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Matematikçiler Derne¤i - www.matder.org.tr
Son dört beﬂ ay içinde bu siteye ne zaman girsem, siteyi tepeden t›rna¤a de¤iﬂmiﬂ buluyorum.
Derne¤in devinim içinde oldu¤u belli. ‹lk girdi¤imde tam anlam›yla bir fiyaskoydu, öylesine ki
neresini eleﬂtirece¤imi bilemiyordum. K›sa zamanda hat›r› say›l›r bir geliﬂme gösterdi. ﬁimdi
art›k eleﬂtirecek biﬂeyler bulabiliyorum.
Matematikçiler Derne¤i 300 üyeli bir dernekti bundan dört beﬂ ay önce. ﬁimdi kaç üyesi var
bilmiyorum, yazm›yor. Daha çok ö¤retmenlerin
üye olduklar› bir dernek. Anneee!
Derne¤in amaçlar›n› sitede bulabilirsiniz. Bu
amaçlardan biri de “matematikçilerin boﬂ zamanlar›n› de¤erlendirmek”. Bunca y›ld›r bu mesle¤i icra ediyorum, boﬂ zaman› olan, “ﬂimdi ne
yapay›m?” diye soran tek bir matematikçiye rastlamad›m.
Boﬂ zaman› olmaya e¤ilimli matematikçileri
ya dergi editörü yapmal› ya da dernek baﬂkan›.
Dernek, matematikçilerin hakk›n› aramak için
yasalarla ve bürokrasiyle bo¤uﬂuyor. Öte
yandan, gov.tr’li
elektronik posta
adresli kurucu ve
idareci say›s› bu kadar çok olan bir baﬂka
dernek de az bulunur yeryüzünde...
Siteye gelince...
1) Do¤ru dürüst okunamayan ve hiçbir iﬂlevi
olmayan
giriﬂ

sayfas›na hiç gerek yok. Tepedeki süslü Matematikçiler Derne¤i baﬂl›¤› yerine son derece sade bir
baﬂl›k çok daha çekici olurdu. Ayr›ca oradaki
π’ler, e’ler, x’ler y’ler, integral simgeleri, kronometre resmi filan da kalkmal›. Hiç gerek yok böyle süslere... Bir baﬂka deyiﬂle, sitenin genel görünümünde asalet yok. Hoﬂa gitmek için çok u¤raﬂ›lm›ﬂ ve biraz kolayl›¤a kaç›lm›ﬂ.
2) Dernekle ilgili haberler d›ﬂ›nda sitede özgün
bir köﬂe bulamad›k. Her matematik sitesinde bulunan köﬂeler burada da var, kaç›n›lmaz sanki... O
köﬂeler kalkmal›, siteyi s›radanlaﬂt›r›yor bunlar.
Boﬂ kals›n gerekirse, ama kalite ve düzey düﬂmesin. Haa... Ünlü matematikçiler bölümü fena de¤il, o kalabilir...
3) Ünlü matematikçiler bölümünde “Tarihte
büyük han›m matematikçiler de vard›r” tümcesine
tak›ld›k. Bu tümcenin anlam› nedir? Ya “de” tak›s›n›n iﬂlevi? Ayr›ca 2000 y›l önce yaﬂam›ﬂ Hypatia’ya han›m demek çok gülünç. Aristofanes Beyfendi çok gülerdi buna! Hypatia han›m de¤ildir,
kad›nd›r. Nas›l “bey matematikçiler” denmezse
“han›m matematikçiler” de denmez.
Sanal Hoca - http://www.sanalhoca.com/
Kimya, matematik, fizik, edebiyat, psikoloji,
meslekler ve üniversiteler... Bir balinalar›n cinsel
yaﬂam› eksik.
‹lk izlenimim olumlu. Sade ve iﬂlevsel bir site.
Hokkabazl›¤a yer verilmemiﬂ.
Özellikle lise ö¤rencilerine ve gençlere yönelik
oldu¤u belli. Yer yer biraz fazla ansiklopedik, yer
yer biraz fazla suland›r›lm›ﬂ. En k›vam›nda oldu¤unu düﬂündü¤ümüz bölüm kimya ve psikoloji
bölümleri. Edebiyat çok ansiklopedik, matematik
de çok hafif.
Haz›rl›k aﬂamas›nda oldu¤u çok belli olan,
çok yetersiz bölümler var, belli ki daha sonra ta-
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mamlanacak. O bölümler haz›r olduklar›nda sunulsa daha yerinde olur.
Matematik bölümüne girelim: Matematik E¤lencelidir bölümünde tan›mdan baﬂka bir ﬂey yok
hemen hemen ve tan›m da matemati¤in en s›k›c›
ﬂeyidir. O bölüm bana hiç e¤lenceli gelmedi. Bir
baﬂka yerde 1350 matematikçi do¤um s›ras›na göre dizilmiﬂ, sadece adlar› ve yaﬂad›klar› y›llar var;
yararl› ama yetersiz. Paradokslar fena de¤il, daha
iyi olabilir. Say›sal anekdotlarda sunulan iliﬂkile-

