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♣ Bilim ve siyaset yaﬂam›yla herkesin sayg›s›n›
kazanan Erdal ‹nönü’yü 31 Ekim 2007’de kaybettik. 1926’da do¤an Erdal
‹nönü, Kaliforniya Teknik
Enstitüsü Caltech’ten fizik
doktoras›n› alm›ﬂ ve matematiksel fizi¤e katk›lar›ndan dolay› ünlü Wigner
Ödülü’ne lay›k görülmüﬂtür. Baﬂar›l› bir akademik
ve yöneticilik kariyerden
sonra 1983’te politikaya
at›lm›ﬂ ve kendi iste¤iyle
Erdal ‹nönü
politikadan çekilmiﬂtir. Bu
mütevaz› ve parlak bilim adam›m›z›n eksikli¤ini
hep duyaca¤›z. Bkz. sayfa 40-57.
♣ Amerikan Matematikçiler Derne¤i’nin web
sayfas›nda yer alan habere göre Öklid’in “Elemanlar” adl› yap›t›n›n ilk alt› cildi 1607 tarihinde Çinceye cevrilmiﬂ.
♣ Matematikçiler Derne¤i’nin düzenledi¤i sergi
ve ﬂenliklerin alt›nc›s› 29 Kas›m - 1 Aral›k tarihleri
aras›nda Ankara’da düzenlendi. Bu y›lki etkinliklerin temas› “yaﬂayarak matematik”ti. Ali Nesin de
“Matematik Köyü”nün öyküsünü anlatt›.

dergileri var. Dergiyi kar›ﬂt›r›rken Turgut Özal’›n
bakanlar›ndan merhum Adnan Kahveci’nin Kabataﬂ Lisesi ö¤rencisiyken yazd›¤› “Indüksiyon” adl›
bir de makaleyi gördüm. Matematik Dünyas›’n›n
a¤abeyi say›lacak dergi hakk›nda bilgisi olanlar›n
bana yazmas›n› rica ediyorum.
♣ Washington Üniversitesi ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlanan matematik program› Sage ücretsiz
olarak hizmete sunuldu. Sage, cebir, analiz, say›lar
kuram›, kriptografi, grup teorisi, kombinatorik,
çizgeler kuram›, lineer cebir gibi birçok konuda hesap yapabiliyor ve piyasada yüksek fiyata sat›lan
MATLAB, Maple, Mathematica gibi programlara
rakip olabilecek düzeyde. Sage, Uluslararas› Ücretsiz Programlama yar›ﬂmas›nda bilimsel dalda birinci oldu (www.tropheesdulibre.org). Sage, www.sagemath.org adresinden indirilebilir.
♣ Dürer’in Melankoli adl› gravürünün bir kopyas› 22 Ekim 2007’de yand›. Neyse ki baﬂka kopyalar da mevcut. Melankoli’de birçok matematiksel
simge vard›r. Eserin bir yorumu da, baﬂar›s›zl›¤a
u¤rayan araﬂt›rmac›n›n içine girdi¤i melankoli ve
bunal›md›r. Buluﬂu simgeleyen çan tepede sessizce
as›l› durmaktad›r.

Matematik Köyü

♣ Elimde 1965 y›l›nda Ankara’da bas›lan, sahibinin Fatma Cemaligil, yaz›iﬂleri müdürünün Güner Ceylan oldu¤u Matematik Kültürü adl› bir dergi var. Y›lda on kez yay›mlan›yormuﬂ ve ederi de
12,5 TL imiﬂ. Genellikle matematik ö¤retmenlerinin yaz› yazd›¤› dergide problem çözümleri ve matematik tarihi köﬂeleri var. Bende sadece 1965 y›l›
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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Ergün Yalç›n

♣ Bilkent Üniversitesi’nden Ergün Yalç›n, 2007
TÜB‹TAK Teﬂvik Ödülü’nü
ald›. Bu akademik y›l›n› Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde ziyaretçi olarak geçirecek olan Ergün
Yalç›n, ödülü “gruplar›n
kohomoloji uzunlu¤u konusundaki uluslararas› dü-

zeyde üstün nitelikli çal›ﬂmalar›” nedeniyle ald›.
Ergün Yalç›n’› candan kutlar, baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.
♣ 2006 Uluslararas› Matematikçiler Konferans› tutanak ve videolar› www.icm2006.org adresinden izlenebilir.
♣ www.maa.oeg ve www.ams.org siteleri
Amerikal› meslektaﬂlar›m›z›n matematikçi örgütlerinin. E¤itim a¤›rl›kl› çok ilginç sayfalar var. Dar›s›
TMD ve MD’nin baﬂ›na!

