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fiafak Alpay* / safak@metu.edu.tr
♣ ODTÜ, Bo¤aziçi ve Bilkent Üniversitesi matematik bölümleri eski ö¤retim üyesi, Feza Gürsey
Enstitüsü kurucu yöneticisi, TMD üyesi matematiksel fizikçi Yavuz
Nutku’yu kaybettik.
Yavuz Nutku, Berkeley
Üniversitesi’nde lisans
ö¤renimini tamamlam›flt›. fiikago Üniversitesi’nde, daha sonra
y›ld›zlar›n evrimi ve fiYavuz Nutku
ziksel süreçleri konular›ndaki araflt›rmalar› ile Nobel ödülü alan Chandrasekhar yönetiminde doktora derecesi alm›flt›.
Nutku yukar›da sayd›¤›m kurumlar d›fl›nda Maryland ve Princeton üniversitelerinde de çal›flm›flt›.
♣ Türk Matematik Derne¤i’nin ‹stanbul Karaköy’de düzenledi¤i ayl›k toplant›lar (matematik
sohbetleri) onuncu y›l›na girdi.
♣ Geçenlerde Cumhuriyet gazetesinde yer alan
bir habere göre beyne hafif miktarda verilen elektrik ak›m›n›n matematik becerilerini art›rd›¤› ileri
sürüldü. Özellikle beynin rakamsal alg›lay›fl› için
gerekli olan parietal loba bir miliamper elektrik verildi¤inde matematik becerilerinin 6 ay boyunca
artt›¤› belirlenmifl. Habere güvenip elektrik prizi
yalamaya kalk›flmay›n lütfen!

ABD’de online ortamda ö¤rencilerin matematik konusunda yar›flt›¤› bir sitenin adresini vermek istiyorum. En az›ndan ‹ngilizce bilen veya ö¤renmekte
olan okurlar›m›z kendilerini s›narlar. http://teachers.egfi-k12org/math-students-compete-online-2/
♣ Amerikan Matematik Derne¤i’nin web sayfalar›ndan matematik hakk›nda, veya matematik ile ilgili kitap, tiyatro
oyunu, TV program› ve sinemalar bulunuyor. ‹nternet adresi http://www.ams.org/ news/math-inthe-media/reviews
♣ Internette bir kombinatorik dergisi: The
Electronic Journal of Mathematics. Adresi http://
www.combinatorics.org/ejc-wce.html
♣ Hacettepe Üniversitesi Matematik Ö¤retmenli¤i Bölümü son s›n›f ö¤rencisi Serkan Çamahmeto¤lu’nun matematiksel blogu http:’’matematikselumut.blogspot.com/ adresinde.
♣ Say›lar kuram›na dair kapsaml› bir web sayfas›: http://www. numbertheory.org/ntw/web.html
♣ Ad›n›za teorem yok mu? Hiç üzülmeyin!
http://theorymine.co.uk/ adresinde ad›n›za teorem
kan›tlan›yor! Küçük bir ücret karfl›l›¤›nda elbette...
♣ T›p doktorlar› integrali keflfetmifller! M.M.
Tai adl› bir t›p araflt›rmac›s›n›n yazd›¤› “A mathematical model for the determination of total area
under glucose tolerance and other metabolic curves” adl› makalede bir e¤rinin alt›ndaki alan›n hesaplanabilece¤i keflfediliyor! Makale 75 defa baflka
makaleler taraf›ndan kaynakça olarak gösterilmifl!

‹nternet
♣ Say›lar kuram›n›n algoritmik k›sm› ile ilgilenenler için bir web sayfas› adresi: www.flintlib.org/
ve www.flintlib.org/flint-1.6.pdf
♣ Türk Matematik Derne¤i’nin de üyesi oldu¤u Avrupa
Matematik Derne¤i, web sayfalar›nda Türk Matematik Derne¤i’ne
de yer açt›. Bu sayfaya
http://www. mathematics-in-europe.eu/ adresinden ulafl›labiliyor.
♣ Yar›flma ile matematik ö¤renilebilece¤i kan›s›nda olanlardan de¤ilim ama bugünün gençleri bilgisayarlarla o kadar içli d›fll› ki... O bak›mdan

Toplant›lar
♣ 24 - 26 Aral›k 2010 tarihlerinde Feza Gürsey Enstitüsü’nde Cebir-Geometri Günleri düzenlendi. Toplant›n›n ilk günü lisans ö¤rencilerine ayr›lm›flt›. Bu yönü ile toplant› ülkemizde bir ilk olma özelli¤ine sahipti.
♣ 2-3 Haziran 2011 tarihlerinde Hacettepe
Üniversitesi Matematik Bölümü’nde yap›lacak
olan 6’nc› Ankara Matematik Günleri’ne baflvurular 21 fiubat’tan itibaren www.amg2011.hacettepe.edu.tr adresinden yap›labilir. Son baflvuru tarihi 2 May›s’t›r.

