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Öz
Bu makalenin amacı C(X) kümesi üzerindeki yarı kompakt-açık topolojinin ikinci sayılabilirlik, ayrılabilirlik, 𝔓0 -uzay
özelliği, ℵ0 -uzay özelliği ve kozmik uzay özelliği gibi sayılabilirlik özellikleri için bazı sonuçlar verilmiştir. Son olarak
bu sonuçlar C(X) kümesi üzerindeki clp-kompakt-açık topoloji için de elde edilmiştir.
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denir. Sıfır kümenin tümleyenine,
tümleyeni sıfır küme denir.
b) Bir topolojik uzayda hem açık hem de
kapalı olan bir kümeye clopen küme
denir.

1. Giriş ve Ön Hazırlık
𝑋 bir topolojik uzay olmak üzere, 𝐶(𝑋) kümesi
üzerinde birçok topolojinin bulunduğu bilinen bir
gerçektir. 𝐶(𝑋) üzerindeki en bilindik topolojiler
nokta-açık
topoloji
(noktasal
yakınsaklık
topolojisi), kompakt-açık topoloji ve düzgün
topoloji (düzgün yakınsaklık topolojisi) şeklinde
sıralanabilir. Kompakt-açık topoloji ilk olarak Fox
(1945) tarafından tanımlanmış, Arens ve Dugundji
(1946, 1951) tarafından geliştirilmiştir. Jackson
(1952) bu topolojiyi kompakt kümeler üzerinde
düzgün yakınsak fonksiyon dizileri tarafından
elde etmiştir. Bu yüzden kompakt-açık topoloji,
kompakt kümeler üzerinde düzgün yakınsaklık
topolojisi olarak da bilinir. Ayrıca kompakt-açık
topolojinin, düzgün yakınsaklık topolojisine denk
olabilmesi için gerek ve yeter şartın uzayın
kompakt
olması
gerektiğini
göstermiştir.
Kompaktlık güçlü bir koşul olduğundan bu iki
topoloji arasında kayda değer bir araştırma alanı
vardır. Son elli yıl içinde bu iki topoloji arasında
pek çok topoloji tanımlanmıştır. Bazıları 𝜎kompakt-açık (Gulick, 1992), sözde kompakt-açık
(Kundu ve Garg, 2006), C-kompakt-açık (Osipov,
2012), sınırlı-açık (Kundu ve Raha, 1995) ve açıkaçık topoloji (Porter, 1993) şeklinde sıralanabilir.

Tanım 2.2.
a) 𝑋 uzayının her tümleyeni sıfır küme
örtüsünün sonlu bir alt örtüsü varsa, 𝑋
uzayına yarı kompakt uzay denir (Frolik,
1959).
b) Her 𝑓 ∈ 𝐶(𝑋) için 𝑓(𝑋) kümesi ℝ nin
sınırlı bir alt kümesi ise 𝑋 uzayına sözde
kompakt uzay denir.
c) 𝑋 uzayının her clopen örtüsünün sonlu bir
alt örtüsü varsa, 𝑋 uzayına clp-kompakt
uzay denir (Sondore ve Sostak, 1994).
Herhangi bir kompakt uzay yarı kompakt, yarı
kompakt uzay ise sözde kompakttır. Ayrıca yarı
kompakt uzayın sürekli fonksiyon altındaki
görüntüsü de yarı kompakttır (D’Aristotle, 1973).
Tanım 2.3. 𝛼, 𝑋 uzayının boştan farklı alt
kümelerinin bir ailesi olsun. Her 𝐴 ∈ 𝛼 ve
𝑉 ∈ 𝜏(ℝ) için,
𝑆(𝐴, 𝑉) = {𝑓 ∈ 𝐶(𝑋) ∶ 𝑓 (𝐴) ⊆ 𝑉}

Bu çalışmada C(X) kümesi üzerindeki yarı
kompakt-açık topolojinin ikinci sayılabilirlik,
ayrılabilirlik, 𝔓0 -uzay özelliği, ℵ0 -uzay özelliği
ve kozmik uzay özelliği gibi sayılabilirlik
özellikleri incelenmiştir. Ayrıca bu sonuçlar C(X)
kümesi üzerindeki clp-kompakt-açık topoloji için
de elde edilmiştir.

kümelerinin sınıfını 𝐶(𝑋) üzerinde alt baz kabul
eden topolojiye küme-açık topoloji denir ve bu
uzay 𝐶𝛼 (𝑋) ile gösterilir. Benzer şekilde her
𝐴 ∈ 𝛼 ve 𝑉 ∈ 𝜏(ℝ) için,
𝑆 ∗ (𝐴, 𝑉) = {𝑓 ∈ 𝐶(𝑋) ∶ 𝑓 (𝐴) ⊆ 𝑉}

