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Matemati¤in
Çözülmemifl 
Bilmeceleri

Fermat’n›n Son Teoremi 1994 y›l›nda çözül-
dü. Ama bu demek de¤il ki, matematik dünya-
s›nda herfley t›k›r›nda. Daha çözülmemifl y›¤›nla
bilmece var. Gerçi Goldbach Tahmini’nin basit
önermesine (ikiden büyük her çift say›, iki asal
say›n›n toplam›d›r) aldan›p 1 milyon dolar ödü-
lün pefline düflen binlerce kifli, boylar›n›n ölçüsü-
nü ald›lar. Gene de, matematikçi olmayanlar›n
bile kolayca anlayabildi¤i ama ispat gerektiren
varsay›mlar az de¤il. Örne¤in, 3x + 1 tahmini:
Bir say› al›n ve e¤er çiftse, ikiye bölün; ama tek
say›ysa , üçle çarp›p bir ekleyin. Tahmine göre
hangi say›y› al›rsan›z al›n, sonunda elinizde 1 ra-
kam› kalacakt›r. Bu da basit görünüyor de¤il mi?
Gelgelelim bu tahmini de, birbirine sokulmufl ar-
madillolar, su dolu hendeklerden kalasla nas›l
geçilebilece¤i, ormandan en k›sa sürede nas›l ç›-
k›labilece¤i gibi çok daha basit olanlar›n› da is-
patlayabilen ç›kmam›fl. Al›flkanl›k yapma tehlike-
sini göze alan matematikseverlerin dikkatine su-
nulur. 

www.mathsoft.com/asolve

Türkçe 
Matematik

‹ntermat sitesine ücretsiz kayd›n›-
z› yapt›rd›ktan sonra matemati-
¤in gizemli dünyas›nda gezin-
tiye bafll›yorsunuz. ‹ntermat
Okulu’nda animasyonlarla
zenginlefltirilmifl, etkile-
flimli matematik anlat›m-
lara ulafl›labilir. S›nama
merkezinde mindere ç›ka-
bilir, olimpiyat so-
rular›yla,
ü n i -

versite girifl s›nav› sorular›n› bulabilirsiniz. Ma-
tematik tarihiyle, matematikçilerin yaflam öykü-
leri ve yarat›c› sorularla matematik kulübü bölü-
münde karfl›laflacaks›n›z. Ayr›ca etkileflimli
oyunlarla e¤lenebilir, kafan›za tak›lan sorular›y-
sa uzmanlara sorabilirsiniz. 

www.intermat.gen.tr

Üniversitelilere
Matematik
Kurslar›

Sitenin ad›: JOMA (Journal of Online Mathe-
matics and Its Applications – ‹nternet Matema-
ti¤i ve Uygulamalar› Dergisi). Amac›: Dünyan›n
her yerinde matematik deyince tir tir titreyen
milyonlarca "matefobik" üniversite ö¤rencisine,
Carl Friedrich Gauss’un deyifliyle "bilimlerin
kraliçesini" tan›tmak. Araçlar›: Her düzeyde üni-
versite matemati¤i için tasarlanm›fl ‹nternet te-
melli ö¤retim araçlar›. 

Derginin ilk say›s›, kalkülüs öncesi ve kalkü-
lüs matemati¤i için interaktif ö¤renme araçla-

r›na ayr›lm›fl. Ö¤renci, bunlar arac›l›-
¤›yla, örne¤in bir e¤rinin alt›nda-

ki alan ya da tilki ve tavflan tü-
ründen avc›-kurban modelle-
riyle ilgili denklemleri gra-
fik haline getirebiliyor. Ay-
r›ca JOMA, bu animasyon
gibisinden, hiperboloid de-
nen bir dizi yüzeyin, tan›t›c›

formüldeki tek bir paramet-
renin de¤iflmesiyle hep birlik-

te geçirdi¤i evrimi gösteren il-
ginç grafikler de sergiliyor. Sitenin

kurucusu ve yöneticisi olan Duke Üni-
versitesi’nden David A. Smith "matematikçilerin
yaln›zca beyinleriyle görebildiklerini, baflkalar›
bilgisayar araçlar› sayesinde gözleriyle görebili-
yorlar" diyor. Smith, her birkaç ayda bir sanal
derginin yeni bir say›s›n› ç›karmay› hedefliyor. 

www.joma.org

"Her yafltan çocuklar" için NASA taraf›ndan
haz›rlanm›fl sitede sanal bir Günefl ve gezegen-
ler turuna ç›kabilir, ya da Mars’a konacak ge-
lecek araçla ad›n›z› k›z›l gezegene gönderebilir-
siniz.  ‹sterseniz uzay bilimleriyle ilgili haberle-
ri gözden geçirebilir, interaktif dersleri izleye-
bilir ya da linkler arac›l›¤›yla uzay araflt›rmala-
r› için yard›mlar›n›z› bekleyen kurulufllara ula-
flabilirsiniz. Ö¤retmenler de, konular›n› daha
iyi anlatabilmek için yararl› malzemeler sa¤-
layabilirler. 

spacekids.hq.nasa.gov

Yar›n havan›n aç›k m›, yoksa ya¤murlu mu
olaca¤›n›, günün en yüksek ve en düflük s›cak-
l›klar›n› tahmin eden, rüzgar h›zlar›n› ve yön-
lerini belirtip f›rt›nalar konusunda uyar›larda
bulunan bilim dal›na neden "meteoroloji" diyo-
ruz düflündünüz mü?  Nedeni bir al›flkanl›k.
1400’lü y›llarda "kayan y›ld›zlar"›n yan›s›ra,
tüm atmosferik olgulara, yani rüzgara, ya¤mu-
ra, doluya, gökkufla¤›na, kuzey ›fl›klar›na, flim-
fle¤e hep meteor denirmifl. Meteor sözcü¤ü-
nün yaln›zca uzaydan gelen madde topaklar›n›
betimlemesiyse ancak son 150 y›ll›k bir olgu. 

Amerikan Meteor Derne¤i’nin hem ama-
tör, hem de profesyonel gökyüzü gözlemcileri-
ne hitap eden Web sayfas› etkileyici görüntü-
ler, meteor olaylar›yla ilgili kay›tlar, gözlemci-
lere yol gösterici bilgilerin yan›s›ra, s›radan ve
özellikle atefltopu denen parlak meteorlar›n il-
gili kurumlara bildirilmesi için formlar içeri-
yor. Gary Kronks taraf›ndan haz›rlanm›fl ben-
zer bir siteye verilen link arac›l›¤›yla meteor
ya¤murlar› konusunda bilgi ve gözlem yöntem-
lerine eriflebilirsiniz.  Sitenin baflka bölümle-
rinde meteorlar›n izlenme yöntemleri (örne¤in
meteorun geride b›rakt›¤› iyonlaflm›fl hava izi-
ni inceleyen radyo saç›l›m yöntemi) ve meteor-
lar›n saçt›¤› ›fl›¤›n tayf›ndan h›z›n›n belirlenme-
si gibi teknik bilgilere ulaflabilirsiniz. 

www.amsmeteors.org

BilimNet

Meteor Galerisi

Uzay Çocuklar›

http://spacekids.hq.nasa.gov/osskids/index.html



