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Okurlardan
Cihan Baysal’dan
Matemati¤i ve matemati¤i keﬂfetme hazz›n› bilen herkes gibi ben de biliyorum asl›nda: En büyük
ödül matematiksel duyumun ve güzelli¤in ta kendisidir. Bu dergiyi ç›karan herkese, biz okurlar çok
ﬂey borçluyuz. Gönderdi¤iniz kitap için ﬂimdiden
teﬂekkürler ve iyi çal›ﬂmalar.

ﬂesinde «, © filan gibi iﬂaretler olurdu ve bu da
formülü ve kafalar› kar›ﬂt›r›rd›. Noterleri boﬂu boﬂuna zengin etmeyelim. Ayr›ca bir formülün do¤rulu¤u deneyerek anlaﬂ›lmaz. Bir gün MD’de ilk
bilmemkaç say› için do¤ru olan ama genel olarak
yanl›ﬂ olan formüllerden söz ederiz. Çok ﬂaﬂ›racaks›n›z. Matematikte kan›t esast›r, hatta kan›t, olgu
ve formülden çok kan›t önemlidir. Son olarak:
Formülün yeni oldu¤unu nerden biliyorsunuz?

Ahmet Aktaﬂ’tan
Hacettepe Üniversitesi ‹lkö¤retim Matematik
Ö¤retmenli¤i birinci s›n›f ö¤rencisiyim. Aç›kças›
matematik ne iﬂe yarar diye hep merak ederdim,
bazen de çok gereksiz ﬂeyler ö¤retiyorlar diye yak›n›rd›m. Matemati¤i ezberlemeye çal›ﬂt›¤›mda matematik hevesim sönme aﬂamas›na gelmiﬂti, ama
bir gün internette matematikle ilgili bilgi ararken
sitenizde buldum kendimi. Hemen ertesi gün kitabevine koﬂup derginizi ald›m. Kar›ﬂt›r›nca ilginç
ﬂeyler buldum. Kaybolan matematik sevgim fazlas›yla geri geldi. Hayran kald›m ordaki bilgilere...
Günlerce arkadaﬂlara MD’nin güzelli¤inden bahsettim, bakanlar da çok be¤endi. Geçmiﬂ say›lar›
çok merak ediyorum bize geçmiﬂ say›lar›n›zdan
ulaﬂt›r›rsan›z matematik ad›na büyük hizmet etmiﬂ
olusunuz... Sayg›lar›mla...
MD. Bir say› al›nca böyle oluyorsa, iki say›
al›nca kimbilir neler neler olur... Sevgiler...

ﬁok Dergi!
2005’e girmemize ra¤men daha 2004 son
say›s› yeni ç›kt›. Son say› da daha Konya’ya gelmedi, yani 2005’in ikinci say›s›n› okumam gerekirken daha 2004 say›lar› bitmedi. Derginin acaba bir sorunu mu var? Defalarca bayilere gitmeme ra¤men derginin gelmedi¤ini ö¤renince ﬂok
geçiriyorum! MD acaba 2005 veya 2006’da üniversite de¤iﬂtirecek mi? Öyleyse hangi üniversite
olaca¤› belli mi? ‹yi çal›ﬂmalar diler dergilerin
zaman›nda ç›kmas›n› talep ederim. Sayg›lar›mla.
MD. Derginin hiçbir sorunu yok. Bütün suç
bir günü 24 saat yaratanda! Çok iyi bir dergi oldu¤umuzdan do¤al olarak ve mecburen gecikiyoruz, anlay›ﬂla karﬂ›lay›n ve n’olur ﬂok geçirmeyin. ‹nan›n ki gezip tozmuyoruz. Ama söz,
gecikmeyi kapataca¤›z, biraz zamana ihtiyac›m›z var, hemen olmaz. O zamana kadar 2004
tarihini 2005 okuyuverin, olsun bitsin! Ne de olsa zamandan ba¤›ms›z bir dergiyiz.

Bir NotDesKaDer Üyesinden
Merhaba... [...] Lisesi’ne gidiyorum ve matematikte kümeler konusunda yeni bir formül buldum.
Ö¤retmenlerim denemeler yapt› formülle ilgili ve ﬂu
ana kadar herhangi negatif bir sonuç almad›k ve
ben bunun üzerine formülün patentini noterden
üzerime ald›m ve formülün kullan›lmas›n› yani bu
formülün matematik dünyas›na kazand›r›lmas›n›
istiyorum. E¤er bana mail atarsan›z ya da telefonla
bana ulaﬂ›rsan›z sizinle paylaﬂmak isterim. Telefonla arayacaksan›z ben hâlâ okula devam etti¤im için
saat 4’ten sonra ararsan›z açabilece¤im. ‹lgilendi¤iniz için ﬂimdiden teﬂekkür ederim.
MD. Sevgili genç arkadaﬂ, formüllerin patenti
olmaz, çünkü aksi takdirde formüllerin sa¤ üst kö-

