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“Matematigin hiçbir dalı yoktur ki, ne
kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek
dünyada uygulama alanı bulmasın.”
-LOBACHEVSKI

MATEMATİĞİN EN BELİRGİN GİZEMİ
Başlık biraz gösterişli evet. Bundan daha açık başka matematiksel gizemler olması
kesinlikle mümkün, ama dikkatini çektim, değil mi? Öyleyse, size matematiğin ana
temasını anlatmak isterim. Matematikçilerin her zaman, matematik yapmak için
kullandıkları bir teknik. Ben buna 'sır' diyorum çünkü yakın zamana kadar, nadiren
açıkça ifade edildiğini duydum. Bu bir tür konuşulmamış matematik kuralı gibi. Ancak
birkaç hafta önce danışman hocamla sohbet ederken, söylenmemiş bu kuralın nihayet
tekrar tekrar söylendiğini duydum. Ve o zaman farkına vardım ki, daha yüksek sesle
söylenmesi gerekiyor! O zaman, artık sohbeti bırakıp, sırrı açıklıyorum:
Matematiksel bir nesne, diğer nesnelerle olan ilişkileriyle belirlenir.
Pratik açıdan konuşursak, bu bize bir nesnenin özelliklerini keşfetmenin verimli bir
yolunun, nesnenin kendisini araştırmak yerine nesneye eşlenen ya da nesneden
eşlemeli haritaları incelemek olduğunu gösterir.
"Nesne" ile kümeler, gruplar, ölçülebilir uzaylar, vektör uzayları veya topolojik uzaylar
gibi şeyleri kastediyorum. "Haritalar" ile" fonksiyon "un uygun bir versiyonunu
kastediyorum: fonksiyonlar, grup homomorfizmaları, ölçülebilir fonksiyonlar, doğrusal
dönüşümler, sürekli fonksiyonlar vb.
Peki şimdi neden bunu belirgin bir gizem olarak adlandırdığımı anlıyor musunuz? Her
matematik öğrencisi belki de bilmeden de olsa bu tekniği kullanıyordu. Matematiğin ilk
yıllarında fonksiyonlar hakkında bilgi edindik. Kalkülüs boyunca reelde yaşayan
fonksiyonların özellikleri ve (anti) türevleri üzerine çalıştık. Doğrusal dönüşümlerde
lineer dönüşümler ve lineer cebirdeki onlara karşılık gelen matrislerle tanışmıştık.
Soyut cebirlerin ilk haftasında homomorfizma ile mücadele ettik. Sonunda, nokta setli
topolojideki sürekli bir haritanın gerçek tanımını öğrendik. Liste böyle uzayıp gidiyor.
Birçok örnekten birini açıklamak için bu listeden grup teoriyi seçelim. Belki de grup
teorisinin ana sonucu olan Cayley Teoremi’ni ele aldığımızda, bu, her grubun bir
permütasyonlar grubuna izomorfik olduğunu veya daha az resmi bir dille, bir grubun,
doğasını anlamış oluruz. Rastgele gruplardan simetrik gruplar adı verilen özel gruplara
giden homomorfizmalara bakarak, grupların varoluş nedenlerini keşfederiz! Bunu
grubun etrafındaki birkaç şeyi karıştırarak keşfetmemiz artık size ilginç gelmiyor
olmalı.
İlk bakışta, belki de bir nesneyi incelemenin "en iyi" yolunun dikkatinizi nesneden
uzağa yönlendirmek ve başka bir şeye odaklanmak olması biraz garip görünüyor. Ama
bunu her zaman yapıyoruz. Mesela insanları izlemeye devam edin. Bir insan hakkında,
çevrelerindeki insanlarla nasıl ilişki kurduklarına bakarak çok şey öğrenebilirsiniz.
Aynı şey matematikte de geçerlidir.
Martin Kuppe, bir zamanlar “Mathematistan” olarak adlandırdığı matematiğin harika
bir haritasını çıkardı.

1

Eminim, Matematik Bölümü
panosunda da asılı duran bu
harita hepinizin dikkatini
çekmiştir. Peki ya sağ alt
köşede bulunan "Kategori
teorisi sahili"? Bana göre,
kategori teorisi, bir kuşun tüm
manzarayı görmesini
sağlamanın bir aracı olduğu
için haritada bir ülke değil de
sahildir.

Ayaklarımızı çimlerden kaldırır ve bize gökyüzünden geniş bir manzara sunar.
Kategori teorisi matematiği kuş bakışı inceler. Gökyüzündeki yükseklerden, detaylar
görünmez hale gelir, ancak zemin seviyesinden tespit edilmesi mümkün olmayan
kalıpları tespit edebiliriz.
Tom Leinster
Bu teori, matematik dalları arasında, aile fotoğrafında sıralanan başka bir kardeş
olmak yerine, onları ilk etapta birleştiren sıradan bir gen gibidir. Çok fazla ayrıntıyı
ortadan kaldırır. Örneğin; kümenizin elemanlarıyla ya da grubunuzun çözülebilir olup
olmadığıyla ya da topolojik alanınızın sayılabilir bir tabanı olup olmadığı ile ilgili
değildir. Öyleyse haklı olarak nasıl faydalı olacağını merak edebilirsiniz?
Ayrıntıları görmezden gelmenin avantajı, dikkatinizi asıl nesnelerden aralarındaki
ilişkilere yönlendirmesidir. Doğal olarak, o zaman, kategoriler arasındaki ilişkileri de
sormanız istenir. Bunlara funktör denir. Ama neden orada durdun? Peki ya bu ilişkiler
arasındaki ilişkiler? Bunlara doğal dönüşümler denir. Ve evet, bu soru hiyerarşisini
sürdürüyoruz: “Peki, … arasındaki ilişkiler arasındaki ilişkiler hakkında ne
düşünüyorsunuz?” Bu sonsuzluk kategorilerine yol açar (ve olası bir beyin donmasına).
Kategoriler, funktörler, doğal dönüşümler ve sonsuzluğa uzanan ilişkiler kulağa garip
gelebilir ama bunlar her yerde kendini gösteren bir teori hazinesidir.
Aslında kategori teorisinin çekiciliği büyük ölçüde matematikçi olarak hedefinize
bağlıdır. İlgi çekici kısmının görünüşte alakasız şeyler arasındaki bağlantıları
öğrenmek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu teori; geometri, analiz ya da cebirdeki
belirli bir sorun veya fenomenin yanı sıra, aralarında keşfedilmek için bekleyen temel
ve gizli bağlantılar olması fikrine yoğunlaşır. Sonuç olarak, kategori teorisinin
matematik boyunca yaygınlığı oldukça belirgin hale gelmiştir. Bu nedenle,
matematiksel hedefleriniz ne olursa olsun, kategoriler hakkında biraz bilgi edinmenin
zaman ayırmaya değer olacağını düşünüyorum.
(Bu yazı www.math3ma.com sitesinden alınan yazılardan çevrilmiştir. Çevrilen
metindeki hatalar tamamıyla bana aittir.)

