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Topoloji Nedir?
Matematik tarihinde topoloji ad›na ikinci geliﬂme yine Euler’e aittir. Bir d›ﬂbükey çokyüzlü için
Euler 1752’de ﬂu ünlü formülü yay›mlam›ﬂt›r: “köﬂelerin say›s› – kenarlar›n say›s› + yüzlerin say›s› =
2”. (Bu formülün sa¤ taraf› n delikli bir d›ﬂbükey
çokyüzlü için yanl›ﬂt›r ve 1813’te ‹sviçreli matematikçi Lhuilier taraf›ndan sa¤ taraf 2 − 2n olarak düzeltilmiﬂtir). Bu formül topolojik bir yap›n›n de¤iﬂmez bir özelli¤inin ilk örne¤idir (bknz. sayfa 24).
Topoloji sözcü¤ünü ilk kez 1847’de Alman
matematikçi Listing kullanm›ﬂt›r. Listing’in topolojik fikirleri Gauss sayesinde geliﬂmesine karﬂ›n
Gauss bu konuda yay›n yapmam›ﬂt›r. Yine
1861’de Listing, yüzeylerin ba¤lant›l›
olup olmad›¤› hakk›nda yazd›¤› makalede Möbius ﬂeridinden (Möbius’den
dört y›l önce) sözetmiﬂtir. Uzun ince
bir ﬂeridin iki ucunu, uçlardan sadece
birini 180 derece k›v›r›p karﬂ› uca yap›ﬂt›rarak elde edilen yüzeyin ismi Möbius ﬂerididir (yandaki ﬂekil). Bu yüzeyin özelli¤i tek yüzlü olmas›d›r ve bu
da topolojik bir özellliktir.
Günümüzde topolojinin nokta-küme topolojisi, cebirsel topoloji, alçakboyutlu topoloji, differensiyal topoloji,
geometrik topoloji gibi birçok altdal›
çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu konular birbirlerine yak›n olmakla birlikte, problemleri ve teknikleri büyük çeﬂitlilik gösterebilir. Yukar›da verdi¤im
örnekler sadece yüzeylerle (iki boyutlu) ilgili oldu¤u için anlamas› kolayd›r. Topolojinin esas problemleri üç ve daha büyük boyutlarda ortaya ç›kmaktad›r. Hatta sonlu boyuttaki bir topoloji problemi bazen sonsuz boyutlu uzaylar›n analizi sayesinde çözülebilmektedir. Örne¤in 1982’de Donaldson dört boyutlu Öklid uzay›nda sonsuz tane de¤iﬂik differensiyal yap› oldu¤unu bu yolla göstermiﬂtir. Bu özelli¤in sadece dört boyutlu Öklid uzay›nda ortaya ç›kmas› ayr›ca ilginç. ♦

e iﬂ yapt›¤›m soruldu¤unda matematikçi
oldu¤umu söylerim elbet. Karﬂ›mdakinin
az da olsa bilim merak› varsa (ya da tümüyle laf olsun diye), ikinci sorusu matemati¤in
hangi dal›nda çal›ﬂt›¤›m olur. Topoloji diye
yan›tlad›¤›mda karﬂ›mdakinin yüzünde beliren soru iﬂaretini art›k kan›ksad›m.
Topoloji matemati¤in bir dal›d›r ve san›labilece¤i gibi topo¤rafyayla eﬂ anlaml› degildir. Topo¤rafya
bir co¤rafi alandaki da¤lar›, ›rmaklar› vs. tarif eder.
Topolojinin ne olup olmad›¤›n› anlatmak için
verilen tipik örnek sapl› bir kahve kupas›n›n d›ﬂ yüzeyiyle bir simidin d›ﬂ yüzeyinin bir anlamda ayn›
oldu¤udur. E¤er kahve kupas› ›slak kilden yap›lm›ﬂ olsayd›, sap›na fazla dokunmadan kalan k›sm›n› rahatl›kla
e¤ip büküp ovalay›p düzleﬂtirerek kupan›n tümünü bir simit ﬂekline sokabilirdik. Topoloji için önemli olan nokta,
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z bu iki yüzeyin her
ikisinde de sadece bir delik olmas›d›r.
(Elbette tüm çamuru bir topak haline
getirip bu delikten kurtulabiliriz ama
bu hareket sürekli olmad›¤› için topolojik de¤ildir.) Kupan›n içine do¤ru
olan derinli¤in ya da e¤rili¤in topolojik
olarak hiçbir önemi yoktur.
Tamam da, nas›l oluyor da böyle
basit bir çamur oyunu matemati¤in bir dal› olmaya hak kazan›yor? Hikâye, Euler’›n 1736’da yazd›¤› bir makaleyle baﬂlar. Euler bu makalede Königsberg isimli bir ﬂehirdeki yedi köprüyü hepsinden
sadece tam bir kez geçmek koﬂuluyla dolaﬂman›n
mümkün olmad›¤›n› göstermiﬂtir (bknz. sayfa 13).
Bu soru asl›nda topolojik bir sorudur, çünkü örne¤in köprülerin büyüklü¤ünün ya da birbirlerinden
uzakl›klar›n›n sorunun çözümüyle hiçbir ilgisi yoktur; önemli olan köprülerin ve onlar› birbirine ba¤layan yollar›n ﬂehir içindeki konumudur.
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