Matematik Dünyas›, 2003 K›ﬂ

Okurlardan
E. Mehmet K›ral’dan
Ben dergiyi K›ﬂ say›s›ndan beri okuyorum ve
çok be¤eniyorum. Bugün Güz say›s› da elime geçti
ve çok mutlu oldum. Ancak Mustafa Saka’n›n yazm›ﬂ oldu¤u mektup/öneri beni dehﬂete düﬂürdü.
Çok iyi niyetli önerilerde bulunmuﬂ, ancak ben
bunlardan hiç haz etmedim. Dergideki matemati¤in soyut olmas›ndan yak›nm›ﬂ. Somut matemati¤i
tam anlamasam da ﬂu anda dergideki matematikten çok memnun oldu¤um için herhangi bir de¤iﬂikli¤e karﬂ›y›m. Ayr›ca lütfen bizi üniversite giriﬂ
s›navlar›na için haz›rlamay›n. Ben bir lise 3 ö¤rencisi olarak bunu en çok isteyen kiﬂi olmal›y›m. Yeterince ÖSS haz›rl›k dergisi var. Birine daha gerek
yok. Ayr›ca lütfen ekonomistlerin, mühendislerin,
teknisyenlerin iﬂlemleri aras›nda bo¤may›n bizi.
Ayr›ca matematik üstüne yaz›lm›ﬂ yaz›lardan çok
matematik yaz›lar›na a¤›rl›k vermenizi istiyorum.
Asl›nda istediklerimin hepsi ﬂu andaki dergide de
mevcut. Ben sadece bir de¤iﬂiklik yap›lmas›n ve bu
okur mektubunu hoﬂnut edecek yönde bir de¤iﬂikli¤e gidilmesin diyorum.

lenmek isterken kimseye seslenmemekten korkuyoruz biraz. Ama çok hakl›s›n›z. Böyle bir eksiklik var
ve giderilmesi gerekiyor, bak›n›z sayfa 93.
Dinçer Kavral’dan
Dergi dört dörtlük, mükemmel olmuﬂ. Ama belirtmek istedi¤im baﬂka bir nokta var. Son say›n›n
okur mektuplar›n› incelerken fark ettim, sayfalar›n
kalitesinin art›r›lmas› yönünde yo¤un bir istek oldu¤u söylenmiﬂ. Ben de kalitenin düﬂürülmesinden yanay›m. San›mca, bu sayede bask› say›s› art›r›labilir
ve bir dergi fiyat›na belki iki dergi ç›kar; biz de bu
ikinci dergiyi okullara gönderebiliriz.

Esengül Erdem’den
Hacettepe Üniversitesi’nde matematik ö¤rencisiyim. Matematik Dünyas›’n›n eski say›lar› elime
geçti (1991-1995) ve biraz inceleme f›rsat› buldum.
Sonuçta, bugün yay›mlanan say›lardan daha dolu
oldu¤u düﬂüncesi oluﬂtu. Tabii bunca olanaks›zl›klar içindeyken ve ülkede matematik ad›na çok az
ﬂey yap›l›rken bu giriﬂimi çok anlaml› buluyorum
ve ben de hem kendi geliﬂimim hem de sadece eleﬂtiri yapmakla kalmam›ﬂ olmak için dergiye yaz›
göndermek istiyorum.
MD. Katk›lar›n›z› bekliyoruz. Zamanla daha
da zenginleﬂece¤iz.

Berdar Vera’dan
Dergiyi daha s›k ç›karmak mümkün de¤il mi?
Çok geç ç›k›yor, sab›rs›zlan›yoruz. Ayl›k ya da en
az›ndan 45 günlük yapamaz m›s›n›z? Kolay gelsin.
MD. Ne güzel övgü... Çok sa¤olun. Ama çok
ac›mas›zs›n›z... Derginin bir say›s› o kadar zaman
al›yor ki...

