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Paralelkenarda Aç›

ABCD paralelkenar›m›z›n d›ﬂ›ndan, PAB
aç›s› ile PCB aç›s› eﬂit olacak biçimde bir P
noktas› seçelim. Böyle bir durumda APD aç›s› ile CPB aç›s›n›n da eﬂit olmas› gerekti¤ini
kan›tlayabilir misiniz?

Önce Düﬂünme Zaman›
Bazen bir sorunun en aç›k çözümüne hemen yönelip iﬂlem kalabal›¤›na dalmak yerine çözüme
geçmeden önce ﬂöyle derin bir nefes alman›n ve bu esnada
farkl› ve daha basit bir yol düﬂünmenin size
o kadar faydas› olabilir ki! ‹ﬂte size bir örnek:
‹ntegral hesab›na girmeden temel geometri
bilgisi ile ﬂekildeki toroidin alan›n› bulabilirsiniz. Ama nas›l?

Geçen Ay›n Çözümleri
‹ki Do¤ru Dik mi?
Öncelikle sorunun çözümünde kullanaca¤›m›z H noktas›n›n üçgenin içinde yer alaca¤› varsay›m›n› ispatlamay› size b›rak›yoruz. ﬁimdi gelelim sorunun
cevab›na. HD = DX ve ADC aç›s› 90 derece oldu¤una göre BH = BX ve HBD aç›s› = DBX
aç›s› eﬂitlikleri geçerli olur. Bu durumda YC
yay› ile CX yay› birbirine eﬂit olur. ﬁimdi çember içinde iki kiriﬂin kesiﬂti¤i özelli¤i kullanaca¤›z: 90° = ∠ADC = (AB yay› + XC yay›)/2 =
(AB yay› + YC yay›)/2 = ∠AEB. Böylelikle
∠AEB = 90 oldu¤unu göstermiﬂ olduk.

Sad›k Dost
‹lk olarak m
do¤rusu üzerinde rasgele bir A
noktas› seçelim.
Sonra merkezi A olan ve P’den geçen çember
yay›n› çizelim. Bu yay m do¤rusunu B noktas›nda kessin. S›ra P noktas› merkezli ve A’dan
geçen çember yay›n› çizmeye geldi. Son olarak da B merkezli ve A’dan geçen çember yay›n› çizelim. En son çizdi¤imiz iki yay›n kesiﬂme noktalar›n›n birinde A di¤erinde ise Q
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Las Vegas’ta Olas›l›k
ﬁöyle bir oyunumuz var: Oyuncu, elindeki
madeni paray› tura gelinceye kadar atmaya
devam ediyor. Tura gelen son tur öncesine kadar oyuncu N tane yaz› atm›ﬂsa oyunu düzenleyen casino oynayana 2N YTL ödüyor. Yaln›z
N say›s› kaç olursa olsun casino en fazla ödül
olarak 1024 YTL verebiliyor. Bu oyunu sonsuz say›da oynad›¤›n›zda ortalama kazanma
miktar›n›z› göz önünde bulundurarak bu oyuna girmenin adil ücretini hesaplay›n›z. (Ücret,
ortalama kazanma miktar›n›z ile ayn› olmal›)

Yaz Sorusu
Biraz kar›ﬂ›k
görünmesine
ra¤men son derece basit ve uygun bir o kadar
da güzel bir soru var huzurlar›n›zda. ABC üçgeninin çevrel
çemberi üzerinde bir P noktas› alal›m. P noktas›ndan geçen ve BC do¤rultusunu X noktas›nda dik kesen do¤runun çevrel çemberi
kesti¤i noktaya Q diyelim. Son olarak da P
noktas›ndan AB’ye bir dikme indirelim ve AB
kenar›n› kesti¤i noktaya Z diyelim. Q ve A
farkl› noktalar iken, XZ’nin her zaman QA’ya
paralel olaca¤›n› bu güzel yaz gününde gösterebilir misiniz?
noktas› bulunur. E¤er P ve Q noktalar›ndan
geçen do¤ruyu çizersek, bu do¤ru m do¤rusuna paralel olur. Acaba neden?

Aralar›nda Asal
10 ard›ﬂ›k tamsay›m›z n, n+1, ..., n+9 olsun.
Say› ikililerini (n+r, n+s) = (n+r, |r-s|) ﬂeklinde
gösterebildi¤imiz ve |r-s|<10 oldu¤u için say›lardan en az birinin 10’dan küçük bir asal say›ya bölünmedi¤ini göstermek yeter. Bu 10 say›
aras›nda 2 ile bölünenlerin say›s› 5, 3 ile bölünen ve tek olanlar›n say›s› en çok 2, 5 ile bölünen ve tek olanlar›n say›s› tam 1, 7 ile bölünenlerin ve tek olanlar›n say›s› en çok 1. On ard›ﬂ›k say› içinde tam 5 tane tek say› oldu¤undan
ve bu 5 tek say›dan 3,5 veya 7 ile bölünenlerin
say›s› en çok 2+1+1=4<5 oldu¤undan, tek say›lardan en az biri 3, 5 ve 7’den hiçbiri ile bölünmez. ‹ﬂte bu say› di¤erleri ile asald›r.

