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Dizi Editörünün Önsözü

Bu kitap, çocuklann matematik problemleri hakkında nasıl
mantık yürüttüğü ve bu mantık yürütme sürecinin gelişiminin
onların günlük yaşamlarına yansımasını konu ediyor. Dolayısıy
la kitabın odak noktası, çocuklann sınıfta matematikle nasıl ba
şa çıktıklarından çok daha geniş. İncelenen konular hem çocuk
ların matematiği nasıl öğrendiğini hem de matematik öğrenimi
nin onların düşünsel gelişimini ne yönde etkilediğini içermekte.
Terezinha Nunes ve Peter Bryant, çocuklann gittikçe artan mate
matik bilgisinin ve kavramsal gelişim süreçlerinin anlaşılabilme
si için oluşturduklan teoriyi üç ana temele oturtmuşlar: (1) Ço
cukların küçük yaşlarda matematiği kavrama düzeyleri sürekli
değişir. Nunes ve Bryant; çocukların toplama, çarpma, bölme gi
bi kavramları anlamalarının başlangıç noktalarına önemle değin
dikten sonra, onların adım adım genişleyen matematik anlayışlannı ele alıyorlar. Ailelerin ve öğretmenlerin, bu başlangıç nokta
larının farkına vardıkları takdirde, çocuklann matematiksel bil
gilerinin gelişim süreçlerini oldukça faydalı bir şekilde etkileye
bileceklerini, inandmcı bir dille savunuyorlar.
(2) Matematiksel yeterliliğin üç tane ölçütü vardır: Matema
tikteki mantıksal sabit değerleri öğrenmek, geleneksel matematik
sistemlerini iyi bilip kullanabilmek ve değişik durumlarda ortaya
çıkan matematiksel gereksinimlerin farkına varabilmek. Bunlann
her biri, yazarlann kendi yaptıkları çalışmalardan ve diğer mes
lektaşlarının çalışmalanndan alman örneklerle detaylıca işleni
yor. (3) Matematik sosyal bağlamda tanımlanmış bir etkinliktir.
Çocukların matematik problemlerine yaklaşımı, problemlerin
onlara yöneltildiği ortamı nasıl tanımladıkları ve bu ortama nasıl
tepki verdikleri konusuyla sıkı sıkıya ilintilidir. Bu konu, seyyar
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satıcı olan Brezilyalı çocukların sokakta karşılaştıkları aritmetik
problemleri usta bir zeka ve mantıksal kıvraklıkla çözerken, ay
nı problemler sınıfta matematik problemi olarak karşılarına çık
tığında başansız olmalannı örnekleyen bir çalışmayla detaylıca
ele almıyor.
Bu durumda, Nunes ve Bryant’a göre sorun, çocukların gün
delik yaşamda edindikleri matematiksel bilgi birikimlerini sınıf
lara da taşıyabilmelerini sağlayacak matematiksel bir bakış açısı
kazanmalanna yardımcı olmakta yatıyor. Bu sorun ve kitabın ge
neli bu kitabın da içinde bulunduğu “Çocuklann Dünyası’m An
lamak” serisinin temel hedefini güçlü bir şekilde vurgulamakta:
Psikologlann çocuklann gelişim süreçleriyle ilgili yaptıklan çalış
malardan elde edilen bulgular ve çocukların kendi dünyalarında
yaşadıklan günlük deneyimler arasında bağ kurabilmek.
Ju d y Dunn

