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Bana göre derginiz “soyut matematik dergisi”. Ben ise (elli y›ld›r) ülkemizin “genel matematik”te gerilemesinin ac›s›n› çekiyorum. San›r›m birçok yaﬂ›t meslektaﬂ›m da bu ac›y› paylaﬂ›yor. Biz önemli de¤iliz. Birkaç ony›l sonra hepimiz ac›lar›m›zla birlikte gideriz. Ama as›l önemlisi ilkokuldan üniversiteye onbeﬂ milyon çocu¤umuzun ac›s›: Matemati¤i nefret ederek, zorlanarak okumalar›, matematikten hiçbir olumlu
etki almamalar›. Sizin “soyut matematik”inize karﬂ› de¤ilim. Bu da matematik, ama toplumsal sorun, ilkokuldan doktora tezine veya prof’lar›m›z›n yazd›¤› kitaplara dek her yerdeki matematiksel düzensizlik
ve düzeysizlik. Kan›mca savaﬂ›lmas› gereken bu ve bu savaﬂ, konular ve örnekler somut yaﬂamdan al›nmad›kça yürütülemez. Bu nedenle size bir “öneri mektubu” gönderiyorum.
lkemizde iyi bir matematik dergisine gereksinim duyan ya da gereksinim duymas› gereken böyle bir dergiyi düzenli alacak kiﬂi say›s› 10 milyondan fazla. Matematik Dünyas›’n›n
okur say›s›n› 5 binden 10 milyona nas›l ç›karabiliriz?
1. Fonksiyonlar, özyap› dönüﬂümleri, çizgeler
kuram› gibi konularla okurun somut sorunlar›na
çözüm geliﬂtirmesini bekleyemeyiz. Bu zor ad›m› biz
atmal›y›z.
2. Öncelikle okur kitlesinin gereksinimi belirlemeliyiz, özellikle çocuk ve gençlerimizin gereksinimini.
2a. Düﬂünmüyoruz, çözümleme (analiz) yapam›yoruz, hesaplayam›yoruz, do¤ru yarg›lara varam›yoruz. Bunun temelinde de matemati¤in yatt›¤›n› bilmiyoruz. Matematik ama hangi matematik?
2b. Dergide sunulanlar da matematik; ›s›, kütle,
gerilim, para da¤›l›m›, devinim bilgisi de matematik;
ortaö¤retimdeki bir gencimizin gelecek plan›n› do¤ru yap›p do¤ru uygulamas› da matematik. 5 bin
okurumuz ve okurumuz olmas›n› istedi¤imiz 1 milyon için bunlardan hangisi daha önemli, daha yararl› ve daha gerekli?
3. Gereksinimlerimizden önce kime yazd›¤›m›z›
belirlemeliyiz. Do¤ald›r ki, dergimizi tümüyle de¤iﬂtirmeyi ve böylece ilk göza¤r›s› 5 bin okurumuzu
küstürmeyi önermiyoruz, bu gerçekçi olmaz.
3a. Elimizde bir istatistik yok ama bu ilk 5000
matemati¤i çok sevenler olmal›. Onlara hizmete öncelik vermeliyiz. Bunun d›ﬂ›nda, 1 milyon için:
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* Emekli matematik ö¤retmeni.
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i. Önce ilk ve ortaö¤retimdeki matematik derslerini nas›l matematik yapabilece¤imizi, üniversite
s›navlar›na haz›rl›kta nereye kadar yard›mc› olabilece¤imizi onlarla tart›ﬂmal›y›z.
ii. Ekonomistlerin, mühendislerin, teknisyenlerin
çözemedi¤i problemlerde nas›l yard›mc› olabileceklerini onlara aç›klamal›y›z.
iii. Onlarla, matemati¤i, matemati¤in geliﬂimini ve
matemati¤in gelece¤ini en genelde tart›ﬂabilmeliyiz.
iv. Bu arada, hep birlikte, matemati¤in güzelli¤inden zevk almal›, sihriyle, hoﬂlu¤uyla mutlu olmal›y›z.
Birbirimizle matematik arac›l›¤›yla iletiﬂim kurmal›,
dost olmal›y›z.
Dergimizde (iv) bol bol var, (iii) de yok de¤il. Buna (i) ve (ii)’yi de eklemeliyiz.
3b. Matemati¤i sevmeye çal›ﬂan ama bunu beceremeyen, yard›m bekleyen 1 milyon için (ii) ve özellikle (i) çok daha önemli. (iii) ve (iv) onlar için olsa olsa bir özlem, ama
bir gereksinim de¤il.
4. Ne Öneriyoruz?
4a. Dergide
“ana konu” gelene¤i
devam ettirilir ve bu
ana konu yavaﬂ yavaﬂ
somutlaﬂt›r›l›r ve böylece (ii)’ye
yan›t verilmiﬂ olur.
4b. Her bir ortaö¤retim konusu ele al›n›r
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ama konuya daha genelde bak›l›r, tarihi geliﬂimiyle
de bezenirse (i) de dergiye kat›lm›ﬂ olur.
4c. Üniversite giriﬂ s›nav› matematik sorular› dahi “nas›l oluﬂturuluyor, ne amaçlan›yor, nas›l ele
al›nmal›?” diye genelde irdelenirse matematikleﬂtirilmiﬂ olur.
4d. Böylece dergimizin okurlar›nda da, yazarlar›nda da art›ﬂ bekleyebiliriz.
Tüm yaz› boyunca “biz” zamirini kulland›m.
Çünkü bu yaz›, bu öneri, bu özlem, Mustafa Ke-

