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kalacak. Çünkü ‹ngiltere’deki Surrey Üniversitesi
Matematik Kürsüsü profesörlerinden Rebecca
Hoyle, bir Volvo Station’›n minik bir boﬂlu¤a park
edilmesini sa¤layan matematik formülü geliﬂtirdi
ve kad›n sürücüleri büyük bir dertten kurtard›.
OTOMOB‹L sigortas› yapan “Ensure” adl›
ﬂirket taraf›ndan finanse edilen çal›ﬂmayla ilgili
görüﬂlerini aç›klayan trafik uzmanlar›, “Art›k
park ederken kazalar›n azalaca¤›na inan›yoruz”
dedi. ‹ngiltere’de park ederken yap›lan kazalar›n
her y›l ‹ngiliz ﬂirketlerine 151 milyon sterline (370
trilyon lira) mal oldu¤u kaydedildi.
Formüle göre baﬂar›l› bir ﬂekilde park etmek
için yap›lacak iﬂler s›ras›yla ﬂöyle:
1- Park yeri olarak, park etmiﬂ iki arac›n aras›nda sizin kulland›¤›n›z otomobilin boyunun 1.5
misli kadar mesafe bulunan bir yer seçin. Tabii seçim ﬂans›n›z varsa...
2- Park yerinizi buldunuz. Uygunlu¤unu test
ettiniz. ﬁimdi öndeki otomobile paralel ﬂekilde yanaﬂarak arka tamponunuzu onun arka tamponuyla ayn› hizaya getirin.
3- E¤er arkadaki araçlar siz bu iﬂlemleri yaparken hâlâ korna çalmaya baﬂlamam›ﬂsa, direksiyonu park yapaca¤›n›z yönde sonuna kadar çevirerek geri gitmeye baﬂlay›n.
4- Otomobiliniz kald›r›mla 45 derecelik bir
aç› yapt›¤›nda direksiyonu tam tersi yönde son
noktas›na kadar çevirin ve geri harekete yavaﬂ yavaﬂ devam edin.
5- Buraya kadar her ﬂey tamam. Araban›n
burnu kald›r›ma 35 - 40 cm yaklaﬂt›¤›nda arka
tekerle¤in kald›r›m taﬂ›na çarpmamas› için direksiyonu düzeltin.
6- ‹leri ve geri hareketlerle
otomobilinizin öndeki ve arkadaki arabalardan eﬂit uzakl›kta
olmas›n› sa¤lay›n. Art›k gönül
rahatl›¤› ile konta¤› kapatabilirsiniz.
MD: Her ne kadar haberde
“kad›nlar iyi araba kullanamaz” diye seksist bir önyarg›
varsa da, kad›nlar›n matematik
yapabileceklerini söyleyip durumu biraz olsun kurtar›yorlar.