Önsöz

Kitabımızın amacı ve içeriğiyle ilgili kısa bir açıklama ya
parak başlamak istiyoruz. Amacımız çocukların matematiksel
düşüncelerini açıklığa kavuşturup sizlere aktarmak . Çocuk
ların matematik problemleri hakkında nasıl kafa yorduğunu
ve matematiğin onlar için ne anlama geldiğini sizlere göster
mek istiyoruz.
Çocuklann matematik bilgilerini dikkate değer bir hüner ve
azimle geliştirmeye başladıklarını düşünüyoruz. Bazen bu mezi
yetler sınıf ortamına iyi bir şekilde yansımayabiliyor ve öğret
menler, ebeveynler, hatta çocukların kendileri tarafından bile
fark edilmeden kalabiliyor. Fakat, çok küçük yaştaki çocuklann
değişik matematik problemlerine yanıt olarak öne sürdüğü cevaplann bile nadiren tamamen yanlış olduğunu görüyoruz. Bu
cevaplar tamamen yanlış olsa da genellikle içlerinde önem veril
mesi ve teşvik edilmesi gereken gerçek ve zeki düşünceye ait un
surlar barındırmakta.
Bunun için insanlar sadece çocuklann matematik kavramla
rını tamamen doğru olarak öğrenmelerine değil aynı zamanda
çocuklann matematiğin değişik yönlerini tam olarak anlamak
için adım adım ilerledikleri süreçte yer alan bir çok aşamaya
önem vermeliler.
Şunu unutmamalıyız ki bu sürecin ilk aşamalarında bile di-

jŞMİMffiİTİ çözümünü tir sûre daha bulamasalar da çocuklar bazı
problemlere beklenmedik ölçüde mükemmel cevaplar vermekte ler.Toplama, çarpma, bölme, işlemlerini yapmaya yeni başladık
ları dönemde bile, kolayca anlayıp hiç zorlanmadan çözebildik
leri toplama, çarpma ve bölme problemleri var.
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Şuna inanıyoruz ki, çocuklarına ve öğrencilerine matematik
te yardım etmeye çalışan aileler ve öğretmenle! bu başlangıç nok
talarım her zaman hesaba katmalı ve bunları temel alarak hare
ket etmelidirler. (Bu görüş, kitabımızın kurgusunda da önemli
bir yer tutmakta.) Öğretmenler ve ebeveynler, sınır noktalarını
dikkate aldıklan gibi başlangıç noktalarını da dikkate almalılar .
Bu, çocuklann neyi anlayamayıp neyi yapamayacaklarının farkı
na varmanın yanı sıra aynı zamanda onların neyi anlayabilip ne
yi yapabilecekleri üzerinde de düşünmek anlamına gelir.
Çocukların matematiksel düşünme yöntemlerinin çocukluk
boyunca değişmekte olduğunu göreceğiz.Peki bu neden böyle?
Cevap, çocukların matematik ile ilgili öğrenecekleri birçok şeyin
olması. Bu kitapta, matematik öğreniminin temelini oluşturduğu
nu düşündüğümüz matematik kavramlarının üç önemli yönünü
vurguladık. Çocuklar matematik ve mantık arasındaki bağlar
hakkında büyük bir bilgi birikimine sahip olmalı (Bize göre tar
tışmalı bir iddia olsa da üzerinde uzunca durduk.), geleneksel
matematik sistemlerine ait kurallann ve formüllerin hepsine ha
kim olup bunlan etkin bir şekilde kullanabilmeli, genellikle sade
ce belli durumlarda kullanılmalan gerektiği öğretilen belirli ma
tematiksel bağmtılann daha geniş kullanım alanlannm olduğunu
öğrenmelidirler. Her şeyden öte çocuklar, bu birbirinden tama
men farklı öğrenim yöntemleri arasında doğru bir bağlantı kura
bilmelidir. Bu, biz yetişkinlerin de zaman kaybetmeden öğrenip
anlaması gereken bir çok değerli bilgiyle dolu önemli bir konu.
Umarız kitabımız psikologlann yanı sıra öğretmenler ve
ebeveynlere de çocuklann matematiksel görüşleriyle ilgili yeni
bilgiler sunarak faydalı olacaktır. Yeri gelmişken, bu kitabın ge
leneksel bir eğitim kitabı olmadığı gerçeğine de dikkat çekmek
istiyoruz. Kitabımızda eğitim metotlarıyla ilgili fazla bir şeye de
ğinmedik sadece yeni matematik öğretim yöntemlerinin gelişti
rilmesiyle doğrudan bağlantılı bir iki öneride bulunduk. Biz, ço
cukların mantık yürütme süreçleriyle ilgilenen psikologlarız ve
elinizdeki kitabın ana konusu da bu. Ama aynı zamanda yazdıklanmızm ebeveynlere ve öğretmenlere de faydalı olacağını düşü

