
ÖZET: Bu çal›flman›n amac›, matematik ö¤retmen adaylar›-
n›n matematik ö¤retiminde dile iliflkin görüfllerini belirlemek-
tir. Matematik ö¤retmen adaylar› ile yar› yap›land›r›lm›fl gö-
rüflmeler yap›lm›flt›r. Görüflmelerde matematik ö¤retiminde
dil konusunun çeflitli boyutlar› irdelenmifltir. Bu çal›flman›n
sonuçlar›na göre, matematik ö¤retiminde yazma ve okuma et-
kinliklerine yer verilmesi gereklili¤i ortaya konmufltur. 

Anahtar Sözcükler: matematik ö¤retimi ve dil, matema-
tik ö¤retmen adaylar›

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate
opinions of prospective mathematics teachers about language
in mathematics teaching. Semi-structured inteviews were con-
ducted with prospective mathematics teachers. Various dimen-
sions of language in mathematics teaching were analayzed
through the inteview. Results of this study shows that in mat-
hematics teaching, reading and writing activities should be
applied. 

Keywords: mathematics teaching and language, prospec-
tive mathematics teachers

1. G‹R‹fi

Toplumlarda bireyler iletiflim kurabilmek için
dili kullan›r. Matematik bir dil olarak ele al›nd›-
¤›nda di¤er dillerden fark›, bilimsel düflünceleri
kolayl›kla ifade edebilme özelli¤ine sahip olmas›-
d›r. Bir bilimsel ifade de kelimelerin ve sembolle-
rin tek bir anlam› olmas› gerekir ve bütün kullan›-
c›lar bu kelimeler ve sembollerden ayn› anlam› ç›-
karmal›d›rlar. 

Matematik ö¤retimi ise sosyal bir süreçtir. Bu
süreçte iletiflimin rolü büyüktür. Matematik ö¤re-
timinde iletiflim yollar›n› Pirie (1998) alt›  ana bafl-
l›kta toplam›flt›r. Bunlar  günlük konuflma dili, ma-

tematiksel sözel dil, sembolik dil, görsel sunum,
konuflulmayan fakat paylafl›lan varsay›mlar, yar›
matematiksel dil. Bu iletiflimin bir boyutunu  ma-
tematiksel dil oluflturmaktad›r. 

Matematik ö¤retiminde dil faktörü çeflitli ça-
l›flma alanlar› ile iliflkilidir. Bu alanlar Ellerton
(1989)'un belirtti¤i gibi psikodilbilim  (psycholin-
guistics), sosyo dilbilim (sociolinguistics) ve s›n›f
içi söylemlere (classroom discourse), oradan da
iki dille e¤itim yapan s›n›flara kadar uzanmakta-
d›r.

S›n›f ortam›nda matematiksel dilin kullan›m›
ile ilgili ilk çal›flmalar Aiken taraf›ndan bafllat›l-
m›flt›r.  Aiken (1972) s›n›f içi söylemler konusuna
odaklanm›flt›r. S›n›f içi söylemler, s›n›f içinde ger-
çekleflen dil al›flverifli fleklinde özetlenebilir. 

1970'lerde ve 1980'lerde matematik ö¤reti-
minde dil faktörü e¤itimciler ve araflt›rmac›lar
için farkl› anlamlar tafl›maktayd›. Austin ve How-
son (1979) bu tart›flmalara bir çerçeve çizmek is-
temifller, çerçeveyi oluflturan ö¤elerin sosyoloji,
psikoloji ve antropoloji disiplinleri oldu¤unu söy-
lemifllerdir. Bir bafllang›ç noktas› olarak da ö¤ret-
menin ve ö¤rencilerin üç soruyu cevaplamalar›
gerekti¤ini belirtmifllerdir. Bunlar, ö¤retmen ve
ö¤renci 

1. Ayn› dili paylafl›yorlar m›?

2. Ayn› kültürü paylafl›yorlar m›?

3. Ayn› mant›k ve ak›l yürütme (muhakeme)
sistemini paylafl›yorlar m›?
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Ellerton’un oluflturdu¤u  çerçevenin ard›ndan
Gawned (1990)'da ‘sosyo-psiko dilbilim model’
fleklinde adland›rd›¤› bir çerçeve oluflturmufltur.
Bu çerçevede gerçek dünya dili, s›n›f içindeki dil,
matematik dili ve matematikte anlam›n yap›land›-
r›lmas› fleklinde genelden özele giden bir s›ra  çi-
zilmifltir. Oluflan çerçevede s›n›f içinde konuflulan
dilin önemi vurgulanmaktad›r. Bu dilin oluflmas›-
n›n ö¤rencinin matemati¤i anlamas›nda önemli rol
oynad›¤›  belirtilmifltir.

