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Aram›zdan Ayr›lanlar

Masatoshi Gündüz ‹keda
(1926-2003)
Matematik Bölümü baﬂkanl›¤› yapt›. 1978-1991
aras› ODTÜ’ye geri döndü. 1991-93’te Kuzey
K›br›s’ta, 1993-95’te Marmara Araﬂt›rma Merkezi’nde, 1995-97’de Gebze’de, Elektronik ve Krip25 ﬁubat 1926’da Tokyo’da do¤an Masatostoloji Araﬂt›rma Merkezi’nde görev ald›. 1997’den
hi Gündüz ‹keda, 1948’de Osaka Üniversitesi’nin
beri Feza Gürsey Enstitüsü’nde çal›ﬂ›yordu. Bu
Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Doktoras›zaman zarf›nda, Hamburg
n› ayn› üniversiteden 1953’te “Hayat›n› tam anlam›yla matemati¤e (1966), San Diego (1970-71)
ald›. 1960’da Ege Üniversitesi adam›ﬂ olan Cahit Bey’i örnek alarak, biz ve Yarmouk (1986) üniverside yaﬂad›¤›m›z sürece matematik
T›p Fakültesi’nde “yabanc› matelerinde, Oberwolfach Mateyapmaya devam etmeliyiz, hem de
tematik ve istatistik ihtisas sahimatiksel Araﬂt›rma Enstitükendisinin daima tekrarlad›¤› gibi,
bi” olarak Türkiye’ye gelmesü’nde (1988) ve son derece
diﬂlerimizi g›c›rdatarak…”
den önce Nagoya, Osaka ve
prestijli Princeton ‹leri Araﬂt›rGündüz ‹keda
Hamburg üniversitelerinde çamalar Enstitüsü’nde (1976) zil›ﬂt›. Ege Üniversitesi’nde doçent (1965) ve profeyaretçi profesör olarak bulundu.
sör (1967) oldu. 1969-76 y›llar› aras›nda OD‹htisas alan› cebir, cebirsel say›lar kuram›,
TÜ’deydi. 1970-73 aras› Tübitak’ta, 1976-78 aras›
kodlar kuram› ve kriptolojiydi. Araﬂt›rma alan›
Hacettepe
Üniversitesi
Galois ve ters Galois kuramlar›yd›.
Tübitak Bilim Ödülü (1979) sahibi, k›rk dolay›nda matematiksel makaleye imza atm›ﬂ, de¤erli matematikçimiz Gündüz ‹keda’y› kaybettik.

Ç o k
k›ymetli
matematikçi Say›n
Gündüz
‹keda’y›
60’l› y›llarda
‹zmir’de tan›d›m. O
z a m a n
Türkiye’ye
Almanya’dan yeni gelmiﬂti. Geldi¤inde Türk matemati¤ine katk›s›yla, cana yak›nl›¤› ve alçak gönüllülü¤üyle
herkesin gönlünü fethetmiﬂti. Rahmetli babam
Gündüz Beyleri bize yeme¤e davet etti¤inde,
onun gösterdi¤i ilgiyi ve yak›nl›¤› hiçbir zaman
unutmuyorum. Y›llar sonra onunla FGI’de tekrar karﬂ›laﬂmak ve s›cakkanl›l›¤›nda zerre kadar
de¤iﬂme olmad›¤›n› görmek beni çok mutlu etmiﬂti. Gündüz Bey yolun aç›k olsun!
Selman Akbulut / Michigan State University

Sadece birkaç kez görüﬂebildik ama ilk görüﬂte sevilecek insanlardand›. Güzel ve yalans›z
dolans›z yaﬂad›. ‹yi iﬂler yapt›. Sevgi, iyilik ve içtenlik taﬂard›. Birileri bize bu dünyada bir görev biçmiﬂse, görevini fazlas›yla yaparak ayr›ld› aram›zdan.
Ali Nesin
‹stanbul Bilgi Üniversitesi

