Matematik Dünyas›, 2008-IV

Matematik Dünyas›’n›n
K›sa Öyküsü
Ali Törün / a_torun60@hotmail.com
sin?” diye sordu. Ben de “‹sterim” dedim. Matematik dergisi projesinden söz ettim. Türk Matematik Derne¤i’nin durumunu ve bu ifl için paraya ihtiyac›m›z›n oldu¤unu anlatt›m. O da “Kaç para laz›m?” dedi. Do¤rusu pek hesaplamam›flt›k. Bir an
10.000 dolar demeyi düflündüm; ama fazlaym›fl gibi geldi ve a¤z›mdan 8.000 dolar ç›kt›. “Peki” dedi ve bir yere yazd›. Ama bana gelifligüzel bir kâ¤›da yazm›fl gibi geldi. T›pk› Aziz Nesin’in bir hikâyesindeki milletvekilinin, gelen istekleri Yenice sigaras› paketinin üzerine yazmas› gibi. Yaklafl›k iki
ay sonra UNESCO’nun Ankara temsilcili¤i arad›
ve derne¤in hesap numaras›n› istedi. Tamamen
unutmufltum, flafl›rd›m ve hemen anlad›m ki Polat
Bey’in giriflimi sonucunda UNESCO paray› göndermifl. Böylece bir bak›ma, derginin can suyunu
Polat Tacer vermifl oldu, biz de onu abone yapt›k.
Daha sonra, UNESCO’dan gelen bu paray› hiç

atematik Dünyas›’n› ilk say›s›ndan bu
yana düzenli olarak izlerim. Ço¤u genç
okur sadece 2003’ten sonras›n› bilir derginin. Oysa bugün, Matematik Dünyas› 18 yafl›nda
rüfltünü ispatlam›fl bir genç. Peki, nas›l do¤du? Bugünlere nas›l geldi? Do¤umunda ve büyümesinde
eme¤i olanlar›n, derginin yaflama mücadelesine iliflkin an›lar› nelerdir? ‹flte bütün bu sorular›n yan›tlar›n› aramak ve bugünün okurlar›na derginin tarihçesini anlatabilmek amac›yla bu yaz›y› kaleme ald›m. Daha do¤rusu o y›llar›n de¤erli matematikçilerinin, emektarlar›n›n an›lar›n› derlemeye çal›flt›m.

M

Matematik Dünyas› Nas›l Do¤du?
1990’da Türk Matematik Derne¤i ve ODTÜ
Matematik Bölümü’nün ortak ça¤r›s› ile Ankara’daki matematikçiler popüler bir matematik dergisi ç›karma konusunu görüflmek üzere toplan›rlar.
Timur Karaçay, Cemal Koç, Bahattin Cengiz böyle bir derginin yay›mlanmas› düflüncesinde olan ilk
matematikçilerdir. Bu düflüncelerini o dönem Türk
Matematik Derne¤i baflkan› olan Tosun Terzio¤lu’yla paylafl›rlar. Türkiye’nin ilk ve tek popüler
matematik dergisi fikri Tosun Terzio¤lu’nu heyecanland›r›r:
Öncelikli sorunumuz parasal kaynakt›. fiöyle
düflünmüfltük: Derginin giderlerini iki y›l boyunca
karfl›layacak bir kaynak bulabilir miyiz? ‹ki y›l hiç
satmad›¤›n› kabul ederek deneyelim. E¤er iki y›lda
dergi kendini kurtaram›yorsa, “Demek ki biz yan›lm›fl›z” diyerek b›rak›r›z. Peki, ama bu kayna¤›
nerden bulacakt›k? O dönemde Türk Matematik
Derne¤i oldukça güç durumdayd›. Dernek 12 Eylül’de bütün dernekler gibi kapat›lm›flt›. Daha sonra aç›lmas›na izin verildi; ama aidat toplayamad›¤›
için ekonomik olarak çok zay›ft›. O yüzden ç›kacak bir dergiye destek vermesi olanaks›zd›. Sonra
bir gün, sosyal bir ortamda, daha önceden tan›d›¤›m büyükelçimiz Polat Tacer’le karfl›laflt›k. “Ben
bir hafta içinde Paris’e gidiyorum. UNESCO’nun
Türkiye temsilcisi oldum. Oradan bir fley ister mi-

Tosun Terzio¤lu
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kullanmad›k; ama bu kaynak bizim için çok önemli bir güvence oldu.
Derginin hedef okur kitlesi, lise ve üniversite
ö¤rencileri olarak belirlenir. Derginin ad› potansiyel okurlar aras›nda yap›lan bir anketle ortaya ç›kar. ‹lk say› 1991 fiubat’›nda okurlar›yla buluflur;
ö¤renci, ö¤retmen ve akademisyenler aras›nda ilgiyle karfl›lan›r. K›sa sürede ikinci bask›s› yap›l›r.
Derginin mutfa¤› ODTÜ Matematik Bölümü’dür.

