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Kapak Konusu: Özyap› Dönüﬂümleri

Özyap› Dönüﬂümleri Üzerine
Felsefi Laklak
Bu say›da önemli olan›, öbürlerinden de¤iﬂik
olan›, kalabal›ktan s›yr›lan›, kiﬂili¤i olan› irdeleyece¤iz. Tabii, ayn› zamanda − kaç›n›lmaz olarak − birbirine benzeyenleri de...
Kapak konumuz olan özyap› dönüﬂümleri matematik tarihinde oldukça yeni bir kavram. Modern matemati¤in en önemli, en baﬂat, en ince, en estetik, en güzel ve en ﬂey kavramlar›ndan biri.

ha sonra unuturuz s›ralamay›. Bir baﬂkas› baﬂka
bir s›rayla sayabilir.
Ama bizden kümesteki horozlar›, tavuklar›,
civcivleri, hindileri, ördekleri ayr› ayr› saymam›z
istenirse, o zaman horozlara “Horoz 1, Horoz 2,
Horoz 3”, tavuklara “Tavuk 1, Tavuk 2, Tavuk
3” gibi geçici adlar veririz. Hayvanlar›n cinsi ve
yaﬂ› bu kez önemli oldu¤undan (daha önce de¤ildi), tavuklar›, horozlar›, civcivleri, hindileri, ördekleri birbirinden ayr›ﬂt›r›r›z. Horozlar›n numaralar› önemli de¤ildir, önemli olan sadece horoz
olduklar›d›r.
Her ne kadar kâ¤›t paralar›n üstünde seri numaras› yaz›yorsa da, bu numara genellikle pek
umurumuzda olmad›¤› için, paralar› da birbirinden ay›rdetmeyiz. Cüzdan›n›zdaki 1 milyon TL’yi
baﬂka bir 1 milyon TL’likle de¤iﬂtirsem, büyük bir
olas›l›kla ruhunuz duymaz.

Kedi Köpek Börtü Böcek. Bir ﬂeye bir ad verebilmemiz için o ﬂeyden bir tane olmal›d›r. Örne¤in, ad›na “kedi” dedi¤imiz tek bir hayvan
vard›r. Kedileri köpeklerden ayr›ﬂt›rabildi¤imizden kedilere “kedi”, köpeklere “köpek” deriz.
Kedilerle köpekleri ayr›ﬂt›ramayan bir varl›k, kedilere, onlar› köpeklerden ay›ran özel bir ad veremez.
Evimizdeki kedinin özel bir ad› varsa, o kediden (bize göre) bir tane oldu¤undand›r, o kedi bize göre ve bizim için özeldir, o kedi bizim için
özel oldu¤undan ve biz de özel bir kiﬂi oldu¤umuzdan, o kedi herkes için özel bir kedidir. Evimizdeki kedinin dünyan›n tüm öbür kedilerine göre bir
ayr›c›l›¤› vard›r, bu yüzden ona bir ad vermiﬂizdir,
daha do¤rusu verebilmiﬂizdir.
Birbirine t›pat›p benzeyen, birbiri aras›nda
hiçbir ayr›m görülmeyen iki kediye iki ayr› ad vermenin pek bir anlam› yoktur, hatta nerdeyse olana¤› da yoktur, sadece geçici bir süre için ad verebiliriz, ertesi gün hangisine ne ad verdi¤imizi
anlayamay›z.
Örne¤in evimizdeki sineklere ad vermeyiz, veremeyiz, hangi sine¤in hangi sinek oldu¤u anlaﬂ›lmaz. Atsineklerini kara sineklerden, kara sinekleri
sivrisineklerden ay›rabilsek bile, örne¤in kara sinekleri genellikle birbirinden ay›rmak olanaks›zd›r.
Bir kümesteki hayvanlar› saymam›z istenirse
ve hayvanlar› teker teker sayarsak, hayvanlara
geçici bir süre için “bir, iki üç” gibi adlar veririz.
Ama bu adlar geçicidir. Kümeste bulunan hayvanlar› hangi s›rayla sayd›¤›m›z önemli de¤ildir. Da-

Heyecan Baﬂl›yor. Bu kadarl›k hayvan muhabbeti yeter!
Matematiksel bir yap›n›n özyap› dönüﬂümleri iﬂte aﬂa¤› yukar› yukarda aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z› yapar: Neyin neye benzedi¤ini, neyin neye benzemedi¤ini, neyin de¤iﬂik oldu¤unu anlar. Biçimsel
tan›m› çok daha sonra verece¤iz. Bu ve bundan
sonraki yaz›larda (birbirinden ilginç, hiç kuﬂkunuz
olmas›n!) örnekler ele alaca¤›z.
ﬁimdilik matematiksel bir kavram tan›mlamad›¤›m›zdan, neye örnek verdi¤imizi söylemek
bir hayli zor. “Benzemek”, “benzeﬂmek”, “arada
fark olmamak”, “öbürlerinden farkl› olmak” gibi okurun sezgisel olarak alg›lad›¤› kavramlara örnek verece¤iz.
‹lk örne¤imiz biraz fazla basit olacak. Örnek
basit olmal› ama bu kadar da basit olmamal›, bu
kadar basit bir örnek okura herhangi
bir sezgi kazand›rmaz. Ama biz gene de bu basit örne¤i verelim, ikinci
okuyuﬂta bu örnek
daha bir anlam kazanacakt›r.
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“x = a + b + c, a + a ≠ a, b + b ≠ b, c + c ≠ c
iliﬂkilerini sa¤layan a, b, c, do¤al say›lar› vard›r”
ve
“E¤er a + a ≠ a, b + b ≠ b, c + c ≠ c, d + d ≠ d
ise, x ≠ a + b + c + d.”
Birinci önerme x’in en az 3 oldu¤unu söyler, ikinci önermeyse x’in 3’ten büyük olmad›¤›n›.

