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Okurlardan
Bircan’dan
Büyük bir matematikçi olmay› baﬂaramam m›?
Yani büyük bir matematikçi olmak için ille de üstün zekâl› m› do¤mam›z gerekiyor?
MD. Büyük matematikçi olur musunuz olamaz
m›s›n›z bilemem ama her gün daha iyi matematikçi
olmaya çal›ﬂabilirsiniz. Büyük matematikçi olmamak suç de¤ildir, ama kendini geliﬂtirmemek, var
olan olanaklardan yararlanmamak, zaman›n› iyi
de¤erlendirmemek, kendini aﬂmaya çabalamamak
suçtur. ‹nsanl›k suçu de¤ilse de gençlik suçudur.

tirerek... Ne anlad›m ben bundan! Az önce dalga
geçti¤imiz ö¤rencinin yapt›¤›n› yapmad›k m›?
Uzun laf›n k›sas›, bu d’ler asl›nda ne? Nas›l
oluyor da bazen sadeleﬂiyor bazen ise sadeleﬂmeleri alay konusu oluyor? Asl›nda hiçbir zaman sadeleﬂmiyorlar ve bize anlat›lan yanl›ﬂ m›?
Kafam epeyce kar›ﬂt›. E¤er vaktinizi harcamayacaksa bunlar›n cevaplar›n›n ne oldu¤unu söyleyebilir misiniz? Veya bunlar› ö¤renebilece¤im bir
kaynak varsa tavsiye edebilir misiniz?
MD. Ne güzel yazm›ﬂs›n...
Soru sormaya ve anlamaya çal›ﬂmaya devam
et. Kendi zekândan baﬂka hiçbir güce ve kimseye
güvenme. Babana bile! Varsa yoksa sen! ‹ﬂte matematik bu, baﬂka bir ﬂey de¤il.
ﬁimdilik türevin tan›m›n› ve geometrik yorumunu anla ve sadeleﬂtirmelerin yap›labilece¤ini kan›tlamaya çal›ﬂ. Kan›tlayamasan da önemli de¤il, bu aﬂamada önemli olan orada kan›tlanmas› gereken bir
ﬂey oldu¤unun fark›na varman.
Günün birinde MD’de bu konuyu iﬂleyece¤iz.
Sabr›n yoksa ortalama bir analiz kitab›nda sorular›n›n yan›tlar›n› bulabilirsin ve biraz çabayla anlayabilirsin.
dx’leri sadeleﬂebilen bir tür say› olarak (nonstandard say›lar olarak) görmeyi 1960’larda Abraham Robinson baﬂarm›ﬂt›r. Bunu anlayan›n boyu
en az 1 cm uzar.

Selçuk Baﬂ’tan
Ben bir mühendislik ö¤rencisi olarak fizi¤i matemati¤in bir uygulamas› olarak görüyorum. Bu
yüzden dergide matematiksel fizikle ilgili konular›n yer almas›n› istiyorum. Siz böyle dergiler yay›mlay›n, biz matematikseverler hiçbir zaman sizleri yanl›z b›rakmay›z.
MD. Hakl›s›n›z. Önümüzdeki say›da baya¤› fizik olacak. Timur Karaçay’›n Einstein’›n Görelilik
Kuram› üzerine ve Tosun Terzio¤lu’nun Newton’un
yerçekimi yasas› üzerine birer yaz›s› yay›mlanacak.
Hayri U¤ur Koltuk’tan
Ben bir lise ö¤rencisiyim. Bu y›l lise 3’e gidiyorum. ‹ster istemez ÖSS’ye de haz›rlan›yorum. S›nav
sisteminin de¤iﬂmesiyle, ÖSS’de art›k türev, integral, lineer cebir gibi konulardan da soru ç›kacak.
MD’de yay›mlanan bir yaz›da (dy/dx) ×
(dx/dy) = 1 eﬂitli¤inin dy ve dx’lerin sadeleﬂmelerinden ç›kmad›¤› veya dy/dx = ƒ′(x) eﬂitli¤inin iki
taraf›n›n da dx ile çarp›lmas› sonucu dy = ƒ′(x)dx
formülünün ç›kar›lmas›n›n saçma oldu¤u, çünkü
dx’in say› olmad›¤› yaz›lm›ﬂt›.
Lise ö¤rencileri aras›nda komik bir hikâye anlat›l›r. Bir ö¤renci bir s›navda dy/dx’i sorduklar›nda
d’leri sadeleﬂtirmiﬂ ve cevap olarak y ve x’in verilen
de¤erlerini y/x’te yerine yazarak buldu¤u say›y› iﬂaretlemiﬂ. ‹lk duydu¤umda bu hikâye komik geldi.
Ancak gelin görün ki gülüyoruz a¤lanacak halimize.
Bileﬂke fonksiyonun türevi olarak ne ö¤retseler be¤enirsiniz? dz/dx = (dz/dy) × (dy/dx)! dy’leri sadeleﬂ-

