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K›sa K›sa...
ﬁafak Alpay* / safak@metu.edu.tr
♦ De¤erli hocalar›m›z Mahmud Hayfavi’yi ve
Hayri Körezlio¤lu’nu kaybettik. Hepimizin baﬂ›
sa¤olsun. (Bkz. sayfa 63-76)
♦ TÜB‹TAK’›n yay›mlad›¤› ve Ayd›n Aytuna’n›n editörlü¤ünü yapt›¤› “The Turkish Journal
of Mathematics” bu y›l›n sonuna do¤ru Science Citation
Index Expanded (SCIE) listesine al›nacak, yani bundan
böyle dünyan›n sayg›de¤er
matematik dergileri aras›nda
yer alacak. Tüm eme¤i geçenlere Türk matemati¤i ad›na
teﬂekkür ederiz. Derginin internet sitesi: http://journals.tubitak.gov.tr/math

simlerdeki sonsuz tekrarlar›yla ünlü. 1956’da yapt›¤› “Paint galery” adl› eserinde bir
resme bakan adam resimde
gördü¤ü binalar›n yan›s›ra,
içinde bulundu¤u binay› da
görmektedir ve resmin ortas›nda boﬂ bir alan vard›r. Bu
Hendrik Lenstra
konuﬂmada “Droste Effect”
ad› ile an›lan sonsuz tekrarlar›n matematiksel içeri¤i ve boﬂ b›rak›lan yerde ne olmas› gerekti¤ini ö¤-

♦ XX. Ulusal Matematik Sempozyumu 3-6 Eylül tarihleri aras›nda Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde yap›ld›. 120’ye yak›n
sunumun yap›ld›¤› sempozyumun ça¤r›l› konuﬂmac›lar›
Mustafa Korkmaz (ODTÜ) ve
Cem Yalç›n Y›ld›r›m (Bo¤aziçi Üniversitesi) idi. At›l›m Üniversitesi’nden Hüseyin ﬁirin
Hüseyin bir dizi konuﬂma veYalç›n Y›ld›r›m
rirken, Anadolu Üniversitesi’nden ﬁahin Koçak “Periyodik Olmayan Ortaça¤ ‹slam Bezemeleri” adl› genel bir
konuﬂma verdi. Matematik
Sempozyumu’nun “Genç Konuﬂmac›lar›” ise Gülçin Muslu, Ali Devin Sezer (ODTÜ) ve
Mustafa Korkmaz
Sinan Ünver (KOÇ) idiler.

rendik. 27 Eylül’de Prof. Lenstra “Algorithms for
ordered Fields” adl› bir konuﬂma daha verdi.
♦ 2007 y›l› Koebe fonksiyonunun 100’üncü
yaﬂgünü. Bu fonksiyon her z kompleks de¤iﬂkeni
için ƒ(z) = z/(1z)2 olarak tan›mlan›yor. Koebe
Fonksiyonu (maalesef Nazi sempatizan› ve ›rkç›
olan) Bieberbach (1886-1982) taraf›ndan 1916’da
ortaya at›lan ve Bieberbach Tahmini olarak an›lan
soruyla ilgili. Soru da ﬂu: Kompleks de¤erli, birim
daire üstünde tan›ml› ve birebir bir
m(z) = z + a2z2 + a3z3 + ... + anzn + ...
fonksiyonu ele alal›m. Bieberbach Tahmini her n t
2 için ~an~ d n eﬂitsizli¤ini ileri sürüyordu. Koebe
fonksiyonu için ise, her n t 2 için ~an~ = n eﬂitli¤i
geçerlidir, yani Koebe fonksiyonu Bieberbach tahminini zorlayan en uç örnekti. n = 2 için soru Bieberbach taraf›ndan kan›tlanm›ﬂt›. n = 3, 4, 5, 6

