Matematik Dünyas›, 2008-I

t›, ne iﬂe yarar, dünyay› ve evreni anlamaya nas›l
yard›mc› oluyor gibi konular› Karagöz ve Hacivat’›n tart›ﬂmalar› eﬂli¤inde hayal perdesine yans›tt›k.” dedi.
Projenin haz›rlanmas›nda, Güzel Sanatlar Fakültesi animasyon ve tiyatro bölümlerinde görevli
sanatç›lar, ‹letiﬂim Bilimleri Fakültesi sinema ve televizyon bölümündeki görevlilerin de çal›ﬂt›¤›n› belirten Prof. Dr. Sürmeli, 13 bölüm olarak 25’er dakika haz›rlanacak filmin üniversitenin yay›n organ› TVA ile ulusal televizyon kanallar›nda yay›nlanaca¤›n› aktard›. Matemati¤in, tabiat›n ve bilimlerin dili oldu¤unu, bu dilin yanl›ﬂ söylemler ve yaklaﬂ›mlar nedeniyle insanlar üzerinde ters etki oluﬂturdu¤unu vurgulayan Sürmeli, “Çal›ﬂmalar›m›z
sayesinde halk›n matemati¤e yaklaﬂ›m›n› olumlu
yönde de¤iﬂtirmeye çal›ﬂan bir proje ortaya ç›kt›.
Matemati¤in olmad›¤› yerde mant›¤›n da olmad›¤›n› düﬂünerek bu projeyi yak›nda kamuoyuyla
paylaﬂaca¤›z.” diye konuﬂtu. Eskiﬂehir, AA

Zaman, 7 Mart 2008

Matemati¤i,
Karagöz ve Hacivat Sevdirecek
Anadolu Üniversitesi (AÜ), matemati¤i 7’den
70’e her kesime sevdirmek amac›yla Karagöz ve
Hacivat çizgi filmi haz›rl›yor. Toplam 13 bölüm
olarak 25’er dakika haz›rlanacak çizgi film, üniversitenin yay›n organ› TVA ile ulusal televizyon
kanallar›nda yay›nlanacak.
AÜ Rektörü Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, matemati¤in korkulan bir olgu olmad›¤›n› göstermek amac›yla Fen Fakültesi Matematik Bölümü Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. ﬁahin Koçak’›n ‘Karagöz Akademisi’ adl› bir projeye imza att›¤›n› söyledi. Bu kapsamda öz de¤erlerimiz olan Karagöz ve Hacivat’›n
yer ald›¤› çizgi filmin haz›rland›¤›n› anlatan Sürmeli, “Projeyle her yaﬂ grubuna hitap edece¤iz. 10
bölümün çekimleri tamamland›. 7’den 70’e her kesime bu filmleri izlettik. Her yaﬂ›n anlayaca¤› bir
eseri ortaya ç›kard›k. Matematik nas›l ortaya ç›k-

Kaç›r›lan Matematikçi
ta’da bulunan And Üniversitesi’nde profesördür.
Onshuus’un ilgilendi¤i konular, modeller kuram›
(matematiksel mant›k), komütatif cebir ve cebirsel geometridir.

Luis Jaime Corredor, 14 Ocak 2008
Mant›kç› Alf Onshuus ve
K›z Arkadaﬂ› Ana Maria Aldana Kaç›r›ld›!
Yar› Norveçli yar› Kolombiyal› mant›k profesörü Alf Onshuus ve k›z arkadaﬂ› biyolog Ana
Maria Aldana, Kolombiya’da Pasifik k›y›s›nda tatillerini yaparken, 13 Ocak 2008 Pazar günü kaç›r›ld›. Kolombiya Devrimci
Silahl› Güçleri (FARC) militanlar›, aralar›nda Alf Onshuus ve Ana Maria’n›n da
bulundu¤u 6 kiﬂilik bir turist grubunu kaç›rd›. ﬁu anda Kolombiya’da ayn› durumda olan yaklaﬂ›k 800 kiﬂi bulundu¤u biliniyor. Alf
Onshuus ve Ana Maria’n›n
aileleri olay› çözmek için çeﬂitli stratejiler araﬂt›rmaya baﬂlad›lar. Ancak ne yap›laca¤›na iliﬂkin bir
karar al›namad›, durum hâlâ belirsiz.
Alf Onshuus, Kolombiya’n›n baﬂkenti Bogo-

