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2006: Matematik
‹çin ‹lginç Bir Y›l
fiubat say›m›zda Poincaré Teoremi’nin f›rt›nal› öyküsünü okudunuz.
Bu ilginç hikaye, sadece matematikte
de¤il, tüm bilim dallar›nda, 2006’n›n en
önemli ilerlemesi olarak tarihe geçti.
Bu ispattan, son on y›l›n en önemli ilerlemesi olarak söz edenler de var. Ancak, dünya matematik toplulu¤u,
2006’ya baflka fleyler de s›¤d›rd›. Bu say›m›zda, sizlere dünya matematik toplulu¤unu, kurumlar›, ödülleri, kurallar›
ve kazananlar› ile, k›saca tan›tmaya çal›flaca¤›z. Bunu yaparken. fiüphesiz
Türkiye Matematik toplulu¤unun da
2006’da gerçeklefltirdiklerine k›saca de¤inme f›rsat› bulaca¤›z.
Uluslararas› Matematik Birli¤i(International Matematical Union-IMU), 4 y›lda bir kongre düzenler. 4 y›lda bir oldu¤undan olsa gerek, her seferinde gidilesi yerleri seçmeye dikkat eder. 2006
yine bir kongre y›l›yd›. Poincaré teoreminin de verdi¤i rüzgar› arkas›na alan
baflar›l› kongre, Madrid’de yap›ld›. Ayn›
zamanda son derece prestijli Fields Madalyalar›n›n da da¤›t›ld›¤› kongreye, ‹spanya Kral› Juan Carlos ödülleri da¤›tmak üzere kat›ld›. 22-30 A¤ustos tarihleri aras›nda yap›lan kongrede, bu y›l
da¤›t›lan dört Fields Madalyas›n›n sahiplerinden üçü haz›r bulunarak madalyalar›n› al›rken, Bat› bas›n›nda
‘münzevi’ diye ad› ç›km›fl Grigori Perelman, Poincaré Teoremi’nin bu sessiz
kahraman›, Fields Madalyalar› tarihinde ilk kez, madalyay› reddetti. fiubat say›m›zda bu konu etrafl›ca ifllendi¤i için,
üzerinde durmayaca¤›z. Ancak, nedir
bu Fields Madalyas›, yanl›fl anlamaya
neden olabilecek flekilde, matemati¤in
Nobel’i gibi hatal› bir adland›rma yükünü de omuzlar›nda tafl›yan bu ödüllerin
prestiji nereden gelir, ad›n› neden ya da
kimden al›r? Biraz bunlara, ama en
önemlisi, 2006 Fields Madalyas› ile taçlanan di¤er bafllar kimler, ona bakal›m.
Önce biraz IMU’yu, Türkçesiyle
Uluslararas› Matematik Birli¤i’ni tan›tal›m. Çünkü Fields Madalyalar›, bu kuruluflun koymufl oldu¤u bir ödül. IMU,
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dünya matematikçilerinin çok itibarl›
bir kurumu. ‹lk kuruluflu, 1919 veya
1920. Kendi kay›tlar›nda bu iki tarihe
de rastlan›yor. Birinci Dünya Savafl›’n›n galip devletlerinin, bilimde ifl birli¤i yapma politik kararlar›n›n bir ürünü olarak do¤mufl. Birli¤e, savafl›n
ma¤luplar› olan Almanya, Avusturya ve
Bulgaristan’dan bilimadamlar›n›n üye
olmas› yasak. ‹lginçtir, Türk bilimadamlar›na yasak yok. Herhalde o tarihte hâlâ savafl içinde olan Türkiye’den böyle
bir talep gelece¤i olas›l›¤›n› düflünmüyorlar. Bu yasak, k›sa zaman sonra matematikçilerin protestosuna u¤ruyor ve
pek bir ifllerlik kazanam›yor. Ancak, Birinci Dünya Savafl›’n›n ard›ndan kurulan kurumlar›n büyük ço¤unlu¤u gibi,
bu kurulufl da çok yaflam›yor, Özellikle
kongrelere kat›l›m konusunda ayr›mc›
dernek tüzü¤üne karfl› matematikçilerin protestolar› nedeniyle, 1931’den
sonra, tüzü¤ünün süresi doldu¤u ve yenisini yapmad›¤› için yasal statüsünü
kaybetti¤i anlafl›l›yor. Ancak 1936 kongresi de yap›ld›¤›na göre, resmi olmasa
bile fiili bir yap› 1936’ya kadar, 1928
ICM kararlar› gere¤i, kat›l›m k›s›tlamas› olmadan sürmüfl görünüyor (Birlik
yaz›n›nda Uluslararas› Matematikçiler
Kongresi’nin ‹ngilizcesi International

