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K›sa K›sa...
fiafak Alpay* / safak@metu.edu.tr
♥ 1 Nisan günü kaybetti¤imiz Cemal Koç hocam›z için ODTÜ, Do¤ufl Üniversitesi ve Matematik Derne¤i’nde anma toplant›lar› yap›ld›. Cemal Hoca için bir anma
toplant›s› da 3-5 Temmuz tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yap›l›yor. Bu toplant› için muge.kanuni@boun.edu.tr adresinden bilgi al›nabilir.

e¤itim için harcanacak. Bu fon ile önümüzdeki befl
y›l içinde 10 bin matematik ö¤retmeni ve bilim ve
teknolojide 100 bin kifli için meslekiçi e¤itim kurslar› aç›lacak.
♥ Amerikan Matematikçiler Derne¤i’nin pdf
format›ndaki online kitaplar› aras›nda görmek isteyece¤iniz kitaplar olabilir.
Bunlara eriflmek için:
http://www.ams.org/online_bks/onbks_list.html.
♥ International
Electronic Journal
of Algebra dergisinin 7’nci say›s› 15
Ocak 2010 tarihinde yay›na girmifltir.
♥ Matematik Köyü’ne Charlotte Langlands’›n
bir eseri olan Feza Gürsey büstü kondu. Büstün
kondu¤u mekân, “Café de la Terrace”tan “Feza
Gürsey Aç›khava K›raathanesi”ne dönüfltü.

Cemal Koç

♥ Malatya, ‹nönü
Üniversitesi ö¤retim üyelerinden Bayram fiahin
ve orta¤› K. L. Duggal
taraf›ndan yaz›lan “Differential Geometry of
Lightlike Submanifolds”
adl› kitap Springer Verlag-Birkhauser taraf›ndan yay›mland›. Bayram
fiahin’i ve orta¤›n› MD
olarak kutluyoruz.
♥ Haz›r kitaplardan söz aç›lm›flken, TÜBA’n›n
da bir girifliminden
bahsetmek gerek. Bu
projeye göre MIT
web sayfalar›nda yer
alan aç›k ders kitaplar›ndan Diferansiyel
Denklemler, Cebir,
Fonksiyonel Analiz,
Karmafl›k Analiz gibi
kitaplar Eylül ay›na
kadar Türkçeye çevrilip, ö¤rencilerimizin kullan›m›na aç›lacak. Bildi¤iniz gibi daha önce de bir kalkülüs kitab› çevrilmifl ve hizmete sunulmufltu.
♥ Washington Post gazetesinde yer alan bir habere göre, ABD’de, okullardaki bilim ve özellikle
matematik e¤itiminin kalitesini art›rmak için yüksek teknoloji flirketleri, üniversiteler ve vak›flar›n
yaratt›klar› bir fon ile 250 milyon dolarl›k bir tutar
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Ekim tarihleri aras›nda ‹stanbul’da yapm›fl.
♥ Muhammed Uluda¤’›n çevirdi¤i ve ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi’nin yay›nlar›ndan ç›kan Martin
Aigner ile Günter M. Ziegler taraf›ndan yaz›lm›fl
Kitaptan Deliller adl› kitap TÜBA taraf›ndan ödüllendirildi. Fazlas›yla haketti¤i ödülden dolay› Muhammed arkadafl›m›z› kutlar›z.
♥ Ali Yalman’›n 15
Oyunda Devriâlem adl›
çocuklara yönelik matematik kitab› Büyülü Fener Yay›nlar›’ndan (Alfa
Yay›n
Grubu,
www.alfakitap.com)
ç›kt›. Kitap, çocuklar›,
oyunlarla, son derece
e¤lenceli bir biçimde
matemati¤e ve matematiksel araflt›rmaya do¤ru
yöneltiyor. Tüm ortaokul düzeyindeki gençlere öneririz.
♥ Y›lmaz Aky›ld›z’›n fizikçi arkadafl›m›z Yavuz Nutku için
haz›rlad›¤› An›larla Yavuz Nutku adl› kitap
ODTÜ Uygulamal› Matematik Enstitüsü’nden
ç›kt›. Kitap Enstitü’den
ücretsiz istenebilir.

