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Okurlardan
EP’den
Matematik Bölümü birinci s›n›f ö¤rencisiyim.
S›n›rlar›m› zorlay›p çok iyi bir matematikçi olmak
istiyorum ve olaca¤›ma inan›yorum. Fakat üniversitem yüzünden ilerde zorluklar yaﬂayabilece¤imi
düﬂünüyorum. Sonuçta isim kalitesi olan bir üniversite de¤il ve e¤itimi de çok iyi düzeyde de¤il. Bu
s›k›nt›m› dile getirdi¤imde büyüklerim önemli olan›n kendimi yetiﬂtirmem, geliﬂtirmem oldu¤unu
söylüyorlar. Ben de daha yolun baﬂ›ndayken kendimi geliﬂtirmek ad›na neler yapabilece¤imi araﬂt›r›yorum. Siz ﬂansl› matematikçiler bizim gibi daha
az ﬂansl› olanlara yol gösterirseniz en az›ndan kendimize güvenimiz artar, ne yapaca¤›m›z›, ne yöne
gidece¤imizi anlayabiliriz. Kendini geliﬂtirmek ad›na matematik dünyas›na ad›m›n› yeni atan bir ö¤renciye verece¤iniz bilgiler, ö¤ütler varsa bunlar›
duymaktan haz duyar›m. ﬁimdiden teﬂekkürler.
MD. Çok çal›ﬂ. Kendin ol. ‹çten ol. Kendini aldatmadan gerçekten anlay›p anlamad›¤›n›n ayr›m›na var. Her ﬂeyi ama her ﬂeyi anlayabilirsin ve anlamal›s›n. Kendine güven. Kolay olmad›¤›n› da bil
ama. Elinin alt›ndaki olanaklar› iyi de¤erlendir. Bu
olanaklardan biri de MD’dir. MD’ye zaman ay›r.
Eski say›lar›n› da oku. Özellikle kapak konular›n›.
ﬁans›m›za gelince... Evet, yaratan çal›ﬂkan yaratm›ﬂ bizi, ﬂansl›y›z gerçekten. Baﬂar›lar.

¤ildir. Hele teknik bir konuyu herkesin anlayaca¤›
biçimde kaleme almak hiç kolay de¤ildir. Bunun
belli bir ç›rakl›k dönemi vard›r. Ayr›ca konunun
da ilginç ya da temel bir konu olmas› ve elbette
matemati¤inin sa¤lam olmas› gerekir. Bu yüzden
yollad›¤›n›z her yaz›n›n yay›mlanaca¤›n› sanmay›n
lütfen ve yaz›n›z yay›mlanmazsa bize k›zmay›n, karamsarl›¤a kap›lmay›n.
Alper’den
Lise 2 fen ö¤rencisiyim. Kendimiz taraf›ndan
bulunan formüller, buluﬂlar için, herhangi bir destek ve teﬂvik program›n›z var m›? Biz bu çal›ﬂmalar›m›z› nas›l de¤erlendirebiliriz? Bu hususta bize
nas›l yard›mc› olabilirsiniz?
MD. Her matematiksel buluﬂ önemli de¤ildir.
Formül bulmak için formül aranmaz. Konu irdelenirken formül kendili¤inden ortaya ç›kar. Önemli
olan daha önce sorulmuﬂ bir soruyu yan›tlamak ya
da daha önce baﬂlanm›ﬂ bir çal›ﬂmay› sürdürmektir.
Dolay›s›yla kaydade¤er bir matematiksel buluﬂ yapmak için önce matemati¤in yak›n ve uzak geçmiﬂini
bilmek gerekir, ki bir lise ö¤rencisinin de bunu bilmesine pek imkân yoktur. Herkesin anlayabilece¤i
sorular ise hem pek azd›r hem de binlerce kiﬂi o sorular üzerinde düﬂündü¤ünden o sorulara yan›t bulma olas›l›¤› çok düﬂüktür.
Bu yazd›klar›m genel do¤rulard›r, yani k›rk y›l›n baﬂ›nda yanl›ﬂ da olabilirler. O zaman buluﬂlar›n›z› o konunun uzman› üniversite hocalar›ndan
birine yollamal›s›n›z.
Sak›n araﬂt›rma yapmay›n, yeni ﬂeyler bulmaya
çal›ﬂmay›n dedi¤im anlaﬂ›lmas›n. Bulamaya bulamaya bulacaks›n›z. Y›llar›n›z› alacak, çok emek gerekecek... Bir baﬂar› için bin baﬂar›s›zl›k gerekir. Hayat zor, matematik daha da zor! Ama bir o kadar da
e¤lenceli; tabii e¤lenmeyi göbek atmak olarak alg›lamayanlar için...

