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Önsöz 

     Bu kitap sadece Bilgisayarı anlatan bir kitap değildir. Bu kitap  sadece Matematik ya da Geometriyi 
anlatan bir kitap ta değildir. Bu kitabın amacı,  matematiği (aynı zamanda geometriyi) “anlamaya” , 
matematik ya da geometri problemlerini çözerken  “lezzet almaya” ayrıca ilginç problemlerin çözümlerini 
öğrenirken matematiği “daha eğlenceli “ hale getirmeye ayrıca Matematik ve Geometri konularını anlamak 
için “bilgisayar desteğinin nasıl kullanılabileceğini göstermeye” yöneliktir. 
 
     Kitapta önce, Matematiğe destek verebilecek bazı bilgisayar programları “kısa ve öz” biçimde ele 
alınmıştır. Bunu yaparken de, ele alınan bilgisayar programları hakkında hiçbir ön bilgisi olmayan kişilere 
hitap edecek biçimde, mümkün mertebe detaydan kaçınarak, programlar kabaca açıklanmış, örnek ve 
çözümleriyle desteklenmiştir. Daha sonraki bölümlerde de bazı matematik ve geometri konu, kavram, 
teorem, özellik, kazanım, problemler ve çözümleri verilmiştir. Bunları yaparken de ezberlemek yerine 
bilgisayar desteğini alarak, “neden ?”, “nasıl ?” sorularının cevaplarını kişinin kendisi bularak, elde edilen 
bilginin daha kalıcı hale gelmesi hedeflenmiştir.    
 
     Yaptığım bu çalışmanın ülkemizde belki de dünyada tek olduğunu sanıyorum. Maddi bir getirisinin olup 
olmayacağı kaygısı içinde de değilim. Belki bir grup meraklı veya ilgili ya da şüpheci kişiler inceler belki de 
birkaç kişi de bu çalışmamdan faydalanırsa, benim için yeter de artar bile. Belli mi olur, bekli de o kişilerden 
bazıları bu çalışmanın faydalı olduğunu belirtir hele bir de teşekkür ederek bana gaz verirse ve de bazıları 
olumlu ya da olumsuz eleştiride bulunarak “şunu şöyle yapmışsın iyi de bunu böyle yapacağına şöyle şöyle 
yapsaydın daha güzel olurdu…” gibilerden laflar ederse, tutmayın artık beni, sevincimden uçarım… Belli mi 
olur daha sonraki baskılarda çalışmamı daha genişletir, daha da genelleştiririm. 
     Faydalı olması dileklerimle… 
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Matematik ve Geometriye Destek veren Birkaç Bilgisayar Programı: 
 
Bu konuyla ilgili bir çok programın adı anılabilir, hatta internette bir araştırma yaparak konu hakkında bir fikir 
sahibi olunabilir. Ancak ben bunlardan, yararlı olabileceğini düşündüğüm ve de bildiğim, kullandığım, 
üzerinde çalıştığım, ders notları yazdığım bir kaçından söz edeceğim.Bunlardan bir kısmı “bilgisayar 
programlama dilleri”, bir kısmı da uygulama programları. 
 
     Bilgisayar programlama dillerinden ele aldığım diller basic serisinden Gwbasic adlı programlama dili, 
Python programlama dili ve de C programlama dili. Uygulama programlarından da Excel, Matlab ve 
Geogebra programları olacak. 
 
Matematik ve Geometriye Destek veren Programlama Dilleri; Gwbasic, Python ve C 
 
     Öncelikle “Bilgisayar Programlama Dili”  nedir, ne işe yarar, nasıl kullanırım? soruları üzerinde duralım ve 
bu konu hakkında bir çift laf edelim. Bilgisayara yaptırmak istediğimiz bazı iş ve işlemleri, bilgisayarın 
uygulayabileceği komutlar biçiminde kodlamamız gerekir, işte bu  kodlamayı yazmamıza imkan veren ve 
bilgisayarın uygulayabileceği komutlar biçimine  çevirmeye yarayan  bir uygulamadır “bilgisayar programla 
dili”. 
 
      Şimdi bu programlama dillerinden biraçını kısaca gözden geçirelim. 
 
GWBASIC PROGRAMLAMA DİLİ 
 
Gwbasic Programlama dilini nereden bulabilirim,  bilgisayarıma nasıl kurarım ve nasıl çalıştırabilirim: 

     Tabii ki internetten bulabiliriz. Google’da Gwbasic yazıp arattırdığımızda gelen seçeneklerden birisiyle 
indirebilirsiniz. 
 
Tabii Gwbasic programı (veya eski programlar) XP işletiminden sonraki sürümlerde doğrudan 
çalışmadığından, bu tür programları çalıştırmak için, aracı bir uyarlama (emulator) programına ihtiyaç vardır; 
örneğin Dosbox gibi. Bunu da internetten bulup indirebilirsiniz. 
 
Bu iki programı ben kendi sayfama koydum, isterseniz http://www.hasankorkmaz-ifl.com adresinden 
Yaptığım Çalışmalar-Basic Programlama Dili … sekmesindeki seçeneklerden (yani Dosbox ve Bilgisayar ilgili 
bil.rar dosyalarını) faydalanarak indirebilirsiniz. 
 
Bu  dosyalar sıkıştırılmış dosyalardır, bunları önce winrar gibi bir programla açıp (bu program yoksa 
internetten ücretsiz olarak indirebilirsiniz) mesela masa üstünde  GWB adlı klasöre kopyalayın.  
Yani bu klasörde hem Dosbox.exe dosyası hem de Gwbasic.exe dosyası bulunmalıdır. 
 
Gwbasic programını çalıştırmak için; Gwbasic.exe dosyasını kopyalayarak (üzerinde iken farenin sağ-tuşa 
basılı iken kopyala seçeneğine basın), Dosbox.exe dosyası üzerine yapıştırın (üzerinde iken farenin sağ-
tuşa basılı iken yapıştır). Hepsi bu kadar… Gwbasic programı çalışacaktır! 
 
Gwbasic’te program filan yazmadan neler yapabilirim? 
 
Mesela hesap makinası gibi işlemler yapabilirim. Diyelim ki 13 ile 37 yi toplayalım. Bunun için imleci (kürsörü) 
boş bir satıra konumlandırıp şu komutu yazıp Enter tuşuna basalım.. 

print 13+37   

50 

alt satırda sonucu yani 50 yi görürüz… 

Burada ilk komutumuzu yani print komutumuzu gördük. Demek ki ekrana bir şeyler yazdırmak istediğimizde 
print veya PRINT komutunu kullanabiliriz. 

Not: print komutu yerine ? komutunu da kullanabiliriz.  
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Bir de, toplama işlemi için +, çıkarma işlemi için -, çarpma işlemi için *, bölme işlemi için / ve üs alma işlemi 
için ^ kullanabiliriz. 

Örneğin boş bir satırda; 

? 25-12/6+4*2^3 yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda 55 görünür. Neden acaba? 

 

Örnekler: 

? “izmir” yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda izmir yazısı görünür. Buradan da yazı türündeki ifadeleri 
iki tırnak (“) arasına almalıyız. 
 

? “İzmir”;”Bornova” yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda İzmirBornova yazısı görünür.  

 
? “İzmir”,”Bornova” yazıp enter tuşuna bastığımızda ekranda İzmir Bornova yazısı görünür.  

Buradan yazılacak ifadeleri yan yana hiç boşluk bırakmadan yazdırmak için araya noktalı virgül (;) biraz 
boşluk bırakarak yazdırmak için araya  virgül (,) konulduğuna dikkat edin. 

 
Komut 

Ekrandaki Sonuç 

? 12*3 36 
? “12x3=”;12*3 12x3=36 
? “12x3=”,12*3 12x3=          36 
? “güzel”;”İzmir” güzelİzmir 
? “güzel ”+”İzmir” güzelİzmir 
?”12+3” 12+3 
?”12”+”3” 123 
?”12”+”3”+17 Type mismatch 
 
Program, Sabitler, Değişkenler ve Değer Atama: 
 
     Bir programlama dilinde, bilgisayara yapmasını istediğiniz işlemleri o programlama dilinin kurallarıyla 
belirlenen komutları belirli bir düzene göre kodlayarak bir program dosyası oluştururuz, sonra bu dosyayı 
çalıştırırız. Eğer hatalarımız varsa onları düzeltir, yeniden çalıştırırız. Gwbasic’te yapılmasını istediğimiz 
işlemlerin sırasını belirtmek amacıyla, programın her satırına doğal sayılardan oluşan satır numaraları 
veririz. Bu numaralar 0,1,2,3,4,5,… biçiminde olabileceği gibi,  1, 2, 30, 45, 50, ….  biçiminde  ya da 10, 20, 
30, 40,… biçiminde de olabilir. Tabii burada en çok tercih edilen son yazılanda olduğu gibidir, çünkü unutulan 
bazı ek komutları aradaki satırlara girebilme imkanımız olur. 
      

     Her programlama dilinde olduğu gibi Basic dilinde de, bazı işlemleri yapabilmek için bilgileri bilgisayarın 
hafızasında tutulması gerekir. İşte bu bilgilerin tutulduğu yerlere vereceğimiz isimlere değişken, bu yerlere 
değerleri koymaya da değişkene değer atama denir. Programın çalışması durumunda değişkenlerdeki 
değerler sürekli değişebilir, fakat programın çalıştığı sürece değişmeyen değerlere de sabit değer denir. 
 
Örnek:  
Programlama dillerini anlatan kitaplarda genellikle ilk örnek , ekrana “Hello World” ya da “Merhaba Dünya” 
ifadesi yazdırılır, biz de aynı adeti sürdürerek ekrana mesela “Merhaba Dostlar” yazdıralım. 
 
Çözüm: 
10 PRINT”Merhaba Dostlar” 
20 END 
 
İşte bu kadar! Programın son satırından daha aşağı satırların her hangi birinde RUN yazıp (Enter) tuşuna 
bastığımızda (ya da sadece F2 tuşuna bastığımızda) program çalışarak ekranda Merhaba Dostlar yazısını 
görerek mutlu oluruz   
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Not: 20 numaralı ikinci satıra yazdığımız programı bitirmek amacıyla koyduğumuz END komutunu 
(dolayısıyla 20 numaralı satırı) yazmasak ta olur. 
 

Gwbasic’te Sabitler, Değişkenler : 

Programın çalışması sırasında “değişmeyen  değerlere” sabit, “değişen değerlere de ” değişken 
diyebiliriz. 
 
Aslında sabit ya da değişken için “bilgilerin (değerlerin) depolandığı bellek bölümleri” de diyebiliriz. 
 
Bu bilgiler genel olarak iki türlü olabilir; “sayısal (nümerik)” ve “karakter zinciri (alfanümerik)”. 
 
Örnek:  
2018, 3.141516, -12.987 birer sayısal (nümerik) sabittir. 
”İzmir Fen Lisesi”, “1983”,”02323881030”,”Havalar nasıl oralarda?” karakter zinciri (alfanümerik) 
sabitlerdir. Görüldüğü gibi karakter zincirleri,  iki tırnak “  “ arasına yazılır. 
 

Değişkenlere Değer Atama: 
Bir değişkene değer verme işlemine “değer atama” denir. 
 
Genel kullanımı;   değişken_adı=atanan_değer  biçimindedir. 
 
Not 1: Sayısal değişkenler üçe ayrılır; tamsayı değişkenler, tek hassasiyetli (duyarlıklı) ve çift 
hassasiyetli (duyarlıklı) değişkenler.  
 
Tam sayı değişkenler % sembolüyle, tek hassasiyetli değişkenler ! sembolüyle, çift hassasiyetli 
değişkenler de # sembolüyle belirtilir. Ancak hiçbir sembol kullanılmazsa bilgisayar tarafından, tek 
hassasiyetli değişken kabul edilir. 
 
Not 2: Alfanümerik değişkenler $ sembolüyle gösterilir. 
 
Örnek: 

a=7,  a=b,  a=a+1,  notort=(a+b+c)/3, kokdelta=(b^2-4*a*c)^0.5 , ilksayi%=1983, 
altinor#=(1+5^0.5)/2… gibi örnekler sayısal değişkenlere değer atamadır. 

Örnek: 

AD$=”Hasan”, SOYADI$=”KORKMAZ”, telno$=”0 777 12 34 567”, Memleket$=”Nazilli”  … gibi 
örnekler alfanümerik  değişkenlere değer atamadır. 

Örnek: 

Basic ortamında 7 değerini sırasıyla a%, a ve a# değişkenlerine atayıp bu değerleri ekranda 
görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 

a%=7^0.5:a=7^0.5:a#=7^0.5 (Enter tuşuna basarak alt satıra geçelim) 
? a%,a,a#                               (Enter tuşuna basarak sonuçları ekrana yazdıralım) 
3 2.645751 2.645751237869263       (işte sonuçlar…) 

Dikkat edilirse, değişkenin tamsayı, tek duyarlıklı ve çift duyarlıklı olmasının farkı açıkça görülür! 
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Not 1: Basicte bir satırda birden çok sayıda komut verilecek ya da atama yapılacaksa aralara : 
karakteri konulmalıdır. 
 
Not 2: Ekrana değerlerin sonuçları yazdırılacaksa bu PRINT komutu ya da ? karakteri ve 
devamında hangi değer ya da değişkenlerin içerikleri yazdırılacaksa bunlar sırasıyla yazılır. 
 
Not 3: Yazdırılacak sonuçlar arasında bir miktar aralık (bir durak) bırakılacaksa virgül (,), hiç aralık 
bırakmadan yazdırılcaksa noktalı virgül (;) konur. 
 
Örneğin yukarıdaki sonuçları yazdırırken; aşağıdaki biçimde yazılırsa  
? a%,a;a#                               (Enter tuşuna basarak sonuçları ekrana yazdıralım) 
3 2.645751 2.645751237869263       (işte sonuçlar…) 

 

Aritmetik Deyim: 
Sol tarafında bir değişken, sağ tarafında sabitler, değişkenler, işlemler ve matematiksel 
fonksiyonlar olabilen eşitliklerdir. 

Örnek: 

X=X-1, Y=2*x^2-3*x-5, fonk=2*sin(x)-log(x) … gibi. 

Aritmetik İşlemler: 

Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma işlemleridir. Bu işlemlerin sembolleri sırasıyla; +, -, *, 
/ ve ^ şeklindedir. 

Not 1: İşlemlerde öncelik sırası aynen matematikte olduğu gibidir yani üs alma, çarpma veya 
bölme (ikisi de aynı önceliğe sahiptir), toplama veya çıkarma (ikisi de aynı önceliğe sahiptir). 

Not 2: Parantez kullanılarak öncelik sırası değiştirilebilir. 
 
Not 3: Aynı öncelikli iki işlemden öncelik soldakindedir. 

Mantıksal  İşlemler: 

Bazen program çalışırken, değerler arasında kıyaslama yaparak,  oluşan durumlara göre bazı 
işlemler yaptırmak gerekebilir. Kıyasama yapmaya yarayan mantıksal işlem sembolleri ve 
anlamları aşağıda listelenmiştir: 
 
Mantıksal işlem Anlamı 
=   Eşittir 
<   Küçüktür 
>   Büyüktür 
<= veya =<  Küçük veya eşittir 
>= veya =>  Büyük veya eşittir 
<> veya ><  Eşit değildir 
 
Bağlaçlar: 
Birden fazla şartlı önermeleri birbirine bağlamak gerekebilir. Bu amaca yönelik bağlaçlar OR (veya) 
ve AND (ve) dir. 
 
Örnek: 

1) IF A<0 THEN PRINT “Sayı negatiftir!” 
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2) IF YAS>=35 THEN 110 
 
3) IF CEVAP$=”E” OR CEVAP$=”e” THEN END 
 
4) IF (delta>0) AND (a<0) THEN ? “Parabolün kolları aşağı doğru olup x eksenini iki farklı noktada 
keser !”  

BASIC’TE KULLANILAN BAZI KOMUTLAR: 
Basic Programlama Dilinde (Gwbasic) kullanılan bazı komutlar  aşağıda listelenmiştir. 
CLS  PRINT  RUN  LIST  DELETE   SAVE   
INPUT  IF-THEN-ELSE  READ-DATA  
 
 
Komutların anlamları, amacı ve Kullanımları: 

CLS    Komutu:  

CLearScreen kelimesinden türetilmiş olup, amacı ekrandaki yazıları silerek, kürsörü sol üst köşeye 
komumlandır. 
 
Kullanımı: CLS 
 
PRINT   Komutu: 

Sabit ya da değişken değerlerini ekrana yazdırır. 
 
Kullanımı: PRINT <Yazdırılacak Değer(ler)> 
 
Not: PRINT komutu yerine sadece ? de kullanabiliriz. 
 
Örnekler: 
 
PRINT 2018 yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda 2018 sayısını görürüz. 
 
PRINT “2018” yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda 2018 sayısal olmayan,alfanümerik 
(karakter zinciri) değerini görürüz. 
 
PRINT 12*3 yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda 36 sayısını görürüz. 
 
PRINT “17^2=”;17^2 yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda 17^2=289 görürüz. 
 
A=5:B=A+1:C=A*B:? A,B,C    yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda  5 6 30 
sonucunu görürüz. 

A=5:B=A+1:C=A*B:? “A=”;A,”B=”;B;”C=”,C    yazıp <Enter> tuşuna bastığımızda ekranda; 
A=5 B=6;C= 30     sonucunu görürüz. 

RUN   Komutu: 

Hafızadaki Basic programını çalıştırır. 
 
Kullanımı: RUN 
 
END   Komutu: 
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Çalışan Basic programını sonlandırır. 
 
Kullanımı: END 
 
Örnek: 

Haydi, buraya kadar olan bilgilerle, temiz ekrana “Basic Öğreniyorum!” ifadesini yazdıran bir 
program yazalım. 
 
Bunun için aşağıdaki kodları, her satıra bir satır numarası vererek yazalım. 
 
Satır numaraları negatif olmayan tam sayılar (doğal sayı) olmalıdır. 0, 1, 2, 3, … gibi. 
 
Ancak ileride iki satır arasına yeni bir komut satırı ilave etme durumunu da düşünerek, satır 
numaralarını aralıklı vermekte fayda vardır ; örneğin 10, 20, 30, 40, … gibi. 
 
Her komut satırı yazıldığında <Enter> tuşuna basarak, o satırın hafızaya alınması sağlanmalıdır. 
 
Şimdi uygulama yapalım.  
 
Çözüm: 

10 CLS    <Enter> 
20 PRINT “Basic Öğreniyorum!” <Enter> 
30 END    <Enter> 

İşte hepsi bu kadar! 

Şimdi de yazdığımız programı çalıştıralım. Bunun için de, kürsörü (imleç) en son satırın enaz bir alt 
satırına inip RUN yazıp <Enter> tuşuna basalım… ekranda istediğimiz mesajı yani Basic 
Öğreniyorum! yazısını göreceğiz. 

Not: Son satır yazılmasa da olur. 

Örnek: 
AD değişkenine adımızı, SOYAD değişkenine Soyadımızı, DOGYIL değişkenine doğum yılımızı, 
SIMYIL değişkenine şimdiki yılı atayarak, ilgili kişinin ad soyad ve kaç yaşında olduğunu bildiren 
bilgileri temiz ekrana yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm:  

10 AD$=”Hasan”:SOYAD$=”KORKMAZ”:DOGYIL=1954:SIMYIL=2018 
20 CLS 
30 PRINT AD$,SOYAD$;”       sen ”;SIMYIL-DOGYIL;”    yaşındasın!” 
 
RUN 
 
Hasan KORKMAZ     sen 64  yaşındasın. 
 
 
 
INPUT   Komutu: 
Programın çalışması esnasında klavyeden, değişkenlere bilgi girişine (atamaya) yarar. 
 
Kullanımı:   
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INPUT <Değişken >  veya 
 
INPUT “<Açıklama”>;<Değişken> 
 
 
Örnek:  
Aşağıaki programı inceleyiniz ve programın çalıştırılması durumunda ekrana girilen sorulara 
srasıyla   nezle, mor, 41 girildiğinde ekrandaki görüntüyü tahmin ediniz. 
 
10 INPUT”Ne hastalığın var …..:”;H$ 
20 INPUT”En çok sevdiğin renk :”;R$ 
30 INPUT”Ayakkabı numaran …:”;N 
40 CLS 
50 ? “Hemşerim sen ”;H$;” olmuşsun. Şayet “;N;” gram davul tozunu “;R$;” renkli bir bardakta suyla 
karıştırıp bir dikişte içersen hiçbir şeyin kalmaz! Hadi güle güle git, ücret filan istemez!” 
 
Çözüm: 
İlk INPUT komutu yardımıyla H$ değişkenine “Nezle”; 
İkinci INPUT komutu yardımıyla R$ değişkenine “Mor” karakter zinciri; 
Üçüncü INPUT komutu yardımıyla da N sayısal değişkenine de 41 sayısal değeri atanır. 
 
Temiz ekranda da aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız: 
 
Hemşerim sen nezle olmuşsun. Şayet 41 gram davul tozunu mor renkli bir bardakta suyla 
karıştırıp bir dikişte içersen hiçbir şeyin kalmaz! Hadi güle güle git, ücret filan istemez! 
 
Şartsız ve Şartlı Sapma Komutları: 

GOTO  Komutu: 
Şartsız sapma komutudur, programı hiçbir şart olmadan istenen bir satıra yönlendirmeye yarar.   
 
Kullanımı:  
GOTO <satır no> 

Örnek:  
Aşağıaki programı inceleyiniz ve programın çalıştırılması durumunda ekran görüntüsünü tahmin 
ediniz. 

10 CLS 
20 PRINT “*”; 
30 GOTO 20 
 
Çözüm: 
Ekran tamamen * karakteriyle dolar ve kayar gider, program durmaz. 
 
Not: Programı durdurmak (daha doğrusu programın çalışmasını kesmek) için CTRL ve BREAK 
tuşlarına aynı anda basmak gerekir. 

IF-THEN-ELSE   Komutu: 
Şartlı sapma komutudur, belirlenen şartlı önermenin olumlu olması durumunda sapılması gereken 
satır ya da yapılması gereken işlem, şartlı önermenin olumsuz olması durumunda sapılması 
gereken satır ya da yapılması gereken işlemi belirlemeye yarar.   
 
Kullanımı:  
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IF  <mantıksal önerme> THEN <Önerme doğru ise yapılacak işlem (ya da sapılacak satır no)> 
ELSE <Önerme yanlış ise yapılacak işlem (ya da sapılacak satır no)> 

Örnek:  
Aşağıaki programı inceleyiniz ve programın çalıştırılması durumunda ekran görüntüsünü tahmin 
ediniz. 

10 CLS 
20 INPUT"Yaşın kaç";YAS 
30 IF YAS<10 THEN PRINT"Bakar mısın küçük, çikolata ister misin?":GOTO 80 
40 IF YAS<20 THEN PRINT"Hey delikanlı dersler nasıl?":GOTO 80 
50 IF YAS<40 THEN PRINT"Meslekte kaçıncı yılınız?":GOTO 80 
60 IF YAS<50 THEN PRINT"Ayvanının olgunu iyidir!":GOTO 80 
70 IF YAS<80 THEN PRINT"Ne o başınıza kar mı yağdı?" 
80 PRINT:PRINT:INPUT "Tekrar denemek ister misin";C$ 
90 IF C$="E" OR C$="e" THEN 10 

 

Örnek: Girilen 2 den büyük bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını belirten program yazalım. 
 
Çözüm: 
10 CLS 
20 INPUT "2 den büyük bir tam sayı giriniz";A 
30 N=2:S=0 
40 IF A/N=INT(A/N) THEN S=S+1 
50 IF N<A/2 THEN N=N+1:GOTO 40 
60 IF S=0 THEN PRINT A" sayısı asal!":GOTO 80 
70 PRINT A" sayısı bileşik sayı!" 
80 INPUT"Bi daha ister misin";C$ 
90 IF C$="E" OR C$="e" THEN GOTO 10 

 
Örnek: a,b,c reel katsayıları girilen ikinci derece denkleminin köklerini bulup ekrana yazdıran bir 
programı IF-THEN-ELSE kalıbı kullanarak yazalım. 
  
Çözüm: 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program ax^2+bx+c=0 denkleminin köklerini bulur." 
30 INPUT"x^2 nin katsayısı a=";A 
40 INPUT"x in katsayısı b=";B 
50 INPUT"sabit sayı     c=";C 
60 DELTA=B^2-4*A*C 
70 IF DELTA>0 THEN X1=(-B-DELTA^.5)/(2*A):X2=(-B+DELTA^.5)/(2*A):PRINT"x1=";X1;" ve 
x2=";X2 ELSE IF DELTA=0 THEN PRINT"x1=x2=";(-B/2*A) ELSE PRINT"kök mök yok 
hemşerim.." 
80 INPUT"Bi daha ister misin";C$ 
90 IF C$="E" OR C$="e" THEN GOTO 10 

READ-DATA   Komutu: 
Programda kullanılacak verileri, programın belli bir bölümüne yazılan DATA satırından READ 
komutu ile değişkenlere atayabiliriz. 
 
Kullanımı:  
READ <değişken1>,<değişken2>,… 
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… 
… 
… 
DATA <değer1>,<değer2>,… 
 
 
Örnek: Aşağıdaki programı inceleyiniz ve programın çalıştırılması durumunda ekrandaki görüntüyü 
tahmin ediniz. 
 
10 CLS 
20 READ X 
30 IF X<0 THEN NT=NT+X:NS=NS+1:GOTO 20 ELSE IF X>0 THEN PT=PT+X:PS=PS+1:GOTO 20 
40 PRINT PS+NS " tane sayıdan ";PS;" tanesi pozitiftir ve bunların toplamı da; ";PT 
50 PRINT PS+NS " tane sayıdan ";NS;" tanesi negatif olup bunların da toplamı  ";NT;" dir." 
60 DATA 10,-3,-5,7,13,0 
 
Çözüm: 
5 tane sayıdan 3 tanesi pozitiftir ve bunların toplamı da; 30 
5 tane sayıdan 2 tanesi negatif olup bunların da toplamı  -8 dir. 
 
Örnek: Kişi sayısının belli olmadığı bir gruba ait boy ölçüleri girilerek grubun boy ortalamasını 
bulduran bir programı; 
a) Boy uzunluklarını programın çalışması sırasında girerek, 
b) Boy uzunluklarını READ-DATA kullanarak yazalım. 
 
Çözüm:  
a) 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program bir gruba ait girilen boyların ortalamasını bulur" 
30 N=1 
40 PRINT N".nci kişinin boyu (sonlandırmak için 0 giriniz)":INPUT X 
50 IF X=0 THEN PRINT "toplam ";N-1;" kişinin boy ortalaması =";T/(N-1);" dir.":GOTO 70 
60 T=T+X:N=N+1:GOTO 40 
70 PRINT:PRINT:INPUT"Bi daha ister misin";C$ 
80 IF C$="E" OR C$="e" THEN T=0:GOTO 10 
 
b) 
10 CLS 
20 PRINT"Bu program, data satırındaki boy uzunluklarının ortalamasını bulur" 
30 READ X:N=N+1:T=T+X 
40 IF X=0 THEN PRINT "toplam ";N-1;" kişinin boy ortalaması =";T/(N-1);" dir.":END ELSE GOTO 
30 
50 DATA 190,180,170,170,155,166,178,199,0 
 
 
Örnek: 
Bir grup öğrencinin  adı, soyadı ve üçer notu data satırından giriliyor. Bu grubun Ad ve soyadını 
birinci sütunda, sonraki 3 sütuna aldığı notları, son sütuna da not ortalamasını, en alt satıra da 
grubun not ortalamasını (ortalamalar ortalamasını) yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
10 CLS 
20 READ AD$,SO$,N1,N2,N3 
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30 IF AD$<>"son" THEN PRINTAD$,SO$,N1,N2,N3; 
USING"###.##";(N1+N2+N3)/3:ORTTOP=ORTTOP+(N1+N2+N3)/3:S=S+1:GOTO 20 
40 ORT=ORTTOP/S:PRINT S "kişinin ortalamalar ortalaması ";ORT;" dir." 
50 DATA "Hasan","Korkmaz",99,88,100,"Korhan","Korkmaz",77,100,100 
60 DATA "Orhan","Gencebay",77,88,99,"son","son",0,0,0 

 

 
Not: Her bir kişinin not ortalamasını yazdırırken, tam kısmı için 3 basamak ayırmak, virgülden 
sonra da iki basamak görüntülemek için USING komutunun nası kullanıldığına dikkat edin. 

Tekrarlı İşlemler ve FOR-NEXT Döngüsü:  

Bir işlem birden fazla yapılması gerekiyorsa bunu  ister kendimiz yaptırabilir ya da bir döngü 
formundan faydalanabiliriz. Hemen hemen her programlama dilinde olan FOR döngüsü, Basic 
programlama dilinde de FOR-NEXT döngüsü olarak kullanılır. 

Kullanımı: 
FOR <değişken>=B TO S STEP A 
… 
… 
NEXT <değişken> 
 
Not: Burada B değişkenin aldığı ilk değer, S son değer A da adım uzunluğudur. 
STEP A belirtilmezse adım uzunluğunun varsayılan değeri 1 dir. 
NEXT <değişken> ifadesindeki <değişken> yazılmasa da olur. 
 
 
 
Örnek: 

Ekrana yan yana Bilgisayar yazdıran bir programı, 
a) Döngü kullanmadan 
b) For-Next döngüsü kullanarak yazalım. 
 
Çözüm: 

a) 
10 CLS:S=1 
20 PRINT”Bilgisayar”; 
30 S=S+1 
40 IF S<10 THEN 10 
 

b) 
10 CLS 
20 FOR S=1 TO 10 
30 PRINT”Bilgisayar”; 
40 NEXT S  

 
Örnek: 

1 den 1000 e kadar sayıların toplamını bulup sonucu ekrana yazdıran bir programı döngü 
kullanarak yazalım. 
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Çözüm: 

10 CLS 
20 FOR I=1 TO 1000 
30 T=T+I 
40 NEXT I 
50 PRINT “Toplam = “;T 

 
 
 
 
 
Örnek: 

Girilen ilk sayıdan son sayıya kadar olan tam sayıların toplamını bulduran ve  sonucu ekrana 
yazdıran bir program yazalım. 
 

Çözüm: 
 
10 INPUT"ilk sayı";ILK 
20 INPUT"son sayı";SON 
30 FOR I=ILK TO SON 
40 T=T+I 
50 NEXT I 
60 PRINT ILK" den "SON" a kadar toplam "T" dir." 
 

Örnek: 

 Girilen pozitif bir N tam sayısı için, 1 den  N e kadar sayıların çarpımını yani N! değerini bulduran 
bir program yazalım. 
 

Çözüm: 
 
10 INPUT"Pozitif bir tam sayı giriniz ";N 
20 C=1 
30 FOR I=1 TO N 
40 C=C*I 
50 NEXT I 
60 PRINT N"! = "C 
 

Örnek: 

a) 7 den başlayıp 6 şar artarak devam eden bir sayı dizisinin 133 kadar olan terimler toplamını; 
 
b) Girilen B sayısından  başlayıp A artarak devam eden bir sayı dizisinin S değerine kadar olan 
terimler toplamını; bulduran bir program yazalım. 
 

Çözüm: 
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10 FOR I=7 TO 133 
20 T=T+I 
30 NEXT I 
40 PRINT"Toplam = ";T 

 
10 INPUT"Kaçtan başlasın ";B 
20 INPUT"Kaça kadar olsun";S 
30 INPUT"Artış kaç olsun";A 
40 FOR I=B TO S STEP A 
50 T=T+I 
60 NEXT I 
70 PRINT"Toplam = ";T 

 

Örnek: 

N pozitif tam sayısı girildiğinde, ilk satıra 1 yıldız, 2. satıra 2 yıldız, …, son satıra da N yıldız 
yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 

 
10 INPUT "Pozitif bir tam sayı giriniz";N 
20 FOR I=1 TO N 
30 FOR J=1 TO I 
40 PRINT "*"; 
50 NEXT J 
60 PRINT 
70 NEXT I 

Ekran Düzenleme Komutları: 
 
Ekrana yazdırılacak çıktıların düzenli olmasını sağlayan komutlardır.  
Bu komutları kullanırken hata mesajı almamak için yazı ekranının özelliklerini bilmemiz gerekir. 
Yazı ekranı 25 satır 80 kolondan oluşur. Yani bir ekrana tam 25x80 = 2000 karakter yazdırabiliriz. 
 
Şimdi bu komutları sırasıyla görelim. 
 
TAB Komutu: Satırın kaçıncı sütunundan itibaren yazdırılacağını belirlemeye yarar.  
Kullanımı TAB(n) dir. Burada n değeri 1 ile 80 arasında değer alabilir. Şayet n>80 ise n nin yeni 
değeri 80 e bölümünden kalan olur. 
 
LOCATE Komutu: Kürsörü ekranın noktasına konumlanacağını belirlemeye yarar. 
Kullanımı LOCATE m,n dir. Burada m satı sayısını n sütun sayısını belirtir. 
 
SPACE$ Komutu: Yazdırma yapılmadan önce kaç tane boşluk (karakteri) konulacağını belirler. 
Kullanımı SPACE$(n) 
 
USING Komutu: Sayısal değerlerin tam kısmının ve ondalık kısmının kaçar hane olacağını  
belirlemeye yarar. Hane sayıları # karakterinin miktarı  ile belirtilir. 
Örneğin sayısal değerin, ekrandaki görünümü için tam kısmını 3 hane, ondalık kısmını 2  hane 
görünmesini istiyorsak  USING”###.##” kullanmalıyız. 
 
Örneğin boş bir satırda; 
? 53;17/3       yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda; 
53  5.333337   görünür. 
 
? USING”###.##”;53;17/3      yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda; 
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 53.00   5.67   görünür. 
 
A=(1+5^0.5)/2:A#=(1+5^0.5)/2:? A,USING”##.##########” yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda 
ekranda;  
 1.618034          1.6180340052   görülür. 
 
Not: Buradaki A ve A# değişkenlerine “Altın oranın” değerini sırasıyla tek duyarlıklı ve çift duyarlıklı 
olarak atadık, ekran çıktısında da A değerini normal, A# değerini ise noktadan sonra 10 basamak 
duyarlı olarak yazdırdık. 
 
Örnek:  
Belirli sayıdaki bir grubun (örneğin 3 kişi), adı, soyadı ve ağırlıkları data satırından giriliyor. 
Bu grubun bilgilerini ekrana düzenli olarak listelemek istiyoruz. Bunu yaparken   adını ilk sütundan, 
soyadını 15. sütundan, ağırlığını da 35. sütundan itibaren noktadan sonra 3 basamak devam 
edecek biçimde yazdıran bir program yazalım.  
 
 
Çözüm: 
10 CLS 
20 PRINT "Adı";TAB(15);"Soyadı";TAB(35);"Ağırlığı” 
30 PRINT "===";TAB(15);"======";TAB(35);"========" 
40 FOR I=1 TO 3 
50 READ A$,S$,AG 
60 PRINT A$;TAB(15);S$;TAB(35);USING"###.###";AG 
70 NEXT I 
80 DATA "Ajda","Pekkan",57.5,"Orhan","Gencebay",83,"Red","Kit",33.3 
 
Programı çalıştırdığımızda aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 
 

Örnek: 

Aşağıdaki programların çalışması sonunda ekran çıktılarını bulalım. 
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a) 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 5 
30 FOR B=1 TO 10 
40 PRINT "*"; 
50 NEXT B 
60 NEXT A 

 

 
b) 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 5 
30 FOR B=1 TO 10 
40 PRINT "*"; 
50 NEXT B 
60 PRINT 
70 NEXT A 

 

 
c) 
10 CLS 
20 FOR A=1 TO 5 
30 FOR B=1 TO 10 
40 LOCATE 2+A,35+B:? "*"; 
50 NEXT B 
60 NEXT A 

 
Çözüm: 
 
a)  

  
 
b)  

 
 
c) 
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Basic’te Bazı Hazır Fonksiyonlar: 
 
Nümerik (Sayısal) ve Alfanümerik fonksiyonlar olarak ikiye ayırabilirz. 
a) Nümerik (Sayısal) Hazır Fonksiyolar: 
 
INT Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

INT(x) x reel sayısının tam değerini verir. Matematikta kullanılan “tam değer 
fonksiyonu”. 

 
Örnekler:  

Komut Ekran Çıktısı 

PRINT INT(3.1415) 
?  INT(29/4) 
? INT(-29/4) 

3 
4 
-5 

 
ABS Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

ABS(x) x reel sayısının mutlak değerini verir. Matematikta kullanılan “mutlak değer 
fonksiyonu”. 

 
Örnekler:  

Komut Ekran Çıktısı 

PRINT ABS(-3.1415) 
?  ABS(-7.3 +1.5) 

3.1415 
5.8 
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SQR Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

SQR(x) Negatif olmayan x reel sayısının karekök  değerini verir. Matematikta kullanılan 
“karekök  fonksiyonu”. Bunun yerine x^0.5 te kullanılabilir. 

 
Örnekler:  

Komut Ekran Çıktısı 

PRINT SQR(441) 
?  SQR(-169) 

21 
Illegal function call 

 
 
SIN Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

SIN(x) Radyan cinsinden verilen x  sayısının (açısının)  sinüs değerini verir. 
Matematikta kullanılan “sinüs değer fonksiyonu”. 

 
Örnekler:  

Komut Ekran Çıktısı 

PRINT SIN(30) 
? SIN(30*3.1415926/180) 

-.9880317    (30 radyanın sinüs değeri) 
.5                  (30 nin sinüs değeri. Buradaki 3.1415926,    sayısının 
yaklaşık değeri) 

 

 

COS Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

COS(x) Radyan cinsinden verilen x  sayısının (açısının)  kosinüs değerini verir. 
Matematikta kullanılan “kosinüs değer fonksiyonu”. 

 
Örnek:  

Komut Ekran Çıktısı 

? COS(150*3.1415926/180) 
 

-0.8660254  (yani 150 nin kosinüsü ki bu da - 3/2 ) 
 

 

 

TAN Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

TAN(x) Radyan cinsinden verilen x  sayısının (açısının)  tanjant değerini verir. 
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Matematikta kullanılan “tanjant değer fonksiyonu”. 

 
 
EXP Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

EXP(x) e  sayısının x inci kuvvetini verir. Matematikta kullanılan “ ex
   fonksiyonu”. 

 
Örnek:  

Komut Ekran Çıktısı 

?  EXP(1) 
 

2.718282 (e sayısı) 
 

 

LOG Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

LOG(x) Pozitif x  reel sayısının e tabanındaki logaritmasını (doğal logaritmasını) verir. 
Matematikta kullanılan “ ln x  fonksiyonu”. 

 
Örnek:  

Komut Ekran Çıktısı 

?  log(10) 
? log(2019)/log(10) 
? log (289)/log(17) 

2.302585 , matematikteki ln 10 değeri. 
3.305137, matmatikteki log 2019. 

2             , matematikteki log 
17289. 

 
 
MOD Fonksiyonu: 

Kullanımı Açıklama 

m MOD(n) m ve n tam sayı olmak  üzere, m nin n modundaki değerini verir.. Matematikta 
kullanılan “ m nin n moduna göre değeri ”. 

 
Örnek:  

Komut Ekran Çıktısı 

?  15 mod(4) 
if int(2033/19)=2033/19 then ?”bölünür” else  
? “bölünmez” 
 
if 2033 mod(19)=0 then ? ”bölünür” else  
? “bölünmez” 

3 ,       matematikteki 15 (mod 10)3 
 
bölünür 
 
bölünür (bu iki satır da aynı görevi görür) 

RND Fonksiyonu: 
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Kullanımı Açıklama 

 RND(n) veya  
RND  

Bilgisayarın ürettiği, n reel sayısına karşılık gelen 0 ile 1 arasında bir sayı 
dizisinin elemanını verir. 
Burada n negatif ise aynı değeri üretir, yani serinin elemanları birbirine eşittir.. 
RND kullanıldığında da, bilgisayar 0 ile 1 arasında bir sayı dizisinin bir elemanını 
verir. 
100*RND komutu 0 ile 100 arasında bir reel sayı,  
INT(100*RND) komutu ile 0 ile 99 arasında bir tam sayı, 
INT(100*RND)+1 komutu ile 1 ile 100 arasında bir tam sayı, 
INT(m*RND)+n  komutu ile n ile m+n arasında bir tam sayı üretilir. 
Not: Komutun her kullanışında sayı üretilen dizisinin zamana göre değişmesini 
sağlamak için (gerçek anlamda rastgele sayı üretimini sağlamak için …) RMD 
komutundan önce RANDOMIZE TIMER komutunu kullanmamız gerekir. 

 
Örnek:  

Komut Ekran Çıktısı 

? rnd(100) 
? RND(-77) 
? INT(100*RND)+1 
for i=1 to 5:? int(10*rnd)+10:next i 
 
randomize timer:for i=1 to 5:? 
int(10*rnd)+10:next i 
 

.4903128   (her seferinde değişir) 

.3461725   (her seferinde aynı değer) 
59               (1 ile 100 arasında değişen tam sayılar )  
12 23 27 24 25 (10 ile 29 arasında değişen  tam sayılar 
serisinin bir bölümü) 
15 16 27 28  23  (10 ile 29 arasında zamana bağlı rastgele 
değişen  tam sayılar) 
Yani özetle gerçek anlamda rastgele sayı üretimi için,RND 
komutundan önce RANDOMIZE TIMER komutunu 
kullanmamız gerekir.  
 

 
 
Örnek:  
Haydi, bilgisayarın tuttuğu 1 ile 100 arasındaki sayıyı bulmaya yönelik bir oyun programı yapalım. 
Bilgisayar bize tahminimizi soracak, biz de gireceğiz.Girdiğimiz sayı küçükse ekranda “tahminini 
biraz büyüt”, büyükse “biraz küçült”  mesajı gelecek. Bildiğimizde de bunu kaç defada bildiğimizi 
aşağıdaki kriterler çerçevesinde raporlayacak. 
Şayet 1-3 defada bildiysek, “bravo iyi atıyorsun…” 
4-6 defada bildiysek, “ehh fena değil …”, 
7 ve daha çok tahminde bulunduysak “bu kadarını dedem bile bilirdi… “ mesajı görünecek. 
 
Çözüm: 
10 CLS 
20 RANDOMIZE TIMER:X=INT(100*RND)+1 
30 PRINT"Sevgili kardeşim, ben bilgisayarım! 1 ile 100 arasında bir sayı tuttum;" 
40 PRINT"Hadi bil bakalım...!" 
50 PRINT:INPUT"Tahminin nedir ..:";T 
60 IF T<X THEN PRINT"Biraz büyüt...":S=S+1:GOTO 50 ELSE IF T>X THEN PRINT"Biraz küçült 
...":S=S+1:GOTO 50 
70 IF S<4 THEN PRINT"Bravo tuttuğum sayıyı tam "S+1". kezde bildin...":END 
80 IF S<7 THEN PRINT"Ehh  fena değil "S+1" . kezde  bildin...":END 
90 PRINT"Bu kadarını dedem de yapardı ne yazık ki" S+1". kezde bildin..." 
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PYTHON PROGRAMLAMA DİLİ 
 
Python  Programlama dilini nereden bulabilirim,  bilgisayarıma nasıl kurarım ve nasıl çalıştırabilirim: 

 

Tabii ki internetten bulabiliriz. Google’da Python yazıp arattırdığımızda gelen seçeneklerden birisiyle 
indirebilirsiniz. 

Veya Python’un resmi web adresini yazarak, yani; http://www.python.org adresinden  indirebilirsiniz 
 
       Bu adresten indirdiğimiz kurulum dosyasının adı Python2.7.12.exe  gibi bir adı vardır. Buradaki 2.7 
programın sürüm numarası olup sizin indirdiğiniz anda daha değişik te olabilir. Python programını 
bilgisayarınıza kurmak için, kurulum dosyasının üzerine çift tıklayıp çalıştırdığımızda, C sürücüsünün 
Python27 gibi bir klasörüne ilgili klasör ve dosyaları kopyalayacaktır. 
 

Python’u Nasıl Çalıştırabilirim: 
 
Python iki farklı ortamda çalıştırılabilir. 
 
a) Command Line (Komut Satırlı Ortam) 
Bu ortam etkileşimli kabuk denen bir ortam olup, bir çok komutu hemen uygulama ve sonucunu görmeye 
yarar. İlgili klasörde Python.exe çift tıklanarak, ya da Cmd (DOS ortamında) Python27 klasörüne giderek  
Python.exe yazıp (Enter) tuşuna basarak çalıştırabiliriz. Komut satırlı görünüm aşağıdaki gibidir. 
 

  
 
Bu ortama girdiğimizde >>> görüntüsünden sonra bir çok işlem yaptırabiliriz. 
 
       Örneğin; 17+13 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda 30 görünür. 
Aynı şekilde print 17+13 yazarak ta aynı sonuca ulaşabiliriz. 
 
print 15/3    sonucu ekranda 5, 
print 17/3   sonucu da ekranda 5 görünür. 
print 17./3  sonucu ekranda 5.6666667  görünür. 

Çünkü ilk iki komutta sayıların bölümünün tam değeri alınır, sonuncu da ise sonuç reel sayı olarak alınır. 
 
 
b) IDLE (Python GUI) 
 
Aslında IDLE Python programlarını yazmaya, çalıştırıp sonucunu görmeye yarayan bir editör programdır. 
IDLE’a ulaşmak için Başlat/Programlar/Python/IDLE (Python GUI) yolunu takip edebiliriz.  
 
Veya Python’un  kurulumu esnasında masa üstünde ilgili  IDLE (Python GUI) ikonunu tıklayabiliriz. 
 
Başka bir seçenek, Windows arama ikonu tıklanarak idle  yazıldığında gelen IDLE (Python GUI) tıklanabilir. 
 
Başka bir seçenek te Python’un kurulu olduğu klasörün Lib/idlelib klasörü içindeki idle programı 
çalıştırılabilir 
 
IDLE programı çalıştırıldığında aşağıdaki görüntüyle karşılaşırız:  
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Burada Run/Python Shell seçeneğini tıklarsak;  

 
 
aşağıdaki etkileşimli kabuk ortamıyla karşılaşırız. Bu ortam  Command Line  (komut satırlı) ortamla aynıdır. 
 

 
 
IDDLE ortamında yeni program dosyalarımızı yazabilir, kaydedebilir, var olan program dosyalarımızı açabilir 
ve çalıştırıp sonuçlarını görebiliriz. 
 
Örnek: 
Haydi ekrana o ünlü, Merhaba Dünya! yazısını yazdıran ilk Python programımızı yazalım, merhaba.py  
dosyası adıyla kaydedelim ve çalıştırarak sonucunu görelim. 
 
Çözüm: 
 
File/New File seçeneğini tıklayarak gelen ortamda aşağıdaki komutu yazalım. 

 

 

 
 
File/Save seçeneği ile dosyamızı merhaba.py adıyla kaydedelim. 
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Sonra programımızı Run/Run Module seçeneği ile 

çalıştıralım  
 
Veee, işte ilk programımız başarıyla çalıştı! Kendimizi alkışlayıp, hak ettiğimiz bir bardak su ya da çayı 
içebiliriz!!! 
 

 
 
 
 
Command Line (Komut Satırlı Ortamda= Etkileşimli Kabuk (interactive shell) veya Yorumlayıcı 
(interpreter) ) Yapabileceğimiz İşlemlerden Bazıları: 

 
Aslında Python programı yazarken IDLE ortamında yapmak istediğimiz hemen hemen her şeyi, uzun uzun 
program yazmadan, deneme yapmak ve sonucunu anında görmek amacıyla kullanabiliriz. 
 
Örneğin; demin ekrana “Merhaba Dünya!” yazdıran merhaba.py adlı program dosyasını, yazıp, diske 
kaydedip, çalıştıracağımız yere; Command Line (Komut satırlı ortamda) (Siyah ortamda) 
 
>>>print “Merhaba Dünya!” yazıp (Enter) tuşuna basarak veya; 
 
Programı yazdığımız (IDLE ortamında) iken  
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Window/Python2.7.12 Shell (Etkileşimli Kabuk) ortamına geçerek; 
 
>>>print “Merhaba Dünya!” yazıp (Enter) tuşuna 
 
basarak ekranda  
 
>>>Merhaba Dünya!       yazısını görebiliriz. 
 
Etkileşimli Kabukta (dolayısıyla Python program dosyalarında) kullanılan komutlardan bazı örnekler: 
 
 
print Komutu: 
 
Amaç:  
Ekrana bazı değerleri yazdırmak. 
 
Kullanımı:  
print [“Yazdırılacak ifade(ler)in biçimi”] yazdırılacak1,yazdırılacak2,… 
 
Örnek: 
print “İzmir”,”Fen” yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmir Fen 
 
print “İzmir”+”Fen” yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmirFen 
 
print "Güzelbaçe", "Fen"+ "***"+ "Koleji"  yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 

Güzelbaçe  Fen***Koleji 
 
görüntülenir. Buradan, yazdırılacak ifade “  “ (çift tırnaklar) arasına alınması gerektiğini, yazdırılacak ifadeler 
arasına (,) konulduğunda araya bir boşluk konarak yazdırıldığını, araya (+) konulduğunda , ifadeleri birbirine 
ekleyerek yazdırıldığını görebiliriz. 
 
print “İzmir Güzelbahçe!" ya da  
print ‘İzmir Güzelbahçe!’   
 
yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; 
 
İzmir Güzelbahçe! 
 
görünür. Buradan da çift tırnak (“ ) karakterleri yerine, üstten kesme (‘) karakteri de kullanılabildiğini görürüz. 
 
         Pekiiii, ekrana; 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! Yazdırmak istersek ne yapacağız? Tabii ki; 
 
print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!" komutunu yazmalıyız dediğinizi duyar gibiyim… 
Peki yazalım madem! 
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print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!"  
yazıp (Enter) tuşuna basarsak ekranda; tokat gibi; 
 
  File "<stdin>", line 1 
    print "İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!" 
                               ^ 
SyntaxError: invalid syntax   
hata mesajını görürüz… Bilgisayar neden kızdı acaba?  
Çünkü “ ile açtığımız ifadeyi ikinci “ ile kapattık ve üçüncü “ ile tekrar kapattık. Bu da yazım hatası oldu! 
 
“Peki ben İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! yazısını ekrana yazdıramayacak mıyım? Ne biçim 
programlama dili bu? Böyle bir eksikliği neden düşünemez yazılım mühendisleri?... “ dediğinizi duyar gibiyim. 
Hemen kızmayın, telaşlanmayın… Çaresi var elbet! 
 
print ‘İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!’  
yazıp (Enter) tuşuna basarsanıııız ekranda; 
 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! 
 
görebilirsiniz… 
 
Benzer biçimde; 
 
print “İzmir’in güzelbahçesi; Güzelbahçe!” 
yazıp (Enter) tuşuna basarsanız ekranda; 
 
İzmir’in güzelbahçesi; Güzelbahçe!   
 
görünür. 
Peki son olarak “ kullanarak aynı yazıyı yazdırmak mümkün mü? Cevap “eveeeet!”. Nasıl mı? Yazım 
biçiminden “kaçarak” ya da “kaçış karakteri “ kullanarak!  Artık bir çok programlama dilinde kullanılan 
(escape=kaçış) karakteri \ ile tanışma zamanı geldi! 
 