BÜŞRA ATAR
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ŞİFRELEME 2- Doğrusal Şifreleme (Affine Cipher)
Dergimizin Şifreleme(kriptografi) serisinin ikinci bölümünde bir yer değiştirme şifreleme algoritması
olan ve Sezar şifreleme algoritmasıyla beraber en ön plana çıkan ilkel algoritmalardan Doğrusal
Şifreleme algoritmasını inceleyeceğiz.
Yer değiştirme ne ki?
Yer değiştirme tekniğinden biraz bahsedelim. Yer değiştirme tekniğinde Sezar tekniğinden farklı
olarak şifrelenecek mesajın(plain text) belirli bir anahtar sayı ile ötelenmesinden ziyade alfabedeki
her bir harf için bir anahtar harf oluşturulması ve açık mesajın bu anahtar alfabe ile şifrelenmesidir.
Aşağıda bunun bir örneği gösterilmektedir:
Şifrelenecek mesaj: matematik
Anahtar alfabe: m=a , a=b , t=z , e=c , i=r , k=j kabul edelim.
Şifrelenmiş mesaj: abzcabzrj olur.
Bu örnek basit bir yer değiştirme örneğidir. Gördüğünüz gibi seçilen anahtar alfabe tamamen
kaotiktir ve gönderici ve alıcı arasında daha önceden belirlenmiş olması gereklidir. Tüm yer
değiştirme tekniğiyle şifrelenmiş mesajlar daha önceki yazımızda da bahsettiğimiz frekans analizi
yöntemi veya kaba kuvvet(brute force) ile çözülebilir.
Doğrusal Fonksiyonların Gücü
Doğrusal Şifreleme algoritması ise yer değiştirme tekniğinin daha düzenli bir formu denilebilir. Bu
teknikte bir doğrusal fonksiyon kullanılır. Şöyle ki;
Doğrusal fonksiyonlar f(x)=ax+b şeklinde yazılır. “x” burada değişken yani şifrelenecek harf, “y”
şifrelenmiş harf, “a” ve “b” ise katsayılar yani anahtarlardır. Alfabe olarak İngiliz alfabesini ve harfleri
sırasıyla a=1,b=2,c=3 ... şeklinde kabul edelim. Aşağıda doğrusal şifreleme tekniği ile şifrelenmiş bir
mesaj örneği görüyoruz:
Şifrelenecek mesaj: matematik
Anahtar fonksiyon:4x+5 (mod 26) kabul edelim.
Şifrelenmiş mesaj: eıgzeıgox olur.
Bu zamana kadar değindiğimiz tüm şifreleme teknikleri ilkel şifreleme algoritmalarıdır ve kaba kuvvet
ya da frekans analizi ile kolayca çözülebilir. İlkel şifreleme algoritmalarında yapılabilecek en kötü hata
boşluk karakterini kullanmaktır. Boşluk karakteri her sözcükten sonra tekrar edeceği için saldırgan
açısından şifre çok kolay bir hedef olur. Mesajı sözcük sözcük ayırarak kırmak çok daha kolay hale
gelir.
Dikkat edilmesi gereken bir nokta!
“a” katsayısına seçilen değer ile kullanılan alfabedeki harf sayısı aralarında asal olmak zorundadır.
Aksi takdirde modüler aritmetikte tersi olmayacağından şifre geri çözülürken hatalar meydana
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gelecektir. Türk alfabesi kullanılan sistemlerde böyle bir zorunluluk yoktur zira 29 harften
oluştuğundan zaten asal sayıdır ve kendisinden küçük tüm sayılar ile aralarında asaldır.
Dergimizin gelecek sayısında blok şifreleme tekniğini ve bu tekniğe yapılabilecek kasiski saldırı
tekniğini inceleyeceğiz. Yazımızı sonlandırmadan önce sizlere bir egzersiz bırakalım.
Açık mesaj: Matematik kulübü ve voldemath
Anahtar fonksiyon: 5x+8 (mod 30) Türk alfabesi ile şifreleyelim. (Cevap bir sonraki sayımızda
verilecektir.)
Uğur GÜLER
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MATEMATİKSEL KARA
DELİKLER

Kara delikleri şüphesiz hepimiz duymuşuzdur.
Peki ya matematiksel kara delikleri? Bu
yazımızda basitçe Sisyphus, Gardner ve Kaprekar
matematiksel kara deliklerinden bahsedeceğiz.

SİSYPHUS KARA DELİĞİ

Yunan mitolojisi krallarından biri olan
Sisyphus(:sisifos),Zeus tarafından bir yıldırımla çarpılarak
cezalandırılır ve yeraltı dünyasında sonsuza dek büyük bir
kayayı yokuş yukarı yuvarlamaya mahkum edilir. Fakat
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Sisyphus kayayı bir türlü tepeye çıkaramaz; tam tepeye
ulaşacağı anda kaya elinden kayıp aşağı düşer, Sisyphus
da başladığı yere dönüp kayayı tekrar yokuş yukarı
yuvarlamak zorunda kalır. Bu şekilde Sisyphus ’un hayatı
bir döngüye girer, hayatını o taşı tepeye ulaştırmaya
çalışmakla geçirir. Matematik dünyasında da bu döngüye
benzeyen olaylara rastlanılmış ve bunlar üzerine
çalışmalar yapılarak birtakım matematiksel örüntülere
ulaşılmış.
İşte bu şekilde sayıların oluşturmuş olduğu kurallar
sonucunda belirli bir tekrara düşen örüntülere
“matematiksel kara delikler” adı verilmiş.
Şimdi elinize bir kağıt ve bir kalem alın. Kağıdın
üzerine en az 3 basamaklı istediğiniz bir sayıyı yazın.
Örneğin; 548975693 sayısını yazmış olalım. Öncelikle, bu
sayıda kaç tane çift, kaç tane tek rakam olduğunu ve bu
sayıdaki toplam rakam sayısını bulalım. Gördüğünüz gibi
bu sayıda, (4,8,6) olmak üzere 3 tane çift, (5,9,7,3) olmak
üzere 4 tane tek rakam var ve toplamda bu sayımızı
oluşturan rakam sayımız da 9.Yeni elde edeceğimiz
sayımız sırasıyla çift rakam sayısı-tek rakam sayısıtoplam rakam sayısı şeklinde olmalı. O halde yeni
sayımız 349.Aynı işlemleri tekrardan yapalım:
349’da bulunan çift rakamlar: (4) 1 tane,
tek rakamlar: (3,9) 2 tane,
tüm rakamlar: (3,4,9) 3 tane.
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Elde ettiğimiz sayı 123 oldu. Yine yapalım aynı
işlemleri:
123’te bulunan çift rakamlar: (2) 1 tane,
tek rakamlar: (1,3) 2 tane,
tüm rakamlar: (1,2,3) 3 tane.
Gördüğünüz gibi yine 123 sayısını elde ettik.123
sayısına aynı işlemleri sürekli yaptığımızda hep 123’ü
elde ederiz. O halde 123, bu uygulanan kurala göre kara
delik olur. Matematikçiler bu kara deliği “Sisyphus Kara
Deliği” olarak adlandırır.

Burada farkına
varmamız gereken iki
önemli nokta var.
Birincisi 123 kara
deliğine düştük mü
geri çıkamayız yani
kapana kısılmış
oluruz. İkincisi ise bu
kuralı uyguladığımız her sayı, eninde sonunda 123 kara
deliğine düşer. Yani en az 3 basamaklı sayılar bu kurala
göre 123 kara deliğinin içine çekilir.
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GARDNER
KARA DELİĞİ
Martin
Gardner’ı hiç
duydunuz mu?
Kendisi eğlenceli
matematik
alanında
uzmanlaşmış ve matematiksel oyunlarla ünlenmiş bir
matematikçi. Kendi adıyla anılan Gardner kara deliğinden
bahsedelim şimdi de.

Bir sayı seçelim. Mesela 5 olsun.5’i İngilizce yazalım:
five.”Five” kaç harften oluşur? 4.Şimdi 4’ü İngilizce
yazalım: four.”Four” da 4 harfli. Aynı işlemleri devam
ettirdiğimizde 4 sayısında takılı kalacağız. Yani 4 kara
deliğine düşmüş olduk. Bakalım başka sayılarda da aynısı
olacak mı?
Bu sefer 182 sayısını ele alalım. İngilizce yazılışı şu
şekilde olur: “one hundred eighty two”. Toplam 19
harfimiz var.19 ise “nineteen” diye yazılır.
8 harfimiz
oldu; yani “eight”.Şimdi 5 harfimiz kaldı ve yine aynı
işlemleri yaptığımızda 4 kara deliğine düşeriz.

8

Kısacası, bir sayı alıp onu İngilizce yazıyoruz ve sonra
bu yazılışındaki harflerin sayısını hesaplayıp aynı işlemleri
bulduğumuz sayı için gerçekleştiriyoruz ve er ya da geç 4
kara deliğine düşmüş oluyoruz.