mal’in önerisiyle aç›lan, “E¤itmen Kurslar›”yla baﬂlayan, “Köy Enstitüleri”, “Sanat Mektepleri”, “o
zaman›n üniversiteleri”yle doruklar›na ulaﬂan, “yaﬂam için ve çocu¤a göre hesap” kitaplar› yazan, “bizde yönetici yok, ö¤retmen yok, ö¤renci yok, biz hepimiz yöneticiyiz, hepimiz ö¤retmeniz, hepimiz
ö¤renciyiz” sözlerinde tan›m›n› bulan bir e¤itim ak›m›nda yetiﬂmiﬂ, bugünkü matematik e¤itimini gördükçe çocuklar›m›z, gençlerimiz ad›na ac› duyan,
bir iki ony›l sonra kaybolacak bir kuﬂa¤›n… ♦

Erdem Yanar yaz›yor:
Derginizin yaz say›s›n› ald›m. Bay›ld›m. Okullar baﬂl›yor ve kal›c› bir adres bulur bulmaz hemen
abone olaca¤›m. Yirmi y›ll›k hayat›mda, abone
olaca¤›m ilk dergi...
Her say›da bir kapak konusu iﬂleme fikri çok
iyi olmuﬂ. Sonra derginin içeri¤i de çok güzel. Herkese göre bir ﬂey vay. Çeﬂitleme iyi.
Masatoshi Gündüz ‹keda hocam›n an›s›na
Emel Teyze’yle yap›lan konuﬂma gerçekten duyguland›r›yor insan›. Bu tür köﬂelerin her say›da olmas› gerekti¤i inanc›nday›m. Büyük matematikçilerimizle, dünyadaki büyüklerle ilgili an›, öykü yaz›lar› vs. olmas› gereken güzel ﬂeyler...
Yad›rgamazsan›z bir ﬂey diyece¤im, bu derginin içinde en âlâs›ndan edebiyat var.
Tam bir gençlik dergisi. Biraz da küçüklü¤ümde ald›¤›m Milliyet Kardeﬂ dergisini hat›rlat›yor…
Yani benim için bu dergi pozitif ﬂeyleri hat›rlatan,
sürekli yan›mda taﬂ›mam gereken u¤ur eﬂyam gibi
bir ﬂey...

Bir Okur Mektubu. Aç›kö¤retim fakültesinde ö¤renciyim. Lise y›llar›ndan beri matemati¤i
hiç sevmedi¤im için hâlâ hayat›mda eksik bir yer
olarak durur. Ö¤renmek istiyorum. Matematik
dersimi veremedi¤im için tek dersten diplomam›
alamamaktay›m. Diplomay› almak için nas›l bir
teknik izlemeliyim? Sayg›lar›mla.
MD. Kaleminizi, kâ¤›d›n›z›, kitab›n›z›, notlar›n›z› al›n. Masan›n baﬂ›na geçip çal›ﬂ›n. Bildi¤im di¤er teknikleri yazmam yak›ﬂ›k almaz. ♦
Daha ne diyeyim, ellerinize sa¤l›k!
Ufak bir kusur: ‹lhan ‹keda hocam bir kitab›n
tan›t›m›nda “E¤itimin bir bedeli vard›r” diyor ya,
bu yüzden derginizin daha albenili biçimde, daha
kaliteli kâ¤›tlara (en az›ndan beyaz renklilere) bas›lmas› daha uygun olmaz m›? Yani ben dergiye bu
haliyle bile zaten abone olaca¤›m ama ne bileyim,
bir soray›m dedim.
MD. Sevgili Erdem Yanar, güzel sözlerin bizi
gerçekten çok mutlu etti. Verilen eme¤in boﬂa gitmedi¤ini görmek çok sevindirici.
Sar› kâ¤›t konusundaki
eleﬂtiriler senin kuﬂa¤›ndan
birçok kiﬂiden geldi. Anlad›¤›m kadar›yla ders kitaplar›ndan o kadar nefret edilmiﬂ ki, o kitaplar› an›msatan en küçük bir ayr›nt›
alerji yarat›yor. Anl›yor ve
sempati duyuyorum. En yak›n zamanda alerjinin nedenini kökünden kaz›yaca¤›z.
Ama en küçük estetik de¤erinden yoksun ders kitaplar›na dokunmaya gücümüz
yetmez. ♦
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