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nsanl›k tarihi boyunca bütün
düﬂünürleri etkileyen, bilim
adamlar›n› büyüleyen bu gizemli S say›s› nedir? Gerçek de¤eri
nas›l ifade ediliyor? Matematikçiler S’nin de¤erine nas›l karar
veriyorlar? S’yi ne tür iﬂlemlerde
kullan›yoruz? Eski ça¤larda
S’nin de¤eri nas›l hesaplan›yordu, bugün nas›l hesaplan›yor? Kutsal kitaplarla
iliﬂkisinden, günlük yaﬂamdaki kullan›m biçimine,
matemati¤in en gizemli kavramlar›ndan biri olan S
hakk›nda bilmek istedi¤iniz tüm sorular›n cevab›
bu kitapta!..
“Elinizdeki bu eser baﬂka hiçbir yerde kolay
kolay bulamayaca¤›n›z anekdotlar›, uygulamalar›
ve güncel bilgileri sizlere sunmaktad›r. Bu kitab›
okurken S say›s›n›n esrarengiz ikliminde keyifli bir
yolculuk yapacaks›n›z.” -Alice F. Artzt, New York
Üniversitesi Matematik Profesörü
“Bu harikulade kitap matemati¤in hemen hemen her alan›nda karﬂ›m›za ç›kan bu say› hakk›ndaki bilgimizin ilginç tarihini ortaya koyuyor. Bu ünlü
say›n›n oldukça s›rad›ﬂ› kullan›m alanlar›n› görmek
beni bir hayli ﬂaﬂ›rtt›. Ayr›ca yazarlar›n titiz bir seçkiyle sundu¤u uygulamalar, okurlar›n matematiksel
düﬂünme gücünün geliﬂmesine katk›da bulunacakt›r. Bu kitab› herkese, ama herkese, hatta S’yi hayat›nda sadece bir kez duymuﬂ olanlara bile tavsiye
ediyorum!” -Stanley H. Kaplan, Kaplan Testleri’nin
ve Giriﬂ Programlar›’n›n Kurucusu.
“Al Posamentier yine yapaca¤›n› yapt›! O ve
Ingmar Lehmann birlikte matematik üzerine bilgilendirici, ilgi çekici ve keyifli bir kitap yazd›. Ortaokul, lise ve üniversitede sürekli içinde S olan
denklemler çözdüm; ama bu kitab› okuyana dek

‹

bu esrarengiz say›n›n ne ifade etti¤i ya da nerden
geldi¤i hakk›nda en ufak bir fikrim bile yoktu.” Arthur Levine, Kolombiya Üniversitesi Teachers
College Baﬂkan›.