Matematik Bitti!
(Hürriyet, 27 Nisan 2003)
Galatasaray teknik direktörü
Fatih Terim, futbolda hesap
yap›lmayaca¤›n› söyledi, “Bu
saatten sonra kazanacaks›n,
baﬂka yolu yok. ‹yi futbol
inanc›m› art›rd›,” dedi.
ﬁampiyonluk yolunda
hesaba ihtiyaç duymad›klar›n› aç›klayan Fatih Terim,
“Benim matemati¤im zay›ft›r” dedi. Bu saatten sonra kazanmaktan baﬂka
ﬂanslar›n›n olmad›¤›n› aç›klayan Terim, “[...] Futbolda hesap yap›lmaz. Puan kaybederseniz, rakibiniz ﬂampiyonlu¤a yaklaﬂ›r. Her maç› kazanmak
isteyen bir Galatasaray’›n kesinlikle matematiksel
hesaplara ihtiyac› yoktur” dedi.
MD: Fatih Terim’e üç puanl›k bir sorumuz
var: Bir ﬂampiyonada ikinciyi geçerseniz kaç›nc›
olursunuz?
Matematikle Omlet Tarifi
(Radikal, Mart 2003)
LONDRA – Omleti havada çevirmek yetenek
de¤il matematik istiyor. Britanya’daki Leeds Üniversitesi ö¤rencileri, 10 hafta deney yap›p, omlet
çevirme formülünü geliﬂtirdi: Kiﬂisel omlet at›ﬂ h›z›, π say›s›n›n kare kökü al›n›p yerçekimi kuvvetiyle çarp›ld›ktan sonra, tavan›n merkeziyle dirsek
aras›ndaki mesafenin dört kat›na bölünerek bulunur. Omleti atarken tavan›n merkeziyle dirsek aras›ndaki mesafe de önemli... (aa)
MD: Haz›r eliniz metreye de¤miﬂken, tava’n›n merkeziyle dirsek aras›ndaki mesafesini hesaplarken, tavan’›n dirsekle mesafesini de hesaplay›verin, gerekebilir...
Park Etmenin “Matematik” Formülü
(Milliyet, 21 Nisan 2003)
Londra – Kim demiﬂ kad›n
ﬂoförler arabalar›n› iki araba
aras›ndaki boﬂlu¤a park edemez
diye! Bu gözlem art›k mazide
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den ç›km›ﬂt›r? Hatay› kim yapm›ﬂt›r?
Hatay› elbette matematikten anlamayan tercüman yapm›ﬂt›r. Muhtemelen ‹ngilizce “fifteen”
olarak verilen 15 say›s› “fifty” yani 50 ile kar›ﬂt›r›lm›ﬂ ve ortaya gerçekten ﬂaﬂ›rt›c› ve e¤lendirici
bir soru ç›km›ﬂ. Sorunun yan›t›nda da ayn› hata
tekrarlanarak daha da ﬂaﬂ›rt›c› ve e¤lendirici bir
sonuca var›lm›ﬂ.
Bu kadar kusur Tempo dergisinde bulunabilir.
Tercümanlar›n ‹ngilizcesi yar›m olabilir. Sonuçta
Tempo bir matematik dergisi de¤il. Ben ﬂahsen elime tesadüfen geçen Tempo yerine “Matematik
Dünyas›” adl› dergiyi okumay› ye¤liyorum. [...]
MD: Özellikle son sat›r çok çarp›c› ve etkileyici olmuﬂ. Yaln›z el s›k›ﬂman›n “iﬂle ilgili bir toplant›da” gerçekleﬂmiﬂ olmas› nas›l oldu da gözünüzden kaçm›ﬂ, ﬂaﬂ›rd›m do¤rusu.
Sizin ileri sürdü¤ünüz gibi soru de¤il de yan›t
yanl›ﬂsa, o zaman do¤ru yan›t n(n–1)/2 = 50 denkleminin iki çözümünden biri, yani aﬂa¤› yukar› ya
10,5 ya da –9,5 kiﬂi olurdu. Tempo’nun kusurunu
affetti¤iniz gibi, Matematik Dünyas›’n›n da küsurunu affedin. ♥

ﬁaﬂ›rt›c› Sorular
(Piref. H. Ökkeﬂ, Cumhuriyet’in Bilim Teknik eki)
[...] Tempo dergisi Nisan ay›n›n ilk haftas›nda
“Zekâ Oyunlar›” eki verdi. Yabanc› bir yay›ndan
tercüme oldu¤u anlaﬂ›lan bu ekte “ﬂaﬂ›rt›c› sorular”
ve “e¤lendirici problemler” yer almaktayd›. Sayfa
13’te “el s›k›ﬂma” adl› bir soru gerçekten “ﬂaﬂ›rt›c›”
ve pek “e¤lendirici”ydi. Soru aynen ﬂöyleydi:
‹ﬂle ilgili bir toplant›da her kiﬂi di¤erinin elini
bir kez s›k›yor. E¤er 50 el s›k›ﬂmas› yap›lm›ﬂsa,
görüﬂmeye kat›lan toplam kaç kiﬂi oldu¤unu söyleyebilir misiniz?
Problemi çözenler veya çözemeyenler sayfa
71’deki yan›ta bakt›klar›nda ﬂu sat›rlarla karﬂ›laﬂt›lar:
Toplant›ya alt› kiﬂi kat›lm›ﬂ. Her kiﬂi beﬂ kez
el s›k›ﬂ›yor. Ancak bu durumda ortaya elli el s›k›ﬂmas› yap›ld›¤› sonucu ç›k›yor, otuz de¤il. Dikkat
edilmesi gereken nokta el s›k›ﬂmalar›n›n iki kiﬂi taraf›ndan yap›ld›¤›n› hesaba katmak.
Yan›t olarak alt› (rakamla 6) kiﬂi verilmiﬂti.
Alt› kiﬂinin birbirleriyle el s›k›ﬂma say›s› 15’tir. Peki, hem sorudaki hem de yan›ttaki 50 say›s› ner-

