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Kapak Konusu: Çizgeler

Çizgelerin Anlam ve Önemi
Evren anlayamayaca¤›m›z kadar karmaﬂ›k ve çetrefillidir. Her an, çok az›n› alg›lad›¤›m›z, birço¤unu alg›layamad›¤›m›z, alg›lasak da
fark›na varmad›¤›m›z, hatta alg›lamak bile istemedi¤imiz, dahas›, alg›lasak ve alg›lad›¤›m›z›n fark›na
varsak da o alg›lad›klar›m›zla ne yapaca¤›m›z› bilemedi¤imiz milyonlarca, milyarlarca, belki de sonsuz say›da veriyle karﬂ› karﬂ›yay›z. Varolabilmek
için, anlayamayaca¤›m›z kadar karmaﬂ›k olan bu
evreni bir biçimde biraz olsun anlamaya çal›ﬂmal›y›z.
Bunun için de “yalan söylemek”, birçok veriyi yoksaymak ya da de¤iﬂtirmek zorunday›z. Yalan söylemenin en yal›n biçimlerinden biri, varl›klar aras›ndaki ikili bir iliﬂkiyi bir “çizge” biçiminde göstermektir.
Sözgelimi insanlar aras›ndaki tan›ﬂ›kl›k iliﬂkisini ele alal›m... Yak›ndan ya da uzaktan tan›mak,
“kanka” olmak, gözü ›s›rmak, ﬂöyle böyle tan›mak,
içti¤i su ayr› gitmemek, can ci¤er olmak, ad›n› duymak, eﬂ dost olmak, s›k› f›k› olmak, g›yaben ya da
ailece, çocukluktan, askerlikten, cezaevinden ya da
yolculuktan tan›ﬂmak... Bin bir türlü tan›ﬂ›kl›k iliﬂkisi vard›r. Hiçbir tan›ﬂ›kl›k hiçbir tan›ﬂ›kl›¤a benzemedi¤i gibi, her tan›ﬂ›kl›k iliﬂkisi her an de¤iﬂir.
Tan›ﬂ›kl›¤› derecelendirmek de mümkün de¤ildir.
Her ﬂeye bir not vermeye al›ﬂ›t›r›lm›ﬂ›z belki ama
verilen o not ço¤u kez aldat›c›d›r. Güzelli¤e, dostlu¤a, sevgiye, tan›ﬂ›kl›¤a not verilmez örne¤in.
Do¤ru olsun ya da olmas›n, biz tan›ﬂ›kl›¤a bir not
verelim. ‹ki kiﬂi birbirini ya tan›s›n ya da tan›mas›n.
Bunun ortas›, “eh iﬂte”si olmas›n. Yani ya hep ya hiç!
Ya s›f›r ya bir! Ya herro ya merro!
Daha fazla yalan söylemek bir hayli güç olmal›!
Bar›ﬂ, Ahmet ve Canan’› tan›yorsa, ama Ahmet’le Canan birbirini tan›m›yorsa, bu durumu
aﬂa¤›daki gibi bir ﬂekille gösterebiliriz. Bu ﬂekilde
noktalar insanlar›, noktalar›n aras›ndaki çizgiler de
tan›ﬂ›kl›k iliﬂkisini simgeler.
B
A
Ne Ahmet ne Bar›ﬂ ne de Canan birer noktad›r. Aralar›ndaki
tan›ﬂ›kl›k da bir çizgi de¤ildir. ElC
bette! Ama biz öyle gösterdik...

Anlaﬂ›lamayacak kadar karmaﬂ›k olan insan› ve aralar›ndaki tan›ﬂ›kl›k iliﬂkisini yukardaki basit ﬂekille
gösterdik. Birçok veriyi yoksayarak... Yani yalan
söyleyerek...
Berlin’le Antalya ve Chicago aras›nda uçak seferi varsa, ama Antalya’yla Chicago aras›nda uçak seferi yoksa, bu durumu (ﬂehirler aras›ndaki mesafeyi
yoksayarak), aynen yandaki gibi
B
gösterebiliriz. Burada noktalar A
ﬂehirleri, noktalar›n aras›ndaki
çizgiler de “uçak seferi var” iliﬂC
kisini simgeler.
Daha sade olmak istiyorA
B
C
sak, yukardaki durumu, soldaki gibi de gösterebiliriz.
Bir de aﬂa¤›daki yol haritas›na göz atal›m.
A

B
C

E

D

Bu haritay› noktalar ve çizgiler kullanarak, belki biraz daha az estetik ama çok daha kolay anlaﬂ›l›r biçimde aﬂa¤›daki gibi gösterebiliriz.
A

