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Evden kaçmayı denemiş, üniversite değiştirmiş, diğer

derslerden yine kaldığı için burs hakkını kaybetmiş.

Sonunda içine kapanık olarak tabir edilebilecek birisi

olmuş. İki yıl hiç dışarı çıkmadan eve kapatmış kendini.

Bu zaman zarfında bir şekilde eline geçmiş olan ne

herhangi bir açıklama, ne bir ispat bulunduran bir

formül kitapçığını okumuş durmuş.

20 yaşına geldiğinde annesi onu evlendirmeye karar

vermiş. Artık evli bir adam olduğunda evine ekmek

getirmek için iş aramak zorunda kalmış. Pek dikkat,

özen gerektirmeyen bir işe girmiş, boş vakitlerinde

formüller yazıp çizmeye devam etmiş.

Bunları ilk kez 21 yaşında İngiltere'ye zamanın ünlü

matematikçilerine göndermiş. Birkaç cevapsız

mektuptan sonra Godfrey Hardy'den cevap gelmiş.

Hardy ve Littlewood ile birlikte Ramanujan'ın

gönderdiği bazı formüllerin ispatlandığını, ama

diğerlerinin ispatlanamayacak kadar zor olduklarını

fark etmiş ve kendisini İngiltere'ye davet etmiş.

Güney Hindistan'da Madras'a yakın bir şehirde,

kast sisteminde en yüksek tabaka olan Brahman

bir ailede doğar. Ailesinin maddi durumu pek iyi

değildir. Vefatından çok daha sonra hakkında bir

kitap yazan abisi çok zor ve gururlu bir çocuk

olduğunu söylüyor. Matematiğe olan ilgisi çok

küçük yaşından göstermiş kendini. Çok çabuk

hesap yapabilen, okula başladığı ilk yıllarda ödüller

kazanan bir çocukmuş.

Matematiğe olan ilgisi, ve sadece matematiğe ve

matematikle ilgili olan derslere merakı

üniversiteye girmesine engel. Dinsel sebeplerden

ötürü biyoloji dersine girmeyi reddetmiş.

RAMANUJAN
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İlk başlarda yine dinsel sebeplerden ötürü ailesinin

karşı çıkmasına rağmen (Brahmanların su üstünden

geçme yasağı, yurtdışında uygulayamayacağı ritüel

yemek talimatı vs.) onları ikna etmesini başarır ve

1913 yılında İngiltere'ye gider.

Hardy'nin yardımlarıyla Trinity College'de eğitimini

en iyi şekilde tamamlar, birçok formül altına

imzasını atar. Ramanujan bulduğu formüllere gece

rüyasında kanlı harflerle duvara yazılı şekilde

gördüğünü söyler, Hardy'ye bu formüllere

ispatlamak ya da ispatlamaya çalışmak kalır.

Genç yaşında yakalandığı verem hastalığı

sebebiyle 18 ayını bir sanatoryumda geçirmek

zorunda kalır. Çıktıktan sonra kendini hem

hastalığından ötürü, hem yalnızlıktan, memleket

hasretinden, hem alışamadığı hava koşullarından,

yemeklerden ötürü olsa gerek kendini o kadar

kötü hisseder ki bir Londra metronun önüne

atlayarak intihara teşebbüs eder, kurtarılır.

Tekrar hastaneye kaldırılır. Burada efsanevi 1729

hikâyesi yaşanır. Bu numara Hardy'nin kendisini

ziyarete gelirken bindiği taksinin numarasıdır ve

Ramanujan taksinin numarasına bakıp, 'çok ilginç'

demiş. Büyük matematikçi Hardy, Ramanujan'ın

neden söz ettiğini anlamamış ve ne demek diye

çıkışmış. Aklını rakamlardan başka şeylerle meşgul

etmeyen Ramanujan, 1729'un iki farklı biçimde iki

sayının küplerinin toplamı olan en küçük sayı

olduğu söylemiş.

Ramanujan evine dönmek için I. Dünya Savaşının

bitmesini beklemek zorunda kalır ve evine

döndükten 1 yıl sonra vefat eder.

