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TMD Yönetiminden Mektup Var!
Betül Tanbay* / tanbay@boun.edu.tr

S

lama ve postalama gibi ayak iflleri de dahil olmak
üzere, her alanda dergiye emek verdiler. Önce Akdeniz Üniversitesi’ndeki meslektafllar›m›z ve ard›ndan ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’ndekiler, takip eden befl sene boyunca derginin yay›n ve bas›m›n› fedakârl›kla üstlendiler. Tüm eme¤i geçenlere
hepimiz ad›na teflekkür etmek isterim.
Ali Nesin derginin editörlü¤ünü üstlensin diye
u¤raflanlardan›m. Kabul etti¤i ve 2003’ten bu yana
dergiyi geldi¤i yere getirdi¤i için ona da flükran
borçlu oldu¤umuzu düflünüyorum.
Hemen ekleyeyim ve üstüne basa basa söyleyeyim: Editörlük müracaatlar› her zaman aç›kt›r. Koflul son derece aç›k ve net: En az mevcut editör kadar baflar›l› olmak!
***
Bu uzun girizgâhtan sonra yaz›m›n as›l amac›na geleyim: Bu yaz›mda gerçeklefltirebilece¤imiz ya
da gerçeklefltiremeyece¤imiz fikir ve hayallerimizden bahsetmek istiyorum.

evgili Matematik Dünyas› okurlar›, sevgili Türk Matematik Derne¤i üyeleri,

MD sayfalar›nda çeflitli k›l›klarda on civar›nda
yaz› yazd›m. Kap›dan kovulup pencereden, pencereden kovulup bacadan girdim, ama her seferinde
bir yolunu bulup editörün âli matematik ve edebiyat duvarlar›n› aflabildim. ‹lk baflta Türkçemi
adam edebilece¤ini umdu, sonra s›k›ld›! Bakt›m
baflka çare yok, editörün bafl›na baflkan oldum...
Kolaysa yaz›m› flimdi reddetsin!
Ama telafllanmas›na mahal yok, derne¤imizin
MD ile ilgili temel yönetim anlay›fl›nda herhangi
bir de¤ifliklik söz konusu de¤il. Dergi, eskisi gibi
tamamen editörün ve yay›n kurulunun yetki ve sorumlulu¤u alt›ndad›r. Sadece, yeni Yönetim Kurulumuzdaki genç arkadafllar›n iste¤i üzerine derginin bir iki sayfas›n› bir kereli¤ine iflgâl edece¤im.
***
Biliyorum Cahit Arf’›n “koltu¤u” öyle hafife
al›nacak bir yer de¤il. Bu koltu¤a oturan ilk kad›n
olmakla da son derece gurur duyuyorum. Ama gene de yaz›ma ›srarla ciddi olmayan bir tonda bafll›yorum, çünkü Matematik Dünyas›, MD k›saltmas›n›n bile belirtti¤i üzere, matemati¤i ciddiye
al›p kendini ciddiye almadan baflar›ya ulaflm›fl bir
dergidir. Maalesef matemati¤e destek olmas› gereken merciler taraf›ndan epeyi kösteklendi. Oysa insanlar kendilerini çok ciddiye almadan ifllerini ciddiye alabilseler, ne matemati¤e ne Matematik Dünyas›’na bu kadar uzak kal›rlar!
***
MD bu sene 20 yafl›na giriyor. ‹lk say› fiubat
1991’de ç›kt›. Ilk editörü sevgili Cemal Koç’u geçen y›l kaybettik. Bir dönem ODTÜ’lü meslektafllar›m›z s›rayla say› say› editörlü¤ü üstlendiler. Ard›ndan fiafak Alpay ve Albert Erkip özveriyle üçer
sene dergi editörü oldular. Tüm ODTÜ’lüler, zarf-

Üyelerle ‹letiflim. Büyük bir ülkede küçük bir
dernek olmak iletiflimi zorlaflt›r›yor. Gönül tüm ülkedeki matematikçilere ulaflmak ister, aidat bahane! Baflkanl›ktan faydalan›p, dernek merkezine en
uzak yerlerden bafllayarak birkaç ziyaret yapmak
istiyorum. ‹lgilenen kurumlar lütfen haber versin,
bir sade kahve d›fl›nda masraf ç›karmam!
Yurtd›fl›yla ‹letiflim. Hükümet ve bürokrasi
Türkiye-AB iliflkileri konusunda kimin s›n›fta kald›¤›n› tart›fladursun, en az›ndan biz matematikçiler
AB’ye girdik! Derne¤imiz üç y›ld›r Avrupa Matematik Derne¤i’nin (European Mathematical Society, EMS) kurumsal üyesi. EMS’nin yeni yaratt›¤›
“Avrupa’da Matematik” web sitesinde Türkiye de,
Türkçe de, Türkiye’deki matematiksel faaliyetler
de yerini ald›. Göz at›n, gezinin ve eksiklerin tamamlanmas›, sitenin gelifltirilmesi için bize yaz›n!
Adresi http://www.mathematics-in-europe.eu

