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! Nereden ç›kard›n›z bu (a + b) formülünü?
diye sordum.
! Bu formülü bilmeyen yok ki... Biz bu formülü hep uyguluyoruz ve hep do¤ru ç›k›yor...
Neredeyse “bilmeyen cahildir” diyeceklerdi!
! Nereye uyguluyorsunuz formülü?
! Test sorular›na!
! Tabii ki, test sorular›na uygularsan›z “do¤ru” ç›kar. Çünkü o sorular› sizin için (ve masum
ö¤rencilerimiz için) haz›rlayanlar da ayn› yanl›fl
formülü kullan›yorlar ve sizin befl fl›k içinden bulup iflaretledi¤iniz “do¤ru” da o zatlar›n “do¤rusudur”. Çocuklar›m›z da, yüzlerini görmedikleri amcalar›n “do¤rular›n›” bulmak için çabal›yorlar.
! Hay›r Hocam, formül kesinlikle do¤rudur.
Çünkü elipsin kapsad›¤› bölgenin alan formülü ab
oldu¤u gibi, çevre uzunlu¤u da (a + b) ’dir ve her
ikisinde de b = a koyarsak, s›ras›yla, yar›çap› a olan
dairenin alan› ve çemberin uzunlu¤u elde edilir.
! Elipsin alan formülünün ab oldu¤u do¤rudur. Gönül isterdi ki, çevre uzunlu¤u formülü de
(a + b) kadar basit olsun. Ama, maalesef, böyle
de¤ildir ve basit bir formülün olmamas› da matematikçilerin suçu de¤ildir.
! Hay›r Hocam, biz bu formülü iyi biliriz...
O anda kendimi, cenazedeki hoca gibi hissettim: “Rahmetli elipsi nas›l bilirdiniz?” “‹yi bilirdik... Çevre uzunlu¤u da (a + b) ’dir...”
Fen Liseleri Matematik ö¤retmenlerinin neden
(a + b) formülü üzerinde ›srar ettiklerini anlamaya bafllam›flt›m: formülde b = a konuldu¤unda - olmas› gerekti¤i gibi - çemberin uzunlu¤u elde edilir
ve bu da formülün do¤rulu¤unun “kan›t›” oluyor.
Bir özel durumu, genelin dolayl› kan›t› olarak kabul ediyorlar.
Bir televizyon program›nda, Ortado¤u uzman›
Hüsnü Mahalli’nin flöyle bir konuflmas›n› hat›rl›yorum:
! Söylediklerimi, bir örnekle kan›tlayay›m...
Sosyal bilimlerde “ispatlar” böyle yap›l›r ve
ortaya at›lan iddiay› destekleyen bir iki örnek ispat

