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“Araçlar, Amaçlar ve Sonuçlar”
Erol Manisal› (Cumhuriyet, 16 Temmuz 2003)
Türkiye yaklaﬂ›k 70 milyon. Bu 70 milyonun
içinde bir Danimarka var, 3-4, belki de 5 milyonluk bir kesim. Asl›nda bu üst gelir grubu içinde de
homojenlik yok. Ancak baz› nitelik ö¤eleri aç›s›ndan bütünlük gösteriyor.
“Geliﬂmiﬂ ve Bat›c› kimli¤i” bu grubun esas
özelli¤i. Bat› hayranl›¤› egemen. Kendisi zaten
“Avrupal›” olmuﬂ; geliri, tüketim kal›b›, dünyaya
bak›ﬂ› “Avrupal›” gibi. Dünyaya Avrupal›n›n gözü ile bakt›¤› gibi Türkiye’de “Geriye kalan 55-56
milyon insana da Avrupal›n›n penceresinden bak›yor.”
MD. Eksik olan 10 milyonu da kimse görmüyor galiba.

‹ﬂte Aﬂk›n Denklemi
(Posta, 9 A¤ustos 2003)
ABD’li bir profesör 10 y›l boyunca 700 yeni evli çifti inceledi ve iki denklem kurdu. Bu denklemi
çözüp evlili¤inizin yürüyüp yürümeyece¤ini anlay›n.

ABD’li Prof. James Murray’in on y›l boyunca
700 yeni evli çift üzerinde inceleme yaparak kurdu¤u iki denklem yüzde 94 oran›nda baﬂar›l› oldu.
Kad›n›n denklemi: W(t+1) = ar1′w(t) –
ihw(h(t)).
W = kad›n, h = erkek, t = zaman, a = kad›n›n
eﬂiyle olmad›¤› zamanki düﬂüncelerini gösteren sabit say›, r1′w(t) = kad›n›n eﬂiyle konuﬂurken düﬂüncelerini ne kadar de¤iﬂtirdi¤ini gösteren say›,
ihw = kad›n›n düﬂünceleri üzerinde eﬂinin ne kadar
etkili oldu¤unu gösteren de¤iﬂken, ih(t) = erke¤in
görüﬂme s›ras›ndaki skoru, W(t+1) = kad›n›n eﬂinin konuﬂmalar›na verdi¤i tepki.
Erke¤in denklemi: H(t+1) = b + r2′w(t) –
iwh(w(t)).
Erke¤in denkleminde de; b = erke¤in eﬂiyle olmad›¤› zamanki düﬂüncelerini gösteren sabit say›,
r2′w(t) = erke¤in eﬂiyle konuﬂurken düﬂüncelerinin
ne kadar de¤iﬂti¤ini gösteren say›, iwh = etki fonksiyonu, erke¤in düﬂünceleri üzerinde eﬂinin ne kadar etkili oldu¤unu gösteren de¤iﬂken, W(t) = kad›n›n görüﬂme s›ras›ndaki skoru, H(t+1) = erke¤in
eﬂinin konuﬂmalar›na verdi¤i tepki.
Her iki denklem çözüldü¤ünde de elde edilen
rakam ne kadar yüksek ç›karsa, çiftlerin boﬂanma
olas›l›¤› da o kadar yüksek oluyor.
MD. Formülü anlayana ve uygulayana aﬂkolsun!

‹ﬂte “A¤›zlara Lay›k” Hamburger Formülü!
(Milliyet, 30 Temmuz 2003)
‹ngiliz
matematikçiler, “mükemmel”
hamburgerin formülünü geliﬂtirdi. Formülün s›rr›, köftenin kütlesi,
kal›nl›¤› ve
boyunu hesaplayarak,
Bir hamburger yeme yarışmasında, yanlış
pişmiş bir hamburgerle karşılaşan şanssız uygun piﬂirsporcuya antrenörü yardım ederken.
me süresini
bulmakta yat›yor. Uzmanlara göre, 10’a 1 santimetre (çap - kal›nl›k ) ebatlar›ndaki bir hamburger köftesini piﬂirmek için 14 dakika gerekli.
Ayn› çapta ama iki kat› kal›nl›ktaki bir köfteyi
piﬂirmek için gereken süre için ise, kal›nl›¤› çapla çarpmak yeterli. Sonuç, 20 dakika. Yanl›ﬂ piﬂirilen hamburgerin maliyeti ise y›lda 20 milyon
sterlin (46 trilyon lira).
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DÜNYACA ÜNLÜ MATEMATİKÇİ

