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Kapak Konusu: Özyap› Dönüﬂümleri

Mesafeyi De¤iﬂtirmeyen
Dönüﬂümler - ‹zometriler
Seyfi Türkelli1
Düzlemde iki noktan›n uzakl›¤›n› de¤iﬂtirmeyen dönüﬂümler (fonksiyonlar) vard›r. Bu dönüﬂümler asl›nda − bir anlamda − düzlemin özyap›
dönüﬂümleridir ve bunlara izometri ad› verilir.
Birazdan bunlar›n hepsini bulaca¤›z.
Bu tür dönüﬂümlere birkaç örnek verelim:
1) Öteleme. Noktalar› belli bir do¤rultuda ve
belli bir uzakl›kta öteledi¤imizde, noktalar›n aralar›ndaki mesafe de¤iﬂmez. (Uygulama: Çal›ﬂma
masan›z› duvardan pencereye do¤ru itin. Masay› itmeden ve ittikten sonra ölçün. Masan›n boyutlar›
de¤iﬂti mi? Ayn› deneyi birkaç kez tekrarlay›n. Sonuçlar› cetvel halinde bir kâ¤›da yaz›n.)
Bu tür dönüﬂümlere öteleme denir.

d
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Bir doğruya göre alınan simetri noktaların birbirlerine olan
uzaklığı değiştirmez.

ki mesafeyi bozmaz. Bu dönüﬂümlere asl›nda rotasyon denir ama biz komiklik olsun diye döndürü diyece¤iz. (Uygulama: Küçük kardeﬂinizi belinden bir ipe ba¤lay›n. ‹pin öbür ucunu daha önce
odan›z›n taban›na çakt›¤›n›z bir kaz›¤a ba¤lay›p
kardeﬂinize döndürü uygulay›n, yani kardeﬂinizi
çubu¤un etraf›nda de¤iﬂik aç›larda döndürün.
Kardeﬂinizin yaka ve ayakkab› numaralar›nda
bir de¤iﬂiklik gözlemlediniz mi?)
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Bir vektör doğrultusunda öteleme noktaların birbirlerine olan
uzaklığı değiştirmez.

d

2) Simetri. ‹ki noktan›n herhangi bir do¤ruya
göre simetri¤ini ald›¤›n›zda, o iki nokta aras›ndaki mesafe de¤iﬂmez. (Uygulama: Önce duvarda
boyunuzu ölçün. Sonra, hiç vakit kaybetmeden,
boy aynas›n›n karﬂ›s›nda durup aynadaki görüntünüzün boyunu ölçün. Ayn› deneyi bir y›l boyunca her gün tekrarlay›n. Sonuç ve yorumlar›n›z›
kaydedin.)

Düzlemi bir noktanın etrafında döndürmek noktalar
arasındaki mesafeyi değiştimez

Yukardaki dönüﬂümlerin bileﬂkeleri de noktalar aras›ndaki mesafeleri de¤iﬂtirmezler. Bu yaz›da, bunlar›n birbirleriyle bileﬂkeleri d›ﬂ›nda,
düzlemin mesafe de¤iﬂtirmeyen dönüﬂümü olmad›¤›n› kan›tlayaca¤›z.

3) Döndürü. Düzlemi belli bir nokta etraf›nda belli bir derece döndürmek noktalar aras›nda1 ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü 4. s›n›f ö¤rencisi.
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I. Gerçel Say›lar Kümesinin Mesafe De¤iﬂtirmeyen Dönüﬂümleri. Buna benzer bir sonucu önce gerçel say›lar kümesi R için kan›tlayal›m, daha kolay olacak. Gerçel say›larda x ve y aras›ndaki
mesafe, herkesin bildi¤i üzere, |x − y| olarak tan›mlan›r. Demek ki,
|x − y| = |ƒ(x) − ƒ(y)|
eﬂitli¤ini sa¤layan tüm ƒ : R→ R dönüﬂümlerini
(fonksiyonlar›n›) bulmak istiyoruz. Baﬂlayal›m.
ƒ böyle bir dönüﬂüm olsun. Aﬂa¤›da, ƒ’yi ad›m
ad›m de¤iﬂtirerek en sonunda IdR (yani birim
fonksiyonu, yani hiçbir noktan›n yerini de¤iﬂtirmeyen fonksiyon) yapaca¤›z. Birinci ad›mda ƒ’yi
ƒ(0) = 0 eﬂitli¤ini sa¤layan bir dönüﬂümle de¤iﬂtirece¤iz. ‹kinci ad›mda ƒ’yi ƒ(0) = 0 ve ƒ(1) = 1
eﬂitli¤ini sa¤layan bir dönüﬂümle de¤iﬂtirece¤iz.
Üçüncü ad›mda böyle bir dönüﬂümüm hiçbir noktan›n yerini de¤iﬂtirmedi¤ini kan›tlayaca¤›z. ‹lk iki
ad›mda yapt›¤›m›z de¤iﬂimleri bildi¤imizden,
üçüncü ad›m bize mesafeleri de¤iﬂtirmeyen tüm
dönüﬂümleri verecek.