Matematik ö¤retiminde dilin rolünü anlatmak
için yukar›da belirtilen ve çeflitli araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan oluflturulan çerçevelerin altyap›s›n› ileti-
flim ve kültür oluflturmaktad›r.

Matematik ö¤retiminde iletiflimin önemli bir
rol oynad›¤›n›n fark›na var›lmas› ile birlikte müf-
redat ve s›n›f içi etkinlikler tekrar gözden geçiril-
meye bafllanm›flt›r. Bu ba¤lamda Amerikan Ulusal
Matematik Ö¤retmenleri Konseyi (National Co-
uncil of Teachers of Mathematics-NCTM) taraf›n-
dan okul matemati¤inin standartlar›n› oluflturmak
için Amerika'da kurulmufl olan komisyon, 1986'da
iletiflim ve ‘matematik ö¤retiminde dil’ konusunu
bir standart olarak belirlemifller ve son fleklini
1989'da yay›nlad›klar› raporda sunmufllard›r. Bu
raporda, ö¤rencinin matematiksel konuflmay› ö¤-
renmesi matematik ö¤retiminin bir amac› olarak
belirtilmifltir. Bu amaca uygun olarak ö¤rencinin
matematiksel dili yani matematiksel sözcük da-
¤arc›¤›n› kullanmas› beklenmektedir.

Matemati¤in özel bir sözcük da¤arc›¤› (mathe-
matical register) vard›r. Bu da¤arc›kta günlük ya-
flamda kullan›lan sözcükler oldu¤u gibi matemati-
¤in uzmanl›k alan›na giren sözcükler de yer almak-
tad›r. Matematik ö¤retiminde, ö¤rencilerin ve  ö¤-
retmenlerin bu matematiksel sözcük da¤arc›¤›n›
do¤ru bir flekilde kullanabilmesi beklenmektedir.
Bu da¤arc›¤›n geliflmesinin önemi, iki ana bafll›kta
toplanabilir. Bunlardan biri sözcüklerin günlük ya-
flamdaki anlam› ile matematiksel anlamlar› aras›n-
da farkl›l›klar›n olmas›, di¤eri ise sözcüklerin kul-
lan›ld›¤› içeri¤e göre farkl› anlamlar› olabilece¤i ve
matematiksel sözcüklerin yanl›fl içerikle kullan›l-
malar›n›n yanl›fl anlafl›lmalara yol açabilece¤idir.

Matematik ö¤retiminde dilin kullan›lmas›nda
s›n›f ortam›n› zenginlefltirmek için yap›lan etkin-
liklerin önemli bir yeri vard›r. Bu etkinlikler  ara-
s›nda okuma yazma etkinli¤i ve problem olufltur-
ma yer almaktad›r. 

Matematik ö¤retiminde,  matematik ö¤retmen-
lerinin yazma ile ilgili etkinlikler yapmalar› ve
yazma ödevi vermeleri pek yayg›n de¤ildir. Böy-
lelikle ö¤renciler de yazma ile matemati¤i pek
ba¤daflt›ramazlar. Bu konu ile ilgili olarak Liedtke
ve Sales'in (2001) Amerika'daki okullarda yedinci
s›n›fta okuyan 11 k›z 20 erkek ö¤renci ile yapt›k-
lar› araflt›rmada matematik dersinde yazma konu-
su ile ilgili görüflleri sorulmufl ve ö¤rencilerin bafl-
lang›çta yazma iflini matematikle pek fazla ba¤-
daflt›ramad›klar› görülmüfltür. Daha sonra yap›lan
baz› yazma etkinlikleri ve ödevlerin ard›ndan bu
görüfllerinin de¤iflti¤i belirlenmifltir.  

