Matematik Dünyas›, 2004 Yaz

Kapak Konusu: Halkalar, Asallar ve ‹ndirgenemezler (2)

Polinomlarda ‹ndirgenemezler
polinomun sonlu say›da asal›n çarp›m› olarak (aﬂa¤›
yukar›) tek bir biçimde yaz›ld›¤›n› anlam›ﬂ olaca¤›z.
(Bknz. sf. 27, Teorem 10 ve sf. 25, Teorem 6).
Kan›tlayaca¤›m›z sonucu geçen say›m›zda Z
için (asl›nda N için ama ne fark var ki!) kan›tlam›ﬂt›k (bknz. MD-2004-I, sayfa 17, Teorem 2). Kan›t›m›z aynen, ama nerdeyse t›pat›p o kan›t gibi olacak. ‹ki kan›t› sa¤l› sollu paralel sunaca¤›z ve böylece Z halkas›yla K[X] halkas›n›n birbirine ne kadar benzer oldu¤u anlaﬂ›lacak.
Z halkas›n› di¤er halkalardan ayr›cal›kl› k›lan
ﬂey mutlak de¤er fonksiyonudur. Mutlak de¤er sayesinde Z halkas›nda tümevar›mla kan›t yapabiliriz. K[X] halkas›nda mutlak de¤er fonksiyonun yerini derece fonksiyonu al›r ve ayn› iﬂlevi görür: Polinomun derecesi üzerine tümevar›m yapabilir ve Z
için kan›tlad›¤›m›z birçok teoremi K[X] için de kan›tlayabiliriz, hem de kan›tlar› hemen hemen hiç
de¤iﬂtirmeden, aynen burada yapaca¤›m›z gibi.
Bu yaz›da polinomlar üzerine kullanaca¤›m›z
tek olgu, bir polinomu, biraz kalan da olsa bir
baﬂka polinoma bölebilece¤imiz. Tamsay›larda da
buna benzer bir bölme yok mudur?
E¤er ƒ ve g polinomlar› sadece sabit polinomlara bölünüyorsa, o zaman ƒ ve g polinomlar›n›n
aralar›nda asal olduklar› söylenir. Bazen, ƒ ve
g’nin ortak böleni yoktur deriz. (Her ne kadar bu
çeliﬂik bir terimse de... Çünkü örne¤in 1 ve genel
olarak s›f›r d›ﬂ›nda her sabit polinom, herhangi iki
polinomu böler.)
Aﬂa¤›da Z ve K[X] halkalar›ndaki paralel kan›tlar› bulacaks›n›z.

Bu yaz›da K hep bir cismi temsil edecek. Yani K halkas›, Q ya da R gibi, s›f›r olmayan her eleman›n›n tersinir oldu¤u bir halka olacak. Dileyen okur,
aﬂa¤›daki kan›tlarda hiçbir de¤iﬂiklik yapmadan K
yerine Q ya da R alabilir.
Amac›m›z, K[X] halkas›n›n her indirgenemezinin bir asal oldu¤unu kan›tlamak. Bu iki kavram›
sayfa 25-26’da tan›mlam›ﬂt›k. Bu tan›mlara eﬂde¤er tan›mlar› verelim:
p, sabit olmayan bir polinom olsun. E¤er p, sadece K* ve pK*’›n elemanlar›na bölünebiliyorsa, o
zaman p’ye indirgenemez polinom deriz.
p, gene sabit olmayan bir polinom olsun. E¤er
p, herhangi iki polinomun çarp›m›n› böldü¤ünde,
o iki polinomdan birini bölüyorsa, o zaman p’ye
asal polinom deriz.
Her asal›n her halkada bir indirgenemez oldu¤unu görmüﬂtük (sayfa 26, Önsav 7). Ama baz›
halkalarda baz› indirgenemezler asal de¤illerdir.
Bu oyunbozan halka örneklerini de sayfa 25-26’da
görmüﬂtük, örne¤in Z[√5] bu tür halkalardan biridir. Neyse ki bu tür anormalliklere matematikte ve
yaﬂamda en çok kullan›lan evcil halkalarda rastlanmaz. Örne¤in, K[X] halkas›nda, bu yaz›da kan›tlayaca¤›m›z üzere, her indirgenemez bir asald›r.
‹leride bu sonucu genelleﬂtirerek, bu sonucun
sadece K[X] halkas›nda de¤il, K[X1, X2, ..., Xn] ve
Z[X1, X2, ..., Xn] gibi birçok halkada da geçerli oldu¤unu görece¤iz.
Bu sonuç sayesinde, K[X] halkas›n›n bir tek çarpanlama bölgesi oldu¤unu, yani sabit olmayan her

