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ESSENTIAL G-SUPPLEMENTED MODULES
Hasan Hüseyin ÖKTEN* - Celil NEBİYEV**
ABSTRACT
In this work essential g-supplemented modules are defined and
some properties of these modules are investigated. All modules are
associative with unity and all modules are unital left modules. Let M be
an R-module. If every essential submodule of M has a g-supplement in
M, then M is called an essential g-supplemented (or briefly gesupplemented) module. Clearly we can see that every g-supplemented
module is essential g-supplemented. Because of this essential gsupplemented modules are more generalized than g-supplemented
modules. Every (generalized) hollow and every local module are essential
g-supplemented. Let M be an essential g-supplemented R-module. If every
nonzero submodule of M is essential in M, then M is g-supplemented. It
is proved that every factor module and every homomorphic image of an
essential g-supplemented module are essential g-supplemented. It is also
proved that the finite sum of essential g-supplemented modules is
essential g-supplemented. Let M be an essential g-supplemented module.
Then M/RadgM have no proper essential submodules. Let M be an
essential g-supplemented R-module. Then every finitely M-generated Rmodule is essential g-supplemented. Let R be any ring. Then RR is
essential g-supplemented if and only if every finitely generated R-module
is essential g-supplemented. Let M be an R-module. If every essential
submodule of M is g* equivalent to an essential g-supplement (gesupplement) submodule in M, then M is essential g-supplemented.
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STRUCTURED ABSTRACT
In this work essential g-supplemented modules are defined and
some properties of these modules are investigated. All modules are
associative with unity and all modules are unital left modules. Let M be
an R-module. If every essential submodule of M has a g-supplement in
M, then M is called an essential g-supplemented (or briefly gesupplemented) module. Clearly we can see that every g-supplemented
module is essential g-supplemented. Because of this essential gsupplemented modules are more generalized than g-supplemented
modules. Every (generalized) hollow and every local module are essential
g-supplemented. Let M be an essential g-supplemented R-module. If every
nonzero submodule of M is essential in M, then M is g-supplemented. As
every supplemented module is g-supplemented, every essential
supplemented module is essential g-supplemented. It is proved that every
factor module and every homomorphic image of an essential gsupplemented module are essential g-supplemented. Because of this
essential g-supplemented modules is more generalized than essential
supplemented modules. Let M be an R-module, U⊴M and N≤M. If N is
essential g-supplemented and U+N has a g-supplement in M, then U has
also a g-supplement in M. By using this we prove that the finite sum of
essential g-supplemented modules is essential g-supplemented. Let M be
an essential g-supplemented module. Then M/RadgM have no proper
essential submodules. Let M be an essential g-supplemented R-module.
Then every finitely M-generated R-module is essential g-supplemented.
By using this we can prove the following Proposition: ‘Let R be any ring.
Then RR is essential g-supplemented if and only if every finitely generated
R-module is essential g-supplemented’. Let M be an R-module and V≤M.
If V is a g-supplement of an essential submodule in M, then V is called
an essential g-supplement (or briefly ge-supplement) submodule in M. Let
M be an R-module. If every essential submodule of M is g* equivalent to
an essential g-supplement (ge-supplement) submodule in M, then M is
essential g-supplemented. By using this we can give following corollaries.
Corollary: Let M be an R-module. If every essential submodule of
M is * equivalent to an essential g-supplement (ge-supplement)
submodule in M, then M is essential g-supplemented.
Corollary: Let M be an R-module. If every essential submodule of
M lies above an essential g-supplement (ge-supplement) submodule in M,
then M is essential g-supplemented.
Corollary: Let M be an R-module. If every essential submodule of
M is g* equivalent to a supplement submodule that is a supplement an
essential submodule in M, then M is essential g-supplemented.
Keywords:
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Supplemented Modules, G-Supplemented Modules.
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BÜYÜK G-TÜMLENMİŞ MODÜLLER
ÖZET
Bu çalışmada büyük g-tümlenmiş modüller tanımlandı ve bu
modüllerle ilgili birtakım özellikler incelendi. Bu çalışmada ayrıca bütün
halkalar birimli ve bütün modüller de üniter sol modüllerdir. M bir Rmodül olsun. Eğer M modülünün her büyük alt modülü M içinde bir gtümleyeni varsa M modülüne bir büyük g-tümlenmiş modül denir. Açıkça
biz görebiliriz ki her g-tümlenmiş modül büyük g-tümlenmiştir. Bundan
dolayı büyük g-tümlenmiş modüller g-tümlenmiş modüllerden daha
genel yapıdadırlar. Her (genelleştirilmiş) oyuk ve her lokal modül büyük
g-tümlenmiştir. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül olsun. Eğer M
modülünün sıfırdan farklı her alt modülü M modülünde büyükse M
modülü g-tümlenmiştir. Bir büyük g-tümlenmiş modülün her bölüm
modülü ve her homomorfik görüntüsünün de büyük g-tümlenmiş olduğu
ispatlandı. Ayrıca büyük g-tümlenmiş modüllerin sonlu toplamının da
büyük g-tümlenmiş olduğu gösterildi. M bir büyük g-tümlenmiş modül
olsun. Bu durumda M/RadgM modülü hiçbir büyük alt modüle sahip
değildir. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül olsun. Bu durumda her sonlu
M-üretilmiş R-modül büyük g-tümlenmiştir. R bir halka olsun. Bu
durumda RR modülünün büyük g-tümlenmiş olması için gerek ve yeter
koşul her sonlu üretilmiş R-modülün büyük g-tümlenmiş olmasıdır. M
bir R-modül olsun. Eğer M modülünün her büyük alt modülü g* bağıntısı
ile M’de bir büyük g-tümleyen alt modüle denkse M modülü büyük gtümlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Alt Modüller, Küçük Alt Modüller,
Tümlenmiş Modüller, G-Tümlenmiş Modüller.

