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tarihi gerçekleri çarp›tmalar›n› engellemeye çal›flm›flt›r. Asar-› Bakiye’nin daktilo ile yaz›lm›fl ve
üzerinde el yaz›s› notlar bulunan üç cildi
www.tmd.org.tr adresinde.
♠ “Algebra, Geometry, Number Theory”nin
k›salt›lm›fl olan Algant adl›
matematik master program›,
Bordeaux (Fransa), Lieden
(Hollanda), Padoue (‹talya)
ve Orsay (Fransa) üniversitelerinin ortaklafla yürüttükleri
bir program. Baflvurmak için
lisans diplomas›na sahip olmak gerekiyor. Bu y›l
geçti ama seneye baflvurulabilir. www.algant.eu
♠ Le Monde gazetesinde 4 Aral›k 2009 tarihinde yay›nlanan bir makaleye göre Fransadaki
üniversiteler son alt› y›lda
lisans programlar›ndaki ö¤rencilerin üçte birini
kaybetmifller. www.lemonde.fr/planete/article/
2009/12/04/les-maths-en-quete-de-mathematiciens_1276210_3244.html
♠ Dünyan›n ilk akademilerinden olan Royal Society (‹ngiltere) kuruluflunun 350’nci y›l›n› kutlarFoto: Mariana Cook

♠ Matematik Vakf›’n›n verdi¤i 2009 y›l› Gündüz Ikeda Ödülü’nün bu y›lki sahibi Bilkent Üniversitesi’nden Ergün Yalç›n oldu. Yalç›n’a ödülü
“Grup etkileri, grup genifllemeleri ve genellefltirilmifl
Burnside halkalar›na yapt›¤› katk›lar nedeni”yle verildi. Ödül töreni Gündüz ‹keda’n›n yaflgünü olan 25 fiubat 2010 tarihinde ODTÜ
Matematik Bölümü’nde Gündüz ‹keda Salonu’nda
yap›ld›.
♠ 11 Aral›k 2009 tarihinde Koç Üniversitesi’nde yap›lan bir günlük bilimsel bir toplant› ile
fizikçi meslektafl›m›z
Tekin Dereli’nin altm›fl›nc› yaflgünü kutland›. Tekin Dereli
doktoras›n› 1976’da
ODTÜ’den alm›flt›r.
1987’de profesör unvan›n› kazanan Dereli
Türkiye’de
verilen
tüm bilim ödüllerini
alm›flt›r. TÜBA üyesi
olan meslektafl›m›z›n
yaflgününü biz de
MD ailesi olarak kutluyoruz.
♠ Salih Zeki’nin Asar-› Bakiye adl› üç ciltlik
yap›t›n›n tümüne Türk
Matematik Derne¤i’nin
web sayfalar›ndan ulaflmak art›k mümkün. 1913
y›l›nda yay›mlamaya bafllad›¤› Asar-› Bakiye adl›
yap›t›nda, Salih Zeki, Ortaça¤ ‹slam dünyas›nda
yap›lan matematik ve astronomi çal›flmalar›n› bütün boyutlar›yla sergilemifl
ve Bat›l› oryantalistlerin
Salih Zeki
bilerek ya da bilmeyerek

Timothy Gowers

Andrew Wiles

ken iki araflt›rma profesörlü¤ü verdi. Bunlar Cambridge Üniversitesi’nden 1998 Fields Madalyas› sahibi Timothy Gowers ile Fermat’n›n Son Teoremi’ni
kan›tlayan ve yine bir ‹ngiliz olan Andrew Wiles’a
verildi.
♠ Ali Yalman’›n 12 yafl üstü matematikçiler
için haz›rlad›¤›, Ayfle Akarsu’nun bilimkurgusal-

