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Poincaré San›s› Çözüldü mü?
rak düﬂünebiliriz. Topolojik olarak kapal› yüzeyler
delik say›s›na göre belirlenir: küre (s›f›r delikli), torus (bir-delikli), iki-delikli vs. Kürenin üzerinde küresel geometri, bir-delikli üzerinde Öklid geometrisi
ve di¤er yüzeyler üzerinde hiperbolik geometri vard›r. Yani yüzeylerin nerdeyse tümünde hiperbolik
bir geometrik yap› bulunmaktad›r. Üç-katl›lar için
de bu do¤rudur: Genel bir üç-katl› üzerinde hiperbolik yap› vard›r. Çokkatl›lar üzerinde bir geometri, kabaca, noktalar aras›nda bir “uzakl›k” kavram›n›n belirlenmesidir. Geometriyi topolojiden ay›ran temel özellik bu uzakl›kt›r. Bir çokkatl›y› y›rtmadan e¤ip bükerek uzakl›klar› de¤iﬂtirebiliriz ama
topolojik olarak bir de¤iﬂiklik yapm›ﬂ olmay›z.
Bir geometrinin en belirgin özelli¤i çokkatl›ya
sa¤lad›¤› e¤rilik miktar›d›r. De¤iﬂik yöntemlerle ölçülebilen bu e¤rilik miktar› türevlenebilir geometrinin temel yap› taﬂlar›n› oluﬂturur.
Geometrileﬂme San›s›’n› kan›tlayan çal›ﬂmas›
do¤ru olsa bile, Perelman, Clay Enstitüsü’nün ödülünü büyük olas›l›kla Amerikal› Richard Hamilton’la paylaﬂmak zorunda kalacakt›r. Hamilton,
Geometrileﬂme San›s›’n› çözmek için y›llard›r u¤raﬂmakta ve sürekli yeni makaleler yay›mlamaktayd›. Asl›nda Perelman’›n “Hamilton’un program›”
denen, Geometrileﬂme San›s›’n› do¤rulamak üzere
ortaya at›lm›ﬂ uzun ve zorlu bir matematiksel plan›
baﬂar›yla tamamlam›ﬂ gözükmektedir. Hamilton’un kulland›¤› esas yöntemin ad› Ricci akmalar›d›r (Ricci flows). Bu yöntem kabaca uzakl›¤›n
çokkatl› üzerinde “akmas›na” izin verilmesine dayan›r ve esas teknik zorluk bir k›smi türev denkleminin çözümlerinin varl›¤›yla ilgilidir. ‹lk bak›ﬂta
tümüyle topolojik olan Poincaré San›s›’n›n do¤rulu¤unu bir k›smi türev denkleminin çözüm kümesine indirgemek çok ﬂaﬂ›rt›c›d›r. ‹ngiliz Simon Donaldson da baﬂka bir topolojik soruyu bu yöntemle
çözerek 1986’da Fields madalyas› alm›ﬂt›. ♥

eçen say›da Clay Matematik Enstitüsü’nün çözene bir milyon dolar ödül verece¤ini duyurdu¤u yedi milenyum sorusundan biri olan Poincaré san›s›n› anlatm›ﬂt›m. Poincaré san›s› her basit ba¤lant›l› (simply connected)
üç-katl›n›n (üç boyutlu manifold) üç boyutlu küreye topolojik olarak eﬂde¤er olup olmad›¤›d›r. Bu
soru her boyutta çözülmüﬂ, yaln›zca 3 için günümüze kadar yan›tlanamam›ﬂt›r. Birkaç ayd›r Rus
matematikçi Grigori Perelman’›n bu soruyu çözdü¤üne dair söylentiler matematikçiler aras›nda dolaﬂmakta. Perelman, Nisan’da MIT’de büyük bir
kalabal›k önünde yapt›klar›n› anlatmaya baﬂlad›
ve 15 Nisan tarihli New York Times’ta Perelman’›n olas› çözümünün matematikçiler taraf›ndan çok ciddiye al›nd›¤›na dair bir haber ç›kt›. Perelman’›n bu büyük ödüle sahip olabilmesi için
yapt›¤› çal›ﬂmalar›n hakemli bir dergide yay›mlanmas›n›n üzerinden iki y›l geçmesi gerekiyor.
Perelman, Poincaré san›s›ndan çok daha genel
olan Thurston’›n Geometrileﬂme San›s›’n› do¤rulad›¤›n› iddia etmektedir. Thurston bu san›y› baz› koﬂullar alt›nda do¤rulayarak 1982’de matematikçilere verilen en büyük ödül olan Fields Madalyas›’n›
alm›ﬂt›. Geometrileﬂme San›s›’ndan Poincaré San›s›
kolayl›kla ç›kar. Geometrileﬂme San›s› her kapal›
üç-katl›n›n belli iki boyutlu küreler ve toruslar boyunca kesilip parçalara ayr›ld›¤›nda ortaya ç›kan
daha “küçük” üç-katl›lar›n Thurston’›n belirledi¤i
sekiz geometrik yap›dan mutlaka birine sahip oldu¤udur. Bu sekiz geometri ﬂunlard›r: 1) Öklid geometrisi 2) Hiperbolik geometri 3) Küresel geometri 4) S × R geometrisi 5) H × R geometrisi 6) SL2(R)
geometrisi 7) Nil geometrisi 8) Sol geometrisi.
Üç-katl›lar›n geometrik s›n›fland›r›lmas›n› ikikatl›lar›n s›n›fland›r›lmas›n›n genelleﬂtirilmesi ola-
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