Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

S›ralamay› koruyan bu eﬂlemeler asl›nda yukarda tan›mlad›¤›m›z eﬂleﬂmelere benzerler: Önce
say›y› b − a ile çarp›yoruz (ölçeklendirme), sonra
ç›kan sonuca a − k(b − a) ekliyoruz (öteleme).
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Çok Örnek. ﬁimdi durmadan artan ve birinci terimi 0 olan herhangi bir do¤al say›lar dizisi
alal›m. Yani
0 = a(0) < a(1) < a(2) < ... < a(k) < ...
koﬂullar›n› sa¤layan herhangi bir a = (a(k))k∈N do¤al say› dizisi alal›m. Bu diziyi temel alarak Q’den
Q’ye giden ve s›ralamay› koruyan bir dönüﬂüm tan›mlayaca¤›z. Yukarda tan›mlad›¤›m›z ve s›ralamay› koruyan
ƒk, a(k), a(k+1) : [k, k + 1] → [a(k), a(k+1)]
eﬂleﬂmelerini an›msay›p, Q’den Q’ye giden ﬂu eﬂleﬂmeye bakal›m:
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Tan›mlad›¤›m›z bu ƒa fonksiyonu Q’nün s›ralamas›na sayg› duyar. Ayr›ca,
ƒa(k) = a(k)
eﬂitli¤ine dikkatinizi çekerim; yani a do¤al say› dizisi ƒa fonksiyonunu belirledi¤i gibi, ƒa fonksiyonu da a do¤al say› dizisini belirler. Bir baﬂka deyiﬂle, bu paragrafta, durmadan artan do¤al say›lar
dizisi kadar Q’nün s›ralamaya sayg› duyan eﬂleﬂmesi bulduk. Durmadan artan do¤al say›lar kümesi de N’nin sonsuz altkümeleri kadar oldu¤undan, N’nin her sonsuz altkümesi için Q’nün
s›ralamay› koruyan bir eﬂleﬂmesini bulduk.
Ayn› ﬂeyi N’nin sonlu altkümeleri için de yapabiliriz. Ayr›nt›lar› okura b›rak›yoruz. ♥

e¤er x < 0 ise
x
ƒ a (x) = 
 fk,a(k),a(k+1) (x) e¤er a(k)≤ x≤ a(k + 1) ise

Toplamayla Çarpma Aras›nda Fark Yoktur
xy = expa(loga(x) + loga(y))
Görüldü¤ü gibi expa, loga ve toplamay› biliyorsan›z, çarpmay› da biliyorsunuz demektir.
Ayr›ca, expa, loga ve çarpmay› biliyorsan›z,
toplamay› da biliyorsunuz demektir:
x + y = loga(expa(x)expa(y))
Ayr›ca bu ﬂu demektir: R’deki toplama iﬂleminin her özelli¤ine R>0’daki çarpma iﬂlemi de
sahiptir, tabii toplamay› çarpma ve 0’› 1 yaparsan›z. Bir baﬂka deyiﬂle, (R, +, 0) matematiksel
yap›s›yla (R>0, ×, 1) matematiksel yap›s› eﬂyap›sald›r (izomorfturlar).

a pozitif herhangi bir gerçel say› olsun.
expa : R → R>0
fonksiyonu,
expa(x) = ax
kural›yla tan›mlanm›ﬂ olsun. expa fonksiyonunun
iki önemli özelli¤i vard›r:
1) expa bir eﬂlemedir.
2) Toplamay› çarpmaya dönüﬂtürür:
expa(x+y) = expa(x)expa(y).
expa bir eﬂleme oldu¤undan tersi de vard›r.
Tersine loga ad› verilir. Örne¤in log10(1000) =
3’tür, çünkü exp10(3) = 103 = 1000’dir, exp10,
3’ü 1000’e götürdü¤ünden, tersi olan log10 fonksiyonu 1000’ü 3’e geri gönderir. log10 fonksiyonu R>0 kümesinden R kümesine gider ve aﬂa¤›daki özelliklere sahiptir:
1) loga bir eﬂlemedir.
2) Çarpmay› toplamaya dönüﬂtürür:
loga(xy) = loga(x) + loga(y).
Bu ne demektir? Bu ﬂu demektir: Gerçel say›lar› toplamayla pozitif gerçel say›lar› çarpmak
aras›nda bir fark yoktur! E¤er exp ve log fonksiyonlar›n› biliyorsan›z... Örne¤in x ve y gerçel
say›lar›n› ﬂu yöntemle çarpabilirsiniz:

Büyük Say›larla Küçük Say›lar› Çarpmak
Aras›nda Fark Yoktur
(0, 1) ve (1, ∞) aral›klar›n› ele alal›m. Bu iki
küme de çarpma alt›nda kapal›d›r; örne¤in, x, y
∈ (0, 1) ise, xy ∈ (0, 1)’dir.
ƒ : (0, 1) → (1, ∞) fonksiyonu ƒ(x) = 1/x kural›yla tan›mlans›n. ƒ fonksiyonunun aﬂa¤›daki
iki özelli¤i vard›r:
1) ƒ bir eﬂlemedir.
2) Her x, y ∈ (0, 1) için, ƒ(xy) = ƒ(x)ƒ(y).
Demek ki bu iki küme aras›nda, çarpma iﬂlemi bak›m›ndan bir fark yoktur. ♥
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