
Önsöz

Birçok profesyonel matematikçinin bilmedi¤i ya da yar›m

yamalak bildi¤i, çünkü kulak dolgunlu¤uyla ve ozmozla ö¤ren-

di¤i, ama matemati¤in çok önemli, çok temel ve felsefi olacak

kadar derin bir konusunu, bir lise ö¤rencisinin bile anlayaca¤›

dile indirgeme baflar›s›na ulaflt›¤›ma inanmak istiyorum. Tabii

bu ö¤renci daha önce [SKK] ve [S‹]’yi dikkatlice okumufl ve içe-

ri¤ini özümsemiflse... Nitekim, bu ders notlar› [SKK] ve [S‹]’den

sonra, kümeler kuram› notlar›m›n üçüncü cildi olarak alg›lan-

mal›d›r ve bu ders notlar› okunmadan önce [SKK] tamam›yla

ve [S‹]’nin ilk k›sm›, en az›ndan ilk iki bölümü özümsenmifl ol-

mal›.

Ö¤rencinin çevresinde muhtemelen anlamad›¤› konularda

soru soracak kimse olmayacakt›r; bu yüzden elimden geldi¤in-

ce kimseye sorma ihtiyac› belirmeyecek, tek bafl›na anlafl›labi-

lecek biçimde yazmaya çal›flt›m. Bunun mümkün olmad›¤›n› iç-

ten içe bilsem de... Okur bu gibi durumlarda önce sat›rlarla ve

kendisiyle mücadele etsin, sonra okumaya devam etsin. O ka-

dar çok tekrar var ki, kendisine hitap eden sese daha ileride

ulaflma olas›l›¤› yüksektir, ya da kullan›lan dile zamanla al›fla-

cakt›r. Tekrarlardan bu nedenle özellikle kaç›nmad›m.

Üstelik ilk okuyuflta anlafl›lan kitaplardan da pek bir fley

ö¤renilmez!



ii Önsöz

‹leride, kategori teoriyle sürekli bir flört halinde olacak

olan “çal›flan matematikçiye” yönelik bir kümeler kuram› kita-

b› yazmay› tasarl›yorum. Böylece seri tamamlanacak. 

Kümeler Kuram› burada bitmez elbet. Ama daha fazla yaz-

man›n bir anlam› yok. S›radan bir matematikçinin bilmesi ge-

reken kümeler kuram› bu dört kitapta yer alacak. Daha ileri (ve

son derece ilginç ve zevkli) konular için benden çok daha yet-

kin kiflilerin çok de¤erli kitaplar› var. Kitab›n sonundaki kay-

nakçada bu kitaplar›n büyük ço¤unlu¤unu bulabilirsiniz.

Kitab›n dört bölümünü yazan Ayfle Berkman’›n ODTÜ’lü

ö¤rencileri Ali Altu¤ ve Aykut Arslan, ‹lksen Acunalp, Tolga

Karayayla, Niyazi An›l Gezer’e ve hocalar› Ayfle Berkman’a, bi-

rinci dönemin ders notlar›n› bafltan sona okuyup düzeltmeler

yapan Betül Tanbay’a, düzeltmeler yapmakla yetinmeyip bu

notlar› yazmam için gerekli ortam› sa¤layan eflim Özlem Beyars-

lan’a ve befl y›ld›r yapt›¤›m her fleyde büyük katk›s› olan asista-

n›m Asl› Can Korkmaz’a hepimiz ad›na çok teflekkür ederim.

Ali Nesin

27 Eylül 2010