nüyoruz çünkü konu matematik olunca işe onlar da bizim baş
ladığımız yerden yani çocukların kendi matematiksel görüşlerin
den başlamalılar.
Çocuklar ve matematik ile ilgili eserimiz meslektaşlarımız ve
öğrencilerle birlikte yürütülen beş yıllık bir araştırmaya dayan
makta, kitabın büyük bir kısmında bu araştırma sonucunda elde
ettiğimiz bulguları anlamlandırmaya çalıştık. Fakat, diğer bir çok
insanın görüşleri ve yapmış olduğu araştırmaların bulguları da
çalışmamıza çok önemli katkılar yaptı, kitabın genelinde mate
matiksel gelişimle ilgili diğer bir çok araştırmadan görüşler içe
ren genel bir çizgi izlemeye özen gösterdik. İnceden inceye tet
kik ederek değil de genel bir bağlamda ele aldığımız matemati
ğin bizim teorimizle ilgili dallarını da kitabımıza aldık ama bun
lar da dahil yaptığımız araştırmanın sonucunda ortaya bütün
bulguları kitabımıza yansıtmadık çünkü çalışmamızın olabildi
ğince basit ve bütünlüklü bir yapıda olmasını istedik.
T. Nunes & P. Bryant

Teşekkür Metni

Bu kitabı planlamak ve yazmak tümüyle on yılımızı aldı. Ki
tabı yazarken birçok yeni araştırma yapma ve okurlanmıza sun
mak istediğimiz bazı sorunları çözümleriyle birlikte aktarma ge
reğini duyduk. Bu süre boyunca, kaynaklarını kullanmamıza izin
veren kuramların yanı sıra meslektaşlarımızdan ve arkadaşları
mızdan da çok önemli yardımlar aldık.
Brezilya’daki Pemambucco Federal Üniversitesi, Londra
Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, Open Üniversitesi ve Oxford Üni
versitesi çok farklı alanlarda bize gerekli olan kuramsal desteği
verdiler. Bu bizim için çok önemliydi ve gerçekten çok işimize
yaradı.
Portekiz’deki Coimra Üniversitesi’nden Luisa Morgado,
Open Üniversitesi’nden John Mason, Southampton Üniversitesi’den Paul Light, Pemmabuco Üniversitesi’nden Mauricio Lima,
George Falcao, Alina Spinillo ve Belçika’daki Mons Üniversite
si’nden Olivier Frydman ile çalışmaktan büyük mutluluk duy
duk. Kitapta sunduğumuz teorinin hazırlık aşamasında hepsi bir
ya da birden fazla alanda bize yardımcı oldular. Onlann yanı sı
ra çocuklar ve matematik konusunda enerjik ve özgün görüşle
riyle bizi teşvik edip çalışmamızın hazırlık aşamasında emek har
cayan Brezilya ve İngiltere’deki bir çok yüksek lisans öğrencisine
minnettarız.
ita Raz bizim için bazı ilginç ve faydalı bilgiler topladı S in 
gapur Ulusal Üniversitesi’nden John Eliot kitabın müsveddesi
üzerinde yaptığı keskin ama bir o kadar da değerli eleştirileriyle
bize yardımcı oldu. Anna Brett ve Fay Lutejm görüşlerimizi bi
limsel bir temele oturtmak için bize lazım olan kanıtları bularak
bizden o değerli desteklerini esirgemediler.
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Çalışmamızın değişik bölümleri için gerekli olan mali deste
ği İngiliz ve Brezilyalı kuramlardan aldık. Brezilya’da CNPQ,
CAPES (SPEC) ve Fundaco Vitae; İngiltere’de ise ESRC, Nuffield
Vakfı ve British Council gerekli mali desteği sağlamakta hiç te
reddüt etmediler.
Araştırmalar yaptığımız okullardaki sabırlı ve anlayışlı öğret
menler ile çocuklar bize karşı oldukça yardımseverdiler. En bü
yük beklentimiz, onların bize yardımcı olduğu gibi bu kitabın da
onlara yardımcı olmasıdır.