Ziver Malhaso¤lu’ndan
Keﬂke web sayfas›n›n ‹ngilizcesi de olsayd› da
dünya Türkiye’de matematik ad›na neler yap›l›yor
görebilseydi...
MD. Teﬂekkürler... Boﬂverin ama öbürlerini,
vars›n azgeliﬂmiﬂ kals›nlar...

‹clal Arapo¤lu’dan
Bir devlet ilkö¤retim okulunda matematik ö¤retmenli¤i yap›yorum. Ö¤rencilerime dersimi sevdirme konusunda sorular›n›zdan faydalan›yorum.
Derslerimizde kullanmak üzere fikir ve görüﬂlerinizle yard›mc› olursan›z sevinirim. Asl›nda bir hayalim var ama gerçekleﬂmesi çok zor: her okulda
bir matematik oyun odas›... Çocuklar›m hayal kurmay› bilmedikleri için soyut kavramlar› kafalar›nda çanland›rmada zorluk çekiyorlar. Neyse... Derginizde bir sayfayla bize destek olusan›z sevinirim.
MD. Elimizden geleni yapaca¤›z. Herkese ses-

Pelin Özel’den
Asl›nda bir matematik dergisi tam olarak nas›l
olmal› bilmiyorum, eminim siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ama yine de görüﬂlerimi aç›klamak istiyorum. ‹lk olarak bence derginiz gerçekten güzel,
ne yaz›k ki ülkemizde bu tarz bilimsel dergilere pek
fazla rastlanm›yor. Konu seçimine, yaz›lar›na, içeri¤ine ekleyebilece¤im bir ﬂey yok. Ama bence biraz
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daha siyasal olmal›. Yani siyasal derken kastetti¤im
siyasi mesajlar vermeli ya da propaganda yapmal›
de¤il. Ama e¤itim sorunlar› ya da e¤itim sistemimizdeki hatalara de¤inilebilir belki. Asl›nda bu say›n›zda Ahmet Do¤an’›n yaz›s› güzeldi ama bence bu tarz
yaz›lar biraz daha art›r›lmal›. Siz de biliyorsunuz ülkemizdeki bu sorunlar›n ne kadar ciddi boyutlarda
oldu¤unu. Ayd›n geçinen pek çok kiﬂi iﬂin belki bilimsel yan›yla ilgileniyor, ama ayd›n sadece pek çok
konuda bilgisi olan insan de¤il, bu bilgilerini di¤er
insanlarla da paylaﬂmas›n› bilen kiﬂidir. Hatta ayd›n
kiﬂi, bence insanlar›n dikkatini sorunlar üzerine çeken, onlar›n bu konudaki problemlerin d›ﬂ›nda kalmamalar›n› hatta mümkünse bu problemleri düzeltmeleri için onlara yol gösteren olmal›d›r.
Ne yaz›k ki hiçbir ﬂeyle ilgilenmeyen bir gençlik yetiﬂiyor. Tek derdi giydi¤i k›yafet, erkek arkadaﬂ› ya da kilolar› olan bir gençlik. Bu gerçekten
çok üzücü ve kimi zaman insan› umutsuzlu¤a düﬂürüyor. Bu nedenle bana, benim gibi düﬂünenlere,
sizin gibi ö¤retmenlere pek çok görev düﬂtü¤üne
inan›yorum. Bu yüzden de insanlar› e¤itebilece¤imiz, kimbilir belki de dönüﬂtürebilece¤imiz her f›rsat› kullanmak gerekiyor. Bence bu dergi de bunun
için kullan›labilir. Matematik e¤itiminin asl›nda
nas›l olmas› gerekti¤i, ezberci e¤itim sisteminin yararl› olmad›¤›, bilimsel e¤itimin geliﬂtirilmesi gerekti¤i her f›rsatta dile getirilmeli.
MD. Bir gün 24 saat, bir hafta 7 gün, bu dergi de 112 sayfa! Her ﬂey s›¤m›yor. K›s›tl› yerimizde e¤itimden sözetmek yerine e¤itimin kendisini
yapmak daha iyi de¤il mi?

