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• Prof. Dr. Do¤an Çoker’i, Prof. Dr. Murat Sertel’i ve Prof. Dr. Gündüz ‹keda’y› kaybettik, matematik dünyas›n›n baﬂ› sa¤olsun. Çoker, Sertel
ve ‹keda’yla ilgili yaz›lar›m›z› bu say›m›zda bulabilirsiniz. (sayfa 32-41)

sociation. 1871’de kurulan bu kuruluﬂun amac›
üniversite öncesi matemati¤in ö¤retilmesine ve
matematik ö¤retmenlerinin meslekiçi geliﬂimine
katk›da bulunmak. Bu amaç do¤rultusunda yedi
de¤iﬂik dergi ç›kar›yorlar. Bunlardan ö¤retmenlerimizin ilgisini çekebilecek baz›lar› ﬂunlar: Primary Mathematics, Mathematical Pie, Symmetry
Plus, Mathematics in Schools ve 1894’ten beri yay›mlanan The Mathematical Gazette. ‹lgilenenler
için Gazette’nin ODTÜ kütüphanesinde oldu¤unu
belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için bu kuruluﬂun www.m-a.org.uk adresindeki web sayfas› gezilebilir.

• Matematik dünyas› 25 Ekim
2002’de ünlü Frans›z matematikçi
René Thom’u kaybetti. 1972’de
yazd›¤› “Structural Stability and
Morphogenesis” adl› fonksiyonlar›n tekilliklerini konu alan kitab›nda dünyaya duyurdu¤u katastrof kuram›yla matematik dünyas› d›ﬂ›nda da ünlenen Thom’un bu
kuram› biyoloji, sosyoloji, hisse senetleri borsalar›nda buldu¤u uygulamalar›n yan›s›ra daha önce
öngörülemeyen do¤a olaylar›n›n tahminlerinde de
kullan›lmaya çal›ﬂ›ld›. Henri Cartan’›n doktora
ö¤rencisi olan Thom, buldu¤u Cobordizm kuram›yla 1958’de matematik ödüllerinin en sayg›n›
olarak kabul edilen Fields Ödülü’nü kazanm›ﬂt›r.
Sovyet matematikçileri Pontryagin ve Rokhlin’in
çal›ﬂmalar›na devam etmiﬂ ve n-boyutlu kompakt
bir çokkatl›n›n (manifold) n+1 boyutlu bir çokkatl›n›n s›n›r› olmas› için gerekli ve yeterli koﬂullar›
vermiﬂtir. Thom D‹E konu¤u olarak 90’l› y›llar›n
baﬂ›nda Ankara’ya da gelmiﬂtir.

• Wolf Ödülü’nü bu y›l Mikio Sato ve John Tate
kazand›lar. Konuyla ilgili yaz›m›z bu say›da yer
al›yor. (sayfa 71)
• Ülkemizin ilk uygulamal› matematik enstitüsü
ODTÜ’de aç›ld›. Bilimsel Hesaplama, Kriptoloji ve
Matematiksel Finans ve Sigorta Matemati¤i konular›nda lisansüstü e¤itim ve araﬂt›rma yapacak
enstitü hakk›nda daha fazla bilgi ODTÜ web sayfalar›ndan elde edilebilir.
• 1844’te Eugene Catalan taraf›ndan sorulan ve Catalan Sav› olarak
an›lan sorunun çözüldü¤ü duyuruldu geçen yaz. Soru, 8 ve 9 tamsay›lar› gibi, tamsay›lar›n kuvveti
olan ard›ﬂ›k tamsay›lar›n olup olmad›¤›yd›. ‹leri sürüldü¤ü gibi bu özelli¤e sahip tek
tamsay› çiftinin 8 ve 9 oldu¤u A¤ustos 2002’de Romanya as›ll› genç matematikçi Preda Mihailescu
(http://www-math.uni-paderborn.de/~preda/) taraf›ndan kan›tland›¤› duyuruldu. Kan›t›n yer ald›¤›
makale ﬂu s›ralarda Crelle Journal dergisinin hakemleri taraf›ndan denetleniyor.

• Geçti¤imiz y›l Cahit Arf’›n birçok etkinlikle an›ld›¤› bir y›l oldu.
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü (http://www.iyte.edu.tr/mathweb/index.html) ö¤rencileri Cahit Hoca için yaz›lan
bir oyunu sahneleyip birçok yerde oynarken, ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü
(www.math.bilgi.edu.tr) Cahit Hoca an›s›na her
y›l yenilenecek bir matematik yar›ﬂmas› düzenledi.
ODTÜ Matematik (www.math.metu.edu.tr) Toplulu¤u da Cahit Hoca’y› kaybetti¤imiz 27 Aral›k günü bir panelle ve Cahit Arf filmiyle onu and›lar.
‹kinci Cahit Arf Konuﬂmas› ODTÜ’de gerçekleﬂti ve
Collège de France’tan ünlü matematikçi Don Zagier “Taylor Coeff›cients of Modular Forms” adl›
konuﬂmas›n› verdi.

