Matematik Dünyas›, 2003 K›ﬂ

• Princeton ‹leri Araﬂt›rma Merkezi’nden (Institute of Advanced Studies) ünlü matematikçi Robert
Langlands (http://www.sunsit e . u b c . c a / D i g i t a l M a t h A r c h ive/Langlands/intro.html) Haziran’da ülkemizi ziyaret edecek. ‹stanbul’daki Feza
Gürsey Enstitüsü’nün konu¤u olacak olan Langlands konuﬂmalar›n› Türkçe yapacak. Langlands
Program› ad›yla an›lan program matemati¤in çeﬂitli yap›lar›n› birleﬂtirmek amac›n› taﬂ›yor. Daha da
somut olarak, bu program Galois Grup temsilleriyle otomorfik formlar aras›ndaki iliﬂkileri irdeliyor.
Langlands’›n 60’l› y›llarda ortaya sürdü¤ü bu programdaki her ilerleme matematik dünyas›nda önemli bir baﬂar› olarak addedilir. Baﬂlang›ç izleri Ga-

uss’un 1801’de kan›tlad›¤› bir teoreme kadar giden
Langlands Program›’na katk›lar› nedeniyle 2002 Fields Ödülü verilen Frans›z matematikçi Laurent
Lafforgue’un fonksiyon cisimlerinde kan›tlad›¤›
teorem bu program› bir ad›m daha ileri götürdü.
Foto¤rafta Langlands’›n 1967’de Türkiye vizesi
için sundu¤u vesikal›k foto¤raf görülüyor. ♠

Matematik Seminerleri
Ankara Ü. her çarﬂamba 15,30.
Bilkent Ü. her çarﬂamba 15,30.
Bo¤aziçi Ü. her çarﬂamba 14-15 (sonra çay kahve).
‹stanbul Bilgi Ü. (Kuﬂtepe) her cuma saat 13,30.
ODTÜ her perﬂembe 15,40.

Ödüller
Dergide birçok soruyla karﬂ›laﬂacaks›n›z. Bu sorular aç›k aç›k sorulmam›ﬂ ya da iyi ifade edilmemiﬂ
olabilirler. Yan›tlar›n›z›, bulduklar›n›z›, yazar› belliyse yazar›n adresine, yoksa dergi adresine ve 15
Nisan 2003 tarihine kadar yollay›n. Sordu¤umuz
sorular›n yan›tlar›n› biz de bilmeyebiliriz! Hatta yan›tlad›¤›n›z yada yan›tlayamad›¤›n›z akl›n›za gelen
sorular›n›z› da bize yollay›n. En güzel yan›tlara (sorulara da!) ödül olarak kitap verece¤iz.

• Georges ‹frah, Rakamlar›n Evrensel Tarihi (4
cilt), Tübitak 1999.
• Malcolm E. Lines, Bir Say› Tut, Tübitak 2001.
• Ali Nesin, Önermeler Mant›¤›, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi 2001.
• Ali Nesin, Develerle Eﬂekler, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi 2002.
• Sinan Sertöz, Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›,
Tübitak 2002.
• Dennis Shasha, Bunu Ancak Dr. Ecco Çözer,
Tübitak 2001.
• Dennis Shasha, Dr. Ecco’nun ﬁaﬂ›rt›c› Serüvenleri, Tübitak 2001.
• Matematik Dünyas›, bir y›ll›k abonelik.

Ödüllerimizden Sadece Birkaç›:
• Michael Guillen, Dünyay› De¤iﬂtiren Beﬂ
Denklem, Tübitak 2002.
• G.H. Hardy, Bir Matematikçinin Savunmas›,
Tübitak 2001.

Korsanlar
dlar› 1, 2, 3, 4, 5 olan beﬂ ak›ll›
korsan 100 alt›n bulmuﬂlar. Bu
100 alt›n› korsanlar ﬂu yöntemle
paylaﬂacaklar. En küçük numaral› korsandan baﬂlayarak, her korsan s›ras›
geldi¤inde bir paylaﬂ›m önerecek. Öbür
korsanlar paylaﬂ›m› kabul edip etmediklerine dair oy
kullanacaklar. E¤er paylaﬂ›m oyçoklu¤uyla kabul
edilirse oyun bitecek. E¤er paylaﬂ›m kabul edilmezse
paylaﬂ›m› öneren korsan denize at›lacak ve paylaﬂ›m
önerme s›ras› bir sonraki korsana geçecek. Birinci korsan nas›l bir paylaﬂ›m önermelidir? ♠
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