Matematik Dünyas›, 2005 Yaz

2005 Amasra Yazokulu
y›ldan beri her yaz ‹stanbul Bilgi Üniversitesi matematik ö¤rencileriyle 6-7
hafta süren bir yazokulu yap›yoruz. Her seferinde bir baﬂka yere,
mümkünse deniz k›y›s›nda ve hoﬂ zaman geçirebilece¤imiz bir beldeye gideriz.

Ali Nesin

Ciddiyet için mekân de¤iﬂtirmek gerekiyor.
Cumartesi pazar demeden her gün ders yap›l›r.
Ö¤renciler çok yoruldu¤unda ve yak›nmalar ayyuka ç›kt›¤›nda bir gün ara verilir, ki bu aﬂa¤› yukar› 15 günde bir olur. O günlerde toplu olarak piknik, orman yürüyüﬂü, plaj sefas›, yat gezisinde elele tutuﬂarak istifra¤ gibi türlü etkinlikler yapar›z.
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Bunlar konu mankenleri de¤il. Gerçekten düﬂünen ö¤renciler.

Amasra’da yapmaya karar verdi¤imiz 2005
yazokulunu bütün Türkiye’ye açt›k. Yurdun dört
bir yan›ndan 50 dolay›nda lisans ve lisansüstü matematik ö¤rencisi kat›ld›. Türk Matematik Derne¤i
ve MD baﬂka okullardan gelen ö¤renciler için belli bir ödenek ay›rd›.
Bu duyuruyla,
bundan böyle her y›l
yinelenecek ve her
matematik ö¤rencisine aç›k olacak olan
yazokulunu tan›tmak
istiyorum. (www.math.bilgi.edu.tr)
Yazokullar›nda günde 5-6, kimileyin 7-8 saat
toplu olarak matematik yap›l›r. Akﬂamlar› da kendi
baﬂ›m›za ya da küçük gruplar halinde düﬂünürüz.
Geceleri de... Ama bir ateﬂ etraf›nda toplan›p ﬂark›
söyledi¤imiz, sakin sakin sohbet etti¤imiz, yakamoza bakakald›¤›m›z, dertleﬂti¤imiz ya da birbirimizi havuza
att›¤›m›z geceler de olur.
Bir otelde, bir pansiyonda ya da kiral›k birkaç evde
kal›r›z. Baz› yazokullar›nda
bir lokantayla anlaﬂ›p lokantada yemeklerimizi yedik, baz›lar›nda yeme¤imizi s›rayla
Yat gezisinde telef olmuﬂ iki ö¤renci. Karade- kendimiz yapt›k. Ama ders
niz pek azm›ﬂt› o gün. için mutlaka bir okula gidilir.

Bir tatil günü. O sabah da üç saat ders yapt›k!

Yazokullar›m›zda ö¤rencilere kredi ya da not
verilmez, hocalara da ek maaﬂ gibi k›yaklar çekilmez. Ö¤renci olsun hoca olsun, herkes yazokuluna
sadece ve sadece matematik için gelir; matematikten baﬂka hiçbir amaç ya da ödül olamaz.
Derslerimiz genellikle lisans ya da lisansüstü
düzeyinde okutulmas› gereken ama zaman darl›¤›ndan dolay› dersy›l› içinde okutulamayan konulardan oluﬂur. Üst seviyedeki ö¤rencilerin k›sa süreli dersler ya da iyi bildikleri konularda seminerler verdikleri de olur.
‹lk yazokulumuzu Ünal Ufuktepe’nin de katk›s›yla Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi’yle ortaklaﬂa
yapm›ﬂt›k. Bir sonraki y›l Bodrum’un göbe¤indeydik. Ard›ndan Bodrum’un Gümüﬂlük köyüne geç-

Amasra sahilinde ve ola¤anüstü bir do¤a içinde ak›llara durgunluk veren bir görüntü ve foto¤rafta ç›kmayan dayan›lmaz
bir koku. Viﬂne reçeli k›vam›ndaki çöplüközü nazl› nazl› denize
ak›yor. Sadece çoluk çocuk de¤il, akl› baﬂ›nda görünenler de
hemen o sahilden denize giriyorlar. Amasra’da boﬂ arsalar
benzer ﬂekilde de¤erlendiriliyor.
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Mahmut Kuzucuo¤lu, Gupta-S›tk› gruplar›yla bo¤uﬂurken.

Karadeniz’in azg›n sular›ndan kurtuldu¤una son derece
memnun bir yazokulu sakini

tik; önce Gümüﬂlük Akademisi’ndeydik (Akademi’nin ilk sakinleriydik), bir sonraki y›l ise Gümüﬂlük köyünün tam içindeydik. O y›llarda turizm ﬂimdiki gibi de¤ildi, fiyatlar makuldü. Turizm patlay›nca güneyden kuzeye göçtük. Üstelik güney çok s›cak oluyordu. Üç y›l süren Bodrum maceras›ndan

Dersler. Önce benim verdi¤im derslerden baﬂlayay›m. Daha çok lisans›n ilk y›llar›ndaki ö¤rencilere hitap eden ve olabildi¤ince standart olmamas›na çal›ﬂt›¤›m analiz ve soyut cebir dersleri d›ﬂ›nda,
herhangi bir cisim üzerine “bilinear, symmetric/hermitian, nondegenerate” formlar› (yani bir

Mahmut Kuzucuo¤lu (en solda) ve ta Ankara’dan onu
dinlemeye gelen dört ö¤rencisi.

