EKI SEHL EL KCJHPNIN BIR AÇIYI ÜÇ E~IT
KISMA BÖLME PROBLEMI IÇIN BULDU~U Çözüm*
Dr. AYDIN SAYILI
D. T. C. Fakültesi Ilim Tarihi Ord. Profesörü

Ünlü matematikçi ve astronom Ebti Sehl Veycen Ibn Rüstem el
Külü'nin ilmi faaliyet y~llaruu özellikle MilMi 970 ile 988 aras~nda
tarihlendirebiliriz. Çünkü bu tarihlerden birincisi Büveyhi. sultam
Adududdevle'nin emryle ~iraz'da yap~lan ekliptik e~imi tesbitinin
tarihidir. Kî~hryi bu astronomik faaliyette Ebül-Hüseyn Abdurrahman es-Süfi ile i~birli~i halinde görüyoruz. 988 tarihinde ise Ba~dad'da
kurulan ~erefüddevle Rasathanesinin ba~~nda rasathane müdürü
olarak KÜhi ile kar~~la~~yoruz'.
Burada yay~nlanan küçük risale, ya~~~herhalde dokuz yüz y~l~~
a~an çok de~erli bir Ayasofya yazma mecmuas~nda bulunmaktad~r.
Bu mecmua Ayasofya Müzesi Kitapl~~~nda 4832 numarada kay~tl~d~r 2 . Bir sayfamn sadece bir k~sm~n~~i~gal eden bu k~sa risale yazman~n
14713 sayfas~nda yer almaktad~r.
Burada KÜM aç~nu~~üç e~it k~sma bölünmesi problemini çözmek
için Apollonios'un Koni Kesitleri adl~~ me~hur kitab~nda çözdü~ü
bir hiperbol çizimi problemine dayanmaktad~r. Iki safhal~~olan bu
problem Apollonios'un kitab~n~n Heath taraf~ndan yay~nlanan Ingilizce tercümesinde yirmi be~inci propozisyon olarak numaraland~r~lm~~t~r 3 .
* Bu makalede incelenen yazmamn muhteviyat~~ 26 A~ustos 1962 ile 2 Eylül
1962 tarihleri aras~nda Ithaca, New York, ve Philadelphia, Pennsylvania, ~ehirlerinde toplanan Onuncu Milletleraras~~ Ilim Tarihi Kongresinde verdi~im tebli~~
konusunu te~kil etmi~tir. Bu kongreye Kongre Ba~kanl~~~n~n davetlisi ve Ankara
Universitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinin temsilcisi olarak kat~ld~m.
Ayd~n Say~l~, The O bservatory in Islam, Ankara 1960, S. 104-107, 112-117.
2 Bu mecmua üzerinde daha fazla tafsilât ve bibliyografya için, bk. Ayd~n Say~l~,
Sâbit ibn Kurra'nm Pitagor Teoremini Tamimi, Belleten, C. 22, 1958, S. 527, not 1.
3 Apollonios, Treatise on Conic Sections, Ingilizce tercümesi, T.L. Heath, s. 44-47.

AYDIN SAY ILI

694

Problem ~öyledir: Belirli bir düzlemde bulunan bir do~ru parças~~
ve yine di~er bir do~ru parças~~ verilmi~~oldu~una göre, bu düzlem
içinde öyle bir hiperbol çizdim ki, birinci do~ru parças~~bunun bir
kö~egenine, ikinci do~ru parças~~da bu kö~egene tekabül eden parametreye e~it olmaktan ba~ka, bu kö~egene tekabül eden ordinatlarla
kö~egen aras~ndaki aç~~ da belirli bir aç~ya e~it olsun. ~lk safhada,
Kührnin tertip aç~s~~diye adland~rd~~~~bu aç~mn dik olmas~~ hali ele
al~narak problem çözümleniyor. Genel halin çözümü de bu özel hale
irca edilmek suretiyle veriliyor.
KÜM, aç~n~z~~üç e~it kuma bölünmesi problemini çözerken, ilkin
söz konusu hiperbol çizimi probleminin bir özel halinden, yani tertip aç~s~~ üçe bölünecek aç~ya e~it olan ve ayn~~zamanda parametresi
ile kö~egeni e~it de~er ta~~yan özel bir hiperbolden faydalan~yor.
Elde böyle bir hiperbol mevcut oldu~una, yani bu evsafta bir hiperbol
çizilmi~~bulundu~una göre, bu hiperbol üzerinde, kö~egenin hiperbolü
kesti~i noktaya mesafesi parametreye e~it olan bir nokta al~yor (~ekilde
A noktas~ ).
Hiperbolümüz ~ekilde görülen AB hiperbolü olsun. Burada ADV
hiperbolün tertip aç~s~, A noktas~n~n ordinan AD, ve bu ordinata
tekabül eden kö~egen CB do~ru parças~d~r. Aynca, AB bu kö~egene
tekabül eden parametreye, bu parametre de CB kö~egenine e~it oldu~undan, AB=CB'dir. Dolay~siyle, ABC üçgeni ikizkenard~r.
Kühi bundan sonra Apollonios'un yirminci teoremine dayanmaktad~ r. Bu teoremi Heath tercümesinde görülen ikinci veya sekizinci teoremlerden her ikisi de cevapland~ rmaktad~r 4. Bu teorem ~u
formülle k~saca ifade edilebilir:
(ordinat) 2
parametre.
AD2
. ~eklmizde :
(absis) (absis kö~egen)
kö~egen
DB. DC
parametre
CB
Özel hiperbolümüzde parametre CB kö~egenine e~it oldu~undan,
yukar~daki e~itlik AD 2 = DB. DC ~eklini almaktad~r. Demek ki
AD DB.
—
—'c~~ r. 9u halde
,, aglar~ndan biri mü~terek olan ADB
DC AD
ve ACD üçgenleri benzer üçgenlerdir. CAD ve ABD aç~lan da
4

Apollonios, ayn~~kitap, s. ~~o, 19-20.
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birbirlerine e~ittirler. Fakat ABD aç~s~~ABC üçgeninin d~~~ aç~s~,
bu üçgenin C ve CAB aç~lan da birbirlerine e~ittirler. ~u halde,
< ABD = 2C'dir. Buradan da < CAD = 2C münasebeti bulunur. ADV aç~s~~ ise CAD üçgeninin d~~~ aç~s~~ oldu~undan,
< ADV = < CAD + < C'dir. Demek ki, < ADV = 2C + C =
3C ve C = — < ADV sonucunu elde etmi~~bulunuyoruz. Böyle
3
olunca da ADV aç~m~z~~üçe bölmü~~oluyoruz.
Yazmada harf noktalann~ n hemen hemen yar~s~~ i~aretlenmemi~tir. Bunlar metnimizde ilave edilmi~ tir. Med ve hemze i~aretleri de asl~nda yoktur. Yazman~n ~ eklinde bir de bölünecek aç~~
ayr~ca gösterilmi~ tir (Metinde o, tercümede H aç~s~). ~ekildeki bu
aç~, göz karar~, ADV aç~s~n~~ iki dik aç~ ya tamamlayan aç~ya e~it
gibi görünmektedir.
Bas~l~~metnimizin ba~l~~~nda kö~eli parantez içinde bulunan k~s~m yazmada bir önceki
k~sa makale ba~l~~~ na dayarularak ilave edilmi~tir. Metnin sonundaki notta parantez içine
al~nan k~s~m ise, bu notun yine C
daha önceki makaleye ait olan
k~sm~n~~te~kil etmektedir.

