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GIRIS
Bu güzel ve anlamli toplantida Bilim Merkezi Yönetim Kurulu Baskani sifatimla bana da yer verildigi
için, toplantiyi düzenleyen kurula tesekkür ederim.
Matematik egitiminden toplumsal beklentilerimizi siralamadan ve Bilim Merkezlerini size tanitmadan
önce; zamanimin yettigi ölçüde matematik disiplininden ve özelliklerinden biraz bahsetmek
istiyorum.
Matematikle ilgili en derin felsefi soru matematik evrende bulunuyor ve insanlik onu kesfediyor
önermesi etrafinda sekillenmistir. Karsi önerme ise: insan akli matematigi soyut olarak kendi
akli ile kurmakta ve icat etmektedir diye iddiada bulunur. Sizlerin ne düsündügünü bilmiyorum. Iki
düsüncenin de atesli taraftarlari var. Nasrettin hoca firkasindaki gibi herkes hakli olabilir. Kimbilir
ilerde bu konuda daha kesine yakin degerlendirmelerde bulunabiliriz. Benim düsüncem kesif fikrine
daha yakin. Insan akli evrimi gerçeklestirmek üzere matematik yapiyor. Yasamin devami evrime
bagli, evrildikçe aklimizdaki matematigi, evrenden ilham alarak ortaya koyuyor ve kesfediyoruz.
Matematigi kesfettikçe; evreni anlaminin yolu aydinlaniyor, yasamin yordami belirginlesiyor,
evrimin motoru hizlaniyor. Öyleyse matematik soyut bir kavram degil, yasamin en ortasinda, insan
yasami ile içiçe ve somut. Ancak matematik disiplinini somuttan soyuta götürmek mümkün.
Matematigi yalniz kelimelerle yapabilirsiniz. Dil matematik için yeterlidir. Ancak matematikteki
seyleri veya seylerin özelliklerini kelimeler yerine sembollerle de anlatabilirsiniz. Semboller
matematigi soyutlastirir. Bu soyut kavrami bir çok somut konuya uygular ve çesitli çözümler
saglarsiniz. Bir bakima matematik yasamin içinden yasam için yapilmaktadir. Bazi zekalar
somutlarla daha verimli düsünürler, bazi zekalar ise soyutlarla. Matematigin bagimsiz disiplin
haline getirilmesi için soyutlanmasi kolaylik saglar. Sembollerle soyutlama matematige estetik
kazandirir. Bazi estetik düsünceler, estetik kaideler, estetik ile ilgili simetriler matematigin
ilerlemesine büyük katkilar saglar. Soyut düsünme yapisina yatkin zekalara matematigin estetigi
ilham saglarken; sanat yaparcasina da zevk verir. Ayrica sembollerle soyutlama evrensel bir dil
yaratir. Farkli dilleri kullananlar bu yolla kolayca anlasabilirler, bilgilerini paylasabilir ve birbirlerine
ilham verebilirler. Matematik disiplinin tarihinde buna örnekler çoktur. Matematigi kelimelerden ve
dilden siyirmak, matematigi disiplin haline sokar. Bütünsellik Yaratir. Böylece tuglalari tugla üzerine
koyarken (bilgileri – bilgi üstüne) hiç bosluk yaratilmamasi çok daha kolay saglanir. Matematik
disiplininde bilgiler bilgi üstündedir. Aralarinda çatlak-bosluk yoktur. Bu hali ile matematigin
kusursuzlugu daha çabuk kavranir. Soyut düsünebilenler tarafindan daha hizli gelistirilir.
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MATEMATIK EGITIMININ HEDEFLERI NELER OLMALIDIR
Bugün okullarimizda verilen egitimin, toplumsal beklentilerimize hizmet eden hedefleri olmalidir.
Günümüzde ileri toplumlar endüstri toplumundan bilgi toplumuna dönüsmektedir.
