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Sevgili Matematikseverler,
Dergi ç›karmak çok heyecanl›ym›ﬂ, üstelik dur durak bilmeyen, durmadan tekrarlanan bir heyecan. Herkese öneririm!
***
Kapak konumuz özyap› dönüﬂümleri. Modern matemati¤in en derin kavramlar›ndan biri... O kadar derin ki tan›m›n› bile tam veremedik!
Görülece¤i üzere matematik, say›lar› teker teker toplamayla de¤il, toplama iﬂleminin kendisiyle, teker teker say›larla de¤il, say›lar›n tümüyle ilgilenir. Muhasebeyle matematik aras›nda bir ayr›m olmal›! ‹ﬂte o ayr›m özyap› dönüﬂümleri kavram›nda somutlaﬂ›r.
Bir sonraki say›m›z›n kapak konusu Çizgeler Kuram› olacak.
***
Övgüleriniz üstümüze büyük bir sorumluluk yüklüyor. Her say› bir öncekinden
daha iyi, daha güzel, daha albenili, daha derin olmal›...
Eleﬂtirilerinizi de dikkate al›yoruz. Eleﬂtirilerinizi bizden esirgemeyin, bizi sürekli dürtükleyin. Kendimize çeki düzen vermemiz, durmadan kendimizi yenilememiz,
tembelli¤e, kolayl›¤a, ucuzlu¤a yenilmememiz için eleﬂtirilerinize ihtiyac›m›z var.
Dikkat edilirse, matemati¤i sevimli k›lmak için bin dereden su getirmiyoruz,
matemati¤i yapay bir biçimde e¤lendirici k›lmaya çal›ﬂm›yoruz, çünkü matemati¤in
kendisinin sevimli ve e¤lendirici oldu¤unu biliyoruz. Matematik d›ﬂ› z›p›rl›klar›m›z›
heyecan›m›za verin.
Dergimizin abone say›s› 2000’i aﬂm›ﬂ durumda. ﬁimdilik... Toplam sat›ﬂ›m›z
5000’i aﬂt›, ama yetmiﬂ milyonluk bir ülke için gene de çok düﬂük bir rakam. Dergimiz, on bin de¤il, yüz bin de de¤il, en az 1 milyon satmal›! Daha az›na raz› olamay›z, olmamal›y›z. Sadece okullara de¤il, memleketin en ücra k›raathanelerine kadar girmeliyiz!
***
Bizler burada rahat koltuklar›m›za gömülmüﬂ soyut matemati¤in güzelli¤iyle
mest olmuﬂken, komﬂu ülkede insanlar bir trajedi yaﬂad›lar ve halen de yaﬂ›yorlar.
Herhalde en yürek parçalay›c›, en dayan›lmaz, bizi insanl›¤›m›zdan en utand›ran görüntü, kollar› kopmuﬂ o güzel çocu¤un bak›ﬂlar›ndaki acz idi.
Yeryüzünden savaﬂ› ancak matematik gibi, felsefe gibi, sanat gibi do¤rudan hiçbir iﬂe yaramayan, ama do¤rudan hiçbir iﬂe yaramad›klar› için de her iﬂe yarayan
u¤raﬂ dallar› silebilir. Biz, bu dergiyi ç›kararak yeryüzünde savaﬂ› azaltaca¤›m›za
inan›yoruz. Bu dergi sayesinde insanlar›n daha mutlu, daha bar›ﬂsever, daha sa¤l›kl›, daha güzel olacaklar›na inan›yoruz. Bu derginin bir sayfas›n› aç›p iki sat›r okuyup üç dakika düﬂünenin böyle bir vahﬂete ortak olamayaca¤›na inan›yoruz.
Sadece bu, dergimizi milyonlar›n okumas› için yeterli neden de¤il midir?
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