
Dört Renk Teoremi

Dört renk teoremi ya da problemi bilin-
di¤i kadar›yla ilk defa Francis Gutrie tara-
f›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bir haritada ortak
kenara sahip iki bölge birbirine komflu sa-
y›ls›n. E¤er aralar›nda sadece sonlu say›da
nokta varsa komflu saym›yoruz, mesela
(fiekil 1)'de ki 1 ve 2 bölgeleri gibi aralar›n-
da sadece bir nokta varsa. Komflu ülkeler
farkl› renklerde olacak flekilde bir boyama-
ya da regüler boyama diyelim. 1852 y›l›n-
da döneminin önemli matematikçilerinden
biri olan De Morgan'›n eski ö¤rencisi Fran-
cis Gutrie ‹ngiltere haritas›n› regüler boya-
maya çal›fl›rken haritan›n dört renkle boya-
nabilece¤ini fark etti. Bunun üzerine her
haritan›n regüler olarak dört renkle boya-
n›p boyanamayaca¤›n› ispatlamay› denedi;
fakat bir çok kifli gibi baflar›l› oldu¤unu
sansa da ispat yanl›flt›.(1) Daha sonra soru-
yu kardefli Frederick'e de sordu. 23 Ekim
1852'de Frederick soruyu ve Francis'in

ispat›n› Augustus De Morgan'a iletti. Mor-
gan Francis'in ispat›ndan memnun kalmad›
ve bu sorunun bir ispat› olup olmad›¤›n›
kendisi de bilmiyordu; fakat daha sonra
Frederick Gutrie'nin yazd›¤› bir mektuptan
anlad›¤›m›za göre soru çok hofluna gitmifl-
ti.(1) Morgan da problemi ispatlayamama-
s›na ra¤men, birbirine komflu befl ülkenin
çizilip çizilemeyece¤ini araflt›rmaya baflla-
d›. E¤er ki bunun mümkün oldu¤unu ispat-
layabilseydi varsay›m yaln›fllanacakt›; fa-
kat Morgan bunun mümkün olamayaca¤›n›
ispatlad›. Bu sonucu ispatlamadan önce ha-
ritalara farkl› bir bak›fl aç›s›yla yaklaflacak
ve baflka birkaç teorem kan›tlayaca¤›z.
Dört renk problemi flüphesiz ki çizge kura-
m›na ait bir problemdir, 'Euler Formülü ve
Platonik Cisimler'(4) yaz›m›zda da Euler
formülünü çizge kuram›yla ispatlam›flt›k.

Bundan sonra bölgeleri birer nokta, ve
iki bölgenin s›n›r›n› da o iki bölgeyi simge-
leyen noktalar› birbirine ba¤layan kenarlar
olarak görece¤iz. Kenarlar aras›nda kalan
bölgelereyse yüz diyece¤iz. Bir noktadan
ç›kan kenar say›s›na, yani haritadaki bir
bölgenin komflu say›s›na, o noktan›n dere-
cesi diyece¤iz. Mesela fiekil 1'deki harita-
n›n bu metodla modellemesi fiekil 2'deki
gibidir. Haritalar›n bu flekilde gösterimi
düzlemsel bir çizgedir, yani asla iki kenar
kesiflmezler, t›pk› asla iki kenar›n kesiflme-
yece¤i gibi.
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Çizge kuram›n›n ve belki de tüm mate-
mati¤in en ünlü sav› flimdi Appel ve Haken
Teoremi oldu.

Paul Erdös, 1979
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Teorem 1 : Bir düzlemsel çizgenin tam
e tane kenar› ve dereceleri k1, k2, ..., kv ol-
mak üzere tam v tane köflesi olsun. Öyleyse

k1+k2+...+kv=2e  oldu¤unu ispatlay›n›z.
‹spat 1 : k1+k2+...+kv toplam›nda her

kenar iki kere say›lm›flt›r, çünkü bir kenar
iki köfleyi birbirine ba¤lar ve ikisinin de de-
recesin de say›lm›fl olur.

Teorem 2 : Bir düzlemsel çizgenin s›ra-
s›yla n1, n2, ..., nf tane s›n›r içeren f tane yü-
zü olsun. Öyleyse n1+n2+...+nf=2e
oldu¤unu ispatlay›n›z.

Bu teoremin ispat› okura b›rak›lm›flt›r.
Teorem 3 (Morgan) : Düzlemde befl

nokta verilmifl olsun. Her noktay› di¤er her
bir noktaya birbirini kesmeyen kenarlarla
ba¤laman›n mümkün olmad›¤›n› ispatlay›-
n›z. 

