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Morley Teoremi’nin Bir Baﬂka Kan›t›
Mustafa Ya¤c› / yagcimustafa@yahoo.com
orley Mucizesi’nin ikinci bir kan›t›n› veriyoruz. Kan›t› H.S. Coxeter ve S.L. Greitzer’in
Geometry Revisited adl› kitab›ndan aktar›yoruz.
Teoremi kan›tlamak için bir önsava ihtiyac›m›z var.

Morley Teoremi’nin Kan›t›: Q, P, R noktalar›n› bir süre unutal›m. ABC üçgeninin aç›lar›
s›ras›yla 3α, 3β, 3γ olsun. Bu iki aç›y› yandaki ﬂekildeki gibi üçer eﬂit parçaya bölen iki do¤ru K’de,
di¤er bölenler P’de kesiﬂsin.
BKC üçgeninde BP ve CP gibi, KP de bir içaç›ortayd›r. ﬁimdi BK ve CK kenarlar› üzerinde
m(KPR) = m(KPQ) = 30o olacak ﬂekilde s›ras›yla
birer R ve Q noktalar› alal›m.
RQP üçgeninin eﬂkenar oldu¤unu ve m(BAR)
= m(RAQ) = m(QAC) = α eﬂitliklerini kan›tlayaca¤›z. Böylece Morley Teoremi kan›tlanm›ﬂ olacak.
KPR ve KPQ üçgenlerinin ortak KP kenar›n›n
iki aç›s› birbirine eﬂit oldu¤undan bu üçgenler eﬂittirler. Demek ki PR = PQ, yani PRQ bir ikizkenar
üçgen. Ama tepe noktas› 60o oldu¤undan, PQR
üçgeni asl›nda eﬂkenard›r, dolay›s›yla PR = RQ =
QP. Ayr›ca KR = KQ.
ﬁimdi AB ve AC kenarlar› üzerinde PR = RM
ve PQ = QL olacak ﬂekilde s›ras›yla birer M ve L
noktalar› al›yoruz (BK ve CK’nin aç›ortay do¤rular›d›r, aç›ortay do¤rusu simetri ekseni gibi düﬂünülebilir, dolay›s›yla M ve L noktalar› vard›r.) Yaln›z bu koﬂullar› sa¤layan ikiﬂer tane M ve L noktas› olabilir, biz PRB ile MRB üçgenlerini eﬂ yapan
M’yi ve PQC ile LQC üçgenlerini eﬂ yapan L’yi seçece¤iz. MRQL dörtgeninin yukardaki önsav›n
koﬂullar›n› sa¤lad›¤›n› kan›tlayaca¤›z.
MR = RQ = QL eﬂitli¤ini biliyoruz. m(MRQ) =
m(RQL) = 180 − 2α eﬂitli¤ini kan›tlayaca¤›z. Böylece, 3m(MRQ) + 2m(MAL) = 540° olacak ve önsav gere¤i, AMRQL’nin dairesel oldu¤unu kan›tlam›ﬂ olaca¤›z.
3α + 3β + 3γ = 180 oldu¤undan α + β + γ =
60’d›r, o halde β + γ = 60 − α. BKC üçgenine bak›nca anlaﬂ›laca¤› üzere, m(RKQ) = 180 − 2β – 2γ.
Dolay›s›yla QRK ikizkenar üçgeninin taban aç›lar›
β + γ = 60 − α’dir. Dolay›s›yla m(KRP) = m(KQP)
= 120 − α olur. O halde m(KRM) = m(KQL) = 120
− α, dolay›s›yla m(MRQ) = m(RQL) = 180 − 2α.
Yukar›da kan›tlad›¤›m›z önsav gere¤i,
MRQLA bir kiriﬂ beﬂgeni olup, eﬂit uzunluktaki
kiriﬂler eﬂit yay uzunlu¤u ve dolay›s›yla eﬂit çevre
aç› ölçüsü görece¤inden m(BAR) = m(RAQ) =
m(QAC) = α’d›r. Mutlu son!
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Önsav. Herhangi üçü do¤rudaﬂ olmayan M, R,
Q, L noktalar› için MR = RQ = QL ve m(MRQ) =
m(RQL) ise bu noktalar çemberseldir. Ayr›ca, ML
do¤rusunun Q noktas›na göre z›t bölgesinde kalan
bir A noktas› için 3m(MRQ) + 2m(MAL) = 540°
ise A noktas› da bu çember üzerindedir.
Kan›t: α = 90° −
m(MRQ)/2 olsun. MRQ
ve RQL aç›lar›n›n aç›orM
taylar› bir O noktas›nda
kesiﬂsinler. Varsay›mdan
A
dolay› OQR üçgeni ikizkenard›r, dolay›s›yla OR
3α
= OQ. Öte yandan,
α’n›n tan›m›ndan ve varsay›mdan m(MRO) =
m(ORQ)
= m(OQR) =
O
m(OQL) = 90 − α, bun2α dan da hem m(ROQ) =
2α 2α
2α ç›kar, hem de MRO,
QRO, LQO üçgenlerinin eﬂitli¤i. Dolay›s›yla OM
= OQ = OR = OL ve M, R, Q, L noktalar› O merkezli bir çember üzerinde bulunurlar. Bu, önsav›n
birinci k›sm›.
ﬁimdi ikinci k›s›mda söylendi¤i gibi bir A noktas› alal›m. Verilen koﬂuldan ve α’n›n tan›m›ndan
ötürü m(MAL) = 3α. Merkez aç›yla çevre aç› iliﬂkisini düﬂünürsek, m(MOL) = 2 × m(MAL) oldu¤undan, A noktas› bu çember üzerindedir.
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