Matematik Dünyas›, 2003 Güz

Kapak Konusu: Çizgeler

Tek Hamlede Çizilen Çizgeler
Aﬂa¤›daki çizgeyi elinizi kâ¤›ttan en fazla iki
kez kald›rarak (yani en fazla
üç çizimde, yani üç hamlede) ve ayn› kenardan iki kez geçmeyerek çizebilir misiniz? Çizebilirseniz nas›l çizersiniz, çizemezseniz neden çizemezsiniz?
Bu sorunun yan›t›
olumsuzdur. Yandaki
çizge el kâ¤›ttan en fazla iki kez kald›r›larak ve
iki kez ayn› kenar›n üstünden
geçmeyerek
(ama iki kez ayn› noktadan geçmeye hakk›m›z
var) çizilemez. Bunu kan›tlayal›m.
Çizgede sekiz nokta var. Ve her noktaya üçer
kenar de¤iyor; daha matematiksel deyiﬂle her noktan›n derecesi 3. Bunu akl›m›zda tutal›m, birazdan
gerekecek. Daha do¤rusu, noktalar›n derecelerinin
tek say› olduklar› gerekecek.
Çizimin ortas›nda oldu¤umuzu varsayal›m. Bir
noktaya do¤ru ilerliyoruz... O noktaya ulaﬂt›k...
ﬁimdi o noktadan ç›kmam›z gerekiyor. Demek ki,
çizimin ortas›nda geçti¤imiz her noktaya 2 derece
kazand›r›r›z: o noktaya ulaﬂt›¤›m›zda ve o noktadan uzaklaﬂt›¤›m›zda.

lad›¤›m›z yerde bitiriyorsak her nokta çift dereceli
olmal›, e¤er çizimi baﬂlad›¤›m›z yerde bitirmiyorsak sadece iki noktan›n derecesi tek olabilir: çizime
baﬂlad›¤›m›z ve çizimi bitirdi¤imiz nokta.
Yandaki çizgeyi, hemen hemen
her ilkokul ö¤rencisinin bildi¤i üzere, elimizi hiç kald›rmadan çizebiliriz. Nitekim bu çizgede derecesi tek
olan iki nokta vard›r, en alttaki iki
nokta. Bundan da çizime bu noktalardan birinden baﬂlay›p di¤erinde
bitirmemiz gerekti¤i anlaﬂ›l›r.
Soru: Hangi çizgeleri elimizi kald›rmadan tek
hamlede çizebiliriz?
E¤er çizge tekparça de¤ilse, yani birbiriyle ba¤›nt›s› olmayan birkaç (birden fazla) altçizgeden
oluﬂuyorsa, örne¤in çizgede baﬂka hiçbir noktaya
ba¤lanmam›ﬂ bir nokta varsa, çizge elbette tek bir
hamlede çizilemez. Yukardaki soruyu “tekparça”
olan çizgeler için sormal›y›z.
Demek ki, iki kez ayn› kenardan geçmeyecek
biçimde tek hamlede çizilen çizgeler tekparça olmal›lar ve bu çizgelerin tek dereceli nokta say›s› ya
0 ya da 2 olmal›. E¤er yolculuk baﬂlad›¤›m›z noktada sona eriyorsa, o zaman her noktan›n derecesi
çift olmal›. E¤er yolculuk baﬂlad›¤›m›z noktada sona ermiyorsa, o zaman yolculu¤un baﬂlad›¤› ve sona erdi¤i noktalar›n dereceleri tek olmal›, di¤er
noktalar›n dereceleri çift olmal›.
Bunun tersi do¤ru mu?

Öte yandan çizime baﬂlad›¤›m›z ve çizimi bitirdi¤imiz noktalara yaln›zca 1 derece kazand›r›r›z.
Demek ki hiç elimizi kald›rmazsak, elde etti¤imiz çizimin noktalar›n›n en fazla ikisi d›ﬂ›nda hepsinin derecesi çift olmak zorundad›r.
Sonuç olarak elimizi en fazla iki kez kald›rarak
(yani en fazla üç çizimde) çizebilece¤imiz çizgelerin
noktalar›n›n en fazla alt›s›n›n derecesi tek olabilir. Oysa, sorumuzdaki çizgede derecesi tek olan tam sekiz
nokta var, dolay›s›yla o çizge üç çizimde çizilemez.
Asl›nda tek çizimde, elimizi kald›rmadan çizebilece¤imiz çizgelerin tek dereceli noktas› ya hiç olmaz ya da sadece iki tane olabilir; e¤er çizimi baﬂ-

Yeni Soru: Tek dereceli nokta say›s›n›n 0 ya da
2 oldu¤u tekparça çizgeler tek hamlede (el kald›rmadan) her kenardan sadece bir kez geçilerek çizilebilir mi?
Yan›t “evet”tir. Bunu bir sonraki Euler Turu
yaz›s›nda görece¤iz.
Yukarda söylediklerimizin hepsi, iki nokta
aras›nda birden fazla kenar›n oldu¤u ya da bir
noktadan gene ayn› noktaya giden tekdöngülerin
oldu¤u çizgeler için de geçerlidir.♦
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