K[X] HALKASINDA

Z HALKASINDA

Olgu. [MD-2004-I, sayfa 35, Teorem 3’ün
özel bir hali] K bir halka olsun. a, b ∈ K[X] ve b
≠ 0 olsun. O zaman a = bq + r ve d°(r) < d°(b)
özelliklerini sa¤layan q ve r polinomlar› vard›r.

Olgu. [MD-2003-IV, sayfa 48-49] a, b ∈ Z
ve b ≠ 0 olsun. O zaman a = bq + r ve 0 ≤ r < |b|
özelliklerini sa¤layan q ve r tamsay›lar› vard›r.

Önsav (Bézout). E¤er a ve b polinomlar› birbirine asalsa, o zaman au + bv = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan u ve v polinomlar› vard›r.

Önsav (Bézout). E¤er a ve b tamsay›lar› birbirine asalsa, o zaman au + bv = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan u ve v tamsay›lar› vard›r.
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Kan›t: d°(a) + d°(b) üzerinden tümevar›mla.
E¤er a ya da b polinomlar›ndan biri K*’daysa, kan›t kolay. E¤er a ya da b polinomlar›ndan
biri 0’sa, di¤eri K*’da olmak zorunda.
Bundan böyle a ve b’nin K’da olmad›klar›n›,
yani derecelerinin pozitif oldu¤unu varsayal›m.
d°(b) ≤ d°(a) olsun. a’y› b’ye bölelim:
a = bq + r ve d°(r) < d°(b)
özelliklerini sa¤layan (q, r) polinom çifti vard›r.
Elbette b ve r’yi bölen her polinom, a ve b’yi
de böler. Demek ki b ve r de birbirine asal. Ayr›ca,
d°(a) + d°(b) ≥ d°(b) + d°(b) > d°(r) + d°(b)
oldu¤undan, tümevar›m varsay›m›ndan dolay›,
ru + bv = 1
eﬂitli¤ini sa¤layan u ve v polinomlar› vard›r. Bu
formülde r yerine a − bq yazarsak,
1 = ru + bv = (a − bq)u + bv = au + b(v − qu)
elde ederiz ki bu da önsav›m›z› kan›tlar.

Kan›t: |a| + |b| üzerinden tümevar›mla.
E¤er a ya da b tamsay›lar›ndan biri 0’sa di¤eri ±1 olmak zorunda ve bu durumda kan›t çok
kolay.
Bundan böyle a ve b’nin 0 olmad›klar›n›, yani
mutlak de¤erlerinin pozitif oldu¤unu varsayal›m.
|b| ≤ |a| olsun. a’y› b’ye bölelim:
a = bq + r ve |r| < |b|
özelliklerini sa¤layan (q, r) tamsay› çifti vard›r.
Elbette b ve r’yi bölen her tamsay›, a ve b’yi
de böler. Demek ki b ve r de birbirine asal. Ayr›ca,
|a| + |b| ≥ |b| + |b| > |r| + |b|
oldu¤undan, tümevar›m varsay›m›ndan dolay›,
ru + bv = 1
eﬂitli¤ini sa¤layan u ve v tamsay›lar› vard›r. Bu
formülde r yerine a − bq yazarsak,
1 = ru + bv = (a − bq)u + bv = au + (v − qu)b
elde ederiz ki bu da önsav›m›z› kan›tlar.
■