‹spat 3 (Morgan) : ‹spata çeliflki ile
ulaflmaya çal›flaca¤›z. Dolay›s›yla önce bu
önermenin tersini kabul edelim. E¤er bu
mümkün olursa her noktan›n derecesi dört
olur. Teorem 1'e göre de 10 tane kenar›m›z
olmas› gerekir. Fakat (4)'deki Euler Formü-
lü'nü1 uygularsak;

v-e+f=2 
=> f=e-v+2=10-5+2=7

olur. Teorem 2'ye göre de;
n1+n2+...+n7=2e=20

olur. Fakat hiç bir ni üçten küçük olmad›¤›
için;

n1+n2+...+n7≥3.7=21

olmas› da gerekir. Çeliflki! Demek ki san›-
m›z do¤ruymufl.

Yani birbirine komflu befl bölge içeren
bir harita olamaz. Bu her ne kadar soruya
bir yan›t olarak gözükse de asl›nda yeterli
bir yan›t de¤ildir; çünkü biraz incelenirse
dört ülkenin birbiriyle komflu olmad›¤›
ama dört renkle boyanmak zorunda olan
bir çok harita da bulunabilir. Bir örnek ola-
rak fiekil 3'ü alabiliriz.

Matematikte kimi sorular bir ilkokul ço-
cu¤unun bile anlayabilece¤i sadeliktedir ve
oldukça basit görünürler ama ispatlar› san›-
landan çok daha zor, hatta kimi zaman im-
kans›z olabilir. Dört renk teoremi de bunun
için oldukça iyi bir örnektir. Morgan her-
halde sorunun k›ymetini anlam›fl olacak ki
soruyu aralar›nda filozof William Whe-
well'in de bulundu¤u arkadafllar›yla paylafl-
m›fl; fakat ne yaz›k ki soru daha sonra bir
süre boyunca unutulmufltur. Arthur Cayley
13 Haziran 1878'de Londra Matematik
Derne¤i'nde bu sorunun bir ispat›n›n bulu-
nup bulunmad›¤›n› sordu. Böylece soru ge-
nifl bir çevreye sunulmufl oldu ve yaklafl›k
bir as›r boyunca bir çok matematikçi bu
problemle u¤raflt›. Soruyu Cayley kendisi-
de çözemese de en az›ndan oldukça önem-
li bir sonuç kan›tlad›.

fiekil 2

fiekil 3

1 Burada haritan›n d›fl› da bir bölge olarak say›l›yor.
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Teorem 4 (Cayley) : Problemi üçten
fazla ülkenin ayn› noktada kesiflmedi¤i ha-
ritalar için çözmek yeterlidir.

‹spat 4 (Cayley) : Bu teoremin ispat›
için çizgelerden tekrar haritalara dönüfl ya-
p›yoruz. En az dört ülkenin bir noktada ke-
siflti¤i bir harita alal›m ve bu noktalardan
herhangi birine N ve derecesine de d diye-
lim. Bu noktan›n derecesi dörtten büyük ol-
sun. Amac›m›z bu noktan›n derecesini kü-
çültmek, bunu yaparken de yeni bir harita
elde edece¤iz ve onun da dört renkle boya-
nabilece¤ini gösterece¤iz. Afla¤›daki flekil-
den takip edebilece¤iniz üzere bir bölgeyi
tafl›yoruz, böylece N'nin yeni derecesi d-1
oluyor ve derecesi üç olan yeni bir nokta
olufluyor.

Bu ifllemi derecesi üçten büyük her nok-
ta için tam d-3 kez yap›yoruz. Böylece ye-
ni haritam›zdaki tüm noktalar›n derecesi
üçe indirgenmifl oluyor. E¤er elimizdeki
yeni harita dört renkle boyanabilirse, eski
haritada boyanabilir; demek ki dört renk
problemini üçten fazla ülkenin kesiflmedi¤i
haritalar için ispatlamak yeterlidir. 

Cayley'nin problemi duyurmas›ndan bir
sene sonra da Alfred Bray Kempe proble-
min çözümü için yeni bir metod önerdi.
Kempe'den sonra dört renk problemiyle
u¤raflan matematikçilerin büyük bir ço¤un-
lu¤u da bu metodu kullanm›flt›r. Biz de bu
metodla dört renk teoremini k›smi olarak
kan›tlayaca¤›z.