Uzun u¤raﬂ ve maceralardan sonra MD’lerine
kavuﬂan Albert Ali Salah’tan
Selamlar,
Maalesef paket geldi... Gece saat iki, yar›na yetiﬂmesi gereken bir rapor, cumaya yaz›lacak bir
makale var ve ben oturmuﬂ MD kar›ﬂt›r›yorum...
Rapor yetiﬂmezse suçu size ataca¤›m, bilesiniz.
MD. Yak›nda borsadaki dalgalanmalar da bizden bilinecek...
S›n›r Tan›maz Matematikçiler Derne¤i’nin Bir
Üyesinden
Öncelikle böyle bir dergi ç›kard›¤›n›z için sonsuz teﬂekkürlerimi sunar›m. Gerçekten emek ve
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al›nteriyle yo¤ruldu¤u belli oluyor. Matematikçi
de¤ilim, ama kendini matemati¤in gizemli dünyas›na kapt›rm›ﬂ bir insan olarak söylüyorum bütün
bunlar›. Ve matematikle u¤raﬂ›nca ne kadar ak›ll›ca gelir di¤er insanlara bilmiyorum ama insan›n
kendisi baﬂka bir boyuta ›ﬂ›nlan›yor sanki. Matematik öyle bir olgu ki insan› mutlak bilgiye ulaﬂt›ran bir ibadet gibi. Nas›l ki sufi kendini yaradana
yaklaﬂt›racak bir ﬂekil ya da sembol bulup o yoldan
mutlak do¤rular›n tek mutlak yarat›c›s›na yaklaﬂ›yorsa, bir matematikçi de kendisine bir ﬂekil ve
sembol bulup düﬂündü¤ü sistem içindeki mutlak
do¤ruyu kendi dünyas›na getiriyor. Öyle bir olgu ki
yeter ki do¤ru bir kurgu yakalay›n, gerisi kendili¤inden geliyor. Bilgiyi en iyi iﬂleme sistemi hatta yaratma sistemi. Biliyorum gün gelecek maddenin
tüm do¤as› matematiksel olarak aç›klanabilecek
hatta ve hatta ruhun bile. Çünkü öyle olmas› gerek.
Evrenin varoluﬂu ve devaml›l›¤› birtak›m kurallara
ba¤›ml› ise o halde evren içindeki her ﬂeyin varl›¤›
ve devaml›l›¤› o kurallara ba¤›ml› olmal›d›r.
Matematikle u¤raﬂmak bir ayr›cal›k gibi geliyor bana. U¤raﬂmak, yaratmak, yapmak insan›n
kendi ad›na riyadan, kötülüklerden uzak, saf olanla yaﬂamas›.

ken gülmeye baﬂlad›m. [...] Benim as›l tuhaf›ma giden ise kapa¤›nda “matematik” yazan bir dergiyi
okumak için Türkçe dersini feda ediyor oluﬂum.
Normalde matematik çal›ﬂmamak için ara s›ra gazete, dergi, kitap falan okur matematikten uzaklaﬂmaya çal›ﬂ›r›m. Ama her nedense derginizi elimden düﬂüremedim. Demek sözkonusu ders matematik bile
olsa, e¤er ilgi çekici bir ﬂekilde sunuluyorsa hiçbir
konu anlaﬂ›lmaz de¤ildir.
Bu arada Türkçe s›nav›m› merak ediyorsan›z
(Niye merak edesiniz ki... Bendeki de laf iﬂte!) söyleyeyim. ‹yi bir not bekliyorum.
MD. Güzel mektubunuz için teﬂekkürler. Baﬂar›m›z›n nedenlerinden biri de matemati¤i ders
olarak alg›lamamam›zd›r.
Yüzlercesinden Üçü
1. Benim dönem ödevi konum topoloji. Sizden
bana bu konuda bilgi vermenizi, kaynak isimleri
belirtmenizi rica ederim.
2. Ben X Üniversitesi Matematik Bölümü ‹kinci Ö¤retim ö¤rencisiyim son s›n›ftay›m okul numaram X soyut cebir dersinden tez ödevim var tez konum halka-althalka-idealler yard›mc› olursan›z
çok sevinirim ﬂimdiden teﬂekkür ederim.
3. Lise 2’deki kardeﬂimin ev ödevi matematikte geometrik ﬂekillerin önemi üzerine yard›m edebilir misiniz?
MD. En yak›n kütüphaneye ya da internet cafe’ye lütfen...