Luis Jaime Corredor, 6 Mart 2008
Ana Maria Aldana Serbest B›rak›ld›,
Alf Onshuus Hala Rehin!
Alf Onshuus’un k›z arkadaﬂ› Ana Maria Aldana serbest b›rak›ld›. Kolombiya Devrimci Silahl›
Güçleri (FARC) kaç›rd›klar›
6 kiﬂiden 4’ünü serbest b›rakt›. Alf Onshuus hâlâ rehin tutulan 2 kiﬂiden biridir.
Serbest b›rak›lan kiﬂiler
henüz Bogota’ya getirilmedi¤i için Alf’›n ailesi Ana
Maria ile telefonda görüﬂebildi. Yapt›klar› görüﬂmede
kaç›r›lan kiﬂilere iyi davran›ld›¤›n› ö¤rendiklerini bildirdiler.
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Milliyet, 26 ﬁubat 2008, Ülkü Karakuﬂ

Roberto Carlos’un Golü Matematik Kurallar›na Ayk›r›ym›ﬂ...
enerbahçe’nin Brezilyal› futbolcusu Roberto
Carlos’un, Real Madrid’de oynad›¤› dönemde att›¤› bir gol, Youtube sitesinde bir matematikçi taraf›ndan “imkâns›z” kabul edilirken, taraftarlar›n› da ﬂaﬂ›rt›yor. Bir taraftar, Roberto Carlos’un matematik kral› oldu¤unu iddia ederken, bir
di¤eri bunun yetenek oldu¤unu, hiçbir ﬂeyin imkâns›z olmad›¤›n› ifade ediyor.
AA muhabirinin, Youtube sitesinden derledi¤i
bilgiye göre, Carlos’un Real Madrid’de oynad›¤›
dönemde, ﬂu an ‹spanya ikinci liginde mücadele
eden Tenerife’e att›¤› gol, bir matematikçiye araﬂt›rma konusu oldu.
Carlos’un, ceza sahas› d›ﬂ›ndaki aut çizgisinden
att›¤› golün aç›s›n› hesaplayan matematikçi, bunun,
matematik kurallar›n› alt üst etti¤ini iddia ediyor.
Matematikçiye ait görüntüyü izleyen futbolseverlerin, bu gole verdi¤i tepkiler ise hayli ilgi çekici...
Sergio adl› bir taraftar matematikçiye kat›lmad›¤›n›, “Üzgünüm ama hiçbir ﬂey imkâns›z de¤ildir” sözleriyle belirtirken, “leondreaq” rumuzlu bir
kullan›c›, “Hey, görüntüdeki adam, sesini kes. Bu
bir yetenek, matematikle aç›klayamazs›n” diyor.

