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Euler Formülü ve Platonik Cisimler

M.Ö. 360 y›llar›nda Platon'un “Timae-
us” adl› kitab›nda tan›mlad›¤› üzere plato-
nik cisimler her köflesinde ayn› say›da bir-
birine efl düzgün çokgenin kesiflti¤i üç bo-
yutlu cisimlerdir. Platon, kitab›nda toplam
befl tane olan
bu cisimlere
ayn› zamanda
baflka anlamlar
da yüklemiflti.
Piramit (tetra-
hedron) atefl, küp (hexahedron) toprak, ico-
sahedron su, octahedron hava, dodecahed-
ron ise cennetin yap› tafl› olan etherle  ba¤-
daflt›r›lm›flt›r. Asl›nda Platon'dan yaklafl›k
bin y›l önce neolitik dönemde ‹skoçya'n›n
halk› bu befl cismi bulmufl. (Tafltan örnekle-
ri Oxford'taki Ashmolean Müzesi'nde sak-
lanmaktaym›fl). Bu cisimlerin neden tam›
tam›na befl tane oldu¤unu ispatlamaya kal-
k›flmadan önce iflimize yarayacak çok il-
ginç ve bir o kadar önemli bir formülden
bahsetmemiz laz›m, “Euler formülü”. Eu-
ler formülü san›ld›¤› gibi ilk olarak Euler
taraf›ndan de¤il, Descartes (1639) taraf›n-
dan bulunmufl; Euler ise bu formülü Des-
cartes'tan ba¤›ms›z olarak tekrar ispatla-
m›flt›r. Yak›n arkadafl› matematikçi  Gold-
bach'a bir mektubunda  bu formülden bah-
seden Euler, 1751 y›l›nda formülü yay›nla-
m›flt›r. Formülün  kesin ispat›ysa 1847 y›-
l›nda C. von Staudt taraf›ndan yap›lm›fl. 

V köfle say›s›, E kenar say›s›, F yüz say›-
s› olmak üzere;

Teorem 1 : V – E + F = 2
‹spata bafllamadan hemen önce birkaç

fleyi tan›mlamam›z gerek. ‹ki boyutlu bir
düzleme kenarlar› kesiflmeyecek biçimde

çizilebilen tüm çizgelere düzlemsel çizge
denir, nitekim tüm platonik cisimlerde t›p-
k› di¤er çok yüzlü cisimler gibi bu flekilde
ifade edilebilir. Her düzlemsel çizge, düz-
lemi sonlu say›da ba¤lant›l› bölgelere ay›r›r

(d›fltaki bölge
de dahil). Bu
bölgeler bizim
cisimlerimizin
yüzleridir. Bafl-
lad›¤› noktaya

geri dönen ve ayn› noktadan iki kez geçme-
yen yollara “döngü”, döngüsü olmayan çiz-
gelereyse “orman” denir. A¤açlar ise tek
parçal›k ormanlard›r. Tahmin edece¤iniz
gibi ormanlar da a¤açlardan meydana gel-
mektedir.

‹spat 1 : Herhangi bir G düzlemsel çiz-
gesi için bunun tersi olan bir G* çizgesi ele
alal›m, öyle ki G çizgesinin her yüzünün

içinde birer köfle alarak ve bunlar› birbirine
ba¤layarak G* çizgesini elde edelim
(G**=G). 
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1 Dergimizin ‘Simya’ yaz›s›nda bu madde ile ilgili bilgilere ulaflabilirsiniz.
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Jordan e¤ri teoreminde de  bahsedildi¤i
ve kolayca görülebilece¤i üzere G çizge-
sindeki her döngü G* çizgesini keser. G
çizgesinin öyle bir döngüsüz alt-çizge olan
F orman› vardir ki; G* çizgesini kesmez
(F'’te a¤açlar›n etraf›ndan yüzden yüze do-
laflarak geçebilirsiniz.). Dolay›s›yla döngü-
süzlük ile G çizgesinin G* çizgesini kes-
mesi birbirine ters iki durumdur. G çizge-
sinde herhangi bir kapsayan T a¤ac› seçe-
lim, öyle ki bu bir döngüsüz alt-çizgedir.
Bu a¤ac›n tümleyeninin tersi, (G-T)*, G*
çizgesinin döngüsüz alt-çizgesini oluflturur.
Her a¤açta da köflelerin say›s› kenarlar›n
say›s›ndan bir büyüktür, yani n noktal› bir
a¤ac›n n-1 kenar› vard›r; okuyucu bunu
al›flt›rma olarak ispatlayabilir. Buradan ha-
reketle iki a¤ac›n toplamda sahip oldu¤u
kenar say›s› ise (V – 1) + (F - 1)'dir, yani

V - E + F = 2

neden tam befl tane platonik cisim oldu¤u-
nu ispatlamadan önce son bir fleye daha de-
¤inmemiz gerek. Cisimleri {p,q} olarak
simgeleyelim, öyle ki her yüzde p tane ke-
nar olsun. Her yüzde p tane kenar oldu¤u
için toplamda p·F kenar olmal›. Fakat bir
kenar iki yüz taraf›ndan paylafl›ld›¤› için
p·F = 2·E. Bir yandan da her köflede q ke-
nar kesiflsin, fakat burada da her kenar iki
köfleyi birbirine ba¤lad›¤›ndan q·V = 2·E.
Yani;

p·F = 2E = q·V

Bu eflitli¤i Euler formülüyle birlefltirip flöy-
le bir denklik elde edebiliriz:

2E            2E
– E +         = 2

q              p

Birkaç ifllemle de flunu elde edebiliriz:

1      1      1      1
+     =      +  

q      p      2      E

E her halükarda pozitif oldu¤u içindir ki;

1        1        1      
+        >       

q        p        2      

p ve q en az üç olmal›d›r. Yukar›daki eflit-
sizlik çözüldü¤ü zaman befl adet çözüm el-
de ederiz:

{p,q} : {3,3}, {4,3}, {3,4}, {5,3}, {3,5}.
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