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Manjul Bhargava’nın sayı teorisindeki
çalışmalarının çok derin bir etkisi var. Olağandışı
yaratıcılığa sahip bir matematikçi olarak, sayı te-
orisinin yüzyıllara meydan okuyan temel problem-
lerine, geliştirdiği güçlü ve şık metodlarla verdiği
cevaplar alandaki pek çok başka problemin de
içyüzünün anlaşılmasına yardımcı olacak nitelikte.

Bhargava’nın sayılarla ilişkisini anlamak için hi-
kayenin başına, çocukluğuna dönmek. Matematiği
hep çok sevdiğini söyleyen Bhargava, ilk cebir
problemini 8 yaşındayken kendisi yaratıp çözer.
Portakalları tabanı eşkenar üçgen olan bir pira-
mid şeklinde dizerken, bu üçgenin bir kenarında n
tane portakal olsa, tüm piramitte kaç tane porta-
kal olacağını merak eder. Cevabı 1 bulması aylar
sürer fakat bulduğu an ki heyecanını bugün bile
hatırlamakta.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855)’un Disquisiti-
ones Arithmeticae adlı kitabını duymussunuzdur.
Sayı teorisinin en meşhur ama modern matematik
dilinde yazılmadığından pek kimsenin okumadığı
bu kitabı, Bhargava ciddiyetle çalışmış. ‘İlham ve-
rici’ diye tanımladığı bu kitaptan oldukça etki-
lenmiş, öyle ki doktora tezinde Gauss’un kitabında
anlattığı 2. dereceden ikili formların toplamını ge-
nelleştirmiş. 2. dereceden ikili formlar a, b, c tam
sayıları için ax2 + bxy + cy2 şeklinde yazılan poli-
nomlardır. Gauss kitabında verilen bu tip iki form-
dan nasıl üçüncü bir form elde edilecegini açıklamış.
Yirmi sayfadan uzun süren bu açıklamayı okuyan
Bhargava bu işi yapmanın daha açık, gözle görülür
bir yolu olabileceğini düşünür. Böyle bir yol bulu-
nursa, Gauss’un 2. dereceden formlar için yaptığı
daha yüksek mertebeden formlar için de yapılabilir
ki bu yüzyıllardır sayı teoricilerin çözmeye çalıştığı
bir sorudur. Üzerinde çalıştığı problemlere görsel
olarak yaklaşmayı seven Bhargava, aradığı ce-
vabı rubik kübüyle oynarken bulur. Elindeki rubik
kübü standart olandan daha küçük, 2 x 2 x 2 bo-
yutlarında, her yüzünde 4 küçük kare olan mini
bir rubik kübüdür. Bu kübün her köşesine bir sayı
yerleştirir. Bu küp doğal olarak iki eşit parçaya
3 şekilde bölünebilir, ön ve arka yüzler, sağ ve
sol yüzler, taban ve tavan olarak. Bu bölümler-
den, (M1, N1), (M2, N2), (M3, N3) olarak göstere-
bileceğimiz üç çift 2’ye 2 boyutlarında matriks elde
edilir. Verilen herhangi bir A = (a, b, c, d, e, f, g)

tam sayı sekizlisi için bu işlemi yaparsak,

M1 =
a b
c d

N1 =
e f
g h

M2 =
a c
e g

N2 =
b d
f h

M3 =
a e
b f

N3 =
c g
d h

matrislerini elde ederiz. Bu üç ikiliden üç tane
ikinci dereceden ikili form determinant formulüyle

QA
i (x, y) = −Det(Mix−Niy)

şeklinde elde edilir. Örneğin i = 1 için (M1, N1)
ikilisinden

−[(ad−bc)x2+(−ah+bg+cf−de)xy+(eh−fg)y2]

formu elde edilir. Bhargava, eğer QA
1 (x, y) ⊕

QA
2 (x, y) ⊕ QA

3 (x, y) toplamını sıfır olarak
tanımlarsa, bu kuralın Gauss’un kitabında
açıkladığı kuralla aynı olduğunu ispatlar!
Açıklaması çok daha kolay olan bu kural yardımıyla
daha yüksek mertebeden formların da benzer
şekilde toplanabileceği ve bu işlem altında bir
grup oluşturdukları görülebilir. Bhargava’nın bu
kuralları ispatladığı tezi için ünlü matematikçi
Benedick Gross ‘200 yıldan beri 2. dereceden form-
lar teorisine yapılan ilk büyük katkı’ der. Tezinde
Gauss’un yaptığını genelleştirip, yüzyıllardır ara-
nan cevapları bulan Bhargava elbette bu kadarla
kalmaz. Yirmi sekiz yaşında Princeton Üniversi-
tesi’nde profesör olarak çalışmaya başlar ve bu
üniversitenin tarihinde profesörlüğe atanan ikinci
en genç akademisyen olur.