KAPREKAR KARA DELİĞİ
D.R Kaprekar, kendi adı ile
anılan Kaprekar sayıları, Kaprekar
sabiti, Kolumbiya sayıları, Harşad sayıları
gibi kavramları matematik literatürüne
katan Hint matematikçidir.1949’da
Kaprekar’ın gözlemlediği -kara delik olarak da
nitelendirebileceğimiz- Kaprekar sabitinden bahsedelim
şimdi de.
Sırasıyla yapmamız gerekenler şu şekilde:
1. Bir tane 4 basamaklı bir sayı alalım; bu sayının
rakamlarından en az bir tanesi farklı olsun.(yani
3333,8888 gibi sayılar olmasın)
2. Bu sayının rakamları ile yazılabilecek en büyük ve
en küçük sayıyı bulup farklarını alalım.
3. Bulduğumuz sonuçla aynı işlemleri tekrar
yapalım.
Sayımız 4875 olsun. Yukarıda yazdıklarımızı sırasıyla
uygulayalım.
•
•

8754-4578=4176
7641-1467=6174
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•
•

7641-1467=6174
7641-1467=6174

Bu şekilde devam ettiğimizde hep 6174’ü elde ederiz.
6174 sayısı Kaprekar
sabiti olarak da
bilinir. Peki neden
6174? Merak
edenleriniz için
neden 6174
olduğunu bulalım.

Elimizde a,b,c,d doğal sayıları olsun ve 9 ≥ a ≥ b ≥ c ≥ d ≥
0 koşulunu sağlasınlar. Buna göre a,b,c,d ile yazılabilecek
en büyük ve en küçük sayı sırasıyla abcd ve dcba’dır. Bu
sayıların farklarına ABCD diyelim. Yani;
ABCD=abcd-dcba
ABCD=999a-999d+90b-90c olur. O zaman şu eşitlikleri
elde ederiz:
D=10+d-a (a>d olduğu için onlar basamağından
10 aldık)
C=10+c-1-b=9+c-b (b>c-1)
B=b-1-c (b>c)
A=a-d
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ABCD sayısı a,b,c,d ile oluşturulan {abcd,dbca,bacd…..}
sayılardan biri olmak zorundadır; yani 4!=24 tane
kombinasyondan bir tanesi. Bunlardan sadece bir
tanesinin 9 ≥ a ≥ b ≥ c ≥ d ≥ 0 eşitsizliğini sağladığını
görürüz.
O kombinasyon ise bdac’dir. Yani
ABCD=bdac olmalıdır. Bu eşitliği kullanarak yukarıdaki
denklemleri yeniden yazarsak;
c=10+d-a
a=9+c-b
d=b-1-c
b=a-d olur. Bu denklem sistemini
çözdüğümüzde ise a=7, b=6, c=4 ve d=1 buluruz. Yani
ABCD=6174 olur.
Sonuç olarak, herhangi bir 4 basamaklı ve tüm
basamakları aynı olmayan bir sayı alıp yukarıda
bahsettiğimiz işlemleri uyguladığımızda eninde sonunda
6174 kara deliğine düşeriz.
Sena ÖZGÜNAY
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DİHEDRAL GRUPLAR
1.GİRİŞ
Bu yazıda, n ≥ 3 için, Dn dihedral grubunu inceleyeceğiz.
Dn dihedral grubu bir katı hareketi(rigid motion) olarak, bileşke işlemi
altında tanımlıdır. Bu çokgenler n=3,4,5 için aşağıda resimlendirilmiştir.
Çizgiler yansıma eksenleridir: yansıma ekseni çokgeni kendine geri
döndürür.
Yansımalara ek olarak ,Dn bazı döndürüler içeriyor; 2π/n radyan,taşıma
merkezi çevresinde çokgeni kendine geri döndürür.

2.Dn ’İN ELEMANLARINI BULMA
Teorem 2.1. Dn dihedral grubunun boyutu 2n.
Bu teoremin ispatı şu şekilde yapılmaktadır: Dn için,bir düzgün n-gen, n
tane döndürü ve n tane yansıma içermektedir. Bir n-gen merkezi
çevresinde n kez döndürülebilir ve kendisine ulaşır(mertebe). Özellikle,
merkezi etrafında 2kπ/n radyan döndürebiliriz,k = 0, 1, 2, 3, ..., n − 1.Bu n
tane döndürü.
Yansıma için ise, yukarıdaki şekilleri inceleyelim. Eğer n=3 veya 5 ise, her
köşeden karşı kenarın orta noktasına bir yansıma çizgisi var ve eğer n=4 ise
köşeler ve orta noktalar arasında çizgiler var.
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Teorem 2.2. Dn ’de n döndürü şu şekilde tanımlıdır :1, r, r2 , r3 , ..., rn−1 , n
r’nin mertebesi.
s bir yansıma olsun, yansıma çizgisini bir köşeden çizelim. Yansıma 2
mertebeye sahip, yani s2 = 1 ve s−1 = s.
Teorem 2.3. Dn ’de n yansıma şu şekilde tanımlıdır :
s, rs, r2 s, r3 s, ..., rn−1 s. rk s bir döndürü değil, çünkü eğer rk s = rl ise,
s = rk−l ’dir, ama s bir döndürü değil.
Teorem 2.4 Dn diheddral grubu 2n eleman içerir. Şu şekilde tanımlanır :
Dn = {1, r, r2 , r3 , ..., rn−1 , s, rs, ..., rn−1 s}
=< s, r|s2 = e, rn = e, srs = rn−1 >
3.DÖNDÜRÜLER VE YANSIMALAR ARASINDA İLİŞKİLER
Biliyoruz ki r ve s değişmiyor. Temel ilişkiler barındırıyorlar.
Teorem 3.1. Dn ’de,
srs−1 = r−1
sağlanır.
İspat. Kısa bir ispatını, rs ’i kullanarak yapabiliriz:
(rs)2 = 1 ⇒ rsrs = 1 ⇒ srs = r−1 , s = s−1 .
Ama biz geometrik yorumunu kullanarak daha uzun bir şekilde
ispatlayacağız.Komşu köşe çiftlerinde, srs−1 ve r−1 ’in aynı değerleri
aldığını göstermemiz yeterli olacaktır.
s bir çokgen’in bir köşesini sabitleyen yansıma olsun.B s tarafından
sabitlenen bir köşe olsun ve onun köşelerini A ve C olarak adlandıralım, A
saat yönünün tersi yönde ve C saat yönünde bulunsun,aşağıda şekillendiği
gibi. r(B) = A, r−1 (B) = C, S(B) = B ve s(A) = C.
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srs−1 ve r−1 ’in B’deki değerlerini yazalım :
(srs−1 )(B)=(srs)(B)=sr(s(B))=sr(B)=s(A)=C ve r−1 (B) = C,
aynı şekilde A’daki değerini hesaplayalım,
(srs−1 )(A)=(srs)(A)=sr(s(A))=sr(C)=s(B)=B ve r−1 (A) = B.
Eğer srs−1 ve r−1 , B’de ve A’da aynı değerleri alıyorsa,tüm çokgen’de aynı
değerleri alır, yani srs−1 = r−1 .

Burdan şu sonucu çıkarabiliriz, eğer srs−1 = r−1 ise, sr = r−1 s, rs = sr−1
sağlanır. her k tam sayısı için,
(3.3)
srk = r−k s, rk s = sr−k
eşitliklerini de tümevarımla gösterebilirsiniz.
Örnek 3.2. D7 ’de, (3.3)’ü kullanarak yazalım,
r3 sr5 sr7 = r3 (sr5 )sr7 = r3 (r−5 s)sr7 = r3 r−5 ssr7 = r−2 = r5
ve
sr4 sr3 sr2 = s(r4 s)r3 (sr2 ) = s(sr−4 )r3 (r−2 s) = ssr−4 r3 r−2 s = r−3 s = r4 s.
Şimdi, (3.3)’ü,Dn ’de, döndürüye ve yansımaya genişletebiliriz: genel olarak
yansımayı şu şekilde yazarız : ri s, yani
(ri s)rj = ri r−j s = r−j ri s = r−j (ri s)
veya,
rj (ri s) = ri rj s = ri sr−j = (ri s)r−j .
314