Endüstri toplumlarinin gelismesi özetlenirse; büyümeyi ve zenginlesmeyi gerçeklestiren unsurlar
içinde, önce kapital ve isçi emeginin orani küçüldü; gelisme devam ettikçe teknolojinin katkisi
büyüdü. Gelisme daha da artinca, büyümeyi gerçeklestiren unsurlara yeni bir bilesen eklendi bilgi
ve bilgi isleme. Daha teknik bir tabirle entellektüel kapital. Böylece; insanlik mal ve sermaye
biriktirme evresinden, bilgi biriktirme evresine geçti. Bu degisimin anahtar kavramlarinin basinda,
varligini sürdürebilir çözümlerle sorunlarimizi çözmek yer almaya basladi. Böyle davranan
toplumlar, varligini sürdürebilir olarak nitelendi. Diger kelimelerle, sorumlu toplumlar veya bilgi
toplumu olarak da anildilar. Brown bu tanimi basitçe söyle tariflemektedir: Varligini sürdürebilen
toplum, gelecek kusaklarin beklentilerini ve onlar için gerekli firsatlari eksiltmeden, kendi
gereksinimlerini karsilayan ve sorunlarini zamaninda çözebilen toplumlardir.
Diger taraftan bilgi toplumunun bireyleri için okur-yazarlik ve iyi bir diploma sahipligi yetersizdir.
Bilgi toplumlarinin, bireylerinden beklentisi, bilgi okur-yazarligi ve hatta bilim okur-yazarligi'dir.
Kavramsal olarak bilgi okur-yazarliginin içinde; bilgiye hizla ulasma, bilgileri kullanarak daha
faydali hale dönüstürme, yeni bilgiler üretme, çagin araçlarini verimli kullanabilme, alet yapma ve
sistem kurma, ana dilinin bütün incelikleri ile kendini sözlü ve yazili ifade edebilme, en az ikinci
yaygin bir dili akillica kullanabilme, demokratik düzen içinde birlikte çalisabilme, yasayabilme;
gereginde liderlik yapabilme; yakin çevrenin, ülkenin ve dünyanin sorunlarina duyarli, samimi ve
içten gelen bir gayretle çözüm arayabilme; kendi çikari ile toplum çikari çatistiginda, toplum çikari
yaninda yer alabilme erdemi de dahil olmak üzere kapsamli, entellektüel vasiflar vardir.
Özetlenirse; bilgi biriktirmek - teknoloji üretmek - bilim yapmak (bu süreçlerin toplamina bilgi isleme
süreci de denilmektedir) zenginlik yaratan en önemli unsurlar haline gelmistir. Bu nedenle bilgi
isleyebilen bireyler toplumlarinin sorunlarini zamaninda çözme yetenekleri ile yüksek performans
kazandirirlar. Bilgi isleme de matematik ve matematik egitiminin özel bir agirligi vardir. Bu
nedenlerle Türk Egitim Sisteminde matematigin hedefi matematik okur yazari olan ögrenciler
üretmek olmalidir.
Matematik okur yazari olan bir ögrencinin sorunlari sayilastirma yetenegi gelismistir, çesitli
matematik problemleri için çözüm tekniklerinden haberdardir, zor toplumsal ve is hayati sorunlarini
matematiksel düsünce teknikleri ile çözmede mahirdir, yasamindaki ve çevresinde ki olaylari
kolaylikla sayilastirip daha dogru yorumlama yetenegi vardir. Herseyden önce matematigin degeri
ve uygulamasindan dogan faydali sonuçlar hakkinda kesin bir bilince sahiptir. Matematik okuryazari insanligin gelisimi ile matematik bilgilerinin gelismesi arasindaki tarihsel iliskiyi iyice
ögrenmistir.
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Böylece okullarin Matematik Egitimi ile ilgili hedefleri belirlenmistir.
- Matematigin toplumsal gelisme yaratmada ki degerini vurgulamak.
- Insanligin gelisimi ile matematik bilgilerinin gelisme tarihinden ögrenciyi haberdar etmek.
- Ögrenciye matematiksel düsünce üretmede güven kazandirmak, onun yetenegini göstermesini
saglamak, matematigin çok zevkli ve hayatin içinde oldugunu göstermek.