Matematik Dünyas›’n›n do¤umunu flu sözlerle
aç›kl›yor: ODTÜ Matematik Bölümü paylafl›mc›
bir yap›ya sahipti. Yar›flma belli ölçüler içinde tutulurdu. Paylafl›m kültürü
de ODTÜ’nün kurucular›
aras›nda sayabilece¤imiz
Cahit Arf, Gündüz ‹keda,
Tu¤rul Taner, Hayri Körezo¤lu’ndan gelen bir gelenekti. Neyiniz varsa her
fleyi paylaflmak. Dolay›s›yla bu paylaflma duygusu birçok do¤ru ve güzel
fiafak Alpay
fleyin üretimini de beraberinde getirdi. Matematik Dünyas› da bu koflullar›n
bir ürünüdür. Bizler derginin yay›mlanmas›n› kamu görevi olarak görüyorduk.
Tosun Terzio¤lu, ilk say›n›n ilk sayfas›nda
“[…] ‹nsan akl›n›n yüzy›llar boyunca yaratt›¤› matematik bugün her zamankinden daha canl›. ‹flte
bu Matematik Dünyas›’nda olup bitenleri sizlerle
paylaflmak için Türk Matematik Derne¤i olarak
bu dergiyi ç›karmaya karar verdik” diye yazarak
derginin ç›k›fl amaçlar›ndan birini aç›klar.
Fidan Dikmek Zor Ama Zevklidir
Matematik Dünyas›’n›n ilk kez günefle ç›k›fl›n›
yukar›daki bafll›kla anlatan Timur Karaçay, kendilerini “acemi yay›nc›lar” olarak nitelendiriyor ve o
y›llar›n zorluklar›n› flöyle dile getiriyor:
Hiçbirimiz yay›nc›l›k deneyimine sahip de¤ildik. […] Derginin ortaya ç›kt›¤› y›llarda masaüstü
yay›nc›l›k flimdiki gibi geliflmemiflti. Web teknolojisi henüz icat edilmemiflti, internet yoktu, matematikçilerin önünde bilgisayarlar yoktu. Yaz›lar elle yaz›l›yordu, yazarlarla haberleflme mektupla veya telefonla yap›l›yordu. Elle yaz›lan yay›nlar ODTÜ Matematik Bölümü’nde LATEX ile yeniden
diziliyordu. Ama LATEX’ten bask› kal›b› alabilen
teknoloji henüz yoktu. Dolay›s›yla LATEX’ten yaz›c›ya ç›kt› al›n›yor, o ç›kt›n›n bir tür foto¤raf› al›narak bask›ya geçiliyordu. Bas›m yeri ODTÜ’de
ders notlar›n› ço¤altmak için kurulmufl olan teksir
atölyesiydi. Bask› kalitesi flimdiki teknolojiye göre
kabul edilemez kadar kötüydü. Bugün her türden
doküman› pdf format›na çevirip bask›ya haz›rlayan teknolojiyi masalar› üstünde bulan gençler, bir
kuflak önceki dizgi tekni¤i olan kurflun dizgiyle bo¤uflman›n zevkini ve eziyetini bilemezler.

MD’nin ilk say›s›, 1991

Lise matemati¤ine aflina olan Cemal Koç Matematik Dünyas›’n›n ilk editörüdür. Cemal Koç ve
yay›n kurulu üyeleri “Biz bu dergiyi fotokopi yaparak bile ç›karmal›y›z” kararl›l›¤›ndad›r. ‹lk befl
say›n›n yay›n kurulunda bulunan Timur Karaçay
ise ODTÜ’de yap›lan akademik faaliyetlerin önemine dikkat çekerek o dönem için flunlar› söylüyor: ODTÜ Matematik Bölümü’ndeki akademik
dinamizm dalga dalga yay›ld›kça, ülke çap›nda daha çok gencin matematik yapmas›n›n yollar›n› açacak çarelerden birisi ve belki de en önemlisi olarak,
gençlere yönelik bir matematik dergisi ç›karma düflüncesi ortaya ç›kt›.
fiafak Alpay da o y›llarda Türkiye’de matematik ad›na yap›lan birçok fleyin temelinde ODTÜ
Matematik Bölümü’nün oldu¤unu vurguluyor ve
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Cem Tezer görev al›rlar.
1996 y›l›nda editör Albert
Erkip’tir ve yay›n kuruluna yeni bir isim olarak
Fikri Gökdal kat›lm›flt›r.
‹lk 30 say› bugünkü
Matematik Dünyas› boyutlar›ndad›r ve hemen
her say›da kapa¤a, ço¤unlukla Öklid geometrisiyle
ilgili bir matematik problemi konur. Kapa¤a konulan bu problemlerle, dergiyi eline alan bir kiflinin daha kapa¤a bakar bakmaz
matematik yapmaya bafllamas›n› amaçlad›klar›n›
belirten Cemal Koç bu konuyu flöyle aç›kl›yor: Böylece kiflinin kendisiyle veya
baflkalar›yla do¤rudan bir
yar›flma içine girece¤ini
düflünmüfltük. Bu düflünce
uygulamada baflar›l› oldu
san›r›m. Çünkü okurlar›n
kapaktaki sorulara olan ilgisi oldukça fazlayd›.
‹lk say›n›n kapa¤›nda
ise büyük geometri ustas›
Hüseyin Demir’in bir sorusu yay›mlan›r. O y›llarda o sorunun ortaö¤retimdeki ö¤renciler ve ö¤retmenler aras›nda elden
ele, tahtadan tahtaya dolaflt›¤› iyi bilinir. Hüseyin
Demir, Matematik Dünyas› için büyük bir flanst›r.
Dergi için coflkuyla makaleler haz›rlar, sorular tasarlar. Baz› Amerikan matematik dergilerinde de
yay›mlanan bu sorular›n
en önemli özelli¤iyse özgün olmalar›d›r. Bu sorular›n ülkemizde Öklid geometrisiyle ilgili problemlerin tan›nmas›nda ve
yayg›nlaflmas›nda önemli