Herhangi bir karışıklığa neden olmadığı sürece
(𝑋, 𝜏) topolojik uzayını, 𝑋 uzayı olarak ifade
edeceğiz. 𝑋 topolojik uzayı üzerinde tanımlı tüm
reel değerli sürekli fonksiyonların kümesini 𝐶(𝑋)
ile göstereceğiz. ℝ, üzerinde standart (alışılmış)
topoloji ile ele alınacaktır. 𝑋 uzayının topolojisini
𝜏(𝑋) ile göstereceğiz. 𝜏(𝑌) topolojisi 𝜏(𝑋)
topolojisinden ince ise 𝜏(𝑋) ⊂ 𝜏(𝑌) gösterimi
yerine 𝑋 < 𝑌 gösterimi kullanılacaktır.

kümelerinin sınıfını 𝐶(𝑋) üzerinde alt baz kabul
eden topolojiye zayıf küme-açık topoloji denir ve
bu uzay 𝐶𝛼∗ (𝑋) ile gösterilir.

Bu bölümde, 𝐶(𝑋) üzerindeki yarı kompakt-açık
topoloji ve clp-kompakt-açık topoloji tanımları
hatırlatılacak ve bazı eşdeğer tanımları
verilecektir.

𝑋 uzayının tüm kompakt alt kümelerinin ailesi
𝐾(𝑋), tüm yarı kompakt alt kümelerinin ailesi
𝑄𝐾(𝑋) ve tüm clp-kompakt alt kümelerinin ailesi
𝐶𝐾(𝑋) olmak üzere 𝛼 sınıfı sırasıyla 𝐾(𝑋),
𝑄𝐾(𝑋) ve 𝐶𝐾(𝑋) alınırsa 𝐶(𝑋) üzerinde elde
edilen küme-açık topolojiler sırasıyla kompaktaçık topoloji (Fox, 1945), yarı kompakt-açık
topoloji (Tokat ve Osmanoglu, 2016) ve clpkompakt-açık topoloji (Osmanoglu, 2017) olarak
adlandırılır ve bu uzaylar sırasıyla 𝐶𝑘 (𝑋), 𝐶𝑞 (𝑋)
ve 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) ile gösterilir.

Tanım 2.1.
a) 𝑋 uzayında 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) = 0}
olacak biçimde reel değerli sürekli 𝑓
fonksiyonu varsa 𝐴 kümesine sıfır küme

Tanım 2.4. Ayrıca, her 𝐴 ∈ 𝐾(𝑋) (ya da 𝐴 ∈
𝑄𝐾(𝑋)), 𝑓 ∈ 𝐶(𝑋) ve 𝜀 > 0 için,
𝐵𝐴 (𝑓, 𝜀) = {𝑔 ∈ 𝐶(𝑋) ∶ ∀x ∈ X, |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)|
< 𝜀}

2. Yarı Kompakt-açık Topoloji
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kavramları denktir (McCoy ve Ntantu,
1988).

kümelerinin sınıfı 𝐶(𝑋) üzerindeki kompakt-açık
topoloji (ya da yarı kompakt-açık topoloji) için bir
bazdır. Bu topolojiler kompakt (ya da yarı
kompakt) kümeler üzerinde düzgün yakınsaklık
topolojisi olarak adlandırılır ve bu uzay 𝐶𝑘,𝑢 (𝑋)
(ya da 𝐶𝑞,𝑢 (𝑋)) ile gösterilir.

Tanım 3.4. Zayıf metriklenebilir topolojiye sahip
olan uzaya altmetriklenebilir uzay denir. Yani, 𝑌
metrik uzay ve 𝑓: 𝑋 → 𝑌 sürekli içine fonksiyon
ise 𝑋 uzayı altmetriklenebilirdir (Gruenhage,
1992).

Tokat ve Osmanoglu (2016) ve Osmanoglu (2017)
den 𝐶𝑘 (𝑋) ≤ 𝐶𝑞 (𝑋) ≤ 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) ve 𝐶𝑞 (𝑋) =
𝐶𝑞,𝑢 (𝑋) (dolayısıyla 𝐶𝑘 (𝑋) = 𝐶𝑘,𝑢 (𝑋)) olduğunu
biliyoruz.