- Bir sorunu matematikle soru haline getirip, yine matematik düsünce ile çözme yetenegi
kazandirmak.
- Sayisal ve matematiksel iletisim kurmayi ögretmek.
- Neden ve sonuçlari matematikle ifade etmeyi ögretmek.
- Matematik okur-yazari bireyleri yetistirerek toplumsal performansi arttirmak. Topluma mevcut
bilgilerin dogrulugunu kolayca sinayan seçmenler kazandirmak.
MATEMATIK EGITIMINDE ÖNEMLI NOKTALAR
Somut yasamin içinde bulunan matematigi, dilden siyirarak soyut disiplin haline getirmenin
matematik disiplinini gelistirmede çok yarari olmasina ragmen; matematik egitiminde göreceli bir
zorluk yaratir. Insanlarin önemli bir bölümü soyut düsünme zahmetine katlanmak istemezler. Soyut
düsünce zor ve yorucu gelir. Çünkü insanlarin tüm yasami somut bir dünya içindedir. Tüm
deneyimleri ve bilgisi dogrudan somut kazanimlardan olusur. Örnegin maddelerin çekim
kanununun matematiksel ifadesi onu ilgilendirmez. Tas atarsin hep yere düser’i bilmek onun
yasami için yeterlidir. Fakat yasamin öyle anlari ve öyle ihtiyaçlari olabilir ki dildeki bu tas düser’i
soyutlamak ve sembollerle ifade etmek hayati kazanimlar getirir. Insan top yapar, kale duvarlarini
yikar; uçak yapar uçar, gibi.
Matematik egitiminde soyutlama artikça, biraz önce söylenen zorluk dolayisi ile bazi ögrenciler
matematige uzak dururlar. Insanlar hep kendi zeka ve akillarindan kusku duyarlar ve birbirlerinin
akil ve zekalarini kiyaslarlar. Genelde matematik disiplininde basari kazananlara olaganüstü akilli
diye bakilir. Toplumdaki yaygin kani ve yargi budur. Okullardaki matematik egitiminde basari
saglanmak isteniyorsa bu yargi sinif içinde ve okulda sergilenen tutumlarla kesinlikle yok
edilmelidir. Matematik egitiminde basari için tuglalari tuglalar üzerine koymak ve aralik birakmamak
sarttir. Bu ise düzenli ve disiplinli bir akademik ilgiye ve çalismaya baglidir. Akademik ilgi sinif
içinde soru sorma ortaminin bulunup, bulunmamasina baglidir. Siniflarda hür bir akademik ortam
yaratmak ögretmenin en birinci görevidir. Ögrenci sinifta söyledigi fikirlere arkadaslarinin
gülmeyeceginden, ögretmeninin kendisini kinamayacagindan emin olmalidir. Bu güven
ortami saglanmamissa basarili egitim yapilamaz. Üstelik ögrenci söylediklerinin yanlis dahi olsa
fikirlerine saygi duyulacagi ve sözü kesilmeden dinleneceginden emin olmalidir. Hangi egitim
olursa olsun ister matematik için, ister tarih için bu ortam gerek bir sarttir.
Matematik egitiminde basarisizlik önce ögrencinin sinif içindeki matematik derslerine ilgisini
kaybetmesi ile baslar. Ilgisizlik bilgiler arasinda kopukluk ve bosluk yaratir. Bu ise matematigi
anlayamama sonucunu dogurur. Anlayamayan ögrenci matematikten kopar uzak durmalar baslar
ve matematik korkusunu gelistirir. Bu safhadaki ögrenci matematik derslerini sevmez olur. Artik
hayatini matematiksiz yasamaya uyarlamaya çalisir. Böylece bireyin toplumsal üretime katkisinda
azalma olasiligi olaganüstü yükselir.
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Bu noktada matematik egitiminde basariyi arttiran unsurlar kisaca söyle siralanabilir.