Timur Karaçay

Bilgisayar› yaz› makinesi olarak kullanabilecek
insan›n parmakla say›labilecek kadar az oldu¤u y›llard›r. Olanaks›zl›klar meziyete dönüflür. ODTÜ
Matematik Bölümü sekreterlerinden Zehra Öner
LATEX ö¤renir ve dizgi iflini özveri ve ustal›kla yerine getirir. Dizgide yaflanan sorunlar›n çözümü için
matematikçi Bülent Karasözen yard›mc› olur. Bafllang›çta teknik konularla ilgili görevi matematikçi
Ali Do¤anaksoy üstlenir ve birçok teknik sorunu yo¤un emek harcayarak çözümler. Derginin bafl›ndan
beri iki sütun halinde ç›kt›¤›n› belirten fiafak Alpay
da en önemli teknik sorunlardan birinin cümle bölünmeleri oldu¤unu, yaz›l›m programlar›n›n ‹ngilizce olmas›ndan dolay› sözcüklerin hecelenmesinde ve
metinlerin Türkçe yaz›m kurallar›na uydurulmas›nda bir hayli zorluk yaflad›klar›n› ekliyor.
Onlarca Matematikçinin Eme¤iyle…
1991’de ç›kan ilk say›n›n yay›n kurulu Cemal
Koç’un editörlü¤ünde flu isimlerden oluflur: Okay
Çelebi, Hüseyin Demir, Ali Do¤anaksoy, Halil Erdem, Yaflar Ersoy, ‹smail Gümüflel, Timur Karaçay. 1992’de yay›mlanan 5 say›da ise yukar›daki
isimlere Alev Topuzo¤lu ve Albert Erkip de kat›l›r.
1993’ten 1996’ya dek Matematik Dünyas›’n›n editörü fiafak Alpay’d›r. Yay›n kurulunda ise önceki
y›llarda görev alan matematikçilerden farkl› olarak
Turgay Kaptano¤lu, Mahmut Kuzucuo¤lu, Mefharet Kocatepe, Alpaslan Ertu¤, Selma Atabey ve
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Albert Erkip

Mefharet Kocatepe

Cem Tezer

Sinan Sertöz

bir rolü olmufltur. Matematik Dünyas›’n›n kapaklar›nda Hüseyin Demir’in
birçok problemi yay›mlan›r. Ne yaz›k ki Haziran
1995 say›s›n›n kapa¤›nda
“Hüseyin Demir’i yitirdik” duyurusu vard›r. Ayn› say›da Hüseyin Demir’in yaflamöyküsü ve
eserlerinin dökümü, onun
ö¤rencisi ve çal›flma arkadafl› olan Cem Tezer taraf›ndan kaleme al›n›r.
Matematik Dünyas›
profesyonel matematikçiler taraf›ndan haz›rlanan
popüler bir dergidir. Popüler bir çerçevede matematik yapmak zordur ve
yay›n kurulu bu zorlu¤un
ayr›m›ndad›r. Dergide yay›mlanacak makaleler ilgi
çekmeli, belli bir matematik düzeyini aflmamal›;
ama matematikten de
ödün verilmemeli ve matematik magazine indirgenmemelidir. Böylesi bir
yay›n anlay›fl›yla yola ç›kt›klar›n› belirtiyor Cemal
Koç:
Baz› ilke kararlar› alm›flt›k. Bunlardan biri ve
uygulamas› da flöyleydi:
Liselerdeki matematik ö¤retmenlerine ›fl›k tutacak
flekilde baz› konular› en
sa¤lam bir biçimde ele al›p
bu konular›n ö¤renciye
nas›l aktar›lmas› gerekti¤ini belirten yaz›lar yazd›k.
Bu yaz›lar matematik ö¤retmenleri aras›nda oldukça ilgi gördü. Sevinçle görüyorum ki bugün de Matematik Dünyas›, bizim
yapt›¤›m›za benzer bir flekilde temel bir kapak ko-