♦ VII Arf Konferans› 26 Eylül tarihinde ODTÜ’de yap›ld›. Bu y›lki Arf Konuﬂmas› “M. C. Escher ve Droste Effect” ad›n› taﬂ›yordu ve Leiden
Üniversitesi ö¤retim üyelerinden ve algoritmik say›lar kuram›n›n önde gelen isimlerinden Prof. Dr.
H. Lenstra taraf›ndan verildi. Escher (1898-1972)
y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ Hollandal› bir grafik sanatç›s›. Eserlerinin matematiksel içeri¤i ve bu re* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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♦ Ali Nesin taraf›ndan ﬁirince’de düzenlenen
yazokullar›n› destekledi¤imi ifade etmek isterim.
Ülkemizde lisansüstü yazokullar› daha önce de düzenlendi. ‹lkinin 1979’da ODTÜ düzenlendi¤ini
an›ms›yorum. 1981’e kadar devam eden yazokullar› bir ara ‹ntepe-Çanakkale’ye taﬂ›nmak zorunda
kald›. Daha sonra yazokullar›na Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde devam edildi Bu yazokullar›ndan
çok de¤erli meslektaﬂlar›m›z yetiﬂti. Örne¤in, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Serpil Pehlivan,
ﬂu anda Bilkent’te olan Turgay Hakk› Kaptano¤lu,
100. Y›l Üniversitesi’nden Ekrem Savaﬂ hemen akl›ma gelen yazokulu ö¤rencilerimizden. Ekrem Savaﬂ ﬂu anda ülkemiz matematikçileri aras›nda 129
bas›l› makalesiyle en fazla makale yazan meslektaﬂ›m›z. Erciyes Üniversitesi’nden Hüseyin Bor da
ayn› say›da makaleyle rekoru ellerinde bulunduruyor. Daha da ilginci her iki matematikçinin de toplanabilirlik konusunda çal›ﬂmalar›.

için soru birbirinden de¤iﬂik yöntemlerle çözüldü,
ama genel hali uzun süre matematikçileri u¤raﬂt›rd› ve nihayet 1984’te Louis de Branges (1932 - ) taraf›ndan olumlu olarak çözüldü ve o zamandan bu
yana da da Branges Teoremi olarak an›l›r oldu. De
Branges bu sorudan daha kuvvetli olan Milin
Sav›’n› (1971) çözdü.
Milin Sav›, Robertson
sav›n› (1936), bu sav ise
yine 1970’te Robertson
taraf›ndan ileri sürülen
Robertson II sav›n›
(1970), bu sav da
1943’te ortaya at›lan
Rogosinki sav›n›, sonuncusu ise Bieberbach
Louis de Branges
sav›n› çözüyordu. Branges, Milin sav›n› çözerek konuyla ilgili, bahsettiklerimin d›ﬂ›nda kalan Asimptot Sav› (1958) ve Littlewood Sav›n› da (1925) dahil olmak üzere tüm 7
aç›k soruyu birden çözmüﬂ oldu.

♦ Geçti¤imiz yaz kaybetti¤imiz Arif Kaya ve
Hayri Körezlio¤lu’nun vefatlar›n› duyururken geride b›rakt›klar› eserlerinden de bahsetmiﬂtik. Baﬂvurdu¤umuz MathSciNet sitesi sadece makaleleri
al›yor. Halbuki Arif Hoca’n›n, Ege Üniversitesi
Yay›nlar› aras›nda yer alan ve 1988’de bas›lan Say›lar Kuram›na Giriﬂ (Ege Üniv. yay›n no: 112),
Schaum yard›mc› kitaplar› aras›nda yer alan ve
1987’de bas›lan Analitik Geometri (Ege Üniv. ya-

♦ Amerikan Metamatikçiler Derne¤i’nin ç›kard›¤› dergilerden olan “Bulletin of the American
Mathematical Society” adl› derginin ilk 100 y›l›nda (1891-1991) ç›kan say›lar› dijital ortamda, ücretsiz olarak internette.

Ödüllerimiz
Dergide birçok soruyla karﬂ›laﬂacaks›n›z. Bu sorular aç›k aç›k sorulmam›ﬂ ya da iyi ifade edilmemiﬂ
olabilirler. Yan›tlar›n›z›, bulduklar›n›z›, yazar›
belliyse yazar›n adresine, yoksa dergi adresine 15
Ocak 2008 tarihine kadar yollay›n. Sordu¤umuz
baz› sorular›n yan›tlar›n› biz de bilmeyebiliriz! Yan›tlad›¤›n›z ya da yan›tlayamad›¤›n›z akl›n›za gelen sorular›n›z› da bize yollay›n. En güzel yan›tlara (sorulara da!) ödül olarak kitap verece¤iz.

Alfred S. Posamentier, Matematik Büyücüsü,
Güncel Yay›nc›l›k, Türkçesi: Bar›ﬂ Akal›n –
Bilge ﬁipal.

Ödül Kazananlar
◆ Refail Alizade’nin Sorular›n› Yan›tlayanlardan: Elyar Gulamhüseynli (Lenkeran Özel
Türk L., Azerbaycan), Fehmi Emre Kadan
(‹zm. Fen L.), Hasan Denker (Bilkent, Ank.),
‹lgar Ramazanl› (Özel Türk L., Bakü Azerbaycan), Mustafa Dönmez (Turgutlu Halil Kale
Fen L.) ve Yaﬂar Dönmez (Bornova, ‹zm.).
◆ Asl› Nesin’in Sorular›n› Yan›tlayanlardan:
Onur Orhan, Emre Demirkaya, Necah Büyükdura, Rabia Aktaﬂ, Ali Birol Toygar, Kemal
Aygün, Hakan Tongal, Yusuf Fuat ve Mehmet
ve Necla Alt›ok.

