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♣ A¤ustos’ta yay›mlanan KHK ile Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) yap›s›nda bilim dünyas› taraf›ndan “siyasallaflma” olarak yorumlanan
bir dizi de¤iflikli¤e giden hükümet, KHK yetkisinin
bitmesine saatler kala
yeni bir KHK yay›mlad›.
Yay›mlanan
KHK ile, TÜBA üyelerinin atama yetkisini YÖK ve TÜBA
üyeleri ile üçte bir
oranda eflit flekilde
paylaflan Bakanlar
Kurulu, bu yetkisini TÜB‹TAK Bilim Kurulu’na
devretti. KHK ile Baflbakan’›n TÜBA Baflkan› atamas›ndaki yetkisi geniflletildi. Düzenlemeye “Akademi Baflkan›, asli üyeler içinden, Akademi Genel
Kurulu’nca belirlenecek 3 aday aras›ndan Baflbakan
taraf›ndan 3 y›l için atan›r” maddesi konuldu. Düzenleme ile Baflbakan’a resen TÜBA Baflkan› atama
yetkisi de verildi. KHK ile TÜBA Genel Kurulu’na
fleref üyelerinin de kat›lmas›na olanak sa¤lan›rken,
kanuna eklenen geçici madde ile 1 Ocak’tan sonra
boflalacak TÜBA üyeliklerine TÜB‹TAK Bilim Kurulu’nca atama yap›lmas›n›n önü aç›ld›.
♣ TÜBA’n›n 139 üyesinin yar›ya yak›n›, özerk
olmas› gereken bir akademinin bir kamu kuruluflu
statüsüne indirgenmesini
kabullenemeyerek istifa
etti. ‹stifa eden üyeler
ba¤›ms›z bir dernek kurdular. Derne¤in ad› Bilim Akademisi Derne¤i.
Kurucular› M. Ali Alpar
(Astrofizik, Sabanc› Ü.),
Cumhur Ertekin (T›p,
Ege Ü.), Ayfle Erzan (Fizik, ‹TÜ), Hamit Fiflek
M. Ali Alpar
(Psikoloji, Bo¤aziçi Ü.),
Naci Görür (Yer Bilimleri, ‹TÜ), Sami Gülgöz (Psikoloji, Koç Ü.), Metin Gürses (Fizik, Bilkent Ü.),
Rahmi Güven (Fizik, Bo¤aziçi Üniversitesi), Ahmet

Oral (Fizik, Sabanc› Ü.), fievket Pamuk (‹ktisat Tarihi, Bo¤aziçi Ü.), Önder Pekcan (Fizik, Kadir Has
Ü.), ‹lhan Tekeli (Planlama, ODTÜ), Tosun Terzio¤lu (Matematik, Sabanc› Ü.), Asl›han Tolun (Genetik, Bo¤aziçi Ü.), Ayhan Ulubelen (Farmakoloji,
‹stanbul Ü.), Yücel Y›lmaz (Yer Bilimleri, Kadir
Has Ü.), Ersin Yurtsever (Kimya, Koç Ü.)
♣ Avrupa Matematik Derne¤i EMS’nin ayl›k
bülteninde, Kürflat Aker, Arif Mardin ve Ali Nesin’in kaleme ald›klar› Feza Gürsey Enstitüsü’nün
kapanmas›yla ilgili üç sayfal›k bir yaz› yay›mland›:
http://www.emd-ph.org/journals/newsletter/pdf/
2011-12-82.pdf
♣ TMD Ankara fiubesi’nin ola¤an Genel Kurulu 24 Eylül’de ODTÜ’de yap›ld›. Yeni yönetim
Kurulu A. Zafer, O. Çelebi, U. Yüksel, O. Do¤ru
ve F. Güvenilir’den olufluyor. Toplant›da, Ankara’da her akademik y›l içinde toplum yarar›na en
az iki popüler konuflma düzenlenmesi, bir Etik Kurul kurulmas› teklifinin yan›s›ra, Matematik Derne¤i’nin üye ödentilerine zam yapmas› elefltirildi.
♣ 1948’de TMD’nin ilk üyelerinden biri olmufl
olan, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi, Cahit Arf’›n ö¤rencisi, ülkemizin ilk kad›n matematik profesörü Selma Soysal 87 yafl›nda,
8 Ekim 2011 günü hayata gözlerini yummufltur. Hukukçu ve
siyasetçi Mümtaz Soysal’›n ablas›yd›. Hepimizin bafl› sa¤olsun.
