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Küçük Ama Önemli Bir Konu
Ø Bu	dosya	ve	beraberindeki	tüm,	dosya,	kod,	vb.	eğitim	malzemelerinin	tüm	

hakları	Selsoft Yazılım,	Danışmanlık,	Eğitim	ve	Tic.	Ltd.	Şti.’ne aittir.
Ø Bu	eğitim	malzemelerini	kişisel	bilgilenme	ve	gelişiminiz	amacıyla	

kullanabilirsiniz	ve	isteyenleri	http://www.selsoft.academyadresine	
yönlendirip,	bu	malzemelerin	en	güncel	hallerini	almalarını	sağlayabilirsiniz.

Ø Yukarıda	bahsedilen	amaç	dışında,	bu	eğitim	malzemelerinin,	ticari	
olsun/olmasın	herhangi	bir	şekilde,	toplu	bir	eğitim	faaliyetinde	kullanılması,	
bu	amaca	yönelik	olsun/olmasın	basılması,	dağıtılması,	gerçek	ya	da	
sanal/Internet	ortamlarında	yayınlanması	yasaktır.	Böyle	bir	ihtiyaç	halinde	
lütfen	benimle,	akin.kaldiroglu@selsoft.academyadresinden	iletişime	geçin.

Ø Bu	ve	benzeri	eğitim	malzemelerine	katkıda	bulunmak	ya	da	düzeltme	ve	
eleştirilerinizi	bana	iletmek	isterseniz	çok	sevinirim.

Ø Bol	Java’lı	günler	dilerim.
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İçerik
ØBu	bölümde,	torbalar	(collections)	ele	alınacaktır.

ØJava’nın	torba	çatısı	(collection	framework)	ve	bu	çatı	
altındaki	arayüzler,	gerçekleştirmeleri	ve	algoritmalar	
incelenecektir.
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Torbalar (Collections)
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Torba	Nedir?
ØProgramlama	dillerindeki	birden	fazla	değişkeni	bir	arada	
tutan	yapılara	torba	(collection)	denir.
ØBazı	dillerde	farklı	şekilde	ifade	edilirler,	örneğin	C++’da	
container denir.

ØTorbalar,	ister	ilkel	tiplerden	ister	ise	karmaşık	tiplerden	
olsun,	birden	fazla	değişkeni	grup	olarak	tek	bir	yapı	altında	
tutar	ve	yönetir.
ØTorbalar,	dilde	diğer	veriler	gibi	değişkenlerle	ifade	edilir	ve	
metotlara	geçilir,	metotlardan	döndürülür,	vs.

ØProgramlama	dillerinde	farklı	özelliklerle	kurgulanmış	ve	
farklı	amaçlara	sahip	pek	çok	torba	vardır.
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Veri	Yapıları	(Data	Structures)
ØÜniversitelerde	Veri	Yapıları	(Data	Structures)	adıyla	
öğretilen	dersler	temelde	torbaların	iç	yapıları	ve	ilgili	
bellek,	depolama	vs.	gibi	mekanizmalara	odaklanırlar.

ØBu	anlamda	torbalar,	Soyut	Veri	Yapıları’nın (Abstract Data	
Types)	bir	parçasıdır.
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Torba Çeşitleri - I
ØFarklı amaca yönelik farklı torbalar söz konusudur.
ØTorbaların şu üç tipinden bahsedilebilir:

ØDoğrusal (lineer)	torbalar:	Elemanlarını dizili (ordered)	tutan
torbalardır.
Ø Torbaların iç yapısı farklı olsa bile	dışarıya açılan arayüzü,	dizi (array)	
görünümündedir.	Dolayısıyle torbadaki elemanlara dizi elemanıymış
gibi yaklaşılır.

Ø İlişkilendiren (associative)	torbalar:	Bir girdiye karşılık bir
çıktı üreten,	fonksiyongibi davranan torbalardır.
Ø Torba dizi olarak görünmez ve torbadaki elemanlar farklı nesnelerle
ilişkilendirilerek tutulur.

Ø Bu	tür torbalara “sözlük”	(dictionary)	de	denir çünkü elemanları
“anahtar-değer ikilisi”	(key-value	pair)	yapısındadır.
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Torba Çeşitleri - II
ØGraf	(graph)	torbalar:	Bir elemanı birden fazla elemanla
ilişkilendiren torbalardır.
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Torbaların Özellikleri
ØTorbalarda farklı özellikler söz konusudur:

ØElemanları tekil olan torbalar ile aynı elemandan birden
fazlaya izin veren torbalar,

ØElemanlarını dizili (ordered)	torbalar ile bir diziye sahip
olmayan torbalar,

ØElemanlarını sıralı (sorted)	torbalar ile bir sıraya sahip
olmayan torbalar,

ØElemanlarına dizili bir erişim sağlayan torbalar ile sağlamayan
torbalar,

ØElemanlarına erişimi dizideki yeri ile yapan torbalar ile özel
anahtar kullanan torbalar.

9www.javaturk.org
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Torba	Çatısı	(Collection	Framework)
ØJava,	tüm	diller	gibi,	pek	çok	torbaya	sahiptir.
ØJava	ilk	çıkışında	sahip	olduğu	torba	yapılarını	1.2	
sürümünde	genişletmiş	ve	bir	çatı	haline	getirmiştir.
ØTorba	çatısı	(collection	framework)

ØJava’nın	torba	çatısı	java.util paketi	altındadır	ve	
temelde	şu	yapılardan	oluşmaktadır:
ØArayüzler	(interfaces)
ØGerçekleştirmeleri	(implementations)
ØAlgoritmalar	(algorithms)	ve	
Øyardımcı	yapılar.

