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amil Aln›aç›k, 28
Kas›m 1950’de
S›vas’›n Suﬂehri
ilçesinde do¤muﬂtur. ‹lkö¤renimini Adapazar›’nda Salmanl› Köyü’nde gördükten sonra,
1961-1966 aras›nda Arifiye ‹lkö¤retmen Okulu’nda okumuﬂ, beﬂinci
y›l›nda ö¤retmenler kurulu karar›yla Yüksek Ö¤retmen Okulu’na aday
ö¤renci olarak seçilmiﬂ ve yap›lan sözlü s›nav› kazanarak 1966-1967 ö¤renim y›l›nda ‹stanbul Yüksek Ö¤retmen Okulu Haz›rl›k Lisesi’ne girmiﬂtir.
Buray› bitirdikten sonra, Çapa Yüksek Ö¤retmen
Okulu’nun bir ö¤rencisi olarak, ayn› zamanda ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde ö¤renim görmüﬂ ve 1971’de mezun olmuﬂtur. Aln›aç›k ayn› y›l Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nde asistan olmuﬂtur.
KTÜ’den izinli olarak ‹stanbul Üniversitesi Cebir
ve Say›lar Teorisi kürsüsünde, bu kürsünün unu-

tulmaz hocas› Prof. Dr. Orhan ﬁ. ‹çen’in dan›ﬂmanl›¤›nda, önce yüksek lisans ve ard›ndan doktora çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂ ve 1978’de yazd›¤›
Mahler’in Transandant Say›lar S›n›flamas›nda Um
Alt S›n›f› Hakk›nda baﬂl›kl› teziyle doktoras›n› tamamlam›ﬂt›r. Ayn› y›l KTÜ’deki görevine dönen
Aln›aç›k, 1980’de Balkan Matematik Birli¤i Genç
Araﬂt›rmac›lar ikincilik ödülünü alm›ﬂt›r. 19801981 akademik y›l›nda, ABD’de Maryland Üniversitesi’nde çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. 1987’de doçent unvan›n› alm›ﬂ, 1988’de ‹.Ü. Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim dal›na doçent olarak
atanm›ﬂ, 1995’te ‹.Ü.’de profesör olmuﬂ, 1999’da
‹.Ü. Araﬂt›rma Ödülü’nü alm›ﬂ ve 2002’de emekli
olup Bahçeﬂehir Üniversitesi’nde çal›ﬂmaya baﬂlayana dek geçen dönemde burada görev yapm›ﬂt›r.
1995 ve 2000 y›llar›nda s›ras›yla ö¤rencileri Hülya
Duru ve Hamza Menken doktora tezlerini vermiﬂlerdir. Geçirdi¤i bir beyin kanamas›n›n ard›ndan
ameliyat olup bir ay kadar yatt›¤› Cerrahpaﬂa’da
14 Mart 2003 günü genç yaﬂ›nda yitirdik. Matematik dünyas›n›n baﬂ› sa¤olsun.
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Ali Bülbül* / bulbul@hacettepe.edu.tr
amil Aln›aç›k’› 1966 sonbahar›nda ‹stanbul Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu Haz›rl›k Lisesi’ne gitti¤imizde tan›d›m. O, Yusuf
Avc› ve kaç kiﬂi olduklar›n› ﬂu anda kestiremedi¤im arkadaﬂlar› Arifiye ‹lkö¤retmen Okulu’ndan
gelmiﬂlerdi. Ben de, onlar gibi, Trabzon Erkek ‹lkö¤retmen Okulu’ndan oraya gönderilen on kiﬂiden biriydim.
O y›llarda ülkemizde ilkokul ö¤retmeni yetiﬂtirmek amac›yla kurulan ‹lkö¤retmen Okullar›
vard›. O okullar›n bir k›sm› ilkokuldan sonra alt›
y›l, bir k›sm› da ortaokuldan sonra üç y›l sürerdi ve
s›navla ö¤renci al›rlard›. Kamil’in geldi¤i Arifiye ‹lkö¤retmen Okulu, san›r›m, ayn› adl› Köy Enstitüsü üzerine kurulan alt› y›ll›k bir okuldu. ‹lkö¤retmen Okullar›’n›n son s›n›f›na geçen ö¤renciler aras›ndan seçilen ö¤renciler lise ö¤retmeni yetiﬂtiren
ve sadece ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de bulunan
Yüksek Ö¤retmen Okullar›’na gönderilmek üzere
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na önerilirdi. Bakanl›kta yap›lan de¤erlendirme sonucunda, sözünü etti¤imiz
üç Yüksek Ö¤retmen Okulu’ndan birine gönderilen ö¤renciler gittikleri okullarda sözlü bir s›nava
al›n›rlar, baﬂar›l› bulunanlar lise son s›n›f›n› okumak üzere o okullar›n “Haz›rl›k s›n›f›”na girerlerdi. Haz›rl›k s›n›f›n› baﬂar›yla bitirenlerden bakanl›kça öngörülen üniversitelerin ö¤retmenlik branﬂ›n› kazananlar bir yandan alan e¤itimlerini fakültelerinde sürdürürken, bir yandan da Yüksek Ö¤retmen Okulu’nda pedagoji okurlard›. Hem fakültelerini hem de Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu baﬂar›yla bitiren ö¤renciler bakanl›kça liselere ö¤retmen
olarak atan›rlard›. Bunlar aras›ndan üniversitelerin
asistanl›k s›navlar›n› kazan›p asistan olanlar ve daha sonra Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndan muvafakat
alanlar üniversitelerde çal›ﬂabilirlerdi.
Kamil Aln›aç›k tüm bu s›navlardan baﬂar›yla
ç›km›ﬂt›r. Zor koﬂullara karﬂ›n baﬂar›ya ulaﬂan
akademisyenlerimizdendir. Say›lar Teorisi alan›nda uluslararas› sayg›n dergilerde çal›ﬂmalar› yay›mlanan, matemati¤i çok seven, genç matematikçilerin yetiﬂmesine önemli katk›larda bulunan, ye-