Cemal Koç

nusu belirliyor ve onu iflliyor. Biz daha çok bunu lise taban›nda düflünürken, bugünse kapak konular›
ço¤unlukla üniversite konular› içinden seçiliyor;
ama ayn› düflünce devam ediyor. O dönemde Matematik Dünyas›’n›n yay›n anlay›fl›na iliflkin ana ilkelerimizden birisi de, dergide do¤rudan do¤ruya
matematik makalelerinin yay›mlanmas›yd›. Matematik tarihi ve felsefesi gibi matematik üzerine yaz›lm›fl olan yaz›lara en fazla birkaç sayfa ay›rd›k.
Çünkü bu tip yaz›lar hiç matematikle ilgisi olmayan, hatta matematikten nefret eden birçok kifli taraf›ndan bile ilginç bulunup birçok yöne çekilebiliyor. O dönemde ben bunu tehlikeli buldum. Ama
bugün sayfa say›s› artt›¤›ndan bu tip yaz›lar yay›mlan›yor ve ben de çok hofllanarak okuyorum.
“Onlardan bir fley istemiyorum, istediklerini ben
onlara hediye ediyorum!”
Matematik Dünyas›, 1991–1995 aras›nda
ODTÜ Matematik Bölümündeki ö¤retim görevlilerinin özverisiyle yay›ma haz›rlan›r. Derginin abonelere postalanmas›ysa bafll› bafl›na bir sorundur.
Kargo ve da¤›t›m flirketlerinin olmad›¤› bir dönemde, binlerce dergi zarflara konur, paketlenir ve postaneye götürülür. Bu ifl için matematik bölümündeki bütün matematikçiler, çal›flanlar seferber olur.
Kimse, “Ben akademisyenim bu ifllerle u¤raflamam” demez; bilirler ki ülkemiz matemati¤i için
bir “imkân”d›r Matematik Dünyas› ve ancak böylesi bir “aflk”la çal›fl›l›rsa yaflayacakt›r bu dergi. O
yüzdendir ki kuruluflundan bu yana Matematik
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¤imiz olumlu karfl›land› ve al›fl›lmad›k bir h›zla
TTK’den dergi için okullara tavsiye karar› ç›kt›.
Biz derginin bütün ortaö¤retim okullar›n›n kütüphanelerine al›naca¤›n› umuyorduk. Böylece bütün
okullu gençlere ulaflma olana¤› buldu¤umuza sevinmeye bafllad›k. Çok geçmeden o sakin ve ancak
çok gerekti¤inde sükûnetini bozan Say›n Cemal
Koç karfl›mdayd›: “Onlardan bir fley istemiyorum,
istediklerini ben onlara hediye ediyorum...”
Say›n Koç’un k›zmaya hakk› vard›. Da¤ fare
do¤urmufltu. MEB ancak 20 dergi istiyordu ve onu
da san›r›m yüzde elliye varan bir indirimle alacakt›. Zaten dergi kâr amaçl› de¤ildi, UNESCO deste¤i sayesinde maliyetinin alt›nda sat›l›yordu. San›r›m Say›n Koç dedi¤ini bir dönem yerine getirdi.
Sonra e¤itim iflini üstlenmifl sorumlu Bakanl›¤›n bu
sorumsuz davran›fl›, Bakanl›kla aram›zdaki niflan›
bozdu. Ancak ne Say›n Alpay’›n ne de Say›n
Koç’un dergi ç›karma hevesi k›r›ld›.
Y›l 1993. Matematik Dünyas›, tüm zorluklara
karfl›n yay›n hayat›n› sürdürür. Bafllang›çta ODTÜ
bas›m iflli¤inde, daha sonra da Türk Tarih Kurumu’nda bas›l›r. Üç y›l boyunca derginin editörlü¤ünü ve ço¤unlukla da tek bafl›na tüm sorumlulu¤unu fiafak Alpay üstlenir:

Dünyas›’n›n hiçbir editörü, hiçbir yazar› yapt›klar›
ifl veya yazd›klar› yaz› için bir kurufl para almam›flt›r. Bu özverinin en yak›n tan›¤› Tosun Terzio¤lu’dur: Bütün editörler gece gündüz demeden dünyan›n vaktini harcam›flt›r; ama hiç kimse sormam›flt›r “Eme¤imizin karfl›l›¤› ne olacak?” diye. Bu
soru sorulabilirdi; ama eminim hiç kimsenin akl›na
bile gelmedi böyle bir fley. E¤er yay›n yönetmenine
ve yazara para verseydik derginin sat›fl fiyat›n› art›rmak zorunda kalacakt›k, tiraj›n düflmesi kaç›n›lmaz olacakt›.
1993–1995 y›llar› aras›nda derginin editörü
olan fiafak Alpay 1995 fiubat’›nda ç›kan say›da
“Tosun ‹çin” bafll›kl› yaz›s›nda flöyle yazar : “Bu
yaz›ya ad›n› veren kifli kimimiz için Tosun, kimimiz için Tosun Bey ama ço¤umuz için a¤abeydir.
Bu say› ile beflinci yafl›na basan Matematik Dünyas› da varl›¤›n› ayn› kifliye yani (…) Tosun Terzio¤lu’na borçludur. Da¤›t›m›n ODTÜ’den yap›ld›¤›
ilk y›llarda onu toplant› salonunda paketleme yaparken görebilirdiniz.”
Matematik Dünyas›’n›n da¤›t›m sürecinde yaflad›¤› zorluklar›n içinde olan ve dergiyi ODTÜ d›fl›ndan destekleyen matematikçilerimizden biri de
Timur Karaçay idi:
Derginin mutfa¤›nda yaflanan zorluklar, dergi
bas›ld›ktan sonra bafllayan problemlerin yan›nda
hafif kal›yordu. Derginin okura ulaflt›r›lmas› çok
daha zor bir iflti. Yay›n hayat›na yeni giren, hedef
okur kitlesince henüz tan›nmayan derginin abone
say›s› istenen düzeye ulaflam›yordu. Ülke çap›nda
da¤›t›m yapan da¤›t›c›lar, kitapç›lar kâr getirmeyecek bu ifle girmiyordu. Yap›lan abonelere dergiyi
postalamak bile dergiyi ç›karan iki üç kiflinin kol
kuvvetine kalm›flt›… O dönemde çok k›zd›¤›m›z
ama flimdi gülerek and›¤›m›z bir olay› anlatmak istiyorum: Derginin öncelikli amac›, ülke çap›nda
matemati¤e yetene¤i ve hevesi olan gençleri aç›¤a
ç›kartmakt›. Bu da derginin liselere girmesiyle baflar›labilirdi. Bilindi¤i gibi okullara girecek her türlü ders arac›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤›’na (MEB)
ba¤l› Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) onay›ndan geçmesi gerekir. O nedenle dernek kanal›yla
TTK’ya resmi bir baflvuru yap›ld›, derginin örnek
say›lar› eklendi, gelecekte izleyece¤i yay›n politikas› aç›kland›. O zamanki Milli E¤itim Bakan›, TTK
Baflkan› ve kurulun matematikçi üyeleriyle görüflerek derginin okullara tavsiye edilmesi ve okul kütüphanelerine sat›n al›nmas› iste¤imizi ilettik. ‹ste-