Teorem 3.5. Kozmik uzay altmetriklenebilirdir
(Michael, 1966).
Tanım 3.6. 𝑋 uzayının herhangi yarı kompakt 𝐴
alt kümesi için 𝐴 ⊆ 𝐴𝑛 olacak biçimde 𝑋 uzayının
yarı kompakt alt kümelerinin bir {𝐴𝑛 } dizisi varsa
𝑋 uzayına hemi yarı kompakt uzay denir (Tokat
ve Osmanoglu, 2016).

3. Bulgular
Öncelikle ağ, k-ağ ve Pytkeev ağ kavramlarını
hatırlatmakla başlayalım. Bu kavramlar baz gibi
davranırlar, ancak bu ailelerin her üyesinin açık
olması gerekmez. Dolayısıyla, bu tür ailelerle başa
çıkabilmek, bazlardan daha kolaydır. Sonrasında
bu ağlar ile elde edilen bazı uzayların tanımlarını
verdik. Daha ayrıntılı bilgi için Michael (1966),
Gruenhage (1992) ve Banakh (2015) kaynaklarına
bakılabilir.

Şimdi 𝐶𝑞 (𝑋) uzayını kozmik ve ℵ0 -uzay olması
için bazı sonuçları verelim.
Önerme 3.7. Ayrılabilir ve metriklenebilir 𝑋
uzayı için 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ℵ0 -uzaydır.
İspat: 𝑋 uzayı Ayrılabilir ve metriklenebilir ise
Theorem 2.6. Tokat ve Osmanoglu (2016) dan
𝐶𝑘 (𝑋) = 𝐶𝑞 (𝑋) ve Lemma 2.3.6 (Ntantu, 1985)
den 𝐶𝑘 (𝑋) uzayı ℵ0 -uzay olduğundan 𝐶𝑞 (𝑋)
uzayı ℵ0 -uzaydır. ∎

Tanım 3.1. Regüler 𝑋 uzayının boştan farklı alt
kümelerinin bir ailesi ℱ olmak üzere,
a) Her 𝑥 ∈ 𝑋 ve 𝑥 in her açık 𝑈 komşuluğu
için, 𝑥 ⊆ 𝐹 ⊆ 𝑈 olacak şekilde 𝐹 ∈ ℱ
varsa ℱ ailesine ağ denir (Gruenhage,
1992).
b) 𝑋 in her kompakt 𝐾 alt kümesi ve 𝐾 ⊆ 𝑈
olacak şekilde her açık 𝑈 alt kümesi için,
𝐾 ⊆ 𝐹 ⊆ 𝑈 olacak şekilde 𝐹 ∈ ℱ varsa ℱ
ailesine k-ağ denir (Michael, 1966).
c) 𝑋 uzayında ℱ bir ağ olmak üzere, 𝑥 in her
açık 𝑈 komşuluğu ve 𝐴 ⊆ 𝑋 nın yığılma
noktası 𝑥 için 𝐹 ⊆ 𝑈 ve 𝐹 ∩ 𝐴 kümesi
sonsuz olacak şekilde 𝐹 ∈ ℱ varsa ℱ
ailesine Pytkeev ağ denir (Banakh, 2015).

Ayrılabilir ve metriklenebilir uzay ℵ0 -uzay
(Michael, 1966) ve Corollary 2.6 (Banakh, 2015)
dan aşağıdaki sonuçları verebiliriz.
Sonuç 3.8.
a) 𝑋 uzayı ℵ0 -uzay ise 𝐶𝑘 (𝑋) = 𝐶𝑞 (𝑋) dır.
b) 𝑋 uzayı ℵ0 -uzay ise 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ℵ0 uzaydır.
c) 𝑋 uzayı ℵ0 -uzay ise 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı 𝔓0 uzaydır.

Tanım 3.2.
a) Sayılabilir bir ağa sahip uzaya kozmik
uzay denir (Gruenhage, 1992).
b) Sayılabilir bir k-ağa sahip uzaya ℵ0 -uzay
denir (Michael, 1966).
c) Sayılabilir bir Pytkeev ağa sahip uzaya
𝔓0 -uzay denir (Banakh, 2015).

Teorem 3.9. Tam regüler 𝑋 uzayı için aşağıdaki
ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı kozmik uzaydır.
2. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı bir ℵ0 -uzaydır.
3. 𝐶𝑘 (𝑋) uzayı kozmik uzaydır.
4. 𝐶𝑘 (𝑋) uzayı bir ℵ0 -uzaydır.
5. 𝑋 uzayı bir ℵ0 -uzaydır.