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Bence her kütüphanenin sahip olmas› gereken bir
yap›t. www.cookstudio.com adresinden foto¤raflara ulaflabilirsiniz.
♠ 1801 y›l›nda Amerikan Felsefe Derne¤i ikinci Baflkan› olan matematikçi Robert Patterson
(1787-1854) zaman›n ABD Baflkan› Thomas Jefferson’a bir mektup ve beraberinde flifreli bir mesaj
göndermifl. Gönderilen flifre öyle zormufl ki

laflt›rd›¤› 15 Oyunda Devrialem adl› kitab› Alfa bas›m yay›m Da¤›t›m’dan ç›kt›. Kitab›n özü birbirinden ilginç zekâ oyunlar›. Özellikle gençlere tavsiye
edilir. Ama matematikçiler de yararlanacaklard›r.
♠ ‹smail Naci Cangül ve Basri Çelik meslektafllar›m›z Nobel Yay›nlar›’ndan ç›kan Say›lar Teoresi Problemleri adl› bir kitap yay›mlad›lar. ISBN 978-975-591-678-1, 270 sayfa ve ederi 14 TL.
♠ Bugünlerde matematik dünyas›n›n en ilginç
kitaplar›ndan biri Mathematicians: An Outer View
of The Inner World Princeton Üniversitesi taraf›ndan yay›mland›.
Yazar›
Mariana
Cook, ayn› zamanda öyküleri kitapta
yer alan 92 matematikçinin portrelerini de çeken kifli.
(Yandaki Timothy
Gowers foto¤raf›
da Cook’un.)Siyah
beyaz çekilen foto¤raflar bu sanat›n en iyi örnekleri
aras›nda yer alabilecek kalitede. Kitapta yer alan maMariana Cook, otoportre
tematikçiler flu anda yaflayan en önemli matematikçilerdir. %80’inden fazlas› ABD’de olmak üzere, Britanya, Fransa
ve Almanya gibi ülkelerde yaflamaktad›rlar. Kitap
çok genifl bir kitleyi hedefledi¤inden kitapta yer verilen matematikçiler çal›flmalar›n›n teknik yanlar›na girmeyip sadece matematik hakk›ndaki genel
görüfllerini ve kendi yolculuklar›n› paylafl›yorlar.

Thomas Jefferson

Robert Patterson

Her iki resim de ünlü Amerikan portreci ressam
Rembrandt Peale taraf›ndan yap›lm›flt›r. (Hollandal› ve daha
ünlü olan olan Rembrandt ile kar›flt›r›lmas›n!)

2007’de American Scientist dergisinde yer alan bir
makalede flifrenin Princeton Üniversitesi’nden Lawren Smithline taraf›ndan çözülebildi¤i yaz›ld›. Merakl›lar› için söyleyelim flifre, büyük ölçüde Jefferson’›n kaleme ald›¤› Amerikan Ba¤›ms›zl›k Bildirgesi’nden bir metin içeriyor. Haz›r flifre-bilimden
söz etmiflken bir de haber verelim. Uluslararas› Bilgi güvenli¤i ve Kriptoloji Kongresi, ISC Turkey
2010 toplant›s› 6-7 May›s tarihleri aras›nda ODTÜ
Kültür ve Kongre Merkezi’nde yap›lacak.

Ajanda
♠ Ankara Matematik Günleri’nin beflincisi 3-4
Haziran tarihleri aras›nda TOBB Üniversitesi’nde
yap›l›yor. Toplant› hakk›nda daha fazla bilgi http//
amg2010.etu.edu.tr adresinden elde edilebilir.
♠ 14-20 Haziran 2010 tarihlerinde Yeditepe
Üniversitesi’nde “Matematikte Lisansüstü Çal›fltay›” yap›l›yor.
♠ 21 Haziran - 12 Eylül aras› Matematik Köyü’nde liselilere yönelik matematik yazokullar› yap›lacak. ‹kifler hafta süren programlar bir pazartesi bafllay›p pazar günü bitiyor. www.matematikkoyu.org

♠ Uluslararas› Bilgi güvenli¤i ve Kriptoloji
Kongresi, ISC Turkey 2010 toplant›s› 6-7 May›s
tarihleri aras›nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde yap›lacak.
♠ Antalya Cebir Günleri bu y›l 19-22 May›s
tarihleri aras›nda - flaflmaz bir biçimde - Antalya’da
yap›l›yor. http://aad.metu.edu.tr/2010index.shtml.
Konuflmac›lar aras›nda Peter Roquette de var.
♠ Gökova Geometri- Topoloji Çal›fltay› 31
May›s - 4 Haziran tarihleri aras›nda Mu¤la Akyaka’da yap›l›yor.
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♠ TMD lisans ve lisansüstü yazokulu 12 Temmuz - 19 Eylül aras› Matematik Köyü’nde yap›lacak. 36 hoca 40’tan fazla ders verecek. Lisansüstü
program için TÜB‹TAK’tan destek al›nm›flt›r. Lisans için henüz baflvuru yap›lmam›flt›r ancak desteklenece¤i umuluyor. www.matematikkoyu.org
♠ 23’üncü Ulusal Matematik Kongresi 2-7
A¤ustos tarihleri aras›nda Erciyes Üniversitesi’nde yap›l›yor.
♠ Dört y›lda bir yap›lan Uluslararas› Matematik Toplant›s› ICM2010, 19-27 A¤ustos tarihleri
aras›nda Hindistan’›n Haydarabad kentinde yap›lacak. Daha fazla bilgi www.icm2010.org.in adresinden al›nabilir.
♠ 25-27 A¤ustos 2010 tarihlerinde Bo¤aziçi
Üniversitesi’ne ba¤l› ‹stanbul Matematiksel Bilimler Merkezi’nde “Non-linear dispersive equ-