Cayley'nin teoreminden bildi¤imize gö-
re problemi sadece tam üç tane bölgenin
ayn› noktada kesiflti¤i haritalar için çözmek

yeterlidir. Ayn› zamanda kolayca görülebi-
lece¤i üzere bir ya da daha fazla bölgenin
etraf›n› çeviren bir bölgenin, mesela fiekil
5'te ki sar› bölge gibi, bulunmad›¤› harita-
lar içinde çözmek yeterlidir. Bu iki özelli¤i
sa¤layan ve befl renk gerektiren haritalar›n
oldu¤unu varsayal›m. Bunlar›n içinden de
en az bölge say›s›na sahip haritalara mini-
mal harita diyelim. E¤er minimal haritala-
r›n olmad›¤› gösterilebilirse problemimizi
çözmüfl oluruz. Varsayal›m ki minimal ha-
ritalar mevcut ve bu haritalardan birinin
bölge say›s›na da B diyelim. O halde bölge
say›s› B'den küçük olan her haritan›n dört
renk ile regüler boyanabilmesi gerekir, ya
da bir harita en az befl renkle boyanabili-
yorsa en az B tane bölgesi vard›r diyebili-
riz. fiimdi Kempe’nin bu konudaki en
önemli iki teoremini ispatlayal›m.

Teorem 5 (Kempe) : Her haritada en
fazla befl komflusu olan bir bölge vard›r, ya-
ni bir haritada bölgelerin hepsi birden alt›
veya daha fazla komfluya sahip olamaz.

‹spat 5 : Her bölge tam üç bölgeye ke-
siflti¤i için hiç çekinmeden, bütün bölgele-
rin üç kenar› oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu
ispatta da Euler Formülü'nü kullanaca¤›z
ve çeliflkiyle ispatlayaca¤›z. Diyelim ki her
bölgenin en az alt› komflusu var, yani her
köflenin derecesi en az›ndan alt›d›r. Harita-
m›zda ki köfle say›s› v, bölge say›s› f ve
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kenar say›s› e olsun. Herhangi bir k kenar›-
n› ele alal›m. Her kenar gibi k'da iki nokta
ve iki bölge içermektedir, öyleyse 6v≥2e ve
3f≥2e olur, yani v≥1/3e ve f≥2/3e.

Euler Formülü'nü kullan›rsak da;
1/3e+2/3e+2

sonucunu elde ederiz. Çeliflki!                     
Yani herhangi bir haritada komflu say›s›

2, 3, 4 yada 5 olan en az bir ülke vard›r. Bu
kümeye 'Kempe Kaç›n›lmaz Kümesi' denir.
fiimdi elimizde 2 komflulu bölgesi bulunan
bir minimal harita oldu¤unu varsayal›m.
Bu bölgeyi komflular›ndan birisiyle birlefl-
tirirsek elimizde B-1 bölgeli bir harita kal›r.
Öyleyse bu yeni haritay› dört renk ile boya-
yabiliriz. fiimdi eski haritaya geri dönelim.
E¤er B-1 bölgeli harita dört renkle boyana-
bilirse as›l haritam›z› da dört renkle boya-
yabilmemiz gerekir; çünkü ç›kard›¤›m›z
bölgenin sadece iki komflusu vard›r ve
komflusu olmad›¤› bölgelerden birinin ren-
gine boyayabiliriz. Buradan da minimal bir
haritada iki komflulu bir bölgenin bulunma-
d›¤›n› gösterir. Ayn› flekilde üç komflulu bir
ülkenin bulundu¤unu varsay›p, o bölgeyi
bir komflusuyla birlefltirelim. Yeni haritay›
dört renge boyayabilmemiz gerekir. fiimdi
tekrar haritaya ekleyelim, geriye üç komflu-
sundan farkl› bir renk daha kald›¤› için bu
harita da regüler boyanabilir. Yani minimal
bir haritan›n üç komflulu bir bölgesi de bu-
lunamaz. Dört komflulu bir bölgenin varl›-
¤› durumundaysa durum ne yaz›k ki bu ka-
dar basit de¤il.

Teorem 6 (Kempe) : Dört komflulu bir
bölgenin bulundu¤u haritalar dört renkle
regüler boyanabilir.

