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Merhaba

Matematik Dünyas› yepyeni bir biçim, biçem ve kadroyla karﬂ›n›zda. Dergiye
y›llarca büyük eme¤i geçen sevgili Ünal Ufuktepe’den görevi devrald›k.
Dergi bundan böyle üç ayda bir ç›kacak, yani art›k mevsimlik olaca¤›z. Buna
karﬂ›l›k sayfa say›m›z› bir hayli art›rd›k.
Her say›m›z›n “kapak konusu” olacak. Bu say›n›n kapak konusu fonksiyonlar.
Bir sonraki say›m›zda eﬂyap› fonksiyonlar›n› (otomorfizmalar›) konu edece¤iz.
Yaz›lar›m›z›n birbirinden olabildi¤ince ba¤›ms›z olmas›na özen gösterdik. Yani
bir yaz› okunmadan ya da anlaﬂ›lmadan bir baﬂka yaz›n›n anlaﬂ›l›r olmas›n› istedik.
‹steyenin bir yüzü kara...
Her yay›n organ›nda okurlarda al›ﬂkanl›k yaratan fal, bulmaca, hava durumu,
doktorunuz diyor ki gibi baz› sabit köﬂeler vard›r. Dergimizde de bundan böyle birçok sabit köﬂe bulacaks›n›z.
Tayfun Akgül’ün karikatür ve desenleri sayesinde, matematikten çok zorlan›nca biraz olsun soluklanabilece¤iz.
Matematik Dünyas›’n›n yay›n felsefesinde dirhem de¤iﬂiklik olmayacak. Eski
hamam eski tas yani... Ne mutlu bize! Her ne kadar öncelikle gençlere yönelik bir
yay›nsak da, herhangi bir müfredata, örne¤in lise müfredat›na ba¤›ml› de¤iliz ve
kesinlikle üniversite giriﬂ s›navlar›na haz›rl›k dergisi de¤iliz. Bu dergi gerçek ve ba¤›ms›z bir matematik dergisidir (dolay›s›yla üniversite giriﬂ s›nav› gibi dünyevi meselelerle ilgilenmez!) Gençler kadar, ö¤retmen ve araﬂt›rmac› matematikçilerin de
zevkle okumas›n› istedi¤imiz bir dergidir. Bu dergide okuyaca¤›n›z yaz›lar›n konular› araﬂt›rmac› matematikçilerin içli d›ﬂl› olduklar› konulard›r.
Yaz›lar›m›z›n oras›na buras›na sorular serpiﬂtirdik. Bu sorular› yan›tlayanlara kitaplar arma¤an edece¤iz.
Dergimizin daha canl›, daha heyecanl›, daha albenili olmas› için, daha daha aﬂk,
ﬂevk ve enerjiyle dolmam›z için, daha daha daha çok kiﬂinin bu dergiden yararlanmas› için, matematik ve güzellik için abone say›m›z› ve sat›ﬂ›m›z› art›rmal›y›z. Dergimizi okuyun, okutun, okutturun ve abone bulun. Edilgen de¤il etkin bir okur olman›z› diliyoruz. Unutmay›n ki Matematik Dünyas› kâr amac› gütmeyen, çal›ﬂanlar›n›n
gönüllü oldu¤u, profesyonel matematikçilerin amatör bir ruhla emek verdikleri bir
dergidir. Bizim ödülümüz, güzellikleri bizimle paylaﬂan okur say›s›d›r.
En baﬂta Ünal Ufuktepe olmak üzere, Refail Alizade, Oktay Pashaev, Engin
Büyükaﬂ›k, ‹smail Aslan, Murat Atmaca ve Ali Ihsan Neslitürk’ten oluﬂan geçmiﬂ
Yay›n Kurulu’na ve yaz›m, dizgi ve aboneli¤e eme¤i geçmiﬂ olan Eylem Erdo¤an,
Ahmet Yant›r, Tina Beﬂeri, Günnur Ufuktepe ve Hakan Kutucu’ya tüm matematiksevenler ad›na teﬂekkür ederiz.
K›sa süre içinde üç önemli matematikçiyi kaybettik. S›ras›yla Do¤an Çoker,
Murat Sertel ve Gündüz ‹keda, bildikleriyle, deneyimleriyle, daha yapabilecekleriyle aram›zdan ayr›l›p bizi yasa bo¤dular. Tek tesellimiz kuﬂaktan kuﬂa¤a hepimizde yaﬂayacak olmalar›.
Matematik dolu günler, ve daha da önemlisi bar›ﬂ dileyerek merhaba.
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