=17 + 12

√
2

ifadesinden elde edilir. Hatırlarsak, tablomuzdaki
satırların tek i değerlerine denk gelen (ai, bi) iki-
lileri Pell denklemi olan x2 − dy2 = 1 ’in çözümle-
rine denk gelirken, çift i değerleri için (ai, bi)
ikilileri kardeş denklem olan x2 − dy2 = −1 ’in
çözümlerine denk geliyordu.

Elbette bu anlattığımız çok basit bir yöntem.
Bu nedenle her d değeri için aynı verimlilikte
çalışmasını beklemek hata olur. Küçük d değerleri
için gayet çabuk sonuç verse de d değeri büyüdükçe
bu yöntemi kullanmak pek akıllıca olmayacaktır.
İsterseniz o kadar da büyük olmayan d = 61 değeri
için anlatılan biçimde temel çözümü bulmayı de-
neyin bir! Cevap yazımızın önceki sayfalarında ve-
rilmişti ama verilen bu çözümün en küçük tamsayı
çözümü olduğuna kendinizi bu yöntemi kullana-
rak ikna etmek epey vaktinizi ve enerjinizi ala-
caktır. Peki nasıl yapmalı? Küçük ya da büyük
tüm d değerleri için iyi çalışan bir yöntem var
mı? Yanıtı kısmen “evet” olan bu soru, “Dirichlet
Yakınsamaları” olarak adlandırılan, sayı kuramının
analize komşu bir alt başlığının temel çalışma
alanına giriyor. Başlı başına bir araştırma konusu
olan bu alanı tanıtmayı başka bir yazıya bırakalım
ve bizim basit halkalarımız için uygulamasını me-
rak edenlere kaynak [3]’ün 3.3 bölümünü önerip
bu yazıyı da şimdilik burada bitirelim. Sonuçta,
öğrenmeye, araştırmaya devam etmek için merak
etmek olmazsa olmaz. Meraklısı içinse, binlerce
yıldan eski olsa da sayılar kuramı hala gizem dolu,
hala çok genç!
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