RH’den
Ben [...] Lisesi ö¤rencisi RH. Derginizi büyük
bir zevkle okuyorum. Matemati¤e olan sevgim derginizle bir kat daha artt›. Matematikle ilgili ilginç
konular› araﬂt›rmay› çok seviyorum. Bu yaz okudu¤um kitaplardan ve yaz›lardan alt›n orana olan
ilgim artt›. Yaz›n yapt›¤›m alt›n oranla ilgili çal›ﬂmam› mesaj›ma ekledim. ‹lginç noktalara de¤indi¤imi düﬂünüyorum. Çal›ﬂmam› okuyup ilgilenirseniz sevinirim.
MD. Rastlant› bu ya, bu say›da yazar›m›z Mustafa Ya¤c›’n›n alt›n oran konulu bir yaz›s› var. Ne
yaz›k ki yaz›n›z dergide bas›lacak düzeyde de¤il.
F›rsattan istifade dergimize yaz› yollayan okurlara bir çift söz söyleyeyim. Yaz› yazmak kolay de-

Bir Matematik Ö¤retmeninden
Hocam derginizde eskiden matematik olimpiyatlar› ikinci basamak sorular›n›n cevaplar› yay›nlan›yordu. ﬁimdi göremiyoruz. Olimpiyatlara biraz
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daha fazla yer ay›rman›z mümkün mü? Mümkün
olursa ö¤rencilerimizde abone olmaya baﬂlar diye
düﬂünüyorum. ‹yi çal›ﬂmalar.
MD. Olimpiyatlara haz›rlanmak amac›yla de¤il, matematik ö¤renmek amac›yla dergiye abone
olmak isteyen ö¤renciler makbulumuzdur.

Bunyamin Ayd›n’dan
‹zninizle size bir soru sormak istiyorum. Üniversitede baz› kaynaklar s›f›r say›s›n› do¤al say›lara dahil eder baz›lar› ise etmez. Bunun sizce bir
ac›klamas› var m›? Yazarsan›z memmun olurum.
MD. Ben 0’› do¤al say› kabul ederim çünkü
paﬂa gönlüm öyle istiyor. Sonuç olarak do¤al say›
kavram›n› biz insanlar yaratt›k ve istedi¤imiz gibi,
iﬂimize yarayacak gibi tan›mlayabiliriz. Genellikle
matematikçiler 0’› do¤al say› olarak kabul ederler.
Hatta bir yaz›da do¤al say› kabul edenler, bir di¤erinde kabul etmeyenler de olabilir. ‹ﬂinize geldi¤i
gibi yap›n. Özgürsünüz.

BY’den
Ö¤retmen de¤il matematikçi olmak istiyorum. Sadece MD yan›m›zda oldu. ‹lginize ve bu
imkân› bize sundu¤unuz için sonsuz teﬂekkürler.
MD. Bizde ö¤retmen ruhu olmasayd› teﬂekkür
edecek kimseyi bulamayacakt›n ama, n’aber... Sevgiler, baﬂar›lar ve teﬂekkürler.

‹steyenin bir yüzü kara...
Biliyorum zaman›n›z olmayabilir ama çok zor
durumda kald›m. Bugün saat 5’e kadar vermem laz›m fakat u¤raﬂmama ragmen hiçbir ﬂey yapamad›m. Sorunum diferansiyel denklemlerin excel’de
çözümü. Ekte sorunumun word dokuman› hali bulunmakta. Özetle tavﬂan ve tilki popülasyonu var.
Tavﬂanlar bitkilerle, tilkiler de tavﬂanlarla besleniyor. Zaman de¤erleri var t(0-20)’ye kadar. 4 tane
yap›lmas› gereken de¤er var. O de¤erlerden birinin
grafik örne¤i verilmiﬂ. Ben denedim fakat grafikteki de¤erleri tutturamad›m. ‹çinden ç›kamad›¤›m
olay ƒ(0) ve r(0) de¤erleri verilmiﬂ. dr/dt ve dƒ/dt
nin formülü de verilmiﬂ. 1’den 20’ye kadar olan t
de¤erlerini nas›l bulaca¤›m? t de¤erini o formüle
nas›l entegre edece¤im anlayamad›m. Bana t’yi nas›l çözece¤imi gosterirseniz çok sevinirim. t’li bir
denklem elde etmem gerekiyor ve ben bunu yapam›yorum. Bana yard›m edebilirseniz çok sevinirim.
‹yi çal›ﬂmalar dilerim.
MD. Biz de size iyi çal›ﬂmalar dileriz...