♥ Google flirketin “online” kitaplar› aras›nda
matematik kitaplar› da bulunmaktad›r. ‹flte bunlardan baz›lar› The
Grapes of Math,
Greg Tang (2001),
How students learn Mathematics
in the classroom,
National Research
Cou›ncil
ABD
(2005), The Thirteen Books of Euclid (1956) ve What
is Mathematics : An Elementary Approach to Ideas and Methods? Daha fazlas› da var. Bakman›z›
öneririz.
♥ Cebirsel topolojide
50 y›ld›r aç›k bir problem
olan “Arf-Kervaine Invariant” sorusu D. Ravenel,
M. Hill ve M. Hopkins taraf›ndan çözüldü. Çözümün öyküsü ve çözüme
giden yol D. Ravenel taraf›ndan 17 May›s’ta Bilkent’te, 18 May›s’ta ODD. Ravenel
TÜ’de yap›lan iki konuflmada sunuldu.
♥ Avrupa Matematik Derne¤i’nin dergisinde
yer alan bir habere göre Avrupa Matematik Derne¤i “Executive” Komitesi Türk Matematik Derne¤i’nin daveti üzerine ola¤an toplant›s›n› 17-18

Yavuz Nutku

ros Akdeniz Fen Lisesi, 33 puanla gümüfl), Berfin
fiimflek (‹zmir Fen Lisesi, 23 puanla bronz), Mehmet Efe Akengin (‹stanbul Erkek Lisesi, 40 puanla
alt›n). Her birine p›r›l p›r›l bir gelecek dileriz.
Genel s›ralama flöyle olmufltur:
1. Romanya A, 3 alt›n, 3 gümüfl, 207 puan,
2. Bulgaristan, 2 alt›n, 4 gümüfl, 197 puan,
3. Romanya B Tak›m›, 6 gümüfl, 187 puan,
4. Türkiye, 2 alt›n, 2 gümüfl, 2 bronz, 181 p.

’üncü Genç Balkan Matematik Olimpiyatlar›’nda (http://fmi.unibuc.ro/jbmo2010/) 6
kiflilik milli tak›m›m›z 2 alt›n, 2 gümüfl, 2 bronz
madalyayla tak›m s›ralamas›nda 4’üncü oldu. Yukardaki foto¤rafta tak›m›m›z›n yar›flmac›lar› görünüyor: Abdüllatif Köksal (Özel Erkul Tunagür Fen
Lisesi, 25 puanla bronz), Muhammed Zahid Öztürk (21 puanla bronz), Burak Var›c› (Özel Anafen
Fen Lisesi, 39 puanla alt›n), Hakan Özen (Özel To-
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Ajanda
l›flma yapan matematikçileri bir araya getirmek,
genç matematikçi adaylar›na bu konular› tan›tmak, geliflmeleri tart›flmak ve yeni araflt›rma gruplar› oluflturmakt›r. Destek için TÜB‹TAK’a baflvurulacakt›r ve al›nan destek ölçüsünde 35 yafl alt›
kat›l›mc›lar›n masraflar› k›smen karfl›lanabilecek.
Ayr›nt›l› bilgi için: http://matematik.fenedebiyat.akdeniz.edu.tr/cebirsel-sayilar-ve-l-fonksiyonlari-calistayi. E-posta adresleri:
Nesrin Tutas : ntutas@akdeniz.edu.tr
Mehmet Cenkci: cenkci@akdeniz.edu.tr
Ayhan Dil : adil@akdeniz.edu.tr
♥ 14-17 Eylül 2010 tarihleri arasinda Foça’da
düzenlenecek olan “Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklafl›m” konulu MMF8 sempozyumunun bildirili kat›l›mc›lar için son baflvuru tarihi 10
May›s 2010 ve dinleyici kat›l›mc›lar için 10 A¤ustos
2010'dur. Sempozyumla ilgili tüm bilgilere flu adresten ulaflabilirsiniz: http://www.iku.edu.tr/mmf8,
a.sen@iku.edu.tr
♥ 4-8 Ekim 2010 tarihleri aras›nda Karadeniz
Teknik Üniversitesi’nde uluslararas› kat›l›ml› Endüstriyel Matematik Çal›fltay› düzenlenecektir.