11www.javaturk.org
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Eski	Torbalar
ØJava	SE’nin ilk	sürümünde	3	tane	torba	vardı:

ØDizi	(array),	boyutu	değişmeyen	ve	homojen	dizi,
Øjava.util.Vector,	 dinamik	ve	heterojen	dizi,
Øjava.util.Hashtable,	 dinamik	ve	heterojen,	sözlük	
(dictionary)	yapısı.
Ø İlişkili	dizi	(associative	array)	de	denir.

ØJava	SE	1.2	sürümüyle	birlikte	gelen	torba	çerçevesi	
(collection	framework)	bu	yapılar	yerine	çok	daha	yetkin	ve	
sistemli	yeni	yapılar	getirdi.

12www.javaturk.org

www.se
lso

ft.a
ca

dem
y



Arayüzler
ØJava	torbalarını	iki	
farklı	hiyerarşi	ile	
ifade	etmek	
mümkündür.
Ø İlk	hiyerarşi	
doğrusal	
torbaların	ana	
arayüzleri,	ikinci	
hiyerarşi	ise	
ilişkilendiren	
torbaların	ana	
arayüzleridir.		

13www.javaturk.org
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Collection	Arayüzü - I
ØCollection arayüzü doğrusal torbaların kök arayüzüdür.
ØEn	genel torba davranışlarını bir araya getirmiştir:

ØEkleme add()	ve çıkarma remove(),	boşaltma clear()
ØBilgi alma	iterator() (iterator,	nesneleri tek tek geri veren
yapıdır)

ØSorgulama isEmpty(), contains(),	size()
ØDönüştürme toArray()

ØJava	SE	1.8’de	toplam 17	tane metodu vardır.
ØDoğrudan bir gerçekleştirmesi yoktur.

ØAlt	arayüzlerinin gerçekleştirmeleri vardır.
14www.javaturk.org
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boolean add(E e)

boolean addAll(Collection<? extends E> c)

void clear()

boolean contains(Object o)

boolean containsAll(Collection<?> c)

boolean isEmpty()

Iterator<E> iterator()

default Stream<E> parallelStream()

boolean remove(Object o)

boolean removeAll(Collection<?> c)

default boolean removeIf(Predicate<? super E> filter)

boolean retainAll(Collection<?> c) www.se
lso
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int size()

default Spliterator<E> spliterator()

default Stream<E> stream()

Object[] toArray()

<T> T[] toArray(T[] a)  
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Collection	Arayüzü - II
ØCollection arayüzünün metotları daima java.lang.Object
üzerinden çalışır.
ØDolayısıylatüm Collectionnesneleri en	genel tip	olan Object
üzerinden işlem yaparlar.

ØBu	tabi olarak çok şekilliliğin (polymorphism)	bir sonucudur.
ØBu	durumun negatif tarafı ise daha alt	tipten nesnelerin
gerçek tiplerini gösterememeleridir.
ØBu	yüzden bir Collection’danalınan nesnenin gerçek tipine
ulaşmak istendiğinde instanceofoperatörüne ve downcaste
ihtiyaç duyulur.

17www.javaturk.org
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Tüm Arayüzler
ØDaha önce
çizilen sınıf
diyagramını
diğer
doğrusal
torbalarla
ilgili
arayüzlerini
zenginleştire-
biliriz.
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Iterator	Arayüzü - I
ØCollection’un tipindeki torbalarda elemanlara ulaşmanın
yöntemi java.util.Iterator arayüzüdür.

Ø Iterator arayüzü Java’ya 1.2	ile birlikte katılmıştır.
ØJava’da en	baştan bu yana var olan java.util.Enumeration
arayüzünün yerine geçmiştir.

20www.javaturk.org

boolean hasNext()

E next()

default void remove()

default void forEachRemaining(Consumer<? super E> action)  
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Iterator	Arayüzü - II

21www.javaturk.org

Ø Iterator,	elemanlarını verdiği torba nesnesinden silme de	
yapar.	
ØBu	amaçla konulmuş olan remove() metodu her	bir next()	
çağrısı için sadece bir defa çağrılmalıdır.

ØEğer bir Collection nesnesinden Iterator nesnesini
alındıktan sonra o	Collection nesnesi doğrudan add() ya da	
remove()metodu ile değiştirilirse,	ilk	next() metodunda
java.util.ConcurrentModificationException sıra dışı durumu
oluşur.
ØBuna	fail-fast	denir,	yani iterator	durumu algılar algılamaz
hata verir.
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Iterator	Arayüzü - III

22www.javaturk.org

ØBu	yüzden Iterator oluşturulduktan sonra Collection’dan
silmeler Iterator üzerindeki remove()metodu ile
yapılmalıdır.

ØEklemeler ise Collection’dan henüz Iterator alınmadan önce
tamamlanmalıdır.
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IteratorExample.java
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Iterable Arayüzü - I
Ø java.lang.Iterable arayüzü,	gerçekleştiren nesnelerin
elemanlarının for-each	alınabilmesini sağlar.

Øfor-each	kullanım açısından Iterator kullanımından çok daha
şık ve rahattır.

ØTüm Collection nesneleri Iterable’dırlar.
ØAma diziler (arrays)	Iterable değildirler.	Neden?

24www.javaturk.org

default void forEach(Consumer<? super T> action)

Iterator<T> iterator()

default Spliterator<T> spliterator()  
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IterableExample.java
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Comparable	Arayüzü
Ø java.lang.Comparable arayüzü,	onu gerçekleştiren
nesnelerin sıralamasında kullanılır.

ØComparable,	Java’ya 1.2	ile birlikte katılmıştır.
ØJava	API’sindeki şu sınıflar bu arayüzü gerçekleştirirler,	
dolayısıyla da	tabi sıralamaya (natural	ordering)	sahiptirler:
ØTüm sarmalayan tipler (Integer,	Long,	Double,	Boolean vs.)