W Sevimli bir kitapla sunulmus program,
W Usta bir ögretmen (Hür akademik ortam saglayan, çesitli ögretim teknikleri bilen, tüm sinifi katilimci
kilan, matematigi hayatin içine günlük fiziki olaylara indirgeyen, ögrencisinin sezgi - odaklanma - tahmin
yeteneklerini harekete geçiren, ögrencilerinin ilgi alanlarini yakalamis, matematik sezgisi ile yüklü),

W Okul içindeki matematik ve düsünce kulüpleri,
W Bilim Merkezlerine düzenli ziyaretler.

BILIM MERKEZLERI NEDIR?
Konusmamin bu asamasinda sizlere Bilim Merkezleri hakkinda kisa bilgiler sunmaktan mutlu
olacagim.
Bilim ve teknoloji günümüzde degisim ve ilerleme anlamindadir. Bilime ve teknolojiye yapilan
yatirimlar insanliga sinirsiz olanaklar sunmaktadir. Saglikli bir ekonomik büyüme, yeni is
alanlarinin yaratilmasi, çevrenin bilinçli kullanilmasi, kalici baris ve yasam kalitesinin yükselmesi bu
yatirimlarla güvence altina alinmaktadir.
Günümüzde bilim ve teknoloji yatirimlari bütün hükümetler için öncelikli hedeflerdir. Ancak bu
konuda en etkin ve basarili yatirimlari yine bilgi toplumlari'na sahip hükümetlerin yapabildigi
gözlenmektedir. Bilgi toplumlari bireylerinden bildiginiz gibi bilgi okur yazarligi beklemektedir.
Bilginin hizla çogaldigi günümüzde bilgi-okur yazarligi yanlizca belirli saatlerde gidilebilen
okullarda edinilemiyecegi açiktir. Yasam için ögrenmenin büyük önem kazandigi günümüzde,
ögrenmeyi kolaylastiracak, yüzeysel ögrenme yerine kavrayarak derinlemesine ögrenmeyi
destekleyecek, ögrenmeyi zevkli kilacak ve bir çok davranisi ayni anda yönlendirebilecek çok
maksatli ortamlara ihtiyaç duyulmasi dogaldir. Ileri ülkelerde Bilim Merkezleri olarak ortaya çikan
yeni ögrenme alanlarinin sayilari bu nedenle hizla artmaktadir. Bugün dünyada 1000'i askin bilim
merkezi hizmet vermektedir. Bu merkezlerin yilda 400 milyon ziyaretçileri vardir ve sayilari hizla
artmaktadir.
Bilim Merkezlerine ait teorik fikirlerin köklerini, bilim tarihinin kilometre taslari Francis Bacon, Rene
Descartes, Gottfried Leibniz ve Benjamin Franklin gibi bilim adamlarinin kitaplarinda ve
makalelerinde bulmaktayiz. Ilk uygulama örnekleri, müze anlaminda olmak üzere Ingiltere,
Amerika, Almanya ve Fransa da ondokuzuncu asrin ilk yarisindan itibaren halkin hizmetine
sunulmuslardir. Ilk örnekler hayat ve biyoloji bazli bilimlere ait müzeler olarak kurulmustur. Birçok
bilim müzesinin 20. yüzyilin basinda olusturulmasinda büyük dünya sergilerinin de önemli etkisi
olmustur. 20. Yüzyilin basindan itibaren müzelerde, fizik, matematik gibi temel bilimlere ait
gösteriler ve gelisen teknolojilerin temel kavramlari da sergilenmeye baslamistir. 1945'den itibaren
fizik ve astronomi bilimlerinin gösterileri agirlik kazanmistir. Insanligin sputnik basarisi, ilgiyi
uzaya yönlendirmistir.

