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Bo¤aziçi Üniversitesi her zaman Türkiye’nin
her yerinden, her koﬂulundan en iyi ö¤renciyi almakla gurur duyan bir kurumdur. Ö¤rencilerimizin, Smale’in ilk 9 y›ll›k e¤itimini üniversite mezunu olmayan tek bir ö¤retmenle ve tek s›n›fl› bir
okulda yapt›¤›n› bilmelerini isterim.

Stephen Smale’in 15 Temmuz 2005’te Bo¤aziçi
Üniversitesi’nde verece¤i konferans öncesi Betül
Tanbay’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n Türkçe çevirisidir.
Bir saatin içine hem Steve Smale’den bir konuﬂma, hem de onun hakk›nda bir konuﬂma s›¤d›rmak mümkün de¤il. Bugün bizzat kendisinden bir
konuﬂma dinlemek ﬂerefine nail oldu¤umuz için,
sunumu mümkün oldu¤unca k›sa yapmak istiyorum, ama pek kolay olmayacak. Atlayaca¤›m her
ﬂey herhangi bir matematikçinin tüm kariyerini
kaplayan önemli bir sonuç veya geliﬂme olabilir.

Smale’in kristal koleksiyonundan iki parça

Bu giriﬂi haz›rlamak için çok çeﬂitli imkânlar
vard›: Google’daki say›s› otuzbini aﬂan maddeye
bakmak, internetten 18 dolara “Smale hakk›nda
bir makale nas›l yaz›l›r?” isimli makaleyi ›smarlamak, dinamik sistemlere at›lmas›nda Smale’in büyük rolü olan meslektaﬂ›m Alp Eden’in yard›m›n›
almak ya da daha riskli bir yol seçerek Smale hakk›nda yazd›klar› bir kitap boyutuna ulaﬂan meslektaﬂ›m Y›lmaz Aky›ld›z’a sormak... Sonunda kayna¤›m, Smale’in, Prof. Albers ve Constance Reid ile
yapt›¤› ve “More Mathematical People” isimli kitapta yay›nlanan söyleﬂisi oldu.
Smale akl›n›za gelebilecek her önemli araﬂt›rma enstitüsüne gitti, bütün önemli üniversitelerde
çal›ﬂt› ya da onlar› ziyaret etti. Ald›¤› ödüller ve
fahri doktoralar say›lmayacak kadar çok ama diferansiyel topolojiye olan katk›lar› sebebiyle ald›¤›
Veblen Prize ile 1966’da ald›¤› Fields madalyas›n›
saymadan edemeyece¤im.
Smale önce kimyaya ilgi duyuyor, üniversiteye
fizikte baﬂl›yor. Birkaç y›l önce, yine Bo¤aziçi Üni-

Konuﬂmadan sonra gidilen yemekte neﬂeli anlar yaﬂand›.
‹ﬂte bu anlardan biri. Sa¤da Betül Tanbay. Foto Y›lmaz Aky›ld›z.

Steve Smale bir matematikçi, ve herhangi bir
matematikçi de de¤il. Bunun d›ﬂ›nda, bir gezgin,
politik kiﬂilik, tekne merakl›s›, foto¤rafç› ve inan›lmaz bir mineral koleksiyonunun sahibi.
Kariyerinin ço¤unu geçirdi¤i Berkeley’de Smale bir efsaneydi. Genç ö¤renciler olarak, matemati¤e katk›lar›n›n önemini alg›layamasak bile, onun
ellili y›llarda Kore savaﬂ›na direnmiﬂ olmas›n›, e¤itiminin tümünü yapt›¤› Michigan Üniversitesi’ndeyken kurdu¤u Bar›ﬂç› AlternatiflerToplulu¤u’nu,
Vietnam Savaﬂ› s›ras›nda üstlendi¤i önemli muhalif rolünü dinler, hayranl›k duyard›k. Tam siyasi
hareketlerini sindirirken, bir de duyard›k ki, o Berkeley liman›ndan iki matematikçi arkadaﬂ›yla güney denizlerine do¤ru yol alm›ﬂ bile...
Efsane diyerek abartm›yorum, 2000’de keﬂfettikleri bir gezegene Rus Bilimler Akademisi SMALE ismini takt›. Bu efsane-gezegen hakk›nda son
derece dünyevi bir bilgi de vermek istiyorum.

20’inci yüzy›l›n en büyük matematikçilerinden olan Stephen Smale’in toplu yap›tlar› 2000
y›l›nda dört cilt olarak National University of
Singapore taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Smale, diferansiyel topoloji, dinamik sistemler, varyasyon
hesaplar›, kompütasyon kuram›, mekanik ve
matematiksel ekonomi konular›nda bugün temel
addedilen çal›ﬂmalar yapm›ﬂt›r.

