
 

 
Topluluğumuz tarafından 24 Ocak – 4 Şubat 2012 

tarihleri arasında düzenlenen iki haftalık Demazure 

Karakterleri Çalıştayı yurt çapında büyük ilgi gördü.  

Çalıştaya lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve 

araştırmacılar olmak üzere farklı üniversitelerden 

toplam 26 kişi yanı sıra katıldı. Çalıştayın ana konusu, 

Young tabloları, Demazure karakterleri ve Demazure 

karakterlerinin yapısını daha iyi anlamak için kullanılan 

anahtar polinomları (ing. Key polynomials) idi. 

Çalıştayın ana konuşmacısı, bu alanda matematik 

dünyasının en önde gelen ismi Prof. Dr. Alain Lascoux 

idi. Prof. Dr. Lascoux’nun üniversitemizde verdiği 

dersler de gelecekte yeniden kullanılabilmek için 

kamera ile kaydedildi. Söz konusu dersleri izlemek 

isteyenler topluluğumuza doğrudan başvurabilirler. 

…………………………………………………………………………………… 

Prof.Dr. Alain Lascoux kimdir?  
 

 
 

Alain Lascoux, 17 Ekim 1944’te Fransa’da doğdu. Lisans 

eğitimini Ecole Polytechnique’te (1967), Michel 

Demazure danışmanlığındaki “Grasmanlarda Schur 

Funktorları” başlıklı doktora tezini Paris-7 

Üniversitesi’nde (1977)  tamamladı. Emekli olana 

kadar, C.N.R.S  (Centre National de la Recherche 

Scientifique) araştırmacı olarak çalıştı.  Yakın dönemde 

de araştırmalarını Çin’de bulunan Nankai 

Üniversitesi’nde yürütmüş ve yine aynı üniversitede 

dersler vermiştir. Paris-Est Üniversitesi’ne bağlı 

Gaspard Monge Enstitüsünde devam etmektedir.  

Prof. Dr. Alain Lascoux 1977’de Albert Chatelet 

madalyası’na,  1990’da Albert Marquet Bilimler 

Akademisi Ödülü’nü layık görüldü. 1998’de Berlin’de 

düzenlenen Uluslararası Matematik Kongresi’nde (ICM, 

International Congress of Mathematicians)  davetli 

konuşmacılardandı. 

ICM nedir? 

Uluslararası Matematik Kongresi (ICM), 4 yılda bir IMU 

(International Mathematics Union) tarafından 

düzenlenir; dünyanın en önemli matematik kongresi 

konumundadır. Kongrenin açılış töreninde matematiğin 

Nobel’i olarak nitelenen Fields madalyası ve Chern 

Madalyaları ile Gauss ve Nevanlinna Ödülleri’nin yeni 

sahipleri açıklanır.  

Prof.Dr. Alain Lascoux’un, bugüne kadar 120’den fazla 

araştırma makalesi yayınlanmıştır. Çalışmaları, cebirsel 

kombinatoriğin çoğunluğuna yayılmış; temsil kuramı, 

simetrik gruplar, Hecke cebirleri, simetrik fonksiyonlar, 

değişmeli olmayan polinomlar konuların 

yoğunlaşmıştır. 

…………………………………………………………………………………… 

Young Tablosu nedir? 

Young tabloları, İngiliz Matematikçi Alfred Young 

(Cambridge Üniversitesi-1900) tarafından simetrik 

grupların temsil kuramı konusundaki araştırmaları 

sırasında tanımlanmışlardır. Kombinatorik, temsil 

kuramı ve cebirsel geometri üzerinde uygulama alanları 

bulmuştur. 

Toplamı n olan, λ1≥ λ2 ≥ … ≥ λk ≥ 0 , şeklinde dizilmiş   

λ=( λ1,.. λk) bir doğal sayı dizisi için n sayısının bir 

parçalanışıdır denir. Her parçalanışa karşılık bir Young 

diyagramı oluşturulabilir: k tane satırdan oluşan ve  i 

nolu satırda λi tane kutu bulunduran sola dayalı 

diyagrama Young  diyagramı denir. Her bir kutu 

satırlarda artacak, sütunlarda ise kesinlikle artacak 

biçimde tamsayılarla doldurularak elde edilen şekle ise 

yarı-standart Young tablosu denir.  

Örneğin  yandaki tablo 

λ=(5,4,1) parçalanışına karşılık 

gelen bir Young tablosudur. 
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λ parçalanışı ile indislenmiş Schur polinomu 

Sλ(x1,….,xN):= ∑semistandart T XT biçiminde tanımlanır. 

Burada X ile  X1,…,XN yi, XT ile T tablosundaki i değeri 

sayısını Xi nin kuvveti olarak gösteriyoruz. Örneğin N=3 

ve λ=(2,1) olsun, mümkün olan yazılabilecek tablolar; 
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 Karşılık gelen Schur polinomu; 

S(2,1)(x1,x2,x3)=x1
2x2+x1x2

2+x1x2x3+x1x2x3+x1
2x3+    

x1x3
2+x2

2x3+x2x3  dir. 
 