Bir sporsever, Carlos’un dönemin en iyi futbolcusu oldu¤unu savunurken, onun Türkiye’de, Fenerbahçe kulübünde oynad›¤›n› hat›rlat›yor.
Carlos’un bir hayran›, “Bence Roberto matematik kral›. Gol atmadan önce iyice hesapl›yor.
Aferin sana Carlos” diye yorum yaparken, golü dini gerekçelere ba¤layan bir futbolsever de olaya,
“Bu gol, ‹sa’n›n iﬂi” sözleriyle aç›kl›k getiriyor.
Bir yorumcu, “Baﬂard›¤›na göre bu gol imkâns›z de¤il” derken, bir baﬂka yorumcu, kaleciyi beceriksiz olmakla suçluyor. Bir di¤er taraftar ise
Carlos’un golünün, futbol tarihinde at›lan en zor
gol oldu¤unu savunuyor.
Bir sporsever, görüntüdeki matematikçiyi,
“Matematik her yerdedir. Futbolda, basketbolda,
elma yerken, bir suçu çözerken, yolda karﬂ›dan
karﬂ›ya geçerken...” sözleriyle desteklerken, bir taraftar ise “Baz› ﬂeyler matematikle veya bilimle
aç›klanamaz” sözleriyle buna karﬂ› ç›k›yor.
“Herhalde bizi kand›r›yor” yorumuyla ﬂaﬂk›nl›¤›n› ifade eden bir yorumcuya da “teknik olarak
ç›lg›n bir gol”, “Carlos bu, adam› top diye oynar”,
“‹nsan m›s›n Carlos?”, “Helal sana Carlos” gibi
ifadelerle de destek geliyor.
Carlos’un bir taraftar› da “‹ﬂte bu, Roberto’nun imkâns›zlar›n adam› oldu¤unu gösteriyor”
ifadelerini kullan›rken, ﬂaﬂk›n bir taraftar ise
“Yok, yok o, insan olamaz. Mars’tan veya
Uranüs’ten geldi¤ine inanmaya baﬂlad›m”
diyor.
Bir grup yorumcu da Carlos’un bu golü,
kalenin arkas›ndaki birinin görünmez ipi çekerek, a¤lar› havaland›rd›¤›n›, topun da böylece kaleye girdi¤ini iddia ediyor.
Söz konusu görüntülere, youtube internet sitesinden, “impossible goal roberto carlos” ﬂeklinde arama yap›larak ulaﬂ›labiliyor.
MD. Biz golü seyrettik. Gerçekten müthiﬂ bir gol. Bir frikik. Avuta ç›kmak
üzere yola ç›kan top birden fikir de¤iﬂtirip doksana tak›l›yor.
Fizik yasalar›na uydu¤una göre
matemati¤e de uyuyordur. Uymasa
da uydururuz... Gerekirse Carlos’un
golü aksiyom olarak eklenir... ♠

F
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Hürriyet, 22 Mart 2008

38 Y›ll›k Problemi Gece Bekçisi Çözdü
am 38 y›ld›r matematikçilerin kafa patlatt›¤› bir problem, bir zamanlar iﬂsiz kal›nca
gece bekçili¤i de yapan 63 yaﬂ›ndaki ‹srailli
matematikçi taraf›ndan çözüldü.
Bilim çevreleri, as›l ﬂaﬂ›rt›c› olan›n Avraham
Trakhtman’›n geçmiﬂi ve problemi ilerlemiﬂ yaﬂ›nda çözmüﬂ olmas› oldu¤una iﬂaret ediyorlar.
1992’de Rusya’dan ‹srail’e göç eden ve alan›nda iﬂ bulamad›¤› için gece bekçili¤i yapan Avraham Trakhtman’› keﬂfederek Tel Aviv yak›nlar›ndaki Bar Ilan Üniversitesi’ne ald›ran matematikçi
Stuart Margolis, “Diyelim ki bir e-mailinizi kaybettiniz ve bulmak istiyorsunuz. Trakhtman’›n çözümü sayesinde bulman›z garantidir. Ya da mesela
hiç bilmedi¤iniz bir ﬂehirde yolunuzu kaybettiniz.
Hiçbir yol levhas› olmasa bile Trakhtman haritas›yla gitmek istedi¤iniz yere gideceksiniz” dedi.
Rusya’n›n Yekaterrinburg kentinden ‹srail’e
göçtükten sonra 3 y›l güvenlik görevlisi olarak çal›ﬂan Trakhtman, “eski günler”i konuﬂmak istemiyor. Margolis taraf›ndan keﬂfedildi¤i için ﬂansl› oldu¤unu söyleyen Trakhtman, bu baﬂar›s›n›n çok
da abart›lmamas› gerekti¤ini ve bunun kendisini
de¤iﬂtirmeyece¤ini belirterek “Çözüm çok da karmaﬂ›k de¤il. Zor ama o kadar karmaﬂ›k de¤il. Baz› insanlar karmaﬂ›k düﬂünmeleri gerekti¤ini san›yor, ama bence basit düﬂünmek gerekiyor” diye
konuﬂtu.
Yolunu kaybetmiﬂ bir insan, var›ﬂ noktas›n›
nas›l bulur?
YOL Bulma Problemi (Road Coloring Problem), 1970 y›l›nda IBM için çal›ﬂan matematikçi
Benjamin Weiss ve çal›ﬂma arkadaﬂ› Roy Adler taraf›ndan ortaya at›lan ﬂu varsay›mdan do¤muﬂtu:
Nerede olurlarsa olsunlar ve hangi noktadan yola
ç›karlarsa ç›ks›nlar, (yolunu kaybetmiﬂ) insanlar›
varacaklar› noktaya ulaﬂt›racak “evrensel bir yol
haritas›” çizmek mümkündür.
Ancak ﬂimdiye dek varsay›m› ortaya atan bu
iki matematikçi de dahil hiç kimse bu haritan›n nas›l çizilece¤ini bulamam›ﬂt›. Bar ‹lan Üniversitesi’nden Stuart Margolis, Trakhtman’›n çözümü
için “Matematik camias›nda, ‘güzel sonuç’ diye tabir edilen çözümler vard›r. Bu onlardan biri ve tamamen beklenmedik bir çözüm” dedi.