Ø Örneğin Boolean.FALSE <	Boolean.TRUE

ØBigInteger,	BigDecimal,
ØString,	Date,	File

ØComparable arayüzünün tek bir metodu vardır.

26www.javaturk.org
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ComparableExample.java
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Comparator	Arayüzü
ØEğer sıralanacak nesneler Comparable	arayüzünü
gerçekleştirmiyorlarsa ne	yapılabilir?

Ø java.util.Comparator arayüzü,	Comparable	arayüzünü
gerçekleştirmeyen nesnelerin sıralamasında kullanılır.

ØComparator	arayüzü Java’ya 1.2	ile birlikte katılmıştır.
ØJava	SE	1.8’e	kadar tek bir metodu vardı.

Ø Java	SE	1.8’de	pek çok default ve static metot eklenmiştir.

28www.javaturk.org

int compare(T o1, T o2)  
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ComparatorExample.java
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Collection’un Alt	Tipleri
ØCollection’un doğrudan bir gerçekleştirmesi yoktur.
ØAma iki önemli alt	arayüzü vardır:

ØSet
Ø List

ØSet,	kümedir,	tuttuğu nesneler tekil olmalıdır,	aynı
nesnelerden birden fazla tutmaz.

ØList ise dinamik dizidir.

ØBu	iki arayüzün gerçekleştirmeleri vardır.

30www.javaturk.org
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Set ve Gerçekleştirmeleri
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Set	Arayüzü - I
ØSet	arayüzü,	Matematik’teki kümeyi temsil eder.
ØSet	arayüzü,	Collection	arayüzünden devraldığı davranışlara
bir ekleme yapmaz.
ØSadece ekleme ile (add())	ilgili bir kısıt koyar,	tekil nesneler
tutar.

ØEn	temel iki özelliği:
ØElemanları tekil olmalıdır,	dolayısıyla aynı elemandan birden
fazla tutmaz.

ØDizme kavramı yoktur.
Ø Dolayısıyla içindeki elemanlara ancak Iterator ile ulaşılabilir.

32www.javaturk.org
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Set	Arayüzü - II
ØTorbanın içindeki elemanların daima tekil olmaları
sebebiyle Set	gerçekleştirmeleri daha çok
ØBir kişinin kredi kartları,	evleri,	araçları ya da
ØBir ailenin fertleri

Øgibi tekillik gerektiren durumlarda kullanılır.

ØÇünkü Set	her	eleman eklenmesinde,	yani add()	
metodundaaynılık kontrolü yapar.

33www.javaturk.org
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Set	Arayüzü - III
ØSet	arayüzünün en	temel
iki gerçekleştirmesi
vardır:
ØHashSet,	Set’i doğrudan
gerçekleştirir ve en	sık
kullanılandır.

ØTreeSet ise Set’in alt	
arayüzleri olan SortedSet
ve NavigableSet
arayüzlerini de	
gerçekleştirir ve genelde
sadece sıralama
gerektiğinde kullanılır.
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HashSet
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Set	Gerçekleştirmesi:	HashSet - I

36www.javaturk.org

ØHashSet,	arka tarafta bir HashMap tarafından desteklenen
bir Set gerçekleştirmesidir.

ØHashSet,	herhangi bir dizilim sözü vermez,	var olan dizilim
zaman	içinde değişebilir.

ØHashSet,	null referanslara izin verir.
ØHashSet,	temel fonksiyonlarda (add(),	remove(),	contains(),	
ve size())	sabite yakın,	O(1),	bir performans sağlar.

ØHashSet,	bir Set,	olduğundan elemanlarına ancak Iterator
ile erişilebilir.
ØBu	da	eleman sayısıyla orantılı,	lineer bir performans sağlar.
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Set	Gerçekleştirmesi:	HashSet - II

37www.javaturk.org

ØHashSet,	4	tane kurucumetoda sahiptir.
ØVarsayılan kurucu başlangıç kapasitesi 16	ve dolulukoranı
0,75	olan boş bir HashSet oluşturur.

ØArzu edilirseHashSet oluşturulurkenbaşlangıç kapasitesi ve
dolulukoranı verilebilir.

HashSet()

HashSet(Collection<? extends E> c)

HashSet(int initialCapacity)

HashSet(int initialCapacity, float loadFactor)  
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FindDuplicates.java
ØHashSet’ten içindeki elemanları iterator	yoluyla alınmasına
dikkat edin.

ØElemanlar hangi sırayla geliyorlar?

ØEleman eklenirken dizilimdeğişiyor mu?

38www.javaturk.org
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Set	Gerçekleştirmesi:	HashSet - III
ØSet arayüzü için “elemanları tekil olmalıdır,	dolayısıyla aynı
elemandan birden fazla tutmaz.”	dendi.

ØHashSet,	iki elemanın aynı olup olmadığını nasıl anlar?

39www.javaturk.org
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SetWithDuplicatedObjects.java
ØÖrneği Employee	sınıfının aşağıda belirtilen farklı
şekilleriyle çalıştırın:
Øequals()	ve hashCode() override	edilmemiş,
ØSadece equals() override	edilmiş,
ØSadece hashCode() override	edilmiş,
ØHem	equals()	ve hashCode() override	edilmiş.

ØHangi durumda HashSet’in birbirinin aynı olan
nesnelerden sadece bir tane tuttuğunu gözlemlediniz?

40www.javaturk.org
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Set	Gerçekleştirmesi:	HashSet - IV
ØHashSet,	iki elemanın aynı olup olmadığını şöyle belirlemek
için eklenen nesnelerin equals() ve hashCode() metotlarını
çağırır ve ilkinden true ikincisinden aynı int değer dönerse,	
bu iki nesnenin aynı olduğuna karar verir.

