Matematik Dünyas›, 2003 Güz

Yar› Özyap› Dönüﬂümleri
Tolga Karayayla
ODTÜ Matematik Bölümü ö¤rencisi

Ama ƒn(x) = x ve ƒn(y) = y. Demek ki x ve y noktalar› da ba¤›nt›l›ym›ﬂ.

eçen say›da sorulan soruyu buraya
almadan önce bir çizgenin özyap› dönüﬂümünün tan›m›n› an›msatal›m. Bir çizgenin
özyap› dönüﬂümü, her ﬂeyden önce o çizgenin noktalar› aras›nda bir eﬂleﬂmedir. Ayr›ca, e¤er eﬂleﬂmeye ƒ ad›n› verirsek, eﬂleﬂmenin her x, y noktas› için
x ve y ba¤›nt›l›d›r ⇔ ƒ(x) ve ƒ(y) ba¤›nt›l›d›r
koﬂulunu sa¤lamas› gerekmektedir. Yukardaki koﬂulda ⇔ eklemini ⇒ eklemiyle de¤iﬂtirdi¤imizde
elde etti¤imiz kavrama yar› eﬂyap› dönüﬂümü diyelim. Geçen say›da bu konuda iki soru sorulmuﬂtu:

G

‹kinci Sorunun Birinci Yan›t›. Birinci sorudan
dolay› çizgenin nokta say›s› sonsuz olmal›.
A = Z ∪ {∞}
olsun. A bir çizgenin noktalar kümesi olacak. Her
say› kendisinden önceki ve sonraki say›yla ba¤›nt›l› olsun. Ayr›ca ∞ eleman› da sadece do¤al say›larla ba¤›nt›l› olsun. Yani çizgemiz ﬂöyle olsun:

...

Soru 1. E¤er çizge sonluysa her yar› özyap› dönüﬂümünün bir özyap› dönüﬂümü oldu¤unu kan›tlay›n.
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Soru 2. Öyle bir çizge bulun ki, özyap› dönüﬂümü olmayan yar› özyap› dönüﬂümleri olsun.

ﬁimdi, ƒ(n) = n + 1 ve f(∞) = ∞ olsun. ƒ bir yar› özyap› dönüﬂümüdür ama 0∞ ba¤›nt›s› yüzünden özyap› dönüﬂümü de¤ildir.

Birinci Sorunun Yan›t›. ƒ, sonlu bir çizgenin bir
yar› özyap› dönüﬂümü olsun. a ve b çizgenin iki
noktas› olsun. ƒ(a) ve ƒ(b) noktalar›n›n ba¤›nt›l› olduklar›n› varsayal›m. a ve b noktalar›n›n ba¤›nt›l›
olduklar›n› kan›tlayaca¤›z. Çizge sonlu oldu¤undan,
f’nin belli bir gücünü al›rsak, yani ƒ’yi kendisiyle yeterince bileﬂimini al›rsak birim fonksiyonu buluruz.
Demek ki, belli bir n > 0 tamsay›s› için ƒn = Id, yani
her x noktas› için ƒn(x) = x eﬂitli¤i geçerli. ﬁimdi, f(a)
ve ƒ(b) ba¤›nt›l› olduklar›ndan ve f bir yar› eﬂyap› dönüﬂümü oldu¤undan, ƒ2(a)
ve ƒ2(b) noktalar› da ba¤›nt›l›d›r. Ayn› nedenden ƒ3(a)
ve ƒ3(b) noktalar› da ba¤›nt›l›d›r. Böyle gide gide ƒn(x)
ve ƒn(y) noktalar›n›n da ba¤›nt›l› olduklar›n› görürüz.

‹kinci Sorunun ‹kinci Yan›t›. Noktalar kümesi R gerçel say›lar kümesi olsun. E¤er x + y < x2
ise x ve y noktalar› ba¤›nt›l› olsun. ƒ(x) = 2x bir
yar› özyap› dönüﬂümüdür ama özyap› dönüﬂümü
de¤il, çünkü 2 ve 3 ba¤›nt›l›, ama 1 ve 3/2 ba¤›nt›l› de¤il. ♦
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