Ekrana; 
print “İzmir\"in güzelbahçesi; Güzelbahçe!’  
yazıp (Enter) tuşuna basarsanız ve ekrandaaaa; 
 
İzmir"in güzelbahçesi; Güzelbahçe! 
 
yazısını görürüz. Burada \ işaretini gören bilgisayar sonraki “ karakterinin görevini es geçiyor ve devam 
ediyor…Ve istediğimiz oluyor. 
 
Not 1: Yazdırılacak ifadeler karakterlerden oluşuyorsa bunlara karakter dizisi (string) denir. Karakter dizilerini 
ekrana yazdırabilmek için, “  “  arasına yazılmalıdır. 
 
Not 2: Yazdırılacak karakter dizilerini birbirine uc uca eklemek için + işareti kullanılabilir. 
 
 Not 3: Yazdırılacak karakter dizileri iki çift tırnak (“  “) arasına konabileceği gibi, iki üstten kesme tırnak (‘  ‘) 
arasına da konabilir. 

Not 4: Kaçış karakteri \ kullanılarak, hemen izleyen karakterin görevi es geçilebilir. 
 
Escape kaçış düzeni karakterleri ve anlamları aşağıda belirtilmiştir: 
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Karakter Anlamı 
\n (new line) Kürsörü alt satıra geçirir 

\t (tab) Kürsörü belirli bir miktar sağa kaydırır 

\b (back space)  Bir önceki karakteri siler 

\a (alarm) Bip sesi vermeye yarar 

\\ \ koymaya yarar 

\' ' koymaya yarar 

\" " koymaya yarar 

\? ? koymaya yarar 

\0 NULL karakteri 
 
Örneğin; 
 
print ”Bahçe\nŞehir”  ekrana 
 
Bahçe 
Şehir   yazdırır. 
 
print ”Bahçe\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe       Şehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe                   Şehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\t\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe                                      Şehir yazdırır. 
 
print ”Bahçe\n\t\tŞehir”  ekrana 
 
Bahçe 
  Şehir     yazdırır. 
 
 
print ”Bahçe\aŞehir”  ekrana  
 
Fen yazdırır ve (alarm) sesi verir.  
 
print ”Bahçe\bŞehir”  ekrana  
 
BahçŞehir  yazdırır. 
 
print ”Bahçe\b\b\bŞehir”  ekrana 
 
BaŞehir  yazdırır. 
 
print “C:\\Program Files\\Python2.7” ekrana  
 
C:\Program Files\Python2.7 yazdırır. 
 
 
print “Türkiye\’nin incisi Ege, Ege\”nin incisi İzmir” 
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ekrana  
 
Türkiye’nin incisi Ege, Ege”nin incisi İzmir  yazdırır. 
 
Örnek: 
Aşağıdaki komut sonucu ekranda ne görünür? 
print”Merhaba\        (kesmeden hemen sonra Enter) 
larrrr! İyi günler\      (kesmeden sonra Enter) 
rr! Nasılsını\         (kesmeden sonra Enter) 
zz!!!” 
 
Cevap: 
Merhabalarrrr! İyi günlerrr! Nasılsınızz!!!” 
 
Bu örnekten de anlaşılacağı gibi; yazdığımız komutları kolay anlaşılır olması için \ kaçış karakterini kullanıp 
hemen ardından (Enter) tuşuna basabiliriz. Bize ifade ya da komut bölünmüş gibi oluyor ama Python bunu 
bir bütün olarak görüyor! Helal sana Python! 
 
Örnek:  
Aşağıdaki komut sonucu ekranda ne görünür? 
(Heyyy gidi günler!!!) 
 
print”\n\nKalem ile yazılmıyor ki derdim,\nKah kahkaha, kah üzüntü, kah derdim,\nHer kışın sonu bahardır, 
göreceksin derdim,\nKış bitmiyor ki ne yapayım sevgilim!\n\t\t\tHasan KORKMAZ\n\t\t\t1974” 
 
 
 
Cevap: 
 
Kalem ile yazılmıyor ki derdim, 
Kah kahkaha, kah üzüntü, kah derdim, 
Her kışın sonu bahardır, göreceksin derdim, 
Kış bitmiyor ki ne yapayım sevgilim! 
                        Hasan KORKMAZ 
                        1974 
 
 
 
 
Python’da Sayısal İşlemler: 
 
Python’da uzun uzadıya, program kodları yazmadan bir çok sayısal hesaplamalar yaptırabiliriz. Sonuçları 
direkt olarak ekrana yazdırabileceğimiz gibi dolaylı olarak yazdırmak için print komutundan faydalanabiliriz. 
 
Sayılar genel olarak üç gruba ayrılır; 
a) Tam sayılar  (gösterimi %d) 
b) Uzun Tam sayılar (gösterimi %ld) 
c) Kayan noktalı sayılar (gösterimi %f) 
d) Uzun kayan noktalı sayılar (gösterimi %lf) 
e) Karmaşık sayılar  
 
Etkileşimli kabukta (Command Line) aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 
 
12+17 yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda veya; 

print(12+17) yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda ekranda 29 sonucunu görürürüz. Burada + bildiğimiz sayısal 
iki değeri toplamaya yarayan bir  işlemdir. 
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        print("%dx^2+%dx+%d=0 denkleminin tek kökü 
        x1=x2=%.3f"%(a,b,c,-b/(2*a))) 

print("x1=%.3f  x2=%.3f"%((-b-           delta**(1./2))/(2*a),(-b+delta**(1./2))/(2*a))) 

 

     cevap=raw_input("Devam edelim mi?") 
 
Örnek: 

1 den 100 e kadar olan sayıların toplamını bulduran ve sonucu 1+2+3+…+100= … biçiminde yazdıran bir 
programı while döngüsü kullanarak  yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, 1 den 100'e kadar olan sayıların toplamını bulur.") 
n=1 
t=0 

while n<=100: 
      t=t+n 
      n=n+1 
 
print "1+2+3+ ... +100 =%d "%t 
 
Örnek: 

İstenen bir tam sayıdan, istenen bir tam sayıya kadar olan tamsayılar toplamını (örneğin 33 ten 777 ye kadar 
olan tam sayılar toplamı buldurulacaksa) sonucu 33+34+35+…+777= … biçiminde yazdıran bir programı 
while döngüsü kullanarak  yazalım. 
 
 
 
 
 

Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, istenen bir sayıdan, istenen bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulur.") 

ilk=input("İlk sayı : ") 
son=input("Son sayı : ") 

n=ilk 
t=0 

while n<=son: 
      t=t+n 
      n=n+1 

print "%d+%d+%d+ ... +%d = %d "%(ilk,ilk+1,ilk+2,son,t) 
 
 
Asal Sayılar ve asal sayı problemleri : 
 
Not 1: Sadece 1 e ve kendisine bölünebilen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bu tanıma göre asal 
sayılar kümesi {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,…} biçiminde devam eder. Peki 2017 bu listede var mı? Yani 
2017 asal sayı mı? Ya 1000002097 asal mı??? 
İşte bu program bu ve benzeri sorulara cevap bulacak. 
 



55 
 

Not 2: Bir a sayının asal olup olmadığını araştırmak için aşağıdaki yollardan birisi tercih edilebilir, 
 
a) “2 den a nın bir eksiğine kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı 
asaldır, aksi halde sayı asal değil yani bileşik sayıdır. 
 
b) “2 den a nın yarısına kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir (çünkü yarısına kadar a yı bölen bir 
sayı varsa diğer bölen yarısından büyüktür) hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı asaldır, aksi halde sayı asal 
değil yani bileşik sayıdır. 
 
c) “2 den a nın karekökünün tam değerine kadar” sayılara bölünüp bölünmediği test edilir (çünkü kareköküne  
kadar a yı bölen bir sayı varsa diğer bölen karekökü ile sayının kendisi arasındadır) hiçbir sayıya 
bölünmüyorsa sayı asaldır, aksi halde sayı asal değil yani bileşik sayıdır. 

Not 3: Bu bilgilerin ışığında sayının asallığı test edilirken, daha az sayıda işlem yapılması açısından son 
seçenek, yani “sayı ile sayının karekökünün tam değerine kadar “ test etmek yeterlidir. 
 
Örnek:  
Girilen bir doğal sayının asal olup olmadığını araştıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

 

sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 

n=2 
s=0 

while n<=int(sayi**(1./2)): 
         if sayi%n==0: 
            s=s+1 
         n=n+1 

if s==0: 

    print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 

else: 

      print "%d sayısı asal değildir."%sayi 

 
 
Not 1: Programın bir defa daha çalışıp çalışmayacağını  sorgulamak istersek aşağıdaki while kalıbını 
ekleyebiliriz. Buna göre programın son hali aşağıda verilmiştir. 
 
 #-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

cevap="e" 

while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 

      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
            n=n+1 
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      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 

      else: 
         print "%d sayısı asal değildir."%sayi 

      cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
 
Örnek: 
Girilen  bir doğal sayının “asal sayı” olup olmadığını araştırıp sonucu (örneğin 37 sayısı girilmişse); 
“37 sayısı asal sayıdır” (örneğin 91 girilmişse); 

“91 sayısı asal sayı değildir çünkü en azından 
91=7.13 olarak çarpanlarına ayrılır” biçiminde  yazdıran bir programı while döngüsü kullanarak  yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 

 

cevap="e" 

while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 

      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
               carpan=n 
            n=n+1 
      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 
      else: 
         print "%d sayısı asal değildir. Çünkü en azından   
                  %d = %d . %d "%(sayi,sayi,sayi/carpan,     
                  carpan) 

      cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
 
Örnek:  
Girilen iki  doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeleyen  bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler.") 

cevap="e" 
while cevap=="e":     

    ilk=input("İlk sayı  : ")  
    son=input("Son sayı  : ") 
    sayi=ilk 
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    while sayi<=son: 
          n=2 
          s=0 

          while n<=int(sayi**(1./2)): 
                if sayi%n==0: 
                   s=s+1 
                n=n+1 

          if s==0: 
             print "%d "%sayi 
          sayi=sayi+1 

    cevap=raw_input("Başka bir aralıktaki asal sayıları  
                                  ister misin (e/h)?") 
 
 
for döngüsü: 

Tekrarlı işlemlerde en çok kullanılan bir döngüdür. 
 
 
 
 
Kullanımı: 
 
for (değişken) in (liste): 
       değişken listede olduğunda yapılacak 1. İşlem 
       değişken listede olduğunda yapılacak 2. İşlem 
       değişken listede olduğunda yapılacak 3. İşlem 
       … 

 
Not 1: Liste, bir kelime gibi, karakterlerden oluşabileceği gibi; örneğin “İzmir”, bir sayı aralığı da olabilir; 
örneğin 1 ile 100 arasındaki sayı aralığını belirtirken range(1,100) deyimini kullanabiliriz. 

Not 2: range(1,100) sayı aralığı 1 den 99 a kadar olan tam sayıları belirtir. Gerçek anlamda 1 den 100 e 
kadar (100 dahil) belirtmek istersek range(1,101) deyimini kullanmalıyız. 
 
Örnek:  
“İzmir” kelimesinin harflerini ekrana alt alta  yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, ekrana 'İzmir' kelimesinin harflerini alt alta yazdırır.") 

for i in "İzmir": 
    print i 
 
Örnek:  
“İzmir” kelimesinin harflerini ekrana yan yana ve aralarına birer * koyarak yazdıran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, ekrana 'İzmir' kelimesinin harflerini alt alta yazdırır.") 

for i in "İzmir": 
    print i 
 
Örnek:  
İstenen bir ifadeyi, istenen sayı kadar alt alta yazdıran bir programı for deyimi kullanarak yazalım. 



63 
 

Karakter Dizileri İle İlgili İşlemler: 
 
Karakter dizisinin elemanlarına (karakterlerine) erişim; indis (index) ile yapılır. İndis, karakterin baştan kaçıncı 
olduğudur. Ancak indis 0 dan başlar. Örneğin 3 indisli karakter, baştan 4. karakter demektir. Sonuncu 
karakterin indisi -1, sondan ikinci karakterin indisi -2, sondan üçüncü karakterin indisi -3, … biçimindedir. 
 
Örnek: “İzmir Güzelbahçe” karakter dizisinin indisleri ve karşılık gelen karakterlerini yazdıralım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, karakter dizisinin indis ve harflerini  
        listeler.") 

kelime="İzmir Güzelbahçe" 

for i in range(0,len(kelime)): 
      print("%d %c "%(i,kelime[i])) 
 
Not: Buradaki len fonksiyonu karakter dizisinin uzunluğunu bulmaya yarar. 
 
 
Karakter Dizilerini Birbirine Eklemek: 
 
Karakter dizilerini birbirine eklemek için araya + işareti koyarız. 
 
Örneğin Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemleri uygulayalım: 
 
>>> atasozu1="Sakla samanı," 
>>> atasozu2=" gelir zamanı..." 
>>> print atasozu1+atasozu2 
Sakla samanı, gelir zamanı...  

 
Örnek: Klavyeden girilen bir cümleyi tersten yazdıran bir program yazalım 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir karakter dizisini (cümleyi)  
         tersten yazdırır.") 

cumle=raw_input("Cümlenizi giriniz : ") 
terscumle="" 
for i in range(len(cumle)-1,-1,-1):      terscumle=terscumle+cumle[i] 

print("%s cümlesinin tersten okunuşu %s  
         cümlesidir..."%(cumle,terscumle)) 

 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>>sehir=”Güzelbahçe” 
>>>print sehir[0]+sehir[1]+sehir[4]+sehir[-6]+sehir[-7] 
 
Çözüm: 
Gülle 
 
Karakter Dizilerini Dilimlemek: 
 
Bir karakter dizisinden bazı karakter ya da karakter gruplarını belirlemek için araya : konarak parçalamaya 
“dilimlemek” denir. 
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Kullanımı: 
 
karakter-dizisi[m : n ] veya 
karakter-dizisi[m : n : p] 
 
Anlamı:  
karakter-dizisinde m. İndisli karakterden başlayarak  
n-m adet karakter ayırmak 
 
Not 1: karakter-dizisi[m : n ]  kullanımında, n m den küçük ya da eşitse boş bir karakter dizisi elde edilir. 
 
Not 2:  karakter-dizisi[m : n : p] kullanımının anlamı m. İndisli karakterden başlayarak n. İndisli karaktere 
kadar sürekli p tane atlayarak ayırmak. 
 
Not 3:  karakter-dizisi[0 : n ] ile  
 karakter-dizisi[ : n ] aynı anlamda olup ilk karakterden itibaren n tane ayırmak anlamına gelir. 
 
Not 4: karakter-dizisi[ :  ] kullanımı karakter dizisinin tamamını temsil eder. 
 
Not 5: karakter-dizisi[ : :-1 ] karakter dizisini ters sırada oluşturmaya yarar. 
Örneğin;  
sarki=”Sev dedi gözlerim!”  karakter dizisindeki  
a) Sev i temsil eden dilimleme; 
b) dedi yi temsil eden dilimleme; 
c) gözlerim! i temsil eden dilimleme; 
d) sarki karakter dizisinin tamamını temsil eden dilimlemeyi yazalım. 
e) sarki karakter dizisini tersten oluşturan dilimlemeyi yazalım. 
f) sarki[5:10:2] dilimlemesinin sonucunu yazalım. 
g) sarki[5::3]  dilimlemesinin sonucunu yazalım. 
 
Çözüm: 
a) sarki[0:3] veya sarki[:3] 
b) sarki[4:8] 
c) sarki[9:18] veya sarki[9:] 
d) sarki[:] 
e) sarki[::-1] 
f) eig 
g) e zr! 
 
Karakter Dizilerini Tekrarlayarak Eklemek: 
 
Bir karakter dizisinin n defa tekrarlayarak uc ucuna eklemek için * işleminden yararlanırız. 

Kullanımı: 
karakter-dizisi*n veya  n*karakter-dizisi 
 
Örnek: 
Python’un Command Line (Komut satırlı ) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonuçlarına bakalım: 
 
a) print “Naber?”*2     
 
b) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print meyve*3 
 
c) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print 3*meyve 
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d) >>>meyve=”Muz” 
    >>>print 3*meyve*2 
 
e) >>> nakarat1="Eski dostlar\t"*2 
   >>> print nakarat1 
 
f) >>> nakarat1="Eski dostlar\t"*2  
   >>> nakarat2=(nakarat1+"\n")*2 
   >>> print nakarat2 

Çözüm: 
 
a) Naber?Naber? 
 
b) MuzMuzMuz 
 
c) MuzMuzMuz 
  
d) MuzMuzMuzMuzMuzMuz 
 
e) Eski dostlar    Eski dostlar 
 
f) Eski dostlar    Eski dostlar 

   Eski dostlar    Eski dostlar 
 
 

Python’da Veri Tipleri, Özellikleri ve  İşlemleri: 
 
Python’da her bir değere kabaca veri diyebiliriz. Bu veriler genel olarak sayı ya da karakterlerden oluşabilir. 
Hatta bazı veriler hem sayı hem de karakterlerden oluşabilir. Önceki bölümlerde sayısal ve karakter dizisi 
veriler ve ilgili işlemlerden bazılarını gördük. Şimdi de başka veri tiplerini görelim. Bunları aşağıdaki gibi 
listeleyebiliriz.  
 
 
 
a. Liste (list)  
b. Demet (tuple)  
c. Sözlük (dictionary)  
d. Küme (set) 
 
 
a. Listeler  
Liste kabaca, [ ve ] parantezleri arasında gösterilen, aralarında ayıraç olarak (,) virgül kullanılan karakter 
dizileri ve/veya sayılardan oluşan verilerdir.  
 
Gösterimi: 
liste-adı=[eleman-1, eleman-2, …, eleman-n] 
 
Not 1: Karakter dizilerinde değişiklik yapabildiğimiz halde listelerde değişiklik yapılamaz. 
 
Not 2: Karakter dizilerinde olduğu gibi listenin elemanlarına da indis ile ulaşabiliriz. İndisler 0 dan başlayarak 
0, 1, 2, … biçiminde sıralanır. 
 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
a) >>> liste=["Elma","Armut",15,-17,3.98] 
    >>> print liste[1] 
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b) >>> print liste[:2] 
 
c) >>> print liste[0]*2 

d) >>> print liste[2]*2 

e) >>> print liste[2]+liste[3] 

f) >>> print liste[1]+liste[0] 

g) >>> print liste[1]+liste[2] 

h) >>> print (liste[2]-12)*liste[1] 

 
Çözüm: 
 
a) Armut 
 
b) ['Elma', 'Armut'] 
 
c) ElmaElma 

d) 30 
 
e) -2 
 
f) ArmutElma 
 
g) Traceback (most recent call last): 
  File "<stdin>", line 1, in <module> 
TypeError: cannot concatenate 'str' and 'int' objects 

(Hata mesajı, çünkü karakter dizisi ile sayıyı toplamaya çalıştık!) 
 
h) ArmutArmutArmut 
 
Karakter Dizisinin karakterlerini Listeye Dönüştürmek: 
 
Bunu yapmak için list komutundan faydalanırız. 
 
Kullanımı: 
 
liste-adı=list(karakter-dizisi) 
 
Not : Karakter dizilerindeki kullandığımız bir çok işlemi (dilimle uzunluğunu bulma gibi…) listelerde de 
yapabiliriz. 
 
 
Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>> sarki="O ağacın altı" 
>>> sarkiliste=list(sarki) 
>>> print sarki,sarkiliste 

Çözüm: 
 
O ağacın altı ['O', ' ', 'a', '\xa7', 'a', 'c', '\x8d', 'n', ' ', 'a',  
 'l', 't', '\x8d'] 
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Örnek: Python (Command Line) ortamında aşağıdaki işlemlerin sonucunda ne görünür? 
 
>>>sebze=["Marul","Maydanoz","Pırasa","Kereviz","Turp"] 
 
a) >>> print sebze[3] 
 
b) >>> print sebze[:2] 
 
c) >>> print sebze[2:] 

d) >>> print sebze[1:3] 

e) >>> print sebze[1:4:2] 

f) >>> print sebze[::-1] 

 
Çözüm: 
 
a) Kereviz 

b) ['Marul', 'Maydanoz'] 

c) ['P\x8drasa', 'Kereviz', 'Turp'] 

d) ['Maydanoz', 'P\x8drasa'] 

e) ['Maydanoz', 'Kereviz'] 

f) ['Turp', 'Kereviz', 'P\x8drasa', 'Maydanoz', 'Marul'] 

 
Metotlar ve Liste Metotları 

Bir veri tipinin özelliklerini görmek, değiştirmek veya sorgulamak için kullanılan alt parçacıklar (komutlar, 
fonksiyonlar) diyebiliriz. 
 
Örneğin, herhangi bir  veri tipiyle kullanabileceğimiz metotların neler olduğunu dir() adlı fonksiyondan 
yararlanabiliriz.  
 
Kullanımı: 
 
dir(veritipi) 
 

Örneğin; karakter dizileri ile ilgili metotları listelemek istersek; Python’un komut satırlı ortamında; 
 
>>>dir(“”) veya dir(“ali veli”) veya dir(‘’) veya  
dir(“%d %f %s”) veya dir(chr) veya dir(ord)  … gibi bir komuttan yararlanabiliriz. Bunun sonucunda  
aşağıdakine benzer, karakter dizisi ile ilgili metotlardan oluşan bir listeyle karşılaşırız. 
 
>>> dir("") 

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', 
'__getattribute__', '__getitem__', '__getnewargs__', '__getslice__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__le__', 
'__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', 
'__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 
'_formatter_field_name_split', '_formatter_parser', 'capitalize', 'center', 'count', 'decode', 'encode', 'endswith', 
'expandtabs', 'find', 'format', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdigit', 'islower', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 
'ljust', 'lower', 'lstrip', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 
'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill'] 
 
Örnek: Liste ile ilgili metotların neler olduğunu listeleyelim. 
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x=input("pdf dosyasının hangi sayfasını istiyorsun?") 
kaynak = PdfFileReader(open("python3_deneme.pdf", "rb")) 
nesne = PdfFileWriter() 
hedefbos="hedef" 
hedef = open(hedefbos+str(x-1)+".pdf", "wb") 
nesne.addPage(kaynak.getPage(x-1)) 
nesne.write(hedef) 
hedef.close() 
 
Python’da Dosyalar ve Dosyalama İşlemleri: 
 
Bir çok bilgiyi bilgisayar ortamında kaydedip, gerektiğinde kullanmak için oluşturulan kayıt ortamlarına dosya 
diyebiliriz. Dosyalarla ilgili bir çok işlem yapabiliriz; , dosyayı açmak, dosya oluşturmak, dosyaya veri 
yazmak, dosyadan veri okumak, dosyadaki verilerde değişiklik yapmak, dosyayı kapatmak gibi… 
 
Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. 
 
Dosya Açmak: 
 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, dosya_modu) 
 
Not: Daha önceden var olan bir dosyayı herhangi bir amaç için açabiliriz, önceden dosya yoksa yazma 
modunda bir dosya açılırsa yeni bir dosya oluşturmuş (sıfırdan açmış)  oluruz. 
 
Örnek: 
Diskteki fiziki adı “rehber.txt” , “yazma” modunda dosya değişken adı “dosya” olan bir dosya oluşturalım. 
 
Not: Yazma konumunda dosyayı açtığımızda önceki bilgiler varsa tümü silinir. 
 
Çözüm: 
 
dosya=open(“rehber.txt”,”w”) 
 
Dosyaya Yazmak: 
 
dosya_adı_değişkeni.write(yazılacak_şeyler) 
 
 
Örnek: 
Yukarıda açmış olduğumuz dosyaya “Hasan KORKMAZ” yazalım. 
 
Çözüm: 
dosya.write(“Hasan KORKMAZ”) 
 
Dosyayı Kapatmak: 
 
dosya_adı_değişkeni.close() 
 
 
Örnek: 
Yukarıda açmış olduğumuz dosyayı kapatalım. 
 
 Çözüm: 
 
dosya.close() 
 
Soru: 
Acaba dosyaya yazdığımız bilgiler doğru mu yazıldı, görebilir miyiz? 
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Cevap: 
Tabii ki görebiliriz! Bunun için; 
a) Windows ortamından deneme.txt dosyasının üzerini çift tıklayarak, 
 
b) Komut satırlı ortamda; 
>>>import os 
>>>os.system(‘type rehber.txt’)  
Hasan KORKMAZ0 
 
görünür. Demek ki doğru biçimde dosyaya yazabilmişiz.  
 
Not:  
Kaydın sonundaki “0” a takılmayın, o “0” işlerin yolunda gittiğini gösterir. Windows ortamında aynı dosyayı 
açtığında o ”0” görünmez. 
 
 
 Dosyadan  Okumak: 
 
Önce dosya okuma modunda aşağıdaki gibi açılır: 
 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, ‘r’) veya 
dosya_adı_değişkeni=open”(fiziki_dosya_adı”) 
 
Sonra da dosyadan okumak için; 
 
dosya_adı_değişkeni.read() veya 
dosya_adı_değişkeni.readline() veya 
dosya_adı_değişkeni.readlines() 
 
Not:  
dosya_adı_değişkeni.read() komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın tamamı okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne “karakter dizisi olarak” aktarılır, 
 
dosya_adı_değişkeni.readline()komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın bir satırı  okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne “karakter dizisi olarak” aktarılır, 
dosya_adı_değişkeni.readlines() komutu ile dosya okunduğunda, dosyanın tamamı okunur ve 
dosya_adı_değişkeni’ne  bir “liste” olarak aktarılır. 
 
Örnek: 
a) Komut satırı ortamında diskteki fiziki dosya adı “rehber.txt” ve dosya değişkeni adı “kayit” olan bir dosyayı 
sıfırdan açalım. 
 
b) Bu dosyaya üç tane kayıt yazalım, kayıtlar “ad-soyad : Tel No “ biçiminde olsun. 
 
c) Dosyayı kapatalım. 
 
d) Dosya içindeki bilgileri görüntüleyelim. 
 
e) Dosyayı okuma modunda açalım. 
 
f) Dosyadaki bilgilerin tamamını rehber_karakter adlı değişkene karakter dizisi olarak aktaralım, 
 
g) Dosyadaki bilgileri tamamını satır satır olarak okuyarak rehber_satir1, rehber_satir2 ve rehber_satir3 
değişkenlerine aktaralım, 
 
h) Dosyadaki bilgilerin tamamını rehber_liste adlı değişkene liste olarak aktaralım. 
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Çözüm: 
 
a)  
>>> kayit=open("rehber.txt","w") 
 
b) 
>>>kayit.write(“Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567”) 
>>> kayit.write("Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678") 
>>> kayit.write("Ajda PEKKAN : 0 777 3456789") 
 
c) 
>>> kayit.close() 
 
d)  
>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678Ajda PEKKAN : 0 777 34567890 
 
Not: Görüldüğü gibi kayıtlar ardarda yazılmış, şayet her bir kaydı farklı bir satıra yazdırmak isteseydik b) 
şıkkını şöyle yazmalıydık. 
 
>>>kayit.write(“Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567\n”) 
>>> kayit.write("\nKorhan KORKMAZ : 0 888 2345678\n") 
>>> kayit.write("\nAjda PEKKAN : 0 777 345678\9\n") 
 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 34567890 
 
e)  
>>> kayit=open("rehber.txt","r") 
 
f)  
>>> kayit=open("rehber.txt","r") 
>>> rehber_karakter=kayit.read() 
>>> print rehber_karakter 

 

Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
 
g) Tekrar dosyayı baştan okutmak için (şimdilik) dosyayı kapatalım ve yeniden okuma modunda açalım: 
>>>kayit.close() 
>>>kayit=open(‘rehber.txt’,’r’) 
>>> rehber_satir1=kayit.readline() 
>>> rehber_satir2=kayit.readline() 
>>> rehber_satir3=kayit.readline() 

>>> print rehber_satir1 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
>>> print rehber_satir2 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
>>> print rehber_satir3 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
 
h) Tekrar dosyayı baştan okutmak için (acemice olsa da şimdilik) dosyayı kapatalım ve yeniden okuma 
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modunda açalım: 
>>>kayit.close() 
>>>kayit=open(‘rehber.txt’,’r’) 
>>> kayit_liste=kayit.readlines() 
>>> print kayit_liste 

['Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567\n', 'Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678\n', 'Ajda PEKKAN : 0 777 
3456789'] 

 
Dosyanın Sonuna Kayıt Eklemek: 
 
Bunun için dosyayı “ekleme” (append) modunda açmak gerekir bu durumda dosyamızı aşağıdaki biçimde 
açarız ve ekleme yaparız. 
 
dosya_adı_değişkeni=open(“fiziki_dosya_adı”, ‘a’) 
dosya_adı_değişkeni.write(eklenecek bilgiler) 
 
Örnek: 
Komut satırı ortamında diskte fiziki dosya adı “rehber.txt” olan bir dosyamızın var olduğunu farz edelim.  Bu 
dosyanın sonuna “ad-soyad : Tel No “ biçiminde iki tane kayıt ekleyelim. Sonra da olup olmadığını anlamak 
için dosyanın içeriğini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
 
>>> kayit=open('rehber.txt','a') 
>>> kayit.write('\nKuzey VARGIN : 0 111 2233445') 
>>> kayit.write('\nHülya KOÇYİĞİT : 0 222 1122334') 
>>> kayit.close() 

>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
Kuzey VARGIN : 0 111 2233445 
Hülya KOÇYİĞİT : 0 222 11223340 
 
 
Dosyanın Herhangi bir satırına Kayıt Eklemek: 
 
Bunun için önce dosyayı hem okuma hem yazma ‘r+’ modunda açarız, kayıtların tamamını readlines() 
komutuyla okutup yedek olarak bir değişkene liste olarak atarız, sonra bu listede liste komutlarından araya 
girme komutu olan insert metodu ile eklenecek veriyi gireriz.  
Sonra kayıt göstergesini seek(0) komutu yardımıyla dosyanın en başına getirir yedek değişkenini dosyaya 
yazarız. 
 
Örnek: 
Komut satırı ortamında diskte fiziki dosya adı “rehber.txt” olan bir dosyamızın var olduğunu farz edelim.  Bu 
dosyanın ikinci kayıttan sonra (üçüncü kayıttan önce) “Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555 “  
kaydını girelim. Sonra da olup olmadığını anlamak için dosyanın içeriğini görüntüleyelim. 
 
Çözüm: 
 
>>> kayit=open('rehber.txt','r+') 
>>> yedek=kayit.readlines() 
>>> yedek.insert(2,'Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555\n') 
>>> kayit.seek(0) 
>>> kayit.writelines(yedek) 
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>>> kayit.close() 
 
>>> import os 
>>> os.system('type rehber.txt') 
Hasan KORKMAZ : 0 999 1234567 
Korhan KORKMAZ : 0 888 2345678 
Orhan GENCEBAY : 0 333 444 0 555 
Ajda PEKKAN : 0 777 3456789 
Kuzey VARGIN : 0 111 2233445 
Hülya KOÇYİĞİT : 0 222 11223340 
 
Örnek: 
Girilen iki sayı arasındaki asal sayıları asalsayilar_bas_son.txt (örneğin ilk sayı 100 ikinci sayı 1000 
girilmişse 100 ile 1000 arasındaki asal sayıları asalsayilar_100_1000.txt) dosyasına hem de ekrana 
yazdıran bir program yazalım. 
 
 Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, istenen iki sayı arasındaki asal asalsayilar_bas_son.txt dosyasına yazar.") 

def asalsayilar(bas,son): 
    liste=[] 
    say=0 
    for i in range(bas,son+1): 
        s=0 
        for j in range(2,int(i**0.5)+1): 
                if i%j==0: 
                    s=s+1 
        if s==0: 
           say+=1 
           print"%d"%i 
           liste=liste+[i] 
    return liste 

bas=input("İlk sayı : ") 
son=input("Son sayı : ") 

kayit=open("asalsayilar_"+str(bas)+"_"+str(son)+".txt","w") 
liste=asalsayilar(bas,son) 
for i in liste: 
      kayit.write("%d\n"%i) 
kayit.close() 
 
Örnek:  
2 ile 100000 arasındaki asal sayılar, bir önceki programla oluşturulan asalsayilar_2_100000.txt dosyasında 
olduğunu varsayalım. Buna göre  
 
a) Bu dosyada kaç tane asal sayı var olduğunu, 
b) Baştan n. asal sayının kaç olduğunu, 
c) m asal sayısının baştan kaçıncı olduğunu bulduran bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, asal sayı dosyasında kaç sayı var, bir asal sayı baştan kaçıncı, baştan n. asal sayı kaç? 
sorularına cevap verir.") 
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kayit=open("asalsayilar_2_100000.txt","r") 
liste=kayit.read() 
liste=liste.split() 
print("\n\n1 ) Sıra sayısı verilen asal sayıyı bulmak") 
print("\n2 ) Girilen asal sayının sıra sayısını bulmak")tercih=input("Tercihiniz (1 / 2) ") 
if tercih==1: 
      print("asalsayilar_2_100000.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste)) 
      n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%len(liste)) 
      for i,j in enumerate(liste): 
            if n==i+1: 
               print("Baştan %d. asal sayı %d sayısıdır..."%(n,int(j))) 
      kayit.close() 

elif tercih==2: 
      print("asalsayilar_2_100000.txt dosyasında %s, %s, ... ,%s olmak üzere tam %d tane asal sayı 
var..."%(liste[0],liste[1],liste[len(liste)-1],len(liste))) 
      n=input("2 ile %s arasında bir asal sayı giriniz : "%liste[len(liste)-1]) 
      for i,j in enumerate(liste): 
            if n==int(j): 
               print("%d  asal sayısı baştan  %d. sayıdır..."%(int(j),i+1)) 
      kayit.close() 
 
 
Örnek: 
 
2 ile 100000 arasındaki asal sayılar, bir önceki programla oluşturulan asalsayilar_2_100000.txt dosyasında 
olduğunu varsayalım. Buna göre girilen iki doğal sayı arasındaki en uzak ardışık asal sayıları ve uzaklığını 
bulan bir program yazalım. 
 
Çözüm: 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, iki doğal sayı arasındaki en uzak ardışık asal sayıları ve uzaklığı bulur.\n") 
 
kayit=open("asalsayilar_2_100000.txt","r")#Asal sayılar dosyası okuma modunda açıldı 

liste1=kayit.read()#Dosyanın tamamı okunarak liste adlı liste değişkenine aktarıldı. 

liste1=liste1.split()#Listedeki \n gibi ayıraçlardan temizlenerek string biçimindeki asal sayılar yeniden liste 
değişkenine aktarıldı. 

for i in range(0,len(liste1)): # liste değişkenindeki tüm alfasayısal değerler,  
      liste1[i]=int(liste1[i])  # tam sayıya dönüştürülüyor. 
 
ilk=input("2 ya da 2 den büyük ve %d den küçük bir doğal sayı giriniz "%liste1[len(liste1)-1]) 

son=input("%d den büyük ve %d den küçük bir doğal sayı giriniz "%(ilk,liste1[len(liste1)-1])) 

liste=[] 
for i in range(ilk,son): 
    if i in liste1: 
        liste.append(i) 
listeveuzaklik=[]                               #ardışık iki asl sayı ve aradaki uzaklıklar listeveuzaklik listesine 
aktarılıyor.   

for i in range(0,len(liste)-1): 
      listeveuzaklik.append(liste[i]) 
      listeveuzaklik.append(liste[i+1]-liste[i]) 
uzaklik=[]                                      #listeveuzaklik dizisindeki uzaklik değerleri uzaklik listesine aktariliyor. 

for i in range(1,len(listeveuzaklik),2):      uzaklik.append(listeveuzaklik[i]) 
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eb=max(uzaklik)     #uzaklik listesinin en büyük değeri bulunuyor.  
print("%d ile %d arasındaki asal sayıların listesi aşağıda listelenmiştir : \n"%(ilk,son)) 

print liste 

print("\n%d asal sayısı ile %d asal sayısı arasındaki ardışık iki asal sayı arasındaki en büyük fark % d 
...\n"%(liste[0],liste[len(liste)-1],eb))   

for i in range(0,len(liste)-1): 
    if eb==(liste[i+1]-liste[i]): 
        print("%d. asal sayı olan %d ile %d. asalsayı olan %d arasındaki fark %d "%(i+2,liste[i+1],i+1,liste[i],eb)) 

    
HESAP TABLOSU PROGRAMLARI VE EXCEL 
  Bilgisayar ortamında, hesaplama işlemleri yapmaya yarayan programlara Hesap Tablosu Programları 
denir.Bu programların genel görünümü, satır ve sütunlardan oluşur.Eskiden beri var olan hesap tablosu 
programlarından bir kaçı şunlardır: 

Dos ortamında çalışan Lotus 123, Quattro Pro, Multi Plan, Visi Calc,... gibi.Windows ortamında çalışan hesap 
tablosu programı ise Microsoft firmasının yaptığı; Microsoft Excel'dir. 

  Bu programı çalıştırmak için; Başlat-Programlar-Microsoft Excel (ya da masaüstünde Kısayol varsa üzerine 
tıklanır) sekmesine basılır.Ekranda satır ve sütunlardan oluşan büyük bir  tablo gelir.Satırlar 1, 2, 3,... 
biçiminde; sütunlar ise A, B, C, ...biçiminde adlandırılır.Bir satır ile sütunun kesiştiği dikdörtgensel bölgeye 
hücre denir.Hücreler önce sütun adı, sonra satır sayısı belirtilerek isimlendirilir. 

  Örneğin; ilk hücre A1, sağındaki B1, onun sağındaki C1, altındaki C2, ... gibi. 

  Etrafı koyu çizgilerle belirli olan hücre aktif hücre olup, bir bilgi girişi yapıldığında bu hücreye yazılır.Bu 
hücrenin çevresindeki koyu çizgilere ışıklı gösterge  denir. Hücreler arasında gezintiyi yön tuşlarına tek tek 
basarak yapabileceğimiz gibi; fareyi istediğimiz hücrenin üzerine tıklayabiliriz.Ancak çok uzaktaki bir hücreye 
gitmek istersek, örneğin AZ2001 gibi bir hücreye yön tuşlarıyla gitmek epeyce zamanımızı alır.Böyle bir 
hücreye kısa yoldan gitmek için; F5 tuşuna basar gelen penceredeki kutuya gitmek istediğimiz hücrenin 
adresi olan az2001 yazar Tamam 

düğmesini tıklatırız. 

  Hesap tablomuzun büyüklüğü hakkında bir fikir sahibi olabilmek için, kaç satır ve kaç sütundan oluştuğunu 
görelim:Bunun için End tuşuna ve sonra da  tuşuna basarsak en sağdaki IV sütununa geliriz ki; A dan IV ye 
kadar tam 256 tane sütun vardır.Benzer biçimde End tuşuna ve sonra da  tuşuna basarsak en alttaki 65536 
satıra geliriz ki; bu sayı tablomuzdaki satır sayısını gösterir.Buna göre tablomuzda 65536x256=16.777.216  
tane hücre var demektir. 

  Bu bilgilere göre aşağıdaki hücre isimlendirmeleri doğrudur: a99, bb7777, cz2001 gibi. 

Aşağıdaki hücre isimlendirmeleri ise yanlıştır: abc99, bb77777, a5b77  gibi. 

Excel programıyla hazırladığımız hesap tabloları, program tarafından  Kitap olarak belirtilir.Bir tabloyu 
kaydedeceğimiz zaman, kaydederken hiçbir isim vermezsek dosyamız kitap1 gibi bir adla kaydedilir.Excel 
dosyalarının uzantısı xls dir.Dolayısıyla dosyamız kitap1.xls gibi bir adla kaydedilir. 

Excel programının araç çubukları ve alt seçenekleri, Word programının araç çubukları ve alt seçeneklerine 
benzer.Şimdi bunların bazılarını görelim: 

  Excel programını çalıştırdığımızda, sayfanın üst tarafında Menü Çubuğu üzerinde, Dosya, Düzen, Görünüm, 
Ekle, Biçim, Araçlar, Veri, Pencere,Yardım  seçenekleri görülür. 
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MATLAB  

Matlab, MATrix LABoratuary kelimelerinden türetilmiş, 
daha çok matematiksel işlemler  yaptırmaya yönelik 
tasarlanmış bir bilgisayar programıdır. 

 

Matlab'ın   Genel Yapısı : 

Matlabı çalıştırdığımızda, karşımıza ana pencere 
gelir.Bu pencerede File, Edit, View, Web, Window ve 
Help ana başlıkları vardır.Bu başlıklar altından, diğer 
Windows programlarında alışılagelmiş benzer işlemler 

yapılabilir.Örneğin; File ile klasik dosyalama  işlemleri, Edit ile çalışılan dosyadaki düzenleme işlemleri, View 
ile görünüm ayarlamaları, Web ile, ilgili İnternet bağlantıları, Window ile, Matlab dışında açılan 
pencerelerin, uygulamaların ve figürlerin kapatılmasını, Help ile de program ya da işlemler  ile ilgili yardım 
almayı sağlar. 

   Ortalama bir bilgisayar kullanıcısı, yukarıda sayılan bölümlerin, kabaca  ne anlama geldiğini bilir.Ancak 
View (Görünüm) ile ilgili bilinmesi gereken birkaç maddeyi açıklamakta fayda var.Bu bölüm ve alt 
seçeneklerinin görünümü yandaki gibidir.Burada Desktop Layout ile Matlabın masaüstü yerleşimini 
düzenleyebilirsiniz.Örneğin; Default ile varsayılan görünümünü, Command Window Only ile sadece klasik 
komut penceresini, Five Panel ile çok kullanışlı ve çok amaçlı olan 5 pencereli görünümünü 
seçebiliriz.Genellikle Five Panel  görünümünde çalışmak daha uygundur.Bu görünüm seçildiğinde karşımıza, 
adından da anlaşılacağı gibi Matlab 5 pencereden  izlenebilir ve çalışılabilir.Bu pencereler ve kısaca yapılan 
işlemler şunlardır: 

 

   Launch Pad: Matlab kısayollarının bulunduğu penceredir.Bu pencereden Matlab uygulamalarına, simulink 
penceresine, araç kutularına ve blok setlerine ulaşılabilir.Örneğin Matlab ile ilgili yapılabilecek olan işlemler 
hakkında bilgi sahibi olmak için bu pencereden yararlanabiliriz.Örneğin Matlab ile ilgili yapılabilenleri, demo 
olarak izlemek istersek; MATLAB-Demos sekmesine tıklamalıyız.Karşımıza Desktop Environment, Matrices, 
Numerics, Graphics, Language ... gibi alt bölümler çıkar.Örneğin Grafik ile ilgili bilgilenmek ve bazı grafiklerin 
demolarını görmek istersek Graphics bölümünü tıklamalıyız.Bu bölümü (veya yanındaki + işaretini) 
tıkladığımızda,  ... 2-D Plots, 3-D Plots, ... gibi bölümler görünür.Örneğin 2-D Plots tıklanırsa iki boyutlu 
grafiklerle ilgili, 3-D Plots tıklanırsa üçboyutlu grafiklerle ilgili demoları görebilir ve inceleyebiliriz. 

 

   Command Window:  Adından da anlaşılacağı gibi bu pencere  komut penceresi olup Matlabın en önemli 
penceresidir.Bu pencereden Matlab ile ilgili komutları klavyeden girer, komutun işlemesini sağlamak için de 
Enter tuşuna basarız.Komutları girdiğimiz satır >> ile başlar ki bu satıra komut satırı denir.Tabii dir ki komut 
satırına, Matlab için anlamlı komutlar yazmalıyız. 

   Örneğin naber yazıp enter tuuna basarsak ??? Undefined function or variable 'naber'.  gibi bir karşılık 
alırız.Bu da naber adlı ne bir fonksiyon ne de bir değişkenin tanımlanmamış olduğu anlamına gelir. 

   Yine komut satırına naber='İyidir'  yazıp enter tuşuna basarsak; ekranda; 

naber = 

 

İyidir           görünür. 
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  Örneğin a=3  (enter), b=-7 (enter) işlemlerini yapıp a*b (enter) yaptığımızda ekranda; 

ans = 

 

   -21        görülür. 

   Örneğin; komut satırına clc yazıp enter tuşuna basarsak, komut penceresine yazılan komutların tümü 
silinir ve kürsör (imleç)  pencerenin en üst ve sol köşesine konumlanır. 

 

   Command History:  Bu pencere o ana kadar komut satırından girilen komutları gösterir.İstersek bunların 
birini fareyle seçer, ya da  bir kaçını  veya tümünü fare ve aşağı-yukarı yön tuşları yardımıyla seçer ve delete 
tuşuna basarak silebiliriz 

 

   Workspace: Komut satırından ya da çalıştırılan bir dosya 
ya da fonksiyon ile hafızada oluşturulan değişkenlerin adlarının, 
tiplerinin ve özelliklerinin görüntülendiği penceredir.Bu 
alana çalışma alanı denir. 

 

 Örneğin bu pencerenin görüntüsü yandaki gibiyse; a 
değişkeninin 1x1 boyutunda bir matris yani sayı, c 
değişkeninin ise 2x3 boyutunda bir matris, yani iki satır ve 3 
sütundan oluşan bir matris, naber adlı değişken de  6 karakterden oluşan bir karakter zinciri (string) olduğu 
görülür. 

 

Current Directory: Matlab dosyalarının kaydedildiği, yüklendiği dosyaların bulunduğu klasörü (dizin), 
varsayılan klasör olarak belirlemeye yarar..Aksi belirtilmedikçe bu klasör C:\Matlab6p5\work gibi bir 
klasördür. 

 

 Matlab'da  Matematiksel İşlemler:  

Matlab'da bir çok eylem, dört ilşem ve matematiksel bazı işlemler yaptırabiliriz.Bunun için, ya ilgili komutları 
komut penceresinden teker teker girerek veya ilgili komutları bir dosyaya yazıp, o dosyayı çağırarak 
çalıştırabiliriz.İşlemleri yaptırırken, sayıları reel sayı ya da karmaşık sayı olarak alabiliriz.Bunu aşağıdaki  
örneklerde inceleyelim: 

 

  1) Komut satırına a) 2+3   b) 24-3*(4-2)  c) 12-12/6*8  d) 2^3   

 e) (2-3i)*(4+i) f) sin(30)  g) sin(30*pi/180) yazıp enter tuşuna bastığımızda ne olur? 

  Çözüm: 

  a) 2 ile 3 ün toplamı 5 görülür. 

  b) Önce parantez içindeki işlem yapılır (2), sonra 3 ile 2 çarpılır (6), son olarak ta 24 ten 6 çıkarılarak 18 
soncu elde edilir. 
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  c) 12 6 ya bölünür (2),   8 ile çarpılır (16), 12 den 16 çıkarılarak -4 sonucu bulunur. 

  d) 2 nin 3 üncü kuvveti alınarak 8 elde edilir. 

  e) 2-3i karmaşık sayısı ile 4+i karmaşık sayısının çarpımı olan 11.0000 -10.0000i sonucu görülür. 

  f) -0.9880 sonucu görülür ki bu 30° nin sinüsünden farklıdır.Çünkü bu 30° derece değil 30 radyanın 
sinüsüdür. 

  g) 0.5000 sonucu görülür ki bu da 30° nin sinüsüdür.O halde bir sayının trigonometrik değerini buldurmak 
için, önce pi ile çarpıp 180 e bölerek açıyı radyan çevirip sonra trigonometrik değerini hesaplatabiliriz. 

 

  O halde örnekte görüldüğü gibi Matlab'da; matematiksel işlemleri, komut satırından girip enter tuşuna 
basarak sonuçlarını görebiliriz.İşlemlerde kullanılan semboller, bazı temel matematiksel fonksiyonlar ve 
anlamları yandaki tabloda görülmektedir.  

 

2) Komut satırına a=5 (enter) b=-3 (enter) c=a+3*b (enter) yazdığımızda  ekranda sırasıyla a, b ve c 
değişkenlerinin değerleri nelerdir?  

C: 5 -3 ve -4  

 

3) Hafızadaki değişkenlerin a) sadece adlarını b) her bir değişkenin tipini ve kapladığı alanı görüntülemek 
için hangi komutlar kullanılır? 

C: a)who  b) whos 

 

4) hafızadaki a) a değişkeninin b) a, b, z değikenlerinin c) tüm değişkenlerin değerlerini silmek için hangi 
komutlar kullanılır? 

C: a) clear a  b) clear a b z  c) clear 

 

5) Yarıçapı 5 birim olan dairenin alanını buldurmak için hangi girişleri yapmalıyız? 

C: pi*5^2 veya  pi*25  

 

Matlab'da Temel Kavramlar: 

Anahtar Kelimeler: Tüm programlama dillerinde olduğu gibi (Fortran, C, Pascal, Basic vs..) Matlab'ın da özel 
anlam taşıyan bazı kelimeleri vardır ki, bu kelimeler değişken olarak kullanılamazlar.Bu tür kelimelere 
anahtar kelime  (keywords) denir.Bu kelimeler;  'break'    'case'    'catch'    'continue'    'else'    'elseif'    
'end'    'for'    'function'    'global'    'if'    'otherwise'    'persistent'    'return'    'switch'    'try'    'while' dir. 

Bu kelimelerin bir listesini almak için komut satırına; iskeyword komutunu yazarak elde edebiliriz. 

Sabitler, Değişkenler ve Metin Katarları: 

Tüm programlama dillerinde olduğu gibi, program içinde değeri değişmeyen değerlere sabit, değeri 
değişebilen bellek alanına işaret eden değerlere değişken, değeri karakterlerden oluşan değerlere de metin 
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katarı (string) denir.Matlab'da değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır.Örneğin a değişkeni  ile A değişkeni 
farklıdır. 

 

 

 

Değişkenlere Değer Atama: 

  Her hangi bir programlama dilinde olduğu gibi, Matlab’da da bir değişkene değer verme işlemine ”değer 
atamak” denir.Bir değişkene atanan değer, değiştirilmediği sürece aynı kalır. 
  Değer atamanın genel kullanımı aşağıdaki biçiminde olur: 
 
<Değişken adı>=<Atanacak değer>; 
 
Örnekler: 
 
1) a=1; işlemi ile a adlı sayısal değişkene 1 sayısını atamış oluruz. 
 
2) a=’İzmir’ işlemi ile a adlı string değişkenine İzmir stringini atamış oluruz. 
 
