Baflka Türlü Bir Matematik
E¤itimi Olabilir mi?

âhi denebilecek kadar zekiler ve özürlü denebilecek kadar
aptallar d›fl›nda, insanlar aras›nda zekâ bak›m›ndan pek
büyük bir ayr›m oldu¤unu sanm›yorum. Hepimiz üç afla¤› befl
yukar› ayn› zekâya sahibiz. Kiminin matemati¤inin iyi, kimininse kötü olmas›n›n nedeni nedir o zaman?
Çeflitli nedenleri olmal›. Düflünebildi¤im nedenlerden
önemli bulduklar›m› yazay›m:
1) ‹lk ve ortae¤itimde matematikte baflar›s›zl›¤›n baflat nedeni, matemati¤in sürekli çal›flma istemesidir. Tarih dersinde bir
konuyu kaç›ran ö¤renci, o konuyu hiç anlamadan da pekâlâ bir
sonraki konuyu anlayabilir ve s›nav› baflarabilir. Oysa matematikte durum böyle de¤ildir. Matematik bir piramide benzer, taban olmazsa tepe infla edilemez. On küsur y›ll›k ilk ve ortaö¤renim yaflam›nda matematikte bir kez bile geri kalmamak da oldukça zordur. Gerçi okul izlencelerinde s›k s›k geriye dönüfl yap›l›yor ve ö¤rencinin eksiklerini tamamlamas›na izin veriliyor
ama, bir kez matemati¤i anlamad›¤›na inanan ö¤renci psikolojik olarak etkileniyor (hatta çöküntüye u¤ruyor) ve ondan sonra kendini toparlamas› ya zor oluyor ya da olanaks›z.
2) E¤itim sistemimiz, ö¤rencinin matemati¤i anlayarak ö¤renmesine engeldir. Üniversiteye girifl s›nav› bugünkü gibi oldu-
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¤u ve toplumumuzda, baflarmak için bir üniversite bitirmek düflüncesi var oldu¤u sürece, bunun böyle olmas› kaç›n›lmazd›r.
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n› en iyi niyetli ve en yetkin bir kadro
eline geçirse bile, topluma egemen olan bu anlay›flla, o kadro,
demokratik bir ortamda e¤itim sistemimizi kökünden de¤ifltiremez. Bugünkü anlay›flla, e¤itim sistemimiz ezbercili¤e mahkûmdur, daha da ac›s›, en az ezbere dayanmas› gereken matematik bile ezbercilikten kurtulamaz. Ezbere dayanan matematik dersinde de gerçek matematik ö¤renilemez elbet. Bugün, ortaö¤retimde “matematik” ad› alt›nda okutulan ders asl›nda
matematik de¤ildir.
Olanaklar› k›s›tl›, gerikalm›fl (ya da b›rakt›r›lm›fl, her neyse) bir ülkeyiz. Böyle bir ülkede her y›l 1,5 milyon genç üniversiteye girmek istiyor. Üniversite say›s› talebe cevap veremiyor,
veremez de. Ö¤renci var ama ne yeterince hoca var ne de üniversiteliye ifl.
Asl›nda ö¤renci de yok... ‹lk ve ortaö¤retimde verilen e¤itimle, üniversite ö¤rencisi yetiflmez.
1,5 milyon genç aras›ndan üniversiteye gidecek 150 bin seçilecek. Bu seçim nas›l yap›lacak? S›navla elbet. S›nav kâ¤›tlar›n›n makul zamanda okunabilmesi için s›nav sorular›n›n seçmeli olmas› gerekir. Yani ezberi cezaland›rmayan, tam tersine
ödüllendiren bir s›nav sistemi... “Yapamad›¤›n soruyu geç, sak›n ha düflüneyim deme” diye ö¤üt verdirten bir sistem...
“Sak›n ha düflüneyim deme...”
“Bilemedi¤ini geç... Üstünde durma...”
‹flte böyle, düflünmemeyi ö¤reten bir sistem.
Sonuç olarak, bugünkü anlay›flla, matemati¤in ezbere dayanmas› bir zorunluluktur. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n bunda bir
suçu yoktur. (Bugün böyle düflünmüyorum. Üniversite girifl s›navlar›n›n lise bitirme s›nav›na dönüflmeleri gerekti¤ini ve üniversitelerin ö¤renci almakta özgür b›rak›lmalar› gerekti¤ini düflünüyorum. Nisan 2007.)
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3) Matematik, bilimlerin en soyutudur. Soyut düflünebilmekse zordur. Soyut düflünebilme becerisinin nas›l kazan›ld›¤›n› bilmiyorum, san›r›m kimse bilmiyor, ama deneyimlerime göre, müzik, resim, yaz›n (edebiyat), tahrir (kompozisyon) yazma, sözlü
tart›flma soyut düflünmeyi ö¤reten u¤rafllard›r. Bu u¤rafllar›n yan›s›ra, soyut düflünmeye yard›mc› olabilecek oyuncaklar da vard›r. Elektrikli oyuncak tren soyut düflündürmeye itelemez çocu¤u belki ama, iki üç tahta küp soyut düflünmeye yard›mc› olabilir. Televizyonun soyut düflünmeyi köreltti¤ini düflünüyorum.
