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Genç bir matematikçiyim. Benden daha büyük, çok daha deneyimli ve bana kal›rsa dâhi düzeyinde, çok sayg› duydu¤um biriyle matematik yap›yoruz. Bir kahvedeyiz. ‹yice yo¤unlaﬂm›ﬂ›z. Bir ara arkadaﬂ›m yere 10 Amerikan kuruﬂu düﬂürdü. Bakt›m e¤ilip alm›yor paray›, hem de hiç oral› de¤il, ben e¤ilip almak istedim.
 Boﬂ ver, b›rak, dedi, 10 kuruﬂ için e¤ilmeyecek kadar param var!
Para yerde kald›. Ama benim de tüm konsantrasyonum bozuldu. Akl›m yerde
kalan parada ve arkadaﬂ›m›n yapt›¤› aç›klamada...
Hakl›yd›. Ondan daha genç olan benim bile 10 kuruﬂa tenezzül etmeyecek kadar param vard›. Ama gene de bu bak›ﬂ aç›s›nda yanl›ﬂ bir ﬂey olmal›yd›, çok rahats›z olmuﬂtum çünkü. Mant›k kusursuzdu ve bu daha da rahats›z ediciydi. Matematik yaparken yanl›ﬂ›n nerde oldu¤unu bulmam kolay olmuyordu.
Aradan bir iki y›l gibi bir zaman geçti. Bir gün ben de yere para düﬂürdüm. Hem
de gene bir kahvede, gene matematik düﬂünürken, gene küçük bir para, 1 kuruﬂ bile
olabilir. Arkadaﬂ›m›n davran›ﬂ› ve sözleri akl›ma geldi ve e¤ilip paray› almad›m. Nitekim bana her e¤ilip kalkt›¤›mda 1 kuruﬂ de¤il 100 kuruﬂ verseler ve bu yolla zengin olaca¤›m› bilsem bile e¤ilip kalkmam... Hayatta baﬂka emellerim var benim! Ama
dayanmak mümkün mü? Sanki o madeni para ruha bürünmüﬂ benimle konuﬂuyor...
Yere düﬂen 1 kuruﬂla savaﬂ›yorum... Hiç cimri de¤ilim; hatta para konusunda savurgan bile say›labilirim. On dakika kadar dayanabildim ancak. Sonunda teslim oldum.
Mant›¤a söve saya e¤ilip paray› yerden ald›m.
Olan biten hakk›nda uzun uzad›ya düﬂündüm. Arkadaﬂ›m›n mant›¤› kusursuzdu
ama ben neden bu kadar rahats›z olmuﬂtum ve neden bunca çabaya karﬂ›n ayn› davran›ﬂ› gösteremiyordum? Buldum galiba en sonunda: Bu davran›ﬂ ve düﬂünme biçiminde bir ﬂ›mar›kl›k vard›. Çirkindi en az›ndan.
Aradan y›llar geçti... Fransa’day›m. Üniversitenin restoran›na gidiyorum ama geç
kalm›ﬂ›m. Görevliler temizli¤e baﬂlam›ﬂlar bile. Yere bir iki ekmek düﬂmüﬂ. Hani ﬂu
bir kiﬂiye yetecek kadar, avuca s›¤acak büyüklükte olan yuvarlak ekmeklerden. Hiç
dokunulmam›ﬂ tapataze ekmekler... Görevli bir kad›n süpürgesini yerde gezdirdikçe
ekmekler havada savruluyorlar, pat›r pat›r yuvarlanarak karﬂ› duvara toslay›p geri dönüyorlar... Bir daha, bir daha... Ac›mas›z süpürge darbeleri ekmekleri nihayet köﬂeye
s›k›ﬂt›r›yor; kaçacak yerleri kalmay›nca önce faraﬂa ve sonra da do¤rudan çöpe...
E¤ilip o ekme¤i al›p çöpe atmakla ya da çöpe koymakla (ben olsam yerim!) görevli kad›n›n yapt›¤› gibi süpürmek aras›nda görev ve amaç aç›s›ndan hiçbir fark
yok. Hatta görevli kad›n›n yöntemi zamandan tasarruf etti¤i için daha do¤ru sanki.
Ama bu davran›ﬂ›n eme¤e sayg›s›zl›k oldu¤u kesin, ne de olsa ekmek eme¤in simgesidir. Bu sayg›s›zl›k da güzel de¤il, hoﬂ de¤il.
Do¤ruya yanl›ﬂa matematikle mant›k karar verse de, iyiye kötüye, güzele çirkine
baﬂka merci ve yetiler karar veriyor. Hayat sadece mant›k ve matematikten ibaret de¤il. ‹nsan do¤as› çok daha karmaﬂ›k. Do¤ru yetmiyor.
Do¤ruyla birlikte iyi ve güzel de gerekiyor.

1

