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Okurlardan
‹lhan Tekebaﬂ’tan
Matematik Dünyas› dergisine 2004-4 say›s›yla
abone oldum. Dergiyi elime ald›m, al›ﬂ o al›ﬂ...
Elimden b›rakamad›m! Daha önce neden abone olmad›m diye de kendime k›zd›m durdum. Gerçi
Hülya Han›m (ﬁenkon) her f›rsatta dergiden bahsetti, abone olmam gerekti¤ini belirtti ama f›rsat
olmad› bir türlü. K›smet..:-)
Neyse laf› uzatmadan söylemek istedi¤imi söyleyeyim; iyi ki bu dergi var (m›ﬂ :-))), elinize sa¤l›k.
Teﬂekkürler.
MD. As›l biz teﬂekkür ederiz. ‹nan›r m›s›n›z,
70 milyonluk ülkede sadece 10.453 adet sat›ld› son
say›. :-(

Erdem Eser Ekinci’den
2005 Bahar, Y›l 14 Say› 1 Matematik Dünyas› isimli yay›n›n›z›n Pokerin Matemati¤i baﬂl›kl› makalesinde kulland›¤›n›z ondal›k ve binlik
ay›rac› Türk Dil Kurumu biçemine ayk›r›d›r.
Üniversitenize yabanc› dilde e¤itiminin neden asimilasyon yapt›¤›n›z türkçe yay›n›n›za da
yans›maktad›r.
Hepimizin ihtiyac› olan bir konu üzerinde
çal›ﬂt›¤›n›z› hat›rlatmak isterim. Yani ﬂimdilik size muhtac›z ama böyle bir hata affedilmemeli!!!
Ancak sizinle ayn› konu üzerinde yay›n yapanlar olmad›kça bu hatalar›n›za zorla göz
yummak zorunda kal›yoruz.
Noktalama iﬂaretlerinin bile taklit edilmesi
ö¤renciler üzerinde etki yaratacakt›r. Avrupa
güdümlü özgüvene sahip gençler yaratmaya neden oluyorsunuz!!!
Üstelik çok az say›da bilime ilgi duyan var.
Daha da dikkatli olun!!!
MD. Yankee’lerin kural›n› TDK’nin kural› sanarak asimilasyona karﬂ› ç›kman›z ancak büyük
bir talihsizlik olarak nitelendirilebilir. Yanl›ﬂ bilgilenmiﬂsiniz.

Aﬂ›r› Türkçe!
‹ngilizce matematik bölümü bitirmiﬂ biri olarak, yaz›lar›n›z› okurken s›k s›k tak›l›yorum. Aﬂ›r›
Türkçe olmas›ndan dolay›... Güzel olan, her ﬂeyi
tan›ml›yosunuz ve ak›lda soru kalmayacak ﬂekilde
yaz›y› okuyorum... Ama ayn› yaz›y› daha h›zl›
okuma ﬂans›m varken vakit kaybediyorum hissi
uyan›yor bende. Örne¤in “isomorphism” (eﬂyap›sal); bunun Türkçesini görünce düﬂünmüﬂtüm ilk
baﬂta... Yani k›sacas› terimlerin ‹ngilizce karﬂ›l›klar› verilirse, okur vakit kazan›r gibime geliyor, en
az›ndan bilmiyorsa da ‹ngilizce biﬂey ö¤renmiﬂ
olur... Çal›ﬂman›za hayran›m... ‹yi çal›ﬂmalar.
MD. Az kullan›lan, pek bilinmeyen ya da aff›n›za s›¤›narak uydurdu¤umuz bir Türkçe terim oldu¤unda, terimin yan›na ya da alt›na ‹ngilizcesini
yaz›yoruz. Ama daha fazlas›n› yapmaya biraz utan›r›z do¤rusu.

Kaynak ‹htiyac›
Ben memleketimizin unutulmuﬂ bir ilçesinin
unutulmuﬂ bir okulunda matemati¤i sevdirmek u¤runa kendini paralayan bir ö¤retmenim. Okulda
kuraca¤›m›z matematik kulübü ve panosu için ﬂiddetle kaynaklara ihtiyac›m›z var.
A. Ebu Hamza (vivacompanera@mynet.com)
‹brahim ﬁentürk’ten
Hayat›m›n en zor karar›yd› belki de. S›navdan
çok seçece¤im mesle¤i düﬂünmeye baﬂlam›ﬂt›m.
Çevremden gelen bask›lar bir yandan, ufakl›¤›mdan
beri hayalini kurdu¤um meslek di¤er yandan... Her
ﬂey karmaﬂ›kt› ama olsun, karmaﬂ›kl›¤›n sonunda
mutluluk vard›r, çünkü karmaﬂ›k bir durumla karﬂ›laﬂ›nca olaylara daha geniﬂ bir pencereden bak›l›yor.
Bu da insana göremedi¤i de¤erleri görmesine yard›mc› oluyor. Sonunda mant›¤›m kendi karar›m›

cool89’dan
‹zmir Atatürk Lisesi’nde ö¤renciyim. Ben ve
babam derginin her say›s›n› takip ediyoruz. Küçüklü¤ümden beri matemati¤e ilgim vard›r ama
haz›rl›k s›n›f› yüzünden bir y›l tüm say›sal derslere
ara verdim. Sizce matematik çal›ﬂ›rken nelere dikkat etmeliyim?
MD. Anlamaya çal›ﬂ. Bir de babana dikkat et,
çok kar›ﬂmas›n...
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vermemi söyledi ve çevreden gelen mühendislik yazma bask›lar›n› bir kenara b›rak›p matemati¤i tercih
ettim. Sonuç olarak Ege Matematik’i kazand›m.
MD. Bravo! Baﬂar›lar dileriz.