Teorem. K[X]’in indirgenemez her polinomu asald›r.
Kan›t: p, K[X]’in indirgenemez bir polinomu
olsun. ‹ki g ve h polinomu için p’nin gh’yi böldü¤ünü varsayal›m. p’nin ya g’i ya da h’yi böldü¤ünü kan›tlayaca¤›z. Böylece p’nin bir asal oldu¤u
anlaﬂ›lacak. Bunun için p’nin g’i bölmedi¤ini varsay›p h’yi böldü¤ünü kan›tlamak yeterli. Biz de
bundan böyle p’nin g’i bölmedi¤ini varsayal›m.
p indirgenemez oldu¤undan, p’yi sadece K*
ve K*p’nin elemanlar› böler. Dolay›s›yla p ve g
birbirine asald›r. Önsav 3 bize pu + gv = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan u ve v polinomlar› verir. Demek ki
hpu + hgv = h.
ﬁimdi, p polinomu sol taraftaki hpu ve hgv
polinomlar›n› böler, demek ki toplamlar›n› da
böler, dolay›s›yla sa¤ taraftaki h’yi de böler.

Teorem. ‹ndirgenemez her tamsay› bir asald›r.
Kan›t: p indirgenemez bir say› olsun. ‹ki g ve
h do¤al say›s› için p’nin gh’yi böldü¤ünü varsayal›m. p’nin ya g’i ya da h’yi böldü¤ünü kan›tlayaca¤›z. Böylece p’nin bir asal oldu¤u anlaﬂ›lacak. Bunun için p’nin g’i bölmedi¤ini varsay›p
h’yi böldü¤ünü kan›tlamak yeterli. Biz de bundan böyle p’nin g’i bölmedi¤ini varsayal›m.
p indirgenemez oldu¤undan, p’yi sadece ±1
ve ±p böler. Dolay›s›yla p ve g birbirine asald›r.
Önsav 3′ bize pu + gv = 1 eﬂitli¤ini sa¤layan u
ve v tamsay›lar› verir. Demek ki
hpu + hgv = h.
ﬁimdi, p say›s› sol taraftaki hpu ve hgv say›lar›n› böler, demek ki toplamlar›n› da böler, dolay›s›yla sa¤ taraftaki h’yi de böler.
■

Sonuç. K bir cisim olsun. K[X]’in bir ƒ polinomu sonlu say›da asal›n (ya da indirgenemezin) çarp›m› olarak yaz›l›r ve bu yaz›l›m aﬂa¤› yukar› tek
bir biçimde yap›l›r: Yani p1, ..., pn ve q1, ..., qm
asal polinomlarsa ve
ƒ = p1 ... pn = q1 ... qm
ise, o zaman n = m’dir ve öyle bir
σ: {1, ..., n} → {1, 2, ..., n}
eﬂlemesi vard›r ki, her i için pi ~ qσ(i) denkli¤i sa¤lan›r. [Sf. 27, Teorem 10 ve sf. 25, Teorem 6]. ♥

Sonuç. Her tamsay› sonlu say›da asal›n
(ya da indirgenemezin) çarp›m› olarak yaz›l›r
ve bu yaz›l›m aﬂa¤› yukar› tek bir biçimde
yap›l›r: Yani p1, ..., pn ve q1, ..., qm asal tamsay›larsa ve
ƒ = p1 ... pn = q1 ... qm
ise, o zaman n = m’dir ve öyle bir
σ: {1, ..., n} → {1, 2, ..., n}
eﬂleﬂmesi vard›r ki, her i için pi = ±qσ(i) eﬂitli¤i
sa¤lan›r. ♥
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