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Kapak Konusu: Poncelet Teoremleri

Elips’te Poncelet Teoremleri’nin
Sonuçlar›
Andrei Ratiu* / ratiu@bilgi.edu.tr
Geçen say›m›zda, elipsler üzerine
Poncelet Teoremleri ad›yla bilinen oldukça ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuç kan›tlam›ﬂt›k:

Geçen say›da bu teoremi eliptik bir bilardo masas›nda yorumlam›ﬂt›k. Eliptik bir bilardo masas›
alal›m. Bu bilardo masas›n›n içine bilardo masas›yla ayn› odak noktalar›na sahip bir elips çizelim.

Elips ‹çin Poncelet Teoremleri [MD-2005-II,
sayfa 51]. M ve N, elips üzerinde iki nokta, P de bu
noktalardaki te¤etlerin kesiﬂim noktas› olsun. F ve
F c elipsin odaklar›n› simgelesin. Bu durumda
1. m(MPF) = m(NPF c).
2. m(MFP) = m(PFN).
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ﬁimdi topu küçük elipse te¤et bir yörüngede gidecek ﬂekilde f›rlatal›m. Yukardaki sonuca göre top
masan›n bant›na çarpt›ktan sonra banta çarpt›ktan
sonra gene ayn› elipse te¤et olarak yoluna devam
eder. Ve bu böyle aﬂa¤›daki ﬂekildeki gibi sonsuza
kadar sonsuza kadar sürer gider.
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Poncelet Teoremi’nin en az Poncelet Teoremleri kadar ﬂaﬂ›rt›c› sonuçlar› vard›r. Bu yaz›m›zda
bunlardan birkaç›ndan sözedece¤iz.
Aﬂa¤›daki sonucu geçen say›da kan›tlam›ﬂt›k,
ama bu yaz›da da kullanaca¤›m›zdan an›msatmakta yarar var.

F

Sonuç 1 [MD-2005-II, sayfa 53]. Ayn› odak
noktalar› olan iki elips alal›m. Asal uzunlu¤u daha
küçük olana küçük, di¤erine büyük elips diyelim.
Küçük elipsin bir te¤eti büyük elipsi A noktas›nda
kessin. A noktas›ndan küçük elipse di¤er te¤eti çekelim. O zaman aﬂa¤›daki ﬂekildeki D ve E aç›lar›
birbirine eﬂittir.
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Tabii top sadece sonlu kez banta çarpt›ktan
sonra baﬂlad›¤› noktaya geri dönebilir, bu mümkündür, yani sonlu bir yörüngeye sahip olabilir.
Ayn› odak noktalar›na sahip elipslere odaktaﬂ
elipsler diyelim. Poncelet Teoremleri odaktaﬂ elipslerin birçok özelli¤ini ortaya koyar. Ama önce çok
daha basit bir sonuç bulal›m:
Teorem (M. Urquhart). ABCD, d›ﬂbükey bir
dörtgen olsun. AB ve CD ile AD ve BC karﬂ›l›kl› kenarlar› s›ras›yla E ve F noktalar›nda kesiﬂsinler. O
zaman |AB| + |BC| = |AD| + |DC| eﬂitli¤i için yeter ve
gerek koﬂul |AE| + |EC| = |AF| + |FC| eﬂitli¤idir.
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Bu teorem “düzlem geometrisinin en basit teoremi” olarak adland›r›l›r çünkü do¤rulu¤unu an-

* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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aç›s›n› ve D’den geçen te¤et FDC aç›s›n› eﬂit iki
parçaya böler. Demek ki P, bu iki aç›ortay›n kesiﬂimi oldu¤undan, eﬂit iki parçaya bölünen aç›lar›n
kenarlar›na eﬂit mesafededir, yani
d(P, DE) = d(P, AF) = d(P, AB) = d(P, BF).
Bir baﬂka ifadeyle, P merkezli ve dörtgenin AB,
BC, CD ve DA kenarlar›na s›ras›yla M, N, Q ve R
noktalar›nda te¤et bir C çemberi vard›r.
Bu arada, P en az 6 de¤iﬂik aç›n›n aç›ortaylar›n›n kesiﬂimidir. Bu 6 aç›y› görebiliyor musunuz?
Böylece
|AE| + |EC| = |AE| + |EQ| + |QC|
= |AE| + |EM| + |QC| = |AM| + |CQ|
= |AR| + |CN| = |AF| + |FR| + |CN|
= |AF| + |FN| + |NC| = |AF| + |FC|
eﬂitli¤ini elde ederiz. “Gerekli¤i” kan›tlad›k. “Yeterli¤in” de kan›t› benzerdir; okura b›rak›yoruz. ■
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lamak için neredeyse hiç geometri bilgisine ihtiyaç
yoktur. Gene de bu teorem 20’nci yüzy›l›n birinci
yar›s›nda bulunabilmiﬂtir.
Urquhart Teoremi’nin Kan›t›. |AB| + |BC| =
|AD| + |DC| = 2a olsun. E, odak noktalar› A ve C
olan ve sabiti 2a olan elips olsun. O zaman, yukardaki eﬂitlikten dolay›, B ve D noktalar› da E elipsinin üstündedir. Elipse B ve D noktalar›ndan te¤etlerini çizelim.
B

Kendini Kesen
Dörtgenlerin Durumu

E

E

Ya dörtgen kendi kendini keserse ne olur?
Bu durumda da Urquhart Teoremi’nin bir benzeri geçerlidir.
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Theorem. Kendini kesen bir dörtgenin iki
karﬂ›l›kl› köﬂesi, odak noktalar› di¤er iki karﬂ›l›kl› köﬂe olan bir E elipsinin üstündeyse, o zaman
dörtgenin karﬂ›l›kl› kenarlar›n›n kesiﬂimi, E elipsiyle odaktaﬂ olan bir H hiperbolü üzerindedir.
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E¤er bu iki te¤et paralel olsalard›, o zaman B
ve D noktalar› elipsin merkezine göre simetrik olacaklard› ve ABCD dörtgeni bir paralelkenar olacakt›, ki bu da E ve F kesiﬂim noktalar›n›n varl›¤›yla çeliﬂecekti. Demek ki bu iki te¤et bir P noktas›nda kesiﬂirler.
Poncelet Teoremi’ne göre AP do¤rusu DAB
aç›s›n›n aç›ortay›d›r. Ayr›ca B’den geçen te¤et EBC

Urquhart Teoremi’ni odaktaﬂ elipslerle ilgili
bir teorem haline sokabiliriz:
Sonuç. E¤er kendini kesmeyen bir dörtgenin
iki karﬂ›l›kl› köﬂesi, odak noktalar› di¤er iki karﬂ›l›kl› köﬂe olan bir E elipsinin üstündeyse, o zaman
dörtgenin karﬂ›l›kl› kenarlar›n›n kesiﬂimi E elipsiyle odaktaﬂ olan bir baﬂka elips üzerindedir.

M

B
B
E

E

E

A

P

Q
A

E

C

C
D

N
D

F

Urquhart Teoremi’ni eliptik bilardo masas›na
da yorumlayabiliriz. ﬁöyle: Anlataca¤›m›z ﬂu haya-
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li “çifte bilardo” oyununu oynayal›m. Odaktaﬂ iki
elipsimiz olsun. D›ﬂ elipse E, iç elipse Ec diyelim. Topumuz baﬂlang›çta Ec iç elipsinin içinde bir yerde
olsun. Topa belli bir istikamette vurdu¤umuzda,
topumuz elipslerin önce birinin sonra di¤erinin iç
duvarlar›na s›rayla çarp›p dursun...
Örne¤in topun önce Ec iç elipsine çarp›p geri
dönebilir. Bu durumda top, geri döndü¤ünde Ec
elipsini geçip E elipsine do¤ru yola devam eder ve
E’nin duvar›na çarE
p›p geri döner, arEc
d›ndan Ec elipsinin
içine girip onun di¤er duvar›na çarp›p geri döner ve
bu böyle sürekli
devam eder. Topun ilk önce iç elipsin duvar›na
çarparak gitti¤i yola (Ec, E)-yörüngesi diyece¤iz.
Di¤er bir seçenek de topun ilk vuruﬂta Ec elipsini geçip E’nin duvar›na çarpmas›. Bu durumda top
tekrar Ec elipsine
do¤ru yönelir, elipE
E’
sin içine girer ve
di¤er duvar›na çarp›p geri döner.
Sonra, ﬂekildeki gibi E’nin duvar›na
çarpar vs. Buna da (E, Ec)-yörüngesi diyece¤iz.
E¤er topun ilk yeri bir odak noktas›ysa, o zaman her iki yörünge de di¤er odak noktas›ndan geçer, sonra tekrar birinci odak noktas›ndan geçer ve

