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KONUM GEOMETRS ÜZERNE BR PROBLEMN ÇÖZÜMÜ

1

Büyüklüklerle ilgili olan ve her zaman en çok dikkat çeken geometri alanna ek olarak,

önceden neredeyse hiç bilinmeyen ve ilk olarak Leibniz'in sözünü ederek

konum geometrisi

diye isimlendirdi§i bir alan daha vardr. Bu alan sadece konumun belirlenmesi ve onun
özellikleri ile ilgilenir; ölçümleri ve ölçümlerle yaplan hesaplamalar içermez. Hangi tür
problemlerin, bu konum geometrisi ile ilgili oldu§u veya bu problemlerin çözümünde
hangi yöntemlerin kullanlaca§ henüz tatminkâr bir ³ekilde belirlenmemi³tir. Bu nedenle,
son zamanlarda geometrik görünen ancak uzaklklarn ölçümüne ihtiyaç duyulmayacak
³ekilde in³a edilmi³, hesaplamann hiç olmad§ bir problemin, yakn zamanda ortaya
atlan konum geometrisiyle ilgili oldu§undan ³üphem yok. Zira, çözümü sadece konumla
ilgili olup, hiçbir hesaplamaya ihtiyaç duyulmam³tr. Bundan ötürü, bu tür bir problemi
çözmek için buldu§um yöntemi konum geometrisine bir örnek olarak burada vermeye
karar verdim.
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Herkesçe bilindi§ini duydu§um problem ³u ³ekildedir: Prusya'da bulunan Königsberg'de

Kneiphof

adnda bir A adas vardr. Onu çevreleyen nehir ekil 1'de görüldü§ü gibi iki

kola ayrlr. Bu kollar a, b, c, d, e, f ve g ile gösterilen yedi köprü ile geçilir. Bu köprüler
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ile ilgili olarak, bir gezginin her köprüden bir kez ve sadece bir kez geçerek bir rota
bulup bulamayaca§ sorusu sorulmu³. Bana söylenene göre: Baz insanlar bunun imkansz
oldu§unu savunurken, bazlar ³üphe duymu³lar, ancak hiç kimse gerçekte yaplabilece§ini
iddia edememi³. Buradan yola çkarak ben de genel problemi ifade ettim: Nehrin dallara
bölünmesi, sralan³ ve köprü says ne olursa olsun, her köprüyü tam bir kez geçmek
mümkün müdür?
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Königsberg'in yedi köprü problemi, olas tüm rotalarn ayrntl bir listesini yaparak ve

herhangi bir rotann problemin ko³ullarn yerine getirip getirmedi§ini bularak çözülebilir.
Olaslklarn saysnn çoklu§undan dolay, bu çözüm yöntemi çok zor ve zahmetli olur ve
daha fazla köprü olan di§er problemlerde imkansz olurdu. Ayrca, e§er bu metotla çözüme
varlsayd, yöntemin zorlu§u nedeniyle pek çok ilgisiz rota bulunacakt. Dolaysyla bu
çözüm yöntemini bir kenara brakp, belirtilen rotann bulunup bulunamamasna ili³kin
problemin çözümüne yönelik ba³ka bir yöntem ara³trdm. Böyle bir yöntemin daha basit
olaca§n dü³ündüm.
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Çözüm yöntemim, köprü geçi³ini ifade eden en uygun gösterime dayanyor. Bu nedenle,

nehir tarafndan ayrlm³ bölgelerin her biri için A, B, C, D büyük harerini kullandm.
ehri turlayacak bir gezgin a veya b köprüleri üzerinden A'dan B'ye giderse, bu yolu AB
olarak ifade ediyorum, ilk harf gezginin ayrld§ bölgeyi, ikincisi köprüyü geçtikten sonra
geldi§i bölgeyi ifade ediyor. Daha sonra gezgin B bölgesini terk edip, f köprüsü üzerinden
D bölgesine geçerse, bu geçi³i BD ile ifade ediliyorum. AB ve ardndan BD ile ifade edilen
geçi³i üç harf ABD ile ifade ediyorum. Burada B, hem ilk geçi³ ile gelinen bölgeyi, hem
de ikinci geçi³te terk edilen bölgeyi belirtiyor.
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Ayn ³ekilde, yoluna devam eden gezgin g köprüsü üzerinden D'den C'ye giderse, bu

