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K›sa K›sa...
ﬁafak Alpay* / safak@metu.edu.tr
men çözdü¤ü duyuruldu. Araﬂt›rma Nonlinear
Analysis dergisinin bir sonraki say›s›nda yay›mlanacak. Öte yandan... ﬁikoga’daki Illinois Üniversitesi’nden (UIC) mant›kç› Matthias Aschenbrenner
makaleyi okudu¤unu, makalenin bariz yanl›ﬂlar
bar›nd›rd›¤›n› ve yazar›n› bu yanl›ﬂlar konusunda
uyard›¤›n›, ancak bu uyar›lar›n›n yazar taraf›ndan
dikkate al›nmad›¤›n›, makalenin
hakemlere tak›laca¤›n› umdu¤unu ama nas›l olmuﬂsa kabul edildi¤ini bir e-postayla duyurdu.

• Gündüz ‹keda’n›n eﬂi Emel ‹ke-

Emel İkeda

da 19 Aral›k 2003 akﬂam› kalbine
yenik düﬂerek bizleri terketti. Matematik Dünyas› okurlar› Emel
‹keda’y› yak›ndan tan›rlar, geçen
say›m›zda yay›mlanan söyleﬂisiyle
hepimizin gönlünü fethetmiﬂti.
O¤ullar› ‹lhan’la Sinan’›n yas›n›
paylaﬂ›yoruz. Türk matematik
dünyas›n›n baﬂ› sa¤olsun.

•

Lisans Matematik E¤itimi üzerine üçüncü uluslararas› konferans 30 Haziran – 5 Temmuz aras›nda ‹stanbul’da yap›lacakt›r. Daha fazla bilgiyi
TMD’nin web sitesinde (http://www.tmd.org.tr)
adresinde bulabilirsiniz. Ayn› sitede matematik
dünyas› hakk›nda güncel bilgiler de vard›r. Matematikseverlere duyurulur.

•

Fermat’n›n Son Teoremi’nin
kan›t›n› Ann. Math. 141 (1995)
sayfa 443-551 ve yine Ann.
Math. 141 (1995) sayfa 553-572
kaynaklar›nda bulabilirsiniz. Bu
teoremin kan›t› s›ras›nda Wiles’in geçirdi¤i kiﬂisel deneyimlerini ise www.pbs.org/wgbh/nova/proof/wiles.html
sitesinde bulabilirsiniz.

•

Bu y›lki Ulusal Sempozyum Van’da 100. Y›l
Üniversitesi’nde gerçekleﬂti. Sempozyumun ça¤r›l›
konuﬂmac›lar› ODTÜ’den Zafer Ercan ve Turgay
Kaptano¤lu’yla Bo¤aziçi Üniversitesi’nden Cem
Yalç›n Y›ld›r›m oldular. Üniversite rektörü Prof.
Dr. Yücel Yücel Aﬂk›n’›n aç›ﬂ konuﬂmas›n› gelecek
say›m›zda bulabilirsiniz.

• Amerikan Matematik Derne¤i’nin (AMS) Notices
dergisi özellikle lisansüstü ö¤rencisi okurlar›na yeni
bir hizmet sunuyor. Notices AMS dergisi “ne-nedir”
köﬂesinde okurlar›n merak ettikleri konulara bir-iki
sayfa ayr›l›yor. Merak ettiklerinizi noticeswhat@ams.org adresine göndermeniz yeterli.

•

III. Arf Konferans› 4 Ekim’de ODTÜ Cahit Arf
Amfisi’nde, Brown Üniversitesi ö¤retim üyesi David Mumford taraf›ndan verildi. Yapt›¤› ve anlatt›¤› matematikle dinleyenlerini büyüleyen Mumford,
alçakgönüllü¤üyle de örnek al›nacak bir kiﬂilik.
Mumford’un konuﬂmalar›n›n uygulamal› matemati¤in ne olmas› gerekti¤i konusunda da bizlere ›ﬂ›k
tuttu¤unu ümit etmek istiyorum.

•

Notices AMS dergisinin May›s 2003 say›s›nda
yer alan bir makalede bir bilgisayar profesörü ve
iki lisans ö¤rencisinin yapt›¤› 13 sat›rl›k programla bir tamsay›n›n asal olup olmad›¤›na polimon zamanda karar verilebiliyor.

• Matematik Dünyas›’n›n benzeri olan ve Roman-

ya’da ç›kan “Gazeta Mathematica” dergisi yüz yaﬂ›n› kutluyor. Matematik Dünyas›’n›n bir kardeﬂi
de Macaristan’da 1894’ten beri yay›mlanan KöMaL dergisi. KöMal, y›lda iki kez ç›k›yor ve her
say›s› 5 bin adet bas›l›yor.
http://www.komal.hu/info/bermutatkozas.e.shtml

• 1900 y›l›nda Paris’te yap›lan konferansta yir-

minci yüzy›l matematikçilerine 23 problem sunan
ve böylece geçen yüzy›l›n matemati¤ini derinden
etkileyen Hilbert’in problemlerinden üçü d›ﬂ›nda
hepsi çözülmüﬂtür. Hilbert’in ünlü
konferans›n›n
metnini
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/hilbert/problems.html adresinden okuyabilirsiniz. Diferansiyel
denklemlerle ilgili Hilbert’in
16›nc› probleminin Stockholm
Üniversitesi doktora ö¤rencisi 22
yaﬂ›ndaki Elin Oxenhielm’in k›s-

• Ocak 2004’ten itibaren ünlü Compositio Mathematica dergisi Londra Matematik Derne¤i taraf›ndan ç›kart›lacak. 1934’te David Hilbert’in
Brouwer’› Math. Annalen dergisinin yaz› kurulundan kovmas›n›n ard›ndan, Brouwer taraf›ndan baﬂlat›lan dergi Hollanda’da bas›l›p bir vak›f
taraf›ndan ç›kar›l›yordu. De¤iﬂikli¤in dergi fiyat›n› yüzde 30 azaltaca¤› umuluyor.