ations” adl› toplant› yap›l›yor.
♠ 14-17 Eylül aras›nda Foça’da “Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklafl›m” adl› MMF8
Sempozyumu yap›lacak. www.iku.edu.tr/mmf8
♠ ‹talya Trieste’deki ICTP Ensitüsü’nde 2010
yaz aylar›nda Hodge Kuram› toplant›s› yap›l›yor.
Daha fazla bilgi http://cdlsagenda5.ictp.it/full_
display adresinden elde edilebilir.
♠ Toronto’daki Fields Enstitüsü programlar›
hakk›nda bilgi alabilmek için bu enstitünün
www.fields.utoronto.ca/maillist adresine kay›t
yapt›rabilirsiniz.
♠ Y›lda iki defa yay›mlanan ve büyük ölçüde
Hacettepe Üniversitesi’nden Abdullah Harmanc›’n›n emeklerinin ürünü olan International Electronic Journal of Algebra’n›n 7’nci say›s› yay›mland›: www.ieja.net

Üniversitelerimizi Tan›yal›m
♠ Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölümü
¤›m›z kadar› ile Azeri kökenli matematikçiler. Es1965’te Matematik ve ‹statistik Bölümü olarak
ki hocalar›m›zdan Ahmet Abdik, Timur Karaçay,
kurulmuflsa da iki y›l sonra Matematik Bölümü
Turgut Baflkan daha yenilerden rahmetli Do¤an
ayr›larak yeni bir bölüm olmufl. Hacettepe ÜniÇoker bu bölümün eski emekçileriydiler. Halen
versitesi ülkemizin en ileri gelen üniversitelerinODTÜ de görev yapan Mehpare Bilhan ve Günden biridir. Herhalde ündüz ‹keda hocalar›m›z
lü T›p Fakültesini duyda bir süre Hacettepe de
mam›fl olan yoktur. Koçal›flm›flt›. Bölüm ö¤rencaman bir üniversite Hacilerinin ifl olas›l›klar›n›
cettepe
Üniversitesi.
düflünerek kimi bilgisa27.999 ö¤rencisi ve
yar dersleri de aç›labili3.478 ö¤retim üyesi var.
yor. Doktora program›
Bazi Vak›f Üniversitelerida bulunan Hacettepe
nin toplam nüfusunun
Matematik Bölümü’nün
3000 civar›nda oldu¤u
15 kadar Araflt›rma Gödüflünülürse Hacettepe
revlisi bulunmaktad›r.
Üniversitesi’nin ne kadar
Hacetepe Üniversitesi
büyük bir kurum oldu¤u
Matematik Bölümü’nde
Hacettepe Üniversitesi’ndeki heykel. Foto: Nosferatü
anlafl›l›r. Bu dev kurumun
flu anda görev yapmakSanatç›n›n ad›n› bulamad›k ne yaz›k ki.
13 fakültesi var ve bunta olan ö¤retim elemanlardan biri de Matematik Bölümü’nün içinde ollar›n›n MathSciNet kay›tlar›na göre 321 araflt›rdu¤u Fen Fakültesi. Web sayfalar›ndan ald›¤›m›z
mas› yay›mlanm›fl bulunmaktad›r. Birkaç yerleflbilgilere göre Hacettepe Üniversitesi’nde e¤itim
kesi olan üniversitenin Matematik Bölümü Beytedili Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca ve Almanca olape yerleflkesi olarak bilinen yerde ve Ankara-Eskibiliyor. Matematik Bölümü’nde 30 doktoral› maflehir yolu üzerinde yer al›yor.
tematikçi var. Bunlaran üçü isimlerinden anlad›-
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Israel Moiseevich Gelfand
20’nci yüzy›la damgas›n› vuran matematikçilerden Israel Moiseevich Gelfand’›n 5 Ekim 2009
tarihinde 96 yafl›nda vefat etti¤ini daha önce duyurmufltuk. Gelfand hakk›nda biraz daha ayr›nt›l› bilgi sunuyoruz.
Matemati¤i kendi kendine ö¤renen Gelfand
daha önce formal matematik e¤itimi almam›fl olmas›na karfl›n doktora e¤itimine 19 yafl›nda Moskova Devlet Üniversitesinde bafllam›fl. Doktoras›n› 1935’te, ikinci doktoras›n› ise (bu sadece
Sovyetler Birli¤i’nde olan
bir derecedir) 1938’de
alm›flt›r.
‹lk çal›flmalar›nda
analize yeni cebirsel yöntemler getirdi¤ini söylemek mümkün. Bu çal›flmalardan, bugün etkin
bir araflt›rma alan› olan
Banach cebirleri kuram›
do¤mufltur. Bu alandaki
pek çok önemli çal›flmas›n›n içinden, de¤iflmeli C*-cebirleri ile yerel t›k›z
Hausdorff uzaylar›n›n bir anlamda eflleyen Gelfand-Naimark teoremi en önemlileridir denebilir.
Buradan ç›kan sezgi ile kuantum mekani¤inden gelen fikirler 1980 sonras›nda Alain Connes taraf›ndan gelifltirilen de¤iflmeli olmayan geometriler kuram›n›n temel fikirlerini oluflturmufltur. Dönüflüm
cebirlerinin olmazsa olmaz araçlar›ndan olan Gelfand-Naimark-Segal infla yöntemi an›lan temel fikirlerin bir örne¤idir. 1959’da Gelfand bir eliptik