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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♣ Cahit Arf’›n 100’üncü do¤um y›l›n› kutlad›¤›m›z bu y›l, Arf Konferanslar›’n›n 10’uncusu
yap›ld›. SUNY Simmon’s Center for
Physics and Geometry
Merkezi
direktörü
John Morgan “üç boCahit Arf
yutlu manifold’lar›n
topolojisi” adl› konuflmas›n› ODTÜ ve ‹stanbul Matematiksel Bilimler Merkezi’inde (IMBM) yapt›.
♣ Her iki y›lda bir yap›lan “Positivity and Its
Application” toplant›lar›n›n yedincisi 23-28 May›s
2011 tarihleri aras›nda Tunus’un Hamamet kentinde yap›lacak.
♣ 6 - 8 Temmuz 2011 tarihleri aras›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde Matematiksel Finans
Konferans› düzenleniyor. Konferans›n internet adresi: www.mat.itu.edu.tr/icmfe2011/call_for_paper.htm
♣ Matematik Köyü’nün liselilere, lise ö¤retmenlerine, matematik lisans ve lisansüstü ö¤rencilerine yönelik yaz etkinlikleri www.matematikkoyu.org adresinde. Lisansüstü yazokulunu TMD
düzenliyor. Bkz. sayfa xx-xx.

Kitaplar
♣ Mustafa Kemal Atatürk’ün yazd›¤› geometri kitab›na afla¤›daki adres’ten
ulaflabilirsiniz: www.isteataturk.com/haber/5335/ataturkun-yazd›g›-geometri-kitab›-1937.
♣ Ali Nesin’in Sayma adl› kitab›n›n üçüncü geniflletilmifl bas›m› yap›ld›. Ortaokul, lise ö¤rencilerinin rahatl›kla
okuyabilece¤i kitap, Nesin yay›nevi’nin “Nesin Matematik Köyü Kitapl›¤›”n›n dokuzuncu kitab› ve
312 sayfa. ISBN 978-605-5794-095. www.nesinyayinevi.com
♣ Ali Nesin’in ayn› yay›nevinden ç›kan di¤er
bir kitab› olan Sezgisel Kümeler Kuram› daha geniflletilmifl üçüncü bas›m›n› yapt›. ‹ki
bölümden oluflan kitab›n ilk bölümü en temel kavramlara, ikinci bölümü ise sonsuz kümelerin elemanlar›n› sayma konular›na ayr›lm›fl.
Kitab›n amac› ise kümeler kuram›na sezgisel bir bafllang›ç yapmak.
Kan›mca her matematik ö¤rencisinin elinin alt›nda olmas› gereken bir yap›t. Nesin

Matematik Köyü’nden bir manzara
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tegralleri ve dönüflümler ve say›sal çözümler gibi.
ISBN 975-591-936-8, Nobel Yay›nevi.
♣ Lineer Cebir. Ankara Üniversitesi eski ö¤retim üyesi Arif Sabuncuo¤lu
taraf›ndan yaz›lan kitap
üniversitelerimizde ve baz›
liselerde okutulan do¤rusal
cebir konular›n› ele al›yor.
Vektör uzaylar›, bunlar aras›ndaki do¤rusal dönüflümler, determinantlar gibi konular elbette ele al›n›yor.
ISBN 975-591-171-5. Nobel Yay›nevi. Ekim 2008.
♣ Cebire Girifl. Ahmet
Sinan Çevik taraf›ndan yaz›lan kitap di¤er yazarlar
taraf›ndan ele al›nmayan
konular›n ele al›nd›¤› kitap
olarak tan›t›l›yor. ISBN
978-605-395-401-9 Nobel
Yay›nevi, ‹kinci bas›m
Ekim 2010. 272 sayfa. Fiyat› 15 TL.

Matematik Köyü Kitapl›¤›’n›n alt›nc› kitab› olan
yap›t 360 sayfa.ISBN 978-605-5794-05-6.
♣ Afla¤›daki kitaplara dikkatlice bakamad›m
ama ülkemizde Türkçe matematik kitaplar›n›n eksikli¤i de bir gerçek. Buradan yola ç›karak bana
ulaflan kitap bilgilerini okurlar›m›zla paylaflmak isterim.
♣ Genel Matematik. Ahmet Dernek taraf›ndan
yaz›lan kitap matematik bölümleri
ö¤rencileri d›fl›nda olan ve üniversitelerimizde yüksek matematik, genel matematik veya calculus ad› ile
okutulan derslerdeki konular› ele
al›yor. ISBN 978-975-591-828-0.
Nobel Yay›nevi. Fiyat› 20 TL. 446
sayfa. Kas›m 2009.
♣ Modern Uygulamal› Diferansiyel Denklemler. Yaflar Pala taraf›ndan yaz›lan kitap üniversitelerde mühendislik ve fen ö¤rencilerine verilen diferansiyel denklemler konular› iflliyor ve biraz
daha fazlas› var. Silindirik ve kutupsal koordinatlarda k›smi diferansiyel denklemler, Fourier in-