Congress of Mathematicians sözcüklerinin bafl harfleri olan ICM olarak an›l›yor: 1924 ICM, 2006 ICM gibi.) ‹kinci
Dünya Savafl› sonras›ysa tekrar kurulmas› gerekiyor. 1950’den günümüze,
dünya matematikçilerinin en itibarl› örgütü. Dünyan›n bir çok ülkesinde flubeleri var. Türkiye flubesi, Türk Matematik Derne¤i. Bu y›lki baflkan› Profesör
Tosun Terzio¤lu. Dernek, 1948 y›l›nda
‹stanbul’da kurulmufl. En tan›nm›fl kurucusu, tahmin edebilece¤iniz gibi Cahit Arf.
IMU 1924 ICM için Toronto’yu seçiyor. Kanada fiubesi, bir düzenleme komitesi oluflturuyor; komitenin baflkan›
da matematikçi John Charles Fields. Fields, matematikçiler için bir Nobel ödülü olmamas›n›n eksikli¤ini duydu¤undan olsa gerek, 1924 kongresinde, her
kongrede 2 alt›n madalyan›n genç matematikçilere verilebilmesi için karar
al›nmas›nda öncülük etmekle kalm›yor,
ödül için 1932’de vasiyetiyle, 67.000
Kanada dolar› kaynak b›rakyor. ‹lk Fields madalyalar› Lahrs Valerian Ahlfors
ve Jesse Douglas’›n gö¤üslerini süslemifl.
Bu ödülün kendi ad›yla an›lmamas›n› isteyen vasiyetinin aksine, onun ad›yla an›lan itibarl› Fields madalyas›n›n
bafllang›c› iflte böyle. 1966 ICM’de madalya say›s› dörde kadar art›r›l›yor.
Ödül, ününe k›yasla, maddi olarak pek
yüksek de¤il: 15.000 Kanada dolar›.Yani 10.000 ABD dolar›ndan az. Fields
John Charles Fields
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Madalyalar›yla ilgili koflullar, IMU Web
sitesinde ayr›nt›lar›yla var. Sadece, madalyan›n da¤›t›ld›¤› y›l›n 1 Ocak’›nda 40
yafl›n› geçmemifl olma koflulunu belirtelim. K›sa tarihi böyle Fields madalyalar›n›n. IMU, Fields madalyalar› yan›nda
Rolf Nevanlinna ödülü, Carl Friedrich
Gauss ödülü de da¤›t›yor. Bunlar›n d›fl›nda, matematik alan›nda da¤›t›lan di¤er ödüllerden Abel ödülü, Norveç Bilimler Akademisi taraf›ndan veriliyor;
ama ödül komitesi adaylar›n› IMU belirliyor. 1 milyon dolar civar›nda maddi
de¤eri olan bu ödüller, henüz 4’ncü y›l›nda. Bu y›l ilki verilmifl olan Ramanujan ödülünüyse IMU ile birlikte Uluslararas› Teorik Fizik Merkezi veriyor.

2006 Fields
Madalyalar›
Bu y›l madalyalar 4
matematikçiye verildi:
Andrei Oukunkov.,
Grigori Perelman, Terence Tao ve Wendelin
Werner. Bu taçlanm›fl bafllar› k›saca tan›yal›m:
Andrei Okounkov (Köprüler Yap›yor
Gelip Geçmeye): 1969 Moskova do¤umlu.1995’te Moskova Devlet Üniversitesi’nden doktoras›n› ald›ktan sonra
ABD’nin Berkeley Üniversitesi’nde görev alm›fl. 2002’de Princeton’a geçmifl.
fiimdiye kadar ayr› ayr› duran alanlar,
“olas›l›k teorisi, temsil (representation)
teorisi ve cebirsel geometri aras›nda
kurdu¤u köprüler dolay›s›yla” ödüle lay›k görüldü¤ü söyleniyor IMU bas›n
bülteninde. Kendisi, bu çal›flmalar› yapabilmek amac›yla fizik ö¤renmek için
çok çal›flt›¤›n› söylüyor. 2004’de Avrupa Matematik Toplulu¤u ödülünü kazanm›fl. Princeton’da Fields madalyas›-

