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Soru Sorma Sanat› m› Kafa Kar›ﬂt›rma Sanat› m›?
Çözüm. Diküçgene Pisagor Teoremi’ni uygulay›p bilinmeyen kenar› bulal›m ve bu kenar› 16’yla
çarpal›m. ‹ﬂte hesap:

atranç problemleri iki türlü olurlar: Gerçekten oynanm›ﬂ oyunlardan al›nan pozisyonlar
ve merakl›lar›n evde haz›rlad›klar› problemler. ‹kinci tür problemlerdeki pozisyonlar ender
olarak gerçek bir oyunda belirebilirler. Pozisyon
tamam›yla uyduruktur. Örne¤in beﬂ fil ya da iki
beyaz ﬂah olabilir. Uydurma problemlerde önemli
olan pozisyonun gerçekleﬂebilir olmas› de¤il, problemin ve çözümünün güzelli¤idir. Sadelik, sürpriz,
mizah gibi her güzellikte aranan ö¤eler d›ﬂ›nda, evde haz›rlanan problemlerin ﬂu özelli¤i olmal›d›r:
Pozisyonda beliren her askerin bir iﬂlevi olmal›d›r,
hiçbir ﬂey gereksiz olmamal›d›r; bir piyon kald›r›ld›¤›nda ya da piyonun yerini de¤iﬂtirildi¤inde
problem problem olmaktan ç›kmal›d›r.
Matematik problemleri de iki türlü olur: Araﬂt›rmac› matematikçilerin araﬂt›rmalar›nda karﬂ›laﬂt›klar› problemler ve hocalar›n evde ö¤renciler için
haz›rlad›klar› problemler. Hocalar›n evde ö¤renciler için haz›rlad›klar› problemlerde de yukardaki
koﬂul geçerli olmal›d›r: Problem gereksiz bilgi içermemelidir. Gereksiz bilgi içeren problem estetikten
yoksundur.
Amerika’n›n Teksas eyaletinde lise ö¤rencilerine ﬂöyle bir soru sorulmuﬂ [1]:
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4,6 cm

Yan›t 36 olmal›.
Anti-Çözüm. Sekizgenin çevresi, yar›çap› 4,6
olan bir çemberin çevresinden daha küçük olmal›,
yani,
Çevre ≤ 2π × 4,6 ≤ 6,3 × 4,6 = 28,98
olmal›. Demek ki yan›t 29’dan büyük olamaz!
Daha dikkatli bir hesapla, yar›çap› 4 cm olan
çemberi de dikkate alarak,
2π × 4 ≤ Çevre ≤ 2π × 4,6;
yani
25,1327 < Çevre < 28.91
buluruz. Do¤ru yan›t 25, 26, 27, 28 ya da 29’dur,
ama kesinlikle 36 de¤ildir!
Problemin iki, hatta belki de daha çok de¤iﬂik
yan›t› olmas› Amerikal› meslektaﬂlar›m›z› do¤al
olarak rahats›z etmiﬂ ve bu durumu “ﬂanss›zl›k”
olarak nitelendirmiﬂler.
Gerçekten de bir matematik problemine birden
de¤iﬂik yan›t bulunmas› her gün rastlanan bir olay
de¤ildir. ﬁans ya da ﬂanss›zl›k, ama ola¤an bir durum olmad›¤› kesin.
Okurlar›m›z matematiksel sorunu ve Amerika’n›n nas›l kurtulaca¤›n› araya ve araﬂt›radursunlar (ipucu: giriﬂi bir daha okuyun), biz, çuvald›z›
kendimize bat›rarak, kendi ülkemizde, 1996’da
üniversite giriﬂ s›navlar›nda sorulan bir soruya e¤ilelim. Soru ﬂöyleydi:

4 cm

Yukardaki sekizgenin çevresini en yak›n
santimetreye yuvarlay›n.

Soru: Bir sonraki sayfadaki ﬂekildeki gibi bir
çember ve çemberin üstünde D, B ve C noktalar›
verilmiﬂ. AD do¤rusu çembere D noktas›ndan te-
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¤et. Ayr›ca DH ⊥ AC ve ABD üçgeninin alan› 25/2
cm2. Bilinen di¤er ölçüler cm cinsinden ﬂöyle: AD
= 10, DC = 14, DB = 7.
Üniversite adaylar›n›n yan›tlamas› istenen soru
ﬂu: DH kaç cm’dir?

olarak) bulabilmemiz gerekir.
Demek ki soruyu bulmak için geri kalan verilere ihtiyac›m›z yok. Soru ﬂöyle de olabilirdi:
Yukardaki düﬂünceyi uygulamaya geçirelim.
25/2 = Alan(ADB) = 1/2 × AD × DB × sin α =
1/2 × 10 × 7 × sin α; demek ki sin α = 25/70 = 5/14.
Buradan α’y› bulmak gerekir ki hesap makinas›z,
hatta hesap makinal› bile bulmak kolay de¤ildir.
Ama önemli de¤il, biz α’y› de¤il x’i hesaplamak istiyoruz. x = AD × cos α = 10cos α formülünden
cos α’y› bulmak gerekti¤i anlaﬂ›l›r. sin2 α + cos2 α
= 1 formülünden, cos2 α’y› bulabiliriz, oradan da
cos α’y› bulabiliriz:

D

10

7

14

x

25/2

A

B

C

H

Düﬂünelim: ADB üçgeni hakk›nda neler biliyoruz?
1. AD kenar› verilmiﬂ: 10 cm.
2. DB kenar› verilmiﬂ: 7 cm.
3. Alan› verilmiﬂ: 25/2 cm2.
Bu verilerden ADB üçgenini tamam›yla bildi¤imiz anlaﬂ›l›r, bu verilerle iki de¤iﬂik üçgen çizilemez. Nitekim e¤er ADB aç›s›na α dersek, o zaman
Alan(ADB) = 1/2 × AD × DB × sin α formülünden
sin α, buradan da α ç›kar. ADB’nin iki kenar›n› ve
bu kenarlar aras›na s›k›ﬂm›ﬂ aç›y› bildi¤imizden
ADB’yi tamam›yla bildi¤imiz anlaﬂ›l›r. Sorulan x,
ADB üçgeninin yüksekli¤i oldu¤undan, ADB üçgenini bildi¤imize göre x’i de (en az›ndan kuramsal

Dolay›s›yla
Peki verilen daire ve DC neyin nesi oluyor?
Söyleyelim: Verilen daire ve DC bir baﬂka yan›t
bulmam›z› sa¤l›yor:
Bir Baﬂka Yan›t: ADB ve DCH aç›lar› ayn› yay› gördüklerinden, birbirine eﬂittir. Dolay›s›yla,
x/14 = x/DC = sin α = 5/14
ve x = 5 bulunur.
Yukarda buldu¤umuz yan›tlardan daha daha
de¤iﬂik yan›tlar bulma zevkini okura b›rak›yoruz.
Sorun elbette verilen ﬂekildeki gibi bir ﬂeklin
asl›nda olmamas›. O kadar fazla (ve gereksiz) bilgi
verilmiﬂ ki, verilen tüm verileri sa¤layan bir ﬂekil
yok. Örne¤in, di¤er tüm verileri kabul edersek DC
uzunlu¤u 14 olamaz, 2√171 olmal›, 26’dan biraz
daha büyük!
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[1] Fernando Q. Gouvêa, The Texas Octagon Massacre, Focus
(The newsletter of the MAA), 23. cilt, 9. say›, sayfa 6, Aral›k 2003.

Yukardaki verilere göre x kaçt›r?
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