yörüngesi F’den baﬂlas›n ve FAB üçgenini izlesin.
Ayn› biçimde bir (E, E c)-yörüngesi F’den baﬂlas›n ve
FCD üçgenini izlesin. E¤er F, A, C noktalar› do¤rusalsa F, B, D noktalar› da do¤rusald›r. Ayr›ca
her iki üçgenin de çevreleri ayn›d›r.
C
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Kan›t: FAFcD dörtgeninde FA + AFc = FD + DFc
eﬂitli¤i geçerlidir. FD ve AFc karﬂ› kenarlar›n›n kesiﬂimi Bc olsun. Urquhart Teoremi’nden dolay›,
FC + CFc = FBc + BcFc. Demek ki Bc noktas› E elipsinin üstündedir. Dolay›s›yla AF c do¤rusu E elipsini B ve Bc noktalar›nda kesiyor. Ama odak noktas›ndan ç›kan bir ›ﬂ›n bir elipsi en fazla bir noktada keser. Demek ki B = Bc ve F, B ve D noktalar›
do¤rusald›r. Ayr›ca
FA + AB + BF = FA + AFc + FcB + BF
= FD + DFc + FcC + CF
= FC + CFc + FcD + DF
= FC + CD + DF.
■
Elipslerin bir baﬂka beklenmedik özelli¤ini kan›tlamadan önce bir soru soral›m. Kurﬂun kalemle
herhangi bir üçgen çizin. Sonra üçgenin çevrel (d›ﬂ)
çemberini ve iç te¤et çemberini mürekkepli kalemle çizin. Sonra kurﬂun kalemle çizdi¤iniz üçgeni silip bu üçgeni tekrar bulmaya çal›ﬂ›n.
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bir sonraki sütundaki ﬂekildeki gibi yörüngenin
cinsine göre top ya FAB ya da FCD üçgenini dolaﬂ›r durur.
Bir baﬂka ﬂaﬂ›rt›c› ve beklenmedik sonuç kan›tlayaca¤›z ﬂimdi.

Yapman›z gereken belli. Büyük çemberin bir
noktas›ndan baﬂlay›p küçük çembere bir te¤et çizeceksiniz, bu te¤etin büyük çembere de¤di¤i di¤er
noktadan küçük çembere bir te¤et daha çizeceksiniz, sonra bu ikinci te¤etin büyük çembere de¤di¤i
di¤er noktadan küçük çembere üçüncü bir te¤et

