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E¤itim

Dijkstra ve Pisagor Teoremi
Çeviren: Sonat Süer* / sonatsuer@gmail.com
aman›m›z›n en büyük bilgisayar bilimcilerinden biri 2002 y›l›nda kaybetti¤imiz Edsger W. Dijkstra’yd›. Dijkstra’n›n bilgisayar bilimine yapt›¤› katk›lar hakk›nda sayfalarca yazmak mümkün. Ama
biz Dijkstra’n›n onu ilginç k›lan baflka bir özelli¤iyle ilgilenece¤iz. Dijkstra, hakemli dergilerde bas›lm›fl
makalelerinin yan›nda, bize EWD k›saltmas›yla numaralanm›fl yüzlerce el yazmas› b›rakt›. Bu el yazmalar›n›n büyük bölümü matematik ya da bilgisayar bilimi üzerine genelde teknik notlardan olufluyor.
Di¤erleriyse Dijkstra’n›n mizahi bir dille bilgisayar bilimcilerini elefltirdi¤i yaz›lar. ‹lgilenen okur EWD
yaz›lar›n›n tamam›n› http://www.cs.utexas.edu/~EWD/ adresinde bulabilir.
Afla¤›da Dijkstra’n›n EWD 975 numaral› klasik makalesinin Türkçe tercümesini bulacaks›n›z.
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x ' y & x < y ( x > y,
ve sondaki iki koflul birbiriyle kesiflmiyor. Büyük
aç›n›n karfl›s›ndaki kenar›n büyük oldu¤unu hat›rlayarak
+ ! < " & a2 + b2 < c2
(2)
ve
+ ! > " & a2 + b2 > c2
(3)
oldu¤unu tahmin etmek çok mu cüretkâr? Belki,
ama uçuk de¤il.

Pisagor Teoremi Üzerine (EWD 975)
Pisagor teoremine Coxeter’in formülasyonuyla
(Introduction to Geometry, sayfa 8) bafllayaca¤›m:
Bir dik üçgende hipotenüsün üstündeki karenin alan›, komflu kenarlar›n üstündeki karelerin
alanlar›n›n toplam›na eflittir.
Bu formülasyonla biraz oynayal›m. Kenarlar›
a, b ve c olan -aç›lar iyi tan›ml› olsun diye hepsi s›f›rdan farkl› al›nm›fl- bir üçgende standart notasyona uyarak , ! ve " aç›lar›n› tan›mlayal›m. (Burada bir aç›y› dik aç›l›l›¤› ifade edebilmek için di¤er
ikisini de simetri sebebiyle tan›mlad›k.)
Coxeter’›n formülasyonunun biçimsel bir ifadesi flöyle
"#= $/2 % a2 + b2 = c2.
Tan›mlad›¤›m›z terimler d›fl›nda bu ifade (aflk›n!) $ sabitini de içeriyor. Neyse ki
+!+"=$
eflitli¤ini kullanarak basit aritmetikle $’yi yok edip
yukardakine eflde¤er olan
+ ! = " % a2 + b2 = c2
formülasyonunu elde edebiliriz. Bu hofl bir simetriye sahip de¤il mi? ‹nsan›n akl›na -en az›ndan benim akl›ma- hemen bu formülasyonun
+ ! = " & a2 + b2 = c2
(1)
fleklinde güçlendirilip güçlendirilemeyece¤i sorusu
geliyor. (Bu daha sonra bir teorem olacak.) E¤er
iki taraf›n olumsuzunu al›rsak eflde¤er
+ ! ' " & a2 + b2 ' c2
formülasyonunu elde ederiz. Ama
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(Orijinal elyaz›s› metinde olmayan bir flekil)

Elimizdeki (1), (2) ve (3) ifadelerinin birbirinden ba¤›ms›z olmad›¤›na okurun dikkatini çekelim: Herhangi ikisinden kalan üçüncüsü elde edilebiliyor. Bu üç ifadeyi
sgn0 = 0 ) (sgnx = 1 & x > 0) ) (sgnx = *1 & x < 0)
kural›yla tan›mlanm›fl sgn -signum diye okunurfonksiyonunu kullanarak tek bir ifadede toplayabiliriz:
sgn( + ! * ") = sgn(a2 + b2 * c2).
fiimdi flu flekle bakal›m:
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alk›fl yok! Resimler neredeyse önlenemez biçimde
gere¤inden fazla özeldirler ve bu yüzden bizi bir
durum analizine zorlarlar. Kan›tta #+ !#> " durumuna denk gelen dokuz resmi çizmedi¤ime dikkatinizi çekerim: K noktas› A noktas›n›n sa¤›nda,
üzerinde ve solunda olabilir; ayn› fley H ve B noktalar› için de geçerli. Kan›t aç›s›ndan bu ayr›mlar›n
hiçbir önemi yok ama resim çizerken olas› durumlardan birini seçmemek neredeyse mümkün de¤il.
, Günün birinde gençlerin hâlâ daha Pisagor
teoreminin Coxeter’daki seyreltilmifl haliyle e¤itilmelerine yol açan [tarihsel] koflullar›n ikna edici
bir aç›klamas›n› bulmak istiyorum. Bu arada, dokuz resim çizmeden de
CKB + AHC < ACB % #+ !#< "
ve
CKB + AHC = ACB % #+ !#= "
ifadelerini, yani (1) ve (2)’yi tamamen kan›tlayabilirdik.
, Çizdi¤imiz resmin bir sihirbaz›n flapkas›ndan
ç›kmad›¤›na okurun dikkatini çekeriz. Kan›tlamaya çal›flt›¤›m›z denklikte sgn( #+ !#* ") ifadesi belirince ( #+ !#* ") fark›n› oluflturmak çekici biçimde
akla yatk›n hale geldi. ve ! aras›ndaki simetriyi
bozmamak için " aç›s›yla bafllad›k ve bir taraftan
’y› öbür taraftan !’y› ç›kard›k:

Ayr›k +CKB ve +AHC üçgenlerinin +ACB üçgeninin tamam›n› kaplamad›¤›
#+ ! < "
durumunu çizdik. E¤er +XYZ üçgeninin alan›n›
XYZ ile gösterirsek bu durumda elimizde
CKB + AHC < ACB
eflitsizli¤i var. #+ ! = " durumunda H ve K noktalar› üstüste biniyor ve
CKB + AHC = ACB
eflitli¤ini elde ediyoruz. #+ ! > " durumunda ise iki
üçgen kesifliyor ve
CKB + AHC > ACB
eflitsizli¤ini elde ediyoruz. Özetle
sgn( + ! * ") = sgn(CKB + AHC * ACB).
Sa¤ taraftaki üç alan benzer üçgenlere ait ve
dolay›s›yla üçgenlerin karfl›l›kl› denk gelen kenarlar›na oranlar› ayn›. Özel olarak

ve dolay›s›yla
sgn(CKB + AHC * ACB) = sgn(a2 + b2 * c2).
Yani
sgn(a2 + b2 * c2) = sgn( + ! * ")
eflitli¤ini, Coxeter’›n al›nt›lad›¤›n›n diyelim 4 kat›
zengin bir teorem kan›tlad›k.

"

Bu notun bafll›¤›n› gören okur, Pisagor teoremi
gibi ölü bir konuyla u¤raflman›n havanda su dövmek oldu¤unu düflünebilir. O yüzden bu al›flt›rmadan neler ö¤renebilece¤imizi özetlemeye çal›flal›m.
, Formalizasyona kocaman bir alk›fl! Kan›t›
bir dik üçgende a2 + b2 = c2 eflitli¤ini kan›tlayacak
flekilde düzenlemek yerine, "#= $/2 eflitli¤ini kan›tlamak istedi¤imiz ifadenin önceline dahil ettik. Ancak $’yi ifadeye dahil ettikten sonra $’den kurtulup
hofl biçimde simetrik bir formülasyonla karfl›laflt›k.
, Eflde¤erli¤e kocaman bir alk›fl! Net bir biçimde gördük ki teorem dik üçgenlerle de¤il genel anlamda üçgenlerle ilgili.
, sgn fonksiyonunun sa¤lad›¤› notasyon kolayl›¤›na kocaman bir alk›fl! E¤er dikkatli olmasayd›k,
R iliflkisi =, ', <, ≤, >, ≥ iliflkilerinden biri olabilir ve
( #+ !)R" & (a2 + b2) Rc2
önermesini kan›tlayabilirdik.
, Kan›t›n aksiyomatizasyon yetersizli¤i yüzünden resme baflvurmak zorunda kald›¤›m›z k›sm›na

!

Çizdi¤imiz resmin özü buydu.
Sonsöz. Paradoksal bir durumday›m. Pisagor
teoremini bilenler aras›nda yukar›da yaz›lanlar›
okuyanlar›n hemen hemen hepsinin yaz›n›n en az
bir yerinde flafl›raca¤›na kaniyim. Üstelik flafl›rd›klar› yerlerin flafl›r›lmas› gereken önemli yerler
oldu¤unu düflünüyorum. Buna ra¤men havanda
dövülmüfl bu suyu gönderebilece¤im tek bir sayg›de¤er dergi bilmiyorum.
Austin, 7 Eylül 1986
Prof. Dr. Edsger W. Dijkstra
Department of Computer Sciences
The University of Texas at Austin
Austin, TX 78712-1188, USA ♠

‹nsanlar›, programlarda basitlik ve aç›kl›¤›n -matematikçilerin deyimiyle zarafetin- vazgeçilebilir bir lüks
de¤il, baflar› ve baflar›s›zl›k aras›ndaki fark› belirleyen önemli bir nokta oldu¤una nas›l ikna edebiliriz?
Edsger W. Dijkstra, EWD 648'den
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