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E¤itimden flundan bundan sürekli yak›n›p duruyoruz ama gene de ola¤anüstü
gençler yetifliyor. Mucize olsa gerek! Matematik Köyü’nde bu y›l ilk kez gerçeklefltirdi¤imiz Liselilere Yazokulu vesilesiyle tan›flt›m bu ola¤anüstü gençlerle.
Köy’e gelir gelmez, soluklanmaya bile zaman ay›rmadan, k›z o¤lan demeden inflaatta çal›flmaya koyuldular. Cehennem gibi de bir s›cak vard›... Tafl tafl›d›lar, harç
kard›lar, s›va yapt›lar, duvar ördüler, kiremit döflediler. Oysa kimse onlardan bir
fley istememiflti. Evet, gençler yazokulu boyunca temizlik, mutfak gibi s›radan günlük ifllerde çal›flacaklard› ama inflaat bu ifller aras›nda de¤ildi.
Gerçi tüm gençler Köy’e böyle heyecanl› gelmedi. Bir k›zca¤›z›n yüzünden düflen
bin parçayd› Köy’e geldi¤inde, ha a¤lad› ha a¤layacak. Çok üzüldüm. Annesine babas›na sordum. Tahmin etti¤im gibi zorla getirmifller. Yaz›n matematik mi yap›l›rm›fl... E¤lenmek, gezip tozmak, gününü gün etmek varken... Hakl›. “Gelmesin, dedim, zorlamay›n, hem verimli olmaz hem de Köy’ün atmosferini bozar, ona da yaz›k
bize de... Gençk›z Köy’ü gezdi. Be¤enmifl olacak ki, “bi deneyeyim” dedi. A¤laya a¤laya Köy’e gelen bu k›z iki hafta sonra Köy’ü terkederken de a¤l›yordu. Hayat›n›n en
mutlu, en güzel, en verimli günlerini geçirmiflti.
Bir baflkas› “ben hela temizlemem”le bafllad› yazokuluna. Pisletirken yak›nd›¤›n› duymad›m ama dedim! Memleketine döndü¤ünde matematik d›fl›nda kendisine
ayr›ca “gerçek hayat›” ö¤retti¤imiz için binbir teflekkür eden mesajlar yollad›.
Liselilere yazokulu bittikten birkaç hafta sonra 4 delikanl› ç›kageldi. “Köyümüzü özledik...” dediler. Bütün bir gün inflaatta çal›flt›lar. Gece de çad›rlar›nda kald›lar.
Matematikten sürekli çakanlar, nefret edenler, okulda hiçbir fley anlamayanlar
da vard›. Matemati¤e son bir flans vermek için gelmifller... Hiç görmedikleri, tahmin
bile edemeyecekleri bir matematikle karfl›laflt›lar. Matemati¤e ve ak›llar›na hayran
kal›p gittiler Köy’den.
‹lk derste Andrei Ratiu hocam›z tahtaya bir teorem yaz›p “fiimdi bu teoremi kan›tlayaca¤›z” dedi. Ö¤renciler flafl›rd›. “Kan›tlamak m›? O da ne demek?” diye sordular. Andrei iyi bir pedagog oldu¤undan flaflk›nl›¤›n› gizledi: “Yani teoremin neden
do¤ru oldu¤unu anlayaca¤›z”. Ö¤rencilerin yan›t› tüyler ürperticiydi: “Zaten do¤ru
oldu¤unu söylediniz ya! Öyle demediniz mi? Madem do¤ru, neden kan›tlayal›m
ki?” ‹flte ö¤renciler matematikten bu kadar bihaberdiler Köy’e geldiklerinde.
Köy’den ayr›ld›klar›nda ise önlerinde yepyeni ufuklar aç›lm›flt›. Kelimenin tam anlam›yla ezberleri bozulmufltu.
Neden okullarda adam gibi matematik ö¤retmezler? Ama neden?
E¤itimden sorumlu makamlara gelip de gençlerin kapasitelerini, yeteneklerini, zihinlerini geniflletmemek, ufuklar›n› açmamak, gençleri düflündürtmemek - a¤›r konuflaca¤›m - bir insanl›k suçu de¤il midir? “Sorumlular” iflledikleri bu a¤›r suçun ayr›m›nda bile de¤iller ki! Kime ne
anlatmaya çal›fl›yorum?
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