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π’nin Tan›m›, Çemberin Çevresi ve
Dairenin Alan›
Ali Nesin* / anesin@bilgi.edu.tr
e yaz›k ki toplumda beyin y›kama her aﬂamada, her yerde... Matematik dersinde bile! Sadece Türkiye’de de¤il, dünyan›n her
yerinde! Çocuklar›n› düﬂündürtmemeye, sorgulamamaya yönelten, yani fark›na varmadan kendi
kuyusunu kazan ve bunda da bu kadar baﬂar›l› bir
baﬂka sistem daha düﬂünemiyorum.
‹ﬂte örnek: Lisede π say›s›n›n nerden geldi¤i
sorgulanmaz. Dairenin çevresi 2πr’dir, alan› da
πr2’dir. Neden, niçin, kim kan›tlam›ﬂ, nas›l kan›tlam›ﬂ?.. Oradaki π say›s› nedir, kaçt›r, nerden ç›km›ﬂt›r, neyin nesi kimin fesidir, kimin umurunda?
Neden her iki formülde de π vard›r? Oysa eski Yunanl›lardan beri hatta belki daha öncesinden bilinen bir olgu bu. Binlerce y›ll›k bir gerçek ve bugün
kimsenin umurunda de¤il!
Her iki formülde de π say›s›n›n olmas› kimseyi
ﬂaﬂ›rtmaz. Ayr›ca π’nin ne oldu¤unu bilinmedi¤i
gibi ππ√π gibi bir say› da hiç rahats›zl›k duyulmadan kullan›l›r.
Kendimi genelden ayr› tutmuyorum. Ben de
herkes gibi bu formülleri sorgulamadan ezberledim. Ne de olsa ben de bu toplumun çocu¤uyum.
Uzaydan gelmedik ya!
Sadece ve sadece gerçe¤i sunan ve gerçe¤i kan›tlayarak sunan dergimiz baﬂar›lar›na bir yenisini
daha ekleyecek iﬂbu yaz›da: Dairenin çevresinin
2πr, alan›n›n πr2 oldu¤unu kan›tlayaca¤›z. Ama
önce π’yi tan›mlamal›y›z. Herhalde, π say›s›n›n ne
oldu¤u bilinmeden π say›s› hakk›nda bir gerçe¤in
kan›tlanabilece¤ini ummuyorsunuz.

daha da yaklaﬂ›r›z. Düzgün çokgenin kenar say›s›n› ne kadar art›r›rsak, çembere o kadar yak›nsar›z.
Çemberin içine yerleﬂtirilen bir çokgenin çevresi,
çemberin çevresinden her zaman daha küçüktür,
ama aradaki fark, kenar say›s› artt›kça küçülür,
öyle ki “sonsuzda” bu iki çevre birbirlerine eﬂit
olurlar.
Ayn› ﬂey çemberin içerdi¤i alan, ki ona “daire”
denir, için de geçerlidir. Düzgün çokgenin alan›,
kenar say›s› artt›kça, dairenin alan›na yak›nsar ve
“sonsuzda” iki alan birbirine eﬂit olur. Neden diye
soracak olursan›z, “alan›n tan›m›ndan dolay›” derim. Alan denen ﬂey, biraz önce söyledi¤im do¤ru
olacak biçimde tan›mlanm›ﬂt›r.
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π’nin Tan›m›. Pek yak›nda r yar›çapl› bir çemberin çevresinin 2πr oldu¤unu kan›tlayaca¤›z. Bir
an için bunu bildi¤imizi varsayarsak, bir çemberin
çevresinin yar›çap›na bölündü¤ünde hep 2π elde
edildi¤ini görürüz. Bu, bütün çemberler için geçerlidir. Yani herhangi bir çemberin çevresini çemberin yar›çap›na bölersek, hep ayn› say›y›, bir sabiti
elde ederiz. Bunu kan›tlayal›m. Kan›ttan hemen
sonra π say›s›n› tan›mlayaca¤›z.
Ayn› merkezli iki çember alal›m. Bu çemberlerin içine düzgün çokgenler oturtal›m.
Çokgenlerin kenar say›s›na n diyelim. Küçük
çemberin çevresine l, büyük çemberin çevresine l′
diyelim. Küçük çemberin çap›na r, büyük çemberin
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Düzgün Çokgenler. Bir
çembere düzgün çokgenlerle yak›nsayabiliriz. Örne¤in, çemberin içine yerleﬂtirilen bir düzgün sekizgenin
çevresi, çemberin çevresine
oldukça yak›nd›r. Çemberin içine bir düzgün onalt›gen yerleﬂtirirsek, çembere
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çap›na da r′ diyelim. Birazdan l/r = l′/r′ eﬂitli¤ini
kan›tlayaca¤›z. Ayr›ca, küçük çokgenin çevresine
ln, büyük çokgenin çevresine l′n diyelim. Üçgenlerden birini aﬂa¤›daki gibi büyültelim.