3) a=5;b=7;c=a+b; işlemleri sonucunda a değişkenine 5, b değişkenine 7 ve c değişkenine a ve b 
değişkenlerinin değerleri toplamı olan 12 sayısını atamış oluruz. 
 
4) Aşağıdaki atamalar sonucunda değişkenlerin son durumlarının ne olacağını bulalım. 
a:=5;b:=-3;c:=a+2*b;a:=a+b; 
 
Çözüm:  
 
 a
    

 b
     

 c
     

Açıklama
  

    5       - 3         -1        5+2.(-3)=5-6=-1   
 2       -3          -1       5+(-3)=2 

 

Özel Sabitler: Matlab'da önceden tanımlanmış bazı sabitlerdir.Bunlar aağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

Özel 
Sabit 

Anlamı Değeri 

eps Sıfıra çok yakın bir sayı 
(epsilon) 

2.2204e-016 

 

realmin Tanımlanabilen en küçük 
reel sayı 

  2.2251e-308 

realmax Tanımlanabilen en büyük 
reel sayı 

  1.7977e+308 

pi pi sayısı     3.1416 

i, j Karmaşık sayıların sanal 
birimi 

        0 + 1.0000i 

inf Sonsuz    Inf 
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computer Bilgisayarın tipi PCWIN 

version Matlab'ın versiyonu 6.5.0.180913a 
(R13) 

 

 

Matlab'da Dizi (Matris) İşlemleri: 

  Sayılardan oluşan satır ve sütun yapısına matris (dizi) denir. 

Örneğin; 

d1=[5] 1x1 lik, d2=[ 2  -7] 1x2 lik,  

d3= [1 0 -3 ] 

       [ 5 3 1 ] 2x3 lük bir dizidir.Matlab da bu dizileri; 

Komut satırında; d1=[5] veya d1=5 ile; 

d2=[2 -7] veya d2=[2,-7] ile; 

d3=[1 0 -3;5 3 1] veya d3=[1,0,-3;5,3,1] veya  

d3=[1 0 -3 

       5 3 1] ataması ile oluşturabilirz 

Dizilerin Değerlerinin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi: 

  Bir dizinin herhangi bir elemanını belirlemek için dizi adından hemen sonra parantez içinde elemanın 
bulunduğu satır ve sütun sayısı yazılmalıdır. 

 

Örnek: 

a) Yukarıda tanımlanan d2 dizisinin -7 elemanını görüntülemek için ne yapılmalıdır? 

b) Yukarıda tanımlanan d3 dizisinin 2. satır, 1. sütununda bulunan 5 in değerinin, -7.5 olması  için ne 
yapılmalıdır? 

Çözüm: a)d2(1,2)  b) d3(2,1)=-7.5; 

 

Not:1) Bir dizinin bir çok elemanını yeniden değer atamak gerekirse, komut satırından atama yapmak uzun 
zaman alabilir.Bu durumda dizi değişkeninin üzerine çift tıklayarak açılan dizi editörü (array edit) yardımıyla 
değişiklikleri daha kolay yapabiliriz. 

 

2) Bir diziye düzenli artış (veya azalış) kuralıyla değerler atanmak isteniyorsa bunu;  

ilk_değer:artış:son değer veya ilk_değer:artış:son değer 

biçiminde yapabiliriz.Ancak artış 1 ise belirtilmeyebilir. 
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Örnek: 

a) puan  adlı bir boutlu diziye 1 den 100 e kadar sayıları atayan;; 

b) ortalama adlı bir diziye 0 dan 5 e kadar 0.5 er artışla elde edilen sayı dizisini atayan; 

c) 1. satır 7 den den 17 ye kadar olan tam sayılar, 2. satırı 99 dan 89 a kadar azalan tam sayılardan oluşan 2 boyutlu m dizisine  
atayan işlemleri yazınız. 

 

Çözüm: 

a) puan=[1:1:100]; veya puan=1:1:100; veya puan=1:100; 

b) ortalama=[0:0.5:5]; 

c) m=[7:17;99:-1:89]; 

 

Özel Dizi (Matris)  Oluşturan Bazı Fonksiyonlar: 

a) Sıfır Matrisi Oluşturan Fonksiyon: 

Her elemanı sıfır olan mxn boyutunda bir matrise sıfır matrisi denir.Böyle bir dizi oluşturmak için zeros fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; matris_adı=zeros(m,n); biçimindedir. 

 

Örnek: 

3x5 boyutunda s adlı sıfır matrisi oluşturalım. 

 

Çözüm: s=zeros(3,5); 

 

b) 1 lerden  Oluşan Matris: 

Her elemanı 1 olan mxn boyutunda bir matrisi oluşturmak için ones fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; matria_adı=ones(m,n); biçimindedir. 

 

Örnek: 

2x3 boyutunda b adlı tüm elemanları 1 olan matrisi oluşturalım. 

 

Çözüm: b=ones(2,3); 

 

c) Birim Matrisi Oluşturan Fonksiyon: 

Esas köşegeni 1 lerden diğer elemanları 0 lardan oluşan matrisie kare matrise (satır ve sütun sayısı eşit olan )  birim  matrisi, kare 
olmayan  matrise de diyagonal matris denir.Böyle matrisleri  oluşturmak için eye fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; matris_adı=eye(m,n); biçimindedir. 

 

Örnek: 

a) 3x3 lük birim matris; 
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b) 4x3 llük diyagonal matris oluşturalım. 

Çözüm:a)  i=eye(3,);  b) d=eye(4,3); 

 

d) Rastgele Sayılardan Oluşan Matris ve Fonksiyonu: 

Elemanları 0 ile 1 arasındaki rastgele sayılardan oluşan  bir matris için  rand fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; matris_adı=rand(m,n); biçimindedir. 

Not 1) Üretilen matrisin tüm elemanlarını k gibi bir sayı ile çarparak, sayıları 0 ile k arasına çekebiliriz. 

Not 2) Ondalıklı sayılardan oluşmuş bir matrisin elemanlarını yuvarlayıp tam sayı yapmak için round 

fonksiyonunu kullanırız. 

 

Örnek: 

a) 0 ile 1 arasında rastgele sayılardan oluşan 10 elemanlı a adında bir satır matrisi (dizisi, vektörü) 
oluşturalım. 

b) Elemanları 10 ile 50 arasında sayılardan oluşan 5x3 tipinde b matrisini oluşturalım. 

c) Elemanları 50 ile 300 arasındaki tamsayılardan oluşan 3x4 tipinde c matrisini oluşturalım. 

 

Çözüm: 

a) a=rand(1,10); b) b=10+rand(5,3)*40;  

c) c=round(50+rand(3,4)*250); 

 

e) Rastgele Sayılardan Oluşan Normal Dağılımlı Matris ve Fonksiyonu: 

Elemanları  rasstgele sayılardan oluşan  bir normal dağılımlı bir matris için  randn fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; matris_adı=randn(m,n); biçimindedir. 

 

Örnek: Rastgele sayılardan oluşan normal dağılımlı 2x3 lük bir n matrisini oluşturalım. 

 

Çözüm: n=randn(2,3); 

 

f) Lineer Aralıklı (Aritmetik) Dizi ve Fonksiyonu: 

Başlangıç ve biiş değerleri ve kaç elemandan oluşacağı belirlenen diziyi oluşturmak için   linspace fonksiyonu kullanılır. 

Kullanımı; dizi_adı=linspace(ilk_değer,son_değer,eleman_sayısı); biçimindedir. 

 

Örnek: 10 ile 30 arasına 9 tane daha sayı koyarak a adında bir aritmetik dizi oluşturalım. 
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Çözüm: 10 ve 30 (ilk ve son terimler) diziye dahil olacağından terim sayısı 11 dir.O halde komut; 

a=linspace(10,30,11); 

 

Matris İşlemleri: 

Matlab'da sayılardan oluşan matrislerle ilgili bazı işlemler yaptırmak mümkündür.Örneğin 1 den 100 e kadar 
olan sayıları 1x100 lük bir a matrisine, kareleri dizisini de 1x100 lük bir b matrisine atamak daha sonra da 
karılıklı elemanları toplamını da bir c matrisine atamak isteyebiliriz.Veya 2x3 lük iki matrisi toplaya bilir, 
çıkarabilir ya da birincinin 3 katına ikincinin -3 katını ilave edebilir ve sonuç matrisinin tüm elemanlarının 7 
fazlasını buldurmak isteyebiliriz.Veya 2x3 lük bir a matrisi ile 3x4 lük bir b matrisinin çarpımını c matrisine 
atamak isteyebiliriz.İşte bu ve bunun gibi işlemlere matris işlemleri denir.Şimdi bu işlemlerin bazılarını 
görelim. 

a) Toplama-Çıkarma  Bir Sayı ile Çarpma İşlemi: 

İki matrisi toplamak (veya çıkarmak) demek, matrislerin aynı mertebedeki elemanları teker teker toplayıp 
(veya çıkarıp ) aynı mertebeye yazmak demektir.Bu durumda iki matrisin de aynı mertebeden olması gereği 
açıktır.Bir matrisi sabit bir sayıyla ile toplamak (veya çıkarmak) demek,  matrisin  elemanlarınının tümünü  
teker teker o sayıyla toplamak (veya çıkarmak )demektir.Bir matrisi sabit bir sayıyla ile çarpmak demek ise,   
matrisin  elemanlarınının tümünü  teker teker o sayıyla çarpmak  demektir. 

 

Örnek: a=[-1 3 5;2 1 7] ve b=[3 -3 -4;1 1 5] matrisleri veriliyor. 

a) c=a+b toplam matrisini b) d=a-b matrisini c) a matrisinin her elemanınının 5 eksiğine karşılık gelen e 
matrisini  d) f=2a-3b matrisini bulduran işlemleri yazalım. 

 

Çözüm: 

a) c=a+b  b) d=a-b  c) e=a-5  d) f=a+a-b-b-b veya  

f=2*a-3*b 

b) İki Matrisin Çarpımı, Bir Matrisin Kuvvetleri  ve Çarpma İşlemi: 

İki matrisin çarpım işlemi iki biçimde anlaşılır. 

1) Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker , çarpıp, aynı mertebeye yazmak demektir.Bunu .* 
işlemi ile gerçekleştiririz. 

2) Matematiksel anlamda iki matrisi çarpmak istediğimizde; birinci matris mxn türünde ve ikinci matris 
mutlaka nxp türünde olmalıdır; yani birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eit olmalıdır.Bu 
durumda birinci matrisin i. sütun elemanları ile, ikinci matrisin j. satırındaki elemanlar karılıklı olarak çarpılır 
ve sonuçlar toplanır ve bu toplam çarpım matrisinin (i,j) inci mertebeye yazılır.Matrisler arası çarpma 
işleminin sembolü de * dır. 

3) Bir a matrisinin  her bir elemanının n. kuvvetlerinden oluşan matrisi bulmak için a.^n işlemi kullanılır. 

4) Satır ve sütun sayıları eşit bir kare matrisi ardışık olarak n defa kendisiyle çarparak, a matrisinin n. 
kuvvetini bulabiliriz.Örneğin a matrisinin karesi için a*a veya a^2, kübünü buldurmak için a*a*a veya a^3, 
dördüncü kuvvetini buldurmak için a*a*a*a veya a^4 işlemiyle buldurabilirz.Ancak 2005 nci kuvvetini 
buldurmak için  a^2005 yazmak yeterlidir. 
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Not) Bir a matrisinin eleman -elemana çarpma işlemine benzer mantıkla, bir matrisin tüm elemanlarının 
kareleri, kübleri, sinüsleri, kosinüsleri, logaritmalarından  ...  oluşan matris bulunmak istenirse; bunu sırayla 
a.*a (veya a.^2), a.*a.*a, (veya a.^3), sin(a), cos(a), e tabanında logaritması için log(a), 10 tabanında 
logaritmaları için log10(a)  ... biçiminde  gerçekleştirebiliriz. 

 

Örnek: a=[-1 3 5;2 1 7] , b=[3 -3 -4;1 1 5] ve  

c=[1 0;-1 2;3 3] matrisleri veriliyor. 

a) a matrisinin elemanları ile b matrisinin elemanlarını karşılıklı çarpımlarından oluşan c1 matrisi varsa 
bulalım. 

b) a matrisi ile b matrisinin çarpım matrisi olan  c2 varsa bulalım. 

c) a matrisinin elemanları ile c matrisinin elemanlarını karşılıklı çarpımlarından oluşan c3 matrisi varsa 
bulalım. 

d) a matrisi ile c matrisinin çarpım matrisi olan  c4 varsa bulalım. 

e) a matrisinin elemanlarının karelerinden oluşan matris ile b matrisinin kosinüslerinden oluşan matrisler 
toplamını bulalım. 

f) x=[1 0;0 3] matrisinin i) Karesini ii) Kübünü iii) 10. kuvvetini bulalım. 

 

Çözüm: 

a) İki matrisin karşılıklı elemanlarının çarpımından oluşan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli 
olması gerekir.Bu durumda c1 matrisi tanımlıdır ve bunu 

c1=a.*b işlemi ile gerçekleştirebiliriz. 

b) İki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit 
olmalıdır.Halbuki a matrisi 2x3 b matrisi de 2x3 olduğundan bu iki matris çarpılamaz. 

c) İki matrisin karşılıklı elemanlarının çarpımından oluşan matrisin tanımlı olabilmesi için aynı mertebeli 
olması gerekir.Halbuki bu matrisler aynı mertebeden olmadığından bu iki matris eleman-elemana çarpma 
işlemi gerçeklemez. 

d)  İki matrisin çarpılabilmesi için birinci matrisin sütun sayısı ikinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır.a 
matrisi 2x3 lük, c matrisi de 3x2 lik olduğundan bu iki matris çarpılabilir ve c4 çarpım matrisi 2x2 lik bir 
matris olur.c4 çarpım matrisini c4=a*c işlemi ile buluruz. 

e) a.^2+cos(b) 

f) i) x^2  ii) x^3  iii) x^10 

 

c) Bir Matrisin Devriğini (Transpozesi) Bulma İşlemi: 

Bir matrisin satırlarını sütun, sütunlarını satır olarak yazılmasıyla bulunan matrise, bu matrisin devriği 
(transpozesi) denir.Bir matrisin devriğini .' işlemi ile bulabiliriz. 

 



118 
 

Örnek: Bir önceki örnekteki a matrisinin devriğini buldurup d matrisine atayalım. 

 

Çözüm: d=a.'; 

 

d) İki Matrisin Bölümü, Birim Matris ve Bir Matrisin Tersi  : 

Aynı mertebeden iki matrisin elemanlarını teker teker , bölerek, aynı mertebeye yazılmasına iki matrisin sol 
bölmesi denir ve bu ./ işlemi ile yapılır. 

 

a, b ve c aynı mertebeden kare matrisler olmak üzere; 

c=a*b ise a matrisine c nin b matrisine bölümü denir. 

c bölüm matrisi / işlemi ile yapılır. 

 

Esas köşegeni 1 sayılarından diğer elemanları 0 lardan oluşan kare matrise birim matris denir. 

Örneğin 1x1 lik birim matris [1],  

2x2 lik birim matris [1 0;0 1],  

3x3 lük birim matris [1 0 0;0 1 0;0 0 1],  

4x4 lük birim matris [1 0 0 0;0 1 0 0; 0 0 1 0;0 0 0 1] dir. 

Birim matris oluşturmak için; eye fonksiyonunu kullanırız. 

 

Örneğin;  

2x2 lik  i2  adlı birim matrisi i2=eye(2,2);   

3x lük  i3  adlı birim matrisi i2=eye(3,3);  işlemi ile oluşturabiiriz. 

Aynı mertebeden  a ve b kare matrisleri için a ile b nin  çarpımı birim matris ise b matrisi a matrisinin (aynı 
biçimde a matrisi de b matrisinin) ters matrisidir. 

 

Örneğin 3x3 lük bir a  kare matrisinin tersini bulmak için eye(3,3)/a veya inv(a) işlemini kullanırız. 

 

 

Örnek:  

a=[2 -10 0;1 2 4;3 0 1] matrisi ile b=[1 5 4;1 -1 2;0 1 -1] matrisleri veriliyor. 

a) a matrisinin elemanlarını sırasıyla b matrisinin elemanlarına bölerek elde edilen matrisi b1 matrisine 
atayalım. 

b) a matrisinin ta ters matrisini bulalım. 
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c) a ile ta matrisinin çarpımının 3x3 lük birim matris olduğunu gösterelim. 

d) a matrisinin b matrisine bölümünü b2 matrisine atayalım. 

 

Çözüm:  

a) b1=a./b  b) ta=eye(3,3)/a veya ta=inv(a)   

c) a*ta ==eye(3,3)   d) b2=a/b 

 

Matrisler İle İlgili Bir Uygulama: 

Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: 

 Matris ile ilgili işlemlerin bir çok uygulama sahası vardır.Bunlardan biri de lineer denklem sistemlerinin 
çözümüdür.Bunun için önce katsayılar matrisi elde edilir, bu matris a olsun.Denklem sistemindeki eitliklerin 
sağ atrafındaki sabit sayılardan oluşan matris b olsun. Bilinmiyenlerden oluşan matris x olmak üzere 
denklem sistemi ax=b matris eşitliği biçimine getirilmiş olur. Buradaki x bilinmiyenler matrisini bulmak için, 
a nın tersi ile b matrisini çarparız yani inv(a)*b işlemini  yaparız. 

 

Örnek:  

2x-3y+z= 15 

x-z        = -3 

x+y+z   =  2 denklem sistemini çözelim. 

 

Çözüm: 

a=[2 -3 1;1 0 -1;1 1 1 ]; b=[15;-3;2]; x=inv(a)*b  

 

Matlab'da  Programlama     

  Her hangi bir bilgisayar dilinde program yaparak, istediğimiz bazı işlemleri yaptırabiliriz.Matlab'da da bir 
program yazarak benzer işlemlerimizi  yaptırabiliriz.Bunun için Matlab'da kullanılan komut ve deyimleri 
örneklerle inceleyelim. 

 

1) x değişkenine 5 atayarak x in 2 katının 3 eksiğini bulduralım. 

Ç: x=5 (enter) 2*x-3 (enter) 

 

2) Girilen bir x değerini için,  karesinin 3 katından 5 eksiğini hesaplatan bir program yazalım. 

Ç: Bunun için klavyeden girilen değeri x gibi bir değikene atamalıyız.Bunun için input komutundan 
yararlanırız. 

Kullanımı değişken=input('açıklayıcı ifade');    biçimindedir. 
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x=input('sayıyı gir!); (enter) 

3*x^2-5  (enter)      

 

Not:Her ne kadar Matlab'da bu şekilde işlem yaptırabilirsek de; daha uzun işlemler yaptırmak istediğimizde, 
komutları tekrar tekrar yazmak hem uzun zaman alır, hem de hata durumunda düzeltmesi zor olur.Onun 
için program için gerekli komutları yazdıktan sonra bunları bir dosyaya kaydedip sonra gerektiğinde bu 
dosyayı çalıştırabiliriz.Bu amaçla yazılan Matlab dosyalarına m dosyaları denir ve bunların uzantısı m 
dir.Böyle bir dosya yazmak için; File - New - M-File  sekmesi tıklanırsa; yeni bir m dosyası ekranı gelir.Bu 
dosyaya Matlab komutları yazılır ve File-Save sekmesinden, dosyaya bir ad verilerek kayıt ortamına 
kaydedilir.Diske kaydedilen bir m dosyasını çalıştırmak için, komut satırından ismi girilerek çalıştırılır. 

 

3)  Bu açıklamalar sonucunda yukarıdaki probleme uyan, yani girilen bir sayının karesinin 3 katının 5 eksiğini 
bulup ekrana yazdıran  bir m dosyası yazalım. 

Ç:File-New-M-File sekmesi tıklanır, gelen yeni m dosyası sayfasına sırasıyla aşağıdaki komutlar yazılır. 

 

x=input('sayıyı gir'); 

 3*x^2-5   

 

Matlab'da Kullanılan Bazı Komut ve Deyimler: 

Değişkenlere Değer Atama:   input 

Amaç: Matlab'da bir değişkene bir değer atamak. 

Kullanımı:  

değişken=input('Açıklama' )   veya  değişken=input('Açıklama','s' ) 

Değiken sayısal değişkense ilk yazılan ifade; karakter dizisi değişkeni (string) ise ikinci ifade kullanılır. 

 

Değişken Değerlerini Ekrana Yazdırma: fprintf ve disp 

Amaç: Değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırmak. 

Kullanımı:  

fprintf('Açıklama  <biçim ifadesi>',değişken)   

disp(değişken) 

 

Not:  "Biçim ifadesi" yerine, değişken string (karakter zinciri) ise %s değişken reel sayı (kayan noktalı) ise %f , 
üstel biçimde gösterilecekse %e sembolü kullanılır. 

Ayrıca değişkenin değeri yazdırıldıktan sonra kaç satır atlatılacaksa okadar \n ifadesi yazılır. 
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Örnek: 

  Klavyeden bir kişinin adı, soyadı ve yaşı girilerek; temiz ekrana ilgili kişinin kaç yaşında olduğunu yazdıran 
bir program yazınız. 

Çözüm: 

ad=input('Adınız  :','s'); 

soyad=input('Soyadınız  :','s'); 

yas=input('Yaşınız   :'); 

clc; 

fprintf('Siz %s %s %d  yaşındasınız.',ad,soyad,yas); 

 

Karar Verme ve Dallanma: 

  Bazen bir programda, belirli bir şartın gerçekleşmesi durumunda olması gereken işlemleri yaptırabilmek 
için karar  verme deyimleri kullanılır.Matlab'da kullanılan karar verme deyimlerinden biri  if  deyimi, diğeri 
de case deyimidir.. 

 

1) İf şartlı deyimi: 

Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir: 

İf durum_1 

(ifadeler_1) 

elseif durum_2 

(ifadeler_2) 

elseif durum_3 

(ifadeler_3) 

... 

else  

(ifadeler_n) 

end 

 

Örnek: 

0-100 aralığında girilen puanı 5 üzerinden nota çeviren bir programı if deyimi kullanarak yazalım. 

 

Çözüm:  

puan=input('Puanı girin :'); 
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if puan<45 fprintf('Değeri : %d',1 ); 

elseif puan<55 fprintf('Değeri : %d',2 ); 

elseif puan<70 fprintf('Değeri : %d',3 ); 

elseif puan<85 fprintf('Değeri : %d',4 ); 

else fprintf('Değeri : %d',5 );end; 

Örnek: 

  Klavyeden girilen sayının negatif, pozitif ya da sıfır olduğunu ekrana yazan bir program yazınız. 

 

Çözüm: 

sayi=input('Sayıyı giriniz  :') 

if sayi<0  

fprintf('sayınız negatif.'); 

elseif sayi>0 

fprintf('sayınız pozitif.'); 

else 

fprintf('sayınız sıfır.');end; 

 

Örnek: 

a, b c katsayıları  girilen ikinci derece ax²+bx+c=0 denkleminin reel köklerini bulup ekrana yazdıran bir 
program yazınız. 

 

Çözüm: 

clc; 

a=input('a = ');b=input('b = ');c=input('c = '); 

delta=b*b-4*a*c; 

if delta>0 

x1=(-b-delta^0.5)/(2*a);x2=(-b+delta^0.5)/(2*a); 

fprintf('İki reel kök; x1 = %f    x2 = %f ',x1,x2); 

elseif delta==0  

fprintf('Tek kök var; x1 = x2= %f ',-b/(2*a)); 

else 

fprintf('Kökler sanal '); 
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end; 

 

2) switch  end  Deyimi: 

Genel Kullanımı aşağıdaki gibidir: 

 

switch anahtar-ifade 

case durum-1 

(işlemler-1) 

case durum-2 

(işlemler-2) 

... 

case durum-n 

(işlemler-n) 

otherwise 

(diğer işlemler) 

end 

 

Örnek:Klavyeden girilen 1 ile 5 arasında girilen bir tam sayının yazı ile kaç girildiğini ekrana yazdıran, istenen 
aralığın dışında bir sayı girilmesi durumunda 'Lütfen 1 ile 5 arasında bir tam sayı girin' uyarısını yapan bir 
program yazalım. 

 

Çözüm: 

s=input('Sayınızı girin :'); 

switch s 

case 1;fprintf('Bir...' ); 

case 2 ;fprintf('İki...' ); 

case 3 ;fprintf('Üç...' ); 

case 4 ;fprintf('Dört...' ); 

case 5 ;fprintf('Beş...' ); 

otherwise fprintf('Lütfen 1 ile 5 arasında bir tam sayı girin'); end; 
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Matlab'da Tekrarlı İşlemler ve Döngüler 

  Belirli bir işlem birden çok tekrar ediyorsa bunu döngü deyimleri ile gerçekleştirebiliriz.Bunlar for ve while 
öngüleridir. 

 

for Döngüsü: 

Amaç: Bir başlangıç değerinden, son değere kadar artış miktarı kadar arlıklarda işlemleri tekrarlamaya 
yarar. 

 

Kullanımı: 

for değişken=başlangıç_değeri:artış:son_değer 

(işlemler) 

end 

 

Not:  Artış değeri 1 ise yazılmasa da olur. 

 

Örnek: Temiz ekrana 20 defa alt alta İzmir Fen Lisesi yazdıran bir program yazınız. 

 

Çözüm: 

clc; 

for i=1:20 

fprintf('İzmir Fen Lisesi \n');end; 

 

Örnek: 1 den 1000 e kadar olan sayıların toplamını buldurup sonucu ekrana yazdıran bir program yazınız. 

 

Çözüm: 

toplam=0; 

for i=1:1000 

toplam=toplam+i;end; 

fprintf('Toplam =  %d ',toplam); 

 

Örnek: Girilen bir sayıdan, istenen bir sayıya kadar olan sayıların toplamını bulduran bir program yazınız. 
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Çözüm: 

toplam=0; 

ilk=input('Kaçtan itibaren :'); 

son=input('Kaça kadar      :'); 

for i=ilk:son 

toplam=toplam+i;end; 

fprintf('Toplam =  %d ',toplam); 

 

Örnek: 9²+13²+17²+...+2005²  toplamını bulduran bir program yazınız. 

 

Çözüm: 

toplam=0; 

for i=9:4:2005 

toplam=toplam+i*i;end; 

fprintf('Toplam =  %d ',toplam); 

 

while Döngüsü: 

Amaç:  Belirli bir durum gerçekleştikçe istenen işlemleri tekrarlamaya yarar. 

 

Kullanımı: 

while durum 

(işlemler) 

end; 

 

Örnek: t=1+1/2+1/3+...+1/n toplamı gözönüne alınıyor. 

a) Baştan ilk 2005 terim toplamını bulduran bir programı while döngüsü kullanarak bulunuz. 

b) t toplamınının  5 i geçtiği ilk n terim sayısını ve toplamı bulduran bir program yazınız. 

c) t toplamınının, girilen bir x sayısını  geçtiği ilk n terim sayısını ve toplamı bulduran bir program yazınız. 

 

Çözüm: 

a)  

clc;t=0;n=1; 
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while n<=2005 

t=t+1/n;n=n+1;end; 

fprintf('İlk %d terimin toplamı %f dir.',n-1,t); 

 

b) 

clc;t=0;n=1; 

while t<=5 

t=t+1/n;n=n+1;end; 

fprintf('İlk %d terimin toplamı %f dir.',n-1,t); 

 

c) 

clc;t=0;n=1; 

x=input('x değerini giriniz : '); 

while t<=x 

t=t+1/n;n=n+1;end; 

fprintf('İlk %d terimin toplamı %f dir.',n-1,t); 

 

Örnek: 

  Klavyeden girilen negatif sayıların toplamını ve kaç tane olduğunu, pozitif sayıların toplamını ve kaç tane 
olduğunu bulan sıfır girildiğinde programı sona erdirerek sonuçları temiz ekranda yazdıran bir program 
yazınız. 

Çözüm: 

clc;x=1;nt=0;pt=0;nsay=0;psay=0; 

while x~=0 

x=input('Sayıyı gir (bitirmek için 0) :'); 

if x<0 nt=nt+x;nsay=nsay+1; 

elseif x>0 pt=pt+x;psay=psay+1;end;end; 

fprintf('%d tane negatif sayının toplamı %f ',nsay,nt); 

fprintf('%d tane pozitif sayının toplamı %f  dir.',psay,pt); 

 

MATEMATİKSEL İŞLEMLER 

Matlab'daki matematiksel işlemler ve anlamları aşağıda verilmiştir. 
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ifadesi görülür ki bu da, ax²+bx+c=0 ikinci derece denklemin kökler formülünden başka bir şey değildir. 

 

d) solve(x^3+3*x^2-x-3) komutu uygulanırsa ekranda; 1, -3, -1 değerleri görülür. 

 

e) solve(x^5-16*x) komutu uygulanırsa ekranda;  

[    0] 

[    2] 

[   -2] 

[  2*i] 

[ -2*i]     değerleri görülür.Görülüyor ki denklemin 3 tane reel iki tane de sanal kökleri var. 

 

f) solve(x^2-6*x-3-(3*x-5)^(1/2)) komutu uygulanırsa ekranda;  7 sayısı görülür. 

 

g) solve(x^x-64) komutu uygulanırsa ekranda; 

  

ans = 

  

log(64)/lambertw(log(64))   

sonucu görülür ki, bu sonuç bilmediğimiz bir fonksiyonun ürettiği bir değerdir.Bu değeri sayısal değere 
çevirmek için double komutundan yararlanırız.Yani komutu; 

double(solve(x^x-64))  biçiminde kullanırsak, ekranda 3.3991  değerini görürüz. 

  

Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: 

Örnek: Aşağıdaki denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulalım: 

a) 2x-3y=27 

    5x+2y=1 

b) 17x-3y+4z=7 

     15x-7y    =1 

       x+y-9z=13 

c) x²-2xy+3y²=17 

       xy-3x+5=0 
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Çözüm: 

a) Önce x ve y değişkenlerini sembolik değişken olarak tanımlamalıyız.Yani syms x y komutu 
uygulanmalıdır.Sonra da çözüm sonucu bir değikene örneğin sonuc değişkenine  

sonuc=solve(2*x-3*y-27,5*x+2*y-1) komutuyla atanmalıdır.Bu durumda x değeri sonuc.x değişkeninde y 
değeri de sonuc.y değişkeninde bulunacaktır.Bunlar ekrana yazılarak sonuçlar görülebilir.O halde özetle, bu 
denklem sisteminin çözümü için ekrana şunlar sırasıyla yazılmalıdır: 

syms x y; 

sonuc=solve(2*x-3*y-27,5*x+2*y-1); 

sonuc.x 

sonuc.y 

b) syms x y z; 

sonuc=solve(17*x-3*y+4*z-7,15*x-7*y -1,x+y-9*z-13); 

sonuc.x 

sonuc.y 

sonuc.z 

 

c) syms x y; 

sonuc=solve(x^2-2*x*y+3*y^2-17,x*y-3*x+5); 

sonuc.x 

sonuc.y 

 

LİMİT ve UYGULAMALARI: 

 

limit Komutu: 

  Sembolik nesnelerden oluşan ifadenin limitini bulmaya yarar. 

 

lim
xa f(x)  matematiksel ifadenin Matlab karşılığı; 

 

limit(f,x,a) biçimindedir. 

 

Şayet limit soldan veya sağdan olursa, Matematiksel  ve Matlab karşılıkları aşağıdaki gibi bulunur. 
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lim

xa
-
  
  f(x)  için  limit(f,x,a,'left') 

 

lim

xa
+
  

  f(x)  için  limit(f,x,a,'right') 

Not:  

1) Şayet a değeri belirtilmezse 0 için limit bulunur. 

2)  için limit bulunacaksa a yerine inf ifadesi yazılır. 

3) - için limit bulunacaksa a yerine -inf ifadesi yazılır. 

 

Örnek: 

a) 
lim
x1  

3x
2
  -  3

x - 1  

 

b) 
lim
x0  

2-2cosx
x.sinx  

 

c) 
lim
n  

7n²-13n+777
19-3n-n²  

 

d) 
lim
n  n²+10n-2005 - n²-8n+2006 

 

e)  
lim
n  

7
2n+1
  - 49.7

n+3
 

49
n-1
  + 77

 

f) 
lim
n  (  

5n+8
5n+7  )

10n+9
  

g) 
lim
x -  

x- x²+x+1
2x- 4x²+x

 

h) 
lim

x 0
-
 
  

9x
x 

i)  
lim
x1 ( tan 

x
4  )

1/x-1
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j) 
lim
h0 

sin
3
 (x+h) - sin

3
 (x)

h   

 

Çözüm: 

a)syms x; 

limit((3*x^2-3)/(x-1),x,1)  
   
işleminin sonucunda limit 6 olarak bulunur. 

 

b) syms x;limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x)),x,0)  veya  

limit((2-2*cos(x))/(x*sin(x))) 

 
işleminin sonucunda limit 1 olarak bulunur. 
 

c) syms n;limit((7*n^2-13*n+777)/(19-3*n-n^2),n,inf) 
 
işleminin sonucunda limit -7 olarak bulunur. 
 

d) syms n; 

limit((n^2+10*n-2005)^(1/2)-(n^2-8*n+2006)^(1/2),n,inf) 

 
işleminin sonucunda limit 9 olarak bulunur. 
 

e) syms n; 

limit((7^(2*n+1)-49*7^(n+3))/(49^(n-1)+77),n,inf)  

 

işleminin sonucunda limit 343 olarak bulunur. 
 

f) syms n; 

limit(((5*n+8)/(5*n+7))^(10*n+9),n,inf) 

 
işleminin sonucunda limit exp(2) (yani  e² ) olarak bulunur. 
 

g) syms x; 

limit((x-(x^2+x+1)^(1/2))/(2*x-(4*x^2+x)^(1/2)),x,-inf) 
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işleminin sonucunda limit 1/2 olarak bulunur. 
 

h) syms x;limit((9*x)/(abs(x)),x,0,'left') 
 
işleminin sonucunda limit -9 olarak bulunur. 
 
i) syms x;limit((tan(pi*x/4))^(1/(x-1)),x,1) 
  

işleminin sonucunda limit exp(1/2*pi) (yani e
/2
  ) olarak bulunur. 

 
j) syms x h;limit(((sin(x+h))^3-(sin(x))^3)/h,h,0) 
 
işleminin sonucunda 3*sin(x)^2*cos(x) (yani 3sin² x cos x ) olarak bulunur. (Bu da y=sin3 x fonksiyonunun türevidir.) 
DİZİLER ve SERİLER ile İlgili Uygulamalar: 

symsum komutu: 

  Toplam sembolü uygulamalarında veya seri toplamını bulmaya yarayan komuttur. 

 


k=a

b
f(k) toplamını bulmaya yarayan Matlab komutu; 

 
symsum(f(k),a,b) biçiminde kullanılır. 

 

Örnek: 
a) 1+2+3+...+n toplamının formülünü  bulduran komutu yazalım. 

 
b) 1²+2²+3²+...+n² toplamının formülünü  bulduran komutu yazalım. 

 
c) 4.5.6+5.6.7+6.7.8+...+22.23.24 toplamının sonucunu bulduran komutu yazalım. 

 

d) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...+(2/3)

99
  toplamını bulalım. 

 

e) (2/3)
3
 +(2/3)

4
 +(2/3)

5
  + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 

f) 
1
1² + 

1
2² + 

1
3² + ...  serisinin toplamını bulalım. 

 
g) f) şıkkından faydalanarak  sayısını bulunuz. 
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Çözüm: 
a) syms k n;symsum(k,1,n) 

komutu sonucunda; 1/2*(n+1)^2-1/2*n-1/2 ifadesi bulunur. 

   
Şayet sonucu daha basit bulmak istersek; 

 
syms k n;simplify(symsum(k,1,n)) bunun sonucunda 

 
1/2*n^2+1/2*n ifadesi bulunur. 

 
syms k n;pretty(simple(symsum(k,1,n))) komutunu  
 
uygularsak  ekranda     1/2 n (n + 1)  sonucu görülür. 

 

b) syms k n;pretty(simple(symsum(k^2,1,n))) 

 

c) syms k n;symsum(k*(k+1)*(k+2),4,22) 

 
d) syms k;symsum((2/3)^k,3,99)  komutu sonucu ekranda 

152704450587262615335745290072695420044661986328/1717925069106704436788203765885404242
34035840667 

 sembolik ifadesi görülür.Bu değerin sayısal değerini bulmak için double(ans) kullanılırsa 0.8889 gerçek 
değeri bulunur.Aynı şeyi;  

syms k;double(symsum((2/3)^k,3,99)) 

biçiminde de bulabiliriz. 

 
 
e)  

syms k;symsum((2/3)^k,3,inf) komutu sonucu 8/9 sonucu bulunur. 

 

f) syms n;symsum(1/n^2,1,inf) komutu sonucu 1/6*pi^2  sonucu bulunur.  
 
g)syms n;(6*double(symsum(1/n^2,1,inf)))^(1/2) 

komutu sonucu  

ans = 

 

    3.1416  
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sonucu (yani pi sayısı) bulunur. 

 

TÜREV ve İlgili Uygulamalar: 

diff komutu: 

  
  Tanımlı sembolik ifadenin türevini bulmaya yarar. 

Örneğin y=f(x) gibi  x değişkenine bağlı bir fonksiyonun türevini bulmak için; önce x değişkeni syms komutu 
yardımıyla sembolik değişken yapılır sonra da; 

diff(y) komutuyla türevi (yani 1. mertebeden türevi) bulunur. Şayet daha yüksek mertebeden mesela 3. 
mertebeden türevini bulmak için; 

diff(y,3) yazmalıyız. 

 

Örnek: 

y=x
5
   fonksiyonunun; 

a) Türevini 

 

b) 2. mertebeden türevini, 

c) 5. mertebeden türevini, 

d) 6. mertebeden türevini bulalım. 

 

Çözüm: 
Önce x değişkenini sembolik değişken yapalım: 

>>syms x 

 

Fonksiyonu y sembolik değişkenine atayalım: 

>>y=sym(‘x^5’) 

 

Sonra da sırayla türevleri alalım: 

 

a) diff(y) (veya diff(y,1)) 

 

Komutun uygulanmasıyla ekranda 5*x^4 görülür. 
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Sonucun düzenli ve daha anlaşılır görünmesi için komutu pretty ile beraber kullanmalız. Yani; 

 

pretty(diff(y)) komutunun uygulanmasıyla ekranda 

  

                                        4 

                                     5 x        görülür. 

 

Not:  
Bu işlemleri tek komut yardımıyla; 

pretty(diff(‘x^5’))   ile yaptırabiliriz. 

 

b) pretty(diff(‘x^5’,2))   komutunu uyguladığımızda ekranda; 

 

                                           3 

                                     20 x            görülür. 

 

c) pretty(diff(‘x^5’,5))   komutunu uyguladığımızda ekranda; 

 

                                            

120 görülür. 
 

 

d) pretty(diff(‘x^5’,6))   komutunu uyguladığımızda ekranda; 

 

                                            

0          görülür. 
 

 

Örnek: 

a) y = x
3
  + 6x

2
  - 13x +19 fonksiyonunun türevini bulalım. 

b) y = 
x²-3x+7
x²+5x-1  fonksiyonunun türevini bulalım. 

c) y=sin²x.cosx fonksiyonunun türevini bulalım. 

d) z=x²y+3xy-y² fonksiyonunun  
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i) x e göre türevini 

ii) y ye göre türevini 

iii) y'=dy/dx türevini bulalım. 

 

 
Çözüm: 
a) syms x; y=sym('x^3+6*x^2-13*x+19');diff(y) 

veya kısaca; diff('x^3+6*x^2-13*x+19')  

 

b) diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)') komutu uygulandığında ekranda;  

 

(2*x-3)/(x^2+5*x-1)-(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)^2*(2*x+5) 

 

ifadesi görülür. 

 

Bunu daha anlaşılır biçimde görüntülemek için;  

 

pretty(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)')) 

komutunu uygulamalıyız. 

 

Bu durumda ekranda; 

                                         2 

                      2 x - 3      (x  - 3 x + 7) (2 x + 5) 

                    ------------ - ------------------------ 

                      2                       2              2 

                    x  + 5 x - 1       (x  + 5 x - 1) 

 

Bu sonucu daha sade halde görüntülemek için ise; 

 

pretty(simplify(diff('(x^2-3*x+7)/(x^2+5*x-1)')))  

komutunu uygulamalıyız. 
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Bu durumda ekranda; 

                                    2 

                                  x  - 2 x - 4 

                               8 --------------- 

                                    2              2 

                                 (x  + 5 x - 1) 

ifadesi görülür. 

 

c) pretty(diff('sin(x)^2*x*cos(x)'))  komutu sonucu ekranda; 

                        

 

                                         2           2                      3 

                2 sin(x) x cos(x)  + sin(x)  cos(x) - sin(x)  x 

görülür. 

 

d) syms x y;z='x^2*y-3*x*y-y^2'; 

i) tx=diff(z,x)     komutu sonucu ekranda; 

 

tx = 

  

2*x*y-3*y     görülür. 

 

ii) ty=diff(z,y)   komutu sonucu ekranda; 

 

ty = 

  

x^2-3*x-2*y    görülür. 

 

iii) -tx/ty  komutu sonucu ekranda; 
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ans = 

  

(-2*x*y+3*y)/(x^2-3*x-2*y)    görülür. 

 
Not: Sonucun daha düzenli görünmesini istersek ifadenin önüne pretty komutunu getirmeliyiz. Yani  

 

pretty(-tx/ty) komutu sonucu ekranda; 

 

                                 -2 x y + 3 y 

                                --------------        görülür. 

                                 2 

                                x  - 3 x - 2 y 

 

Örnek: 

y=x.arctan x + sin
2
 (4x

3
 ) fonksiyonunun türevini bulalım. 

 
Çözüm: 
 
pretty(diff(‘x*atan(x)+(sin(4*x^3))^2’)) 

Komutunun uygulanması sonucu ekranda; 
 

                 x                         3             3   2 
atan(x) + -------- + 24 sin(4 x ) cos(4 x ) x 
                 2 
               x  + 1  
görülür. 
 
Örnek: 

 y = 
x
3
 

2 + x  fonksiyonu veriliyor. 

a) x = -1 noktasındaki teğetinin eğimini bulalım. 
 
b) Hangi x apsisli noktadaki teğeti 5x-2y = 2011 doğrusuna paralel olduğunu bulalım. 
 
Çözüm: 

a) Yani y = 
x
3
 

2 + x  fonksiyonunun türevinin x = -1 için değerini bulmamız gerekiyor. 

 
Önce türevini alıp bir değişkene (mesela t ) atayalım; 
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t=diff(‘x^3/(2+x)’) 
 
Sonra da t de x yerine 1 koyarak sonucu bulalım. 
Bir fonksiyonda değişkene verilen değere karşılık gelen sonucu subs  komutu yardımıyla bulabiliriz. 
 
subs komutunun en yalın kullanımı;  
 
subs(‘sembolik ifade’,değer)  biçimindedir. 
 
Buna göre t türevinin x = -1 için değerini bulalım: 
 
subs(t,-1) 
 
komutunun uygulanmasıyla ekranda; 
ans = 
 
     4     sonucu görülür. 
 
Not: Bu birkaç işlemi tek adımda şöyle de yapabiliriz; 
 
subs(diff(‘x^3/(2+x)’),-1) 
 
b) a) şıkkında bulduğumuz türevi t sembolik değişkenine atamıştık. Şimdi de t nin 5/2 ye eşit olmasını 
sağlayan x değerini bulmamız yani t=5/2 (veya diff(‘x^3/(2+x)’)=5/2 ) denklemini çözmemiz gerekir. Bunu da 
denklem çözme komutu olan solve komutuyla yaparız.  
 
solve(t-5/2) 
 
komutun uygulanması sonucunda ekranda; 
 
ans = 
 
[                  2] 

[ -15/8+1/8*65^(1/2)] 

[ -15/8-1/8*65^(1/2)] 
 
görülür. Sonuçları daha anlaşılır ve düzenli görünmesi için komutumuzu  
 
pretty(solve(t-5/2)) biçiminde uygularsak; 
  

                              [        2            ] 

                              [                       ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 + 1/8 65  ] 

                              [                        ] 
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                              [                   1/2] 

                              [-15/8 - 1/8 65   ] 
görülür.  
 
Buradan da denklemin köklerinin; 
 

{ 2, 
-15 + 65

8  , 
-15 - 65

8   } olduğu anlaşılır. 

Not: Bu birkaç işlemi tek adımda şöyle de yapabiliriz; 
 
pretty(solve(diff(‘x^3/(2+x)’)-5/2)) 
 
                             [         2             ] 

                              [                        ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 + 1/8 65  ] 

                              [                        ] 

                              [                   1/2] 

                              [-15/8 - 1/8 65   ] 
 

 

 

İNTEGRAL ve İlgili Uygulamaları: 

int   Komutu: 

   Tanımlı sembolik ifadenin belirsiz veya belirli  integralini bulmaya yarar. 

 
Belirsiz integral için; int(‘sembolik ifade’) 
 
Belirli integral için;  
int(‘sembolik ifade’,ilkdeğer,sondeğer) biçiminde kullanabiliriz. 
 
Örnek: 

a) 
(3x

2
  - 2x + 5) dx belirsiz integralini bulalım. 

b) 

  

2x+ 5
x²+1  dx  belirsiz integralini bulalım. 

c)   x²sinx dx belirsiz integralini bulalım. 
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d) 



e-1

e2

dx
x   belirli integralini bulalım. 

e) 






-


dx

1 + x
2
 

  belirli integralini bulalım. 

 

 

Çözüm: 

a) int('3*x^2-2*x+5') 
 

işleminin sonucunda x^3-x^2+5*x bulunur. 
 

b) pretty(int('(2*x+5)/(x^2+1)')) 
 
işleminin sonucunda 

                                    2 

                            log(x  + 1) + 5 atan(x) 

(yani ln (x
2
 + 1) + 5 arctan x ) bulunur. 

 

c) pretty(int('x^2*sin(x)')) 

 

işleminin sonucunda 

                         2 

                      -x  cos(x) + 2 cos(x) + 2 x sin(x) 
bulunur. 

 

d) int('1/x',exp(-1),exp(2)) 

 

işleminin sonucunda  

ans = 
log(4159668786720471)+2*log(2)-log(828390857088487) 
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Örnek: 

x değerleri (tanım kümesi) [0, 2] aralığı olan f(x)=sinx ile g(x)=cosx fonksiyonlarının grafiklerini aynı 
koordinat düzleminde, tek komutla çizdirelim.Öyle ki;  

a) f(x) in rengi kırmızı, g(x)in rengi mavi olsun 

b) f(x) in rengi kırmızı, çizgi stili :, noktaların biçimi +, 

g(x) in rengi siyah, çizgi stili --, noktaların biçimi elmas  ve çizgi kalınlıkları 2 şer birim olsun. 

 

Çözüm: 

x=0:0.1:2*pi;f=sin(x);g=cos(x); 

a) plot(x,f,'r',x,g,'b');  

b) plot(x,f,'r:+',x,g,'black--d','linewidth',2); 

Grafiği aşağıda verilmiştir: 

 

 

Örnek: 

y=sin(x/3)+cos(x/2)   fonksiyonunun grafiğini;x değerleri 0.1 artışla; 

a) [-10, 10] aralığında; 

b) Fonksiyonun peyodu T ise, [-T,T] aralığında grafiğini çizdirelim; 

Çözüm: 
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a)  x=-10:0.1:10;y=sin(x./3)+cos(x./2); plot(x,y);  

Grafiği aşağıdaki gibidir. 

 

  

b) Fonksiyonun periyodu; T=OKEK(6;4)=12 dir.Buna göre komut satırına aşağıdaki ifadeleri yazmalıyız: 

x=-12*pi:0.1:12*pi;y=sin(x./3)+cos(x./2);plot(x,y); 

Grafiği aşağıdaki gibidir. 

 

 

b) loglog, semilogx, semilogy komutları: 

1) Bir fonksiyonun grafiğini çizdirdiğimizde x ve y nin aralığı çok geniş olduğunda hem x değerlerini, hem de 
y değerlerini logaritmik artışla tanımlayabilirizBu durumda grafiği loglog(x,y) komutunu kullanırız. 

 

2) x değerleri, y değerlerine göre çok geniş bir aralıkta ise sadece x değer aralığını logaritmik artışla 
tanımlayarak grafiği çizdirebilirz.Bu durumda semilogx(x,y) komutunu kullanırız. 

 

3) y değerleri, x değerlerine göre çok geniş bir aralıkta ise sadece y değer aralığını logaritmik artışla 
tanımlayarak grafiği çizdirebilirz.Bu durumda semilogy(x,y) komutunu kullanırız. 

 

Örnek: x değerleri -1000 ile 1000 arasında olmak üzere y = x
3
  + 3x -5 fonksiyonun grafiğini a) Normal b) x ve 

y değerleri logaritmik artışla  c) Sadece x değerleri logaritmik artışla d) Sadece y değerleri logaritmik artışla 
çizdirelim. 
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Çözüm: x=-1000:0.1:1000; 

a) y=x.^3+3*x-5;plot(x,y); 

 

 

b) y=x.^3+3*x-5;loglog(x,y); 

 

 

c) y=x.^3+3*x-5;semilogx(x,y); 

 

 

 

 

c) y=x.^3+3*x-5;semilogy(x,y); 
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hold Fonksiyonu ve Kullanımı: 

Bazen aynı eksende iki grafik üstüste çizdirerek iki graffiğin birbirine göre durumlarını incelemek 
isteyebiliriz.İşte bu durumda hold fonksiyonu kullanılabilir. 

 

Örnek: 

[0,10] aralığında; f(x)=sin(x) fonksiyonu ile g(x)=xsin(x/2)cos(x/5) fonksiyonunun grafiklerini  aynı koordinat 
düzleminde çizdirelim. 

 

Çözüm: 

x=0:0.1:10*pi;y1=sin(x);y2=x.*sin(x./2).*cos(x./5); 

plot(x,y1);hold;plot(x,y2); 

Grafiği aşağıda verilmiştir. 

 

 

c) plotyy Fonksiyonu: 

 Bazen sayısal aralıkları farklı iki fonksiyonu aynı eksen üzerinde görüntülediğimizde, birinin aldığı değerler,  
diğerine nazaran çok küçük olduğundan tam olarak ayırdedilemez.Bu durumda iki grafiği  plotyy komutuyla 
çizdirdiğimizde grafiği daha ayrıntılı ve net görebilirz. 

 

Kullanımı: 



164 
 

plotyy(ortak_aralık,fonk1,ortak_aralık,fonk2); 

 

Örnek: 

[0, 6] aralığında, f(x)=2x²-10x+5 ile g(x)=cos(x/3) fonksiyonlarını aynı grafik ekseninde; 

a) Normal olarak  b) g(x) fonksiyonunu daha belirgin olarak çizdirelim. 