1.

GİRİŞ

Bu çalışmada bütün halkalar birimli ve bütün modüller üniter sol modüllerdir. R bir halka ve M
bir R-modül olsun. M modülünün bir N alt modülünü N≤M ile göstereceğiz. M bir R-modül ve N≤M
olsun. Eğer M=N+L koşulunu sağlayan M modülünün her L alt modülü için L=M ise N’ye M modülünün
bir küçük alt modülü denir ve N<<M ile ifade edilir. Bir M R-modülünün bir N alt modülü için eğer K≠0
olan her K≤M için KN≠0 ise, bir başka deyişle KN=0 olan her K≤M için K=0 ise N’ye M modülünün
bir büyük alt modülü denir ve N⊴M ile ifade edilir. M bir R-modül ve K≤M olmak üzere eğer M/K sonlu
üretilmiş ise K’ya M’nin bir dual sonlu alt modülü denir. M bir R-modül ve U, V≤M olsun. Eğer M=U+V
ve V bu özellikte minimal ise V’ye U’nun M’de bir tümleyeni denir. V modülünün U’nun M’de bir
tümleyeni olması için gerek ve yeter koşul M=U+V ve UV<<V olmasıdır. Eğer M’nin her alt modülü
M’de bir tümleyene sahipse M’ye bir tümlenmiş modül denir. Eğer M’nin her dual sonlu alt modülü
M’de bir tümleyene sahipse M’ye bir dual sonlu tümlenmiş modül denir. Eğer M’nin her büyük alt
modülü M’de bir tümleyene sahipse M modülüne bir büyük tümlenmiş (veya kısaca e-tümlenmiş) modül
denir. Eğer M’nin her dual sonlu büyük alt modülü M’de bir tümleyene sahipse M’ye bir dual sonlu
büyük tümlenmiş (veya kısaca dual sonlu e-tümlenmiş) modül denir. M bir R-modül ve U≤M olsun. Eğer
M=U+V olan her V≤M için U’nun V≤V koşuluna uyan bir V tümleyeni varsa U, M’de bol tümleyenlere
sahiptir denir. Eğer M’nin her alt modülü M’de bol tümleyenlere sahipse M’ye bir bol tümlenmiş modül
denir. M bir R-modül ve U, V≤M olsun. Eğer M=U+V ve UV<<M ise V’ye U’nun M’de bir zayıf
tümleyeni denir. Eğer M’nin her alt modülü M’de bir zayıf tümleyene sahipse M’ye bir zayıf tümlenmiş
modül denir. Eğer M modülünün her büyük alt modülü M içinde bir zayıf tümleyene sahipse M
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modülüne bir zayıf büyük tümlenmiş (veya kısaca zayıf e-tümlenmiş) modül denir. M bir R-modül ve
K≤M olsun. Eğer K+T=M olan her T⊴M için T=M ise K’ya M’nin bir genelleştirilmiş küçük (veya
kısaca g-küçük) alt modülü denir ve K<<gM ile ifade edilir. M bir R-modül ve U, V≤M olsun. Eğer
M=U+V ve M=U+T koşuluna uyan her T⊴V için T=V ise V’ye U’nun M’de bir g-tümleyeni denir. V
modülünün U’nun M’de bir g-tümleyeni olması için gerek ve yeter koşul M=U+V ve UV<<gV
olmasıdır. Eğer M’nin her alt modülü M’de bir g-tümleyene sahipse M’ye bir g-tümlenmiş modül denir.
Eğer M’nin her dual sonlu alt modülü M’de bir g-tümleyene sahipse M’ye bir dual sonlu g-tümlenmiş