Gündüz Bey’le ilk kez ben ODTÜ üçüncü s›n›fta ö¤renciyken tan›ﬂt›m. Bize Advanced Calculus anlatmaya gelmiﬂti. Matematikte standard bir düzey oldu¤unu, bunun hat›r, gönül ya
da özel duruma göre indirilip yükseltilemeyece¤ini böylesine bir ciddiyetle ilk kez ondan ö¤renmiﬂtik.
Son kez de Antalya Cebir Günleri’nden birinde bir probleme yapt›¤› katk›y› anlat›rken
duydu¤u o araﬂt›rmac› heyecan›n› hat›rl›yorum. Bize vaazlar›yla de¤il davran›ﬂlar›yla örnek olurdu, bunu da gözümüze sokmazd›.
Sinan Sertöz
Bilkent Üniversitesi
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B‹R YAZ OKULU ANISI
Bayram›n birinci günü vefat›n› üzüntüyle gazeteden ö¤rendi¤im çok k›ymetli hocam, Prof. Dr. Gündüz
‹keda’n›n bende b›rakt›¤› izleri sizlerle paylaﬂmak istedim. 1979 y›l› Temmuz ay›nda ODTÜ’de matemati¤e ilgi duyanlar için lisanüstü yaz okullar› yap›l›yordu. Bugün düﬂünüyorum, bu okullar benim gibi Anadolu’da görev yapan genç asistanlar için çok güzel örneklerdi ve çok k›ymetli Gündüz ‹keda gibi hocalar›m›z› tan›mak için önemli f›rsatt›. Kendisinden cebir dersi ald›¤›m› hat›rl›yorum. Gerçek bir bilim insan›yd›,
ve bizim idealimizdeki bir örnekti.
Bu k›sa sürede matemati¤in yan›s›ra insanl›k olarak çok ﬂeyler verdi bizlere. Bu yaz okullar›nda idealist birçok matematikçi görev alm›ﬂt›, fikir kimden ç›km›ﬂt› bilmiyorum, ama bilim ad›na çok faydal› ve iddial›yd›. Hat›rlayabildi¤im kadar›yla Bahattin Cengiz, Cemal Koç, Ayd›n Aytuna, Alev Topuzo¤lu, Y›lmaz Aky›ld›z, ﬁafak Alpay, Halil Ibrahim Karakaﬂ ve daha birçok k›ymetli hocam›z görev alm›ﬂt›. Bu yedi hafta içinde birçok
misyon yüklenmiﬂti bize. Bunun eksikli¤ini hâlâ duyuyoruz. Meﬂaleyi taﬂ›yamad›¤›m›z› düﬂünüyorum.
‹KEDA hocam›z›n aram›zdan ayr›laca¤›n›
Konunun ne oldu¤unu hat›rlayam›yorum ama, ‹kehiç düﬂünememiﬂtim. Kalanlara uzun ömür,
da Hocam›n cevab›n› y›llarca unutamad›m ve unutamahocam›za Allah’tan rahmetler diliyorum.
yaca¤›m: S›n›ftaki bir genç arkadaﬂa, “Araban olsa, yaSen 60 yaﬂ›ndan sonra gençlerle yar›ﬂmay›n
t›n da olsa, hadi uça¤›n da olsa sonuçta ne olur ki” diye
diye bana tavsiye de bulunmuﬂ olsan bile ben
verdi¤i cevab› unutam›yorum. Hocan›n bu cümlesini,
“IKEDA-NAKAYAMA Modules” ile “IKEben de daha sonra, para h›rs› olan ö¤rencilerime gerekDA-NAKAYAMA Rings” konular›na devam
ti¤i zaman kulland›m. Ayr›ca cebirde doktora yapan iki
arkadaﬂ›ma (bugün her ikisi de profesör) nas›l yard›m
edece¤im.
edip, onlara moral verTÜRK Matemati¤ine katk›lar›n asla unutuldi¤ini de çok iyi hat›rmayacakt›r.
l›yorum. Sevgili ‹keda
Topra¤›n nur dolu olsun Say›n Hocam.
Hocam, sizi çok özleAbdullah Harmanc›
yece¤iz.

Hacettepe Üniversitesi

Serpil Pehlivan /SDÜ

Gündüz ‹keda Ersan Aky›ld›z’la

Dün elektronik postam› açmamam ve arkadaﬂlar›m›n telefonla ulaﬂamamas› sonucu de¤erli hocam›z Gündüz ‹keda’n›n vefat›n› ancak bugün ö¤renebildim. Üniversite yaﬂam›m›n ilk y›llar›ndan baﬂlayarak,
birçok dönemdaﬂ›m gibi akademik oluﬂumumuzda, edindi¤imiz bilimsel kültürde önemli etkileri olmuﬂ, çok önemli bir bilim insan›n› daha
kaybetmenin derin üzüntüsünü yaﬂ›yorum.