rin birço¤u ilginç de¤il, ama aralar›nda ilginç iliﬂkiler de var. ‹lginç olanlar arada bo¤ulmuﬂlar,
kayboluyorlar. Örne¤in, 1634 = 14 + 64 + 34 + 44
özelli¤i ilginç de¤il, ama 102 + 52 = 112 + 22 özelli¤i ilginç. Çünkü birinci özellik say›dan ziyade say›n›n onluk taban›nda yaz›l›m›n›n bir özelli¤i.
‹kinci özellikse tabandan ba¤›ms›z, 125 say›s›n›n
özüyle ilgili bir özellik. Matematikte say›lardan
öte geometri, olas›l›k, cebir gibi konular vard›r,
bunlara hiç dokunulmam›ﬂ, belki böylesi daha iyi.
As›l sorun san›r›z bu kadar geniﬂ kapsaml› bir siteyi tek bir kiﬂinin haz›rlamas›. Site çok genel. Daha k›s›tl› bir konuda yay›n yapmak daha ilginç ve
yararl› olur. O kadar geniﬂ kapsaml› bir sitenin alt›ndan bir kiﬂi kalkamaz.
Bir de komikliklerin kalkmas›nda sonsuz yarar vard›r, çok üzüyorlar. ♦

www.matematikdosyasi.com
Konusunda en iyilerinden biri olan ve
Ayhan Dalg›ç taraf›ndan haz›rlanan Matematik
Dosyas› sitesi uzun bir aradan sonra tekrar
aç›ld›. Bir sonraki say›da didikleriz.
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ULUSAL EĞİTİM İÇİN
HERKES İŞ BAŞINA!
•
•
•
•
•
•

Beyin Göçü: Rantiye Devletlere Can Simidi
Refik Saydam
Uluslararası Üniversite Olabilir mi?
Zeki Sarıhan
Ulusal Eğitimi Savunmaya Güç Verelim
Mümtaz Başkaya
Etkili Vatandaş Yetiştirmek
Birsel Aybek
Ders Defterleri Yabancı Dille İşlenebilir mi?
Hüseyin Canerik
Talim Terbiyede Öğretmen Kıyımı
Yazılarıyla; Ali Demir, Hakan Arslan, Fatma
Çabukusta, Numan Bıçaklı, Mahiye Morgül,
Hüseyin Mercan, Hasan Akarsu, M. Demirel
Babacanoğlu, Erhan Tığlı.
Adres:
Selanik Cad. SSK ‹ﬂhan› A Blok Kat: 8 No: 511
Tel - Faks: 0312 433 12 83 – 433 34 52
e–posta: ogdunyas›@e-kolay.net
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