4/6

Bilim Merkezleri tarihinde kilometre tasi anlamini tasiyan Bilim Merkezlerini söyle siralayabiliriz:
W Londra - South Kensington bilim müzesi - 1857 (Halk için bilim teorileri ilk defa burada açiklandi)
W Washington D.C. - Smitsonian Milli Müzesi - 1860 (Ilk defa teknoloji ve sanat birlikte sergilendi)
W Münih - Deutsch Museum - 1921 (Ilk interaktif gösteriler burada sunuldu)
W Detroit - Ford Müzesi - 1929 (Kesifler - icatlar teknoloji tarihi içinde sergilendi)
W Chicago - Bilim ve Endüstri Müzesi - 1933 (Çok sayida interaktif gösteri halka sunuldu)
W Sanfrancisco - Exploratorium - 1969 (Ilk modern Bilim Merkezi)
W Paris - La Cite Bilim Merkezi - 1987 (En büyük Bilim Merkezi)
W Helsinki - Heureka Bilim Merkezi - 1989 (Temel bilimlerle birlikte Sosyal Bilimlerle ilgili interaktif gösteri
birimleri de halka sunuldu)

W Amsterdam - Newmetropolis - 1997 (21. Yüzyil için bir Bilim Merkezi protipi)
Son yirmi yilda artik bilim müzeleri tamamen bilim merkezlerine dönüsmüslerdir. Yeni yapilanlar ise
çagin bilim merkezi anlayisina uygun olarak yapilmaktadirlar. Çagin bilim merkezi anlayisi
özetlenirse:
W Bilim merkezleri, müzeler gibi gösteri birimleri (exhibit) sergilerler, fakat müze degildirler.
Egitim verirler, ama okul degildirler. Ayni anda eglence sunarlar, ama eglence yeri de degildirler.
W Bilim Merkezleri okullarla siki isbirligi yaparlar. Fakat pedagojisi çok hetorojen olan genis halk
kitlelerinin de ögrenmesine uygun olarak hazirlanir.
W Bilim Merkezleri, disiplinler arasi egitime agirlik verirler. Son arastirma sonuçlarini ve ileri
teknolojileri sergilemek üzere, okullarda topluca bulundurulmasi mümkün olmayan ekipmanlarla
zengince donatilmislardir.
W Bilim Merkezleri, Bilim / Teknoloji / Egitim alanlarinin birlesimini temsil ederler. Bu üç alanin
özelliklerini kendilerinde birlestirirler.
W Bilim Merkezleri ideal egitim ortamlaridir. Çünkü anlamli ögrenme için bütün ön sartlari
saglarlar.
W Bugün bilgi islemeyi atesleyen yeni ve çagdas kurumlarin basinda bilim merkezleri gelir.
W Bilim Merkez'leri evdeki ve okuldaki egitimlere alternatif olamaz, ama onlari kesinlikle tamamlar.
Eksigi yerine koyar, yerine konulmusu saglamlastirir.
W Bilim Merkezleri ziyaretçilerine ögrenme sevki, kesfetme mutlulugu ve deney yapma heyecani
sunar.
W Bilim Merkezi ortamlari, bilimsel düsünmenin yöntemi konusunda ve sorgulama metodlari
için benzersiz esin kaynaklari yaratirlar.
W Topluma, kendisine ve dogaya soru soran, sorgulayan bireyler uluslari için birer milli hazine ve
dünya için ise birer armagandirlar. Yarinin milli hazinelerini ortaya çikarmak ve onlara toplumun
sunmasi gerekli ilgiyi göstermek bilim merkezlerinin en önemli görevleri arasindadir.
W Bilim Merkezlerinin kamusal görevlerinin basinda tarafsiz ve bilimsel kisiliklerini olusturmak
gelir.
W Bilim Merkezleri bilimi; halk diline tercüme eder; toplumda merak duygusu ve bilim suuru
uyandirir, anlamli ögrenme saglar, bilim konusunda sinerji yaratir.
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Bütün bu hususlar daha kaliteli bir yasama uzanan yoldur. Diger kelimelerle toplumsal
degisimin ve siçramanin hem müjdecisi, hem de uyaricisidirlar.
