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ICM 2006 toplant›s›ndan sonra Sinan Sertöz
konferansla ilgili izlenimlerini MD’de çok güzel bir
dille anlatm›ﬂt› [MD-2006-II]. Onun kadar edebi
bir üslupla yazamamama ra¤men ben de Zürich izlenimlerimi MD okurlar›yla paylaﬂmak isterim.
ICM (International Congress of Mathematicians) konferanslar›yla bu konferanslar›n aras›ndaki
fark, bu konferanslar›n matemati¤in uygulamalar›n› ön plana ç›karmas›d›r.
ICM 2006’da Fields madalyal› matematikçi
Leonart Carleson uygulamal› matematikle soyut
matemati¤in örgütlenme ve konferans düzenleme
düzeyinde bir kopuﬂtan söz etmiﬂti. Ne demek istedi¤ini ICIAM 2007’de daha iyi anlad›m. ‹zlenimlerimi anlatt›¤›m bu yaz›da öznelli¤imin ba¤›ﬂlanaca¤›n› umarak nesnel olma kayg›s› taﬂ›mayaca¤›m.
Konferansta karﬂ›laﬂt›¤›m bir arkadaﬂ›m, Edriss Titi, neden bu konferansa Türkiye’den kurumsal olarak kat›lmad›¤›m›z› sordu. Otel fiyatlar›n›n
pahal› olmas› ona böylesi bir konferans›n ‹stanbul’da çok daha uygun koﬂullarda yap›labilece¤ini
düﬂündürtmüﬂtü.

ICIAM Nedir?
ICIAM, International Congress on Industrial and Applied Mathematics’in ilk harflerinden
oluﬂuyor, yani Uluslararas› Endüstriyel ve Uygulamal› Matematik Kongresi.
ABD’den SIAM, Almanya’dan GAMM,
Çin’den CSCM ve CSIAM, ‹ngiltere’den IMA,
Avustralya’dan ANZIAM, Kanada’dan CAIMS,
Avrupa’dan ECMI ve ESMTB, Hindistan’dan
ISIAM, Japonya’dan JSIAM, Kore’den KSIAM,
Norveç’ten NORTIM, Brezilya’dan SBMAC, ‹spanya’dan SEMA, Italya’dan SIMAI, Fransa’dan
SMAI, Vietnam’dan VSAM adl› kuruluﬂlar›n ortak bir ﬂemsiye alt›nda 4 y›lda bir düzenledikleri
bir faaliyet. Türkiye’de benzer bir kurum yok ne
yaz›k ki. Bu y›l Zürih’te alt›nc›s› gerçekleﬂti.
2011’de yap›lacak olan yedincisine ise Kanada’n›n Endüstriyel ve Uygulamal› Matematik
Derne¤i CAIMS evsahipli¤i yapacak.
ICIAM her y›l beﬂ de¤iﬂik ödül verir.
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Türkiye’den kat›lanlar aras›nda Albert Erkip,
Saadet ve Hüsnü Erbay, Nilay Duruk ve Bülent
Karasözen de vard›. (Türkiye’deki üniversitelerden, kat›l›mc› listesinden tarayabildi¤im kadar›yla
12 kiﬂi kat›lm›ﬂt›.) Daha ﬂaﬂ›rt›c› bir nokta ise yurtd›ﬂ›nda doktora ya da doktora sonras› çal›ﬂmalar
yapan Türk matematikçilerin çoklu¤uydu, özelikle
Almanya’dan. Ben kat›l›mc› listesi içinde toplam
26 Türk matematikçinin ismini ç›karabildim.
Madrid’de oldu¤u gibi ne yaz›k ki Zürih’te de
ça¤r›l› konuﬂma veren Türk matematikçi yoktu.
Ama NYU Courant Enstitüsü’nde çal›ﬂan Robert
Kohn konuﬂmas› s›ras›nda Mete Soner’den o kadar söz etti ki konuﬂmas›n› izleyen benim gibi Türk
matematikçilerinin koltuklar›n› kabartt›. ‹lgilenenler http://www.math.nyu.edu/faculty/kohn/ adresinden bu konuﬂman›n saydamlar›na ulaﬂabilirler.
Konferansa damgas›n› Alman matematikçilerin ve GAMM’›n vurdu¤unu söylemek abart›l› olmaz san›r›m.
ABD’de üç büyük kurum alt›nda örgütlenebiliyor matematikçiler: MAA, AMS ve SIAM.
Son y›llarda AMS ve MAA ayn› çat› alt›nda büyük organizasyonlara imza atabiliyorlarsa da uygulamal› matematik birli¤i olan SIAM bildi¤im
kadar›yla bu çat› alt›na kabul edilmiﬂ ya da girebilmiﬂ de¤il.

