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• Karadeniz ve ‹stanbul üniversiteleri eski ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Kamil Aln›aç›k’› genç yaﬂ›nda kaybettik. 1950 do¤umlu Aln›aç›k, 1980’de Balkan Matematik Birli¤i Genç Araﬂt›rmac›lar ikincilik ödülünü
ve 1999’da ‹stanbul Üniversitesi Araﬂt›rma Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r. Aln›aç›k ülkemizde say›lar kuram›nda çal›ﬂanlar›n önde gelenlerindendi. Sevenlerinin
baﬂ› sa¤olsun.

melerde rekor kümeler kuram›n›n kurucular›ndan Georg Ferdinand Cantor’un (1845-1915)
bir makalesine ait. Cantor’un
kümeler kuram› konusundaki
makaleleri ondokuzuncu yüzy›l
sonlar›nda, Costa Mittag-Leffler’in ç›karmaya baﬂlad›¤› ve bugün günümüzün önde gelen dergilerinden
olan
Acta Georg F. Cantor
Mathematica’yla geniﬂ okur kitlesine ulaﬂm›ﬂt›r. Acta’n›n ikinci cildi (1883) Cantor’un Fransa’da yay›mlad›¤› araﬂt›rmalar›n›n çevirilerinden oluﬂuyordu. Ancak yedinci cilt için haz›rlanan
“s›ral› kümelerin özellikleri” hakk›ndaki çal›ﬂma Mittag-Leffler için bile fazlayd›. Mittag-Leffler’in “makalesinin 100 y›l erken” oldu¤u önerisini kabul edip çal›ﬂmas›n› geri çeken Cantor’un bu çal›ﬂmas› ölümünden
sonra bulunmuﬂ ve yaz›ld›ktan tam 85 y›l sonra Acta’n›n 1970 y›l› cildinde yay›mlanabilmiﬂti. Çal›ﬂmalar›n›n önemi ancak yirminci
yüzy›lda anlaﬂ›lmaya baﬂlanan
Cantor’un fazlas›yla hak etti¤i kabul 1904’te Londra Royal
Society’nin Sylvesten Madalyas›’yla bir ölçüde gerçekleﬂmiﬂse de, meslektaﬂlar› onu
görmezden gelmeye devam etMittag-Leffler
miﬂ, örne¤in 1915’te yetmiﬂinci yaﬂgününün kutland›¤› bilimsel toplant›ya sadece
çok yak›n arkadaﬂlar› kat›lm›ﬂt›.

• ODTÜ’de düzenlenen Arf
Konferanslar›’n›n üçüncüsünün
konuﬂmac›s› Brown Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim
üyesi ünlü matematikçi Prof.
David Mumford olacakt›r. 1937
do¤umlu olan Prof. Mumford
1974 Fields Ödülü sahibidir.
Harvard Üniversitesi ö¤retim
David Mumford üyesiyken ald›¤› Fields Ödülü
Mumford’a “abelyen varyetelerin moduli uzaylar›n betimleniﬂi ve theta fonksiyonlar›n cebirsel inﬂas›”nda yapt›¤› katk›lar› nedeniyle verilmiﬂti. Üçüncü Arf Konferans› 4 Ekim 2003 gününe
planlanmaktad›r.
• Heildelberg Üniversitesi eski
ö¤retim üyelerinden Prof. Peter
Roquette 27 Eylül-17 Ekim tarihlerinde ODTÜ’nün konu¤u
olacakt›r. Arf Konferanslar› Akademik Dan›ﬂma Kurulu üyesi de
olan Prof. Roquette, Üçüncü Arf
Konferans›’n›n sunum ve oturum baﬂkanl›¤›n› yapacakt›r.
Prof. Roquette daha sonra ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde bir konuﬂma yapacakt›r.

• Matemati¤in güzellikleri ve uygulamalar›n›n geniﬂ
kitleler ulaﬂmas›n hedefleyen bir web adresini duyurmak istiyoruz: Galler’deki Bangor Üniversitesi’ndeki bir merkez. Adresi: www.cpm.informatics.bangor.ac.uk.

• ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Cahit Arf ad›na düzenledi¤i liseleraras› matematik yar›ﬂmalar›n›n ikincisini yapm›ﬂt›r.
Peter Roquette
Sorulan sorular ve sorular›n yan›tlar› bu say›m›zda yer almaktad›r.

• ODTÜ Uygulamal› Matematik Enstitüsü’nün finans matemati¤i ve bilimsel hesaplama gibi çeﬂitli konularda endüstride çal›ﬂanlarca verilen “Uygulamac›lar Konferanslar›” adl› konuﬂmalar› duyurmak
istiyoruz. Çarﬂamba günleri saat 15.00’te yap›lan bu
konuﬂmalar hakk›nda daha fazla bilgi Enstitü’nün
www.iam.metu.edu.tr adresinden elde edilebilir.