Üniversitelerimizi Tan›yal›m
♣ Bu say›m›zda sizlere tan›tmak istedi¤imiz
bölümlerden ilki Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi
Matematik Bölümü.
‹zzet
Baysal Üniversitesi 1992’de
kurulmuﬂ. Ankara ve ‹stanbul’dan
eﬂit
uzakl›kta olan
bu üniversitenin Matematik Bölümü ‹ngilizce e¤itim yap›yor ve e¤itim kadrosunda 14 ö¤retim eleman› bulunuyor. Master derecesi de verebilen bölümün MathSciNet de ﬂu ana kadar yay›mlanm›ﬂ
70 makalesi var.

♣ Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü üçü
Azeri as›ll› olmak üzere 8 ö¤retim üyesi, 1 ö¤retim
görevlisi ve 9
araﬂt›rma görevlisinden
oluﬂmaktad›r.
Bu meslektaﬂlar›m›z›n MathSciNet’te ﬂu ana
kadar yay›mlanm›ﬂ 77 makalesi bulunmaktad›r. Analiz birinci
s›n›ftan, lineer cebir ikinci s›n›ftan, soyut cebir ise
üçüncü s›n›fta baﬂlamaktad›r. Ayr›ca Mersin Üniversitesi son birkaç y›ld›r y›lda ortalama 7 dolay›nda yüksek lisans ve doktora mezunu vermektedir.

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 1 Mart 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.

Doruk Yay›mc›l›k, Çeviren: Selma Koçak, 2003.
♣ Alfred S. Posamentier – Ingmar Lehmann,
Pi’nin Biyografisi, Güncel Yay›nc›l›k, Türkçesi:
Handan E¤lence, 2005.

Ödül Kazananlar
♣ Refail Alizade’nin problemlerini çözenlerden:
Osman Ekiz (Eskiﬂehir Fatih Fen L.), Emir Kalyoncu (Hacettepe Ü. T›p Fak.).
♣ Asl› Nesin köﬂeleri: Ali Birol Toygar, Perlin Toraman, Ramazan Demir, Emre Demirkaya,
Merve Atasever, Berk Sar›öz.
♣ Sayfa 65-69’daki “Kaç At›ﬂta Yaz› Gelir?” yaz›s›nda yan›tlanan soruyu geçen say›m›zda okurlara sormuﬂtuk. Ahmet Delil do¤ru yan›tlam›ﬂ.
Kendisini kutlar›z.

Ödüllerimizin Baz›lar›
♣ James F.Fixx, Süper Zekâlara Hodri Meydan
Bilmeceler, Doruk Yay›mc›l›k, Çeviren: Selma
Koçak, 2003.
♣ Lewis Carroll, Bulmacalar Diyar›na Yolculuk,
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Konferanslar, Toplant›lar, Sempozyumlar
♣ ‹stanbul Analiz Seminer’leri 2008 y›l›nda
11 Ocak’ta bitiyor ve 15 ﬁubat’ta tekrar baﬂl›yor.
Seminerler her cuma saat 15,40’ta Karaköy’deki
Sabanc› ‹letiﬂim Merkezi’nde. www.sabanciuniv.edu/mdbf/istas/
♣ 16-29 Haziran 2008 tarihleri aras›nda Matematik Köyü’nde liseli ö¤rencilere yönelik iki
haftal›k bir program olacak. www.matematikkoyu.org
♣ 30 Haziran - 13 Temmuz ve 1-14 Eylül
2008 tarihleri aras›nda Matematik Köyü’nde fen
liseli ö¤rencilere ve matematik ö¤retmenlerine yönelik iki haftal›k bir program olacak. www.matematikkoyu.org
♣ V. Avrupa Matematik Konferans› 14-18
Temmuz 2008 tarihleri aras›nda Amsterdam’da
yap›lacak. Daha fazla bilgi www.5ecm.nl adresinde bulunabilir.
♣ 14 Temmuz - 21 Eylül 2008 tarihleri aras›n-

