Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Ahmet Do¤an
ahmetdogan51@hotmail.com

Do¤ru Matematik E¤itimi
ost sohbetlerinde matematikle ilgili konuﬂmalar genellikle okul y›llar›n›n an›lar›na
dayan›r. “Matematikten not almak çok
zordu...” “Bir matematik ö¤retmenimiz vard›. Ondan çok korkard›k...” “Matematik yüzünden üniversitede x bölümünü seçtim...” “Lise 1’de bir matematikçi geldi, onun sayesinde matemati¤i
sevdim...” gibi. Bu konuﬂmalar›n hemen hemen
tümünde (matemati¤i sevsin ya da sevmesin), matematikle matematik hocas› aras›nda bir ba¤ kurulur. Gerçekten de, çok ender istisnalar d›ﬂ›nda, kiﬂinin matemati¤i sevmesi ve anlamas› okul
y›llar›nda do¤ru matematikle karﬂ›laﬂmas›na ba¤l›d›r. Bu da matemati¤i ö¤retenlerin matemati¤e
yaklaﬂ›m›yla ilgilidir elbette.

D

Ö¤renme ve Merak. Daha konuﬂmay› tam beceremeyen çocuk en çok “bu ne?” (mu ne) sorusunu sorar. Hele baz› çocuklar bu tür sorular›nda insana yeter dedirtecek kadar ileri giderler. Yine ilkokul
ça¤›ndaki çocuklar›n neredeyse tümü ansiklopedi kar›ﬂt›rmaktan, belgeselleri izlemekten hoﬂlan›r. Çocuklu¤unda da¤-ﬂehir-isim bulmaca veya dama, satranç gibi oyunlar› oynamam›ﬂ hemen hemen yok
gibidir. Saymak, say›larla nesneler aras›ndaki iliﬂkiyi kurup toplama, ç›karma, çarpma yapmak çocuklar›n genellikle çok hoﬂland›klar› matematiksel
eylemlerdir. Tüm bunlar bilme-ö¤renme, k›saca merak duygusunun insan do¤as›nda oldu¤unu göstermektedir. Özel olarak da insan beyninin düﬂünmeye, düﬂünce üretmeye yatk›nl›¤›n› gösterir. Çocuk
matemati¤i sever, matematik onun için oyundur.
E¤itim sürecinde bir oyun olarak baﬂlayan bu eylem
giderek sorgulama, neden-sonuç iliﬂkilerini ortaya
koyabilme, çözüm üretme, soyut düﬂünebilme ve
bunun tad›na varabilmeye dönüﬂtürülmelidir.

Somut-Soyut ‹liﬂkisi. Y›llar önce bir dostum, ilkokul ö¤rencisi o¤lu Serkan’›n (ﬂimdi üniversite
mezunu) matematikten sorun yaﬂad›¤›n›, ayr›ca
özel ders ald›rd›¤› halde sorunu çözemedi¤ini söyleyip yard›m istedi. Gelmelerini söyledim. Baba
o¤ul geldiler. Serkan okulda izledikleri kitaplar›,
dergileri ve ayr›ca özel ders ö¤retmeninin ald›rd›¤›
test kitab›n› getirmiﬂti. Konu olarak uzunluk ölçülerini iﬂliyorlard›. Kitaplar›na ve defterine bakt›¤›mda birçok soruyu do¤ru çözdü¤ünü gördüm.
Metrenin askatlar› ve üskatlar›yla ilgili sorular sordum. Bir metre kaç santimetre, 3 dekametre kaç desimetre gibi... Ald›¤›m yan›tlar do¤ruydu. Daha
sonra, bir araç 70 km h›zla 5 saat yol al›yor, kaç km
yol al›r gibi (belki biraz daha karmaﬂ›k) bir soru sordu¤umda bocalad›. Bunun üzerine elimdeki kalemi
uzat›p, “Tahmin et bakal›m, bu kalemin boyu ne kadard›r?” diye sordum. Serkan az›c›k geriye çekildi,
tek gözünü kapat›p boynunu hafifçe e¤di, ölçtü,
biçti ve “2 metre” diye yan›t verdi. Defteri kitab› kapatt›k... Elimize metreyi ald›k, masan›n enini, boyunu, kalemin uzunlu¤unu, benim ve Serkan’›n boyunu ölçtük… Serkan’›n gözleri ›ﬂ›ldad›, coﬂtu. Bana
soru sor demeye baﬂlad›. Eve gidince de ölçülebilecek her ﬂeyi önce tahmin etmiﬂ sonra ölçmüﬂ. ‹ﬂi
oturduklar› alt› katl› apartman›n yüksekli¤ini ölçmeye kadar vard›rm›ﬂ.
Ö¤renmek ve anlamak baﬂar›y›, baﬂar› coﬂkuyu getirmiﬂti.
Kan›t ve Heyecan. Daha sonra yaﬂad›¤›m ﬂu
olay üretmenin ve baﬂar›n›n verdi¤i coﬂkuya örnektir. Benzerlik konusunu iﬂledi¤im bir s›n›fta konuyla ilgili yeterince uygulama yapt›ktan sonra, ö¤rencilerden birinci Öklid ba¤›nt›s›n› (dik üçgende
hipotenüse ait yüksekli¤in karesi, dik kenarlar›n hipotenüs üzerindeki izdüﬂümleri çarp›m›na eﬂittir)

