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lundu¤unu söylerken, Einstein’in düﬂüncesi biliniyor: “Matematik insan beyninin buluﬂudur, insan›n kendi keﬂfetti¤i bir alettir”...
Herneyse... ‹nsanl›¤›n matematik diye bir sorunu
var ortada, bu sorunun bizim ülkemizdeki a¤›rl›¤› o
kadar fazla ki, Türkiye’yi diplere çekip duruyor...
Acaba öncelikle neyle u¤raﬂmak gerek: Ülkemizde e¤itim-ö¤renimin toplam kalitesindeki son
derece düﬂük düzeyle mi, yoksa matematik ve fen
felaketinin hasarlar›n› azaltmak için acil olarak yap›lmas› gerekenlerle mi? [...]

Matematik ve Çuvallayan E¤itim
Orhan Bursal›
Cumhuriyet Bilim Teknik 15.01.2005
Avrupa’da e¤itim ö¤renim kalitesini ölçen
OECD-PISA araﬂt›rmalar›n›n aç›klanan yeni sonuçlar›, “Avrupal›” Türkiye’de e¤itimin gerçekten
de sefilleri oynad›¤›n› gösteriyordu. [...] ÖSS’de s›nava giren ö¤rencilerin yüzde 70’i tek bir fen sorusuna yan›t verememekte... OECD’nin geniﬂletilmiﬂ
ülkeler araﬂt›rmas›nda da Ankara’daki Milli E¤itim Bakanl›¤›, baﬂar› listesinin sonlar›nda sürünmektedir... Zaten Bakanl›k da s›k s›k e¤itim kalitesinin kötülü¤ünü bizzat vurgulam›yor mu?
PISA sonuçlar› bizde üstünkörü ve medyan›n oldukça ilgi alan› d›ﬂ›nda, düﬂük ölçekte yank› bulurken, Avrupa ülkeleri bas›n yay›n organlar› konuyu
kendi ülkeleri aç›s›ndan derinlemesine ele almaktad›r. Örne¤in Almanya’da konu “PISA ﬁoku” baﬂl›¤›
alt›nda de¤erlendirildi ve Alman ö¤rencilerin “orta
halli” baﬂar›s› karﬂ›s›nda e¤itim ö¤renim sistemi masaya yat›r›ld› (40 ülke aras›nda matematikte 19.; birinciler: Hongkong, Finlandiya ve Güney Kore)...
[...] PISA araﬂt›rmalar›nda ö¤rencilere “formülle çözülecek” problemler sorulmad›. Ö¤renciler, matemati¤in dünyadaki rolü ve günlük yaﬂam›n sorunlar›na nas›l uygulanabilirli¤i konusunda
soruﬂturuldu. Günlük yaﬂamla matemati¤in dilini
ba¤daﬂt›rabiliyorlar m›yd›, veya günlük yaﬂam›n
sorunlar›n› matematikçe ifade edebiliyorlar m›yd›?
[...] Almanya’da ö¤rencilerin yüzde 5’inin tam
bir “say› körü” oldu¤u saptamas› var. Bizde bu
oran›n çok daha yüksek oldu¤u söylenebilir. Alman politikac› ve entelektüeller aras›nda “matematikten hiç anlamad›¤› ve okulda hep kötü not
ald›¤›” rahatça söylenir ve konuﬂulurken, örne¤in
Fransa’da matematikten “anlamad›¤›n›” söylemek
hiç de gurur vesilesi kabul edilmiyor. Biz, daha çok
Almanya’ya benzemiyor muyuz?
[...] Uzmanlar diyor ki, iyi bir matematik dersi
yöntemi geliﬂtirmenin yolu, matemati¤in do¤as›n›
ayd›nlatmaktan geçiyor! Ancak matematikçilerin
bile bu konuda kafalar› ne kadar aç›k, do¤rusu tart›ﬂma konusu... Kimisi, matemati¤in do¤ada bu-