• Günümüzde matematik araﬂt›rmalar›n›n yay›mlanmas› iki y›l, hatta zaman zaman, gönderilen dergiye göre, üç y›l veya daha fazla süre alabiliyor. Ancak gecik-

• Matematik Vakf›, Prof. M. Gündüz ‹keda’n›n yap›tlar›n›n tümünün yer alaca¤› bir toplu bas›m yap›lmas›na karar vermiﬂtir. Matematik Vakf› ‹keda’n›n

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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tematik Bölümü web sayfas›ndan ulaﬂmak mümkün.

an›s›n› yaﬂatmak amac›yla bir de araﬂt›rma odülü
koymuﬂtur. Ülkemizde, 1.1.2002 ile 31.10.2003 tarihleri aras›nda üretilen ve bu tarihler aras›nda yay›na kabul edilmiﬂ veya bas›lm›ﬂ araﬂt›rma sahiplerinin 30.11.2003 tarihine dek baﬂvurabilece¤i ödülle
ilgili bilgiler ODTÜ Matematik Bölümü web sayfas›nda bulunmaktad›r.

• Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu’nun 333 no’lu yay›n›
olan Geometri kitab› modern Türkiye’nin kurucusunun 1936-1937 y›l›
k›ﬂ aylar›nda yazd›¤› bir
kitapt›r. Boyut, uzay, düAtatürk geometri dersi
zey, kesit, düﬂey, üçgen,
verirken
paralelkenar, yanal, yamuk, toplam, oran ve bunlar gibi bir çok matematiksel sözcü¤ün dilimize kazand›r›ld›¤› kitap 44 sayfad›r.

• Daha çok üniversite d›ﬂ›nda çal›ﬂan matematikçilerin
kurdu¤u ve yaﬂatt›¤› “Matematikçiler Derne¤i”ni tan›tmak istiyoruz. Adresi: Strazburg Cad. Adalet Han
18/18 S›hh›ye Ankara. Tel: 0312 231 31 73. Web sayfas›: www.matder.org.tr. 1995’te kurulan derne¤in
“Matematikçiler Bülteni” isimli bir de dergisi var.

• Dört y›lda bir toplanan Uluslararas› Matematik
Kongresi (IMU) son kez 2002 yaz›nda Çin’de toplanm›ﬂt›. Bu toplant›da al›nan önemli kararlar aras›nda
meslektaﬂlar›m›z› yak›ndan ilgilendirece¤ini düﬂündü¤ümüz bir karar var: Matematik dernekleri ve
matematik yay›nc›lar›, yay›mlanan matematik araﬂt›rmalar›n›n yay›n tarihinden beﬂ y›l sonra internet
arac›l›¤›yla herkese aç›k olaca¤› sözünü verdiler. Tutulaca¤›n› umdu¤umuz bu sözün, geliﬂen ülkeler matematikçilerini (kuﬂkusuz, bizleri de) olumlu yönde
etkileyece¤ini umuyoruz. Ayr›nt›l› bilgileri AMS Notices dergisinin Ocak 2003 say›s›ndaki Don Saari
imzal› “opinion” köﬂesinde bulabilirsiniz. ♥

• Dalgalar, kayalar, bulutlar gibi belli bir düzene uymayan yap›lar› anlamak için 70’li y›llarda Frans›z matematikçi Benoit Mandelbrot’un ortaya koydu¤u “fraktal” (özbenzeﬂim) kavram› düzensizli¤in düzeni olarak
da betimlenecek yeni bir geometri yaratm›ﬂt›r. Bütün
düzeylerde ve bütün parçalar› içinde ayn› düzensizli¤i
gösteren bir yap›y› fraktal olarak tan›mlayabiliriz. Bu
kavram› konu alan “Fraktal Dünya” sergisi 21 Mart
- 4 Nisan tarihleri aras›nda ODTÜ’de sergilendi ve bir
kez daha sergilenmek üzere ‹zmir’e gitti.
• Avrupa Matematik Derne¤i’nin sa¤lad›¤› ve sadece üyelerinin yararlanabildi¤i hizmetlere ODTÜ Ma-

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
A¤ustos 2003 tarihine kadar yollay›n. Sordu¤umuz
sorular›n yan›tlar›n› biz de bilmeyebiliriz! 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.

• Ali Nesin – Önermeler Mant›¤›, ‹stanbul Bilgi
Üniv. Yay›nlar›
• Dennis Shasha - Dr. Ecco’nun ﬁaﬂ›rtc› Serüvenleri, Tübitak Yay›nlar›
• Dennis Shasha - Bunu ancak Dr. Ecco Çözer, Tübitak Yay›nlar›
Ödül Kazananlar:
Emir Özer, Ça¤lar Yal›, Tolga Karayayla, Ayd›n
Baleko¤lu: Korsanlar sorusuna yan›tlar› için.
Emre Erdo¤an: Güzel soru sordu¤u için (gelecek
say›da yay›mlanacak.)
Murat Çeçen, Abdülkadir Can: Eureka! Bilmece
A¤›’na yan›tlar› için.
Ak›n Sar›gül, Mükemmel Karma Sorusu’na yan›t› için.
Levent Ergenç, Cengiz Han’›n Ali Cengizli¤i sorusu için. ♥

Ödüllerin Baz›lar›:
• Georges Ifrah - Rakamlar›n Evrensel Tarihi (son
5 cilt), Tübitak Yay›nlar›
• Micheal Guillen - Dünyay› De¤iﬂtiren Beﬂ Denklem, Tübitak Yay›nlar›
• G.H. Hardy - Bir Matematikçinin Savunmas› (2
adet), Tübitak Yay›nlar›
• Malcolm E. Lines - Bir Say› Tut, Tübitak Yay›nlar›
• Ali Nesin – Matematik ve Korku, ‹stanbul Bilgi
Üniv. Yay›nlar›
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