 

Çözüm: 

x=0:0.1:6*pi;f=2.*x.^2-10*x+5;g=cos(x./3); 

a) plot(x,f);hold;plot(x,g); 

Grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

b) plotyy(x,f,x,g); 

Grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

d) polar Fonksiyonu: 

Kutupsal koordinatlarla verilen bir fonksiyonun grafiğini çizmeye yarar. 

 

Kullanımı: 

polar(t,r); 
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Not: Komuttaki t açısı grafiğe ait noktaya karşılık gelen vektörün Ox ekseniyle yaptığı açıyı, r de bu vektörün 
uzunluğunu belirtir. 

 

Örnek: t açısının değer aralığı [0,10] olmak üzere; 

a) r1=sin(t)  b) r2=tsin(t)cos(t)  fonksiyonlarının grafiklerini çizdirelim. 

 

Çözüm: 

t=0:0.1:10*pi; 

a) r1=sin(t);polar(t,r1); 

Grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

b) r2=t.*sin(t).*cos(t);polar(t,r2); 

Grafik aşağıda verilmiştir. 

 

 

2 ) Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): 

 

  Bu konuyla ilgili komut ve açıklamaları görmek için komut satırına help graph3d yazdığımızda aşağıdaki 
bilgiler gelir.  
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Three dimensional graphs. 

   

  Elementary 3-D plots. 

    plot3      - Plot lines and points in 3-D space. 

    mesh       - 3-D mesh surface. 

    surf       - 3-D colored surface. 

    fill3      - Filled 3-D polygons. 

    ....  

    .... 

Biz bu komutlardan bazılarını göreceğiz. 

 

a) plot3 Fonksiyonu: 

Uzayda (x,yz) koordinatları ile belirli vektörün (vektöre karşılık gelen uç noktasının) grafiğini çizer. 

plot fonksiyonuna benzer biçimde kullanılır. 

 

Kullanımı: 

plot3(x,y,z); 

plot3(x,y,z,'Çizgi özellikleri',...);  

plot3(x,y,z,'özellik1',değer1,'özellik2',değer2,...); 

biçimindedir. 

 

Not 1) plot3 komutunu uyguladığımızda, ilgili grafik Figure (şekil) penceresinde oluşur.Grafiği daha iyi 
inceleyebilmek için örneğin grafik derinliğini algılayabilmek için grafiği bir kutu (prizma) içine 
alabiliriz.Bunun için komut satırına box on; komutunu girmeliyiz, kutuyu kaldırmak istediğimizde de box off 
komutunu kullanırız. 

 

Not 2) Ayrıca grafikle ilgili ayarlamalar için; şekil penceresinin üstündeki araçlardan faydalanabiliriz.Bu 
araçlar aşağıda gösterilmiştir: 

 Grafiği Büyütme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra, grafik penceresine her tıklanışta  grafik bize doğru 
yaklaşarak büyür. 

Grafiği Küçültme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra, grafik penceresine her tıklanışta  grafik bizden 
uzaklaşarak küçülür. 
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 Grafiği Döndürme Aracı: Bu aracı tıkladıktan sonra, grafik penceresinin köşelerine yakın bir yerden 
tutularak (farenin sol tuşu basılarak) istediğimiz kadar döndürebiliriz. 

 

Not 3) Ayrıca üç boyutlu koordinat sistemine, incelemeyi daha rahat yapabilmek için ızgara çizgileri de 
koyabiliriz.Bunun için komut satırına gird on; komutunu yazarız.Izgarayı kaldırmak için de gird off; komutu 
uygulanır. 

 

Örnek: 

a) (-3,5,8) noktasının grafiğini çizdiren (noktayı işaretleyen), 

b) x değerleri 1 den 10 kadar 1 er artan bir dizide, 

y değerleri 5 den 50 ye kadar 5 er artan birer dizi olmak üzere; z değerleri de x dizisinin elemanlarının 2 
katından y dizisinin değerlerinin 3 katının çıkarılmasıyla oluşturalım.Bu durumda belirlenen (x,y,z) 
noktalarından oluşan grafiği çizdirelim. 

c) b) şıkkında tanımlanan grafiğin çizgi rengini sarı, çizgi stilini -., çizgi noktalarının (marker) işaretini *, 
marker kalınlığını 2 birim yapalım. 

Çözüm: 

a) plot3(-3,5,8);  

b) x=1:10;y=5:5:50;z=2*x-3*y;plot3(x,y,z); 

c) x=1:10;y=5:5:50;z=2*x-3*y;plot3(x,y,z,'y-.*','linewidth',2); 

 

Örnek: 

Açı ölçüleri [0, 10] aralığında 0.1 er artışla elde edilen değerleri x dizisine, bu değerlerin sinüslerini y 
dizisine , kosinüslerini de z dizisine atayalım.Bu durumda elde edilen (x,y,z) üçlülerinin grafiğini 
çizdirelim.Grafik penceresini hem kutu içine alalım hem de grafik ızgara çizgilerini koyalım. 

 

Çözüm: 

x=[0:0.1:10*pi];y=sin(x);z=cos(x); 

plot3(x,y,z);box on;grid on; 

Buna göre grafik aşağıdaki gibi olacaktır. 
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b) Yüzey Grafikleri: 

İki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarını Tanımlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiği: 

Üç boyutlu uzayda, örneğin  xOy düzleminde belirli bir dikdörtgen biçimindeki alanın, yatay ve düşey 
çizgilerle (grid line) daha küçük dikdörtgensel bölgelere ayrıldığını varsayalım.İşte bu çizgilerin kesim 
noktalarının koordinatları, grafik çiziminde gerekli olacaktır.Bu koordinatları tutan matris meshgrid 
fonksiyonu yardımıyla elde edilir.Bunun için; önce tanımlanmak istenen bölgenin x koordinatları  bir diziye 
(örneğin x dizisine),  y koordinatları  bir diziye (örneğin y dizisine) atanır.Ardından [X,Y]=meshgrid(x,y); 
komutunu uygulayarak (x ile X in ve y ile Y nin farklı olduğuna dikkat edin!) ilgili bölgenin koordinatları X ve 
Y dizilerine atanmış olur.Daha sonra X ve Y matrislerine bağlı Z=f(X,Y); gibi bir matris elde edebiliriz.İşte bu Z 
fonksiyonu, üç boyutlu uzayda bir yüzey belirler, örneğin  Z fonksiyonu X ve Y ye bağlı birinci dereceden bir 
fonksiyonsa  bir düzlem,  daha yüksek dereceden veya trigonometrik, üstel ... gibi  fonksiyonlardan oluşan 
bir fonksiyon ise bir yüzey belirler.Bu fonksiyonun grafiğini çizdirebiliriz.: Bunun için; 

surf(Z) ile ilgili bölgenin üç boyutlu yüzey grafiğini, surface(Z) ile bölgenin iki boyutlu grafiğini ,  

mesh(Z) ile fonksiyonun tanımladığı yüzeyin ağ grafiğini 

contour(Z) ile de fonksiyonun tanımladığı yüzeyin seviye grafiğini çizdirebilirz. 

 

Örnek: xOy düzleminde;  

yatay olarak, [0 .. 10] bölgesini 0.1 er artımlı x dizisine; 

düşey olarak, [0 .. 8] bölgesini 0.2 er artımlı y dizisine atayalım.Daha sonra, bu dizileri [X,Y] koordinat 
matrisine atayalım. 

a) Z=X+Y matrisine karşılık gelen fonksiyonun 

 i) iki boyutlu düzlem grafiğini,  

ii) üç boyutlu düzlem grafiğini,  

iii) yüzey ağ grafiğini,  

iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. 

b) P=X.^2+Y.^2 matrisine karşılık gelen fonksiyonun 

 i) iki boyutlu düzlem grafiğini,  
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ii) üç boyutlu düzlem grafiğini,  

iii) yüzey ağ grafiğini,  

iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. 

c) Q=sin(X./2)+cos(Y./3)  matrisine karşılık gelen fonksiyonun 

 i) iki boyutlu düzlem grafiğini,  

ii) üç boyutlu düzlem grafiğini,  

iii) yüzey ağ grafiğini,  

iv) yüzey seviye grafiğini çizdirelim. 

Çözüm: 

x=[0:0.1:10];y=[0:0.2:8];[X,Y]=meshgrid(x,y); 

Z=X+Y;P=X.^2+Y.^2;Q=sin(X./2)+cos(Y./3); 

a) i)surface(Z);  ii) surf(Z);  iii) mesh(Z);  iv) contour(Z); 

Grafikler aşağıda verilmitir. 

 

 

 

b) i)surface(P);  ii) surf(P);  iii) mesh(P);  iv) contour(P); 

Grafikler aşağıda verilmitir. 
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c) i)surface(Q);  ii) surf(Q);  iii) mesh(Q);  iv) contour(Q); 

Grafikler aşağıda verilmitir. 

 

 

 

peaks Fonksiyonu İle Kare Matris Oluşturma: 

nxn lik bir kare matris oluşturan fonksiyon peaks dir.Kullanımı peaks(n) biçimindedir.Bu matrisi 
oluştururken x ve y koordinatlarıyla ilgili  

 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) - (y+1).^2) - 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2) - 1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2)  

 fonksiyon kullanılır. 

Bu matrisi z gibi bir matris değişkenine z=peaks(n); komutuyla atayıp z matrisi ile ilgili grafikler 
çizdirilebilr.Örneğin; surface(z) ile z nin iki boyutlu alan grafiği; surf(z)  ile z nin yüzey grafiği,  mesh(z) ile ağ 
grafiği , contour(z) ile yüzey seviye grafiği çizdirilebilir. 

 

Örnek:  

a) 30x30 boyutlarındaki bir kare matrisi z dizisine atayalım, 

b) z matrisinin iki boyutlu alan grafiğini, 

c) z matrisinin üç boyutlu yüzey grafiğini, 

d) z matrisinin üç boyutlu yüzeyinin ağ grafiğini, 

e) z matrisinin üç boyutlu yüzey seviye grafiğini çizdirelim. 
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Çözüm: 

a) z=peaks(30)  b) surface(z)  c) surf(z) 

d) mesh(z)  e) contour(z) Grafikler aşağıda verilmiştir: 

 

 

 

 

Not 1) Belirlenen yüzeyin rengi Matlab tarafından otomatik olarak belirlenir.Ancak bu renkten başka 
Matlabın hazır yüzey renk haritalarından birisi ile de boyanabilir.Bu renk haritaları şunlardır: 

 

Color maps. 

    hsv        - Hue-saturation-value color map. 

    hot        - Black-red-yellow-white color map. 

    gray       - Linear gray-scale color map. 

    bone       - Gray-scale with tinge of blue color map. 

    copper     - Linear copper-tone color map. 

    pink       - Pastel shades of pink color map. 

    white      - All white color map. 

    flag    - Alternating red, white, blue, and black color map. 

    lines      - Color map with the line colors. 

    colorcube  - Enhanced color-cube color map. 

    vga        - Windows colormap for 16 colors. 

    jet        - Variant of HSV. 

    prism      - Prism color map. 

    cool       - Shades of cyan and magenta color map. 
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    autumn     - Shades of red and yellow color map. 

    spring     - Shades of magenta and yellow color map. 

    winter     - Shades of blue and green color map. 

    summer     - Shades of green and yellow color map. 

 Aktif penceredeki yüzeyin rengini bone (kemik rengi) ile boyamak için, komut satırına; colormap(bone); 
komutu yazılmalıdır. 

 

Not 2) İstersek belirlenen yüzeyi, istediğimiz bir resmin renkleri ile boyayabiliriz (başka bir deyişle yüzeye 
resmi giydirebiliriz).Bunun için aşağıdaki adımları takip edebiliriz: 

a) Yüzeyin tutamacını  bir değişkene atarız. 

Örneğin yuzey=surf(peaks(40)); gibi. 

b) İstediğimiz bir resim dosyasının renk bilgisini bir diziye atarız. 

Örneğin, renk=imread('bayrak.jpg'); gib. 

c) Yuzey tutamacınaın Cdata özelliğine istediğimiz renk bilgisini koyarız. 

Örneğin; set(yuzey,'cdata',renk); gibi.Ancak bu komuttan sonra, dizil boyutlarının  uyuşmadığı gibilerden 
bazı hata mesajları gelir, bunlara kulak asmayın :) 

d) Son olarak ta yüzeyin FaceColor özelliğine textturemap yaparız 

Örneğin set(yuzey,'facecolor','texturemap'); gibi. 

 

Örnek: 

a) 40x40 boyutlarında peaks fonksiyonu ile tutamac adı  yuzey olan luşturulan yüzey nesnesini oluşturalım. 

b) Yüzeyi prism adlı renk haritası ile boyayalım. 

c) Yüzeye start.jpg adlı resmi giydirelim. 

 

Çözüm: 

a) yuzey=surf(peaks(40)); 

Grafik aşağıdaki gibidir: 
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b) yuzey=surf(peaks(40));colormap(prism); 

 

 

c) yuzey=surf(peaks(40));renk=imread('start.jpg'); 

set(yuzey,'cdata',renk); 

set(yuzey,'facecolor','texturemap'); 

 

Aşağıdaki resim, start.jpg adlı dosyaya aittir. 

 

 

Yukarıdaki resmin yüzeye giydirilmiş durumu aşağıda görülüyor. 
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Bazı Özel Garfik Fonksiyonları: 

Matlab'da daha bir çok grafik fonksiyonları vardır.Bunları görmek ve kullanımları hakkında bilgi almak için 
komut satırında help  specgraph yazabiliriz. 

 

  Specialized graphs. 

   Specialized 2-D graphs. 

    area         - Filled area plot. 

    bar          - Bar graph. 

    barh         - Horizontal bar graph. 

    comet        - Comet-like trajectory. 

    compass      - Compass plot. 

    errorbar     - Error bar plot. 

    ezplot       - Easy to use function plotter. 

    ezpolar      - Easy to use polar coordinate plotter. 

    feather      - Feather plot. 

    fill         - Filled 2-D polygons. 

    fplot        - Plot function. 

    hist         - Histogram. 

    pareto       - Pareto chart. 

    pie          - Pie chart. 

    plotmatrix   - Scatter plot matrix. 

    rose         - Angle histogram plot. 

    scatter      - Scatter plot. 

    stem         - Discrete sequence or "stem" plot. 

    stairs       - Stairstep plot. 
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    cylinder     - Generate cylinder. 

    sphere       - Generate sphere. 

    ellipsoid    - Generate ellipsoid. 

    patch        - Create patch. 

    surf2patch   - Convert surface data to patch data. 

 ..... 

Bunların hepsini açıklamaya gerek yok, ancak bazılarını görelim: 

 

Ezplot Fonksiyonu: 

Matlab'ın en güçlü fonksiyonlarından biridir.Bu grafik fonksiyon; metin olarak girilen  f(x,y)=0 biçimindeki 
kapalı fonksiyon grafiklerini çizdirmeye yarar. 

 

Kullanımı:  

ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi'); veya 

ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax]); veya 

ezplot('kapalı fonksiyon ifadesi',[xmin xmax ymin ymax]);  biçiminde kullanılabilir.Burada  

xmin x değerlerinin başlangıç değeri, 

xmax x değerlerinin bitiş değeri, 

ymin y değerlerinin başlangıç değeri, 

ymax y değerlerinin bitiş değeridir. 

 

Örnek: 

y = 
x
3
  - 4x 

x²-2x-3  fonksiyonunun grafiğini ezplot fonksiyonu ile grafiğini; 

a) Normal olarak  b) x değerleri [-5, 10] aralığında   

c) x değerlerini [-5, 5] aralığında, y değerlerini [-10, 30] aralığında çizdirelim. 

 

Çözüm: 

a) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)');  grafiği aşağıda verilmiştir. 
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b) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)',[-5 10]);  grafiği aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

c) ezplot('y-(x^3-4*x)/(x^2-2*x-3)',[-5 5 -10 30);  grafiği aşağıda verilmiştir. 

 

 

Örnek: 

x²siny+y²sinx=3 bağıntısının grafiğini x ve y değerlerinin her ikisi de [-20, 20] aralığında çizdirelim. 

 

Çözüm:ezplot('x^2*sin(y)+y^2*sin(x)-3',[-20 20 -20 20]); 

grafiği aşağıda verilmiştir. 
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Ezplot3 Fonksiyonu: 

Bu da metin olarak girilen  f(x,y,z)=0 biçimindeki kapalı fonksiyon grafiklerini üç boyutlu uzayda çizdirmeye 
yarar.Burada x, y ve z vektörleri t gibi bir parametreye bağlı birer fonksiyonlardır.Yani, x=f(t), y=g(t) ve z=h(t) 
gibi birer fonksiyondur. 

 

Kullanımı: 

ezplot3('f(t)','g(t)','h(t)'); veya  

ezplot3('f(t)','g(t)','h(t)',[tmin tmax]); 

 

Not 1) Burada tmin t parametresinin başlangıç değeri, 

tmax  t parametresinin bitiş değeridir. 

Not 2) tmax ve tmin değerleri belirtilmezse Matlab bunu [0 2] olarak alır. 

Örnek:x=sin(t), y=e
x
  ve z=t.cost parametrik denklemleriyle verilen üç boyutlu eğrinin grafiğini ; 

a) Normal varsayılan aralıkta  

b) t değerleri [-10, 10] aralığında çizdirelim. 

 

a) 

ezplot3('sin(t)','exp(t)','t*cos(t)'); 
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b) 

ezplot3('sin(t)','exp(t)','t*cos(t)',[-10*pi 10*pi]); 

 

 

cylinder Fonksiyonu: 

Silindir çizdirmeye yarayan fonksiyondur. 

 

Kullanımı: cylinder; veya cylinder(r,n);  biçimindedir. 

 

Not 1) Buradaki r silindirin çapı, n de silindiri oluşturan yüzey sayısıdır.varsayılan n değeri 20 dir. 

Not 2) n değerini küçük alırsak, örneğin 5, 10 gibi silindir pirizmaya dönüşür. 

Örnek: 

a) Normal varsayılan değerlerle bir siliindir  

b) Taban çapı  3 birim , yüzey sayısı 50 olan bir silindir; 

c) Taban çapı 7 birim olan bir üçgen pirizmayı, hsv renk haritasıyla boyayarak  çizdirelim. 

Çözüm: a) cylinder; 

 

 

b) cylinder(3,50); 
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c) cylinder(7,3);colormap(hsv); 

 

 

sphere Fonksiyonu: 

1 birim yarıçapında bir küre çizdirmeye yarayan fonksiyondur. 

Kullanımı: sphere; veya sphere(n); 

 

Not: Buradaki n sayısı küre yüzeyini oluşturan yüzeylerin sayısıdır varsayılan değeri 20 dir. 

Örnek: a) varsayılan değerlerde bir küre; b) Yüzeyini oluşturan parçaların sayısı 70 olan bir küre çizdirelim. 

 

Çözüm: a)sphere; 
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b) sphere(70); 

 

 

 

eval Fonksiyonu ve Kullanımı: 

Matlab'da kuulanıcının metin olarak girdiği ifadeyi, yorumlayarak hesaplanacak fonksiyon biçimine getiren 
fonksiyon eval fonksiyonudur. 

 

Kullanımı:  

değişken=eval('hesaplatılacak-fonksiyon-metni') 

 

Örnek: Kullanıcının girdiği bir x sayısının,  istediği fonksiyon altındaki görüntüsünü (değerini) hesaplatan bir 
program yazalım. 

 

Çözüm: 

clc;x=input('Sayıyı gir :'); 

y=input('Fonksiyonu gir  f(x)=','s');y=eval(y); 

fprintf('f(%d) = %d',x,y); 

Örnek: x değerleri -5 ile 15 aralığında, 0.1 er artışla tanımlanan sayı aralığında olan, kullanıcının istediği bir 
fonksiyonun grafiğini çizdiren  bir program yazalım. 

 

Çözüm: 

x=[-5:0.1:10]; 

ifade=input('Fonksiyonu gir  f(x)=','s'); 

y=eval(ifade); 

plot(x,y); 
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PPROBLEMLER VE BİLGİSAYAR DESTEĞİNDE ÇÖZÜMLERİ 
 
 Örneğin; “rakamlarının küpleri toplamı, sayı değerine eşit olan üç basamaklı sayı var mıdır, varsa 
hangileridir?” sorusunu çözmeye çalışalım: 
 

Üç basamaklı sayımız abc olsun, bizden istenen a3
 +b3

 +c3
 =100a+10b+c eşitliğini sağlayan sayıları bulmak. 

Başka bir deyimle üçüncü dereceden üç bilinmeyenli bir denklemi çözmek! Bu ise kolay bir iş değil, ben pes 
ediyorum, denklemi çözecek birisi varsa  takdir ve tebriklerimi sunarım. 
 
Ama bu noktada bana bilgisayardan destek almama izin verirseniz problemi belki çözebilirim: 
 
1. Yol: Mesela GWBASIC adlı 1980 li yıllarında popüler bir programlama dilinde problemi çözelim. 
(GWBASIC programlama dili ile ilgili detaylı açıklamalar sayfa (GW)…  de. 
 
Programın kodlarını  aşağıda verdim. 
 

  
 
Bu kodların altına RUN yazıp (Enter) tuşuna bastığımızda aranan sayıların listelendiğini görürürüz. 
 

 
 
 
Demek ki probleme uyan dört tane sayı varmış. 

(GWBASIC programlama dili ile yazılmış kodlar dikkat ederseniz, İngilizce konuşma diline çok yakın 
olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Lütfen neler olduğunu anlamaya çalışın… 

 
 
 
 

 
2. Yol: Örneğin, Python programlama dilinde problemi çözelim. 
(Python  programlama dili ile ilgili detaylı açıklamalar sayfa (Python… ) de. 
 
Programın kodlarını  aşağıda verdim. 
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Bu kodları da çalıştırdığımızda ekranda aşağıdaki sayılar görünür. 

 
 
 
Görüldüğü gibi bu problemi üç farklı programlama diliyle kolayca çözebildik. 
 
-Başka bir örnek:  

 2x
  - x2

  = 0  denkleminin kaç tane reel kökü vardır ? 
 
Çözüm:  

Bu denklemi düzenlersek;  2x
  =x2

  olur. Basit bir 

denemeyle x=2 ve x=4 ün denklemi sağladığı görülür. 
Yani çözüm kümesi {2,4} müş… Demek ki denklemin iki 
tane kökü varmış! Aaaa ne kadar basitmiş? 
 
Pekiii, bu doğru bir laf mı? Bakalım doğru mu, eğri mi? 
Şimdi gerçeklerle karşılaşma zamanı! 
Peki gerçeği nasıl bulabiliriz?  
Geogebrayı açalım,  
Giriş bölümüne f(x)=2^x yazıp (Enter) tuşuna basarak 

f(x)=2x
  fonksiyonunun ve 

g(x)= x2
   yazıp (Enter) tuşuna basarak g(x)= x2

   
fonksiyonunun grafiklerini çizdirelim….  
İki grafiğin kesişim noktalarını bulalım…  
Bakın bakalım, iki fonksiyon  kaç noktada kesişiyor? 
Gerçekte sorulan denklemin kaç kökü varmış?  
 
Sanki “3 tane” dediğinizi duyar gibi oldum! ))): 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Alın size, başka benzer bir örnek daha, ama bu sefer 
tongaya düşmeyin haaa!:  

 2x
  - (x2

  -2)2 = 0  denkleminin kaç tane reel kökü vardır 
? 
 
Çözüm: 
Eeee ne var bunda? Bir önceki soruda olduğu gibi işlemler 
yaparız. Açarız Geogebrayı,  yazarız Giriş bölümüne 
f(x)=2^x  basarız (Enter) tuşuna, aynı biçimde yazarız yine 
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Giriş bölümüne g(x)=(x^2-2)^2 basarız (Enter) tuşuna, gelen grafikten 4 noktada kesiştiğini görürüz ve 
gururla deriz ki “4 tane kökü varmış”.  
 
Demek ki denklemin 4 tane kökü varmış! Aaaa ne kadar basitmiş? 
 
Pekiii, bu da doğru bir laf mı? Bakalım doğru mu, eğri mi?  
Şimdi yine gerçeklerle karşılaşma zamanı!  
 
Probleme sadece çıplak gözle değil, bir de “mantık gözüyle” bakalım. 
Grafiğe baktığımızda, iki fonksiyonun  kesişim noktaları 4 tane görünüyor ama f(x) fonksiyonu tabanı 1 den 
büyük üstel fonksiyon, g(x) ise (4. dereceden) bir polinom fonksiyonu… 
 
Yeteri kadar büyük x reel sayıları için üstel fonksiyonun alacağı değerler,  polinom fonksiyonun alacağı 
değerlerden daha büyüktür! Bunun da anlamı f(x) fonksiyonu ile g(x) fonksiyonu bir daha kesişir…  
 
O halde denklemin 2 den büyük bir kökü daha 
vardır! O halde 4+1 ne eder?  
Sanki “5 tane” dediğinizi duyar gibi oldum! ))): 
 
İsterseniz o kökü de yaklaşık olarak bulalım! 
 
Bunu grafikte görebiliriz ama bunun için grafiği daha 
geniş çerçeveden bakmak gerekir. Fakat noktanın 
ordinatı çok büyük olacağından, elle grafiği 
kaydırarak bulmak çok zor olacaktır. 
 
O zaman biz de komutla yaparız; karışıklık olmasın 
diye kesişim noktalarını silelim ve Giriş satırına şu 
komutu verelim; kesiştir[f,g,-2,20]   
Anlamı f ve g işlevlerini (fonksiyonlarının grafiklerini)  
[-2, 20] aralığındaki kesişim noktalarını bul! 
 
Bu komutu verdiğimizde grafikte görüldüğü gibi 
gerçekler önümüze serilir…! 
 
Demek ki kayıp 5. kök yaklaşık olarak 15.964 müş, 
ordinat değeri ise 63939.572 imiş… 
Vayyy be! Bilgisayar olmasaymış ”5.  kayıp kökü” 
gerçekten “kaybedecek”mişiz… 
 
 Aslında Geogebra’da 
f(x)=2^x-(x^2-2)^2 tanımlayıp grafiğini 
çizdirseydik yan taraftaki grafikten  
anlaşılacağı gibi denklemin 5 tane 
kökünün olduğunu görebilirdik…! 
 
 
 

 

 

 

 
Örnek:  
Yakıt Problemi 
Eski model arabamızın yakıt göstergesi bozuk. Yakıt deposu yatık silindir biçiminde olan arabamızın, depo 
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kapağından daldırılan bir çubuğun ıslanan kısmı cm olarak bilindiğinde, içindeki yakıt miktarını litre olarak 
bilmek istiyoruz. Çünkü gidip döneceğimiz  yerler  ormanlık bir arazi. Onun için  yakıt miktarını bilmek bizim 
için çok önemli… Ne olur bize yardım edin ! 
 
Not 1: Yakıt deposunun yarıçapı 25 cm, yüksekliği 75 cm ve depoya daldırdığımız çubuğun ıslanan  kısmı 14 
cm. 
 
Not 2: Acaba bu depoya göre her bir cm için yakıt miktarını litre olarak gösteren bir çizelge yaparsanız çok 
memnun kalırız. 
 
Not 3: Hatta bu problemi genelleştirerek benzer durumda olan başkalarına da yardımcı olabilir misiniz? 
 

Çözüm 1:  (Geogebra Programıyla) 
Aşağıda şekilde görüldüğü gibi deponun taban dairesindeki GAF bölümünün alanı ile h yüksekliğinin çarpımı 
istenen hacmi verecektir.  
 
Buradaki problem Alan(GAF) ı hesaplayabilmektir. 
             
Alan(GAF) = Alan(OGAF) – Alan(GOF)  

m(GOF) =  olsun . Buna göre ;     Alan(GAF) = Alan(OGAF) – Alan(GOF) = 
r2   
360  - 

r2  sin 
2    

= 
r2  
2   (  

180 - sin  )    

 
 

Şekilden;  cos /2 = IOEI
r   = r-xr    den  derece olarak açı değeri   = arccos( r-xr   ).360

  olur. 

Buna göre aranan hacim;  V= 
r2  
2   (  

180 - sin  ) .h     formülüyle bulunur. 

 
 
 
Yukarıda ilgili Geogebra dosyasının bir ekran görüntüsü  verilmiştir.  
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Çözüm 2:  (Excel  Programıyla) 
 
Excel programını açalım. Şekilde görüldüğü gibi başlıkları yazalım. 

 
 
Önce H2 hücresine Deponun yarıçap değerini (örneğin 25), I2 hücresine depo uzunluk değerini (örneğin 75) 
ve A2 hücresine 1 yazalım. B2 hücresine (H2 deki yarıçap değerini almak için )   =$H$2  yazalım. Benzer 
şekilde C2 hücresine (I2 deki uzunluk)  değerini almak için )   =$I$2  yazalım. 
Şimdi A3hücresine çubuğunun ıslanan kısmı için 1 yazalım.D2 hücresine =(B2-A2)/B2 formülünü ve E2 
hücresine de =ACOS(D2)*360/Pİ() formülünü yazalım. F2 hücresine de;  
=B2^2*C2/2*(Pİ()*E2/180-SİN(E2*Pİ()/180)) /1000  yazalım. Ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 
 
Burada yarıçapı 25 cm, uzunluğu 75 cm olan yatık silindirde 1 cm yüksekliğindeki yakıtın hacmi 0,702849 
litre imiş. 
 

.  
 
Şimdi de A2 ile F2 arası hücreleri işaretleyip, işaretli kısmın sağ alt köşesindeki kare biçimindeki noktadan 
tutup aşağı doğru x değerini 50 olana kadar çekelim. Sonra D, E, F sütunlarındaki sayıların ondalık 
değerlerini 3 basamak olacak biçimde ayarlayalım. Son durum aşağıdaki gibi olur.  
İşte aradığımız çizelge de buydu! 
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Örnek:  
Collate Tahmini : “1 den  büyük bir n doğal sayısı, çiftse 2 ye bölelim,  tekse 3 katının bir fazlasını  2 ye 
bölelim ve bulunan sayıya aynı işlemleri uygulayalım. Sonlu sayıda işlemden  sonra 1 elde edilir." 
 
Örneğin;  6 sayısı için  Collate algoritmasını  uygulayalım; 
6>--> 3 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1  
Görüldüğü gibi 8 adımda 1 e ulaşıldı. 
 
Örneğin;  100 sayısı için  Collate algoritmasını  uygulayalım; 
100 >--> 50 >--> 25 >--> 76 >--> 38 >--> 19 >--> 58 >--> 29 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 11 >--> 34 >--> 17 
>--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

100 sayısına uygulanan algoritma 25 adımda 1 e ulaştı. 
 
Peki 2017 sayısına Collate algoritmasını uyguladığımızda kaç adımda 1 e ulaşırız?. 
 
Çözüm: 
Bu problemin çözümü için bir programlama dilinden faydalanabiliriz. 
Örneğin; Python programlama dili kullanarak, girilen bir doğal sayının Collate tahminine uyan adım sayısını 
bulalım. 
 
Python programlama dili kodları aşağıdadır. 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 

print "Bu program n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 
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n1=input("1 den buyuk bir tamsayı giriniz!");s1=n1 
n2=input("%d den buyuk bir tamsayı giriniz!"%n1); 
s2=n2 
n=n1-1 

while n<n2: 
    n=n+1 
    s=0 
    sayi=n 
    print n,">-->", 

    while sayi>1: 
        if sayi%2==0: 
            sayi=sayi/2;print sayi,">-->",;s=s+1 
        elif sayi%2<>0: 
            sayi=3*sayi+1;print sayi,">-->",;s=s+1 
        print 
        print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(n,s) 
 
Bu programı çalıştırıp 2017 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı elde ederiz: 
 
Python 2.7.12 (v2.7.12:d33e0cf91556, Jun 27 2016, 15:19:22) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32 
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information. 
>>>  
================== RESTART: G:\Python27\collate-problemi.py ================== 

Bu program n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir. 

1 den buyuk bir tamsayı giriniz! 2017 

2017 >--> 6052 >--> 3026 >--> 1513 >--> 4540 >--> 2270 >--> 1135 >--> 3406 >--> 1703 >--> 5110 >--> 
2555 >--> 7666 >--> 3833 >--> 11500 >--> 5750 >--> 2875 >--> 8626 >--> 4313 >--> 12940 >--> 6470 >--> 
3235 >--> 9706 >--> 4853 >--> 14560 >--> 7280 >--> 3640 >--> 1820 >--> 910 >--> 455 >--> 1366 >--> 683 
>--> 2050 >--> 1025 >--> 3076 >--> 1538 >--> 769 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 
433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 >--> 976 >--> 488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 
23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 53 >--> 160 >--> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--
> 2 >--> 1 >--> 

2017 sayısına uygulanan algoritma 68 adımda 1 e ulastı 
>>> 
 
Görüldüğü gibi 2017 için 68 adım işlem gerekti. 
 
Pekiiii, belirli bir aralıktaki doğal sayılara uyan Collate adım sayılarını merak edersek, şöyle bir program 
yazabiliriz: 
 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 
print "Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 
2 ye bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 

print "Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir." 
 
bas=input("Tarama kactan baslasin?") 
son=input("... kaca kadar olsun?") 
n=bas-1 
while n<son: 
    print 
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    n=n+1 
    s=0 
    sayi=n;m=n 
    print m,">-->", 
    while m>1: 
        if m%2==0: 
            m=m/2;print m,">-->",;s=s+1 
        elif m%2<>0: 
            m=3*m+1;print m,">-->",;s=s+1 
    print;print 
    print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(sayi,s) 
 
Bu programı çalıştırıp, alt sınır aralığını 10000, üst sınır aralığını 10003 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı elde 
ederiz: 
=========== RESTART: G:\Python27\collate-problemi-bir-aralikta.py =========== 

Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 2 ye 
bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir. 

Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir. 

Tarama kactan baslasin?10000 

... kaca kadar olsun?10003 

 

10000 >--> 5000 >--> 2500 >--> 1250 >--> 625 >--> 1876 >--> 938 >--> 469 >--> 1408 >--> 704 >--> 352 >--
> 176 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 11 >--> 34 >--> 17 >--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 
>--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10000 sayısına uygulanan algoritma 29 adımda 1 e ulastı 

10001 >--> 30004 >--> 15002 >--> 7501 >--> 22504 >--> 11252 >--> 5626 >--> 2813 >--> 8440 >--> 4220 >--
> 2110 >--> 1055 >--> 3166 >--> 1583 >--> 4750 >--> 2375 >--> 7126 >--> 3563 >--> 10690 >--> 5345 >--> 
16036 >--> 8018 >--> 4009 >--> 12028 >--> 6014 >--> 3007 >--> 9022 >--> 4511 >--> 13534 >--> 6767 >--> 
20302 >--> 10151 >--> 30454 >--> 15227 >--> 45682 >--> 22841 >--> 68524 >--> 34262 >--> 17131 >--> 
51394 >--> 25697 >--> 77092 >--> 38546 >--> 19273 >--> 57820 >--> 28910 >--> 14455 >--> 43366 >--> 
21683 >--> 65050 >--> 32525 >--> 97576 >--> 48788 >--> 24394 >--> 12197 >--> 36592 >--> 18296 >--> 
9148 >--> 4574 >--> 2287 >--> 6862 >--> 3431 >--> 10294 >--> 5147 >--> 15442 >--> 7721 >--> 23164 >--> 
11582 >--> 5791 >--> 17374 >--> 8687 >--> 26062 >--> 13031 >--> 39094 >--> 19547 >--> 58642 >--> 
29321 >--> 87964 >--> 43982 >--> 21991 >--> 65974 >--> 32987 >--> 98962 >--> 49481 >--> 148444 >--> 
74222 >--> 37111 >--> 111334 >--> 55667 >--> 167002 >--> 83501 >--> 250504 >--> 125252 >--> 62626 >--
> 31313 >--> 93940 >--> 46970 >--> 23485 >--> 70456 >--> 35228 >--> 17614 >--> 8807 >--> 26422 >--> 
13211 >--> 39634 >--> 19817 >--> 59452 >--> 29726 >--> 14863 >--> 44590 >--> 22295 >--> 66886 >--> 
33443 >--> 100330 >--> 50165 >--> 150496 >--> 75248 >--> 37624 >--> 18812 >--> 9406 >--> 4703 >--> 
14110 >--> 7055 >--> 21166 >--> 10583 >--> 31750 >--> 15875 >--> 47626 >--> 23813 >--> 71440 >--> 
35720 >--> 17860 >--> 8930 >--> 4465 >--> 13396 >--> 6698 >--> 3349 >--> 10048 >--> 5024 >--> 2512 >--> 
1256 >--> 628 >--> 314 >--> 157 >--> 472 >--> 236 >--> 118 >--> 59 >--> 178 >--> 89 >--> 268 >--> 134 >--> 
67 >--> 202 >--> 101 >--> 304 >--> 152 >--> 76 >--> 38 >--> 19 >--> 58 >--> 29 >--> 88 >--> 44 >--> 22 >--> 
11 >--> 34 >--> 17 >--> 52 >--> 26 >--> 13 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 
>--> 

10001 sayısına uygulanan algoritma 179 adımda 1 e ulastı 

10002 >--> 5001 >--> 15004 >--> 7502 >--> 3751 >--> 11254 >--> 5627 >--> 16882 >--> 8441 >--> 25324 >--
> 12662 >--> 6331 >--> 18994 >--> 9497 >--> 28492 >--> 14246 >--> 7123 >--> 21370 >--> 10685 >--> 
32056 >--> 16028 >--> 8014 >--> 4007 >--> 12022 >--> 6011 >--> 18034 >--> 9017 >--> 27052 >--> 13526 
>--> 6763 >--> 20290 >--> 10145 >--> 30436 >--> 15218 >--> 7609 >--> 22828 >--> 11414 >--> 5707 >--> 
17122 >--> 8561 >--> 25684 >--> 12842 >--> 6421 >--> 19264 >--> 9632 >--> 4816 >--> 2408 >--> 1204 >--> 
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602 >--> 301 >--> 904 >--> 452 >--> 226 >--> 113 >--> 340 >--> 170 >--> 85 >--> 256 >--> 128 >--> 64 >--> 
32 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10002 sayısına uygulanan algoritma 65 adımda 1 e ulastı 

10003 >--> 30010 >--> 15005 >--> 45016 >--> 22508 >--> 11254 >--> 5627 >--> 16882 >--> 8441 >--> 
25324 >--> 12662 >--> 6331 >--> 18994 >--> 9497 >--> 28492 >--> 14246 >--> 7123 >--> 21370 >--> 10685 
>--> 32056 >--> 16028 >--> 8014 >--> 4007 >--> 12022 >--> 6011 >--> 18034 >--> 9017 >--> 27052 >--> 
13526 >--> 6763 >--> 20290 >--> 10145 >--> 30436 >--> 15218 >--> 7609 >--> 22828 >--> 11414 >--> 5707 
>--> 17122 >--> 8561 >--> 25684 >--> 12842 >--> 6421 >--> 19264 >--> 9632 >--> 4816 >--> 2408 >--> 1204 
>--> 602 >--> 301 >--> 904 >--> 452 >--> 226 >--> 113 >--> 340 >--> 170 >--> 85 >--> 256 >--> 128 >--> 64 
>--> 32 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

10003 sayısına uygulanan algoritma 65 adımda 1 e ulastı 

>>> 
 
Son olarak ta, belli bir aralıktaki sayılardan Collate adım sayısı en az ve en çok olanı buldurmak isteyelim; 
bunun içi şöyle bir program yazabiliriz: 
 
#-*- coding: cp1254 -*- 

print "Collate Tahmini:  n 1 den buyuk bir dogal sayi, çiftse 2 ye bolunur, tekse 3 katının bir fazlası bulunur ve 
2 ye bolunur. Sonlu sayıda islemden  sonra 1 elde edilir." 

print "Bu program girilen iki doğal sayi arasindaki tum sayilarin Collate Tahminine uyan basamak sayilarini 
bulmaya yoneliktir. istenirse probleme uyan adimlar da izlenebilir." 
bas=input("Tarama kactan baslasin?") 
son=input("... kaca kadar olsun?") 
eb=1;ek=10000;ebsayi=1;eksayi=1 
n=bas-1 
while n<son: 
    print 
    n=n+1 
 
 
    s=0 
    sayi=n;m=n 
    print m,">-->", 
    while m>1: 
        if m%2==0: 
            m=m/2;print m,">-->",;s=s+1 
        elif m%2<>0: 
            m=3*m+1;print m,">-->",;s=s+1 
    if eb<s: 
        eb=s;ebsayi=sayi 
    elif ek>s: 
        ek=s;eksayi=sayi 
    print;print 
    print "%d sayısına uygulanan algoritma %d adımda 1 e ulastı"%(sayi,s) 
print 
 
print "%d ile %d arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en buyuk olani %d, adim sayisi %d 
"%(bas,son,ebsayi,eb) 
print "%d ile %d arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en kucuk olani %d, adim sayisi %d 
"%(bas,son,eksayi,ek) 

Bu programı çalıştırıp, alt sınır değerini  999999, üst sınır değerini 1000010 girdiğimizde aşağıdaki çıktıyı 
elde ederiz: 
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999999 >--> 2999998 >--> 1499999 >--> 4499998 >--> 2249999 >--> 6749998 >--> 3374999 >--> 10124998 
>--> 5062499 >--> 15187498 >--> 7593749 >--> 22781248 >--> 11390624 >--> 5695312 >--> 2847656 >--> 
1423828 >--> 711914 >--> 355957 >--> 1067872 >--> 533936 >--> 266968 >--> 133484 >--> 66742 >--> 
33371 >--> 100114 >--> 50057 >--> 150172 >--> 75086 >--> 37543 >--> 112630 >--> 56315 >--> 168946 >--
> 84473 >--> 253420 >--> 126710 >--> 63355 >--> 190066 >--> 95033 >--> 285100 >--> 142550 >--> 71275 
>--> 213826 >--> 106913 >--> 320740 >--> 160370 >--> 80185 >--> 240556 >--> 120278 >--> 60139 >--> 
180418 >--> 90209 >--> 270628 >--> 135314 >--> 67657 >--> 202972 >--> 101486 >--> 50743 >--> 152230 
>--> 76115 >--> 228346 >--> 114173 >--> 342520 >--> 171260 >--> 85630 >--> 42815 >--> 128446 >--> 
64223 >--> 192670 >--> 96335 >--> 289006 >--> 144503 >--> 433510 >--> 216755 >--> 650266 >--> 325133 
>--> 975400 >--> 487700 >--> 243850 >--> 121925 >--> 365776 >--> 182888 >--> 91444 >--> 45722 >--> 
22861 >--> 68584 >--> 34292 >--> 17146 >--> 8573 >--> 25720 >--> 12860 >--> 6430 >--> 3215 >--> 9646 
>--> 4823 >--> 14470 >--> 7235 >--> 21706 >--> 10853 >--> 32560 >--> 16280 >--> 8140 >--> 4070 >--> 
2035 >--> 6106 >--> 3053 >--> 9160 >--> 4580 >--> 2290 >--> 1145 >--> 3436 >--> 1718 >--> 859 >--> 2578 
>--> 1289 >--> 3868 >--> 1934 >--> 967 >--> 2902 >--> 1451 >--> 4354 >--> 2177 >--> 6532 >--> 3266 >--> 
1633 >--> 4900 >--> 2450 >--> 1225 >--> 3676 >--> 1838 >--> 919 >--> 2758 >--> 1379 >--> 4138 >--> 2069 
>--> 6208 >--> 3104 >--> 1552 >--> 776 >--> 388 >--> 194 >--> 97 >--> 292 >--> 146 >--> 73 >--> 220 >--> 
110 >--> 55 >--> 166 >--> 83 >--> 250 >--> 125 >--> 376 >--> 188 >--> 94 >--> 47 >--> 142 >--> 71 >--> 214 
>--> 107 >--> 322 >--> 161 >--> 484 >--> 242 >--> 121 >--> 364 >--> 182 >--> 91 >--> 274 >--> 137 >--> 412 
>--> 206 >--> 103 >--> 310 >--> 155 >--> 466 >--> 233 >--> 700 >--> 350 >--> 175 >--> 526 >--> 263 >--> 
790 >--> 395 >--> 1186 >--> 593 >--> 1780 >--> 890 >--> 445 >--> 1336 >--> 668 >--> 334 >--> 167 >--> 502 
>--> 251 >--> 754 >--> 377 >--> 1132 >--> 566 >--> 283 >--> 850 >--> 425 >--> 1276 >--> 638 >--> 319 >--> 
958 >--> 479 >--> 1438 >--> 719 >--> 2158 >--> 1079 >--> 3238 >--> 1619 >--> 4858 >--> 2429 >--> 7288 >-
-> 3644 >--> 1822 >--> 911 >--> 2734 >--> 1367 >--> 4102 >--> 2051 >--> 6154 >--> 3077 >--> 9232 >--> 
4616 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 >--> 976 >--> 
488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 53 >--> 160 >--
> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 
999999 sayısına uygulanan algoritma 258 adımda 1 e ulastı 

1000000 >--> 500000 >--> 250000 >--> 125000 >--> 62500 >--> 31250 >--> 15625 >--> 46876 >--> 23438 >-
-> 11719 >--> 35158 >--> 17579 >--> 52738 >--> 26369 >--> 79108 >--> 39554 >--> 19777 >--> 59332 >--> 
29666 >--> 14833 >--> 44500 >--> 22250 >--> 11125 >--> 33376 >--> 16688 >--> 8344 >--> 4172 >--> 2086 
>--> 1043 >--> 3130 >--> 1565 >--> 4696 >--> 2348 >--> 1174 >--> 587 >--> 1762 >--> 881 >--> 2644 >--> 
1322 >--> 661 >--> 1984 >--> 992 >--> 496 >--> 248 >--> 124 >--> 62 >--> 31 >--> 94 >--> 47 >--> 142 >--> 
71 >--> 214 >--> 107 >--> 322 >--> 161 >--> 484 >--> 242 >--> 121 >--> 364 >--> 182 >--> 91 >--> 274 >--> 
137 >--> 412 >--> 206 >--> 103 >--> 310 >--> 155 >--> 466 >--> 233 >--> 700 >--> 350 >--> 175 >--> 526 >--
> 263 >--> 790 >--> 395 >--> 1186 >--> 593 >--> 1780 >--> 890 >--> 445 >--> 1336 >--> 668 >--> 334 >--> 
167 >--> 502 >--> 251 >--> 754 >--> 377 >--> 1132 >--> 566 >--> 283 >--> 850 >--> 425 >--> 1276 >--> 638 
>--> 319 >--> 958 >--> 479 >--> 1438 >--> 719 >--> 2158 >--> 1079 >--> 3238 >--> 1619 >--> 4858 >--> 
2429 >--> 7288 >--> 3644 >--> 1822 >--> 911 >--> 2734 >--> 1367 >--> 4102 >--> 2051 >--> 6154 >--> 3077 
>--> 9232 >--> 4616 >--> 2308 >--> 1154 >--> 577 >--> 1732 >--> 866 >--> 433 >--> 1300 >--> 650 >--> 325 
>--> 976 >--> 488 >--> 244 >--> 122 >--> 61 >--> 184 >--> 92 >--> 46 >--> 23 >--> 70 >--> 35 >--> 106 >--> 
53 >--> 160 >--> 80 >--> 40 >--> 20 >--> 10 >--> 5 >--> 16 >--> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

1000000 sayısına uygulanan algoritma 152 adımda 1 e ulastı 
… 
… 
… 

1000010 >--> 500005 >--> 1500016 >--> 750008 >--> 375004 >--> 187502 >--> 93751 >--> 281254 >--> 
140627 >--> 421882 >--> 210941 >--> 632824 >--> 316412 >--> 158206 >--> 79103 >--> 237310 >--> 
118655 >--> 355966 >--> 177983 >--> 533950 >--> 266975 >--> 800926 >--> 400463 >--> 1201390 >--> 
600695 >--> 1802086 >--> 901043 >--> 2703130 >--> 1351565 >--> 4054696 >--> 2027348 >--> 1013674 >-
-> 506837 >--> 1520512 >--> 760256 >--> 380128 >--> 190064 >--> 95032 >--> 47516 >--> 23758 >--> 
11879 >--> 35638 >--> 17819 >--> 53458 >--> 26729 >--> 80188 >--> 40094 >--> 20047 >--> 60142 >--> 
30071 >--> 90214 >--> 45107 >--> 135322 >--> 67661 >--> 202984 >--> 101492 >--> 50746 >--> 25373 >--> 
76120 >--> 38060 >--> 19030 >--> 9515 >--> 28546 >--> 14273 >--> 42820 >--> 21410 >--> 10705 >--> 
32116 >--> 16058 >--> 8029 >--> 24088 >--> 12044 >--> 6022 >--> 3011 >--> 9034 >--> 4517 >--> 13552 >--
> 6776 >--> 3388 >--> 1694 >--> 847 >--> 2542 >--> 1271 >--> 3814 >--> 1907 >--> 5722 >--> 2861 >--> 
8584 >--> 4292 >--> 2146 >--> 1073 >--> 3220 >--> 1610 >--> 805 >--> 2416 >--> 1208 >--> 604 >--> 302 >-



215 
 

-> 151 >--> 454 >--> 227 >--> 682 >--> 341 >--> 1024 >--> 512 >--> 256 >--> 128 >--> 64 >--> 32 >--> 16 >--
> 8 >--> 4 >--> 2 >--> 1 >--> 

1000010 sayısına uygulanan algoritma 113 adımda 1 e ulastı 
 
999999 ile 1000010 arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en buyuk olani 999999, adim sayisi 258  

999999 ile 1000010 arasindaki sayilar arasında Collate sayisi en kucuk olani 1000001, adim sayisi 113 
 
 
Ah Şu Asal Sayılar: 
 
Haydi şimdi de biraz  “asal sayılar” muhabbeti yapalım! 
Ortalama matematik bilgisi olan “ortaokul öğrencisi”ne, ”Asal sayı nedir?” diye sorulsa, “kendisinden ve 1 den 
başka böleni olmayan doğal sayılardır ” diye cevap verir.  
 
Ardından şu soru sorulsa; “1 sayısı asal mıdır?” dense, yukarıdaki tanımlamaya göre hem “evet” hem de 
“hayır” diyenlerin ikisine de “haklısın” denebilir. İşte böyle bir çelişkiye düşmemek için tanımlamanın bir 
yerine “1 den büyük …” ifadesi ilave edilmelidir. 
 
Peki asal sayı tanımlamasındaki pürüzü aştığımıza göre  haydi asal sayıları listeleyelim. 
Amannn ne var bunda sanki! diyenler olabilir… 
 
Örneğin ilk asal sayının 2, ikinci asal sayının 3, üçüncü asal sayının 5, … olduğunu söylemek çocuk 
oyuncağı… 
 
Peki 100 e kadar olan asal sayılar listesini yazalım dediğimizde; biraz muhakeme ederek bu listenin 
elemanlarını kolayca yazabiliriz: 
 
{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}  
Bu listede tam 25 tane asal sayı olduğunu görebiliriz. 
 
