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Araﬂt›rmac›lar, filmde görülen kan miktar›n›n
da çok önemli oldu¤unu, do¤ru yer, zaman ve miktardaki kan›n gerginli¤i art›rd›¤›n›, ancak fazla kan
akan filmlerin korkutucu özelliklerini yitirdiklerini
belirtiyor.

Korku filmi ne kadar korkunç?
Milliyet (ve tüm bas›n) - 17 A¤ustos 2004
Korku filmlerinin ‘korkunçlu¤u’nu ölçmek için
matematiksel formül geliﬂtirildi. Art›k korkunun da
matematiksel bir ölçümü var.
Bir korku filminin gerçekten
korkunç olup olmad›¤› art›k ölçülebiliyor. ‹ngiliz bilim adamlar›,
filmin ‘korkutucu’lu¤unu hesaba
döken bir formül geliﬂtirdiler.
Londra’daki Kraliyet Koleji
matematik uzmanlar›ndan Anna
Sigler, formülde, yarat›lan gerginlik, çevrenin özellikleri, akan kan
miktar› gibi de¤erleri kullan›yor.
Formülde, müzik, ani efekt, bilinmeyen ve kovalamaca sahneleri gibi gerginli¤i art›ran unsurlar dikkate al›n›yor. Filmi korkunç yapan unsurlar aras›nda, olaylar›n gerçe¤e yak›nl›¤› ve çevrenin görünüﬂü
de önemli rol oynuyor. Eylemin gerçekçili¤i ve sahnenin karanl›kl›¤› da, ‘korkutucu’lu¤u art›r›yor.

KORKUNUN FORMÜLÜ
Korkunçluk Oran› = (es + u + cs + t)2 + s
+ (tl + ƒ)/2 + (a + dr + ƒs)/n + sin x − 1.
es = gerginlik yaratan müzik
u = bilinmeyen, cs = kovalamaca sahnesi
t = oyuncunun tuza¤a düﬂtü¤ü sahne
s = ani efektler, tl = gerçek hayat
ƒ = hayal, a = oyuncunun yaln›z olmas›
dr = karanl›k mekân, fs = dekorasyon
n = görülen oyuncu say›s›
x = görülen kan ve parçalanm›ﬂ organlar
sin = stereotip
Bu formülle hesapland›¤›nda, Stephen King’in
roman›ndan beyazperdeye aktar›lan “Ç›¤l›k” (The
Shining), beyazperdenin en korkunç korku filmi. ♦
do¤ru karar verme gibi birçok özelli¤i içeren bir
beyin sporu. Bu yüzden ö¤rencilere seçmeli ders
olarak sunmak istedik” dedi. ♦

Kantin De¤il Uygulamal› Briç Dersi
Radikal, 30 Ekim 2004, Burak Gezen
ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi (ÇOMÜ), ö¤rencileri yo¤un ders program› stresinden uzaklaﬂt›rmak amac›yla seçmeli
ders program›na briç de koydu. ‹lk y›l›nda derse,
ço¤u matematik bölümünde okuyan 90 ö¤renci
kay›t yapt›rd›. Briçin geçer notu CC, yani 60 puan.
Bünyesinde su ürünleri piﬂirme teknikleri, amatör
bal›kç›l›k, seramik tak›lar, moda tasar›m› gibi birçok ilginç seçmeli ders bulunan ÇOMÜ, bunlara
bu y›l da briçi ekledi. Derse ilgi çok olunca, Çanakkale Belediyespor Briç Tak›m› oyuncusu da olan
Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü ö¤retim üyesi
Doç. Dr. Hasan Özcan, ö¤rencilere haftada bir saat briç dersi vermeye baﬂlad›. Briçi ö¤rencilerine bilimsel yöntemlerle anlatan Özcan, derslerin bir bölümünü uygulamaya ay›rd›. Bunun sonucunda da
s›n›fta kafe görüntüleri oluﬂtu. Baz› ö¤renciler,
“Üniversitede, s›n›fta kâ¤›t oyunu oynayarak ders
yapaca¤›m›z› söyleseler, çok gülerdik” diye konuﬂtu. Özcan, “[...] Briç, matematik, istatistik, mant›k, felsefe, sosyoloji, psikoloji, h›zl› düﬂünme ve

