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• Bu y›l ulusal matematik sempozyumu 10-13 Eylül
tarihleri aras›nda Van’da Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde yap›ld›. Böylelikle Van ikinci kez ulusal sempozyuma ev sahipli¤i yapm›ﬂ oldu. Sempozyumla ilgili bilgilere http://matematik.yyu.edu.tr adresinden
ulaﬂabilirsiniz. Gelecek say›m›zda Rektör Prof. Dr.
Yücel Aﬂk›n’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yay›mlayaca¤›z.

makalelerinin eleﬂtirilerine do¤rudan ulaﬂ›m sa¤layan bir site var: www.sciencedirect.com.
• Geçti¤imiz y›l tüm dünya Norveçli matematikçi
Niels H. Abel’in (1802-1829) 200üncü yaﬂgününü kutlad›. Bu arada Norveç hükümeti ve kimi
kurumlar Abel ad›na bir ödül koydular, ki bu
ödül dergimizin amaçlar›yla da örtüﬂüyor. Zira
Abel Ödülü’nün amac› matemati¤in toplumdaki
statüsünü artt›r›lFields Ödülü,
mas›na
katk›da
Kanadal› mabulunmak ve özeltematikçi John
likle çocuk ve
Charles
Figençlerin matemaelds’in (1863ti¤e olan ilgisini
1932) vasiyeyo¤unlaﬂt›rmak
tiyle gerçekleﬂolarak tan›mlanmiﬂtir.
‹lk
m›ﬂ. ‹lk Abel Ödü- ödül 1936’da
lü Collège de Fran- verilmiﬂtir.
John Charles Fields
ce üyelerinden Je- Dört y›lda bir toplanan Uluslaraan-Pierre Serre’e ras› Matematik Kongresi’nde
“Cebirsel Geomet- (IMC) k›rk›n› doldurmam›ﬂ materi, Topoloji ve Sa- matikçilere verilir. Önceleri iki kiy›lar Kuram› gibi ﬂiye verilen ödül, artan maddi kaybirçok alana yapt›- naklar sayesinde önce üç, sonra da
¤› derin katk›lar” dört kiﬂiye verilir oldu. Matematinedeniyle verildi. ¤in Nobel Ödülü olarak an›l›r.
825 bin dolarl›k Daha fazla bilgi için Michael Moödülün sahibi Ser- nastyrsky’nin Modern Mathemare 1926 do¤umlu tics in the Light of the Fields Meve
doktoras›n› dals adl› kitab›n› öneririz.
1956’da Sorbon- Kanadal›lar Fields’i unutmad›lar
ne’da (Paris) ta- ve Fields’in mezun oldu¤u Toronmamlam›ﬂt›r. O to Üniversitesi’nin bir enstitüsüne
y›ldan beri Collège onun ad›n› verdiler. Fields Enstitüde France üyesi. sü 2003-2004’te matematiksel fi1954’te
Fields zik ve uygulamal› matematik
ödülünü alarak, bu problemlerine yo¤unlaﬂma karar›
ödülü alanlar ara- ald› ve önümüzdeki k›ﬂ Hamiltons›nda en genç olma yen k›smi diferansiyel denklemler
rekorunu da elinde üzerinde çal›ﬂ›laca¤›n› duyurdu
bulunduran Serre, (http://www.fields.utotonto.ca/
1970’te Prix Gas- programs/scientific/03-04/pde).
ton Julia, 1985’te Fields Enstitüsü burs da veriyor.
Balzan,
1995’te Enstitü, 2004-2005’te “String
Steele ve 2000’de Theory”de çal›ﬂanlara doktora
de Wolf ödüllerini sonras› burslar verecek (www.fialm›ﬂ bir matema- e l d s . u t o r o n t o . c a / p r o p o s a l s /
postdoc.html).
tikçi.

• Üçüncü Arf Konferans›’n› 4 Ekim 2003’te Brown
Universitesi (ABD) matematikçilerinden Prof. David Mumford verdi. Baﬂl›¤› “Variational problems
arising from computer vision for objects and their
shape”ti. David Mumford, Cebirsel Geometri alan›ndaki çal›ﬂmalar›yla, en sayg›n matematik ödülü
olarak evrensel kabul gören Fields Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r (1974). Cebirsel geometri Fields Ödülü jürilerinin tercih etti¤i alanlar aras›nda yer al›r. Bu
ödülü kazanan cebirsel geometriciler aras›nda Alexander Grothendieck (1966), Heisuki Hironaka
(1970), Pierre Deligne (1978) ve yaklaﬂ›k 60 y›ld›r
çözülemeyen Mordell san›s›n› çözen Gerd Faltings
(1986) say›labilir. Bu y›lki Arf Konferans›’n›n oturum baﬂkanl›¤›n› Do¤uﬂ Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Cemal Koç yapt›.
• Avrupa Matematik Derne¤i (EMS) 2004 y›l› matematik araﬂt›rma ödülleri için aday arama sürecinde oldu¤unu duyurdu. 5000
Euro’luk bu ödüller 35 yaﬂ›ndan küçük ve Avrupal› oldu¤unu düﬂünen matematikçilere veriliyor. Adaylar›n, 1 Aral›k 2003 tarihinden önce yay›na kabul edilmiﬂ çal›ﬂmalar›n›n yar›ﬂaca¤› yar›ﬂma için son
baﬂvuru tarihi 1 ﬁubat 2004.
Baﬂvuru adresi Prof. Ari LapNiels H. Abel
tev, Dept. of Mathematics,
Royal Ins. of Technology, SE100, 44 Stocholm, ‹sveç. Türkiye’nin Avrupa’da oldu¤unu
düﬂünenlere f›rsat!