OCCAM (Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics) araflt›rma merkezi taraf›ndan da
finansal olarak desteklenen ve akademik kat›l›m›n
sa¤lanaca¤› çal›fltay›n endüstriyel problemlerin çözümü için kat›l›mc›lara deneyim kazand›raca¤› düflünülmekte. Endüstriyel Matematik Çal›fltaylar serisine ait akademik takvim http://www.maths-inindustry.org/future adresinde yer almaktad›r. Çal›fltaya ait ayr›nt›l› bilgi ve 35 yafl alt› kat›l›mc›lar›n
doldurmas› gereken form http://matendustri.ktu.edu.tr adresinde yer almaktad›r.
♥ Matematikçiler Derne¤i’nin düzenledi¤i toplant›lar›n dokuzuncusunun
ana temas› “matematik ve biliflim ça¤›” olarak belirlendi.
Toplant› 20-22 Ekim 2010
tarihleri aras›nda Trabzon’da
yap›lacak.
Kay›t
için
www.matsemp.2010.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

♥ 14 Haziran - 2 Temmuz tarihleri aras›nda Kadir Has Üniversitesi’nde “Clifford Algebras and their Application to Error Correcting Mechanisms in
Quantum Computation” adl› yazokulu yap›ld›.
♥ 23’üncü Ulusal Matematik Sempozyumu Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü’nün ev sahipli¤inde Kayseri’de yap›lacak. 4-7 A¤ustos tarihleri
aras›nda gerçekleflecek olan ulusal toplant› için son
baflvuru tarihleri, bildiri sahipleri için 15 Haziran,
bildirisiz kat›lmay› düflünenler içinse 30 Haziran.
Daha fazla bilgi toplant›n›n http://umats23.erciyes.edu.tr adresinden elde edilebilir.
♥ ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde 16 - 25
A¤ustos tarihleri aras›nda “Geometric Function
Theory” adl› yazokulu düzenleniyor. Kat›l›mc›lardan 60 Avro ödenmesi beklenen yazokulunda Kültür Üniversitesi’nden Y. Polato¤lu “Harmonic Univalent Functions in The Plane” adl› dersi, Osaka
Üniversitesi’nden S. Owa “Historical Theory of
Geometric Function Theory” adl› dersi, Romanya’daki Alba Iulia Üniversitesi’nden D. Breaz ise
“Univalence Conditions for Integral Operators”
adl› dersi veriyorlar.
♥ 18-21 A¤ustos tarihleri aras›nda Hari M. Srivastava’n›n 70’inci do¤umgünü vesilesiyle Bursa’da, 5 y›ld›zl› Karinna Oteli’nde bir konferans düzenlenecektir. http://homepage.uludag.edu.tr/~srivastava/
♥ Dört y›lda bir yap›lan
Uluslararas› Matematik Toplant›s› ICM2010, 19-27 A¤ustos tarihleri aras›nda Hindistan’›n
Haydarabad kentinde yap›lacak.
Daha fazla bilgi toplant›n›n
www.icm2010.org.in adresinden
al›nabilir.
♥ Antalya-Adrasan’da, 29
Agustos - 04 Eylül 2010 tarihleri aras›nda “Cebirsel Say›lar ve
L-Fonksiyonlar Çal›fltay›” adl›
lisansüstü ö¤rencilerine yönelik bir bilimsel toplant› düzenlenecektir. Çal›fltay›n amac› cebirsel say›lar
teorisi ve L-fonksiyonlar› hakk›nda lisansüstü ça-
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Vladimir Igorevitch Arnold
(1937 - 2010)
d›klar› için sevmezdi bu kitab›, kimi fizikçi arkadafllar›m da fazla matematiksel bulduklar› için.