Ödüllerimizin Baz›lar›
◆ A. Fripp, J. Fripp, M. Fripp, Tam Zamanl›
Matematik, Bileﬂim Yay›nevi, Çeviren: Esra
Eskinat, 2006.
◆ Alfred S. Posamentier – Ingmar Lehmann,
Pi’nin Biyografisi, Güncel Yay›nc›l›k, Türkçesi:
Handan E¤lence, 2005.
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y›n no: 116) ve Ruel Churchill’in Complex Variables and Applications adl› eserinin tercümesi olan
Karmaﬂ›k De¤iﬂkenler ve Uygulamalar kitab› var.
MEB yay›nlar› aras›nda bas›lan son kitab›n bas›m
y›l› 1977.
Hayri Hoca’n›n da Azize Hayfavi ile birlikte
haz›rlad›¤› ve ODTÜ yay›nlar› aras›nda ç›kan
“Probability” adl› bir eseri bulunmaktad›r.

‹nternet

♦ Özellikle az geliﬂmiﬂ ülkelerde matematikçileri yöneten kiﬂilerin dergi de¤erlendirmelerinde
kafas› kar›ﬂm›ﬂ anlaﬂ›lan. ISI ﬂirketinin dergi de¤erlendirme ölçütlerinden impact factor/etki faktörünün ne olup olmad›¤› konusunda IMU, John
Ewing, Peter Taylor, Robert Adler’den oluﬂan bir
araﬂt›rma komisyonu kurdu. Yap›lan ça¤r›ya uyarak Bülent Karasözen önderli¤inde Turgut Önder,
ﬁafak Alpay, Ersan Aky›ld›z ve Zafer Nurlu’dan
oluﬂan bir grup ODTÜ ve TÜB‹TAK uygulamalar›
konusunda IMU taraf›ndan kurulan komisyona
yazarak ülkemizdeki uygulamalar› dile getirdi.

Gençlerimizin Baﬂar›s›
24 Nisan - 2 May›s tarihleri aras›nda Rodos’ta düzenlenen 24’üncü Balkan Matematik
Olimpiyatlar›’nda ülkemizi Cafer Tayyar Y›ld›r›m, S. Emre Kurt, Burak Sa¤lam, Melih Üçer ve
Semih Yavuz temsil etti. Y›ld›r›m alt›n, Kurt,
Üçer, Yavuz ve Uzluer bronz madalya ald›.
Ayr›ca, 25 - 30 Haziran aras›nda Bulgaristan’da yap›lan 11’inci Genç Balkan Matematik
Olimpiyatlar›’nda ülkemizi Mustafa Çoko¤lu, Ali
ﬁengül, Fatih Atal›, Elif Güner, M. Gündo¤an ve
Polat Polatkan temsil etti. Çoko¤lu ve Gündo¤an
alt›n madalya al›rken Atal›, Güner ve Polatkan
gümüﬂ, ﬁengül ise bronz madalya ald›lar.
Baﬂar›lar›m›z bu kadarla da bitmedi. 19 - 31
Temmuz tarihlerinde Hanoi’de düzenlenen
48’inci Uluslararas› Matematik Olimpiyat›’nda
ülkemizi Cafer Tayyar Y›ld›r›m, Melih Üçer, Süreyya Emre Kurt, Burak Sa¤lam ve Tu¤ba Uzluer temsil etti. Y›ld›r›m gene alt›n, Üçer ve Kurt
gümüﬂ, Sa¤lam ve Yavuz bronz madalya al›rken,
Uzluer mansiyon ödülü ald›.
Her üç yar›ﬂmada da ülkemizi temsil eden ve
ödül kazanan genç arkadaﬂlar›m›z› MD olarak
kutlar, kendilerine parlak bir gelecek dileriz.

