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Matematik-Bilgisayar
Bölümü ö¤retim üyesi
Hülya ﬁenkon’u 15 ﬁubat 2008 günü kaybettik. Hülya ﬁenkon zerafeti ve Türk Matematik
Derne¤i’ne katk›s›yla bilinirdi. Nitekim 28 y›ld›r
derne¤in genel sekreterliHülya ﬁenkon
¤i görevini büyük bir sorumlulukla yürütmüﬂtür. Bkz. sayfa 48-58.
♠ Amerikal› John Thompson (Florida Üniversitesi) ve Belçikal› Jacques Tits (Collège de France)
prestijli 2008 Abel Ödülü’nü ve 1,2 milyon dolar›
paylaﬂt›lar. Her iki matematikçi de grup teorici.
Thompson sonlu gruplarda, Tits ise daha çok Lie
gruplar›nda ç›¤›r açan çok önemli teoremlere imza
atm›ﬂt›r. Thompson, Walter Feit ile birlikte, tek say›da eleman› olan basit bir grubun devirli olmas›
gerekti¤ini kan›tlayarak sonlu gruplar›n s›n›fland›r›lmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r. Feit-Thompson Te-

♠ Matematik Vakf› taraf›ndan verilen Gündüz
‹keda Bilim Ödülü 2007’de ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi Ferruk Özbudak ald›. Özbudak’a ödülü, 1) Tsfasman-Vladur-Zink’in 1982’de buldu¤u
ve 22 y›ld›r üzerinde çal›ﬂ›lan
asimptotik bir alts›n›r› global
olarak geniﬂletti¤i, 2) Baz› sonlu cisimlerde rasyonel nokta
say›s› en fazla olan yeni cebirsel e¤riler inﬂa etti¤i ve denklemlerini verdi¤i, 3) Sonlu ciFerruh Özbudak
simler geniﬂlemesinde verilen
bir ö¤eyi iz olarak gören ilkel bir ö¤e bulunabilece¤ini gösterdi¤i ve bunun için bir algoritma tasarlad›¤›, 4) Say›sal integrasyonda “quasi-Monte Carlo”
yöntemi için önemli olan say›sal a¤lar üretmenin
bugüne kadar bilinen en genel yöntemini buldu¤u
için verildi.
MD, Ferruh Özbudak’› candan kutlar, baﬂar›lar›n›n devam›n› diler.
♠ Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde Matematik Derne¤i kuruldu. 16 Mart’ta gerçekleﬂtirilen
ilk genel kurulda baﬂkanl›¤a Ufuk Taneri seçildi.
Kaya Özk›n, Mehmet Ça¤lar, Arif Akkeleﬂ, Mehmet Bozer, Sevinç Sönmez, Derviﬂe Iﬂ›man, Müge
Saadeto¤lu ve Filiz Bilen yönetim kurulunu oluﬂturdular. Kuzey K›br›s Matematik Derne¤i’nin akademik dan›ﬂmanlar› ﬁafak Alpay, Mehmet Ça¤lar, Albert Erkip, Kaya Özk›n, Tibor ‹lles, Peter Kas, Anatoly Prykarpatsky, Ping Zhang ve Hüseyin Yaratan’dan oluﬂuyor. Matematik Dünyas› olarak yeni
derne¤i kutlar, baﬂar›lar dileriz.
♠ Matematik Vakf› Genel Kurulu 24 Mart’ta
yap›ld›.Yönetim Kurulu’ndan ayr›lan Vak›f kurucular›ndan ﬁafak Alpay’›n yerine Gazi Üniversitesi
Matematik Bölümü’nden Bahri Turan seçilirken,
yeni yönetim kurulu Bülent Karasözen (Baﬂkan),
Ersan Aky›ld›z, Ayﬂe Berkman, Özgür Kiﬂisel, Bahri Turan ve Mehpare Bilhan’dan oluﬂtu.
♠ ‹stanbul Üniversitesi Matematik Bölümü kütüphanesine bölümün rahmetli ö¤retim üyelerinden
Orhan ﬁerafettin ‹çen’nin ad› verildi.