Matematik ö¤retiminde dilin geliflimini sa¤la-
yabilecek olan  matematik kitaplar›n›n okunmas›
ve matematik ile ilgili okuma ödevlerinin verilme-
sidir. Orton ve Frobisher (1996) matematik kitap-
lar›n›n okunma s›kl›¤›  ve okunabilirlili¤i ile ilgili
yapt›¤› araflt›rmada matematik kitaplar›n›n az
okundu¤unu ve okunabilirlili¤inin düflük oldu¤u-
nu ortaya koymufltur.

Matematik ö¤retiminde matematiksel dilin
kullan›m› ve matematiksel sözcük da¤arc›¤›n›n
gelifltirilmesinde ve matematiksel düflüncenin or-
ganize edilip sunulmas›nda  sözel problemlerin
oluflturulmas› önemli rol oynamaktad›r. Orton ve
Frobisher (1996)'da sözel problemlerin (word
problems) matematik dersinde kullan›lmas›ndaki
amac›n günlük hayattaki bir durumu uygulama
alan› olarak belirleyerek bir matematiksel proble-
me dönüfltürmek oldu¤u belirtilmifltir. Böylece
matemati¤in yaln›zca okulda ö¤retilen bir ders ol-
mad›¤›n› ayn› zamanda gerçek yaflamla iliflkilen-
dirilebilece¤i gösterilmifltir.

Bu çal›flman›n amac› matematik ö¤retmen
adaylar›n›n matematik ö¤retiminde dilin kullan›-
m›  konusundaki görüfllerinin belirlenmesidir. Ma-
tematik ö¤retmen adaylar›n›n, ö¤retim etkinlikleri
konusundaki görüfllerinin belirlenmesi gerekmek-
tedir. Matematik ö¤retiminde say›lar ve ifllemler
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d›fl›nda ö¤retmen ve ö¤renci aras›ndaki etkileflimi
ve kullan›lan matematiksel dilin önemi aç›s›ndan
da görüfllerin al›nmas› matematik ö¤retimine yeni
bir bak›fl aç›s› kazand›rmak aç›s›ndan önemlidir. 

1.1.Araflt›rma Problemi

Matematik ö¤retmen adaylar›n›n matematik
ö¤retiminde dile iliflkin görüflleri nelerdir?

Bu araflt›rmada matematik ö¤retiminde dil ko-
nusu, matematik dersinde yaz›l› sözlü ve sembolik
dilin kullan›m› ve bu kullan›m› sa¤layacak etkin-
liklerin bütünü olarak ele al›nm›flt›r.

2. YÖNTEM

Bu araflt›rmada nitel araflt›rma yöntemi kulla-
n›lm›flt›r.

Hacettepe Üniversitesinin ‹lkö¤retim Matema-
tik Ö¤retimi ana bilim dal› dördüncü s›n›f›nda
okuyan 14 ö¤renci ile  yar› yap›land›r›lm›fl görüfl-

me yap›lm›flt›r.  Ö¤renciler  rasgele seçilmifltir ve
tüm grubun %25'i oluflturmaktad›r. Görüflme için
matematik ö¤retiminde dile iliflkin genel sorular
ve literatür taramas›ndan elde edilen bulgulara da-
yanarak matematik ö¤retiminde dilin öneminin
vurguland›¤› sorular haz›rlanm›flt›r. Bu sorular›n
baz›lar›, matematik dersinde yazma ödevi veril-
mesi, matematik kitaplar›n›n okunmas›, sözel
problemlerin (word problems) oluflturulmas› ile il-
gilidir. Görüflmeler ö¤retmen adaylar›ndan izin
al›narak teybe kaydedilmifl ve ayn› zamanda veri-
len cevaplar not al›nm›flt›r. Görüflme çözümleme-
leri  araflt›rmac› taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Matematik ö¤retmen adaylar› ile yap›lm›fl yar›
yap›land›r›lm›fl görüflmeler sonucunda elde edilen
cevaplar soru baz›nda, tablolar halinde verilmektedir

Tablo1’ de matematik ö¤retmen adaylar›na ma-
tematik ö¤retiminin dil konusundaki düflünceleri
sorulmufltur. Benzer cevaplar bir araya getirilmifltir.

