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Okurlardan
Muhittin Ayd›n’dan
Merhaba! Ben Atatürk Üniversitesi
‹lkö¤retim Matematik Bölümü ö¤rencisiyim. Derginize geçti¤imiz aylarda abone oldum. Dergilerinizi çok büyük bir
zevkle inceledim. Size bir itirafta bulunay›m: Ben uzun y›llard›r matematikle u¤raﬂan biriyim ve bir matematik bölümünde
okuyorum, fakat bu dergi hayat›mda abone
oldu¤um ilk matematik dergisi. Bunun için
üzülmem mi gerekiyor yoksa sevinmem mi
gerekiyor bilmiyorum ama bu dergiyi haz›rlamada eme¤i geçen herkese çok teﬂekkür ediyor,
sayg›lar›m› sunuyorum.

Ayça Ulusoy’dan
‹zninizle bir ﬂeyi eleﬂtirmek istiyorum. Matematik Dünyas›’n›n 2003IV say›s›n›n kapa¤› tam bir facia. Yani bir çocuk veya lise talebesi bu dergiyi alsa (daha kapa¤›na bakarak)
matematikten nefret eder. Siz de
al›p önünüze bir koyarsan›z tamamen karamsar bir ruh hali içinde
oldu¤unu ve itici oldu¤unu hissedebilirsiniz. Aff›n›za s›¤›n›yorum
ama çocuklar (çocuklar veya gençler hiç farketmez) için rengârenk bir kapak olmal›, onlar›n
ruhlar›na hitap etmeli. Pembe, yeﬂil, mor gibi
renkler... Sayfay› çevirdi¤i zaman, wavvvv... ne
kadar güzel demeli... Okurken, ne kadar e¤lenceli demeli... Muhteﬂem demeli...
Umar›m eleﬂtirimi dikkate al›rs›n›z.

Utku Can Topçu’dan
Matemati¤in tarihi geliﬂimi üzerine çok önemli bir sorum olacak. Acaba sakal b›rakan ilk matematikçi kimdir, neden b›rakm›ﬂt›r? Benim diyen
matematikçi sakal b›rakmak zorunda m›d›r? Nedir
bu olay?
Bu konuda bir hipotezim var: n, yaﬂayan matematikçi say›s›; x, ﬂu ana kadar yaﬂam›ﬂ matematikçi say›s›; s, sakall› matematikçi say›s› olsun. O
zaman, s/x = (1/e)n. Bunu kan›tlamamda bana yard›mc› olabilir misiniz?

H. Akgün’den
Ben üniversiteye haz›rlanan, derginizi 3üncü
say›dan itibaren takip etmeye baﬂlayan, matemati¤e maalesef yeni yeni − sizin de katk›n›zla − ilgi
duymaya baﬂlayan 19 yaﬂ›nda bir gencim. MD çok
e¤lenceli bir dergi.
Giriﬂ yaz›s›nda “kavramlar, hissedilen gerçe¤i
kan›tlamaya olanak verecek biçimde tan›mlan›rlar...” deniyor. Bu durumda, kavramlar›, hissedilen gerçe¤i kan›tlayacak ﬂekilde oluﬂturup tan›mlamak ne kadar do¤ru diye sormadan edemiyorum.
Tamam, ﬂu an için belki de en do¤ru yol bu, fakat
bir zamanlar bizim hissetti¤imiz gerçekler, dünyan›n düzlü¤ü, trenlerin saatte 36 km’den daha h›zl›
gidemeyece¤i, havada herhangi bir düzene¤in uçamayaca¤›, insan›n kendi gezegeninin d›ﬂ›na ç›kamayaca¤› vs idi. Söylemek istedi¤im, yanl›ﬂ hissetti¤imiz gerçeklere göre kavramlar› tan›mlarsak yapay, ayaklar› yere basmayan bir dünya oluﬂturmaz
m›y›z kendimize? Nihayetinde matematik gibi kesinlik isteyen müthiﬂ derecede geliﬂmiﬂ bir bilim dal›n›n bile hatas›z olup olmad›¤›n› bilemiyorken nas›l olacak da bildi¤imize inand›¤›m›z ﬂeylerin hepsi
do¤rudur ve kavramlar›m›z› da bunlar› kan›tlayacak ﬂekilde oluﬂturmal›y›z diyece¤iz?