Çok sey kaç›rd›klar›n› göstermek için kitab›n oras›na buras›na saklanm›fl cevherlerden örnekler verirdim bazen. Hemen akl›ma gelen birkaç›:
• Poincaré tekrarlama (recurrence) teoremini
anlat›rken geçen bir al›flt›rma: 2n'nin ilk basamaklar›na bakal›m: 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 5, ... Bu dizide 7 mi daha çok ç›kar, 8 mi? Kaç kere daha çok?
• Coriolis kuvvetini anlat›rken düfltü¤ü bir not:
Nehirler viraj yapt›klar›nda normalde viraj›n d›fl›
içinden daha derin olur.
Ama viraj yeterince geniflse, Coriolis kuvveti merkezkaç savrulmas›n› yenebilir ve viraj›n içi d›fl›ndan
daha derin olabilir. Volga
nehri buna bir örnektir.
• Merkezcil kuvvetlerde hareketi anlat›rken: Bir
Rus kozmonotunun uzayda foto¤raf çektikten sonra objektifinin kapa¤›n›
Dünya’ya do¤ru f›rlatt›¤›,
kapak gözden kaybolana
kadar seyretti¤i kay›tlara
geçmifl. O kapa¤a ne oldu? (Dünya’ya düflmedi!)
• Ek bölümlerde Riemann uzaylar›n› anlat›rken Levi-Civita ba¤lant›s›n›n biricikli¤ini göstermek
için kulland›¤› geometrik
argüman. (Bunu burada anlatamayaca¤›m, ama
konuyla ilgileniyorsan›z fliddetle tavsiye ederim.)
Ve daha niceleri...
Arnold’u flahsen tan›yanlar sert bir mizac› oldu¤unu söylüyorlar; bunun ipuçlar›n› matematik e¤itimi hakk›nda yazd›¤› kimi fleylerde de görmek
mümkün belki. Ama yine de kendisiyle tan›flma hayalleri kuruyordum. Daha geçen hafta, en az›ndan
kendisine yaz›p kitaplar›n› ne kadar çok sevdi¤imi
söyleyeyim diye düflünmüfltüm, k›smet de¤ilmifl.”

20’nci yüzy›l›n en büyük matematikçilerinden
olan Rus Vladimir Igorevitch Arnold 3 Haziran
2010’da 83 yafl›nda aram›zdan ayr›ld›. Kolmogorov’un ö¤rencisi olan Arnold’un, Hamilton sistemlerinin dura¤anl›¤›, dinamik sistemler, katastrof kuram›, topoloji, cebirsel geometri, klasik mekanik gibi
birbirinden farkl› birçok konuya önemli katk›lar› olmufltur. 1957’de, henüz 19 yafl›ndayken Hilbert’in
13’üncü Problemi’ni çözmüfltür: Çok de¤iflkenli sürekli bir fonksiyonu, iki de¤iflkenli sonlu say›da
fonksiyonun bileflkesi olarak yazabiliriz. Hocas›
Kolmogorov, bir y›l önce
çok de¤iflkenli sürekli bir
fonksiyonu sonlu say›da
üç de¤iflkenli fonksiyonlar›n bileflkesi olarak yazabilece¤imizi göstermiflti.