Merve Ça¤l›n’dan
Manisa’n›n Turgutlu Anadolu Lisesi’nde 9’uncu s›n›fta ö¤renim görüyorum. Derginiz bir tesadüf
sonucunda elime geçti. Bazen gerçekten güzel tesadüfler oluyor, bu da onlardan biri... Derginizin içeri¤i ve konular› gerçekten çok ilgimi çekti. Çok ﬂey
ö¤rendim diyebilirim. Dergide okudu¤um birçok
konu bana okulda ya da dersanede matematik dersimde çok yard›mc› oluyor. Derginizde lise ö¤rencilerinin matematik derslerinde daha fazla yard›mc›
olacak konulara yer verebilirseniz, ben ve benim gibi birçok arkadaﬂ›m çok sevinecek. ‹yi çal›ﬂmalar.
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rum. Ama bu sat›ﬂ tesadüf olamaz, mutlaka bir anlam› olmal›...
MD’nin bundan önceki say›s›ndaki “‹mkâns›z› baﬂarmaya Çal›ﬂmak” baﬂl›kl› yaz›daki x + 1 = 0
denklemini panoya ast›m. −1 = 1 + 2 + 4 + 8 + ...
eﬂitli¤inin nas›l do¤ru oldu¤unu arkadaﬂlar›ma
sordu¤umda sorunun herkesin ilgisini çekti¤ini
söyleyebilirim. (Cevab›n› daha yazmad›m.) Bir de
MD’nin son say›s›n› panoya koydum.
Eme¤inizin karﬂ›l›¤›n› vermek gerçekten çok
zor. Yapt›¤›n›z çal›ﬂma Türkiye’nin gelece¤ini etkileyebilecek kadar önemli... ‹ﬂte bu sat›rlar› size
yazmak istedim. Umar›m haddimi aﬂan bir söz
söylememiﬂimdir... [Esta¤furullah!]
Eme¤iniz gerçekten farkedilmeye baﬂland›. Ben
MD almaktan gurur duyuyorum ve herkesin de bu
gururu tatmas› için elimden geleni yapaca¤›m...
MD. ﬁ›marmamak için insanüstü bir gayret
sarfediyoruz ama ne mümkün...

MD. Bu dergiyi özgün k›lan niteliklerden biri
de üniversiteye giriﬂ s›nav› gibi evrensel boyutlarda
olmayan faso fiso sorunlar› yok saymas›d›r. Siz de
derginin asl›nda bu yönünü sevmiﬂ olmal›s›n›z.
Hangi yaz›lar›n size okulda ve dersanede yard›mc› olduklar›n› söylerseniz hemen gereken önlemleri al›r›z.
‹hsan Yücel’den
Geçenlerde bir bayie girdim. Yaﬂl› bir adam bak›yordu, onunla sohbete baﬂlad›m. Gençlerin okumad›¤›ndan yak›nd› uzun uzun. MD’nin sat›ﬂ›n›
sordu¤umda ald›¤›m yan›t beni gerçekten çok ﬂaﬂ›rtt›. Geçen ay en fazla bu dergiyi satm›ﬂ... Adam›n asl›nda bundan da gayet mutlu ve gururlu oldu¤unu
cümlelerinden anl›yordum. Matematikle bir ülkenin
kalk›nmas›n›n paralel oldu¤unu söyledi. Gerçekten
çok etkilenmiﬂtim. MD’yi alanlara ayr› bir ilgi gösterdi¤ini de gizleyemedi. Ben de do¤rusu derginin
sat›ﬂ›n›n 11 bine f›rlamas›na pek anlam veremiyo-