modül denir. M bir R-modül ve U≤M olsun. Eğer M=U+V olan her V≤M için U’nun V≤V koşuluna uyan
bir V g-tümleyeni varsa U, M’de bol g-tümleyenlere sahiptir denir. Eğer M’nin her alt modülü M’de bol
g-tümleyenlere sahipse M’ye bir bol g-tümlenmiş modül denir. M bir R-modül ve U, V≤M olsun. Eğer
M=U+V ve UV<<gM ise V’ye U’nun M’de bir zayıf g-tümleyeni denir. Eğer M’nin her alt modülü
M’de bir zayıf g-tümleyene sahipse M’ye bir zayıf g-tümlenmiş modül denir. M modülünün bütün
maksimal alt modüllerinin kesişimine M’nin radikali denir ve RadM ile gösterilir. Eğer M’nin hiçbir
maksimal alt modülü yoksa bu durumda RadM=M olarak tanımlanır. M’nin bütün büyük maksimal alt
modüllerinin kesişimine de M’nin genelleştirilmiş radikali denir ve RadgM ile ifade edilir. Eğer M’nin
hiçbir büyük maksimal alt modülü yoksa bu durumda RadgM=M olarak tanımlanır. M bir R-modül
olsun. Eğer M’nin her öz alt modülü M’de (genelleştirilmiş) küçük ise M’ye bir (genelleştirilmiş) oyuk
modül denir. Eğer M’nin bütün öz alt modüllerini içeren bir en geniş alt modülü varsa M’ye bir lokal
modül denir. M bir R-modül ve A, B≤M olsun. Eğer A+K=M koşulunu sağlayan her K≤M için B+K=M
ve B+T=M koşulunu sağlayan her T≤M için A+T=M ise A modülü M’de * bağıntısı ile B modülüne
denktir denir ve A*B ile ifade edilir. M bir R-modül ve A≤B≤M olsun. Eğer B/A<<M/A ise B modülü
M’de A modülü üzerindedir denir. M bir R-modül ve A≤B≤M olsun. Bu durumda B’nin M’de A üzerinde
olması için gerek ve yeter koşul A*B olmasıdır. M bir R-modül ve A, B≤M olsun. Eğer A+K=M
koşulunu sağlayan her K⊴M için B+K=M ve B+T=M koşulunu sağlayan her T⊴M için A+T=M ise A
modülü M’de g* bağıntısı ile B modülüne denktir denir ve Ag*B ile ifade edilir.
Tümlenmiş modüller ayrıntılı olarak [3], [11] ve [12] numaralı kaynaklarda verilmiştir. *
bağıntısı [2] numaralı kaynakta ve g* bağıntısı da [9] numaralı kaynakta verilmiştir. Dual sonlu
tümlenmiş modüllerle ilgili detaylı bilgiler [1] numaralı kaynakta, dual sonlu büyük tümlenmiş
modüllerle ilgili detaylı bilgiler de [4] numaralı kaynakta verilmiştir. G-tümlenmiş modüller [5]
numaralı kaynakta, zayıf g-tümlenmiş modüller de [8] numaralı kaynakta verilmiştir. G-tümleyen alt
modüllerle ilgili detaylı bilgiler [6] numaralı kaynakta da verilmiştir. Büyük tümlenmiş modüller [10]
numaralı kaynakta, zayıf büyük tümlenmiş modüller de [7] numaralı kaynakta verilmiştir.
Lemma 1.1. M bir R-modül ve K, N≤M olsun. Aşağıdaki ifadeler sağlanır.
(1)

K≤N ve N<<gM ise K<<gM olur.

(2)

K≤N ve K<<gN ise K<<gM olur.

