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Galiba gerçek mutluluk umutta ve hayalgücünde. “Galiba” filan de¤il, kesinlikle öyle. ‹nsan umdu¤u ve hayal edebildi¤i kadar mutlu oluyor. Ne dün ne bugün,
varsa yoksa yar›n!
Y›llar önce bir arkadafl›mla bir tepeden Ege’nin bir koyuna bak›yorduk. Türkuvazla camgöbe¤i aras›nda de¤iflen bir deniz. Üç bir yan›ndan dimdik kayalarla çevrilmifl küçük bir kumsal. Günefl di¤er taraftan batmak üzere. Hava ne s›cak ne so¤uk,
yerçekimi var m› yok mu belli de¤il. Sükûnet, dinginlik, huzur... O an gökyüzünden
tozpembe melekler süzülse flafl›rmazd›k, öylesine büyülü bir and›. ‹kimizin de akl›ndan
ayn› fley geçti: Manzaran›n içinde olmak. Birbirimize gözucuyla flöyle bir bakmam›z
yetti. Bay›rdan indik. Kumsalda biraz doland›ktan sonra arkadafl›m,
- Yukardan buras› daha güzeldi! dedi.
Benim de akl›mdan geçmiflti ama söylemeye cesaret edememifltim.
- Evet, dedim ve geldi¤imiz yere ç›kt›k.
Hayal her zaman gerçek’ten daha güzel oluyor. Orada olmay›p orada olmay›
hayal etmek daha hofl.
Y›llard›r dostum Sevan Niflanyan’la matematik enstitüsü hayalleri kurard›k.
Hemen hemen her buluflmam›zda gecenin geç saatlerine kadar enstitü planlar› çizer
dururduk. Hindiçin’den Roma’ya kadar her türlü okul modelini gerçeklefltirmiflizdir. Birkaç saat kendimizden geçer, enstitüyü tüm ayr›nt›lar›yla ortaya ç›kar›rd›k.
Daha do¤rusu o çizer ve anlat›r, ben seyrederdim. Ama onsuz da planlar yapt›¤›m,
hayallere kap›ld›¤›m oldu. Bitti¤inde hayranl›kla enstitümüzü seyrederdik.
- Hadi bir enstitü daha kural›m...
- Hadi...
Gençlik demek büyük ölçüde umut ve hayal demektir. Çünkü az yaflam›fll›k
gençli¤in bir tan›m› oldu¤una göre, yaflayacak çok y›l›, yani gelece¤i olmak da gençli¤in eflde¤er bir tan›m› olmal›. Gelecek umut, umut ise hayal demektir.
Yafl ilerleyince, gençlik-gelecek-umut-hayal silsilesini tersine çevirip hayal kurarak gençli¤i yakalamaya çal›flmaktan baflka çare kalm›yor.
Sevan Niflanyan’la y›llard›r hayalini kurdu¤umuz matematik enstitüsü nihayet
Matematik Köyü olarak bir da¤bafl›nda gerçeklefliyor. Oraday›m flimdi. Geceyar›s›na geliyordu yaz›ya oturdu¤umda, flimdi geçiyor. Gönüllüler ve iflçiler kahkahal› bir
sohbete dalm›fllar, günün yorgunlu¤unu ç›kar›yorlar. Onlarla biraz sululuk yapt›ktan sonra çad›r›ma dönmek üzere yola koyuldum. El fenerimi söndürdüm bir ara.
Karanl›¤›n daha zifirisini görmemifltim. Gökyüzüne bakt›m bir y›ld›z görebilecek
miyim diye. Hüüü... Me¤er flamata alm›fl bafl›n› yürümüfl ayyukta. Gelece¤i düflündüm karanl›kta yürürken, burada matematik ö¤renecek gençleri, teoremler kan›tlayacak, kavramlar keflfedecek matematikçileri hayal ettim. Onlar da bu kapkara yolda yürüyecekler bir geceyar›s›, problemlerine dalm›fl; bir ara bafllar›n› kald›r›p flafl›racaklar...
Muhteflem bir yer olacak. Gerçe¤i hayalinden güzel olacak.
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