* Bo¤aziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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versitesi’nde tan›tma mutlulu¤unu duydu¤um Raoul Bott’tan ald›¤› bir topoloji dersi matemati¤e
yönelmesine sebep oluyor ve bu hocayla “Regular
Curves on Riemanian Manifolds” isimli
doktora tezini
yaz›yor (1957).
Bu tezde Whitney’in düzlemY›lmaz Aky›ld›z ve Mrs. Clara Davis Smale
deki e¤riler için
buldu¤u sonuçlar› n-boyutlu çokkatl›lara (manifoldlara) genelleﬂtiriyor.
Kesmeden, koparmadan, k›v›rmadan bir kürenin içini d›ﬂ›na ç›karman›n mümkün oldu¤unu
göstererek (Smale Paradoksu) matematik dünyas›n› sars›yor.

Stephen Smale doktoras›n› 1957’de ve
Michigan Üniversite’sinden alm›ﬂt›r. Bugüne dek
44 doktora ö¤rencisi yetiﬂtirmiﬂtir. Yetiﬂtirdi¤i
ö¤rencilerle birlikte Stephen Smale soyundan
gelen matematikçi say›s› 381’dir.
kezlerinden biri. Smale’in ‹stanbul’dan geçiﬂi de
umar›m bizim kurmaya çal›ﬂt›¤›m›z merkez üstünde ayn› etkiyi yapar!
1961’de, topolojist meslektaﬂlar›na “ihanet ederek” dinamik sistemler üzerine çal›ﬂmaya baﬂlar,
1963’te de sonsuz boyutlu çokkatl›lar›n varyasyon
hesaplar›na geçer. 1970’de küresel analizin uygulamalar› üzerine çal›ﬂ›r. 1980’de nümerik analize bir

Smale Paradoksu
S2, 1 yar›çapl› kürenin yüzeyi olsun. t’ye
göre sürekli de¤iﬂen ve türevi birebir olan öyle
ƒt : S2 → R3
sürekli fonksiyonlar› vard›r ki, her x ∈ S2, için,
ƒ0(x) = x ve ƒ1(x) = −x.
1958’de, Pontyagrin’in yap›sal olarak dengeli
vektör alanlar› (structurally stable vector fields)
üzerine çal›ﬂmalar›n› ö¤reniyor ve bu konudaki
problemleri çözmek için topolojik metodlar kullan›yor. Birkaç sene sonra, Rio’daki IMPA enstitüsündeyken, Levinson’dan gelen bir mektubun ard›ndan, kaotik olaylar (chaotic phenomena) üzerine çal›ﬂmaya baﬂl›yor ve basit fonksiyonlar›n da
kaotik dinamikleri olabilece¤ini, at nal› fonksiyonunu (horseshoe map) sunarak kan›tl›yor.
Bunu izleyen iki ay içinde, hâlâ Rio plajlar›nda, Morse teorisini kullanarak, Poincaré varsay›m›na dörtten büyük boyutlar için çözüm getiriyor ve ayn› fikirler sayesinde topolojinin çok
önemli aç›k problemlerini çözüyor (Fields Madalyas›, 1966).
Smale ilk IMPA’ya
gitti¤inde, oras› henüz
küçük bir enstitüydü.
Bugün ise dünyan›n en
Smale’in Bo¤aziçi
konuﬂmas›n›n ilk anlar›
önemli araﬂt›rma mer-

Smale’in konuﬂmas›ndan ilginç bir an: Yanl›ﬂl›kla silinmeyen ispirtolu kalem konuldu¤u farkediliyor. Kolonyal›
mendillerle ve yard›mc›larla durum düzeltilmeye çal›ﬂ›yor. Smale bir ara bulamaç haline gelen tahtaya ald›rmadan konuﬂmas›n› sürdürüyor.

topolojist gözüyle bakar. Algoritmalar›n sistematik
bir etüdünü yaparak Leonore Blum ile birlikte
“kompütasyonel matematik”in temelleri atar. Ayn›
y›l kaos kuram›nda çal›ﬂ›r. Son zamanlarda ö¤renme kuram› (learning theory) üzerine çal›ﬂ›yor. Cucker, Poggio ve Zhou’yla çal›ﬂmalar› yay›mland›.
Temmuz 2000’de Smale, 70’inci yaﬂgününü
Honk-Kong’un City Üniversitesi’nde ﬂerefine düzenlenen uluslararas› bir kompütasyonel matematik konferans›nda kutlad›. Bugün, 15 Temmuz
2005’te “75’inci do¤umgünün kutlu olsun Steve!”
deme onuru ve mutlulu¤u bizlerin... ♥
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