1
Sayısallık Kavramı ve Sayısal Düşünebilmek

Çocuklar ve matematik konulu bir kitaba giriş yapmanın
pek çok değişik yolu olabilir. Ama bizce, bu kitaba başlarken
vurgulanması gereken en önemli nokta şu: Çocukların içinde ya
şadıkları dünyayı anlayabilmeleri için mutlaka matematik öğren
meleri gerekir.
Elbetteki matematik ilk öğretim programında yer alan pek
çok dersten yalnızca biri; fakat konu çocuklar - hatta yetişkinler
ve ihtiyarlar - olduğunda aynı zamanda gündelik yaşamın olduk
ça önemli bir parçası. Yeterli matematik bilgisi olmayan çocukla
nn sadece matematik derslerinde değil gündelik yaşama özgü bir
çok etkinlikte de çeşitli zorluklarla karşılaşmaları kaçınılmazdır.
Zira, matematik becerilerinin yeterliliği arkadaşlarıyla değerli eş
yalarını paylaştıklannda, cep harçlıklannı tutumluca harcamak
istediklerinde, seyahatlere çıkıp değişik ülkelerin para birimleriy
le harcama yapmak zorunda kaldıklannda ve en sonunda da
alım-satım, ipotek, sigorta poliçesi vs gibi kavramlarla - kısacası
para dünyasıyla - iç içe geçtiklerinde hep ön plana çıkacaktır. Ki
mileriniz yukarıda değindiğimiz etkinliklerden bazılarının mate
matikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını düşünebilir. Ne var
ki, matematiğin temel ilkeleri esaslıca öğrenilmeden ve çeşitli ma
tematiksel yöntemler doğru kullanılmadan bu etkinliklerde başanlı olmamız - karlı çıkmamız da denilebilir. - mümkün değil.
Matematiğe duyulan gereksinim tarih boyunca hep vardı.
Fakat bu gereksinimin boyudan sürekli değişiyor. Günümüzde
matematik -yetişkinler gibi - çocuklar için de birçok yönden da
ha kolay. Artık, bilgisayarlar ve hesap makineleri önceki nesille-