Andrei Okounkov

na lay›k birçok arkadafl› oldu¤u söyleme inceli¤ini gösteriyor Okounkov.
Terrence Tao (Matemati¤in Mozart’›):

Terrence Tao

‹flte sizi bir harika çocuk. Çocukken
yapt›¤› ola¤an d›fl›l›klar saymakla bitmiyor. 1975 do¤umlu. 9 yafl›nda üniversiteye bafllam›fl, 8 yafl›ndayken, Johns
Hopkins Üniversitesi tarihinde Ola¤an
D›fl› Yetenek Program› SAT matematik
s›nav›nda 800 üzerinden 760 alarak,
700 üzerinde not alan iki kifliden birisi
olmufl. 1986, 1987 ve 1988 y›llar›nda,
matematik olimpiyatlar›nda s›ras›yla,
bronz, gümüfl ve alt›n madalya alm›fl ve
olimpiyatlar tarihinin en genç madalyal›s› olma flerefini hala elinde bulunduruyor.1989’da, daha 14 yafl›ndayken ,
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün
sayg›n Bilim Araflt›rma Enstitüsü’ne kat›ld›. Lisans ve lisansüstü derecelerini
Avustralya’da Flinders Üniversitesi’nden 17 yafl›nda ald›ktan sonra, Fulbright bursiyeri olarak Princeton Üniversitesi’nde doktoras›na bafllad›.
1996’da, 20 yafl›nda doktoras›n› bitirip
ayn› y›l California Üniversitesi’nin (Los
Angeles) akademik kadrosuna kat›ld›
ve o zamandan beri de orada. 24 yafl›nda profesör oldu. Ald›¤› ödüller de, ö¤rencili¤i gibi, bafl döndürücü. Bunlar›
daha sonra inceleme f›rsat› bulaca¤›m›z› umuyoruz.
‹lgilendi¤i konular› seçmek mümkün de¤il. Daha baflkalar› problemi anlamaya çal›fl›rken , o içine dalm›fl oluyor. Her konuya ilgisi ve ola¤an üstü
bir problem çözme yetene¤i var. Bilgisinin birçok alan› kaps›yor olmas›n›n etkisinin önemli oldu¤unu kendisi söylüyor. 2006 Fields madalyalar› hakk›nda
konuflurken, kendi yapt›klar›n›n, Grigori Perelman’a k›yasla bir hiç oldu¤unu
söyleme alçakgönüllülü¤ünü de gösteriyor. Matemati¤in Mozart’› takma ismine bir de ilave yap›yorlar: Üstelik iyi
huylu.

Grigori Y. Perelman (Münzevi): Son
4 y›l›n tart›flmas›z kahraman›. Geçen say›m›zda, Poincaré Teoremi’nin ispatlanma hikayesini k›saca okudunuz. Perelman, sadece ispat› yapmakla de¤il, yapt›¤› ispat›n yeni ufuklar aç›c› derinli¤i
ile de çok övgü ald›. 13 Haziran
1966’da o zamanlar Leningrad diye an›lan St. Petersburg’da Yahudi bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. ‹lk matematik e¤itimini, fizik ve matematikte üstün zekal› çocuklar›n devam etti¤i Leningrad’daki 239 No’lu Lise’ de ald›.
1982 y›l›nda, matematik olimpiyatlar›nda, bütün sorular› do¤ru cevaplayarak
alt›n madalya kazand›. 80’lerin sonunda Leningrad Devlet Üniversitesi Matematik ve Mekanik Fakültesi’nden doktoras›n› ald›ktan sonra, Sovyetler Birli¤i Bilimler Akademisi’nin Petersburg’daki ünlü Steklov Enstitüsü’nde
görevlendirildi. 1992’de 1 y›ll›¤›na ça¤r›l› oldu¤u ABD’de 3 y›l kald›ktan sonGrigori Perelman