♣ Nobel kazanan
ender matematikçilerden Herbert A. Hauptman 94 yafl›nda öldü. Hauptman 1985
Nobel Kimya Ödülü’nü üniversite y›llar›ndan s›n›f arkadafl›
kimyac› Jerome Karle
ile paylaflm›flt›. 1950’

* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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içindeki 7777777777 say›s›n› buldu. Dizi
22.869.046.249’uncu hanede bafll›yor! Kanada
bunun için pi say›s›n› ilk 206.158.430.000’inci hanesine kadar hesaplad›. Makale Notices of the
American Mathematical Society dergisinin Kas›m
2011 say›s›nda yay›mlanacak.
♣ 2011 y›l› Arf Konferans› 24 Kas›m tarihinde
Oxford Üniversitesi’nden
Jonathan Pila taraf›ndan
verilecektir. Konuflma ismi
“Diophantine Geometry
via o-minimality”.
♣ 25’inci Kombinatoriksel Optimizasyon Toplant›s›, 26 - 28 Nisan 2012 tarihleri aras›nda Antalya’da yap›lacak. Toplant›n›n internet adresi:
www.eccoxxv.org. Bildirilerin en geç 1 fiubat 2012
tarihine kadar gönderilmesi gerekiyor.
♣ Ali Nesin’in Analiz I kitab›ndan sonra Analiz IV kitab› ç›kt›. Dört k›s›mdan oluflan kitap, topoloji konusunun en bafl›ndan bafllay›p Baire Kategori Teoremi, Stone-Weierstrass Teoremi, Arzelà ve
Ascoli teoremleri, Urysohn
Önsav› ve Tietze Geniflleme Teoremi’yle bitiyor. viii + 310 sayfa olan kitapta
135 flekil, 168 örnek ve
304 al›flt›rma yer al›yor ve
fiyat› 19 TL. II ve III’üncü ciltler yoldaym›fl.
www.nesinyayinevi.com
♣ De¤erli meslektafl›m›z Timur Karaçay’›n
benzer içerikli topoloji
ders notlar› TÜBA’n›n
Aç›k Ders Notlar› web
sayfas›nda ve ücretsiz:
www.acikders.org.tr/
♣ Timur Karaçay’›n
son kitab› Seçkin Yay›nlaTimur Karaçay
r›’ndan ç›kt›. ‹smi: “‹slam
Ülkelerinde Bilimin Gerileyifli” ISBN : 978-97593317-3-3.
♣ Berlin’deki Humbolt, Frei ve Teknik Üniversitesi’nin birlikte açt›klar› Matematik Okulu doktora program›na bafllad›. E¤itim dili ingilizce olan
okul hakk›nda daha fazla bilgi http:// www.mathberlin.de/ adresinde bulunabilir.

de bulduklar› 15 y›l boyunca pek dikkati çekmemiflti ama bugün ilaç sanayiinde Hauptman ve Karle’nin bulduklar›n› dolayl› ya da dolays›z kullanmayan laboratuvar yoktur. 1960’larda sadece 15
atomdan oluflan bir antibiyotik molekülün yap›s›n›
anlamak için en az iki y›l çal›flmak gerekirdi. Oysa
bugün Hauptman ve Karle’nin çal›flmalar› sayesinde
50 atomluk moleküllerin yap›s› bir iki gün içinde
aç›kl›¤a kavuflur.
♣ UCLA (Kaliforniya
Üniversitesi, Los Angeles
Yerleflkesi)
uygulamal›
matematikçileri çetelerin
çal›flma biçimini inceleyerek, hangi suçu hangi çetenin iflleyebilece¤ini %80
do¤ru tahmin eden bir algoritma keflfettiler. Üstelik
algoritman›n ilk tahmini
%50 s›kl›kla do¤ru çeteyi
buldu. Makale Inverse
Alexey Stomakhin
Problems adl› dergide yay›mlanacak. Araflt›rman›n bafl›nda doktora ö¤rencisi Alexey Stomakhin var.
♣ Finans dünyas›n›n günümüzde büyük ölçüde fiktif oldu¤unu bilmeyen yok. Ama gün gelir gere¤inden fazla de¤erlenen bir sektörün ya da flirketin gerçek de¤eri anlafl›l›r, piyasa allak bullak olur,
dünya çap›nda kriz ç›kar. Örne¤in en son Amerikan emlak piyasas›n›n çökmesiyle böyle bir kriz
yaflanm›flt›. (Hani bizi te¤et geçen!) Robert Jarrow,
Younes Kchis ve Philip Protter’in SIAM’›n Journal
of Financial Mathematics dergisinin Ekim 2011 say›s›nda yay›mlad›klar› bir yaz›da aç›klad›klar› yöntemle iflte böyle sahte de¤er art›fllar›n› büyük bir
yüzdeyle tespit edebiliyor.