Thompson ve Tits

oremi sayesinde sonlu basit gruplar›n s›n›fland›r›lmas›nda kombinatorik yöntemler kullan›labilmiﬂtir. Tits ise, yepyeni geometrik kavramlarla (sonlu
ya da sonsuz) grup teoriyle geometri aras›nda yepyeni köprüler kurmuﬂ ve böylece do¤rusal gruplar›n
yap›lar›n›n anlaﬂ›lmasna büyük katk›s› olmuﬂtur.
* ODTÜ Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.

3

Matematik Dünyas›, 2008-I

♠ ﬁirince’deki Matematik Köyü’nün art›k bir
web sayfas› var: www.matematikkoyu.org. Bu ara-

zeylere, geometrik de¤iﬂmezler (invariant) teorisine
katk›lar›ndan ve teta fonksiyonlar›n›n ve modüli
e¤rilerinin modern cebirsel temellerini att›¤›ndan
dolay› ödüle lay›k görülmüﬂlerdir.

Pierre R. Deligne

Philippe A. Griffiths

David B. Mumford

♠ Türk Dil Kurumu Baﬂkanl›¤› taraf›ndan “Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlü¤ü” yaz›l›m› veri
taban›na aktar›lm›ﬂt›r. Sözlükle ilgili ayr›nt›l› bilgiler www.tdkterim.gov.tr adresinde verilmektedir.

da Matematik Köyünde bu yaz yap›lacak matematiksel ve di¤er etkinlikler için sayfa 14-15’e bak›n›z.
♠ 21 ﬁubat 2007’de Prof. Dr. Erdal ‹nönü'ye
Onursal Doktora unvan› veren ‹stanbul Kültür

F›rsat
♠ ‹rlanda’daki NUI Galway Üniversitesi Eylül’de baﬂlayacak yeni ve bir y›ll›k “Applied Computational Algebra” adl› bir master program› baﬂlat›yor. Bu master program› için burslar da veriliyor. http://hamilton.nuigalway.ie/DeBrunCentre/masters.pdf
♠ Koç Üniversitesi “Doktora Sonras› Araﬂt›rma
Pozisyonu” yaratm›ﬂt›r. http://postdoc.ku.edu.tr
adresinde “Postdoctoral Fellowship Program›” ad›
alt›nda 2.500 YTL net maaﬂ + lojman, ders yükü
olmayan, tamamen araﬂt›rma odakl› pozisyonlara
ilgili bütün matematikçiler baﬂvurabilir. Son baﬂvuru tarihi 15 May›s 2008’dir.

Üniversitesi'nde bundan böyle her 21 ﬁubat Erdal
‹nönü günü düzenlenecek ve hocam›z çeﬂitli etkinliklerle an›lacak.
♠ 2008 y›l› Almanya’da matematik y›l› ilan
edildi. www.jahr-der-mathematik.de.
♠ Her ikisi de Princeton’daki ‹leri Araﬂt›rma
Enstitüsü’nden olan Pierre Deligne ve Phillip
Griffths ve Brown Üniversitesi’nden David Mumford 2008 Wolf Vakf› Ödülü’nü ve 100.000 dolarl›k ödülü paylaﬂm›ﬂlard›r. Deligne ödülü, kar›ﬂ›k
Hodge teoride, Weil San›lar›’nda, Riemann-Hilbert
eﬂlemesinde (correspondence) ve aritmeti¤e katk›lar›ndan alm›ﬂt›r. Griffiths ödülü, Hodge yap›lar›nda
de¤iﬂimlere (variations), abelyen integrallerin devirleri kuram›na ve karmaﬂ›k diferansiyel geometriye
katk›lar›ndan alm›ﬂt›r. Mumford ise, cebirsel yü-

Yay›n
♠ Editörlü¤ünü Hacettepe Üniversitesi’nden
Abdullah Harmanc›’n›n yapt›¤›
IEJA (International Electronic
Journal of Algebra)
dergisinin
2008 in 3’üncü
say›s› 14 Ocak
2008’den itibaren ulaﬂ›ma aç›lm›ﬂt›r. www.ieja.net
♠ TÜBA taraf›ndan yürütülen tercüme kitaplar
dizisine Manfredo DoCarmo taraf›ndan yaz›lan
“Differential Geometry of Curves and Surfaces”
adl› kitab›n tercümesiyle devam ediliyor.
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