Teorem 3.3.
a) Herhangi bir kozmik uzay, ayrılabilirdir
(Arens ve Dugundji, 1951).
b) Herhangi bir ℵ0 -uzay, kozmik uzaydır
(Michael, 1966).
c) Herhangi bir metrik uzayda ikinci
sayılabilir uzay, ℵ0 -uzay ve kozmik uzay

İspat: (1) ⇒ (5) 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı için bir sayılabilir ağ
ℱ olsun. 𝐹 ∈ ℱ için 𝐹 ∗ = {𝑥 ∈ 𝑋: 𝑓(𝑥) > 0}
kümesini
ve ℱ ∗ = {𝐹 ∗ : 𝐹 ∈ ℱ}
sınıfını
∗
tanımlayalım. ℱ sınıfının 𝑋 uzayı için bir k-ağ
olduğunu gösterelim. 𝐴 ⊆ 𝑈 olacak biçimde 𝑋
uzayında 𝑈 açık ve 𝐴 kompakt alt kümelerini
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alalım. 𝑋 uzayı tam regüler olduğundan 𝑓(𝐴) =
{1} ve 𝑓(𝑋\𝑈) = {0} olacak biçimde 𝑓 ∈ 𝐶(𝑋)
fonksiyonu vardır. O halde 𝑓 ∈ 𝑆(𝐴, (0, ∞)) dır.
ℱ, 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı için bir sayılabilir ağ olduğundan
𝑓 ∈ 𝐹 ⊆ 𝑆(𝐴, (0, ∞)) olacak biçimde 𝐹 ∈ ℱ
vardır. Buradan 𝐴 ⊆ ℱ ∗ olduğu görülür. ℱ ∗ ⊆ 𝑈
olduğunu göstermemiz yeterlidir. Kabul edelim ki
𝑥 ∈ ℱ ∗ \𝑈 olsun. O halde 𝑥 ∉ 𝑈 olacağından
𝑓(𝑥) = 0 dır. Fakat 𝑥 ∈ ℱ ∗ ve 𝑓 ∈ 𝐹 için
𝑓(𝑥) > 0 olur. Bu ise çelişkidir. Bu yüzden
ℱ ∗ ⊆ 𝑈 elde edilir.

Yerel
kompakt
ℵ0 -uzay,
ayrılabilir
ve
metriklenebilir (Michael, 1966) olduğundan
aşağıdaki sonucu verebiliriz.
Sonuç 3. 11. Tam regüler ve yerel kompakt 𝑋
uzayı için aşağıdaki ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
2. 𝑋 uzayı Lindelöf ve altmetriklenebilirdir.
3. 𝑋 uzayı 𝔓0 -uzaydır.
4. 𝑋 uzayı ℵ0 -uzaydır.
5. 𝑋 uzayı kozmik uzaydır.
6. 𝑋 uzayı ikinci sayılabilirdir.

(5) ⇒ (2) Sonuç 3.15. den açıktır.

Teorem 3.12. Tam regüler 𝑋 uzayı için aşağıdaki
ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ayrılabilirdir.
2. 𝐶𝑘 (𝑋) uzayı ayrılabilirdir.
3. 𝑋 uzayı ℵ0 -uzay olan bir zayıf topolojiye
sahiptir.
4. 𝑋 uzayı kozmik uzay olan bir zayıf
topolojiye sahiptir.
5. 𝑋 uzayı ayrılabilir ve metriklenebilir bir
zayıf topolojiye sahiptir.

(5) ⇒ (1) 𝑋 uzayı bir ℵ0 -uzay ise 𝑋 uzayı
altmetriklenebilirdir (bkz. Lemma 10.1 ve
Proposition 10.2 (Michael, 1966). O halde Lemma
3.6 (Tokat ve Osmanoglu, 2016) dan 𝐶𝑘 (𝑋) =
𝐶𝑞 (𝑋) dır. Dolayısıyla 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı kozmik
uzaydır.
(2) ⇒ (1) Her ℵ0 -uzay, kozmik uzay olduğundan
𝐶𝑞 (𝑋) uzayı kozmiktir.

İspat: (1) ⇔ (2) ⇔ (5) Theorem 3.10 Tokat ve
Osmanoglu (2016)’de verilmiştir.
(3) ⇔ (4) ⇔ (5) (Michael, 1966) de (A), Lemma
10.1 ve Proposition 10.2 den açıktır.

