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2010 yılında 29 tane
palindromik gün var!
1991,D10001DveD82954345928DgibiDpalindromikDsayılar,DdüzdenDveDterstenDokunduğundaDaynıDolanDsayılardır.DŞimdiDABD’deDPortlandDÜniversitesiDElektrik
MühendisliğiDFakültesi’ndenDProf.DAzizDŞükrüDİnan,DtarihinDgün/ay/yılDşeklinde
yazılmasıDdurumundaD1DŞubatD2010DtarihindeDpalindromikDaçıdanD(01.02.2010).DtarihiDbirDgünDyaşayacağımızıDbelirtiyor.D

P

alindromik sayılar tersinden ve düzden okunduğunda aynı olan tamsayılardır. Palindrom
sözcüğü Yunanca iki sözcüğün bileşiminden
oluşur. Bunlar geriye doğru, tekrar anlamına gelen
Palin ve koşan anlamına gelen dromos’tur.
Palindromik tarihler dikkat çekecek kadar nadirdir. İnan, merakla araştırmış ve bu yıl Türkiye
dahil birçok dünya ülkesinde yaklaşan 1 Şubat
2010 tarihinin palindrom gün olacağını hesaplamış, çünkü bu günün tarihi 01.02.2010, yani patarihler
lindrom bir sayı. Amerika’da
AA/GG/YYYY diye yazıldığı için ABD’de 2 Ocak
2010 palindrom gündü (01.02.2010).
Türkiye’de ve tüm dünyada da bir günün tarihi GG/AA/YYYY diye yazıldığı için bu gün sisteminde 1 Şubat 2010 palindrom gün olacak.
GG/AA/YYYY gün sisteminde en son palindrom

gün 20 Şubat 2002 tarihinde olmuştu
(20.02.2002). Bu yüzyılda tam 29 tane var.
Amerika’daki tarih sisteminde ise bu yüzyılda tam
12 tane palindrom gün var.
Bu yüzyıldaki tüm palindrom günlerin şubat
ayında yer alacağını belirten İnan bunun nedenlerini şöyle açıklıyor:
“Bu yüzyılda 2100 yılı hariç tüm yıllar 20AB
şeklinde, bu nedenle palindrom günler BA0220AB
tarihli olacak. Bu nedenle ay sayısı hep 02, yani şubat ayı olacak. 22. yüzyılda da palindrom günler
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Radyoaktivitenin
Kaşifi Marie
Curie’nin Yaşamı…
Marie Curie / Bilgin mi, bilimin Meryem
Ana’sı mı? Yazan: Françoise Balibar;
Çeviren: Elif Göktepe, 128 sayfa, 15 TL
Yapı Kredi Yayınları Genel Kültür
Dizisinin yeni kitabı kendini insanlığa
adayan Marie Curie üzerine. Marie Curie /
Bilgin mi, bilimin Meryem Ana’sı mı? adlı kitabı Françoise Balibar yazdı.
Marie Curie’nin yaşamı bir efsaneye dönüştü.
Paris’e okumak için gelen Polonyalı yoksul genç kızın
şaşırtıcı öyküsünü bilmeyen yoktur: Bu genç kız, fizik
lisansını başarıyla elde eder, Piere Curie’yle tanışıp evlenir ve onunla birlikte radyoaktiviteyi keşfeder; karı

olacak, tam 31 tane. Bunların hepsi de aralık ayına denk gelecek. En sonuncusu da (yani 31. palindrom gün) 29 Aralık 2192 günü olacak
(29122192). 23. yüzyıl ile 30. yüzyıl arasında hiç
palindrom gün olmayacak. Bunun nedeni ay sayısının 12’yi geçememesi. Bu nedenle bu bin yılda
(yani üçüncü binyılda) toplam 29+31=60 palindrom gün olacak. Hepsi de ilk iki yüzyılın (yani 21.
ve 22. yüzyılların) içinde yer alıyor. 29 Aralık 2192
palindrom gününden sonra gelecek olan palindrom
gün 10 Mart 3001 (10033001), yani dördüncü binyılın ilk yılında yer alacak. 2192 yılı ile 3001 yılı
arasında 809 yıl var. Yani 809 yıl boyunca hiç palindrom gün olmayacak.”