− 0| = |ƒ(1)|, yani |ƒ(1)| = 1. Demek ki ƒ(1) ya 1’e
ya da −1’e eﬂit. ƒ(1) = ε = ±1 olsun.

Birinci Ad›m: ‹lk olarak 0’› tekrar 0’a geri getirece¤iz. ﬁöyle yapal›m: Diyelim 0 noktas› ƒ alt›nda a noktas›na gitti, yani ƒ(0) = a. Tüm x
noktalar›n› x − a noktalar›na gönderen dönüﬂüme t−a diyelim ve t−a ° ƒ dönüﬂümüne bakal›m.
Bu dönüﬂüm hâlâ daha mesafeleri korur (çünkü
hem ƒ hem de t−a dönüﬂümü mesafeleri korur).
Dahas›, bu dönüﬂüm 0 noktas›n› 0 noktas›na
yollar:
(t−a ° ƒ)(0) = t−a (ƒ(0)) = t−a (a) = a − a = 0.

Üçüncü Ad›m. Yukarda 1 noktas›n› tekrar 1
noktas›na geri götürdük, ayr›ca 0 da 0’a gidiyor.
ﬁimdi dönüﬂümümüzün bu iki özelli¤i sa¤lad›¤›n› varsayal›m. Demek ki ƒ dönüﬂümü,
a) Noktalar aras›ndaki mesafeyi koruyor,
b) ƒ(0) = 0,
c) ƒ(1) = 1.
Bu üç özelli¤i sa¤layan bir dönüﬂümün hiçbir
noktan›n yerini de¤iﬂtirmeyece¤ini, yani özdeﬂlik
fonksiyonu oldu¤unu kan›tlayaca¤›m ﬂimdi.
Herhangi bir x noktas› (say›s›) alal›m. ‹ki küçük hesap yapal›m:
|x | = |x − 0| = |ƒ(x) − ƒ(0)| = |ƒ(x)|,
|x − 1| = |ƒ(x) − ƒ(1)| = |ƒ(x) − 1|.
Birinci hesaptan ƒ(x) = ±x ç›kar. Diyelim ƒ(x)
= −x. Bundan ve ikinci hesaptan ±(x − 1) = −x −
1 ç›kar. Bunun tek bir çözümü vard›r: x = 0. Demek ki ƒ(x) = −x ise, x = 0 ve ƒ(x) = x.
‹stedi¤imizi kan›tlad›k, yani böyle bir ƒ, birim
fonksiyonu olmak zorunda.

0

ƒ(0) = a

x–a

–x

0
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r−1 dönüşümü, 180 derecelik döndürücü...
ﬁimdi rε(x) = εx dönüﬂümüne bakal›m1. Bu
dönüﬂüm noktalar aras›ndaki mesafeyi bozmaz ve
bu da, ƒ gibi, 0 noktas›n› 0 noktas›na gönderir.
ﬁimdi rε ° ƒ dönüﬂümünü ele alal›m. Bu rε °
ƒ dönüﬂümü hâlâ daha noktalar aras›ndaki mesafeyi korur, ayr›ca 0’› 0’a ve 1’i 1’e gönderir:
(rε ° ƒ)(0) = rε(ƒ(0)) = rε(0) = ε0 = 0.
(rε ° ƒ)(1) = rε(ƒ(1)) = rε(ε) = ε2 = 1.
Demek ki, e¤er ƒ, 0 noktas›n› 0 gönderiyorsa, rε ° ƒ dönüﬂümü noktalar aras›ndaki mesafeyi korur, ayr›ca 0’› 0’a ve 1’i 1’e gönderir.