ØÇağrı sırası ise şöyledir:
ØÖnce hashCode() metodu çağrılır,	
ØDönen sonuçlar aynı ise equals()	metodu çağrılır,	
ØBu	çağrı da	true döndürürse nesnenin aynısının zaten torbada
olduğuna karar verilir,

ØVe add() metodu ekleme yapmadan false döndürür.
ØBu	iki çağrıdan birisi için aksi durum	olursa eleman eklenir ve
add() metodu true döndürür.
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Set	Gerçekleştirmesi:	HashSet - V
ØJava	API’sindeki aşağıdaki tiplerin equals() ve hashCode()
metotları olması gerektiği gibi override	edildiğinden bu
tiplerin nesneleri tabi olarak aynılık-farklılık kontrolünden
geçerler:

ØTüm sarmalayan tipler (Integer,	Long,	Double,	Boolean vs.)
Ø Örneğin Boolean.FALSE <	Boolean.TRUE

ØBigInteger,	BigDecimal,
ØString,	Date,	File
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Hashing	ve Hash	Fonksiyonları

43www.javaturk.org

ØHashSet arka planda bir HashMap tarafından desteklenir.
ØBu	yapılarda adı geçen “hash”	nedir?
ØHash,	girdilerine karşılık bir tam	sayı değer üreten
fonksiyonlara verilen genel bir isimdir.

ØHash	fonksiyonlarının her	bir farklı girdi için farklı değer
üretmesi beklenir.
ØBöyle hash	fonksiyonlarınaevrensel hash	fonksiyonları
(universal	hash	functions)	denir.

ØHash	fonksiyonları tipik olarak,	HashSet gibi,	elemanlarının
düzenlemesi ön taraftan gelişi güzel görünen yapıların
gerçekte onları yapısal olarak düzenlenmesinde kullanılır.www.se
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Hashing	ve Hash	Code	- I	

44www.javaturk.org

Ø java.lang.Object üzerindeki hashCode() metodu native	
olarak gerçekleştiren ve nesnenin bellekteki adresini
kullanarak int bir değer üreten bir hash	fonksiyonu kullanır.	

ØhashCode() metodunun özelliği,	tutarlılık açısından equals()	
metodunun true döndürdüğü nesneler için aynı int değeri
hash	olarak döndürmesidir.
ØYani durumu aynı olan aynı tipten nesneler için aynı hash	
code	söz konusudur.

ØYani durumu aynı olmayan aynı tipten nesneler için farklı hash	
code	söz konusudur.

ØAynı tipten olmayan nesneler için tabii olarak farklı hash	code	
söz konusudur.www.se
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Hashing	ve Hash	Code	- II	

45www.javaturk.org

ØJava’nın bazı sınıflarında hash	code	şöyle hesaplanır:
Ø Integer	sınıfı int değerini hash	code	olarak çevirir,
Ø Long	sınıfı (int)(value	^	(value	>>>	32))	değerini,	
ØDouble	sınıfı (int)(bits	̂ 	(bits	>>>	32))	değerini,	
ØCharacter	sınıfı	(int)value	değerini,
ØBoolean	sınıfı,	true ve	false için	1231	ve	1237	değerlerini,
ØString	sınıfı	s[0]*31^(n-1)	+	s[1]*31^(n-2)	+	...	+	s[n-1]	
değerini döndürür.
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HashCodeExample.java
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TreeSet
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Set	Gerçekleştirmesi:	TreeSet-I
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ØTreeSet,	elemanlarını sıralı (sorted)	tutan bir başka Set
gerçekleştirmesidir.

ØTreeSet,	hem	NavigableSet hem	de	SortedSet’tir.
ØTreeSet,	bir Red-Black	tree	gerçekleştirmesi olan TreeMap
tarafından desteklenir.

ØDolayısıyla HashSet herhangi bir dizilim sözü vermezken,		
TreeSet de	dizilim sıralamadır ve var olan dizilim zaman	
içinde değişebilir.

ØTreeSet,	null referanslara izin verir.
ØTreeSet,	temel fonksiyonlarda (add(),	remove(), contains())	
O(lgn) bir performans sağlar.www.se
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FindDuplicates.java
ØAynı örneği bu sefer de	TreeSet ile çalıştırın.
ØTreeSet’ten içindeki elemanları iterator	yoluyla alınmasına
dikkat edin.

ØElemanlar hangi sırayla geliyorlar?

ØEleman eklenirken dizilimdeğişiyor mu?
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Set	Gerçekleştirmesi:	TreeSet-II
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ØTreeSet,	hem	NavigableSet hem	de	SortedSet’tir.
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SortedSet Arayüzü
Ø java.util.SortedSet,	elemanları üzerinde sıralama yapan
Set‘tir.	

ØSortedSet’in elemanları Comparable arayüzünü
gerçekleştirmelidir.
ØYa da	SortedSet gerçekleştirmesine Comparator geçilmelidir.
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Comparator<? super E> comparator()

E first()

SortedSet<E> headSet(E toElement)

E last()

default Spliterator<E> spliterator()

SortedSet<E> subSet(E fromElement, E toElement)

SortedSet<E> tailSet(E fromElement)  www.se
lso
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NavigableSet Arayüzü
Ø java.util.NavigableSet,	SortedSet’in yapı içinde arama
amacıyla gezmeye ve aranana en	yakın elemanı bulmaya
izin veren arayüzdür.
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E ceiling(E e)
Iterator<E> descendingIterator()
NavigableSet<E> descendingSet()
E floor(E e)
SortedSet<E> headSet(E toElement)
NavigableSet<E> headSet(E toElement, boolean inclusive)
E higher(E e)
Iterator<E> iterator()
E lower(E e)
E pollFirst()
E pollLast()
NavigableSet<E> subSet(E fromElement, boolean fromInclusive, 

E toElement, boolean toInclusive)
SortedSet<E> subSet(E fromElement, E toElement)
SortedSet<E> tailSet(E fromElement)
NavigableSet<E> tailSet(E fromElement, boolean inclusive)  www.se
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NavigableAndSortedSetExample.java
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Set	Gerçekleştirmesi:	TreeSet-II

54www.javaturk.org

ØTreeSet,	eklenen elemanları sıralamak için şu iki yöntemi
kullanır:
ØEğer elemanlar gerçekleştiriyorlarsa,	Comparable arayüzünü
ØElemanların Comparable arayüzünün gerçekleştirmediği
durumlarda kendisine geçilen Comparator	arayüzünü

ØEğer elemanlar tabi sıralamaya (natural	ordering)	sahiplerse
buna gerek yoktur.