Şimdi Dn ’in merkezini hesaplayacağız.Bir grubun merkezindeki elemanlar
o grubun her elemanıyla değişebilen elemanlardır.
Teorem 3.3. n ≥ 3 tek tam sayı olduğu zaman, Dn ’in merkezi aşikar. n ≥
3 çift tam sayı olduğu zaman, Dn ’in merkezi şu şekilde tanımlanır:
{1, rn/2 }.
İspat. Dn ’in merkezinde bir yansıma yoktur, yansımalar r ile değişmiyor:
(ri s)r = ri (sr) = ri r−1 s = ri−1 s, r(ri s) = ri+1 s,yani eğer ri s, r ile
değişiyorsa, o zaman ri−1 = ri+1 ⇒ r2 = 1,ama r’nin mertebesi n ≥ 3.
Peki rj döndürüsü Dn ’in merkezinde olabilir mi? 0 ≤ j ≤ n − 1 olsun,
rj s = srj yani rj s = r−j s, o zaman r2j = 1 ve n | 2j. n tek ise, n | j,
rj = 1.Böylece tek n’ler için, sadece 1 olabilir. Yani Dn ’in merkezi: { 1
}’dir.
Eğer n çift ise n | 2 j ⇔ n2 | j ve 0 ≤ j ≤ n − 1 için j=0 ve j = n2 olabilir.
n
Böylece rj = r0 = 1 veya rj = r 2 .Biliyoruz ki 1,Dn ’in merkezinde
n
bulunuyor, şimdi r 2 ’nin merkezde olduğunu göstercez,eğer her döndürü ve
n
yansıma ile değişiyorsa. r 2 döndürüler ile değişiyor, bu aşikar. Şimdi
−n
n
yansımalar ile işleme sokalım. Anahtar nokta:r 2 = r 2 ve rn = 1.
n
n
n
(r 2 , 180◦ döndürü oluyor). O zaman; r 2 (ri s) = r 2 +i ,
−n
n
n
n
n
(ri s)r 2 = ri .r 2 s = ri .r 2 s = ri+ 2 s = r 2 +i s.

Örnek 3.4. D5 aşikar merkeze sahip, D6 ’nın merkezi ise {1, r3 }’dir.
n
Geometrik olarak, r 2 çift n’ler için, 180◦ döndürü, yani teorem 3.3’den
şunu çıkartabiliriz ; bir düzgün n-gen’in aşikar olmayan ve diğer tüm katı
hareketleriyle değişebilen katı hareketi,180◦ döndürüdür.(eğer n çift ise)
4.EŞLENİKLİK
Dn ’de yansımaların geometrik tanımlaması n’e göre değişiyor: tek n için,
yansıma çizgileri, her çizgi köşe ve orta kenari birleştiriyor ancak çift n
için, yansıma çizgilieri iki tipe ayırıyor, karşıt köşeler ve karşıt kenarların
orta noktaları.

415

Şimdi bu geometrik farkları eşlenik sınıflarına ayırcaz.
Teorem 4.1. Dn ’in eşlenik sınıflarını tanımlayalım.
(1)Eğer n tek ise,
I. birim elaman :{ 1 },
II.

n−1
2 ’

nin eşlenik sınfı, 2 boyutlu :{ r∓1 },{ r∓2 },...,{ r∓

n−1
2

},

III. tüm yansımalar : { ri s : 0 ≤ i ≤ n-1 },
(2)Eğer n çift ise,
n

I. iki eşlenik sınıf, 1 boyutlu: { 1 }, { r 2 },
II.

n
2

n

− 1 eşlenik sınıfı, 2 boyutlu :{ r∓1 },{ r∓2 },...,{ r∓( 2 −1) },

III. yansımalar iki ayrı eşlenik sınıfa ayrılır: { r2i s: 0 ≤ i ≤
{ r2i+1 s: 0 ≤ i ≤ n2 − 1 }.

n
2

− 1 } ve

Açıklayacak olursak, her döndürü tersine eşlenir, birim ve(eğer n
n
çiftse)180◦ döndürü r 2 hariç.Ayrıca, tüm yansımalar tek n içi eşlenir,fakat
çift n için iki ayrı eşlenik sınıfı var. Şekil 2’yi inceleyecek olursak, çift n
için, yansımalar 2 ayrı sınıfa ayrılıyor. Belirli çizgi karşıt köşeleri
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bağlar(r(cif t) s) ve belirli çizgi karşıt kenarların orta noktalarını
bağlar(r(tek) s).
(ispat okura bırakılmıştır.)
KAYNAKÇA:
(1)https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/dihedral.pdf
(yazı kaynakça’da belirtilen kaynaktan alınmıştır.)
ALPER KALLE.
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MATHARRY
Bir zamanlar Godric Gryffindor'a ait olan
ama artık Hogwarts'da ilk günleri olan
öğrencileri, Hogwarts binalarına ayıran
büyülü şapka, Seçmen Şapka! Kendisi hem
yeni öğrencileri dört Hogwarts binasından (Hufflepuff, Slytherin, Ravenclaw ve Gryffindor)
birine ayırır, hem de ihtiyacı olan öğrencilere yardım eder. Kısaca binaların özelliklerinden
bahsedelim; Hufflepuff denince akla ilk gelen adalettir. Hufflepuff'lar çok sadık ve
güvenilirlerdir. Benim de en yakın arkadaşım bir Hufflepuff, çok şanslıyım! Slytherin ise çok
disiplinli ve mantıklı bir o kadar da hırslı öğrencilere sahiptir. Malfoy severleri buraya alalım,
müdürleri ise Severus Snape... Daha sonra Ravenlcaw en zeki cadı ve büyücülerin yaşadığı
bina. Kendilerine has oldukları söylenir... Ve Gryffindor, sitenin yalancısıyım, aynen şöyle
yazmışlar; "Burası Hogwarts'ın en iyi binasıdır. En
cesur ve en yürekli büyücüler buradan çıkar tıpkı
Dumbledore gibi!". Bende bizim muhteşem
üçlümüz gibi 1/4 olasılıkla bir Hogwarts binasına
yerleştim; Gryffindor! Sizde bu testi yapmak
isterseniz linki sizin için bırakıyorum sayfanın en
alt kısmına, bu test original Wizarding World
tarafından yapılıyor yani hangi binadansanız oraya aitsinizdir. Beklediğiniz bir bina çıkmazsa
soruları birde şöyle cevaplayayım yahu, demeyiniz... Hangi binaya seçilirseniz seçilin,
hoşgeldiniz! Şimdi gelelim biz Harry-Ron-Hermione üçlüsünün olasılıklarına: Bildiğiniz
gibi, filmde ve kitaplarda da olduğu gibi 64 ihtimalden bir tanesi (GGG) gerçekleşiyor!
Harry, Ron ve Hermione üçü birden Gryffindor'a seçiliyor Seçmen Şapka tarafından! Yazar,
JK Rowling'e de en az ihtimalle 64 senaryo çıkıyor bu sayede...