Jean-Pierre Serre

• Do¤rusal olmayan analiz,
uygulamal› matematik, matematiksel modelleme ve topolojide yay›n yapan ellinin üstünde dergiye, makelelerine ve

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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• Yukar›da dünyan›n birçok köﬂesinden matematikle ilgili iç aç›c› haberler verdim. Tüm bu oluﬂumlar›n ard›nda sorumlu kiﬂi ve kurumlar›n yan› s›ra,
önemli ölçüde maddi kayna¤›n oldu¤unu da ABD
örne¤iyle sergilemek isterim. ABD’de hükümetler
temel bilimlere Ulusal Bilim Vakf› (NSF) arac›l›¤›yla katk›da bulunurlar. NSF, 2002’den beri matematik bilimlerini öncelikli alan ilan edip bu bilimleri
daha fazla destekleyece¤ini duyurmuﬂtur. Böylelikle matematik bilimleri %25 oran›nda daha fazla
desteklenmiﬂtir, ki somut olarak bu matematik bilimlerinin pastadan 30 milyon dolar daha fazla
kaynak alaca¤› anlam›na gelmektedir. Matematik
bilimlerinin NSF bütçesinden ald›¤› katk› (milyon
dolar olarak) 2000 y›l›nda 106 iken, 2001’de bu
katk› 121,4’e, 2002 de 151,5’e ç›km›ﬂt›r. 2003 ve
2004 için tasarlanan katk› s›ras›yla 178,5 ve 201,9
olacaklard›r. NSF d›ﬂ›nda Savunma, Sa¤l›k ve Enerji bakanl›klar› da kendi görev alanlar›ndaki projeler arac›l›¤›yla matematik bilimlerine katk›da bulunmaktad›rlar. Dar›s› baﬂ›m›za!

• Ünlü matematikçi Steven G. Krantz matematikçi
gençlere yol gösterecek nitelikte bir kitap yazd›.
Amerikan Matematik Derne¤i yay›nlar› aras›nda
yay›mlanan kitab›n ad› “A mathematician’s survival guide: Graduate school and early career development”.
• Amerikan ve Londra Matematik dernekleri Hans Niels
Jahnke’nin editörlü¤ünü yapt›¤› bir analiz tarihi kitab› yay›mlad›. A History of Mathematics ad›yla yay›mlanan kitap matematiksel analizin 17
yy.’dan beri geliﬂimini ele al›yor ve on bölümden oluﬂuyor.
Kitab›n llk yedi bölümünde
analizin çeﬂitli konular›n›n geliﬂimi kronolojik olarak ele al›n›rken, son üç bölümünde diferansiyel denklemler, varyasyonlar hesab› ve fonsiyonel analizdeki tarihsel geliﬂim irdeleniyor. Toplam 432 sayfa olan kitab›n ederi 71$
(ISBN: 0-8218-2623-9).

• Türk matematikçilerinin internet üzerinden
yaz›ﬂt›klar› foruma üye olmak için: http://
listweb.bilkent.edu.tr/yardim/bilkent/turkmath.html♦

Ödüller
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi VIII, Hesab›n Destan›, Georges Ifrah, Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi IX, Bilgisayar Ne
Sayar, Georges Ifrah, Tübitak

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 30
Kas›m 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.

Ödül Kazananlar
Mustafa M›zrak, Do¤uﬂ Üniversitesi’nin yar›ﬂmas›n›n sorular›n› çözdü¤ünden Georges Ifrah’›n
Rakamlar›n Evrensel Tarihi (son beﬂ cilt, Tübitak
Yay›nlar›) adl› kitaplar›n›,
Okay Ar›k, özgün matematik sorular› sordu¤u ve
bunlar› yan›tlad›¤› için Micheal Guillen’in Dünyay› De¤iﬂtiren Beﬂ Denklem (Tübitak Yay›nlar›)
adl› kitab›n›,
Selin Manukyan, ö¤rendiklerini paylaﬂt›¤› için Ali
Nesin’in Önermeler Mant›¤› (‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›) adl› kitab›n›,
Tolga Karayayla, Yar› Özyap› Dönüﬂümü
sorusunu yan›tlad›¤› için (bknz. sayfa 99).
Hardy’nin Bir Matematikçinin Savunmas›
(Tübitak Yay›nlar›) adl› kitab›n›,
Tuba Kandefer, üç soru çözdü¤ünden (ama Petersen çizgesinin özyap› dönüﬂümlerinde eksik var…)
Dennis Shasha’n›n Bunu Ancak Dr. Ecco Çözer
(Tübitak Yay›nlar›) adl› kitab›n› kazanm›ﬂlard›r.
Kendilerini kutlar baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.

Ödüllerimizin Baz›lar›

• Bir Matematikçinin Savunmas›, G.H. Hardy,
Tübitak
• Dr. Ecco’nun ﬁaﬂ›rt›c› Serüvenleri, Dennis Shasha, Tübitak
• Bunu Ancak Dr. Ecco Çözer, Dennis Shasha,
Tübitak
• Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›, Ali Sinan Sertöz, Tübitak
• Matematik Sanat›, Jerry P. King, Tübitak
• Bir Say› Tut, Malcolm E. Lines, Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi VI, Hint Uygarl›¤›n›n Say›sal Simgeler Sözlü¤ü, Georges Ifrah,
Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi VII, ‹slam Dünyas›’nda Hint Rakamlar›, Georges Ifrah, Tübitak
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