Fatih Mehmet Kara’dan
Bir iste¤im var, daha do¤rusu bir öneri. Dergiye
matemati¤in ne iﬂe yarad›¤›n› anlatan yaz›lar ekleyebilir misiniz? Böyle bir köﬂe olsa çok hoﬂ olabilir. Bir
lisede matematik ö¤retmeniyim ve ö¤renciler matematikten nefret ediyorlar. Çünkü s›navlar d›ﬂ›nda
bir iﬂe yaramayan bir ders olarak alg›l›yorlar.
Matematik Dünyas› Çocuk Dergimiz olsa matematiksel düﬂünceyi sevdirse san›r›m ülkemiz çok
daha güzel olur.
MD. Matemati¤in iﬂe yaramad›¤› alan yok gibidir de, ö¤rencilerinize Picasso’yu bilmenin ne iﬂe
yarad›¤›n› sorabilirsiniz. Picasso’yu bilmek pek bir
iﬂe yaramaz, ama bilmeyen de pek bir iﬂe yaramaz.
Çocuk dergisi... Akl›m›zda...

5

Matematik Dünyas›, 2004 Bahar

MD. Bir makale konusu oluﬂturacak kadar
çok ve önemli sorular sormuﬂsunuz.
1. Sizin de sat›r aras›nda söyledi¤iniz gibi matemati¤in “hissedilen gerçe¤i kan›tlayacak ﬂekilde oluﬂturulmas›” kaç›n›lmazd›r. Baﬂka seçene¤imiz yok.
Önünde sonunda bu evreni hislerimizle alg›l›yoruz.
2. Varsay›msal olarak, günün birinde matemati¤in bizim d›ﬂ›m›zdaki ve hissetti¤imiz gerçekle çeliﬂti¤i anlaﬂ›labilir. Örne¤in 2 + 2’nin 4 de¤il
de asl›nda 5 etti¤i, bugüne dek hep yanl›ﬂ sayd›¤›m›z, ya da çok çok büyük iki say›n›n toplam›n›n
matemati¤in öngördü¤ü toplam olmad›¤› anlaﬂ›labilir, neden olmas›n? ‹ﬂte o zaman k›yamet kopar, örne¤in herbiri matematik hocas› olan bu
derginin editörleri iﬂsiz kal›rlar. Ama bu çok çok
çok az bir olas›l›k.
3. Varsay›msal olarak ﬂöyle bir ﬂey de olabilir:
Günün birinde, matematiksel olarak tan›mlanm›ﬂ
bir nesnenin özellikleriyle ilgili son derece ikna edici bir ak›l yürütmeyi matematikte yapamayaca¤›m›z› anlayabiliriz. Yani matemati¤in belitleri (aksiyomlar›) ya da ç›kar›m kurallar› (bir anlamda kan›tlama yöntemleri) sizin ve uzmanlar›n ve sokaktaki insan›n ikna edici buldu¤u bir ak›l yürütmeye
izin vermeyebilir. Yani günün birinde, kalem kâ¤›tla yaratt›¤›m›z matemati¤in yeterince güçlü olmad›¤›, insan zekâs›ndan geri kald›¤› anlaﬂ›labilir.
Çünkü herkesin sezgisel olarak do¤ru buldu¤u bir
ak›l yürütme matematikte yap›lam›yordur. Bunun
olmamas› gerekir. Ama olursa o zaman matemati¤in belit say›s› ya da ç›kar›m kurallar› art›r›labilir.
Böyle bir sorunun da oluﬂma olas›l›¤›n›n pek düﬂük oldu¤unu san›yoruz. Ama imkâns›z de¤il. Geçmiﬂte, tam böyle olmasa da buna benzer sorunlar
yaﬂand› matematikte.

