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Asal Sayılar ve Bileşik Sayılar: 

       

     Matematiğin en temel kavramı sayılardır. Sayılar veya sayma olgusu olmasaydı matematikte olmazdı. 

Sayıların ve tabi dolayısıyla matematiğin en temel kavramları ise hiç kuşkusuz, 1 rakamı ve ondan türetilmiş 

doğal sayılardır. Doğal sayılar matematiğin en temel nesneleri oldukları halde doğada bulunmazlar. Bu 

sayılar aynı çokluktaki gruplar arsındaki benzerliği anlamak için kullanılan soyutlamalardır. İlk çağlarda 

insanlar sadece doğal sayıları kullanıyorlardı. Daha sonraları ihtiyaçlar arttıkça doğal sayılar yetmez oldu ve 

bunun sonucu olarak tam sayılar, rasyonel sayılar, reel sayılar ve kompleks sayılar kullanılmaya başlandı. 

Bu kadar değişik ve geniş sayı sistemlerinin kullanılmasının doğal sayıların krallığını sarstığı düşünülebilir. 

Ama durum hiçte öyle değildir, doğal sayılar soyut matematikçiler için hala büyük bir cazibeye sahiptir.  

      Doğal sayılar en temelde asal ve bileşik olarak iki kısımda incelenebilirler. Asal sayılar matematikçilerin 

üzerinde ençok çalıştıkları konulardan biridir.Üzerinde bu kadar çok araştırma yapılmasına rağmen asal 

sayılar gizemlerini ve sırlarını hiç bir dehaya açmamışlardır. Sayılar teorisinde çözülememiş birçok soru asal 

sayıların bu gizemine takılıp kalmışlardır. Euler asal sayılarla ilgili genel bir formülün bulunamayacağını ve 

insanların bununla boşuna uğraştıklarını söyler. Gerçektende matematikçilerin çoğu binlerce yıldır 

uğraşmalarına rağmen asal sayıların sırrını çözememişler ancak asal sayılara yaklaşma çabasıyla bazı sayılar 

bulmuşlar. Bunların en meşhurları Mersenne ve Fermat sayılarıdır. n bir doğal sayı olmak üzere 2
n
-1 

şeklindeki asal sayılara Mersenne sayıları,  olmak üzere  şeklindeki sayılara da Fermat sayıları 

denir. Mersenne sayıları Euclid’ in çift mükemmel sayılarla (mükemmel sayı öz-bölenleri toplamı kendisine 

eşit sayılardır) ilgili formülünden elde edilmiştir, şöyle ki;  

              N=(2
n-1

)(2
n
-1)  

Eşitliğinde N sayısını çift mükemmel sayı yapacak n değeri için (2
n
-1) asal sayıdır, başka bir deyişle eğer 2

n
-

1 asal ise N çift bir mükemmel sayıdır.  1876 da Lucas  şeklindeki Mersenne sayısının asal olduğunu 

gösterdi, daha sonraları yapılan çalışmalarla bu şekilde birçok asal sayı bulundu. Bunlardan en büyüğü ise 

6533 basamaklı olan   sayısıdır. Mersenne sayılarının nereden geldiğini ve ne işe yaradığını 

bölünebilme konusunda işleyeceğiz. Fermat sayılarına gelince, Fermat   şeklindeki sayıların asal 

olduğunu düşünmüştü fakat 1732’de Euler  in asal olmadığını, 641 ve 6700417’nin ’in 

çarpanları olduğunu ispatladı. Bu ispatı basitçe şöyle verebiliriz; 641=5
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-1 olduğundan 641 bu iki sayını farkını yani ’i bölecektir (eğer a b ve a c ise a (b-c) dir). 

Şimdi bazı tanımlarla ve örneklerle konuya devam edelim. 

 

Tanım1.1:   a,b ve c tamsayıları için a.b=c eşitliği varsa;  a ve b ye c nin çarpanları, c ye a ve b nin bir katı 

denir. 
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Ör1.1:  3.6=18,  ise burada 18, 3 ve 6 nın bir katı, 3 ve 6 ise 18 in çarpanlarıdır. 

    Ayrıca  18 in  -3,9,2  gibi başka çarpanları, 3 ve 6 nın ise 36 ve 48 gibi başka katları vardır. 

 

Tanım1.2:  Bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan birden büyük pozitif tamsayılara asal sayı denir. Asal 

olmayan sayılara bileşik sayı denir.1 asal veya bileşik değildir. 

 

Teorem1.1: Her bileşik sayının asal çarpanları vardır. 

Note: Her pozitif n tamsayısı, t bir tek sayı ve k sıfıra eşit veya büyük bir tamsayı olmak üzere, n= 2
k
.t 

şeklinde yazılabilir. Burada n sayısının asal çarpanlarına ayrıldığını düşünürsek, 2
k
 ikinin kuvvetleri, t ise 

diğer asal çarpanların çarpımıdır. 

 

Teorem1.2: Sonsuz tane asal sayı vardır. 