tenekli ve çal›ﬂkan bir bilim adam› ve sevilen iyi bir
hoca olarak daima sayg›yla an›lacakt›r.
1966-67 Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu’nun
Haz›rl›k Lisesi’nde baﬂlayan okul arkadaﬂl›¤›m›z,
‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nü ve ‹stanbul Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu bitirdikten sonra (1971) Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde 1988’e kadar meslektaﬂ ve mesai
arkadaﬂl›¤› olarak sürmüﬂtür. Beklenmedik anda
aram›zdan ayr›lana kadar da en yak›n aile dostlar›mdan biri olmuﬂtur. Birkaç y›ll›k yurtd›ﬂ› ayr›l›klar›n›n d›ﬂ›nda uzun y›llar Trabzon’da ailece çok
ﬂey paylaﬂt›¤›m›z, çocuklar›m›z› birlikte büyüttü¤ümüz, ayn› ﬂeylere üzülüp ayn› ﬂeylere sevindi¤imiz, k›saca ayn› dili konuﬂtu¤umuz, ve birçok eksikliklerimize ra¤men yaﬂam›m›z›n en güzel y›llar›n› birlikte geçirdi¤imiz bir dosttu Kamil. Daha
uzun y›llar görüﬂebilece¤imizi ve o güzel an›lar›
paylaﬂaca¤›m›z› düﬂünürken aram›zdan ayr›lmas›n›n üzüntüsünü ve ﬂaﬂk›nl›¤›n› daha uzun süre üzerimden atamayaca¤›m.
Seni ﬂimdiden ailece çok özlüyoruz. Ruhun ﬂad
olsun!
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Profesör Kamil Aln›aç›k
Yann Bugeaud2
Profesör Kamil Aln›aç›k’›n matematiksel çal›ﬂmalar› say›lar kuram›nda, ve daha da özel olarak Diofantos yaklaﬂ›mlar›ndad›r. Özellikle, kesirli say›lar ya da derecesi s›n›rl› olan cebirsel say›lar taraf›ndan iyi yak›nsanan gerçel say›larla ilgilenmiﬂtir. Örne¤in ünlü Liouville say›s›
1/101! + 1/102! + ... + 1/10n! + ...
bu tür say›lardand›r. Ayr›ca Profesör Kamil Aln›aç›k, Erdös ve Mahler gibi ünlü matematikçilerin ortaya koydu¤u problemlere ya çözüm getirmiﬂ, ya da o problemleri daha iyi anlamam›za
olanak sa¤lam›ﬂt›r.
Ortak bilimsel çal›ﬂmam›z esnas›nda, Profesör Kamil Aln›aç›k’la elektronik ortamda s›k s›k
haberleﬂtik ve bu iletiﬂimimizden büyük keyif ald›m. Kendisini ﬂahsen tan›ma ﬂans›na eriﬂmedi¤ime yan›yorum.
2 Louis Pasteur Üniversitesi (Strasburg, Fransa) ö¤retim üyesi.