Asl›’dan
S›rf bu mesaj› atabilmek için e-posta adresi ald›m. Ad›m Asl›. Bir fen lisesinde son s›n›f ö¤rencisiyim. MD okuruyum ama yeterince zaman ay›ram›yorum. Varolan sistem kendimi geliﬂtirmeme
izin vermiyor... Konuya girsem iyi olacak... Ben
y›llarca okuldan az hoﬂlanan ama matematikle u¤raﬂmaktan zevk alan bir ö¤renciydim. Ortaokul
y›llar›na gelince gelecekte ne yapmak istedi¤imi
kendime sormaya baﬂlad›m. Ben matematik okumak istiyordum... Ö¤renebilece¤im herﬂeyi ö¤renmek ve anlamak istiyordum... Akademisyen olarak
da üniversitede kalmak istiyordum... Bu benim için
bir hedefti. Bunu ailemle paylaﬂt›m. Pek sevindiklerini söyleyemem. Bana akademisyenli¤in ülkemizde çeﬂitli dolaplara maruz kald›¤›n›, torpil faktörünü unutmamam gerekti¤ini, üniversitede kalamazsam bankac› m› olaca¤›m› filan söylediler. Son
sözleri de “E¤itim hayat›n boyunca seni maddi manevi destekleriz. Ama kendi hayat›n› kendin kurars›n” oldu. Bir an bana güvenmediklerini düﬂündüm. Tepkilerinin böyle olmas› beni çok üzdü.
Sonra bu idealimi dondurdum. Fen lisesini kazand›m ve sistemin say›sal kümesinin elemanlar›ndan
biri oldum... Okul doktor ve mühendis kayn›yordu... Ben de sürü psikolojisiyle soranlara “mühendis olaca¤›m” diyordum. (Ne kadar da salakça,
oysa benim istedi¤im bu de¤ildi!) Son s›n›fa geldi¤imde kendime yalan söyledi¤imi anlad›m. Ben hâ-

Paylaﬂ›lan Hayat Tecrübesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisli¤i son s›n›f ö¤rencisiyim.
Bir aksilik olmazsa bu y›l sonunda mühendis
olaca¤›m.
Üniversite s›nav›na girerken beni yak›ndan
tan›yan bir arkadaﬂ›m bana “sen matematik bölümünü yazsana” demiﬂti. Ben de bunun üzerine
a¤abeyime “Abi, matematik bölümünden mezun olursam ben ne olabilirim” diye sormuﬂtum,
o da bana “hiç” demiﬂti. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmas›n
ben hayatta a¤abeyimi can›mdan çok severim
ama ﬂu an anl›yorum ki bence ÖSS’de matemati¤i yazmamam benim ad›ma çok büyük bir hatayd›. Ben matemati¤i çok seviyorum. MD ç›kt›¤› an al›yorum ve hemen yeni say›s›n› bekliyorum. Matematik apayr› bir dünya. Bunu herkes
anlayamaz. Keﬂke, diyorum, matematik okusayd›m. Gerçi ﬂimdi de matematikle hobi olarak
u¤raﬂ›yorum ama bu bana yetmiyor. Bana ﬂu an
gelecekte ne yapmak istersin diye sorsalar, matematik bölümünde okumak ve orada kalmak,
akademisyen olmak, mümkünse, ki neden olmas›n, prof olmak, araﬂt›rma yapmak, sürekli matematikle u¤raﬂmak, evet ömrümün sonuna kadar her an matematikle u¤raﬂmak isterim derim.
Kimbilir bunun için belki de çok geç de¤ildir...
Bunlar› sizinle paylaﬂmak istedim...
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lâ ayn› yerdeydim, hâlâ matematik okumak istiyorum. Okulda matematikte baﬂar›s›z say›lmama
ra¤men bundan inatla vazgeçmedim. Lise son matemati¤i hakk›nda zaten pek bir fikrim yok. Okulda ders bile iﬂlemedik. Bu keﬂfimden sonra konuyu
tekrar aileme açt›m. Ayr›ca tekstil ve endüstri mühendisi olan eniﬂtemle de konuﬂtum. Zaman›nda
ö¤retim üyeli¤i yapm›ﬂ. O da bana ayn› ﬂeyleri söyledi. Mühendislik fakültelerinde zaten yüksek matematik görece¤imden bahsetti. Benimle gayet kesin konuﬂtular. Evet, son karar› ben veririm, ama
bunlar› duymak kendime olan − ya da olmayan −
güvenimi sarst›. Saçmasapan sorular geliyor akl›ma. Bunlar› duydukça içimde bir korku oluﬂtu.
“Acaba benim böyle bir e¤itimin alt›ndan kalkacak zekâya sahip olmad›¤›m› m› düﬂünüyorlar?
(Bana sürekli çok zeki oldu¤umu z›rvalamalar›na
ra¤men...) Bu yaz›y› sizin düﬂüncelerinizi ö¤renmek için yaz›yorum. Bu benim için çok önemli. Bu
karar› al›rken piﬂmanl›k olas›l›¤›n› s›f›rlamak istiyorum. Sizin söyleyecekleriniz benim kriterlerimi
belirleyecek. Bana cevap yazarsan›z çoooooooo...k
mutlu olurum. Kendinize çooooooo...k iyi bak›n...
Sevgiler...
MD. Hem duyguland›m hem de kendimi Güzin
Abla gibi hissettim. Gençlik ne zor! Dünyay› verseler tekrar genç olmak istemem!
Sevgili k›z›m... Annenle baban söylemeleri gerekeni söylemiﬂler: Do¤ru diye bildiklerini sana
aktarm›ﬂlar ama karar› sana b›rakm›ﬂlar, istedi¤imizi yapmazsan sana destek olmay›z dememiﬂler.
Bir ana baba çocu¤unu uyarmaktan daha baﬂka
ne yapabilir ki? Tam yapmalar› gerekeni yapm›ﬂlar. Ama sen de hayat›n› etkileyecek karar› bize b›rakm›ﬂs›n... Söyleyeceklerimiz senin kriterlerini
belirleyecekmiﬂ... Ya¤ma yok! Herkes kararlar›n›n
sorumlulu¤unu almal›d›r.
Her yerde oldu¤u gibi torpil akademide de olabilir. Ben görmedim ama olabilir. Matematikte da-