Türkiye'nin gerçeklerini bilen, dogmakta olan yeni bilgi toplumlari uygarliklarinin içinde
Türkiye'nin kuvvetli ve saygin bir pozisyon almasi geregine inanan bir grup akademisyen,
egitmen, is adami, yönetici ve sanatkar bir araya geldiler. Yalniz gerçekleri bilen olmak ve
söylemek yetmez; ayaga kalkip bir seyler yapmak gerek dediler. Her seyi devletten beklemek
olmaz, biz baslayalim devletin eli erer dediler ve BILIM MERKEZI VAKFI'ni, 1995 yilinin Eylül'ünde
kurdular.
VAKFIMIZIN HEDEFLERI SÖYLE SAPTANMISTIR:
W Istanbul'da ulusal boyutta çagdas ve yilda bir milyon ikiyüz bin ziyaretçi kapasiteli bir Bilim
Merkezi kurarak isletmeye almak. (Arsa ve proje hazir; finansman saglaniyor)
W Ana Bilim Merkezi açilincaya kadar görev yapacak bir Deneme Bilim Merkezi'ni insa etmek ve
Nisan 1998'de isletmeye almak. (Nisan 1998'de açildi. O günden bu güne iki yüz bini askin ziyaretçiye
hizmet veriyor)

W Baska sehirlerde de Bilim Merkezleri açilmasinda öncülük ve yardim etmek. (Eskisehir, Izmir,
Izmit'te örgütlenme çalismalari sürdürülüyor)
W Degisen ve gelisen egitim ihtiyaçlarini karsilamak üzere Türk Bilim Merkezleri elektronik agi
olusturmak. (Henüz baslanmadi)

W Kaynaklari kisitli okullara gezici üniteler yardimi ile temel bilimler ögretiminde uygulamali egitim
olanaklari sunmak. (Proje hazirlaniyor)
W Her yil Bilim Senligi düzenlemek ve Bilim Haftasi'nin ülke çapinda kutlanmasini saglamak.
(Düzenli olarak her yil yapiliyor)

1996 yilinda vakfimiz Istanbul'da ve 1.200.000 ziyaretçi kapasiteli çagdas ve kapsamli bir Bilim
Merkezi'ni kurmak üzere yola çikiyordu ama, ana eregi bütün yurdu bilim merkezleri ile
donatilmasina yardim etmekti. Yaptigimiz hesaplar, Türkiye'nin en az toplam kapali alani
170.000 m2 ulasan 84 bilim merkezine gereksinimi oldugunu göstermektedir. Bunun anlami
120.000.000 $ yatirim, 10.000 gösteri birimi ve 5.000 yeni is demektir. 84 Bilim Merkezi; yilda
yapilacak 15 milyon dolarlik bir yatirim hizi ile; önümüzdeki 8 yil içinde yurt sathinda örgütlenebilir
görülmektedir. 84 Bilim Merkezi'nin toplam yillik ziyaretçi kapasitesi 17 milyon civarinda olacaktir.
Bilim merkezlerinde klasik hale gelmis matematik ile dogrudan ilgili bir çok gösteri birimi yer alir.
Ögrenciler gözyanilmalarini, çesitli geometri problemlerini, uzayda yüzeyleri, çesitli alan
ölçümlerini, geometrik oyunlari, hacim oyunlarini tagram tarzi oyunlari, topoloji bulmacalarini,
finobacci sayisi ile gizemli alan oyunlarini, çesitli geometri problemlerinin ispatini Istanbul Teknik
Üniversitesi Taskisla Kampüsünde faaliyet gösteren Deneme Bilim Merkezinde ögrenebilirler. Bilim
merkezinde sunulan gösteri birimleri ister matematik, isterse fizik olsun hayatin içindeki deney ve
kavramlarla soyut hipotez, teorem veya doga kanunlarinin sinanmasini gösterirler. Soyut bilgi
ögrenciye somutlastirarak sunulur, onun bes duyu ve beyin gücüne hitap edilir. Böylece Bilim
Merkezlerinde kazanilan bilgiler unutulmaz. Uzun süre hatirda kalir, anlamli ögrenme saglanir.
Sizleri ögrencilerinizle birlikte bekliyoruz.
Sabirla dinlediginizden dolayi tesekkür ederim.
Ersin ARIOGLU
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