fakültelerinde matematik e¤itimi. Bu konuyla ilgili
yard›mc› olursan›z sevinirim.
MD. Sevgili son s›n›f ö¤rencisi, bu konuda bizim senden ö¤reneceklerimiz varken, sen bize soruyorsun. N’olur, ﬂu konuyu bigüzel ö¤renip bizi de
ayd›nlat›ver. Dört y›l boﬂu boﬂuna okumad›n ya!
Murat Murathano¤lu’ndan
Derginizin sadece matematik alan›nda yo¤unlaﬂt›¤›ndan emin misiniz?
Merhabalar Türkiye’nin idealist, entellektüel,
... bilim insanlar›. Derginiz maalesef o kadar iyi de¤il. Avrupa-i bir tarzla yay›n yapman›z, sefiller rolüyle bilgelik taslaman›z bu ülke insan›n› aldatma
lüksünü sizlere vermeyecek. Anlamak güç, anlamamak kolay, kolay tercih edip zora selam verip geçmek sizlerin içinizde... Neyse yeteri kadar moralinizi bozduysam mutluyum. Haydi gülegüle.

H. Akgün’den
Matematik Dünyas› gibi bir dergi ç›kard›¤›n›z
için size minnettar›m. Bence büyük bir boﬂlu¤u
dolduruyor. Fakat derginin içeri¤inde biraz daha
asimetrik olsan›z... Yani ç›lg›n matematikçilerin
beyinleri buland›ran s›n›rötesi düﬂüncelerini dergiye katsan›z daha e¤lenceli olur diye düﬂünüyorum.
Çünkü insan bunlarla ilgilendikçe en do¤al olarak
kabul etti¤i, do¤rulu¤una kesin olarak inand›¤› ve
hatta hayat› boyunca “acaba bu gerçekten do¤ru
mu?” diye sormaya tenezzül etmeyecek derecede
inand›¤› ﬂeylerin bile do¤ru olamayaca¤› ihtimalini
Bir Okurdan
farketti¤inde daha sorgulay›c›, daha eleﬂtirel, ﬂartMatematik Dünyas› hakk›nda hiçbir bilgim ollanmalardan kurtulup kendi akl›yla yaﬂamaya baﬂmamakla birlikte bize okulda
layan biri olmaya baﬂl›yor.
Ad›n› sakl› tutan bir okurdan: Ben fakir Ç›lg›n matematikçiler, beyap›lan bask› can›m› s›k›yor.
MD. Do¤rusu bizim de ama kafas› çal›ﬂan amatör bir matematik- yinleri buland›ran s›n›rötesi
çok can›m›z s›k›ld›. Ama çiyim. Matemati¤imle para kazanmak iste- düﬂünceler dememin sebebi
okulunuzun ad›n› yazmam›ﬂ- rim. Her ay zor bir ödüllü soru sorulsun. de bu insanlar›n ﬂartlanmas›n›z. Siz böyle korktukça da- En iyi yan›t› veren yada yan›t verenler ara- lar› y›kabilecek cesareti kens›ndan rastgele seçilen biri ödülü als›n.
ha ne bask›lar görürsünüz!
dilerinde bulabilmeleridir.
MD. www.alinesin.org’da para ödüllü
Yani sorgulama yeteneklesorular var. Ayr›ca http://mathworld.
Bir ö¤renciden. Ben Sü- wolfram.com/topics/Prizes.html adresinde ri. Bu her ne kadar basitmiﬂ
leyman Demirel Üniversitesi dünyaca ünlü matematik ödüllerinin liste- gibi gözükse de o kadar basit
Teknik E¤itim Fakultesi son sini bulacaks›n›z. Bir de bu say›n›n “K›sa de¤il diye düﬂünüyorum. Bir
s›n›f ö¤rencisiyim. Benim bi- K›sa” bölümünü okuyun.
sonraki say›y› merakla beklitirme ödevim teknik e¤itim
yorum. ♣
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