‹spat 6 : Bölgemiz fiekil 6'daki v olsun.
Haritadan v'yi ç›kard›¤›m›zda yeni harita-
n›n dört renkle boyanabilece¤ini biliyoruz.
E¤er a, b, c ve d sadece üç renkle boyan-
m›flsa v'ye dördüncü rengi kullanarak eski
haritay› da dört renkle regüler boyam›fl ola-
r›z. Diyelim ki a,b,c ve d farkl› renklerde
boyanm›fl. (bkz. fiekil 7)

Öyleyse ya a ile c'yi birbirine ba¤layan
bir k›rm›z›-yeflil zincir vard›r ya da b ile
d'yi birbirine ba¤layan bir mavi-sar› zincir.
Bunlara Kempe Zincirleri denir. Diyelim ki
k›rm›z›-yeflil zincir mevcut. Öyleyse b ile d
aras›nda bir zincir olamaz. O zaman bir ta-
rafta ki noktalar›n, mesela b'nin, renklerini
de¤ifltirelim, maviyse sar›ya, sar›ysa mavi-
ye. Böylece a, b, c ve d içinde yine bir üç
renge ulaflm›fl oluruz ve böylece v için kul-
lanabilece¤imiz bir renk elde ederiz. E¤er
mavi-sar› zincir mevcut ise ayn› flekilde v
için bir dördüncü renk elde edebiliriz.

Yani geriye Kempe Kaç›n›lmaz Küme-
si'nden sadece befl komflulu olan kald›. E¤er
bunu da ispatlayabilseydik teoremin kan›t›-
n› bitirecektik. Kempe'de bunu ispatlad›¤›n›
sanm›fl, nitekim 11 sene boyunca da Cayley
dahil herkes ispat› do¤ru bulmufltur. Fakat
ispat›n son aflamas›nda hata bulunmufl ve
1890'da Heawood Kempe'nin yöntemine
göre haritan›n dört renkle regüler boyana-
mayaca¤›na dair bir makale yay›nlam›flt›r.fiekil 6

fiekil 7
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Bu makalesinde ayn› zamanda her harita-
n›n befl renkle boyanabilir oldu¤unu ispat-
lad› ve baflka yüzeylerdeki haritalar›n kaç
renkle regüler boyanabilece¤ini sordu. Me-
sela bir simiti al›p, bölgelere ay›rd›ktan
sonra boyamak isterseniz en fazla yedi ren-
ge ihtiyaç duyars›n›z. Biz de her haritan›n
befl renkle regüler boyanabilir oldu¤unu is-
patlayal›m.

Teorem 7 (Heawood) : Bir düzlem üze-
rindeki her harita befl renkle regüler boya-
nabilir.

‹spat 7 : Sorunun en fazla befl ülkeli ha-
ritalar için yan›t› aç›kt›r. Yine tümevar›m
kullan›p, önce haritan›n n ülkeli bir harita
için do¤ru oldu¤unu varsayacak, sonra da
n+1 için ispatlayaca¤›z.

Teorem 5'e göre her haritada komflu sa-
y›s› alt›dan küçük bir bölge bulundu¤unu
biliyoruz. Bu ülkelerden birini ele alal›m
ve U ile adland›ral›m. E¤er U'nun komflu
say›s› dörtten fazla de¤il ise Teorem 6'ya
göre bu haritan›n dört renkle boyanabilece-
¤ini bile biliyoruz.Yani elimizde sadece
U'nun befl komfluya sahip oldu¤u haritalar
kal›yor.

Teorem 3'e göre U'nun birbiriyle komflu
olmayan iki komflu ülkesi mevcuttur, diye-
lim U' ve U''. U ülkesini ortadan kald›rarak
bu iki ülkenin s›n›rdafl olaca¤› bir harita
elde edelim. Bu haritay› da befl renk ile bo-
yayal›m. fiimdi U ülkesinin mevcut oldu¤u
haritaya geri dönelim ve U' ile U'' d›fl›nda
ki bütün bölgeleri elde etti¤imiz yeni hari-
taya göre boyayal›m. U' ile de U'' ayn› ren-
ge boyanm›fl olsun, art›k s›n›rdafl olmad›k-
lar› için bu da mümkündür. Bu durumda U
dört farkl› renkle boyanm›fl befl komfluya
sahiptir, yani U'yu boyamak için beflinci bir
renk kullanabiliriz.     

Heawood'un Kempe'nin ispat›n› yaln›fl-
lamas›ndan sonra ne yaz›k ki ispat düzelti-
lemedi. 1976 y›l›nda Appel ve Haken kaç›-
n›lmaz 1936 flekli bilgisayar yard›m›yla
onaylad› ve dört renk problemi böylece
teorem oldu. Fakat hala bir çok matematik-
çi ispat bilgisayar ile yap›ld›¤› için yeni bir
ispat yöntemi aramakta. fiüphesiz ki bu
problem yaklafl›k 100 y›ll›k geçmifli içinde
hem çizge kuram›nda hem de matematikte
bir çok yenili¤e sebep oldu. Bir gün elle is-
pat› verilebilirse daha faydal› olaca¤›n›
umuyorum.
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