3. BULGULAR VE YORUM

Tablo 1’den görülece¤i gibi matematik ö¤reti-

minde dil deyince matematik ö¤retmen adaylar›-

n›n odak noktas› iletiflim olmufltur. Bu iletiflimi et-

kileyen faktörler, ö¤retmenlerin ö¤rencinin sevi-

yesine inememeleri, ö¤retmenlerin dersi anlat›r-

ken kavram yan›lg›s›na neden olabilecek hatalar

yapmalar› olarak gösterilmifltir. Di¤er faktörler ise

ö¤rencilerin düflüncelerini ifade etmelerine olanak

verilmedi¤i, matematiksel sözcük da¤arc›¤›n› kul-

lanamad›klar› fleklinde ifade edilmifltir. Verilen ce-

vaplar  Pirie (1998)'nin belirtmifl oldu¤u farkl› ile-

tiflim yollar› ile ilintilidir. Bunlar günlük  konuflma

dili, matematiksel sözel dil ve sembolik dildir. 

Ö¤retmen adaylar› ö¤rencilerin matematiksel

ö¤eleri ve sembolleri kullanabildiklerini ama ifa-

de edemediklerini belirtmifllerdir.

Ö¤retmen adaylar›ndan ikisi matematik ile dili

ilk kez bir arada düflündüklerini belirtmifller ve bi-

raz düflündükten sonra konunun çok önemli oldu-
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Tablo 1. Birinci Soruya Verilen Yan›tlar

Soru 1. Matematik ö¤retiminde dil deyince akl›n›za ne geliyor ?

Matematik ve dil, çok ilginç... Hiç daha önce düflünmemifltim, ama çok önemli.
‹letiflim ve bir dersin anlat›m›...
Ö¤renci ile iletiflim...
Dersin anlafl›l›r biçimde anlat›lmas›...
Ö¤rencilerin matemati¤i anlayamad›klar›...
Ö¤retmenlerin ö¤rencilerin seviyesine inememeleri...
Ö¤retmen bildi¤i halde anlatam›yor.
Ö¤renciler matematiksel ö¤eleri, sembolleri kullan›yor ama ifade edemiyor (ör. mutlak de¤er, say› do¤rusu).
Ö¤retmenler baz› kavramlar› anlat›rken fark›nda olmadan yanl›fll›klar yap›yor, bu da kavram yan›lg›s›na neden olabiliyor
(ör. Çember-daire).
Ö¤rencilerin kendisini ifade edebilmesine olanak tan›nmas›...
Genellikle matemati¤in yaln›zca say›lardan olufltu¤u ve burada dilin önemi olmad›¤› düflünülür.
Matematiksel terimlerin yerinde ve do¤ru kullan›lmas›...



¤unu söylemifllerdir. Bir ö¤retmen aday› da genel-
likle matemati¤in say›lardan olufltu¤unun düflü-
nüldü¤ünü ama dilin de önemli oldu¤unu vurgula-
m›flt›r. Bu konu NCTM'nin raporunda da belirtilen
bir husustur.

Ö¤retmen adaylar›na yöneltilen ikinci soru

matematik dersinde verilmeye çal›fl›lan kavramla-

r›n ve konular›n anlafl›labilirli¤i konusundaki gö-

rüflleri ile ilgilidir.Verilen benzer yan›tlar bir araya

getirilmifl ve Tablo 2’de sunulmufltur.

Matematik ö¤retmen adaylar› matematik der-
sinde verilen kavramlar›n ve konular›n tam olarak
anlafl›lmad›¤› görüflündeler; bunun sebeplerini de
matematik dersinde dilin iyi kullan›lmad›¤›, ö¤ret-
menlerin ö¤rencinin seviyesine inemedikleri ve
ö¤rencilerin haz›r bulunufllu¤unun belirlenmedi¤i
olarak belirtmifllerdir. Bu sebeplerin temel kayna-
¤› olarak ö¤retmeni görmektedirler.

Matematik dersinde kavramlar›n ve konular›n
anlafl›l›p anlafl›lmad›¤› s›n›f içi diyaloglarla ortaya
ç›kart›labilir. Bu diyaloglar ö¤retmene ö¤rencinin
konuyu ve kavramlar› ne ölçüde anlad›¤›, kendisi-
nin de ne ölçüde anlatabildi¤i konusunda dönüt

vermeleri aç›s›ndan belirleyici olacaklard›r. S›n›f
içi diyaloglara önem verilmesi matematiksel dilin
kullan›m›na da yard›mc› olacakt›r. Bunlar, ö¤ren-
cilere matematiksel kavramlar ile ilgili düflüncele-
rini paylaflma f›rsat› verecektir ve böylece ö¤ren-
ciler bütün yeni matematiksel kavramlar› ve yeni
sözcükleri s›n›fta kullanabileceklerdir. Bu da ma-
tematik  ö¤retiminde yeni düflüncelerin  oluflmas›-
na olanak sa¤layacakt›r.

