Matematik Dünyas›, 2004 Yaz

Okurlardan
Mehmet Çal›ﬂkan’dan
ODTÜ, Akdeniz ve Bilgi Üniversitesi’nin dergiyi yay›mlama sürecinden bu yana eski ve yeni say›lar› takip ediyorum. Okurlar›n görüﬂlerini yay›mlad›¤›n›z köﬂenizde baz› mektuplar› okuyunca bir
yaz› gönderme zorunlulu¤u hissedip bu yaz›y›
kaleme ald›m.
Matematik Dünyas›, ö¤renci olsun, ö¤retmen
olsun, akademisyen olsun, tüm seviyelere hitap eden
bir dergidir. Matematikle ilgili önemli ve basit gerçekleri bir bütünlük içinde bize anlatt›¤›na inan›yorum. Eski dergilerle bir tarz fark› oldu¤u aç›kt›r.
Ama, gerçekler basittir ve bu gerçekleri her seviyeden insan›n, kendi seviyesine göre anlayabilece¤i düzeyde anlatt›¤›n›z› düﬂünüyorum. Matematikçi olarak ço¤umuzun kaç›rd›¤› temel prensipleri ve bütünlü¤ü yakalad›¤›n›z için özellikle teﬂekkür ediyorum.
Zor ve kar›ﬂ›k bir konu anlat›m›n› tercih edenler için oldukça fazla döküman varken ve bu ihtiyaçlar›n› internet, kitap ve makalelerle giderebileceklerken, Matematik Dünyas›’ndan bunu beklemek anlams›z geliyor. Matematik Dünyas› önemli
bir ihtiyac›m›z› gidermektedir. Ö¤rencilerime ve
arkadaﬂlar›ma anlatacak çok ﬂey buluyorum. Dergiye eme¤i geçenlere sebat diliyorum.

Birçok Okurdan:
Neden 2003'te MD'nin iki tane k›ﬂ say›s› ç›kt›?
MD. 2003'te k›ﬂ uzun sürdü¤ünden elbet!
Kemal Uncu’dan
Ben ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü
üçüncü s›n›f ö¤rencisiyim. Soyut ve uygulamal›
matemati¤i çok sevdi¤im için Matematik Dünyas›’n›n bir tutkunuyum diyebilirim. Bu dönemki say›n›z da di¤erleri gibi harika olmuﬂ.
Merak etti¤im bir konu var. Matematik Dünyas› dergisi içerik olarak soyut matematik temel
al›nm›ﬂ. Acaba biraz da derginin içinde uygulamal› matematikten bahsetseniz nas›l olur? Bence matemati¤in finans, ekonomi, felsefe alanlar›na yapt›¤› etkilerden bahsetmek çok etkileyici olabilir. Tabii ki bu benim düﬂüncem! Ben sadece bir okur
olarak düﬂüncemi söylemek istedim. Ayr›ca siz uygun görürseniz, dergi için bu konularda çal›ﬂma da
yapmak isterim. ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Matematik bölümünde birçok arkadaﬂ›m var
ve onlar›n da böyle bir çal›ﬂma içinde memnuniyetle bulunmak isteyeceklerini biliyorum.
Bu muhteﬂem dergiyi ç›kard›¤›n›z için size çok
teﬂekkür ederim! Her say›s›n› dört gözle bekliyorum. Keﬂke ayl›k bir dergi olsayd›. Umar›m ilerde
o da gerçekleﬂir.
Sayg›lar›mla.
MD. Öncelikle bize çal›ﬂma ﬂevki veren güzel
sözleriniz için teﬂekkürler. Her dergi elbette kaç›n›lmaz olarak büyük ölçüde editörlerinin zevkini
ve bilgi da¤arc›¤›n› yans›t›r. Bu dergi de böyle...
Ama uygulamal› matematikte anlaﬂ›l›r ve zevkle okunan bir yaz› elimize ulaﬂ›rsa seve seve basar›z.
Hatta kapak konusu bile yapabiliriz. Ekonometri,
oyunlar kuram›, istatistik... Yeter ki siz yaz›n. ♥

Bir okurdan
Öncelikle iyi çal›ﬂmalar diliyorum. Benim sorunum ilgisizlik. Neden diyeceksiniz do¤al olarak. Ben
matematik son s›n›f ö¤rencisiyim, hatta daha fazlas›
bir sene uzatm›ﬂ durumday›m. Geçenlerde soyut cebir s›nav›na çal›ﬂ›rken asal say›lar konusunda baya¤› duraklad›m, dald›m ve kendimce asal say›larla ilgili iki ﬂey buldum, tabii büyük heyecanla hocalar›ma gösterdim. Ama kimse ilgilenmedi. En son soyut
cebir hocam›zla görüﬂtüm, o da ispat›n› yapmam› istedi ama yeni birﬂeyi ispatlaman›n ne kadar zor oldu¤unu siz de biliyorsunuz. Evet, belki buldu¤um
ﬂeyler matemati¤in tarihini de¤iﬂtirmeyecek fakat
ben yine sizden yard›m bekliyorum.
MD. Yerden gö¤e hakl›s›n›z! Yeni ﬂeyler ispatlamak gerçekten çok zordur! Ama herkes kendi teoremini kan›tlamal›.

Birçok Okurdan:
Bana matemati¤i temelden üst düzeye kadar
ö¤retecek bir kitap tavsiye ederseniz sevinirim.
MD. Kelin merhemi olsa kendi baﬂ›na sürermiﬂ.

5