(3)
T bir R-modül olmak üzere f: MT bir R-modül homomorfizması ve K<<gM ise
f(K)<<gT olur.
(4)

K<<gM ise (K+N)/N<<gM/N olur.

(5)

L, T≤M olmak üzere K<<gL ve N<<gT ise K+N<<gL+T olur.

İspat. [5]’e bakınız.
Lemma 1.2. 𝑀 bir 𝑅-modül olmak üzere 𝑅𝑎𝑑𝑔 𝑀 = ∑𝐿≪𝑔𝑀 𝐿 olur.
İspat. [5]’e bakınız.
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Tanım 2.1. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü M’de bir g-tümleyene
sahipse M’ye bir büyük g-tümlenmiş modül denir.
Kolayca biz görebiliriz ki her g-tümlenmiş modül büyük g-tümlenmiştir. Her (genelleştirilmiş)
oyuk modül ve her lokal modül büyük g-tümlenmiştir.
Önerme 2.2. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül olsun. Eğer M’nin sıfırdan farklı her alt modülü
M’de büyük ise M modülü g-tümlenmiştir.
İspat. Tanımlardan açıktır.
Tanım 2.3. M bir R-modül ve V≤M olsun. Eğer V, M’de herhangibir büyük alt modülün bir gtümleyeni ise V’ye M’de bir büyük g-tümleyen alt modül denir.
Önerme 2.4. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü M’de bir büyük gtümleyen ise M büyük g-tümlenmiştir.
İspat. U, M’nin bir büyük alt modülü olsun. Hipotezden M’nin öyle büyük V alt modülü vardır
ki U, V’nin M’de bir g-tümleyeni olur. Bu durumda M=U+V ve UV<<gU olur. Lemma 1.1(1) gereği
UV<<gM olur. Hipotezden V, M’de bir büyük tümleyen alt modüldür. O halde [6, Lemma 2.3] gereği
UV<<gV olup ayrıca M=U+V olduğundan V, U’nun M’de bir g-tümleyeni olur. Böylece M büyük gtümlenmiş olur.
Önerme 2.5. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül olsun. Bu durumda M/RadgM hiçbir büyük öz
alt modüle sahip değildir.
İspat. U/RadgM, M/RadgM modülünün bir büyük alt modülü olsun. Bu durumda U⊴M olup M
büyük g-tümlenmiş olduğundan U’nun M’de bir V g-tümleyeni vardır. Burada M=U+V ve UV<<gV
olur. UV<<gV olduğundan Lemma 1.1(2) gereği UV<<gM olup Lemma 1.2 gereği UV≤RadgM
olur.
Böylece
M/RadgM=(U+V)/RadgM=U/RadgM+(V+RadgM)/RadgM
ve
(U/RadgM)((V+RadgM)/RadgM)=(UV+RadgM)/RadgM=0
olup
M/RadgM=U/RadgM(V+RadgM)/RadgM
olur.
Burada
U/RadgM⊴M/RadgM
olduğundan
U/RadgM=M/RadgM olup M/RadgM hiçbir büyük alt modüle sahip değildir.
Lemma 2.6. M bir R-modül, U⊴M ve N≤M olsun. Eğer N büyük g-tümlenmiş ve U+N, M’de
bir g-tümleyene sahipse U da M’de bir g-tümleyene sahiptir.
İspat. X, U+N’nin M’de bir g-tümleyeni olsun. Bu durumda M=U+N+X ve (U+N)X<<gX
olur. U⊴M olduğundan (U+X)⊴M olup (U+X)N⊴N olur. Burada N büyük g-tümlenmiş olduğundan
(U+X)N, N’de bir Y g-tümleyene sahiptir. Bu durumda N=(U+X)N+Y ve
(U+X)Y=(U+X)NY<<gY olur. O halde M=U+N+X=U+(U+X)N+Y+X=U+X+Y ve
U(X+Y)≤(U+Y)X+(U+X)Y≤(U+N)X+(U+X)Y<<gX+Y olup X+Y, U’nun M’de bir gtümleyeni olur.
Lemma 2.7. M=M1+M2 olsun. Eğer M1 ve M2 büyük g-tümlenmiş ise M de büyük gtümlenmiştir.
İspat. U⊴M olsun. Burada 0, U+M1+M2’nin M’de bir g-tümleyeni olur. U⊴M olduğundan
(U+M1)⊴M olur. O halde M2 büyük g-tümlenmiş olduğundan Lemma 2.6 gereği U+M1, M’de bir gtümleyene sahiptir. Burada M1 büyük g-tümlenmiş olduğundan yine Lemma 2.6 gereği U, M’de bir gtümleyene sahiptir. Böylece M büyük g-tümlenmiştir.