Araflt›rmac›l›¤›n›n yan›s›ra, kolay okunur makaleler yazmas›yla da bilinirdi; makalelerinde matematiksel kesinlikten taviz vermeden fizikten kaynaklanan sezgisini de kullan›rd›. Yazd›¤› kitaplar
matemati¤in geliflmesini
çok etkilemifltir. Sohbet
eder gibi ders vermesiyle
de tan›n›rd›. 2006’ya kadar Rus matematikçileri
aras›nda en fazla at›f alan
kifliydi. Web sayfas›:
www.pdmi.ras.ru/~arnsem/Arnold/
Afla¤›da fizikçi Arkadafl Özak›n’›n Arnold’un
ölümünden sonra turkmath listesine yollad›¤› yaz›:
“V.I. Arnold hayat›n› kaybetmifl. Matemati¤in
birçok alan›ndaki büyük baflar›lar›n›n yan›nda,
çok renkli, çok eglenceli birçok kitab›n da yazar›yd›. Klasik mekani¤in matematiksel yöntemleriyle
ilgili kitab›, okudu¤um tüm bilimsel kitaplar aras›nda en sevdi¤im birkaç›ndan biri. Kimi matematikçi arkadafllar›m yeterince matematiksel bulma-
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Clay Enstitüsü’nde Perelman’s›z
Perelman Kutlama Konuflmalar›
Poincaré San›s›’n› çözen Grigory Perelman, 1
milyon dolarl›k ödülünü almaya gitmedi. 2010
Mart ay›nda Clay Matematik Enstitüsü, “bin y›l›n 7
problemi”nden biri olan Poincaré San›s›’n› çözen
Rus matematikçi Perelman’a 1 milyon dolarl›k ödül
verece¤ini duyurmufltu. Perelman’›n ödülü kabul etmeyece¤i söyleniyordu ve ödülü al›p almayaca¤›
merak konusuydu. Enstitü’nün baflkan› James Carlson, e¤er bir y›l içinde Perelman ödülünü almazsa,
paran›n hay›r kurumlar›na da¤›t›laca¤›n› aç›klad›.
Perelman daha önce “matemati¤in Nobel Ödülü” olarak alg›lanan Fields Madalyas›’n› almay› reddetmiflti. Afla¤›da Perelman’›n kat›lmad›¤› ödül töreni konuflmalar›n› bulacaks›n›z*. Web adresi:
http://www.claymath.org/poincare/laudations.html
William Thurston
zay›f noktalar›m. Geometrizasyon San›s›’n›n do¤ru
Grigori Perelman’a olan hayranl›¤›m› ve minolmas› bir sürpriz de¤ildi. Perelman’›n yapt›¤› kanetarl›¤›m› herkesin önünde aç›klamak için bana
n›t›n geçerli olmas› bir sürpriz de¤ildi: Kan›t, uzun
verilen bu f›rsat için çok mutluyum.
zamand›r (ben dahil) birçok insan taraf›ndan hayal
1970’lerde birkaç y›l boyunca, daha sonra haedilen kesin bir do¤ruluk ve kaç›n›lmazl›k içeriyoryat›m›n çal›flmas›n›n odak noktas› haline gelen
du. fiafl›rt›c›, muhteflem ve heyecan verici olan, bir
“Geometrizasyon San›s›” olarak adland›rd›¤›m, 3
insan›n -Perelman’›n- birçok engel, zorluk ve poboyutlu manifoldlarla uyumlu, güzel bir geometrik
tansiyel tehlikelere ra¤men çok dikkatli bir flekilde
model fikri gelifltirdim. 1980’de Poincaré Sempozbu süreci incelemesi ve kontrol etmesiydi. Onun
yumu’nda, Geometrizasyon San›s›’n›n
yöntemi 3 boyutlu, düzensiz ve incelePoincaré San›s›’n› daha tamamlay›c›
mesi zor bir flekille bafllar. fiekil, bir
ve infla edilebilir bir duruma soktu¤uhava baloncu¤u gibi de¤iflir ve geliflir,
nu aç›klama cesaretinde bulundum.
küçük çapl› düzensizlikleri düzlefltirir
Geometrizasyon San›s›’n›n do¤ru olve Richard Hamilton taraf›ndan gelifldu¤una inand›¤›m› ve bir zaman sontirilen Ricci flow’u izler. Baloncuklar
ra -ki bu zaman 1 y›ldan 100 y›la kapatlar: Bazen baloncuklar parçalara
dar de¤iflebilir- bu san›n›n kan›tlanaayr›l›r, ama Perelman önünde sonunWillam Thurston
ca¤›n› bekledi¤imi söyledim. Ölmeda her baloncu¤un mükemmel bir fleden önce bu san›n›n kan›t›n› görece¤imi umdu¤ukilde süzülece¤ini göstermek için bu durumu kontmu söyledim. Bunu kan›tlamak için çok u¤raflt›m.
rol eden ve inceleyen yöntemler keflfetti. Perelfiu an umudumun gerçekleflti¤ini görmekten dolaman’›n baflar›s›, bize daha iyi anlamam›z› sa¤lay› gerçekten çok memnunum.
mak için kat› bir temel verdi.