Peki girilen bir sayı asal mıdır değil midir sorusunu nasıl cevaplayabiliriz? Çok basit az önce ifade ettiğimiz 
asal sayı tanımına uyup uymadığını test ederiz.  
 
Örneğin 221 sayısının asal olup olmadığını bulmaya çalışalım. 
2 den başlayıp 220 ye kadar olan  sayıların 221 i bölüp bölmediğini denetleyebiliriz. Tam 219 tane işlem. 
 
Peki, daha az işlemle aynı denetlemeyi yapamaz mıyız? Neden olmasın, örneğin denetlemeleri yaparken 
neden 220 ye kadar yapıyoruz, yarısı olan 109 kadar yapmıyoruz? Çünkü 221 in yarısının ikinci bölümünde 
bir çarpanı olsa diğer çarpanı birinci bölümdedir. Yani böylece 2 ile 109 arasındaki sayılar 221 in bir çarpanı 
olup olmadığını denetlemeliyiz yani 108 tane işlemle denetlemeyi halledebiliriz. 
 
Peki, işlem sayısını daha da azaltamaz mıyız? Örneğin 221,  2 ye bölünmüyorsa 2 nin katları olan 6 ya, 8 e, 
10 a, 12 ye … bölünüp bölünmediğini araştırmaya ne gerek var?  Aynı şekilde 3 bölünmeyen 221 sayısı için 
3 ün katları olan 6 ya, 9 a, 12 ye, 15 e … bölünüp bölünmediğini araştırmaya ne gerek var ? Aynı ifadeleri 5, 
7, 11, … için kullanabiliriz. Yani 221 in sırayla 2 den itibaren tüm ardışık sayılara bölünüp bölünmediğini 
değil, sadece kendisinden küçük, yarısına kadar asal sayılara bölünüp bölünmediğini test etmek yeterli yani; 

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97,101,103,107,109} listesindeki asal 
sayılara bölünüp bölünmediğini test etmek yeter! Yani test işlemini 29 a indirdik! 
 
Peki daha, daha da azaltamaz mıyız..? Neden olmasın, biraz  daha saksıyı çalıştıralım! 
 
Denetlemeyi neden sayısının yarısına kadar yapalım; sayının kareköküne (daha doğrusu karekökünün tam 
değerine) kadar yapsak olmaz mı? Çünkü 221 in asal çarpanlarından birisi karekökünden büyükse diğer 
çarpanı da karekökünden küçük olmalıdır. Buna göre araştırma yapılacak asal sayılar listesinin en büyük 
elemanı  221 den küçük,  yani 15 ten küçük asal sayı , yani 13 tür. 
Yani denetleme listesi sadece {2,3,5,7,11,13} tür… Nereden nereye? 
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Peki 221 asal mıymış değil miymiş, zihinden araştıralım! 221, 2 ye bölünmez (çünkü son rakamı  çift değil), 3 
e bölünmez  (çünkü rakamlar toplamı 3 ün katı değil), 5 e bölünmez (çünkü son rakamı  5 in katı değil), 7 ye 
bölünmez (çünkü 1.1+3.2+2.2 = 11 sayısı 7 ye bölünmez),  11 e bölünmez (çünkü 1-2+2 = 1 sayısı 11 e 
bölünmez), fakaaaaat 221 sayısı 13 e bölünür; çünkü 221 = 13.17 dir. 
 
Vay  be bu kadar uğraşıdan sonra, nihayet 221 in asal sayı olmayıp “bileşik sayı” olduğunu anladık…  
 
İyi de mesela 2017 asal mı diye sorsalar… Veya 10 000 000 007 (On milyar yedi) asal mı diye sorsalar 
“napçaz beeeee!” 
 
Ne yapacağız, bir programlama dilinden yardım alacacağız! Örneğin Python’dan… 
Aşağıdaki kodlar yazalım… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder.") 
cevap="e" 
while cevap=="e": 
      sayi=input("Asallığı test edilecek sayı : ") 
      n=2 
      s=0 
      while n<=int(sayi**(1./2)): 
            if sayi%n==0: 
               s=s+1 
               carpan=n 
            n=n+1 
      if s==0: 
         print "%d sayısı asal sayıdır."%sayi 
      else: 
         print "%d sayısı asal değildir. Çünkü en azından %d = %d . %d "%(sayi,sayi,sayi/carpan,carpan)      
cevap=raw_input("Başka sayı test edilecek mi?") 
 
Veee,programı çalıştıralım. 
 
RESTART: G:\Python27\bir-dogal-sayinin-asal-olup-olmadigi-testi-degilse-en-kucuk-carpani-while.py Bu 
program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder. 
Asallığı test edilecek sayı : 2017 
2017 sayısı asal sayıdır. 
Başka sayı test edilecek mi?e 
Asallığı test edilecek sayı : 10000000007  
10000000007 sayısı asal değildir. Çünkü en azından 10000000007 = 189613 . 52739  
Başka sayı test edilecek mi?h 
 
Görüldüğü gibi 2017 sayısının asal fakat 10000000007 sayısının bileşik sayı olduğu anlaşılır. 
 
Pekiiii, bilgisayarın sabrını biraz daha büyük bir sayıyla test edelim. 98765432123456789 sayısının asallığını 
test edelim… 
 
RESTART: G:\Python27\bir-dogal-sayinin-asal-olup-olmadigi-testi-degilse-en-kucuk-carpani-while.py  
Bu program, girilen bir doğal sayının asal sayı olup olmadığını test eder. 
Asallığı test edilecek sayı : 98765432123456789 
 
(… Bilgisayar yaklaşık 15 dakika çalıştıktan sonra gelen görüntü şöyleydi;) 

98765432123456789 sayısı asal değildir. Çünkü en azından 98765432123456789 = 444444443 . 
222222223  

Başka sayı test edilecek mi?h 
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>>> 
 
Örnek: Girilen iki sayı arasındaki asal sayıların listesini veren bir program yazalım. 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
 
 
Örneğin 100 ile 200 arasındaki asal sayıların listesini isteyelim. 
Programı çalıştırarak aşağıdaki gibi sırayla 100 ve 200 sayılarını girelim. 
 
>>>  

 RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-while.py  

Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 100 

100 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 200 

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 

>>> 

Örneğin biraz abartalım 10 000 000 000 (10 milyar) ile 10 000 000 500 (10 milyar 500) arasındaki  asal 
sayıların listesini isteyelim. 
 
Programı çalıştırarak aşağıdaki gibi sırayla 10000000000  ve 10000000500 sayılarını girelim. 
 
RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-while.py  

Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 10000000000 

10000000000 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 10000000500 

10000000019 10000000033 10000000061 10000000069 10000000097 10000000103 10000000121 
10000000141 10000000147 10000000207 10000000259 10000000277 10000000279 10000000319 
10000000343 10000000391 10000000403 10000000469 

>>> 
yani girdiğimiz aralıkta 18 toplam  tane asal sayı varmış. Vayyy be! 
 
Örnek: Peki girilen iki sayı arasındaki asal sayıların listesini ekrana geldi, gördük, okuduk. Bu sayıların 
listesini sakin sakin incelemek, belki de dağılımı hakkında bilgi sahibi olmak veya mesela her 100 erli 
periyotlarda kaçar tane asal sayı olduğunu araştırmak vs. için bir dosyaya yazdıramaz mıyız? 
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 Çözüm: 
Neden olmasın demin kullandığımız programa bulunan asal sayıları, dosyaya yazım için bir iki satır daha 
ilave edeceğiz; o kadar! Programın tamamı aşağıda… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 

kayit=open("asalsayilar_"+str(ilk)+"_"+str(son)+".txt","w") 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
    kayit.write("%d  "%ilk) 

while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
        kayit.write("%d   "%i), 
kayit.close()            
 
 
Bu programı çalıştırıp ta ilk ve son sayılar yerine 2 ve 1000 yazarsak, 2 ile 1000 arasındaki asal sayılar hem 
de asalsayilar_2_1000.txt dosyasına kaydedilir. 
 
Programın ekran çıktısı aşağıdaki gibi olur; 
 
RESTART: G:\Python27\iki-dogal-sayi-arasindaki-asal-sayilarin-tumunu-listeleyen-ve-
ilk_son_asal.txt_dosyasina_yazar_while.py  

Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar. 

1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : 2 

2 sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : 1000 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 
139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 
271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 
421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 
577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 
733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 
887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 

>>> 
 
Not 1)  Program dosyasının bulunduğu klasörü  incelersek asalsayilar_2_1000.txt dosyasının 
oluşturulduğunu görürüz. Bir metin editörü programıyla içini görüntülersek (mesela Notdefteri veya Notepad 
gibi) yine yukarıdakinin benzeri bir görüntüyle karşılaşırız. 
 
2  3  5  7  11  13  17  19  23  29  31  37  41  43  47  53  59  61  67  71  73  79  83  89  97  101  103  107  109  
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113  127  131  137  139  149  151  157  163  167  173  179  181  191  193  197  199  211  223  227  229  
233  239  241  251  257  263  269  271  277  281  283  293  307  311  313  317  331  337  347  349  353  
359  367  373  379  383  389  397  401  409  419  421  431  433  439  443  449  457  461  463  467  479  
487  491  499  503  509  521  523  541  547  557  563  569  571  577  587  593  599  601  607  613  617  
619  631  641  643  647  653  659  661  673  677  683  691  701  709  719  727  733  739  743  751  757  
761  769  773  787  797  809  811  821  823  827  829  839  853  857  859  863  877  881  883  887  907  
911  919  929  937  941  947  953  967  971  977  983  991  997 
 
Not 2)   Asal sayıları dosyaya yan-yana değil de alt alta yazdırmak  istersek 
 
 kayit.write("%d  "%ilk) ve kayit.write("%d   "%i) ve  yerine  sırasıyla  kayit.write("%d \n"%ilk)  ve 
kayit.write("%d \n"%i)  yazmalıyız. 
 
Not 3)   Bu programla elde edilen 2 ile 10 milyon arasındaki dosyanın baştan  ve sondan  bazı asal sayıları 
aşağıda gösterilmiştir. 
  
2  3  5  7  11  13  17 … 9999907  9999929  9999931  9999937  9999943  9999971  9999973  9999991 
 
Not 4)   Bu dosyayı kullanarak bazı problemleri bilgisayar desteğinde çözümleyebiliriz. 
Mesela; 
a) n girildiğinde, n. asal sayı kaçtır? 
b) n girildiğinde, n den küçük ya da eşit n e en yakın  asal sayı kaçtır? 
c) m ve n girildiğinde m ile n arasındaki asal sayılar nelerdir ve kaç tanedir? 
d)  m ve n girildiğinde m ile n arasındaki ikiz asal sayı çiftleri nelerdir ve kaç tanedir? 
e) m ve n girildiğinde m ile n arasında istenen p periyodunda kaçar tane asal sayı  vardır?  
(Mesela 2 ile 100.000 arasında 100 er 100 er aralıklarda kaçar tane asal sayı vardır, böylece 100 erli 
periyotlardaki asal sayı sıklığında nasıl bir ilişki var? Ya da var mı, yok mu?)  
 
Bu ve buna benzer sorular çoğaltılabilir… 
 
İsterseniz bu  problemleri bilgisayar desteğinde çözelim. Ya da bilgisayar sosuyla problemleri lezzetli hale 
getirelim :) 
 
Örnek: n girildiğinde, n. asal sayı kaçtır? 
(Not: Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu, asal-
sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal 
sayı kaç? sorularına cevap verir.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir elemani olmasi saglaniyor. 
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%len(liste)) 

for i,j in enumerate(liste): # liste icinde n. sayi bulunuyor. 
        if n==i+1: 
            print("Baştan %d. asal sayı %d sayısıdır..."%(n,int(j))) #n. asal sayi ekrana yazdiriliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
 
 
İşte program bu kadar! Haydi deneyelim bakalım programımız doğru çalışıyor mu? 
 
=========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 
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Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 5 
Baştan 5. asal sayı 11 sayısıdır... 
>>> 

Gerçekten de 5. asal sayı 11 dir. 
 
Haydi bir deneme daha! 
 
========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 

Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 25 
Baştan 25. asal sayı 97 sayısıdır... 

>>> 
Gerçekten de 25. asal sayı 97 dir. 
 
Haydi bir deneme daha! 
=========== RESTART: G:/Python27/n-ninci-asal-sayi-kac-dosyadan.py =========== 

Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında kaç asal sayı var ve baştan n. asal sayı 
kaç? sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 664579 arasında bir sayı giriniz : 2017 

Baştan 2017. asal sayı 17539 sayısıdır... 

>>> 
İnanmazsanız sayın bakalım  2017. asal sayı  17539 mu değil mi? 
 
 
Örnek:  n girildiğinde, n den küçük ya da eşit n e en yakın  asal sayı kaçtır? 
(Örneğin n 13 girildiğinde 13, n 40 girildiğinde 37, n 100 girildiğinde 97 sonucunu elde etmeliyiz!) 
 
Çözüm:   
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve 
baştan kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() # dosyayla isimiz bittiginden kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1]))# girilebilecek sayi araligi belirleniyor. 
yedek=[]#yedek adli bos bir liste tanimlaniyor. 
for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if n>=int(j): 
        yedek.append(int(j))# probleme uyan n den kucuk tum asal sayilar yedek listesine aktariliyor. 
    else: #uymayanlar es geciliyor 
        pass 
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print("%d sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı %d sayısıdır..."%(n,yedek[len(yedek)-1]))# listenin 
en son elemani aradigimiz sayi ekrana yazdirilior. 
 
Hadi programımızı çalıştıralım; aşağıda birkaç deneme sonucunu görelim… 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 10 
10 sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı 7 sayısıdır... 
>>> 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 2017 
2017 sayısından kucuk ya da esit en yakın asal sayı 2017 sayısıdır... 
>>> 
 
 
=== RESTART: G:\Python27\n-e-en-yakin-asal-sayi-kac-ve-kacinci-dosyadan.py === 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, n e en yakın asal sayı kaçtır ve baştan 
kaçıncı sayıdır? Sorularına cevap verir. 
asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 

2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 9999990 
9999990 sayısına en yakın asal sayı 9999973 sayısıdır... 

>>> 
 
Örnek: m ve n girildiğinde m ile n arasındaki asal sayılar nelerdir ve kaç tanedir?  
(Not: Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
Çözüm: 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal 
sayıları ekrana listeler.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1])) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,int(liste[len(liste)-1]))) 
s=0 

for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if (m<=int(j))&(n>=int(j)): 
        print int(j),;s=s+1# probleme uyan tum asal sayilar ekrana yazdiriliyor. 
print("\n%d ile %d arasında tam %d tane asal sayı var!"%(m,n,s)) 

Haydi programı çalıştıralım ve mesela 100 ile 1000 arasındaki asal sayıları yazdıralım ve kaç tane olduğunu 
görelim. 
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====== RESTART: G:/Python27/m-ve-n-arasindaki-asal-sayilar-dosyadan.py ====== 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal sayıları 
ekrana listeler. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 100 
100 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 1000 

101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 
229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 
373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 
521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 
673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 
839 853 857 859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997  
100 ile 1000 arasında tam 143 tane asal sayı var! 
 
Örnek:   m ve n girildiğinde m ile n arasındaki ikiz asal sayı çiftleri nelerdir ve kaç tanedir? 
(Not 1: Aralarında 2 fark olan asal sayı  çiftlerine ikiz asal sayılar denir. Örneğin (3,5), (5,7), (11,13), …, 
(41,43), (59,61),… gibi. 
Not 2:  Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki ikiz asal 
sayıları ekrana listeler.") 

kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%int(liste[len(liste)-1])) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,int(liste[len(liste)-1]))) 
yedek=[];s=0 
for i,j in enumerate(liste): # liste icinde tarama yapiliyor. 
    if (m<=int(j))&(n>=int(j)): 
        yedek.append(int(j)) 
 for i in range(0,len(yedek)-1): 
    if int(yedek[i+1])-int(yedek[i])==2: 
        print "(%d,%d)"%(yedek[i],yedek[i+1]),;s=s+1 

print("\n%d ile %d arasında tam %d tane ikiz asal sayı çifti var!"%(m,n,s)) 

 
Haydi programı çalıştıralım ve mesela 100000 ile 101000 arasındaki ikiz asal sayıları yazdıralım ve kaç tane 
ikiz asal sayı çifti olduğunu görelim. 
 
 
==== RESTART: G:/Python27/m-ve-n-arasindaki-ikiz-asal-sayilar-dosyadan.py ==== 
Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki ikiz asal sayıları 
ekrana listeler. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
2 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 100000 
100000 ile 9999991 arasında bir sayı giriniz : 101000 
(100151,100153) (100361,100363) (100391,100393) (100517,100519) (100547,100549) (100799,100801)  
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100000 ile 101000 arasında tam 6 tane ikiz asal sayı çifti var! 

 Örnek:   m ve n girildiğinde m ile n arasında istenen p periyodunda kaçar tane asal sayı  vardır?  
 
Mesela, m=15,n=25, p=5 girildiğinde aşağıdakine benzer bir çıktı olacak: 
17 19  *** 15 ile 20 arasinda   2 tane asal sayı var ... 
23  *** 20 ile 25 arasinda   1 tane asal sayı var ... 
 
 
(Not :  Programın kayıtlı olduğu klasörde 2 ile 10 000 000 arasındaki asal sayıların bulunduğu,  
asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı metin dosyası bulunmalıdır!) 
 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Bu program, asal-sayilar_2_10milyon.txt adlı asal sayı dosyasında, girilen m ve n arasındaki asal 
sayılardan p periyotta kaçar tane olduğunu ekrana listeler.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  

for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i])     

print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
m=input("2 ile %d arasında bir sayı giriniz : "%liste[len(liste)-1]) 
n=input("%d ile %d arasında bir sayı giriniz : "%(m,liste[len(liste)-1])) 
p=input("Taranacak  periyodu giriniz(en çok):%d "%(n-m)) 
yedek=[] 
for i,j in enumerate(liste): 
    if (m<=j) & (n>=j): 
        yedek.append(j) 
s=0 
for k in range(0,int((n-m)/p)): 
    for i in range(0,len(yedek)): 
        if ((m+k*p)<=yedek[i]) & ((m+(k+1)*p)>=yedek[i]) : 
            print yedek[i], 
            s=s+1 
    print" *** %d ile %d arasinda   %d tane asal sayı var ...\n"%(m+k*p,m+(k+1)*p,s);s=0 

         
Örnek:  Asal sayıları buldururken, çok büyük sayılarla uğraştığımızda (daha doğrusu bilgisayarı 
uğraştırdığımızda) daha az işlem yapmasını sağlayabilir miyiz? Acaba kodlarla biraz  oynasak, biraz 
matematik kullanarak bilgisayarın yükünü hafifletebilir miyiz?  

Bunun için matematiksel olarak yapılmış olan ve yapılması gerekenleri şöyle bir gözden geçirelim… 
 
Bir n sayısının asal olup olmadığını test ederken;  
 
- 2 den n-1 e kadar her bir sayıya bölünüp bölünmediğini test etmeliyiz, hiçbir sayıya bölünmüyorsa sayı 
asal, en az bir sayıya bölünüyorsa asal değildir. Bunun için n-2 defa test işlemi gerekir. 
 
- Yukarıdaki  test işlem sınırı n/2 yapsak işlem sayısı yaklaşık olarak yarıya düşmez mi? Bu önceki işlem 
sayısından daha az, daha iyi! 
  
- Peki daha da iyileştirmek açısından, test işlem sınırı  n  ye kadar yapsak olmaz mı? Çünkü bir n sayı asal 
değilse bölenlerinden biri n  den küçükse diğeri de n  den büyük olmak zorundadır. Bu önceki işlem 
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sayısından daha da  az, daha da iyi! 
-  
  
 Çözüm: 
Neden olmasın demin kullandığımız programa bulunan asal sayıları, dosyaya yazım için bir iki satır daha 
ilave edeceğiz; o kadar! Programın tamamı aşağıda… 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  

print("Bu program, girilen iki doğal sayı arasındaki asal sayıların tümünü listeler ve asalsayilar_ilk_son.txt 
dosyasına yazar.") 

ilk=input("1'den büyük bir doğal sayı giriniz          : ") 
son=input("%d sayısından büyük bir doğal sayı giriniz  : "%ilk) 

kayit=open("asalsayilar_"+str(ilk)+"_"+str(son)+".txt","w") 
i=ilk-1 
if ilk==2: 
    print ilk, 
    kayit.write("%d  "%ilk) 

while i<son: 
    i=i+1;j=1;s=0 
    while j<int(i**0.5)+1: 
        j=j+1 
        if i%j==0: 
            s=s+1 
    if s==0: 
        print i, 
        kayit.write("%d   "%i), 
kayit.close()            
 

Örnek: Daha önce yaptığımız programla, 2 ile  10 milyon arasındaki asal sayıları buldurup asal-
sayilar_2_10milyon.txt  dosyasına yazdırmıştık. Bilgisayar bu işlem için birkaç gün  çalıştı. Peki biraz 
abartarak 100 milyona kadar olan asal sayıları , asal.txt dosyasına yazdırmak istersek yazdığımız kodlarla 
aylar alan bir zaman dilimi bilgisayarın cebelleşmesi gerekir. Acaba kodlarla biraz  daha oynasak, biraz  
daha matematik kullanarak bilgisayarın yükünü hafifletebilir miyiz?  

Her hangi bir n sayısının asal olup olmadığını test edeceğimize, sadece n=6k+1 ya da n=6k-1 biçimindeki  
sayıları test etsek, bilgisayarın yükünü daha da hafifletmez miyiz? Neden mi? Çünkü 5 veya 5 ten büyük her 
asal sayının  6 ya bölümünden kalan ya 1 ya da 5 tir.  
İspatı da çok basit! Çünkü 5 veya 5 ten büyük bir asal sayının 6 ya bölümünden kalan; 
0 olamaz çünkü n 6 ya tam bölünmüş olur, 
2 olamaz çünkü n 2 ye tam bölünmüş olur, 
3 olamaz çünkü n 3 e tam bölünmüş olur, 
4 olamaz çünkü n 2 ye tam bölünmüş olur…  
Eeee geriye ne kaldı, sayı asal ise  6 ya bölümünden kalan ya 1 ya da 5 tir…. 
 
İşte bu gerçeği de kodlara yansıtarak, bilgisayarın işlem yükünü daha da hafifletelim. Hatta bu programı, “80 
li yılların 80 KB’lık efsane programlama dili” olan nam-ı diğer “Cep Herkülü GWBASIC” programı ile yazalım. 
 Haydi Gwbasic programını açarak aşağıdaki kodları yazalım… 
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10 CLS 
20 INPUT"Alt sınır";A# 
25 IF A#<2 THEN 20 
30 INPUT"Üst sınır";U# 
35 OPEN"o",#1,"asal.txt" 
40 IF A#=2 THEN PRINT 2,:WRITE #1,2:PRINT 3,:WRITE #1,3:PRINT 5,:WRITE #1,5:PRINT 7,:WRITE 
#1,7 
50 IF A#=3 THEN PRINT 3,:WRITE #1,3:PRINT 5,:WRITE #1,5:PRINT 7,:WRITE #1,7 
60 IF A#=7 THEN PRINT 7,:WRITE #1,7 
70 IF A#<10 THEN A#=10 
80 I#=INT(A#/6):IS=-1 
90 I#=6*I#-1 
100 SON#=INT(SQR(I#)):SAY#=0 
110 J#=5:DIS=1 
120 IF I#/J#=INT(I#/J#) THEN SAY#=SAY#+1 
130 IF DIS=1 THEN J#=J#+2 ELSE J#=J#+4 
135 DIS=-DIS 
140 IF J#<=SON# THEN 120 
150 IF SAY#=0 AND I#>=A# THEN PRINT I#,:WRITE #1,I# 
160 IS=-IS:IF IS=-1 THEN I#=I#+4 ELSE I#=I#+2 
170 IF I#>U# THEN CLOSE #1:END 
180 GOTO 100 

Not 1: Programı çalıştırıp “Alt sınır değeri 2, Üst sınır değeri olarak 100000000 girdiğimizde, bilgisayar 2 ile 
100000000 (100 milyon arasındaki asal sayıları hem ekranda aktı gitti hem de asal.txt dosyasına yazıldı. 
 
Not 2: Bu işlemi tamamlamak için bilgisayar yaklaşık bir ay çalıştı ve sonuçta dosyaya  tam  5 761 457 tane 
asal sayı yazdı. 
 
 Not 3:  Bir fikir vermesi amacıyla dosyanın başından, ortalarından ve sonundan bazı asal sayıları 
isteleyelim: 

2 
3 
5 
7 
11 
13 
17 
19 
23 
29 
31 
37 
41 
43 
47 
53 
59 
61 
67 
71 
73 
79 
83 



226 
 

89 
… 

52317761 
52317803 
52317833 
52317911 
52317913 
52317917 
52317919 
52317949 
52317961 
52317973 
52317977 
52318033 
52318043 
52318051 
52318067 
52318081 
52318087 
52318093 
52318109 
52318121 
52318127 
52318139 
52318157 
… 

99999541 
99999547 
99999551 
99999563 
99999587 
99999589 
99999611 
99999617 
99999623 
99999643 
99999677 
99999703 
99999721 
99999773 
99999787 
99999821 
99999827 
99999839 
99999847 
99999931 
99999941 
99999959 
99999971 
99999989 
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Not 4: Bu dosyayı isteyenler http://www.hasankorkmaz-ifl.com/yaptigimcalismalar adresinden indirebilir. 
 
 

1000000000039 
1000000000061 
1000000000063 
1000000000091 
1000000000121 
1000000000163 
1000000000169 
1000000000177 
1000000000189 
1000000000193 
 

1000000000211 
1000000000271 
1000000000303 
1000000000331 
1000000000333 
1000000000339 
1000000000459 
1000000000471 
 
 

1000000000547 
1000000000561 
1000000000609 
1000000000661 
1000000000669 
1000000000721 
1000000000751 
1000000000787 
 
 

1000000000789 
1000000000799 
1000000000841 
1000000000903 
1000000000921 
1000000000933 
1000000000949 
1000000000997 

 

 

Goldbach Hipotezi (Tahmini)  Nedir? 
 
1742’de matematikçi Prusyalı Goldbach meşhur İsviçreli Euler’e yazdığı bir mektupta, 2’den büyük her 
tamsayının 3 asal sayının toplamı olarak yazılabileceğini tahmin ettiğini ama bunu ispatlayamadığını 
söyleyerek görüşünü sorar. (Goldbach o zaman 1 sayısını asal kabul ediyor). Euler bunu kendisinin de 
ispatlayamadığını ancak bu doğruysa, ikiden büyük her çift sayının da iki asal sayının toplamı olarak 
yazılabilmesi gerektiğini söyler.  Goldbach’ın iddiasına göre,her çift sayı,iki asal sayının toplamı olarak 
yazılabilir. Örneğin, 

4=2+2,  12=5+7, 18=5+13=7+11, 30=11+19=13+17 … gibi. 
 
Yıllar boyunca kimse Goldbach Hipotezinin doğruluğunu  ispatlayamadı  veya hipotezi çürütecek bir tek 
örnek veremedi. 
 
Örnek:   n  4 ya da 4  ten büyük çift sayısı girildiğinde, iki asal sayının toplamı olarak yazılabilen tüm asal 
sayı çiftlerini bulan bir program yazalım. 
 
 
Çözüm:    
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde 
enaz bir asal sayı cifti vardır.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 
kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i]) 
yedek=liste 
     
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 
n=input("4 ya da 4 den buyuk %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(liste[len(liste)-1]+1)) 
s=0 
for i in range(0,len(liste)): 
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    if liste[i]<n: 
        ka=liste[i] 
ba=liste[liste.index(ka)+1] 
 
for i in range(0,ba): 
    for j in range(i,ba): 
       if n==liste[i]+liste[j]: 
            print"(%d,%d)"%(liste[i],liste[j]),;s=s+1 
print "\n%d tane ikili..."%s;s=0 
 
Haydi deneyelim! Mesela 1000 sayısı hangi asal sayı çiftlerinin toplamı olarak yazılabiliyormuş, görelim 
bakalım. 
 
 
RESTART: G:\Python27\goldbach-tahmini-bir-cift-sayinin-goldbach-ciftleri-dosyadan.py  

Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde enaz bir 
asal sayı cifti vardır. 

asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 

4 ya da 4 den buyuk 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 1000 

(3,997) (17,983) (23,977) (29,971) (47,953) (53,947) (59,941) (71,929) (89,911) (113,887) (137,863) 
(173,827) (179,821) (191,809) (227,773) (239,761) (257,743) (281,719) (317,683) (347,653) (353,647) 
(359,641) (383,617) (401,599) (431,569) (443,557) (479,521) (491,509)  

28 tane ikili... 
 
Örnek:   Bu problemi bir aralığa genişletsek nasıl olur? Yani girilen iki çift sayı ve arasındaki tüm çift sayıların 
Goldbach ikililerini bulduran bir program yazalım ve mesela [80, 90] aralığındaki çift sayıların Goldbach 
ikililerini bulduralım. 
 
 
 
 
 
Çözüm: Çok basit ! Üstteki programımıza bir döngü  daha “giydireceğiz” olacak bitecek…! 
 
#-*- coding: cp1254 -*-  
print("Goldbach Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde en 
az bir asal sayı cifti vardır.") 
kayit=open("asal-sayilar_2_10milyon.txt","r") # asal sayilarin bulundugu dosya okuma modunda aciliyor. 
liste=kayit.read()#dosyadaki asal sayıların tamamı okunarak liste adlı dizi degiskenine aktariliyor. 

kayit.close() #acilmis olan dosya kapatiliyor. 
liste=liste.split()#liste adli dizi parcalanarak her asal sayi dizinin bir eleman elemani olmasi saglaniyor.  
for i in range(0,len(liste)):#liste elemanları tam sayıya donusturuluyor. 
    liste[i]=int(liste[i]) 
yedek=liste 
 
print("asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam %d tane asal sayı var..."%len(liste))#liste dizisinin 
uzunlugu (eleman sayisi) ekrana yazdiriliyor. 

als=input("4 ya da 4 den buyuk %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(liste[len(liste)-1]+1)) 
uss=input("%d den buyuk ya da esit ve %d den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : "%(als,liste[len(liste)-
1]+1)) 
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for n in range(als,uss+1,2): 
    s=0 
    for i in range(0,len(liste)): 
        if liste[i]<n: 
            ka=liste[i] 
    ba=liste[liste.index(ka)+1] 
    for i in range(0,ba): 
        for j in range(i,ba): 
           if n==liste[i]+liste[j]: 
                print"(%d,%d)"%(liste[i],liste[j]),;s=s+1 
    print "\n%d sayısına uyan %d tane Goldbach ikilisi...\n"%(n,s);s=0 
 
 
Haydi programı çalıştırıp [80, 90] aralığındaki çift sayılara uyan Goldbach ikililerini görelim… 
 
RESTART: G:/Python27/goldbach-tahmini-bir-araliktaki-cift-sayilarin-goldbach-ciftleri-dosyadan.py Goldbach 
Tahmini: 4 veya 4 den buyuk her cift sayi iki asal sayinin toplami olarak yazilacak bicimde en az bir asal sayı 
cifti vardır. 
asal-sayilar_2_10milyon.txt dosyasında tam 664579 tane asal sayı var... 
4 ya da 4 den buyuk 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 80 
80 den buyuk ya da esit ve 9999992 den kucuk ya da esit bir cift sayı giriniz : 90 

(7,73) (13,67) (19,61) (37,43)  
80 sayısına uyan 4 tane Goldbach ikilisi... 
 
(3,79) (11,71) (23,59) (29,53) (41,41) 
82 sayısına uyan 5 tane Goldbach ikilisi... 

(5,79) (11,73) (13,71) (17,67) (23,61) (31,53) (37,47) (41,43)  
84 sayısına uyan 8 tane Goldbach ikilisi... 

(3,83) (7,79) (13,73) (19,67) (43,43)  
86 sayısına uyan 5 tane Goldbach ikilisi... 
 

(5,83) (17,71) (29,59) (41,47)  
88 sayısına uyan 4 tane Goldbach ikilisi... 
 
(7,83) (11,79) (17,73) (19,71) (23,67) (29,61) (31,59) (37,53) (43,47)  
90 sayısına uyan 9 tane Goldbach ikilisi... 
 
Örnek:  
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor üçlüleri' 
denir. Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi. İstenen bir aralıkta Pisagor üçlülerini ve kaç tane olduğunu 
bulalım. 
 
Çözüm: 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print("a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor 
üçlüleri' denir."); 
print("Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi."); 
print("Bu program istenen bir aralıktaki Pisagor üçlülerini bulmaya yarar...") 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi") 
 
m=input("\nPisagor üçlülerinin alt sınırı m  kaç olsun  : ") 
n=input("\nPisagor üçlülerinin üst sınırı n  kaç olsun  : ") 
say=0; 
for a in range(m,n+1): 
    for b in range(a,n+1): 
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        for c in range(b,n+1): 
            if a**2+b**2==c**2: 
                say=say+1; 
                print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                if say%40==0: 
                    devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
 
 
 
Programı çalıştırarak  mesela 1  ile 100 arasındaki Pisagor üçlülerini bulalım bakalım kaç tane? 
 
 
=========== RESTART: G:/Python27/pisagor-sayilari-m-ile-n-arasi.py =========== 
a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a^2+b^2=c^2 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerine 'Pisagor üçlüleri' 
denir. 
Mesela, (3,4,5), (5,12,13), (8,15,17) ... gibi. 
Bu program istenen bir aralıktaki Pisagor üçlülerini bulmaya yarar... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Pisagor üçlülerinin alt sınırı m  kaç olsun  : 1 
Pisagor üçlülerinin üst sınırı n  kaç olsun  : 100 
 
 1 ==> (3, 4, 5)   
 2 ==> (5, 12, 13)  
 3 ==> (6, 8, 10)  
 4 ==> (7, 24, 25)  
 5 ==> (8, 15, 17)  
 6 ==> (9, 12, 15)  
 7 ==> (9, 40, 41)  
 8 ==> (10, 24, 26)  
 9 ==> (11, 60, 61)  
 10 ==> (12, 16, 20)  
 11 ==> (12, 35, 37)  
 12 ==> (13, 84, 85)  
 13 ==> (14, 48, 50)  
 14 ==> (15, 20, 25)  
 15 ==> (15, 36, 39)  
 16 ==> (16, 30, 34)  
 17 ==> (16, 63, 65)  
 18 ==> (18, 24, 30)  
 19 ==> (18, 80, 82)  
 20 ==> (20, 21, 29)  
 21 ==> (20, 48, 52)  
 22 ==> (21, 28, 35)  
 23 ==> (21, 72, 75)  
 24 ==> (24, 32, 40)  
 25 ==> (24, 45, 51)  
 26 ==> (24, 70, 74)  
 27 ==> (25, 60, 65)  
 28 ==> (27, 36, 45)  
 29 ==> (28, 45, 53)  
 30 ==> (28, 96, 100)  
 31 ==> (30, 40, 50)  
 32 ==> (30, 72, 78)  
 33 ==> (32, 60, 68)  
 34 ==> (33, 44, 55)  
 35 ==> (33, 56, 65)  
 36 ==> (35, 84, 91)  
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 37 ==> (36, 48, 60)  
 38 ==> (36, 77, 85)  
 39 ==> (39, 52, 65)  
 40 ==> (39, 80, 89)  

Devam için (Enter!) 
 41 ==> (40, 42, 58)  
 42 ==> (40, 75, 85)  
 43 ==> (42, 56, 70)  
 44 ==> (45, 60, 75)  
 45 ==> (48, 55, 73)  
 46 ==> (48, 64, 80)  
 47 ==> (51, 68, 85)  

 48 ==> (54, 72, 90)  
 49 ==> (57, 76, 95)  
 50 ==> (60, 63, 87)  
 51 ==> (60, 80, 100)  
 52 ==> (65, 72, 97) 
 
 
 
 
Örnek:  
a) Acaba a,b,c gibi pozitif üç tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan  
b) a,b,c,d gibi pozitif dört tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan  
c) a,b,c,d,e gibi pozitif beş tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan 
d) a,b,c,d,e,f gibi pozitif altı  tam sayının çarpmaya göre terslerinin toplamı 1 yapan sayılar var mıdır varsa 
bunlar hangi sayılardır bulalım; ne dersiniz? 
 
Çözüm: 
a) Sayılar  a, b,c olsun. 1/a+1/b+1/c = 1 ise ab+ac+bc = abc olmalıdır. Yani bu üç bilinmeyenli tek denklemi 
pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız. Bunu da aşağıdaki programda içi içe üç döngüyle kolayca 
yapabiliriz.  
Not: Problemde paydanın en çok kaç olması gerektiğini de girerek problemi istediğimiz değer aralığında 
çözümleyebiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç olduğunu da gözlemleyebiliriz.. 
 
 
 
 
 
İşte ilgili Python kodları: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) 
üçlülerini bulur" 
son=input("Payda  en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            if a*b+a*c+b*c==a*b*c: 
                print "1/%d + 1/%d + 1/%d = 1"%(a,b,c)    
 
Programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 3 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
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>>>  
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 4 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 
Payda en çok kaç olsun  : 6 
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
 
 
================= RESTART: G:\Python27\abc-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c) üçlülerini 
bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/3 + 1/6 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/4 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/3 = 1 
>>> 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 6 olabiliyormuş? 
 
b) Sayılar  a, b,c,d olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d = 1 ise abc+abd+acd+bcd = abcd olmalıdır.  
Yani bu dört  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe dört döngüyle kolayca yapabiliriz.  
 
Not: Problemde paydanın en çok kaç olması gerektiğini de girerek problemi istediğimiz değer aralığında 
çözümleyebiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç olduğunu da gözlemleyebiliriz. 
 
İşte ilgili Python kodları: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 

print"Bu program a,b,c,d  birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d) dörtlülerini  bulur" 
son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                if a*b*c+a*b*d+a*c*d+b*c*d==a*b*c*d: 
                    print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d = 1"%(a,b,c,d)                   

    Haydi, programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 

Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 8 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
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1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>>  

================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c,d birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>> 
 
================= RESTART: G:\Python27\abcd-tersler-top-1.py ================= 
Bu program a,b,c,d  birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 1 eşitliğini sağlayan (a,b,c,d) 
dörtlülerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
1/2 + 1/3 + 1/7 + 1/42 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/18 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/15 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 1 
>>> 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 42 olabiliyormuş? 
 
c) Sayılar  a, b,c,d,e  olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d + 1/e = 1 ise abcd+abce+abde+acde+bcde = abcde olmalıdır.  
Yani bu beş  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe beş  döngü kullanarak yapabiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç 
olduğunu da gözlemleyebiliriz… 
 
İşte kodlar: 
 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur" 

son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
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            for d in range(c,son+1): 
                for e in range(c,son+1): 
                    if a*b*c*d+a*b*c*e+a*b*d*e+a*c*d*e+b*c*d*e==a*b*c*d*e: 
                        print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d +1/%d = 1"%(a,b,c,d,e)                   

     
    Haydi, programı çalıştırıp birkaç deneme yapalım: 
 
================ RESTART: G:/Python27/abcde-tersler-top-1.py ================ 
Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 10 
1/2 + 1/5 + 1/10 + 1/10 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/10 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/6 = 1 
1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/5 +1/10 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/10 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/5 = 1 
>>> 
 
 
================ RESTART: G:/Python27/abcde-tersler-top-1.py ================ 

Bu program a,b,c,d,e birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e = 1 eşitliğini sağlayan 
(a,b,c,d,e) beşlilerini  bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 
1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/48 +1/48 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/30 +1/45 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/36 +1/36 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/9 + 1/45 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/24 +1/40 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/30 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/40 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/22 +1/33 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/33 +1/22 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/16 +1/48 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/18 +1/36 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/20 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/21 +1/28 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/24 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/28 +1/21 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/30 +1/20 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/36 +1/18 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/48 +1/16 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/14 +1/42 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/15 +1/35 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/21 +1/21 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/35 +1/15 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/14 + 1/42 +1/14 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/15 +1/30 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/20 +1/20 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/15 + 1/30 +1/15 = 1 
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1/2 + 1/3 + 1/16 + 1/16 +1/24 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/16 + 1/24 +1/16 = 1 
1/2 + 1/3 + 1/18 + 1/18 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/36 +1/45 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/40 +1/40 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/5 + 1/45 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/16 +1/48 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/18 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/20 +1/30 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/21 +1/28 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/24 +1/24 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/28 +1/21 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/30 +1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/36 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/6 + 1/48 +1/16 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/12 +1/42 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/14 +1/28 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/28 +1/14 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 1/42 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/10 +1/40 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/12 +1/24 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 +1/16 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/24 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/40 +1/10 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/9 +1/36 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/12 +1/18 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/18 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/9 + 1/36 +1/9 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/10 +1/20 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/12 +1/15 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/15 +1/12 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/10 + 1/20 +1/10 = 1 
1/2 + 1/4 + 1/12 + 1/12 +1/12 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/14 +1/35 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/15 +1/30 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/20 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/30 +1/15 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/5 + 1/35 +1/14 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/9 +1/45 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/10 +1/30 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/12 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/15 +1/15 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/20 +1/12 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/30 +1/10 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/6 + 1/45 +1/9 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/8 + 1/8 +1/20 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/8 + 1/20 +1/8 = 1 
1/2 + 1/5 + 1/10 + 1/10 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/7 +1/42 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/8 +1/24 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/9 +1/18 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/10 +1/15 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/12 +1/12 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/15 +1/10 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/18 +1/9 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/24 +1/8 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/6 + 1/42 +1/7 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/7 + 1/7 +1/21 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/7 + 1/21 +1/7 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/8 +1/12 = 1 
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1/2 + 1/6 + 1/8 + 1/12 +1/8 = 1 
1/2 + 1/6 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/2 + 1/7 + 1/7 + 1/7 +1/14 = 1 
1/2 + 1/7 + 1/7 + 1/14 +1/7 = 1 
1/2 + 1/8 + 1/8 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/16 +1/48 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/18 +1/36 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/20 +1/30 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/21 +1/28 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/24 +1/24 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/28 +1/21 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/30 +1/20 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/36 +1/18 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/4 + 1/48 +1/16 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/9 +1/45 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/10 +1/30 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/12 +1/20 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/15 +1/15 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/20 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/30 +1/10 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/5 + 1/45 +1/9 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/7 +1/42 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/8 +1/24 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/9 +1/18 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/10 +1/15 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/15 +1/10 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/18 +1/9 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/24 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/42 +1/7 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/7 + 1/7 +1/21 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/7 + 1/21 +1/7 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/8 + 1/8 +1/12 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/8 + 1/12 +1/8 = 1 
1/3 + 1/3 + 1/9 + 1/9 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/7 +1/42 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/24 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/9 +1/18 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/10 +1/15 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/12 +1/12 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/15 +1/10 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/18 +1/9 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/24 +1/8 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/4 + 1/42 +1/7 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 +1/20 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/20 +1/6 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/12 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/8 +1/8 = 1 
1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12 +1/6 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/15 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/10 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/6 = 1 
1/3 + 1/5 + 1/5 + 1/15 +1/5 = 1 
1/3 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/5 +1/20 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/6 +1/12 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/8 +1/8 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/12 +1/6 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/20 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/5 +1/10 = 1 
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1/4 + 1/4 + 1/5 + 1/10 +1/5 = 1 
1/4 + 1/4 + 1/6 + 1/6 +1/6 = 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 +1/5 = 1 
>>> 
 
 
 
Buradan da anlaşılır ki bu problemde payda en çok 48 olabiliyormuş? 
 
d) Sayılar  a, b, c, d, e, f  olsun. 1/a+1/b+1/c+1/d + 1/e +1/f= 1 ise abcde+abcdf+abcef+abdef +acdef+bcdef= 
abcdef olmalıdır.  
Yani bu altı  bilinmeyenli tek denklemi pozitif tam sayılarda çözümünü aramalıyız.  
 
Bunu da aşağıdaki programda içi içe altı döngü kullanarak yapabiliriz, ayrıca sayılardan birinin en çok kaç 
olduğunu da gözlemleyebiliriz… 
 
İşte kodlar: 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 

print"Bu program a,b,c,d,e,f birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e + 1/f = 1 eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d,e,f) altılılarını bulur" 
son=input("Payda en çok kaç olsun  : ") 
 
for a in range(1,son+1): 
    for b in range(a,son+1): 
        for c in range(b,son+1): 
            for d in range(c,son+1): 
                for e in range(d,son+1): 
                    for f in range(e,son+1): 
                       if a*b*c*d*e+a*b*c*d*f+a*b*c*e*f+a*b*d*e*f+a*c*d*e*f+b*c*d*e*f==a*b*c*d*e*f: 
                           print "1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d + 1/%d +1/%d= 1"%(a,b,c,d,e,f) 
 
Şimdi çalıştırıp paydanın en çok değeri olarak 50 girelim. Biraz bekledikten sonra sonuçlar ekrana dökülür. 
Probleme uyan tam 411 tane altılı olduğunu görebiliriz. Hepsi birkaç sayfa süreceğinden aşağıda program 
çıktısının baştan ve sondan 5 er satırını verelim. 
 
Bu program a,b,c,d,e,f birer pozitif tam sayı olmak üzere 1/a + 1/b + 1/c + 1/d + 1/e + 1/f = 1 eşitliğini 
sağlayan (a,b,c,d,e,f) altılılarını bulur 

Payda en çok kaç olsun  : 50 

1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/40 + 1/48 +1/48= 1 
1/2 + 1/3 + 1/10 + 1/45 + 1/45 +1/45= 1 
1/2 + 1/3 + 1/11 + 1/33 + 1/44 +1/44= 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/24 + 1/48 +1/48= 1 
1/2 + 1/3 + 1/12 + 1/28 + 1/42 +1/42= 1 

… 
… 
… 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/6 +1/30= 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/10 +1/10= 1 
1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/6 + 1/6 +1/15= 1 
1/5 + 1/5 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/10= 1 
1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 + 1/6 +1/6= 1 
 
Burada  da görülür ki bu problemde de  payda en çok 48 olabiliyormuş? 
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3005 ==> 2730 / 907  
3006 ==> 1213 / 403  
3007 ==> 2122 / 705  
3008 ==> 909 / 302  
3009 ==> 2423 / 805  
3010 ==> 1514 / 503  
3011 ==> 2119 / 704  
3012 ==> 2724 / 905  
3013 ==> 605 / 201  
3014 ==> 2721 / 904  
3015 ==> 2116 / 703  
3016 ==> 1511 / 502  
3017 ==> 2417 / 803  
3018 ==> 906 / 301  
3019 ==> 2113 / 702  
3020 ==> 1207 / 401  
3021 ==> 2715 / 902  
3022 ==> 1508 / 501  
3023 ==> 1809 / 601  
3024 ==> 2110 / 701  
3025 ==> 2411 / 801  
3026 ==> 2712 / 901  
3027 ==> 301 / 100  

Görüldüğü gibi, paydası 1000 den küçük veya esit ve (3.000, 3.010) reel sayi aralığında olan rasyonel sayılar 
tam 3027 tanedir 

... 

 
 
Matematikte  ve Geometride tam sayılar hep ilgi çekmiştir. 
 
Mesela,  daha önce incelediğimiz gibi, çarpmaya göre tersleri  toplamı olan üç sayının toplamı, dört sayının 
toplamı, beş sayının toplamı 1 eder mi? Bu saylar hangileridir?   
 
Mesela, üç kenar uzunluğu ve bir açısının ölçüsü (derece olarak ) tam sayı olan üçgenler var mıdır? Varsa 
bu üçgenlerin kenar uzunlukları nedir ve kaç tanedir? 
 
Mesela, Bir üçgenin iç bölgesinde alınan noktayı köşelere birleştirdiğimizde üç köşede oluşan 6 tane açının 
tümü de tam sayı olabilir mi? Böyle üçgenler hangileridir ve kaç tanedir? 
… 
Bu ve bunun gibi sorular çoğaltılabilir.  
Bu son iki soruya cevap arayalım bakalım nelerle karşılaşacağız? 
 
Örnek:    
Üç kenar uzunluğu ve bir açısının ölçüsü (derece olarak ) tam sayı olan üçgenler var mıdır? Varsa bu 
üçgenlerin kenar uzunlukları nedir ve kaç tanedir? 
  
 
Çözüm:  
 

 

Şekildeki üçgenin kenarları a, b, c ve bir açısı  A 
olsun. Bu dört değerin de tam sayı olmasını 
istiyoruz. 
 
Kosinüs teoremini a kenarı için yazalım: 
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a2
 =b2

 +c2
 -2bc.cos A 

Burada cos A çarpanı  0 veya 1/2  veya -1/2 olması durumunda a, b, c uzunluk değerlerinin tam sayı olması 
mümkündür. Bu üç durumu inceleyelim: 
 
a) cos A = 0 ise A açısının ölçüsü 90 olur. Bu durumda denklem; 

 a2
 = b2

 + c2
  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir ki bunu daha önce (Pisagor 

üçlüleri) probleminde çözümlemiştik. 
 
b) cos A = 1/2  ise A açısının ölçüsü 60 olur. Bu durumda denklem; 

a2
 = b2

 + c2
 – bc  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir. 

 
c) cos A = -1/2  ise A açısının ölçüsü 120 olur. Bu durumda denklem; 

a2
 = b2

 + c2
 + bc  eşitliğini sağlayan (a,b,c) tam sayı üçlülerini bulmamız gerekir. 

 
Haydi Python kodlarını yazalım ve çalıştıralım. 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print("Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır."); 
print("Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur."); 
print("cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir...") 
print("Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ...") 
print("Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ...") 
print("Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ...") 
print("\n\t\t\t\tHasan KORKMAZ \tizmir Fen Lisesi\n") 
m=input("Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? ") 
n=input("Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? ") 
A=input("\nTam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : ") 
say=0; 
if A==60: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
                if a**2==b**2+c**2-b*c: 
                    if a!=b & b>c :  
                        say=say+1; 
                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
elif A==90: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
                if a**2==b**2+c**2: 
                    if b>c: 
                        say=say+1; 
                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,c,b,a) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
elif A==120: 
    for a in range(m,n+1): 
        for b in range(m,n+1): 
            for c in range(m,n+1): 
                if a**2==b**2+c**2+b*c: 
                    if b>c: 
                        say=say+1; 
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                        print" %d ==> (%d, %d, %d) "%(say,a,b,c) 
                        if say%40==0: 
                            devam=raw_input("Devam için (Enter!)") 
else: 
    print"Lütfen açı değerini 60, 90 veya 120 giriniz..!" 
 