ra tekrar Steklov Enstitüsü’ne döndü.
2002-2006 y›llar› biraz f›rt›nal›yd›. Poincaré Kestirimi’nin ispat›n› yay›nlamas›yla bafllayan sürecin sonunda, bir taraftan Milenyum Problemleri’nden birisini çözdü¤ü için kazand›¤› 1 milyon
dolar›, di¤er taraftan gö¤süne tak›lmak
istenen Felds madalyas›n› reddetti.
Wendelin Werner (Rastgeleli¤in Ma tematikçisi): 2006 Field madalyalar›n›n
bir ilki de Werner’den geldi. Fields Madalyas›n› Olas›l›k Teorisi alan›nda alan
ilk matematikçi. 1968 y›l›nda Almanya’da do¤mufl bir Frans›z. 1977’de
Frans›z vatandafl› olmufl, e¤itimini Paris’te tamamlam›fl.1982 y›l›nda, Perelman matematik olimpiyad›n› kazan›rken Werner, Romy Scneider ile bir filmde rol al›yormufl. 1991’de Ecole Normal Superior’u bitirdikten sonra Pierre
ve Marie Curie Üniversitesi’nde doktoMart 2007
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Wendelin Werner

ras›n› tamamlam›fl. fiimdilerde Orsay’da
Paris-Sud Üniversitesi ve Ecolé Normal
Superior’de profesör. “Stokastik Loewner Evrimi, 2-boyutlu Brown Hareketlerinin Geometrisi ve Uyumlu Alanlar Teorisi’ne olan katk›lar›ndan” dolay› ödüle lay›k görüldü¤ü söyleniyor IMU bas›n bülteninde. Stokastik Loewner Evrimi, k›saca, sistemlerin faz de¤iflimi civar›nda gösterdikleri makroskopik davran›fl de¤ifliklikleri sürecinin matematik
analizi. Suyun kaynayarak likit halden
gaz haline geçifli buna bir örnek. Bu
konuda fizikçilerin gelifltirmifl olduklar›
teorinin matematiksel ispat› ve ilerletilmesini içeriyor.

Di¤er Ödüller:
Abel Ödülü: Norveç Bilimler Akademisi taraf›ndan 2002 y›l›ndan beri, Norveç’li ünlü matematikçi Niels Henrik
Abel (1802-1829 ) an›s›na veriliyor.
Maddi olarak Nobel ödüllerine neredeyse denk. Bu y›l 920 000 ABD dolar› tutar›ndaki ödül, ‹sveç Kraliyet Teknoloji
Enstitüsü’nden Lennart Carleson’a verildi. Bas›n aç›klamas›nda Harmonik
Analiz ve Düzgün Dinamik Sistemler
Teorisi’ne yapt›¤› derin ve ufuk aç›c›
katk›lar›ndan dolay› ödüle lay›k bulundu¤u belirtiliyor.
Ramanujan Ödülü: Hindistan’›n ye-

Pi Günü 3/14
1987’den beri 14 mart dünya π günü olarak kutlan›yor. Pi
say›s›n› sizlere tan›tmaya gerek
oldu¤unu sanm›yoruz. Neredeyse matemati¤in tarihi kadar eski.
M.Ö. 1650 y›l›nda, Eski M›s›r’da
yaz›lm›fl Rhind Papirüsü’nde
bahsi var. pi demiyorlar ama,
çevrenin çapa oran›ndaki o sabiti biliyorlar.
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tifltirmifl oldu¤u en parlak matematik
dehas› olarak bilinen Srinivasa Ramanujan (1187-1920) an›s›na Norveç Bilimler Akademisi taraf›ndan verilen
ödülün ilki, bu y›l Tata Temel Araflt›rmalar Enstitüsü’nden (Hindistan) Ramdorai Sujatha’ya verildi. Bas›n aç›klamas›nda Prof. Sujatha’n›n cebirsel farkl›l›klar›n (variety) aritmeti¤ine ve de¤iflimsiz ‹wasawa kuram›na ciddi katk›lar›ndan dolay› ödüle lay›k görüldü¤ü belirtiliyor.
Gauss Ödülü: Gelmifl geçmifl en parlak matematik dehalar›n›n bafl›nda gelen Alman matematikçi Carl Friedrich
Gauss (1777-1855) an›s›na Alman Matematikçiler Birli¤i’yle IMU taraf›ndan ortaklafla verilen ödül, 90 yafl›ndaki Japon matematikçi Kiyosi ‹to’ya verildi.
Kendisinin 1940’lardan beri Stokastik
Analiz’e katk›lar›ndan dolay› bu ödülün verildi¤i anlat›l›yor bas›n aç›klamas›nda.
Rolf Nevanlinna Ödülü: IMU taraf›ndan her 4 y›lda bir, IMC olan y›llarda
verilmek üzere 1981 y›l›nda IMU’nun
eski baflkanlar›ndan Helsinki Üniversitesi eski Rektörü Rolf Nevanlinni(18951980) an›s›na verilen ödülün yedincisi
Cornell Üniversitesi’nden Jon Klienberg’e verildi.
fiüphesiz, listeler incelendi¤inde daha binlerce matematik ödülünün verildi¤ini görüyoruz. Buradaki amac›m›z
bunlar›n hepsini teker teker yazmak
de¤il, sadece en itibarl› olanlar›ndan
birkaç›n› s›ralamakt›r.
Evet, 2006’da taçlanm›fl bafllar bunlar. Bu y›l›n ödüllerinde iki özellik gözleniyor:Birincisi, ödüllendirilmifl araflt›rmalar›n hepsi fizik ile do¤rudan iliflkili. ‹kincisi, Tao’nun ve Werner’in
aç›kl›kla söyledikleri gibi, matemati¤in
de¤iflik dallar› aras›ndaki duvarlar›n
varl›¤›na inanmayan insanlar›n ödülleri
paylaflm›fl olmalar›.
Ayn› zamanda Einstein’›n do¤um
günü de 3/14. Dünya bilim çevreleri, özellikle bilime gönül vermifl gençler, çeflitli aktivitelerle bu günü kutluyorlar. ‹ngilizcede pi say›s› pay diye
okunuyor. Pie (turta) da pay diye
okundu¤u için, üstelik de turta dairesel oldu¤u için e¤lenceli benzetmelerle hoflluklar yap›l›yor. Paynfltayn
gününüz kutlu olsun!
http://www.exploratorium.edu/pi/pimovie.html
http://www.exploratorium.edu/pi/Erap.html
http://www.exploratorium.edu/pi/index.html
linklerinde e¤lenceli fleyler bulabilirsiniz.