2 4 I Çocuklar ve Matematik

rin sıkıcı bulduğu birçok ağır ve yorucu işi adeta silip süpürüyor.
Bununla birlikte günümüzde toplümlaitlt HiatCTflâtlge. W M it»
matik öğrenimine verdikleri önemin boyudan da olumsuz yön
de değişiyor. Pek çok ülkede insanlar çevrelerindeki yeterli ma
tematik bilgisine sahip kişilerin az sayıda olmasından yakınıp bu
sayının daha da azalmasından duyduklan - gerçekten yabana atı
lamayacak nitelikteki - endişeyi dile getiriyorlar.
Bütün bunlann ardından kendi kendimize şöyle bir soru
sorabiliriz: Çocukların okulu bitirdiklerinde daha yetkin bir ma
tematik becerisi ve daha geniş bir matematik bilgisine sahip ol
malarını sağlamak için ne yapmalıyız? Bu soru gerçekten anlam
lı bir soru; ama aynı zamanda bizi bir dizi gerçekle yüz yüze ge
tiriyor. Bugünün hatta yarının dünyasında sayısal düşünebilen
çocukların olmasını sağlayacak bir matematik öğretimini sapta
mak istiyorsak, öncelikle çocukların matematiği nasıl öğrendik
leri ve matematiğin onlara ne ifade ettiğiyle ilgili çok daha fazla
şey bilmeliyiz.
Toplumlarla birlikte okuryazarlık, sayısal düşünce gibi tanımlann anlamlan da değişir. İsterseniz bu bağlamda okur yazar
lık tanımını ele alalım. Okuryazarlık olgusunu - bizce - doğru
gözlemleyen nadir bilim adamlanndan biri olan Gray’in 1956 yı
lında yaptığı okuryazarhk tanımının açılımı şöyleydi: “Bir insan
kendi kültürüne ya da ait olduğu toplumsal zümreye özgü okur
yazarlık gerektiren faaliyetlerde etkin bir biçimde yer almasını
sağlayacak düzeyde okuma yazma bilgisi ve becerisine sahipse
bu kişi okur-yazar olarak tanımlanabilir. (Bu tanımın UNESCO’nun belli aralıklarla yaptığı okur yazarlık anketlerinde hâlâ
okuryazarlık ölçütü olarak kabul edildiğini belirtelim.) Gray’in
yaptığı esnek ama işlevsel tanımdan da anlaşılabileceği gibi okur
yazarlık ölçütü hem zamana hem de toplumlara göre değişebilir.
Örneğin, A.B.D’de okuryazarlık oranı ikinci Dünya Savaşı’na ka
dar neredeyse hiç değişmese de okuryazarlık tanımı bir çok kez
değişmiştir. (Bkz-Resnick 1977)
Aynı şeyleri “sayısal düşüncenin” tanımı için de söylüyebiliriz. 100 yıl önce, yalnızca aritmetiği ve oranlan iyi bilmeniz sayı
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sal düşünceye sahip biri olarak tanımlanmanız için yeterliydi. Fa
kat bugünün dünyasında sayısal düşünebilen birisi olarak tanımlanabilmeniz için kesinlikle çok daha fazlasını bilmelisi
niz. (bkz:Willis 1990) Örneğin, basit sayısal bilgiler içeren her
hangi bir gazete küpürünü bile eleştirel bir gözle okuyabilmeniz
için dört işlemden çok daha fazlasını öğrenmeniz, uygulamaya
sokabilmeniz gerekir ve ne yazık ki günümüzde matematik öğ
retmenlerinin bile birçoğu eleştirel düşünce ve matematiğin hiç
bir şekilde birbirleriyle bağdaştınlamaz kavramlar olduğunu sa
nıyor. İsterseniz konumuzla yakından ilgili olduğu için Streefland’m (1990a) Hollanda’da henüz atamalan yapılmamış 312 ta
ne ilkokul öğretmeniyle yaptığı çalışmaya biraz değinelim. Streefland öğretmen adaylarından aşağıda sizlere kısaltılmış halini
sunduğumuz gazete metni hakkında yorum yapmalarını istedi:
“B ira z aritm etik zek a gerek tird iği için H o lla n d a ’nın dem ografik
özelliklerini inceleyelim . H o lla n d a ’nın n ü fu su aşağı y u k a rı on
dört m ilyon. B ir başka deyişle, H o lla n d a ’n ın n ü fu su A .B .D ’nin 3
m ilyarlık n ü fu su n u n h em en h e m e n iki y ü z d e biri.
H o lla n d a ’nın y ü z ölçüm ü ise kırk bin m etra k a re. D olayısıyla y ü z
ö lçü m ü otuz ü ç bin m etra k a re olan A .B .D ’nin aşağı y u k a n bin d e
biri b ir y ü z ölçüm e sahip. B ütün b u bilgileri b ir a ra y a getirirsek,
H o lla n d a ’n ın A .B .D ’nin beşte biri büyüklükte b ir ülke olduğunu
söyleyebiliriz.”