TARİHTEKİ PALİNDROMİK
GÜNLER

2001 yılındaki palindrom günden önce en son
palindrom gün 1192 yılında yer almış. Bu gün
29 Kasım 1192 (yani 29111192). Yani yine
809 yıl önce! İkinci bin yılın içinde palindrom
günler sadece 11. ve 12. yüzyıllarda yer almışlar. 11. yüzyılda 31 tane (hepsi ocak ayında).
12. yüzyılda da 30 tane (hepsi kasım ayında).
Ikinci bin yılda toplam 31+30=61 tane palindrom gün olmuş. 13. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında hiç palindrom gün olmamış.
Palindrom günler her bin yılın ilk başına
denk geliyor, örneğin ilk iki yüzyılına... Ama
3000 yılından başlayarak her bin yılın sadece
ilk yüzyılında palindrom günler yer alacak.
Örneğin, 4. bin yılda palindrom günler sadece ve
sadece 31. yüzyılda olacak, toplam 31 tane. Ve
bunların hepsi mart ayında yer alacak.
Nedeni çok basit. 31. yüzyılda yer alan bir gün
BA0330AB seklinde yazılıyor (3100 yılı hariç). Bu
nedenle bu yüzyılda yer alan her palindrom günün
ay sayısı 03, yani mart ayı. Toplam 31 tane var,
çünkü mart ayında 31 ayrı gün var. 31. yüzyıldan
sonra 32. ve 40. yüzyıllar arasında hiç palindrom
gün olmayacak, ta ki 4001 yılına kadar...
koca Nobel Fizik Ödülü’nü kazanır. Françoise Balibar
bu olağandışı öyküyü anlatıyor. Erkeklerin egemen olduğu bir toplumu zekâsı, inatçılığı, bağımsızlığıyla rahatsız eden bir kadının portresi çiziliyor kitapta.
İki kere Nobel Ödülü’ne layık görülen Marie Curie, tümüyle insanlığın hizmetine girmiş katıksız bir zihin olarak bilimin Meryem Ana’sına dönüştürülmüştü.
Efsane, bu genç; güzel, aşık, kanlı canlı kadını gölgede bırakmış, Marie Curie’nin
hem bir bilgin hem de bir kadın olduğunu
unutturmuştu.
Fransa’nın ünlü yayınevi Gallimard’ın otuzu
aşkın dile çevrilen “Découverte” serisini Türkçe’de ağırlayan “Genel Kültür Dizisi”, farklı boyutu, özel tasarımı ve doyurucu içeriğiyle, her yaştan okuyucu için
önemli ve pratik bir bilgi kaynağı. Marie Curie, dizinin 37. kitabı olarak yayımlandı.

Tanol Türkoğlu
(tanolturkoglu@gmail.com)

Verilen milyonlarca doların karşılığı alınmak isteniyorsa,
önce yapılması gereken Bilgi Çağı’nı futbolumuzla tanıştırmak olmalı, futbolumuzun kalitesi bilgi ile kıyaslanarak
ölçülebilmeli.

