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ransiyel denklemlerin çözümleri için düzgünlük teindistan’›n Haydarabad flehrinde toplanan
orisi Nirenberg’in hayat boyu u¤rafllar›ndan biri olICM 2010’da Louis Nirenberg’e lineer olmufl. Agmon ve Douglis ile birlikte yazd›klar› iki
mayan eliptik denklemlerin modern teorisimakale (1959 ve 1964’te) konunun temel baflvuru
ne katk›lar› ve yetifltirdi¤i doktora ve doktora sonkaynaklar›ndan. 1969’dan bafllayarak Treves ile
ras› ö¤rencileri nedeniyle Chern madalyas› verildi.
ortak yazd›¤› bir dizi makalede ise lineer k›smi difeLouis Nirenberg hâlâ devam eden uzun akademik
ransiyel denklemlerin çözülebilirli¤ine katk›lar yahayat› boyunca daha önce de birçok ödüle lay›k görülmüfltü. Ald›¤› ödüller aras›nda 1959’da Bocher
p›yor. Nirenberg’in Gidas ve Ni (doktora ö¤rencisi,
Ödülü, 1982’de ‹sveç Kraliyet Akademisi’nin verdi1979) ile birlikte yazd›¤› iki makale yine ayn› tarz
¤i Crafoord Ödülü (bu ödülü alan ilk kifli), 1994’te
denklemlerin çözümlerinin simetri özellikleri üzeriAmerikan Matematik Derne¤i’nin verdi¤i Leroy P.
ne (1979 ve 1981). Bu makalelerin Crafoord ödüSteele ödülü bulunuyor. 1995’te Amerikan Ulusal
lünü almas›nda önemli bir rol oynad›¤›n› tahmin
Bilim Madalyas›’n› almas› nedeniyle çal›flma arkaedebiliriz çünkü ilk makalenin 583 atf› var! Caffadafllar› Luis Caffarelli ve Joseph Kohn’un Nirenrelli ve R. Kohn ile birlikte Navier-Stokes denklemberg’in matemati¤e yaplerinin çözümlerinin tet›¤› katk›lar› anlatan ve
killik kümesi üzerinde
nispeten teknik olma1982’de yay›mlanan
yan metinleri Notices
makalesi de baz› matedergisinde yay›mland›
matikçilere göre Le[5]. Bu yaz›larda, Nirenray’›n 1934’te yay›mlaberg’in çal›flmalar›n›n
d›¤› zay›f çözümlerin
diferansiyel geometri,
varl›¤›n›
ispatlad›¤›
kompleks analiz, harmakalelerden sonra tek
monik analiz, lineer olgerçek ilerleme. Navimayan fonksiyonel anaer-Stokes denklemleriliz ile k›smi diferansiyel
nin çözümlerinin teklidenklemler teorisinin
¤i ve düzgünlü¤ü Clay
nas›l bir harmanlanmaEnstitüsü’nün bir milNisan 2000’de, Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin
s› oldu¤u hissediliyor.
yon dolar ödül koydu40’›nc› y›l kutlamalar› çerçevesinde konuflmas›n› verirken.
Louis Nirenberg’in
¤u problemlerden biri.
ismi belki de en çok eliptik k›smi diferansiyel denk(Charles Fefferman’›n yazd›¤› problem tan›t›m›nda
lemler teorisiyle özdefllefltiriliyor. Nirenberg’in en
Caffarelli-Nirenberg-Kohn neticesine özel bir yer
çok at›f alan makaleleri bu konuda. MathSciNet’e
verdi¤ine flafl›rm›yoruz tabii ki [20].) Lineer olmagöre A¤ustos 2010 itibar› ile 150’nin üstündeki mayan eliptik k›smi diferansiyel denklemler teorisini
kalesine toplam at›f say›s› 6000’i aflm›fl durumda.
Caffarelli ve Spruck ile birlikte 1984 ila 1988 araNirenberg’in diferansiyel geometri problemlerinden
s›nda yazd›¤› 5 makaleyle tamam›yla kendisinin
türetilen k›smi diferansiyel denklemlere merak›
kurdu¤unu söylemek herhalde abart›l› olmaz.
doktora tezinde bafll›yor. 1953’te yay›mlad›¤› ilk
Özgün araflt›rmalar›n›n yan› s›ra, konu tan›t›c›
makalelerinde Weyl ve Minkowski’nin ortaya att›kitap ve daha çok makaleleriyle de ünlü Niren¤› problemlere çözüm getiriyor. Eliptik k›smi difeberg. ‹lk bas›m› 1974’te yap›lan Lineer olmayan
Fonksiyonel Analiz adl› kitab› [1] bu teknikleri k›s-
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Nirenberg’in K›sa Yaflamöyküsü
28 fiubat 1925’te Kanada’n›n Hamilton flehrinde do¤du. Lisans derecesini
McGill Üniversitesi’nden 1945’te ald›ktan sonra doktoras›n› 1949’da New York
Üniversitesi’nde James Stoker’›n dan›flmanl›¤›nda tamamlad›. Doktoras›ndan hemen sonra New York Üniversitesi’nin akademik kadrosuna atand›. Nirenberg her
ne kadar 1999’da resmen Courant Enstitüsü’nden emekli olsa da çal›flmalar›na
hâlâ ayn› kurumda devam ediyor.
Dresden’de AIMS Konferans›
May›s ay›nda Dresden de toplanan AIMS toplant›s›nda Nirenberg’in 85’inci yaflgünü iki ay gecikmeli de olsa kutland›. 1.700 kifliyi aflan kat›l›mc› ile bir rekor k›r›lm›flt› konferansta. Konferans›n
onur konu¤uydu Nirenberg ve konuflma konusu
da son y›llarda Caffarelli ve Li ile ortak olarak
eliptik denklemlerinin tekil çözümleriyle ilgili yapt›klar› çal›flmalard›. fiafl›rt›c› olmayan bir flekilde
maksimum prensiplerinin ve eflitsizliklerin özgün
kullan›m›n›n önemli rol oynad›¤› çal›flmalard› bunlar. Nirenberg’in maksimum prensibine düflkünlü¤ü çok iyi bilinir, çözümlerle ilgili en kuvvetli ön
kestirimlerin bu flekilde elde edildi¤ini düflündü¤ü
için olsa gerek. Eflitsizliklere gelince, gerek Gagliardo-Nirenberg eflitsizlikleri gerek John-Nirenberg
eflitsizli¤i analizde s›k kullan›lan eflitsizlikler. Fourier çerçeveleriyle ilgili bir makalede John-Nirenberg eflitsizli¤ini kullanan bir ispat bulmak beni
çok flafl›rtt› [18].