ØBu	yüzden TreeSet,	aşağıdaki kuruculara sahiptir.
TreeSet()

TreeSet(Collection<? extends E> c)

TreeSet(Comparator<? super E> comparator)

TreeSet(SortedSet<E> s)www.se
lso
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Set	Gerçekleştirmesi:	TreeSet-III
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ØTreeSet’e eklenecek elemanların sınıflarında equals(),	
hashCode() ve Comparable arayüzünden gelen compareTo()
(ya da	Comparator arayüzündeki compare())	metotlarının
tutarlı bir şekilde sıralamayı gerçekleştirilmeleri gereklidir.
Øequals(),	metodunun true	döndürdüğünesnelerin hashCode()	
metotları da	aynı int değeri döndürmeli,

Øequals(),	metodunun true döndürdüğünesnelerin
gerçekleştirdiği Comparable arayüzün compareTo() (ya da	
Comparator arayüzündeki compare())	metotları da	0
döndürmelidir.
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TreeSetExample.java
SetWithDuplicatedObjects
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HashSet mi	TreeSet mi?	- I
ØHashSet ile TreeSet arasındaki temel fark,	TreeSet’in
elemanlarını sıralıyor olmasıdır.
ØDolayısıylasıralama isteniyorsa TreeSet kullanılmalıdır.

ØAksi taktirdeHashSet kullanılmalıdır,

ØÇünkü HashSet,	temel fonksiyonlarda (add(),	remove() ve
contains())	sabite yakın,	O(1), bir performans sağlarken
TreeSet O(lgn) bir performans sağlar.
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List ve Gerçekleştirmeleri
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List	Arayüzü - I
ØList	arayüzü,	dinamik diziyi (array)	temsil eder.

ØDolayısıylaList	arayüzü,	elemanları için ardışıl (sequential)	bir
dizilim sağlar.

ØList,	bu amaçla,	eleman için “yer”	(“position)	kavramına
sahiptir.
ØYer kavramı sıklıkla “indis”	(“index”)	ile de	ifade edilir.

ØList,	tekillikle ilgilenmez,	bu yüzden aynı elemandan birden
fazla tutabilir.

ØList	arayüzü,	Collection	arayüzünden devraldığı davranışlara
ardışıllık ile ilgili eklemeler yapar.
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List	Arayüzü - II
ØList	arayüzü,	Collection	arayüzünden devraldığı
davranışlara ardışıllığın getirdiği eklemeler yapar.

ØBu	ek metotlarda hep “index”	bilgisi mevcuttur.
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void add(int index, E element)

boolean addAll(int index, Collection<? extends E> c)

E get(int index)

int indexOf(Object o)

int lastIndexOf(Object o)

E remove(int index)

E set(int index, E element)

List<E> subList(int fromIndex, int toIndex)www.se
lso
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List	Arayüzü - III
ØList	arayüzü,	Iterable’dır,	Collection	arayüzünden
devraldığı iterator() metodunaListIterator döndüren iki
yeni metot ekler.

ØList	arayüzünde ayrıca elemanları sıralamaya yarayan
default	sort()	metodu da	vardır.
ØBu	metot için elemanlar için bir Comparator
gerçekleştirmesi sağlanmalıdır.
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ListIterator<E> listIterator()

ListIterator<E> listIterator(int index)

default void sort(Comparator<? super E> c)

default void replaceAll(UnaryOperator<E> operator)www.se
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List	Gerçekleştirmeleri
ØList	arayüzünün temelde iki gerçekleştirmesi vardır:

ØArrayList: Standart ve en	çok kullanılandinamik dizi
gerçekleştirmesidir.

Ø LinkedList:	Bağlı liste (linked	list)	gerçekleştirmesidir.
ØBunlar dışında,	en	baştan bu yana Java’da olan Vector ve
onun da	alt	tipi	Stack gerçekleştirmeleri vardır.	

ØJava	SE	1.2	sürümüyle,	APIsi List’e uygun hale	getirildi.
ØVector:	Dinamik dizi gerçekleştirmesidir.

Ø synchronized olduğu için pek sık kullanılmaz ArrayList ya da	
LinkedList tercih edilir.

ØStack:	Yığın gerçekleştirmesidir.	Çoğunluklasadece yığın
APIsi kullanılır.
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List	Gerçekleştirmeleri - I
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ArrayList ve LinkedList

www.se
lso

ft.a
ca

dem
y



List	Gerçekleştirmesi:	ArrayList
ØArrayList: En	standart dinamik dizi gerçekleştirmesidir.	

ØEn	çok kullanılan List’tir.
ØArrayList ihtiyaca göre büyüyebilir ve küçülebilir.
ØArrayList’in üç tane kurucusu vardır.
ØArrayList’in varsayılan kurucusu boş bir list	oluşturur.
ØArrayList’in girilen değer kadar odaya sahip olan bir nesne
oluşturan kurucusu da	vardır.
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ArrayList()

ArrayList(Collection<? extends E> c)

ArrayList(int initialCapacity)www.se
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List	Gerçekleştirmesi:	LinkedList
ØLinkedList,	bağlı listedir.
ØLinkedList’in elemanları,	sağ ve sol	taraftaki komşularını
bilir.
ØYani LinkedList’in iki taraflı bağlı listedir (double	linked	list).