x

t−a dönüşümü
‹kinci Ad›m: Yukarda 0 noktas›n› 0 noktas›na geri götürdük. Bu ikinci ad›mda ƒ’nin ayr›ca
bu özelli¤i oldu¤unu varsayal›m. Demek ki ƒ dönüﬂümü
a) Noktalar aras›ndaki mesafeyi koruyor, ve
b) ƒ(0) = 0.
ﬁimdi, yukardaki iki özelli¤i bozmadan 1 noktas›n› 1 noktas›na yollatt›raca¤›z. Aﬂa¤›daki eﬂitliklere bakal›m: 1 = |1 − 0| = |ƒ(1) − ƒ(0)| = |ƒ(1)

Özetleyin. Noktalar aras›ndaki mesafeyi de¤iﬂtirmeyen herhangi bir ƒ : R → R dönüﬂümü ald›k.
Birinci ad›mda t−a ° ƒ dönüﬂümünü alarak 0’›
0’a yollad›k (Burada a = ƒ(0).)

1 Her x ∈ N için, r1(x) = x ve r-1(x) = –x.
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‹kinci Ad›m. ﬁimdi ƒ, noktalar›n aralar›ndaki mesafeyi de¤iﬂtirmeyen ve ƒ(0, 0) = (0, 0)
eﬂitli¤ini sa¤layan bir dönüﬂüm olsun. ƒ’yi de¤iﬂtirerek, ƒ’ye (1, 0) noktas›n› da sabitlettirece¤iz. (1, 0) noktas›n›n (0, 0) noktas›na uzakl›¤› 1.
Bu yüzden, ƒ, (0, 0) noktas›n› sabitledi¤ine göre, mesafeleri de de¤iﬂtirmedi¤ine göre ve ƒ, (1,
0) noktas›n› (0, 0)’dan uzakl›¤› gene 1 olan bir
baﬂka noktaya yollar. (0, 0) merkezli bir döndürüyle bu noktay› tekrar (1, 0) noktas›na geri götürebiliriz: Öyle bir ρ döndürüsü vard›r ki, ρ °
ƒ dönüﬂümü,
a) Noktalar aras›ndaki mesafeyi korur,
b) (0, 0)’›n yerini de¤iﬂtirmez,
c) (1, 0)’›n yerini de¤iﬂtirmez.

‹kinci ad›mda, belli bir ε = ±1 için, rε ° t−a °
ƒ dönüﬂümünün 0’› 0’a ve 1’i 1’e yollad›¤›n› kan›tlad›k (Burada ε = (t−a ° ƒ)(1) = t−a(ƒ(1)) = ƒ(1)
− a = ƒ(1) − ƒ(0).)
Üçüncü ad›mda böyle bir dönüﬂümün IdR oldu¤unu kan›tlad›k, yani rε ° t−a ° ƒ = IdR, yani ƒ
= ta ° rε.
Teorem. Gerçel say›lar›n mesaƒeyi de¤iﬂtirmeyen dönüﬂümleri kümesi
{ta ° rε : a ∈ R, ε = ±1}
kümesidir.
E¤er ƒ mesaƒeleri de¤iﬂtirmeyen bir dönüﬂümse, ƒ,
ƒ(x) = (ƒ(1) − ƒ(0))x + ƒ(0)
olarak tan›mlanan dönüﬂümüdür. Burada ƒ(1) −
ƒ(0) = ±1 olmak zorundad›r3.

ƒ(1, 0)

II. Gerçel Düzlemin Mesafe De¤iﬂtirmeyen
Dönüﬂümleri
ﬁimdi ƒ : R2 → R2, mesafeleri de¤iﬂtirmeyen
bir dönüﬂüm olsun. Yukardaki gibi ƒ’yi yavaﬂ
yavaﬂ birim fonksiyonuna dönüﬂtürece¤iz.