üç ard³k geçi³i dört harf ABDC ile ifade ediyorum. Bu da gezginin A'dan ba³layarak
B'ye geçti§ini, ardndan D'ye devam edip sonunda C'ye geldi§ini ifade eder. Her bölge
nehrin bir kolu tarafndan birbirinden ayrld§ndan, turu yapan gezgin bu rotada üç
köprüyü geçmi³ olmaldr. Benzer ³ekilde, dört köprünün ard³k geçi³i be³ hare temsil
edilecektir. Genellersek, turu yapan gezgin kaç köprüden geçerse, bu yolculukta geçti§i
bölgeler köprü saysnn bir fazlas harf ile gösterilir. Dolaysyla yedi köprüden geçilmesi,
bu turu temsil etmek için sekiz harf gerektirir.
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Bu gösterim yönteminde turun hangi köprüleri geçerek yapld§n hesaba katmyorum.

Ancak, e§er bir bölgeden di§erine olan geçi³ birden fazla köprü tarafndan yaplabiliyorsa,
gerekli bölgeye ula³ld§ sürece, geçi³ için herhangi bir köprü kullanlabilir. Dolaysyla,
[ekil 1'deki] yedi köprü boyunca yaplacak tur, her bir köprüden bir kez geçilecek ve
hiçbirinden iki kez geçilmeyecek ³ekilde düzenlenirse, turun rotas sekiz harf ile temsil
edilebilir. Öyle ki, A ve B hareri yan yana iki defa gelebilir, çünkü bu bölgeleri birbirine
ba§layan iki köprü a ve b var. Benzer ³ekilde A ve C sekiz harik seride iki kez birlikte
olmaldr. A ve D, B ve D, C ve D çiftlerinin her biri ise bir kez birlikte bulunmaldr.
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Bu nedenle problem, belirtilen harf çiftlerinin istenen say kadar birlikte bulundu§u

A, B, C ve D harerinden olu³an sekiz harik diziyi bulmaya indirgenir. Bu diziyi bulma
problemine yönelmeden önce, harerin istenilen ³ekilde düzenlenmesinin mümkün olup
olmad§n ke³fetmemiz yararl olacaktr. Çünkü böyle bir düzenlemenin olamayaca§n
göstermek mümkün olsayd, problemin çözümünü bulmaya yönelik yaplacak herhangi bir
çal³ma bo³a gidecekti. Bu nedenle, bu ve buna benzer problemlerin çözümünde, böyle
bir düzenlemenin yaplp yaplamayaca§n belirlemekte faydal olacak bir kural bulmaya
çal³tm.
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Böyle bir kural bulmak için, a, b, c, d, vb. köprülerinin ba§land§ tek bir A bölgesini

dü³ündüm ([ekil 2]). Önce A bölgesine giden a köprüsünü ele alalm: e§er gezgin bu
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köprüyü geçerse, ya geçmeden önce A bölgesinde olmal ya da geçti§inde A bölgesine
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girmi³ olmal. Böylece her iki durumda da yukarda açklanan harf düzenine göre A har
bir kere gözükecektir. E§er üç köprünün (a, b ve c diyelim) A bölgesi ile ba§lants varsa
ve gezgin her üç köprüyü de geçerse, tura A bölgesinden ba³lasn ya da ba³lamasn A
har iki kez kullanlacaktr. Benzer ³ekilde, e§er A bölgesi ile ba§l be³ köprü varsa, bu
tur için A har üç kez kullanlr. Ve genel olarak köprü says tek ise, A harnin kullanm
says köprü saysnn bir fazlasnn yars olacaktr.
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Königsberg köprüleri söz konusu oldu§unda, A bölgesine ba§l be³ köprü (a, b, c, d,