mi diferansiyel denklemlere uygulamak isteyenlere
bir kaynak kitab› olmufl durumda. (1985-1986 y›llar›nda Indiana Üniversitesinde doktora yaparken
“Implicit Function Theorems” bafll›kl› bir seminer
dizisi düzenlemiflti Ciprian Foias. O seminerde Nirenberg’in kitab› temel kaynaklar›m›zdan biriydi.
Benim sunumum ise Nirenberg’in bir makalesinde
[9] gösterdi¤i Cauchy-Kowalewskaya teoreminin
alternatif ve basit bir ispat› üzerineydi.)
1995’te 42 y›ld›r araflt›rma yap›p makale yay›mlayan 70 yafl›nda bir matematikçi olarak kariyerinin sonlar›na geldi¤ini sananlar› flafl›rtt›. O tarihten günümüze en az 30 özgün araflt›rma makale daha yay›nmlamay› baflard›. (2010’da DCDS dergisinin onuruna haz›rlanm›fl say›lar›nda iki makalesi
ç›km›fl durumda flimdiden.) Son y›llarda yazd›¤› makalelerin önemli bir k›sm› kendisiyle 1989’de doktora yapm›fl olan eski ö¤rencisi YanYan Li ile ortak
yaz›lm›fl. Chern ödülü için hocas›n›n çal›flmalar›n›
özetlemek de ona düfltü [3]. Büyük geometrici Shiing-Shen Chern (1911-2004) ile daha önce de yollar› kesiflti Nirenberg’in. Doktora ö¤rencisi Newlander ile birlikte 1957’de yazd›klar› makalenin ilham›n› Chern vermifl (bk. Notices 2002 mülakat› [4]),
1969’da yay›mlanm›fl ortak bir makaleleri [10],
1992’de Chern’in onuruna düzenlenen konferansta
anma yaz›s› [11] bunlar›n en göze çarpanlar›.