* Türk Matematik Derne¤i baflkan›. Bo¤aziçi Üniversitesi ö¤retim üyesi.
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Ulusal Sempozyumlar. Bu y›l 24’üncü Ulusal
Matematik Sempozyumu (UMS) düzenlenecek.
UMS, derne¤in en temel faaliyetlerinin bafl›nda.
Son y›llarda belli bir format içinde yap›lmas›, belli
bir düzeye ulaflmas› için çok insan emek verdi.
Sempozyumun her sene ülkenin baflka bir köflesinde gerçekleflmesine çal›fl›yoruz. Her y›l da aday
olan birkaç kurum oluyor. Kat›l›m ücretinde dernek üyelerine indirim uygulan›yor. UMS’nin akademik içeri¤iyle her y›l Yönetim kurulu taraf›ndan
oluflturulan Bilim Kurulu ilgileniyor. Hem sayg›nl›¤›n› ispatlam›fl matematikçilerimizi, hem de parlak gelecek vadeden genç araflt›rmac›lar›m›z› bir
araya getirmeye çal›fl›yoruz. Ayr›ca her kat›lan
yapt›klar›n› paylaflabilme imkân› buluyor. Davetli
konuflmac›lar›n yol ve konaklama masraflar›n›
TMD üstleniyor. Keflke her seferinde birkaç uluslararas› matematikçiyi de davet edebilsek.

cam›z ad›na. Befl y›l sonra ise derne¤imizin en
uzun süre baflkanl›¤›n› yapm›fl olan Nâz›m Terzio¤lu hocam›z ad›na bir burs daha yaratt›k. (Naz›m hocam›z 1976’ya kadar baflkan, ama baflkanl›¤a ne zaman bafllad›¤›n› bilmiyoruz. Bilen var
m›?) MD’nin gelir sa¤lamas›, iktisadi iflletme kurma mecburiyetini de birlikte getirince, bürokrasi
ve KDV hemen geliri kontrolüne ald›, ilk y›l rahat
rahat da¤›tt›¤›m›z burslar için her y›l para bulmak
yönetimin ciddi bir derdi oldu. Prensip olarak aidat gelirlerini bursa kullanmamaya karar vermifltik, birçok zaman pamuk eller cebe gitti. Ama iyi
kötü yedi y›ld›r, onlarca ö¤renciye ayda 250 TL
de olsa ciddi bir miktar burs da¤›tt›k. Bu dönem
hedefimiz bu 3 burs için önümüzdeki birkaç y›l›
garanti edecek sponsorlar bulmak. Her türlü öneriye aç›¤›z!
E¤itim. Üyelerimizin ciddi bir k›sm› bir üniversite matematik bölümünde çal›flsa da, dernek olarak önceli¤imiz doktora, yüksek lisans ve lisans olsa da, TMD’nin ülkede ilkö¤retim ve ortaö¤retim
seviyesinde ö¤retilen matematikle ilgili olmas› gerekti¤i herhalde tart›fl›lmaz. YÖK sonras› matematik ö¤retmeni yetifltirme politikalar›nda önceli¤in
bir türlü matematik olmamas›, kan›mca, ülkenin
bilim, insan ve hatta siyasetçi seviyesinde ölçmesi
belki zor ama hissedilir bir düflüfl sa¤lam›flt›r. Dernek topluma, “Matematik ö¤retmenleri fen fakültelerinde de¤il, e¤itim fakültelerinde yetiflir!” “Ö¤retmenlik bir formasyondur, alan ikincildir!” “Ö¤reteceklere biz ö¤retiriz! Bu amaçla gereken fakülteleri de biz açar›z!” “Matematikçi matematik ö¤retmeni yetifltirmeye ehil de¤ildir!” gibi de¤iflik biçimlerde tezahür eden zihniyetin yanl›fll›¤›n› anlatmal›. Anlatmal› ama nas›l?

