Matematik Kitaplar› Üzerine

eçen yaz [1992] Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› matematik kitaplar›n› ald›m. ‹lkokul 1’den lise 3’e dek tam onbir cilt...
Okul kitab› yazmak, hele ilkokul kitab› yazmak, öyle küçümsenecek bir ifl de¤ildir. Bilimsel araflt›rmadan çok daha fazla sorumluluk isteyen bir u¤raflt›r. Matemati¤in yan›s›ra didaktik ve e¤itbilim (pedagoji) de bilmek gerekir.
Konular›n nas›l ifllenip, hangi s›rayla sunulaca¤›, örneklerin, sorular›n, sözcüklerin seçimi, resimle yaz› aras›ndaki oran,
geçmiflte bizim ve baflka ülkelerin deneyimleri gibi önemli noktalar›n üstünde uzun uzun durulmas›, hatta herbirinin birer
araflt›rma konusu olmas› gerekir.
Örne¤in ilkokul birinci s›n›f ö¤rencilerine aritmeti¤i mi, geometriyi mi, yoksa küme kavram›n› m› ö¤retmeli ilk? Belki de
“alt›nda, üstünde, yan›nda, kenar›nda” gibi yedi yafl›ndaki bir
çocu¤a daha “do¤al” gelebilecek kavramlara öncelik tan›mal›.
Yoksa ne ö¤retildi¤inden çok, soru sorma al›flkanl›¤›n› afl›lamak
m› önemlidir? Bu ifle y›llar›n› verenlerin bile bu birincil sorular›n
yan›tlar›nda anlaflt›klar›n› sanm›yorum.
K›sacas›, bu ifl öylesine karmafl›k, öylesine zordur ki, kusursuz diyebilece¤imiz bir okul kitab› yazmak nerdeyse olanaks›z-
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d›r. Zorlu¤un bilincindeyim, ve amac›m kesinlikle sat›n ald›¤›m
kitaplar› elefltirmek de¤il. Haddime mi? Uzmanlar bile bu konuda anlaflamazken... Benimkisi salt merak...
Matematik e¤itiminin nas›l yap›lmas› konusunda tam bir
uzlaflma sa¤lamak güç olabilir. Gene de matematik e¤itiminde
uzman olsun olmas›n herkesin uzlaflt›¤› biriki nokta vard›r san›r›m. Örne¤in, matematik e¤itiminin amac›n› saptamak pek
zor olmasa gerek.
Nedir matematik e¤itiminin amac›, ya da amaçlar›? Matemati¤in güzelli¤ini, yal›nl›¤›n› ve gücünü göstermek, düflünmesini, yani ba¤›ms›z ve do¤ru düflünmesini ö¤retmek, düflünmeyi
bir al›flkanl›k haline getirmek. Unuttuklar›m, okurun eklemek
istedikleri olabilir. Pek önemli de¤il. Üç afla¤› befl yukar› hepimizin matematik e¤itiminin amac›nda birleflece¤imize eminim.
Matematik kitaplar›ndan rastgele birini açt›m. Gözlerime
inanamad›m: ‹lk sayfada çat›k kafll› bir mehmetçik, göklerde
dalgalanan bir bayrak ve ‹stiklal Marfl› var. Atatürk’ün bir
portresi ikinci, Gençli¤e Söylevi üçüncü sayfada... Söylev günümüzün Türkçesine çevrilmemifl... Muhafaza’l›, müdafaa’l›, flerait’li ve de cebir’li! Neden çocuklar›m›z›n anlayaca¤› dile çevirmemifller? Yoksa matematik kitab›na Atatürk’ün Gençli¤e
Söylevi’ni koyanlar›n amac› çocuklara Atatürk’ü anlatmak ve
sevdirmek de¤il mi? Belli ki de¤il... Bir baflka matematik kitab›na Türkiye haritas› koymufllar. Bir an kuflkuya düflüp yanl›fll›kla co¤rafya kitab› ald›¤›m› sand›m. Hay›r, yan›lmam›fl›m, kitab›n kapa¤›nda ‹lkokullar ‹çin MATEMAT‹K I yaz›yor. Her
kitab›n sonunda bir de Ö¤retmen Marfl› var. Ö¤renciler için
yaz›lm›fl bir kitapta... Buyrun ö¤retmen marfl›na! Bu kadarla da
yetinmemifller. ‹lkokul dörtlerin matematik kitab›n›n afla¤› yukar› tam ortas›na bir okuma parças› koymufllar: Atatürkçü Düflüncede Özellik Tafl›yan Önemli Yaklafl›mlar. Otuz sayfa ötede Tehdit bafll›kl› bir baflka okuma parças› var. Türkiye’nin jeopolitik önemi diyor ve tahmin etti¤iniz gibi düflmanlar›m›z-
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dan, yani Romanya, Bulgaristan ve Rusya’dan, sözediyor. Kitap 1991’de yaz›lm›fl.
