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Radikal, 17 Kas›m 2007

Süper Zekâya ‘kök’lü ‹spat
AFP - NEW YORK - Frans›z matematik dehas› Alexis Lemaire, eﬂine az rastlan›r zihinsel çevikli¤ini yeni bir dünya rekoru k›rarak kan›tlad›.
Lemaire, bilgisayar›n rastgele seçti¤i 2.397.207.
667.966.701 (2 katrilyon 397 trilyon 207 milyar
667 milyon 966 bin 701) say›s›n›n 13’üncü kökünü 72,4 saniyede kâ¤›t kalem kullanmadan do¤ru olarak hesaplad›.
‘Yapay zekâ beynimde’
Paris yak›nlar›ndaki Reims’te yapay zekâ
üzerine doktora yapan 27 yaﬂ›ndaki Lemaire’in
buldu¤u 200 basamakl› say› bilgisayar ekran›nda tam 17 sat›r yer kaplad›. Do¤ru sonucu bir
dakikadan biraz uzun bir sürede söyleyiveren zihin jimnasti¤i uzman› Lemaire becerisini, “Bir
yapay zekâ sistemi kullan›yorum ama bilgisayarda de¤il kendi beynimde. Asl›nda bunu insanlar›n ço¤unun yapabilece¤ini düﬂünüyorum
ama benim buna ek olarak h›zl› bir zihnim var.
Beynim bazen gerçekten çok çok h›zl› çal›ﬂ›yor”
diye aç›kl›yor.
K›r›ﬂm›ﬂ yüzü, kal›n ve mat kaﬂlar›n›n üzerindeki gözlükleri ve sakal›yla genç matematik
dâhisi, düﬂünürken hayli yaﬂlanm›ﬂ görünüyor.
13’üncü kök problemiyle y›llard›r u¤raﬂan Lemaire, her y›l çözüm süresini biraz daha k›saltarak kendi rekorunu k›rmay› sürdürüyor.
MD. Bir defa matematik dâhisi filan de¤il,
olsa olsa muhasebe dâhisi olur, ki ondan da
kuﬂkuluyum. Bir bit yeni¤i var bu iﬂte. ♣

Milliyet, 19 Aral›k 2007

Lisede Skandal!
Gebze’de bir lisede okuyan bir grup ö¤renci,
gece s›n›flara girerek içki içti. Sarhoﬂ olan ö¤renciler okulun kap› ve pencerelerin[e,] s›n›flardaki
tahtalara küfürlü yaz›lar yazd›. Ö¤rencilerin bu
görüntülerinin bir internet paylaﬂ›m sitesinde
yer almas›n›n ard›ndan rezalet ortaya ç›kt›. ‹nternetteki görüntüler üzerine ilçe e¤itim müdürlü¤ü soruﬂturma baﬂlatt›.
MD. Anlad›¤›m kadar›yla müdürlüklerin baﬂl›ca amac› soruﬂturma açmakt›r, baﬂka da iﬂleri
güçleri yoktur, çünkü açmazlarsa kendileri hakk›nda soruﬂturma aç›l›r. Birilerinin bu zevata asli görevlerinin e¤itim oldu¤unu an›msatmal›.
Acaba bu çocuklar niye okullar›n› sevmiyorlar da kap›lara pencerelere küfürlü yaz›lar yaz›yorlar? Neyi kan›tlamaya çal›ﬂ›yorlar? Neden soyunmuﬂlar? Ya da baﬂka ne dertleri var? Bunlar›
soran soruﬂturan yok... Ak›llar› fikirleri ceza vermekte. As›l soruﬂturma aç›lmas› gereken bu zihniyettir.
Okul müdürüne, ö¤retmenine haber verip
“ilgilenin gençlerle, belli ki bir sorunlar› var” desen olmaz m›? ‹lla korku mu salmak gerekiyor
gencecik yüreklerde? Üstelik dünyan›n sonu mu
bu yapt›klar›?
Ooof of! Anlaﬂ›lan biz güzel günleri göremeyece¤iz, belki bizden sonrakiler... ♣

