
Nazariye-i Adad’a Dair1

Paris’de “1’ Intermédiaire des Mathéma-
ticiens” (“Matematikçilerin arac›s›”) ad›n-
da bir dergi, 1892 y›l›ndan beri yay›nlan-
maktad›r. Bu dergi sorulu, yan›tl›d›r. Dün-
ya’n›n her taraf›na yay›lan bu dergiye, her
uygar ülkenin matematikçileri taraf›ndan,
sorular gönderilir, yan›tlar› da daha sonra
ç›kacak say›larda, bazen çabuk, bazen se-
neler geçtikten sonra uzmanlar taraf›ndan
verilir. 

Benimde bu dergide bir çok eserim var-
d›r. Hatta 1907 senesinden Dünya Sava-
fl›’n›n bafllang›c›na kadar ç›kan yedi sene-
lik nüshalar›n hemen hepsinde, bir çok
problemim ulunmaktad›r. 1908 senesin-
deydi. Bir gün, bu derginin birinci say›s›n-
dan bafllayarak, say›lar teorisine ait rastla-
d›¤›m problemlere iflaret etmekteydim.
Maksad›m, bu problemleri çözerek bir ko-
leksiyon meydana getirmek idi. 

1897 senesine ait bu derginin birinci sa-
y›s›nda bir probleme rastlad›m ki, tamamen
meçhullere bürünmüfl oldu¤undan, çözü-
müyle u¤raflmay› faydas›z görerek bunu
iflaret etmekten vazgeçtim. Çünkü çözüle-
bilece¤inden ümidim yoktu. Bundan sonra
derginin her say›s›n›, s›ras›yla, yine kar›fl-
t›rmaya devam ettim. 1906 senesindeki sa-
y›lar›n birinde yine o mahut, tamamen
meçhuller içindeki problemin tekrar bas›l-
d›¤›n› görünce ifle önem verdim ve proble-
min çözümüyle u¤raflmaya bafllad›m.

Yukar›da beyan etmifl oldu¤um gibi bu
problemle u¤raflmam 1908 senesindeydi.
‹flte o senenin yay›nlanan 10. nüshas›ndan
problemin çözümü Mehmet Nadir imzas›
alt›nda görüldü.

‹flte tam on iki y›l, dünyan›n her taraf›na
yay›l›p kimsenin çözmeyi baflaramad›¤›
problemi fakir çözmüfltür.

Problem fludur :
n pozitif tam say›s› ne olursa olsun, afla-

¤›daki kongrüans sa¤lanabilir mi ve örnek
çözümler verilebilir mi?

aan + ß+ba’n + ß’+ca’’n + ß’’+da’’’n + ß’’’∫ 0 (mod p)

Burada a, b, c, d, p birbirinden farkl› asal
say›lard›r ve p, en büyükleridir. a say›lar›,
pozitif tam say›lard›r. ß lar ise, tam say›lar-
d›r. Bu kongrüans›n,

aan + ß+ba’n + ß’∫ 0 (mod p) ve 
ca’’n + ß’’+da’’’n + ß’’’∫ 0 (mod p)

fleklinde iki parçaya bölünememesi de bir
koflul olarak isteniyor.

(A. Boutin)
‹flte Boutin imzas›yla sunulan, tamamen

meçhullere bürünmüfl soru burada bitiyor.
Gelelim çözüm flekline :

Önce flunu söyleyeyim ki, Fermat’n›n

np-1–1∫ 0 (mod p) (Fermat’n›n küçük teoremi)

ünlü teoremi dolay›s›yla n say›s›n›n
(p-1)inci kuvveti (kongrüans anlam›nda)
(+1) birime eflittir. E¤er

n, n2, n3......, np-1

kuvvetleri, n say›s›n› bölmeyen p asal say›-
s›na bölünürse, elbette kalanlardan biri
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Mehmet Nadir Bey

1 Say›lar Teorisi Hakk›nda. Mehmet Nadir’in bu makalesi Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuas›’nda 1925 se-
nesinin 3.say›s›nda yay›nlanm›flt›r. Türkçesi Erdal ‹nönü’nün çevirisine dayanmaktad›r ve daha anlafl›l›r
olabilmesi için k›salt›lm›flt›r.
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(+1) birime eflit olacakt›r. Çünkü, 

np-1 ∫ 1 (mod p)

ba¤›nt›s›n›n gerçekleflti¤i ispat edilmifltir.
Lakin, çok defa

nm ∫ 1 (mod p)

olarak da görülür. Yani burada

m < p-1 ve nm ∫ 1 (mod p)

ba¤›nt›s› varsa, en küçük m üssü, Gauss’a
göre, “n’in ait oldu¤u üs” ad›yla an›lm›flt›r.

