Matematik Dünyas›, 2005 Yaz

Benim iﬂim
boﬂ çuval› dik tutmak...
Selahattin Duman
ütün orta ö¤renimini “havuz problemlerini
türetenlere...” beddua etmekle geçiren biri
olarak bir gün bir “Matematik Dergisi”ne
yaz› yazaca¤›m akl›m›n ucundan geçmezdi...
“Durumdan vazife” ç›karmak Ali Nesin’in akl›na gelmiﬂ... Kankalar›ndan Mutlu Tönbekici’ye
elçilik görevi vermiﬂ... O da tebligat›n› yapt›...
Önce gururum okﬂanm›ﬂ gibi geldi bana...
Hiç takmad›¤›ndan emin oldu¤um için ismini
“profesör unvan›n›” kullanmadan yazd›¤›m Ali Nesin harika iﬂler yapan bir insan... Uzaktan tan›ﬂ›r›z...
Hani insanlar aras›nda iﬂe yarad›¤› söylenen sayaçs›z, kablosuz bir elektrik al›ﬂveriﬂi vard›r ya! Tan›d›¤›mdan beri böyle bir ﬂeyi ben de hissederim...
***
‹yi bir insan oldu¤unu güdülerimle bilirim...
Nitekim son entel dantel sald›r›s› yan›lmad›¤›m›
gösterdi...
“Orta zekâl›lar cenneti” olan yurdumun insan› her s›rad›ﬂ› ve baﬂar›l› insana yapt›¤› gibi eninde
sonunda ona da gelip bulaﬂacakt›... Öyle oldu...

B

B‹R TUR YAﬁADIM...
Ali Nesin hem yapt›¤› iﬂleri göreyim hem de
nas›l bir dergiye yaz› yazaca¤›m› bileyim fikrinden
gidip ç›kard›¤› “Matematik Dünyas›” dergisinin
birkaç say›s›n› da göndermiﬂ...
Otuzüç sene meslekte her türden dergi görmüﬂüz... Her türlü tematik dergiyi yapm›ﬂ›z... Ali Nesin’in yollad›klar› elime geçince bir yaﬂ›ma daha
girmiﬂ oldum...
‹lk ﬂoku atlatt›ktan sonra anlad›m ki “Çarﬂ›dan
gelin ald›m, belay› sat›n ald›m...” hallerindeyim...
Dergilerin oras›n› çevir, buras›n› çevir...
Benim fukara akl›m›n anlamaya güç yetirece¤i
bir tane konu yok... Birkaç tarihi olay› örnek olarak
içine alan mesel var... O da gelip bir matematik problemine dayand›¤›ndan akl›m›z yine dü¤üm oluyor...
***
Hani k›rk silahﬂor Yahudi, Romal›lar’dan kaç›p bir ma¤araya s›¤›n›yorlar... Baﬂlar›ndaki Flavius Josephus intihar› öneriyor...

