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Kapak Konusu: 2 × 2 = 4

Sezgisel Anlamda Küme
Bu yaz›da bir kümenin ne anlama geldi¤ini sezgisel olarak anlamaya çal›ﬂaca¤›z. Do¤al say›lar›, hatta di¤er say›lar› da bildi¤imizi varsayaca¤›z. Do¤al say›lar› ilerde, daha sonra inﬂa edece¤iz. O zamana dek en az›ndan tan›mlad›¤›m›z kavramlara örnek vermek için do¤al say›lara ihtiyac›m›z olacak ve do¤al say›lar› hiç çekinmeden kullanaca¤›z.
Bir küme, ad›na ö¤e dedi¤imiz baz› nesneleri
içeren bir topluluktur. Örne¤in, ülkeler bir küme
oluﬂtururlar, bir ülkenin ﬂehirleri bir küme oluﬂturur, bir ﬂehrin okullar› bir küme oluﬂturur, bir
okulun s›n›flar› bir küme oluﬂturur, bir s›n›f›n ö¤rencileri bir küme oluﬂturur. Al›ﬂveriﬂ listesi de bir
küme olarak görülebilir.
Her ülke, ülkeler kümesinin bir ö¤esidir. Ülkeler kümesini Ü harfiyle, Türkiye’yi de T harfiyle
gösterirsek, T’nin Ü kümesinin bir ö¤esi oldu¤unu,
T∈Ü
yaz›l›m›yla gösteririz. E¤er Ankara’y› A ile gösterirsek, Ankara bir ülke olmad›¤›ndan, A, Ü’nün
bir ö¤esi de¤ildir. Bunu da,
A∉Ü
olarak gösteririz.
Matematiksel bir kümenin ö¤eleri de matematiksel nesne olmal›lar elbet. Dolay›s›yla, yukardaki
örnekler matematiksel anlamda küme de¤ildirler.
Ama do¤al say›lar kümesi matematiksel anlamda bir
kümedir. Bu kümenin ö¤eleri 0, 1, 2, 3 gibi say›lard›r. Do¤al say›lar kümesi matematikte N simgesiyle
gösterilir. Örne¤in 5 ∈ N, ama 5/2 ∉ N, −4 ∉ N.
Ö¤e olarak sadece 2’yi, 3’ü, 5’i ve 7’yi içeren
küme
{2, 3, 5, 7}
olarak yaz›l›r. {2, 3, 4} bir baﬂka kümedir; bu son
kümenin üç ö¤esi vard›r: 2, 3 ve 4.
{ ve } simgelerine açan ve kapatan küme parantezi ad› verilir. Küme parantezleri aras›na ayn› ö¤eyi elli defa yazmak, o kümede o ö¤eden elli tane
var anlam›na gelmez! Ayn› ö¤eden bir kümede ancak bir tane olabilir... Örne¤in, {a, a, a} kümesinin

bir tek ö¤esi vard›r, o da a’d›r.
{a, b} kümesinin en az bir, fazla iki ö¤esi vard›r. E¤er a = b ise bir, a ≠ b ise iki ö¤esi vard›r.
{a, b} ile {b, a} yaz›l›mlar› aras›nda matematiksel olarak bir fark yoktur, ikisi de ayn› kümeyi simgeler, çünkü ayn› ö¤eleri vard›r. Genel olarak, ayn› ö¤eleri olan iki küme birbirine eﬂittir. Sözgelimi,
e¤er
a, 8’den küçük asal say›lar kümesi,
b, x4 − 17x3 + 101x2 − 247x + 210 = 0 denkleminin çözüm kümesi,
c = {2, 3, 5, 7}
ise, o zaman a = b = c eﬂitlikleri geçerlidir.
Kümeleri ﬁekil 1’deki gibi yumurta ya da patax
tes biçiminde bir ﬂekille gösteririz. Kümenin
c
ö¤elerini yumurtan›n
b
içine yazar›z. Örnekte
üç ö¤eli x = {a, b, c}
c
kümesi çizilmiﬂ. d ∉ x
d
oldu¤undan, d, yu- Şekil 1. x = {a, b, c} kümesi
murtan›n d›ﬂ›na yaz›lm›ﬂ.
Kimi zaman bir kümenin ö¤eleri küme olabilirler. Örne¤in
{{0, 3, 5}, {0, 2}}
kümesinin {0, 3, 5} ve {0, 2} kümeleri olmak üzere
iki ö¤esi vard›r. Küme olan bu ö¤elerin de ö¤eleri
vard›r. Bu durumu ﬁekil 2’deki gibi bir ﬂekille gösterebiliriz. Görüldü¤ü gibi, ayn› nesne hem küme
hem de ö¤e olabiliyor. {0, 3, 5} bir kümedir, ama
bu küme bu örnekte oldu¤u gibi bir baﬂka kümenin ö¤esi olabilir.
Bu gibi durumlarda ayn› nesneyi ayn› ﬂekil üzerinde iki de¤iﬂik biçimde resmetmekte yarar vard›r:
1) Ö¤e olarak, yani nokta olarak,
2) Küme olarak, yani yumurta biçiminde bir
ﬂekille.
ﬁekil 2’dekinden çok daha karmaﬂ›k durumlar
olabilir. Sözgelimi {{{{0}}}} kümesinin bir ö¤esi vard›r, o da {{{0}}} kümesidir. {{{0}}} kümesinin de bir
tek ö¤esi vard›r, o da {{0}} kümesidir. {{0}} kümesi-
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{0, 3, 5}