Princeton’da sayıların geometrisini anlamak ko-
nusunda teknikler geliştirmeye devam eder. Bu
konu bir bakıma, çocukluğunda çözdüğü porta-
kal sorusunun daha çetrefilli halidir. Sayıların ge-
ometrisi, en genel anlamıyla, verilen bir geometrik
şeklin içindeki tam sayı koordinatlı noktaları say-
mak olarak düşünülebilir. Eğer bu şekil kompakt
ve düzgün bir şekilse (örneğin piramit) bu tür nok-
taların sayısı yaklaşık olarak, şeklin hacmiyle ifade
edilebilir. Peki ya şeklin incecik uzayıp giden bir
kısmı varsa? (Bhargava bu uzantılara ‘dokunaç’
ismini veriyor) O zaman hacmin kendisinden daha

1 n(n+ 1)(n+ 2)/6

1
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az ya da daha çok tam sayı koordinatlı nokta ola-
bilir şeklin içinde. İşte Bhargava bu tür şekiller
içindeki tam sayı koordinatlı noktaları sayabilmek
için metodlar geliştirerek sayı teorisindeki pek çok
probleme cevap verebildi.

Bhargava ikili formlarla ilgili tek başına
yaptığı çalışmalardan sonra meslektaşlarıyla ortak
çalışarak eliptik eğriler teorisinde olağanüstü işlere
imza attı. Alçakgönüllüğüyle boşuna meşhur ol-
madığını ‘Fields Madalyası en az benim kadar, on-
ların da’ diyerek göstermekte. Eliptik eğriler, sayı
teorisinin kalbinde yer alan, kriptografiden, Fer-
mat’ın son teoremine kadar pek çok alanda önemli
yerleri olan objeler. Kabaca, a, b tam sayı olmak
üzere y2 = x3 + ax+ b şeklinde yazılan denklemler
olarak düşünülebilir. Bu denklemlerin rasyonel ya
da tam sayı çözümlerini(noktalarını) anlamak te-
mel problemlerden biri. Ama bu tip bir denklemi
girdi olarak kabul edip, çıktı olarak bu denklemin
rasyonel çözümü olup olmadığını söyleyebilecek bir
algoritmanın yazılıp yazılamayacağı bilinmiyor.

Eliptik eğrilerin ya sadece bir tane ya da sonsuz
tane çözümü olduğu uzun zamandır biliniyordu, fa-
kat on yıllardır üzerinde uğraşılmasına karşın bu iki
kategorinin içerdiği eğri sayısı bilinmiyordu. Bhar-
gava, yakın zamanda bu gizemi çözmeye başladı.
Konuya farklı bir yaklaşım geliştirip, tek bir eğri(ya
da denklem) ile ilgilenmektense, tüm eliptik eğri
ailesini topluca düşünüp, ‘bu ailenin tipik bir üyesi
için ne söylenebilir?’ diye sordu. Ögrencisi Arul
Shankar ile birlikte yaptıkları çalışmalarda, elip-
tik eğrilerin yüzde yirmiden fazlasının sadece bir
tane rasyonel noktası olduğunu gösterdiler. Daha
sonra, yine Princeton’dan Christopher Skinner ve
Colombia Üniversitesi’den Wei Zhang ile birlikte
eliptik eğrilerin en az yüzde yirmisinin sonsuz tane
noktası olduğunu, (daha doğrusu ranklarının bir
olduğunu) gösterebildiler. Bhargava, Skinner ve
Zhang’ın çalışmaları Clay matematik enstitüsünün
milyon dolar ödüllü milenyum problemlerinden
biri olan Birch-Swinnerton-Dyer sanısı hakkında
da önemli bilgiler verdi, örneğin artık bu sanının
tüm eliptik eğrilerin en az yüzde 66’sı için doğru
olduğu biliniyor. İşte tüm bu çalışmaların temel
noktası, sınırlı ve kompakt olmayan yüksek boyutlu
şekillerdeki tam sayı koordinatlı noktaları sayabil-
mek. Bu tür zor geometrik şekiller içeren sayma
problemlerini, Bhargava’nın geliştirdiği teknikler
olmadan çözebilmek mümkün değildi.

