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ayat zaten insana kendini yetersiz hissettirmeyi gayet iyi beceriyor. Yetmezmiﬂ gibi,
ﬂimdi baﬂ›m›za bir de Sudoku belas› sard›!
Ben zaten oyuncu de¤ilimdir. Öyle ilk f›rsatta
scrabble’› dayayanlara ﬂaﬂar›m, ev oyunu modas›ndan anlamam, tavlada kötüyümdür...
Sudoku’yla da önce hiç ilgilenmedim.
Bir kere içindeki rakamlar matemati¤i hat›rlat›yor, ayr›ca da sand›m ki k›rk tane kural› var, baﬂlamadan formül çal›ﬂmak icap ediyor. Korktum,
reddettim.
Fakat bu Sudoku’nun orijinali kitapç›larda peynir ekmek gibi sat›ld›, yerlisi yap›ld›, derken gazetelere eklendi, herkesin pek ilgisini çekti. Âlemin tek
acizi ben miyim diye h›rs çökebiliyor insan›n üstüne.
Ald›m elime. Önce kolay bir tanesini.
Sudoku, bilmeyen kald›ysa hâlâ, bulmacan›n
içi rakaml› hali [?] gibi. S›ra, sütun ve küçük kutucuklarda her say›y› sadece ve mutlaka bir kere kullan›yorsunuz, bütün mesele bu.
Güzel. Ama ileri aﬂamalarda, Matematik Dünyas› diye bir dergi var ya, ondaki formüller kadar
içinden ç›k›lmaz olabiliyor.
En zor kategoriyi, samimi olarak merak ediyorum, “normal” bir beyin kaç dakikada çözüyor?
Ve en büyük tehlike: Sard› m› da, fena sar›yor!
MD. Nur Han›m bir yaz›s›nda lisede matematik derslerini manikür pedikürle de¤erlendirdi¤ini yazd›¤›ndan beri kendisine MD’nin her say›s›n› yollar›z. Acaba bak›yor mu diye merak eder-

H

dik. En az›ndan seyretti¤ini ö¤rendik ve çok mutlu olduk.
Geçenlerde bir han›m, editörlerimizden birini
sokakta durdurup,
- Matematikte hep çok kötüydüm, demiﬂ, ilkokuldan liseye ve daha sonra da... Bir gün bir matematik dergisi okuyaca¤›m hiç akl›ma gelmezdi...
Bana matemati¤i sevdirdiniz... MD’nin her say›s›n›
iple çekiyorum... Size teﬂekkür etmek istiyorum deyip, gözlerinden yaﬂlar süzülerek editörümüzün
yanaklar›ndan öpmüﬂ.
H›rs›ndan da belli ki Nur Han›m’›n kumaﬂ› iyi,
üstelik bizim gibi o da formülleri sevmiyor. Kötü
matematik ö¤retmenlerine rastlayan milyonlarca
bahts›zdan biri. Dergiyi yollamaya devam edece¤iz. Sonunu heyecanla bekliyoruz.
Bu arada söyleyelim : Biz matematikçiler bir
bak›ﬂta Sudoku’nun sadece 8’lerini doldurabiliriz
ve zekâm›zla övünmek için çok palavra atar›z. ♣
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