Theorem. E ve E c iki odaktaﬂ elips olsun. E c iç
elips olsun. Odaklara F ve Fc diyelim. Bir (E c, E )-
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daha çizeceksiniz ve bu
üçüncü te¤etin baﬂlad›¤›n›z
ilk noktaya eriﬂece¤ini umacaks›n›z. E¤er do¤ru çizerseniz, çizime ilk baﬂlad›¤›n›z
nokta ne olursa olsun üç
ad›mda baﬂlad›¤›n›z noktaya
geri döneceksiniz. Bunu ummuﬂ muydunuz? Yani
bir de¤il sonsuz tane çözüm vard›r. Demek ki kurﬂun kalemle çizilmiﬂ üçgenin bir noktas›n› bilmiyorsan›z bulamazs›n›z.
ﬁimdi ayn› ﬂeyi üçgen yerine bir dörtgenle yap›n.
Ama bu sefer dörtgeni ve çemberleri çizmek üçgendeki kadar kolay olmayacak, aramak zorunda kalacaks›n›z. Diyelim böyle bir
dörtgen ve bu dörtgenin
içinde bir en büyük çember
ve d›ﬂ›nda bir en büyük çember buldunuz. Büyük çemberin hangi noktas›ndan baﬂlarsan›z baﬂlay›n te¤et
çizerek dört ad›mda baﬂlad›¤›n›z noktaya gelirsiniz.
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s› için de¤il, d›ﬂ elipsin her noktas› için geçerlidir.
Bu teoremi en iyi anlaman›n yolu odak noktalar›n›n bir oldu¤u F = Fc özel durumuna bakmak.
Bu özel durumda odaktaﬂ elipsler asl›nda ortak
merkezli iki çemberdir. Çemberin simetrisinden
dolay› teorem bu durumda oldukça bariz. Elipsler
için ise hiç bariz de¤il.
Poncelet Porizmas›’n›n kan›t› hiç de kolay de¤ildir. Ne yaz›k ki burada bu teoremi kan›tlayamayaca¤›z.
Yukarda yazd›¤›m›z teoremden çok daha genel
ve çok daha ﬂaﬂ›rt›c› bir teorem do¤ru. Biri di¤erinin içinde herhangi iki elips alal›m. “Herhangi”nin
üstüne bas›yoruz, elipsler odaktaﬂ olmak zorunda
olmad›klar› gibi ayn› eksenlere bile sahip olmak zorunda de¤iller. sadece biri di¤erinin içinde olmal›.
D›ﬂ elipsin içinde ama iç elipsin d›ﬂ›nda herhangi bir P noktas› alal›m. P’den iç elipse bir te¤et
çizelim. Bu te¤et d›ﬂ elipsi P1 ad›n› verece¤imiz

Ödüllü Soru: Üç kenar› küçük çembere te¤et
ve üç köﬂesi büyük çember
üstünde bir üçgenin olabils
r
mesi için, çemberlerin r ve s
yar›çaplar›yla çemberlerin
birbirlerine olan d uzakl›¤›
aras›ndaki nas›l bir cebirsel
iliﬂki olmal›d›r?

Q

Yukarda f›s›ldamaya çal›ﬂt›¤›m›z özellik sadece çemberler için de¤il elipsler için de do¤rudur.
“ﬁaﬂ›rt›c›” hafif bir deyim!
P

Poncelet Kapan›ﬂ Teoremi ya da Poncelet Porizma’s›1. E ve E c biri di¤erinin içinde iki odaktaﬂ
elips olsun. E c, E ’nin içinde olsun. E elipsini bir bilardo masas› olarak görelim. D›ﬂ elipsin üstünde ya
da içinde bir nokta olsun. Bilardo topunu bu P
noktas›na koyarak E c elipsine te¤et olacak biçimde
f›rlatal›m. E¤er top n kez banta çarpt›ktan sonra
gene baﬂlad›¤› P noktas›na geliyorsa (top hep E c
elipsine te¤et do¤rulardan oluﬂan bir yörünge izler,
bunu biliyoruz) o zaman bu özellik sadece P nokta-

ikinci bir noktada keser. Bu sefer P’den baﬂlayarak
yapt›¤›m›z› P1’den baﬂlayarak yapal›m. P1’den iç
elipse bir te¤et çizelim ve bu te¤et d›ﬂ elipsi bir de
ayr›ca P2 noktas›nda kessin. Bunu böyle devam ettirelim. Diyelim n ad›mda P’ye geri geldik, yani Pn
= P oldu. O zaman bu özellik sadece P noktas› için
de¤il, d›ﬂ elipsin içinde ama iç elipsin d›ﬂ›nda al›nan herhangi bir nokta için de geçerlidir, yörüngeler hep n ad›mda baﬂlang›ç noktas›na gelirler. ♦

* Porizma (‹ng. porisma): “Bir çözüm varsa sonsuz say›da çözüm vard›r” gibi teoremler için kullan›lan ve bugün modas›
geçmiﬂ olan bir sözcük.
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