Yaklaﬂ›k 40 y›l sonra gelen çözümün ispat›,
Trakhtman taraf›ndan California Üniversitesi’ne
geçen eylül ay›nda teslim edildi ve 21 Aral›k’ta Israel Journal of Mathematics’te yay›mland›. Yak›nda Israel Journal of Mathematics’te yay›mlanacak
olan ve bugün de http://arxiv.org/abs/0709.0099
adresinden ulaﬂ›labilen tam çözümün, pek çok
alanda uygulanabilir oldu¤u belirtiliyor.
MD. Anlaﬂ›lamayacak kadar popüler sunulmuﬂ
olan matematiksel içeri¤i aç›klayal›m. Diyelim bir
köyde yaﬂ›yorsunuz ve bu köyde baz› evlerden baz›
evlere gitmek için yollar var. Bir evden bir baﬂka eve
gitmek için en fazla bir yol olabilir. Ama bu yollar
tek yönlü, yani gidiﬂ geliﬂ yollar› de¤il, ya gidiﬂ ya da
geliﬂ yollar›. (Yollar›n yönlerini siz de tayin edebilirsiniz.) Ve diyelim ki bu yollar› takip ederek (ters yöne girmek yassah!) herhangi bir evden herhangi bir
eve gidebilirsiniz. Ve gene diyelim ki her evden ç›kan
yol say›s› (her eve gelen yol say›s› de¤il, her evden ç›kan yol say›s›) bir sabit, yani hep ayn›. Yollar› sonlu say›da renge boyama hakk›n›z var. Yollar› öyle
boyamak istiyorsunuz ki, köye ayak basan herhangi bir yabanc›, hangi evin önünde olursa olsun, hep
ayn› komutu, mesela “k›rm›z›-mavi-yeﬂil-mavi-yeﬂilmavi-k›rm›z›-k›rm›z›” komutunu uygulayarak (bu
renkte olan yollar› gidiﬂ yönünde izleyerek) evinizi
bulsun. Böyle bir boyama yapabilir misiniz? Soru
bu. Avraham Trakhtman’›n yan›t›: Evet, yapabilirim. Tek yönlü yollar› olan, bu yollar› izleyerek her
evden her eve gidilebilen ve her evden ç›kan yol say›s›n›n sabit oldu¤u bir köyde, oturdu¤um ev ne
olursa olsun, yollar› öyle boyayabilirim ki, ayn› komutla herhangi bir evden benim evime gelinebilsin!
Aﬂa¤›da 8 hanelik bir köy örne¤i var. Her evden
ç›kan yol say›s› 2. (Her
eve gelen yol say›s› da 2
ama bunun hiçbir önemi
yok.) Yollar “kesik” ve
“düz” olmak üzere iki
renge boyanm›ﬂ. Siyah
kare sizin eviniz. Yabanc›
hangi evin önünde olursa
olsun, düz-düz-kesikdüz-düz-kesik-düz-düz-kesik komutunu izleyerek
evinizi bulur. ‹nanm›yorsan›z deneyin. ♠