Perelman, muhteflem dikkati ve ustal›¤›yla ben
Perelman’›n garip davran›fllar› ve servetten nefve di¤erlerinin baflar›s›zl›¤a u¤rad›¤› yerde çok güret etmesi birçoklar›na gizemli geliyor. Bu konu
zel bir kan›t ortaya ç›kard›. Yapamayaca¤›m bir
hakk›nda onunla hiç konuflmad›m ve kesinlikle
kan›tt›: Perelman’›n baz› kuvvetli noktalar› benim
onun ad›na konuflamam ama kendimi tamamen
onun yerine koyabiliyorum ve kendine karfl› dürüst
olmas›n› ve kendisini tan›mas›n› sa¤layan içsel gü* Konuflmalar Kutay Cingiz ve Bo¤aç Karç›ka taraf›ndan çevirilmifltir.
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Mikhail Gromov
19’uncu yüzy›l›n büyük matematikçilerinden
Niels Henrik Abel an›lar›nda zor bir problemi çözmek için problemin düzgün formüle edilmesi gerekti¤ini yazm›flt›.
Düzgün formülasyon, genelllikle, özgün problem kadar aç›k ve basit olmaz - bunun önemi problem çözüldü¤ünde sonradan anlafl›l›r.
Örne¤in, matemati¤in 20’nci yüzy›ldaki en büyük baflar›lar›ndan biri olan ve en elemanter matematiksel düzeyde ifade edilen Fermat’n›n Son Teoremi’nin kan›t›, problemin Taniyama-ShimuraWeil San›s›’na dönüfltürülmesiyle elde edildi. Bu san› cebirsel denklemlerin tamsay›lar aras›nda kurdu¤u oldukça
basit iliflkinin alt›nda
yatan derin yap›y› anlamay› hedefliyordu.
Andrew Wiles taraf›ndan kan›tlanan bu san›, Fermat Teoremi’nin önermesine nazaran k›yaslanamaz
Mikhail Gromov
derinlikteydi.
Benzer flekilde, Perelman, Poincaré San›s›’n›
hatta Thurston’›n genifl kapsaml› Geometrik San›s›’n› kan›tlamaktan daha fazlas›n› yapt›. Perelman’›n baflar›s› Richard Hamilton’›n program›n›n
tamamlanmas›d›r. Bu sayede 3-manifold uzaylar›n derin yap›s›n› ortaya ç›kard›.
Perelman’›n baflard›¤› fley hakk›nda bir fikir
edinebilmek için bir örnek verebiliriz. Co¤rafi olarak dünya üzerindeki bütün yerleri gösteren bir haritan›n olmad›¤›n› ve sizin sürekli olarak yeni yerler keflfetmek için denize kâflif heyetleri yollad›¤›n›z› varsayal›m. Bir süre sonra 6 k›ta keflfettiniz ve
yüzlerce kâflif heyetini yeni k›talar bulmak için yollamaya devam ettiniz. Fakat bu heyetler bu 6 k›ta
d›fl›nda hiçbir büyük kara parças› bulamad›lar. Bunun sonucunda siz dünyada 6 k›ta oldu¤una inand›n›z. Poincaré ve Thurston’›n 3-katl›lar (3-manifolds) dünyas› hakk›nda söyledikleri fley de iflte aynen buydu: Daha önce bulunmufl 3-katl›lardan
baflka 3-katl› yoktur.
Perelman’›n teoremi bu “yokluk” sav›n›n kan›t›ndan daha öteye gider, t›pk› Wiles’›n Teoremi’nin
malum denklemlerin tamsay› çözümlerinin yoklu¤unun kan›t›ndan daha fazlas›n› söyledi¤i gibi.