Leonart Carleson’un gözleminin ne kadar yerinde oldu¤unu ICIAM da daha iyi anlad›m. Yukarda belirtmeye çal›ﬂt›¤›m gibi, matematikle endüstrinin iﬂbirli¤ine önem veren ülkeler, do¤al olarak bu konularda çal›ﬂanlar› bir araya getiren örgütlenmelere de önem veriyorlar.
Konferans›n ana konular›n› burada saymak zor.
Ama Endüstri Günleri ad› alt›nda düzenlenen faaliyetlerdeki konular› s›ralamak istiyorum: Hesaplamal› Elektromanyetik, Trafik Simülasyonu, Telekomünikasyon Altyap›s›n›n Optimizasyonu, Uçak
Modellemesinin Nümerik Optimizasyonu, ‹laç Tasarlama, Finansal ve Enerji Sektörlerinde Risk Analizi, Yiyeceklerinin ‹ﬂlenmesinin Simülasyonu.
Finans Matematikteki yeni geliﬂmeleri izleyebiliyordum ama moleküler biyoloji, genetik, ilaç sanayinin etkileﬂimi konular›nda bu kadar yol al›nm›ﬂ
olmas›ndan çok etkilendim. Biyomatematik alan›nda yap›lan çal›ﬂmalar›n tar›msal ve t›bbi uygulamalarla nas›l bir iﬂbirli¤i içinde geliﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› gözlemledim. Bu konuﬂmalar›n hiçbirine gidemedim, 27 ça¤r›l› konuﬂmac›n›n ve beni daha birincil olarak ilgilendiren konulardaki konuﬂmalar› bile izlemekte çok zorland›m, çünkü 62, evet yanl›ﬂ
okumuyorsunuz altm›ﬂiki paralel toplant› vard›.
Konferans›n ilk ça¤r›l› konuﬂmac›s› Texas
A&M Üniversitesinden Louis Caffarelli’ydi, kendi-
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sinin k›smi diferansiyel denklemlerde yaﬂayan en
büyük matematikçilerden biri oldu¤unu söylemek
hiç de abart›l› olmaz. Mete Soner’in davetlisi olarak
Louis Caffarelli ve eﬂi Irene Gambas Temmuz baﬂ›nda IMBM’de (‹stanbul Matematiksel Bilimler Merkezi) misafirimizdiler ve ikisi de çok güzel konuﬂmalar vermiﬂlerdi, dolay›s›yla baz›lar›m›z zaten konuﬂmas›n› daha önce izleme ﬂans›n› yakalam›ﬂt›, ikinci
kere dinlemenin iyi geldi¤ini itiraf etmeliyim. Caffarelli’nin aç›l›ﬂ konuﬂmas› daha sonra izledi¤im birçok konuﬂmada yank›land› ve an›ld›. K›smi diferansiyel denklemlerin uygulamal› matematikteki a¤›rl›¤›n› ve önemini bir kez daha sevinerek gördüm.
Hesaplamal› bilimlerin (bkz. gri kutucuk) örgütlenmesi ve e¤itimiyle ilgili panallere kat›ld›m ve
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, Almanya’da ve Kanada’da bu tür örgütlenmelerin karﬂ›laﬂt›klar› s›k›nt›lar› dinlemek beni matematikle endüstriyel uygulamalar aras›ndaki zor iliﬂkiyi bir kez daha sorgulamaya yöneltti. Konuﬂmac›lar›n hemen hepsinin hesaplamal› bilimleri henüz bilim olarak görmemelerine ve kendilerine ba¤›ms›z bir kimlik yak›ﬂt›ramad›klar›na ﬂaﬂ›rd›m do¤rusu.
18 A¤ustos 2007 tarihli Economist dergisinin
bilim ve teknoloji sayfas›nda okudu¤um “Gambling on tomorrow” (Yar›n üzerine kumar) yaz›s›nda dünyan›n ikliminin matematiksel modellemesinde ç›kan baz› zorluklardan ve yap›lan ç›kar›mlar›n güvenilirli¤inden bahsediliyordu; buradaki
zorluklar›n hesaplamal› bilimlerin temel zorluklar›ndan oldu¤unu san›yorum. Dünyaya bak›ﬂ›m›z›n
ve anlay›ﬂ›m›z›n gittikçe bilgisayarlar›n filtresinden
geçerek ve sadece onlar sayesinde kontrol alt›nda

