Matematik Dünyas›, 2005 K›ﬂ

Aristo Mant›¤› ile Konfüçyüs’ün
Çocuklar›n› Anlayabilmek
Meral Tamer, Milliyet, 25 ﬁubat 2006
Çinli ya da Japon konuﬂunca, Avrupal› baﬂka
ﬂey anl›yor; çünkü kodlar› farkl›.
Bir gün Çin’den gelen parlak bir ö¤rencisi,
Michigan Üniversitesi profesörü Richard E. Nisbett’e pat diye “Biliyor musunuz, sizinle aram›zdaki fark, benim dünyay› bir çember, sizinse bir çizgi
olarak görmenizdir” der.
Nisbett’in ﬂaﬂk›nl›k içindeki yüz ifadesini görünce, hocas›n›n soru sormas›na f›rsat b›rakmadan
ne demek istedi¤ini açmaya çal›ﬂ›r: “Çinliler sürekli de¤iﬂime inan›rlar; ama herkesin daha önceki bir
duruma do¤ru hareket etti¤ini düﬂünürler. Bütünü
anlamadan, parçalar›n anlaﬂ›lamayaca¤›n› düﬂünürler. Bat›l›lar ise daha basit, daha determinist bir
dünyada yaﬂarlar. Büyük resme bakmak yerine,
dikkat çekici nesnelere veya insanlara odaklan›rlar.
Nesnelerin davran›ﬂ›na hükmeden kurallar› bildikleri için olaylar› denetleyebileceklerini düﬂünürler!”

rütürken neden formel mant›¤› uygular? Do¤ulular
görünüﬂte çeliﬂkili önermeleri kullanmaya neden
bu kadar merakl›?
Prof. Nisbett, uluslararas› karﬂ›laﬂt›rmal› araﬂt›rmalarla Çinli, Japon, Koreli, Amerikal› ve Avrupal› bireylerin, ayn› fiziki araçlar› kullanarak bakt›klar› dünyay›, neden farkl› alg›lad›klar›n›n izini
sürer. Sonuçta da “Düﬂüncenin Co¤rafyas›” [Varl›k Yay›nlar›] adl› kitap ortaya ç›kar. [...] ♣

Yeni Y›l ve Matematik
Cengiz Eren, Milliyet, 1 Ocak 2006
Say›lar hayat›m›zda çok önemli, matematik hesaplar›n› say›larla yap›yoruz.
Matematik sonuçlar› ise var olan durumun
ne oldu¤unu net olarak bize gösteriyor.
2005 y›l›nda 365 gün, 8 bin 760 saat, 525
bin 600 dakika, 31 milyon 536 bin saniye yaﬂanm›ﬂ olacak bu günün sonunda.
Bir düﬂünün, 2005 y›l›nda kaç saniye yaﬂad›n›z kendiniz için, kaç dakika, kaç saat ya da
kaç gün?
Baﬂlad›klar›m›z da oldu hayat›m›zda, bitirdiklerimiz de, b›rak›p gidenler de var, devam
edenler de...
Hissettikleriniz say›larla ölçülebilseydi, siz
kaç puan verirdiniz, bu y›l yaﬂad›klar›n›za 10
üzerinden?
Gelecek y›l› nas›l yaﬂayaca¤›n›za ﬂimdiden
karar vermeniz ise çok önemli.
Neyi, ne zaman, nas›l ve ne kadar istiyorsan›z ama sadece size ba¤l› olan içeriklerde...
‹stedi¤iniz kadar mutlu, istedi¤iniz kadar
umutlu, istedi¤iniz kadar sa¤l›kl› olman›z, istedi¤iniz hedeflere, istedi¤iniz zamanda ulaﬂman›z›
ve hissetti¤iniz mutlulu¤u istediklerinizle paylaﬂman›z› diliyorum, dilim dilim ama kocaman dilimler halinde.
MD: Gereksiz yaz› kategorisinde bir baﬂyap›t okudunuz.

Do¤u - Bat› Fark›
Çinli ö¤rencisinin çember ve çizgi benzetmesiyle bir cümlede ortaya koydu¤u Do¤u - Bat› fark›,
Amerikal› profesörü heyecanland›rm›ﬂt›r. Kültürel
psikolojiye öteden beri ilgi duyan Prof. Nisbett,
böylelikle “düﬂüncenin do¤as›” ile ilgili bir dizi
araﬂt›rma baﬂlat›r. Araﬂt›rmaya haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda bir sürü soru ortaya at›l›r: Kadim Çinliler neden Yunanl›lar›n güçlü yan› olan geometride de¤il
de, cebirde ve aritmetikte üstündü? Modern Asyal›lar matematik ve bilimde üstünken, devrim yaratan bilimsel çal›ﬂmalarda neden Bat›l›lar kadar
üretken olamad›? Çinliler ve Japonlar, olaylar aras›ndaki iliﬂkileri görmekte neden Bat›l›lardan daha
baﬂar›l›? Bat›l› çocuklar isimleri, fiillerden çok daha h›zl› ö¤renirken, neden Do¤ulu çocuklar fiilleri
isimlerden daha h›zl› ö¤reniyor? Çinliler ve Japonlar, nesneleri ve olaylar› birbirleriyle iliﬂkilerine göre grupland›r›rken, Bat›l›lar neden kategorileri ye¤liyor? Bat›l›lar gündelik olaylar hakk›nda ak›l yü-
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