cüne hayran›m. Bizim as›l ihtiyaçlar›m›z daha derinlerde - modern dünyada ço¤umuz refleks olarak
ve durmaks›z›n servet ve flöhret peflinden kofluyoruz. Belki de biz de bir süreli¤ine kendimize bakmay› b›rak›p Perelman’›n dünya görüflünden bir
fleyler ö¤renmeliyiz.
Simon Donaldson
Grigory Perelman’›n yapt›¤› çal›flma hakk›nda
konuflma yapmam›n istenmesinin gurur verici oldu¤unu söylemenin önemsiz bir gelenek oldu¤unu düflünmüyorum. Poincaré ve Geometrizasyon san›lar›
hakk›nda yazd›¤› makalelerin önbask›lar› ortaya
ç›kt›¤›ndan beri dünya
üzerindeki tüm matematikçiler minnetlerini sunmak, inan›lmaz
baflar›s›n› kutlamak ve
sayg›lar›n› iletmek için
birlefltiler ve ben burada onlar›n ad›na konufltu¤uma inan›yorum.
Perelman’›n yapt›Simon Donaldson
¤› çal›flmada birçok
kalite iflaretleri var. ‹lk olarak, tabii ki, bu çal›flma,
topolojinin geliflmesine çok büyük katk› sa¤layan
yüzy›ll›k ola¤anüstü bir problemi çözdü. ‹kinci olarak, bu çal›flma birinci s›n›f, hem orijinal hem de derinlik tafl›yor. Perelman yeni bir fikirle ortaya ç›kt›.
Bu fikir sayesinde, Riemann Geometrisi’ndeki ana
“çöküfl” problemini do¤uran Ricci ak›m› [flow]
yaklafl›m›n› destekleyen Gordian dü¤ümünü kesti.
Ama bu sadece bafllang›çt›, Perelman, k›smi difransiyel denklemler, diferansiyel geometri ve uzaylar›n
yak›nsamas› teorisini harmanlayan, son derece ak›ll›ca ve de¤iflik argümanlar bar›nd›ran bir sistem gelifltirdi. Matemati¤in bu yayg›n alan›n›nda, onun yaratt›¤› bütün bu gösteriflli yap›, kapsam ve derinlik
bak›m›ndan eflsizdir. Birçok problem, y›llar ilerledikçe Perelman’›n çal›flmas›nda kullan›lan fikirler ve
teknikler sayesinde çözüme kavuflacak. Üçüncü olarak, çal›flmas›nda romantizm ve benzersiz bir kalite
var. Modern matematikte geliflmeler di¤er çal›flmalarda oldu¤u gibi iflbirli¤iyle daha h›zl› oluflur. Perelman’›n baflar›s›, matematikte çok temel önemli geliflmeler elde ederek, bireysel insan zihninin gücünü
bir kez daha göstermesidir.
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Perelman’›n çal›flmas›, 3-katl› dünyas›n› flekillendiren “3D katman mimarisi” olan Hamilton
ak›fl› kanunlar›n› aç›¤a ç›kard›. Daha sonra Perelman bu kanunlar› kullanarak 3D dünyas›n›n co¤rafyas›n› yeniden infla etti.
Muhtemelen Perelman’›n keflfetti¤i bu yeni ülkeye yeni yap›lar infla etmek matematik dünyas›
için 10 y›ldan fazla sürecek.

rinden ilkinin çözülmesinden dolay› toplanm›fl olmam›z, hiç ummad›¤›m›z mükemmel bir sürpriz.
Bu özellikle Riemann Hipotezi ile beraber hayat›m›zdaki en güzel problemler listenin en bafl›nda yer
alan bu problem için geçerlidir. Bu yüzden Perelman’a, ondan öncekilere ve özellikle Hamilton’a
teflekkür edebiliriz.