fiafak Alpay

Biz, Matematik Dünyas›’yla matemati¤in uygarl›¤›n temel ö¤elerinden biri oldu¤unu göstermeyi ve matemati¤e karfl› merak uyand›rmay› amaçlam›flt›k. O yüzden ö¤rencilerden ve amatör matematikçilerden gelen her yaz›y› titizlikle de¤erlendirmeye çal›fl›yordum. Ama bu yaz›lar› okumak ol-
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dukça zordur. Daha do¤rusu baz› çözülemeyen
problemlere gönderilen çal›flmalardaki hatan›n nerede oldu¤unu bulmak ve bulunan hatan›n hata oldu¤unu yazara kabul ettirmek çok kolay bir ifl de¤ildir. Bu tür yaz›lar› incelemek için çok emek harcad›¤›m› ve zaman zaman da bölümdeki arkadafllar›mdan yard›m istedi¤imi an›ms›yorum. Dergiye
gelen yaz›lar›n de¤erlendirilmesi, editörlü¤üm süresince yaflad›¤›m en önemli zorluklardan biridir.
Matematik Dünyas› için karfl›l›ks›z eme¤in gücüyle, onlarca matematikçi çaba harcar. Akademisyenler d›fl›nda akl›n› ve yüre¤ini matemati¤e
vermifl, Matematik Dünyas›’na katk› sa¤layan gönüllüler de vard›r. Bir dönem, derginin da¤›t›m›n›
Türk Matematik Derne¤i’yle anlaflma yapan matematik ö¤retmeni Vahap Erdo¤du yapar. Gemi mühendisi Alpaslan Ertu¤ da abone bularak, makaleler yazarak MD’yi ‹stanbul’dan destekleyenler aras›ndad›r.
Bu y›llarda Matematik Dünyas› bir kez daha
kütüphanelere girebilmek için çaba harcar. Bu kez
Kültür Bakanl›¤›’na baflvurulur, yay›n yönetmeni
fiafak Alpay’d›r:
Süleyman Demirel-Erdal ‹nönü hükümeti iktidardayd›. Kültür Bakanl›¤› tüm kütüphaneleri
için Matematik Dünyas›’na abone oldu. Yurtiçi seyahatlerimde gitti¤im kütüphanelerin kap›s›nda
“Burada Matematik Dünyas› vard›r” diye duyurular as›l›yd›; ama hükümet de¤iflikli¤inin ard›ndan
Kültür Bakanl›¤› bizden derginin fiyat›nda indirim
istedi. Zaten indirimli fiyattan sat›yorduk. Dolay›s›yla biz de o indirime gitmedik ve Kültür Bakanl›¤› da bulmufl oldu¤u bu bahanenin ard›ndan al›mlar› durdurdu.

Emre Alkan’d›r. O dönemde Bo¤aziçi Üniversitesi
Matematik Bölümü ö¤rencisi olan Emre Alkan bafllang›çta MD’de yay›mlanan problemlere çözümler
gönderir. Ard›ndan birbirinden güzel makaleleri
yay›mlan›r, “Bir Eflitsizlik Üzerine” isimli yaz›s›ysa
en çok at›fta bulunulan
makale olur. 1996’da fiafak Alpay’dan editörlük
görevini devralan Albert
Erkip bu yaz› için flöyle
yazar: Emre Alkan’›n
Ekim 1995 say›m›zdaki
yaz›s› san›r›z Matematik
Dünyas›’n›n at›f flampiyonu oldu. Bu say›m›zda
Emre Alkan
tam üç yaz›, at›f vermekten öte o yaz›dan esinlenerek yaz›lm›fl. Emre Alkan’› kutluyoruz. Emre Alkan, MD’de ço¤unlukla
say›lar kuram›yla ilgili yaz›lar yazar ve daha sonra
bu konuda doktora yaparak akademisyen olur.
Matematik Dünyas› birçok genci matematik
yapman›n güzelli¤iyle tan›flt›r›r. Onlar›n matemati¤i seçmelerinde ve matematikçi olmalar›nda etkin
bir rol oynar. O gençlerden biri olan, 1990’lar›n lise ö¤rencisi ve bugünün akademisyenlerinden Bar›fl Çoflkunüzer Matematik Dünyas›’yla karfl›laflmas›n› flöyle anlat›yor: ‹stanbul Fen Lisesi’nde ö¤renciyken elime MD’nin bir say›s› geçmiflti. Matemati¤i çok seviyordum, o dergiyi bafltan sona sat›r
sat›r okudum. Özellikle “Sonsuz Odal› Otel” yaz›s›n› dört befl kez okudu¤umu hat›rl›yorum. Benim
matemati¤i seçmemde o yaz›n›n ve o yaz›n›n bana
hissettirdiklerinin yerinin çok büyük oldu¤unu
söyleyebilirim. Ders kitaplar›n›n d›fl›nda, gerçek
matematikle tan›flmam› MD sa¤lad›. Birçok arkadafl›m üniversite s›nav›nda mühendislik bölümlerini seçti. Arkadafllar›m›n garipsemesine ra¤men benim ilk tercihim matematik oldu. Bunda Matematik Dünyas›’n›n rolü çok büyük.
Matematik Dünyas›’n›n ilk alt› cildi
1991–1996 aras›nda otuz say› olarak ODTÜ’de
yay›na haz›rlan›r. Dergi, alt› y›l boyunca ODTÜ
ekibinin canla baflla çal›flmas›yla 1997’ye dek yay›n hayat›n› sürdürür. 1997’deki bir y›ll›k aradan
sonra, gönüllü olacak üniversitelerde haz›rlan›p
yay›mlanmas› görüflü benimsenir.
Matematik Dünyas›, sayfalar›n› ülkemizin tüm
amatör ve profesyonel matematikçilerine aç›k tutmaya özen gösterir. Birçok genç, derginin hem ya-