Schur polinomları yukarıdaki tanımdan bariz olmasa da 

simetrik polinomlardır; X1,…,XN değişkenlerinin sırasıyla 

oynamak bu polinomları değiştirmez. Dahası, Schur 

polinomları simetrik polinomlar uzayının bir tabanını 

oluştururlar; simetrik polinomlar uzayının da en önemli 

tabanıdırlar. 

Schur polinomları, kompleks katsayılı kare matrislerin 

temsil kuramında indirgenemez karakterler,  simetrik 

gruplar kapsamında indirgemez karakterlere karşılık 

gelen polinomlar ve geometri kapsamında kompleks 

Grassmann manifold Gr(k,Cn) içindeki Schubert 

varyetelerini temsil eden polinomlar olarak karşımıza 

çıkarlar. 

Biz burada, bu bağlantılardan geometrik nitelikte 

olanına değineceğiz. C kompleks sayı cismini temsil 

etmek üzere, n-boyutlu kompleks vektör uzayı Cn nin k-

boyutlu düzlemlerinin kümesini Gr(k,Cn)  ile gösterelim. 

Bu kümeye, kompleks Grassmann manifold denir. 

Kompleks Grassmann manifold Gr(k,Cn) içinde bir takım 

özel alt kümeler olan Schubert varyeteleri ile n 

sayısının parçalanışları arasında bir eşleme kurulabilir. 

H⋆(Gr(k,Cn)) kohomoloji halkası içerisinde Schubert 

varyeteleri temsil eden sınıflar Schur polinomlarına 

karşılık gelirler.  

Young tablolarına dair pek çok algoritma vardır. Bu 

konudaki en temel algoritmalar Jeu de taquin ile 

 Robinson-Schensted-Knuth algoritmalarıdır. Bu 

algoritmaları doğuran sorulardan birisi ise şu sorudur: 

Bir tamsayı dizisinin azalmayan en uzun alt dizisinin 

boyu nedir? Bu altdizinin boyunu ölçen bir algoritma 

var mıdır? 

Demazure Karakterleri nedir? 

Demazure modülü 1974’te Michel Demazure 

tarafından Schubert varyetelerin geometrisini daha iyi 

anlamak için tanımlanmıştır. Borel altcebiri etkisi 

altında bir extremal ağırlık uzayı tarafından üretilen 

sonlu boyutlu temsilin bir alt modülüdür. Demazure 

karakter formülü (1974) Demazure modüllerin 

karakterlerini verir. 

 

Çalıştayımızın ilk haftası 24-28 Ocak 2012, ikinci hafta 

Prof. Dr. Lascoux’nun derslerine arasında hazırlık amacı 

taşıyordu.  Dr. Kürşat Aker , “Polinomlara etki eden 

operatörler, Simetrik grubun polinomlar üzerine etkisi 

ve maksimal operatörler” , Yrd. Doç. Dr. Nesrin Tutaş, 

“Schubert, Grothendick ve Key Polinomları”  ve Yrd. 

Doç. Dr. Özer Öztürk  “Thom polinomları” konuları 

hakkında dersler verdiler. Çalıştayda sabah 10:00-12:30 

arasında kuramsal dersler, öğleden sonra ise 

uygulama/bilgisayar programlama ağırlıklı çalışmalar 

gerçekleştirildi. 
 

Çalıştayın ikinci haftası 28 Ocak – 4 Şubat 2012 için 

izlenen program ve konular aşağıdaki şekildedir: 

1.Gün: Plaktik Cebir, parçalanışlar, eğik parçalanış, 

Young tabloları, Yamanouchi sözcükleri ve tabloları  

2.Gün: Schensted eşlemesi, Karma (Shuffle), İkili 

Sözcükler (Biwords) ve Knuth matrisleri  

3.Gün: Schur fonksiyonları ve tablolarla ilişkileri, 

simetrik grubun serbest cebir üzerine etkisi  

4.Gün: Polinomlar ve serbest cebir arasındaki ilişkiler, 

Demazure karakterleri ve tablolar  

5.Gün: Kristaller, Key polinomları  

Demazure Karakterleri Çalıştayı, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Galatasaray 
Üniversitesi,  Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Akdeniz 
Üniversitesi’nden lisans, yüksek lisans, doktora 
öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Akdeniz Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak 
çalıştayı gerçekleştirmemizi sağlayan Sağlık, Kültür ve 
Spor Dairesi Başkanlığına ve Dr. Kürşat Aker ile 
Yrd.Doç.Dr. Nesrin Tutaş hocalarımıza teşekkür ederiz. 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robinson%E2%80%93Schensted%E2%80%93Knuth_correspondence