Buna göre k›rkbir kiﬂi bir daire ﬂeklinde dizilecekler...
Her üç kiﬂiden biri kendini öldürene kadar
ölüm dairenin etraf›nda dönecek...
Sonunda kendini öyle yerleﬂtirmiﬂ ki herkes ölmüﬂ, bir o kurtulmuﬂ...
Bu meseldeki Flavius Josephus ben oldum...
Daha ikinci turda fatihay› hak ettik...
BU ‹ﬁ BEN‹ AﬁAR
Matematik Dünyas› dergisini görene kadar
kendimi bu iﬂe çok yatk›n san›rd›m...
Hatta bir ara kendimin matematik dehas› oldu¤una vehmetmiﬂ, sonumun da ﬂizofreni olaca¤›n› düﬂünüp pani¤e kap›lm›ﬂt›m...
Ünlü ﬂizofren matematikçi John Forbest Nash’›n
“Ak›l Oyunlar›” kitab›n› hat›rlars›n›z... Türkçe bask›s› ç›kar ç›kmaz al›p bir solukta okumuﬂtum...
Kitab›n bir yerinde Princeton Üniversitesi’ne
kabul edilen Nash’›n karﬂ›laﬂt›¤› bir matematik
problemi vard›...
ﬁimdi tam hat›rlam›yorum...
Galiba k›rk kilometre uzakl›ktaki iki ayr› noktadan birer bisikletli karﬂ›l›kl› yola ç›k›yor... Tekerlerinin çap› ﬂu... Yol ﬂu... Birinin bisikletine konan bir sinek iki teker birbirine de¤di¤inde hangi
menzilde arada kal›r?
Nas›l yapt›m bilmiyorum... Kendimce bir hesap
tutturdum ve cevap olarak bir rakam buldum...
Beﬂ on sayfa sonra bakt›m ki o soruyu Nash’a
da sormuﬂlar, hiç düﬂünmeden benim buldu¤um
cevab›n ayn›s›n› vermiﬂ...
***
Benim panik olmam, kendi kendime “Nash bir
dahiydi, sonu ﬂizofreni oldu... Bu problemi çabucak çözmemden belli ki ben de bir dahiyim... Benim sonum da ﬂizofreni...” vehimlerine düﬂmem
bundand›r...
Üç beﬂ gün bunun melankolisi ile gezindim...
Sonunda her sersem gibi olan biteni unutup
neﬂemi yeniden yakalad›m... Beﬂ alt› ay sonra kitab› yeniden açt›m... O problemi bulup yeniden çözmeye çal›ﬂt›m...
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Benim ilk hesaplamamdaki baﬂar›l› sonuca bakarsan›z durumum “Kudretinden verdi bal›... Bahanesi oldu ar›...” ﬂeklindeydi...
Ne var ki ikinci denemem fiyasko oldu... Günlerce kafa yormama ra¤men sonuç her seferinde
baﬂka ç›k›yordu...
Demek ki gerçek durum “‹lahi tüfek, att›¤›n taﬂa bak, tuttu¤un kuﬂa bak...” cümlesine uygundu...
YETENEK SIFIR...
Matematik bilimi ile u¤raﬂman›n insanlarda
fark yaratt›¤›n› bilenlerdenim... Nereden biliyorsun, diye sormay›n...
Köylünün gözlüklü adama bak›p da “Bu benden farkl›” diye düﬂünmesi ve onun miktar›n› kestiremedi¤i bilgisine sayg› duymas› gibi birﬂey...
Lisedeyken hayran oldu¤um bir cebir geometri hocam›z vard›... ‹brahim Bey... Ancak hem okulda hem de ﬂehirdeki lakab› “‹bena¤a” idi...
‹brahim A¤a’n›n daha da k›salt›lm›ﬂ›...
Müthiﬂ bir adamd›... Hiç görmedi¤i bir ö¤renciyi tahtaya kald›rd›¤›nda tebeﬂir tutuﬂundan hangi ilçeden geldi¤ini bilirdi... Bir konu anlatt›¤›nda
kimsenin kalemle oynamas›na bile izin vermezdi...
Bütün s›n›f› elindekileri b›rak›p arkas›na yaslat›r, kendisine konsantre olmalar›n› sa¤lard›... Ondan sonra meseleyi anlat›rd›... Anlamad›m, diyen
ç›karsa bir daha...
Bize a¤›r gelen lise cebirini ve geometrisini bile
ö¤renebiliyorduk...
‹ki notu vard›... Dört kal›r, beﬂ geçer... Yaz›l›ya filan da itibar etmezdi... Her dönem sadece bir
kez derse kald›r›r... Tahtada verdi¤in cevaptan
baﬂka haline tavr›na bakar, notunu düﬂerdi...
***
Herkese ad›yla hitap ederdi... Ad›n›n baﬂ›na
“Bay” veya “Bayan” s›fat›n› koydu mu yand›n...
E¤er Ahmet’e “Bay Ahmet” diye hitap etmiﬂse o
çocuk bilirdi ki ikmale kal›yor...
Tek istisnas› ben oldum...
Beni bir gün tahtaya kald›rd› ve bir geometri
teoremi sordu... O dersi anlatt›¤›nda okuldan k›rm›ﬂt›m... Nas›l anlatt›¤›n› bilmiyordum... Lakin
hiç bilmedi¤im ve ﬂimdi hat›rlamad›¤›m ﬂekilde o
teoremi çözdüm...
Dedim ya! Kafa arada s›rada Nash ile rekabet
edecek k›v›lc›mlar çak›yor... Ancak hemen eski haline geldi¤inden iﬂe yaram›yor...
‹bena¤a hayret etti...