İşte kodlar bu kadar! Hadi çalıştıralım ve çeşitli değerler girerek sonuçları görelim… 
 
 
 

=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 1 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 100 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 60 
 1 ==> (7, 8, 3)  
 2 ==> (7, 8, 5)  
 3 ==> (13, 15, 7)  
 4 ==> (13, 15, 8)  
 5 ==> (14, 16, 6)  
 6 ==> (14, 16, 10)  
 7 ==> (19, 21, 5)   
 8 ==> (19, 21, 16)  
 9 ==> (21, 24, 9)  
 10 ==> (21, 24, 15)  
 11 ==> (26, 30, 14)  
 12 ==> (26, 30, 16)  
 13 ==> (28, 32, 12)  
 14 ==> (28, 32, 20)  
 15 ==> (31, 35, 11)  
 16 ==> (31, 35, 24)  
 17 ==> (35, 40, 15)  
 18 ==> (35, 40, 25)  
 19 ==> (37, 40, 7)  
 20 ==> (37, 40, 33)  
 21 ==> (38, 42, 10)  
 22 ==> (38, 42, 32)  
 23 ==> (39, 45, 21)  
 24 ==> (39, 45, 24)  
 25 ==> (42, 48, 18)  
 26 ==> (42, 48, 30)  
 27 ==> (43, 48, 13)  
 28 ==> (43, 48, 35)  
 29 ==> (49, 55, 16)  
 30 ==> (49, 55, 39)  
 31 ==> (49, 56, 21)  
 32 ==> (49, 56, 35)  
 33 ==> (52, 60, 28)  
 34 ==> (52, 60, 32)  
 35 ==> (56, 64, 24)  
 36 ==> (56, 64, 40)  
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 37 ==> (57, 63, 15)  
 38 ==> (57, 63, 48)  
 39 ==> (61, 65, 9)  
 40 ==> (61, 65, 56)  
Devam için (Enter!) 
 41 ==> (62, 70, 22)  
 42 ==> (62, 70, 48)  
 43 ==> (63, 72, 27)  
 44 ==> (63, 72, 45)  
 45 ==> (65, 75, 35)  
 46 ==> (65, 75, 40)  
 47 ==> (67, 77, 32)  
 48 ==> (67, 77, 45)  
 49 ==> (70, 80, 30)  
 50 ==> (70, 80, 50)  
 51 ==> (73, 80, 17)  
 52 ==> (73, 80, 63)  
 53 ==> (74, 80, 14)  
 54 ==> (74, 80, 66)  
 55 ==> (76, 84, 20)  
 56 ==> (76, 84, 64)  
 57 ==> (77, 88, 33)  
 58 ==> (77, 88, 55)  
 59 ==> (78, 90, 42)  
 60 ==> (78, 90, 48)  
 61 ==> (79, 91, 40)  
 62 ==> (79, 91, 51)  
 63 ==> (84, 96, 36)  
 64 ==> (84, 96, 60)  
 65 ==> (86, 96, 26)  
 66 ==> (86, 96, 70)  
 67 ==> (91, 96, 11)  
 68 ==> (91, 96, 85)  
 69 ==> (91, 99, 19)  
 70 ==> (91, 99, 80)  
>>>  
 
 
 
Vay be, kenar uzunlukları 1 birim ile 100 birim arasında tam sayı  ve bir açısı 60 olan tam 70 tane üçgen 
varmış… 
  

=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 20 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 50 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 90 
 1 ==> (20, 21, 29)  
 2 ==> (21, 28, 35)  
 3 ==> (24, 32, 40)  
 4 ==> (27, 36, 45)  
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 5 ==> (30, 40, 50)  
>>> 
 
Aaaa!  kenar uzunlukları 20 birim ile 50 birim arasında tam sayı  ve bir açısı 90 olan sadece  5 tane üçgen 
varmış… 
 
 
=== RESTART: G:\Python27\kenarlari-ve-bir-acisi-tam-sayi-olan-ucgenler.py === 
Bu program kenar uzunlukları a, b, c ve bir açısı (mesela A açısı) tam sayı olan üçgenlerleri araştırır. 
Kosinüs teoreminden dolayı a^2=b^2+c^2-2.b.c.cos A dir.cos A = 1/2 olursa A=60 derece, cos A = -1/2 
olursa A=120 derece olur. 
cos A = 0 ise A=90 derece olur ki bu durumda Pisagor bağıntısı geçerlidir... 
Not 1: A=60  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2-bc biçimine ... 
Not 2: A=90  derece olursa denklem a^2=b^2+c^2    biçimine ... 
Not 3: A=120 derece olursa denklem a^2=b^2+c^2+bc biçimine dönüşür ... 

    Hasan KORKMAZ  izmir Fen Lisesi 

Kenar uzunluklarının alt sınır değeri kaç olsun? 10 
Kenar uzunluklarının üst sınır değeri kaç olsun? 50 
Tam sayılı üçgenlerin A açısı kaç derece olsun (60, 90 veya 120) giriniz : 120 
 1 ==> (26, 16, 14)  
 2 ==> (28, 20, 12)  
 3 ==> (31, 24, 11)  
 4 ==> (35, 25, 15)  
 5 ==> (38, 32, 10)  
 6 ==> (39, 24, 21)  
 7 ==> (42, 30, 18)  
 8 ==> (43, 35, 13)  
 9 ==> (49, 35, 21)  
 10 ==> (49, 39, 16)  
>>>  
 
İşte görüldüğü gibi  kenar uzunlukları 10 birim ile 50 birim arasında tam sayı  ve uzun kenar karşısındaki 
açısı 120 olan  10 tane üçgen varmış… 
 
 
 

 

 

 

 

Pekiii problemi bir adım daha ileriye götürelim mi?  
 
Acaba ABCD gibi bir dörtgenin dört kenarı ve bir açısı (mesela A açısı) derece olarak tam sayı olan 
dörtgenle var mıdır? Varsa nasıl bulabiliriz? 
  
Bazılarınız hemen cevap vereceklerdir biliyorum, hatta “böyle basit soru mu olur?” diyeceklerdir. 

Çünkü cevabı sonsuz çoklukta da ondan! 
 
Mesela a, b, c, d kenar uzunlukları sırasıyla 4, 5, 6, 7 birim ve A açısı 73 olan dörtgeni çok kolay biçimde 
çiz(dir)ebiliriz.  
 
Düşünün bakalım nasıl çizebiliriz bunu?… 
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 Problemi bir adım daha öteye taşıyarak, hem dört kenar uzunluğu tam sayı, hem de bir açısı (mesela A 
açısı) tam sayı hem de köşeleri bir çember üzerinde olan (kirişler dörtgeni) var mıdır, varsa nasıl bulabilirim, 
hangileridir ve de somut olarak bunları (bilgisayara) çizdirebilir miyim? 
 
Bunun tasarımı ve de bilgisayarda kodlanması için biraz matematik yapalım. 

 
ABD üçgeninde Kosinüs teoremini yazalım: 

( I ) f 2  = a2
 + d2

  - 2ad cos  
Benzer şekilde BCD üçgeninde de Kosinüs teoremini yazalım: 

( II ) f 2  = b2
 + c2

  - 2bc cos  , 

+=180 olduğundan  cos  = - cos  dir.  
 
Bunu ikinci bağıntıda yerine koyalım:  
 

( II )  f 2  = b2
 + c2

  + 2bc cos  

( I ) den cos  yı çekip ( II ) de yerine koyalım: 
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cos  = 
a2
 + d2

 - f 2 
2ad  , f 2  = b2

 + c2
  + 2bc 

a2
 + d2

 - f 2 
2ad   

Gerekli işlemleri yapalım; 
 

ad f 2  = ad(b2
 + c2

 ) + bc(a2
 + d2

 ) - bc f 2  

ad f 2 + bc f 2  =ad(b2
 + c2

 ) + bc(a2
 + d2

 ) 

(ad+bc) f 2  = ad(b2
 + c2

 ) + bc(a2
 + d2

 ) 

f 2  = 
ad(b2

 + c2
 ) + bc(a2

 + d2
 )

ad+bc   

 
Not : m(A) =   açısı için cos  rasyonel sayı olması durumunda, prblemin  tam sayı çözümlerini bulabiliriz . 
Aksi halde cos   irrasyonel sayı olursa problemin tam sayı çözümleri olmaz. 
Bunun için uygun   açısı değerleri 60, 90, 120 dir. 

Artık problemin bilgisayar kodlarını yazabiliriz: 
Acaba hangi programlama dilini kullansak; mesela Gwbasic ile kodlayalım: 
 
Örnek:    Kenar uzunlukları ve bir açısı (mesela) A açısı tam sayı olan kirişler dörtgenlerin tümünü 
buldurarak sonuçları hem ekrana hem de (mesela kirisdor.txt adlı ) bir metin dosyasına yazdıralım. 
 
(Aşağıdaki şekilde probleme uygun bir örnek görülüyor) 
 

 
 

10 OPEN"O",#1,"kirisdor.txt" 
20 FOR ALFA=60 TO 120 STEP 30 
30 FOR A=1 TO 20 
40 FOR B=1 TO 20 
50 FOR C=1 TO 20 
60 FOR D=1 TO 20 
70 IF A^2+D^2-2*A*D*COS(ALFA*3.14159265#/180)=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) THEN 
PRINT A,B,C,D,ALFA:WRITE #1,A,B,C,D,ALFA 
80 NEXT D,C,B,A,ALFA 
90 CLOSE 
 
Programı çalıştırdığımızda oluşan kirisdor.txt dosyasının içeriğinin bazı bölümleri aşağıdaki gibi olacaktır. 
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1,1,1,2,60 

1,1,2,3,60 

1,1,3,4,60 

1,1,4,5,60 

1,1,5,6,60 

1,1,6,7,60 

1,1,7,8,60 

1,1,8,9,60 

1,1,9,10,60 

1,1,10,11,60 

1,1,11,12,60 

1,1,12,13,60 

1,1,13,14,60 

1,1,14,15,60 

1,1,15,16,60 

1,1,16,17,60 

1,1,17,18,60 

1,1,18,19,60 

1,1,19,20,60 

1,2,1,3,60 

1,3,1,4,60 

1,4,1,5,60 

1,4,9,12,60 

1,5,1,6,60 

1,5,6,10,60 

1,6,1,7,60 
… 

2,1,1,1,60 

2,2,2,4,60 

2,2,3,5,60 

2,2,4,6,60 

2,2,5,7,60 

2,2,6,8,60 

2,2,7,9,60 

2,2,8,10,60 

2,2,9,11,60 

2,2,10,12,60 

2,2,11,13,60 

2,2,12,14,60 

2,2,13,15,60 

2,2,14,16,60 

2,2,15,17,60 

2,2,16,18,60 

2,2,17,19,60 

2,2,18,20,60 

2,3,2,5,60 

2,4,2,6,60 

2,5,2,7,60 

2,5,13,17,60 

2,6,2,8,60 

2,7,2,9,60 

2,7,7,13,60 

2,8,2,10,60 
… 

1,1,1,1,90 

1,1,2,2,90 

1,1,3,3,90 

1,1,4,4,90 

1,1,5,5,90 

1,1,6,6,90 

1,1,7,7,90 

1,1,8,8,90 

1,1,9,9,90 

1,1,10,10,90 

1,1,11,11,90 

1,1,12,12,90 

… 
1,6,17,18,90 

1,7,1,7,90 

1,7,4,8,90 

1,7,11,13,90 

1,8,1,8,90 

1,8,9,12,90 

1,9,1,9,90 

… 
1,1,2,1,120 

1,1,3,2,120 

1,1,4,3,120 

1,1,5,4,120 

1,1,6,5,120 

1,1,7,6,120 
… 

 

1,5,1,4,120 

1,5,4,4,120 

1,5,6,5,120 

1,5,11,9,120 

1,6,1,5,120 

1,6,5,5,120 

1,6,7,6,120 

1,6,11,9,120 

1,7,1,6,120 

1,7,6,6,120 

… 
15,15,17,2,120 

15,15,18,3,120 

15,15,19,4,120 

15,15,20,5,120 

15,16,1,1,120 

15,16,15,1,120 

15,17,2,2,120 

15,17,15,2,120 

15,18,3,3,120 

15,18,5,2,120 

15,18,13,2,120 

15,18,15,3,120 

15,19,4,4,120 

15,19,15,4,120 

15,20,5,5,120 

… 

 

16,20,4,4,120 

16,20,16,4,120 

17,1,18,1,120 

17,2,19,2,120 

17,3,20,3,120 

17,17,18,1,120 

17,17,19,2,120 

17,17,20,3,120 

17,18,1,1,120 

17,18,17,1,120 

17,19,2,2,120 

17,19,17,2,120 

17,20,3,3,120 

17,20,17,3,120 

18,1,19,1,120 

18,2,20,2,120 

18,18,19,1,120 

18,18,20,2,120 

18,19,1,1,120 

18,19,18,1,120 

18,20,2,2,120 

18,20,18,2,120 

19,1,20,1,120 

19,19,20,1,120 

19,20,1,1,120 

19,20,19,1,120 

Not 1: A ve C açılarını aynı anda ekrana ve de dosyaya yazdırmak istersek 70. satır şöyle olmalıdır; 
 
70 IF A^2+D^2-2*A*D*COS(ALFA*3.14159265#/180)=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) THEN 
PRINT A,B,C,D,”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-alfa:WRITE #1,A,B,C,D, ”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-ALFA  
 
Buna göre Gwbasic kodları aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
10 OPEN"O",#1,"kirisdor.txt" 
20 FOR ALFA=60 TO 120 STEP 30 
30 FOR A=1 TO 20 
40 FOR B=1 TO 20 
50 FOR C=1 TO 20 
60 FOR D=1 TO 20 
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70 IF A^2+D^2-2*A*D*COS(ALFA*3.14159265#/180)=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) THEN 
PRINT A,B,C,D,”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-ALFA:WRITE #1,A,B,C,D, ”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-ALFA  
80 NEXT D,C,B,A,ALFA 
90 CLOSE 
 
Bu programı çalıştırdığımızda çıkan sonuçlardan bazıları aşağıda listelenmiştir.  
… 
3,8,3,11,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,8,9,16,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,9,3,12,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,9,8,16,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,10,3,13,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,11,3,14,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,11,7,17,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,12,3,15,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,13,3,16,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,14,3,17,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,15,3,18,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,16,3,19,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

3,17,3,20,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,1,3,1,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,1,11,13,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,2,2,2,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,3,1,1,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,3,4,7,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,4,3,7,"m(A)=",60,"m(C)=",120 

4,4,4,8,"m(A)=",60,"m(C)=",120 
… 
 
 
Not 2: Burada kenar uzunlukları 1 ile 20 birim arasında olanlar bulunmuştur. Şayet kenar uzunlukları, 
mesela  25 ile 50 arasında olmasını istersek döngüler de 1 yerine 25, 20 yerine 50 yazabiliriz. 
 
Buna göre Gwbasic kodları aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
10 OPEN"O",#1,"kirisdor.txt" 
20 FOR ALFA=60 TO 120 STEP 30 
30 FOR A=25 TO 50 
40 FOR B=25 TO 50 
50 FOR C=25 TO 50 
60 FOR D=25 TO 50 
70 IF A^2+D^2-2*A*D*COS(ALFA*3.14159265#/180)=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) THEN 
PRINT A,B,C,D,”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-ALFA:WRITE #1,A,B,C,D, ”m(A)”=ALFA,”m(C)=”180-ALFA  
80 NEXT D,C,B,A,ALFA 
90 CLOSE 
 
Bu programı çalıştırdığımızda çıkan sonuçlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. 
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… 
50,46,50,46,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,47,50,47,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,48,50,48,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,49,50,49,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,25,25,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,26,26,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,27,27,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,40,40,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,41,41,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,42,42,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,43,43,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,44,44,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,45,45,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,46,46,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,47,47,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,48,48,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,49,49,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

50,50,50,50,"m(A)=",90,"m(C)=",90 

25,25,50,25,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

25,45,50,30,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

25,50,25,25,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

25,50,45,30,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

26,42,49,27,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

26,44,46,26,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

26,46,44,26,"m(A)=",120,"m(C)=",60 

26,49,42,27,"m(A)=",120,"m(C)=",60 
… 

Not 3: Açının 90 olması durumunda bulduğumuz kirişler dörtgeninin bir çoğu dikdörtgen ya da karedir. 
Acaba bunların dışında bir açısı 90 (daha doğrusu karşılıklı iki açısı 90 olan)  dikdörtgen ya da kare dışında 
kirişler dörtgenleri var mıdır? Hadi bunları (varsa tabii…?) bulalım. 
 
Bu durumda cos 90 = 0 olacağından programdaki 70 . satır aşağıdaki gibi olacaktır: 
 
70 IF A^2+D^2=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND A<>C AND B<>D THEN PRINT 
A,B,C,D,”m(A)=m(C)=90”:WRITE #1,A,B,C,D, ”m(A)=m(C)=90” 
 
Tabii ki açısadece 90 olacağından 20. satıra da gerek kalmayacaktır.  
Buna göre programın son hali aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
10 OPEN"O",#1,"kirisdor.txt" 
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30 FOR A=1 TO 20 
40 FOR B=1 TO 20 
50 FOR C=1 TO 20 
60 FOR D=1 TO 20 
70 IF A^2+D^2=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND A<>C AND B<>D THEN PRINT 
A,B,C,D,”m(A)=m(C)=90”:WRITE #1,A,B,C,D, ”m(A)=m(C)=90” 
80 NEXT D,C,B,A 
90 CLOSE 
 
Bu programı çalıştırdığımızda çıkan sonuçlardan bazıları aşağıda listelenmiştir. 
 
… 
1,1,2,2,"m(A)=m(C)",90 

1,1,3,3,"m(A)=m(C)",90 

1,1,4,4,"m(A)=m(C)",90 

1,1,5,5,"m(A)=m(C)",90 

1,1,6,6,"m(A)=m(C)",90 

1,1,7,7,"m(A)=m(C)",90 

1,1,8,8,"m(A)=m(C)",90 

1,1,9,9,"m(A)=m(C)",90 

1,1,10,10,"m(A)=m(C)",90 

1,1,11,11,"m(A)=m(C)",90 

1,1,12,12,"m(A)=m(C)",90 

1,1,13,13,"m(A)=m(C)",90 
… 
7,7,18,18,"m(A)=m(C)",90 

7,7,19,19,"m(A)=m(C)",90 

7,7,20,20,"m(A)=m(C)",90 

7,8,1,4,"m(A)=m(C)",90 

7,9,2,6,"m(A)=m(C)",90 

7,11,3,9,"m(A)=m(C)",90 

7,11,17,19,"m(A)=m(C)",90 

7,13,1,11,"m(A)=m(C)",90 

7,13,13,17,"m(A)=m(C)",90 

7,17,4,16,"m(A)=m(C)",90 

7,17,11,19,"m(A)=m(C)",90 

8,1,12,9,"m(A)=m(C)",90 

8,2,16,14,"m(A)=m(C)",90 
… 
 
Böylece istenen, değişik türde  kirişler dörtgenleri bulduk. Peki bunlar kirisdor.txt dosyasında sayılardan 
oluşan bilgi topluluğu olarak duruyor. Bunları somut olarak, kenar uzunlukları ve  açı değerleriyle birlikte  
görmek istersek “napcaz şimdi?” 
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O zaman da bu dörtgenleri uygun bir “geometri çizim programı” desteğinde çizdirebiliriz. 
 
İşte tam bu sırada bu iş için “Geogebra”  biçilmiş kaftan. 
 
Örnek:  a, b, c, d kenar uzunlukları ve m(A) açısı bilinen ABCD dörtgenini Geogebra programı desteğinde   
çizdirelim. 
 
Çözüm:  Önce kenar uzunlukları için(mesela sınır değerleri 1 ile 20 arasında ) a, b, c, d sayısal sürgüleri ve 
1  ile 179 arasında değişen  açı sürgüsünü oluşturalım. 
 
Komut satırına  Çember(A, a) komutu ile A merkezli a=5 birim yarıçaplı çember üzerinde bir B noktası alalım. 

 
B yi A ya birleştirerek [AB] kenarını çizelim. Ardından da m(BAB’)= =97 açısını çizelim. 
Sonra Çember(A, d) komutu ile A merkezli d=5 birim yarıçaplı çemberi çizelim. 
Ardından bu çemberle açının kolunu kesiştirerek D noktasını bulalım. 

 
Sonra Çember(B, b) komutu ile B merkezli b=4 birim yarıçaplı çemberi çizelim. 
Ardından Çember(D, c) komutu ile D merkezli c=10 birim yarıçaplı çemberi çizelim. 
Bu iki çemberin kesişim noktası dörtgenimizin C noktası olacaktır. 
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Şimdi şekilde görünmesini istemediğimiz gereksiz elemanları görünmez hale getirelim ve [CD] doğru 
parçasını (c kenarını ) ve [AD] doğru parçasını (d kenarını) çizelim. 
 
Son olarak ta kenarları belirleyen doğru parçalarının tümünü, uzunluk değerlerini gösterecek biçimde 
ayarlayalım. Sonuçta dörtgenimiz aşağıdaki gibi görüntülenecektir. 

 
 
Pekiiiii, bakalım bu dörtgenimiz kirişler dörtgeni mi değil mi? 
 
Örneğin A, B ve C köşelerinden geçen çemberi çizelim D den de geçip-geçmediğine bakalım. 
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Tabii ki dört köşesinden çember geçmiyor dolayısıyla ABCD kirişler dörtgeni değil. 
 
Yukarıda yaptığımız, bilgisayar program kodlarıyla buldurup kirisdor.txt dosyasına yazdırdığımız 
dörtgenlerden rastgele birisini yukarıdaki Geogebra dosyası yardımıyla çizimini yapalım, kirisler dörtgeni olup 
olmadığını test edelim.  
Bakalım sonuç ne çıkacak?  
 
Mesela 3,8,9,16,"m(A)=",60,"m(C)=",120 örneğini ele alalım, yani kenar uzunlukları a=3, b=8, c=9, d=16 
birim ve m(A)=60  olan dörtgeni çizdirelim. 
 
Bunun için sadece sürgüleri ilgili değerlere getirelim. 
 
İşte sonuç, işte kirişler dörtgeni….! 
 

 
Son olarak ta tüm açı değerlerini de görelim. 
 
Bunun için, Açı ikonunu seçerek  B, C ve D köşelerindeki açı değerlerini gösterelim.  
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Son durum aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 

Tüm kenarları tam sayı ve bir açısı (daha doğrusu karşılıklı iki açısı ) da tam sayı olan kirişler dörtgenlerini 
listeledik. Çok güzel, kendimizi tebrik edebiliriz.Peki oldu olacak bunlara ilave olarak “alanı da tam sayı olan 
kirişler dörtgenleri var mıdır?” diye sorarsak, “napçaz beeee?” 
 
Ne yapacağımız belli, probleme bilgisayar sosu ilave edececeğiz! 
 
Ancak kenar uzunlukları verilen kirişler dörtgeninin alan formülünü bilen var mı?  
Ben bilmiyordum bir hafta öncesine kadar, tesadüfen “Matematik Olimpiyatı” sorularını incelerken gördüm. 
Neymiş biliyor musunuz? Hani üç kenar uzunluğu a, b, c olarak verilen üçgenin alan formülü (Heron 

Formülü) var ya, u = a+b+c
2  olmak üzere A(ABC) = u(u-a)(u-b)(u-c)  dir. 

Bunun çok çok benzeri; şöyle ki kirişler dörtgeninin kenar uzunlukları a, b, c, d olsun; u = a+b+c+d
2  olmak 

üzere A(ABCD) =  (u-a)(u-b)(u-c)(u-d)  dir.  
 
Ne o şaşırmadınız mı? Ben ilk gördüğümde çok şaşırdım ve ilginç buldum, tabii neden böyle bu diye sordum 
kendi kendime. 
 
Acaba bu formül güvenilir mi diye sorgulayalım :) 
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İşte yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları a,b,c,d ve m(A)= olan bir kirişler dörtgeni duruyor. 
 

A(ABCD) = A(ABD) + A(BCD) = ad sin  
 2  + bc sin (180-) 

 2  = ad sin  
 2  + bc sin  

 2  = (ad + bc)sin  
 2   

= (ad + bc) 1- cos 2  
 2   

Burada biraz nefes alalım ve ABD ile BCD üçgenlerinde kosinüs teoremlerini yazalım; 
 

cos  = a 2 + d 2 -f 2  
2ad ; cos (180-) = b 2 + c 2 -f 2  

2bc   cos (180-) = -cos   olduğundan;  

b 2 + c 2 -f 2  
2bc  = - a 2 + d 2 -f 2  

2ad  ise ad(b 2 + c 2 -f 2) = -bc(a 2 + d2 -f 2) ise ad(b 2 + c 2) + bc(a 2 + d2 ) = f 2(ad+bc) 

 
 
 

f 2 = ad(b 2 + c 2) + bc(a 2 + d2 ) 
 ad+bc  olur. 

cos  = a 2 + d 2 -f 2  
2ad  = 

a 2 + d 2 -ad(b 2 + c 2) + bc(a 2 + d2 ) 
 ad+bc  

2ad  = (a 2 + d2 )(ad+bc)- ad(b 2 + c 2) - bc(a 2 + d2 )
2ad(ad+bc)   

= (a 2 + d2 )ad- ad(b 2 + c 2) 
2ad(ad+bc)  = ad(a 2 + d2 -b 2 - c 2) 

2ad(ad+bc)  = a 2 + d2 -b 2 - c 2 
2(ad+bc)   

 
Bu değeri yukarıdaki alan formülünde yerine koyalım; 
 

A(ABCD) = A(ABD) + A(BCD) = (ad + bc) 1- cos 2  
 2  = (ad + bc) 

 2  1- cos 2   

= (ad + bc) 
 2  1- (a 2 + d2 -b 2 - c 2 

2(ad+bc)  ) 
2

  = (ad + bc) 
 2   

4(ad+bc) 2 -(a2 + d2 -b 2 -c 2 ) 2 

4(ad+bc)2 
   

= 14 4(ad+bc) 2 -(a2 + d2 -b 2 -c 2 ) 2  = 14 (2(ad+bc)  -a2 - d2 +b 2 +c 2 )( 2(ad+bc)  +a2 + d2 -b 2 -c 2)  

= 14 (b 2 +c 2 +2bc-( a2 +d2-2ad)) (a2 + d2 +2ad-(b 2 +c2-2bc))  

= 14 ((b +c) 2 -( a -d)2) ((a+ d)2 -(b-c)2) = 14 (b +c -a +d)(b+c+a-d)(a+ d -b+c)(a+d+b-c)  
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Kirişler dörtgeninin çevre uzunluğuna 2u diyelim. 
2u=a+b+c+d ise b+c+d-a = 2u-2a, b+c+a-d = 2u-2d, a+d-b+c = 2u-2b, a+d+b-c = 2u-2c 
değerlerini yerlerine yazalım. 
 

A(ABCD) = 14 (2u-2a)(2u-2d)(2u-2b)(2u-2c) =1
4 16(u-a)(u-b)(u-c)(u-d)  = (u-a)(u-b)(u-c)(u-d)  bulunur. 

 
Böylece kirişler dörtgeninin  alan formünü doğruluğunu ispatlamış olduk.  
 

Şimdi gelelim tüm kenarları tam sayı ve bir açısı (daha doğrusu karşılıklı iki açısı ) da tam sayı olan ve de 
“alanı da tam sayı olan kirişler dörtgenleri var mı yok mu sorgulamaya… 
 
Hayda bre Gwbasic kodları, gösterin kendinizi…! 

10 CLS 
20 OPEN"o",#1,"kirisdor.txt" 
30 FOR ALFA=60 TO 120 STEP 30 
40 FOR A=1 TO 20 
50 FOR B=1 TO 20 
60 FOR C=1 TO 20 
70 FOR D=1 TO 20 
80 U=(A+B+C+D)/2:ALAN=(U-A)*(U-B)*(U-C)*(U-D):IF ALAN>0 THEN ALAN=ALAN^(1/2) 
100 IF A^2+D^2-2*A*D*COS(ALFA*3.14159265#/180)=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND 
ALAN=INT(ALAN) THEN PRINT A,B,C,D,"A=";ALFA;"C=";180-ALFA;"Alan=";ALAN:WRITE 
#1,A,B,C,D,"A=";ALFA;"C=";180-ALFA;"Alan=";ALAN 
110 NEXT D,C,B,A,ALFA 
120 CLOSE 
 
Programı çalıştırıp kodları işletmek için, RUN yazıp (Enter) tuşuna basalım (ya da sadece F2 tuşuna 
basalım…) 
 
1,10,1,10,"A=",90,"C=",90,"Alan=",10 

1,11,1,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",11 

1,11,13,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

1,13,11,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

1,14,1,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",14 

1,16,1,16,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

1,17,1,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",17 

1,20,1,20,"A=",90,"C=",90,"Alan=",20 

2,2,2,2,"A=",90,"C=",90,"Alan=",4 

2,2,4,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",8 

2,2,5,5,"A=",90,"C=",90,"Alan=",10 

2,2,7,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",14 

2,2,8,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

2,2,10,10,"A=",90,"C=",90,"Alan=",20 

2,2,11,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",22 

2,2,14,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",28 

2,2,16,16,"A=",90,"C=",90,"Alan=",32 
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2,2,17,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",34 

2,2,20,20,"A=",90,"C=",90,"Alan=",40 

2,4,2,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",8 

2,5,2,5,"A=",90,"C=",90,"Alan=",10 

2,7,2,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",14 

2,8,2,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

2,10,2,10,"A=",90,"C=",90,"Alan=",20 

2,10,10,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",64 

2,11,2,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",22 

2,13,14,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

2,14,2,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",28 

2,14,13,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

2,16,2,16,"A=",90,"C=",90,"Alan=",32 

2,17,2,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",34 

2,20,2,20,"A=",90,"C=",90,"Alan=",40 

3,3,3,3,"A=",90,"C=",90,"Alan=",9 

3,3,17,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",51 

3,3,19,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",57 

3,17,3,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",51 

3,19,3,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",57 

4,1,4,1,"A=",90,"C=",90,"Alan=",4  

… 
 
Dikkat edilirse alanları tam sayı olan kirişler dörtgenlerinin karşılıklı iki açısı dik açı, bir çoğu dikdörtgen 
bazıları da kare. 
 
Şimdi de sonuçları dikdörtgen dışında (tabii ki de kare de olmayacak) sadece karşılıklı iki açısı dik açı 
olmayan kirişler dörtgenlerini bulduralım. 
 
Buna göre kodlarda bir iki küçük değişiklik yapalım: 
Sadece iki açısı 90 lik dörtgenlerle ilgileneceğimiz için ALFA döngüsüne gerek yok. 
Aynı zamanda cos 90= 0  olacağından cos lu ifade olmayacaktır.  
Buna göre kodlar aşağıdaki gibi olmalıdır. 
 
10 CLS 
20 OPEN"o",#1,"kirisdor.txt" 
40 FOR A=1 TO 20 
50 FOR B=1 TO 20 
60 FOR C=1 TO 20 
70 FOR D=1 TO 20 
80 U=(A+B+C+D)/2:ALAN=(U-A)*(U-B)*(U-C)*(U-D):IF ALAN>0 THEN ALAN=ALAN^(1/2) 
100 IF A^2+D^2=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND ALAN=INT(ALAN) AND 
(A^2+B^2)<>(C^2+D^2) THEN PRINT A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN:WRITE 
#1,A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN 
110 NEXT D,C,B,A 
120 CLOSE 
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Programın çalışması sonucu çıktılardan bazıları aşağıda verilmiştir. 

1,1,4,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",4 

1,1,5,5,"A=",90,"C=",90,"Alan=",5 

1,1,7,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",7 

1,1,8,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",8 

1,1,9,9,"A=",90,"C=",90,"Alan=",9 

1,1,10,10,"A=",90,"C=",90,"Alan=",10 

1,1,11,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",11 

1,1,14,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",14 

1,1,16,16,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

1,1,17,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",17 

1,1,20,20,"A=",90,"C=",90,"Alan=",20 

1,5,5,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

1,11,13,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

1,13,11,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

2,2,4,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",8 

2,2,5,5,"A=",90,"C=",90,"Alan=",10 

2,2,7,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",14 

2,2,8,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",16 

2,2,10,10,"A=",90,"C=",90,"Alan=",20 

2,2,11,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",22 

2,2,14,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",28 

2,2,16,16,"A=",90,"C=",90,"Alan=",32 

2,2,17,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",34 

… 
Sonuçlar incelenirse aralarında hiç dikdörtgen ve de kare yok,sadece ikişer ikişer kenarları eşit olan deltoitler 
var. 
 

Son olarak ta kenar uzunluklarının  tümü farklı olmasını istersek, kodlarda  son bir rötuş yapalım. 
100 nolu  satırda şartlı ifadede tüm kenar uzunluklarının bir birinden farklı olmasını sağlayalım. 
 
100 IF A^2+D^2=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND ALAN=INT(ALAN) AND 
(A^2+B^2)<>(C^2+D^2) THEN PRINT A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN:WRITE 
#1,A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN  
 
Buna göre programın kodları aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
10 CLS 
20 OPEN"o",#1,"kirisdor.txt" 
40 FOR A=1 TO 20 
50 FOR B=1 TO 20 
60 FOR C=1 TO 20 
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70 FOR D=1 TO 20 
80 U=(A+B+C+D)/2:ALAN=(U-A)*(U-B)*(U-C)*(U-D):IF ALAN>0 THEN ALAN=ALAN^(1/2) 
100 IF A^2+D^2=((A^2+D^2)*B*C+(B^2+C^2)*A*D)/(A*D+B*C) AND ALAN=INT(ALAN) AND 
(A^2+B^2)<>(C^2+D^2) AND A<>B AND A<>C AND A<>D AND B<>C AND B<>D AND C<>D THEN PRINT 
A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN:WRITE #1,A,B,C,D,"A=";90;"C=";90;"Alan=";ALAN 
110 NEXT D,C,B,A 
120 CLOSE 

Programı çalıştırıp kirisdor.txt dosyasının içine baktığımızda aşağıdaki sonuçları görürüz. 
 
 
1,11,13,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

1,13,11,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

2,13,14,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

2,14,13,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

4,8,11,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

4,11,8,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

7,11,17,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

7,17,11,19,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

8,4,13,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

8,13,4,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

11,1,17,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

11,4,13,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

11,7,19,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

11,13,4,8,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

11,17,1,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

11,19,7,17,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

13,1,17,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

13,2,19,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

13,8,11,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

13,11,8,4,"A=",90,"C=",90,"Alan=",70 

13,17,1,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

13,19,2,14,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

14,2,19,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

14,19,2,13,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

17,7,19,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

17,11,13,1,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

17,13,11,1,"A=",90,"C=",90,"Alan=",80 

17,19,7,11,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

19,11,17,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 

19,13,14,2,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 
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19,14,13,2,"A=",90,"C=",90,"Alan=",110 

19,17,11,7,"A=",90,"C=",90,"Alan=",160 
 
Örneğin bunlardan birinin Geogebra’da çizimini yaparsak aşağıdaki görüntü elde edilir. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biraz da Geometri problemi çözelim … 

Örnek:    Aşağıdaki şekilde x açısı kaç derecedir? 

 

 

Çözüm:    Bu biçimdeki geometri soruları kolay gibi göründükleri halde, insana “kök söktürür”. 
Ancak yüzde yüz garanti olmamakla beraber, uygun bir yere eşkenar üçgen çizip te dikkatli bir gözlemleme 
yaparsak, bazı eş üçgenler görebiliriz. İşte buradan sonuca gidebiliriz. (Biraz yuvarlak laflar ettik ama inşallah 
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sonuca ulaşırız  :))) 
 
Mesela [PB] ve [PC] kenarları üzerine eşkenar üçgenler çizelim. Biraz açı hesaplamasıyla D, A, C 
noktalarının doğrusal olduğu anlaşılır. 
 

 

 

Problem bitti, tükendi gör(e)medin mi kardeş!? (Eğil de kulağına söyleyeyim ; [AP] doğru parçasını PDA açısı 
16 derece , PBA açısı da 8 derece ile görüyor değil mi ? :) Peki 8 ile 16 arasındaki “akrabalık derecesi” 
nedir? 
Yarısı mı dedin? Tebrikler kazandınız!!! O halde D merkezli IDBI yarıçaplı çember, B, P, A dan geçmek 
zorundadır…! Buradan da BDP açısı [BP] doğru parçasını D merkezinden 60 ile görüyorsa,  çemberin 
çevresinden de yarısı ile görmez mi? Neymiş efendim 60 ın yarısı? 30 mu dediniz; “tebriklerrrrr”. 
 
- Yahu çember member diye yutturuyorsunuz, hani nerede hayali çember??? 

- Peki, sen istedin. Çizimi Geogebra’da yaparsan çemberin hayal mi gerçek mi olduğunu görürsün…  
Aha çizim aşağıda, çember de orada…! 



269 
 

 
 
Not 1:     Yukarıdaki sorunun şekline dikkatlice baktığımızda, PBC üçgeninin ikizkenar olduğunu, C  
köşesindeki açılar toplamının 14+16=30 olduğunu,  B köşesindeki diğer açının da 16 nin yarısı olduğunu 
görürüz.     

Not 2:  Acaba yukarıdaki  bilgilerin ışığı altında problemi genelleyebilir miyiz?  
 
Haydi bir cesaret! Yukarıdaki problemi genelleştirme cüreti gösterelim… (Cahil cesur olurmuş derler :)))  
 
 
Örnek:    0°<α<30° olduğuna göre şekildeki  x  açısı kaç derecedir?    
 

 
 
 
Çözüm:    Korkarak ta olsa, yukarıdaki problemi çözerken izlediğimiz yoldan gidelim 
Yani  [PB] kenarı üzerine eşkenar üçgen çizerek başlayalım işe.  
Bazı açıları hesaplayalım. m(BPC)=180-2α,  m(CPD)=120+2α olduğundan CPD ikizkenar üçgeninin D açısı 
da 30-α olur.  
Buradan da C, A, D noktalarının  doğrusal olduğu görülür. İşte yukarıdaki problemin çözümündeki benzer 
lafları edeceğiz şimdi…  
Bak kardeşim; [AP] doğru parçasını PDA açısı 30-α  derece ile, PBA açısı da 15 – α/2  derece ile görüyor 
değil mi ?  Peki 15 - α/2   ile 30-α  arasındaki  “akrabalık derecesi” nedir? 
Yarısı mı dedin? Tebrikler yine kazandınız!!! O halde D merkezli IDBI yarıçaplı çember, B, P, A dan geçmek 
zorundadır…! Buradan da BDP açısı [BP] doğru parçasını D merkezinden 60 ile görüyorsa,  çemberin 
çevresinden de yarısı ile görmez mi? Neymiş efendim 60 ın yarısı? 30 mu dediniz; yine “tebriklerrrrr”. 
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İşte çözümün çemberli hali aşağıda görünmekte…! 
Buradan da anlaşılır ki bu soruyu; α reel sayı anlamında sonsuz farklı, tam sayı anlamında 29 farklı biçimde   
sorabiliriz… Hepsinde cevap aynı;  x açısı 30 … Ne güzel değil mi?  

 
Not: Bu problemin sonucunu kullanarak bir trigonometri problemi yazabiliriz. Aşağıdaki problemin genel 
çözümüne “Trigonometrik Ceva” teoremini uygulayalım.  
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Sin α . sin(30 – α).sin 30 = sin (15 – α/2  ) .sin α . sin(105 - α /2)  
Her iki taraftan sin α  ları sadeleştirelim ve sin 30 = 1/2  koyalım. 
sin(30 – α).1/2 = sin (15 – α/2  ) .sin(105 - α /2)  
Buradan da (payda sıfır olmadığı sürece) aşağıdaki eşitlik elde edilir. 
 

sin(30 – α)
 sin (15 – α/2  ) .sin(105 - α /2)  = 2  

 
İşte al sana bir trigonometri özdeşlik sorusu. Nereden nereye? 
 
 
Not:  Yukarıda “Trigonometrik Ceva” diye bir laf geveledik… Nedir bu teorem; ifadesi ve de ispatı… 
Hadi bakalım… 
 
Trigonometrik Ceva Teoremi: 

 
ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan her hangi bir P noktasını köşelere birleştirdiğimizde oluşan açıların, bir 
dönme yönüne  göre, birer atlayarak sinüsleri çarpımı birbirine eşittir. 
 

Yani sin a 
1 . sin b 

1 .sin c 
1 = sin a 

2 . sin b 
2 . sin c 

2    dir. 

 
- Hadi hadi ispatla da görelim…! 
- Kardeş, ispatlarım ama bunun için öncelikle “Sinüs Teoremi”ni bilmen gerekiyor. 
- Sen de kıvırmasana; o da  ne ki? 
- Bak aşağıya görürsün ne olduğunu. 
 
Sinüs Teoremi: 
Bir üçgende bir kenar uzunluğunun karşısındaki açının sinüsüne oranı daima sabit ve değeri üçgenin çevrel 
çemberinin çap uzunluğuna eşittir. 
 

İspat:  
  

ABC üçgenini, çevrel çemberini ve A dan 
geçen çapını çizelim. 
B açısıyla D açısı aynı AC yayını görüyor 
mu? O zaman m(B) = m(D) dir. 
 
[AD] çap olduğundan m(ACD) = 90 dir. 

ADC dik üçgeninde Sin D = b
2R olur. 

Yani Sin B = b
2R buradan da b

Sin B  = 2R 

olur. 

Benzer şeyleri diğer açılar için de 
yaparsak;  
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a
Sin A = b

Sin B  = c
Sin C  = 2R    

 
elde edilir. Böylece ispat tamamdır. 
 
 
Trigonometrik Ceva Teoremi’nin İspatı: 

 
 

Yukarıdaki şekilde PBC , PAC ve PAB üçgenlerindeki IPAI, IPB ve IPCI kenarlarına  dönüşümlü olarak sinüs 
teoremi uygulayalım:  
 

IPBI
IPCI  = 

sin c  1

sin b 
2

  ,  IPCI
IPAI  = 

sin a  1

sin c 
2

 ,  IPAI
IPBI  = 

sin b 
1

sin a 
2

   

 
Bu oranları taraf tarafa çarparsak; 

 1 = 
sin c  1

sin b 
2

  . 
sin a  1

sin c 
2

 .   
sin b 

1

sin a 
2

   Buradan da   sin a 
1 . sin b 

1 .sin c 
1 = sin a 

2 . sin b 
2 . sin c 

2   elde edilir. 

 
- Eeee, nolmuş yani “Trigonometrik  Ceva Teoremi”ni ispatladıysan? Bana ne, ne işe yarayacak sanki?  
- Bir çok uygun geometri sorusunda işe yarayabilir, üçgende açı hesaplamalarında kullanılabilir, üçgende 
açılarla ilgili “kök söktüren açı problemleri”ni elde etmede işe yarayabilir… 

Mesela yukarıda ispatı yaparken kullandığımız şekildeki  a 
1 ,  b 

1 , c 
1,  a 

2 , b 
2, c 

2 açılarının altısının da tam 
sayı olan durumlar araştırılarak, bunların neler ve kaç tane olduğu bulunabilir ki her biri gerçekten “kök 
söktüren” türde “Matematik Olimpiyatlarında” sorulabilecek tarzda  sorulardır…  
 
Böyle soruları değişik kaynaklarda ya da sınav sorularında karşılaşmış olabilirsiniz, belki 3, belki 5, belki de 
15 kadar soruyla haşır neşir olmuş olabilirsiniz . Peki, hiçbir yerde görmediğiniz yüzlerce hatta binlerce (veya 
ne kadar varsa) bu tarz soruları  bilgisayar desteğinde araştırıp bulamaz mıyız? Böylece “olimpik seviyede 
kök söktüren” zengin bir arşive sahip olabiliriz… Yalnız dikkat, özel durumdaki basit soruları, sorudan 

saymıyoruz. Mesela  a 
1=50 ,  a 

2= 50, b 
1=25 , b 

2=25, c 
1=15,   c 

2=15 veya  

a 
1=50 ,  a 

2= 30, b 
1=10 , b 

2=50, c 
1=30,   c 

2=10 … gibi basit sorular olmayacak. Yani 6 tane açıdan 
ikişerli olarak üç çift aynı değer olmayacak. 

Mesela (a 
1=33 , a 

2=48 , b 
1=9 , b 

2=15, c 
1=54, c 

2=21 )  veya (a1=69 , a2=42 , b1=9 , b2=30, c1=21, c2=9 ) 
veya (a1=30 , a2=18 , b1=9 , b2=39, c1=63, c2=21 ) … gibi olabilir.  
 
Son verdiğim örnekler “atmasyon” değil, gerçek örnekler. İnanmazsanız birazdan nasıl yapıldığını anlatmaya 
çalışacağım “sorumatik-ozel-aci.ggb”  adlı Geogebra dosyasında, örneklerin  gerçekliğini test edebilirsiniz. 

Hatta siz de bu dosya yardımıyla bir çok deneme yaparak uygun sıralı (a 
1 ,  a 

2 , b 
1 , b 

2, c 
1,  c 

2) tam sayı 
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altılıları bulabilirsiniz. 
 
(Tabii on milyonlarca deneme içinden uygun olanları bulabilirseniz… :)))   
 
Hadi, “sorumatik-ozel-aci.ggb”  adlı dosyanın nasıl yapılacağını anlatmaya çalışayım; bakalım becerebilecek 
miyim :) 
 
Önce “Kullanılacak malzemeler:” 1 kilo kıyma, 2 baş soğan, 4 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı kaya tuzu,….  
Pardon “yemek tarifleri” notlarına bakmışım :)  
Şimdi gerçek “Kullanılacak malzemeler:” Sadece bir tane Geogebra programı internetten bul indir ve 
bilgisayarına kur. (Kurmayı beceremiyorsan bilen birisinden yardım alabilirsin!) 
 
sorumatik-ozel-aci.ggb Dosyasının Olşturulması: 
a) Tabii ki, önce Geogebrayı çalıştırıyoruz. Dört tane değerleri 1 ila 89 derece arasında olan “açı sürgüsü” 

oluşturuyoruz ve isimlerini b 
1 , b 

2, c 
1,  c 

2 olarak  belirliyoruz. 

 
b) ”Doğru parçası” aracıyla [BC] doğru parçasını çiziyoruz, ardından ”Verilen ölçüde açı” aracıyla da B 

noktasından  b 
2 derecelik, C noktasından da c 

1 derecelik açılar çizip “Kesiştir” aracıyla kesiştirip kesişim 
noktasını P olarak işaretliyoruz. 

 
c) Benzer biçimde [PB] doğru parçasına dayalı  b 

1 derecelik, [PC] doğru parçasına dayalı c 
2 derecelik 

açıları çizip kesişim noktasını A olarak adlandıralım, ardından [AP] doğru parçasını çizelim. 
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d) Sonra da “Açı” aracıyla PAC açısını işaretleyip açı ölçüsünü a 
1 değişkenine, PAB açısını işaretleyip açı 

ölçüsünü  a 
2 değişkenine atayalım. Böylece bu açı değerlerini de görmüş oluruz. 

 
Örneğin son durumda b 

1 , b 
2, c 

1,  c 
2 değerleri tam sayı olduğu halde a 

1  ve  a 
2 değerleri tam sayı 

olmadığından işimize yarayan sonuçlar değildir. Halbuki biz 6  açı değerlerinin tamamının tam sayı olmasını 

istemiştik. İşte bu amacımıza b 
1 , b 

2, c 
1,  c 

2 değişkeninin değerlerini sürgüleri sağa-sola sürerek, veya 
sürgüyü işaretleyerek yön tuşları yardımıyla birer birer artırıp-azaltarak istediğimiz ayarlayabiliriz. 
 

Mesela yukarıda verdiğimiz  değerleri şimdi test edebiliriz:  b 
1=9 , b 

2=15, c 
1=54, c 

2=21 
değerlerini sürgüleri düzenleyerek girelim. Aşağıdaki şekilde görünen görüntüyle karşılaşırız. 
 

 
 

Görüldüğü gibi a 
1=33 , a 

2=48 olur. Dolayısıyla bu sıralı altılı testten başarıyla geçmiş oldu…   
 
Diğer örneğe bakalım: a1=69 , a2=42 , b1=9 , b2=30, c1=21, c2=9   değerleri ile ilgili görüntü aşağıda… 
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İşte bu örnek de testten başarıyla geçti… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veee son örnek değerleri ve görüntüsü karşınızda:   

a1=30 , a2=18 , b1=9 , b2=39, c1=63, c2=21  
 

 
 
Peki olası yukarıdaki örneklere benzer tüm durumları öğrenmek istersek ne yapacağız? 
a) şıkkı belki ömrümüzün sonuna kadar da olsa yaptığımız Geogebra dosyasında sürgülerle oynayarak 

89.89.89.89 = 894
 = 62 742 241 deneme yaparak göz nuru dökerek  ya da; 
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b) şıkkı , bir programlama dilinde kod yazarak…  
 

Hangi şıkkı tercih edersiniz? Efendim, duyamadım, b mi dediniz? Peki o zaman gelsin tam sayılı özel açılı 
üçgenlerin sıralı altılılarını veren Python kodları…! 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
import math; 
print"ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan bir P noktasını köşelere birleştirdiğimizde" 
print"köşelerde meydana gelen açılara (saatin ters dönme yönünde)a1, a2, b1, b2, c1, c2 olarak 
isimlendirelim." 
print"Bu program b1, b2, c1, c2 açılarını 1 ila 89 derece arası değerler aldığında a1 ve a2 açılarının tam sayı 
olan durumlarını bulur." 
p=math.pi;say=0; 
for b1 in range(1,90): 
    for b2 in range(b1,90): 
        for c1 in range(1,90): 
            for c2 in range(1,90): 
                t=180-b1-b2-c1-c2 
                for a1 in range(1,t): 
                    s1=math.sin(a1*p/180)*math.sin(b1*p/180)*math.sin(c1*p/180); 
                    s2=math.sin((t-a1)*p/180)*math.sin(b2*p/180)*math.sin(c2*p/180); 
                    s1=math.trunc(10**15*s1);s2=math.trunc(10**15*s2); 
                    if s1==s2: 
                        yedek=set([a1,t-a1,b1,b2,c1,c2]);l=len(yedek); 
                        if l>=4: 
                            say=say+1; 
                            print"%d  (a1=%d , a2=%d , b1=%d , b2=%d, c1=%d, c2=%d )"%(say,a1,t-a1,b1,b2,c1,c2) 
 
 Siz de bu kodları yazıp çalıştırdığınızda 3-4 saat ( bilgisayarınızın işlemci hızına bağlı olarak bu süre 
değişebilir) bekleme sabrını gösterebilirseniz 3823 tam sayı altılıların tümünü elde edebilirsiniz. 
 