Streefland çalışmanın sonuçlarını “tek kelimeyle can sıkıcı”
olarak tanımladı. Elbette metinde Hollanda’nın yüz ölçümü ola
rak verilen rakam gülünç. Hollanda gibi haritada ufacık bir yer
kaplayan bir ülkenin yüz ölçümü kırk bin metrekare olabilir mi?
Peki, A.B.D için verilen rakamlara ne demeli ? Bu rakamlann - bı
rakın bir öğretmeni - bir ortaokul öğrencisinin bile akima yatma
ması gerekir. Gelgelelim Streefland çalışmanın ardından hazırla
dığı raporda 312 “öğretmen adayından” sadece 18’inin metni
okur okumaz bu bariz hataların farkına vardığını belirtiyor; “öğ
retmen adaylarının” üçte biri ise metinde yer alan rakamlar hak
kında yorum bile yapmamış. Dolayısıyla, “sayısal düşünebilmek”
bazı işverenlerin sandığı gibi ( bkz:Foyster 1990 ) sadece dört iş
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lem yapabilmekten ibaret değil. Bir kişiyi sayısal düşünebilen bi
risi olarak tanımlayabilmemiz için; o kişinin ülkesinin matema
tik kültüründe yer alan rakam ve ölçüm sistemlerinin yanı sıra
alan ve hacim gibi konuların terminolojisini iyi bilip, iletki ve he
sap makinesi gibi araçları doğru kullanma becerisini kazanarak
sayısal ve uzamsal bağıntılar hakkında fikir üretebilmesi gerekir.
Dilerseniz, matematik öğretiminin temel hedeflerinin yeniden
belirlenmesinde dönüm noktası olan Cockroft Raporu’nda geçen
sayısallık tanımını sizlere aynen aktaralım:
“Sayısallık kelim esinin iki a n lam a gelm esi gerek tiğin i dü şü n üy o 
ru z : İlki, ra k a m la rın taşıdığı fa rk lı özellikleri iyi bilip gü n d elik y a 
şa m da karşılaşılan m atem atiksel d u ru m la rı başarıyla çözebilm ek.
İkincisi ise içinde m atem atik terim leri b u lu n a n gra fik , tablo, h a ri
ta y a da h erh a n gi b ir m atem atiksel d eğerin düşüş ve yükseliş
oranlarını g ö steren kâğıtlar gibi m ateryalleri anlayıp onla rd an iş
levsel olarak y a ra rla n a bilm ek . H e r iki u n su ru b ir a ra d a göz
ö n ü nd e b u lu n d u rd u ğu m u zd a , sayısal d ü şü n ebilen b ir insanı m a 
tematiğin iletişim aracı olarak kullanıldığı d u ru m la rı anlayıp bu
d u ru m la rı çözebilen birisi olarak tanım layabiliriz.”

Görüldüğü gibi bu tanım, aritmetik işlemlerin önemini asla
yadsımasa da sayısal düşünebilmek kavramını çok daha geniş bir
çerçeve içinde ele alıyor, sayısal düşünebilmekle yalnızca mate
matiğin temel ilkelerinin bilinmesini özdeşletiren görüşle hiçbir
şekilde uyuşmuyor.
Okullarda ders olarak okutulan birçok sosyal bilim dalı as
lında sayılarla - dolayısıyla - sayısallıkla iç içe geçmiş bilim dal
ları; fakat öğretmenlerin - büyük çoğunluğu - bu bilim dalları
nın sadece fikirlerden oluştuğu gibi oldukça yanlış bir görüşü
çocuklara empoze edip onların sayısal zekalarım bir anlamda
köreltiyor.
Chapman’da (1990) coğrafya ve diğer sosyal bilim dallarının
bir çoğunda yer alan terimlerin çeşitli matematiksel anlamlar ta
şıdığını fakat çocuklann bunun farkında bile olmadıklannı öne
sürdü. Örneğin Chapman, verimlilik, ölüm oranı, enflasyon, bü
yüme hızı vs. gibi kavramların temel bir matematik terimi olan -
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fakat öğretmenler tarafında üzerinde pek de durulmayan - oran
kavramını içerdiğini savunmuştu. Chapman’in saptamalarına ka
tılmamak elde değil. Bu yüzden, öğrencilerin bütün derslerde
düzgün okuma ve yazmaya özen göstermelerinin şart olduğu gi
bi, - branşları ne olursa olsun - ilk ve orta öğretim kuramlarında
görev yapan bütün öğretmenlerin de öğrencilerine sayısal düşü
nebilme yetisini kazandırmak için emek harcamaları gerekir.
Matematik, aynı zamanda - çoğu insan bunun farkına varamasa da - gündelik yaşamın kopanlamaz bir parçası. (Bkz:Nunes, Schliemann, Carraher 1993; Harris 1990) Öbür yandan,
Foyster (1990) gibi bazı bilim adamlan da biraz karmaşık sayı
labilecek matematiksel kavramların işlevlerini bilmediğimiz
müddetçe gündelik yaşamda karşımıza çıkan sorunların bir ço
ğunu çözemeyeceğimizi iddia ediyor. Bir başka deyişle, Foyster
dört işlemle matematiği özdeşleştiren zihniyete acı bir hatırlatma
yapıyor. Peki, bu takdirde gerçekten sayısal düşünebilen çocuk
lar yetiştirmek için ne yapmalıyız? Çocuklann yalnızca sayılara
ve aritmetik işlemlere değil aynı zamanda “durumlara” da mate
matiksel bir bakış açısıyla yaklaştıklan sınıf ortamlannı nasıl
oluşturmalıyız?
Biz, konumuz çocuklann matematiksel yönden gelişimleri
olduğuna göre hem çocukların sayılan ve aritmetik işlemleri öğ
renme hem de gittikçe daha gelişmiş çözüm yöntemlerini be
nimseme süreçlerini hesaba katmamız gerektiğini düşünüyoruz.
Bu kitabın temel hedefi, çocukların - matematiği anlamaya
başladıklan ilk dört beş yılı esas alarak —yaşlarıyla birlikte mate
matiğe bakış açılannm da nasıl değiştiğini sizlere yansıtabilmek.
Kitap boyunca “sayısal kavramlarla düşünebilmek” gibi sayısal
düşüncenin çeşitli yönlerini ele alacağız; ama sadece rakamsal