Amasra Otelcilik Okulu’nun Uygulama Oteli’nde kald›k. Sabah
ve akﬂam orada yenildi.

sonra ‹zmir’in Selçuk’undaki gerçekten ﬂirin olan
ﬁirince köyüne, daha sonra Gökçeada’ya, daha
sonra da ﬁarköy’e gittik. Bu y›l Amasra’dayd›k. Seneye nereye gidece¤imiz henüz belli
de¤il.
Hep
birlikte
yaﬂaman›n keyfi bir
baﬂka oluyor. Her
ﬂeyden önce birbirimizi daha yak›ndan
tan›yoruz. Dostluklar, arkadaﬂl›klar
do¤uyor, bilenler
bilmeyenlere anlat›yor, bilimsel bir birliktelik ve ruh hali
do¤uyor. Yani ya‹BÜ’de dördüncü s›n›fa geçen
Nedim Narman (sa¤da) GLn(q) grup- zokullar›n›n yarar›
lar›n›n Sylow p-altgruplar›n› gün
sadece akademik
›ﬂ›¤›na ç›kard›ktan hemen sonra
aç›dan de¤il.
karatahtan›n (solda) önünde.

anlamda geometrileri) s›n›fland›ran ve bu formlara
sayg› duyan klasik gruplardan sözeden bir ayl›k bir
ders verdim.
‹BÜ’den yeni mezun olan Özgür Evren Coxeter gruplar›n› on gün boyunca konu etti.
ABD’de doktoras›n› bitirmek üzere olan Özlem Beyarslan Rastgele Çizgeler konusunu 3 hafta
iﬂledi. Bu ilginç konudan MD’de de sözetmiﬂtik bir
zamanlar. (MD-2003-III)
ODTÜ’den Mahmut Kuzucuo¤lu (sonlu ve
sonsuz gruplarda) Sylow teoremleri ve p-gruplar›
çerçevesinde bir haftal›k bir grup teori dersi verdi.
‹BÜ’den Selçuk Demir’in Fourier Analizi ve Cebirsel Gruplar konulu dersleri 15 gün sürdü. Gene
‹BÜ’den Andrei Ratiu bu say›n›n özel dosyas› olan
“Konikler” konulu ve bir de ayr›ca Homoloji konulu 15 gün süren iki ders verdi.
Amasra. Son olarak k›saca Amasra’dan sözedeyim. Bu küçük kasaban›n methini ta ne zamandan
beri duyard›m, özellikle tarihi ve do¤al güzellikleri-
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ö¤rensinler diye yavrular›n› suya b›rakan ana ördek
misali, analar çocuklar›yla birlikte piste ç›k›p e¤itimi uygulamal› yap›yorlar.
E¤lenmenin zorunlu olmad›¤› tek yer yaﬂl› (ve
nemrut) bir amcan›n iﬂletti¤i deniz manzaral› sevimli bir k›r kahvesi. Belli ki bu k›r kahvesi, gözlerden ›rak görüﬂen genç âﬂ›klar ve matematik yapan
ortayaﬂl›lar taraf›ndan
tercih ediliyor daha çok.
Amasra’n›n tek diskote¤ine dams›z girmek
oldukça zor. Tecrübeyle
sabit oldu¤u üzere, “Dam›m olsa burda ne iﬂim
var?” bahanesi ters tepe- Yak›nda dams›zlara k›z da
verilmeyecek!
biliyor.
Turistleri göbekatar, kendileri betonsever belki
ama Amasral›lar çok dürüst ve misafirperverler.
“Gar›la pazar›”ndaki han›m sat›c›lar d›ﬂ›nda bizi
kaz›klamaya çal›ﬂan olmad› (bö¤ürtlen reçelleri deniz manzaral› galiba!) ve yazokulumuz boyunca herkesten de büyük yard›m gördük. Amasra’ya ve
Amasral›lara çok teﬂekkürler. ♥

ni. Önce tarih: Eskiyen surlar san›r›m Ytong’larla
en modern ve ça¤daﬂ yöntemlerle yenilenmiﬂler.
Geceleri gururla ›ﬂ›kland›r›l›yorlar. Tarih bitti, gelelim co¤rafyaya: Amasra’n›n kendine özgü ﬂehircilik
anlay›ﬂ› do¤as›n›n güzelli¤ini fersah fersah aﬂm›ﬂ.
Bahçeli ev yok denecek say›da. Çok geniﬂ araziler

Bir gün akli dengesi pek yerinde olmad›¤› anlaﬂ›lan biri dald›
s›n›fa h›ﬂ›mla. Sadece biraz ödüm patlad›. Anlaﬂ›lmaz bir
ﬂeyler söyledikten sonra elindeki ayçiçe¤ini sunup gitti. O
ayçiçe¤ini ders aras›nda didiklenirken görüyorsunuz.

üstüne kurulmuﬂ devlet okullar›n›n bahçeleri ülkemizde gelenek oldu¤u üzere silme beton.
Amasra mimarisinin önemli bir özelli¤i de, camiler d›ﬂ›nda yap› cephelerinin yönünün rastgele
belirlenmiﬂ olmas›. Bu da kasabaya sürrealizme kaçan kaotik bir hava veriyor.
Türkiye’nin her sayfiye yerinde oldu¤u gibi, burada da göbekhavalar› sabah›n köründe baﬂlay›p
gece geç saatlere kadar devam ediyor. Yüzmesini

Bir grup ö¤renci

Andrei Ratiu, Poncelet teoremlerini kan›tlarken.
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