Özetleyelim:
p modülü ile bölünemeyen n tam say›s›,

1’den bafllayarak (p-1) e kadar kuvvetlere
yükseltildi¤inde, (p-1) in bölenlerinden bi-
ri, üs olmak üzere, mutlaka birime eflit bir
kalan verir. ‹fli daha iyi anlamak için bir ör-
nek verelim.

x2 ∫ 1 (mod 17)

kongrüans›nda x kökünü bulmak için, ör-
ne¤in 2 say›s›n› 1 den bafllayarak 17-1 = 16
say›s›na kadar kuvvetlere yükseltelim :

21 , 22 , 23, 24,...
2, 4, 8, 16 ∫ -1 (mod 17),...

‹flte burada 28 = 256, 17 modülünde gö-
re (+1) kalan›n› veriyor.

Burada 2 say›s›nda almay›p da herhangi
bir a tam say›s›n› seçmifl olsak, 16 say›s›-
n›n bölenleri olan

2, 4, 8, 16
kuvvetlerinin birisinde muhakkak +1 e
rastlan›r.

Verilen bu kadar bilgi ile problemin çö-
zümüne ait kurallar ve ifllemler, san›r›m,
anlafl›l›r. Bulunmas› istenen say›lar›n bir ta-
nesi için verilecek yöntem ve kural, hepsi

için ayn›d›r. Bunun için biz burada, yaln›z
bir tanesi için gereken kural› vererek prob-
lemin çözümünü özetleyece¤iz.

‹lk önce bir asal say› seçelim. Örne¤in
41 olsun. E¤er bu say›y› modül diye al›r-
sak, öteki dört asal say›y› bundan küçük
seçmemiz gerekecektir. ‹flte o dört say› da,
varsayal›m ki flunlar olsun :

2, 3, 7, 11.
Bu halde, sorulan kongrüans, flu flekle

girmifl olur:

2an+ß+3a’n+ß’+7a’’n + ß’’+11a’’’n+ß’’’∫ 0 (mod 41)

fiimdi burada n ba¤›ms›z oldu¤u için,
onu bir tarafa b›rakal›m. Yaln›z, burada, a
lar›n, ß lar›n de¤erlerini bulaca¤›z. Yukar›-
daki kongrüans flu flekle de girebilir :

(2a)n . 2ß + (3a’)n . 3ß’ + (7a’’)n . 7ß’’ +
(11a’’’)n . 11ß’’’ ∫ 0 (mod 41) 

fiimdi, 2a, 3a’, 7a’’, 11a’’’

Kuvvetlerinde, bunlar› birime eflit k›la-
cak olan

a, a’, a’’, a’’’

üslerinin de¤erlerini belirleyelim.
Bunlar›n yaln›z bir tanesi hakk›nda ifl-

lem yapaca¤›z. Ötekiler de ayn› yöntemle
bulunur. Burada örne¤in 2 say›s›n› seçelim.

2’nin kuvvetlerini modül 41’e göre
yazal›m. 

21∫2 (mod 41)
22∫4 (mod 41)
23∫8 (mod 41)...

219∫21 (mod 41)
220∫1 (mod 41)

Burada görüyoruz ki, 2’nin 20 nci kuv-
vetinde kalan (+1) birimdir. Öyle ise, 

(220)n ∫ 1 (mod 41)
olur. ‹flte

3a’, 7a’’, 11a’’’
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kuvvetleri hakk›nda da ayn› ifllem yap›l›r-
sa, flu sonuç elde edilir :

a = 2 fi a = 20 ∫ 1 (mod 41)
b = 3 fi a’ = 8 ∫ 1 (mod 41)

c = 7 fi a’’ = 40 ∫ 1 (mod 41)
d = 11 fi a’’’ = 40 ∫ 1 (mod 41)

E¤er yukar›daki kongrüansa dikkatle ba-
k›l›rsa, görülür ki, hesap edilecek yaln›z

2ß, 3ß’,7ß’’,11ß’’’

kuvvetleri kalm›flt›r. Çünkü bunlara çarp›-
lan kuvvetler birime eflit oldu¤undan, çar-
p›m› de¤ifltirmezler. Öyle ise biz flu

2ß, 3ß’,7ß’’,11ß’’’

kuvvetlerini hesap edip, bunlardan as›l

kongrüans› meydana getirecek say›lar›, ya-
ni kalanlar› seçelim.

‹flte ben flu afla¤›daki sonuca vard›m. Fa-
kat bu, belirsiz oldu¤undan, daha pek çok
hal bulunabilir.

2ß ∫ 219 ∫ 21 (mod 41)
3ß’ ∫ 32 ∫ 9 (mod 41)
7ß’’ ∫ 72 ∫ 8 (mod 41)

11ß’’’∫ 115 ∫ 3 (mod 41)

41

Dikkatle incelenirse anlafl›l›r ki, bunlar-
dan ikifler, ikifler al›narak bir kongrüans
teflkili de olanakl› de¤ildir. Bu nedenle
problem, istenildi¤i gibi çözülmüfltür. As›l
kongrüans, bu halde, flu flekle girmifltir :

220n+19+38n+2+740n+2+1140n+5 ∫ 0 (mod 41)
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Zeynep Han›m Kona¤›. 1942 y›l›ndaki yang›na kadar 
Darülfünun Fen Fakültesi çal›flmalar›n› bu binada sürdürmüfltür.
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