Richard Courant’›n ‹stanbul Maceralar›
Nirenberg kariyerinin hemen hemen tamam›n›
Courant Enstitüsü’nde geçirmifl. Bu Ensitütü’nün
kurucusu Richard Courant New York’ a gitmeden
önce ‹stanbul Üniversitesi’nin yapt›¤› bir teklifi de¤erlendirmek üzere 1933’ün May›s ay›nda ‹stanbul’da birkaç hafta geçirmifl. Courant’›n ziyareti
Foto: Alp Eden

Nisan 2000’de Bo¤aziçi Üniversitesi’ndeki konferansta Alp
Eden’le

May›s 2010’de Dresden’de Nanette Aubin ve Neval Eden ile
birlikte.
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Louis Nirenberg ‹stanbul’da
1999’da Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin kuruluflunun 40’›nc› y›l kutlamalar› çerçevesinde konuflma verecek seçkin bir matematikçi
aray›fl›ndayd›k. Girit’te o yaz kat›ld›¤›m bir konferansta tan›flt›¤›m Pablo Padilla-Longaria’dan ald›¤›m cesaretle eski tez hocas› Louis Nirenberg’i davet etmek için kollar› s›vad›m. 18 Nisan 2000’de
Albert Long Hall konferans salonunda büyük bir
dinleyici kitlesine Nirenberg k›smi diferansiyel
denklemlerle ilgili yazm›fl oldu¤u tarihsel bir izlenik
olan makalesinin [7] ›fl›¤›nda bir konuflma yapt›. O
ziyareti s›ras›nda Louis Nirenberg ile uzun konuflmalar yapma ve onu kiflisel olarak daha iyi tan›ma
f›rsat›n› buldum. Bu kadar cömert, kültürlü, ince
düflünceli ve espirili biriyle tan›flmak beni çok etkiledi. AMS Notices dergisinde 2002’de kendisiyle
yap›lan mülakat› dikkatli okuyanlar Nirenberg’deki ince espri anlay›fl›n› ve baflkalar›n›n hassasiyetine
gösterdi¤i özeni anlayabilir, ayn› mülakatta matematikçilerin bulduklar›n› neden Nirenberg’le paylaflt›klar›yla ilgili ipuçlar› da bulmak mümkün.
(“Bir zamanlar insanlar›n hatalar›n› çok iyi buluyordum art›k bu konuda o kadar iyi de¤ilim”)
‹stanbul’u sevmifl olmal› ki Louis Nirenberg’i
2004’te ‹TÜ Maçka yerleflkesinde yapaca¤›m›z
konferansa davet etti¤imde kabul etmekte tereddüt
etmedi. Onun sayesinde bu konferans o zamana
kadar gerçeklefltirdi¤imizin en görkemlisi oldu.
Konuflmac›lar›n dinleyiciler aras›nda Nirenberg’in
olmas›ndan ne derece etkilendiklerini anlamak hiç
de zor de¤ildi, birço¤u konuflmas›n› yaparken ona

Alp Eden, Nanette Aubin ve YanYan Li ile birlikte
Dresden’de.

Tosun Terzio¤lu’nun Giacomo Saban ile yapt›¤›
matematik tarihi sohbetinde de an›l›yor. fiaka yollu
da olsa Tosun Terzio¤lu “kimbilir belki de o teklifi
kabul etseydi flimdi Courant Enstitüsü ‹stanbul’da
olurdu” diyor [14]. Courant’›n ‹stanbul’la ilgisi o
ziyaretle de s›n›rl› kalmam›fl. James Franck ile birlikte Rockefellar Vakf›’n›n talebi üzerine ayn› y›l›n
Ekim ay›nda ‹stanbul Üniversitesi’nin o anki durumu ve gelece¤iyle ilgili bir de rapor yazm›fllar [13].
Raporda Courant ve Franck Türkiye’de fizik ve
matemati¤in geliflimi için yeterli bir altyap› olmad›¤› gözlemini yapm›fl. Belki de Courant’›n kendisine
yap›lan ifl teklifini kabul etmemesinin ard›nda bu
yorumu yat›yordur. (Widmann’›n kitab›na göre o
dönemde kendilerine ifl teklif edilen bir çok Alman
bilim adam› teklifi kabul etmemifl [95, dipnot 54].
David Hilbert ve Richard Courant’›n birlikte
yazd›klar› Methods of Mathematical Physics kitab›n›n birinci cildine Courant k›smi diferansiyel
denklemlerle ilgili bir ikinci cilt eklemifl (ilk bas›m›
1962, John Wiley & Sons). Kitab›n önsözünde
“Katk›lar›ndan dolay› Peter Lax ve Louis Nirenberg’e somut örneklerle anlatabilece¤imden çok
daha fazlas›n› borçluyum” diye yazm›fl. Uzun bir
süre bu kitap k›smi diferansiyel denklemler üzerine
temel baflvuru kitab› konumunda kalm›fl. Kitab›n
Kurt Otto Friedrichs’e ithaf edilmesi tesadufi de¤il,
Friedrichs’in Courant üzerinde çok önemli etkisi
olmufl. Nirenberg de mülakat›nda kendisinin Friedrichs’in matematik görüfllerinden çok etkilendi¤ini ve daha çok onunla etkileflti¤ini yaz›yor [4].
Courant hakk›nda fikri soruldu¤unda da “O karmafl›k bir adamd›, onu k›saca anlatmak kolay de¤il” diye cevap veriyor.