x
saklan›r. Bunu daha
sonra, sayfa 38x
40’da görece¤iz
Al›ﬂt›rmalar.
1. E¤er {{x}, {x,
x∈x
y}} = {{z}, {z, t}} ise x
= z ve y = t eﬂitlikley
rini kan›tlay›n.
2. E¤er {x, {x,
y
x
y}} = {z, {z, t}} ise, x
= z ve y = t olmak
zorunda m›d›r?
x ∈ y ve y ∈ x
3. Ülkemizde
bas›lan bir ders kitay
b›nda “s›n›f›m›z›n
güzel k›zlar›”n› ö¤e
y
olarak içeren bir kümeden sözediliyordu. Neden böyle bir
Şekil 5
küme (ne matematikte, ne sosyolojide, ne de herhangi bir bilimsel
dalda) olamaz?
4. x ∈ x iliﬂkisini sa¤layan bir x kümesinin varl›¤›n›n kabul edilir olup olmad›¤› konusunda arkadaﬂlar›n›zla felsefi bir tart›ﬂmaya girin. Matematiksel olarak kimsenin hakl› ç›kamayaca¤›n› bilerek...
5. ‹nsano¤lunun 2005 y›l›na kadar hiç düﬂünmedi¤i ve düﬂünmeyece¤i, hiçbir biçimde tan›mlamad›¤› ve tan›mlamayaca¤›, akl›na hiç gelmeyen ve
hiç gelmeyecek do¤al say›lar vard›r elbet. Bu do¤al
say›lardan oluﬂan kümenin en küçük ö¤esi (say›s›)
vard›r. Bu say› hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz? ♣

{0, 2}

2
3

5

0

Şekil 2. Tepede, öğeleri {0, 3, 5} ve {0, 2} kümeleri olan iki öğeli küme görünüyor. Bu kümede {0, 3,
5} ve {0, 2} kümeleri birer nokta olarak, yani birer
öğe olarak gösterilmiş. Altta, {0, 3, 5} ve {0, 2} kümeleri küme olarak gösterilmiş.

nin de bir tek ö¤esi vard›r, o da {0} kümesidir. {0}
kümesinin de bir tek ö¤esi vard›r, o da 0’d›r. Bu örne¤imiz de ﬁekil 3’te.
Daha daha tuhaf durumlar olabilir. Sözgelimi
ﬂu örne¤i ele alal›m:
x = {{0, 2}, {2, 3, 4}, 2, 3}
Bu durumu ﬁekil 4’te çizdik.
Görüldü¤ü gibi her
{{{{0}}}}
{
küme hem bir nokta
olarak hem de bir pata{{{0}}}
tes olarak resmedilebilir.
Daha daha daha
tuhaf durumlar olabilir.
Sözgelimi öyle bir x kümesi olabilir ki x’in bir
tek ö¤esi vard›r ve bu
{{0}}
ö¤e gene x’tir... Yani x
= {x} olabilir. O zaman
Şekil 3
x ∈ x ∈ x ∈ ... olur. Ben
“olabilir” dedim diye
{0, 2}
{2, 3, 4} olacak de¤il, ama böyle
bir durum gene de olabilir, olmamas› için görünürde bir neden yok,
0
3
2
hayal etmesi zor bir durum bile olsa...
4
Hatta ﬂöyle bir duŞekil 4
rum olabilir:
x = {y} ve y = {x}.
O zaman x ∈ y ∈ x ∈ y ∈ ... olur. Ya da ﬂöyle bir
durum olabilir:
x = {y}, y = {z} ve z = {x}.
ﬁekil 5’te görülen bu durumlar (bu sat›rlar›n yazar›n›n bilmedi¤i bir nedenden) kümeler kuram›nda ya-

‹lkokul Kitaplar›ndan
Yayg›n Bir Yanl›ﬂ
Birçok ilkokul matematik kitab›nda ﬂu
tip sorular görülür: “Aﬂa¤›daki kümede kaç
ö¤e vard›r?”

Do¤ru yan›t kitaba göre üçtür. Oysa üç
elma da t›pat›p ayn› oldu¤undan do¤ru yan›t bir olmal›d›r.
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