Tablo3’de ise ö¤retmen adaylar›na sorulan ilk
sorunun daha çok aç›lmas› ve irdelenmesi amac›
ile bu soru yöneltilmifltir. Verilen ortak cevaplar
bir araya getirilmifltir.

[22 Gaye Çal›ko¤lu Bali J. of
Ed.25

Tablo 2. ‹kinci Soruya Verilen Yan›tlar

Soru 2. Matematik dersinde anlat›lan kavramlar›n ve konular›n tam olarak anlafl›ld›¤›n› düflünüyor musunuz?

Hay›r. Anlatan kifli dili iyi kullanam›yor olabilir.

Matematiksel terimlerin yerinde kullan›lmay›fl› anlamay› zorlaflt›r›yor

Cümleler bir yerden bafll›yor sonra baflka bir yerde bitiyor, bu da dersin anlafl›lmas›n› zorlaflt›r›yor.

Ben bildi¤im için ö¤renciler de anl›yorlar diye düflünüyorum, ama öyle olmuyor.

Hay›r. Kimi ö¤retmenler yaln›zca kendi anlat›yor kendi dinliyor olabilir.

Ö¤retmen ö¤rencilerin haz›r bulunuflluklar›n› hesaba katm›yor olabilir.

Bir sorudan bile her ö¤renci farkl› fleyler anl›yor,  problem cümlesi iyi ifade edilmiyor olabilir.

Ben düzgün cümleler kuram›yorum, nedeni de kitap okumuyor olmam olabilir.

Ö¤renciler niye beni anlam›yor diye kendime sormam gerekir.

Hay›r. Problemin çözümünü nas›l yapt›¤›n› sorard›m. Hatta her s›navda sorular›n çözümlerini nas›l yapt›¤›n› aç›klat›rd›m.

Tablo 3. Üçüncü Soruya Verilen Yan›tlar

Soru 3. Genel olarak matematik ö¤retiminde dil ilgili neler söylemek istersin?

Fonksiyon ne demek diye soruldu¤unda bunu aç›klamak için oyunlarla anlatmal›y›z.

Her dersin sonunda kavram haritas› oluflturmaya çal›fl›r›m.

Günlük hayatta kulland›¤›m›z kavramlar matematikte kullan›ld›¤›nda farkl› anlamalar oluflabiliyor. Örne¤in 'do¤al' ve

'Do¤al Say›lar': Burada 'do¤al olan ve do¤al olmayan say›lar m› var ?' denilebilir.  

Efl ve eflitin fark› üzerinde durulmas› gerekiyor; bu da kavram yan›lg›s›na yol açabiliyor.

Problemlerin çözümleriyle ilgili yorum  ve tart›flma yap›lm›yor.

Matematiksel terimleri ve sembolleri yazabilmeli ve kullanabilmeliyiz.

Dili düzgün kullanmal›, t›pk› Türkçe ö¤retmeni gibi...

Denklemler düzgün ifade edilmeli.

Ö¤rencilere sinüs ve kosinüsle ilgili öyküler yazd›r›lmal›.

Ö¤rencilere x = 3 diyor sonra x = 4 diyoruz; ö¤renci bunu anlamakta zorlan›yor.

Matematiksel terimler cümlenin içinde ne kadar çok kullan›l›rsa o kadar iyi olaca¤› düflünülüyor.



Genel olarak matematik ö¤retiminde dil ile il-
gili neler söylemek istersiniz biçiminde sorulan
soruya verilen cevaplar çok çeflitli olup matematik
ö¤retiminde dil faktörünün çeflitli boyutlar›na de-
¤inmektedir.

Verilen yan›tlar incelendi¤inde, matematikte
kullan›lan kavramlar›n ve terimlerin aç›klanma-
s›nda zorluklar›n oldu¤u ve bu zorluklar›n nas›l
giderilebilece¤i belirtilmifltir. Belirtilen giderilme
yöntemleri 'kavram haritas›' oluflturmak ve konu-
larla ilgili öykü yazmakt›r. Bu yöntemler matema-
tiksel dilin kullan›lmas›nda etkin yöntemlerdir
(Liedtke ve Sales, 2001).

