
Uluslararas› Matematik olimpiyatla-
r›n› ülkelerin matematik seviyelerini
ölçmenin bir yöntemi olarak görenle-
rin say›s› oldukça kabar›k. Bu yar›fllar-
da ald›¤›m›z dereceleri yetersiz bulup
rahats›zl›k duyan, buradan hareketle
e¤itim sistemimiz, özellikle de orta ö¤-
renimde matematik e¤itimi hakk›nda
elefltiri getirenler  var. Bütün ülkeler-
de liselerden seçilmifl parlak gençle-
rin, üniversiteler taraf›ndan kamplar-
da yetifltirilerek yar›fllara sokuldu¤u-
nu, dolay›s›yla, al›nan sonuçlar›n orta
ö¤renimdeki matematik seviyesinin
göstergesi say›lmamas› gerekti¤ini ile-
ri sürenler var. Belki de bu görüfllerin
hepsi de gerçe¤in bir parças›d›r. Bu
k›sa yaz›da, bu sorular›n cevab›n› bul-
maktan çok, olimpiyatlara flöyle bir
göz at›p akla getirdi¤i sorulara de¤i-
nece¤iz.

Uluslararas› Matematik Olimpiyat-
lar› bütün dünyada önemsenen bir ya-
r›flma. Hemen hemen bütün ülkelerde,
devlet dolayl› ya da do¤rudan, süreçte
yer al›yor. Bilmeyenler için k›saca ya-
r›flmac›lar›n seçimi ve yar›flman›n ken-
disini özetleyelim: Matematik olimpi-
yatlar›n›n anayasas›, olimpiyatlar›n ki-
flisel oldu¤unu, bir tak›m yar›flmas› ol-
mad›¤›n› söylüyor. Ancak gene de her
fley ülkeler baz›nda ayarlanm›fl. 2006
olimpiyad›na 90 ülke kat›lm›fl. Her ül-
ke, ulusal olimpiyatlar yap›yor ve bu-
radan seçtikleri yar›flmac›lar› kamplar-
da yetifltirdikten sonra en fazla 6 kifli-
lik bir tak›m oluflturuyor. Zaman› ve
yeri belirli olimpiyatlar, 2 gün üst üs-
te 4,5'ar saatlik iki  yaz›l› s›nav fleklin-
de yap›lmakta.2007 olimpiyatlar› Viet-
nam'da yap›lacak. S›navda üçerden al-
t› soru soruluyor. Sorular kolaydan
zora do¤ru s›ralanm›fl  ve tam puan 7.
Sadece tam say› puanlar veriliyor. Do-
lay›s›yla, her ülke, her soru için mak-
simum 42 puan, ve toplamda 252 pu-
an alabiliyor.  2006 olimpiyatlar›nda
Türkiye 117 puan ile 19'lu¤u ‹ngiltere
ile paylafl›rken, 1'nci olan Çin 214 pu-
an toplayarak 174 puan la 2 olan Rus-

ya Federasyonunun aç›k ara önünde
yer alm›fl. Kat›lan yar›flmac› say›s›n›n
1/12 si kadar alt›n, 2/12si kadar gü-
müfl, 3/12'si kadar bronz madalya da-
¤›t›lmakta.  Ayr›ca en az bir soruyu
tam olarak çözenlere de mansiyon ve-
riliyor. Ülkelerin gayri resmi olarak ni-
telendirilen s›ralamas› ise, al›nan tüm
puanlar›n toplam›n›n bir s›ralamas›n-
dan ibaret. Sorular›n haz›rlan›fl› kat›-
lan bütün ülkelerin katk›lar›yla yap›l›-
yor.  S›nav sorular›n›n haz›rlan›fl› sü-
recinde, ülkeler aras›nda görüfl farkl›-
l›klar› olufluyor. Kayna¤›, ulusal müf-
redat farklar› olsa gerek. 

Matematik Olimpiyatlar›'n›n ilki
1959 y›l›nda Romanya'da 7 ülke ara-
s›nda yap›lm›fl. Daha ziyade o zaman-
lar “Do¤u Blo¤u” olarak adland›r›lan
ülkeler aras›nda yap›lan yar›flmalar
2006'ya gelindi¤inde 90 ülkenin kat›l-
d›¤› genifl kat›l›ml› bir olimpiyat halini

