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Siz hiç bir matematikçinin matematik tart›ﬂ›rken karﬂ›s›ndakine alçak, hain, aymaz, sat›lm›ﬂ gibi hakaretler ya¤d›rd›¤›n› duydunuz mu? Ki matematik tarihinde
çok çetin kavgalar olmuﬂtur; ama gene de tart›ﬂan hiçbir matematikçinin hakarete
baﬂvurdu¤unu sanm›yorum.
B›rak›n hakareti, siz hiç iki matematikçinin matematik tart›ﬂ›rken birbirine ba¤›rd›¤›n›, içlerinden birinin ses tonunu yükseltti¤ine tan›k oldunuz mu?
Ba¤›rmadan da vazgeçtik, a¤›zlar›ndan en küçük bir kaba söz, hatta masum bir
“be!” ç›kt›¤›n› duydunuz mu? Olabilir mi? Matematikçi tart›ﬂ›rken kabalaﬂabilir
mi? Matematikçinin ikna etmek için tek bir silah› vard›r: Ak›l, yani mant›k. Kabal›kla daha fazla hakl› olmayaca¤›n› bilir matematikçi.
Kabal›¤› da geçelim, matematikçiler birbirlerinin sözünü bile kesmezler.
Matematikçiler matematik tart›ﬂ›rken demagojiye, duygusall›¤a da baﬂvurmazlar. Hatta hitabete ve belagata bile önem vermezler. ‹ki kelimeyi yanyana getiremeyen ne de¤erli kekeme matematikçiler tan›r›m. Varsa yoksa ak›l!
Toplumsal konularda belli ki durum böyle de¤il. Hem de hiç de¤il. Bunu her
gün görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz, yaﬂ›yoruz. Hakaretin bini bir para.
Anlaﬂ›lan toplumsal konularda tart›ﬂmalar gerçe¤i ve do¤ruyu keﬂfetmek için yap›lm›yor, illa hakl› ç›kmak için yap›l›yor. (Zaten toplumsal konularda gerçek ve do¤ru
gibi bir ﬂey ne kadar var, ondan bile emin de¤ilim.)
Fikirler tart›ﬂmaya baﬂlamadan önce oluﬂmuﬂ ve kemikleﬂmiﬂ. Tart›ﬂanlar›n hakl›
olduklar›na dair en küçük bir kuﬂkular› yok. Hakl›lar ve ne yap›p edip hakl› olduklar›n› karﬂ› tarafa inand›racaklar...
E¤er kendileri d›ﬂ›nda herkesi aptal ve kör san›yorlarsa, bu ne kendini be¤enmiﬂliktir!.. E¤er öyle sanm›yorlarsa, o zaman mutlaka karﬂ› taraf›n bu kadar bariz bir gerçe¤i (!) bildi¤ini, gördü¤ünü, kavrad›¤›n› ama kabul etmek istemedi¤ine inan›yordur,
çünkü kabul etmek iﬂine gelmiyordur - baﬂka neden olabilir? - çünkü karﬂ› taraf, alçak, hain, aymaz, hatta sat›lm›ﬂt›r...
Hakaretle kalsa iyi, Meclis’te bile koca koca adamlar birbirlerini yumrukluyorlar... Ne o? Hakl›l›klar›n› kan›tlayacaklar!
Milletvekilleri de, yani milletin seçilmiﬂ vekilleri de ﬂiddete baﬂvuruyorsa, o zaman toplumda ak›l ve mant›¤› ara ki bulas›n...
Birileri araﬂt›rs›n ve bize söylesin: Son on y›l içinde Meclis’te kaç kez ﬂiddet yaﬂanm›ﬂt›r? Kaç kez milletvekilleri birbirlerine hakaret etmiﬂtir? Ve ç›kan say›lar Avrupa’n›n herhangi bir ülkesinin meclisiyle karﬂ›laﬂt›r›ls›n...
Uygar insan tart›ﬂ›rken ﬂiddete baﬂvurmaz, hakaret etmez, sesini yükseltmez.
Çünkü uygar insanda, matematikte oldu¤u gibi ak›l ve mant›k öne
ç›kar.
Ne kadar matematik o kadar uygarl›k!
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