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Do¤u’dan Bat›’ya,
‹skenderiyeli Menelaus’tan
Milanolu Ceva’ya
imi teoremlerin ifade ettikleri gerçekle
kan›tlar› aras›nda büyük bir uçurum
vard›r.
Örne¤in “dört renk teoremi”nin önermesi son
derece basittir, teoremin kendisi hiç ﬂaﬂ›rt›- Dört Renk Teoremi:
c› de¤ildir, do¤ru ol- Her siyasi haritan›n üldu¤u aﬂa¤› yukar› ke- keleri, komﬂu ülkeler aysin gibidir, ama kan›t› n› renge boyanmadan
sayfalar dolusudur, dört renge boyanabilir.

Menelaus Teoremi. Herhangi bir üçgenin üç
kenar›n›n bir do¤ruyla çaprazlama kesilmesiyle
oluﬂturulan alt› do¤ru parças›ndan ortak uçlar› olmayan üç do¤ru parças›n›n uzunluklar›n›n çarp›m›
di¤er üç do¤ru parças›n›n uzunluklar› çarp›m›na
eﬂittir. Aﬂa¤›daki ﬂekille ifade etmek gerekirse,
BD·CE·AF = AD·BE·CF.
Kan›t: B noktas›ndan AC’ye paralel bir do¤ru
çizelim. Bu do¤runun DF’yi kesti¤i noktaya N diyelim. Üç aç›lar› da eﬂit olan BEN ve CEF üçgenleri benzer olduklar›ndan,
CE/BE = CF/BN (1)
Öte yandan, BDN ve ADF üçgenleri de üç aç›lar› eﬂit oldu¤undan benzerdirler. O halde benzerlik oranlar›n› yazacak olursak:
BD/AD = BN/AF (2)
(1) ve (2) oran ifadeleri taraf tarafa çarp›l›p, içler d›ﬂlar çarp›m›yla Menelaus Teoremi elde edilir.
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karmaﬂ›kt›r, çetrefillidir, bilgisayar kullan›r, sevimli de¤ildir.
Ya da beklenmedik ve çok ﬂaﬂ›rt›c› bir gerçe¤i
ifade eden bir teoremin kan›t›, beklenilenin tersine
son derece basit olabilir. Aﬂa¤›da buna iki örnek
verece¤iz: Menelaus ve Ceva teoremleri.
Menelaus (M.Ö. 120-70) ‹skenderiyeli bir matematikçidir. Hakk›nda pek az ﬂey bilinmektedir.
Kitaplar›ndan günümüze sadece Sphaerica ulaﬂabilmiﬂtir. Matematik ve bilim dünyas›na pek çok
katk›lar› olmuﬂtur. Aﬂa¤›da sunulacak teorem
onun bu katk›lar›ndan yaln›zca biridir.
Menelaus’un çal›ﬂmas›n› 1678’de Milano’lu
Giovanni Ceva yeniden incelemiﬂ ve Menelaus Teoremi’nin üzerine kendi çal›ﬂmalar›n› yapm›ﬂt›r.
Bir mühendis olan Ceva, çal›ﬂmalar›nda daha çok
a¤›rl›k merkezi ve momentum yasalar›na e¤ilmiﬂtir. Bugün, ad›yla an›lan Ceva Teoremi, Menelaus
Teoremi’yle birlikte söz edilmektedir. Bunun nedeni Ceva Teoremi bir üçgenin köﬂelerinden çizilen
do¤rular›n bir noktada kesiﬂmeleri için gerekli koﬂulu verirken, Menelaus teoremi bir üçgenin kenarlar› üzerindeki baz› noktalar›n do¤rusal olabilmelerinin koﬂulunu vermesidir.
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Ceva Teoremi. Herhangi bir üçgenin üç köﬂesinden ç›kan ve üçgen içinde bir noktada kesiﬂen
do¤ru parçalar› çizilsin. Bu do¤ru parçalar›n›n üçgenin kenarlar› üzerinde ay›rd›¤› alt› do¤ru parças›ndan ortak uçlar› olmayan üç do¤ru parças›n›n
uzunluklar› çarp›m› di¤er üç do¤ru parças›n›n
uzunluklar›n›n çarp›m›na eﬂittir. Aﬂa¤›daki ﬂekille
ifade etmek gerekirse, BD·CE·AF = DC·EA·FB.

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ö¤retim üyesi.
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Kan›t: BE, CF ve AD kesenlerinin kesiﬂim noktalar› I olsun. BAD üçgenine CF keseniyle Menelaus teoremi uyguland›¤›nda:
AF·BC·DI = FB·DC·IA
(3)
elde edilir. DAC üçgenine BE keseniyle Menelaus
teoremi uyguland›¤›nda ise:
IA·CE·BD = DI·BC·EA
(4)
elde edilir. (3) ve (4) ifadeleri taraf tarafa çarp›l›rsa Ceva teoremine ulaﬂ›l›r.
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Ceva teoreminin 17. yüzy›la kadar keﬂfedilmemiﬂ olmas› ilginç. Belki hâlâ daha bir yerlerde sakl›, keﬂfedilmeyi bekleyen ola¤anüstü güzellikte, çok
ﬂaﬂ›rt›c›, sade kan›tl› teoremler vard›r. Kimbilir... ♥

* ﬁekilde görüldü¤ünün aksine A, Z, L noktalar› do¤rusal olmayabilir.
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