Emine’den
Y›ll›k dört say› çok az de¤il mi?
MD. Bir günün 24 saati az diyen yok... Ama
bu iste¤i iltifat olarak al›yoruz. Teﬂekkürler.
Emre Tekgür’den
Dün Türkçe s›nav›m›z vard›. Ben de biraz ders
çal›ﬂmak için kütüphaneye gittim. Kitaplara dergilere bakarken MD’yi gördüm. Derginin yabanc›s› say›lmam. 1,5 y›l önce matematik çal›ﬂmak gibi bir teﬂebbüste bulunmuﬂ (Ak›l Oyunlar› filminden ald›¤›m ilhamla!) fakat matemati¤e akl›m yatk›n olmad›¤› için bu giriﬂim sonuçsuz kalm›ﬂt›. Neyse, konuya dönelim. Türkçe çal›ﬂ›yorum diye sözel bir bölümde okudu¤umu sanmay›n. Ad› pek duyulmayan
bir bölümü hiç duyulmam›ﬂ bir üniversitede okuyorum. Hatta ad›nda üniversite kelimesi bile geçmiyor.
[...] Yine konudan sapt›m ama önemli de¤il. Zaten
bir konu da yok ortada. Derginizi okurken ad›n› hat›rlayamad›¤›m bir bilimadam›n›n unutkanl›klar›
hakk›ndaki yaz›n›z› okudum. Ayr›ca cumhurbaﬂkan›n mesaj›n› unutan çal›ﬂan›n›z›n haf›zas› önünde de
sayg›yla e¤ildi¤imi bildirmek isterim. Yaz›y› okur-

Yüzlercesinden Dördü
1. bana matematik çal›ﬂt›r
2. Ben sizden ücretsiz ders almak istiyorum e¤er
böyle bir imkân varsa bana e-posta gönderebilirsiniz.
3. Sizinle ÖSY s›nav›na haz›rlanmak istiyorum.
4. ya ben matematik ad›na bir proje yapmak
isteyorum bana yard›m eder misiniz
Kural
Ben 99 37 61 87 109 41 31 23 19 17 15 18 ...
gibi her say›ya uygulanabilen kural buldum. Bu say›larla ilgili bir kural var m›? Bana haber verir misiniz?
MD. Say› örnekleri için teﬂekkürler. Ama maalesef biz kural mural tan›m›yoruz.
AU’dan
Yolda dalg›n yürürüm. Pek kimseyi farketmem
bu yüzden. Kampüste yürürken bir adam gördüm.
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Benim bile gözüme çarpacak denli garip yürüyordu.
ﬁöyle kollar iki yana aç›lm›ﬂ, gö¤üs d›ﬂar›da, her ﬂeye biraz havadan bakan ve sanki tebrikler hocam
denmesini bekleyen kabul gününde gibi… Aaa o da
ne!.. Yahu tan›yorum ben bu adam›… Falanca bölümdeki ö¤retim üyesi... Yaa bu adam hep böyle mi
yürürdü? Garip… Sonradan ö¤rendim ki prof olmuﬂ… Eee gusel… Tebrikler hocam! Zaman geçti.
Yine ayn› adamla karﬂ› karﬂ›yay›z ama ben yerdeyim o de¤il. Yok yok bu sefer yürümüyoo uçuyor
yaa... Acaba bu yaﬂta Ku¤u Gölü Balesi yapmaya m›
karar verdi?.. Yok can›m daha neler... Me¤er hocam›z anabilim dal› baﬂkan› olmuﬂ… Güldüm valla ne
yalan söyleyeyim… ‹lahi hocam çok yaﬂay›n emi…
Sizin gibiler böyle yükseldikçe s›rt›m›z yere gelmez...
Uçan balonlar geldi akl›ma... ‹çi boﬂ ya... Doldur,
gazla, b›rak... Öylece uçsun hedefsiz...
MD. ‹nsan hocas›yla dalga geçer mi? Ne ay›p!