Matematikte kulland›¤›m›z  sembolik dil ile il-
gili belirtilen zorluk, de¤iflken kavram› ve de¤ifl-
kenler için kulland›¤›m›z semboller ile ilgilidir.
Burada söz konusu olan, matematik ö¤retmen
aday›n›n belirtti¤i gibi ‘x’ sembolünün  kullan›l-
mas›nda oluflan zorluklard›r. Ö¤renciler bu sem-
bolün x = 4 ve x = 3 gibi farkl› de¤erler almas›n›
anlamakta zorlan›yorlar. Bu da  matematik ö¤reti-
minde kullan›lan sembolik dilin önemini vurgula-
maktad›r. 

Ö¤retmen adaylar›na sözel problemlerin olufltu-
rulmas› ve bunun matematiksel dilin geliflimine kat-
k›s› sorulmufl verilen yan›tlar Tablo 4 de verilmifltir. 

"Sözel problemlerin  oluflturulmas›n›n mate-

matiksel dilin kullan›lmas›na bir katk›s› var m›-

d›r?" sorusuna kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u

"vard›r" cevab›n› vermifller,  yaln›zca bir kifli

"yoktur" demifltir. "Nas›l bir katk›s› olabilir?" so-

rusuna verilen cevaplar ise, matematiksel düflün-

celerin organize edilmesi, matematiksel terimlerin

kullan›lmas› ve günlük hayattan al›nan problemle-

rin daha anlafl›l›r olmas› biçiminde olmufltur.

Orton ve Frobisher (1996)'›n da belirtti¤i gibi
sözel problemlerin matematik e¤itiminde kullan›l-
mas› ö¤rencinin matematiksel dili etkin bir flekil-
de kullanmas›na olanak tan›yacakt›r.

Tablo 5 ‘te ve Toblo 6’da matematik ö¤reti-
minde yazma ve okuma n›n önemi konusunda so-
rulan sorulara verilen cevaplar sunulmufltur.

Bu soru ile matematik ö¤retiminde yazman›n
önemi ve yazma ödevi verilmesi konusunda mate-
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Tablo 4. Dördüncü Soruya Verilen Yan›tlar

Soru 4. Sözel problemlerin oluflturulmas›n›n matematiksel dilin kullan›lmas›na bir katk›s› var m›d›r? Varsa nas›l bir katk›s› olabilir?

'Vard›r' 10 kifli 'Olabilir' 3 kifli 'Yoktur' 1 kifli

Nas›l bir katk›s› olabilir?

'Günlük hayattan al›nan örneklerle oluflturulmufl problemler daha anlafl›l›r olur' 

'Fikir zinciri oluflturmas›'

'Matematiksel terimlerin kullan›m›n› sa¤lar'

'Düflüncelerin organize edilmesine yarar'

Tablo 5. Beflinci Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 5. Matematik ö¤retiminde yazman›n önemi var m›d›r? Var ise matematik ö¤retiminde yazma ödevi verilir mi?         

Verilirse ne tür ödevler ve etkinlikler olabilir?

'Yazma önemlidir' 11 kifli 'O kadar da önemli de¤il' 3 kifli

Matematik ö¤retiminde yazma ödevi verilir mi?

'Verilir'    11 kifli 'Matematikte yazma ödevi  verilmez'  3 kifli

Verilirse ne tür ödevler ve etkinlikler olabilir?

'K›sa hikayeler yazma'

'Konularla ilgili öykü yazma'

'Verilen bir sonuca uygun problem yazma'

'Matematikçilerin hayatlar›yla ilgili araflt›rma'

'Say›lar ile ilgili araflt›rma ödevi'

'Matematiksel kavramlar› ve sembollerin aç›klanmas›'



matik ö¤retmen adaylar›n›n görüfllerinin neler ol-

du¤u ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Araflt›rmaya

kat›lan matematik ö¤retmen adaylar›n›n ço¤unlu-

¤u matematik ö¤retiminde yazman›n önemli oldu-

¤unu belirtmifl ve "yazma ödevi verilebilir" de-

mifllerdir.

