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Yeni TMD Baflkan› Betül Tanbay’la Bir Söylefli:

Matemati¤i Ö¤retemezseniz
Soru Sormay› da Bilmezler
Pervin Kaplan
Prof. Dr. Betül Tanbay Bo¤aziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ö¤retim
üyesi ve ünlü matematikçi Cahit Arf taraf›ndan 1948 y›l›nda kurulan Türk Matematik Derne¤i’nin 62
y›l sonra seçilen ilk kad›n baflkan›.
4 y›lda bir kez 40 yafl›n alt›ndaki matematikçilere “matemati¤in Nobel”i olarak nitelendirilen Fields madalyas›n› veren Uluslararas› Matematik Birli¤i’nin de 1960’ten beri üyesi olan Türk Matematik
Derne¤i, 2008’den bu yana da Avrupa Matematik Derne¤i’ne üye.
Yaklafl›k 800 üyesi olan Türk Matematik Derne¤i’nin Baflkan› Tanbay ile hem ilk ve ortaö¤retimde neden matemati¤in bir kabus gibi alg›land›¤›n›, s›navlarda neden bu bilim dal›nda ö¤rencilerin baflar›s›z olduklar›n› hem de matemati¤in yaflamdaki önemini konufltuk.
Bu alanda neden sorun yaflan›yor? Matematikle ilgili ön yarg›
yüzünden “nas›lsa yapamam”
diyerek mi sorulara dokunulmuyor, yoksa biz bu dersi ö¤retmekte baflar›s›z m› oluyoruz?
Matematik bir dildir. Bir dil
ö¤reniyorsunuz ve altyap›s›n›n
da iyi olmas› gerekiyor. Bir tarih dersinde 6’nc› s›n›fta iyi olmay›p, 7’nci s›n›fta yine de iyi
olabilirsiniz ama matematikte
araya bir boflluk girmiflse, devam› zor olur. Ne yaz›k ki matematikle iliflkinizi bozacak en az
bir hoca da okul hayat›m›z süresince ç›k›veriyor. Oysa matematik bir sanatt›r. ‹yi anlat›lsa
sanat ö¤renir gibi zevk al›rs›n›z.
Tekniklerini anlay›nca ne kadar
güzel kurulmufl oldu¤unu görürsünüz. Muhteflem estetik bir bina gibi. Sizden
evvel yaflam›fl tüm matematikçilerin ya temelinde,
ya birkaç kat›nda, ya da bir ufak odas›nda çal›flm›fl oldu¤u bir bina. Siz de bir köfleye bir vazo eklemeye çal›fl›rs›n›z. Bunu anlayan bir genç tutkunu olur matemati¤in.
‹lk ve orta ö¤retim ö¤retmenlerinin ifli kolay
de¤il. Müfredat var karfl›lar›nda, vakit yok. Birçok
defa yüzü tahtaya dönük, anlamay›nca çince gibi
gelen bir tak›m formülleri soldan sa¤a yazan bir

Bugüne kadar Türkiye'den
Fields Madalyas› alan hiç kimse
ç›kmad›. Neden?
Matematikte araflt›rma yapmak için fazla teknoloji gerekmiyor, laboratuvar da gerekmiyor, teorik olarak Fields Madalyas› her ülkeden ç›kabilir. Belki
soruyu “Türkiye’deki matematik araflt›rma ortam› Fields madalyas› alabilecek gençler üretmeye uygun mu?” fleklinde sormak daha iyi. Buna cevab›m hay›r olur. Matematik ço¤u üniversitemizde zaten bir servis dersi, matematikçinin ifli de ders
vermek olarak görülür. Doktoras›n› alm›fl bir gence ilk yapt›¤›m›z çok fazla ders ve ö¤renci
yüklemek olur. Devlet üniversitesinde ayr›ca bol miktarda bürokrasi de ekler, çoluk çocu¤u olursa geçinmek için
ek ifl yapmaya mecbur b›rak›r›z. Biraz çal›flkan ise
hemen idari görev vermeye bay›l›r›z. Gereken zaman ve huzuru genç bir akademisyen olarak oluflturmas› çok zordur.
MATEMAT‹K KABUS MU?
Hem üniversite hem de SBS’de ö¤rencilerin en
fazla yanl›fl yapt›klar› ve en az do¤ru ç›kard›klar›
iki alan var. Fen bilimleri ve matematik sorular›.
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öcü gibi alg›lan›rlar. Halbuki matematik ne soldan
sa¤a yaz›l›r, ne de soldan sa¤a okunur. Bazen yukar›dan afla¤›ya, bazen afla¤›dan yukar›ya, bazen
de sa¤dan sola!
1980 darbesinin k›sa vadeli zararlar›n› görmek
tabii daha kolay. Ama matemati¤e verdi¤i zarar› ve
bunun topluma verdi¤i uzun vadeli zarar› kim fark›nda? Kendi ufku aç›k, ufuk açabilen, soru soran,
sorgulayan ve soru sorulmas›n› isteyen ö¤retmenler yetifltirdik mi?
Bizde ciddi bir lise matematik ö¤retmeni sorunu var. E¤itim fakültelerinde hem yuva ö¤retmeni,
hem 12’nci s›n›f matematik ö¤retmeni darbenin
dayatt›¤› ortak ilkeler do¤rultusunda yetifltiriliyor.
Sistem iyi matematik ö¤retmeni yetifltirmiyor. ‹stisnalar kendi tutkular›, kendi çabalar› sayesinde iyi
ö¤retmen oluyorlar. Fen-edebiyat fakültelerinde
matematik bölümü bitirmifl gençlere ö¤retmen olma hakk› verilmiyor. Yetiflen ö¤retmen ö¤retti¤i
kadar›n› de¤il, ö¤retece¤inden de fazlas›n› bilmeli.