e) oldu§undan, turun rotasnn gösteriminde A har üç kez gözükmelidir. Di§er bölgeler
için, B bölgesine üç köprü ba§land§ndan B har iki kez kullanlr, C ve D bölgeleri için
de benzer ³ekilde C ve D hareri iki kez kullanlr. Böylece yedi köprünün geçi³ini temsil
eden sekiz harik harf dizisi için A harnin üç kez, B, C ve D harerinin her biri iki kez
kullanlmaldr. Ancak sekiz harik harf dizisi bu ko³ullara göre gerçekle³mez. Bu nedenle
böyle bir tur Königsberg'in yedi köprüsü için yaplamaz.
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Ayn ³ekilde, her bölgeye ba§l olan köprü says tek oldu§u zaman, köprülerin

herhangi bir sralamas için, her köprüden bir kez geçilerek bir turun atlabilirli§ini söylemek
mümkündür. Her harn kullanm saylarnn toplam köprülerin saysndan bir fazla oldu§u
için bu tur yaplabilir; buna kar³n, e§er örne§imizde oldu§u gibi kullanm says köprü
saysnn bir fazlasndan daha büyükse bu tur asla ba³arlamaz. A alanna giden köprülerin
saysn kullanarak A harnin kullanm saysn bulmak için verdi§im kural, ekil 3'te
gösterildi§i gibi köprülerin tümünün B alanndan ya da farkl bölgelerden gelip gelmediklerinden
ba§msz olarak do§rudur. Çünkü sadece A alann dü³ünüyorum ve A harnin kaç kez
ortaya çkaca§n bulmaya çal³yorum.
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Bununla birlikte, A'ya giden köprülerin says çift ise, o zaman turun tanmlanmasnda

gezginin yolculu§una A'dan ba³layp ba³lamayaca§na karar vermelidir; çünkü e§er A'ya
iki köprü ba§lysa, ve gezgin A'dan ba³larsa, A har iki kez kullanlr, ilki bir köprüyle
A'dan ayrld§ zaman ve ikincisi ise di§er köprüyle A'ya döndü§ü zaman. Bununla
birlikte, gezgin tura ba³ka bir alandan ba³larsa, benim temsil yöntemime göre A har
sadece bir kez kullanlr; tek A har hem A'ya geli³ini hem de A'dan ayrl³n temsil
eder.
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A bölgesine giden dört köprü varsa ve turu atan gezgin A bölgesinden ba³lyorsa,

her köprüden bir kez geçilece§i için A har üç kez kullanlr. E§er tura ba³ka bir alandan
ba³lanrsa A har iki kez kullanlr. A bölgesine giden alt köprü varsa, tur A bölgesinden
ba³larsa A har dört kez, ba³ka bölgeden ba³larsa A har üç kez kullanlr. Genel olarak
köprülerin says çift olursa, tur A bölgesinden ba³lamazsa A har köprü saysnn yars
kadar kullanlr. E§er tur A bölgesinden ba³larsa, köprü saysnn yarsndan bir fazla
sayda A har kullanlr.
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Tura sadece bir bölgeden ba³lanabilece§i için, her bölgeye giden köprü saysna

kar³lk bölgeyi temsil eden harf saysn e§er köprü says tek ise köprü saysnn bir
fazlasnn yars, e§er köprü says çift ise köprü saysnn yars olarak tanmlayaca§m.
Sonra tüm harerin toplam köprü saysnn bir fazlasna e³it olursa tur mümkün olacak
ve tur tekli sayda köprü ba§lanan bölgeden ba³larsa gerçekle³ecek. E§er tüm harerin
toplam köprü saysnn bir fazlasndan bir eksik ise tur çift sayda köprü bulunan bölgeden
ba³larsa yine mümkün olacak, çünkü harerin says bu kez bir artacak.
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Bu nedenle, su ve köprülerin düzenlemesi ne verilirse, a³a§daki yöntem her köprüyü