da Matematik Köyü’nde lisans
ve lisansüstü matematik ö¤rencilerine yönelik yazokulu yap›lacak. www.matematikkoyu.org
♣ 1-4 Temmuz 2008
tarihleri aras›nda Uluda¤
Üniversitesi Uluda¤’da VI.
Geometri Sempozyumu düzenleyecektir.
♣ 18-22 A¤ustos 2008 tarihleri
aras›nda Hacettepe Üniversitesi’nde International
Conference on Ring and Module Theory konferans› yap›lacakt›r. Toma Albu, Edgar Enochs ve
Fields madalyas› sahibi Efim Zelmanov davetliler
aras›nda. www.algebra2008.hacettepe.edu.tr
♣ Ulusal Matematik Sempozyumu bu y›l 1-4
Eylül tarihleri aras›nda Koç Üniversitesi’nde yap›lacakt›r.

Kitaplar

Dergiler

♣ Tübitak popüler bilim kitaplar›n›n 263’üncüsü ç›kt›. Hüseyin Gazi Topdemir’in yazd›¤› Iﬂ›¤›n Öyküsü adl› yap›tta mitolojiden matemati¤e
›ﬂ›k kuramlar›n›n tarihsel geliﬂmesi ele al›n›yor.
♣ Tübitak popüler bilim kitaplar›ndan Metin Ar›k ve
Mustafa Sancak’›n
yazd›¤› Pentapleks
Kaplamalar sadece
matematiksel de¤il,
ayr›ca görsel bir ﬂölen.
Her evde bulunmas› gerekenlerden. Gelecek say›m›zda bu kitaba daha fazla yer ay›raca¤›z.
♣ Dost Kitabevi taraf›ndan yay›mlanan Matematik Üzerine Diyaloglar Alfred Renyi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ ve matemati¤in konular› ve hayatla
ilgisi üzerine.
♣ Nazif Tepedelenlio¤lu’nun Kim Korkar
Matematikten’i Nesin Yay›nc›l›k’tan ç›kt›:
www.nesinyayinevi.com

♣ Londra Matematik Derne¤i (LMS) Ocak
2008 tarihinden itibaren Journal of Topology
adl› yeni bir dergi ç›kar›yor.
♣ Londra Matematik Derne¤i’nin yay›mlad›¤› dergilerden Proceedings of the LMS, Journal
of the LMS ve Bulletin of the LMS dergilerinin
1865’ten 1997 kadar olan say›lar› dijital ortama
aktar›ld› ve matematikçilerin kullan›m›na sunuldu. Bu dergilere ulaﬂ›m, çal›ﬂt›¤›n›z kurumun kurumsal üyeli¤i vas›tas›yla olabilece¤i gibi, indirilmiﬂ fiyatlarla aran›lan makelelere makale baz›nda da ulaﬂ›labiliyor. Adresler ﬂöyle:
Proceedings: www.plms.oxfordjournals.org,
Journal: www.jlms.oxfordjounals.org,
Bulletin: www.blms.oxfordjournals.org.
♣ LMD, bu hizmetinin yan›s›ra çok at›f alm›ﬂ
makaleleri ayr› bir paket olarak sunuyor. Örne¤in
P. Hall ve G. Higman’›n 1956’da yazd›¤› On the
p-lenght of p-soluble groups and reduction theorems for Burnside’s problem adl› makale. Bu
makalenin etkisi ve kal›c›l›¤› öyle ki, 2007’de Oxford Üniversitesi’nde bu makalenin ellinci y›l›n›
kutlayan bilimsel bir toplant› yap›ld›.
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