ØLinkedList’in iki tane kurucusu vardır.

ØLinkedList’in varsayılan kurucusu boş bir list	oluşturur.
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LinkedList()

LinkedList(Collection<? extends E> c)www.se
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ListExample.java
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ArrayList mi	LinkedList mi?	- I
ØArrayList ile LinkedList arasındaki temel fark,	LinkedList’in
elemanlarının her	iki tarafındaki elemanı biliyor olmasıdır.
ØBu	yüzden Java’daki LinkedList çift taraflı listtir.

ØBu	ise LinkedList ve ArrayList arasında farklı davranışlar için
farklı performanslara sebep olur.
ØErişimde ArrayList sabit,	O(1) performansa sahipken
LinkedList elemanı linklerüzerinden giderek bulduğu için
doğrusal (lineer)	bir performansa O(n)	sahiptir.

ØEkleme ve çıkarmada (add() &	remove())	ArrayList O(n),
LinkedList ise O(1) performansa sahiptir.

ØArama her	iki yapı için de	O(n)’dır.
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ArrayList mi	LinkedList mi?	- II
ØDolayısıyla,	başa ya da	araya ekleme-çıkarma
yapılmadığında ArrayList tercih edilmelidir.
ØÇünkü LinkedList’te eleman erişimi,	linkler üzerinden gidilerek
yapıldığından,	lineerdir,	pahalıdır.

ØAma başa ya da	araya ekleme-çıkarma yapılacaksa
LinkedList tercih edilmelidir.
ØÇünkü ArrayList’te sona yapılanlar dışındaki ekleme-çıkarma
işlemleri,	lineerdir,	pahalıdır.
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ListPerformance.java
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Stack
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List	Gerçekleştirmesi:	Stack
ØStack elemanları üst üste konulan bir yığındır ve “son	giren
ilk	çıkar”	(last-in-first-out,	LIFO)	ilkesiyle çalışır.	

ØStack’in boş bir yığın oluşturan bir tane kurucusu vardır:

ØStack bir List’tir ama onu “yığın”	yapan farklı metotları da	
vardır:
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E peek()

E pop()

E push(E item)

int search(Object o)

Stack()
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StackExample.java
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Map ve Gerçekleştirmeleri
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Map	Arayüzü - I
ØMap	arayüzü,	elemanlarını belli	anahtar nesnelerle
eşleştirerek tutan torbaların ana arayüzüdür.

ØDolayısıyla bir Map,	anahtar – değer ikilisi tutar.	
ØBuradaki eleman değerdir ve bir anahtar ile eşleştirilerek
torbada tutulur.

ØBundan dolayı da	genelde elemanlara anahtarlarıyla ulaşılır.

ØMap’de iki Collection nesnesi vardır:
ØAnahtarları tutan Set’tir,	dolayısıylaanahtarlar tekildir.
ØDeğerleri tutan ise Collection’dır,	dolayısıyla farklı anahtarlarla
eşleştirilmiş aynı nesneler tutulabilir.
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void clear()

default V compute(K key, 
BiFunction<? super K,? super V,? 

extends V> remappingFunction)
default V computeIfAbsent(K key, 

Function<? super K,? extends V> 
mappingFunction)

efault V computeIfPresent(K key, 
BiFunction<? super K,? super V,? extends V> 

remappingFunction)

boolean containsKey(Object key)

boolean containsValue(Object value)

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()

default void forEach(BiConsumer<? super K,? super V> action)

V get(Object key)

default V getOrDefault(Object key, V defaultValue)

boolean isEmpty()

Set<K> keySet()

default V merge(K key, V value, 
BiFunction<? super V,? super V,? extends V> 

remappingFunction)
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V put(K key, V value)

void putAll(Map<? extends K,? extends V> m)

default V putIfAbsent(K key, V value)

V remove(Object key)

default boolean remove(Object key, Object value)

default V replace(K key, V value)

default boolean replace(K key, V oldValue, V newValue)

default void replaceAll(BiFunction<? super K,? 
super V,? extends V> function)

int size()

Collection<V> values()www.se
lso
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Map	Arayüzü - I
ØMap arayüzünün en	temel iki gerçekleştirmesi vardır:

ØHashMap,	Map’i doğrudan gerçekleştirir ve en	sık kullanılandır.
ØTreeMap ise Map’in alt	arayüzleri olan SortedMap ve
NavigableMap arayüzlerini de	gerçekleştirir ve sıralama (sort)	
gerektiğinde kullanılır,	ve sıralama anahtarlar üzerinden yapılır.

ØAyrıca Map’in Hashtable isimli bir başka gerçekleştirmesi de	
mevcuttur.
ØHashtable,	Java’nın en	başından bu yana olan ilişkilendiren
(associative)	torbasıdır.
Ø Java	SE	1.2	sürümüyle,	APIsiMap’e uygun hale	getirildi.
Ø synchronizedolduğu için pek sık kullanılmaz,	HashMap ya da	TreeMap
tercih edilir.
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Map	Arayüzü - II

79www.javaturk.org

www.se
lso

ft.a
ca

dem
y



80www.javaturk.org

HashMap
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Map	Gerçekleştirmesi:	HashMap - I
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ØHashMap,	en	standart ve en	sık kullanılan bir Map
gerçekleştirmesidir.

ØHashMap,	tamamen Map APIsine sahiptir.

ØHashMap,	anahtarlar ya da	değerler için herhangi bir dizilim
sözü vermez,	var olan dizilim zaman	içinde değişebilir.