T
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Vatan, 28 Ocak 2008

“‹ktidarlar Geçer”in Matematik ‹spat›...
Yi¤it Bulut
aﬂl›¤› biraz daha açarak soruyu yeniden soral›m: ‹ktidar, olgunlaﬂma veya piyasalarda
trend dedi¤imiz devinen her yap›, “tepe”
olarak nitelenen daha önce test etmedi¤i noktalar›na varsa dahi mutlaka geri döner mi?
Cevab›, birçok somut ve soyut teori eﬂli¤inde
inceleyebilece¤inizi belirterek size b›rak›yor ve konuyu sorgularken gözüme çarpan bir matematiksel
gerçe¤i aktarmak istiyorum. De¤erli dostlar, X olarak adland›rabilece¤imiz bir “piyasa göstergemiz”,
daha güncel ifadesi ile “endeksimiz” oldu¤unu varsayal›m ve bu piyasan›n “belli bir noktadan yola
ç›karak” her al›m dalgas›nda “3 kat›na ç›k›p” tepede kalmay› ifade etmesi aç›s›ndan (çift tepe) üstüne 1 eklendi¤ini, her geri çekilmede de yüzde 50
geri geldi¤ini varsayal›m.
Bu noktada soral›m; her dalgada 3 kat›ndan 1
fazla yukar› giden ama buna karﬂ›l›k yar›s›na kadar geri çekilen bu piyasa, sizce baﬂlad›¤› noktaya
hatta alt›na gelir mi?
‹lk cevab›n›z› duyar gibiyim; 3 kat gidip, yar›s›na kadar geldi¤i için gelmez.
Kim bilir, belki de gelir; hatta her deneme, çan
e¤risi uyar›nca tepe yapt›ktan sonra yeniden yatay
dedi¤imiz “uçlara” varabilir.
De¤erli dostlar, bu noktada matematikte
3N+1 veya Collatz Problemi olarak adland›r›lan
dinamik eﬂli¤inde, endeksin de¤erini belli bir noktadan baﬂlatmak ve birkaç örne¤i size aktarmak istiyorum.
Örnek 1: Endeksimizin baﬂlang›ç de¤eri 3 olsun. Yukar›daki mant›¤› uygulayal›m ve tek say›lar›, 3 kat›na ç›kan endeksi ifade etmek için 3 ile çarp›p 1 ekleyelim, çift say›lar› da yüzde 50 geri çekilme prensibi ile 2’ye bölelim. Elde etti¤imiz say›lar
ﬂöyle oluﬂur: 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 4, 2, 1. Sonuç
çok aç›k; trend 3 noktas›ndan baﬂl›yor tepe yap›yor ve 4, 2, 1 döngüsüne yani piyasa a¤z› ile “yatay” dinami¤e kavuﬂuyor.
Örnek 2: Yukar›daki deneme tesadüf eseri böyle oldu diyorsan›z, 7 ile baﬂlayal›m. Elde etti¤imiz
say›lar ﬂöyle: 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20,
10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Sonuç yine çok aç›k;