70’li y›llarda bir cebir bir de cebirsel geometri dersinde Gündüz Bey’in ö¤rencisi olmuﬂtum. Bu
derslerde belli bir felsefesi vard›. Nas›l olsa belirli konular› daha derinlemesine çal›ﬂaca¤›m›z› ama
matematikte genel kültürün ileri yaﬂlarda biraz zor kazan›ld›¤›n› savunurdu. Bu nedenle, çok küçük bir s›n›f olmam›zdan da yararlanarak, bu derslerde bizi geniﬂ bir yelpazeye yay›lm›ﬂ pek çok önemli konuyla tan›ﬂt›rd›.
Daha sonraki y›llarda da kendisinin her zaman bilimselli¤i destekleyen ve baﬂka ﬂeylerden ayr›
tutan yaklaﬂ›mlar›n› izleme, yönlendirici sohbetlerini bolca dinleme ﬂans›m›z oldu. Üniversitenin ve
bölümümüzün en problemli dönemlerinde bile bilimselli¤i herﬂeyin üzerinde tutacak, sorunlara her
türlü kamplaﬂmadan uzak, bilim adam› tarafs›zl›¤› ve dürüstlü¤ü ile yaklaﬂabilecek Gündüz ‹keda
gibi insanlar›n oldu¤unu bilmek çok rahatlat›c› bir unsurdu.
Gündüz ‹keda, bilimle u¤raﬂman›n bir yaﬂam ﬂekli oldu¤unu en iyi simgeleyen insanlardan biriydi. Emeklili¤inden sonra Feza Gürsey’deki y›llar›nda bile sadece kendi konusunda de¤il, matemati¤in baﬂka konular›nda hatta fizikte neler olup bitti¤ini yak›ndan izledi¤ini hayranl›kla gözledim. Son rahats›zl›¤› döneminde, grup halinde s›kça yapt›¤›m›z ziyaretlerde de o, konuyu hep
Türkiye’de bilimin gelece¤i, nelerin yap›lmas› gerekti¤i yönünde odaklaﬂt›rmay› ye¤ledi. Gözleri dalarak iletti¤i dilekler, vurgulad›¤› hedefler eminim uzun zaman ak›llar›m›zdan ç›kmayacak.
Ailesine ve tüm bilim dünyas›na baﬂ sa¤l›¤› diliyorum.
Turgut Önder / ODTÜ
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birsel Say›lar Sempozyumu yap›l›r ve ‹keda’n›n gelece¤i üzerinde çok etkili olur. O zamana kadar halkalar, modüller ve cebirler üzerinde çal›ﬂan ve on iki makale yay›mlayan, ama daha ortaokul ça¤›ndan beri
Galois teorisine merak duyan ‹keda’n›n ilgisi art›k cebirsel say›lar teorisine kayar. Alexander von Humboldt Vakf›’n›n bursuyla 1957-1959 aras›nda Hamburgh’a gider ve burada, 20. yüzy›l›n say›lar teorisine
damgas›n› vurmuﬂ olan Hasse’nin yan›nda, bu teoride ve özellikle Galois geniﬂlemelerinin yerleﬂme problemi üzerinde çal›ﬂmaya baﬂlar. Say›lar teorisinin en
önemli problemlerinden birisi olan Galois teorisinin
ters problemi, verilen bir grubun Galois grubu olarak
kabul eden bir cisim geniﬂlemesinin olup olmad›¤›n›n,
e¤er varsa bunun hangi taban cismi üzerinde gerçekleﬂebilece¤inin belirlenmesi olarak özetlenebilir.
Günümüzde hâlâ çözülememiﬂ olan bu probleme verilmiﬂ olan k›smi çözümler literatüre çok önemli katk›lar oluﬂturmuﬂtur. Örne¤in Reichardt’›n 1937’de bir
p-grubunu Galois grubu olarak kabul eden bir say›
cismi inﬂa etmesi, 1954’te Schafarevich’in çözümlü
(solvable) bir grubun bir say› cismi üzerinde Galois
grubu olarak gerçekleﬂebilece¤ini ispatlamas› önemli sonuçlard›r. Yerleﬂtirme problemi de bu temel
problemin çok önemli ve zor bir yönünü oluﬂturmaktad›r. ‹keda’n›n 1960’ta yay›mlad›¤› ve bir K say› cismi için, “K üzerinde abelyen çekirdekli, sonlu
yerleﬂtirme problemi” olarak adland›r›lan problemin “zay›f çözümü” varsa çözümünün var oldu¤unu ispatlayan çal›ﬂmas› baﬂvurulan önemli bir kaynakt›r. ‹keda’n›n bu teoremi sonra Hoechsmann
taraf›ndan K’n›n bir cebirsel foksiyon cismi oldu¤u
durumda (1966), daha sonra Fried ve Jarden taraf›ndan (‹keda’n›n ispat› kullan›larak) K’n›n Hilbert cismi oldu¤u durumda verilmiﬂtir (1986).
1960’ta böyle parlak bir çal›ﬂma döneminden
sonra ‹keda, ileride evlenece¤i Emel Ardor’la birlikte Türkiye’ye gelir. Hamburg’da kalmas› için onu boﬂu boﬂuna ikna etmeye çal›ﬂan Hasse, Türkiye’de eski ö¤rencisi Cahit Arf’› bulmas›n› tavsiye eder. Arf’la
‹keda böylelikle tan›ﬂ›rlar. O dönemde ‹keda ‹zmir’i ‹stanbul’a tercih eder. Ege Üniversitesi’nin Fen
Fakültesi’nin kurulmas›n› beklerken, Ege T›p Fakültesi’nde 1963’e kadar istatistik uzman› olarak çal›ﬂ›r. 1964’te Emel Han›m’la evlenir, mahkeme karar›yla ad›na Gündüz ekletir. Ege Üniversitesi
Matematik Bölümü’nde 1965’te doçent ve 1966’da
profesör olur ve Teorik Matematik Kürsüsü’nü kurar. Bu zorluklarla dolu dönemde hem halkalar ve
cebirler, hem de cebirsel say›lar teorisinde çal›ﬂmalar›n› paralel olarak sürdürmüﬂ ve yapt›¤› önemli katk›lar› yedi makalede toplam›ﬂt›r. 1963’te Grunwald
varl›k teoremiyle yine yerleﬂtirme problemine önemli bir katk›da bulunur.