d›ﬂ›nda matematiksel bir sosyal faaliyet oluyor.
Yar›nki toplant›m›zdan sonra da küçük bir pastagazoz partimiz var. Sizi de bekleriz.
Sayg› ve sevgilerimle.
Tükenen Say›lar
Kapak konusu Fonksiyonlar olan say› tükendi¤i için bulam›yoruz. Ama Lise 1 ö¤rencileri için bence o say› mutlaka gerekli. O say›y› tekrar basmak
mümkün de¤il mi? Ben yeni abone olacaklara genellikle baﬂtan tüm say›lar› almalar›n› tavsiye ediyorum. E¤er çok zor de¤ilse o say›dan bast›rabilirseniz
bütünlük aç›s›ndan çok iyi olur diye düﬂünüyorum.
MD. Astar› kendinden pahal› olur. Ama internet sitemize koyduk tükenen say›lar›m›z›. Ayr›ca
kitaplaﬂacak da.
Ömer ‹nan’dan
Ben Ömer. Ad›yaman Fen Lisesi’nde 9. s›n›fta
okumaktay›m. MD’yi 2004’ten beri takip etmekteyim. Ancak gerek MD’deki gerek di¤er matematik
hakk›ndaki yaz›lar› anlamada zorluk çekmekteyim. Nedenini ise bir türlü bulam›yorum. Bunu di¤er arkadaﬂlar›mla paylaﬂt›m, onlar da benim durumumda olduklar›n› söylediler ama ben yine de
size dan›ﬂmak istedim. Acaba bende mi bir problem var yoksa bu normal mi?
MD. S›n›fça en yak›n nörologa gidin... ﬁaka ﬂaka... Kolay olsayd› matemati¤i herkes baﬂar›rd›.
Zorlanman do¤al. ‹natla sürdür okumay›.

Bir Haluk Oral Hayran›ndan
Haluk Oral y›ll›k izninin bitiﬂ tarihini bayram›n baﬂlang›c›na denk getiriyor gibi bir kuﬂku
belirdi içimde...
MD. Yok can›m! Ne münasebet! Olur mu
öyle ﬂey! Sadece rastlant›. Sordum kendisine.
Yeri gö¤ü yerinden oynatacak müthiﬂ bir yaz›
haz›rl›¤›ndaym›ﬂ. “Baﬂl›¤› bulmam bir ay›m› ald› ama de¤di do¤rusu” dedi. S›ra konuyu bulmaya gelmiﬂ. Fikri yakalad›ktan sonra üç dört
ayl›k bir kuluçka dönemi baﬂlarm›ﬂ. “E, onca
çal›ﬂmadan sonra tatilin ‹nsan Haklar› Beyannamesi’nde yeri vard›r,” dedi. Y›ll›k izinlerinin
bir y›la s›¤mad›¤› tevatürüne inan›lmamas› gerekti¤ini de sözlerine ekledi.

Bilelim!
0’› do¤al say› kabul etmeyen matematikçilerin
adlar›n› aç›klar m›s›n›z?
MD. Robot resimlerini de ister misiniz?

Gönül Okçu Bekmezci’den
Öncelikle dergiyi ç›karmakta gösterdi¤iniz çabadan dolay› size çok teﬂekkür ederim.
Biz Mu¤la Üniversitesi olarak her sene yaklaﬂ›k 100 aboneli¤e sahibiz. Ama sadece abone olmak derginin okundu¤u anlam›na gelmiyor. Ben
derginin okunmas› ve daha iyi anlaﬂ›lmas› için bir
dersimde dergiden ödev veriyorum. Dersi alan her
ö¤renci dergilerden bir konu seçiyor. Ders program› d›ﬂ›nda bir saatte buluﬂuyoruz ve tüm s›n›fa seçti¤i konuyu anlat›yorlar ve tüm s›n›f bunu tart›ﬂ›yoruz. Muhteﬂem bir gösteri oluyor.
Bu benim ve ö¤rencilerim için hem matemati¤i
daha iyi anlamam›z için bir f›rsat ve hem de ders

‹steyenin bir yüzü...
ben matemati¤in tan›m›n› istiyorum
MD. Nazikçe sordu¤unuz için kendimce yan›tl›yoruz.
Matemati¤i, yöntemlerinin ortak nitelikleriyle
ve amaçlar›yla tan›mlamaya çal›ﬂmak mümkündür. Amaç, içinde yaﬂad›¤›m›z evrenin (geometri)
ve say›lar›n (cebir) mant›¤›n› anlamak olabilir.
Yöntemlerinin en belirgin özelli¤i ise san›r›m hiçbir
kuﬂkuya yer vermemesidir. Kimsenin etkisi alt›nda
kalmadan tek baﬂ›n›za ikna olaca¤›n›z tek u¤raﬂ
dal› matematiktir. ♣
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