ØHashMap,	anahtar olarak da	değer olarak da	null
referanslara izin verir.
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Map	Gerçekleştirmesi:	HashMap - II
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ØHashMap,	temel fonksiyonlarda (put(),	remove(),	
contains(),	ve get())	sabite yakın,	O(1),	bir performans
sağlar.

ØHashMap,	4	tane kurucumetoda sahiptir.
ØVarsayılan kurucu başlangıç kapasitesi 16	ve dolulukoranı
0,75	olan boş bir HashMap oluşturur.

ØArzu edilirseHashMap oluşturulurkenbaşlangıç kapasitesi ve
dolulukoranı verilebilir.

HashMap()

HashMap(int initialCapacity)

HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)

HashMap(Map<? extends K,? extends V> mwww.se
lso
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HashMapExample.java
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HashMap ve Hash	Code
ØHashMap gibi	pek çok nesne,	hash kodları,	nesneleri takip
etmek ve hızlıca ulaşmak için kullanır.
ØÖrneğin HashMap sınıfınınput() metodundageçilen
anahtarın (key)	hash değerini tutar.

ØAnahtarlar tekildir,	aynı anahtardan sadece ve sadece bir tane	
vardır.

ØDolayısıylaget()	metodunabir anahtar geçildiğinde,	önce
hash kodunubulur,	sonra değere ulaşır ve O(1) hızındadeğeri
geri	getirir.

ØEğer HashMap’de,	put() metoduna geçilen anahtardan zaten
mevcutsa (bu da	zaten anahtarın hash kodu ile anlaşılır),	bu
durumda eski değer geri	döndürülüp yerineyeni değer konur.

84www.javaturk.org

www.se
lso

ft.a
ca

dem
y



HashMap’ten Nesne Alma	- I
ØMap’de iki Collection nesnesi vardır,	anahtarlar için key	set	
Set,	değerleri için ise Collection’dır.

ØDolayısıyla var olan bir anahtara karşılık gelen nesnenin
bulunması ancak şu şekilde olabilir:
ØÖnce keySet()	metodu ile key	set	alınır,
ØSonra key	setteki anahtarlar üzerinden iterator	ile geçilir,
ØMap’den get()	metoduna key	geçilerek ile value	alınır.
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Set keys = map.keySet();
Iterator iterator = keys.iterator();
while (iterator.hasNext()) {

Key key = (Key) iterator.next();
Value value = (Value) map.get(key);
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HashMap’ten Nesne Alma	- II
ØArzu edilirse doğrudan değer torbası da values()	metodu ile
alınabilir.	

ØYa da	Map’ten entrySet()metoduylaMap.Entry
nesnelerinden oluşan Set alınabilir.

86www.javaturk.org

Collection values = map.values();
Iterator iterator = values.iterator();
while (iterator.hasNext()) {

Value value = (Value) iterator.next();
}

Set entrySet = map.entrySet();
Iterator iterator = entrySet.iterator();
while (iterator.hasNext()) {

Map.Entry mapEntry = (Entry) iterator.next();
Object key = mapEntry.getKey();
String value = mapEntry.getValue();
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MapEntry
ØMap.Entry,	Map’teki anahtar-değer çiftini (key-value	pair)	
ifade eden bir arayüzdür.
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static <K extends Comparable<? super K>,V> Comparator<Map.Entry<K,V>> 
comparingByKey()

static <K,V> Comparator<Map.Entry<K,V>> 
comparingByKey(Comparator<? super K> cmp)

static <K,V extends Comparable<? super V>> Comparator<Map.Entry<K,V>> 
comparingByValue()

static <K,V> Comparator<Map.Entry<K,V>> 
comparingByValue(Comparator<? super V> cmp)

boolean equals(Object o)

K getKey()

V getValue()

V setValue(V value)www.se
lso
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Map	Gerçekleştirmesi:	TreeMap - I

88www.javaturk.org

ØTreeMap,	anahtarları sıralayan bir Map gerçekleştirmesidir.

ØTreeMap,	hem	SortedMap hem	de	NavigableMap’tir.

ØTreeMap,	bir Red-Black	tree	olarak gerçekleştirilir.

ØTreeMap,	anahtar olarak null referansa izin vermez ama
değer olarak null referansa izin verir.
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SortedMap Arayüzü
Ø java.util.SortedMap
,	anahtarları
sıralayan Map‘tir.	

ØAnahtarlar
Comparable
arayüzünü
gerçekleştirmelidir.
ØYa da	SortedMap
gerçekleştirmesin
e Comparator
geçilmelidir.
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Comparator<? super K> comparator()

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()

K firstKey()

SortedMap<K,V> headMap(K toKey)

Set<K> keySet()

K lastKey()

SortedMap<K,V> subMap(K fromKey, K 
toKey)

SortedMap<K,V> tailMap(K fromKey)

Collection<V> values()  
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NavigableMap Arayüzü
Ø java.util.NavigableMap,	SortedMap’in in	yapı içinde
aramaya yapmaya ve aranana en	yakın elemanları bulmayı
sağlayan arayüzdür.
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Map.Entry<K,V> ceilingEntry(K key)
K ceilingKey(K key)
NavigableSet<K> descendingKeySet()
NavigableMap<K,V> descendingMap()
Map.Entry<K,V> firstEntry()
Map.Entry<K,V> floorEntry(K key)
K floorKey(K key)
SortedMap<K,V> headMap(K toKey)
NavigableMap<K,V> headMap(K toKey, boolean inclusive)
Map.Entry<K,V> higherEntry(K key)
K higherKey(K key)
Map.Entry<K,V> lastEntry()
Map.Entry<K,V> lowerEntry(K key)
K lowerKey(K key)
NavigableSet<K> navigableKeySet()
Map.Entry<K,V> pollFirstEntry()
Map.Entry<K,V> pollLastEntry()
NavigableMap<K,V> subMap(K fromKey, boolean fromInclusive, 

K toKey, boolean toInclusive)
SortedMap<K,V> subMap(K fromKey, K toKey)
SortedMap<K,V> tailMap(K fromKey)
NavigableMap<K,V> tailMap(K fromKey, boolean inclusive)  www.se
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NavigableAndSortedMapExample.java
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Map	Gerçekleştirmesi:	TreeMap - II
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ØTreeMap,	temel fonksiyonlarda (put(),	remove(),	contains(),	
ve get()),	O(lgn),	bir performans sağlar.