ha da ender olmal›, çünkü matematikte baﬂar› di¤er dallara göre çok daha nesneldir.
Mühendislik bölümlerinde okutulan “yüksek
matematik” (her ne demekse!) soyut matemati¤i gerçekten seven birini tatmin edecek düzeyde de¤ildir.
Bir gün çok tembel dolay›s›yla çok baﬂar›s›z
bir ö¤rencim bana matemati¤i çok sevdi¤ini, matemati¤e âﬂ›k oldu¤unu gözleri bu¤ulanarak uzun
uzun anlatt›. Sab›rla dinledikten sonra, evet ama,
dedim, senin sevgin platonik, matematikle biraz
daha fiziksel olmak gerekiyor, o ondan anlar... Yani sevgi yetmiyor. Çal›ﬂacak iç enerji gerek. Sevgin
o enerjiyi yaratacak güçteyse matemati¤i seç derim. Öte yandan da MD’leri okumaya yeterince
zaman ay›ram›yormuﬂsun...
Bizim gücümüz ancak matemati¤i tan›tmakla
s›n›rl›. Benim ad›m H›d›r, elimden gelen budur!
Kendi kendinizi ancak siz tan›yabilirsiniz.
Gençlik gerçekten zor! Biraz›n› bana verirsen
rahatlars›n! Sana da sevgiler... ♠
Ad› Bizde Sakl› Bir Okurdan
[...] Üniversitesi Matematik Bölümü 3’üncü
s›n›f ö¤rencisiyim. Burada iyi matematik e¤itimi
verilmiyor, verilmemesinin sebebi hocalar›n belli kitaplar› harfiyen izlemesi. Matemati¤i çok severken bu e¤itim benim matematikten so¤umama neden oldu. Sizce ne yapmal›y›m? Okulu b›rak›p baﬂka bir okulun matematik bölümünde
mi okumal›y›m yoksa bu okulu bitirip iyi bir
üniversitede lisansüstü mü yapmal›y›m? Beni bu
üniversitenin diplomas›yla baﬂka üniversiteler
kabul eder mi? Doktora düﬂünüyorum, ne yapmal›y›m? Görüﬂlerinizi sab›rs›zl›kla bekliyorum.
MD. Sordu¤un sorular›n yan›tlar›n› bilmiyorum. Ama o memnun olmad›¤›n hocalar›n›n
da gençliklerinde kendi hocalar›ndan memnun
olmad›klar›n› biliyorum. Hocalar›n gorevlerini
yapm›yor olabilirler, ama sen görevlerini yap›yor musun? Zaman›n› iyi de¤erlendiriyor musun? Yeterince çal›ﬂ›yor musun? Kütüphanenizden, baﬂka kütüphanelerden ve internetten yararlan›yor musun? Bölümde Matematik Kulübü
kurdunuz mu? MD’yi dikkatle okuyor musun?
TMD’nin ve Matematik Vakf›’n›n kitaplar›n› ald›n m›? K›sacas› yak›nmaya hak kazand›n m›?
Yapabilece¤inin en iyisini yapmaktan baﬂka bir
ﬂey elimizden gelmez, ne senin ne de bir baﬂkas›n›n... Baﬂar›lar...

Van Erciﬂ’ten Necati Örnek’ten
Selam...
Burada bir ilkö¤retim okulunda matematik
ö¤retmeniyim. Derginize burada ulaﬂmak çok
güzel. Gördü¤üm gibi ald›m. ﬁimdiden di¤er say›lar› bekliyorum. ‹lginç sorular›n›z› cevaplamak bir e¤lence kayna¤› oldu okulumda. Teﬂekkürler. Tüm çal›ﬂanlara kucak dolusu sevgiler....
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