Tsunamiyle Dalga Geçilmez!
28 Aral›k 2004 Radikal’in baﬂsayfas›ndan:
* Eski TÜB‹TAK Marmara Araﬂt›rmalar›
Merkezi Baﬂkan› Prof. Dr. Naci Görür: Marmara’da tsunami meydana gelmesi, ‘Ç›narc›k Çukurlu¤u’nun güneyindeki normal faylar hareketlenir ve depreme neden olursa mümkün. Hesaplamalarda tsunami büyüklü¤ünün üç ile beﬂ
metre aras›nda olaca¤› tahmin ediliyor.
* ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyesi Yrd.
Doç. O¤uz Gündo¤du: Marmara’da, Hint Okyanusu ve Pasifik’tekine benzer tsunami olmaz. Hint
Okyanusu’ndaki deprem, faylar›n düﬂey hareketiyle oldu. Bizim benzer faylar›m›z yok. Dalgalar›n
boyutlar›n› kestirmek imkâns›z. K›y›lardaki villalara, doldurma alanlara zarar verebilir. Dalgalar›n
k›y›ya ulaﬂmas› dört-beﬂ dakikay› bulur.
* Türkiye Jeofizik Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr.
Ahmet Ercan: Marmara Denizi’nde, 4 bin y›ll›k
tarihte görülen depremlerdeki tsunami yüksekli¤i, en çok iki-iki buçuk metre. Tsunaminin k›y›ya ulaﬂmas›, depremin 20 ile 60 saniye kadar
sonras›nda olur.
MD. Uzmanlar›m›z iﬂin esas›nda anlaﬂ›yorlar: Tsunaminin k›y›ya vuruﬂ süresiyle yüksekli¤i birer gerçel say›; sadece hangi gerçel say› oldu¤u konusunda dalaﬂ›yorlar. Google’dan “tsunami mathematics” diye aray›nca neler neler ç›k›yor... ♣
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Buna göre, Erzurum’un H›n›s, Afyon’un Çay,
Bilecik’in Gölpazar› ve Van’›n Erciﬂ ilçelerindeki
Anadolu liselerine ‘birinci’ olarak giren ö¤rencilerin dördü de LGS’de matematik sorular›ndan bir
net bile ç›karamad›.

Matematikteki Düﬂüﬂ
Düﬂündürücü
Test türleri aras›nda en dikkat çeken düﬂüﬂ
ise matematik testinde görüldü. Di¤er test türlerinde 1 veya 1,5’lük net ortalamas› düﬂüﬂü yaﬂan›rken, zaten di¤er testlere göre düﬂük ortalamas› olan matematik testindeki düﬂüﬂ 2 net düzeyinde oldu.
2004-OKÖSYS’de adaylar›n matematik testinde yakalad›klar› net ortalamas› 1,1 olarak
gerçekleﬂirken, bu rakam geçen y›l ve 2002 y›l›ndaki s›navda 3,1, 2001’deki s›navda 4,7,
2000’deki s›navda da 4,4 olarak gerçekleﬂmiﬂti.
Son alt› y›l içinde matematik testindeki en yüksek net ortalamas›n›n yakaland›¤› y›l ise 1999
olurken, bu y›l adaylar 6 net ortalamas›na ulaﬂm›ﬂt›. OKÖSYS’de son alt› y›l içinde oluﬂan net
ortalamalar› testlere göre ﬂöyle gerçekleﬂti:
Y›l
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Türkçe
13,2
12,5
10,8
10,3
10,4
9,9
7,5