* MEF Dersaneleri matematik ö¤retmeni.
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kan›tlamalar›n› istedim. Oldukça zay›f bir ö¤renci kan›tlad›ktan sonra veya kan›tlayabildi¤ini gördükten sonra yar› ﬂaka yar› ﬂaﬂk›n ama sevinçle,
“Ulan Öklid, sen bulmasayd›n bu benim teoremim
olacakt›” tepkisini verdi. Benzer örnekleri matematik ö¤retmenleri çok yaﬂam›ﬂt›r.
Bir teoremi kan›tlarken veya bir problemi çözerken, hatta bir problem üretirken duydu¤umuz
hazz› ö¤renciye yans›tmak ve onlara baﬂarabilecekleri duygusunu vermek zorunday›z. Sonuç bulmaktan çok, sonuca giderken kullan›lan yöntemlerin önemini vurgulayarak…
‹ﬂte tam da bu noktada biz ö¤retmenlerin kendimizi sorgulamam›z gerekti¤ini düﬂünüyorum.
E¤itim sürecinde acaba biz, ö¤retmek ad›na merak
duygusunu yok ediyor, ö¤renciyi edilgen duruma
getirip, beyinsel iﬂlevlerini en aza indirgiyor, soru
çözmeyi, teorem kan›tlamay› (s›navlarla) hesab› sorulacak eylemlere mi dönüﬂtürüyoruz?
Ve yine acaba, matematik ö¤retmeye çal›ﬂanlar›n temel görevi merak duygusunu k›ﬂk›rtmak,
yani k›ﬂk›rt›c›l›k m› olmal›d›r?
Matematiksel Model-Soyutlama ‹liﬂkisi. Üniversite s›navlar›na haz›rl›k s›n›f›nda ikinci dereceden polinom fonksiyonlar›n› anlataca¤›m... Ki bu
konu lise e¤itimi boyunca ele al›nm›ﬂt›r, dolay›s›yla ö¤rencilerin önceden bir bilgisi vard›r. Bir ö¤rencim, “Hocam bunlar› niçin ö¤reniyoruz? Hayatta ne iﬂimize yarayacak?” diye sordu. Arkas›ndan
bir di¤eri daha cüretkâr ve küçümser bir edayla,
“Hocam, fasulye al›rken fonksiyonu nas›l kullanaca¤›m?” diye tamamlad›. Do¤al olarak irkildim. S›n›f baﬂar›l› denebilecek fen s›n›f› ö¤rencilerinden
oluﬂuyordu ve üniversiteye girme aﬂamas›nda bu
soruyu soruyorlard›! Daha da çok irkildim. Toparlan›p uygun yan›t› verebilmek için kendi kendime,
“Niçin domatesi de¤il de fasulyeyi seçti?” sorusunu sordum (niçin fasulyeyi seçti¤ini hâlâ bilmiyorum) ve rahatlad›m. Yan›t›ma, “Bilseydim, k›lç›kl› fasulyeyle k›lç›ks›z fasulye nas›l ay›rt edilir onu
anlat›rd›m,” diye de baﬂlamad›m...
Soruyu, “Bu konuyu niçin ö¤reniyoruz, nerelerde kullanaca¤›z, neyle iliﬂkisi var?” biçiminde
yorumlay›p fonksiyonun manav taraf›ndan ad›
konulmadan kullan›ld›¤›n›, tüm ölçülerin (uzunluk,
a¤›rl›k, de¤er vs) kabaca birer fonksiyon olduklar›n› anlatt›ktan sonra ikinci dereceden polinomu
çocuklu¤unda herkesin oynad›¤› istop (topun ha-