972’nin bir sonbahar gününde, Jeffrey Hamilton Warwick Üniversitesi’nde olas›l›k kuram› üzerine
bir ders veriyordu. Yaz› gelme olas›l›¤›yla tura gelme olas›l›¤›n›n eﬂit oldu¤unu, her ikisinin de %50
oldu¤unu söyleyip, cebinden ç›kard›¤› madeni paray› havaya att›. Hamilton ve ö¤rencileri havaya
f›rlat›lan paray› yere düﬂene kadar merakla izlediler. Para yerde bir iki s›çray›p biraz yuvarland›ktan sonra kendi etraf›nda f›r döndü ve sonunda dikine durdu! ‹lk ﬂaﬂk›nl›k geçti¤inde s›n›fta müthiﬂ bir alk›ﬂ
koptu. 1948’de matematikçi Warren Weaver, The Scientific Monthly dergisinde madeni bir paran›n dikine durma olas›l›¤›n›n yaklaﬂ›k milyarda bir oldu¤unu matematiksel olarak kestirmiﬂtir.
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Hürriyet, 12 Aral›k 2007

Star, 17 Aral›k 2007

TÜB‹TAK Daha Çok
Süper Beyin ‹çin Atakta

Hesaplad›m Sald›r› Yok!
‹RAN Cumhurbaﬂkan› Mahmud Ahmedinejad, ABD’nin ülkesine sald›rmayaca¤› yönünde matematiksel kan›tlar›n›n oldu¤unu ve bir
mühendis gibi hesaplamalar yapt›¤›n› söyledi.
Ahmedinejad, ‘Ben bir mühendisim ve konuyu
matematiksel olarak inceliyorum. Hesaplama ve
tablolamada ustay›m. Farkl› hipotezler yaz›yorum. Baz›lar›n› reddediyorum ve yeniden düﬂünüyorum. Vard›¤›m sonuca göre
ABD, bize sald›rmaya cüret edemez. Temel ald›¤›m ikiz kan›tlar›m var’ diye konuﬂtu. Uluslararas› Atom Enerjisi
Kurumu (UAEK)
gözetiminde hareket etmek istediklerini vurgulayan Ahmedinejad, ‹ran’›n nükleer
bilgisini birli¤e bütün üye ülkelerle, dünyada ülkelerin bar›ﬂ› ve refah› yönünde paylaﬂmaya haz›r oldu¤unu bildirdi.
MD. Ahmedinejad’›n matemati¤i ve muhakemesi güçlü olabilir de, ama acaba Bush’unki
de güçlü mü?
Hani adam kendini tavuk san›yormuﬂ da
hastaneye yat›p iyileﬂmiﬂ. Bir gün yolda bir horoz gördü¤ünde korkup kaçmaya baﬂlam›ﬂ.
 Yahu, demiﬂ yetiﬂen arkadaﬂ›, hani sen iyileﬂmiﬂtin, art›k tavuk olmad›¤›n› biliyordun?
 Ben tavuk olmad›¤›m› biliyorum da, demiﬂ
bizimkisi, ama bakal›m horoz biliyor mu? ♣

TÜB‹TAK, uluslararas› bilim olimpiyatlar›na
daha fazla say›da Türk gencinin kat›labilmesi için
kollar› s›vad›. ‹lk etapta gençleri olimpiyatlara haz›rlayacak hocalar›n say›s› art›r›lacak.
Genç beyinleri uluslararas› olimpiyatlara haz›rlayacak ö¤retim üyelerinin say›s›n› artt›rmaya karar veren TÜB‹TAK, ﬂu anda tek olan olimpiyatlara haz›rl›k kamp›n›n say›s›n›, Türkiye’nin her bölgesindeki yetenekli ö¤rencilerin kat›l›m›n› sa¤lamak
amac›yla art›rmay› planl›yor.
TÜB‹TAK Bilim ‹nsan› Destekleme Dairesi (B‹DEB) Baﬂkan› Prof. Dr. Cemil Çelik, Türkiye’nin
toplam 8 uluslararas› olimpiyata kat›ld›¤›n› anlatarak, “Türkiye’nin 1993 y›l›ndan beri kat›ld›¤› uluslararas› bilim olimpiyatlar›nda Türk ö¤renciler, toplam 25 alt›n, 92 gümüﬂ, 161 bronz ve 39 mansiyon
kazanarak baﬂar›lar›n› kan›tlad›lar ve Türkiye’nin
gurur kayna¤› oldular” dedi.
Ulusal düzeyde gerçekleﬂtirilen bilim olimpiyatlar›na kat›lan ve derece alan ö¤renciler aras›ndan
Türkiye’yi uluslararas› yar›ﬂmalarda temsil edecek
tak›mlar oluﬂturuldu¤unu ifade eden Çelik, bu y›lki
uluslararas› olimpiyatlara haz›rlanacak ö¤renciler
için düzenlenen bir haftal›k yaz okuluna 144 ö¤rencinin kat›ld›¤›n› söyledi.
TÜB‹TAK B‹DEB Baﬂkan› Prof. Dr. Çelik, bilim
olimpiyatlar›na haz›rlanan ö¤rencilerin say›s›n›n art›r›lmas›n›n TÜB‹TAK’›n öncelikleri aras›nda bulundu¤una iﬂaret ederek, ﬂöyle devam etti:
“Bu olimpiyatlara Türkiye’deki okullardan
500-600 okulun kat›l›m›n› yeterli görmüyoruz.
Olimpiyat tak›mlar›na daha çok kat›l›m›n olmas›
için öncelikle ö¤rencilerimizi haz›rlayacak ö¤retim
üyelerimizin say›s›n›n art›r›lmas› gerekiyor. Onun
için biz önümüzdeki y›ldan itibaren ö¤retim üyelerine yönelik bir duyuruya ç›kaca¤›z. Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve bilgisayar dal›ndaki tecrübeli ö¤retim üyelerinin bu kamplarda görev almalar› için gereken altyap›lar› haz›rlayaca¤›z. Bunun
için gereken tüm maddi imkânlar› da sa¤layaca¤›z.
Bizim ﬂimdiki olimpiyat kamp›m›zda 150 ö¤renci
e¤itim al›yor. Yeni baﬂlataca¤›m›z proje ile ileride
bu say›n›n 5 kat›na ç›kar›lmas›n› amaçl›yoruz.”
MD. Bu iﬂ bitsin, s›ra Türkiye’nin e¤itmen
say›s›n› ve kalitesini art›rmaya da gelecek. ♣