l
nbh/2 eﬂitli¤i geln
çerlidir. Öte yanC
dan h aﬂa¤› yukar›
An
r’ye eﬂittir. YukarO
daki eﬂitlikteki h
r
yerine r’yi koyarsak, An ≈ nbr/2 elde ederiz. Ama nb
çokgenin çevresine, yani ln’ye eﬂit.
Yukardaki aﬂa¤›yukar›l›kta, nb yerine ln koyal›m: An ≈ rln/2 elde
ederiz. ﬁimdi n’yi sonsuza götürelim. O zaman An
say›s› A’ya, ln say›s› da l’ye dönüﬂür ve bu aﬂa¤›yukar›l›k, A = rl/2 eﬂitli¤ine dönüﬂür. Yukarda l =
2πr eﬂitli¤ini kan›tlam›ﬂt›k. A = rl/2 formülünde l
yerine 2πr koyal›m: A = r(2πr)/2 = πr2 elde ettik.
Dairenin alan›n› da bulduk.
Art›k π’yi ve çemberin uzunlu¤uyla dairenin
alan›n› biliyoruz... ln’lerin l’ye, An’lerin A’ya yak›nsad›klar›n› geçiﬂtirdik. Ama bunlar da kolayl›kla kan›tlanabilirler. Kan›tlar, burada vermedi¤imiz
yak›nsama’n›n, uzunluk’un ve alan’›n matematiksel tan›mlar›ndan ç›kar.
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Elbette,
r = OB ve r′ = OB′

(1)

ve
ln = n × BC ve l′n = n × B′C′′
eﬂitlikleri geçerlidir.
l, aﬂa¤› yukar› ln’ye, yani n × BC’ye eﬂit. n büyüdükçe BC küçülüyor ve n × BC say›s› l’ye yak›ns›yor. Demek ki
l ≈ ln = n × BC ve l′ ≈ l′n = n × B′C′
(2)
aﬂa¤›yukar›l›klar› geçerli. ﬁimdi (1)’i, (2)’yi ve Tales’i kullanarak hesaplayal›m:
l/r = l/OB ≈ n × BC/OB
= n × B′C′/OB′ ≈ l′/OB′ = l′/r′.
Böylece l/r = l′/r′ eﬂitli¤i “kan›tlanm›ﬂ” oldu1.
Demek ki, herhangi bir çemberin uzunlu¤unu
yar›çap›na bölersek hep ayn› say›y› buluruz. Yani
l/r say›s›, çember ne olursa olsun, de¤iﬂmez, hep ayn›d›r, bir sabittir. Hiç de¤iﬂmeyen bu l/r sabitin›n
yar›s› da, yani l/2r say›s› da bir sabittir. Bu sabite
özel bir ad verelim: π. ‹ﬂte ﬂimdi π’yi tan›mlad›k:
π = l/2r
(3)
Demek ki l = 2πr. Çemberin formülünü bulduk! π’nin tan›m›ndan ç›kt›!
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Radyan. Yar›çap› 1 olan daireye birim daire
denir. Birim dairenin çevresi 2π, alan› da π’dir elbette (r = 1 al›n). ﬁimdi yeni bir aç› ölçüsü tan›mlayaca¤›z: radyan.
Tam dairenin aç›s› 360 derecedir. Çok böleni
oldu¤undan, günlük hayatta 360 kullan›ﬂl› olsa da
matematikte pek kullan›ﬂs›zd›r. Bundan böyle
360° = 2π radyan olsun. Yani 1 radyan›, 180/π derece olarak tan›mlayal›m:
1 rad = 180/π derece ≈ 57,2958 derece.
360 derecelik yani 2π radyanl›k aç›y› gören
birim daire parças›n›n, ki bu bir tam dairedir,
uzunlu¤u 2π,
alan› da π’dir,
bunu yukarda
1m
gördük. Dola1/2 m2
y›s›yla
her
1 radyan
radyana,
1
1m
çember uzunlu¤u ve 1/2
birim
kare
alan düﬂer. ♠

Dairenin Alan›. ﬁimdi, r yar›çapl› bir dairenin
alan›n› bulal›m. Alan›n πr2’ye eﬂit oldu¤unu kan›tlayaca¤›z. Aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi dairenin içine
bir çokgen yerleﬂtirip, çokgenin köﬂelerini kullanarak daireyi üçgenlere bölelim. Üçgen say›m›za n diyelim. Çokgenin çevresi ln, alan› da An olsun.
Çemberin çevresi l, alan› A olsun. n ne kadar büyükse ln ve An say›lar› l’ye ve A’ya o kadar yak›nd›rlar. Üçgenlerin yüksekli¤ine h, taban›na b diyelim. Her üçgenin alan› bh/2’dir. n tane üçgen oldu¤undan, çokgenin alan› nbh/2’dir. Demek ki An =
1 Yukar›da, limit kavram›n› kullanarak, ≈ aﬂa¤›yukar›l›klar›n› gerçek eﬂitlik yapabiliriz.
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