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Matematikçe
www.matematik.edu.tr.tc
Matematik Dosyas›
www.matematik.dosyasi.com
Matematikçe, tipik bir yengeç oldu¤unu beyan
eden Gültekin Buzkan taraf›ndan, Matematik Dosyas› ise Türkiye’nin en popüler matematik sitesi oldu¤unu iddia eden Ayhan Dalg›ç taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ. Bundan da Ayhan Dalg›ç’›n akrep burcundan olabilece¤i sonucunu ç›kar›yoruz. Her iki arkadaﬂ da Ege Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤rencileri. Siteler birbirine benziyor. Zaten bütün bu tür
Türk siteleri üç aﬂa¤› beﬂ yukar› birbirinin eﬂi. Ama
bu iki site ald›klar› reklamlara kadar benziyorlar.
Reklamlar› da abartm›ﬂlar. Kimileyin reklamlar yüzünden sitelere girmek resmen imkâns›zlaﬂ›yor.
Sitelere emek verilmiﬂ ve veriliyor, canl›, yaﬂayan siteler. ‹çerikleri toparlarsak ﬂöyle bir manzara
ç›k›yor: Matematik tarihi, matematik yay›nlar› tan›t›m›, Atatürk ve matematik, java ve matematik,
üniversite haz›rl›k sorular› (Matematikçe), zekâ sorular›, bir matematik sözlü¤ü baﬂlang›c› (Matematik Dosyas›), forum, Türk üniversitelerinin ve dünyan›n dört bir yan›ndan matematik bölümlerinin
web adresleri ve matematik konulu mizah köﬂesi...

www.tmd.org.tr/
TC’nin resmi matematik sitesi diyebiliriz. Türk
Matematik Derne¤i’nin sitesi. Herhangi bir amaç
gütmeyen bir giriﬂ sayfas› var. Saatlerce beklemeyin,
biﬂicikler ç›kmayacak, t›klay›n tam göbe¤inden. Sanat dedikleri bu olsa gerek. “XIV. Ulusal Matematik Sempozyumu 19-21 Eylül 2001 tarihleri aras›nda Eskiﬂehir’de düzenleniyor. Ayr›nt›l› bilgi için
buraya t›klay›n” sat›rlar›ndan, en son beﬂ yüz gün
önce filan güncellendi¤i anlaﬂ›l›yor. Link’leri fena de¤il ama. (Baﬂkan: ﬁu siteyi adam edelim yaa...)
http://www.cybermaths.8m.com/
Genel görünüm biraz lunapark› and›r›yor. Sa¤da solda hareket eden nesneleri gördükçe tüfe¤imi
do¤rultmak geçti içimden. ÖSS deneme s›navlar› ve
baﬂka s›navlar, kitap tan›t›m, mizah köﬂesi, hesap
makinas›, asal say› bulma makinas› falan filan...
Ay›n matematikçisi Galile... Buraya kadar iyi güzel
de, ay›n flash animasyonu pek zay›f kalm›ﬂ: Karekök
buluyor! Say›n›n kendisini bulsayd› bari!
Öte yandan Graphmatica adl› fonksiyon çizme
makinas› program baya¤› hoﬂ ve kullanmas› kolay.
Siteden program› bilgisayar›n›za yükleyebilirsiniz.
Ben yükledim!
P›trak gibi p›rtlayan reklamlardan g›na geldi
ama. Her ﬂeyin bir s›n›r› vard›r!

www.sanalmatematik.com
Baz› sayfalar›na ulaﬂ›lam›yor. Haydutlar›n hücumuna u¤ram›ﬂ, yeniden yap›lan›yormuﬂ, umar›z
bir an önce tüm site çal›ﬂ›r. Ziyaretçilerin özgürce yaz›ﬂabildi¤i, birbirlerine soru sorup arada bir dere
tepe düz gittikleri, dolay›s›yla oldukça e¤lendirici bir
oda var. Arada bir adres ﬂaﬂ›r›p arkadaﬂ arayanlar› bile gördük.
Aksiyomlar bölümü içler ac›s›, o kadar çok yanl›ﬂ› o kadar az yere s›¤d›rmak kolay olmamal›... O
bölüm derhal kapat›lmal›, gözden geçirilip öyle sunulmal›.
Sitenin düzenledi¤i ödüllü matematik yar›ﬂmas› 1 Eylül’de baﬂlayacakm›ﬂ. Neden o kadar geç?
Bütün olarak son derece iyi niyetle haz›rlanm›ﬂ
ö¤rencilere yararl› bir site. Bir profesyonelin yard›m›yla çok daha iyi olabilir.

http://members.tripod.com/kprens/matematik/Matematik_Odasi.htm
Di¤er siteler gibi... Matematik tarihi, matematikçiler, pi say›s›, Peano aksiyomlar›, say›lar... Her
yerde ayn› ﬂey...
Cahit Arf için tek tümcelik “Türk matematikçisi. Cebir, say›lar kuram› ve esneklik üzerine baﬂar›l› çal›ﬂmalar› vard›r” tan›t›m›, nas›l söylesem ki, biraz tuhaf... “Baﬂar›l› çal›ﬂma” daha çok bir ev ödevi
için uygun bir niteleme de¤il mi? “Do¤al say›lar› Peano aksiyomlar›n› kullanarak aﬂa¤›daki biçimde elde ederiz” tümcesi de yanl›ﬂ. Do¤al say›lar kümesi
Peano aksiyomlar›yla elde edilmez. Olsa olsa, Peano
aksiyomlar›n› sa¤layan bir kümenin (“do¤al say›lar
kümesi”nin) var oldu¤u varsay›l›r. ♣
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