1

ρ

1

Birinci Ad›m. Yukardaki gibi, önce (0, 0)
noktas›n› gitti¤i yerden geri getirelim. ﬁöyle yapal›m: ƒ(0, 0) = (a, b) ise, noktalar›m›z› (−a, −b) yönüne do¤ru öteleyelim, ki (a, b) noktas›na giden
(0, 0) noktas› tekrar (0, 0) noktas›na geri dönsün.
Bir baﬂka deyiﬂle, t(−a, −b) dönüﬂümü,
t(−a, −b) (x, y) = (x − a, y − b)
olarak tan›mlanm›ﬂ ötelemeyse, ƒ yerine
t(−a, −b) ° ƒ
dönüﬂümüne bakal›m. Bu dönüﬂüm noktalar›n
mesafesini bozmad›¤› gibi, ayr›ca (0, 0) noktas›n›n yerini de de¤iﬂtirmez:
(t(−a, −b) ° ƒ )(0, 0) = t(−a, −b) (ƒ (0, 0))
= t(−a, −b)(a, b) = (a − a, b − b) = (0, 0).

Üçüncü Ad›m. ﬁimdi ƒ’nin yukardaki üç özelli¤i sa¤lad›¤›n› varsayal›m. Bu sefer (0, 1) noktas›n› tekrar (0, 1) noktas›na geri götürece¤iz. (0, 1)
noktas›n›n (0, 0) noktas›ndan uzakl›¤› 1, (1, 0)
noktas›ndan uzakl›¤› √2’dir. Dolay›s›yla (0, 1)
noktas›n›n gitti¤i yer de bu iki özelli¤i sa¤lamal›.
Yani (0, 1) noktas› ya gene (0, 1) noktas›na ya da
(0, −1) noktas›na gitmeli. Bir baﬂka deyiﬂle, belli
bir ε = ±1 için ƒ(0, 1) = (0, ε) eﬂitli¤i geçerlidir. ﬁimdi rε(x, y) = (x, εy) dönüﬂümüne bakal›m. Bu dönüﬂüm, e¤er ε = 1 ise birim dönüﬂümdür, e¤er ε
= −1 ise x eksenine göre simetridir. Dolay›s›yla rε
dönüﬂümü − aynen ƒ gibi − noktalar aras›ndaki
mesafeyi de¤iﬂtirmez ve (0, 0) ve (1, 0) noktalar›n› sabitler. Dolay›s›yla rε ° ƒ dönüﬂümü de ayn› özellikleri sa¤lar. Ayr›ca rε ° ƒ dönüﬂümü (0, 1)
noktas›n› gene (0, 1) noktas›na yollar: (rε ° ƒ)(0,

(x, y)
(x – a, x – b)
ƒ(0, 0) = (a, b)

t(−a, −b) ötelemesi
t(−a, −b) (x, y) = (x − a, y − b)

3 Uzman›n dilinde yukardaki sonuç Isom(R) ≈ R Ù Z/2Z olarak okunur.
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bir ρ döndürüsü ve x eksenli bir rε simetrisi için,
ƒ = t ° ρ ° rε d›r4.

1) = rε(ƒ(0, 1)) = rε(0, ε) = (0, ε2) = (0, 1). Demek
ki rε ° ƒ dönüﬂümü,
a) Noktalar aras›ndaki mesafeyi korur,
b) (0, 0)’›n yerini de¤iﬂtirmez,
c) (1, 0)’›n yerini de¤iﬂtirmez,
d) (0, 1)’›n yerini de¤iﬂtirmez.

1

E¤er X bir kümeyse, her x, y, z ∈ X için,
U1. d(x, y) = 0 ⇔ x = y
U2. d(x, y) = d(y, x)
U3. d(x, y) ≤ d(x, z) + d(z, y)
özelliklerini sa¤layan bir d : X × X → R≥0
fonksiyonuna “uzakl›k” ya da “metrik” denir. Metinde tan›mlanan “mesafe”lerin herbiri yukardaki özellikleri sa¤lar. (X, d) çiftine de
metrik uzay denir.
Bir X kümesi üzerine d uzakl›¤› verilmiﬂse,
her x, y için d(x, y) = d(ƒ(x), ƒ(y)) eﬂitli¤ini
sa¤layan ƒ : X → X dönüﬂümlerine izometri denir. ‹zometriler, metrik uzaylar›n özyap›
dönüﬂümleridir. Metinde R ve R2 Öklid uzaylar›n›n izometrileri bulunmuﬂtur. Aﬂa¤›da sorulan sorular da bu çerçevededir.