Mﬁ’den
Samsun Anadolu Lisesi olarak matematik kulübü kurmak istiyoruz. Bu konuda ne yapmam›z
gerekti¤i hakk›nda sizden bilgi istiyorum.
MD. Derhal bir matematik kulübü kurman›z›
öneririm.
Bir Çaresizden
Üç y›ld›r aç›k ö¤retim matematik dersini veremedim. ‹kinci s›n›ftay›m. LÜTFEN BANA yard›mc› olacak bir ders notu gönderin. Allah aﬂk›na.
LÜTFEN. ÇARES‹Z‹M...
MD. Önce hocana git ve “Hoca, bize ne okutuyorsun” diye sor. Konuyu yazmam›ﬂs›n...
Ayr›ca sonunda ölüm yok ya! Kalsan ne olacak ki...
Bu¤urcan Rüzgar’dan
Öncelikle MD’ye selamlar!!! Derginize bu sene
abone oldum. Y›l 14, say› 2, sayfa 64’te karmaﬂ›k
say›lar bölümünde do¤al say›lar› 0, 1, 2, ... diye alm›ﬂs›n›z ama üniversitedeki hocalar›m 0’›n do¤al
say› olmad›¤›n› söylediler. Amac›m hocalar›m› kötülemek de¤il. Hepsi birbirinden deneyimli ve bilgili. Zaten lisede okurken de matematik hocam
üniversitede 0’› do¤al say› olarak almayaca¤›m›z›
söylemiﬂti. Fakat kimse 0’›n neden do¤al say› olmad›¤›n› (veya size göre) oldu¤unu söylemiyor.
0’›n boﬂlukta kalmas›n›n sebebi ne? Do¤rusu ne?
Cevab› bana yazarsan›z sevinirim; çünkü gerçekten
akl›ma tak›l›yor bu. ﬁimdiden teﬂekkürler.
MD. Sorunuzun yan›t› için aﬂa¤›dakinin yan›t›na bak›n.

Bir Ö¤retim Görevlisinden
Merhaba. Ben [...] Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisiyim. Adresime say› dizileri ve serileriyle ilgili
kaynak ve ilginç sorular gönderirseniz sevinirim.
MD. Her ﬂeyimi veriririm ama ilginç sorular›m› asla!
Bir Veliden
5-6 yaﬂ›ndaki çocu¤uma matemati¤i sevdirmek için neler yapabilirim?
MD. Ona bol bol kitap okuyun, hikâye ve masal anlat›n, özellikle geceleri yatmadan önce, ama
gün boyu da. Kendisi de kitap kar›ﬂt›rs›n. Bol bol re-
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sim yaps›n ve kaliteli müzik dinlesin. Birlikte oyun
oynay›n. Onunla konuﬂun, tart›ﬂ›n, düﬂünün, ﬂakalaﬂ›n. Arkadaﬂlar›yla oynas›n, spor yaps›n, tak›m sporlar› özellikle. Denize girsin, plajda kumla oynas›n,
bal›¤a ç›ks›n, gülsün e¤lensin. Sinemaya ve tiyatroya
gitsin. Dayak yemesin, azarlanmas›n, horlanmas›n,
sayg› duyulsun, “kes sesini” denmesin. Televizyon
seyrettirmeyin ve matemati¤in m’sini anmay›n.
Bütün bunlardan sonra matematik profesör olmazsa gelin benden hesap sorun.

MD. Burs ayda 250 YTL, üç ayda 750 YTL
eder. Üç ayda bir ç›kan dergi ise sadece 4 YTL. Siz
bursu al›p kalan› cebe at›n bence...
Asl›nda demek istedi¤inizi anl›yorum: Madem
ki burs da¤›tacak kadar iyisiniz, ücretsiz dergi yollayacak kadar da iyi olmal›s›n›z diyorsunuz. Mant›¤a diyecek yok.
Bizce bir matematik ö¤rencisi ne yapar ne eder
bu dergi için üç ayda bir 4 YTL bir yana koyar. Pahal› geliyorsa on arkadaﬂ abone olun, tanesi 2,5
YTL’ye gelsin. Bu da pahal› geliyorsa bir arkadaﬂ›n›zla ortak al›n, tanesi 2 YTL’ye gelsin. ‹lkesel olarak ücretsiz dergi yollamay› do¤ru bulmuyoruz.
Her ﬂeyin bir bedeli vard›r.