4) Matematik, ö¤renmekten ve ezberlemekten çok, anlamaya dayan›r. Matematikçi, düflünmeyi, kitaptan okuyarak ö¤renmeye ye¤ler. Yani matematikçi kitap okuyarak de¤il, daha
çok çal›flarak, u¤raflarak, emek vererek, diflini t›rna¤›na takarak kendi kendine ö¤renir. Baflkalar›n›n bulduklar›n› birçok
kez kendi kendine bulur.
Bir baflka deyiflle, matematikçi, baflkalar›n›n söyledi¤ine
inanmaz, kendi ikna etmek ister. Oysa, düflünmeden baflkalar›n›n söylediklerine inanmak insanlara daha kolay gelir. Fizikteki “en az enerji harcama” yasas›... Do¤al bir e¤ilim...
5) Her konuda oldu¤u gibi matematikte de baflar› kazanmak
için bir konu üzerine yo¤unlaflabilmek gerekmektedir. Televizyon, ne yaz›k ki çocu¤un bir konu üzerine yo¤unlaflabilmesi engelliyor. Çünkü televizyon seyircisi edilgendir, televizyonun sundu¤unu oldu¤u gibi, hiçbir çaba göstermeden yutar.
Kitap okumak örne¤in bir çaba gerektirir. “Ayfle güzel bir
k›zd›” ya da “Mehmet yak›fl›kl› bir delikanl›yd›” tümcesini
okuyan kifli kendi estetik de¤erlerine göre o güzel kifliyi kafas›nda canland›r›r. Oysa sinema ve televizyonda, hemen hemen
her zaman, “güzel kifli” seyirciye sunulur. Rengiyle, müzi¤iyle,
konuflmas›yla, arka plan›yla, efektleriyle, kameras›yla, televizyon, imgelem gücümüzü kullanmam›za gerek kalmadan her fleyi sunar.
***
181

Burada, bildi¤im kadar›yla, dünyan›n hiçbir yerinde uygulanmayan bir matematik e¤itimi önerece¤im.
Ancak önerece¤im bu e¤itim sisteminin uygulanabilmesi ve
yararl› olabilmesi için bir iki konuda anlaflmam›z gerek.
Her fleyden önce e¤itimin amac›, en az›ndan ilk ve ortae¤itimin amac›, ö¤renciye bilgi aktarmak olmamal›d›r. Bilgi çoktur ve her bilgiyi ö¤retmeye zaman yoktur. Bir seçim yapmak
gerekir. Bu seçim de siyasal, yanl› ve yanl›fl olabilir.
E¤itimin amac›, ö¤renciye bilgi aktarmaktan çok, bilgiye
ulaflman›n yollar›n› ve bilimsel yöntemleri ö¤retmek olmal›d›r.
Ö¤renci ortaö¤retimi bitirdi¤inde kendi kendine ö¤renebilmeli,
araflt›rabilmeli, düflünebilmeli, sorunlara çözüm üretebilmelidir.
E¤er bilginin ikinci derecede önemli oldu¤unda anlaflabilirsek,
o zaman bugün okullarda okutulan matemati¤i sorgulayabiliriz.
En az›ndan, matematik sözkonusu oldu¤unda bilgi ikinci
derecede önemlidir.
Örne¤in, ortaö¤retimde matematik derslerinde matris çarp›mlar› neden ö¤retilir? Ö¤renci matrisin nereden geldi¤ini anlayacak düzeyde bile de¤ildir o yafl›nda. Hocalar› bile bilmez.
Ö¤renci, nereden geldi¤ini bilmedi¤i matrislerin bir de nas›l
çarp›ld›klar›n› ö¤renir! Sanki matrislerin neden öyle de¤il de
böyle çarp›ld›klar› kutsal bir kitapta yaz›l›d›r... Oysa her tan›m›n bir nedeni vard›r, her tan›m bir gereksinim sonucudur. Bu
gereksinim hissedilmeden ö¤renilen matris çarp›m›, ö¤renciye
nedenini anlayamad›¤› tanr›sal bir buyruk gibi gelir.
Bana kalsa, ilk ve ortaö¤renimde, matemati¤i, birbirinden
olabildi¤ince ba¤›ms›z, bir iki haftada ifllenebilecek k›sa konular olarak okuturum. En az›ndan ö¤renimin ilk sekiz dokuz y›l›nda...
***
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Matematik dersleri bilgi ö¤retmeye de¤il, araflt›rmaya, düflünmeye, do¤ru soru sormaya, kendi kendine ö¤renmeye yönelik olmal›d›r. Ve konular bir oyun biçiminde, ö¤rencileri s›kmadan sunulmal›d›r. Hiçbir konuya bir aydan fazla bir süre ayr›lmamal›d›r, ki belli bir konuyu sevmeyen, anlamayan bir ö¤renci bir aydan fazla s›k›nt› çekmesin.
Bu yöntemi uygulayacak kitap yazmak kolay de¤ildir. Hem
matemati¤i ve pedagojiyi iyi bilmek, hem de dili ve teknik olanaklar› iyi kullanmak gerekir. Ayr›ca bu yöntemi uygulayacak
ö¤retmenleri özellikle e¤itmek gerekir.
Matemati¤in genifl kitlelere sevdirmenin baflka yolunu bilmiyorum.
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