trend 7 noktas›ndan baﬂl›yor, 52 zirvesini zorluyor
ve yeniden yatay dinami¤e kavuﬂuyor. Say›lar› grafik üzerinde da¤›t›rsan›z çan e¤risi prensibine uyan
‘tepe’ yap›p sal›nan bir trend elde edebilirsiniz.
Örnek 3: Yine tesadüf oldu diyorsan›z, sizi
yormadan bizi küçük say›lar içinde “en tepe” noktas›na götürecek say› olan 27 ile baﬂlayal›m. Elde
etti¤imiz say›lar›n hepsini burada yazmam mümkün de¤il ama baz›lar›n› atlayarak aktar›yorum;
27, 82, 124, 9232, ... Sonuç yine çok aç›k; 9232
noktas› test edilmesine hatta hepimiz “geri dönmez” diye umutlanmam›za ra¤men, belli bir noktada sert düﬂüﬂler geliyor ve yeniden kaç›n›lmaz sona ulaﬂ›yoruz.
Sonuç: Denemeleri ço¤alt›p 1 trilyon baﬂlang›ç
olana kadar deneyebilirsiniz. Yorulmak istemeyenler için ben sonucu aktaray›m; her denemeniz için
kaç›n›lmaz son 4, 2, 1, 4, yani dibe yak›n sal›nan
“yatay dinamik”.
Son söz: Baﬂl›¤› da hat›rlatarak, net bir cümle
ile bitirelim; baﬂlayan her dinamik baﬂlad›¤› noktaya döner. Dönmedi¤i durum “mutasyon” yani
“de¤iﬂimdir”. Borsalar “geri döner, dönmedi¤i durum finansal kal›c› genleﬂmedir”. Sistemler “geri
döner”, dönmedi¤i her durum “mutasyondur”...
Hemen soral›m; Türkiye siyasi “de¤iﬂime mi gidiyor” yoksa “baﬂlad›¤› noktaya” yani 1923 öncesine mi dönüyor?
Not : Basit bir matematik “ispat” gibi görünse
bile, ifade özgürlü¤ünün “bu kadar” oldu¤u bir
ortamda “anlayana” çok ﬂey anlatmaya çal›ﬂt›m...
MD. Yi¤it Bulut söylemek istedi¤ini aç›k aç›k
söyleseydi baﬂ›na bir ﬂey gelmezdi. Zaten kendi de
bunu bilmeseydi en sondaki notu koymazd›...
Yaz›y› ilk okuyuﬂta anlamayana aç›klayal›m:
Bir tamsay› al. Buna x0 de. E¤er xn tekse, xn+1 =
3xn + 1 olsun, yoksa xn+1 = xn /2 olsun. Denemeler,
bu dizide bir zaman sonra 1’in belirece¤ini, yani bir
zaman sonra 1, 4, 2 dizisinin tekrarlanaca¤›n› gösteriyor ama bunun matematiksel bir kan›t› bulunamad›. Buradan sosyopolitik baz› sonuçlar ç›karmaya çal›ﬂ›yor Yi¤it Bulut. Fazlas›yla zorlama.
Çan e¤risi man e¤risi de yok ortal›kta! ♠

B
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Sabah, 27 Mart 2008, Pervin Kaplan

MD. Ben bu haberden bir ﬂey anlamad›m. Haberi yazan gazetecinin de anlad›¤›n› sanm›yorum.
Tüm mühendislik ö¤rencileri bildi¤ine göre, içlerinden biri bunu bize aç›klar diye umuyorum. ♠

Lise Ders Kitaplar›nda
K›z - Erkek Ayr›m› Var
Kars, Nevﬂehir, ‹zmir, ﬁanl›urfa, Van ve Trabzon’da “Kad›nlar›n ve K›z Çocuklar›n›n ‹nsan
Haklar›n›n Korunmas› ve Geliﬂtirilmesi Ortak
Program›”n› (BMOP) yürüten Sabanc› Vakf›, bir
yandan lise ö¤retmenlerine toplumsal cinsiyet ile ilgili “Mor Sertifika” e¤itim program› verirken, bir
yandan lise ders kitaplar›nda cinsiyet konusunun
nas›l iﬂlendi¤iyle ilgili araﬂt›rma yap›yor. Proje Koordinatörü Ayﬂe Yüksel ve ö¤retim üyesi Hülya
Adak’›n kitaplarda tespit ettikleri cinsiyet ayr›mc›l›¤› örneklerinin baz›lar› ﬂöyle:
✶ Erkek çocuklar her zaman “her iﬂin” alt›ndan kalkabilirken, k›zlara matematik problemlerini çözmek için yard›m gerekiyor.
✶ Edebiyat kitaplar›nda 440 erkek yazar›n ad›n›n geçmesine ra¤men yaln›zca 9 kad›n yazar ve çevirmenin ad› var. Çevirmenler ç›kar›ld›¤›nda 3 kad›n yazar›n Halide Edip Ad›var, ﬁair Leyla Han›m
ve ﬁükufe Nihal oldu¤u yani Cumhuriyet döneminden sonra kimseden söz edilmedi¤i görülüyor.
✶ ﬁiddet, anlat›lan hikâyeler ile normalleﬂtiriliyor. Yalan söyleyen kad›n›n dövülmesi normal say›l›yor. ♠