Bölgesel Sempozyumlar. Bizim kuflak ilkokuldayken 67 vilayet, 7 bölge vard›. 01 Adana’dan 67
Zonguldak’a kadar s›rayla ve tersinden vilayet sayma oyununu pek severdim. Arada 80’in üstüne
ç›kt›k, alfabetik s›ra bozuldu, mertlik öldü! 7 bölge ise san›r›m hâlâ var. Y›lda bir kere yap›lan sempozyumlarda bir araya gelmenin bizlere yetmedi¤ini düflündü¤ümüzden Dernek Yönetimi olarak bir
günlük bölgesel sempozyumlar düzenlemek bir hayalimiz. UMS’nin kurumsallaflmas›yla oluflan bürokrasiden muaf ve baflka formatlarda birbirine
nispeten yak›n olan üniversitelerdeki meslektafllar›m›z›n rahat bir ortamda birbirlerini a¤›rlamas›,
araflt›rmalar›n› paylaflmas› güzel olmaz m›?
Karaköy Seminerleri. 10’uncu yafl›na girdi. Sabanc› Üniversitesi’nin flehrin tam merkezinde bizi
misafir etmesi büyük flans. Hiç olmazsa Istanbul’daki matematikçilerin buluflmas› için ideal. Ayl›k seminerlerde çok teknik olmayan popüler matematik konular› üzerine konuflmalar veriliyor. Konuflmac› listemiz: http://www.tmd.org.tr/?p=199. Bütçe olsa,
tüm ülkeden davetli konuflmac› ça¤›rmak isterdik.
Vermek istedi¤iniz bir konuflma varsa bize yaz›n.
Yönetim gereken bütçeyi bulmaya zorlans›n.

TMD Yazokullar›. Her yaz Matematik Köyü’nde lisansüstü matematik ö¤rencilerine yönelik
TMD Yazokulu düzenliyoruz. Türkiye’nin ve dünyan›n her yerinden onlarca matematikçi birer, ikifler ya da üçer haftal›k 20 kadar ders veriyor. Yazokullar›na kat›lan ö¤renci say›s› da her y›l art›yor.
Geçen yaz 3 hafta süren yazokuluna 42 lisansüstü
ö¤rencisi kat›ld›. Önümüzdeki yaz, yazokulu süresini 6 haftaya ç›kar›yoruz. Türkiye’nin her yerinden lisansüstü matematik ö¤rencilerini yazokulumuza bekliyoruz. TMD yazokullar›m›z›n kaç›r›lmaz bir f›rsat oldu¤unu düflünüyoruz.

Ö¤renci Burslar›. TMD, MD sayesinde birkaç
kuruflu bir arada görünce burs fikri ç›k›verdi ortaya. 2004 y›l›nda ilk baflkan›m›z Cahit Arf ad›na
bir burs ihdas ettik. Yan›nda da Gündüz ‹keda ho-
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ç›k›yor, “matematik” kelimesini aray›n, bulursan›z
lütfen haber verin. Ben bir kere de olsa Temel Bilimler tabirini buldum.
Dernek olarak BTYK üst düzey yöneticilerine
temel bilimlerde araflt›rmaya neden önem verilmesi gerekti¤ini anlatmal›y›z. Onur kurulumuzun
“gran proje” ismini takt›¤› bir giriflim. Henüz çok
yazacak bir geliflme yok.

Tabii bu arada meslektafllar›m›z› da yazokullar›m›zda ders vermeye davet ediyoruz. Ne kadar ö¤renci olursa olsun, sizin katk›lar›n›z olmadan bu
yazokullar›n› gerçeklefltiremeyiz.
Araflt›rma. TMD, matematikçilerin araflt›rma
deste¤i bulmalar› konusuyla epey u¤raflt›. Bunda
eski baflkan›m›z Tosun Terzio¤lu’nun TÜB‹TAK
baflkanl›¤› yapm›fl olmas›n›n önemli katk›s› oldu
elbette. Ama kurumsallaflma özürlü ülkemizde süreklilik zor. Son y›llarda veri sunumu konusunda
ilerleme göstermifl olan TÜB‹TAK’ta destek da¤›l›m tablolar›na bakarsak, TÜB‹TAK’›n matemati¤e deste¤inde kaydade¤er ilerlemeler görüyoruz.
Dernek yönetimi , TÜB‹TAK yönetimine, mevcut destek mekanizmalar›n›n matematik araflt›rmalar›n›n yap›s›na uymad›¤› ve mutlaka yeni mekanizmalar›n devreye sokularak matemati¤e uygun destek yaratma gereklili¤i konusunda epeyice
giriflimde bulundu. Taleplerimiz dikkate al›nd›, de¤erlendirildi ve geliflmeler sa¤land›. Matematik ‹flbirli¤i A¤› projeleri yarat›ld›. TÜB‹TAK yönetimi
Nüket Yetifl baflkanl›¤›nda ve ilgili üç bilim kurulu
üyesiyle, Ali Ülger baflkanl›¤›ndaki dernek yönetimini a¤›rlad›. Saatlerce yap›lanlar›, yap›lmayanlar›, yap›labilecekleri konufltuk.
Asl›nda Baflbakan›n Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nu (BTYK) göreve geldi¤inden beri son derece disiplinli bir flekilde alt› ayda bir toplamas›,
her seferinde baflkanl›k ederek verdi¤i önemi kendi
varl›¤›yla ve bakanlar›yla göstermesi Türkiye’de
bilimin geliflmesi için önemli bir f›rsat.
Sizce matematik bilime dahil olmamal› m›? 22
adet BTYK toplant› tutanaklar› internette hemen

