Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Kapak Konusu: Özyap› Dönüﬂümleri

Özyap› Dönüﬂümlerine
Genel Bak›ﬂ
Matematiksel bir yap›n›n özyap› dönüﬂümlerini tan›mlamak hiç de kolay de¤ildir. Ama biraz deneyimle, her matematikçi,
bir yap›n›n özyap› dönüﬂümlerinin ne olmas› gerekti¤ini bilir.
Özyap› dönüﬂümü her ﬂeyden önce bir eﬂleﬂme olmal›d›r ve kümenin umurumuzda olan özelliklerine sayg› duymal›d›r. Ve öyle tan›mlanmal›d›rlar ki,
1) Id, yani birim fonksiyon bir özyap› dönüﬂümü olmal›d›r,
2) E¤er ƒ ve g özyap› dönüﬂümleriyse, ƒ ° g de
bir özyap› dönüﬂümü olmal›d›r.
3) E¤er ƒ bir özyap› dönüﬂümüyse, ƒ−1 de bir
özyap› dönüﬂümü olmal›d›r.
Ayr›ca ﬂu özellik de olmal›d›r:
4) E¤er ƒ, M yap›s›n›n bir özyap› dönüﬂümüyse, M için do¤ru olan bir tümcede ad› geçen elemanlar yerine o elemanlar›n imgelerini yazarsak
gene M’de do¤ru bir tümce elde ederiz. Buradaki “tümce”nin ne demek oldu¤unu tam matematiksel olarak aç›klamayaca¤›z, ama tümce M’nin
umurumuzda olan özellikleriyle (toplamayla, çarpmayla, s›ralamayla vs) ilgili olmal›.

dar çok özyap› dönüﬂümü varsa, o yap› o kadar esnektir ve elemanlar› birbirinden o kadar ba¤›ms›zd›r. Bir yap›n›n ne kadar az özyap› dönüﬂümü
varsa, o yap› o kadar kat›d›r, kemikleﬂmiﬂtir, belirginleﬂmiﬂtir.
Genel olarak, çok çok özyap› dönüﬂümü olan
yap›larla çok çok az özyap› dönüﬂümü olan yap›lar›n incelenmesi görece daha kolayd›r.
Sorular:
1. M = Z × Z olsun. Ve M’de ﬂu “toplama” iﬂlemini tan›mlayal›m:
(x, y) + (z, t) = (x + t, y + t).
Bu yap›n›n özyap› dönüﬂümlerini bulun, yani Aut(M, +) kümesini bulun.
2. M = N olsun. R ikili iliﬂkisi ﬂöyle tan›mlanm›ﬂ
olsun:
xRy ⇔ x, y’yi bölüyorsa
(N, R) yap›s›n›n özyap› dönüﬂümlerini bulun.
3. M = Z olsun. Her 0 ≠ x ∈ Z için 2n, x’i bölüyorsa, ama 2n+1 bölmüyorsa, v(x) = n yazal›m.
E¤er x ≠ y ise, d(x, y) = 2−v(x−y) olsun. Ayr›ca d(x, x) = 0 olarak tan›mlanm›ﬂ olsun.
(Z, d)’nin bir metrik uzay oldu¤unu kan›tlay›n.
Bu metrik uzay›n izometrilerini bulun. ♥

Kuﬂbak›ﬂ›. Matematiksel bir yap›n›n özyap›
dönüﬂümleri kümesi o yap›n›n özünü bir biçimde içinde bar›nd›r›r. Bir yap›n›n ne ka-
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