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Black and blue
And who knows which is which and who is who
Up and Down

.,

And in the end it's only round and round and round

6/ the, Moon" a/biimiinden

Pink Floyd, "The Dark Si1e
1. Giri§

Bir~k bilimsel icatlarm ilgin~ tarih~elere sahip olduklar1 bilinmektedir (A!"§imet'in banyo yaparken suyun kald1rma ilkesini bulmas1, Newton'un ba§ma elma dii§mesi ile yer~ekimi kanununu ortaya ~1karmas1, Kepler'in, §arap fi~1larmm hacminin hesaplanmas1 i9n integrali icat etmesi v.s. gibi).
Biz bu tarih~elerin ger~ekleri ne kadar yans1tt1gm1 bilmiyoruz, sadece analizin en onemli sonu~lanndan
olan "Ara Deger Teorimi"nin, ara§tmp sizlere sundugumuz a§ag1daki oykiisiiniin yiizde yiiz ger~ek
oldugunu soyleyebiliriz! Tarihi ger~eklerin ortaya ~ikar1lmasmda bize yardlmc1 olan Dokuz Eyliil
Universitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Matematik Boliimii ara§tirma gorevlisi Engin Mermut'a te§ekkiir
ederiz.

2. Karadeniz'den Fransa'ya ·
Y1l 1801... Reklamlardan etkilenen Temel ve idris karde§ler, ekmekiistii margarini ~ok seviyorlardl.
Fakat anneleri Fadime hammm, iizerine margarin siirmii§ oldugu kocaman Trabzon ekmegi dilimini
bir tiirlii payla~anuyorlardl. Qiinkii ekmegi b1~akla tam Y,fl,nya bol~iiklerjnde, birine,daha az·margarin
geliyordu. Margarin k1S1mlar1 tam e§it olacak §ekilde boldiiklerinde de, ekmek k1sm1 e§it olmuyordu.
Babalan Dursun Bey "Bu problemi bir matematik~iye soral1m" dedi. Fadime han1m, "Sorarsan sor"
dedi, "Matematik~ilerin soyledikleri hep dogru ~1kar, ama bu dogrular kimsenin i§ine yaramaz." Dursun Bey, ·anas1 ·ve babas1 ile birlikte Ben de Niz'e 1• satt1g1 Diinya'mn2 paras, ile Fransa'nm yolunu
tuttu. Hava limanmda bir taraftan "Paris, Paris! Hemen kalkiyoruz" diye yolcu arayan, diger taraftan
da,.elindeki ~ift ekmekten yap1lm!§ sandvi9 bir an once bitirmeye, ~i§an gozliµ<lii birisi dikkatini
~ekti. Sandvi~ini kimseyle payla§madlgi i~in bit ,problem ya§amayan gozliiklii muavin Dursun Bey'i
"Engin&Engin&Rough" §irketinin zaman makinesine gotiirdii. Makinenin arkasmda "Allah1m, ben
niye mutlu olmadlm!" , "Bir sana, bir de sabah uykusuna doyamad1m" gibi kamyon edebiyat1 incileri
yaz1lm!§t1. i~eriye girinc·e makinenin oniinde '" Bana baba diyebilirsiniz, h~tta babalar1n baba:s, da
diyebilirsiniz, bunlar da benim e~latl~m sayihr'.' yaz1sllll
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Miisliim Giirses'in ve Orhan Gencebay'm resimlerini 1.goi:dii.1 ~u ara4a goriintiilii telefot¥a gorii§en
§Ofor Engin Baba, gorii§mesini bitirdikten sonra "Patron arad1, bir saat sonra Giilbah~e'de olmam
gerekiyor. Paris'e ugray1p hemen donelim" dedi. Sonra 'yolculara iyi yolculuklar, boI ijanslar ·ve bol
tiimleyenler3 dileyerek makineyi ~l§tird1. Dursun Bey yolculuk sirasmda Tiirkiye'deri donen' Fransa
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Unlii ~arloc1 Ben Deniz'in atalanndan.
ilk elden edindi~miz bilgilere gore bu yakmlarda diinyamn ana ve babas1 200 senelik bir aradan sonra yeniden el
de~~irmi~ir.
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Modiil Teorisinde bir terimdir: ingilizcesi: amply supplements.
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