Chern Madalyas›
Chern Madalyas› Vakf› ve Uluslararas› Matematikçiler Kongresi’nin ortak olarak verdi¤i
Chern madalyas›, ilki 2010’da olmak üzere her
dört y›lda bir verilmesi planlanm›fl. Toplam
500,000 dolarl›k bu ödülün yar›s› madalyay›
hakkeden kifliye nakit olarak yar›s› da madalya
sahibinin önerece¤i bir ya da birden fazla kuruma (matematik e¤itimine ya da araflt›rmas›na
katk›da bulunan) verilmek üzere oluflturulmufl.
Tüm yaflayan kiflilerin meslek ve yafl göz önünde bulundurulmadan madalyaya aday gösterilebilece¤i belirtiliyor, böylece Fields ödülünün yafl
s›n›r›n›n bu madalya için geçerli olmad›¤› da
vurgulanm›fl oluyor.
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Foto: Alp Eden

do¤ru konufltu. Nirenberg’in konferans için seçti¤i
konu ise Hamilton-Jacobi denklemlerinin çözümlerinin düzgünlü¤üyle ilgili YanYan Li ile son y›llarda yapt›¤› çal›flmalar üzerineydi [8].
Courant’ta Analiz Seminerleri
2007’de Courant Enstitüsü’ne yapt›¤›m k›sa
ziyarette yerel olmayan eliptik bir diferansiyel
denklemin çözümlerinin tekli¤i sorusu üzerinde
kendisiyle konuflma imkân› buldum. Birçok matematikçinin elde ettikleri sonuçlar› onunla paylafl›p
onun olurunu almak istediklerini de ofisinin önünde onunla görüflmeye gelen bir matematikçinin ç›kmas›n› beklerken anlad›m. Evet 2007’de hâlâ “ofis
saatleri” vard› Louis Nirenberg’in. Analiz seminerlerinin de (ki bu seminerler Lax-Nirenberg seminerleri olarak da an›l›yor) hepsine elinden geldi¤i
kadar kat›lmaya çal›fl›yordu. Benim Courant’ta
bulundu¤um bir hafta süre içinde 5 tane analiz semineri oldu¤u göz önüne al›n›rsa bunun kolay bir
ifl olmad›¤› anlafl›l›r. (O hafta Bob Pego, Thierry
Cazenave, David Ruiz ve Xavier Cabre konuflma
verdiler.) Courant Enstitüsü’nün matemati¤in kabelerinden biri oldu¤unu hissetmemek elde de¤il. J.

2010 AIMS Konferans›’nda Kluwer Yay›nevi’nin tan›t›m
masas›nda. Solda YanYan Li, sa¤da yay›nevinin bir temsilcisi.

Kohn Notices’de yay›mlanan tan›t›c› yaz›s›nda,
“Courant Enstitüsü’nü ziyaret etmenin gayet s›k›
s›k›ya ba¤l› bir ailenin içine girmeye benzedi¤ini”
söylüyor. Oradayken bu duyguyu hissetmemek
mümkün de¤il.
Bir konuflmam›zda flöyle yak›nd› Nirenberg
“Ben kendi sorular›m› üretmekten çok baflkalar›n›n bana sordu¤u sorular› çözdüm hayat›mda”.
Y›llar önce farkl› bir flikayeti tez hocam Ciprian
Foias flöyle dile getirmiflti: “Ne yaz›k ki ben baflkalar›n›n çözemedi¤i sorular› çözmek yerine kendi
sorular›m› çözdüm hayat›m boyunca.”