da tevazu duygusunu gelifltirir, ne kadar çok fleyi
bilmedi¤inizi sürekli hat›rlat›r. Matematik size
flüpheyi ö¤retir, kendi düflüncenizden bile devaml›
flüphe edersiniz. Hiçbir dogma size dayat›lamaz.
Dogmalar› yutmayan, soru soran, ezberden hofllanmayan gençler yetifltirmek istiyor muyuz sizce?
Cevap ancak evet ise yeniden tasarlamaya bafllayabiliriz matematik e¤imini!
KADIN MATEMAT‹KÇ‹DE AVRUPA'NIN
ÖNÜNDE
Türkiye'de kad›n matematikçilerin say›s› Avrupa ile k›yasland›¤›nda daha geri bir durumda oldu¤umuz söylenebilir mi?
Tersi bile söylenebilir. Kad›n-erkek eflitli¤i
kavramlar› öncesinde, Avrupa’da erkekler har›l
har›l matematik yap›yor. Osmanl› döneminde uleman›n matematikle aras› çok parlak de¤il. Matematik bir erkek kulübü olma zaman›n› kaç›r›yor.
Cumhuriyet sonras› ise, kad›nlar hukuk gibi baflka
alanlarda da oldu¤u gibi,matematikte de erkeklerle birlikte e¤itim almaya bafll›yor. Avrupa’da gelene¤in de¤iflmesi, kad›nlar›n matematik alan›nda
yer edinmesi zaman al›yor. Bizim matematik bölümlerimizde yüzde elliye varan kad›n matematikçi oranlar› Bat›l› meslektafllar›m›z› hala flafl›rt›r.
“K›zlar›n akl› matemati¤e ermez” fikri bat›da
daha içsellefltirilmifl. Bizde ise “K›zlar›n akl› hiçbir
fleye ermez”, bunu y›kmak daha kolay!

SORAN GENÇL‹K YET‹fiMEZ
E¤er matemati¤i ö¤retemezsek, matematik bilen bir gençlik yetifltiremezsek ne olur?
E¤er siz matematik bilen gençler yetifltiremezseniz ve matemati¤i ö¤retemezseniz analitik düflünme, sorgulama, elefltiri yapma kabiliyetine sahip
gençleri de yetifltiremezsiniz. Bunlar› bilmezlerse
sadece 5 seçenekten birinin do¤ru oldu¤una inanan
ve onlardan birini iflaretlemeye koflullanm›fl bir
gençlik yetifltirirsiniz. Matematik soru sormay› ve
do¤ru okumay› ö¤retir. Bir teoremi tahtaya yazd›¤›n›zda, sadece bu teorem “Ne diyor?” sorusunu
sormazs›n›z, “Ne demiyor?” sorusu birlikte gelir.
Sonra yavafl yavafl daha fazla ne diyebilirdi gibi sorular sorar, araflt›rmaya bafllars›n›z.
Matemati¤i özümsemifl bir insan genelleme yaparak konuflmaktan çekinir. Mesela tüm insanlar
hakk›nda yorum yapmas›n›n zor oldu¤unu bilir :
“Her insan ölümlüdür”gibi bir cümle d›fl›nda kalan genellemeleri pek yapmaz. Müslümanlar flöyledir, Frans›zlar böyledir diyemez. Matematik insan-

MATEMAT‹KTE B‹Z AVRUPA’YA G‹RD‹K!
2008'den bu yana Avrupa Matematikçiler Derne¤i'ne üyeyiz. Türkiye'nin Avrupa Birli¤i’ne üyeli¤i sadece siyasetçilere b›rak›lmayacak kadar önemli. Bilim insan›yla, sanatç›s›yla, sporcusuyla, sivil
toplum kurulufllar› ve üniversiteleriyle de Avrupa’da var olabilmek gerek. Size son olarak iki websitesi önereyim: Biri buluflma sebebimiz olan Türk
Matematik Derne¤ininki: http://www.tmd. org.tr/
Di¤eri de Avrupa matematik web sitesi, 11 bayraktan biri Türkiye'nin bayra¤› ve dillerden biri de
Türkçe: http://www.mathematics-in-europe.eu/ ♣

Matematikçiler veritaban›, interaktif matematik terimleri sözlü¤ü, kaybetti¤imiz matematikçiler,
matematik yay›nlar› ve çok daha fazlas› için

www.tmd.org.tr
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