Tanju Ertunç’un Sorusu

kurlar›mdan Tanju Ertunç bir mektubunda flu soruyu sormufltu: n m boyutunda bir dikdörtgen ele alal›m. Bu dikdörtgenin köflegeni, dikdörtgenin toplam nm tane olan karesinin kaç›n›n içinden geçer? Köflegenin yaln›zca köflelerine de¤en
kareleri de¤il, gerçekten içinden geçen kareleri sayaca¤›z.
Örne¤in n = 7, m = 4 olsun.
7 4 boyutundaki dikdörtgenin köflegeni tam 10 karenin içinden geçiyor (flekilde o karelerin içini boyad›m).
Herkesin anlayabilece¤i bu tür sorulara bay›l›r›m. Bu güzel soruyla beni tan›flt›rd›¤› için Tanju Ertunç arkadafla teflekkür ederim.
Genel bir formül bulmak ve formülü kan›tlamak, yani formülün neden do¤ru oldu¤unu herkesin anlayabilece¤i bir biçimde aç›klamak gerekiyor. Matematiksel kan›t›n özü de budur zaten: Bir ak›l yürütmeyi herkesin anlayabilece¤i bir dilde yazmak.
Genellikle amatör matematikçiler böyle bir soru karfl›s›nda
flu yöntemi izlerler: Önce birkaç örnek al›rlar. Yukarda, 7 4
boyutlu dikdörtgen örne¤ini alm›flt›k. Amatör matematikçi bunun gibi birkaç örnek daha al›r. Örneklere bakarak do¤ru formülü tahmin eder. Bu formül flimdilik yaln›zca bir tahmindir,
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yani kan›tlanmam›fl bir savd›r. Bu sav›n kan›tlanmas› gerekmektedir. ‹flte bu da ikinci aflamad›r. K›saca söylemek gerekirse, amatör matematikçi önce formülü birçok örnek alarak tahmin eder, sonra formülün do¤ru oldu¤unu kan›tlamaya çal›fl›r.
Profesyonel bir matematikçi böyle yapmaz. Bir tek örnek
al›r, diyelim 7 4 boyutlu dikdörtgeni ele al›r ve bu diktörtgenin 7 4 boyutlu oldu¤unu unutup n m boyutlu oldu¤unu
varsayar. Arkas›ndan formülü bulmaya çal›fl›r. E¤er bulabilirse
ne âlâ, çünkü formülü buldu¤unda - soyut düflündü¤ünden, yani 7 ve 4 yerine n ve m ald›¤›ndan - formülün do¤rulu¤unu da
kan›tlam›fl olur. Yani, profesyonel matematikçi bir taflla iki kufl
vurur: Ayn› anda hem formülü bulur, hem de formülün do¤rulu¤unu kan›tlar. Kan›tlayabilirse tabii...
Kimi zaman formülü bulmak kolay de¤ildir. O zaman, profesyonel matematikçi, bir süre soyut düflündükten sonra, amatör matematikçi gibi örneklere baflvurur. Ama profesyonel matematikçi ilk önce bir taflla iki kufl vurmaya çal›fl›r.
Profesyonel bir matematikçi gibi davranal›m.
Önce, a ve b say›lar›n›n birbirlerine asal
olduklar›n› (yani ortak bölenlerinin 1 oldu¤unu1) varsayabilece¤imizi görelim: E¤er a ve b
say›lar› bir k say›s›na bölünüyorlarsa, a b
boyutlu dikdörtgeni a/k b/k boyutlu k2 dikdörtgene bölebiliriz, (yandaki flekilde k = 3).
Ve a b boyutlu bir dikdörtgen için hesaplamak istedi¤imiz say›, a/k b/k boyutlu bir
dikdörtgen için hesaplamak istedi¤imiz say›n›n k kat› olur. Demek ki hesab› a/k b/k boyutlu bir dikdörtgen için yapmak yeterlidir. k’y› a ve b’nin en büyük ortak
böleni olarak al›rsak, a/k ve b/k say›lar› birbirlerine asal olur1

Örne¤in 4 ve 7 birbirine asal iki say›d›r. Ama 4 ve 6 birbirine asal de¤ildir; 2,
her ikisini de böler.
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lar. Dolay›s›yla a ve b’nin birbirlerine asal olduklar›n› varsayabiliriz. Bir baflka deyiflle, köflegenin dikdörtgenin içindeki bir
tamnoktadan geçmedi¤ini varsayabiliriz.
Köflegenin sol alt köfleden sa¤ üst köfleye do¤ru gitti¤ini düflünelim. Sol alt kareyi saymazsak, köflegen, bir kareye girmek
için, o karenin bir kenar›na dokunmak zorunda. Bu kenar dikey ya da yatay olabilir.
Köflegenin kesti¤i yataylar› ve dikeyleri hesaplayal›m. Toplam, a + 1 tane dikey kenar ve b + 1 tane yatay kenar var.
Köflegen soldan bafllay›p sa¤a do¤ru gidiyor. ‹lk ve son dikeyleri saymazsak, köflegen a – 1 tane dikey kesmek zorunda.
Köflegen, ayn› zamanda, en afla¤›dan bafllay›p ta en yukar›
kadar ç›k›yor. ‹lk ve son yataylar› saymazsak, köflegen b – 1 tane yatay kesmek zorunda.
Bu iki say›y› (a – 1’i ve b – 1’i) toplarsak, köflegenin de¤di¤i kenar say›s›n› buluruz, yani hemen hemen köflegenin girdi¤i
kare say›s›n›... Buna bir de ilk kareyi (sol alt kareyi) eklersek istedi¤imiz yan›t› buluruz:
(a – 1) + (b – 1) + 1.
Yani a + b – 1. Bu, a ve b say›lar› birbirlerine asal olduklar›nda bulunan yan›t. E¤er a ve b’nin en büyük ortak böleni k ise,
yukardaki formülü a/k ve b/k’ya uygulay›p k’yla çarpar›z. Yani
köflegen tam
k(a/k + b/k – 1) = a + b – k
kenar› keser.
Örne¤in, n = 6 ve m = 9 ise, o zaman k = 3’tür ve formüle
göre, köflegen, n + m – k = 6 + 9 – 3 = 12 kenar› keser, ki yan›t›n do¤ru oldu¤u yukardaki flekilden de belli.
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Pastay› ‹kiye Bölmek

nümüzde tuhaf bir pasta var, örne¤in flöyle: Bu pastay› bir
b›çak darbesiyle, yani bir do¤ruyla, iki eflit parçaya ay›rabilir misiniz?
(Pastan›n her yerde ayn› kal›nl›kta oldu¤unu varsayabilirsiniz isterseniz,
ama bu varsay›m›n pek önemi yok.)
Evet ay›rabiliriz.
B›ça¤›m›za dayanak noktas› yapaca¤›m›z herhangi bir nokta seçelim. (Afla¤›daki flekildeki
do¤ru, b›ça¤›m›z› simgeliyor.)
B›ça¤› afla¤›daki flekildeki gibi tutarsak, sol parça küçük, sa¤
parçaysa büyük olur. Bizim istedi¤imiz bu de¤il elbet. Madem
öyle, biz de, P olarak adland›rd›¤›m›z dayanak noktas›n› sabit
tutarak, b›ça¤› yavafl yavafl sa¤a do¤ru döndürelim. O zaman,
soldaki küçük parça büyür ve
sa¤daki büyük parça küçülür.
B›ça¤› çok sa¤a döndürürsek,
bu kez sol parça çok büyük,
sa¤ parça çok küçük olur. Bizim istedi¤imiz de bu de¤il.
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