Programı çalıştırıp 3-4 saat bekledikten sonra gelen sonuçlardan bazıları aşağıda verilmiştir. 
Bu sonuçlardan her hangi birini, sorun birine, uğraşsın çözümünü bulacağım diye saatlerce ya da günlerce… 

Tabii soruyu sorarken şeklini çizerek, sadece  b 
1 , b 

2, c 
1,  c 

2 değerlerini verip ya a 
1 değerini ya da   a 

2 
değerini sorabilirsiniz. 

Veya (a 
1 ,  a 

2 , b 
1 , b 

2, c 
1,  c 

2) sıralı altılılarından herhangi dördünü verip geri kalan iki değerden birini 

sorabilirsiniz.  
 
Haydi geometri konusunda iddialı ve “hava atan” arkadaşların  “havasını söndürmeye”!.  
Hadi, hadi bu kıyağımı unutmayın… Teşekkür edin yeter, ücret filan istemez!:)))  

1 (a1=61 , a2=58 , b1=1 , b2=1, c1=29, c2=30 ) 
2 (a1=61 , a2=30 , b1=1 , b2=1, c1=29, c2=58 ) 
3 (a1=58 , a2=61 , b1=1 , b2=1, c1=30, c2=29 ) 
4 (a1=58 , a2=29 , b1=1 , b2=1, c1=30, c2=61 ) 
5 (a1=30 , a2=61 , b1=1 , b2=1, c1=58, c2=29 ) 
6 (a1=30 , a2=29 , b1=1 , b2=1, c1=58, c2=61 ) 
7 (a1=29 , a2=58 , b1=1 , b2=1, c1=61, c2=30 ) 
8 (a1=29 , a2=30 , b1=1 , b2=1, c1=61, c2=58 ) 
9 (a1=91 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=28, c2=28 ) 

10 (a1=91 , a2=28 , b1=1 , b2=2, c1=28, c2=30 ) 
11 (a1=89 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=29, c2=29 ) 
12 (a1=89 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=29, c2=30 ) 
13 (a1=87 , a2=31 , b1=1 , b2=2, c1=30, c2=29 ) 
14 (a1=87 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=30, c2=31 ) 
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Yukarıdaki sonuçları A4 kağıdına bastırdığımızda yaklaşık  70 sayfalık bir çıktı elde ederiz. Bunlardan 
çözebildiğim birkaç tanesinin GeoGebra desteğinde çözümlerini veriyorum. İncelemenizi tavsiye ederim. 
 
 
 
 

15 (a1=30 , a2=31 , b1=1 , b2=2, c1=87, c2=29 ) 
16 (a1=30 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=87, c2=31 ) 
17 (a1=29 , a2=30 , b1=1 , b2=2, c1=89, c2=29 ) 
18 (a1=29 , a2=29 , b1=1 , b2=2, c1=89, c2=30 ) 
19 (a1=61 , a2=31 , b1=1 , b2=3, c1=56, c2=28 ) 
20 (a1=61 , a2=28 , b1=1 , b2=3, c1=56, c2=31 ) 
…  

1001 (a1=98 , a2=14 , b1=8 , b2=16, c1=14, c2=30 ) 
1002 (a1=82 , a2=30 , b1=8 , b2=16, c1=22, c2=22 ) 
1003 (a1=82 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=22, c2=30 ) 
1004 (a1=66 , a2=38 , b1=8 , b2=16, c1=30, c2=22 ) 
1005 (a1=66 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=30, c2=38 ) 
1006 (a1=41 , a2=71 , b1=8 , b2=16, c1=33, c2=11 ) 
1007 (a1=41 , a2=11 , b1=8 , b2=16, c1=33, c2=71 ) 
1008 (a1=33 , a2=71 , b1=8 , b2=16, c1=41, c2=11 ) 
1009 (a1=33 , a2=11 , b1=8 , b2=16, c1=41, c2=71 ) 
1010 (a1=30 , a2=38 , b1=8 , b2=16, c1=66, c2=22 ) 
1011 (a1=30 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=66, c2=38 ) 
1012 (a1=22 , a2=30 , b1=8 , b2=16, c1=82, c2=22 ) 
1013 (a1=22 , a2=22 , b1=8 , b2=16, c1=82, c2=30 ) 
1014 (a1=101 , a2=30 , b1=8 , b2=22, c1=11, c2=8 ) 
1015 (a1=101 , a2=8 , b1=8 , b2=22, c1=11, c2=30 ) 
1016 (a1=30 , a2=94 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=4 ) 
1017 (a1=82 , a2=30 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=16 ) 
1018 (a1=82 , a2=16 , b1=8 , b2=22, c1=22, c2=30 ) 
1019 (a1=22 , a2=94 , b1=8 , b2=22, c1=30, c2=4 ) 
1020 (a1=44 , a2=68 , b1=8 , b2=22, c1=30, c2=8 ) 

…  
3804 (a1=18 , a2=15 , b1=54 , b2=75, c1=9, c2=9 ) 
3805 (a1=18 , a2=9 , b1=54 , b2=75, c1=9, c2=15 ) 
3806 (a1=9 , a2=15 , b1=54 , b2=75, c1=18, c2=9 ) 
3807 (a1=9 , a2=9 , b1=54 , b2=75, c1=18, c2=15 ) 
3808 (a1=30 , a2=28 , b1=56 , b2=62, c1=2, c2=2 ) 
3809 (a1=30 , a2=2 , b1=56 , b2=62, c1=2, c2=28 ) 
3810 (a1=2 , a2=28 , b1=56 , b2=62, c1=30, c2=2 ) 
3811 (a1=2 , a2=2 , b1=56 , b2=62, c1=30, c2=28 ) 
3812 (a1=15 , a2=18 , b1=57 , b2=69, c1=12, c2=9 ) 
3813 (a1=15 , a2=9 , b1=57 , b2=69, c1=12, c2=18 ) 
3814 (a1=12 , a2=18 , b1=57 , b2=69, c1=15, c2=9 ) 
3815 (a1=12 , a2=9 , b1=57 , b2=69, c1=15, c2=18 ) 
3816 (a1=21 , a2=12 , b1=57 , b2=75, c1=6, c2=9 ) 
3817 (a1=21 , a2=9 , b1=57 , b2=75, c1=6, c2=12 ) 
3818 (a1=6 , a2=12 , b1=57 , b2=75, c1=21, c2=9 ) 
3819 (a1=6 , a2=9 , b1=57 , b2=75, c1=21, c2=12 ) 
3820 (a1=30 , a2=29 , b1=58 , b2=61, c1=1, c2=1 ) 
3821 (a1=30 , a2=1 , b1=58 , b2=61, c1=1, c2=29 ) 
3822 (a1=1 , a2=29 , b1=58 , b2=61, c1=30, c2=1 ) 
3823 (a1=1 , a2=1 , b1=58 , b2=61, c1=30, c2=29 ) 

 >>> 3823 tane üçgen... 
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Örnek: 

 
 
 
 
 
 
Çözüm: 
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Bir Örnek daha: 

 
Çözüm: 
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c) CDE üçgeni eşkenar üçgen olduğundan A(CDE)= 
62
 .

 
3

4  = 9 3   birim karedir. 

 
d) KDC üçgeni 30, 60, 90 olduğundan  IDKI= 6 3  birimdir? 
 
e) KFL üçgeninde  F açısı 80, K açısı 50 olduğundan L açısı da 50 olur ki KFL ikizkenar üçgendir . 

Yani   IFKI
IFLI  oranı  1 dir. 

 
- Hadi “altın” arayalım… Altın bulamasak da “tozunu”, tozunu bulasak da “oranını” arayalım…  
 
- Sahi “Altın Oran” diye bir şey varmış, nedir bu, nasıl bir orandır, sayısal değeri nedir, önemi var mıdır veya 
ne önemi vardır, nerelerde bulunur, bu orandan türetilen başka terimler var mıdır…? 
 
- Sakin ol kardeşim, önce “altın oran” nedir tanımlayarak işe başlayalım, diğer soruların bazılarının cevabını 
aşağıda bulabilirsin, nerelerde bulunduğu ile ilgili bilgileri  ve daha fazlasını internette “Google amca” diye biri 
varmış ona sorabilirsin.. :))) 
 
Altın Oran Nedir? 

 
Bir [AB] doğru parçasını içten bölen C noktası ,  IABI

IACI  = IACI
ICBI  bağıntısını sağlıyorsa; “C noktası [AB] doğru 

parçasını altın oran ile bölüyor” ve bu orana da “altın oran” denir. 
Şimdi de bu tanımdan yola çıkarak “altın oranın” sayısal değerini bulalım. 
Hesaplamada kolaylık olsun diye C noktasının ayırdığı parçaların uzunluklarına a ve b diyelim. Altı n 
oranının değeri de k olsun. Buna göre 
IABI
IACI  = IACI

ICBI  = k   ise  a+b
a   =  ab  = k  dir.  

1 + ba  =  ab  = k  ise 1+ 1k  = k   

Eşitliğin iki tarafını k ile çarpıp hepsini bir tarafta toplayalım.   

k2
  - k - 1 = 0   

Denklemin köklerini bulalım:  = (-1) 2 - 4 .1.(-1) = 5  

k 
1= -(-1) + 5

2.1   = 1 + 5
2   ve k 

2= -(-1) - 5
2.1   = 1 - 5

2  bulunur. 

Tabii bizim işimize yarayan pozitif değer  olanıdır.  

Yani sonuç olarak “altın oran”ın sayısal değeri; 1 + 5
2   dir.  

Bunun ondalık değeri yaklaşık olarak;  1,618033989…  dir. 
 
Pekiiii, bir [AB] doğru parçasını “altın oran” ile bölen C noktasını çizimle nasıl bulabiliriz? 
 
Aşağıdaki şekli inceleyelim: Çizimi Geogebra yardımıyla yapabiliriz. (İsterseniz anlatılan adımları sadece 
pergel ve cetvel yardımıyla da yapabilirsiniz. (Tabii bir de kalem lazım elbette..! :))) 
 
[AB] nı ve A dan geçen herhangi bir [AX çizelim. 
 
Işın üzerinde IADI=1 birim ve IDEI=1 olacak biçimde D ve E noktalarını alalım. 
 
E den ışına dik olarak çizilen EF doğrusu üzerinde IEFI=2 birim olacak biçimde F yi işaretleyelim.[DF] nı  
çizelim. IDFI kaç birim acep :) ? 5 birim mi dediniz, aferin!  
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D merkezli IDFI yarıçaplı çember ile AX ışınının kesişim noktasına K diyelim.  IAKI = 1+ 5 birim olmaz mı?  
 
Altın oranı bulmak için bu değeri 2 ye bölmek gerekir. Bunu da [AK] nın ortasını bularak L ile adlandıralım. 
 
 L ile B yi birleştirelim son olarak ta LB//DC çizelim.  
 
Ta ta ta ta ta ta….Aha işte aradığımız C noktasını bulduk.  
 
Çünkü ADC üçgeni ile ALC üçgenlerinin benzerliğinden;  
IABI
IACI  = IALI

IADI = 1 + 5
2   

Ayrıca; IACI
ICBI = IADI

IDLI = 1

 1 + 5
2   - 1

 = 1

 5-1
2   

 = 2
 5-1

 = 2( 5+1)
 4  = 1 + 5

2    

Sonuç olarak  IABI
IACI  = IACI

ICBI = 1 + 5
2   olur. Yani “C noktası [AB] nı altın oran ile bölüyor” diyebiliriz…  

Hani alkışım nerede…? (Şak şak şak … :) 
 

 
 
Peki “Altın Üçgen” nedir? 
 
”Uzun kenarının kısa kenarına oranı altın orana eşit olan üçgenlerdir.” 
Bu tanıma uyan üçgenler, açıları 36, 36, 108 ya da 72, 72, 36 diye bir rivayet var. 
Acaba bu rivayete uyan üçgenler “altın üçgen” mi?. Bakalım, bakalım…:))) 
İşte aşağıda, Geogebra ile çizilmiş  (isterseniz siz elle, pergel-cetvel yardımıyla da çizebilirsiniz) böyle 
üçgenler görüyorsunuz. Bu çizimi yapmak için, önce KLM 36, 36, 108 üçgenini çizelim. Sonra K 
noktasından 36 lik bir açıyla üçgeni ikiye parçalayalım. Böylece şekilde iki tane 36, 36, 108ve de bir tane 
72, 72, 36 ikizkenar üçgeni olmak üzere 3 tane üçgen elde etmiş oluruz.  

   
Uzun kenarların uzunluklarına m, kısa kenarların uzunluklarına da n diyelim. 
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Büyük üçgen ile soldaki küçük üçgen  (yani KLM ile NKL ) AAA benzerlik kuralına göre “benzer üçgenler”dir. 
Dolayısıyla karşılıklı kenarları orantılıdır. 

 
 

Yani; m+n
m   =  mn   = k  diyelim.  

1 + nm  =  mn   = k  ise 1+ 1k  = k   

Eşitliğin iki tarafını k ile çarpıp hepsini bir tarafta toplayalım.   

k2
  - k - 1 = 0 Görüldüğü gibi daha önceki denklemi elde ettik, bu denklemin pozitif kökünün (yani  1 + 5

2  ) 

altın oran olduğunu söylemiştik… 
 
Demek ki,   gerçekten açıları 36, 36, 108 ya da 72, 72, 36 olan ikizkenar üçgenlerin (altın ya da gümüş 
olması umurumda değil :))) uzun kenarlarının kısa kenarlarının uzunluklarına oranı “altın oran”mış…  
Vayyy be! 
 
- Eeee! Nolmuş? Bana ne, ben bu bilgiyi hangi test sorusunda kullanacağım? 
- Kardeşim sen “test” ve “tost”tan başka bir şey bilmez misin?  
Peki sen istedin! Al sana test sorusu: 
 

 

 

 

Soru: 

 
Yukarıdaki şekilde bir düzgün beşgen ile köşegenleri çizilmiştir. IJII=4 birim ise IDEI uzunluğu 
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aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2   B) 3   C)  4   D)  1 + 5
2     E) 6+2 5 

 
Al başka bir tane “test sorusu”: 

Yukarıdaki şekle göre; IGFI
IIFI  . IJII

IJEI  çarpımı kaçtır? 

A) 1  B) 2  C) 3  D) 1 + 5
2    E)  5 - 1

2   

 
 
- Hadi söyle bakalım, cevapları görelim!  
-  Böyle soru mu olur? Ben bu soruyu integral ile çözerim ama sen anlamazsın! #$%%*}(((:  
- Peki benim söylememi ister misin? 
- Öyle bilmediğim konularla hava atacaksan hiç söyleme, kabul etmem. 
-Yo, yoooo! Lafı öyle dolaştırmayacağım: Bak muhterem kardeşim, şekilde kaç tane üçgen varsa hepsi de ya 
36, 36, 108 üçgeni ya da 72, 72, 36 üçgenidir. İnanmazsan bi incele!!! Yani hepsi de “altın üçgen” yani 

uzun kenarlarının kısa kenarlarına oranı  1 + 5
2   dir.  

 
Şimdi 1. sorunun cevabını verelim: 

IGFI
IIFI  =1 + 5

2  , IFI
IIJI = 1 + 5

2    

Taraf tarafa çarparsak; IGFI
IIJI  = IGFI

4  = (1 + 5
2  )2 

  ise IGFI = (1 + 5 )2  =6+2 5 = IDEI bulunur. 

 
Şimdi de 2. sorunun cevabını verelim: 
 

GIF üçgeni altın üçgen olduğundan; IGFI
IIFI  = 1 + 5

2   

FIJ üçgeni de altın üçgen olduğundan; IJII
IJEI = IJII

IJEI = 2
1 + 5

  

Buradan da IGFI
IIFI  . IJII

IJEI  = 1 + 5
2  . 2

1 + 5
  = 1  bulunur. 

 
- Nasıl beğendin mi??? 

- #$%%*}(((:  
 
 
Örnek:  
Aşağıdaki “altın üçgenlerden” faydalanarak 36, 36, 108 lik açıların trigonometrik değerlerini bulalım. 

 
 
Çözüm:  
 
Önce açıların kosinüslerini bulalım, sonra tüm trigonometrik değerler (dik üçgen çizilerek) bulunabilir. 
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NKL üçgeninde Kosinüs Teoremini uygulayalım.  

m2
  = n2

 +n2
 -2n.n.cos 108  ise cos 108 = 

2n2
 -m2

 

2n2
 

    

Eşitliğin sağ tarafının pay ve paydasını n2
  ile bölelim.  

cos 108 = 
2-(m/n)2 

2     

m/n  yerine  1 + 5
2   değerini koyalım. 

cos 108 = 
2 -  (1 + 5

2  )2  

2 = 
2 -  6 + 2 5

4   

2  =  2 - 2 5
8  = 1 - 5

4   bulunur. 

 
Benzer şekilde MKN üçgeninde Kosinüs Teoremini uygulayalım: 

n2
  = m2

 +m2
 -2m.m.cos 36  ise cos 36 = 

2m2
 -n2

 

2m2
 

    

Eşitliğin sağ tarafının pay ve paydasını n2
  ile bölelim. 

cos 36 = 
2(m/n)2 - 1

 2(m/n)2 
    

m/n  yerine  1 + 5
2   değerini koyup gerekli hesaplamalar yapılırsa; 

cos 36 = 
2(m/n)2 - 1

 2(m/n)2 
 = 

2.(1 + 5
2  )2  - 1

 2.(1 + 5
2  )2 

 = 2 + 5
3 + 5

  bulunur. 

Yine benzer şekilde MKN üçgeninde Kosinüs Teoremini uygulayalım: 

m2
  = m2

 +n2
 -2mncos 72  ise cos 72 = n

2m =  2
2(1 + 5)

 = 1
1 + 5

 = 5 - 1
4    

Not:  
108+ 72 = 180 olduğundan; 

cos 72 = -cos 108= - 1 - 5
4  = 5 - 1

4   bulunur. 

 

Altın Dikdörtgen nedir? 
Tahmin edileceği gibi, uzun kenar uzunluğunun, kısa kenar uzunluğuna oranı altın oran  

(yani   1 + 5
2  ) olan dikdörtgene denir? 

Aşağıda “kare yardımıyla” altın dikdörtgenin çizimi anlatılıyor, dikkatlice izleyelim. 
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Önce herhangi bir ABCD karesi (kenar uzunluğu a birim olsun) çizelim. [AB ışını üzerinde IBEI=a birim 
olacak şekilde E noktası, AE doğrusuna dik doğru üzerinde IEFI=2a birim olacak biçimde F noktası alalım. 
IBFI = 5a olur. B merkezli IBFI yarıçaplı çemberin [AB ışınını kestiği nokta G ise  IAGI = a + 5a olur. 
[AG] nin orta noktasına H diyelim. Son olarak ta AHID dikdörtgenini çizelim.  
Ta ta ta ta ta … AHID dikdörtgeni bir altın dikdörtgendir.  

Çünkü IAHI
IADI = 

a + 5a
2
a  = 1 + 5

2   dir. 

 
 
 
Not: BHIC de sanki altın dikdörtgen gibi duruyor, ne dersiniz? Bu tahminimizin doğru olup olmadığını 
araştıralım… 

Bunun için,  IIHI
IBHI  oranını incelemeliyiz. 

IIHI
IBHI = a

a + 5 a
2  - a

 = a

  a 5 -a
2

= 2
 5-1

 = 2( 5+1)
 4  = 1 + 5

2    

Vayyy beee! Tahminimiz doğru çıktı! 
 
Not: Bu sonucu şöyle de ifade edebiliriz: “Altın dikdörtgenin  bir tarafından kare ayırdığımızda, yanında kalan 
dikdörtgen de bir altın dikdörtgendir.” Bu işlemi sonsuz defa yaparsak iç içe sarmal yapıda sonsuz tane altın 
dikdörtgen yuvalanmış olur…! 
 
Aşağıda Geogebra’da çizebildiğim birkaç adım görünüyor. Lütfen inceleyin…!  
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Hatta bu karelerin içine çeyrek çemberler çizelim bakalım ne olacak; 

 
 
Aaaaa!, spiral, “altın spiral” çıktı… Sanki koç boynuzu gibi…  
 
Şimdi de hoş, estetik başka bir çizim yapalım: Escher deseni ile … 
 
Escher Deseni ile düzlemi kaplama:  

Herhangi bir ABC üçgeni çizelim (ister pergel-cetvel yardımıyla isterseniz bilgisayar desteğinde. Tabii  
ben bilgisayarı tercih edeceğim örneğin Geogebra yardımıyla…)  
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[AB] boyunca istediğiniz bir şekil çiziniz. (Aşağıdaki şekilde ben bir doğru parçası üç yarım çember 
çizdim, siz de gönlünüzce istediğiniz bir şekil çizebilirsiniz…)  
Sonra çizdiğimiz  bu ek parçayı, B noktası etrafında   60 döndürelim. 
[AC] nin ortasını ( G noktası ) belirleyip, [CG] arasında da istediğimiz bir ek çizim yapalım. 
Bu son ek çizimi de orta nokta (yani G) etrafında 180 döndürelim ( ya da G noktasına göre simetriğini 
alalım, ne derseniz deyin aynı kapıya çıkar :) 

    

 

Sonra elde ettiğimiz motifi,  B noktası etrafında 60 ar derece ile 5 defa döndürerek aşağıdaki “altıgen 
desen”i elde ederiz. Eşkenar üçgeni ve noktaları da görmezlikten gelelim…   
 

  

 
Aha bu son desen, “Escher deseni”dir. Artık bununla bir düzlemi tamamen kaplayabiliriz… 
 
Bunun için birkaç ön hazırlık yapalım: C noktasını B etrafında 120 saat yönünde döndürülmesiyle 

oluşan noktaya C 
1, 120 saatin ters yönünde döndürülmesiyle oluşan noktaya da C 

2 noktası  diyelim.  

Sırasıyla  C 
1C ve C 

2C vektörlerini tanımlayıp u ve v diyelim. 
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Bu  deseni u vektörü kadar, 2u vektörü kadar, 3u vektörü kadar, …, -u vektörü kadar, -2u vektörü kadar 
… ötelersek aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi, şerit biçiminde bir desen elde ederiz. 
 

 

 

 

Son deseni de v vektörü kadar, 2v vektörü kadar, 3v vektörü kadar, …, -v vektörü kadar, -2v vektörü 
kadar … ötelersek aşağıdaki şekli elde ederiz ki, bu işlemleri sonsuza kadar devam ettirdiğimizi 
düşünürsek, düzlemde hiçbir bölge açıkta kalmayacak  biçimde kaplanmış olur…. 
 
Nasıl estetik bir görünümü var mı? 
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Aşağıda ABC üçgeninin A ve B serbest noktaları, D, E, F serbest noktaları istenildiği gibi konumları 
değiştirerek bir çok kaplama modelleri elde edilebilir.  
 
Aşağıda üç değişik kaplama modeli verdim…Nasıl  olmuş bakın bakalım…? 
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Siz de bunun gibi değişikliklerle sınırsız sayıda kaplama motifleri elde edebilirsiniz… 
 
 
 
- ”Ah şu ezberlenecek kurallar, formüller, ispatlanacak teoremler yok mu? Bu yüzden sevmiyorum 
matematiği!”   
 
- Mesela neler onlar? 
 
- Neler değil ki? Mesela “ üçgende kenarortay özelliği”, “ üçgende açıortay özelliği”, “Pisagor bağıntısı”, 
“Stewart bağıntısı”, “üçgenin çemberleri”, “üçgenin alanı”, ”kenarortay teoremi”, “açıortay teoremi”, …  
 
-Peki dilimizin döndüğü, bilgisayarın desteklediği kadar bir kaçından bahsedelim. 
 
Üçgende Kenarortay Özelliği: 
 
“Bir üçgenin kenarortayları bir noktada kesişir. Bu noktaya G ağırlık merkezi denirse,  G nin bir 
köşeye olan uzaklığının karşı kenarın ortasına olan uzaklığına oranı daima 2 dir.” 
 
Çözüm: Geogebra’yı açalım, A,B,C noktalarından geçen üçgeni çizelim. Her bir kenarın orta noktalarını 
bulalım; mesela D,E,F diyelim. [AD], [BE] ve [CF] kenarortaylarını çizdiğimizde üçünün de kesişim noktasının 
aynı olduğunu görürüz. Bu noktaya G diyelim.  

 
Giriş satırına; u_1=uzaklık[G,A]  ve  u_2=uzaklık[G,D]  yazalım. Böylece  u_1 ve u_2 uzaklık nesnelerini elde 
ederiz.  

 
Metin kutusunu işaretleyerek gelen iletişim penceresine; IGAI/IGDI = yazıp Nesneler bölümünden u_1 ve 
u_2 nesnelerini yanda görüldüğü gibi yerleştirip  Tamam düğmesini tıklayalım. 
 
 
Böylece ekranda şu görüntü oluşacaktır.  
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Bu durumda üçgenin her hangi bir köşesinden fare ile tutup çekiştirerek oluşturulan her üçgen için kesrin pay 
ve paydasındaki u_1 ve u_2 değerleri değiştiği halde bu değerlerin oranı sabit ve daima  2 olduğu 
gözlemlenir. 
 
Üçgende Açıortay Özelliği: 
 
a) “Bir üçgenin üç iç açıortayı bir noktada kesişir. Bu noktaya I denirse, bu nokta üçgenin iç-teğet 
çemberinin merkezidir.” 
 
b) “Bir üçgenin herhangi iki köşesinin dış  açıortayı ile , üçüncü köşeye ait iç açıortay da bir noktada 
kesişir. Bu biçimde dönüşümlü olarak yapılan çizimlerde elde edilen noktalara sırasıyla J, K, L  
denirse, bu noktaların her biri  üçgenin dış-teğet çemberlerinin merkezidir.” 
 
Çözüm: Geogebra’yı açalım, A,B,C noktalarından geçen üçgeni çizelim. Her bir açının  iç açıortayını  
çizelim. Karşı kenarı kestiği noktalara D, E, F diyelim. [AD], [BE] ve [CF] açı ortaylarının üçünün de kesişim 
noktasının aynı olduğunu görürüz. Bu noktaya I diyelim.  

 

 
I noktasının özelliği nedir?  Bir açının açıortay üzerindeki bir noktadan kollarına inilen dikmelerin uzunlukları 
eşit olacağından, I dan üç kenara da inilen üç dikmenin uzunlukları  birbirine eşittir.  
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İspatı mı? I merkezli  IIDI yarıçaplı çemberi çizelim bakalım ne oluyor? 
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi D den geçen çember hem E den hem de F den geçiyor. 

 

 
Dolayısıyla “iç açıortayların  kesişim noktası, üçgenin iç-teğet çemberinin merkezi” imiş… 
 
 
Şimdi de bir köşenin iç açıortayı ile diğer iki köşenin dış açıortaylarının bir noktada kesişip-kesişmediğini 
gözlemleyelim: 

Aşağıdaki şekle bakarak, örneğin A açısının iç açıortayı ile B ve C açılarının dış açıortaylarına bakarsak J 
gibi bir noktada, B açısının iç açıortayı ile A ve C açılarının dış açıortaylarına bakarsak K gibi bir noktada ve 
C açısının iç açıortayı ile A ve B açılarının dış açıortaylarına bakarsak L gibi bir noktada kesiştiklerini 
görebiliriz.   

 
J, K, L noktalarından üçgenin kenarlarına (ya da uzantılarına) dikmeler indirdiğimizde bu dikmeler üçer üçer  

kendi aralarında eşittir. Bu dikme uzunluklarına sırasıyla r a, r b, r c diyelim.  

J merkezli  r a yarıçaplı çember ABC üçgeninin a kenarına içten b ve c kenarlarına uzantılarında teğet, 

K merkezli  r b yarıçaplı çember ABC üçgeninin b kenarına içten a ve c kenarlarına uzantılarında teğet, 

L merkezli  r c yarıçaplı çember ABC üçgeninin c kenarına içten a ve b kenarlarına uzantılarında teğettir. 
 
Bu üç çembere “ABC üçgeninin dış teğet çemberleri” denir. 
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O halde üçgenin bir tane “iç teğet çemberi”, üç tane de “dış teğet çemberleri” olmak üzere toplam dört tane 
teğet çemberi vardır. 
 
Hadi, üçgenin teğet çemberlerini ve özelliklerini yakından tanıyalım: 
Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin iç teğet çemberi ile b kenarına ait bir tane dış teğet çemberi çizilmiştir; bu 
şekli kullanarak görebildiğimiz özellikler neler araştıralım? 
 
Şekilde görüldüğü gibi ABC üçgeninin A, B, C köşelerinin  iç teğet çemberinin değme noktalarına olan 
uzaklıkları sırasıyla x, y, z ; K merkezli dış teğet çemberinin C köşesine uzaklığına  t,  iç teğet çemberinin b 
kenarına değme noktası olan E ile, dış teğet çemberinin b kenarına değme noktası olan S noktası arasındaki 
uzaklığa k diyelim. Ayrıca ABC üçgeninin kenar uzunlukları toplamının yarısına u dendiğini hatırlayalım. 
Daha genel bir söylemle “bir çokgenin yarı çevre uzunluğu”na u denir. 
 
Artık aşağıdaki hesaplamalara geçebiliriz: 
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2u=2x+2y+2z olacağından u=x+y+z   dir. 
 
u=x+(y+z) = x+a eşitliğinden x=u-a    

u=y+(x+z) = y+b eşitliğinden y=u-b   

u=z+(x+y) = z+c eşitliğinden z=u-c   
 
IBTI=IBPI  IFTI=IDPI    x+x+k=z+t=(k+t)+t  
x+x+k=(k+t)+t   x=t   

IBPI=y+z+t =y+z+x =u=IBTI 
IBPI = IBTI = u   

b=x+k+t=x+k+(x)=k+2x  k=b-2x=b-2(u-a) 

=b+2a-2u=b+2a-a-b-c  k=a-c olur. 

Ancak a<c veya a>c olabileceğinden; 
k=Ia-c I   bulunur. 

 
 
Bulunan sonuçları dönüşümlü olarak üçgenin tüm teğet çemberlerine uygulanırsa, aşağıdaki şekilde görülen 
özellikler elde edilir. 
 

 

Örnek: Üçgenin Alanı ve  teğet çemberler yardımıyla bulunuşu…  
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Çözüm: 
 
Üçgenin teğet çemberler yardımıyla alanı: 

 

 

 

 
Kosinüs teoremi  yardımıyla alanı (Heron Formülü): 
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Örnek: 

Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin kenar uzunlukları a=5, b=6, c=3 birim olduğuna göre; istenenleri bulalım. 

 

 

    
Çözüm: 
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Buna göre şekildeki değerleri yerine koyarsak aşağıdaki görüntü elde edilir. 

 
Siz de Geogebra’da buna benzer bir etkileşimli dosya hazırlayıp,  sadece üçgenin kenar uzunluklarını 
değiştirerek sınırsız sayıda soru türetebilirsiniz. Bunun bir örneğinin son görüntüsünü aşağıda verdim. 
İnceleyin… 
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Üçgenin Çevrel Çemberi ve Özellikleri: 

Bir üçgenin köşelerinden (aslında  bir çokgenin köşelerinden )  geçen çembere “çevrel çember” denir.  
Acaba her üçgenin köşelerinden geçen çevrel çember var mıdır?   
Hatta bu soruyu dörtgen, beşgen, altıgen … için de sorabiliriz. Hele üçgen için bir inceleyelim bakalım  :) 
 
 

 

Bir ABC üçgeni çizelim. (Mesela 
Geogebra’da) 
 
Çevrel çember üçgenin hem A ve hem 
de B den geçeceğinden, O merkezi [AB] 
nın orta dikme doğrusu üzerinde 
olacaktır. 
 
Aynı düşünceyle    hem A ve hem de C 
den geçeceğinden, O merkezi [AC] nın 
orta dikme doğrusu üzerinde olacaktır. 
 
Yani O merkezi bu iki orta dikme 
doğrusunun kesişim noktasıdır. Bu 
durumda IOAI=IOBI=IOCI = R olur. 
 
Ohalde çevrel çember; O merkezli R 
yarıçap uzunluğundaki çemberdir.    
 

 



311 
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midir:)?  
 

 
Fermat-Toriçelli Noktası da Neymiş? 
 
-Boş ver böyle “bilimsel” soruları da biraz oyun oynar gibi bişeyler yapsak ya? Şekilli mekilli görsel bişeyler! 
- Madem öyle diyorsun; peki yapalım, oyunumsu bişeyler.  
Geogebrayı aç. Herhangi bir ABC üçgeni çiz. İçinde ya da üçgenin üzerinde rast gele bir P noktası al. Bu 
noktayı A, B, C köşelerine birleştir, uzunlukları x,y,z olarak adlandır. Ekranda x+y+z toplamını yazdır. Mesela 
aşağıdaki şekilde x+y+z toplamı 10.65 birim görünüyor. P yi üçgen içinde değişik konumlara getirerek bu 
toplamı “en az kaç olabilir?” sorusuna cevap arayalım. Hatta bunu birkaç kişi deneyerek oynayabiliriz. En az 
toplamı bulan oyunu kazanmış olsun. Haydi bileğine güvenen oynasın ve kazansın… 
 
Peki kazanan kişinin bulduğu sonuç acaba “en az” toplam mıdır? Ya da gerçeğin bu olduğunu ispatlayabilir 
miyiz? Veya gerçek bu toplam değilse nedir? 
 
Benzer soruları x+y+z nin “en büyük” değeri için de sorabiliriz…  
 
En genel olarak x+y+z toplamının hem reel sayı olarak değer aralığını hem de tamsayı aralığını sorabiliriz. 
 

 
Peki  bu son soruyu şöyle cevaplayamaz mıyız? 
 

a+b+c=2u olsun. 
PBC üçgeninde  a<y+z  (Üçgen eşitsizliği) 
PAC üçgeninde  b<x+z  (Üçgen eşitsizliği) 
PAB üçgeninde  c<x+y  (Üçgen eşitsizliği) 

Öte yandan bir üçgen içinde bir noktanın iki köşeye 
olan uzaklıkları  bu köşelerin karşısındaki kenarlar 
toplamından  küçüktür. Yani; 
y+z<b+c 
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Eşitsizlikleri taraf tarafa toplayalım: 
 
a+b+c<2(x+y+z) olduğundan  
a+b+c

2  < x+y+z 

u<x+y+z 
 

x+z<a+c 
x+y<a+b 
 
Eşitsizlikleri taraf tarafa toplayalım: 
 
2(x+y+z)<2(a+b+c) 
x+y+z<2u 

 
Sonuç olarak  u<x+y+z<2u elde edilir.  

 
-Yani üçgenin iç bölgesinde ya da üçgenin üzerinde alınan bir noktanın köşelere olan uzaklıkları toplamı,  
üçgenin “yarı çevre uzunluğu  ile çevre uzunluğu arasındadır” dersek yanlış mı olur?  
 
-Yooo! Bir yanlışlık yok! 
  
-Ve de bu toplamın en küçük (minimum) tam sayı ve en büyük (maksimum) tam sayı değerleri olarak ta 
aralığa ait uç değerlerdeki tamsayıları alabiliriz dersek yanlış mı olur? 
 
-Evettt! Yanlış olur! 
 
-Nasıl olur? Hem öyle diyorsun hem de böyle! Çelişkili konuşuyorsun! 
 
- Hayır hiç de çelişkili değil, çünkü u<x+y+z<2u  eşitsizliğini sağlayan (u, 2u) reel sayı aralığı “en dar aralık” 
olmak zorunda değil! 
İstersen daha iyi algılayabilmek için  aşağıdaki soruya bakalım:  
 
Örnek: Geogebra’da bir üçgenin kenar uzunluklarını belirleyen a, b, c sürgüleri oluşturalım. 
Mesela a, b, c uzunluklarını sırasıyla 8, 9 ve 5 birim yapalım. 
Kenar uzunlukları a, b ve c uzunluğunda olan ABC üçgenini çizdirelim. 
-Kardeşim nasıl olacak bu! 
-Hemşerim kağıt üzerinde nasıl yapıyorsan öyle yapacaksın; yani şöyle, 
* IBCI=a birim uzunluğunda [BC] doğru parçasını çizdir, 
* B merkezli c birim uzunluğunda çemberi çizdir, 
* C merkezli b birim uzunluğunda çemberi çizdir, 
* Bu iki çemberin kesişim noktasının adını A olarak değiştir. 
* Şekil karışmasın diye çemberleri gizle (görünmez biçime ayarla) 
 
Böylece ABC üçgenini çizmiş olduk.  
 
Şimdi üçgenin içbölgesinde serbest bir nokta alalım ve adını P olarak değiştirelim.  
P yi sırasıyla A, B, C noktalarına birleştiren doğru parçalarını çizelim. Göz ucuyla bilgisayar bu doğru 
parçalarına hangi adları vermiş diye bakalım. Benim çalışmamda bunların adları  l, m, n idi. Halbuki biz 
bunlara görünüm olarak x, y, z olmasını istiyoruz. Mesela x doğru parçası için;  
 “Özellikler” bölümüne tıklayıp Başlık: bölümüne x yazarız ve Etiketi göster:  bölümünü de “Başlık” seçeneğini 
seçeriz. Diğerlerine de benzer işlemler yaparız. 
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Şimdi üçgenin yarı çevresi u yu tanımlayalım. Bunun için  Giriş: bölümüne u=(a+b+c)/2 yazıp (Enter) tuşuna 
basarız. 

 
 
Artık ekranda uygun bir yere her konumdaki sayısal değerleri görmek için Metin bölümünü seçip 
tıkladığımızda gelen iletişim penceresi yardımıyla aşağıdaki ifadeyi yazdırırız: “u=(“  yazdıktan sonra  
Nesneler bölümünden hangi değişken değerini istiyorsak onu seçeriz. Ben örneğimizdeki a, b, c değerlerini 2 
ye böldürüp u  değerini yazdırdım. 

 
 
Benzer işlemleri  y, z (daha doğrusu bunlara karşılık gelen m, n) değerlerinin toplamını ve 2u değerini de 
yazdıralım.  
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Artık oyun oynar gibi P noktasından tutup üçgenin iç bölgesinde gezdirdiğimizde, etkileşimli olarak, an be an 
sonuçları ekranda görebiliriz. 
 
Aynı şekilde a, b, c sürgülerini de istediğimiz biçimde değiştirerek yeni üçgenlerde denemeler yapabiliriz. 
 
Aşağıdaki örnekte herhangi bir konum ve sonuçları görüyorsunuz. İstediğiniz kadar deneyin asla uç 
değerlere yaklaşamadığınızı göreceksiniz… 12 birimin altına ve 17 birimin üstüne asla çıkamadığınızı 
göreceksiniz…  
 
Bana inanmayın, bilgisayarda uygulayarak dediklerimin doğruluğunu kendiniz “test edin”…! :))) 
 

 
Peki gerçek ne? Yani x+y+z toplamının alabileceği “en dar aralık” nedir? 
 
Biraz sabredin… Öncelikle aşağıdaki şekli bi inceleyelim, belki bize gerçeği bulmamızda yardımcı olabilir…  
 
Şekilde kenar uzunlukları a, b, c olan herhangi bir üçgen görüyorsunuz değil mi? 
İç bölgede alınan P noktasını A, B, C köşelerine birleştirip oluşan doğru parçalarının uzunluklarına x, y, z 
diyelim. 
 
Durup dururken canım eşkenar üçgenler çizmek istedi .. :)  
Birisi  üçgenin dışına doğru (kenar uzunlukları c olan)  ABE , diğeri de (kenar uzunlukları y olan) BPD 
eşkenar üçgenleri… 
 
-Eeee nolmuş? 
- Dikkat et bak neler oluyor? 
 
- ABP üçgeni ile EBD üçgenleri (KAK) eş değil mi? 
- Evet eş! Eeee nolmuş? 
 
- IEDI+IDPI+IPC I =x+y+z  toplamının en az (minimum) olması için E, D, P, C noktalarının doğrusal olması 
gerekmez mi? Böyle bir durumda m(EDB)=m(APB)=m(BPC)=m(APC)=120 olmaz mı?  
Yani x+y+z toplamı IECI uzunluğuna eşit olur. Buradan da simetrik olarak Diğer kenarların üzerine çizilen 
eşkenar üçgenin köşesinin üçgenin en uzak köşesine olan uzaklık ta x+y+z olmalıdır…  
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Bu özel durumu (yani E, D, P, C noktalarının doğrusal olduğu) çizelim; 
 

 
Şekilde IECI = (x+y+z) min aradığımız en kısa uzaklıktır. 
Hadi hesaplayalım, bakalım becerebilecek miyiz? 
 
Haydi, BCE üçgeninde Kosinüs teoreminden başlayalım, hayırlısıyla… 
 

IECI2 = a2
 +c2

 -2ac.cos (B+60) = a2
 +c2

 -2ac.(cos B.cos 60 - sin B. Sin 60) 

=   a2
 +c2

 -2ac.(cos B 
2   -  3sin B 

2  ) = a2
 +c2

 - ac.(cos B - 3 sin B) 

= a2
 +c2

 - ac.(cos B - 3  1-cos2
 B ) 

 

ABC üçgeninde cos B = 
a2 + c2

  - b2
 

2ac     

cos 2 B = ( 
a2 + c2

  - b2
 

2ac  )2    ise      

1 - cos 2 B = 1 -  ( 
a2 + c2

  - b2
 

2ac  )2  = 
4a2

 c2
 - (a2

 +c2
 -b2

 )2 

4a2
 c2

 
 = 

(2ac-(a2
 +c2

 -b2
 ))(2ac+a2

 +c2
 -b2

 )

4a2
 c2

 
  

= 
(b2

 -(a-c) 2 )((a+c)2 -b2
 )

4a2
 c2

 
  = (b+c-a)(b+a-c)(a+c-b)(a+b+c)

4a2
 c2

 
 =  (2u-2a)(2u-2c)(2u-2b)(2u)

4a2
 c2
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= 16u(u-a)(u-b)(u-c)

4a2
 c2

 
 = 4u(u-a)(u-b)(u-c)

a2
 c2

 
 = 

4(A(ABC)) 2 

a2
 c2

 
  

Buradan da; 

3  1-cos2
 B  = 2 3.A(ABC)

ac   olur.  

 
Bulduğumuz değerleri yerlerine koyarsak; 

IECI2  = a2
 +c2

 - ac.( 
a2 + c2

  - b2
 

2ac   - 3  1-cos2
 B ) = a2

 +c2
 - ac.( 

a2 + c2
  - b2

 
2ac   - 2 3.A(ABC)

ac  ) 

= a2
 +c2

 -  
a2 + c2

  - b2
 

2   +2 3.A(ABC) = 
a2
 +b2

 +c2
 +4 3.A(ABC)

2  

 
Buna göre IECI uzunluğu; 
 

IECI=
a2

 +b2
 +c2

 +4 3.A(ABC)
2   olur. 

 
-Demek ki x+y+z toplam uzunluğunun en büyük alt sınırı IECI yi bulduk.  
 
-Peki alabileceği en küçük üst sınırı nedir?  
 
-Onun için çok basit bir mantık yürütelim: P noktasını üçgenin dışına kaydırdığımızda x+y+z toplamı 
büyüyeceğini, çok ötelere kaydırdığımızda daha da büyüyeceğini söylemek yanlış olmaz herhalde?  
 
O zaman geri adım atarak x+y+z  toplamın alabileceği “en küçük üst sınır” değer noktası  “üçgenin üzerinde” 
bir yerlerde olabilir. Sizce köşelerden biri olabilir mi?  
 
İyi de hangi köşe ? Kura çekersek 1/3 şansımız var :) 
İçimden gelen bir ses (belki de mantığımın sesi ) “en kısa kenar karşısındaki köşe” diyor. 
Veya x+y+z nin alabileceği en küçük üst sınır değeri {a+c, a+b, b+c} “uzunluk değerler kümesinin en büyüğü” 
demek geçiyor içimden. Siz ne dersiniz? 
 
Yani böylece ; kenar uzunlukları a, b, c ve alanı A(ABC) olan bir ABC üçgenin iç bölgesinde ya da üçgenin 
üzerinde alınan bir P noktasının  köşelere olan x+y+z uzaklıklar toplamının   alabileceği  en dar reel sayı 
aralığı; 
 

a2
 +b2

 +c2
 +4 3.A(ABC)

2    x+y+z   max{a+b, a+c, b+c}   dir. 

 
Sonuç 1) x+y+z  toplamının  minimum değerini aldığı P noktası her üçgen için tektir ve bu noktaya Fermat-
Toriçelli noktası denir. 
 
Sonuç 2) Bir ABC üçgeninin kenarları üzerine dış tarafa doğru çizilen eşkenar üçgenlerin dış taraftaki 
köşelerini ABC üçgeninin en uzak köşelerine birleştiren doğru parçaları  Fermat-Toriçelli noktasında kesişir, 

uzunlukları birbirine eşit ve sayısal değeri de 
a2

 +b2
 +c2

 +4 3.A(ABC)
2   dir. 
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Yani şekildeki IAEI=IBFI=ICDI=x+y+z=
a2
 +b2

 +c2
 +4 3.A(ABC)

2   

(Bu üç eşitliği, şekildeki eş üçgenleri “dikkatlice bakarak”  görebilir ve “ispatlayabilirsiniz”…) 
 
Sonuç 3) Fermat-Toriçelli noktasını ABC üçgeninin köşelerini birleştiren üç doğru parçası arasındaki 
ardışık açıların ölçüleri 120 dir. 

 
 Sonuç 4) Fermat-Toriçelli noktası ve  üçgenin dışa doğru çizilen bir eşkenar üçgeninin üç köşesi daima 
aynı çember üzerindedir. Yani başka bir deyişle PBEC, PCFA, PADB dörtgenleri kirişler dörtgenidir. Neden 
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acep? 
Bu dörtgenlerin P noktasındaki açılar 120 karşılarındaki açılar eşkenar üçgenin bir açısı 60,  
120+60 =180 mi dediniz? Sakın “Eeee nolmuş?” demeyin…! :) 

 
 
 
Vayyy be! Ne çok özelliği varmış bu noktanın…! :)  
 
 

Konuyla ilgili bir sorunun “doğruluğunun test edilmesi”:  
Kenar uzunlukları a=9, b=10, c=8 birim uzunluğunda olan bir ABC üçgeninin içinde alınan P noktasının 
köşelere olan IPAI+IPBI+IPCI uzaklıklar toplamının alabileceği kaç tam sayı değeri vardır? 
 
(Yapılan) Çözüm: 
2u=9+10+8 =27 olduğundan 27/2<IPAI+IPBI+IPCI<10+9  
Buradan da 13.5 < IPAI+IPBI+IPCI < 19 olur.  
 
O halde istenen toplamın tamsayı değerler kümesi {14, 15, 16, 17,18} olup probleme uyan 5 tane  
tam sayı vardır. 
 
Acaba bu sonuç doğru mu yanlış mı?  
Az sonra (reklamlardan sonra) …! :) 
  
 
İşte bu ve buna benzer sorularda gerçeği bulmak için “bilgisayar desteğini” alalım. 
Haydi  bir ABC üçgenin iç bölgesinde ya da üçgenin üzerinde alınan bir P noktasının  köşelere olan x+y+z 
uzaklıklar toplamının  en küçük ve en büyük değer aralığını  bulan “bilgisayar programı” yazalım, ya da  
“bilgisayar dosyası” oluşturalım. Böylece bu konuyla ilgili bir sorunun hatalı olup olmadığını test edebiliriz.  
 
İlk olarak mesela bir programlama dili kullanalım; 
 
Haydi Python Yetiş İmdadımıza … :) 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Bu program bir ABC üçgeninin iç bölgesinde ya da kenarında alınan P noktasının köşelere olan 
uzaklıklar toplamının alabileceği en küçük ve en büyük (en dar) değer aralığını bulur" 
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print"\nNot: Aradığımız bu değer Fermat-Toriçelli teoremine göre 
((a^2+b^2+c^2+4.3^(1/2).A(ABC))/2)^(1/2)<=IPAI+IPBI+IPCI<=max{a+b,a+c,b+c} dir..." 
print"Burada A(ABC) üçgenin alanıdır. Bu alanı u=(a+b+c)/2 olmak üzere; A(ABC)=(u.(u-a).(u-b).(u-c))^(1/2) 
(Heron Formülü) ile bulabiliriz" 

a=input("Üçgenin a kenar uzunluğu : ") 
b=input("Üçgenin b kenar uzunluğu : ") 
c=input("Üçgenin c kenar uzunluğu : ") 
u=(a+b+c)/2.;A_ABC=(u*(u-a)*(u-b)*(u-c))**0.5 
s1=((a**2+b**2+c**2+4*3**(0.5)*A_ABC)/2.)**0.5;s2=max(a+b,a+c,b+c) 
print"\n%f <= IPAI+IPBI+IPCI <= %f aralığındadır."%(s1,s2) 
 
Hadi çalıştıralım ve sonucu görelim: 
 
============== RESTART: G:/Python27/fermat-toricelli-noktasi.py ============== 
Bu program bir ABC üçgeninin iç bölgesinde ya da kenarında alınan P noktasının köşelere olan uzaklıklar 
toplamının alabileceği en küçük ve en büyük (en dar) değer aralığını bulur 

Not: Aradığımız bu değer Fermat-Toriçelli teoremine göre 
((a^2+b^2+c^2+4.3^(1/2).A(ABC))/2)^(1/2)<=IPAI+IPBI+IPCI<=max{a+b,a+c,b+c} dir... 

Burada A(ABC) üçgenin alanıdır. Bu alanı u=(a+b+c)/2 olmak üzere; A(ABC)=(u.(u-a).(u-b).(u-c))^(1/2) 
(Heron Formülü) ile bulabiliriz 

Üçgenin a kenar uzunluğu : 9 
Üçgenin b kenar uzunluğu : 10 
Üçgenin c kenar uzunluğu : 8 

15.522951 <= IPAI+IPBI+IPCI <= 19.000000 aralığındadır. 
>>> 
 
Sonuç olarak toplamın alabileceği tam sayı değerler kümesi {16,17,18} dir. 
Yani probleme uyan 3 tam sayı var…! 
 
İkinci yöntem olarak, mesela bir Matematik-Geometri yazılımı (Geogebra ) kullanalım; 
* Geogebra’yı açalım, 
* a,b,c adlarında (üçgenin kenar uzunluklarını belirlemek için) üç tane sürgü oluşturalım, 
* Verilen kenar uzunluklarına ait üçgeni çizelim, 
* Her bir kenar uzunluğunda dış tarafa doğru eşkenar üçgenler çizelim, 
* A, B, C köşelerini karşıdaki eşkenar üçgenlerin en uzak noktalarına birleştiren doğu parçalarını çizelim, 
* Bu doğru parçalarının kesişim noktasını belirleyip adını P olarak değiştirelim. Bu nokta Fermat-Toriçelli 
noktasıdır. 
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* Bu doğru parçalarının üzerlerine sağ tıklayarak, gelen iletişim penceresinden  görünmez hale getirelim, 
* [PA], [PB], [PC] doğru parçalarını çizelim, göz ucuyla bilgisayar bu doğru parçalarına hangi adları vermiş 
diye bakalım. Benim çalışmamda bunların adları  k, l, m  idi. Halbuki biz bunlara görünüm olarak x, y, z 
olmasını istiyoruz. Mesela k  doğru parçasına görünüm olarak x yazdırmak  için; k doğru parçasını sağ 
tıklayarak gelen iletişim penceresindeki,  “Özellikler” bölümüne tıklayıp Başlık: bölümüne x yazarız ve Etiketi 
göster:  bölümünü de “Başlık” seçeneğini seçeriz. Diğerlerine de benzer işlemler yaparak, l doğru parçasının 
y olarak, m doğru parçasının da z olarak görünmesini sağlarız. 