alm›fl durumda. Türkiye, TÜB‹TAK'›n
organizasyonuyla 1985'den beri  ara-
l›ks›z kat›lmakla kalmam›fl, 1993 olim-
piyatlar›na da ev sahipli¤i yapm›fl. Al›-
nan sonuçlar, öyle süper sonuçlar de-
¤il ama, pek kötü de say›lmaz. Genel-
likle ilk 20 içinde yer alm›fl Türki-
ye'nin gönderdi¤i tak›mlar.  Afla¤›daki
grafikte Türkiye'nin 21 y›lda ald›¤› so-
nuçlar› zaman›n fonksiyonu olarak gö-
rüyorsunuz.  Y ekseni her y›l al›nan
derecenin yüzde kaça tekabül etti¤ini
gösteriyor. Örne¤in 1993 y›l›nda ‹stan-
bul'da yap›lan olimpiyada 73 ülke ka-
t›lm›fl ve Türkiye 24'üncü olmufl. Gra-
fikte 24/73=.32 ya da 100 üzerinden
32 olarak yer al›yor. Anlafl›laca¤› gibi,
bu grafik Türkiye'nin, Uluslararas› Ma-
tematik Olimpiyatlar›'nda ald›¤› sonuç-
lar›n göreceli yerini göstermekte. 1 Ya
da %100 sonuncu anlam›n› tafl›yor. 

Grafik, Türkiye'nin derecesinin za-
manla geliflti¤inie iflaret ediyor. Bu ge-
liflmenin nedenleri ne olabilir ya da
derecedeki bu iyileflme ülkedeki mate-
matik seviyesi aç›s›ndan bir anlam ta-
fl›r m›?  Yani Türkiye, 1980'li y›llarda
çok kötü görünen yar›flma sonuçlar›-
na bakarak, ülkedeki matematik sevi-
yesini gelifltirici  radikal önlemler ald›
ve h›zla %60 seviyesinden %20'li sevi-
yelere t›rmand› denebilir mi? Ya  da
1985'de 38 ülke aras›nda 26. olan
Türkiye, kat›lan yeni ülkelerin seviye-
leri düflük oldu¤u için, kendi iradesi
d›fl›nda, daha yukar› derecelere itilmifl
olabilir mi? Ya da ikisinin bir kar›fl›m›
m›?

Biraz bunlara bakal›m: Öncelikle,
Sovyetler Birli¤i gibi matematik gele-
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ne¤i güçlü bir ülkenin da¤›lmas› sonu-
cunda, yar›flmalara Rusya ve Ukrayna
gibi matematik gelene¤i güçlü iki ülke
kat›lmaya bafllam›fl.. Rusya'n›n Sov-
yetler'in yerini fazlas›yla doldurup sü-
rekli bafla güreflti¤i görülüyor. Ancak,
araya bir de Ukrayna gibi güçlü bir ra-
kip girmifl oluyor. Sovyet gelene¤in-
den Beyaz Rusya, Kazakistan, Moldo-
va gibi matemati¤in iyi oldu¤u ülkele-
rin yan›nda, 10 tane sürekli düflük de-
receler alan ülke devreye girmifl. Yu-
goslavya'n›n da¤›lmas› sonucunda or-
taya ç›km›fl ülkeler de pek baflar›l› ola-
mam›fllar.  Ayr›ca, olimpiyat kat›l›mc›-
lar› artarken, yeni kat›lanlar›n genel-
likle kötü derece alan ülkeler olmala-
r›,  göreceli s›ralamada Türkiye'yi  yu-
kar›ya iten bir sonuç do¤urmufl. An-
cak, bütün bu zahiri nedenler, Türki-
ye'nin gösterdi¤i belirgin ilerlemeyi
aç›klamaya yeter gözükmüyor. Di¤er
taraftan, yar›flmalarda derece alabil-
menin, haz›rl›k ve seçimleri do¤ru ya-
pabilmenin de bir ö¤renme süreci ge-
rektirdi¤i düflünülürse, zamanla daha
iyi seviyelere ç›kmak için somut bir
neden daha buluyoruz. Bu iki önemli
neden derecemizi yukar› çekmeye kat-
k›lar› olmufl. Ancak imo istatistikleri-
nin incelenmesi,  Türkiye'deki mate-
matik seviyesinin h›zla yükseldi¤ini
göstermese de,  ters yönde bir sava da
yol açm›yor.  Ülkede matematik gele-
ne¤i oluflturmak için süre giden çal›fl-
malar›n net baflar›lar kazand›¤›n› gös-
teren bir kan›t yok.

Bu düflünceler do¤ru ise, olimpiyat-

larda al›nan sonuçlarla en az›ndan
Türkiye orta ö¤renimindeki matema-
tik seviyesi aras›nda  bir iliflki oldu¤u-
nu söylemek için bir neden görünmü-
yor.