Futbolumuz ve Bilgi çağı
LiigDmaçlarınınDyayınlarınaDyönelik ihaleyi,DeskiDbedeleDgöre
%126’lıkDbirDartışlaDyıllıkD321DmilyonDdolara, mevcutDyayıncıDkuruluşDkazandı.DVergiDvbDhariç.
İhaleninDhemenDardındanDdeğişikDkanatlardakiDfutbolDotoriteleriDTürkiye’deDyepyeniDbirDsayfanınDaçılması gerektiğininDaltını
çizdiler.DYayıncıDkuruluşunDDörneğinDsoyunmaDodasıDkoridorlarındaDcanlıDyayınDyapabilmesinden,DspikerlerinDodasınınDmedeni
şartlardaDolmasına,DstadyumlardakiDışıkDsistemininDHDDkalitesinin
hakkınıDverecekDdüzeydeDteminDedilmesindenDTürkiyeDFutbol
Federasyonu’nunDkulüplereDalacaklarıDparayıDçarDçurDetmemeleri
içinDbelliDstandardlarıDzorunluDhaleDgetirmesineDkadar.
BuDyılDilkDdefa internetDortamıDayrıDbirDihaleDkategorisindeDele
alındıDveDbuDkategorideDanaDyayıncıDkuruluşunDenDbüyükDrakibiDtek
teklifDverenDtarafDolarakDihaleyiDkazandı.DDijitalDdünyanınDvarlığı
enDazındanDbuDvesileDileDalgılanmşDoldu.
AncakDtümDbuDtabloDiçinde,DfutbolDdünyamızınDbilgiDolgusuna
değerDvermeDdüzeyiniDyakalayamamışDolduğunuDgörüyoruz.DBilgi
çağındaDyaşıyoruzDamaDfutbolDdünyamızaDbaktığımızdaD“bilgiDçağı”nınDtezahürüD“veriDçağı”DseviyesindeDkalıyor veDnedenseDbu
olguDıskalanmayaDdevamDediyor.
BuradakiDtekDsebepDratingDyaDdaDbaşarıDkaygısıDmı? YoksaDpek
çokDalandaDolduğuDgibiDburadaDdaDsüreciDyönetenlerinDşahsiDkapasite(sizlik)leri,Drating/başarıDkaygısınınDardınaDgizlenerekDsüreci
yönetmeyeDdevamDmıDediyor?
ÖrneğinDenDbüyükDsıkıntılarımızdanDbirisiDolanDhakemDhatalarını eleDalalım.DBilgiDÇağı’nınDnimetlerindenDöylesineDistifadeDetmeyeDbaşladıkDki,DkritikDbirDmaçDbittiktenDbirDsaatDsonraDverilmişDolan
birDofsaytDpozisyonununD(diyelimDki)D16DsantimetreDileDaslındaDofsaytDolmadığınıDtespitDediyorDveDhakemlereDyükleniyoruz.
BuDtürdenDsekizDonDpozisyonDikiDüçDsaatlikDcanlıDyayınlarınDbelkemiğiniDoluşturuyor.DHâlDböyleDoluncaDda,DmaçDileDilgiliDpekDçok
önemDverilmesiDgerekenDdetayDgözDardıDediliyor.
HangiDfutbolDotoritesininDaklınaDbugüneDdek,DgayriDresmiDdahi
olsa,DörneğinDhakemlerleDilgiliDbirDperformansDçizelgesi tutmak
geldi?DÖrneğinDtipikDbirDfutbolDmaçındaDbirDortaDhakemDyaDdaDyan
hakemDkaçDkararDvermekte?DBunlardanDkaçDtanesiDçokDkritik,Dkaç
tanesiDortaDseviyedeDkritik,DkaçDtanesiDkritikDdeğil?DHerDbirDhakeminDbuDmodeleDgöreDgeçmişDdönemDkarnesiDnedir?DDiyelimDkiDbir
hakeminDbuDmodeleDgöreDyüzDüzerindenD85DseviyesindeDbirDortalamasıDvar.DODgünküDmaçtaDhakeminDverdiğiDkararlarDdeğerlendirilip
deDhakeminD87DseviyesindeD(yaDdaD83)DbirDperformansDgösterdiği
tespitDedildiğinde,DartıkDoDhakemiDmaçtaDverdiğiDhatalıDbirDkarar
içinDonbeşDdakikaDboyuncaDeleştirmekDneDdenliDmantıklı?D
KadranıD180DgösterenDaraçD240DyapmıyorDdiye,DkullanıldığıDher
seferindeDeleştiriliyorDmu?D
KezaDtakımlarınDperformansına bakalım.DFutbolDyorumcularınınDbelkiDdeDondaDdokuzuDtakımınDaldığıDsonuçtanDyaDdaDoynadığı
futboldanDbağımsızDolarak,DtakımıDolumsuzDyöndeDeleştirmekDüzerineDkariyeriniDoluşturmuşDdurumda.DNeden?DBirDtakımıDeleştirirkenDbazDalınanDobjektifDstandardDnedir?DYorumlaraDbaktığınızda
takımınDherDmaçıDiyiDbirDoyunlaD5-0DkazanmasıDadıDkonmamışDbir
standardDolarakDkabulDedilmişDgibi.DBunaDgöreDeleştiriliyor.DÇünkü
ortadaDaslındaDböyleDbirDstandardDyok.DStandardDolmayıncaDda
takımDağzıylaDkuşDdaDtutsaDeleştirilecekDbirDyanıDbulunuyor.
VerilenDmilyonlarcaDdolarınDkarşılığıDalınmakDisteniyorsa,DönceDyapılmasıDgerekenDBilgiDÇağı’nıDfutbolumuzlaDtanıştırmakDolmalı,DfutbolumuzunDkalitesiDbilgiDileDkıyaslanarakDölçülebilmeli.