Özgür ﬁimﬂek’ten
Derginin son say›s›n› birazdan gidip alaca¤›m. ‹zin verirseniz dergiyle ilgili eleﬂtirilerim olacak. Son say›y› dedi¤im gibi sonra gidip alaca¤›m.
Son say›daki tasar›mdan ve içerikten haberim
yok, ama öncekiler gibi ise ﬂunlar› söyleyece¤im:
1. Satranc›n Matematik Dünyas›’nda ne iﬂi
var? (Acaba matematikle do¤rudan bir iliﬂkisi var
da biz mi bilmiyoruz? Sonuçta uzman sizsiniz.)
2. Bas›nda matematik sayfas› ço¤alt›lamaz
m›? Matematik günlük hayatla ba¤lant› kurulunca daha anlaml› oluyor ve insan daha çok seviyor. (Mesela dünkü Konya-Beﬂiktaﬂ maç›ndan
sonra bir yorumcu ﬂunu söyledi: “Beﬂiktaﬂ’›n
ﬂampiyonluk ﬂans› matematiksel olarak var ama
geometrik olarak bitti.” Bunun gibi say›s›z olay
oluyor. Bir örnek daha: “Bugünkü trafik kazas›nda 3-4 kiﬂi öldü.”
3. Matematik tarihi, bence, matematik de¤il
tarihtir. Ne iﬂi var dergide onu da anlayamad›m.
MD. Birinci sorunun yan›t› 8inci sayfam›zda olabilir. Bas›nda matemati¤in daha zengin
olmas› için okurlar›m›zdan yard›m bekliyoruz.
Matematik tarihi elbette tarihtir de ne de olsa
matemati¤in tarihidir. Sanki balinalar›n sindirim sisteminden bahsetmiﬂiz gibi yazm›ﬂs›n›z!
Eleﬂtiriler için teﬂekkürler.

Bir Okurdan
Üniversite s›navlar›na haz›rlan›yorum. Fakat
ne yap›yorsam matematik netimde art›ﬂ olmuyor.
45 sorudan ortalama 40 net ç›kar›yorum. Bir y›ld›r
bu böyle, bir art›ﬂ yok. Üstelik olimpiyat problemleriyle u¤raﬂ›yorum. ÖSS matemati¤inin çocuk
oyunca¤› olmas› gerekir. Ama yine de bir türlü
yükselemiyorum. Bir yerde t›kand›m. Acaba ispatteorem olay›na çok dald›¤›m için mi böyle oluyor?
Ben de mi di¤erleri gibi ezberlesem? Bir matematik
hocas› bana ispat ve teoremin ÖSS’de fayda getirmedi¤ini, sadece ÖSS kitaplar›na çal›ﬂmam gerekti¤ini, sistemin böyle oldu¤unu söylemiﬂti, dinlememiﬂtim. Ne yapmal›y›m kalan 2 ayda 45’te 45
yapabilmek için?
MD. N’aparsan›z yap›n ama ço¤unlu¤un
düﬂtü¤ü o kötü yola düﬂmeyin! Son gülen iyi güler... ♠

Genco ﬁahino¤lu’ndan
Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü 3üncü s›n›f ö¤rencisiyim. Derginizi ilk
ç›kt›¤› günden beri takip ediyorum. Çok kaliteli
bir yay›n aç›kças›. [...] ﬁimdi yepyeni ve içi bilgilerle dolu bir dergi var. Emekleriniz için sizlere
çok teﬂekkür ediyorum. Umar›m bir gün derginize
yaz› yazar›m.
MD. ‹ltifatlar›n›z için teﬂekkürler. MD’de daha önce lisans ö¤rencileri yaz› yazd›lar. Yay›mlanaca¤›na söz veremeyiz elbette ama daha ﬂimdiden
yaz›n›z› yaz›p yollayabilirsiniz.
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