Önce Okur, Sonra Matematikçi
Türkiye’deki matemati¤in gelece¤i için ç›kar›lan bir dergiye devletin kütüphaneleri s›rt çevirmifltir; ama genç okurlar›n ilgisi gittikçe artmaktad›r.
Derginin en canl› bölümlerinden biri de okurlara
sorulan sorular›n de¤erlendirildi¤i “Yar›flma Problemleri” köflesidir. Bu köfle genifl bir okur kitlesi taraf›ndan ilgiyle izlenmektedir. Bafllang›çta kolektif
bir çal›flmayla haz›rlanan bu köfle fiafak Alpay’›n
editörlü¤ü döneminde bafl›ndan sonuna dek Turgay Kaptano¤lu taraf›ndan yürütülür. Kat›l›m çok
yüksektir. Birçok okur, problem çözmenin hazz› ve
çözenler aras›nda kendi ad›n› görebilmenin mutlulu¤uyla bu köfleye kat›l›r. Bu okurlardan biri de
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zar› hem de okurudur. Matematik Dünyas› onlara
yol olmaya, okul olmaya çal›fl›r. ‹lk alt› y›lda dergiye yazanlar›n say›s› 75’e ulafl›r. Bu süre içinde en
az iki makalesi yay›mlanan isimler flunlard›r: Fikri
Akdeniz, Asuman G. Aksoy, Emre Alkan, fiafak
Alpay, Yusuf Avc›, Sema Atabey, Nurettin Çal›flkan, Hüseyin Demir, Ali Do¤anaksoy, Alpaslan
Ertu¤, Albert Erkip, Nurettin Ergun, ‹smail Gülo¤lu, Hasan Gökp›nar, Turgay Kaptano¤lu, H. ‹brahim Karakafl, Mehfaret Alpseymen Kocatepe, Cemal Koç, Ali Nesin, Onur Sa¤san, Sinan Sertöz,
Do¤an Sönmez, Hülya fienkon, Ülkü Öztafl, Tu¤rul Taner, Tosun Terzio¤lu, Cem Tezer, Alev Topuzo¤lu, Talat Tuncer, Cafer Veliev.

MSWORD’u yasaklad›klar›n› an›msar Timur Karaçay. Dergi Antalya’da yay›na haz›rlan›r, bas›lmas› için ‹stanbul’a gönderilir, da¤›t›m Antalya’dan yap›l›r. En büyük zorlu¤un bu aflamada yafland›¤›n› an›ms›yor Halil ‹brahim Karakafl: Matematik Dünyas›’n›n da¤›t›m›n›n yap›laca¤› günlerde
Akdeniz Üniversitesi Matematik Bölümü’nün tüm
akademik ve idari personeli seferber olurdu. Derginin pofletlenmesi, adreslerin yaz›lmas› ve postaya
verilmesi için cansiparane bir çaba gösterirlerdi.
Daha sonra dergi Antalya’da bas›ld› ve da¤›t›m›n›
bir kargo flirketi ücretsiz olarak üstlendi.
Yay›n kurulu karfl›l›ks›z eme¤in gücüyle yollara düfler, dergiye kaynak yaratabilmek amac›yla
okullar›, dersaneleri kap› kap› dolaflarak reklam
almaya çal›fl›r. H. ‹brahim Karakafl editörlü¤ünde
eldeki yaz›lar düzenlenir, bilgisayar ortam›na geçirilir. Bu çal›flmalar için Ünal Ufuktepe daha sonra
flöyle yazacakt›r: Bir ifli ilk kez yapman›n heyecan›n› ve telafl›n› yafl›yorduk.
Matematik Dünyas›’n›n Akdeniz’e gelmesinden k›sa bir süre sonra Timur Karaçay Akdeniz
Üniversitesi’nden ayr›l›r. Ard›ndan, önce Ünal
Ufuktepe ve daha sonra da H. ‹brahim Karakafl
baflka üniversitelerde çal›flmaya bafllad›klar›ndan
dergi Do¤an Çoker ve ‹lham Aliyev taraf›ndan yay›ma haz›rlan›r. 2003’te yitirdi¤imiz de¤erli matematikçimiz Do¤an Çoker, kendi rapido tak›m›yla
çizimleri, gelen yaz›lardaki düzeltmeleri en ince ayr›nt›s›na kadar emek emek yaparak Matematik
Dünyas›’n›n bugünlere gelmesinde katk›s› en çok
olanlardand›r.
Matematik Dünyas›, 2001’de “göçmen kufllar
misali” Akdeniz’den Ege’ye kanat açar. Nöbeti ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü devral›r. Yay›n kurulu, Do¤an Çoker, Ünal
Ufuktepe, Rafail Alizade, Oktay Pashaev, ‹smail
Aslan ve Engin Büyükafl›k’tan oluflur. 2001’in ilk
say›s›ndaki baflyaz›da flöyle denilmektedir: Düfllerin