 

İspat1.2: Asal sayıların tanımına bakıldığı zaman bu sayılardan sonlu sayıda olduğu düşünülebilir (bir başka 

deyişle çok büyük asal sayıların olamayacağı düşünülebilir) çünkü bir sayı büyüdükçe başka bir sayı 

tarafından bölünebilme ihtimali artar ama durum hiçte göründüğü gibi değildir. M.Ö. ikinci yüzyılda 

yaşamış olan Euclid bu teoreme matematik tarihinin en çok beğenilen ispatlarından birini yapmıştır.Şimdi 

bu ispatı verelim: Eğer sonlu sayıda asal sayı varsa bunlar n tanedir  bu asal sayılara P1,P2,,...,Pn diyelim, X= 

P1.P2...Pn+1 sayısını düşünelim  varsayımımıza göre bu sayı bütün asal sayılardan büyüktür. X sayısı bir asal 

sayı değilse  asal çarpanları vardır  ve bu asal çarpanlar  P1,P2,,...Pn den farklıdır çünkü x sayısı P1,P2,...,Pn  

den hiçbirine tam bölünmez, her bölünmede 1 artar, öyleyse X ya kendisi asal olmalı veya P1,P2,...,Pn den 

büyük bir asal çarpanı olmalı. Bütün asal sayılardan büyük bir asal sayı bulduk demek ki düşündüğümüz her 

asal sayıdan daha büyük bir asal sayı vardır yani asal sayılar sonsuz tanedir. 

 

Not: Bir sayının asal olduğunu göstermek için; o sayının kökünden küçük asal sayılara tam bölünmediğini 

göstermek yeterlidir. 

 

Ör1.2: 313 ün asal olduğunu gösteriniz. 

 

Çözüm1.2: 313 ün kökünden küçük sayılar 2,3,5,7,11,13,17 dir.313  bu sayılardan hiçbirine tam bölünmez, 

demek ki 313 bir asal sayı. 

 

Ör1.3: Kare sayılardan bir küçük olan asal sayıları bulun. 

 

Çözüm1.3: Böyle asal sayılara P diyelim. P=x
2 

–1 şeklinde olacaktır.  P=x
2
-1 ise P=(x-1)(x+1) dir, yani    

(x-1) ve (x+1)  P’nin çarpanlarıdır. P asal sayı olduğu için  (x-1)= + 1 veya (x+1)= + 1 olması gerekir. Eğer 
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(x-1)= + 1 ise x=0 veya x=2,  eğer (x+1)= +1 ise x=0 veya x=-2 olur ve  x=0 için P=-1, x=2 için P=3, x=-2 

için P=3 olur.  –1 asal sayı olamayacağı için cevap sadece 3 olur. 

 

Ör1.4: 2 den büyük bütün asal sayıların, k pozitif tamsayı olmak üzere,  4k+1 veya 4k-1 şeklinde olduğunu 

gösterin. 

 

Çözüm1.4: Bir tam sayı 4 e bölündüğünde kalan 0,1,2 veya 3 olacaktır. Öyleyse herhangi bir tamsayı 4k, 

4k+1, 4k+2 veya 4k+3 şeklinde olmak zorundadır. Burada 4k ve 4k+2 2’ye bölünebildikleri için asal 

değillerdir. Ama 4k+3 ve 4k+1 için asal değildir diyemeyiz. Ayrıca 4k+3 sayı kümesi 4k-1 sayı kümesine 

eşit olduğu için bütün asal sayılar 4k+1 veya 4k-1 şeklindedir diyebiliriz. Fakat bu önermenin tersi doğru 

değildir, yani her 4k+1 veya 4k-1 şeklindeki sayı asal değildir. 

 

Ör1.5: Ardışık sekiz bileşik sayı bulunuz. 

 

Çözüm1.5:  9!+2, 9!+3, 9!+4, ....., 9!+9  sayı dizisini düşünürsek, burada sekiz tane ardışık sayı var  ve   

9!+2 2’ye  9!+3  3’e   ve  böylece  9!+9  9’a bölünebilir  yani  bu sayılar ardışık sekiz bileşik sayılardır. 

 

Problemler: 

 

1- 169, 197, 239, 473 sayılarının asal olup olmadığını bulun. 

2- k ve p pozitif sayıları için n=k.p ve k n eşitlikleri biliniyorsa  p n  olduğunu gösteriniz. 

3- Küp sayılardan bir küçük olan bütün asal sayıları bulun. 

4- Ardışık dört bileşik sayı bulun. 

5- Tek sayıların karelerinin 8k+1 şeklinde olduğunu gösteriniz. 

6- Ardışık dört tam sayının çarpımının tam-kareden bir küçük olduğunu gösterin. 

7- 2 ve 3 ün dışında bütün asal sayıların 6k+1 veya 6k-1 şeklinde olduğunu gösterin. 

8- Asal sayıların iki tane çarpanı vardır, 1 ve kendisi. Üç tane çarpanı olan sayıları bulun. 

9-  1000027 sayısının bütün çarpanlarını bulun. 

10-  4n+3 şeklindeki asal sayıların iki karenin toplamı şeklinde yazılamayacağını gösterin.  

 