kavramlar üzerinde yoğunlaşacağız.

Çocukların matematiksel ge
lişim süreçleriyle ilgili bütünlüklü bir çalışma sunabilmemiz için
konular arasında tutarlılık olmasına dikkat etmemiz gerekiyor
du. İşte bu yüzden, matematiğin kapsamına girdikleri halde ge
ometri gibi bazı konulara hiç değinmedik.

2 8 I Çocuklar ve Matematik

Kitapta yer verdiğimiz çalışmalardan elde edilen bulgulara
bilimsel gözlem yoluyla ulaşıldığım dolayısıyla bu bulguların
doğruluğu üzerinde tartışmamızın anlamsız olacağını belirtelim.
Fakat, aynı zamanda kitapta henüz bilimsellik kazanmamış bir
çok hipotezin de yer aldığını anımsatıp çocuklann dünyasındaki
yolculuğumuza başlayalım.
1 numaralı başlık altında ileri süreceğimiz görüşlerin bazıla
rının Fransız psikolog Gerard Vergnaud’un görüşlerinden ve ma
tematiksel kavramlar üzerinde yaptığı yorumlardan esinlenerek
hazırlandığını ekleyelim.
1) Çocuklar Sayısal Düşünebilmek tçin
Mantıklı Düşünebilmelidirler
Matematiğin mantığa dayalı bir bilim dalı olduğunu söyle
memiz onu diğer bilim dallan arasında benzersiz yapmaz. Aynı
şeyi, fizik ve biyoloji ya da tarih ve coğrafya için de söyleyebili
riz. Bu bilim dallannm hepsi mantık kurallarını gözetip örneğin
tarih ile mantık arasında bağ kurduklan sürece anlam kazanırlar.
Fakat - diğer bilim dallanna kıyasla - özellikle matematik ve
mantık arasındaki bağın oldukça güçlü ve açık olduğu kesin. En
basit matematik problemleri bile ancak doğru mantıksal çıkarım
lar yapılabildiği takdirde çözülebilir. Mesela basit bir konu olan
saymayı ele alalım: Çocuklann bir dizide yer alan nesneleri sa
yarken aslında ne yaptıklannı anlayabilmeleri için mantığa daya
lı bazı kurallan kesinlikle bilmeleri gerekir. İlk olarak rakamlann
hiyerarşik doğasını - büyük sayı, küçük sayı kavramlarının ne
ifade ettiğini - anlamalılar. Bununla çocukların yalnızca sayılann
belli bir düzene göre dizildiğini değil aynı zamanda 3, 2 ’den bü
yükse, 2 ’de l ’den büyükse, 3 ’ün doğal olarak l ’den de büyük ol
duğu açılımındaki mantığı kavrayabilmelerini kast ediyoruz. Bu
tip bir bağıntılar bütününe ( A > B > C i s e A > C ) anlam vere
meyen bir çocuk sayılan kusursuzca sayabilse de bu çocuğun
“sayısallık” - rakamsallık - anlayışı kesinlikle yetersizdir.
Peki çocukların kavraması gereken mantıksal bağıntılar sa
dece bu kadar mı? Kesinlikle hayır. Çocuklar -merdiven basa-

