Matematik ve Ayd›n

o¤u ayd›n›n matemati¤e karfl› tak›nd›klar› tavr› tuhaf buldu¤umu söylemeliyim. Bu yaz›y› da bunu söylemek için
yaz›yorum.
Dikkatinizi çekmifltir, matemati¤i bilmemek, matematikten anlamamak neredeyse bir övünç kayna¤›d›r, ayd›nlar aras›nda bile.
Geçenlerde günde üç ö¤ün gazete ve dergilere yaz› yazan biriyle karfl›laflt›m.
Lisede, dedi, matematik yüzünden ayn› s›n›fta üç kez kald›m...
Sonra da matemati¤inin ne kadar kötü oldu¤unu balland›ra balland›ra anlatt›. Belli ki gurur duyuyordu, öylesine ki
içimden, “Sizin bir heykelinizi dikelim matematikten anlamad›¤›n›z için,” demek geldi.
Deneyimim, toplumun, matematikçileri çok zeki insanlar
olarak alg›lad›¤›n› gösteriyor. Örne¤in, bir çocuk matematik
dersinde baflar›l›ysa, anababas›,
Maflallah, der, matematikte s›n›f birincisi, çok zeki bir çocuk amcas›...
Ama çocu¤un matemati¤i iyi de¤ilse, hiçbir anababa,
Bizim çocuk çok aptal, matemati¤i bir türlü kavrayam›yor, demez.
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Demek ki bir insan›n matematikte baflar›l› olmas› zekâ göstergesi, ama baflar›s›z olmas› aptall›k göstergesi de¤il!
fiimdi, biraz düflünelim. Ben, Kant’›, Hegel’i, Marx’› hiç
duymam›fl olsam, Cézanne’›, Picasso’yu, Matisse’i sevmesem,
en az›ndan önemlerini kavramam›fl olsam, Bach’›, Mozart’›,
Brahms’› z›r›lt› olarak nitelesem, edebiyattan, örne¤in fliirden
zevk almasam, bana “kültürsüz” yak›flt›rmas› yap›lmaz m›?
Yap›l›r elbet. Hakl› olarak yap›l›r. Ama birinin matemati¤i kötüyse, bir konuya, bir soruna analitik yaklaflam›yorsa, verilerini nicellefltiremiyorsa, soyut düflünemiyorsa, ne somuttan soyuta ne de soyuttan somuta geçebiliyorsa, varsay›mla kan›t aras›ndaki ayr›m› anlayam›yorsa, matemati¤in ve matematiksel
düflüncenin ne demek oldu¤una dair en küçük bir düflüncesi
yoksa, matematikle bakkal hesab›n› ay›rdedemiyorsa, Euler’in,
Gauss’un, Hilbert’in, Gödel’in ad›n› bile duymam›flsa, o kifliye
“kültürsüz” denir mi? Denmez! Nedense denimez.
Matematik genel kültürü olmayan kiflinin, bu eksikli¤ini
anlamas›, gidermesi ve bu eksikli¤inden övünmemesi gerekir.
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Neden?
Aç›klamaya çal›flay›m.
Türkiye’de “Ayd›n” kavram› üzerine tart›fl›l›yor. Ayd›n kime nedir? Ayd›n›n görevleri nelerdir? Ayd›n ne ifle yarar? Birsürü soru... Demek ki “ayd›n”›n ne demek oldu¤u tam bilinmiyor; bilinmiyor ki bunca soru soruluyor.
Ayd›n›n ne demek oldu¤u tam bilinmese de, afla¤› yukar›,
önseziyle ve sezgiyle de olsa, özelliklerini biliyoruz. Ayd›n, hiç
de¤ilse, bulundu¤u toplumu, hatta dünyay› olumlu oldu¤una
inand›¤› yönde de¤ifltirmek ister ve bunun için bir çaba harcar.
Kendi ç›karlar›ndan çok, baflkalar›n›n, genifl halk y›¤›nlar›n›n
ç›karlar›n› gözetir. Ayd›n, insanl›¤›n gelece¤ini, kendi
düflünceleri çerçevesinde etkilemek, de¤ifltirmek ister, yar›n›n
bugünden daha güzel olmas›na çabalar.
fiu ifle bak›n ki, yar›n› bugünden daha güzel k›lmas› gereken
ayd›n, bilime gelince çuvall›yor. Bilimin b’sinden bile haberi
yok! Hele “bilimlerin kraliçesi” matematikten ödü kopuyor.
Salt ödü kopmuyor, ö¤renmeyi, okumay› reddediyor ve bundan da, gizli de¤il, apaç›k bir gurur duyuyor.
Sanki matemati¤i kötü olana ayd›n deniyor!
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