Masatoshi Gündüz ‹keda
Mehpare Bilhan* / mehpare@metu.edu.tr
rof. Dr. Gündüz ‹keda’y› yirmi dokuz y›l önce
tan›d›m ve o zamandan beri yak›n çevresinde çal›ﬂabilmek ﬂans›na sahip oldum. Matematik dehas›, engin kültürü ve bilge kiﬂili¤iyle hepimize daima
örnek oldu ve öncülük etti. Matematikte önemli geliﬂmelere yol açan büyük katk›lar yapt›.
Gündüz ‹keda’n›n babas› Tokyo’da bir sigorta
ﬂirketinde istatistik uzman›yd›. Daha ortaokuldayken
evde babas›n›n matematik kitaplar›n› okuyarak kendi kendine matematik ö¤renmeye baﬂlar, harçl›¤›yla
matematik kitaplar› ve popüler bilim dergileri al›r.
Bunlardan birinde Galois hakk›nda bir yaz› okur ve çok
etkilenir. Galois teorisinin kurucusu olan Evariste Galois, 23 yaﬂ›nda bir düelloda öldürülmüﬂ bir Frans›z
matematikçidir. Gerçekten çok etkileyici ve dramatik
bir yaﬂamöyküsü vard›r. ‹keda, okul kütüphanesinden
yaﬂ›na göre çok ileri olan bir kitap alarak Galois teorisi hakk›nda bilgi edinir. Üniversite yaﬂ›na gelince ailesini ikna ederek Osaka Üniversitesi Matematik Bölümü’ne girer ve buradan 1948’de “Rigaku-Shi” (B.S.)
derecesi al›r ve lisansüstü ö¤renimine baﬂlar.
Matematik literatürüne katk›lar› henüz daha
doktora ö¤rencisiyken, 1950’de baﬂlar. Cebirin büyük
isimlerinden Nakayama’yla birlikte yay›mlad›¤› ilk
makalesi Frobenius ve quasi-Frobenius cebirlerinin s›n›fland›rmas› üzerindedir. Daha sonra yapt›¤› çal›ﬂmalarda bu sonuçlar› geliﬂtirir. 1952’de Kaplansky’nin
bölümlü halkalarda komütatiflik ile ilgili bir teoremini genelleﬂtirir ve bunun uygulamas› olarak Herstein’›n
1951’de yapt›¤› bir san›y› yar› basit halkalar için kan›tlar. Bu arada Gaschütz’ün 1952’de grup-halkalar› için verdi¤i bir teoremi Frobenius cebirlerine genelleﬂtirerek temsil teorisi literatürüne “‹keda Operatörü”
ad›yla kaynak olur. 1953’te, ikinci kohomoloji gruplar› s›f›r olan cebirlerin (absolutely segregated algebras) yap›s›n› inceler, bunu Hochschild’in 1945’te verdi¤i biçimden daha kullan›ﬂl› bir biçime getirir,
doktora takdim tezi olarak di¤er alt› çal›ﬂmas›yla birlikte sunar ve 1953’te Osaka Üniversitesi’nden “Rigaku-Hakushi” (Ph.D.) unvan›n› al›r. 1954’te Yukawa bursunu kazanarak Nagoya Üniversitesi
Matematik Bölümü’nde cebirsel sistemlerin kohomoloji teorisi üzerinde araﬂt›rmalar yapar.
1954 -1955 y›llar›nda Nakayama ve çevresinde bir
cebir ekolü oluﬂturan Nagao, Yoshii, Eilenberg gibi cebircilerle birlikte konuyu geliﬂtiren makaleler yay›mlar.
1955’te Osaka Üniversitesi Matematik Bölümü’ne “Koshi” (senior lecturer) olarak atan›r. O y›l
Tokyo’da dünyan›n en ünlü isimlerinin kat›ld›¤› Ce-