B

C

E

D

Bir çizge (ya da graf) iﬂte yukar›daki gösterdi¤imiz
gibi bir ﬂekildir1. Nokta say›s› çok çok artabilir, sonsuz bile olabilir. Baz› noktalar aras›na “iliﬂki var” anlam›na bir çizgi çekilir. Çizgilerin boyu bosu, ﬂekli ﬂemali önemli de¤ildir, çizgilerin sadece varl›klar› ya da
1 Matematiksel tan›m birazdan verilecek.
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yokluklar› önemlidir. Çizgi sadece ve sadece iki nokta aras›nda bir iliﬂki oldu¤unu simgeler. Noktalar›n
konumu da önemli de¤ildir. Çizgiler istenmedik bir biçimde kesiﬂebilirler de. Örne¤in, yukardaki çizgede EB
ve AD çizgileri kesiﬂiyorlar, ama kesiﬂtikleri yerde
çizgenin bir noktas› yok.
A
B
Bu çizgeyi yandaki gibi çizgilerin
kesiﬂmedi¤i bir ﬂekilC
D le de gösterebilirdik.
E
E¤er C’yle A ve
E aras›nda da birer
çizgi olsayd›, çizgemizi, kesiﬂmemesi gereken çizgilerin kesiﬂmeyece¤i biçimde çizemezdik. ‹stenmedik
kesiﬂimlerin olmayaca¤› biçimde düzleme çizilebilen
çizgelere düzlemsel çizge denir.
Öte yandan sonB
A
lu her çizge üç boyutlu (içinde yaﬂad›C
E
D
¤›m›z)
uzaya,
kesiﬂmemesi gereken
çizgilerin kesiﬂmeyece¤i biçimde çizilebilir. Örne¤in yukardaki çizgeye AC
ve CE çizgilerini üç boyutta kesiﬂmeyecek biçimde ekleyebiliriz.
‹ki boyutta çizB
A
mek daha kolay oldu¤undan, çizgeleriC
E
D
mizi iki boyutta
çizece¤iz. Dolay›s›yla kimi zaman çizgilerimiz, yukar›daki ﬂekilde oldu¤u gibi, istemedi¤imiz
halde kesiﬂecek.
Çizgelerimizde ﬂehirler aras› mesafe, yolun biçimi,
irtifa gibi bilgiler kayboldu, sadece ﬂehirler aras›nda bir
yolun olup olmad›¤› bilgisi kald›. Mesafelerin varl›¤›
çok çok (ama gerçekten çok çok) önemliyse, yani vazgeçilmezse, illa da olmas› gerekiyorsa, örne¤in bir yol
haritas› çiziyorsak, çizgilerin üstüne mesafeyi bildiren
bir say› yazabiliriz. Ama yazmasak daha iyi olur...
Ya da, örne¤in
A
B
çizgiler yollar› simgeliyorsa, trafi¤in tek
C
E
yön oldu¤u yollara
D
(yani çizgilere) oklar
koyabiliriz. Ama
koymasak daha iyi olur...
Kimi zaman da iki ﬂehir aras›nda (sözgelimi E’yle
D aras›nda) iki de¤iﬂik yol olabilir, o zaman iki nok-

ta aras›nda birkaç
A
B
çizgi birden olabilir.
Ama olmasa daha
C
E
D
iyi olur...
Anlaﬂ›lmaz bir
nedenden A ﬂehrinden gene A ﬂehrine
A
B
giden ve baﬂka bir ﬂehirden geçmeyen bir
C
yol olabilir. Ama
D
E
böyle gereksiz yollar
(tekdöngüler) olmasa daha iyi olur...
Bir nedenle, noktalar aras›ndaki çizgileri de¤iﬂik
renklere boyamak zorunda kalabiliriz... Yani noktalar aras›ndaki çizgileA
B
rin türleri olabilir
(otoyol, patika, soC
D
E
kak, cadde, bulvar...)
Ama tek tür çizgi olsa daha iyi olur...
Bir baﬂka nedenle noktalar› renklere boyamak
zorunda kalabiliriz, örne¤in, illeri ilçelerden, ilçeleri
kasabalardan, kasaA
B
balar› köylerden
ay›rmak zorunda kaC
labiliriz. Ama böyle
D
E
bir zorunlulu¤un olmamas› her ﬂeyi daha basitleﬂtirir.
Bu say›da ele alaca¤›m›z çizgelerde genellikle iki
nokta aras›nda birden fazla çizgi olmayacak, bir
noktadan gene kendisine giden bir çizgi olmayacak,
çizgilerin yönü, kal›nl›¤›, rengi, kokusu olmayacak,
çizgilere bir say› iliﬂtirilmiﬂ olmayacak, noktalar› çeﬂitli s›n›flara ay›ran yapay bir özellik olmayacak... Yani daha çok en basit çizgelerden sözedece¤iz. Bu tür
çizgelere yal›n çizge diyelim. Bundan böyle “yal›n çizge” yerine çizge terimini kullanaca¤›z. Gerekirse
renklendirilmiﬂ, yönlendirilmiﬂ, derecelendirilmiﬂ,
numaraland›r›lm›ﬂ, çok çizgili çizgelerden sözederiz,
ki gerekecek.
Çizgenin Matematiksel Tan›m›
Ad›na G diyece¤imiz yukar›daki çizgeye geri dönelim. Yukarda, G, matematiksel olarak de¤il, görsel olarak tan›mlanm›ﬂt›. ﬁimdi G çizgesinin matematiksel tan›m›n› bulaca¤›z.
A, B, C, D, E noktalar›na çizgenin noktalar› de-
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ise ve tek say›larla çift say›lar aras›nda bir kenar
varsa, yani kenarlar kümesi
E = {{1,2}, {1,4}, {1,6}, {3,2}, {3,4}, {3,6},
{5,2}, {5,4}, {5,6}}
ise, (V, E) çizgesini aﬂa¤›daki ﬂekillerden herhangi biri olarak görselleﬂtirebiliriz:

B

A

C
E

D

nir2. G çizgesinin noktalar kümesi matematikte V(G)
olarak gösterilir3. Demek ki örne¤imizde,
V(G) = {A, B, C, D, E}.
‹ki nokta aras›ndaki çizgilere kenar denir4. Her
kenar› iki noktal› bir küme olarak gösterebiliriz. Örne¤imiz olan G çizgesinin kenarlar› ﬂunlard›r: {A, B},
{A, D}, {A, E}, {B, C}, {B, D}, {B, E}, {C, D}, {D, E}.
G’nin kenarlar kümesi matematikte E(G) olarak
gösterilir5. Demek ki,
E(G) = {{A, B}, {A, D}, {A, E}, {B, C}, {B, D},
{B, E}, {C, D}, {D, E}}.
ﬁimdi art›k G çizgesini (V(G), E(G)) ikilisi olarak
gösterebiliriz, ve bu gösterim bir çizgenin matematiksel tan›m›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini bize f›s›ldar.
Matematiksel anlamda bir çizge (daha do¤rusu
yal›n bir çizge), bir V kümesiyle V’nin iki elemanl› altkümelerinden oluﬂan bir E kümesinden oluﬂur. V’nin
elemanlar›na nokta, E’nin elemanlar›na kenar denir.
Bir kenar›n iki noktas›na komﬂu noktalar denir.
E¤er V = {1, 2, 3, 4, 5} ve E = {{1, 2}, {1, 3}, {3, 4}}
ise, (V, E) çizgesini, olarak görselleﬂtirebiliriz. Bu
çizge tek parça olmad›¤›ndan, bu çizge tekparça çizge de¤ildir, iki ayr› parçadan oluﬂmuﬂtur, birbiriyle
ba¤›nt›l› olan {1, 2, 3, 4} parças› ve tek baﬂ›na duran
{5} parças›.

1
1

3

2

5
6

2

4

3

1

3

2

4

5
6

6
5

4

Çizgeleri yukardaki gibi görsel olarak ifade etmenin büyük avantajlar› olsa da, nokta say›s› çok olan çizgeleri görsel olarak ifade etmek kolay olmayabilir.
Uç noktalar› A ve B olan bir kenar› {A, B} diye yazaca¤›m›za k›saca AB olarak yazarsak yaz›l›m›m›z sadeleﬂir. Elbette, bu yaz›l›mla, AB = BA eﬂitli¤i geçerlidir.
Yukardaki çizge tan›m›n›n sadece yal›n çizgeler
için geçerli oldu¤unu unutmay›n. Örne¤in A ve B
noktalar› aras›nda iki ayr› kenar›n oldu¤u bir çizgede bu iki kenar›n her ikisini birden {A, B} olarak gösteremezdik.
Çizgelerin Önemi. Çizgeler son derece önemlidir.♦

Ünlü Çizgeler
Kn çizgesi, tüm kenarlar›n varoldu¤u n noktal› çizgedir. Bunlara tamçizge denir.

2
4

K1

5

K2

K3

K4

K5

Cn çizgesi, her noktaya tam iki kenar de¤en
tekparça n noktal› çizgelerdir. Bunlara döngü
denir.

1

3

Çizgeyi nas›l görselleﬂtirdi¤imizin hiçbir önemi
yoktur elbette. Noktalar› istedi¤imiz gibi kâ¤›da yerleﬂtirebiliriz. Aralar›ndaki kenarlar› istedi¤imiz gibi
çizebiliriz, ister bir do¤ru parças› olarak, ister bir
e¤ri olarak. Örne¤in, e¤er noktalar kümesi
V = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

C1

C2

C3

C4

C5

Kn,m çizgesi, noktalar› n ve m elemanl› olmak
üzere iki A ve B kümesine ayr›lm›ﬂ, A’daki her
noktan›n B’deki her noktaA
B
ya ba¤land›¤› baﬂka da
kenar› olmayan çizgedir.
Kn,m’ye ikiparça ya da iki
kümeli tamçizge denir.

2 “Köﬂe” ya da “dü¤üm” dendi¤i de olur.
3 V(G)’nin V’si ‹ngilizce “uç nokta, köﬂe” demek olan vertex
sözcü¤ünün V’sidir.
4 “Çizgi”, “ba¤›nt›”, “ayr›t” dendi¤i de olur.
5 E(G)’nin E’si ‹ngilizce “kenar” demek olan edge sözcü¤ünün E’sidir.

K3,4 çizgesi
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