Internet Sitemiz
www.matematikdunyasi.org
Yenilendi...
‹nternet sitemiz Bo¤aziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümü yüksek lisans ö¤rencisi ‹smail Ar›
taraf›ndan yenilendi.
Muhteﬂem oldu. Hiç bu kadar güzel internet
sitesi görmemiﬂtik!
Tuttu¤un alt›n olsun, ellerin dert görmesin
‹smail. Çok teﬂekkürler...
2003 öncesinin MD’lerinin yaz›lar› da art›k
internet sitemizde.
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Konferanslar, Toplant›lar, Sempozyumlar
♦ Matematikçiler Derne¤i 29 Kas›m ile 1 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda 6. Ulusal Matematik
Sempozyumu’nu düzenliyor. Bildiri kabulünün son
tarihi 20 Ekim. Matematikçiler Derne¤i ayr›ca bir
de öykü yar›ﬂmas› düzenliyor. www.matder.org.tr
ya da www.matematik.org.tr
♦ ‹lki 8-10 ﬁubat 2007 tarihlerinde ODTÜ’de
yap›lan Diferansiyel Denklemler ve Uygulamalar›
çal›ﬂtay›n›n ikincisi 8-10 Nisan tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi’nde yap›lacak. Daha fazla
bilgi çal›ﬂtay›n http://matematik.pamukkale.edu.tr/dea_2008/dea_files/slide0001.html adresli web sayfas›ndan al›nabilir.
♦ 14-17 May›s 2008 tarihleri aras›nda Koç
Üniversitesi’nde “Hybrid Systems: Modelling, Simulation and Optimization” adl› bir çal›ﬂtay düzenlenecektir. http://portal.ku.edu.tr/~systemslab/hs/
♦ Geleneksel X. Antalya Cebir Günleri 28
May›s - 1 Haziran aras›nda yap›lacakt›r:
www.math.metu.edu.tr/~antalya/
♦ Gene geleneksel XV. Gökova Topoloji ve
Geometri Konferans› May›s sonu ve Haziran baﬂ›nda yap›lacakt›r: http://gokovagt.org/

♦ 2008 TMD Yazokulu 16
Haziran - 21 Eylül tarihleri
aras›nda ﬁirince’de Matematik Köyü’nde gerçekleﬂtirilecektir.
♦ Uluslararas› Halkalar
ve Modüller Konferans› 1822 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda Hacettepe Üniversitesi’nin Beytepe Kampüsü’nde yap›lacak. Makale sunmak için son tarih 1
May›s 2008. http://www.algebra2008.hacettepe.edu.tr
♦ ODTÜ’nun Uygulamal› Matematik Enstitüsü’nde haftada birkaç konuﬂma oldu¤u oluyor.
www.iam.metu.edu.tr
♦ Fatih Üniversitesi’nde her pazar günü saat
14-17 aras› Allabaren Ashyralyev’in düzenledi¤i
Nümerik Fonksiyonel Analiz çal›ﬂtay› oluyor. Bilgi için aashyr@fatih.edu.tr
♦ ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’nde her cuma günü saat 14.00-16.00 aras› seminerler oluyor. Bilgi için 0212 331 54 46.

Üniversitelerimizi Tan›yal›m
MD okurlar› gençlerin matematik okumak isteyeceklerini düﬂünerek ülkemizdeki matematik
bölümleri hakk›nda onlar› bilgilendirmeyi de düﬂünüyoruz. Kuﬂkusuz oldukça zorlu olan ve zaman
isteyen
akademik bir
de¤erlendirme
yerine sizlere
seçiminizde
yard›mc› olacak öz bilgiler
verece¤iz. Bu
Trakya Üniversitesi
iﬂe ülkemizin
en bat›s›ndaki Trakya Üniversitesi’nden baﬂl›yal›m. Trakya Üniversitesi 1982 y›l›nda kurulmuﬂ
çeyrek as›rl›k bir üniversite. Matematik Bölümü’nün yedi ö¤retim üyesi bulunmakta. Bu ö¤retim üyeleri matemati¤in cebir ve say›lar kuram›,
analiz ve fonksiyonlar kuram› ve uygulamal› ma-

tematik alanlar›nda araﬂt›rma yap›yorlar. Bu bölüm ö¤retim üyelerinin bügün itibar›yla yay›nlanm›ﬂ toplam 55 makalesi bulunmaktad›r.
Sizlere tan›tmak istedi¤imiz di¤er bölüm K›r›kkale Üniversitesi
Matematik Bölümü. 1992’de
kurulan K›r›kkale Üniversitesi
1993-94 e¤itim
y›l›nda ö¤renci
almaya baﬂlaK›r›kkale Üniversitesi
m›ﬂ. Bu bölümümüzde sekiz ö¤retim üyesi bulunmakta. MathSciNet kay›tlar›na göre bu bölümdeki araﬂt›rmac›lar
bügüne kadar toplam 70 makale üretmiﬂler.
K›sak›sa’y› kaleme al›rken girmeye çal›ﬂt›¤›m
her iki üniversiteye ait web sitesi de çal›ﬂ›r durumda de¤ildi.
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