1 Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi, OFMA Bölümü.
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Kamil Aln›aç›k’›n Sevgili An›s›na
Yusuf Avc›, Nurettin Ergun1
kan›tlam›ﬂt›r. Bir ikincisinde, 1994’te Arch. Math.
dergisinde yay›mlanan Frans›z E. Saias ile ortak çal›ﬂmas›nda, Erdös, Reiger ve Schwarz’›n sonuçlar›n› çok k›sa bir kan›tla genelleﬂtirmiﬂtir [10]. Üçüncü olarak, Kamil, E. Mailet’nin 1906’da yay›mlanan aﬂk›n say›lara iliﬂkin ünlü kitab›ndaki bir yanl›ﬂ› 1992’de yine [8]’de çözmüﬂtür.
Kamil, onu yak›ndan tan›yanlar için zekâs›,
nükteci ve ﬂakac› yan›, ﬂaﬂ›rt›c› haz›r cevapl›l›¤›yla
hep an›lacakt›r. Bu niteli¤ini örnekleyen onlarca
an›s›ndan birini aktaral›m: Bir dekan, yak›n› bir
k›z ö¤renci için Kamil’e telefon aç›p, “Hocam, size
gelip, anlamad›¤› yerleri sormaya çekiniyor, kendisine yard›mc› olur musunuz, sizden s›nava girecekmiﬂ, çözemedi¤i sorular konusunda yol gösterir
misiniz?” diye sorar. “Elbette,” der Kamil. Ö¤renci birkaç saat sonra gelir, bir süre birlikte çal›ﬂ›rlar.
Ertesi gün s›nav yap›l›r, sonra aradan birkaç gün
geçer. Kamil, bölümdeki odas›nda har›l har›l s›nav
kâ¤›d› okumaktad›r. Kap›s› çal›n›r. Gelen sözü edilen k›z ö¤rencidir, ve elinde, çözümlerle doldurulmuﬂ üç dört sayfa kâ¤›t tutmaktad›r. “Hocam,”
der çekinerek, “Bunlar› s›navda vermeyi unutmuﬂum, çözümlerim asl›nda bunlarda yaz›l›, verebilir
miyim?” Kamil hiç istifini bozmadan, saatine bakar ve sakin sakin yan›t›n› yap›ﬂt›r›r: “Ah güzelim,
s›nav sonunda verilmesi unutulan kâ¤›tlar›n teslim
süresi ne yaz›k ki yar›m saat önce doldu!”
Kamil, Bar›ﬂ ve Egemen’in babas›, Emmo’sunun
(Emine Aln›aç›k) eﬂi, onunla çal›ﬂanlar›n unutamayaca¤› bir insand›. An›s› önünde sayg›yla e¤iliyoruz.