P

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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1964’te Turán eﬂitsizli¤i olarak bilinen eﬂitsizli¤i Bernouilli polinomlar› ve Riemann zeta fonksiyonu aç›s›ndan inceler. 1966’da komütatif olmayan halkalar üzerinde önemli bir çal›ﬂma yay›mlar.
1966 Bahar döneminde Gündüz ‹keda Hamburg Üniversitesi’ne davet edilir ve orada Galois teorisi ve say› cisimlerinin yerleﬂtirme problemi üzerinde dersler verir.
1967’de Türkiye’ye döner. O dönemde Cahit
Arf, ODTÜ Matematik Bölümü’ne geçmiﬂtir ve Gündüz ‹keda’y› da ODTÜ’ye geçmesi için ikna etmeye çal›ﬂmaktad›r. O y›l Cahit Bey iki kez Gündüz Bey’i ziyarete gider ve nihayet ikna eder. 1969’da ODTÜ
Matematik Bölümü’ne profesör olarak atan›r. O y›l,
Cahit Bey’le birlikte Oberwolfach’ta Hasse taraf›ndan
organize edilen bir cebirsel say›lar teorisi toplant›s›na giderler.
Bu toplant›da Neukirch’le tan›ﬂ›rlar. Neukirch o
s›rada Bonn Üniversitesinde doktora tezini yeni bitirmiﬂ parlak bir genç matematikçidir. Çok ilginç bir tezi vard›r ve tezinde yan›t› bilinmeyen bir problem
vard›r. Neukirch, kesirli say›lar cismi Q’nün mutlak
Galois grubu GQ’nün kapal› ve normal her alt-grubunun topolojik anlamda karakteristik oldu¤unu,
yani GQ’nün sürekli grup otomorfizmalar› alt›nda invariant kald›¤›n› göstermiﬂ, ve buna dayanarak,
GQ’nün sürekli otomorfizmalar›n›n iç otomorfizma
(inner automorphism) olaca¤›n› tahmin etmiﬂtir. “Neukirch San›s›” ad›yla an›lan bu problemi çözmek için
u¤raﬂan çok kiﬂi vard›r. Türkiye’ye dönünce Gündüz
‹keda, bu prestijli problem üzerinde u¤raﬂmaya baﬂlar ve bir süre sonra çözer. Önce GQ’nün sürekli her
otomorfizmas›n›n, grubun her eﬂlenik s›n›f›n› invariant b›rakt›¤›n› gösterir. Sonra bunu kullanarak as›l sonuca ulaﬂ›r, ve Neukirch’in tahmininin do¤ru oldu¤unu 1975 ve 1977’de yay›mlad›¤› çal›ﬂmalarla kan›tlar.
Bu çal›ﬂmas› GQ’nün yap›s› hakk›nda say›lar teorisine çok önemli bir katk›d›r ve bunun üzerine konunun
uzmanlar› olan Arf, ‹keda, Hasse, Neukirch, Roquette, Geyer ve Frey’in kat›l›m›yla 1975’te Silivri’de düzenlenen Cebirsel Say›lar Teorisi Sempozyumu’nda
konu tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
1971’de San Diego Eyalet Üniversitesi’nde misafir profesör olarak komütatif cebir ve Galois teorisi üzerinde dersler verir. 1972’de Hasse-Arf Teoremini genelleﬂtiren bir teorem ispatlar.
1969 - 1977 dönemindeki çal›ﬂmalar› halkalar
ve cebirsel say›lar üzerinde paralel gitmektedir.
Eylül 1976’da Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü’ne geçer. 1976 Sonbahar döneminde, davet edilmiﬂ oldu¤u Princeton’da, Galois teorisinin ters
problemi üzerinde misafir profesör olarak araﬂt›rmalar yapar. Sonra Hacettepe’ye döner ve 1978’e kadar orada bölüm baﬂkan› olarak çal›ﬂ›r. 1978’de

