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Matematik Dünyas›, 2010-III

D
üzlemdeki dik aç›l› bir üçgenin k›sa kenar-

lar›n›n karelerinin toplam›, dik aç›n›n kar-

fl›s›ndaki uzun kenar›n karesinin toplam›-

na eflittir diye ifade edilen Pisagor teoremi yüzy›l-

lard›r okullarda ilk ö¤retilen geometri teoremle-

rinden biridir. Ancak okulda ço¤u zaman kan›t

verilmez. Kenar uzunluklar› 3, 4, 5 veya 5, 12, 13

olan üçgenlerin dik aç›l› oldu¤u örne¤iyle yetinilir.

Bu teorem, Pisagor’dan önce Babil, Hint ve M›s›r

uygarl›klar›nda bilinmekteydi. Örne¤in bir ip bo-

yunca 12 eflit parçay› iflaretleyip, kenar uzunlukla-

r› 3, 4, 5 olacak flekilde üçgen kurarak dik aç› el-

de etmek bu uygarl›klar›n yap› ustalar›nca yüzy›l-

larca kullan›lm›flt›r.

Matematik Dünyas›’n›n 83’üncü say›s›ndaki

yaz›s›nda Hakan Parlak, ABD’nin 20’nci Baflkan›

James Garfield’›n Pisagor teoreminin nas›l kan›tla-

d›¤›n› anlatm›fl. Garfield’den sekiz yüzy›l önce ya-

flam›fl Hintli astronom ve matematikçi Bhaska-

ra’n›n ise baflka bir kan›t› var. Bhaskara herhangi

bir dik aç›l› üçgen al›yor ve üçgenden dört tane ya-

p›p yanyana ve üstüste flöyle diziyor.

Kan›t ise tek kelimeden ibaret; “Bak!”

Biz de bakal›m ve görelim. fieklimiz bir kare ve

üçgenimizin uzun kenar›n› a ile gösterirsek, büyük

karenin alan› tabii a2. Her bir üçgenin alan› bc/2.

Karenin içinde dört tane böyle üçgen var. Demek ki

üçgenlerin alanlar›n›n toplam› 2bc. Bir de karemi-

zin ortas›nda, dört üçgenin aras›nda bir delik kald›.

Bu da bir kare ve e¤er b > c ise, alan› 

(b  c)2. 

Öyleyse

a2 = 2bc + (b  c)2 = b2 + c2

oldu. Ald›¤›m›z üçgen eflkenar ise, yani b = c ise,

ortada delik kalmazd› ve yine 

a2 = b2 + c2 = 2c2

elde ederdik. Bhaskara’y› dinledik, bakt›k ve gör-

dük!

Bhaskara’n›n kan›t›, yal›nl›¤› ve simetrisi ile

benim çok hofluma gider. Bence Öklid’in veya Gar-

field’›n kan›tlar›ndan çok daha güzel. Daha da gü-

zel veya ilginç kan›t› var m› Pisagor teoreminin bi-

lemem. 370 kan›t derlenmifl “Phytagorean Propo-

sition” bafll›kl› kitapta. Bense ancak üç-befl tanesi-

ni biliyorum. Matematik Dünyas›’n›n her say›s›n-

da Pisagor teoreminin farkl› bir kan›t› yay›nlansa

içinde bulundu¤umuz yüzy›l› tamamlard›k!

Bhaskara II’yi 8’inci yüzy›lda yaflam›fl Bhaska-

ra’yla kar›flt›rmayal›m. Bizim Bhaskara (1114-

1185) baflka Bhaskara! ©

Bhaskara II, Baflkan Garfield’e Karfl›!
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Ünlü Hintli matematikçi ve astronom. Ta-

rih, büyük büyük büyük büyükbabas›n›n saray-

da bilim adam› oldu¤unu söyler. Matemati¤i

astronom olan babas› Mahesvara’dan ö¤renmifl-

tir. O¤lu Loksamudra da matematikçidir. 

Bhaskara II, Ortaça¤ Hindistan›’n›n en iyi

matematikçisi olarak bilinir. Newton ve Leib-

niz’in buldu¤u kabul edilen diferansiyel hesapla-

r› onlardan 500 y›l önce bulmufl ve bu bulufllar›-

n› astronomi problemlerine uygulam›flt›r. Carda-

no’dan 400 y›l önce, dördüncü dereceden denk-

lemleri çözme yöntemlerini bulmufl ve kitaplar›n-

da göstermifltir. Pell denklemi olarak bilinen

meflhur x2  dy2 = 1 denklemlerinin genel çözü-

m yöntemini bulmufltur. Küresel trigonometriyi

gelifltirmifltir. Rolle Teoremi’ni bulmufltur. K›sa-

cas› bugün herhangi bir matematik bölümünden

mezun olacak kadar matematik bilgisi vard›!
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