Mawhin’e göre
Nirenberg’in kariyerini anlatan anahtar kelimeler
Derece teorisinin özellikle adi diferansiyel denklemlere uygulamalar›na yapt›¤› katk›larla tan›nm›fl
Belçikal› matematikçi Jean Mawhin 80’inci yafl› kutlanan Nirenberg’i tarif edecek anahtar kelimeleri
flöyle belirlemifl [19]:
Sadakat: Courant Enstitüsü’ne adanm›fl bir kariyer nedeniyle;
Geometri: Geometri problemlerini k›smi diferansiyel denklemlerle ilgili sorulara dönüfltürüp onlar› çözmesi nedeniyle;
Eliptiklik: Makalelerin ço¤unlu¤unun temas› olmas› nedeniyle;
Düzgünlük: Özelikle eliptik k›smi diferansiyel denklemlerin çözümlerinin düzgünlü¤ü konusunda
yapt›¤› katk›lar dolay›s› ile, ayn› zamanda Navier-Stokes denkleminin çözümlerinin düzgünlü¤üne
yapt›¤› katk›lar nedeniyle;
Eflitsizlikler: Kendi ad›yla an›lan eflitsizliklere katk›lar› dolay›s› ile;
Pozitiflik: Eliptik ve parabolik k›smi diferansiyel denklemler teorisinde maksisum prensiplerini özgün uygulamalar› nedeniyle;
Lineer olmama özelli¤i: Tamam›yla lineer olmayan eliptik k›smi diferansiyel denklemlere katk›lar› nedeniyle;
Lineer olma özelli¤i: Lineer k›smi diferansiyel denklemlere katk›lar› nedeniyle;
Holomorfi: Nerdeyse kompleks yap›lar›n anlafl›lmas›na yapt›¤› katk›lar nedeniyle;
Topoloji: Özelikle topolojik yöntemlerin k›smi diferansiyel denklemlerin çözümlerinde nas›l kullan›ld›¤›n› aç›klayan tan›t›m yaz›lar› ve özgün çal›flmalar› nedeniyle;
Cömertlik: baflka matematikçilerin çal›flmalar›na verdi¤i önem ve onlar›n neticelerinin yay›lmas›
için gösterdi¤i çabalar nedeniyle.
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Courant’ta Türk Matematikçiler
Son y›llarda Courant Enstitüsü’nden doktoralar›n› alm›fl olan Türk Matematikçi say›s›nda
gözle görülür bir art›fl var: Selim Esedo¤lu, It›r
Mo¤ultay, Emre Mengi, Atilla Y›lmaz, Onur
Gün. Mezunu olmasa da Courant Enstitüsü’nde uzun senelerdir çal›flan Sinan Güntürk’ü de
bu f›rsatla anmak istiyorum.
Nirenberg hayat› boyunca birçok matematikçiyle ortak makale yazd›, MathSciNet taramas›na
göre 49 kifli. Tan›d›¤› ve arkadafll›k etti¤i matematikçilerin say›s› ise bunun kat kat üstündedir. Makaleleri aras›nda ölümlerinden sonra baflka matematikçiler üzerine yazm›fl oldu¤u yaz›larda var.
MathSciNet sayesinde tespit edebildiklerim: Alberto Calderon, Guido Stampacchia, François Treves,
Olga Ladyzhenskaya, Donald Spencer, Laurent
Schwarz, Olga Arsenevna Oleinik, Jürgen K. Moser, Lipman Bers, Shiing-Shen Chern.
Nirenberg’in birkaç sene sonra 90’›nc› yafl›n›
kutlarken alabilece¤i baflka ne ödül kald›¤›n› sormadan edemiyorum. ♦
Teflekkür. Bu yaz›y› haz›rlarken yard›mlar›n›
esirgemeyen Sad›k De¤er, Atilla Y›lmaz, Gürol Irz›k ve Carol Hutchins’e teflekkür borçluyum.
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