İlayda Serbes
Hogwarts evinizi bulun: https://my.pottermore.com/sorting?utm_source=NextStep&utm_medium=Pottermore&utm_campaign=Experience
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OPTİMAL DURAKLAMA PROBLEMİ
Yıllardır yaşamakta olduğunuz evden, şehirden artık taşınma
vaktinizin geldiğini hayal edin. Öncelikli olarak yapacağınız şey
taşınacağınız bölgedeki ev ilanlarını incelemek olurdu sanırım.
Yaşam standartlarınıza, zevklerinize ve bütçenize uygun
sayılabilecek ilk ev ilanını bulduğunuzda hemen ilan sahibiyle
iletişime geçip o evi satın alır mıydınız? Yoksa bulduğunuz evden
genel olarak daha iyi bir eve rastlama ihtimalinize karşın biraz daha
araştırma yapmaya devam eder miydiniz? Büyük olasılıkla
bulduğunuz ilk evi satın almaz, elinizde en azından birkaç seçenek
bulundurmak için bir süre ilanları incelerdiniz. Ama dikkat edin!
Yeni evinize bir an önce taşınmanız gerekiyor. Öte yandan, siz en iyi
evi bulmak için vakit harcarken, elinizdeki en uygun ev ilanına
başkaları talip olabilir ve elinizdeki fırsatı da kaçırabilirsiniz.
Zamanınız kısıtlı, günlerce araştırma yapamazsınız ve rastgele bir
evi de satın alamazsınız. Şartlarınıza uygun bir ev bulmanız
gerekiyor. Peki ne zaman araştırmayı bırakıp bir evi satın
alacaksınız?
Hadi gelin şimdi de farklı bir senaryo düşünelim. Bir şirkette
yöneticilik pozisyonunda çalışıyorsunuz, sekreteriniz aniden işten
çıkma kararı aldı
ve acilen kendinize
bir sekreter
bulmanız gerekiyor.
İş ilanlarını
verdikten sonra
yaklaşık olarak 100
kişinin dönüş
yaptığını
varsayalım.
Önünüzde
incelemeniz gereken yüz öz geçmiş, görüşmeniz gereken yüz kişi var
ve şüphesiz siz de bu sekreter adayları arasından en iyi kişiyi bulmak
istiyorsunuz. Görüşme sonunda sekreter adayının işe alınıp
alınmadığını anlık olarak bildirmeniz gerekmekte ve işe kabul
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etmediğiniz bir adayı daha sonra çağırma gibi bir şansınız da yok. Bir
görüşmenin 20 dakikada tamamlandığını düşünsek bile yüz kişi için
ayırmanız gerek vakit hemen hemen 30 saat. Unutmamak gerekir ki
şirket için yapmanız gereken birçok iş var, iş görüşmelerine bu kadar
zaman harcayamazsınız. Öyleyse en iyi sekreteri en kısa zamanda
nasıl bulup işe kabul edeceksiniz?
Bir akşamüstü arabanıza bindiğinizi ve sinemaya gitmek için yola
çıktığınızı düşünün. Sinema salonuna 300 metre kala bir park yeri
bulduğunuzda aracınızı park eder misiniz yoksa risk alıp salona daha
yakın bir park yeri mi ararsınız? Doğal olarak salona yaklaştıkça boş
park yeri bulma şansınız da azalacak. O zaman aracı ne zaman
bırakıp sinema salonuna yürüyeceksiniz?
Bu gibi örnekler sadece üç taneyle sınırlı değil: hırsızlar, satıcılar,
sevgililer vb. kişiler için de çeşitleri bulunmakta ama hepsinin ortak
bir noktası var. Hiçbir durumda sınırsız kaynak ve zamana sahip
değiliz. İnsanların yardım çığlıkları attığı bu durum, aslında
matematikçilerin “optimal duraklama” adını verdiği bir problemdir.
Üstelik cevabı olan bir problem: Yüzde 37.
Optimal duraklama problemlerinin bir diğer çeşidi de “En iyi
tuvaleti seçme” durumudur. Devasa bir konser alanında yüz adet
tuvalet olduğunu düşünün. Yüz tuvalete tek tek bakacak zamanımız
olmadığı konusunda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Tuvaletlere
tek tek bakarken en temizini en optimal zamanda bulma ihtimalimiz
nedir? Gelin bu olasılık hesabını bu örnek üzerinden yapmaya
çalışalım.
Öncelikle elimizde bulunan tuvaletleri 0’dan N’ e olacak şekilde
numaralandıralım. (Bu durumda konser alanında N+1 adet tuvalet
bulunduğunu varsaymaktayız.)

20

En temiz tuvaleti başarıyla bulma olasılığımıza da 𝒑(𝑲) diyelim.
Burada K ne zamana
kadar araştırma
yapacağımızı temsil
etmektedir. K numaralı
tuvalete kadar
durmaksızın tüm
seçenekleri reddedip,
bu duraklama
noktasından sonra en
iyi tuvaleti seçeceğiz.
Öyleyse olasılık fonksiyonumuz aşağıdaki şekilde olacaktır.

𝜮 (𝒑(ℎ𝑒𝑟ℎ𝑎𝑛𝑔𝑖 𝑛 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑙𝑚𝑎)
× 𝒑(𝑣𝑒𝑟𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑛 𝑛𝑜𝑘𝑡𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒ç𝑖𝑙𝑚𝑖ş 𝑜𝑙𝑚𝑎))

Bu olasılık problemini 2 ayrı durumun toplamı şeklinde olacaktır.
i)

İlk önce K numaralı tuvalete kadar olan en iyiyi bulma
olasılığımızı hesaplayalım. K elimizdeki N tuvaletten
herhangi biri olabilir. Bu problemi de birden fazla tuvalet
için incelediğimizden, en iyi tuvaletin ilk K tuvalet arasından
biri olma olasılığı (1/N)’dir. İlk K tuvaletin arasında bulunan
en iyi tuvaletin seçilme olasılığı ise K’ya kadar olan tüm
tuvaletleri iyi kötü ayırt etmeksizin reddedeceğimizden
dolayı 0 olur.
Dolayısıyla ilk K numaralı tuvalete kadar olan kısım için en
iyiyi bulma olasılığımız

şeklindedir.
ii)

1
1
× 0 + ⋯+ × 0 = 0
𝑁
𝑁

Şimdi de en iyi tuvaletin K’dan sonra olma ihtimaline
bakalım. En iyi tuvaletin K’dan sonrakilerden biri olma
olasılığı da yine 1/N’dir. En iyi tuvalet K+1 ise, ilk K

21

tuvaletin hiçbirini seçmeyeceğimizden, K+1’i seçme
olasılığımız %100dür. En iyi tuvalet K+2 ise onu seçme
olasılığımız K/K+1 olmaktadır. En iyi tuvalet sonuncusuysa
da seçilme olasılığı K/N-1’dir. Yani K’dan sonraki tuvaletler
için en iyi tuvaletin seçilme olasılığı şu şekildedir:
1

1

𝐾

1

𝐾

1

𝐾

(𝑁 × 1) + (𝑁 × 𝐾+1) + (𝑁 × 𝐾+2) + ⋯ + (𝑁 × 𝑁−1)
𝐾 1
1
1
1
= ( +
+
+ ⋯+
)
𝑁 𝐾 𝐾+1 𝐾+2
𝑁−1
İki durum için hesapladığımız olasılıkların toplamı bize

𝐾 1
1
1
1
( +
+
+ ⋯+
)
𝑁 𝐾 𝐾+1 𝐾+2
𝑁−1
toplamını verecektir.
Parantez içindeki ifadenin hikayesini de anlatmak isterdim ancak
kendisi başlı başına bir yazıya konu olabilecek türden malesef.
Harmonik serilerin yaklaştığı değeri hesaplamak için şu yöntemi
kullanır matematikçiler :
𝑁

∫
𝐾

1
𝑑𝑥
𝑥

𝑁

Bu integral ise bize ln( ) sonucunu veriyor. Öyleyse en iyi tuvaleti
𝐾

seçme olasılığımızın geldiği yeni noktaya 𝑃̃(𝐾) dersek,
𝐾
𝑁
𝑃̃(𝐾 ) = 𝑁 ln(𝐾 ) olur.
𝑲
𝑵

= 𝒙 olarak aldığımızda ise,
1
𝑃̃(𝑥 ) = 𝑥 ln (𝑥) = −𝑥𝑙𝑛𝑥

eşitliğini elde ederiz.

22

P(K)

Şimdi tüm bu hesapları geride bırakıp asıl problemimize dönelim.
Problemdeki kuralları göz ardı edip düşünecek olursak en iyi tuvaleti
ilk deneyişimizde bulmak son derece düşük bir ihtimaldir. İkinci
seçeneğin en iyi tuvalet olma ihtimali ise hala çok düşük ama
ilkinden daha yüksek bir ihtimaldir. Bu şekilde ilerlediğimizde belirli
bir optimal noktaya ulaşana kadar en iyi tuvaleti bulma ihtimalimiz
artar ancak o noktadan sonra en iyiyi bulma ihtimalimiz azalmaya
başlar. Sona yaklaştıkça en iyi tuvaleti geçmiş olma ihtimalimiz de
artacağından, en iyiyi bulma şansımız azalır. Bu durum ortaya şöyle
bir grafik çıkarıyor:

K

Bu grafiğin artan durumdan azalan duruma geçtiği an aynı
zamanda bizim optimal olarak durmamız gereken yeri de gösteriyor.
Matematikte fonksiyon grafikleri analiz edilirken bu gibi noktalara
‘kritik nokta’ adı veriliyor ve bu noktayı bulmak için kolay bir yöntem
de geliştirilmiş. Eğer fonksiyonumuzun birinci türevini sıfıra
eşitlersek bu noktanın neye karşılık geldiğini de bulabiliriz. O zaman,

𝑃̃′(𝑥 ) = −𝑙𝑛𝑥 − 1 = 0
ise

𝑙𝑛𝑥 = −1 ve 𝑥 = 𝑒 −1 = 0,3678 olarak bulunur.

