Matematik Dünyas›, 2003 K›ﬂ

Kapak Konusu: 2 × 2 = 4

Özellik Nedir?
4) (ϕ) ∧ (ψ) tümcesi “hem ϕ hem ψ do¤ru” olarak yorumlan›r.
5) ∃vi (ϕ) tümcesi “ϕ’yi do¤rulayan bir vi var”
olarak yorumlan›r.
Yukardaki simgelerle yaz›lan tümceler çok
karmaﬂ›k olabileceklerinden baz› k›saltmalar yap›l›r. Birkaç örnek verelim:
1) Gereksiz oldu¤u düﬂünülen parantezler yaz›lmaz. Bundan böyle biz de yazmayaca¤›z.
2) v’ler yerine genelde x, y, z gibi simgeler ye¤lenir.
3) ϕ ∨ ψ, ¬(¬ϕ ∧ ¬ψ) tümcesinin k›salt›lm›ﬂ›d›r
ve elbette “ϕ ya da ψ’den en az biri do¤ru” (ikisi birden de do¤ru olabilir) olarak yorumlanmal›d›r.
4) ϕ → ψ, ¬ϕ ∨ ψ tümcesinin k›salt›lm›ﬂ›d›r ve
elbette “e¤er ϕ do¤ruysa ψ de do¤rudur” olarak
yorumlanmal›d›r.
5) ϕ ↔ ψ, (ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ) tümcesinin k›salt›lm›ﬂ›d›r ve elbette “e¤er ϕ’nin do¤ru olmas› için
gerek ve yeter koﬂul ψ’nin do¤ru olmas›d›r” olarak
yorumlanmal›d›r.
6) ∀x ϕ, ¬(∃x ¬ϕ) tümcesinin k›salt›lm›ﬂ›d›r
ve elbette “her x için ϕ do¤rudur” olarak yorumlanmal›d›r.
7) ¬(x = y) yerine x ≠ y yaz›l›r.
8) ¬(x ∈ y) yerine x ∉ y yaz›l›r.
ﬁimdi özelli¤in ne oldu¤unu söyleyebiliriz. Bizim anlad›¤›m›z anlamda özellik, ∃ (ya da ∀) simgesinin kapsam›na girmemiﬂ bir de¤iﬂken bar›nd›ran matematiksel bir tümcedir.
Örne¤in, “en az bir ö¤esi var” yani “boﬂküme
de¤il” özelli¤i ﬂöyle ifade edilir: ∃y y ∈ x. (Bu özellik x ≠ ∅ olarak k›salt›l›r.)
“Sadece bir ö¤esi var” özelli¤i ﬂöyle ifade edilir: ∃y (y ∈ x ∧ ∀z (z ∈ x → z = y)). (Bu özellik ∃y
x = {y} olarak da k›salt›l›r.)
“Boﬂküme ö¤esidir” özelli¤i ﬂöyle ifade edilir: ∃y
(y ∈ x ∧ ∀z z ∉ y). (Bu da ∅ ∈ x olarak k›salt›l›r.)
Yukardaki üç özellik de x de¤iﬂkeninin özelli¤idir. Bu özelliklerin x’le ilgili oldu¤unu iyice belirtmek için ϕ yerine ϕ(x) yazmak kolayl›k sa¤lar.
Matematiksel olarak ifade edilen her önerme
yukardaki alfabeyle yukardaki kurallara uyularak
yaz›labilir. Örne¤in “x bir çift say›d›r” böyle bir
özelliktir (okura al›ﬂt›rma). ♣

Sayfa 42’de Tan›mlanabilir Altküme Beliti’nden sözederken ne oldu¤unu söylemeden “özellik”lerden sözettik. Burada özellikten ne anlad›¤›m›z› aç›klayaca¤›z.
Önce matematiksel tümcenin tan›m›n› verelim.
Her dilde oldu¤u gibi matematikçede de bir tümce
yazmak için önce bir alfabeye ihtiyaç vard›r. Matematikçenin alfabesi ﬂu simgelerden oluﬂur:
∃, ∧, ¬, (, ), =, ∈, v0, v1, v2, ...
v0, v1, v2, ... simgelerine (harflerine) de¤iﬂken
ad› verilir.
Her ne kadar v0, v1, v2, ... de¤iﬂken simgeleri yüzünden alfabemiz sonsuz gibi görünse de,
bu aldat›c›d›r. De¤iﬂkenleri sadece v ve | simgeleriyle elde edebiliriz:
v0 yerine v yazal›m,
v1 yerine v| yazal›m,
v2 yerine v|| yazal›m, ...
Böylece, sadece ∃, ∧, ¬, (, ), =, ∈, v, | simgeleriyle tüm matematiksel tümceleri yazabiliriz.
Matematiksel tümcenin tan›m› basitten karmaﬂ›¤a do¤ru verilir. Önce, ad›na “atomik” denen
en basit matematiksel tümceleri tan›mlayaca¤›z
(ilk iki tan›m), sonra atomik tümcelerin yard›m›yla elde edilen daha karmaﬂ›k tümceleri:
1) Her i ve j için, vi = vj matematiksel bir tümcedir.
2) Her i ve j için, vi ∈ vj matematiksel bir tümcedir.
3) E¤er ϕ matematiksel bir tümceyse, ¬(ϕ) de
matematiksel bir tümcedir
4) E¤er ϕ ve ψ matematiksel tümcelerse, (ϕ) ∧
(ψ) de matematiksel bir tümcedir.
5) E¤er ϕ matematiksel bir tümceyse, her i do¤al say›s› için, ∃vi (ϕ) de matematiksel bir tümcedir.
Yukarda tan›mlanan tümceler ﬂimdilik birtak›m harflerden oluﬂan anlams›z birer dizidir. Bu
anlams›z tümcelere ﬂu anlamlar› yükleriz:
1) vi = vj, elbette “vi, vj’ye eﬂittir” olarak yorumlan›r.
2) vi ∈ vj tümcesi “vi, vj’nin bir ö¤esidir” olarak yorumlan›r.
3) ¬(ϕ) tümcesi “ϕ do¤ru de¤il” olarak yorumlan›r.
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