NTV, 14 ﬁubat 2008

Darüﬂﬂafaka’ya Giriﬂte Bilgi De¤il,
Zekâ Aranacak
Darüﬂﬂafaka’dan yap›lan yaz›l› aç›klamaya göre, babas› hayatta olmayan, ailesinin maddi olanaklar› nedeniyle iyi e¤itim f›rsat› bulamayan ö¤rencileri, ilkö¤retim 4. s›n›ftan baﬂlayarak lise son s›n›fa
kadar paras›z yat›l› okutan ve yabanc› dille e¤itim
veren Darüﬂﬂafakan›n 2008 s›nav takvimi belirlendi.
“Yetenekli gençleri yetiﬂtiren, Türkiye ve dünyan›n sayg›n ve en iyi e¤itim kurumlar› aras›nda
yer alan” Darüﬂﬂafaka, “e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i sa¤layarak yaﬂam boyu ö¤renen, ça¤daﬂ, öz güvene
sahip ve topluma karﬂ› sorumlu liderler yetiﬂtirmeyi hedefliyor”.
Anadolu lisesi statüsüne sahip Darüﬂﬂafaka
E¤itim Kurumlar› s›nav›na ilkö¤retim üçüncü s›n›f› bitirmiﬂ, babas› hayatta olmayan ve maddi olanaklar› nedeniyle iyi e¤itim f›rsat› bulamayan ö¤renciler kat›labilecekler.
Darüﬂﬂafaka’da bu y›l s›nav sistemi de yenilendi. E¤itim kurumu, bilgiye dayal› s›nav yerine, ‹stanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel E¤itim Fakültesi ö¤retim görevlileri taraf›ndan geliﬂtirilen, zekâ,
matematik yetenek ve duygusal zekâ testlerini uygulayacak. Bu testlerin sonucuna göre ilk 200’e giren ö¤rencilere yarat›c›l›k testi uygulanacak.
Türkiye genelinde s›navlar›n düzenlendi¤i merkez say›s› da bu y›l 8’den 16’ya yükseldi. S›navlar
‹stanbul, Ankara, ‹zmir, ‹çel, Diyarbak›r, Samsun,
Erzurum, Van, Trabzon, Zonguldak, Gaziantep,
Kayseri, Tekirda¤, Antalya, Bursa ve Denizli’de
düzenlenecek.
Anadolu’nun farkl› ﬂehirlerinden s›nava kat›lacak ö¤renciler ve velilerinin ulaﬂ›m giderlerini de
Darüﬂﬂafaka karﬂ›layacak.
1 Haziran’da yap›lacak s›nav için baﬂlayan
baﬂvurular 30 May›s’ta sona erecek. S›nav sonucuna göre, 2008-2009 e¤itim-ö¤retim y›l› için 100120 ö¤renci al›nacak.
MD. Daruﬂﬂafaka’ya sevgimiz, sayg›m›z sonsuz.
Ancak neden sadece babas› olmayanlar› al›rlar? Ya
annesi olmayanlar? Ya annesi babas› olup da okuma imkân› bulamayanlar? Onlar çocuk de¤il mi? ♠

Taraf, 5 Mart 2008

Eksik Denklem Tamamland›
‹nsan beyninin yap›s›n› görünür hale getirmekten
tutun da, uçaklar›n kanatlar›na gelen hava ak›m›n›n
nas›l çal›ﬂaca¤›na dair geniﬂ bir alanda kullan›lan 140
y›ll›k denklemdeki önemli bir eksik giderildi.
Schwarz-Christoffel formülü olarak bilinen matematik denklemi, 1860 y›l›nda birbirinden habersiz
iki matematikçi taraf›ndan keﬂfedilmiﬂti. Denklem,
gerçek dünyada nadir görülen ve köﬂeli ﬂekillerin,
basit dairesel ﬂekillere dönüﬂtürülerek modelleme ve
analizinin daha kolay yap›lmas›n› sa¤l›yordu.
Tüm mühendislik ö¤rencilerinin bildi¤i gibi
bugüne kadar eksik olan formül sadece deliksiz ve
düzenli ﬂekiller için geçerliydi. Denkleme ekledi¤i
yeni bir terimle formülü daha esnek hale getiren
Imperial College profesörlerinden Darren Crowdy,
“Basit görünüyor ama uzun süredir insanlar›n baﬂtan savd›¤› bir ﬂeydi” dedi. Formülün matemati¤in
önemli bir parças› oldu¤unu söyleyen Crowdy,
“Benim eklemelerimle art›k daha karmaﬂ›k konularda da kullan›labilir hale geldi” dedi.
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