‹lahi Bilim!
“Bas›nda Matematik” köﬂesinde Gaziantep'te duvardaki afiﬂte “Peygamber Efendimizin
en güzel taraflar›n› en iyi yaz›da anlatan ilkokul
ö¤rencisine ödül verilecektir” yar›ﬂmas› genç
mucitli¤e engel olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Bilimle ilim bir arada yürütülebilir. Birbirine engel
teﬂkil etmeyece¤ini düﬂünüyorum. Siz aksini düﬂünüyorsunuz ama yan›l›yorsunuz. Hem siz matematikle ilgilenin di¤er konulara kar›ﬂmay›n.
Lütfen iﬂinizi yap›n.
MD. Kimin hangi konuyla u¤raﬂmas› gerekti¤i konusunda vahiy indi galiba...

Matematik Ö¤retmeni HA’dan
De¤erli bir dergi ç›kar›yorsunuz. Bundan
dolay› size çok teﬂekkür ederim. Dergiyi okula
götürdüm zümre arkadaﬂ›mla paylaﬂay›m diye.
Arkadaﬂ›m dergideki bir yaz›y› fotokopi çekerek
olay› çözmeye çal›ﬂt›... Bu çok zoruma gitti. Oysa kendisi de bir matç›. Bu dergiyi nerde bulabilirim diye sormas› gerekirken...
Yapt›¤› davran›ﬂa bakar m›s›n›z? Ama bu
han›m arkadaﬂ magazin dergilerini hiç kaç›rmaz... Ne diyeyim daha...
Takdire ﬂayan bir çal›ﬂma yap›yorsunuz. Yeni say›n›n ç›kmas›n› sab›rs›zl›kla bekliyorum.
‹yi çal›ﬂmalar diliyorum.
MD. Hakl›s›n›z yak›nmakta. Öte yandan
magazin dergilerine para verip de mesle¤inin biricik dergisine para vermeyen bir ö¤retmennin
fotokopi çekecek kadar dergiyle ilgilenmiﬂ olmas› do¤ru yolda oldu¤umuzun göstergesidir.
Örne¤in Hülya’dan daha fazla sat›yoruz! Yak›nda stadyumlarda aç›khava matematik konferanslar› yapaca¤›z! Gidiﬂ o gidiﬂ!

LT’den
Yeni s›nav sisteminde ç›kan konularla ilgili
kaynak almak istiyorum.
MD. Yeni s›nav sistemi mi? O da ne ola?
Laf› m› olur?
Bugüne kadar analiz konusunda yay›mlanm›ﬂ
tüm yay›nlar›n bir listesini adresime yollay›n.
MD. Emir telakki ederiz.
EA’dan
Geçmiﬂten bugüne matematik nas›l geliﬂti?
MD. Araﬂt›ra araﬂt›ra.

Karars›z bir arkadaﬂtan
Ben [...] Üniversitesi’nde Felsefe okuyorum.
Ama matemati¤e ola¤anüstü bir ilgim var. ﬁu dallar üzerinde seçim yapamad›m: felsefe, matematik,
fizik. Sizce ben hangisini seçmeliyim? Cevab›n›z›
en k›sa zamanda al›rsan iyi olur çünkü hedefimi
ona göre belirlerim.
MD. Kimsenin gelece¤ini belirlemeye yeltenmeyecek kadar haddimizi biliriz. ♦

Burstan vazgeçtim dergi yollay›n!
Merhaba ben [...] Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ö¤rencilerinden A.H. Sitenizin ana sayfas›ndan okudu¤um kadar›yla matematik ö¤rencilerine burs verdi¤inizi ö¤rendim... Ben
de bu imkândan yararlanmak istiyorum fakat burs
yerine bana daha faydal› olaca¤›na inand›¤›m Matematik Dünyas› adl› derginizin aboneli¤inden bedelsiz yararlanmam› sa¤larsan›z memnun olurum.
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