Matemati¤in yukar›da s›ralad›¤›m›z amaçlar›yla yak›ndan
uzaktan hiçbir ilgisi olmayan bu resim ve yaz›lar› matematik
kitab›na koyanlar›n amac› ne olabilir? Acaba çocuklara Atatürk’ü ve yurdumuzu sevdirmek mi istiyorlar?
Akl› bafl›nda kime sorulursa sorulsun, bir matematik kitab›na Atatürk resminin konulmas›n› beyin y›kama olarak nitelendirir. Yoksa Atatürk’ü sevdirmek ve anlatmak için, Atatürk’ün de¤erini kavratmak için, beyin y›kamaya m› gerek var?
Hitler’i, Mussolini’yi, Pinochet’yi, Stalin’i sevdirmek için beyin
y›kamaya gerek duyulabilir, Atatürk’ü sevdirmek için de mi beyin y›kamal›?
Matematik düflünmeyi ö¤retir. Sloganlar›n, milliyetçili¤in,
‹stiklal Marfl›’n›n, bayra¤›n, askerin yeri de¤ildir bir matematik
kitab›. Hele beyin y›kaman›n hiç ama hiç yeri yoktur matematik kitaplar›nda. Bu kitaplarla matematik okuyan çocuk ne matemati¤i, ne de Atatürk’ü sevebilir. Amaç bu mu?
Matematik kitab›nda yeri olmayan bu resimleri, bu okuma
parçalar›n› koymak kimin kafas›ndan ç›km›flt›r, kimin akl›na
gelmifltir? Kimini tan›d›¤›m yazarlar›n, yani matematikçi arkadafllar›m›n, böyle bir saçmal›kta parmaklar› oldu¤unu sanm›yo-
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rum. Hiçbir matematikçi böyle bir yönteme baflvurmaz. Bu saçmal›k, e¤itim ve matematikle k›y›s›ndan köflesinden en küçük
bir ilgisi olmayan kiflilerin eseri olmal›.
Matematik kitab›na resim ve okuma parças› konulmaz m›?
Konulur. Örne¤in düflündüren e¤lenceli oyunlar, bilmeceler
konulabilir. Ünlü matematikçilerin resimleri, yaflamöyküleri,
oturduklar› evin, çal›flt›klar› masan›n, yazd›klar› kalemin foto¤raflar› konulabilir. Ünlü yap›tlardan al›nt›lar da yap›labilir.
Çok da iyi olur. Böylece ö¤renci hem zorland›¤› konular aras›nda rahat bir soluk al›r, hem de kuramlar›n› okudu¤u matematikçilerle içli d›fll› olur, onlara yabanc›l›k duymaz, bilimde
yenilik yapanlar›n kendisi gibi
insan olduklar›n› görür. E¤er
ö¤rencinin ülkesinden gurur
duymas› isteniyorsa hocam›z
Cahit Arf’tan sözedilsin. ‹lla
Atatürk’ten sözetmek gerekiyorsa, eski Türkçe Söylev’i de¤il,
Atatürk’ün yaflam›n›n son y›llar›nda öztürkçe bir geometri kitab› yazd›¤›n›, “üçgen, dikey,
aç›” gibi onlarca sözcü¤ü dilimize kazand›rd›¤›n› anlatan bir
okuma parças› konulsun.
Milli E¤itim Bakan›m›z iki ayd›r Say›n Nahit Mentefle’dir1.
Y›llar›n deneyimi olan bir bakan. Bu saçmal›klar›n matematik
kitaplar›ndan kald›r›lmas› gerekti¤ini düflündü¤ünden kuflkum
yok. Umar›m önümüzdeki y›llarda çocuklar›m›z ve gençlerimiz,
aptall›¤›n tüm ç›plakl›¤›yla gözler önüne serilmedi¤i matematik
kitaplar›ndan e¤itim görürler.
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Kitab›n ilk bas›m›ndan bugüne kadar sosyal demokrattan ortan›n sa¤›na, ortan›n sa¤›ndan ‹slamc›s›na dek siyaset yelpazesinin hemen hemen her derecesinden bakan geldi geçti. Ders kitaplar›nda hâlâ daha bir de¤ifliklik yok.
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