Matematik ö¤retmen adaylar›n›n yazma ile il-

gili etkinliklerin öneminin fark›nda olmalar› onla-

r›n s›n›fta bu tür etkilikleri uygulamalar›n› sa¤la-

yabilir.

"Ne tür yazma ödevi ve etkinlikleri olabilir?"
fleklindeki soruya verilen cevaplar matematik kav-

ramlar› ile ilgili öykü yazma, problem oluflturma ve
araflt›rma etkinlikleri fleklindedir. Liedtke ve Sa-
les'in (2001) yaz›s›nda  ö¤rencilerin, ak›l yürütme
süreçlerini ka¤›da yans›tmalar› önemli bir yazma et-
kinli¤i olarak belirtilmifltir. Bu tip etkinlikler ö¤ren-
cilerin problem çözme becerilerini de gelifltirmek
aç›s›ndan önemlidir. Ayn› yaz›da, matematiksel öy-
külerin oluflturulmas›n›n önemli bir yazma etkinli¤i
olarak kullan›labilece¤i belirtilmifl ve öykü yazma-
n›n matematiksel dili gelifltirece¤i vurgulanm›flt›r.

"Matematik ö¤retiminde okuma ödevi verilir
mi?" sorusuna 9 kifli "verilebilir", 2 kifli "verile-
mez" cevab›n› vermifl ve 3 kifli ise matematik ö¤-

retiminde okuma ödevi verilmesinin hiç ak›llar›na
gelmedi¤ini söylemifllerdir. "Matematik kitab›
okunur mu?" sorusuna verilen cevaplar iki bafll›k-
ta toplanm›flt›r, bunlar matematik ders kitab› ve di-
¤er matematik kitaplar›d›r. "Matematik ders kitab›
okunur" diyen 4 kifli, "okunmaz" diyen 10 kiflidir.
Görüflme yap›lan matematik ö¤retmen adaylar›n›n
ço¤unlu¤u matematik ders kitaplar›n›n okunma-
yaca¤› görüflündedirler. Benzer olarak Orton ve
Frobisher (1996) de yapt›klar› çal›flmada, mate-
mati¤in, di¤er derslerden farkl› olarak, ders kitap-
lar›n›n en az okundu¤u ve okunabilirli¤inin düflük
oldu¤u bir ders olarak  belirlemifllerdir.

Ö¤renciler matematik kitaplar›n› okuyabilmeli

ve matematiksel terimleri ve sembolleri anlayabil-

melidir. Bu da ders kitaplar›n›n okunmas›n› ve ö¤-

retmenlerin de bu konuda ö¤rencilerini teflvik etme-

lerini gerektirir. Ayr›ca matematik ders kitaplar›nda-

ki kavramlar›n ve sembollerin okunabilirli¤i ölçül-

melidir. Bunun yan›nda, yaz›l›  materyallerdeki sem-

bol ve kavramlar›n ö¤rencilerin okuma düzeyine uy-

gun olup olmad›¤› da ayr›ca de¤erlendirilmelidir.

"Okunan kitaplar matematik ö¤retimi aç›s›n-

dan hangi amaca hizmet eder?" sorusuna verilen

cevaplar,  ö¤retimin tek materyali ders kitaplar›y-
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Tablo 6. Alt›nc› Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 6. Matematik ö¤retiminde okuma ödevi verilir mi ? Matematik kitab› okunur mu? Okunan kitaplar matematik

ö¤retimi aç›s›ndan hangi amaca hizmet eder?

'Verilebilir' 9 kifli Verilmez' 2 kifli 'Hiç akl›ma gelmedi' 3 kifli

Matematik kitab› okunur mu?

Ders Kitaplar› Di¤er Matematik Kitaplar›

'Okunabilir' 4 kifli 'Okunmaz' 10 kifli 'Okunabilir' 10 kifli 'Okunmaz' 4 kifli

'Ders kitaplar›n› pek kullanm›yoruz' 'Say› fieytan›' ve 'Öldürücü Matematik

'fiu anda kullan›lan ders kitaplar› gibi kitaplar okunmal›'

monoton' 'Matematik tarihi ve matematikçilerin

'Kitab›na göre de¤iflir' hayat› ile ilgili kitaplar'

Okunan kitaplar matematik ö¤retimi aç›s›ndan hangi amaca hizmet eder?

