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Okurlardan
Bir ö¤retmen aday›ndan
ben bu sene olimpiyatlara haz›rlan›yorum elinizdeki özel sorulardan bana gönderebilirseniz çok
mutlu olaca¤›m umar›m iyi birﬂeyler yapar›m yoksa bo¤aziçi matematik ö¤retmenli¤ine asla gidemiyece¤im çünkü puan› 381 benimse okulbirincisi ve
türkiye birincisi olsam bile alabilece¤im puan 380
umar›m bu konuda biz fen liseliler için de bir ﬂey
düﬂünürler cevab›n›z› bekliyorum iyi günler
MD. Bu soruna bir nokta koyman›n zaman›
geldi de geçiyor bile!

dile¤imi Tokat GOP Üniversitesi ö¤rencileri ad›na
b›rakt›¤›m› da söyleyerek güzel yar›nlara merhaba
diyorum.
MD. Yar›nlar› bilmem ama bu mesaj›n›z sayesinde bugünümüz harika geçecek.

Ortayaﬂ matematik krizi!
Derginizden pazar günkü Radikal’i okuyarak haberdar oldum, ancak henüz göremedim.
Küçük (!) bir sorunum var, yard›mc› olabilirseniz sevinirim. 45 yaﬂ›ndan sonra matematik çal›ﬂmaya karar verdim. Lütfen bir ›ﬂ›k... Derginiz
benim durumumdaki birine katk› sa¤lar m›? Seve seve abone olurum.
MD. ‹nsanlar 45 yaﬂ›ndan sonra tatile ç›k›yorlar, roman okuyorlar, ﬂiir yaz›yorlar, âﬂ›k
oluyorlar da neden matematik ö¤renemesinler?
Baleyi önermem ama bal gibi de matematik çal›ﬂabilirsiniz.

Sitem
Say›n yetkili, dergi aboneli¤i için ödemelerinizi
peﬂin yapmam›za ra¤men bir ayl›k bir süre geçmesine ra¤men teslim almam›ﬂ olmam›z, bizde farkl›
yorum ve alg›lamalara neden olmaya baﬂlad›. Lütfen bilgi veriniz, sorumluluklar›n›z› yerine getirmede zaaf›n›z varsa, sayg›n bir bilim dergisinde tan›t›ma girmeyin. Son derece üzüldü¤ümü, tutumunuzu k›nad›¤›m› bildirmek isterim.
MD. Derginin da¤›t›m›n› kargo ﬂirketleri yap›yor. Kargo ﬂirketlerinin nas›l çal›ﬂt›¤› konusunda sadece bir örnek verece¤im. Bu da¤›t›m ﬂirketlerinden
birinin yollad›¤› her iki paketten biri yerine ulaﬂm›yordu. Nedeni uzun süre anlaﬂ›lamad›. Duruma bir
matematikçinin el koymas› gerekti¤i anlaﬂ›ld›. ‹ﬂ yerine gidip incelemelerde bulundum. Me¤er uzun adreslerden sat›r at›yorlarm›ﬂ, çünkü yazmas› zaman
al›yormuﬂ... ﬁefe, “nas›l böyle bir ﬂey yapabilirsiniz?” bak›ﬂ›m› f›rlatt›¤›mda, ﬂef, önce, “yani adreslerden sat›r atmayal›m m›?” diye teyit istedikten ve
onaylayan göz ifademi ald›ktan sonra, son derece
sakin bir ﬂekilde yerinden do¤rulup bulundu¤u camekân bölümden çal›ﬂanlar›na ﬂöyle seslendi: “Arkadaﬂlar, adreslerden sat›r atmayacakm›ﬂ›z, sat›r atmayal›m lütfen!..” Anlatabildim mi bilmiyorum.

Eski bir milyonerden
Matemati¤im çok zay›ft›r. TL’den YTL’ye
birtürlü çeviremiyorum. Ne yapmal›y›m?
MD. YTL yerine “milyon TL” anlam›na
MTL deyiverin.

Bir babadan
Ben Sirkeci’de esnaf›m. O¤lum lise 1 ö¤rencisi.
“Matematikkolik” diyebiliriz. 500 sayfal›k testler 12 hafta zor dayan›yor. ‹leriye dönük tavsiyeleriniz
nelerdir? Çok iyi bir matematikçi ne yapar? Nerede
kendini geliﬂtirebilir? Yaﬂam›n› nas›l sürdürebilir?
MD. Bu s›ralar çok iyi matematikçiler kap›ﬂ
kap›ﬂ gidiyor. Hiç tasalanmay›n o konuda. Toplum
iyi matematikçinin r›zk›n› da veriyor. O¤lunuz kendini geliﬂtirmek için bu dergiyi okusun, özellikle kapak konular›n›. ‹ngilizce de ö¤renmeli. ‹ngilizcesiz
olmuyor. Çok iyi matematikçi teorem kan›tlar, ders
verir, kitap yazar, yapmad›¤› iﬂ handiyse yoktur.

Eski MD’ler
2003-II’den 2004-III’e kadar geçmiﬂ say›lar› adresinize 2,5 YTL’ye (en az dört tane olmak koﬂuluyla) yolluyoruz. www.matematikdunyasi.org
adresinden bize istedi¤iniz say›lar› bildirin. ♣

Tokat GOP Üniversitesi’nden
Merhabalar. Sizi sadece tebrik etmek ve baﬂar›lar›n›z›n devam›n› dilemek için rahats›z ettim. Bu
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