Olimpiyat sonuçlar›n›n incelenmesi
baflka gariplikler gözlememize de ola-
nak veriyor: Öncelikle, Uzak Do¤u ül-
kelerinin belirgin bir hakimiyeti var.
Çin genellikle aç›k ara birincilikler
al›rken, Kore, Taywan, Vietnam daima
ilk s›ralarda yer al›yorlar. Bu ülkelerin
h›zl› bir kalk›nma süreci içinde olma-
lar›, ülkelerde top yekün bir derlenme-
nin ve ileriye at›lma heyecan›n›n var
oldu¤u kan›s›n› pekifltiriyor. Sadece
ekonomik de¤il, sosyal kalk›nman›n
da birlikte yürümekte oldu¤u sonucu
bir sav olarak öne sürülebilir gözükü-
yor. Güçlü matematik gelene¤i sahibi
Rusya'n›n önemli matematik ödülleri-
ne abone olmas›n›n yan›nda, olimpi-
yatlarda da ilk s›ralarda yer almas›
önemli bir gösterge say›labilir. Ayn›
flekilde, ilk s›ralarda yer bulan ABD,
dünyan›n en iyi beyinlerini kendisine
toplamaya devam ederken, orta ö¤re-
nim seviyesinde de benzer bir süreci
yaratabilmifl oldu¤unu görebiliyoruz.
Olimpiyat tak›mlar› genellikle  Uzak
Do¤u'lu ve Güney Amerika'l› yeni göç-
men çocuklar›ndan olufluyor. 

Olimpiyat sonuçlar›n›n ortaya ç›-
kard›¤› garip sonuçlardan birisi, Hin-
distan gibi gelene¤i yerleflmifl bir dev
ülkenin genellikle düflük dereceler al›-
yor olmas›. Di¤eri ise, Bat› Avrupa'n›n
bir dizi geliflmifl ülkesinin (‹spanya,

Portekiz,‹talya, Hollanda, ‹sviçre,  ‹r-
landa, Danimarka, ‹sveç, Norveç, Fin-
landiya, Belçika, Yunanistan) olimpi-
yatlarda genellikle düflük dereceler el-
de ediyor olmalar›.

Özetlersek:1959'dan beri olimpiyat
sonuçlar›n›n, soru soru, yar›flmac› yar›fl-
mac›, ülke ülke bütünüyle elektronik
ortamda bulunabiliyor (www.math-olim-
piad.com). Bu verilerin incelenmesi ,
matematik olimpiyatlar›n›n ülkedeki ge-
nel matematik seviyesinin belirlenmesi
aç›s›ndan önemli bir gösterge say›labile-
ce¤i tezi  pek destek bulmuyor. Aksini
söylemek de zor. Matematik gelene¤i
olan ülkelerin, Hindistan d›fl›nda, al-
makta oldu¤u sonuçlar bu tezi destek-
ler gözükse de, ABD'nin ald›¤› sonuçlar
flafl›rt›c› duruyor. Orta ö¤renim mate-
matik seviyesinin çok kötü oldu¤undan
sürekli flikayet eden ABD, ön s›ralardan
inmezken, yar›flmac›lar›n›n kimlikleri
incelendi¤inde, baflka bir yöne gidiyo-
ruz. 

Uzak do¤u ülkelerinin ald›¤› sonuç-
lar, yar›flmalar›n daha ziyade ulusal
gurur ve güvenin yükselmesi için
önem tafl›d›¤› kuflkusunu uyand›r›yor. 

Yar›flmaya iyi haz›rlanan yar›flmac›
mutlaka kazan›r denir ama, 2006'da
Çin 6 yar›flmac›yla kat›l›p 6 alt›n ç›ka-
r›rken Türkiye, 4 gümüfl, 1 bronz ve
bir mansiyondan öteye gidemedi. Bir
tane bile alt›n› yok. 23 kat›l›mda 4 al-
t›n madalya kazanabilmifl Türkiye'ye
karfl›l›k, 21 kez kat›lm›fl olan ‹ran 28
alt›n kazanm›fl. 

Bat› Avrupa'l› geliflmifl ülkelerin al-
d›¤› düflük dereceler, acaba, ülkelerin
kalk›nmalar›yla matematik seviyeleri-
nin iliflkili olmad›¤› sonucunu ç›kar-
mam›za neden olabilir mi? Ya da,  ‹s-
panya'n›n orta ö¤renim matematik se-
viyesinin Vietnam'dan daha kötü oldu-
¤u ileri sürülebilir mi? 

Evet, matematik seviyesinin olimpi-
yat sonuçlar›yla belirlenebilece¤i tezi
biraz problemli. Bu, atletizmde, uzun
mesafe koflular›nda neredeyse hege-
monya kurmufl olan Afrika ülkelerin-
de, halk›n beden sa¤l›¤›n›n di¤er ülke-
lerden daha iyi durumda oldu¤unu
söylemeye benziyor.  Yar›flmalar, özel
yetifltirilmifl yar›flmac›lar aras›nda ya-
p›ld›¤› sürece, geri kalan kitle için gös-
terge olma özelli¤i tafl›d›¤› flüpheli.

Bu konuya tekrar dönme umuduyla.

M u a m m e r  A b a l ›
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