Zeki Soner’den
Matematikte fena de¤ilsiniz de toplumsal
konulara hiç mi hiç e¤ilmiyorsunuz. Memleket,
vatandaﬂ donla denize girebilir mi giremez mi
diye çalkalan›yor, siz ise tan›mm›ﬂ, kan›tm›ﬂ, yan›tm›ﬂ tutturmuﬂ gidiyorsunuz. Biraz da memleket meselelerine e¤ilin!
MD. Memleket bu meseleyi bizsiz de halledebilir diye düﬂünmüﬂtük... Vatandaﬂ denize donlu
ya da donsuz girebilir, hiç önemli
de¤ildir, yeter ki
Matematik Dünyas› okusun. Biri
önerir mönerir,
yeri
gelmiﬂken
söyleyelim: Sokaklarda t›rnak
kontrolü yap›lmas›na da karﬂ›y›z.

Bölünebilme Üzerine
Onluk tabanda yaz›lm›ﬂ bir say›n›n bir asala
bölünüp bölünmeyece¤ini anlayan bir yöntem buldum. Yaz›p yollasam yay›mlar m›s›n›z?
MD. Hay›r, yay›mlamay›z. Say›lar›n belli bir
tabanda yaz›l›mlar›yla ilgili sonuçlar› genelde ilginç ve derin bulmuyoruz.
Veysel’den
slm hocam ad›m veysel 18 yaﬂ›nday›m keplerin
teoremlerinin aylar önce yanl›ﬂ olduklar›n› ›spatlad›m bunu de¤erlendirmek için bana lütfen yard›mc› olun cevab›n›z› bekliyorum teﬂekkürler
MD. Vealeykümselam. Bu tür mesajlar› nas›l
yan›tlayaca¤›m›z› pek bilemiyoruz... Kepler’in teoremlerinin yanl›ﬂl›¤› (ya da do¤rulu¤u) nas›l kan›tlan›r, onu da bilemiyoruz. Do¤ada hiçbir ﬂey
söylendi¤i gibi de¤ildir ki zaten...

Bir Anneden
Derginizi 12 yaﬂ›nda olan o¤luma önerebilir
miyim? Onun matematikle bar›ﬂ›k olmas› ve korkmamas› için türlü yollar ar›yorum.
MD. Önerebilirsiniz elbet. Derginin ortada bulunmas›n›n bir zarar› olmaz. O dergi senin yaﬂ›na
göre de¤il deyip yasaklarsan›z etkisi daha da müthiﬂ olur.
Beyincik ve benzer köﬂeler iﬂte tam bu yaﬂlar
için. Ama tecrübeme göre bu konuda ne kadar u¤raﬂ verilirse o kadar ters tepiyor. Ve gene tecrübeme
göre, çocukluklar›nda çok okuyanlar büyüdüklerinde matematikte iyi oluyorlar, özellikle edebiyat, ve
iyi edebiyat çok etkili oluyor. Çocu¤unuzu edebiyata yönlendirin matematikçi olsun! Televizyonun
çakt›rmadan k›s›tlanmas›n› da öneririm, örne¤in televizyonu salondan ulaﬂ›lmas› güç bir yere al›n, örne¤in buzdolab›na koyabilirsiniz.

Van Erciﬂ’ten
Burada bir ilkö¤retim okulunda matematik ö¤retmeniyim. Derginize burada ulaﬂmak çok güzel.
Gördü¤üm gibi ald›m. ﬁimdiden di¤er say›y› bekliyorum. ‹lginç sorular›n›z› cevaplamak okulumda
bir e¤lence kayna¤› oldu. Teﬂekkürler. Tüm çal›ﬂanlara kucak dolusu sevgiler...
MD. Ne kadar s›cak bir mesaj... Sa¤olun, günümüzü gün ettiniz. Keﬂke MD’nin bir versiyonunu da çocuklar için ç›karacak zaman›m›z olsa...
Gökhan Özkoçak’tan
Kastamonu Fen Lisesi birinci s›n›f ö¤rencisiyim. Matematik konusunda lisans e¤itimi görmek
ve ilerde bir matematik araﬂt›rmac›s› olmak istiyorum. Bu amaçlara ulaﬂmak için lise e¤itimim sürecinde nas›l bir okuma ve araﬂt›rma süreci tavsiye
edersiniz? Bana önerece¤iniz kaynaklar nelerdir?
MD. Her ﬂeyden önce MD’yi ve özellikle kapak konular›n› çok dikkatli ve masa baﬂ›nda okumal›s›n. TMD’nin yay›nlar› var, dilleri biraz eski
belki ama çok de¤erli yay›nlar. Popüler matematik
kitaplar› yay›mlan›yor art›k bol bol ve bu kitaplarda kimileyin s›k› matematik oluyor. Ve en önemli
kaynak sensin! Düﬂün, y›lmadan düﬂün!

Bir Goldbach’ç›dan
San›r›m 5 y›ld›r u¤raﬂ›p da kan›tlayamad›¤›m
Goldbach san›s›n› bu sefer kan›tlad›m. Size yolluyorum. ‹nceleyip beni do¤ru ya da yanl›ﬂ oldu¤u
konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum.
MD. Kan›t›n›z sadece iki sayfa oldu¤undan
yanl›ﬂt›r. ♥
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