Üssün Üssü
S say›s›n› ^ iﬂareti üssü anlam›na gelecek
ﬂekilde ﬂöyle yazal›m: S = 1010.( 1 + 10^(10210) + 10^(103-10) + ... + 10^(1010-10) ). ﬁimdi k≥2 için 10k-10 = 10(10k-1 –1) = 10.(10-1).A
= 10.9.A oldu¤undan (10k-10) say›lar›n›n hepsi 6 ile bölünür. O halde S = 1010.( 1 + 106a +
106b + ... + 106j) olur. Fermat Teoremine göre
106 = 1 (mod7) ise S = 1010.( 1+1+...+1) (mod
7) = 1010.10 (mod 7) = 3.310 (mod 7) = 3.25
(mod 7) = 5 (mod 7)’dir. O halde arad›¤›m›z
kalan 5’tir.

Matemati¤in ﬁaﬂ›rtan Yüzü
Bir Say›n›n Hikayesi
‹nsanlar matemati¤i niçin sever? Bu sorunun cevab›n› tarihte, felsefede aramaya gerek
yok, cevap asl›nda hepimizin içinde yer al›yor.
Bir tabloyu, bir müzik parças›n›, mimari bir yap›y› niçin seviyorsak matemati¤i de onun için
severiz. Sanat, do¤an›n yans›mas› sonucu oluﬂan estetik bir güzellik iken matematik, yans›madan öte do¤an›n ta kendisidir! ‹ﬂte bu yüzden en saf güzelli¤i matematikte buluruz biz.
ﬁu anda yapabilece¤iniz onca ﬂey varken matematik ile ilgili bu sat›rlar› okuyorsan›z zaten bu
saf güzelli¤i bir ﬂekilde keﬂfetmiﬂsiniz demektir.
Matemati¤in her
alan›nda estetikle karﬂ›laﬂmak mümkün ama
bana kal›rsa say›lar›
özel bir tarafa ay›rmak
gerekiyor. Bazen toplama,ç›karma,çarpma,bölme gibi basit dört iﬂlemle yaratt›klar› ahenk,
uyakl› bir ﬂiirin ahengiyle yar›ﬂ›r hale gelebiliyor. Bu durumun sonsuz örneklerinden bir tanesi örne¤in “37” say›s›d›r. Asal olmas› bile bizi kendine aﬂ›k etmeye yeter iken 37 say›s›n›n
say›larla yapt›¤› dans bir de bizi büyülüyor. ‹ﬂte
bu sihirli say›n›n ilk özelli¤i:
37x3 = 111,
37x6 = 222,
37x9 = 333,
37x12 = 444,
,...., 37x27 = 999.
Yukar›da görüldü¤ü gibi say›m›z› 3 ve 3’ün
katlar› ile çarpt›¤›m›zda böyle bir tablo oluﬂuyor. 37 say›s›n›n özellikleri tabi bununla s›n›rl›
de¤il. Hemen iki özelli¤inden daha bahsedelim:
37.(3+7) = 33 + 73
32 + 72 – 3.7 = 37
Say›lar›n kendi içinde yaratt›¤› uyum gerçekten ﬂaﬂ›rt›c›. ‹nsanl›k tarihi boyunca birçok
matematikçi bu tip iliﬂkileri bulmak için çal›ﬂt›.
Örne¤in tarihin en büyük matematikçilerinden
Ramanujan’›n seriler ile ilgili buldu¤u formüllerdeki uyum o kadar etkileyicidir ki bir insan›n
bu formülleri yaz›p, çerçeveletip duvar›na asmas› kesinlikle ﬂaﬂ›rt›c› bir durum olmaz.
37 say›s›n›n en güzel özelliklerinden biri
aﬂa¤›da gösteriliyor:
037, 370, 703 (1,10,19)
074, 407, 740 (2,11,20)
148, 481, 814 (4,13,22)
185, 518, 851 (5,14,23)
259, 592, 925 (7,16, 25)
296, 629, 962 (8,17,26)
Parantez içindeki say›lar›n 37 ile
çarp›m›ndan soldaki say›lar oluﬂuyor. Yaln›z
dikkat ederseniz soldaki üçlülerin rakamlar›n›n
ayn› oldu¤unu, sadece yerlerinin de¤iﬂti¤ini
fark edeceksiniz. Biraz daha dikkat ederseniz
çarpanlar›n rasgele de¤il belirli bir harmoniyle
ilerledi¤ini görebilirsiniz.
Bu ay 37 say›s›n›n hikayesini sizlere aktard›k ancak emin olun her say›n›n ayr› güzellikte
ve ilginçlikte bir hikayesi mevcut. ‹ﬂte bu da matemati¤in ne kadar zengin oldu¤unun önemli
bir kan›t›!