Kahraman Matematik Ö¤retmeni • Star, 10 May›s 2003
kul lojman›nda kalan matematik ö¤retmeni Serkan Akyaz, sars›nt›da kaçmad›.
Yatakhaneye koﬂtu. Ko¤uﬂa girerek ö¤rencileri uyand›rd›. Ama kendisi enkazda
can verdi...
Bingöl Çeltiksuyu Y‹BO’nun enkaz›ndan sa¤ olarak kurtar›lan 7’nci s›n›f ö¤rencisi 13 yaﬂ›ndaki Zeki Göçmen, Serkan ö¤retmeninin ö¤rencilerin hayat›n› kurtarmak için kendini feda etti¤ini söyledi. Bingöl Devlet Hastanesi’ne kald›r›lan Zeki Göçmen, facia gecesini ﬂöyle anlatt›:
“Yata¤›m pencerenin alt›ndayd›. Sars›nt›yla y›k›lan duvardan d›ﬂar›ya uçtum.
Gözlerimi açt›¤›mda okul bahçesinde yat›yordum. Kalkmak istedim, kollar›m› kullanamad›m. O s›rada lojmandan ç›kan ö¤retmenimiz Serkan Akyaz yan›ma gelerek, ‘Sen kurtuldun. Ben içeri giriyorum’
dedi. Koﬂarak yatakhaneye girdi¤ini gördüm. Ö¤retmenimin tüm ko¤uﬂlar›n kap›s›n› açarak ö¤rencileri uyand›rd›¤›n› kurtulan arkadaﬂlar›mdan ö¤rendim. Beni hastaneye götürdüler. Daha sonra ö¤retmenimin öldü¤ünü duydum. Çok üzüldüm.”
Birçok ö¤rencisini kurtaran 26 yaﬂ›ndaki kahraman ö¤retmen Serkan Akyaz’›n cenazesi, dün
memleketi K›r›kkale’ye gönderildi. 4 y›ll›k ö¤retmen Akyaz, k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Yeniyapan köyünde topra¤a verildi. ♥

O

lar üzerine önemli bir makalesi yay›mlanm›ﬂsa da, daha
çok uygulamal› matematikte çal›ﬂm›ﬂt›r. Yaﬂam› boyunca en az 128 matematiksel makaleye imza atm›ﬂt›r.
Sergei Natanovich Bernstein (1880-1968). Rusya’da
liseyi bitirdikten sonra Paris’te Sorbonne’da ve Ecole
d’Electrotechnique Supérieure’de okumuﬂtur. Adaﬂ› Felix Bernstein’dan önce (1902-1903) Göttingen’de bulunmuﬂtur. Doktoras›nda Hilbert’in Ondokuzuncu Problemi’ni çözmüﬂtür (elliptik differansiyel denklemlerinin
analitik çözümü). Sürekli fonksiyonlara polinomlarla
yak›nsanmas› konusunda çal›ﬂm›ﬂ ve ad›yla an›lan Bernstein Polinomlar›’n› bulmuﬂtur. Uygulamal› matemati¤e
de e¤ilmiﬂtir.

• Düzeltme •
Koç Üniversitesi Matematik Bölümü’nden Varga
Kalantarov’dan bir mesaj ald›k. Geçen say›m›zda çok
güzel bir kan›t›n› sundu¤umuz Schröder-Bernstein Teoremi’nin Bernstein’›n›n belirtti¤imiz gibi Rus Matematikçi Sergei Bernstein de¤il, Alman matematikçi Felix
Bernstein oldu¤unu söylüyor. Varga Kalantarov’a teﬂekkür ediyor, yanl›ﬂ›m›z› düzeltip okurlar›m›zdan özür
diliyoruz.
Felix Bernstein (1878-1956). Önce Cantor’la, sonra
da Göttingen’in alt›n ça¤›nda Hilbert ve Klein’la çal›ﬂt›. Tezini kümeler kuram›nda yazm›ﬂ, daha sonra ordinal say›-

8