Sonuç 2.8. M=M1+M2+…+Mn olsun. Eğer her i=1, 2, …, n için Mi büyük g-tümlenmiş ise M
de büyük g-tümlenmiştir.
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İspat. Lemma 2.7’den açıktır.
Lemma 2.9. Büyük g-tümlenmiş bir modülün her bölüm modülü de büyük g-tümlenmiştir.
İspat. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül ve K≤M olsun. M/K modülünün büyük g-tümlenmiş
olduğunu gösterirsek istenen elde edilir. U/K⊴M/K olsun. Bu durumda U⊴M olup M büyük g-tümlenmiş
olduğundan U’nun M’de bir V g-tümleyeni vardır. V, U’nun M’de bir g-tümleyeni ve K≤U olduğundan
[5, Lemma 4] gereği (V+K)/K, U/K’nın M/K’da bir g-tümleyeni olur. Böylece M/K büyük g-tümlenmiş
olur.
Sonuç 2.10. Büyük g-tümlenmiş bir modülün her homomorfik görüntüsü de büyük gtümlenmiştir.
İspat. Lemma 2.9’dan açıktır.
Lemma 2.11. M bir büyük g-tümlenmiş R-modül olsun. Bu durumda her sonlu M-üretilmiş Rmodül büyük g-tümlenmiştir.
İspat. N bir sonlu M-üretilmiş R-modül olsun. Bu durumda sonlu elemanlı öyle  indis kümesi
vardır ki f: M()N R-modül epimorfizması bulunabilir. M büyük g-tümlenmiş olduğundan Sonuç 2.8
gereği M() büyük g-tümlenmiş olur. Bu durumda Sonuç 2.10 gereği N büyük g-tümlenmiş olur. Böylece
her sonlu M-üretilmiş R-modül büyük g-tümlenmiş olur.
Önerme 2.12. R bir halka olsun. Bu durumda RR sol R-modülünün büyük g-tümlenmiş olması
için gerek ve yeter koşul her sonlu üretilmiş R-modülün büyük g-tümlenmiş olmasıdır.
İspat. () Lemma 2.11’den açıktır.
() RR sonlu üretilmiş olduğundan açıktır.
Lemma 2.13. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü g* bağıntısı ile M’de bir
büyük g-tümleyen alt modüle denkse M büyük g-tümlenmiştir.
İspat. U, M’nin herhangibir büyük alt modülü olsun. Hipotezden öyle K≤M vardır ki K modülü
M’de bir T büyük alt modülün bir g-tümleyeni ve Ug*K olur. K, T’nin M’de bir g-tümleyeni olduğundan
T, K’nın M’de bir zayıf g-tümleyeni olur. Bu durumda [9, Proposition 4(ii)] gereği T, U’nun da M’de
bir zayıf g-tümleyeni olur. Aynı zamanda U da T’nin M’de bir zayıf g-tümleyeni olur. T⊴M olduğundan
hipotezden öyle V≤M vardır ki V modülü M’de bir L büyük alt modülün bir g-tümleyeni ve Tg*V olur.
Burada [9, Proposition 4(ii)] gereği U, V’nin M’de bir zayıf g-tümleyeni olup M=U+V ve UV<<gM
olur. [6, Lemma 2.3] gereği UV<<gV olup V, U’nun M’de bir g-tümleyeni olur. Böylece M büyük gtümlenmiş olur.
Sonuç 2.14. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü * bağıntısı ile M’de bir
büyük g-tümleyen alt modüle denkse M büyük g-tümlenmiştir.
İspat. Lemma 2.13’den açıktır.
Sonuç 2.15. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü M’de bir büyük g-tümleyen
alt modül üzerindeyse M büyük g-tümlenmiştir.
İspat. Sonuç 2.14’den açıktır.
Sonuç 2.16. M bir R-modül olsun. Eğer M’nin her büyük alt modülü M’de g* bağıntısı ile bir
büyük alt modülün bir tümleyenine denkse M büyük g-tümlenmiştir.
İspat. Lemma 2.13’den açıktır.
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