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1 Giri³

Bu yaz�da amac�m, Cebirsel Geometri'nin kökenleri hakk�nda k�saca bir �kir
vermek, Tekillik kavram�n�n matemati§in genelindeki ve daha özelde, cebirsel
geometri içindeki yerinden bahsetmek. . .

1.1 Te³ekkürler

Bu yaz�n�n �zikle ilgili k�s�mlar�n� okuyup düzelten Cemsinan Deliduman'a
bu yard�m� için te³ekkür ederim.

2 Cebirsel Geometri Nedir ?

Cebirsel geometri, cebirsel nesneler ile geometrik yakla³�m� biraraya getiren
bir matematik dal�d�r. Cebirsel geometrinin nesneleri, cebirsel denklemler
(ing. polynomial equations) taraf�ndan belirlenir.

Analitik geometriden bu yana düzlem, bir ba³lang�ç noktas� ve koordinat
sisteminin seçimi ile, say� ikilileri ile temsil edilmi³tir. Art�k (x, y)-düzlemi
diyebilece§imiz bu düzlemdeki bir do§ru x ve y de§i³kenleri aras�ndaki

2x− 3y + 5 = 0

gibi do§rusal bir ili³kiye kar³�l�k gelir. Pergeli hem³ehrimiz Apollonius'un
konik kesitleri ise en genel formda
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ax2 + bxy + cy2 + dx+ ey + f = 0

cebirsel denklemi ile ifade edilir.
Dünyada ve Türkiye'deki örgün e§itim müfredatlar� bu iki denklemi ve

onlar�n tan�mlad�§� geometrik nesneler olan do§rular ve konik kesitleri içerir.
Ne var ki, yukar�daki denklemlerde ufak bir oynama ile elde edece§imiz,

(a) y2 = x3 − x ve (b) y2 = x3 + x

gibi cebirsel denklemler ve bunlar�n tarif etti§i geometrik nesneler (eliptik
e§riler)
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lise müfredatlar�nca kapsanmaz. Bunun nedeni, bu kolay görünümlerine
kar³�n, bu e§rilerin çok derin bir matemati§i olmas�d�r. Cebirsel geometrinin,
ba³lad�§� noktan�n buras� oldu§unu söyleyebiliriz.

Bu e§riler Kepler'in güne³ sistemimizdeki gezegenlerin yörüngelerinde
ald�klar� yolu hesaplamak için yazd�§� integraller (eliptik integraller) ile or-
taya ç�km�³t�r. Bugün bu e§riler kodlama kuram�ndaki rolleri nedeniyle
ya³am�m�z�n elektronik haberle³me içeren her ad�m�nda (telefon görü³mesi,
televizyon yay�n�, internet ba§lant�s�, CD, DVD vb.) kullan�lmaktad�r.

Ayn� e§rilerin daha ayr�nt�l� incelenmesi Andrew Wiles'�n Fermat'n�n Son
Teoremi'ni kan�tlamas� ile sonuçlanm�³t�r.

Fermat'n�n Son Teoremi'nin kan�t� tek ba³�na her ne kadar önemli ise
de, bu iddian�n daha önemli olan yan�, matemati§i 350 y�l boyunca ileri
iten niteli§idir. Cebirsel Say�lar Kuram� ve Cebirsel Geometri çal�³malar�n�n
ard�ndaki en derin amaçlardan biri, bu iddiay� kan�tlamak olmu³, böylece bu
iddia matemati§in bu dallar�n� da bir yandan bugünkü haline getirmi³tir.

Wiles'�n kan�t� modern cebirin üç ana dal�n� da kuvvetle kullan�r:

• Cebirsel Say�lar Kuram�,

• Cebirsel Geometri,

• Temsil Kuram�.

2.1 Sorular?

Cebirsel Geometrinin konusu olan nesnelerin bir tak�m cebirsel denklemlerin
çözümü olarak tan�mlanm�³ kümeler oldu§unu gördük. Peki Cebirsel Ge-
ometri bu nesneler hakk�nda nas�l sorular sorar?

Geometri, iki geometrik nesne aras�nda geometrik bir ili³ki olup olmad�§�n�
ara³t�r�r. �ki geometrik nesne aras�ndaki geometrik ili³kilere en kolay bir
örnek, birinin di§erinin alt-kümesi olmas� olabilir.

3 Tekillik Nedir ?

Tekillik Kuram�, deyim yerindeyse nesnelerin bozuldu§u durumlardaki özel-
liklerini inceler. Burada nesnelerin bozulmas�ndan kastedilen, bizce önemli
görülen bir tak�m özelliklerin kaybolmas�d�r. Bu özellik, bir denklem için
sonlu çözümlere sahip olmak, bir yüzey içinse her noktas�nda türevlenebilir
olmak olabilir.
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Tekillik sözcü§ü, matematikte farkl� dallarda farkl� tan�mlarla kullan�lsa
da, özünde tekillik kavram�n�n ard�ndaki temel dü³ünce budur. Sözlük an-
lam� ile, tekil s�k s�k de§il, seyrek kar³�la³�lan durumlar� anlat�r.

Tekillikler en basit bir cebirsel denklemden (yx = 1), çok daha karma³�k
sistemlere (evrenin büyük ölçekteki yap�s�n� betimleyen Genel Görelililk Ku-
ram� gibi) her konuda kar³�m�za ç�karlar.

Cebirsel bir denklemin çözümünün tekil olmas� demek, söz konusu den-
klemin çözümlerinin sonlu kalmamas� demektir. Örne§in, yx = 1 denkle-
minde x de§i³keni s�f�ra giderken, y de§i³keni sonlu kalacak ³ekilde denklemi
çözmek mümkün de§ildir. Bu nedenle bu denklemin x = 0 civar�nda bir
tekilli§i oldu§u söylenir.

Tekillikler, uygulamal� matematikte kar³�m�za türevli denklemlerin sonlu
çözümleri olmamas�, örn. ³ok dalgalar� vb., ³eklinde ç�kar.

Benzer bir durumsa, kozmolojide Einstein Alan Denklemi için ortaya
ç�kar. Einstein Alan denklemi bize evrende maddenin nas�l da§�ld�§�n� anla-
tan türevli bir denklemdir. Bu denklemin tekillikler içeren bir çözümüne ise
karadelik diyoruz. Karadelik kuramsal bir olas�l�kt�r, ancak evrende ba³ka
hiçbir �ziki kuramla tan�mlanamayan ve �karadelik adaylar�� ismi verilen
cisimler gözlenlenmi³tir. Bu cisimlerin varl�§�, kuram�n geçerlili§ine önemli
bir destek sa§lamaktad�r.

Tekilliklere Cebirsel Geometri'den bir örnek vermek gerekirse, belki de
en kolay� bir ³ekil çizmek olacakt�r:

y2 = x3 + x2.

Bu e§riye bakarak, (0, 0) noktas�n�n e§rinin tüm di§er noktalar�ndan
farkl� oldu§unu görebiliriz. Tüm di§er noktalardan e§rinin tek bir kolu
geçerken, (0, 0) noktas�ndan e§rinin iki farkl� kolunun geçti§ini görürüz. Bu
gözlem, bize (0, 0) noktas�n�n e§rinin tüm di§er noktalar�ndan farkl�, özel,
di§er bir deyi³le tekil bir nokta oldu§unu gösterir.
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