‹nternet Sitemiz. Adresi www.tmd.org.tr. Bu
yaz›da bahsetti¤im konular d›fl›nda bir de ‹ngilizce
Türkçe matematik terimleri sözlü¤ümüz var. ‹htiyac›n›z oldu¤unda yararlanabilece¤iniz gibi, ‹ngilizce terimlerin Türkçe karfl›l›klar›n› önerebilirsiniz.
Bunun d›fl›nda internet sayfam›zda matematikçi veritaban›, matematiksel aktiviteler veritaban›
ve matematik ifl ilanlar› ve duyurular› da bulunmaktad›r. ‹nternet sitemizin daha kullan›fll› ve daha yararl› olmas› üyelere ba¤l›d›r elbette.
Sayd›klar›m›z› k›smen de olsa baflarman›n tek
yolu üyelerin derne¤i sahiplenmesi, fikir üretmesi,
elefltirmesi, katk›da bulunmas›, hiç olmazsa ayda
4-5 liray› derne¤e fazla görmemeleri.
Benden önceki baflkanlar›n pek bulamad›¤› bir
flans›m var. Yönetim kurulu toplant›lar›na sadece
tüzük icab› seçilen befl kifli de¤il, derne¤e katk›da
bulunmak isteyen pek çok genç matematikçi kat›l›yor, enerji getiriyor, yeni kan kat›yor. E¤er biraz
dinamizm ve yenilik getirebilirsek, bu baflar› gençler sayesinde olacak.
Bafl›ndan haber vereyim, ilk f›rsatta da tüm iflleri gençlere b›rakaca¤›z zaten!
Sevgi ve sayg›lar›mla. ♣

40 Y›ll›k TMD Üyelerimiz
Kurulufl: 11 May›s 1948
Kurulufl ad›: S›rfi ve Tatbiki Matematik Derne¤i
11.05.1948. Kurucu Üyeler:
Cahit Arf (‹Ü) 1910-1997
Lütfü Biran (‹Ü) 1908-1995
Hamit Dilgan (‹TÜ) ?-1976
Nüzhet Gökdo¤an (‹Ü) ?-2003
Ali R›za Özbek (‹TÜ) ?
Ferruh fiemin (‹Ü) ?-1985
Naz›m Terzio¤lu (‹Ü) ?-1976
Fahir Yeniçay (‹Ü) ?-1988
01.06.1948. Alt›ntafl Büke (‹Ü) 1923-2006
Suzan Kahramaner (‹Ü) 1913-2006
01.07.1948. Halil Yüksel (‹Ü) 1923-1990
As›m Özkan (ITÜ) 1922-2002
Selma Soysal (‹TÜ) 1924- (2009’da ayr›ld›.)
05.11.1948. fiükufe Yamantürk (‹TÜ)? (2000’de ayr›ld›.)

25.01.1949.
05.02.1949.
16.02.1949.
02.02.1950.
01.09.1959.
01.09.1969.

Metin Hotinli (IÜ) 1920Giacomo Saban (‹Ü) 1926Macit Büke (‹Ü) 1914-1985
Orhan Alisbah (AÜ) 1910-1989
Orhan ‹flçen (‹Ü) 1920-1995
Bediz Asral (‹Ü) 1931Özdem Çelik (‹Ü) 193501.09.1970. Haldun fiahinci (‹Ü) 1928-2000
Hülya fienkon (‹Ü) 1941-2008
Talat Tuncer (‹Ü) 1924-2008
Afet Kubilay Özok 1943Zerrin Göktürk (‹Ü) 1946Not: Kerim Erim, Feyyaz Gürsan, Mustafa ‹nan, Salih Murat
Uzdilek ve Ali Yar kurucular aras›nda olmalar›na ra¤men üye
olmam›fllar.
(Soru iflaretleriyle belirtilmifl olan eksik bilgilerimizi tamamlayabilirseniz seviniriz.)
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