√2

1
√2

Sorular:
1. Genel olarak, Rn uzay›n›n mesafe de¤iﬂtirmeyen dönüﬂümlerini bulun. (Not: Rn uzay›nda
(x1, ..., xn) ve (y1, ..., yn) aras›ndaki mesafe

Dördüncü Ad›m. ﬁimdi ƒ’nin yukardaki dört
özelli¤i sa¤lad›¤›n› varsayal›m. Bu durumda ƒ’nin
birim fonksiyon oldu¤unu kan›tlamak oldukça
kolayd›r. Ayr›nt›lar› okura b›rak›yoruz.

2 (x
1

− y1)2 + L + (xn − yn )2

olarak tan›mlan›r.)
2. “Mesafe” kavram› bulundu¤umuz co¤rafyaya göre de¤iﬂebilir. Örne¤in, bir ﬂehrin sokaklar›ndaysan›z, bir noktadan bir di¤er noktaya gitmek için
düz do¤ruyu seçemeyebilirsiniz,
karﬂ›n›za evler, hanlar, konaklar
ç›kar, özellikle bu iﬂ için tasarlanm›ﬂ
sokaklardan yürümek zorundas›n›z. Örne¤in New York’ta, bir noktadan bir baﬂka bir noktaya ancak
kuzey, do¤u, güney ve bat› yönlerine do¤ru giderek gidebilirsiniz.
New York sokaklar›ndaki (x, y) ve (z, t) noktalar›
aras›ndaki (en k›sa) mesafe d((x, y), (z, t)) = |x − z|
+ |y − t| olarak tan›mlanmal›. R2 düzleminin bu mesafe kavram›n› de¤iﬂtirmeyen dönüﬂümlerini bulun, yani her x, y, z, t ∈ R için,
d((x, y), (z, t)) = d(ƒ(x, y), ƒ(z, t))
eﬂitli¤ini sa¤layan tüm ƒ : R2 → R2 dönüﬂümlerini bulun. ♥

Özetleyin. Noktalar aras›ndaki mesafeyi de¤iﬂtirmeyen bir ƒ dönüﬂümüyle baﬂlad›k iﬂe. Birinci ad›mda ƒ yerine, belli bir t ötelemesi için, t ° ƒ
alarak (0, 0) noktas›n›n sabitlendi¤ini varsayabildik. ‹kinci ad›m sayesinde, t ° ƒ yerine, (0, 0)
merkezli belli bir ρ döndürüsü için, ρ ° t ° ƒ dönüﬂümünü alarak sadece (0, 0) noktas›n›n de¤il,
ayr›ca (1, 0) noktas›n›n da sabitlendi¤ini varsayabiliriz. Üçüncü ad›m sayesinde, ρ ° t ° ƒ yerine, x
eksenli bir rε simetrisi için, rε ° ρ ° t ° ƒ dönüﬂümünü alarak sadece (0, 0) ve (1, 0) noktalar›n›n
de¤il, ayr›ca (0, 1) noktas›n›n da sabitlendi¤ini varsayabiliriz. Dördüncü ad›mda böyle bir dönüﬂümün birim fonksiyon olmas› gerekti¤ini söyledik
(kan›t›n› okura b›rakt›k.) Demek ki, belli bir t ötelemesi, (0, 0) merkezli belli bir ρ döndürüsü ve x
eksenli bir rε simetrisi için, rε ° ρ ° t ° ƒ = Id. Aﬂa¤›daki teoremi kan›tlad›k:
Teorem. ƒ : R2 → R2, noktalar›n aras›ndaki
mesafeyi de¤iﬂtirmeyen bir dönüﬂüm olsun. O
zaman, belli bir t ötelemesi, (0, 0) merkezli belli

4 Uzman dilinde bu teorem, Isom(R2) ≈ (R2 Ù R/Z) Ù Z/2Z
olarak okunur.
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