Langlands Matematik Dünyası’na
ABONE OLDU

(Matematik Dünyas›, Güz 2003)

eçen Haziran yurdumuzu ziyaret eden Princeton ‹leri Araﬂt›rmalar Enstitüsü profesörlerinden dünyaca ünlü matematikçi Robert Langlands Matematik Dünyas› dergisine abone olmuﬂtur.
Langlands 1967’de Cahit Arf’›n davetiyle ODTÜ Matematik Bölümü’nde bir y›l geçirmiﬂ ve
bu vesileyle Türkçe ö¤renmiﬂtir. Aradan geçen 35 y›lda Türkçesini unutmayan Langlands, Öklid’in Elemanlar’›n› temel alarak verdi¤i bir dizi konferans› tümüyle Türkçe sunmuﬂtur.
Konferanstan sonra yap›lan kokteylin ilerleyen saatlerinde, ODTÜ’de Langlands’›n ö¤rencisi olmuﬂ, ﬂimdi Bo¤aziçi Üniversitesi matematik profesörlerinden Y›lmaz Aky›ld›z Langlands’›
Matematik Dünyas›’na abone etmiﬂtir.
Çeﬂitli çevreler, dünyaca ünlü di¤er matematikçilerin de Langlands’› örnek alarak Türkçe ö¤reneceklerini ve Matematik Dünyas›’na abone olacaklar›n› beklediklerini belirtmiﬂlerdir. ♦

G

Bulgular›n› ‹skoçya’da düzenlenen bir konferansta
ilk kez ortaya koyan Murray, s›rlar›n› “Evlili¤in
Matemati¤i” adl› kitapta anlatt›. (Reuters)
MD. Y›lmaz Erdo¤an’›n bir m›sra›n› an›msatt›, “ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.” ♦

Formüle Uymayan Çiftler Boﬂan›yor!
(Radikal, 9 A¤ustos 2003)
LONDRA – Evlili¤in kaderi art›k belirsiz de¤il.
ABD’li matematikçi profesör James Murray, cebir
yöntemlerini kullanarak, yeni evli çiftlerin mutlu
bir evlilik sürüp sürmeyece¤ini yüzde 94 kesinlikle
hesaplad›.
Washington Üniversitesi’nde
görevli Murray, formülleri
ABD’de 700 çift aras›nda 10 y›ld›r yürüttü¤ü araﬂt›rma sonucunda geliﬂtirdi. Araﬂt›rmada
Murray’le beraber çal›ﬂan psikolog, yeni evli çiftleri 15 dakikal›k
sohbetler boyunca inceledi ve
Prof. James Murray çiftin cinsellik, para ve çocuk yetiﬂtirme üzerinde konuﬂurken verdikleri bilinçsiz
tepkileri “iyi” ya da “kötü” olarak puanlad›.
Örne¤in gülümseme, samimi tav›rlar iyi puan
hanesine yaz›l›rken, gözleri kaç›rma, alayc› ses tonu ve so¤uk tav›rlar kötü puan hanesine yaz›ld›.
Puanlar› cebir formatlar›na dökerek iﬂlem yapan
Prof. Murray, her çiftin boﬂanma olas›l›klar›n› hesaplad›.
‹ki y›lda bir kontrol edilen çiftlerin sonuca uygun davran›p davranmad›klar›n› gözleyen Murray,
yüzde 94 oran›nda baﬂar› sa¤lad›¤›n› öne sürüyor.

1 Eylül 2003 tarihinde dergimize
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Dokuz Eylül, Mat.
Anadolu, Mat.
Trakya, Mat.
Uluda¤, Mat.
Süleyman Demirel, Mat.
Bo¤aziçi, Mat.
‹nönü, Mat.
Atatürk, Mat.
ODTÜ, Mat.
Koç, Mat.
Marmara, Mat.
‹stanbul, Mat.
Ankara, Mat.
Mersin, Mat.
Dokuz Eylül, E¤itim
Gazi, Mat.
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