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Ö¤renciyken her fleyi o kadar zor anlard›m ki... Arkadafllar›m›n 10 dakikada
anlad›klar›n› anlamak için haftalar, hatta aylar geçirdi¤im olmufltur. ‹nsan›n morali bozuluyor do¤rusu... Ama y›lmaz, gecemi gündüzüme katarak - tabiri aynen caizdir - eflek gibi çal›fl›rd›m.
Konuyu, kavram›, problemi, her neyse o anlamad›¤›m, en ince ayr›nt›s›na kadar
anlamakla yetinmez, bir iki istisna d›fl›nda, “amma da kolaym›fl, bunu ben de bulabilirdim!” demedikçe peflini b›rakmazd›m. Sat›r sat›r anlamakla, konunun genelini,
özünü, ruhunu kavramak aras›ndaki ayr›m›n bilincindeydim yani.
Nihayet kavram›n ruhuna sahip oldu¤umda, kendi kendime hep ayn› soruyu sorard›m: Ben neden bunu onlar gibi 10 dakikada anlayamad›m?
Üstelik o kadar da kolaym›fl ki... Anlafl›lmayacak bir fley yokmufl...
Beynimin nesi eksikti? 10 dakikada olmasa da hiç olmazsa 1 saatte anlamam gerekirdi. O da olmad› 1 günde... Beni bu kadar u¤raflt›racak ne vard›? Bugün neyim
fazla da anlad›m? O gün neyim eksikti de anlamad›m?
‹nsan›n kendi beyni üzerinde düflünmesi çok zor!
Bir yan›t bulamazd›m. Sorumun yan›t› “onlar kadar ak›ll› de¤ilim” olamazd›.
Çünkü benim sorum baflkalar›yla de¤il, daha çok kendimle ilgiliydi. Sorum, “Neden onlardan geç anl›yorum” de¤il, “Neden bunu daha önce anlamad›m”d›.
Bir gün anlad›m eksi¤imi. Konuyu, kavram›, problemi kendi konum olarak benimseyemiyormuflum. Konu bana yabanc›ym›fl, benim d›fl›mdaym›fl, sözkonusu matematiksel nesneyi ya da kavram› kendi mal›m olarak alg›lam›yormuflum. Bak›fl
aç›m yanl›flm›fl. Bir uzayl›ya bakar gibi bak›yormuflum. ‹çsellefltiremiyormuflum, hissetmiyormuflum. Mekanik düflünüyormuflum, matemati¤e ilk yaklafl›m›m biçimselmifl. Matematiksel nesneleri canl› organizmalar olarak görmekten de öte, kendi
dünyam›n bir parças› olarak görmeliymiflim.
Daha sonra hocalar›m› gördüm. Yolda yürürken, 30-40 sayfal›k makale olabilecek teoremleri kan›tlayabiliyorlard›. En soyut nesneleri, bir tiyatro oyuncusu ya da bir
mim üstad› gibi elleriyle kollar›yla canland›r›yorlard›, alt›n› üstüne getiriyorlar, içinden
delik aç›yorlar, nesneleri bölüp kesiyorlar, uzat›p k›salt›yorlard›. Sanki kavramlar fiziksel olarak avuçlar›n›n içindeydi, vücutlar›n›n bile de¤il benliklerinin bir parças›yd›.
Özellikle soyut cebiri içsellefltirmek, kendi mal› gibi hissetmek çok zordur. Ne
de olsa fiziksel dünyan›n pek somut nesnelerine tekabül etmez soyut cebirin kavramlar›. Ancak iki y›ll›k yo¤un bir çal›flmadan sonra soyut cebiri kendi mal›m gibi
hissetmeye bafllad›m.
Topolojide do¤rusu ayn› zorlu¤u çekmedim, ama topolojide çok zorlanan birçok
ö¤renci biliyorum. Onlar›n da ayn› problemden mustarip olduklar›na eminim.
Bu say›n›n konusu da topoloji. Umar›m okur kendini evinde
hisseder. ‹fli kolaylaflt›racak bir ipucu: Topoloji sizindir, baflkas›n›n de¤il, sizin kendi mal›n›z, kendi dünyan›zd›r! Kolay gelsin!
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