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Cebirsel Çözüm Ç›kmaz›ndan
Geometrik Çözüm Aç›l›m›na
Alpaslan Parlakç›* / aparlakci@bilgi.edu.tr
Çözüm. Geometrik yöntemle çözümü aç›klamak üzere aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi bir ABC üçgeni
çizelim.

ebirin kurucusu Horasanl› büyük bilim
adam› Muhammed Bin Musa al-Harezmi
tek bilinmeyenli ikinci dereceden denklemleri cebirsel yolla çözmüﬂtür. O güne kadar bu tür
denklemlerin çözümü geometrik
olarak yap›l›rd›, al-Harezmi cebirsel yöntemlere baﬂvuran ilk
matematikçidir1. Genel olarak
cebirsel yöntem daha mekanik oldu¤undan daha kolayd›r. Ancak
bazen öylesi denklemlerle karﬂ›laﬂabiliriz ki, verilen denklem sistemi tek bilinmeyene indirgeninceAl-Harezmi
ye kadar (o da indirgenebilirse)
derecesi öylesine büyür ki sistemin çözümü cebirsel
yoldan pek kolay olmaz, hatta belki olanaks›zd›r
da. ‹ﬂte bu durumda geometrik yöntem cebirsel
yönteme ye¤lenebilir.
Aﬂa¤›da bu duruma örnek bir denklem sistemi
ve bu sistemin geometrik çözümünü sunaca¤›z. Bilinmeyen ve bulmak istedi¤imiz terimlerimize x, y
ve z diyelim, bilindi¤i ya da rastgele seçilebilece¤i
varsay›lan terimlere de a ve b diyelim. Sistemimiz
ﬂöyle2:
1. x ≠ 0
2. xy − z2 ≠ 0
3. x2 + z2 = 2ab2
4. y2 + z2 = a
5. z(x + y) = ab
Tüm çözümleri de¤il, bir tek çözüm bulmak istiyoruz. Elbette, sistemin bir çözümü olmas› için,
(4)’ten dolay› a ≥ 0 olmal›d›r. Biz, a ve b’yi pozitif
alaca¤›z.
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Burada,
ve m(BAC) = 135o’dir. Bu koﬂullar› sa¤layan bir
üçgen elbette vard›r. ﬁimdi DC = x, BD = y, AD =
z olsun. Öncelikle DC s›f›rdan farkl› bir uzunluk
oldu¤undan (1)’deki ifade aç›kt›r. BAC aç›s› 90o
oldu¤unda (2)’deki ifade Öklid ba¤›nt›s› gere¤i bir
eﬂitlik olacakt›; bunun d›ﬂ›ndaki durumlarda eﬂitsizlik durumu korunacakt›r; BAC aç›s› geniﬂ bir aç›
oldu¤undan “>” yönlü bir eﬂitsizlik söz konusudur. (3) ve (4)’te verilen eﬂitlikler ise ADB ve ADC
üçgenlerine Pisagor teoremi uyguland›¤›nda rahatça elde edilebilir. (5)’teki eﬂitlik için ise ﬂunu diyebiliriz: BAC üçgeninin alan› iki ayr› yöntemle hesaplanabilir:
a. AD ve BC uzunluklar›n› çarp›p ikiye bölersek z(x+y) de¤erini buluruz.
b. AB, AC uzunluklar›n› ve sin(BAC)’yi çarp›p
ikiye bölersek ab’yi buluruz.
‹lgili de¤erler yerine yaz›l›p bu farkl› alan ifadeleri eﬂitlendi¤inde (5)’teki eﬂitlik sa¤lan›r.
ﬁimdi ABC üçgeni bilindi¤inden, x, y ve z’yi
bulmak sinüs ve kosinüs teoremlerini bilen biri için
sorun de¤ildir. ♠
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