u yaz›m›z›n bafll›¤›n› gören okurumuz, kuzey ülkelerin birinden bahsedece¤imizi düflünebilir. Çünkü so¤ukta, örne¤in, metal tellerin k›sald›¤› biliniyor ve dolay›s›yla, demir telden
yap›lm›fl bir elipsin çevre uzunlu¤unun so¤uk kuzeyde, s›cak güneye göre bir az daha k›sa olaca¤›
beklenen bir fleydir.
Bizim bahsedece¤imiz elips metal telden yap›lmam›fl, eti kemi¤i olmayan
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formülüyle belirlenen klasik ve çok ünlü bir e¤ridir.
Bu e¤rinin uzunlu¤unun, güzelim ülkemizde gerçe¤inden çok daha k›sa oldu¤unu biliyor muydunuz?
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“Olay” flöyle geliflti.
TUB‹TAK’›n, Fen Liseleri Matematik ö¤retmenleri için Antalya’da düzenlemifl oldu¤u çal›flmalara, analizin çeflitli dallar›ndan seminer vermek
üzere ben de davet edilmifltim. Nerden aç›ld› bilmiyorum ama konu döndü dolaflt› elipsin çevre uzunlu¤una geldi.
Seminerde bulunan ö¤retmenlerin (hem de fen
liseleri matematik ö¤retmenlerinin!) hemen hepsi
elipsin çevre uzunlu¤unun
(a + b)
formülüyle hesapland›¤›n› söyledi. Ö¤retmenlerimiz, bu formülü çok iyi bildiklerini ve çok say›da
test sorusuna uygulayarak hiç “fire vermediklerini” ›srarla söylüyorlard›.
Ezbere dayal› e¤itim sisteminin fesatlar›n› az
çok biliyordum, ama böylesiyle hiç karfl›laflmam›flt›m. Ö¤retmenlerle aram›zda afla¤›dakine benzer
bir diyalog geçti:
* Akdeniz Üniversitesi ö¤retim üyesi.
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Önce flu gözlemi yapal›m: = (a + b) formülü asl›nda a’ya ve b’ye göre de¤il, a + b’ye göre de¤ifliyor. Yani a + b says›s› ayn› oldu¤unda, elipsin
çevresi bu formüle göre hep ayn› ç›kar... Madem
öyle biz de a + b sabit kalacak biçimde, a’y› büyütüp b’yi küçültelim.
c bir sabit olsun. a + b = c eflitli¤ini koruyarak,
a’y› c’ye, b’yi de 0’a çok çok yaklaflt›ral›m. Uzun ve
yass› bir elips elde ederiz.
Afla¤›daki flekilden de görülece¤i üzere yass›
elipsin çevresi 4c’ye çok yak›nd›r. Oysa formül
bize
= (a + b) = c
verir, ki bu da
= (a + b) = c < 3,2c < 4c
eflitsizliklerinden dolay› bir çeliflkidir.
Böylece, küçük b ve büyük a’lar için
= (a + b)
formülünün çok ciddi hatalar verdi¤i görülüyor.
Asl›nda formülün do¤ru oldu¤u tek durum, b = a
(çember) durumudur.
Do¤al olarak, flöyle bir soru ç›kar: Elipsin çevre uzunlu¤unu ifade eden formül yok mudur? Tabii ki, vard›r. Ancak bu formül hiç basit de¤ildir,
bir integralle ifade edilir.
Elipsin uzunlu¤unu hesaplama çabas›, matemati¤in özel bir dal›n›n - eliptik integraller teorisinin - ortaya ç›kmas›na neden olmufltur. Elipsin
uzunlu¤unu ifade eden basit formülün olmamas›
uygulamada çok büyük sorunlar yaratmaz çünkü
herhangi bir belirli integrali, dolay›s›yla elipsin
çevresini de, istenilen kadar az hata ile hesaplayan
say›sal yöntemler ve güçlü bilgisayar programlar›
vard›r. Asl›nda biz, yar›çap› verilmifl olan çemberin de uzunlu¤unu tam olarak bilmiyoruz ki...
Çünkü
=2 r
formülünde, r’yi bilmifl olsak bile, irrasyonel say›s›n›n onluk aç›l›m›nda virgülden sonra sonsuz
çoklukta (ve düzensiz!) rakam bulundu¤undan, yar› çap› verilmifl olan çemberin uzunlu¤unu kesin
olarak hesaplayamay›z.
Son Not: Bunu liseli o¤luma söyledi¤imde,
önünde flapka ç›karaca¤›m bir yan›t ald›m: yar› çap› 1/ olan çemberin uzunlu¤u, tam olarak 2’dir! ♠

say›l›r. Çünkü o bilimlerde “istisnalar kaideyi bozmaz...” Matematikte tam tersinedir: Bir de¤il, milyarlarca örnek ispat say›lmad›¤› gibi, tek bir ters
örnek bile koskoca bir iddiay› çürütür.
Her sorunun çözümüne bir buçuk dakika zaman tan›yan e¤itim sisteminde, formüllerin hiç
sorgulanmamas› ve neredeyse bir ayet gibi kabul
edilmesi elbette do¤ald›r.
Oysa liselerimizde çok de¤erli, çok zeki ö¤retmenlerimizin oldu¤unu biliyorum; e¤er bu ö¤retmenler
= (a + b)
formülünü sorgulamaya zaman ay›rsalard›, onun
yanl›fl oldu¤unu hemen anlarlard›.
Fen liseleri matematik ö¤retmenleriyle
= (a + b)
muhabbetinin yap›ld›¤› günün akflam› evde, lise
son s›n›fta okuyan o¤luma, elipsin çevre uzunlu¤u
ile ilgili neler bildi¤ini sordum. Söz konusu uzunlu¤un (a + b) oldu¤unu ve kitaplar›n da böyle yazd›¤›n› söyledi. O an için elinde bulunan kayna¤›
gösterdi: ÖSS Analitik Geometri, Konu Anlat›m›,
Güvender Yay›nlar›, Kas›m 2008. Sayfa 210’da
aynen flöyle yaz›yor:
elipsin çevresi = (a + b) .
Hemen sonra da bu formül uygulanarak bir soru
çözülüyor.
Maalesef durum böyle.
Matematikçi olarak, hepimiz kitap ve makaleler yazar›z ve bazen de hata yapar›z. Fakat, bu hata o hatalardan de¤il. Burda durum daha farkl› ve
çok daha vahim: Söz konusu olan, bin y›llar›n elipsidir. Birileri okullarda çocuklar›m›za çok yanl›fl
fleyler ö¤retiyor (ayet gibi ezberletiyor) ve bundan
kimsenin haberi yok!
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a + b toplam› sabit kalacak biçimde a’y› büyütüp
b’yi küçültürsek,
x2 y2
+
=1
a2 b2
denklemiyle verilen elips giderek yass›lafl›r ve a +b
uzunlu¤unda bir do¤ru parças›na dönüflür.

fiimdi de = (a + b) formülünün yanl›fl oldu¤unu gösterelim.
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