tutulabilen modellerle ﬂekillendi¤i bir ortamda bu
yaklaﬂ›mlar›n da sorgulanmaya baﬂlanmas›n› sa¤l›kl› bir süreç olarak görmek laz›m.
Konferans aç›ld›¤›nda konferansa kay›t yapt›rm›ﬂ olanlar›n say›s›n›n 3000’i aﬂt›¤› söylendi bize.
En yo¤un olarak Almanya’dan kat›l›m›n oldu¤u
konferansa, san›r›m 600 kiﬂiden fazla, ikinci en yo¤un ilgi 500 kadar kat›l›mc›yla ABD’ydi. ﬁu anda
tam hat›rlamama ra¤men bu say›lar Madrid’teki
konferansa (ICM 2006) ayn› ülkelerden kat›lanlar›n say›s›ndan çok daha fazla. Bunun olas› bir aç›klamas› bu ülkelerde endüstriyle ortak çal›ﬂmalara
art›k çok daha fazla önem veriliyor olmas›d›r. Ay6 Temmuz 2007 itibar›yla
konferansa kat›lan delegelerin dökümü
(3087 kiﬂi)
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r›ca gözlemledi¤im bir baﬂka husus da ABD’den kat›l›mlar›n daha a¤›rl›kl› olarak güney eyaletlerinden
oldu¤uydu. Göreceli olarak Çin’den kat›l›m Madrid’e k›yasla çok daha azd›.
Ülkemizde matemati¤in endüstriyel uygulamalar›n›n vurguland›¤› bir dernek yok, bu da beni
esas bu yaz›ya baﬂlama nedenime getiriyor. Acaba
diyorum Türkiye’de de SIAM benzeri bir örgütlenme yararl› olabilir mi? Siz ne dersiniz? ♦

Hesaplamal› Bilimler
Hesaplamal› Bilimler (Computational Sciences) alan› henüz net bir tan›ma kavuﬂmuﬂ de¤il. Yo¤un hesaplama yap›lan fizik, kimya, biyoloji, iklimbilim, yerbilim, mühendislik vb. alanlar›n›n içinde
“hesaplamal› bilim” çal›ﬂanlar oldu¤u gibi, lisansüstü düzeyinde örgütlenmiﬂ Hesaplamal› Bilimler
programlar› da var. Örne¤in konferansa ev sahipli¤i yapan ETH’de biri daha çok mühendislik alanlar›nda di¤eri de temel bilimlerde iki de¤iﬂik Hesaplamal› Bilim Master diplomas› veriliyor.
Dünyay› anlamaya çal›ﬂ›rken çok karmaﬂ›k
matematiksel modellerin kullan›lmas› art›k s›radanlaﬂt›. ‹klimbilimcilerin ortaya att›¤› k›smi dife-

ransiyel denklem sistemleri bunun en güzel örneklerinden. Bu denklem sistemleri ancak bilgisayar
yard›m›yla ve say›sal olarak çözülebiliyor. Birçok
parametre ve de¤iﬂken içeren bu sistemlerin davran›ﬂ›n› bir kibrit kutusu üzerinde yap›lan hesapla (san›r›m bu örnek benim yaﬂ›m› da ortaya koyuyor!) anlamak mümkün de¤il. Karmaﬂ›k sistemlerle çal›ﬂ›rken yap›lan irili ufakl› bir sürü varsay›m›n sistemin bütününü nas›l etkiledi¤ini anlayabilmek gerçekten zor. Burada bilgisayarlar bazen bir kara kutu (black box) görevi görüyorlar ve
modelin sonuçlar›n›n sa¤l›kl› irdelenmesini zorlaﬂt›rabiliyorlar.
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