Matematik Dünyas›, 2003 K›ﬂ

T poloji

Köﬂesi
Burak Özba¤c›
bozbagci@ku.edu.tr

Bir Milyon Dolarl›k Soru
lay Matematik
Enstitüsü
(http://www.cl
aymath.org/) matemati¤e olan ilgiyi art›rmak amac›yla, bu milenyumun baﬂ›nda
yedi matematik problemini seçerek, bu sorulardan herhangi birini çözene tam bir
milyon dolar ödül verece¤ini duyurdu. Bu
sorulardan biri, topolo-

¤in bir simitin üzerine simiti bir kere saracak ve
ortas›ndaki delikten bir kere geçecek ﬂekilde geçirildi¤ini düﬂünelim. Bu durumda bu lasti¤i koparmadan veya simiti bölmeden yüzey üzerindeki bir noktaya büzmek mümkün de¤ildir.
Demek ki bir portakal›n yüzeyi bir simitin yüzeyi “topolojik” olarak ayn› de¤ildir. Bu özellik,
iki boyutlu bir küreyi (portakal›n yüzeyini) di¤er
yüzeylerden ay›ran bir özelliktir. Yani, bu özellik
küreyi “topolojik olarak” belirler.
ﬁimdi üç boyutlu bir küre düﬂünelim. Üç boyutlu küre, dört boyutlu Öklid uzay›nda merkeze olan uzakl›¤› birim olan noktalar kümesi olaHenri Poincaré
rak tan›mlan›r, yani {(x, y, z, t) ∈ R4 : x2 + y2 +
(1854-1912)
z2 + t2 = 1} olarak. Bunu,
Poincaré San›s› n ≠ 3 ise tüm n boyutlu çokkatl›lar (maji alan›nda son yüzy›l›n nifold) için kan›tlanm›ﬂt›r. 1960’ta Smale n > 7 için, 1961’de iki boyutlu kürenin tan›tart›ﬂmas›z en ilginç soru- Zeeman n = 5, 1962’de Stallings n = 6 için kan›tlam›ﬂt›r. Step- m›n›n genelleﬂtirilmesi
Smale kan›t›n› daha sonra n ≥ 5 için genelleﬂtirmiﬂtir. Yirsu olan Poincaré san›s›d›r. hen
mi y›l sonra, 1982’de M. Friedman çok de¤iﬂik yöntemlerle olarak alg›layabilirsiniz.
Bu san›n›n ne oldu¤unu daha genel bir teorem kan›tlayarak Poincaré san›s›n› n = 4
Poincaré nerdeyse bir
olabildi¤ince az teknik te- için kan›tlam›ﬂt›r. Dunwoody, Nisan 2002’de san›y› kan›tlad›¤›n› duyurmuﬂsa da, makalesinde daha sonra hata bulun- yüzy›l önce ﬂu soruyu
rim kullanarak ifade et- muﬂtur. ﬁimdi bir kan›tlama yöntemi öngören bir makalesisordu: ‹ki boyutlu küreyi
ni matematikçilere sunmuﬂ (http://www.maths.soton.ac.uk/
meye çal›ﬂaca¤›m.
di¤er yüzeylerden ay›ran
pure/viewabstract.phtml?entry=655).
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Bir portakal›n etraf›na S. Nikitin san›y› kan›tlad›¤›n› matematik dünyas›na duyurlasti¤in bir noktaya bügeçirilmiﬂ bir lastik düﬂü- du (http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0210/0210334v1.pdf).
zülebilme özelli¤i, acaba
nelim. Bu lasti¤i kopar- Hakemler makaleyi okuyup düﬂüncelerini belirtecekler. Heyecanla bekliyoruz.
üç boyutlu küreyi de dimadan ve portakal›n yü¤er üç boyutlu uzaylarzeyinden ayr›lmas›na izin
dan ay›ran bir özellik midir? Yani e¤er üç boyutvermeden portakal›n üzerinde
lu bir “manifold” üstünde gerilmiﬂ olan
herhangi bir noktaya do¤ru
herhangi bir lastik kopar›lmadan bir noktabüzülmesini sa¤layabiliya büzülebiliyorsa, bu uzay üç boyutlu küreriz. Ama aynin “topolojik bir kopyas›” m›d›r?
n› lasti‹lk akla gelen yan›t: Elbette öyledir.
Bir yüzy›ld›r bu soruyu kimse yan›tlayamam›ﬂt›r. Bu sat›rlar›n yaz›ld›¤› s›rada Poincaré San›s› hâlâ bir çözüme kavuﬂmam›ﬂt›r, yani 1 milyon
dolar daha sahibini bulamam›ﬂt›r. ♠
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