amil Aln›aç›k’›n matematiksel çal›ﬂmalar›,
say›lar teorisinin Diofant yaklaﬂ›mlar› olarak bilinen alanda, özellikle gerçel say›lar›n
Mahler s›n›fland›rmas› konusunda yaz›lm›ﬂlard›r.
Bu alanda 12’si yay›mlanm›ﬂ 14 makale yazm›ﬂ ve
iki doktora tezi yönetmiﬂtir.
Tam katsay›l› bir p polinomunun katsay›lar›n›n mutlak de¤erlerinin en büyü¤ü H(p) olarak
gösterilir. ﬁimdi, ξ herhangi bir aﬂk›n say› (tan›m
için aﬂa¤›daki kareye bak›n) ve n ≥ 1 herhangi bir
do¤al say› olsun. Derecesi en fazla n olan tam katsay›l› sonsuz tane p polinomu için
0 < |p(ξ)|< H(p)−w
koﬂulunu gerçekleyen tüm w gerçel say›lar›n›n supremumu wn(ξ) olarak gösterilir. Alman Matematikçi Kurt Mahler, 1932’de, tüm ξ aﬂk›n say›lar›n›,
(wn(ξ))n dizisinin davran›ﬂ›na göre üç s›n›fa ay›rm›ﬂt›r. U-say›lar› bu üç s›n›ftan biridir. Bir ξ aﬂk›n
say›s›, e¤er belli bir n0 indisinden sonra wn(ξ) = ∞
koﬂulunu gerçekliyorsa, ξ’ye U-say›s› denir. Bu s›n›f›n gerek Lebesgue ölçüsünün ve gerekse Hausdorff boyutunun s›f›r oldu¤u bilinmektedir, k›saca∞
s› bu ‘‘küçük” bir s›n›ft›r. Örne¤in
10 − n!

K

∑n =1

(ünlü) bir U-say›s›d›r.
Um-say›lar›, w1(ξ), ..., wm−1(ξ) say›lar›n›n sonlu oldu¤u ama wm(ξ) say›s›n›n sonsuz oldu¤u say›lard›r. Elbette U-say›lar kümesi, ayr›k Um-say›
(m = 1,2,...) kümelerinin bileﬂimidir.
Kamil, gerek U-say›lar› ve gerekse, bu say›lar›n
LeVeque taraf›ndan tan›mlanan Um alts›n›flar› üstüne an›lmas› gereken ilginç sonuçlar bulmuﬂtur.
Kamil’in üç makalesi, onun çal›ﬂmalar› üstüne
bir de¤erlendirme yaz›s› yazan ve son dönemde birlikte bir makale yay›mlad›klar› Frans›z meslektaﬂ›
Yann Bugeaud taraf›ndan özellikle s›rad›ﬂ› olarak
nitelendirilmektedir. Bunlardan biri, ünlü ve sayg›n Acta Arithmetica dergisinde 1990’da yay›mlanan makaledir [5]. O makalede Kamil, Paul Erdös’ün 1959’da, her gerçel say›n›n iki U1-say›s›n›n
toplam› olarak yaz›labildi¤ini kan›tlayan teoreminden sonra, U1-say›lar›ndan farkl› her gerçel say›n›n iki U2-say›s›n›n toplam› olarak yaz›ld›¤›n›

Katsay›lar› Z’de (ya da Q’da) olan bir polinomu s›f›rlayan gerçel say›lara cebirsel denir.
Örne¤in √2 cebirseldir, çünkü X2 – 2 polinomunun köküdür. Öte yandan π say›s›n›n cebirsel
olmad›¤› bilinmektedir. Cebirsel olmayan say›lara aﬂk›n ya da transandant say›lar denir. Aﬂa¤›daki teoremin kan›t› pek zor de¤ildir:
Teorem (Liouville): Her n ∈ N için, 0 ≤ an ≤ 9
bir tamsay› olsun, ama belli bir yerden sonra hep
an aﬂk›n bir say›∞
0 olmas›n. O zaman
n =0
10n!
d›r.

∑

1 ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyeleri.
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