Ölmeden önce bir eşitliği bulmuş ama ispatlamaya

ömrü yetmemiş ve matematikçiler arasında şöyle

bir inanç vardır. "Ramanujan söylediyse doğrudur"

1976 yılında hayatının son yılında yazdığı kayıp bir

defter bulundu bu defterin keşfi Beethoven'ın 10.

senfonisinin keşfiyle kıyaslanmaktadır. 1 asır sonra bu

formüller kara deliklerin davranışlarını anlamak için

kullanılıyor.
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Soru 1 (H.ÇAYIR): Bir ‘’Matematikçi olmak’’ fikri zihninizde ne

zaman ve nasıl gelişti?

Cevap (A.NESİN) : 13 yaşında filan olmalıyım. Bir tatil

köyündeyiz. Ben yaşlarda, benden büyük ve küçük birçok genç

var. Çok eğleniyoruz. Oyun, spor, yüzme… Sürekli kitap okuyan

ya da elinde kalem kağıt sürekli çalışan, düşünen bir genç var.

Benden üç beş yaş daha büyük. Ne yaptığını çok merak ettim.

Bir gün tüm cesaretimi toplayıp yanına gittim ve ne yaptığını

sordum. Tümevarımla kanıtlar yapıyormuş. Bana anlattı. Nasıl

hoşuma gitti anlatamam. Kendimi evrenin fatihi gibi hissettim.

Hemen kendime bir defter alıp kendi teoremlerimi kanıtlamaya

başladım. Ya o anda ya da birkaç ay sonraydı, matematikten

başka bir şey yapamayacağıma karar verdim. Oysa bir iki yıl

öncesine kadar ressam olmak istiyordum. Sonra bir yıl

kimyager, bir sonraki yıl fizikçi, ve işte o gençle tanıştıktan

sonra matematikçi olmaya karar verdim.

Al� Nes�n'le
Röportaj

Soru 2 (H.ÇAYIR): Matematikte sizi en çok cezbeden,

heyecanlandıran alan hangisidir? Neden?

Cevap (A.NESİN) : Böyle bir alan yok galiba. Olamaz

da. Matematiğin her alanına ilgim vardır. Matematiğin

her alanında bilgim vardır demek istemiyorum, ama

akıl, mantık, düşünme, zihin gerektiren her türlü uğraş

hoşuma gider. Bunlara işletme dahildir!
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Soru 4(H.ÇAYIR): Akademik olarak üniversite

derslerinde ve de Matematik Köyündeki derslerde

öğrenciler en çok hangi konularda zorluk çekiyor,

nedeni nedir, bu konudaki tespitleriniz nelerdir?

Cevap (A.NESİN) : Bu, cevabı çok uzun olan bir soru.

Öğrencilerin o kadar çok eksikleri var ki. Sadece

öğrencilerin mi öğretmenlerin de. Ve sadece bilgi

eksikliği değil, davranış eksikliği de. Say say bitmez.

Bu yüzden bu soruyu pas geçeyim

Soru 3 (H.ÇAYIR): Matematik kitapları

(Akademik/Popüler Bilim) yazmaya nasıl/neden

karar verdiniz?

Cevap (A.NESİN) : Türkiye’ye askerlik için

gelmiştim. Darbe yılları, yıl 1986. Askerde Sevan

Nişanyan’la beni hapse attılar. Suçumuz orduyu

isyana teşvik. Daha neler! İstenen hapis cezası   

 40 yıl filan. Ülkenin çıldırmış olduğu yıllar. Neyse

beraat ettik ama anamızdan emdiğimiz süt

burnumuzdan geldi. Neyse ki işkence filan

görmedik. Beraat ettik ama pasaport vermiyorlar.

Amerika’da işim beni bekler, ama vermiyorlar. 

 Yasa dışı olarak vermiyor devlet. Yani devlet

kendi koyduğu yasalara uymuyor. Böylece bir

yıldan fazla yurt dışına çıkamadım. Türkiye’de

hiçbir üniversite de iş vermedi. İşsiz güçsüz

ortalıkta kaldık eşimle. Biraz birikmiş paramız

vardı. Hayat daha ucuz diye bir çocuğumuzla Ege

kıyılarında küçük bir kasabaya yerleştik. Orada

aklıma geldi popüler matematik yazıları yazmak.