Kitap m›? Al Sana kitap!
Ünlü ‹ngiliz mant›kç›s› ve matematikçisi Lewis Carroll’›n Alice Harikalar Ülkesinde adl›
eserini okuyan Kraliçe Victoria, kitab› o kadar
be¤enmiﬂ ki, yazara bir mektup yazarak “majestelerinin” ayn› kalemden ç›km›ﬂ baﬂka eserlerini
de okumak istedi¤ini söylemiﬂ. Gerçekten de
çok geçmeden kraliçeye yazar›n bir baﬂka kitab›
gitmiﬂ: Düzlemde Cebirsel Geometri!
Ne yaz›k ki bu güzelim anekdot Lewis Carroll’un kendisi taraf›ndan yalanlanm›ﬂt›r. ♣
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Nuran Çakmakç›, Hürriyet, 10 Aral›k 2007

Dünya, 09 Aral›k 2007

PISA Raporunda Yine S›n›fta Kald›k

Türkiye, Bilimsel Yay›nlarda
23’üncü S›rada

Ekonomik Kalk›nma ve ‹ﬂbirli¤i Örgütü OECD
taraf›ndan yap›lan ve sonuçlar› her zaman ses getiren
PISA Araﬂt›rmas› sessiz sedas›z yay›mland›.
E¤itim yöneticilerimiz buna sessiz kald›. Milli
E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik veya di¤er yetkililerden birinin bu konuda aç›klama yapmas› bekleniyordu, ama ses ç›kmad›. Çünkü, Türk ö¤rencilerin
puanlar› bir önceki araﬂt›rmaya göre 10 puan birden düﬂtü.
57 ülkede 15 yaﬂ grubunda yirmi milyon ö¤renciyi temsil eden 400 bin ö¤renci üzerinde yap›lan araﬂt›rman›n sonucunu yans›tan PISA 2006,
ö¤rencilerin fen bilimleri alanlar›ndaki bilgi ve becerilerinin ölçümü üzerinde yo¤unlaﬂ›yor. Rapor,
araﬂt›rman›n ana gövdesini oluﬂturan fen bilimlerinin yan›nda metin anlama ve matematik de¤erlendirmelerini de kaps›yor. Türkiye her iki alanda da
OECD ortalamas›n›n alt›nda bulunuyor. Bu y›lki
sonuçlara göre Türkiye 424 ortalamayla H›rvatistan (493), S›rbistan (436), Bulgaristan (434) ve
Uruguay (428) gibi ülkelerin gerisinde kald›.
PISA’n›n metin anlama de¤erlendirmesinde
Türkiye 447 ortalamas›yla ‹spanya (461) ve Yunanistan’›n (460) ard›ndan 37’nci oldu. Matematikte
424 ortalama ile S›rbistan (435) ve Uruguay’›n
(427) gerisinde 43’ncü s›rada yer ald›.
Ülkelerin e¤itim kalitelerini de¤erlendiren PISA,
üç y›lda bir yap›l›yor. Son olarak 2003 y›l›nda 40 ülke ile yap›lan araﬂt›rmaya bu y›l 57 ülke kat›ld›. Finlandiya, Güney Kore ve Kanada e¤itimde en baﬂar›l› üç ülke aras›nda yer ald›. Genel ortalamada ABD
29’ncu, Türkiye ise 44’üncü s›rada bulunuyor.
Okuma yetene¤i konusunda Güney Kore 565
puanla birinci, Finlandiya ikinci, 527 puanla da
Kanada üçüncü. (OECD taban olarak 500 puan›
al›yor.)
En fazla analitik zekâ gerektiren ders olarak
kabul gören matematikte Finlandiya 548, Güney
Kore 547 ve Hollanda da 531 puan ald›.
2003 y›l›ndaki PISA raporunda okul performans›yla bütün dünyan›n dikkatini çeken Finlandiya, 2006 araﬂt›rmas›nda da ilk s›rada yer ald›.
PISA 2006 fen bilimleri klasman›nda Finlandiya
563, Hong Kong 542, Kanada ise 534 puanla ilk
s›ralar› paylaﬂt›. Azerbaycan 382, Katar 349, K›rg›zistan 322 ortalama ile son üç s›rada yer ald›.