ØHashMap,	4	tane kurucumetoda sahiptir.
ØVarsayılan kurucu başlangıç kapasitesi 16	ve dolulukoranı
0,75	olan boş bir HashMap oluşturur.

ØArzu edilirseHashMap oluşturulurkenbaşlangıç kapasitesi ve
dolulukoranı verilebilir.

HashMap()

HashMap(int initialCapacity)

HashMap(int initialCapacity, float loadFactor)

HashMap(Map<? extends K,? extends V> mwww.se
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TreeMapExample.java
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HashMap mi	mi	TreeMap mi?	- I
ØArrayList ile LinkedList arasındaki temel fark,	LinkedList’in
elemanlarının her	iki tarafındaki elemanı biliyor olmasıdır.
ØBu	yüzden Java’daki LinkedList çift taraflı listtir.

ØBu	ise LinkedList ve ArrayList arasında farklı davranışlar için
farklı performanslara sebep olur.
ØErişimde ArrayList sabit,	O(1) performansa sahipken
LinkedList elemanı linklerüzerinden giderek bulduğu için
doğrusal (lineer)	bir performansa O(n)	sahiptir.

ØEkleme ve çıkarmada (add() &	remove())	ArrayList O(n),
LinkedList ise O(1) performansa sahiptir.

ØArama her	iki yapı için de	O(n)’dır.
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Torbalar Arası Dönüşümler - I
ØTorbalar arasında dönüşümler yapmayı sağlayan metotlar,	
torbaların APIlerinde mevcuttur.

ØBunların bazıları kurucu metotlardır:
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ArrayList(Collection<? extends E> c)

LinkedList(Collection<? extends E> c)

HashSet(Collection<? extends E> c)

TreeSet(Collection<? extends E> c)

HashMap(Map<? extends K,? extends V> m)

TreeMap(Map<? extends K,? extends V> m)

TreeMap(SortedMap<K,? extends V> m)www.se
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Torbalar Arası Dönüşümler - II
ØBütün Collection nesneleri diziye dönüştürülebilir:

ØArrays’in aşağıdaki metodu ile bir diziden sabit uzunlukta
bir List elde edilebilir:

ØMap’ten üç tane farklı Collection nesnesi alınabilir:
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Object[] toArray()

Set<K> keySet()

Collection<V> values()

Set<Map.Entry<K,V>> entrySet()

List<T> asList(T... a))
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Algoritmalar
ØJava’da dizilerle (array)	ilgili algoritmalar genel olarak
java.util.Arrays isimli araç (utility)	sınıfında ve statik
metotlar olarak bulunur.

ØJava’da torbalarla ilgili algoritmalar ise genel olarak
java.util.Collections isimli araç (utility)	sınıfında ve statik
metotlar olarak bulunur.

ØCollections sınıfındaki algortimalar çok şekillidir
(polymorphic),
ØMetotlar algoritmanın tabiatına göre parametre olarak bazen
Collectionbazen ise List alır.

ØMetotlar,	geçilen Collectionsnesnesi null olduğunda
NullPointerException fırlatır.
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Collections	Sınıfı
ØCollections sınıfındaki algortimalar çok şekillidir
(polymorphic).
ØMetotlar algoritmanın tabiatına göre parametre olarak bazen
Collectionbazen de	List alır.

ØMetotlar,	geçilen Collectionsnesnesi null olduğunda
NullPointerException fırlatır.

ØAlgoritmalar arasında,	unmodifiedSet(),	unmodifiedList()	gibi
var olan torbanın değiştilemeyen (unmodifiable)	şeklini
üreten toplam 8	metot vardır.

ØAlgoritmalar arasında,	synchronizedSet(),	synchronizedList(),
vs.	gibi var olan torbanın synchronizedyani thread-safe
şeklini üretenler vardır.
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Algoritma Örnekleri
Øalgorithms	paketi.
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Özet
ØBu	bölümde	torbalar	ele	alındı.

ØJava	collection frameworkündeki farklı	amaçlara	 yönelik	
farklı	torba	yapıları	incelendi.

ØTorbalar	üzerinde	çalışan	algoritmaları	içeren	Collections	
sınıfı	ele	alındı.
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Ödevler I
ØDaha	önce	oluşturduğunuz	üniversite	örneğindeki	Student
hiyerarşisini	ele	alın	ve	öğrencileri	önce	Comparable sonra	da	
Comparator arayüzü ile	sıralanabilir	yapın.

ØDaha	önce	oluşturduğunuz	karmaşık	sayılar	sınıfının	nesnelerini	
önce	Comparable sonra	da	Comparator arayüzü ile	sıralanabilir	
yapın.	
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Ödevler II
Ø İsim,	soy	isim	ile	birden	fazla	adres	ve	telefona	sahip	olan	kişileri	
düşünün.	Bu	kişileri	soy	isimlerinin	baş	harflerine	göre	
sınıflandırılmış	şekilde	tutacak	bir	yapı	kurgulayın	öyle	ki
Ø Kişiler	tekildir,
Ø İsim,	soy	isim,	adres	ve	telefon	üzerinden	etkin	arama	işlemleri	
yapılabilmelidir,

Ø Listeleme	ve	sıralama	yetkinlikleri	olmalıdır.
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