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‹ki Platonik Cisim Sitesi
üzeyleri birbirine eﬂ düzgün çokgenlerden
oluﬂan ve her köﬂesinde ayn› say›da çokgenin kesiﬂti¤i üç boyutlu geometrik cisimlere Platonik cisimler denir.
Bu cisimlerin hepsi, ki topu toplam› beﬂ tane
vard›r, Eflatun zaman›ndan biliniyormuﬂ da ondan
ad› böyleymiﬂ. ‹ﬂte bu beﬂ cisim:

min bir köﬂesini ele alal›m. O köﬂede tam a tane
düzgün n-gen birleﬂsin. Düzgün nα
gen’in bir aç›s› da α derece olsun.
α
Demek ki o köﬂede toplam aα derece aç› birleﬂiyor. Dolay›s›yla aα < α
α
360° olmal›. Ama a ≥ 3, yani α <
α
α
120°. Bunun sonuçlar›na katlanal›m ﬂimdi. Bir n-gende,
aﬂa¤›daki ﬂekilde görüldü¤ü üzere tam n − 2
tane ayr›k üçgen vard›r,
yani aç›lar›n toplam›
bir yandan nα’d›r bir
Piramit
küp
octahedron
dodecahedron
icosahedron
yandan da (n −2)180°.
(tetrahedron)
(hexahedron)
Demek ki 120° > α =
‹lk iki platon cismini herkes bilir: piramitle
(n−2)180°/n, yani n ≤ 5. Bir Platonik cismin sadece
küp. Di¤er üçü daha az bilinir.
3, 4 ve 5-genlerden oluﬂabilece¤ini kan›tlad›k. GeriNas›l nebatat›n Latince adlar› varsa (örne¤in h›sini bu dergiyi ç›karan matematik2
α
1
α 3
yar›n Latince ad› cucumis sativus’dur), bu cisimlerin
çi arkadaﬂlar›ma b›rak›yorum.
de matematikte kullan›lan Latince adlar› vard›r.
Anthony Thyssen’in sayfas›n› α
α
E¤er, v = köﬂe say›s›, ƒ = yüzey say›s›, e = kenar
(www.cit.gu.edu.au/~anthony/
α
say›s›, a = bir köﬂede kesiﬂen yüzey say›s›, n = bir yügraphics/polyhedra) çok be¤enα
α
α
zeyin kenar say›s›ysa, aﬂa¤›daki tabloyu elde ederiz.
dim. Sayfa dedi¤in böyle olur. Biln−2
di¤in konularda yazacaks›n! KimiAd›
v e ƒ a n Eﬂleni¤i
leri, “bildi¤i konuda babam da yazar, marifet bilTetrahedron
4 6 4 3 3 tetrahedron
medi¤in konuda yazmakt›r” dese de siz inanmay›n.
Küp
8 12 6 3 3 octahedron
Anthony, Avustralya’da GrifOctahedron
6 8 8 4 4 küp
fith
Üniversitesi’nde bir sistem
Dodecahedron 20 30 12 3 5 icosahedron
programc›s›,
yani matematikçi saIcosahedron 12 30 20 5 3 dodecahedron
y›lmaz, ne “say›lmaz”›, hiç de¤il!
Tabloda,“eﬂlenik” terimi ﬂu anlamda kullan›lm›ﬂt›r:
Ama konuyla ilgilenmiﬂ, konu üzePlatonik cismin eﬂleni¤i, cismin yüzeylerinin tam orrine düﬂünmüﬂ, okumuﬂ, araﬂt›rma
talar› birleﬂtirilerek elde edilen cisim anlam›na gelir.
yapm›ﬂ. Bildiklerini bizimle paylav – e + ƒ = 2 eﬂitli¤i rastlant› de¤ildir. Euler forﬂm›ﬂ. Asal say›larm›ﬂ, Fermat’ym›ﬂ, ‹kiz Asallar Samülüdür bu.
n›s›’ym›ﬂ, ÖSS s›navlar›ym›ﬂ, bunlardan eser yok
Neden bu beﬂinden baﬂka platonik cisim olmasitesinde. Birçok kiﬂiden daha iyi bildi¤i birkaç kod›¤›n› bilmezdim. Ne bileyim ben, matematik mi
nuyu ele alm›ﬂ sadece. Bunlardan biri de uçurtma
okuttular okulda? Ama www.mathacademy.com
yapmak! Böylece dünyan›n bir ucundan öbür ucusitesine girince biraz olsun anlad›m! Platonik cisna ulaﬂm›ﬂ. ♦
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