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selesidir. E¤er, kesin ve de¤iflmez gerçeklere merakl›, felsefi yap›lar kurmaya meyilli ve bunlar›n ne oldu¤unu merak eden türden bir insansan›z, matematik için matematik sizin içindir. Öte yandan do¤ada neler oldu¤unu merak ediyorsan›z ve oldukça ileri matematiksel yöntemlerle kuramlar›n›z›
modellemek [4] istiyorsan›z, temel bilim ve uygulamal› matematik sizin içindir. E¤er olanlar› kontrol
etmek istiyorsan›z, do¤a yasalar›n› kullanarak do¤ay› emrinize almak, böylece do¤a üzerinde güç
kazanmak istiyorsan›z, mühendislik size göredir.

atematik Dünyas› 2003-IV say›s›nda ‹ngiliz
matematikçi Hardy'nin kitab›ndan [1] bir
al›nt› yap›ld›. fiahsi görüflüme göre, Hardy’nin Bir
Matematikçinin Savunmas› [1] adl› eseri, Charles
Snow’un ‹ki Kültür [2] adl› kitab›yla beraber okunmal›d›r. ‹ki Kültür, bu iki dünyan›n aras›ndaki
farklar› ortaya ç›karan önemli bir yap›tt›r. ‹ki kültür aras›ndaki farklar› aç›klarken Snow, içinden
ç›kt›¤› bilim dünyas›n›n ilginç simalar›n› tan›t›rken
çuvald›z› bazen kendisine de bat›rmaktan kaç›nmam›flt›r: Mühendislik ve uygulamal› bilim karfl›s›nda
temel bilimciler genelde donuk bir tav›r tak›n›r.
Onlarla bir türlü ilgilenmezler. Bu alandaki sorunlar›n ço¤unun düflünsel aç›dan temel bilimlerin ilgilendi¤i sorunlar kadar çaba istedi¤ini, bulunan çözümlerin ço¤unun da onlar›n çözümleri kadar tatmin edici ve güzel oldu¤unu fark etmezler. Galiba,
bu ülkede s›k rastlanan, mümkün olan her yerde
yeni bir züppelik bulma, e¤er yoksa bir yenisini icat
etme ihtiras›n›n da keskinlefltirdi¤i içgüdüler, onlar›, uygulamal› bilimlerin ikinci s›n›f kafalara göre
bir u¤rafl oldu¤u kan›s›n› sorgusuz sualsiz benimsemeye iter. Bunu böyle kesin bir edayla dile getiriyorum, çünkü otuz y›l önce ben kendim de tam olarak bu kan›dayd›m [2, sayfa 125]
Yarars›z matematik hakk›ndaki Hardy’nin görüfllerini tarih biraz geçersiz k›lm›flt›r dersek yeridir.
Mesela en yarars›z gözüken say›lar teorisi (hatta bu
örnek Hardy’nin kendisi taraf›ndan da kullan›lm›flt›r), flifreleme sistemlerinde büyük uygulama alan›
bulmufltur. Burada ünlü matematikçi Lobachevksy’nin sözleri uygun düflüyor: Ne denli soyut
olursa olsun, hiçbir matematiksel çal›flma yoktur ki,
bir gün gerçek dünyada olup bitenlere uygulanma
olas›l›¤› bulmas›n. [3]
Yani asl›nda Hardy’nin görüfllerine ekleme yap›p, tersine çevirerek flöyle düzeltmek gerekir: Herfleyi uygulama merce¤inden görmeyelim. En yarars›z
gözüken matematik bile, bir gün kendisine uygulama sahas› bulacakt›r; matematik için matematikten,
yarars›z oldu¤u düflüncesi ile uzaklaflmayal›m.
Bizce, bilim dal› seçme meselesi bir mizaç me-
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Yazmak Hakk›nda. fiimdi gelelim, Hardy’nin
evirilse de çevirilse de düzeltilemeyecek olan son
görüflüne: Aç›klama, elefltiri, övgü ikinci s›n›f beyinlerin iflidir. Ünlü fizikçi Richard Feynman bu
sözleri duysa herhalde mezar›nda ters dönerdi.
Kendisi y›llarca, Caltech Üniversitesi’nde bir ve
ikinci s›n›f ö¤rencilerine Fizi¤e Girifl dersi vermiflti.
Feynman’a göre, “bir fleyin özünü anlam›flsak, onu
her düzeyde anlatabilirdik”. Bu konu hakk›nda
Feynman’›n arkadafl› David Goodstein flunu anlat›r [5]: Bir gün Feynman’a flöyle dedim: “Dick, bana öyle izah et ki, 1/2 spinli parçac›klar›n neden
Fermi-Dirac istatisti¤ine uydu¤unu anlayabileyim.” Feynman, dinleyici kitlesini flöyle bir tartarak “Bu konuda bir birinci s›n›f dersi haz›rlayaca¤›m” demiflti. Fakat birkaç gün sonra geri gelip,
“Yapamayaca¤›m. O konuyu birinci s›n›f düzeyine
indirgeyemiyorum. Asl›nda bu, onu iyice anlamad›¤›m›z› gösteriyor,” demiflti.
Feynman, çok iyi bir hocayd› ve ö¤retme teknikleri hakk›nda sürekli düflünen bir insand›. Ayr›ca
Nobel ödülü kazanm›fl bir fizikçi oldu¤una göre,
Hardy’nin yazanlar ve ö¤retenler hakk›ndaki görüfllerinin ne derece geçersiz oldu¤u belli olmaktad›r. ♠
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