geçmenin mümkün olup olmad§n belirleyecektir: lk olarak, A, B, C, vb. harer ile suyla
birbirinden ayrlm³ bölgeleri ifade ediyorum. Daha sonra toplam köprü saysn alp, bir
tane ekliyorum ve sonucu a³a§daki çal³mann üstüne yazyorum. Üçüncü olarak, A, B,
C, vb. hareri bir sütuna yazyorum ve her birinin yanna onlara ait köprülerin saysn
yazyorum. Dördüncü olarak, yanlarnda çift say olan hareri yldz ile belirtiyorum.
Be³inci olarak, her birinin yannda çift say varsa yarsn yazyorum, tek ise bir fazlasnn
yarsn alp yazyorum. Altnc olarak, bu son saylar topluyorum, ve e§er bu toplam,
yukarda yazlan saydan bir eksik veya sayya e³itse, bu da köprü saysnn bir fazlas
olan saydr, gerekli yolculu§un mümkün oldu§u sonucuna varyorum. Hatrlanmaldr
ki, toplamn yukarda yazlan saydan bir az olmas durumunda, yolculu§un, yldzla
i³aretlenmi³ alanlardan birinden ba³lamas ve toplamn e³it olmas durumunda da i³aretlenmemi³
alandan ba³lamas gerekmektedir.
Böylece Königsberg problemindeki çal³may ³öyle yaptm:
Köprü says 7, bu da 8'i verir
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Toplam 8'den fazla verdi§inden, böyle bir yolculuk asla gerçekle³tirilemez.
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ekil 4'teki gibi dört nehir arasnda olu³an A ve B gibi iki ada oldu§unu dü³ünelim.

On be³ köprü (a, b, c, d, vb.) nehirlerle ve sularla çevrili adalar birbirine ba§lamakta
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olup, her bir köprüden bir kez geçerek bir tur düzenlenip düzenlenemeyece§ini belirlemek
gerekmektedir. lk olarak, suyla ayrlm³ alt tane bölgeyi A, B, C, D, E, F olarak
adlandryorum. Ardndan, 15 olan köprü saysn bir artryorum ve sonucu 16 a³a§daki
çal³mann üstüne yazyorum. Üçüncü olarak, A, B, C, vb. hareri bir sütunda yazyorum
ve her birine kar³lk gelen köprü saysn kar³larna yazyorum, A'ya sekiz köprü, B'ye
dört, vb. gibi. Dördüncü olarak, yanlarnda çift say olan hareri yldz ile belirtiyorum.
Be³inci olarak, köprü saylarndan çift olanlarn yarsn, tek olanlarn bir fazlasnn yarsn
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yanlarna üçüncü sütun olarak yazyorum. Altnc olarak, srayla üçüncü sütundaki tüm
saylar topladm ve 16 toplamn buldum; bu, yukarda yazlan sayya 16 e³it oldu§u için,
tur yldz ile i³aretli olmayan D veya E bölgelerinden ba³lyorsa yaplabilir. Tur ³u ³ekilde
yaplabilir:

EaF bBcF dAeF f CgAhCiDkAmEnApBoElD
Burada büyük harerin arasna geçilen köprüleri yazdm.
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Bu yolla, en karma³k durumlarda bile, her köprüyü bir kez ve sadece bir kez geçerek

bir turun yaplp yaplamayaca§n belirlemek kolay olacaktr. Bununla birlikte, birkaç
tane basit gözlem yaptktan sonra, bu yöntemden türetilmesi zor olmayan, çok daha basit
bir yöntemi açklamalym. Önce A, B, C harerinin yannda yazlan köprü saylarnn
toplamnn, toplam köprü saysnn iki kat oldu§unu gözlemledim. Bunun nedeni, belirli
bir bölgeden di§er bölgeye giden her köprünün, her iki bölge için ayr ayr olmak üzere
iki kere hesaplanmasyd.
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Her bir bölgeye giden köprülerin saysnn toplamnn çift say olmas gerekir, çünkü