0,3678 sayısı da yaklaşık olarak %37’ye denk geliyor. İşte durmamız
gereken nokta bu! En başta K olarak belirttiğimiz duraklama
noktamız elimizdeki seçeneklerin %37’si kadarmış. Yani eğer
gittiğiniz konser alanında 100 tuvalet varsa ilk 37 tuvalete bakıp,
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hepsini reddedip, sonrasında ilk 37 tuvaletin hepsinden daha iyi olan
ilk tuvaleti seçmeniz gerekmektedir.
Peki ama bu sonuç bize asıl problemimizi hala vermedi. Biz en iyi
tuvaleti bulabilme olasılığımızı hesaplıyorduk. Hatırlarsanız 𝑥
demiştik. Eğer

𝐾

𝑥 = 𝑒 −1 = 𝑁

𝐾

=𝑁

olarak alırsak olasılık

fonksiyonumuz şu hale dönecektir:
1
1
𝑃̃(𝐾 ) = 𝑒 ln(𝑒) = 𝑒

İşte problemin en sevimli kısmına geldik. En iyi seçeneği bulmak
için elimizdekilerin %37sine bakıp sonrasında bu %37’den daha iyi
olanı seçmemiz gerekiyordu şimdiyse şunu da söyleyebiliyoruz: Böyle
bir yol izlediğimizde en iyiyi bulma şansımız da %37.
Problemi başarıyla çözüme kavuşturduk. Eğer bir gün işyerinizde
sekreter almanız gerekirse veya taşınacağınız yeni bir ev için ilanları
inceliyorsanız, optimal duraklama problemini kullanarak en kısa
sürede en iyi seçeneği bulma olasılığınızı %37’ye çıkarabilirsiniz.
Ama elbette bu çözüm yolu, tüm şartlar sağlansa bile, her zaman
size en iyiyi bulmanıza yardım etmeyebilir. Eğer siz de Carnegie
Mellon Üniversite’sinde profesör olan Michael Trick gibi bu problemi
daha az mantığın işlediği bir evrende ‘aşk hayatında’ kullanmayı
denerseniz, tahmini olarak flört edeceğiniz insan sayısının %37’siyle
edilen flörtten sonra gelen en iyi adaya evlenme teklifi ettiğinizde, en
optimal eş adayı sandığınız kişi tarafından reddedilebilirsiniz. Ev
sahibine parayı götürdüğünüzde veya iş için başvuran sekreter
adayını işe kabul ettiğinizde sizi reddetmeyeceklerdir ama bu her
yerde böyle değildir. Siz siz olun matematiği aşk hayatınızda çok
fazla kullanmamaya çalışın.
Matematikle kalın..!

Oğuz AYDIN
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Rn İZOMETRİSİ
1.GİRİŞ
h:Rn → Rn ,Rn izometrisi olsun,bu fonksiyon vektörler arasındaki mesafeyi
korur
: ||h(v)−h(w)||= ||v−w|| Rn deki tüm v ve w ‘ler için, ||(x1 , . . . . . . .xn )|| =
q
(x21 + .... + x2n ).

Örnek 1.1 :Özdeşlik dönüşümü : tüm v ∈ Rn için id(v) = v.
Örnek 1.2:Negatif:−id(v) = −v tüm v ∈ Rn
Örnek 1.3: Çeviri: u ∈ Rn sabitleyelim, tu(v) = v + u olsun. Kolayca
||tu(v) − tu(w)|| = ||v − w|| şeklinde yazabiliriz.
R2 ’de bir çizgi boyunca, bir döndürünün, ötelemenin ve yansımasının
etkileri aşağıda resimlendirilmiştir.