♣ Ünlü matematikçi Roger Penrose, ‹mparatorun Yeni Beyni (Emperor’s New Brain) adl› kitab›nda insanl›¤›n bileceklerinin limitini göstermek
için, çok büyük bir olas›l›kla pi say›s›n›n onluk tabanda aç›l›m›nda 10 tane
peflpefle 7’nin ne zaman
gelece¤ini hiçbir zaman bilemeyece¤imizi yazm›flt›.
Yasumasa Kanada
Sen misin bunu yazan!
Bundan sadece 8 y›l sonra Tokyo Üniversitesi’nden
Yasumasa Kanada bir bilgisayar yard›m›yla pi’nin
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vay’in hocas› ünlü cebirci Saunders Mac Lane. Mac
Lane’in iki hocas› var: Hermann Weyl ve Paul Bernays. Kümeler kuramc›s› Paul Bernays’in izini sürelim, san›r›m daha do¤ru olacak: Bernays’in hocas›
Landau. Landau’nun da iki hocas› var: Frobenius ve
Fuchs. Frobenius’tan iz sürelim: Betül hocam›z›n
geçmifli anlafl›lan biraz karmafl›k ki Frobenius’un da
iki hocas› var: Weierstrass ve Kummer. Weierstrass’›n hocas› Christoph Gudermann. Gudermann’›n hocas› Gauss! Birkaç kuflak devam edince
Leibniz ç›k›yor. Leibniz’in hocas› ise belli de¤il!
♣ TMD’n›n ba¤›fllarla tahsis etti¤i burslar bu
y›l flöyle da¤›t›ld›: Cahit Arf Bursu: Beniada Shabani (Bo¤aziçi Ü.) Gündüz ‹keda Bursu: Döndü Da¤c› (Süleyman Demirel Ü.) Naz›m Terzio¤lu Bursu:
Enise Kaya (Dicle Ü.) Burslu ö¤rencilerimize baflar›lar dileriz.
♣ Fizik mühendisleri Yüksel ve Berksan Atakan çifti Matematik Dünyas› dergisini 100 okula
abone ettirecek bir ba¤›flta
bulundular. Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u yöremizi kapsayan bu ba¤›fltan
yararlanacak gençler ad›na Atakan çiftine çok teflekkür ederiz.
♣
http://e-booksdirectory.com/mathematics.phd adl› adreste 957 tane ücretsiz matematik
kitab› bulunmaktad›r. Gördü¤üm kadar›yla her
konuda kitap var ama maalesef ‹ngilizce.

♣ 2011 y›l› Masatoshi Gündüz ‹keda Araflt›rma Ödülü’ne baflvurmak isteyenler yay›nlar› ve yaflam öyküleriyle Matematik Vakf›’na baflvurabilirler. Adres: ODTÜ Matematik Bölümü, 06800.
Baflvuru yapanlar 45 yafl›n› geçmemifl olmal›.
♣ 2012 y›l›nda Nesin Matematik Köyü’nde
her zaman aç›lan derslerin yan›s›ra lisansüstü birinci s›n›flar›n temel dersleri
niteli¤inde olan Cebir, Gerçel Analiz,
Karmafl›k Analiz, Geometri ve Topoloji derslerinin aç›lmas› kararlaflt›r›ld›.
TMD eflgüdümünde yap›lacak derslerin içerikleri
ve kurallar daha sonra duyurulacakt›r.
♣ Aratatil’de Matematik Köyü’nde 23 Ocak 12 fiubat aras›nda üç matematik ve bir felsefe çal›fltay› yap›lacak. Lise ö¤rencisinden lisansüstü ö¤rencisine kadar her seviyeyi kapsayacak olan programlar›n ayr›nt›lar› için www.matematikkoyu.org
adresine giriniz.
♣ Amerikan Matematik Derne¤i (AMS), planetimizi ekolojik bir felaketten kurtarmakla ilgili
matematiksel e¤itime ve araflt›rmaya fon ay›rm›fl.
‹lgilenenler http://sustainabilityscience.org/content.html?contentid=3002 adresinden gerekli bilgileri alabilirler.
♣ Matematik dünyas›nda kimin hangi hocan›n
ö¤rencisi oldu¤unu görmek için http://www.genealogy.ams.org/ adresine girebilirsiniz. (Bkz. afla¤›daki resim) Örne¤in TMD baflkan›m›z Betül Tanbay’›n doktora hocas› ünlü mant›kç› Solovay. Solo-
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