bu saynn yars köprü saysna e³ittir. Bu saylardan yalnzca bir tanesi tek ise, ya da üçü
tek, be³i tek ise, bu tur imkanszdr. Dolaysyla, A, B, C, vb. harerine ba§lanan köprü
says tek ise, bu bölgelerin saysnn çift olmas gerekir. Böylece Königsberg probleminde,
Paragraf 14'te de görülebilece§i gibi A, B, C ve D harerine kar³lk tek saylar gelmi³ti
ve son örnekte (Paragraf 15) sadece D ve E harerine kar³lk gelen iki say tekti.
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A, B, C, vb. harerin yanna yazlan saylarn toplamnn köprü saysnn iki kat

oldu§u bilindi§ine göre, bu toplama iki eklenip ikiye bölündü§ünde örnekteki çal³ma
üzerine yazlan sayy verir. Bu nedenle, A, B, C, D, vb. harerin yanna yazlan tüm
saylar çift ve bu saylarn yars üçüncü sütunu olu³turuyorsa, bu saylarn toplam üste
yazlan saydan bir eksik olacaktr. Turun ba³langc hangi bölge olursa olsun, beklendi§i
gibi bu bölgeye çift sayda köprü ba§lanacaktr. Königsberg probleminde turu atan gezgin
her bir köprüden iki kez geçerse bu gerçekle³ecektir, zira her köprü ikiye bölünmü³ gibi
dü³ünülebilir, ve bu durumda her bir bölgeye giden köprü says çift olacaktr.
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Ayrca A, B, C, vb. gibi harere kar³lk gelen saylardan sadece ikisi tek geri kalanlar

çift ise, tur tek sayda köprü olan bölgeden ba³lamak ³art ile her zaman mümkün olabilir.
Çünkü, çift olan saylarn yars ve tek olan saylarn bir fazlasnn yars alnrsa elde edilen
saylarn toplam üste yazlan sayya yani köprü saysnn bir fazlasna e³it olur.
Ayrca, ikinci sütunda ya dört, ya alt, ya sekiz, ya ... tane tek say varsa, üçüncü sütundaki
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saylarn toplam üste yazlan saydan ya bir, ya iki, ya üç, ya ... say daha büyük olacak
ve bu durumda tur imkansz olacaktr.
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Bu nedenle, her bir köprüden bir kez geçerek bu turun yaplp yaplamayaca§

a³a§daki kurallara göre kolayca belirlenebilir.

• kiden fazla bölgenin tek sayda köprüsü varsa bu tur yaplamaz.
• Köprü says sadece iki bölge için tek di§er bölgeler için çift ise, bu tur tek olan bölgelerden
ba³lamak kayd ile yaplabilir.
• E§er tek sayda köprüye sahip hiç bölge yoksa, bu tur istenilen bölgeden ba³lanarak
yaplabilir.
Bu kurallar ile verilen problem her zaman çözülebilir.

21

Böyle bir turun yaplaca§ tespit edildi§inde, yine de nasl bir rota düzenlemesi

yaplmas gerekti§i bulunmaldr. Bunun için ³öyle bir kural kullanyorum: Bir bölgeden
di§erine götüren köprü çiftlerini zihinsel olarak çkarn, böylece köprü saysn önemli
ölçüde azaltrsnz. Ardndan, kalan köprüler arasnda gerekli rotay olu³turmak kolaydr.
Zihinsel olarak kaldrlan köprüler bulunan rotay önemli ölçüde etkilemez. Dolaysyla,
rotalarn bulunmasyla ilgili daha fazla ayrnt vermenin gerekli olmad§n dü³ünüyorum.
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