Rn ’in iki izometrisinin bileşkesi de bir izometridir ve eğer bir izometri
tersinir ise, tersi de bir izometridir. Yukarıda gösterilen üç tür
izometri(öteleme, döndürmeler, yansımalar)’nin de terslenebilir olduğu
açıktır. Rn ’in genel izometrisi tersinirdir, bunu göstermeye çalışacağız.
Bölüm 2’de, Rn ‘deki izometriler, ve iç çarpım arasındaki yakın ilişki gösterilecektir.
2.İZOMETRİLER, İÇ ÇARPIMLAR VE DOĞRUSALLIK
Teorem 2. 1: Her Rn izometrisini tek olarak t ◦ k şeklinde yazabiliriz.
t bir ötelemedir, k orijini sabitleyen bir izometridir.
İspat : h : Rn → Rn ,Rn bir izometri olsun. h = t ◦ k ise tw bir vektör
tarafından çevrilir, w ve k, 0’ı sabitleyen bir izometridir, o zaman Rn ’deki
bütün v için h(v) = tw (k(v)) = k(v)+w olur. v=0 için w=h(0) olur, böylece
w, h ile belirlenir. Sonra k(v) = h(v) − w = h(v) − h(0) böylece k, h ile
1
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belirlenir. Bunu çevirirsek, eğer t(v) = v + h(0)ve k(v) = h(v) − h(0), o
zaman t bir çeviridir, k 0’ı sabitleyen bir izometri, ve h(v) = k(v) + h(0) =
tw ◦ k, w = h(0).
Teorem 2. 2: h : Rn → Rn ,Rn bir fonksiyon olsun, aşağıdakiler denktir:
(1)h, bir izometridir ve h(0)=0. (2)h iç çarpımı korur: h(v).h(w) = v.w tüm
v, w ∈ Rn .
İspat: Uzunluk ve iç çarpım arasındaki bağlantı formülüdür ||v||2 = v.v .
Diyelim ki h yeterlidir(1).Daha sonra Rn deki v ve w vektörleri için
(2.1) ||h(v) − h(w)|| = ||v − w||
Özel bir durum olarak, (2.1) de w=0 olduğunda, ||h(v)|| = ||v|| tüm v ∈ Rn
için.
İkisininde kareleri (2.1) de , iç çarpım cinsinde yazarsak
(h(v) − h(w)).(h(v) − h(w)) = (v − w).(v − w)
elde ederiz.
Çarpma yapılarak, (2.2) h(v).h(v)−2h(v)h(w)+h(w)h(w) = v.v−2v.w+w.w
(2.2)’ nin solundaki ilk terim ||h(v)||2 = ||v||2 = v.v ve
(2.2) ‘nin sol tarafı ||h(w)||2 = ||w|| = w.w’ye
eşittir.Her iki tarafta eşit şartların iptal edilmesiyle
(2.2) nin −2h(v).h(w) = −2v.w, yani h(v).h(w) = v.w elde ederiz.
Şimdi h’nin (2)’ yi tahmin ettiğini varsayın .
(2.3) h(v).h(w) = v.w
Rn ‘deki tüm v ve w’ ler için.Bu nedenle,
||h(v) − h(w)||2 = (h(v) − h(w)).(h(v) − h(w))
= h(v).h(v) − 2h(v).h(w) + h(w).h(w)
= v.v − 2v.w + w.w(2.3)ile
= (v − w).(v–w)
= ||v − w||2, Dolayısıyla ||h(v) − h(w)|| = ||v − w|| elde ederiz.Böylece h bir
izometridir.v = w = 0 için (2.3) de, ||h(0)||2 = 0 dır, dolayısıyla h(0) = 0
dır.
Sonuç2.3: Sadece, 0’ı sabitleyen Rn ’in tek izometrisi ve standart tabanı
özdeştir.
İspat: h : Rn 7−→ Rn ,Rn bir izometri olsun,şunu sağlayan; h(0) = 0, h(e1 ) =
e1 , . . . . . . . . . .., h(en) = en . Teorem 2.2’den dolayı , h(v).h(w) = v.w Rn ‘deki
tüm v ve w’ ler için. v ∈ Rn sabitleyin ve standart taban vektörleri e1 , ..., en
üzerinde çalışın.Dolayısıyla, h(v).h(ei ) = v.ei olduğunu görürüz. h her ei ‘yi
sabitlediğinde h(v).ei = v.ei elde ederiz. v = c1 e1 + ... + cn en yazdığımızda,
h(v).ei = ci sağlanır
, tüm i’ler için, dolayısıyla da h(v) = c1 e1 + ... + cn en = v‘dir. v rastgele
olduğundan, h Rn ‘deki özdeşliktir.
Theorem 2.4 h : Rn → Rn ,Rn bir fonksiyon için, aşağıdakiler eşdeğerdir:
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(1) h, bir izometridir ve h(0)=0,
(2) h doğrusaldır ve A matrisi tüm v ∈ Rn için h(v) = A.volur. AAT = In
dir.
Not2.5: Sonlu boyutlu vektör uzaylarında 0’ı sabitleyen izometrilerin doğrusallığı
A’dır.(Teorem 2. 4).
Sonuç2.6: Rn ’ nin izometrileri terslenebilirdir, bir izometrinin tersi izometridir
ve Rn ’de iki izometri 0’da aynı değerlere sahip ve herhangi bir Rn tabanı
eşittir. Bu, özel bir durum olarak ikinci bir sonuç2.3 kanıtı verir.
İspat: h : Rn → Rn bir izometri olsun. Teorem 2.1 e göre, h = k + h(0)
ki burada k bir 0’ı sabitleyen Rn izometrisidir.Teorem2.4 bize, A’nın tersinir
bir matris olduğunu söyler, k(v) = A.v tüm v ∈ Rn için, dolayısıyla
h(v) = A.v + h(0)
elde ederiz. h−1 (v) = A−1 (v − h(0)) dır.Özellikle, h örtendir. İzometri
koşulu ||h(v) − h(w)||=||v − w||, Rn ‘deki tüm v ve w’ ler için ||v − w|| =
||h−1 (v)−h−1 (w)|| tüm v ve w’ ler için Rn deki izometri durumundah−1 (v) ve
h−1 (w)’deki v ve w nin yer değiştirmesiyle sağlar.h−1 , Rn ‘de bir izometridir.
Eğer h1 ve h2 , Rn izometrileri olmaları durumunda 0’a eşit ve daha sonra
fonksiyon k1 (v) = h1 (v) − h1 (0) ve k2 (v) = h2 (v) − h2 (0) doğrusaldır ve
Rn ‘de k1 = k2 doğrusallığı ile bu tabanda aynıdır. Yani, Rn deki tüm v’ler
için h1 (v) − h1 (0) = h2 (v) − h2 (0) dır.h1 (0) = h2 (0) olduğundan h1 = h2
olur.
KAYNAKÇA:
(1.) https://kconrad.math.uconn.edu/blurbs/grouptheory/isometryRn.pdf
(Bu yazı kaynakça’da belirtilen kaynaktan alınmıştır.)
MERVE YAZICI
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ŞEYLER ŞEY OLALI
Merhaba, bu yazıda güzel bir ispat yapacağız. Aslında tam bir ispat
değil. Daha çok nasıl yapıldığını, nelerin kullanıldığını söyleyeceğim. Bir
çocuğun her tarafı üç renkle boyalı bir köşke girip çıkmasını sayacağız.
Umarım asla kilitli kalmaz. Başlığın neden böyle olduğunu ise yazının sonunda anlayacağız.
Öncelikle, bu ispat matematikte önemli bir yer tutuyor. Çünkü bu ispat ”topoloji” ve ”kombinatorik”in birleşimindedir. Yani ”kombinatorik
topoloji” dediğimiz alanda güzel ve zekice bir örnektir. Şimdi bu tırnak
içindeki kavramları kısaca açıklayacağım.
TOPOLOJİ
Herkesin anlaması için burada topolojinin tanımını vermeyeceğim ama
anlaşılması için elimden geleni yapacağım. Önce biraz tarihinden bahsedeyim.
19.yy’dan önce geometrideki cisimleri yerleriyle, yüzleriyle, iki cismin arasındaki
ilişkileriyle vs. inceliyorduk. Ancak genelde cisimler katı gibiydi. Yani bir
küp bir kutu gibiydi. Ancak 19.yy’dan sonra matematikçiler biraz daha esnek olmanın yollarını aradılar. Daha önce topoloji Euler’in sorduğu Königsberg
Köprüsü Sorusu gibi şeylerle ilgileniyordu. Topoloji adı, Gauss’un asistanı
olan Johann Listing tarafından verilmiştir. Topoloji, Topos ve logos kelimelerinin birleşiminden oluşur. Topos, Yunancada yüzey, logos ise bilim
anlamına gelir. Ancak bazen ”Esnek Geometri” de denir. Bunu derken
şunu kastediyoruz: belki bir kare, köşeleri yontularak bir çembere benzetilebilirdi. Burada hemen akla şu geliyor: karenin kenarları, kenar uzunlukları, açıları ne olacak? İşte topoloji bu uzunluklarla ilgilenmiyor. Daha
çok kare ile çember arasındaki ilişkiyle ilgileniyor. Bu ilişkiyi şöyle kurabiliriz: karenin bir köşesinden başlayarak noktaları çemberin üzerindeki
noktalara gönderelim. Ancak kareden bir noktayı çemberdeki bir noktaya
gönderirken, karedeki o noktadan sonraki noktayı da çemberdeki o noktadan
sonraki noktaya göndermeliyiz. Yani sürekli olmalı. Noktaları istedğimiz
her yere gönderemeyiz. Tabi bu noktaları sadece ve sadece bir noktaya
göndermeliyiz. Bunun tam tersini de düşünmeliyiz. Çemberden aldığımız
noktaları kareye göndermeliyiz yine aynı şekilde. İşte böyle bir eşleşme
sonucu kare ile çember ”topolojik” olarak aynı şey deriz.

1
28

İşte topoloji böyle şeylerle ilgilenir. Bu eşleşmede cismi kesmek, bölmek,
delmek gibi şeylere izin yoktur. İki cisim birbirleriyle aralarında birebir,
örten, sürekli ve tersi de sürekli bir ilişki kuruyorsa bunlara aynı deriz. Aynı
derken eşit demek istemiyoruz. Daha çok denk demek istiyoruz. Ancak
”denk” kavramı matematikte başka kavramlara denk olduğundan aynı demek daha hoş olur.
KOMBİNATORİK
Çok eski zamanlardan beri insan, sahip olduğu şeylerin özelliklerini bilmek
ister. Bu özellikler içinde nitel özellikler olduğu gibi nicel özellikler de
var. Örneğin Mezopotamya’da yaşayan bir Sümerli için koyunlarının sayısını
bilmek onun için önemlidir. Bu koyunlar, tarla büyüklüğü üzerinden alınan
vergiler, asker sayısı, kale duvarlarının büyüklüğü de kral için önemliydi. Bu
gibi sorular, sayma sistemleri üzerinde insanları uzun uzun düşünmeye sevk
ediyordu. Zaman ilerledikçe insanlar, kemiklere çentik atmaktan ziyade sayı
sistemleri oluşturmaya başladı. Yazının icat edilmesiyle bu sayı sistemleri
daha kolay ifade edilebilir oldu. Basamaklı sayma sistemleri oluşturuldu.
Bugün kullandığımız onluk sistem bunlardan biridir. Sayma çok eskilerden beri olmasına rağmen kombinatoriğin asıl gelişimi 20.yy’ı bulmuştur.
İlgilendiği konular genellikle sonlu durumlardır. Sonlu tane nesneyi kaç
farklı şekilde dizeriz, sıralarız gibi sorular kombinatoriğin basit sorularıdır.
Bunun yanında ucu algoritmalara, kodlamaya ya da diğer konuların (topoloji
gibi) sayma ile ilgili olan kısımlarına dokunur. Bakmak isteyenler için Çizge
Teorisi zevkli alanlarından biridir. Yukarıda bahsettiğimiz Königsberg Köprüsü
sorusuna bir de bu açıdan bakabilirsiniz. Daha genel olarak belli kriterler
verildiğinde bir yapının oluşup oluşmayacağı, bu yapının kaç farklı şekilde
kurulabileceği ve en iyi yapının kurulup kurulamayacağıyla da ilgilenir.
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Umarım bu iki kocaman alanla ilgili yeterli önseziyi verebilmişimdir.
Bunları kendiniz araştırarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Birazdan Brouwer teoremini anlamaya girişeceğiz. Tabi önce teoremi
vermemiz gerekir. Kollarımızı sıvayıp, bir çay, bir kahve alarak bu çok
ciddi görünen ama bir o kadar da tatlı olan, ucu gerçek dünyaya dokunan
Brouwer Sabit Nokta teoremini anlamaya hazırlanalım. Sabit nokta derken
neyi kastediyoruz? Yerdeki bir nokta mı? Hiç hareket etmeyen bir nokta
mı? Yoksa belli bir süreç sonra tekrar eski yerine gelen bir nokta mı? Kullandığınız anlama bağlı olarak bu üç soru da doğru sorulardır. Biz üçüncü
sorunun cevabıyla ilgileneceğiz. Yani belli bir süreç veya hareket sonrası
tekrar eski yerine dönen noktalara bakacağız. Başka sabit noktalar da var.
Örnek vermek gerekirse, sayıların ingilizcesini düşünelim. Bir sayı alalım
mesela 7 yani seven. Seven, 6 harfli. 6 ise six demek. Six, 3 harfli. 3, three
demek. Three ise 5 harfli. 5, five demek. Five 4 harfli. 4 four demek. Four
4 harfli. 4 four demek. Yani bir döngüye girdik. İngilizcede her pozitif sayı
için bunu deneyebilirsiniz. Sonuç hep 4 olacaktır. O zaman 4 sabit nokta
oluyor. Daha fazlası için Vsauce adlı youtube kanalının Fixed Points adlı
videosunu izleyebilirsiniz. Kendi problemimize dönelim. Bir hareket sonrası
yani yer değiştirme sonrası eski yerine dönen noktalara bakacağız demiştik.
Şimdi şöyle düşünelim; bir disk alalım. Sanki sıvıymış gibi karıştırdığımızı
düşünelim. Brouwer teoremi bize diyecek ki, bu karıştırma sonra en az
bir nokta eski yerine geri dönecektir. Yani kahvenizi asla tam anlamıyla
karıştıramazsınız.
Teorem. D2 ’den D2 ’ye giden bütün sürekli f fonksiyonlarının sabit bir noktası vardır. O da f (x) = x noktasıdır.
D2 ile kastettiğimiz şey yarıçapı 1 birim olan daire yani deliği olmayan
bir cd. Sürekli fonksiyon ise en kaba tabiriyle grafiğini elimiz kaldırmadan
çizebildiğimiz fonksiyon. Yukarıda söylediğimiz her şeyi bu teorem söylüyor
30