diferansiyel dönüflümünün indeksinin homotopi
alt›nda de¤iflmez oldu¤u fark etti ve bu tür dönüflümler için indeks problemini ileri sürdü. Bu, indeks için topolojik de¤iflmezler kullanarak genel
bir formülün bulunmas› demekti. Bu soru sonralar› dönüflüm cebirleri, topoloji ve geometri aras›ndaki derin ba¤lar› ve ilgiyi ortaya ç›karan araflt›rmalar›yla Singer ve Atiyah taraf›ndan çözüldü. Bu
fikirler indeks probleminin genellefltirilmesinde
ve Kasparov’un Novikov
tahmininin çözümünde
ve Baum-Connes tahmininin ortaya konmas›nda
kullan›ld›. Gelfand’›n di¤er matematiksel baflar›lar› aras›nda kompleks
klasik Lie gruplar›n›n
temsillerine yapt›¤› katk›lar, Verma modüllerine
ve Gelfand-Fuks kohomoloji ve nihayet topolojiye yapt›¤› katk›lar› verebiliriz.
Akademik ilgi alan› matematiksel biyolojiyi
de içeriyordu. Örne¤in integral geometri konusundaki araflt›rmalar› modern t›bb›n araçlar›ndan
tomografide uygulama buldu. Gelfand’›n 1943’te
Moskova Devlet Üniversitesinde bafllayan seminerleri yüzlerce kifli taraf›ndan takip edilmifltir.
Gelfand bir kuram koyucuydu. Yarat›c› merak›yla gelifltirdi¤i fikirler daha uzun y›llar matematik
dünyas›n› derinden etkileyece¤e benzer. ♠

♠ Charlotte Langlands’›n yapt›¤› ünlü fizikçimiz Feza Gürsey’in
bronz büstü Nesin Matematik Köyü’ne yak›nda tespit edilecek bir yere konulacak. Yandaki
foto¤rafta büstün bronz
dökülmeden önceki kil
halini görüyorsunuz.

♠ D›fl› sert, içi yumuflak, “Matematik Dünyas›” dergisinin fikir babas›,
12 Eylül ma¤duru Cemal
Koç hocam›z› kaybettik. 34-5 Temmuz 2010’da
IMBM’de Cemal Hocam›z
onuruna bir çal›fltay yap›lacakt›r. Bilgi için muge.kanuni@boun.edu.tr
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