Akdeniz ve Ege Y›llar›
1998’de Matematik Dünyas› için Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
görevdedir. Yay›n Kurulu H. ‹brahim Karakafl, Timur Karaçay, Do¤an Çoker, ‹lham Aliyev, Ünal
Ufuktepe’den oluflur. “Yeniden Bafllarken” isimli
girifl yaz›s›nda, Güneyin s›cak ikliminde gürbüzleflerek, kök dal budak salmas›n› diledi¤imiz Matematik Dünyas›’n›n matemati¤i seven genç kuflaklarla y›llarca, on y›llarca kucaklaflaca¤›na, yay›n yaflam›n› kesintisiz sürdürece¤ine inan›yor; bunun
için çal›fl›yoruz diye seslenir yay›n kurulu. Halil ‹brahim Karakafl bu dile¤in bugün gerçekleflme yolunda oldu¤unu görmenin mutlulu¤unu yaflad›¤›n›
dile getirerek girifl yaz›s›ndaki bir cümleyi bir kez
daha yineliyor: Matematik ve di¤er bilim dallar›nda
ilerlemifl toplumlar›n Matematik Dünyas› gibi bir
de¤il birden fazla dergiye sahip olduklar› gerçe¤ini
düflünerek Matematik Dünyas›’na sahip ç›kmal›y›z.
Türk Matematik Derne¤i’nden sa¤lanan kaynakla bir bilgisayar ve yaz›c› al›n›r. Bask› ve dizgi
koflullar› oldukça kötüdür. O y›llarda dergi, ODTÜ’de oldu¤u gibi LATEX tekni¤iyle dizilir. Asistanlar›n bu tekni¤i ö¤renebilmeleri için bölümde

Rafail Alizade

‹lham Aliyev

Halil ‹brahim Karakafl
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di¤er arkadafllarla birlikte yola ç›kt›k.
Bafllang›çta yay›n kurulu üyelerinin dergiye yaz› yazmamas› konusunda bir ilke karar› al›n›r.
Ama d›flar›dan yaz› gelmeyince kurul kendi içinde
görev da¤›l›m› yaparak yaz›lacak makaleleri paylafl›r. Matematik Dünyas› zor bir süreçten geçmektedir ve bu zorlu¤u do¤rudan yaflayan kifli de yine
Ünal Ufuktepe’dir:
Türk Matematik Derne¤i’nin çizdi¤i bir çerçeve vard›. Bu dergi 32 sayfa olacak, sütun format›nda yaz›lacak, y›lda 5 say› ç›kacak gibi. Bu kurallar›n baz›lar› derginin niteli¤inin yükselmesinde engeldi. Örne¤in sayfa say›s›n›n 32 ile s›n›rland›r›lm›fl olmas› ciddi güçlükler yarat›yordu. Çünkü
uzun makaleleri parçalamak ya da yay›mlayamamak sorunuyla karfl› karfl›ya kal›yorduk. O yüzden
derginin Ali Nesin taraf›ndan ç›kar›lan ilk say›s›n›
gördü¤ümde “Bu ifl tamam, benim yapmak istedi¤im de buydu” dedim. Ayr›ca o dönemde yaz› konusunda di¤er illerdeki matematikçilerden bekledi¤imiz deste¤i alamad›k. Ama buna karfl›n TÜB‹TAK projelerine kat›lm›fl ve ödül alm›fl ö¤rencilerin çal›flmalar›n› k›saltarak ve yüksek lisans ö¤rencilerinin tezlerini basitlefltirerek dergiye koyduk.
Bu yaz›lar büyük ilgi gördü. Çünkü Matematik

milyarderleri olan insanlarla yine birlikteyiz. Ulusal
Kurtulufl Savafl›’m›z›n simgesi olan ‹zmir’den yay›n
hayat›m›z› inad›na sürdürme kararl›l›¤›nday›z.[...]
Küresel ya da ulusal krizlere ra¤men inad›na düflünen ve üreten insanlar› MD’ye ça¤›r›yoruz. MD’ye
abone olal›m ve abone bulal›m ki matemati¤in saman yolundan bir y›ld›z da sizin masan›za insin.
Bütün zorluklara karfl›n yay›n kurulu üyeleri
d›fl›nda ‹lham Aliyev ve ‹YTE Matematik Bölümü
asistanlar› tamamen amatör bir ruhla ve matematik sevgisiyle canla baflla çal›fl›rlar. Bu zor ve özverili dönemi Ünal Ufuktepe “Gönüllülük” sözcü¤üyle aç›kl›yor:
Bizi, dergi için çal›flmaya iten hiçbir yapt›r›m
yoktu. Bu iflte “Ben var›m” diyen vard›, “Ben yo-