‹lk Örnek. Sadece bir
küme olarak görülen bir
kümenin herhangi iki eleman› aras›nda hiçbir fark
yoktur. Dolay›s›yla do¤al
Bu kümenin elemanları
say›lar kümesine sadece
arasında hiçbir fark yok.
bir küme olarak bakt›¤›Nasıl bir fark olabilir ki!
Neden bir fark olsun ki!
m›zda 0’la 2003 say›lar›
aras›nda hiçbir fark yoktur. (Daha ilginç örnekler
aﬂa¤›da.)

Üçüncü Örnek. Do¤al say›lar› bu kez çarpma
iﬂlemiyle irdeleyelim. 0 gene özeldir, çünkü 0, her
y do¤al say›s› için 0y = 0 eﬂitli¤ini sa¤layan tek do¤al say›d›r. Yani,
“her y do¤al say›s› için xy = x”
özelli¤ini sa¤layan tek x do¤al say›s› 0’d›r. Demek
çarpma iﬂlemi de toplama gibi 0’› di¤er do¤al say›lardan ayr›ﬂt›rabiliyor.
Peki, bu örnekte 1 di¤er say›lardan de¤iﬂik midir? Evet, 1 say›s›, her y do¤al say›s› için xy = y
eﬂitli¤ini sa¤layan tek do¤al say›d›r.
Bu örnekle ilgili bir baﬂka soru: 2 ve 4 do¤al
say›lar› aras›nda çarpma iﬂlemi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bir ayr›m var m›d›r? Evet vard›r. 4 say›s›,
“x = yy eﬂitli¤ini sa¤layan bir y do¤al say›s› vard›r” özelli¤ini sa¤lar, ama 2 sa¤lamaz.

‹kinci Örnek. Do¤al say›lar kümesini sadece bir
küme olarak irdelemek do¤al say›lara haks›zl›k
olur. Çünkü do¤al say›larla iﬂlemler yapabiliriz
ve do¤al say›lar asl›nda bu iﬂlemleri yapabilelim diye icat edilmiﬂlerdir. Örne¤in iki do¤al say›y› toplayabiliriz. ﬁimdi, do¤al say›lar kümesini toplama
iﬂlemiyle birlikte irdeleyelim. Do¤al say›lar› toplamayla birlikte irdeledi¤imizde 0’la 1 aras›nda bir
fark buluruz, çünkü 0 toplaman›n etkisiz eleman›d›r, yani “her y do¤al say›s› için 0 + y = y” özelli¤i do¤rudur, ve burada 0 yerine 1 koyarsak bu
özellik art›k do¤ru olmaz. Dolay›s›yla toplama iﬂlemi gözönüne al›nd›¤›nda 0’la 1 aras›nda bir ayr›m vard›r. Hatta 0 di¤er bütün elemanlardan bu
özelli¤iyle ayr›l›r, bu özelli¤e sahip 0’dan baﬂka bir
do¤al say› yoktur.
0 say›s›n› toplama iﬂlemine göre di¤er do¤al
say›lardan ay›ran özellik ﬂudur:
“Her y do¤al say›s› için x + y = y.”
Bu özelli¤ini sa¤layan tek x do¤al say›s› 0’d›r.
Daha gizemli bir dille söylemek gerekirse:
Toplama iﬂlemi do¤al say›larda 0’›n ayr›cal›¤›n› alg›layabilecek güçtedir.
Peki toplama 1’in özel bir say› oldu¤unu alg›layabilir mi? Ya 2’nin? Ya di¤er say›lar›n? Evet.
Herbiri toplama için ayr› ayr›, özel say›lard›r. Örne¤in 3,
s›f›rdan de¤iﬂik üç do¤al say›n›n toplam› olan, ama s›f›rdan de¤iﬂik dört do¤al say›n›n toplam› olmayan tek
do¤al say›d›r. Yani 3, aﬂa¤›daki önermeleri do¤rulayan
tek x do¤al say›s›d›r:

Heyecan Dorukta. Peki... Çarpma iﬂlemi 2’yle
6 aras›nda bir ayr›m yapabilir mi? Evet yapar. 2
do¤al say›s› sadece iki de¤iﬂik biçimde iki do¤al say›n›n çarp›m› olarak yaz›labilir:
2 = 1 × 2 = 2 × 1.
Ama 6 do¤al say›s› dört de¤iﬂik biçimde iki do¤al
say›n›n çarp›m› olarak yaz›l›r:
6 = 1 × 6 = 2 × 3 = 3 × 2 = 6 × 1.
Do¤al say›larda çarpma iﬂlemi 2’yle 3 aras›nda
bir ayr›m yapabilir mi? Yan›t› burada söylemeyece¤im. Bu say›da bir yerlerde olmal› yan›t. ♥
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