Ve Türkiye:
Türkiye matematikçileri, 2006’da
önemli uluslararas› olaylara ev sahipli¤i yapt›lar: Antalya Cebir Günleri’nin
7’ncisi ve Gökova Geometri-Topoloji
Günleri’nin 13’cüsü, her y›l oldu¤u gibi
yine may›s ay› içinde baflar›yla yap›ld›.
30 Haziran 5 Temmuz aras›nda bu kez
‹stanbul’da Lisans Öncesi Matematik
E¤itimi 3. Uluslararas› Kongresi yap›ld›. Bu üç olguda da hem TÜB‹TAK
hem de Türk Matematik Derne¤i’ni,
destekleyiciler aras›nda görüyoruz .Slovenya’n›n baflkenti Lubliana’da yap›lan
2006 Matematik Olimpiyatlar›’nda Çin
Halk Cumhuriyeti birinci, Rusya Federasyonu ikinci olurken, Türkiye, ‹ngiltere’yle birlikte 19. oldu. Çok da kötü
olmamas›na ra¤men, bu sonuç Türkiye’de hiç hofl karfl›lanmad›. Bilindi¤i gibi Türkiye, bu
olimpiyatlarda
genellikle ilk 20
içinde yer almaktayd›. Bu y›l
matematik olimpiyatlar› Vietnam’da yap›lacak. Bu olimpiyatlara kat›l›m›m›z› TÜB‹TAK düzenliyor. Bu y›l ki Türkiye seçmeleri için
baflvurular bafllad› ve 7 Mmart’ta sona
erecek. Uluslararas› Matematik Olimpiyatlar›, uluslar›n matematik seviyelerini
göstermesi aç›s›ndan çok önemseniyor.
Son y›llarda Çin ile Rusya’n›n bu olimpiyatlarda gösterdikleri baflar›lar gerçekten dikkat çekici Bu ülkelerin matematik e¤itim sistemlerini yak›ndan incelemek çok yararl› olabilir.
Evet, 2006 y›l› için söylenecek daha
çok fley var. Örne¤in Milenyum Problemleri’nden birisinin daha teslim al›nm›fl oldu¤u ilan edildi. Navier-Stokes
problemi olarak an›lan bu problemin
çözüldü¤ü haberine dergimizin Kas›m
2006 say›s›nda yer verilmiflti. Ayr›ca,
Türk Matematik Derne¤i’nin 4 ayda bir
ç›kard›¤› Matematik Dünyas› dergisi,
2006/3 say›s›n› 11.000 adet basarak
hem ülkemiz hem de dünya ölçe¤inde
önemli bir baflar›ya imza atm›fl oldu.
Bu, son derece sevindirici bir haber.
2007’nin 2006’dan da daha hofl
matematik haberleriyle geçmesi
umuduyla...
Muammer Abal›