Çocukluğundan beri matematiğe özel bir ilgi
gösteren Bhargava ‘Etkilendiğiniz, örnek aldığınız
matematikçiler kim?’ sorusuna ‘Annem, Mira Bhar-
gava’ diye yanıt veriyor. New York eyaletindeki
Hosftra Üniversitesi matematik bölümünde pro-
fesör olan Mira Hofstra oğlunun yaşıtlarıyla okul
hayatı yaşamasını oldukça önemsediğinden sınıf
atlamasını çok teşvik etmese de, Manjul Bhar-
gava zaman zaman okula gitmek yerine, üniver-

sitede annesinin matematik derslerine girmek is-
tediğinde engel olmamış. Manjul Bhargava, 7-8
yaşlarındayken girdiği olasılık derslerinden çok
keyif aldığını hatırlıyor ve annesinden öğrendiği
en önemli şeyin, insan aklının yapabilecekleri
olduğunu düşünüyor.

Mira ve Manjul Bhargava Fields Madalyası töreninde

Üstün matematikçiliğinin yanı sıra, profesyo-
nel seviyede tabla(geleneksel bir hint enstrümanı)
çalan Bhargava’nın müziğe ilgisi yine çocukken
başlamış. Okul yıllarında kimi zaman bir kaç
ay kadar uzun dönemler Hindistan’da yaşayan
büyükanne ve büyükbabasını ziyaret ettiğinde on-
lardan tabla çalmayı ve sanskritçeyi öğrenmis.
Doğaçlama bir yanı olduğunu söylediği tabla
müziğindeki ritimlerle, sanskritçe şiirlerdeki ritim-
leri matematik yapmaya çok benzetiyor. Hayatında
müzik ve matematik hep başbaşa giden Bhargava,
günün birinde tercih yapması gerektiğinde, mate-
matiği tercih ediyor. “Fark ettim ki, eğer profesyo-
nel müzisyen olsam, matematik yapmaya zamanım
olmayacak ama eğer akademide çalışan bir mate-
matikçi olursam, hala müzik yapabilirim” diyen
Bhargava, zaman zaman dünyaca ünlü tabla sa-
natçılarıyla birlikte konserler veriyor.

Matematiğin kitlelere ulaşmasında müzisyen-
lik yanını da kullanan Bhargava bazı dönemler
‘müziğin, şiirin ve sihrin matematiği’ adlı bir ders
açıyor. Daha çok güzel sanatlar ve sosyal bilimler
öğrencilerinin -başta belki de çok hevesli olmadan-
aldıkları bu ders bir çoğunda derin izler bırakıyor.
Dönemin başında kendisini ‘matefobik’ olarak
tanımlayan bir çok ögrenci, Bhargava’nın dersin-
den o kadar etkileniyor ki, zorunlu olmadıkları
halde başka matematik dersleri de almaya devam
ediyorlar. ‘Kendim de matematikle sanat yoluyla
bağlantı kurduğum için, bilimsel yanından çok sa-
natsal yanının ağır bastığını düşünen insanlara
ulaşabilmek bende bir tutku halini aldı’ diyen Bhar-
gava’ya göre içerik uygun verildiğinde matematik
yoluyla herkese ulaşmak mümkün.

Matematikçi, müzisyen ve eğitimci olarak haklı
bir üne sahip Bhargava, geliştirdiği matematiksel
stille daha şimdiden gelecek kuşaklara önemli bir
miras bıraktı. Meslektaşı Benedick Gross’un da
dediği gibi: “Yaptığı işin altına imzasını atmasına
gerek bile yok, makalaye bakar ve bunu ancak Man-
jul yapabilirdi dersiniz.”
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