• Poincaré sorusunun kan›tland›¤› duyuruldu. Topoloji köﬂemizde bu konuda daha geniﬂ bilgi bulabilirsiniz. (sayfa 53)
• Londra Matematik Derne¤i’nin (LMS) popüler
matematik videolar› var. Ederi 10 dolar civar›nda olan bu videolar›n baz›lar› ﬂöyle: Codes, Simulating the World, Fractals - The New Geometry,
Tangent Circles, Patterns and Packing. Daha fazla bilgi LMS’nin www.lms.ac.uk adresinden al›nabilir.

• Özellikle matematik ö¤retmenlerimize tan›tmak
istedi¤imiz bir kuruluﬂ var: The Mathematical As* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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• Princeton ‹leri Araﬂt›rma Merkezi’nden (Institute of Advanced Studies) ünlü matematikçi Robert
Langlands (http://www.sunsit e . u b c . c a / D i g i t a l M a t h A r c h ive/Langlands/intro.html) Haziran’da ülkemizi ziyaret edecek. ‹stanbul’daki Feza
Gürsey Enstitüsü’nün konu¤u olacak olan Langlands konuﬂmalar›n› Türkçe yapacak. Langlands
Program› ad›yla an›lan program matemati¤in çeﬂitli yap›lar›n› birleﬂtirmek amac›n› taﬂ›yor. Daha da
somut olarak, bu program Galois Grup temsilleriyle otomorfik formlar aras›ndaki iliﬂkileri irdeliyor.
Langlands’›n 60’l› y›llarda ortaya sürdü¤ü bu programdaki her ilerleme matematik dünyas›nda önemli bir baﬂar› olarak addedilir. Baﬂlang›ç izleri Ga-

uss’un 1801’de kan›tlad›¤› bir teoreme kadar giden
Langlands Program›’na katk›lar› nedeniyle 2002 Fields Ödülü verilen Frans›z matematikçi Laurent
Lafforgue’un fonksiyon cisimlerinde kan›tlad›¤›
teorem bu program› bir ad›m daha ileri götürdü.
Foto¤rafta Langlands’›n 1967’de Türkiye vizesi
için sundu¤u vesikal›k foto¤raf görülüyor. ♠

Matematik Seminerleri
Ankara Ü. her çarﬂamba 15,30.
Bilkent Ü. her çarﬂamba 15,30.
Bo¤aziçi Ü. her çarﬂamba 14-15 (sonra çay kahve).
‹stanbul Bilgi Ü. (Kuﬂtepe) her cuma saat 13,30.
ODTÜ her perﬂembe 15,40.

Ödüller
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 ve 15
Nisan 2003 tarihine kadar yollay›n. Sordu¤umuz
sorular›n yan›tlar›n› biz de bilmeyebiliriz! Hatta yan›tlad›¤›n›z yada 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.

• Georges ‹frah, Rakamlar›n Evrensel Tarihi (4
cilt), Tübitak 1999.
• Malcolm E. Lines, Bir Say› Tut, Tübitak 2001.
• Ali Nesin, Önermeler Mant›¤›, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi 2001.
• Ali Nesin, Develerle Eﬂekler, ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi 2002.
• Sinan Sertöz, Matemati¤in Ayd›nl›k Dünyas›,
Tübitak 2002.
• Dennis Shasha, Bunu Ancak Dr. Ecco Çözer,
Tübitak 2001.
• Dennis Shasha, Dr. Ecco’nun ﬁaﬂ›rt›c› Serüvenleri, Tübitak 2001.
• Matematik Dünyas›, bir y›ll›k abonelik.

Ödüllerimizden Sadece Birkaç›:
• Michael Guillen, Dünyay› De¤iﬂtiren Beﬂ
Denklem, Tübitak 2002.
• G.H. Hardy, Bir Matematikçinin Savunmas›,
Tübitak 2001.

Korsanlar
dlar› 1, 2, 3, 4, 5 olan beﬂ ak›ll›
korsan 100 alt›n bulmuﬂlar. Bu
100 alt›n› korsanlar ﬂu yöntemle
paylaﬂacaklar. En küçük numaral› korsandan baﬂlayarak, her korsan s›ras›
geldi¤inde bir paylaﬂ›m önerecek. Öbür
korsanlar paylaﬂ›m› kabul edip etmediklerine dair oy
kullanacaklar. E¤er paylaﬂ›m oyçoklu¤uyla kabul
edilirse oyun bitecek. E¤er paylaﬂ›m kabul edilmezse
paylaﬂ›m› öneren korsan denize at›lacak ve paylaﬂ›m
önerme s›ras› bir sonraki korsana geçecek. Birinci korsan nas›l bir paylaﬂ›m önermelidir? ♠

A

4