vaya at›larak oynand›¤›) oyunuyla aﬂa¤›daki gibi
örnekledim.
h

0

t

2t

Bilinir ki, belli bir h›zla havaya at›lan top belirli bir yüksekli¤e ç›kt›ktan sonra düﬂmeye baﬂlar.
Bu yükseliﬂ geliﬂigüzel de¤ildir. Elbette, ne kadar
h›zl› at›l›rsa, top o kadar yükse¤e ç›kar ve o kadar
geç düﬂer. Topun varabilece¤i en büyük yükseklik
topu at›ﬂ h›z›m›za (daha do¤rusu topu at›ﬂ h›z›m›z›n dikey koordinat›na) göre de¤iﬂir. Hangi h›zla
ve hangi yöne do¤ru at›l›rsa at›ls›n, dimdik havaya at›lmad›¤› sürece, rüzgâr› ve sürtünmeyi yoksayarsak, top ad›na parabol e¤risi denen bir e¤ri
boyunca hareket eder. Dahas›, topun yüksekli¤i zaman›n bir fonksiyonu olarak çizildi¤inde gene bir
parabol e¤risi bulunur.
Topun en yüksek noktaya ç›k›ﬂ› için geçen süre t ise, yere düﬂene kadar geçen toplam süre 2t’dir.
Yani yükseliﬂ ve düﬂüﬂ süreleri eﬂittir.
Bu e¤ri matematiksel olarak (t zaman› ve y
yüksekli¤i göstermek üzere) y = at2 + bt + c denklemiyle gösterilir. Bu, ikinci dereceden bir polinom fonksiyonudur. (E¤er baﬂlang›çta topun yüksekli¤i 0’sa, c = 0 olmal›d›r.)
Topun havaya at›l›ﬂ›ndaki (dikey) h›z hiç azalmasayd›, top sürekli yükselecekti, ve elbette istop
diye bir oyun da olmayacakt›. Belki baﬂka bir
oyun olurdu...
Aﬂa¤›daki grafik dikey h›z›n zamana ba¤l›
olarak de¤iﬂimini göstermektedir. (Sürtünmeyi
yoksayarsak yatay h›z hep sabittir.) Bu de¤iﬂimin
matematiksel gösterimi parabol e¤risini gösteren
ƒ(t) = at2 + bt + t fonksiyonunun birinci türevi dedi¤imiz ƒ′(t) = 2at + b biçimindeki do¤rusal fonksiyondur. Buradaki b, topun baﬂlang›çtaki dikey h›z›d›r. Belli bir zaman sonra, diyelim t saniye sonra,
topun dikey h›z› s›f›r olur ve 2t saniye sonra dikey
h›z yine b olur; ancak h›z aksi istikamete do¤ru
b’dir, yani cebirsel de¤eri −b’dir. Sonuç: Top baﬂ-
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v = h›z

b
v(t) = ƒ′(t)
t

t = zaman

2t

lang›çtaki h›zla yere düﬂer... Bir baﬂka sonuç: En
yüksek noktada h›z 0 olmak zorunda oldu¤undan,
en yüksek noktaya ƒ′(t) = 0 eﬂitli¤ini sa¤layan t zaman›nda ulaﬂ›l›r, yani t = −b/2a zaman sonra. b’yi
biliyoruz, b, baﬂlang›çtaki dikey h›z. Biraz sonra
a’y› bulaca¤›z. Ama bir an için a’y› bildi¤imizi
varsayarsak, topun ç›kt›¤› en büyük yüksekli¤i de
buluruz: ƒ(−b/2a).
ﬁimdi a’y› bulal›m. Havaya at›lan her cisim
düﬂmek zorundad›r. Öyleyse her cismi yere çeken
bir kuvvet yani yerçekimi kuvveti vard›r... Bu kuvveti yerçekimi üretir.
ivme