(3) ⇔ (4) ⇔ (5) Proposition 10.3 (Michael, 1966)
de verilmiştir. ∎
Teorem 3.10. Tam regüler 𝑋 uzayı için aşağıdaki
ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
2. 𝐶𝑘 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
3. 𝑋 uzayı hemi yarı kompakt ve 𝔓0 uzaydır.
4. 𝑋 uzayı hemi yarı kompakt ve ℵ0 -uzaydır.
5. 𝑋 uzayı hemi yarı kompakt ve kozmik
uzaydır.
6. 𝑋
uzayı
hemi
yarıkompakt
ve
altmetriklenebilirdir.

Sonuç 3.13. 𝑋 uzayı kozmik uzay ise 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı
ayrılabilir ve metriklenebilir bir zayıf topolojiye
sahiptir.
Sonuç 3.14. Metriklenebilir 𝑋 uzayı için aşağıdaki
ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
2. 𝑋 uzayı 𝔓0 -uzaydır.
3. 𝑋 uzayı ℵ0 -uzaydır.
4. 𝑋 uzayı kozmik uzaydır.
5. 𝑋 uzayı ikinci sayılabilirdir.
6. 𝑋 uzayı ayrılabilirdir.

İspat: (1) ⇒ (2) Corollary 3.17 Tokat ve
Osmanoglu (2016)’de verilmiştir.
(2) ⇔ (3)⇔ (4) ⇔ (5) Theorem 2.4.1 Ntantu
(1985)’de verilmiştir.

Tanım 3.15. 𝑋 = ⋃∞
𝑛=1 𝐴𝑛 olacak biçimde 𝑋
uzayının yarı kompakt alt kümelerinin bir {𝐴𝑛 }
dizisi varsa 𝑋 uzayına 𝜎-yarı kompakt uzay denir
(Tokat ve Osmanoglu, 2016).

(5) ⇒ (1) 𝑋 uzayı hemi yarı kompakt ve
altmetriklenebilir ise 𝑋 uzayındaki her yarı
kompakt 𝐴 kümesi için 𝐴 ⊆ 𝐴𝑛 olacak biçimde
bir yarı kompakt 𝐴𝑛 kümesi vardır. Buradan her
𝐴𝑛 kümesi ayrılabilir ve altmetriklenebilirdir.
Theorem 3.8 ve Theorem 3.10 Tokat ve
Osmanoglu (2016)’den her 𝐶𝑞 (𝐴𝑛 ) uzayı
ayrılabilir ve metriklenebilirdir. Theorem 3.2
Tokat ve Osmanoglu (2016)’den 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı
∏{𝐶𝑞 (𝐴𝑛 ): 𝑛 ∈ ℕ} ayrılabilir ve metriklenebilir
uzayına gömülebileceğinden 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ikinci
sayılabilirdir. ∎

Teorem 3.16. Tam regüler ve 𝜎-yarı kompakt 𝑋
uzayı için aşağıdaki ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ayrılabilirdir.
2. 𝑋 uzayı kozmik uzaydır.
3. 𝑋 uzayı altmetriklenebilirdir.
İspat: (2) ⇔ (3) Lemma 3.6 (Tokat ve
Osmanoglu, 2016) ve Corollary 2.3.4 (Ntantu,
1985) den 𝜎-yarı kompakt ve altmetriklenebilir
uzay kozmiktir.
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(2) ⇒ (1) Teorem 3.12 den açıktır.
(1) ⇒ (2) Theorem 3.10 Tokat ve Osmanoglu
(2016)’den açıktır.

ayrılabilirlik, 𝔓0 -uzay özelliği, ℵ0 -uzay özelliği
ve kozmik uzay özelliği gibi sayılabilirlik
özellikleri incelenmiştir.

Teorem 3.17. Tam regüler 𝑋 uzayı için aşağıdaki
ifadeler denktir.
1. 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) uzayı 𝔓0 -uzaydır.
2. 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) uzayı ℵ0 -uzaydır.
3. 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) uzayı kozmik uzaydır.
4. 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
5. 𝐶𝑐𝑙𝑝 (𝑋) uzayı ayrılabilirdir.
6. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı 𝔓0 -uzaydır.
7. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ℵ0 -uzaydır.
8. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı kozmik uzaydır.
9. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ikinci sayılabilirdir.
10. 𝐶𝑞 (𝑋) uzayı ayrılabilirdir.
11. 𝑋 uzayı kompakt ve metriklenebilirdir.
İspat: (4) ⇔ (5) ⇔ (11) Theorem 3.11
Osmanoglu (2017)’den verilmiştir.

Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, Tokat ve
Osmanoglu (2016) ve Osmanoglu (2017)’de elde
edilen sonuçlara daha geniş bir bakış açısı
getirmiş ve bu sonuçları kapsamaktadır.
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