O gün benim okuyabilecek ama asla adam olamayacak bir potansiyele sahip oldu¤umu da ilân
ettikten sonra kural›n› bozdu... Bana hep “Bay Selahattin” diye hitap etti ve hiç s›n›fta b›rakmad›...
‹BENA⁄A’YA SAYGI
‹bena¤a’n›n üç çocu¤u vard›... Yüzbaﬂ› olan›n
elinden bir sarhoﬂluk an›nda kaza ç›kt› ve cinayetten hapse düﬂüp üç çocu¤unu babas›na b›rakt›...
Mühendis olan o¤lu ise intihar etti¤inde iki çocuk b›rakm›ﬂt›...
Ö¤retmen maaﬂ›ndan baﬂka bir geliri olmayan
‹bena¤a üzerine kalan beﬂ torununu hem büyüttü
hem de hepsini Ankara, ‹stanbul gibi para yutan
ﬂehirlerde üniversite okuttu...
Maaﬂ› d›ﬂ›nda tek geliri ﬂehir kulübünde oynad›¤› briçten kazand›¤›yd›...
Herkes ola¤anüstü matematik yetene¤ini bildi¤inden onu eﬂ olarak isterdi... Kural basitti... Küçük
paralarla oynanan briçte kazan›lan pay edilirdi...
Kaybedilmesi halinde zarar› tek baﬂ›na ‹bena¤a’n›n orta¤› karﬂ›lard›...
Da¤›t›lan on üç kâ¤›d› asla renklerine ve say›sal de¤erlerine göre dizmedi¤i anlat›l›rd›...
Sebebi de di¤er oyuncular›n elini görme ihtimali...
‹bena¤a elinde bir avuç ﬂeker gibi tuttu¤u kâ¤›d›n hakk›n› mükemmel veren bir kafaya sahipti ve
üzerine kalan beﬂ çocu¤un hayat›n› bu kafa kurtarm›ﬂt›...
***
“Matematik bilmek fark yarat›r...” demem
bundand›r...
Yoksa bu derginin seçkin okurlar› ile ayn› kafaya sahip oldu¤um iddias›ndan de¤il...
Biliyorum Ali Nesin dergiyi arada s›rada bana
gösterecek, ben de ﬂöyle bir kar›ﬂt›r›p kenara b›rakaca¤›m... Beni itiraf etti¤im “kafa yetmezli¤im...”
yüzünden hoﬂ görece¤inize inanarak bu itiraf› yap›yorum...
Sevindi¤im ise böyle yüksek profilli bir derginin çok say›da okuru olmas›, ona tutkuyla ba¤l›
bulunmas›... Böyle ak›llara sahip bir toplumun
içinde yaﬂad›¤›m›z› bilmek beni mutlu ediyor...
T›pk› Süleyman Bey’in “Beni seçerseniz Bo¤az
Köprüsü’nden geçiﬂleri yar› fiyat›na indirece¤im...” demesi üzerine oyunu coﬂkuyla ona veren,
hiç deniz görmemiﬂ Ad›yaman köylüleri gibi... ♥
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