TÜBA Aç›k Ders
Malzemeleri
TÜBA, baz› telif ve çeviri matematik ders
notlar›n› internet sitesinden herkesin kullan›m›na sundu: http://www .acikders.org.tr/
Sunulan aç›k dersler flunlar:
Ali Nesin, Aksiyomatik Kümeler Kuram›
(dönem 1)
Ali Nesin, Aksiyomatik Kümeler Kuram›
(dönem 2)
Michael Artin, Cebir I, Sonbahar 2007 MIT
ders notlar›. Çeviren Muhammed Uluda¤.
Michael Artin, Cebir II, Bahar 2008 MIT
ders notlar›. Çeviren Feza Arslan.
Gilbert Strang, Do¤rusal Cebir, Bahar 2005
MIT ders notlar›. Çevirenler: Y›lmaz Aky›ld›z,
‹rini Dimitriyadis, Mehmet Ünal.

Vera Mikyoung Hur, ‹leri Diferansiyel
Denklemler, Bahar 2009 MIT ders notlar›. Çevirenler: A¤ac›k Zafer ve Ayd›n Tiryaki.
Sigurdur Helgason, Kompleks De¤iflkenli
Fonksiyonlar, Güz 2008 MIT ders notlar›. Çevirenler: Yusuf Avc› ve Faruk Uçar.
Vera Mikyoung Hur, ‹leri Diferansiyel
Denklemler, Bahar 2009 MIT ders notlar›. Çevirenler: A¤ac›k Zafer ve Ayd›n Tiryaki.
Ali Nesin, Say›lar›n ‹nflas› (dönem 1).
Ali Nesin, Say›lar›n ‹nflas› (dönem 2).
Halil ‹brahim Karakafl, Soyut Cebire Girifl.
Timur Karaçay, Soyut Matematik.
Ali Nesin, Temel Analiz (dönem 1).
Ali Nesin, Temel Analiz (dönem 2).
Timur Karaçay, Topoloji.
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Yusuf Ünlü Hocam›z 65 Yafl›nda
Çukurova Üniversitesi’nin ve son y›llarda
Matematik Köyü’nün emektar ve sevilen hocas›
Yusuf Ünlü’nün 65 yafl›na basmas› vesilesiyle 1617 Haziran 2011’de Çukurova Üniversitesi’nde
Cebir ve Topoloji çal›fltay› yap›lacakt›r.
1969’da ‹stanbul Üniversitesi’nden lisans derecesini alan Ünlü, Kansas Üniversitesi’nde önce
yüksek lisans derecesini (1974), sonra da doktoras›n› (1976) alm›flt›r. Türkiye’ye dönünce önce
ODTÜ ve Bo¤aziçi üniversitelerinde ö¤retim görevlisi olarak görev ald›ktan sonra, halen çal›flmakta oldu¤u Çukurova Üniversitesi’ne geçmifltir. 1987’de profesör olan Ünlü’nün 6 kitab›, 8
yüksek lisans ve 8 doktora ö¤rencisi vard›r. Matematiksel ilgi alan› topolojiden cebire kadar çok
genifl bir alana yay›l›r.
Zengin bir program› olan çal›fltay›n konuflmac› listesi flöyledir: Alp Eden, Müge Kanuni,
Halil ‹brahim Karakafl, Mahmut Kuzucuo¤lu, fiahin Koçaki Ali Nesin, Turgut Önder, Müfit Sezer,
Tosun Terzio¤lu, Cem Tezer, Özgün Ünlü, Bilal
Vatansever, Ergun Yalç›n, Hamza Yeflilyurt.
Adres: http://math.cu.edu.tr/mats/index.asp

Üniversitelerimizi Tan›yal›m
♣ Manisa’da bulunan Celal Bayar Üniversitesi 1992 y›l›nda kurulmufl. Halen bünyesinde
yedi ö¤retim üyesi, iki ö¤retim görevlisi ve alt›
araflt›rma görevlisi bulunuyor. Celal Bayar Üniversitesi’nin web sayfas› www.bayar.edu.tr ve

♣ Kütahya’da bulunan Dumlup›nar Üniversitesi de 1992 y›l›nda kurulmufl. Çal›fl›r durumda
olan web sayfas›ndan anlad›¤›m kadar›yla ders
programlar› çal›flmalar› devam ediyor. Üniversitenin web adresi www.dpu.edu.tr. Bölümün e-

çal›fl›r durumda. Bölüm elemanlar›n›n MathSci.Net kapsam›na al›nm›fl yetmifli aflk›n araflt›rmas› bulunmaktad›r. Web sayfas›ndan ulaflabildi¤imiz bilgilere göre bölümde analiz konusunda
uzmanlaflm›fl matematikçi bulunmamaktad›r.

posta adresi matematik@dpu.edu.tr. Halen bölümde iki ö¤retim üyesi bulunmaktad›r. Dumlup›nar Üniversitesi’nin dünya s›ralamas›ndaki yeri
flimdilik 2034. MD ve NMK sayesinde yak›n gelecekte bu s›ralaman›n de¤iflece¤ini umuyoruz.
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