Bilim ve Sanat adlı bir dergi de yayımladı. Ama çok

zor yazıyordum. Ne de olsa 15 yaşımda yurt dışına

çıkmış ve yurt dışında 15 yıl kalmıştım. Türkçe’m

zayıflamamıştı ama daha önce hiç Türkçe

yazmamıştım. Bir yazıyı bir ayda yazıyordum.

Zamanla bu süre azaldı tabii, ama başlangıçta çok

zordu, çok emek verdim. Daha sonra o yazılarımı

beğenmeyip değiştirdim.
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Soru 5(H.ÇAYIR): Türkiye’deki matematik eğitim

öğretimindeki (tüm düzeyler) en büyük

hata/eksiklik nedir, bu konudaki düşünceleriniz/

önerileriniz nelerdir?

Cevap (A.NESİN) : En büyük hatadan söz edeyim:

En büyük yanlış merkezî bir eğitim sisteminin

olmasıdır. Eğer Türkiye homojen bir ülke olsaydı,

yani öğrencilerin kültür ve ekonomik düzeyleri ve

ihtiyaç ve yetenekleri aşağı yukarı aynı düzeyde

olsaydı, merkezî bir eğitim tercih edilebilirdi. Ama

Türkiye gibi nüfusu yoğun olan ve homojen

olmayan bir ülkede merkezî bir eğitim sistemi

ülkeye yapılabilecek en büyük yanlıştır. O kadar

yanlıştır ki, yanlışlarının düzeltilmesi, kusurlarının

giderilmesi, reformların yapılması mümkün

değildir. Tamamen terkedilmesi gerekir. İkinci

büyük kusur, öğretmenlerin düzeyidir.

Öğretmenlerimizin bilgi düzeyi ne yazık ki çok

düşük. Başka bir eğitim sistemi görmemişler.

Yegâne eğitim sisteminin gördükleri eğitim sistemi

olduğunu sanıyorlar. Örneğin sınıfta öğrenci

ayaklarını masanın üstüne koyamaz! Koyarsa

eğitim olmaz. Böyle düşünüyorlar. Ben de

öğrencinin sınıfta ayaklarını masanın üstüne

koymasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ama

öğrencinin masanın üstüne ayaklarını koyabileceği

eğitim sistemleri olduğunu biliyorum. Örneğin

Amerika!     

Soru 6 (H.ÇAYIR): Yurtdışındaki matematik eğitimi

ile ülkemizdekini karşılaştırdığınızda özellikle

üniversite düzeyinde bizzat sizin tespit

ettiğiniz/gördüğünüz/bildiğiniz en büyük

farklar/eksiler-artılar nelerdir?

Cevap (A.NESİN) : Yurt dışında tek bir üniversite

yok ki. Birçok üniversite olduğu gibi her birinin

amacı, yöntemleri, seviyesi farklı. İşte çoğulculuk

budur. Siz bile her ülkede tek bir tip eğitim

olduğunu düşünüyorsunuz. Her seviyeye, her yaşa,

her ihtiyaca, her yeteneğe göre eğitim olmalı ve

Batı’da bu yelpazede eğitim kurumları var.

Soru 7 (H.ÇAYIR): Matematik Köyünü kurarken

günümüzdeki durumunu öngörebilmiş miydiniz?

Düşüncenizin, yapmak istedikleriniz adına Matematik

Köyünün mevcut durumunu değerlendirir misiniz?

Cevap (A.NESİN) : Ben devlet bizi bir nebze destekler

diye düşünmüştüm. Devlet derken TÜBİTAK’ı

kastediyorum tabii. Desteklememesini düşünmemiştim

bile. Yılda 40-50 bin liralık mütevazı bir destekle

harikalar yaratabilirdik. Düşündüğüm gibi olmadı.

Desteklemediler. Var olmak için büyümek zorunda

kaldık. Büyüğünce daha fazla para gelir ama

harcamalar da artar. Bu hesap da çok karmaşıktır,

öngörülemeyen bir sürü harcama çıkar. Küçücük bir

köy olarak yola çıkmışken, şimdi neredeyse bir kasaba

olduk. Hayatım da A’dan Z’ye değişti. Bir bilim

adamından bir işletmeciye dönüştüm. Para kazanmak

için zeytincilik yapıyorum mesela! Ve daha neler neler.

Ülkenin bilimsel kapasitesini yükseltmekle yükümlü bir

kurumun bu yaptığı affedilemezdir.
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