Mat.
5,5
6
4,4
4,7
3,1
3,1
1,1

Fen
3,4
6,6
5,4
6
3,9
3,6
4,7

‘Dayak’ ilçeyi kar›ﬂt›rd›
Radikal, 18 Aral›k 2004
Behçet Dalmaz (Arﬂivi) - Hakkâri
‹ddiaya göre, Çukurca ‹lçesi Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu 6/A s›n›f› ö¤rencisi 13 yaﬂ›ndaki R.A., matematik dersinde aﬂ›r› gürültü yapt›¤› gerekçesiyle, ö¤retmeni Emre Çall› taraf›ndan
dersten ç›kar›ld› ve okul müdürü Burhan Kürün’e ﬂikâyet edildi. Bunun üzerine Kürün odas›na ça¤›rd›¤› R.A.’y› sopayla dövdü. Vücuduna
ald›¤› sopa darbeleriyle yaralanan R.A.’n›n götürüldü¤ü Hakkâri Devlet Hastanesi'nde sol kolunun çatlad›¤› belirlendi. Bunun üzerine ö¤rencinin yak›nlar› müdür Kürün hakk›nda suç duyurusunda bulunaca¤›n› aç›klad›.
Müdürün ö¤renciyi dövdü¤ü iddialar› nedeniyle dün iki taraf›n yak›nlar› aras›nda kavga ç›kt›. Yine iddialara göre, müdür Kürün’ün yak›nlar›
ö¤rencinin ailesini ﬂikayetinden vazgeçirmek için
evlerine gitti. Ancak iki taraf aras›nda burada da
önce tart›ﬂma, ard›ndan da kavga yaﬂand›. Kavgada ö¤rencinin day›s› Faris Çetinkaya baﬂ›na ald›¤›
sopa darbesiyle yaraland›. Kavga daha da büyümeden çevrede bulunanlar taraf›ndan önlendi.
Müdür Burhan Kürün ise hakk›ndaki tüm iddialar› yalanlad›. Kürün, ﬂöyle konuﬂtu: “30 y›ldan beri ö¤retmenim, bugüne kadar hiçbir ö¤rencinin k›l›na bile dokunmad›m. Ö¤rencinin ö¤retmeni tehdit etmesi üzerine odama ça¤›rd›m. Niye
böyle bir ﬂey yapt›¤›n› sorunca beni de tehdit etti.
Ancak hiç vurmad›m ve odadan ç›kard›m. Bugün
de ö¤rencinin yak›nlar› yolumu kesince benim
akrabalar›mla onlar aras›nda kavga ç›kt›.”
Çukurca Kaymakam› Ünal Coﬂkun, Kürün
hakk›nda soruﬂturma baﬂlatt›¤›n› aç›klad›. Kürün'ün böyle bir ﬂey yapt›¤›na inanmad›¤›n› belirten Coﬂkun, “Çok iyi bir müdür, ö¤renci numara yapm›ﬂ olabilir. Soruﬂturma sonunda gerçek ortaya ç›kacakt›r. 30 y›ld›r bu müdür hakk›nda hiçbir ﬂikâyet gelmedi. Çevresinde ve ö¤rencilerince çok sevilen bir müdürdür” dedi.
MD. Kaymakam›n demecine bak›l›rsa ö¤renci kendi kendini dövmüﬂ olmal›! ♣

Bilim
7,9
9,6
9,5
9,5
7,7
8,2
7,6

Matematiksiz bir kuﬂak yetiﬂiyor...
Milliyet, 29 Temmuz 2004
ANKA. Sonuçlar›yla Türkiye’deki e¤itim sisteminin çöküﬂüne iﬂaret eden Ortaö¤retim Kurumlar› Ö¤renci Seçme ve Yerleﬂtirme S›nav› (OKÖSYS)
ayn› zamanda yeni kuﬂa¤›n “matematiksiz” yetiﬂtirildi¤ini de gösterdi. [...]

Matematiksiz E¤itim
Radikal, 23 Aral›k 2004
‹STANBUL/ANKARA - 2004 y›l› Liselere Giriﬂ S›nav›’yla ilgili ‘skandallar’ bitmek bilmiyor. 64
bin 598 ö¤rencinin ‘s›f›r’ puan almas›yla Türk e¤itim tarihine geçen bu s›nav sonucunda, matematikten ‘bir tek net bile yapamayan’ ö¤rencilerin, Anadolu liselerine ‘1.’ olarak girebildi¤i belirlendi.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 2004 y›l› LGS sonuçlar›na iliﬂkin istatistik çal›ﬂmas›, ‘seçkin’ say›lan bu
liselere girmenin asl›nda san›ld›¤› kadar zor olmad›¤›n› gösterdi. S›navda [...] toplam 100 soru soruldu.
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Duyduk Duymad›k Demeyin!
Bu bölümde yer almas›n› istedi¤iniz her türlü duyuruyu bize yollayabilirsiniz. “Küçük ilanlar”
s›n›f›na giren ve kâr amac› taﬂ›yan duyurulardan ücret talep edilebilir. Dergide yay›mlanmas›
editörlerce do¤ru bulunmayan duyurular gerekçe gösterilmeden reddedilebilir.
♣ 4. Ulusal ‹statistik Kongresi 8-12 May›s
aras›nda Belek Antalya’da yap›lacakt›r. ‹statistik
Mezunlar› ve Türk ‹statistik Derne¤i taraf›ndan
düzenlenen uluslararas› kat›l›ml› kongre bildiri
oturumlar›, poster sergileri, kurs programlar›, çal›ﬂma gruplar› ve panellerden oluﬂmaktad›r.
www.selcuk.edu.tr/duyuru/ist.htm