bize. Bu teorem aslında şunları da söylüyor; iki tane üzerlerinde aynı
şeyler olan A4 kağıdını alın ve birini kırıştırıp diğerinin üzerine koyun.
Kırışmış kağıtta öyle bir nokta var ki kırışmamış haliyle aynı yerde. Yani
kırışmış kağıttaki her noktayı kırışmamış olandaki yeriyle eşleyen çubuklar
geçirirseniz bir çubuk kağıda dik olacaktır. Eğer iki kağıt kullanmak istemiyorsanız, bir İstanbul haritası bulun ve yere paralel bir şekilde elinizde tutun.
Öyle bir nokta var ki o haritada sizin tam bulunduğunuz yeri gösteriyor.
Yani yine çubuk geçirirseniz bir çubuk yere dik saplanacaktır. Zaten duraklardaki, parklardaki ”Buradasınız” işareti budur.
Bize lazım olan şey aslında üçgenler. Bu teoremin ispatında üçgenler
çok işe yarıyor. Nasıl mı? O halde Sperner teoremine bakalım.
Herhangi bir üçgen çizin. Bu üçgenin köşelerini istediğiniz üç renge
boyayın. Mesela kırmızı, mavi, yeşil. Şimdi yapmamız gereken şey üçgenin
içini daha küçük üçgenlere ayırmak. Ama bir kuralımız var o da şu; küçük
üçgenelerin köşeleri başka küçük üçgenlerin kenarlarında olmayacak. Yani
içerideki bir üçgenin köşesi başka bir üçgenin köşesinde olacak. Sadece en
dıştaki üçgenin kenarlarına değebilir köşeleri. Eğer üçgeni çizip, içini de
böldüysek biraz daha boyayabiliriz. Onu da şöyle yapıyoruz. Önce büyük
üçgenin kenarlarındaki küçük üçgenlerin köşelerinin değdiği yerleri, o kenardaki iki renk cinsinden istediğimiz gibi boyayalım. Örneğin kırmızı ve
yeşil köşe arasındaki kenarı kırmızı ve yeşille vs. Daha sonra içerideki küçük
üçgenlerin köşelerini istediğiniz gibi boyayın. Hiçbir kural yok.

Bu kurallara göre boyanmış küçük üçgenlerden en az birinin köşeleri
kırmızı, yeşil ve mavidir. Sperner teoremi bize bunu söylüyor.
Peki nasıl olur da Brouwer teoremi ile Sperner teoremi arasında bir bağ
olabilir? İlk bakışta o kadar alakasız görünüyorlar ki inanmak zor. Belki de
sizi kandırıyorum. Bakalım sizi ikna edebilecek miyim?
İkisi arasındaki bağ, Brouwer teoreminin ispatının Sperner teoremi yardımıyla
yapılmasıdır. Biraz göz atalım. Bütün detayları vermem mümkün değil burada ama merak edenler Matematik Dünyası dergisinin 2013−1 sayısını veya
Kitap’tan Deliller − Aigner, Ziegler kitabını inceleyebilirler.
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Yukarıdaki kurallara göre üçgenimizi oluşturup boyadığımızı düşünelim.
Bu üçgeni bir köşk gibi düşünelim. İçerisindeki üçgenler ise odalar olsun.
Çok renkli, dışarıdan bir palyaçonun köşkü gibi duran bu yerin kapısına bir
gün bir çocuk gelir. İçeriyi merak eder. Sorgulamaksızın bu rengarenk eve
girmek ister. Ama bir şeyi unutur; acaba çıkabilecek midir?
Küçük çocuk mavi ile yeşil köşelerin arasında bir anahtar bulur ve hemen
önündeki kapıyı açar. Bu kapıya MY kapısı diyelim. Kapı hemen ardından
kapanır. Telaşa düşen çocuk kapıyı tekrar açmaya çalışır ancak anahtar
artık işe yaramaz. Köşkün bir ruhu vardır. Birden farkeder ki odada
bir anahtar daha vardır. Ancak bu anahtarların bir kuralı vardır. MY
kapısından girdiyse bu anahtar bir sonraki MY kapısını açabilir sadece.(KY
ve KM kapıları için de geçerlidir bu.) Eğer çocuğun şansı varsa girdiği odada
bir tane daha MY kapısı vardır. Eğer MY kapısı yoksa o üçgenin köşeleri
mutlaka kırmızı, mavi, yeşildir. Yani çocuğumuz kilitli kaldı. Ki burada
teoreme uymuş oluyoruz. Ola ki bir MY kapısı daha varsa çocuk kapıyı açar
ve diğer odaya geçer. Ardından yine kapı kapanır ve bir anahtar daha bulur
ve süreç aynen böyle işler. Ta ki çıkana kadar ya da MYK odasına girene
kadar. Çocuk bir şekilde dışarı çıktığında farkeder ki dışarıda tek bir kenarda
tek sayıda kapı var. Bunu siz de farklı üçgenler çizerek gözlemleyebilirsiniz.
Çocuk bu kapılara işaretler koyar giriş ve çıkış olarak. Yani kapılar çifter
çifter işaretlenecek. Tek bir kenarda tek sayıda kenar olduğuna göre en
az bir kapı işaretlenmeyecek. Yani o kapıdan girilirse bir MYK üçgenine
rastlayacaksınız demektir. Sperner Teoremi kısaca böyle kanıtlanıyor.
Daha önce dediğim gibi Brouwer teoreminin ispatının tamamını burada
vermem çok zor. Ancak bu şekilde iki tane çok farklı görünen alanın ve iki
teoremin nasıl birleştiğini gördük. Bana çok hayret verici gelen bu birleşimi
size verirken, siz farketmeden bir şey yaptım aslında. Bir ”X” çizdim. ”X”in
sol üstünde topoloji, sağ üstünde ise kombinatorik var. Ortada ise bu iki
alandan bir şeyler taşıyan Brouwer teoreminin Sperner teoremi ile yapılmış
ispatı var. Altta ise kombinatorik topoloji var.
Matematikte o kadar sıklıkla kullanıyoruz ki bu harfi, burada bile karşımıza
çıkıyor. Bu harfi Ömer Hayyam sayesinde kullanıyoruz. Bilinmeyenlere
”Şey” diyordu Hayyam. İspanyollar bunu ”Xay” olarak çeviriyordu. İşte o
”X” bu ”X”tir. O halde bir rubai ile veda edelim.
Ey kör! bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş!
Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
Şu durmadan kurulup dağılan evrende
Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!
Ömer Hayyam
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