Ders Kitaplar› Di¤er Matematik Kitaplar›

'Yaln›zca al›flt›rma yapmak için baflvurulur' 'Matemati¤e yönelik korkuyu azaltmak için'

'Konuyu önceden okumak için' 'E¤lenerek ö¤renmeyi sa¤lamak'

'Matemati¤i sevdirir'



d›. Günümüze kadar ulaflan matematik ö¤retimi
aç›s›ndan ders  kitab›n›n amac›n›n yaln›zca al›flt›r-
ma sorular›n›n çözülmesi ve konunun önceden
okunmas› oldu¤unu ortaya koymufltur. Bu görüfl-
ler literatürle de paralellik göstermektedir. Örne-
¤in,  Orton ve Frobisher (1996) ö¤rencilerin, ma-
tematik kitaplar›n› problem çözmek ve sorular› ce-
vaplamak için kulland›klar›n›, çok nadiren de on-
lara, bir konuyu ö¤renmek için baflvurduklar›n›
belirtmifllerdir. 

Geçmiflte en eski Çin matematik ders kitab›
''Chou-pei Suan-ching' diyaloglar içermekteydi.
Tarihe bak›ld›¤›nda  matematik derslerinin temeli-
ni  diyaloglar oluflturmaktayd› ve bu diyaloglar
Sokrates dönemine kadar uzanmaktad›r. Sokrates
ile ö¤rencileri aras›nda geçen diyaloglar iletiflimin
M.Ö. 5. yüzy›ldan beri matematik e¤itiminin bir
parças› oldu¤unu göstermektedir (Mendez, 2001).
Bu diyaloglar›n matematik kitaplar›nda yaz›lmas›
ö¤rencilerin bu tart›flmalar› irdelemelerine, kat›l-
malar›na, soru sormalar›na ve kendilerini do¤rula-
malar›na olanak tan›maktayd›. Bu özelliklerin ma-
tematik ders kitaplar›n›n daha çok okunmas›n›
sa¤lad›¤› söylenebilir.  Günümüzde de okullarda
okutulan matematik ders kitaplar›n›n incelenmesi
ve gerekli de¤iflikliklerin yap›lmas› ve okunabilir-
li¤inin artt›r›lmas› gereklidir.  

4. SONUÇ

Matematik ö¤retmen adaylar›, yap›lan görüfl-
meler sonucunda öncelikle s›n›f içi iletiflimin öne-
mi vurgulam›fllard›r. Bununla birlikte matematik
derslerinde ö¤retilmeye çal›fl›lan kavramlar›n ve
konular›n ö¤renciler taraf›ndan anlafl›lamad›¤› gö-
rüflündedirler.

Ö¤retmen adaylar›, matematik ö¤retiminde
sözel problemlerin oluflturulmas› gere¤ini belirt-
mifller ve bu tür etkinliklerin ö¤rencilerin düflün-
celerini organize etmelerine ve matematiksel te-
rimleri kullanmalar›na yard›mc› olaca¤›n› söyle-
mifllerdir.

Matematik ö¤retmen adaylar›  ‘matematik ö¤-
retiminde yazma ve okuma ödevi verilebilir’ de-
mifllerdir. Bu da matematik dersinin yaln›zca

problem çözülen ve sonucu ile ilgilenilen bir ders

olmaktan çok, s›n›f içi diyaloglar›n gerçekleflti¤i

bir ders olmas› gerekti¤ini göstermektedir. 

Matematik ö¤retmenlerinin ve ö¤rencilerin

matematiksel dili do¤ru biçimde kullanabilmeleri

çok önemlidir. Matematik dilini kullan›rken do-

layl› anlat›mlar ve mecazlar kullan›lmaz;  aksine,

do¤rudan ve aç›k ifadeler kullan›l›r. Matematik

ö¤retiminde dilin kullan›m›n› ve geliflimini sa¤la-

yacak etkinlikler konusunda bilgilenmek ve bun-

lar› s›n›f ortam›nda gerçeklefltirmek gerekmekte-

dir. Bu etkinliklerden baz›lar› yazma ve okuma ile

ilgili olabilir. Bunun d›fl›nda, problem oluflturma

ve çözüm yollar› üzerinde tart›flma fleklinde etkin-

likler oluflturulabilir.
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