Matematik Dünyas›, 2004 Güz

Okurlardan
Bir ö¤renci velisinden:
Özel X dersanesinden çocu¤uma ﬂöyle bir soru
verildi:

MD’yle tan›ﬂmam tamamen kendi araﬂt›rmalar›m
sayesinde oldu. Matemati¤e karﬂ› küçük yaﬂtan beri bir ilgim var. Matematikle u¤raﬂmay› çok seviyorum. MD, hayat›mda bir boﬂlu¤u doldurdu. Bir
gün gazete bayiinde magazin vs. gibi dergilere de¤il de bana daha yararl› olacak dergilere bakmaya
karar verdim. Gözüme ilk iliﬂen MD’nin çizgeler
özel say›s› oldu. Zaten matematikle ilgili bir dergi
oldu¤unu ö¤renince hemen almak istedim ama yan›mda yeterli para bulunmad›¤› için sevincimi bir
müddet ertelemek zorunda kald›m. Art›k hiçbir say›s›n› kaç›rm›yorum. Bu aralar ÖSS’ye yo¤unlaﬂmak zorunda kald›¤›m için vaktimi pek baﬂka ﬂeylere ay›ram›yorum. Geçen gün son iki tane kalm›ﬂ
olan MD’lerden birini alma ﬂans›n› yakalad›m ve
çok mutlu oldum. Ama bundan sonra belki yakalayamam diye abone olmaya karar verdim.
Ben ﬂu ana kadar üniversitede hep bilgisayar
bölümüne girmeyi istedim ama sanki matematik
bölümü bana daha do¤ruymuﬂ gibi geliyor. Sizden
iste¤im beni matematik konusunda ayd›nlatman›zd›r. ﬁimdiden teﬂekkürler.
MD. Galiba gerçekten bir boﬂlu¤u doldurduk... Son iste¤inizi de elimizden geldi¤ince bu dergiyle yapmaya çal›ﬂ›yoruz.

Bu konuda yorumunuz nedir?
MD. Matemati¤i ö¤rencilere sevdirmek için
dehﬂetengiz bir çaba... Daha hâlâ matemati¤i sevmeyen ö¤rencilere art›k ne yapmal› bilmiyorum.
Derya Derviﬂo¤lu’ndan
11. s›n›fta okuyan bir lise ö¤rencisiyim. Derginizi yaklaﬂ›k iki y›ld›r takip ediyorum. Beni bu dergiyle tan›ﬂt›ran matematik ö¤retmenim Mehmet
Çal›ﬂkan'a ve dergide eme¤i geçen herkese teﬂekkür etmek istiyorum...
Derginiz, matemati¤i, her yaﬂtan ve her kesimden insan›n okuyup anlay›p zevkle takip edilebilece¤i bir sadelik ve s›cakl›kla anlat›yor. Bunu nereden mi anl›yorum? Bunu anlamak için matematik
profesörü olmaya gerek yok ki! Madem ki ben bir
lise ö¤rencisi olarak bu dergiyi zevkle okuyabiliyorum, demek ki dergi gerçekten sade bir dille yaz›l›yor. Bu yüzden dergiyi, matemati¤i seven sevmeyen herkese öneriyorum. Ço¤u kez de “Yahu bu
matematik s›rf bize derslerde anlat›ld›¤› gibi bir ﬂey
de¤ilmiﬂ. Asl›nda gayet zevkli bir u¤raﬂm›ﬂ” gibi
yan›tlar al›yorum ve sanki matemati¤i insanlara
sevdirme görevini baﬂar›yla üstlenmiﬂ gibi mutlu
oluyorum. Sevgilerimle.
MD. Sevgiler bizden. Baﬂar›lar...

Elif Tuncer’den
Fatih Koleji haz›rl›kta okuyorum. Matematik
olimpiyatlar›na girdim. Matematik Dünyas› dergisini al›yorum. Zaten matematikçi olmak istiyordum ama geçen say›daki matematikçilerin zenginli¤i hakk›ndaki baﬂyaz›y› okuyunca kesin karar›m›
verdim. Üniversiteyi Princeton’da okumay› çok istiyorum. Bir de John Nash’›n odas›nda kalabilsem
süper olurdu.

Ad›n› Vermemiﬂ Bir Okurdan:
slm derginize al›yorum gerçekten çok guzel
ama ne bu internet sitesi böyle? biraz daha güzel
bir site size yak›ﬂ›r.
MD. lykmslm. Vebi Derya’ya iletece¤im
mesaj›n›z›.