Elin Oxenheim

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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taplar›na ortalama 898 dolar harcam›ﬂ. Bu miktar
1996-1997 ders y›l›nda 642 dolarm›ﬂ. Ders kitab›
fiyatlar›n›n yay›nevleri taraf›ndan özellikle ﬂiﬂirildi¤ine dair ﬂikâyetler mahkemelere yans›d›.

•

Mete H. Soner European
Mathematical Journal dergisinin editörleri aras›na girdi.
Mete hocam›z› bir ilki gerçekleﬂtirdi¤i için kutluyoruz.

• Hocalar›n›z›n hocalar›n›n hocalar›n›n hocalar›n›

ö¤renmek istiyorsan›z http://genealogy.math.ndsu.
nodak.edu/index.html adresine girin. Matematikçilerin soya¤ac›n› bulacaks›n›z.

•

ODTÜ ö¤rencilerimizden
Semen Köksal’›n yazarlar›
aras›nda oldu¤u “Monotone
Mete H. Soner
Flows and Rapid Convergence for Nonlinear P.D.E” adl› kitab› Taylor ve
Francis Yay›nevi taraf›ndan Londra’da bas›ld›.
Matematik Dünyas› olarak sevgili Semen’i de kutluyoruz.

• Lisans Matematik E¤itimi üzerine üçüncü ulus-

lararas› konferans 30 Haziran – 5 Temmuz aras›nda ‹stanbul’da yap›lacakt›r. Daha fazla bilgiyi
TMD’nin web sitesinde (http://www.tmd.org.tr)
adresinde bulabilirsiniz.

•

•

Matematikçilerin zaman ya da yer kazanmak
için sarfettikleri “buras› aç›k/bariz/aﬂikâr” sözlerini duymuﬂsunuzdur kuﬂkusuz. Kaç›n›lmaz olmakla beraber, özen gösterilmesi gerekir bu sözleri
söylerken. Bununla ilgili bir öykü David Wells’in
Penguin kitaplar›ndan ç›kan “Curious and interesting mathematics” adl› kitapta yer al›yor. Ders
anlat›rken “buras› aﬂikâr…” diyen G.H. Hardy
(1877-1947) uzunca bir süre tahta baﬂ›nda durduktan sonra s›n›f› terk edip yar›m saat sonra gelir ve “ﬂimdi buras› aﬂikâr...” deyip dersine devam
eder...

Her ne kadar iki say›y› çarpmak kolaysa da, bir
say›y› çarpanlar›na ay›rmak pek o kadar kolay de¤ildir. Hatta, bir say›y› çarpanlar›na ay›rmak, bir
say›n›n asal olup olmad›¤›n› anlamaktan daha zora benzer. ﬁifrelemede de say›lar› çarpanlar›na
ay›rman›n zorlu¤u kullan›l›r. Bu yüzden, say›lar›
çarpanlara ay›rmay› bilmek sa¤l›¤a zararl› olabilir!
Bir Alman ekibi, RSA-576 ad› verilen 174 rakaml›
bir say›y› çarpanlar›na ay›rd› ve böylece 10 bin dolarl›k ödülü almaya hak kazand›lar. 617 rakaml›
RSA-2048’i çarpanlar›na ay›ran 200.000 dolar kazanacak.
Ekme¤inizi
http://www.rsasecurity.com/rsalabs/challenges/factoring/numbers.html adresinden kazanabilirsiniz. ♣

• Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre, ABD’de bir üni-

versite ö¤rencisi 2003-2004 ders y›l›nda ders ki-

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 15 Mart 2004 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.

•
•
•
•
•

Ödüllerimizin Baz›lar›
• Bir Matematikçinin Savunmas›, G.H. Hardy,
Tübitak
• Dr. Ecco’nun ﬁaﬂ›rt›c› Serüvenleri, Dennis Shasha, Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi II, Çak›l Taﬂlar›ndan Babil Kulesine, Georges Ifrah, Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi III, Akdeniz K›y›lar›nda Hesap, Georges Ifrah, Tübitak
• Rakamlar›n Evrensel Tarihi IV, Uzak Do-

¤u’dan Maya Ülkesine Bir, ‹ki, Üç..., Georges
Ifrah, Tübitak
Matematik ve Korku, Ali Nesin, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›
Matematik ve Oyun, Ali Nesin, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›
Matematik ve Do¤a, Ali Nesin, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›
Matematik ve Sonsuz, Ali Nesin, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Yay›nlar›
Develerle Eﬂekler, Ali Nesin, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Yay›nlar›

Ödül Kazananlar
Alper Çay, Oktay Balk›ﬂ, Mustafa Dönmez, Yaﬂar Dönmez, Aras Erzurumluo¤lu, Enes Dinçer,
Osman Arﬂ›n, Ayﬂe Borat, Problemler ve Çözümleri’ne yollad›klar› yan›tlardan dolay› ödül kazanm›ﬂlard›r. Ödüller adreslerine postalanacakt›r.
Mustafa ve Yaﬂar Dönmez ayr›ca elips sorusuna
da do¤ru cevap vermiﬂlerdir. ♣
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