Oxford Cinayetleri
Yazan: Guillermo Martinez
Çeviren: B. Burcu Özcan Ar›kan
Bileﬂim Yay›nc›l›k, May›s 2007
rjantinli matematikçi ve yazar Guillermo Martinez taraf›ndan kaleme al›nan bu roman, bir cinayet kurgusu oldu¤u
kadar bir matematik kurgusu. Tüm dünyada çok
satm›ﬂ bir seri cinayet roman›...
‹ﬂlenen tüm cinayetler, birbirinden farkl› matematiksel sembollerle temsil ediliyor? Bu seri cinayetleri durdurman›n tek yolu, serideki yeni oluﬂacak sembolü ortaya ç›karmakla mümkün görünüyor? Ama hiçbir önermenin gerçeklerle ispatlanamayaca¤›n› göreceksiniz kitab› okudukça. Öldürülen adamlar›n peﬂinden, bir sürü matematik teoreminin derinliklerinde dolaﬂacaks›n›z.
Önce bir daire ile karﬂ›laﬂacaks›n›z: Pisagorculara göre bir’i , birli¤i temsil ediyor. Sonra bir bal›k, arkas›ndan bir üçgen ve 10 baﬂl› piramit... Kitab›n kahraman›, Arthur Seldom, bizi katil ya da
katillere ulaﬂt›racak (m›?). Ama s›rlar›n içinden
baﬂka s›rlar ç›kt›¤›n› göreceksiniz. Pisagor’dan
sonra Avusturya’l› Mant›kç› Kurt Gödel, Eksiklik
Teoremi’yle, cinayetlerin çözümünde yer alacak.
Gerçekten elinizden b›rakamayaca¤›n›z bir kurgusu var, yazar›n. Roman› sinemalarda da görmeyi
bekliyoruz. Keyifli okumalar...
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Tam Zamanl› Matematik
Yazan: Archibald L. Fripp, Jon B. Fripp ve
Michael L. Fripp
Çeviren: Esra Eﬂkinat
Bileﬂim Yay›nc›l›k, Ocak 2006
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ndüstriye Dönük serisi, alanlar›ndaki teknik
bilgileri geliﬂtirmek ve güncellemek isteyen mühendis ve teknik adamlara, mesleki bilgilerini geliﬂtirmeleri ve
geliﬂen teknolojileri izleyebilmeleri amac›yla yap›ld›. Kitaplar›n
tasar›m›, sadece konuyla ilgili
asgari bilgilere sahip, meslek
adamlar› d›ﬂ›nda farkl› disiplinlerden gelen teknik adamlar›n
ya da üniversite ve meslek okulu
ö¤rencilerinin de rahatl›kla takip edebilece¤i biçimde tasarland›.
Mühendisli¤i, fizik ve bilimin di¤er dallar›n›n,
dünyay› daha yaﬂan›r bir yer yapmak üzere, ürünlerin ve servislerin yarat›m› sürecine uygulanmas› diye
de tan›mlayabiliriz. Bunun için, bir mühendis bu tür
araçlar›n kullan›m›nda usta olmal›d›r. Bu araçlar›n
baz›lar› do¤al olarak fizikseldir, örne¤in bilgisayar
gibi, ama bir mühendisin araçlar›n›n ço¤unu matematik ve fizik çal›ﬂarak geliﬂtirebilecek düﬂünsel beceriler oluﬂturur. Matematik mühendisli¤in merkezindedir ve matematiksel beceri bir mühendisin kariyerini geliﬂtirebilmesinin ana etkenidir. Ne var ki,
bir çok teknik adam, itiraf etmeseler de, okulda ö¤rendikleri matemati¤i unutmuﬂlard›r veya rahatça
kullanamamaktad›rlar. ‹ﬂte tam bu noktada Mühendisler ‹çin Tam Zamanl› Matematik devreye giriyor. “Tam zaman›nda” kavram› bir envanter yönetim tekni¤i olarak birçok mühendise tan›d›kt›r ve
kan›m›zca iyi bir baﬂl›k oldu. Kitap en çok ihtiyaç
duydu¤unuz anda h›zl› bir matematik tekrar› ve bilgi tazeleme imkan› sunuyor.
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Süper Zekâlara Hodri Meydan
Yazan: James F. Fixx
Çeviren: Selma Koçak
Doruk Yay›mc›l›k, 2003
ok mu zekisiniz? Süper-zekâ
m›s›n›z yoksa? ‹ﬂte bu kitap,
bu sorular›n yan›t›n› verecektir
size. En az›ndan egonuzu ﬂiﬂirecek, zihin aç›c› bir keyifle zaman
geçirtecek ya da tam tersine, sizi
ç›lg›na çevirecek... ‹lk bak›ﬂta
bulmacalar›n çözümü yokmuﬂ
gibi gelebilir; ancak ›srar ve küçük bir yarat›c›l›k, sizi ﬂaﬂ›rt›c› bir mutlu sona vard›racakt›r. Hadi, aç›n kaleminizin ucunu ve kork-
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madan deneyin kendinizi! Görelim bakal›m ne kadar üstats›n›z!

Çöz Bakal›m
Yazan: Barry R. Clarke
Çeviren: Selma Koçak
Doruk Yay›mc›l›k, 2003
¤er düﬂünmeyi seviyorsan›z
ÇÖZ BAKALIM tam size
göre bir kitap. Her türden beyin
zevkine uygun bulmacayla karﬂ›laﬂacaks›n›z bu kitapla: Mant›k problemleri, sözcük bulmacalar›, cebirsel oyunlar, görsel-uzamsal bilmeceler,
mant›kd›ﬂ› çözümlü sorular...
Kitaptaki hiçbir öykü lise düzeyinin üstünde
bir matematik bilgisi gerektirmiyor-güçlü bir zekân›n d›ﬂ›nda tabii... ÇÖZ BAKALIM’da güçlük durumuna göre iki tür bulmacayla karﬂ›laﬂacaks›n›z.
‹lk bölümde mütevaz› bir dikkatle gizlerini çözebilece¤iniz öyküler yer al›yor-ama yine de kendinize
çok güvenmeyin. ‹kinci bölümde ise biraz daha yo¤unlaﬂman›z gerekecek.
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S›f›r
Yazan: Charles Seife
Çeviren: Nur Küçük, Yasemin Çevik
Evrim Yay›nevi, 2000
abilliler icat etti, Yunanl›lar yasaklad›, Hintliler
ona tap›nd› ve Hristiyan Klise onu sapk›nlar› savuﬂturmak
için kulland›. Bugün s›f›r gökfizi¤in tam ortas›nda çal›ﬂan bir saatli bombad›r.
S›f›r do¤u kökenli felsefi bir
kavram olarak do¤uﬂtan Avrupa’da kabul edilme savaﬂ›m›na
ve bir kara deli¤in gizemi olarak
yüceltilmesine dek s›f›r say›s›n› izliyor. Bu gizemli
say›n›n anlam› konusunda savaﬂ veren düﬂünürlers›f›r üzerine çat›ﬂmalar› bilimin, matemati¤in ve dinin temellerini sarsan ilimadamlar› ve gizemciler,
evrenbilimciler ve dinadamlar› bu kitaptalar.
Charles Seife’nin güzel ve nükteli anlat›m› bizi
Aristotales’ten al›p Pisagor, Descartes, Kabalac›lar
ve Einstein üzerinden süperyay kuram›na götürüyor. Yokluk gibi yal›n bir kavramla ba¤lant›l› düﬂünceler evreninde k›sa ve doyurucu bir gezi. ♣
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