 
* Giriş satırına {a+b,a+c,b+c} listesinin en büyüğünü buldurup eb değişkenine aşağıdaki gibi yazıp (Enter) 
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tuşuna basalım. 

 
 
* Ekranın bir yerine Metin aracını kullanarak aşağıdaki ifadeyi yazalım .(dikdörtgen içindeki k+l+m yi ve eb yi 
Nesneler bölümünden seçeceğiz.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
*İşte sonuç; 
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Sonuç olarak toplamın alabileceği tam sayı değerler kümesi {16,17,18} dir. 
Yani probleme uyan 3 tam sayı var…! 
 
Üçüncü bir yöntem olarak “hesap çizelgesi” programı; mesela bir Excel programında bir dosya yazalım: 
* Excel programını çalıştıralım, 
* A1 hücresine a, B1 hücresine b, C1 hücresine c, D1 hücresine u, E1 hücresine A(ABC), F1 hücresine 
(x+y+z)min, G1 hücresine (x+y+z)max ifadelerini yazalım.  
 
* D2 hücresine =(A2+B2+C2)/2 yazıp (Enter) tuşuna basalım (veya başka bir hücreye tıklayalım) 
 

 
 
* E2 hücresine =(D2*(D2-A2)*(D2-B2)*(D2-C2))^(1/2) yazıp (Enter) tuşuna basalım (veya başka bir hücreye 
tıklayalım) 
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* F2 hücresine =((A2^2+B2^2+C2^2+4*3^0,5*E2)/2)^0,5 yazıp (Enter) tuşuna basalım (veya başka bir 
hücreye tıklayalım) 
 

 
 
* G2 hücresine de =mak(a2+b2;a2+c2;b2+c2) yazıp (Enter) tuşuna basalım (veya başka bir hücreye 
tıklayalım) 
 
* Ta ta ta ta … İşte sonuç…! 
 

  
 
İşte yine sonuç olarak toplamın alabileceği tam sayı değerler kümesi {16,17,18} dir. 
Yani probleme uyan 3 tam sayı var…! 
 
Herhalde bu kadar yeter…! :) 
 
Bazı Geometri problemlerini sadece “pergel” ve “cetvel” kullanarak, “temel çizimler” yardımıyla 
çözümlemek… 
 
Geometrik çizimlerde “Pergel” in anlamı; “merkezi” ve “yarıçap uzunluğu”  bilinen “çember” çizmeye yarayan 
araç tır. 
 
Benzer biçimde “cetvel”in anlamı, verilen farklı iki noktadan geçen “doğru”yu çizmeye yarayan araçtır. 
Zannedildiği gibi (geometrik anlamda) cetvel, iki nokta arasındaki uzunluğunu ölçmeye yarayan bir araç 
değildir; cetvelin görevi sadece doğru çizmektir… :) 
 
İşte bu iki aracı kullanarak 7 tane “temel çizim”in var olduğu kabul edilir. 
 
Aşağıda bu temel çizimleri ve açıklamalarını inceleyebilirsiniz. 
Not: 
Bu çizimleri ister bilgisayarda geometrik çizim yapan bir programla mesela Cabri,  mesela Skektchpad, 
mesela Geogebra … gibi, veya elle kağıt, kalem, pergel ve cetvel kullanarak ta yapabilirsiniz. 
(Eskiden bilgisayar mı vardı?... :) 
 
(Ben aşağıdaki çizimleri Geogebra yardımıyla yaptım. Siz ne yaparsanız yapın; bana ne?!... :) 
 
 1. Temel Çizim:  Bir doğru parçasının orta noktasını bulmak 
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Örnek: Dörtgene Eş Alanlı Kare Çizme Problemi: 
 
“Rüzgarlı diyar” diye bilinen bir ülkede, Hasan Ağa adlı biri yaşarmış. Hasan Ağa'nın bir takıntısı varmış; 
“düzgünlük!”. Her şeyin düzgün olmasını istermiş.  

Bu ağanın dörtgen biçiminde bir tarlası varmış, ancak dörtgenin hiç bir özelliği yokmuş. O da bundan çok 
rahatsız oluyormuş. Bir gün bu rahatsızlığını ülkenin padişahı Timur Han'a iletmiş... Timur Han da bu 
problemi veziri İbrahim Paşa'ya havale etmiş. O da bu işin içinden çıkamamış ve konuyu Nihan sultana 
söylemiş o da düşünmüş taşınmış ama işin içinden çıkamamış ve ülkenin ileri gelenlerinden Filiz hatun, 
Gaye hatun, İlknur hatun, Şükran hatun, çelebi Mehmet, lady Nazenin , sir Savaş, sir  Koray, sir Robert'den 
oluşan bir komisyon kurdurup bu konuya el atmalarını ve bir çözüm bulmalarını ve çözümü bulduklarında 
“uygun bir biçimde” ödüllendireceğini söylemiş. 
 
Fakaaaaat, günler aylar geçmiş bir çözüm bulamamışlar! Acaba siz bu problemi çözüp komisyona yardım 
edebilir misiniz? Böylece  ödülü siz alabilirsiniz. 

“Ödül” veya “ödüllerin” ne olduğunu o ülkedeki konuyla ilgili kişilerden tek tek sorarak öğrenebilirsiniz! Tabii 
ödül için problemi çözmeniz gerekli. 

Haydi iyi şanslar! 
 
 

 

 
İşte soldaki dörtgen, sağdaki aynı 
alanlı kareye dönüşecek! 

Ancak hiç hesaplama yapmadan, 
sadece “pergel” ve “cetvel” kullanarak 
“temel çizimler” yardımıyla! 

 

 
 
 
 
Dörtgene Eş Alanlı Kare Çizme Problemi’nin Çözümü: 
 
Geogebra’yı açalım. Rastgele ( verilen )  bir ABCD dörtgeni çizelim ve aşağıdaki adımları izleyelim. 
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Not: (İkinci alternatif çözüm-çizim) 
A’’B’’ kenarı üzerinde sol tarafa doğru b birim aldığımızdaki noktaya C’’ diyelim. [A’’B’’] çaplı çemberi C’’ den 
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çıkılan dikmenin kestiği noktaya D’’ diyelim. [B’’D’’] kenarı üzerine kurulan B’’D’’E’’F’’ karesi, aradığımız 
dikdörtgene eş alanlı kare olamaz mı? Neden mi? 

A’’B’’D’’ dik üçgeninde İkinci Öklit bağıntısından; IB’’D’’I = x olmak üzere x2
 = a.b değil mi? 

N’aberrrr? Bu da benden kapak olsun… ;)  
 

 
 
 
Örnek: Bir belediyenin paralelkenar biçiminde bir arazisini,  bir köşesinden 7 eş alanlı parsellere ayırarak 
“hobi bahçeleri” yapmak istiyor. Hiçbir hesaplama yapmadan, sadece temel çizimler kullanılarak  bu 
parselleme işi nasıl yapılır? 
 
Çözüm:  
 
 

 

 
ABCD paralelkenarında örneğin D 
köşesinden itibaren 7 “eş alanlı” parsele 
ayırmak isteyelim. Önce [AB]ve [BC] 
kenarlarını 7 şer eşit parçaya bölelim. 

 

 
Sonra da noktaları birer atlayarak D köşesine 
birleştirirsek, galiba  problemi çözmüş oluruz 
:) 

Örnek: Yine  belediyemiz bu kez ABC üçgeni  biçimindeki bir arazisinin,  [AB] kenarı göletle 
sınırlandığından, A köşesinden başlayarak, (kırık çizgilerle )  bir kenarı [BC] veya  [AC] kenarı ile çakışık 5 eş 
alanlı parsellere ayırarak “hobi bahçeleri” yapmak istiyor. Hiçbir hesaplama yapmadan, sadece temel çizimler 
kullanılarak  bu parselleme işi nasıl yapılır? 
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Çözüm: 
 

 

 

 
ABC üçgeni verilmiş olsun. Üçgenin  [BC] kenar 
uzunluğu a, [AC] kenarının uzunluğu b olsun. 
B merkezli IBCI/5 (a/5) yarıçaplı çemberin a 
kenarını kestiği nokta D, 
  
A merkezli IACI/4 (b/4) yarıçaplı çemberin b 
kenarını kestiği nokta E, 
 
B merkezli IDCI/3 (4a/15) yarıçaplı çemberin a 
kenarını kestiği nokta F, 
 
A merkezli IECI/2 (3b/8) yarıçaplı çemberin b 
kenarını kestiği nokta G olsun. 
 
Aradığımız kırık çizgi A, D, E, F, G noktalarını 
ardışık olarak birleştiren çizgidir. 

 
 
Örnek: Miras yoluyla üç kardeşe verilecek olan, herhangi bir beşgen biçimindeki tarlayı, hiç hesaplama 
yapmadan, üç eşit alanlı  parsele ayıralım. 
 
Çözüm: 
 

 

 
Tarla ABCDE beşgeni biçiminde olsun. 
 
[BE] yi ve ardından [BE]//[CF] yi çizelim. 
 
[BE] ve [CF] yi üçer eşit parçaya bölen noktaları 
bulalım. 
 
Aranan eşit alanlı çokgen parseller ABCDIG, 
AGIDJH ve AHJDE desek olur mu acaba? 
Ne dersiniz ? … :)   

 
  
 
 
Örnek: Birer kenarları bitişik iki karenin alanları toplamına eş alanlı bir kare çizelim. 
 
 Çözüm: 
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Birer kenarları bitişik iki kare ABCD ve 
BEFG olsun. 

 
 

 

 

 
Önce iki karenin toplam alanına eşit, bir 
kenarı karelerin toplam kenar  uzunlukları 
toplamına eşit bir dikdörtgen çizelim. 
 
Bunun için AEHD dikdörtgenini çizelim. 
FG ile AD nin I kesişim noktasını bulalım. 
[IH] ile [BC] nin J kesişim noktasını bulalım. 
 
J den AE ye çizilen paralel yardımıyla 
oluşan AEKL dikdörtgeninin alanı, karelerin 
toplam alanına eşittir. 
”Nedennnn aceba? “ derler adama … :) 
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Artık işimiz AEKL “dikdörtgeninin 
alanına  eş alanlı  bir kare çizmek”  
problemini çözmek. 
 
(Problem çözmek bizim işimiz…! :) 
 
( Bununla ilgili çizim problemini, daha 
önce iki farklı yoldan çözmüştük. 
Şimdi bir tanesiyle yetinelim.) 
 
K merkezli IKEI yarıçaplı çemberin [KL] 
yi kestiği M noktasından çizilen dik 
doğru ile, [KL] çaplı yarım çemberin 
kesişim noktası Q olsun. 
 
Bir kenarı [KQ] olan KRSQ karesi 
aradığımız kare olabilir mi? 

 

 
Örnek: Birer kenarları bitişik iki karenin alanları farkına  eş alanlı bir kare çizelim. 
 
 Çözüm: 
 

 

 
Birer kenarları bitişik iki kare ABCD ve EBFG olsun. 
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Önce iki karenin alanları farkına eşit alanlı, bir kenarı 
büyük  karenin  kenarı kadar olan bir dikdörtgen 
çizelim. 
 
Bunun için önce FG nin uzantısı ile AD nin kesişim 
noktası olan H yi bulalım. 
 
A(AEIJ) = A(IOFG) olduğundan, karelerin farkı olan 
çokgene eş alanlı dikdörtgen JOCD dir. 
 
 

 
 
 

 

 
Artık işimiz JOCD “dikdörtgeninin 
alanına  eş alanlı  bir kare çizmek”  
problemini çözmek. 
 
(Eş alanlı çizim bizim işimiz…! :) 
 
C merkezli IOCI yarıçaplı 
çemberin [CD] yi kestiği Q 
noktasından çizilen dik doğru ile, 
[CD] çaplı yarım çemberin kesişim 
noktası R olsun. 
 
Bir kenarı [CR] olan CSTR karesi 
aradığımız kare değil midir? 

 
 
 
 
 
Geometrik Yer ve Problemleri: 
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noktadır. 
 
Yani C noktası değiştikçe N 
noktalarının  geometrik yeri  

O merkezli bc
b+c yarıçaplı çemberdir. 

 
 

 

 

 
N noktasının üzerine sağ tıklayıp, gelen iletişim 
penceresinden “İzi aç” seçeneğini aktif hale 
getirelim. 
 
Sonra da C noktasından “tutup” hareket 
ettirdiğimizde bakın bakalım ne görüyorsunuz? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Veee, işte sonuç…! 

 
 
Koniklerin geometrik yer olarak tanımı ve bilgisayar desteğinde çizimi:   
  
 Düzlemde bir F noktasına ve bir d doğrusuna uzaklıkları oranı e (sabit) olan noktaların geometrik yerine bir 
konik, d doğrusuna doğrultman, F noktasına odak, e oranına da dışmerkezlik denir. 
 
Burada 0<e<1 ise koniğe elips, 
                           e=1  ise parabol 
                           e>1 ise hiperbol adı verilir.  
 
Örnek: Yukarıdaki tanımı kullanarak, bilgisayar desteğinde konik çizdirelim. 
  
Çözüm:  Bu iş için en uygun bilgisayar programlarından biri olan Geogebra’yı açalım.        
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Sürgü seçeneğini işaretleyerek ekranda (mesela sol 
üst köşeye yakın ) uygun bir yere tıklayalım. 

 
 
 

 

 
Sürgünün adını a, uzunluk belirteceği 
için minimum değeri 0, maksimum 
değeri için 50 belirleyebiliriz. Artış 
miktarını da (biraz hassas olması için ) 
0.01 olarak ayarlayabiliriz.  
(İsterseniz siz 0.1 veya 0.001 
yapabilirsiniz.)  

 
 
 

 

 

 
Aynı  şekilde, koniğin cinsini 
belirleyen,  ikinci bir sürgü yapalım, 
adına e diyelim. Değer aralığını 
mesela, 0-25 yapalım, artış miktarını 
da 0.01 olarak belirleyelim. 
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Düzlemde serbest bir nokta belirleyip adını F 
olarak değiştirelim, A ve B noktalarından 
geçen adına d diyeceğimiz doğruyu çizelim. 

 
 
 

 

 

 
Önce d ye a birim uzaklıkta olan paralel 
bir doğru çizelim. Bunun için A merkezli a 
yarıçaplı çemberi çizelim. 
 
Bunu ister çember çizim araçları 
yardımıyla, isterseniz Giriş satırına, 
çember(A,a) komutu vererek te 
yapabilirsiniz. 
 
Sonra A da d doğrusuna dik doğruyu 
çizelim ve çemberle kesişim noktasına C 
diyelim. C den d ye çizilen paralel doğru 
üzerindeki tüm noktalar d ye a birim 
uzaklıktadır.  
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Şimdi de F ye ea birim uzaklıktaki tüm 
noktalar kümesini bulalım.   
 
Bunu da ister çember çizim araçları 
yardımıyla, isterseniz Giriş satırına, 
çember(F,e*a) komutu vererek te 
yapabilirsiniz. 
 
Sonra da bu son çemberle d ye paralel 
olarak çizdiğimiz doğrunun kesişim 
noktalarını,  M ve M’ olarak işaretleyelim. 
 
IMFI/ICAI=IM’FI/ICAI=ea/a=e olacaktır. 
 
Yani gerek M ve gerekse M’ koniğe ait 
düzlemin iki noktasıdır.    
 

 
 

 

 

 
Bu noktalardan düzlemde ne kadar varsa 
tümünü ekranda görebilmek için hem M 
noktasının, hem de M’ noktasının üzerine sağ 
tıklayıp gelen iletişim penceresinden “İzi aç”  
seçeneğini aktif hale getirelim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Şekil karışıklığını engellemek için (zorunlu 
değil ama) ek çizimleri görünmez yapalım.  
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Mesela çemberlerden birisi üzerine sağ 
tıklayıp gelen iletişim penceresindeki 
“Nesneyi göster” i tıklayarak pasif hale 
getirelim.  
 
Benzer biçimde diğer çemberi ve d 
dışındaki doğruları A, B,C noktalarını da 
görünmez yapalım. 

 
 

 

 

 
Son görüntü yandaki gibi olacaktır.  
 
Artık F ye olan uzaklığının d ye olan uzaklığına 
oranı e=0.8 olan noktaların geometrik yerini (aslı 
varsa elips ) görme zamanı geldi…! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Haydi “ekşin” zamanı (!) 
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Bunun için a sürgüsünü sağ tıklayıp gelen 
iletişim penceresinden “Canlandırılıyor” 
seçeneğini tıklayarak sonucu görelim bakalım…! 

 
 

 
 

 

 
 
Ta ta ta ta ta taaaaaa! 
 
Vay be tahmin ettiğimiz gibi, sonuç bir “elips” 
çıktı. 

 
 
 
 
 
 
 

  
Peki e sürgüsünün değerini 1 yaparsak parabol 
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olur mu?  
 
Fareyle e değerini oynatarak 1 yapın. Sonra da  a 
sürgüsünü “canlandırın” (veya fareyle a 
sürgüsünü seçip yön tuşlarına basarak adım 
adım değerleri artırıp-azaltabilirsiniz)  bakalım 
sonuç “parabol” mü değil mi gör…! 

 
 
 
 
 

 

 

 
Peki e sürgüsünün değerini mesela 1.5  
yaparsak hiperbol olacak mı?  
 
Yapalım ve görelim… 
 
Eyvah, eyvah…!  
 
Fiyasko mu oldu ne? 
 
Tek kollu hiperbol mü olurmuş?  :((( 

 
 
 
 
 

  
Panik yok, panik yok! Telaş etmeyin! 
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Demek ki, düzlemde e=1.5 oranına uyan 
“tüm noktaları” değil, bazı noktaları 
bulduk.  
 
Tümünü bulmak için, öncelikle d 
doğrusuna öbür tarafta a birim uzaklıktaki 
paralel doğruyla, F merkezli ea yarıçaplı 
çemberin kesişim noktalarını N ve N’ 
olarak adlandıralım ve bunların da 
“izlerini” açalım. 
 
Artık her şey tamam. 
 
Şimdi artık gösteri başlasın…! 

 
 
 
 

 

 

 
 
Ta ta ta ta ta taaaaaa! 
 
Vay be çok şükür hiperbolümüzün 
“kayıp kolu” bulundu. 
 
Eski Türk filmlerinde olduğu gibi, film 
“mutlu son”la bitti… :) 
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Ekranda aşağıdaki görüntüye benzer bir grafik (topluluğu) belirecektir.  
 
 
Sayıların Arkadaşlığı: 
 Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının da kendisi hariç tüm  bölenleri toplamı 
birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar' denir. 
 

 
Örneğin;  ilk arkadaş sayı ikilisi (220,284) tür.  
Çünkü 220 nin kendisi hariç tüm bölenleri toplamı; 
 
220 ==> 1+2+4 +5 +10+ 11+20+22 +44 + 55+110 = 284 

284 ün kendisi hariç tüm bölenleri toplamı 
284 ==>1+ 2+4 +71+142 = 220   dir. 
 
 
 
 
 
 
Acaba 2 ile 50 000 arasında arkadaş olan sayılar hangi çiftlerdir? 
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İşte bunun gibi soruları, yani; girilen iki sayı arasındaki “arkadaş sayı” ikililerini bulan bir Python program 
kodları  aşağıda: 
 
 
#-*- coding:cp1254 -*- 
print"Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı" 
print"birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' bulmaya yarar." 
bas=input("Hangi sayıdan başlanacak : ") 
son=input("Hangi sayıda  bitecek    : ") 
boltop=[] 
for a in range(bas,son+1): 
    at=0; 
    for i in range(1,int(a/2)+1): 
        if a%i==0: 
            at=at+i 
 boltop.append((a,at)) 
           for a in range(0,len(boltop)): 
    for b in range(a+1,len(boltop)): 
        if (boltop[a][0]==boltop[b][1])&(boltop[a][1]==boltop[b][0]): 
            print"\n(%d,%d)"%(boltop[a][0],boltop[b][0]) 
            print"%d ==>"%boltop[a][0], 
            for i in range(1,int(boltop[a][0]/2)+1): 
                if boltop[a][0]%i==0: 
                    print i," ", 
            print"\n%d ==>"%boltop[b][0], 
            for i in range(1,int(boltop[a][0])+1): 
                if boltop[b][0]%i==0: 
                    print i," ", 
            print"\n" 

             

İşte bu programımızı çalıştırdığımızda, istediğimiz değer aralığındaki “arkadaş sayı” çiftlerini, hem de kendisi 
haricindeki bölenleri de vererek bulur. Lütfen izleyin! 
 
================ RESTART: G:/Python27/arkadas-sayilar-b-s.py ================ 

Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' 
bulmaya yarar. 

Hangi sayıdan başlanacak : 2 
Hangi sayıda  bitecek    : 50000 

1 : (220,284) 
220 ==> 1   2   4   5   10   11   20   22   44   55   110    
284 ==> 1   2   4   71   142    

 
2 : (1184,1210) 
1184 ==>1   2   4   8   16   32   37   74   148   296   592    
1210 ==> 1   2   5   10   11   22   55   110   121   242   605    

 
 
3 : (2620,2924) 
2620 ==> 1   2   4   5   10   20   131   262   524   655   1310    
2924 ==> 1   2   4   17   34   43   68   86   172   731   1462    
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4 : (5020,5564) 
5020 ==> 1   2   4   5   10   20   251   502   1004   1255   2510    
5564 ==> 1   2   4   13   26   52   107   214   428   1391   2782    

 
5 : (6232,6368) 
6232 ==> 1   2   4   8   19   38   41   76   82   152   164   328   779   1558   3116    
6368 ==> 1   2   4   8   16   32   199   398   796   1592   3184    

 
6 : (10744,10856) 
10744 ==> 1   2   4   8   17   34   68   79   136   158   316   632   1343   2686   5372    
10856 ==> 1   2   4   8   23   46   59   92   118   184   236   472   1357   2714   5428    

 
7 : (12285,14595) 
12285 ==> 1   3   5   7   9   13   15   21   27   35   39   45   63   65   91   105   117   135   189   195   273   315   
351   455   585   819   945   1365   1755   2457   4095    
14595 ==> 1   3   5   7   15   21   35   105   139   417   695   973   2085   2919   4865    

 
8 : (17296,18416) 
17296 ==> 1   2   4   8   16   23   46   47   92   94   184   188   368   376   752   1081   2162   4324   8648    
18416 ==> 1   2   4   8   16   1151   2302   4604   9208    

 
2 ile 50000 arasında tam 8 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 

>>> 
 
 

Bakalım 50000 ile 100000 arasında hangi arkadaş sayı ikilileri varmış, görelim…? 
 
 
 
================ RESTART: G:/Python27/arkadas-sayilar-b-s.py ================ 
Arkadas sayilar: Kendisi hariç tüm bölenleri toplamı, başka bir sayıya; ikinci sayının kendisi hariç tüm  
bölenleri toplamı birinci sayıya eşit olan sayılara 'arkadaş sayılar'denir. İşte bu program 'arkadaş sayıları' 
bulmaya yarar. 
Hangi sayıdan başlanacak : 50000 
Hangi sayıda  bitecek    : 100000 

1 : (63020,76084) 
63020 ==> 1   2   4   5   10   20   23   46   92   115   137   230   274   460   548   685   1370   2740   3151   
6302   12604   15755   31510    
76084 ==> 1   2   4   23   46   92   827   1654   3308   19021   38042    

2 : (66928,66992) 
66928 ==> 1   2   4   8   16   47   89   94   178   188   356   376   712   752   1424   4183   8366   16732   
33464    
66992 ==> 1   2   4   8   16   53   79   106   158   212   316   424   632   848   1264   4187   8374   16748   
33496    

3 : (67095,71145) 
67095 ==> 1   3   5   7   9   15   21   27   35   45   63   71   105   135   189   213   315   355   497   639   945   
1065   1491   1917   2485   3195   4473   7455   9585   13419   22365    
71145 ==> 1   3   5   9   15   17   27   31   45   51   85   93   135   153   155   255   279   459   465   527   765   
837   1395   1581   2295   2635   4185   4743   7905   14229   23715    

4 : (69615,87633) 
69615 ==> 1   3   5   7   9   13   15   17   21   35   39   45   51   63   65   85   91   105   117   119   153   195   
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221   255   273   315   357   455   585   595   663   765   819   1071   1105   1365   1547   1785   1989   3315   
4095   4641   5355   7735   9945   13923   23205    
87633 ==> 1   3   7   9   13   21   39   63   91   107   117   273   321   749   819   963   1391   2247   4173   
6741   9737   12519   29211    

5 : (79750,88730) 
79750 ==> 1   2   5   10   11   22   25   29   50   55   58   110   125   145   250   275   290   319   550   638   
725   1375   1450   1595   2750   3190   3625   7250   7975   15950   39875    
88730 ==> 1   2   5   10   19   38   95   190   467   934   2335   4670   8873   17746   44365    

50000 ile 100000 arasında tam 5 tane 'arkadaş sayı' ikilisi var...! 
>>> 

Peki 100 000 ile 200 000 arasındaki “arkadaş sayı” ikililerini görelim: 
 
Hangi sayıdan başlanacak : 100000 
Hangi sayıda  bitecek    : 200000 

1 : (100485,124155) 
100485 ==> 1   3   5   7   9   11   15   21   29   33   35   45   55   63   77   87   99   105   145   165   203   231   
261   315   319   385   435   495   609   693   957   1015   1155   1305   1595   1827   2233   2871   3045   
3465   4785   6699   9135   11165   14355   20097   33495    
124155 ==> 1   3   5   9   15   31   45   89   93   155   267   279   445   465   801   1335   1395   2759   4005   
8277   13795   24831   41385    

2 : (122265,139815) 
122265 ==> 1   3   5   9   11   13   15   19   33   39   45   55   57   65   95   99   117   143   165   171   195   
209   247   285   429   495   585   627   715   741   855   1045   1235   1287   1881   2145   2223   2717   
3135   3705   6435   8151   9405   11115   13585   24453   40755    
139815 ==> 1   3   5   9   13   15   39   45   65   117   195   239   585   717   1195   2151   3107   3585   9321   
10755   15535   27963   46605    

3 : (122368,123152) 

122368 ==> 1   2   4   8   16   32   64   128   239   256   478   512   956   1912   3824   7648   15296   30592   
61184    
123152 ==> 1   2   4   8   16   43   86   172   179   344   358   688   716   1432   2864   7697   15394   30788   
61576    

4 : (141664,153176) 

141664 ==> 1   2   4   8   16   19   32   38   76   152   233   304   466   608   932   1864   3728   4427   7456   
8854   17708   35416   70832    
153176 ==> 1   2   4   8   41   82   164   328   467   934   1868   3736   19147   38294   76588    

5 : (142310,168730) 
142310 ==> 1   2   5   7   10   14   19   35   38   70   95   107   133   190   214   266   535   665   749   1070   
1330   1498   2033   3745   4066   7490   10165   14231   20330   28462   71155    
168730 ==> 1   2   5   10   47   94   235   359   470   718   1795   3590   16873   33746   84365    

6 : (171856,176336) 
171856 ==> 1   2   4   8   16   23   46   92   184   368   467   934   1868   3736   7472   10741   21482   42964   
85928    
176336 ==> 1   2   4   8   16   103   107   206   214   412   428   824   856   1648   1712   11021   22042   
44084   88168    

7 : (176272,180848) 
176272 ==> 1   2   4   8   16   23   46   92   184   368   479   958   1916   3832   7664   11017   22034   44068   
88136    
180848 ==> 1   2   4   8   16   89   127   178   254   356   508   712   1016   1424   2032   11303   22606   
45212   90424    

(Yaklaşık olarak bilgisayarın 5 saatlik çalışması sonucunda aşağıdaki rapor göründü…) 
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Bir Fonksiyonu,  “(ax+b) nin kuvvetleri ” Cinsinden Yazmak: 
 
Belki konu başlığından bir anlam çıkarmak zor olabilir. 
Anlatılmak istenen kavramı  birkaç somut örnekle açalım: 

Örnek: 

f(x) = x3
 -7x2

 +6x-13 fonksiyonunu  
a) (x+1) in kuvvetleri cinsinden yazalım. 
b) (2x-3) ün kuvvetleri cinsinden yazalım. 
 
Çözüm: 
a)  
1. Yol: Ne var bunda, hani dolmuşların arkasında yazar ya “Babam Sağolsun!”, benzer biçimde, biz de deriz 
ki ”Polinom Eşitliği Sağolsun!”… :)  

Yani x3
 -7x2

 +6x-13 = a(x+1)3 +b(x+1)2 +c(x+1)+d 

x3
 -7x2

 +6x-13 = ax3
 +(3a+b)x2

 +(3a+2b+c)x+(a+b+c+d) 
Buradan; a=1, 3a+b=-7, 3a+2b+c=6, a+b+c+d=-13 denklem sisteminden a=1, b=-10, c=23, d=-27 olur. 
Böylece istenen eşitlik; 

x3
 -7x2

 +6x-13 = (x+1)3 -10(x+1)2 +23(x+1)-27  olarak bulunur. 

2. Yol: Her  seferinde (x+1) in en yüksek dereceli terimin katsayısını düzenleyerek gidelim… 

x3
 -7x2

 +6x-13 = (x+1)3 -10x2
 +3x-14 = (x+1)3 -10(x+1)2 +23(x+1)-27 

 
 b)  
1. Yol: Yine Polinom Eşitliğini kullanalım: 

Yani x3
 -7x2

 +6x-13 = a(2x-3)3 +b(2x-3)2 +c(2x-3)+d 

       = a(8x3
 -36x2

 +54x-27)+b(4x2
 -12x+9)+c(2x-3)+d 

       = 8a x3
 +(-36a+4b)x2

 +(54a-12b+2c)x+(-27a+9b-3c+d) 
8a=1, -36a+4b=-7, 54a-12b+2c=6, -27a+9b-3c+d=-13 denklem sistemini çözersek; 
a=1/8, b=-5/8, c=-33/8, d=-131/8 bulunur. 
 
Buna göre istenen eşitlik; 

x3
 -7x2

 +6x-13 = 1/8(2x-3)3 -5/8(2x-3)2 -33/8(2x-3)-131/8  olur. 
 

Pekiii, verilen fonksiyon f(x)= x9
 –  12x5

  + 11 olsaydı! Bu fonksiyonu (x-2) nin kuvvetleri, ya da (3x+2) nin 
kuvvetleri biçiminde yazmak isteseydik, yukarıdaki örnekteki yöntemleri kullanmak akılcı olur muydu? 
Yoksa kendimize işkence çektirmek mi olurdu? Galiba ikincisi :) 
 
E o zaman ne yapacazzzz!? 
Tabii ki, biraz matematik, üzerine de biraz da bilgisayar sosu dökecezzz! 
Azzz sonra :) 
 
Önce biraz  işin teorisinden bahsedelim. 
 
 
Fonksiyonları (x-a) nın ve (ax+b) nin kuvvetleri biçiminde yazmak: 

 f(x) = a 
0+ a 

1x +a 
2x2

  a 
3x3

 + … + a 
nxn

   olsun.  
f(x) in n defa ardışık türevini alalım; 
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 f'(x) = a 
1 +2a 

2x + 3a 
3x2

  … + na 
nxn-1

  

f''(x) = 1.2a 
2 + 2.3a 

3x + … + (n-1).na 
nxn-2

  

f'''(x) = 1.2.3a 
3 + … + (n-2).(n-1).na 

nxn-3
  

… 

f(n)
 (x) = n!a 

n 
 
Eşitliklerde  x=0 koyarak katsayıları elde edelim; 

a 
0= f(0)

0!  , a 
1= f

'(0)
1!  , a 

2= f
''(0)
2!  , a 

3= f
'''(0)
3!  , … , a 

n= 
f(n)
 (0)

n!     

Demek ki  a 
n katsayısının genel formülü a 

n=
f(n)
 (0) 

n!   dir.  

O zaman f(x) fonksiyonunda katsayıları yukarıda bulduğumuz türevli eşitliği kullanarak yazarsak; 

f(x) = a 
0+ a 

1x + a 
2x2

 + a 
3x3

 + … + a 
nxn

    

       =  f(0)
0!   +  f

'(0) 
1!  x + f

''(0) 
2!  x2

  +   f
'''(0) 
3!  x3

 + … +  
f(n)
 (0) 

n!  xn
    olur. 

 
Buna f(x) in Mac Lauren açılımı denir. 
 

Şayet f(x) = a 
0+ a 

1(x-a) + a 
2(x-a)2 + a 

3(x-a)3 + … + a 
n(x-a)n  biçiminde ise, yine yukarıda yaptığımız işlemleri 

yapalım;  yani  f(x) in n defa ardışık türevini alalım; 

f(x) = a 
0+ a 

1(x-a) + a 
2(x-a)2 + a 

3(x-a)3 + … + a 
n(x-a)n  

 f'(x) = a 
1 +2a 

2(x-a) + 3a 
3(x-a)2  … + na 

n(x-a)n-1
  

f''(x) = 1.2a 
2 + 2.3a 

3(x-a) + … + (n-1).na 
n(x-a)n-2

  

f'''(x) = 1.2.3a 
3 + … + (n-2).(n-1).na 

n(x-a)n-3
  

… 

f(n)
 (x) = n!a 

n 
 
Eşitliklerde  x=a koyarak katsayıları elde edelim; 

a 
0= f(a)

0!  , a 
1= f

'(a)
1!  , a 

2= f
''(a)
2!  , a 

3= f
'''(a)
3!  , … , a 

n= 
f(n)
 (a)

n!     

Demek ki  a 
n katsayısının genel formülü a 

n=
f(n)
 (a) 

n!   dir.   

 
O zaman f(x) fonksiyonunda katsayıları yukarıda bulduğumuz türevli eşitliği kullanarak yazarsak; 

f(x) = a 
0+ a 

1(x-a) + a 
2(x-a)2 + a 

3(x-a)3 + … + a 
n(x-a)n    

       =  f(a)
0!  + f

'(a) 
1!  (x-a) + f

''(a) 
2!  (x-a)2  +   f

'''(a) 
3!  (x-a)3 + … +  

f(n)
 (a) 

n!  (x-a)n    olur. 

Buna da f(x) in Taylor  açılımı denir. 
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Son olarak ta f(x) = a 
0+ a 

1(ax+b) + a 
2(ax+b)2 + a 

3(ax+b)3 + … + a 
n(ax+b)n  biçiminde kabul edelim. 

Yine yukarıda yaptığımız işlemleri yapalım;  yani  f(x) in n defa ardışık türevini alalım; 
 

f(x) = a 
0+ a 

1(ax+b) + a 
2(ax+b)2 + a 

3(ax+b)3 + … + a 
n(ax+b)n  

f'(x) = a.a 
1 +2.a.a 

2( ax+b) + 3.a.a 
3( ax+b)2  … + n.a.a 

n( ax+b)n-1
  

f''(x) = 1.2.a2
 .a 

2 + 2.3.a2
 .a 

3( ax+b) + … + (n-1).n.a2
 a 

n( ax+b)n-2
  

f'''(x) = 1.2.3.a3
 .a 

3 + … + (n-2).(n-1).n.a3
 .a 

n(ax+b)n-3
  

… 

f(n)
 (x) = n!.an

 a 
n 

 
Eşitliklerde  x=-b/a koyarak katsayıları elde edelim; 

a 
0= f(-b/a)

0!  , a 
1= f

'(-b/a)
1!.a  , a 

2= f
''(-b/a)

2!.a2
 

 , a 
3= f

'''(-b/a)

3!.a3
 

 , … , a 
n= 

f(n)
 (-b/a)

n!.an
 

    

Demek ki  a 
n katsayısının genel formülü a 

n=
f(n)
 (-b/a) 

n!.an
 

  dir.   

 
 
O zaman f(x) fonksiyonunda katsayıları yukarıda bulduğumuz türevli eşitliği kullanarak yazarsak; 

f(x) = a 
0+ a 

1( ax+b) + a 
2( ax+b)2 + a 

3( ax+b)3 + … + a 
n( ax+b)n    

       =  f(-b/a)
0!  + f

'(-b/a)
1!.a   (ax+b) + f

''(-b/a)

2!.a2
 

  (ax+b)2  +   f
'''(-b/a)

3!.a3
 

  (ax+b)3 + … +  
f(n)
 (-b/a)

n!.an
 

  (ax+b)n    olur. 

Buna da (adını bilmiyorum ama hadi buna da …)   f(x) in Genel açılımı diyelim. 
 
 
Hadi, hadi şimdi örnek yapalım; sabırsızlanıyorum!!!  
Hatta deneme amaçlı  yukarıdaki örnekleri bir de bu formüllerle çözelim. 
 
 Örnek: 

f(x) = x3
 -7x2

 +6x-13 fonksiyonunu  
a) (x+1) in kuvvetleri cinsinden yazalım. 
b) (2x-3) ün kuvvetleri cinsinden yazalım. 
 
Çözüm: 

a) Yani f(x) = x3
 -7x2

 +6x-13 fonksiyonunun (x+1) Taylor açılımını bulalım. 
Önce ardışık türevleri alalım; 

f(x) = x3
 -7x2

 +6x-13  ise a 
0= f(-1) 

0!   = -27 

f'(x) = 6 -14x + 3x2
  ise  a 

1= f
' (-1) 

1!  = 23 

f''(x) = -14 + 6x       ise   a 
2= f

'' (-1) 
2!  = -10 

f'''(x)= 6                   ise   a 
3= f

''' (-1) 
3!  = 1 

Buna göre f(x) in (x+1) kuvvetlerine göre (Taylor ) açılımı; 
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f(x) = (x+1)3 -10(x+1)2 +23(x+1)-27  dir. 
 
b) a) şıkkında ardışık türevleri almıştık, buna göre katsayıları bulalım; 

f(x) = x3
 -7x2

 +6x-13  ise a 
0= f(3/2) 

0!   = - 131/8 

f'(x) = 6 -14x + 3x2
  ise  a 

1= f
' (3/2) 
1!.2  = -33/8 

f''(x) = -14 + 6x       ise   a 
2= f

'' (3/2) 

2!.22
 

 = -5/8 

f'''(x)= 6                   ise   a 
3= f

''' (3/2) 

3!.23
 

 = 1/8 

Buna göre f(x) in (2x-3) ün kuvvetlerine göre genel açılımı; 

f(x)= x3
 -7x2

 +6x-13 = 1/8(2x-3)3 -5/8(2x-3)2 -33/8(2x-3)-131/8  olur. 
 
Vayyy be, ne kadar kolaymış türev ile çözmek!!! 
Bir sürü polinom katsayılarından oluşan denklemlerle boğuşmaktan kurtulduk! 
 

İyi de yukarıda sözünü ettiğimiz,  f(x)= x9
 –  12x5

  + 11 olsaydı! Bu fonksiyonu (x-2) nin kuvvetleri, ya da 
(3x+2) nin kuvvetleri biçiminde yazmak isteseydik, yukarıdaki örnekteki yöntemleri kullanmak akılcı olur 
muydu? 
Yoksa kendimize işkence çektirmek mi olurdu? Galiba ikincisi :) 
 
E o zaman ne yapacazzzz!? 
Tabii ki, biraz matematik, üzerine de biraz da bilgisayar sosu dökecezzz! 
 
Örnek: 

f(x)= x9
 –  12x5

  + 11 fonksiyonunu  (x-2) nin kuvvetleri cinsinden açılımını bilgisayar desteğinde bulalım. 
 
Çözüm: 
Önce Geogbra programını açalım. Giriş bölümüne fonksiyonumuzu aşağıda göründüğü gibi girelim. 
 

 
 
Yine Giriş satırına aşağıdaki komutla f(x) in 1. mertebeden türevinden başlayarak (mesela 20. mertebeye 
kadar)   ardışık türevlerini aldırıp turevlist adlı bir listeye aktaralım. Böylece 20. dereceye kadar polinom 
fonksiyonların açılımlarını yapabiliriz. 
 
turevlist={f'(x), f''(x), f'''(x), f''''(x), f'''''(x), f''''''(x), f'''''''(x), f''''''''(x), f'''''''''(x), f''''''''''(x), f'''''''''''(x), 
f''''''''''''(x), f'''''''''''''(x), f''''''''''''''(x), f'''''''''''''''(x), f''''''''''''''''(x), f'''''''''''''''''(x), f''''''''''''''''''(x), f'''''''''''''''''''(x), 
f''''''''''''''''''''(x)} 
Böylece Cebir Penceresinde, fonksiyonun 20. dereceye kadar ardışık türevlerinden oluşan turevlist adlı 
listeyi görebiliriz.  
 

 
 
Giriş satırına, der=derece(f(x)) yazarak,  polinomun derecesini der değişkenine atayalım. 
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Bu komut sonucu Cebir Penceresinde aşağıdaki görüntü oluşur. 
 

 
Giriş satırına, an=Dizi(turevlist(n, 2) / n!, n, 1, der) yazarak, turevlist adlı listedeki her bir türev 
fonksiyonunda , sırayla x=2 değeri konarak, n! değerine bölümünden oluşan katsayılar bulunarak bn adlı 
listeye atanmasını sağlayalım 
  
Bu komut sonucu Cebir Penceresinde aşağıdaki görüntü oluşur. 

  
 
Giriş satırına, acilim1=dizi(an(n)*(x-2)^n,n,der,1,-1)  yazdığımızda açılımın (x-2) nin azalan kuvvetlerine 
göre yazılmasını sağlamış oluruz (Burada sadece sabit terim eksik, çünkü sabit terim f(x) fonksiyonundan 
elde edilecek). 
  
Bu komut sonucu Cebir Penceresinde aşağıdaki görüntü oluşur. 

 
 
Giriş satırına, acilim=Birleşim(acilim1, {f(2)})  yazarak eksik olan sabit terimi de ekleyerek tam açılımı 
yapmış oluruz. 
 
Bu komut sonucu Cebir Penceresinde aşağıdaki görüntü oluşur. 

 
Artık fonksiyonu 20. dereceye kadar olmak üzere istediğinizi yazarak (x-2) nin kuvvetleri cinsinden 
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yazabilirsiniz. Örneğin f(x) fonksiyonunu aşağıdaki gibi 7. derece bir fonksiyon girdiğimizi var sayalım; 
görüntüsünü anında aşağıdaki gibi alabilirsiniz. 
 
Nasıl hoş olmadı mı? 
 

 
Not: Şayet fonksiyonu (x+3) ün kuvvetleri cinsinden açılımını bulmak isterseniz, Giriş satırına 
acilim1=Dizi(an(n) (x +3)^n, n, der, 1, -1) yazıp (Enter) tuşuna basmanız yeterlidir! 
 
Nasıl bu da hoş olmadı mı?” 
 
Buna göre görüntü aşağıdaki gibi olacaktır. 
 

 

 
Peki, herhangi bir polinomun, a ve b girildiğinde   ax+b nin kuvvetleri cinsinden yazmak isteyelim. 
Bununla ilgili bir dosya yapalım bilgisayar desteğinde… 
 

Örnek:  Öyle bir Geogebra dosyası  yapalım ki; (en çok 20. dereceden) bir f(x) polinom fonksiyonu  ile a ve b 
değerleri girildiğinde f(x) polinomunu ax+b nin kuvvetleri cinsinden yazdıralım.  
 
Çözüm: Önce Giriş satırına istediğimiz bir polinom fonksiyonumuzu  girelim;  

mesela f(x)= 12x8
 –  8x5

  + 19 gibi olsun.   

Yine Giriş satırına aşağıdaki komutla f(x) in 1. mertebeden türevinden başlayarak 20. mertebeye kadar  
ardışık türevlerini aldırıp turevlist adlı bir listeye aktaralım. Böylece 20. dereceye kadar polinom 
fonksiyonların açılımlarını yapabiliriz. 
 
turevlist={f'(x), f''(x), f'''(x), f''''(x), f'''''(x), f''''''(x), f'''''''(x), f''''''''(x), f'''''''''(x), f''''''''''(x), f'''''''''''(x), 
f''''''''''''(x), f'''''''''''''(x), f''''''''''''''(x), f'''''''''''''''(x), f''''''''''''''''(x), f'''''''''''''''''(x), f''''''''''''''''''(x), f'''''''''''''''''''(x), 
f''''''''''''''''''''(x)} 
 
Böylece Cebir Penceresinde, fonksiyonun 20. dereceye kadar ardışık türevlerinden oluşan turevlist adlı 
listeyi görebiliriz.  
a ve b değişkenlerini tanımlamak için, Giriş satırına a=1 yazıp (Enter) tuşuna basalım, daha sonra da  b 
değişkenini de tanımlamak için Giriş  satırına b=1 yazıp (Enter) tuşuna basalım. 
 
Sonra da a ve b değerlerine değer girmeye yarayan Girdi Alanını oluşturalım, bunu aşağıdaki örneği hem a 
hem de b değeri için uygulayalım. 
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İstersek a ve b nin değerlerini kutucuğa tıklayarak değiştirebiliriz, mesela a ya 2 değerini verelim b nin değeri 
aynı kalsın. Bu işlemler sonucu ekranda aşağıdaki görünüm oluşacaktır. 

 

 
 
Şimdi de f(x) in derecesini aşağıdaki komut yardımıyla der değişkenine atayalım. 
 
der =derece(f(x)) 
 
Sonra da ardışık türevlerden oluşan turevlist listesi yardımıyla açılım katsayılarını elde etmeye yarayan 
katsayılar1 listesini tanımlayalım. 
 
Bunun için giriş satırına;  
katsayılar1=Dizi(turevlist(n, (-b) / a) / (n! a^n), n, 1, der) (ardışık türevlerden elde edilen katsayılar için) 

Şu andaki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 
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Görüldüğü gibi katsayılar ondalıklı sayı olarak hesaplanmış, halbuki biz açılımı rasyonel katsayılı olarak 
yazmak isteriz. Bunun için katsayılar1 listesindeki sayıları rasyonel sayılara çevirerek katsayılar2 listesine 
aktaralım. 
 
Bunun için giriş satırına;  
katsayılar2=dizi(pay(katsayılar1(n))"/"payda(katsayılar1(n)),n,1,der) 

Şu andaki ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır. 

 
 
Artık katsayılar2 listesindeki rasyonel katsayıları kullanarak 1. açılımımızı yapalım; bunu 
acilim1=dizi(katsayılar2(n) "("a"x+"b")^"n,n,1,der) komutuyla yaparız. Son Cebir Penceresi görünümü 
aşağıdaki gibi olacaktır.  
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Ancak acilim1 açılımındaki listede parantezlerin dereceleri küçükten büyüğe doğru. Halbuki biz oldum olası 
polinomlarımızın dereceleri azalan olarak sıralanmasını isteriz.  
 
Panik yok, hallederiz, “dereceleri azalan sırada yapmak bizim işimiz!” :) 
 
acilim2=dizi(acilim1(n),n,der,1,-1) komutu bu iş için biçilmiş kaftan!  :) 
 
Şimdi Cebir Penceresi görüntümüze tekrar bakalım… 
 

v 

Oldu, güzel! 
 
Ancak bir eksiğimiz kaldı o da teori gereği listenin en sonuna f(-b/a) nın değerini eklemek. 
 
Bunu da şu komutla yapabiliriz; 
 
acilim=Birleşim(acilim2, {Pay(f((-b) / a)) "/" Payda(f((-b) / a))}) 
 
Son durumu gözlemleyelim: 
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Böylece f(x) polinom fonksiyonumuzun açılımı acilim adlı listede duruyor, ister cebir penceresinden 
görebiliriz istersek aynı zamanda Grafik Penceresinde de görüntüleyebiliriz. 
 
Bunun için Metin oluşturma  işlevini seçerek ekranın boş bir yerine tıklayıp aşağıdaki metni yazmalıyız. 
 
Yalnız burada birkaç şeye dikkat etmeliyiz: 
 
a) LaTex formülü seçeneğini işaretleyelim, çünkü bazı yerlerde boşluk bırakacağız bazı yerlerde satır başı 
yapacağız. 
b) Boşluk bırakacağımız zaman \; satırbaşı yapacağımız zaman \cr yazacağız. 
c) Bir Nesneyi görüntülemek istediğimizde (Mesela f fonksiyonunu görüntülemek istediğimizde Nesneler 
bölümünü tıklayarak gelen etkileşim penceresinden f yi işaretlemeliyiz. 
(Aşağıdaki ekran görüntüsünde acilim nesnesinin nasıl seçildiği görsel olarak inceleyebilirsiniz.) 
 

  

Artık f(x) fonksiyonun açılımını Grafik Penceresinden gözlemleyebiliriz. 
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Aşağıda f(x), a,b nesnelerinin birkaç değişik durumlardaki sonuçları görebilirsiniz. Lütfen İnceleyip 
doğruluklarını test edebilirsiniz…. 
 

 

 

 

Nasılll, güzel olmadı mı??? :) 
 
 
Haydi şimdi de polinom fonksiyonlardan polinom olmayan fonksiyonlara geçelim, bu tür fonksiyonlara ait 
ax+b nin kuvvetleri biçimde yazılabilen açılımları (“seriye açılım”) bulalım. Bunun sonucu olarak ta serinin 
sonlu miktarda toplamını bilgisayara hesaplatarak bazı yaklaşık değerleri bulalım. 
 
Burada yapacağımız işlemler hemen hemen daha önce yaptıklarımızın aynısı olacak! 
 
Örnek:  Öyle bir Geogebra dosyası  yapalım ki girilen  bir fonksiyonu (ax+b) nin kuvvetleri cinsinden en çok 
20 terim toplamını versin.Yani fonksiyonun genel seri açılımını ekrana yazdırsın. 
 Çözüm: Önce Giriş satırına, a ve b değişkenlerini, açılımın kaç terimini toplayacağımızı belirleyen kac  adlı 
değişkeni ve de istediğimiz bir f(x)  fonksiyonumuzu  Giriş satırından girelim.Mesela;  
 f(x)= sin(x) fonksiyonu olsun.   

Yine Giriş satırına aşağıdaki komutla f(x) in 1. mertebeden türevinden başlayarak 20. mertebeye kadar  
ardışık türevlerini aldırıp turevlist adlı bir listeye aktaralım. Böylece bir seri açılımının en çok 20 terimini 