‹STANBUL - Yüksekö¤retim Kurulu (YÖK),
1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analiz raporu haz›rlatt›. Rapora göre, 1997-31 A¤ustos
2007 aras›nda ISI (Institute of Scientific Information) Temel Bilimsel Göstergeler verileri temel
al›narak, dünyadaki ülkelerin yay›nlar ve at›flara
göre s›ralamas›nda Türkiye 146 ülke aras›nda,
yay›nlarda 23’üncü, at›flarda 30’uncu s›rada bulunuyor. Türkiye gibi geliﬂmekte olan ülkelerde
yay›n ve at›f say›lar›ndaki art›ﬂ›n, bu ülkelerin bilimde yeni geliﬂmekte olduklar› için geliﬂmiﬂ ülkelere oranla daha h›zl› gerçekleﬂti¤i ifade edildi.
Türkiye, 1990-2002 y›llar› aras›nda kiﬂi baﬂ›na yüzde 57,4’lük yay›n say›s› art›ﬂ›yla OECD
ülkeleri aras›nda Güney Kore’den sonra ikinci
s›rada yer al›yor.
1997-2006 y›llar› aras›nda Türkiye’nin tüm
konu alanlar›ndaki yay›n art›ﬂ› yüzde 114. Yay›n say›lar›n›n az oldu¤u bilgisayar bilimleri,
sosyal bilimler, psikiyatri/psikoloji, immünoloji,
ekonomi ve iﬂletme, zirai bilimler ve mikrobiyoloji alanlar›nda yay›n say›lar›ndaki art›ﬂ oran›
ortalaman›n üstünde.
Raporda, Türkiye’nin baﬂta klinik t›p ve zirai bilimler olmak üzere, farmakoloji (‹laçlar›n
etkisini ve kullan›l›ﬂ›n› inceleyen bilim dal›) ve
toksikoloji (zehirle, onlar›n organizmaya olan
etkileriyle ve zehirlerin belirlenmesiyle u¤raﬂan
bilim dal›), mühendislik, botanik ve zooloji, çevre bilimleri ve ekoloji alanlar›nda yay›nlar aç›s›ndan uzmanlaﬂt›¤› belirtildi.
Fizik, kimya , matematik ve biyoloji gibi temel bilim dallar›nda uzmanlaﬂmad›¤› kaydedildi.
[...] Raporun sonuç bölümünde, Türkiye’nin at›f ve yay›n aç›s›ndan h›zl› bir say›sal büyüme döneminde oldu¤u, ancak bu geliﬂmenin
yay›nlar›ndaki kalite art›ﬂ›na ayn› oranda yans›mad›¤›n›n görüldü¤ü vurguland›.
MD. Bu da bir nevi bilimsel makale say›l›r! ♣
Metin anlama de¤erlendirmesinde Kore, Finlandiya ve Hong Kong ilk üçte yer ald›. Matematikte Tayvan, Finlandiya ve Hong Kong ilk üç s›rada. Matematik klasman›nda sondaki üç ülke ise
Tunus, Katar ve K›rg›zistan. [...] ♣
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