tekrar ODTÜ’ye döner. 1979’da, Cebir ve Say›lar Teorisine yapt›¤› üstün katk›lar›ndan dolay› TÜB‹TAK
Bilim Ödülü’nü al›r.
1985 -1987 y›llar›nda Ürdün, Yarmouk Üniversitesinde misafir profesör olarak bulundu¤u s›rada
komütatif halkalar üzerinde yüksek mertebeli türevler üzerinde çal›ﬂ›r. 1988 yaz›nda iki ay Oberwolfach’ta misafir profesör olarak araﬂt›rma yapar.
KKTC Do¤u Akdeniz Üniversitesinde taml›k
ve Euclid bölgeleri üzerinde çal›ﬂmalar yapar.
1992’de ODTÜ’den emekliye ayr›l›r. Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nden Eylül 1993’te ayr›l›r ve TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rma Merkezinde çal›ﬂmaya
baﬂlar. Bu, yeni bir dönemin baﬂlang›c› olur. Burada TÜB‹TAK Diskret Matematik Ünitesini kurar, ﬂifreleme ve kodlama teorisi üzerinde aktif bir çal›ﬂma
baﬂlat›r. Bu çal›ﬂmalar› 1995-1997 aras›nda MAM’
da Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araﬂt›rma Enstitüsü’nde sürdürür.
1994’te ODTÜ, Mustafa Parlar Bilim, Hizmet
ve Onur Ödülü’nü, 1996’da TÜB‹TAK Marmara
Araﬂt›rma Merkezi Liyakat Ödülü’nü al›r.
1997’den itibaren hayat›n›n sonuna kadar Feza Gürsey Enstitüsü’nde çal›ﬂt›. Gündüz Bey’in önerisi üzerine, 1997-2000 aras›nda ‹lhan ‹keda ve
Gündüz ‹keda’yla birlikte “nonabelian class field theory” çerçevesinde çal›ﬂmak üzere ben de Feza Gürsey Enstitüsü’nde ek görev ald›m. Burada kurmuﬂ oldu¤u o ideal araﬂt›rma atmosferini biraz da olsa
paylaﬂabilmiﬂ olmaktan çok mutluyum.
Son zamanlarda, Artin’in bir tahmini üzerinde
çal›ﬂ›yordu. Artin 1927’de, a ≠ ±1, tam kare olmayan bir tamsay› ise a’y› ilkel kök (primitive root) kabul eden sonsuz say›da p asal say›s› olaca¤›n› tahmin
etmiﬂti. Gündüz ‹keda, tamsay› yerine cebirsel tamsay› ve asal say› yerine asal idealler için bu tahmini
ispatlamaya çal›ﬂt›.
Prof. ‹keda, bugün aktif olarak çal›ﬂan çok say›da matematikçinin do¤rudan veya dolayl› olarak
doktora hocas› olmuﬂtur. Benim saptayabildi¤im
isimler ﬂunlard›r: Cemal Koç, Arif Kaya, Timur Karaçay, Nurettin Cengiz, Gönül Uslu, Birol Temelkuran, Bekir K›l›ço¤lu, Mahmut Hayfavi, Abdullah
Harmanc›, Sadi Abou Saymeh, Rüstem Kaya, Ahmet
Sharary, Abdurrahim Y›lmaz, Fethi Çall›alp, Cesarettin Koç, Mustafa Akgül, ‹brahim ‹brahimo¤lu,
Hasan ‹lhan Tutalar, James Conlon.
Prof. Dr. Masatoshi Gündüz ‹keda, son derece
aktif bilimsel hayat› ve özverili çal›ﬂmalar›yla Türk
matemati¤ine ivme kazand›rm›ﬂ, aktif görevler alm›ﬂ,
matematikteki yenilikleri ve uygulamalar› sürekli
izlemiﬂ, çevresini yönlendirmiﬂ ve öncülük etmiﬂtir.
Kendisini sevgi, sayg› ve ﬂükranla an›yorum.
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