Matematik Dünyas›
Yay›n Kurulu’nun
23 Aral›k 2002 tarihli
Turkmath Duyurusu
Matematik Dünyas›’n›n 5’inci say›s›n›n ç›kmas›yla birlikte 11’inci cildi tamamland›. 2003
y›l›ndan itibaren dergi ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümünce ç›kar›lacak. Abonelik
için ilgili üniversitenin afla¤›daki adresleriyle, eski say›lar için ise Türk Matematik Derne¤i ile
kontakt kurulmal›d›r. 5’inci say›n›n içeri¤i ekteki jpg dosyas›ndad›r.
Bu derginin haz›rlanmas›na katk›da bulunan Türk Matematik Derne¤i’ne, Matematik
Vakf›’na, Matematik Dünyas›’n› bir gönül ifli
olarak alg›layan ‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü ö¤retim elemanlar›na;
Rafail Alizade, Ünal Ufuktepe, Oktay Pashaev,
Murat Atmaca, ‹smail Aslan, Engin Büyükafl›k,
Ali ‹hsan Neslitürk, Günnur Ufuktepe, Hakan
Kutucu, Tina Befleri, Eylem Erdo¤an ve Göksen
Bacak’a yürekten teflekkür ediyoruz.

Ünal Ufuktepe

kum” diyen de yoktu. Örne¤in ben, belli bir dönem çal›flma anlay›fl›ma uymad›¤› için “Ben yokum” demifltim; ama daha sonra koflullar olufltu¤unda bütün gücümle çal›flm›flt›m. Özce, bizi dergiye ba¤layan gönüllülüktü. Dergiyi yay›mlamaya
bafllad›¤›m›z tarih olan 2001’de, ‹YTE Matematik
Bölümü henüz 3 yafl›ndayd› ve bölümdeki ö¤retim
üyesi say›s› 6 veya 7 idi. Bölümde yapt›¤›m›z ilk
toplant›da, Matematik Dünyas› için çal›flman›n
hiçbir kiflisel ç›karla iliflkisi olamayaca¤›n›, özveri
ve gönüllülük esas›na dayal› olaca¤›n› uzun uzun
konufltuktan sonra Rafail Alizade, ‹smail Aslan ve
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MD’nin 2002 son say›s›

MD’nin 2003 ilk say›s›

Dünyas›, proje ve tez çal›flmas›na bafllayacak ö¤renciler için önemli bir kaynak olmufltu.
1998-2002 aras›nda en az iki makalesi yay›mlanan (ODTÜ dönemindeki isimlere ek olarak)
isimler flunlard›r: ‹lham Aliyev, ‹smail Aslan, Metehan Ayd›n, Samet Be¤çe, Tina Befleri, Engin Büyükafl›k, Do¤an Çoker, Ogün Do¤ru, Gündüz ‹keda, Nurhayat ‹spir, Oktay Pashaev, Mehmet fiahin, Ogün Öge, Levent Özbek, Ünal Ufuktepe.
2002’den itibaren ‹YTE’de yaflanan baz› akademik sorunlar Matematik Dünyas›’n› da etkiler.
Baz› yay›n kurulu üyeleri görevlerini b›rak›r. Derginin mutfa¤›nda yaflanan sorunlara abone say›s›n›n
yetersizli¤i de eklenir. Derginin tan›t›m› ve abone
bulabilmek için okullara söylefliye gidilse de abone
say›s›nda önemli bir art›fl sa¤lanamaz. Örne¤in ‹stanbul’dan dergiye abone olan sadece 10 kifli vard›r. Bu olumsuz geliflmeler üzerine Ünal Ufuktepe,
Türk Matematik Derne¤i’yle çözüm için görüflür:
TMD ile son bir kez daha masaya oturdum ve
“Derginin bu koflullarda yay›n hayat›n› sürdürmesinin olanaks›z oldu¤unu” söyledim. Dergiye
sadece birkaç kiflinin de¤il, tüm toplumun ve derne¤in de sahip ç›kmas› gerekti¤ini bildirdim.
TMD ile daha kolay ba¤lant› kurulabilmesi aç›-

s›ndan Matematik Dünyas›’n›n Ankara veya ‹stanbul ’da yay›mlanmas›n›n zorunlu oldu¤unu
ilettim. Ayr›ca bu ifl için en ideal kiflinin de Ali
Nesin oldu¤unu dile getirdim. K›sa bir süre sonra
Ali Nesin beni arad› ve “Niye b›rak›yorsun?” diye sordu. Uzun bir telefon görüflmesinde derginin
o gününü ve gelece¤ini görüflerek görevimi Ali
Nesin’e devrettim.
Ünal Ufuktepe’nin öncülü¤ündeki ekip ilginç
makalelerle dolu olan 10 ve 11’inci ciltleri tamamlar. Bilindi¤i gibi 2003, Matematik Dünya’s›n›n ‹stanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü’ne
emanet edildi¤i y›ld›r.
Matematik Dünyas›’n›n 2003 öncesi say›lar›ndaki yaz›lar www.matematikdunyasi.org adresinde okunabilir.
Matematik Dünyas›’na do¤umundan bu yana
sevdal› biri olarak bu yaz›lardan çok fley ö¤rendi¤imi belirtmek isterim.
Ne sevinç, ülkemizin türünde tek matematik
dergisi olan Matematik Dünyas›’n›n tarihini ö¤renmek ve anlatmak. Ne sevinç, matemati¤in o ayd›nl›k bahçesinde sab›rla bir fidana günefl tutan güzel insanlar› tan›tabilmek. Ne güzel art›k meyve veren bir a¤ac›m›z›n olmas›… ♣
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