2005 Ulusal Matematik Sempozyumu
1987’den bu yana, Türk Matematik Derne¤i taraf›ndan, çeﬂitli üniversitelerin veya özel ö¤retim
kurumlar›n›n katk›lar›yla, matematikçileri bir araya getirmeyi, bilimsel araﬂt›rma sonuçlar›n›
sunma ve tart›ﬂmaya açmay›, ayn› konuda çal›ﬂan
bilim insanlar› aras›nda fikir al›ﬂveriﬂini sa¤lamay› ve özellikle genç matematikçilerin deneyimli
meslektaﬂlar›yla tan›ﬂmalar›n› ve onlar›n engin birikimlerinden yararlanmalar›n› amaçlayan Ulusal
Matematik Sempozyumlar› düzenlenmektedir.
Ça¤r›l› konuﬂmac›lar›n sunumlar› ve dizi konuﬂmalar›n yan› s›ra, doktora çal›ﬂmalar›n› yeni
bitirmiﬂ ya da k›sa süre içinde bitirecek olan genç
matematikçilerin tez çal›ﬂmalar›n›, konunun tarihsel geliﬂimini, üzerinde çal›ﬂt›klar› problemin
önemini ve kendi getirdikleri yenilikleri de aç›klayacak ﬂekilde sunduklar› “Genç Araﬂt›rmac›lar”
oturumlar›n›n büyük ilgiyle karﬂ›land›¤› bu Ulusal Sempozyumlar›n onsekizincisi, 5-8 Eylül 2005
tarihleri aras›nda ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü’nce düzenlenecektir.
Kat›l›mc›lar› üniversitemizin Ataköy Yerleﬂkesi’nde a¤›rlamaktan büyük mutluluk duyaca¤›m›z bu sempozyumla ilgili ayr›nt›l› bilgiyi fenedebiyat.iku.edu.tr/matsemp2005 adresli web
sayfam›zda bulabilirsiniz.
‹stanbul’un do¤al güzellikleriyle sempozyumun
bilimsel güzelliklerini birlikte yaﬂamak umuduyla.

♣ Gökova Topoloji-Geometri Konferans›’n›n
7’ncisi 30 May›s - 5 Haziran aras›nda Gökova’da
yap›l›yor. Ayr›nt›l› bilgi www.math.metu.edu.tr/
~gokova/index.html adresinde.
♣ 13-25 Haziran’da Galatasaray Üniversitesi’nde “Arithmetic and Geometry around hypergeometric functions” adl› bir toplant› düzenleniyor.
‹lgilenenler Galatasaray Üniversitesi’nden Dr. M.
Uluda¤ (muludag@gsu.edu.tr) ile temas kursunlar.
Matematiksel soru ve tart›ﬂmalar için bir mesaj
grubu oluﬂturduk. Üye olmak için http://matematikdunyasi.org/mailman/listinfo/md-sorular.
♣ Antalya Cebir Günleri’nin 7’ncisi bu y›l 1822 May›s aras›nda yap›lacakt›r. Kat›lmak için
sertoz@bilkent.edu.tr adresine 8 Nisan’a kadar
baﬂvurun. ﬁimdilik öngörülen konuﬂmac›lar: Vesselin Drensky (Bulgaristan), Matthew Kerr (Almanya), Alexander Klyachko (Türkiye), James
Lewis (Kanada), Jacob Murre (Hollanda), Keith
Nicholson (Kanada), Piotr Pragacz (Polonya),
Claudio Procesi (‹talya); Anthony Scholl (‹ngiltere), Patrick F. Smith (‹skoçya), Vasudevan Srinivas (Hindistan), Simon Thomas (ABD), William
Wickless (ABD), Robert Wisbauer (Almanya).

Prof. Dr. Hülya ﬁENKON
Sempozyum Düzenleme Kurulu Baﬂkan›

Cahit Arf ve Gündüz ‹keda Burslar› Hesaplar›
ürk Matematik Derne¤i, de¤erli hocalar›m›z Cahit Arf ve Gündüz ‹keda ad›na birer burs ihdas etmiﬂtir. Burslar, Türkiye’de matematik bölümlerinde okuyan ya da o y›l okuyacak ö¤rencilere, baﬂar›l› bulunduklar› taktirde, ö¤renimleri boyunca verilecektir. Ayr›ca, verilen burs say›s›n› art›rmak
amac›yla TMD özel bir “havuz” hesab› açm›ﬂt›r. Havuzda biriken ve MD’nin her say›s›nda yay›mlanacak olan tutara göre yeni burslar verilecektir. 25 okurumuzun ayl›k 10 liral›k ba¤›ﬂ›yla genç bir matematikçi desteklenebilir. Hesap numaram›z: ‹ﬂ Bankas›, Galata ﬁubesi, No. 1021-1028574. Bugüne dek
üç matematikçimizin ba¤›ﬂ›yla havuzda 1010 YTL birikmiﬂtir.
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