Michael Atiyah
Ünlü teoremler matemati¤in panoramas›n› belirler. Onlar uzaktan, sisler içinde belli belirsiz yükselir ve matematikçileri ender bulunan türden bir
mücadeleye
davet
ederler. Onlara hemen
ulafl›labilir mi yoksa
engin bir vadi ya da
fliddetli bir ya¤›fl› aflmam›z m› gerekir?
Y›llar süren araflt›rmalardan sonra öncüler da¤lar›n eteklerine ulaflt›¤›nda, t›rman›fl zorlu, hatta imkâns›z görünüyordu. ‹lk
Michael Atiyah
teflebbüsler ya ç›kmaz
yollarla ya da bafllang›ç noktas›na dönüflle sonland›.
Araflt›rmalar sonland›, eve dönüldü ve daha alçak
yüksekliklerle u¤rafl›lmak üzere haz›rlan›ld›.
Ama baz› da¤c›lar vazgeçmedi, t›rman›fl› her
yönüyle araflt›rd› ve en ideal rotay› belirleyebilmek
için y›llar›n› harcad›. Ve son sald›r› bafllad›. Ad›m
ad›m patikalar temizlendi, nehirler geçildi ve kayal›klar afl›ld›. Sonunda ihtiflaml› bir günde zirveye
ulafl›ld›, da¤ evcillefltirildi ve muhteflem bir manzara belirdi.
Bugün böyle bir olay› kutluyoruz. Henri Poincaré’nin ölümünden bir yüzy›l sonra, yaflad›¤› ve
çal›flt›¤› flehirde, miras b›rakt›¤› san› çözüldü. Grigory Perelman bu 3 boyutlu dünyan›n zirvesine
ulaflan da¤c›d›r.
Araflt›rma kendi içinde sonlanabilir ama yeni
alanlarda geliflmeler sunar. Hasat büyüyebilir, flehirler kurulur ve sanat geliflir. Perelman geometricilere ekip biçebilecekleri verimli bir arazi sundu. ♥

Andrew Wiles
Landon ve Lavia Clay’e, bütün Clay ailesine,
bütün Poincare ailesine ve bu tarihi akflamda buraya toplanan bütün matematikçilere hoflgeldiniz.
Paris’te, on y›l önceki
toplant›s›nda Clay
matematik enstitüsü
dünyan›n en seçkin
yedi matematik probleminin do¤ru çözümlerine verece¤i ödülleri duyurdu. Amaç ne
matematikçileri teflvik
etmek ne de matemati¤i matematikçilere
Andrew Wiles
daha ilginç k›lmaya
çal›flmakt›. Bu tarz bir çabaya ihtiyac›m›z yok,
böyle bir çaba çok gereksiz olurdu. Amaç, gelecek
nesillere 20’nci yüzy›ldan kalan en mükemmel
problemleri duyurmak, ayn› zamanda da matemati¤e ilgisi olmayanlar›n dikkatini çekebilmek. Bilhassa çocuklar›, ö¤rencileri ve gençleri, matematikte ve matematik problemlerinde süregiden heyecana dahil etmeyi amaçlar.
Hilbert’in aksine, özellikle uzun süreden beri
ortada olan, zamana meydan okumufl problemleri
seçtik. Tabii ki bu bilinçli seçim yüzünden, problemlerin çok daha uzun süre çözümsüz kalmas› gibi bir sorun baflgösterebilir. O zaman matematik
dura¤an gibi görünür ve matematik dünyas›n›n d›fl›ndaki insanlar›n matemati¤e ilgisi azalabilir. Büyük problemlerin çözülmesinin ald›¤› zaman, dairenin küresellefltirilmesi, aç›n›n üç efl parçaya bölünmesi, on ya da yüz y›lda de¤il binlerce y›l sürmüfltür. Bu yüzden bugün burada Clay problemle-

MD’nin hâlâ daha 5 TL’ye sat›l›p daha fazla gence ulaflmas›n› diliyorsan›z ve
haliniz vaktiniz biraz olsun yerindeyse, TMD’ye ba¤›flta bulunabilir ya da
MD’ye platin, alt›n, gümüfl ya da bronz abonelik yapt›rabilirsiniz...
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