t

–9,81

2t t = zaman

topun ivmesi = ƒ″(t) = –9,81

Matematiksel olarak ivme h›z›n h›z›d›r, yani
uzakl›¤›n zamana göre olan fonksiyonunun türevinin türevi. Örne¤imizdeki ivme, ƒ(t) = at2 + bt +
c fonksiyonunun ikinci türevidir, yani ƒ′′(t) = 2a
d›r. Bu fonksiyon görülece¤i üzere sabit fonksiyondur, zamana ba¤l› de¤ildir.
Yerçekimi ivmesinin yeryüzünde sabit ve yaklaﬂ›k 9.81 m/sn2 oldu¤u bilinir. (Yerden uzaklaﬂt›kça bu ivme azal›r ama istop oyununda top o kadar
yükselemeyece¤inden bu azalmay› yoksayabiliriz.
Yani yoksayabilece¤imiz mikroskopik bir miktarda topun ivmesi önce azal›r sonra artar.) Dolay›s›yla a aﬂa¤› yukar› 9,81/2 dir.

Bir oyundan yola ç›karak, matematiksel model oluﬂturup konuyu anlaml› hale getirmeye çal›ﬂt›m. Arkas›ndan da bu modelin do¤ay› ve do¤a
olaylar›n› anlamak çabas› içinde olan bir insan›n,
do¤a olaylar›n› yönlendirebilece¤ini söyleyerek
fonksiyonun (ve türevin) önemini anlatt›m.
O zaman akl›ma gelmedi, keﬂke havaya top de¤il de fasulye att›rsayd›m, daha komik olurdu.
Ö¤rencinin ilgisini art›rmak için bu tür örneklemeleri yapar›z. Eminim ki birçok ö¤retmen arkadaﬂ›m buna benzer (hatta daha da güzel) modellemelerle konular› anlatmaktad›r. ‹lkö¤retim
döneminde somut-soyut iliﬂkisi kadar lise matemati¤i anlat›l›rken matematiksel model-soyutlama iliﬂkisi önemlidir. Gerçekten gereklidir de. Ancak bu
noktada bir tehlike var: “Matematik ne iﬂime yarayacak?” sorusunun öncülü. “Matematik neye yarar?” sorusunun kendisi tehlikeli bir soru olabilir.
Matematik Neye Yarar? Matematik neye yarar
sorusu gerçekten ö¤renmek amaçl› bir soru olarak
soruldu¤unda bir sorun yok. Uygun biçimde aç›klar ve kiﬂinin merak›n› giderirsiniz. Ama bu soru bazen, “Bu kadar matemati¤e ne gerek var? Bizi neden bu kadar zorluyorsunuz, hesab› ö¤retin,
sonuçlar› ö¤retin yeter… Sizin hiç mi insaf›n›z yok!”
anlam›nda sorulur... Bunun alt›nda, yaﬂama, bilgiye, matemati¤e, do¤aya, insana ve her ﬂeye mutlak
yararc› anlay›ﬂla bakan bir bak›ﬂ yatar. Böyle düﬂünen biri için her ﬂey kolay elde edilmeli, kolayca tüketilmelidir. “Kafay› yormaya gerek yoktur...” Tam
bir tüketici tavr›...
Oysa sadece bir oyunun deﬂifre edilmesi bile
(baﬂka bir iﬂe yaramasa da) baﬂl› baﬂ›na bir serüvendir. Hatta as›l güzellik buradad›r. ‹ﬂte bu güzelli¤i yans›tmak zorunday›z.
Bir matematiksel kuram belki bir amaca hizmet etmek için bulunmuﬂtur, ama o kuram› bulan
matematikçi bir zaman sonra yapt›¤›n›n büyüsüne kap›l›p iﬂe yararl›l›¤› unutur, adeta bir sanatç›
duyarl›l›¤› ve ﬂevkiyle çal›ﬂ›r. Matematikçinin ana
dürtüsü iﬂe yararl›l›k de¤il güzelliktir. Salt iﬂe yarama kayg›s›yla ne matematik yap›l›r, ne herhangi bilimsel bir buluﬂ bulunur... Ancak teknolojiyi
(göreceli olarak) geliﬂtirebilirsiniz.
Matemati¤in ve bilimin geliﬂmesindeki itici
güç insan›n do¤as›nda vard›r. Yukar›da söyledi¤im
gibi bu merak duygusudur. Bu duygu körelirse
insan makineleﬂir. Yaz›k de¤il mi?.. ♥

106