Mustafa Özdemir’den
Ankara Atatük Lisesi (Çankaya Anadolu Lisesi) 11. s›n›f ö¤rencisiyim. S›k› bir MD takipçisiyim.
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Bir “Aras›ra Okur”dan
ﬁu ana kadar “Matematik Dünyas›”n›n sadece
iki say›s›n› ald›m, 2004’ün bahar ve yaz say›lar›n›.
Ben biyolo¤um. Lisede matematik bölümündeydim. Liseden sonra matematik görmedim. (89’dan
beri). Üniversitede kimya ve istatistik derslerini
gördüm. Derginiz çok güzel fakat bana a¤›r gelmekte. Bildi¤im tan›mlar› ve terimleri unuttu¤um
için anlayam›yorum. Biyolog oldu¤um için dergiyi
alsam m›? Ona da karar veremiyorum. Bunlar› sadece içimi dökmek için yaz›yorum. Halka, polinom, türev, integral bunlar› unuttum. Q, R, Z say›lar› hangi say›lar› içermekte bilmiyorum. Biraz
geometriden anl›yorum. Geometride baz› teoremleri hat›rl›yorum. Biyolog oldu¤um için matematik
benim neyime diyorum. Anlasam öyle demeyece¤im. “Bir insan›n akl› orda burda geziyorsa, matematik çal›ﬂt›r›n.” Bu söze de kat›l›yorum. Bundan
sonraki hayat›n›zda baﬂar›lar diliyorum. Derginiz Türkiye'de bilimin geliﬂmesine yard›mc› olmaktad›r.
MD. Derginin baz› bölümleri baz›
okurlara a¤›r gelebilir, ama her yeri
de¤il herhalde... 2003-I ve II say›lar›m›z tükendi. Bu say›lar›n art›k antika
de¤eri oldu¤u rivayet ediliyor... Yat›r›m olarak al›n dergiyi!

üzerine yo¤unlaﬂt›r›r. Bu ise sizin amaçlar›n›z›n
tam aksinin meydana gelmesi demektir.
E¤er gerçekten gençlerin matematik birikiminin artmas›n› ve matemati¤e olan sevgilerinin daha
üst düzeye ulaﬂmas›n› istiyorsan›z - ki bu sizin en
büyük amac›n›z olsa gerek - gençlerin dikkatlerini
ve nazarlar›n› matematikten çekecek giriﬂimlerden
uzak durman›z ve içinde bulundu¤unuz toplumun
bütün fertlerinin ahlaki yap›s›n› düﬂünerek davranman›z gerekir. Bu da ald›¤›n›z reklamlar›n müstehcen içerikli olmamas›yla gerçekleﬂir.
Bu tür reklamlar›n derginin bünyesine al›nmas›n› ﬂiddetle k›n›yor ve bir dahaki reklamlar›n bu
ﬂekilde ç›kmamas›n› bekliyoruz. Aksi takdirde birçok okurunuzun nefretini kazanacak ve onlar›n
derginizden vazgeçmesine neden olacaks›n›z. Bu
düﬂüncelerimizi dikkate alaca¤›n›z› umuyor yay›n
hayat›n›zda sizlere baﬂar›lar diliyoruz.
MD. Pani¤e mahal yok! Ahlak bu
kadar kolay bozulsayd›, bugün
yeryüzünde esamesi okunmazd›. Öte
yandan, özellikle geçen say›n›n arka
kapak reklam› bence de kötü bir zevk
ve düﬂük bir kültür düzeyi sergiliyordu. Gerçekten rahats›z oluyorsan›z (ki
anlayabiliyorum rahats›zl›¤›) umursamamaya ya da görmezden gelmeye çal›ﬂ›n derim. Her yerde yok mu bunlardan? Protesto edilecek bir biz mi kald›k Allahaﬂk›na! Ön kapak nas›l ama?
Sevgiler, baﬂar›lar.

Ad›n› Vermeyen Bir Okurdan
Sevgili MD ‹lgilileri,
Ben matematik son s›n›f ö¤rencisiyim. Bir MD okuru ve abonesi olarak derginizi çok
takdir ediyorum. Bununla birlikte tenkid etti¤im
taraflar da var. Bu konuda sizlerle biraz konuﬂmak
istiyorum.
Bilindi¤i gibi bir yay›n kuruluﬂunun kaç›n›lmaz bir olgusudur reklam. Fakat ﬂu var ki; bir dergi, özellikle matematikle ilgili bir dergi okurunun
kültürel geliﬂimine katk› sa¤lad›¤› gibi ahlaki de¤erlerine de destek vermeli ve okurunun ahlaki geliﬂimine sayg› göstermelidir.
Bu ba¤lamda sizin arka sayfada verdi¤iniz reklam bizim ahlaki de¤erlerimize taban tabana z›tt›r.
Bu ﬂekilde bir reklam okurun ahlaki geliﬂimine de¤il tamamen ahlaks›z bir birey olarak yetiﬂmesine
neden olur.
Bilindi¤i gibi bu dergiyi okuyanlar genellikle
genç kesimdir. Bu tür reklamlar gençleri tahrik
eder ve nazarlar›n› matematikten çeker, o reklam

Volkan Y›ld›r›m’dan
Size matemetikle ilgili bir soru soraca¤›m, yan›t verirseniz cok sevinirim. Boﬂkümenin altküme
say›s› ve özaltküme say›s› kaçt›r? Bu soru test kitaplar›n›n›n birinde karﬂ›ma ç›kt›. Soruda boﬂkümenin özaltküme say›s› kaçt›r diyor cevap olarak 0
(s›f›r) olan seçene¤ini iﬂaretledim ama do¤ru cevab› kitap 1 olarak gösteriyor. Acaba kitapta m› yanl›ﬂl›k var yoksa gerçekten de öyle mi?
MD. Yanl›ﬂl›k kitapta... Siz hakl›s›n›z.
Bir Hayrandan
Haluk Oral’›n yaz›lar›na ne oldu? Art›k yazmayacak m›? Severek izliyorduk.
MD. Y›ll›k izninin yar›s›n› kullanan yazar›m›z Haluk Oral, 9 ayl›k bir aradan sonra bu say›yla okurlar›yla tekrar kucaklaﬂm›ﬂt›r.
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