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Bir Öğretmen ile Öğrencinin 
Matematik Hakkında Yazışırken 
Hayat Hakkında Öğrendikleri
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Arkadaşlığın Matematiği bir öğretmen ile öğrencisi 
arasındaki olağan dışı bir bağa dair gerçek bir 
hikâyedir. Onlar için analiz matematikten fazlasıdır, 
birlikte oynamayı sevdikleri bir oyundur, 
her şey değişirken sabit kalandır. 
Dostlukları boyunca öğretmen, meslek hayatının 
zirvesinden emeklilik dönemine geçer, 
oğullarından birini kaybeder. Öğrencisi ise bu 
olgunlaşma süreci boyunca yetenekli bir matematik 
öğrencisinden ABD’nin en saygın üniversitelerinden 
birinde profesörlüğe yükselir, ebeveynlerinden 
birini aniden kaybeder ve yıkılmaya mahkûm 
bir evlilik yapma hatasına düşer. 
Bu süreç boyunca her ikisi de analize sığınır, ta ki 
bir gün analiz artık yeterli olmayana dek. 

“Strogatz kitabında analiz problemlerini zihinde 
canlandırma ve bunları çözme tutkusu 
üzerine kurulu, sağlam bir arkadaşlığı anlatıyor... 
İki adamın birbirlerine ve matematiğin 
işleyişine duydukları saygı ve hayranlık, somut 
bir biçimde ele alınıyor.” 

Brie Finegold, Science 

“Kompleks nicel kavramları Steven Strogatz’ten 
daha iyi anlatan kimse yok. Kitabı, matematiğin nasıl 
popüler hale getirilmesi gerektiğine dair 
bir örnek teşkil ediyor.” 

Michale Schrage, Harvard Business Review
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Bu resimli kitap, özel bir resimli kitap. 
Gerek çocukları gerek yetişkinleri farklı bir çocukla, 
Down sendromlu bir çocukla doğrudan 
yakınlaştırmaya çalışıyor. Dışarıdan bakınca diğer 
çocuklardan farklı duran bir çocuk... Ama aslında tüm 
çocuklar ne kadar da aynı: Yaramazlık yapmayı, 
gülüp eğlenmeyi, çizim ve boyama yapmayı, oyun 
oynamayı ve en önemlisi yaşamayı seviyorlar. 
Down sendromlu çocuklar hakkındaki yanlış düşünce 
ve bilgileri yok edecek olan bu kitabın olabildiğince 
geniş bir kitleye ulaşmasını, okurların farklılıklara 
karşı daha anlayışlı ve açık fikirli olmasına 
yardım etmesini umuyorum. 

Dr. Alenka Selih 
(Birlikte Yaşam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı)
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Bu kitap, disleksinin karmaşıklığını kabullenmeye 
çalışan Cem adlı küçük bir çocuğun sıra dışı 
hikâyesini anlatıyor. Yazar, bir çocuğun iç dünyasını 
edebi bir dille harmanlayarak sunuyor. 

Romana Murn, (Özel Eğitim Öğretmeni) 
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