Ö¤retmene 497 milyon dayak cezas›
Radikal, 21 Ekim 2004
AA - ‹ZM‹R - Sordu¤u soruyu bilemeyen
ö¤rencisini dövdü¤ü gerekçesiyle yarg›lanan ö¤retmene para cezas› verildi. Çeﬂme Asliye Ceza
Mahkemesi’nde dün yap›lan duruﬂmaya, ö¤renci velisi Jale Çilcan kat›l›rken, ö¤renciye dayak
att›¤› ileri sürülen ve bu y›l ‹zmir’de baﬂka bir liseye atand›¤› bildirilen matematik ö¤retmeni
Hamdi Y. gelmedi. Mahkeme, Hamdi Y.’nin,
ö¤renciyi dövmesi nedeniyle 497 milyon lira
a¤›r para cezas›na çarpt›r›lmas›na ve bu cezan›n
taksitlendirilmeden tahsil edilmesine karar verdi. Veli Jale Çilcan, 2003-2004 e¤itim-ö¤retim
y›l›nda, o¤lunun matematik dersinde sorulan bir
soruyu cevapland›ramamas› nedeniyle matematik ö¤retmeni Hamdi Y. taraf›ndan dövüldü¤ünü ileri sürerek dava açm›ﬂt›. ♦
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Duyduk Duymad›k Demeyin!
Bu bölümde yer almas›n› istedi¤iniz her türlü duyuruyu bize yollayabilirsiniz. “Küçük ilanlar”
s›n›f›na giren ve kâr amac› taﬂ›yan duyurulardan ücret talep edilebilir. Dergide yay›mlanmas›
editörlerce do¤ru bulunmayan duyurular gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.
♦ Mant›k, Matematik ve Felsefe II. Ulusal
Sempozyumu 21-24 Eylül 2004’te Assos’ta yap›ld›. Felsefe, biyoloji, fizik, kimya ve mühendislikten 100’den fazla kat›l›mc›n›n yer ald›¤› toplant›da “kaos” konusunda 33 bildiri sunuldu. Felsefeciler, Eski Yunan düﬂünürlerinin kaos’a yükledi¤i
anlam üzerinde dururken, temel bilimciler kaos’un
matematiksel anlam› üzerinde durdular. Felsefecilerle temel bilimcilerin kavramlar üzerinde uzlaﬂmalar› zor oldu. Ciddi tart›ﬂmalar sergilendi. Temel bilimciler, felsefecileri kavramlar› ayd›nl›¤a
kavuﬂturmamakla ve Eski Yunan’dan günümüze
gelememekle, felsefeciler ise temel bilimcileri esnek
olmamakla ve farkl› düﬂüncelere sayg› duymamakla suçlad›lar. Bu farkl› iki alan›n öznitelikleri
bunu kaç›n›lmaz k›l›yordu. Üçüncü günden sonra,
farkl› alanlarda çal›ﬂanlar›n, ayn› dili konuﬂmasalar bile, bir araya gelmelerinin ve tart›ﬂmalar›n›n
çok yararl› oldu¤u anlaﬂ›ld›. Herkes baﬂka alanlardan bir ﬂeyler ö¤renerek ayr›ld›. Ayr›ca, 22 Eylül
akﬂam›, Ayvac›k’ta halkla bilim adamlar› bir araya geldi. Kaz Da¤lar›’n›n floras›yla ilgili bir dia
gösterisinden sonra e¤itim, ekonomi, politika konuﬂuldu. 18 Mart Üniversitesi rektör yard›mc›s›,
Assos’ta Aristoteles Akademisi kuracaklar› müjdesini verdi. Ayvac›k belediye baﬂkan› da, Assos’un
bir bilim merkezi olmas› için her çabay› göstereceklerini söyledi. Umar›z ki, Akdeniz Üniversitesi
Perge’de Apollonius Akademisi’ni, Ayd›n Üniversitesi de Milet’te Thales Akademisi’ni kurarlar.
www.philosophyinassos.org
Timur Karaçay

çal›ﬂtay olup, amac› örnekleme ve onun Fourier
analizi, harmonik, fonksiyonel ve kompleks analiz, diferansiyel denklemler, iﬂaret ve görüntü iﬂleme gibi çeﬂitli alanlar›na uygulamalar›yla ilgili
karﬂ›l›kl› bilgi al›ﬂveriﬂidir. Bu çal›ﬂtaya ön kay›tlar
baﬂlam›ﬂ olup, ön kay›t baﬂvuru formunu ve çal›ﬂtayla ilgili detayl› bilgileri http://sampta05.omu.edu.tr adresinden bulabilirsiniz.
Turan Gürkanl› / gurkanli@omu.edu.tr
Dr. Janet Akyüz Mattei An›s›na Amatör Astronomi Sempozyumu. ‹stanbul Kültür Üniversitesi,
25-26 Haziran 2005’te Amatör Astronomi Sempozyumu düzenleyecektir. Bu sempozyum ülkemizin yetiﬂtirdi¤i en de¤erli amatör astronom olan
sevgili arkadaﬂ›m›z Dr. Janet Akyüz Mattei an›s›na
gerçekleﬂtirilecek ve sempozyumun ﬂeref konu¤u
olarak da hem Janet'in arkadaﬂ› hem de Shoemaker-Levy kuyruklu y›ld›z›n› keﬂfeden ünlü amatör
astronom David LEVY aram›zda olacakt›r.
Sempozyuma dinleyici olarak veya çal›ﬂmalar›n›z› bildiri ya da poster ﬂeklinde sunarak kat›labilirsiniz. Amatör Astronomi Sempozyumu hakk›nda daha fazla bilgi ve baﬂvuru için http://fenedebiyat.iku.edu.tr/aas2005
Dursun Koçer / d.kocer@iku.edu.tr
Ayﬂegül F. Teker / a.teker@iku.edu.tr

Haluk Oral, Türkiye Tavla Birincisi
Dünya Tavla Federasyonu’nun (WBF, Worldwide
Backgammon Federation)
Türkiye ﬂubesi Türkiye tavla
s›ralamas›nda editörlerimizden Haluk Oral’› “modern
tavla”da birinci s›raya yerleﬂtirmiﬂtir. www.wbf-turkey.com sitesinde ﬂöyle yazmaktad›r: “55 kat›l›mc›n›n
yer ald›¤› ‹stanbul aya¤›nda I. Küme’de bir önceki sezonun ﬂampiyonu üstat HALUK ORAL k›r›lmas› zor bir rekora imza atarak bir kez daha
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂm›ﬂt›r.”

Örnekleme Teorisi ve Uygulamalar›. Ondokuz May›s Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümünce 10-15 Temmuz 2005 aras›nda gerçekleﬂecek olan “Sampling Theory and
Applications” (SampTA05) isimli uluslararas› bir
çal›ﬂtay düzenlenmiﬂtir. Bu çal›ﬂtay iki y›lda bir
Amerika’da ve Avrupa’da düzenli olarak matematikçilerle mühendislerin (özellikle elektrik-elektronik mühendislerinin) ortaklaﬂa düzenledikleri bir
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