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TÜB‹TAK Baflkan› Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl’e
Aç›k Mektup
‹stanbul, 7 Haziran 2010
Ali Nesin* / anesin@nesinvakfi.org

TÜB‹TAK, 7 projemizin 7’sini de reddetti!
Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl,
‹zin verirseniz devam etmeden önce TÜB‹TAK’la ilgili bir an›m› aktarmak istiyorum.
Bundan bir iki y›l önceydi. Matematik Köyü’nde liseliler için bir proje tasarlay›p TÜB‹TAK’a
sunmufltuk.
Bir zaman sonra bir yaz› geldi TÜB‹TAK’tan.
Ankara’ya gelip projeyi panelistler, yani hakemler
önünde anlatmam› istiyorlard›.
“Herhalde bu herkese yollanan bir yaz›, panelistler proje sunan, ama tan›mad›klar›, güvenmedikleri lise ö¤retmenlerini yak›ndan tan›mak için
böyle yap›yorlar, herhalde bu davet bana yönelik
de¤ildir,” diye geçirdim içimden.
Gene de emin olamay›p TÜB‹TAK’a telefonla
sordum. Benim de projemi panel önünde anlatmam
gerekiyormufl... Projede her fley anlafl›lmazm›fl...
Oysa projemizde her fley yaz›yordu, ne eksik
olabilirdi ki, nesi anlafl›lmayabilirdi ki?
Randevu verilen gün ve saatte bir iflimin olup
olmad›¤› da sorulmam›flt›. Gitmek zorundayd›m.
Yol paras›n› da ödemiyorlard›. ‹flimi gücümü b›rak›p ‹stanbul’dan Ankara’ya, TÜB‹TAK’a gittim.
Bekleme odas›nda bir süre bekledikten sonra panelin önüne ç›kt›m.
Baflkan ortayafll› bir han›md›1. ‹kinci baflkan, ya
da panelin ikinci etkili ismi Darwin skandal›nda da
ad› geçen Say›n Çi¤dem Atakuman’d›. Di¤er befl panelist 20’li yafllarda gencecik insanlard›. Elli yafl›nda
bir profesörü ‹stanbul’dan Ankara’ya getirterek huzurlar›na ça¤›rmakta hiçbir beis görmemifllerdi.
Baflkan sözü ald›:
- Ali Bey, dedi, ben projeleri önceden okumam.
Bana projenizi anlat›r m›s›n›z?
Biliyorum inan›l›r gibi de¤il ama aynen böyle
söyledi. Say›n Çi¤dem Atakuman o günü an›msar
san›yorum, kendisine de sorabilirsiniz. Dayanamay›p bunun nedenini sordum.
- Çünkü projelerden habersiz geldi¤imde çok
ilginç sorular soruyorum, baflkalar›n›n hiç dikkati-

Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl,
Sorumlusu oldu¤unuz TÜB‹TAK’tan flikâyetçiyim. Sadece ben de¤il, matematikçi ya da de¤il, tan›d›¤›m herkes flikâyetçi. Ben kendi dertlerimi size
anlatmak istiyorum. E¤er isterseniz di¤erlerinin
dertlerini kendilerine sorup dinlersiniz.
Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl,
Bas›ndan mutlaka takip etmiflsinizdir: 2007 y›l›nda fiirince’de, da¤ bafl›nda, Nesin Vakf› bünyesinde bir “Matematik Köyü” kurduk. Kereste, tafl,
çamur ve samandan yap›lm›fl geleneksel tarzda evleriyle, tafl kaplanm›fl avlular› ve darac›k serin sokaklar›yla, çardaklar›, amfitiyatrosu, sadeli¤i ve içtenli¤iyle, herkesin ilk bak›flta âfl›k oldu¤u dünya
güzeli yemyeflil bir köy oldu.
Halk›m›z›n maddi katk›s› ve eme¤iyle kurduk bu
köyü. Çoluk çocuk ve gönüllüler çal›flt› inflaat›nda.
Tam bir imece ürünü. Baflka türlüsü de olamazd› zaten, biz günü gününe yaflayan mütevaz› bir vak›f›z.
Hiçbir maddi ç›kar gütmeden bireysel çabalar›mla 1998’ten beri her yaz düzenledi¤im matematik yazokullar›n› art›k Matematik Köyü’nde yap›yorum. Her yaz 500 dolay›nda liseli ve üniversiteli
genç Matematik Köyü’nde dünya çap›nda matematikçilerle ve ola¤anüstü bir matematikle tan›fl›yor. Söylemeye gerek var m›? Bu ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤u dar gelirli ya da yoksul.
Dünyan›n her yerinde böyle bir giriflim devlet
taraf›ndan desteklenir. Biz de projelerimizi desteklemesi için do¤al olarak TÜB‹TAK’a baflvuruyoruz. Bu y›l da 11 yazokulu projemizin 7’sine maddi destek vermesi için TÜB‹TAK’a baflvurduk.
Tüm projelerimizi desteklemeyece¤ini deneyimle
bildi¤imizden, sundu¤umuz projelerin iki ya da
üçünü desteklerse, bu destekle di¤er projelerimizi
de yürütebilece¤imizi düflündük.
* ‹stanbul Bilgi Üniversitesi ö¤retim üyesi. Bu yaz› Radikal
gazetesinde 9 Haziran 2010 tarihinde yay›mlanm›flt›r.
1 Bu kiflinin daha sonra eski TÜB‹TAK baflkan yard›mc›s› Dr.
Güldal Büyükdamgac› oldu¤unu ö¤rendim.
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Baflkan konuyu de¤ifltirdi:
- Ali Bey, dedi, bizim konseptimiz daha çok e¤lence ve oyun içeren projeler...
- Olabilir... Benim konseptim de böyle... Farkl›l›k güzel fleydir...
- Ama biz bu tür projelere destek vermiyoruz,
bizim konseptimize uymuyor...
- Afedersiniz ama buras› sizin konseptinizi destekleme derne¤i de¤il. Sizin konseptiniz yazm›yor
flartnamede.
- Üzgünüz...
Aya¤a kalkt›m, kap›ya do¤ru yönelirken,
- Destekleseniz de desteklemeseniz de bu proje
gerçekleflecek, dedim sinirli sinirli. Bu projeyi desteklemek sizin için ancak bir onur olabilir...
Projem desteklenmedi elbet. Ama hiç olmazsa
bu vesileyle bir panelist grubunuzla tan›flma f›rsat›m oldu.
Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da TÜB‹TAK’a
sundu¤umuz tüm lise ve lisans yazokulu projelerimiz reddedildi.
Geçen y›l hiçbir red gerekçesi gösterilmemiflti.
Bu y›l ›srarlar›m›z ve konunun bas›na yans›mas›
karfl›s›nda red gerekçeleri sunuldu.
Gerekçelerin bir k›sm› yersiz, bir k›sm› dayanaktan yoksun, bir baflka deyiflle her biri asl›nda
bir bahane.
Örne¤in gerekçelerden biri, derslerin günün
hangi saatinde yap›laca¤›n›n belirtilmemesi. Alay
gibi! fiartnamede olsayd› onu da yazard›k ama yazm›yordu. Akl›m›za da gelmedi do¤rusu.
Bir baflkas›, ve bana en a¤›r geleni, Matematik
Köyü’nü benim kurmufl olmam ve yönetmem ve
orada yap›lacak ve benim de yer ald›¤›m bir projenin desteklenmesinin etik olmad›¤›!

ni çekmeyen fleyleri görüyorum... Öyle de¤il mi arkadafllar? diye sorup etraf›ndaki gençlere bakt›
onay bekleyerek.
Di¤erleri, nerdeyse tek bir a¤›zdan,
- Evet efendim, öyle efendim, dediler, çok ilginç sorular soruyorsunuz...
Neden ça¤r›ld›¤›m› anlam›flt›m. Bu sayg›s›zl›k
karfl›s›nda bana sadece susmak düflüyordu.
Projeyi anlatmam istendi. Anlatt›m. Baflkan,
- Ali Bey, dedi, derslerinizde soraca¤›n›z sorulardan birkaç›n› rica edebilir miyim?
En ilginç buldu¤um birkaç soruyu söyledim.
K›sa bir sessizlik oldu. Baflkan etraf›na bak›nd›.
Herhalde kendisinden sorular›n yan›tlar›n› bekledi¤imi sanm›fl olmal› ki, sinirli sinirli gülümseyerek,
- Eskiden olsayd› bunlar›n hepsine fl›p diye cevap verirdim, dedi, ama unuttum flimdi...
Oysa sorular›m›n hepsi de¤me matematikçiyi
zorlayacak sorulard›. Kendim uydurdu¤um bu sorular›n baz›lar›n›n yan›t›n› bulmak için günlerce
düflünmüfltüm. Baz›lar›n›nkini de hiç bulamam›flt›m... Ben sadece “ne kadar güzel sorular de¤il mi,
güzel olduklar›n› teyit edin, heyecan›m› paylafl›n”
anlam›na bakm›flt›m panelistlerin yüzüne. Oysa
onlar sorular› bile anlamam›fllard›.
Baflkan devam etti konuflmas›na:
- Ali Bey, dedi, biz sizi araflt›rmac› olarak çok
iyi biliyoruz, tan›nm›fl bir araflt›rmac›s›n›z ve konunuzda belli ki çok iyisiniz, ama e¤itimci olarak biz
sizi hiç tan›m›yoruz. ‹yi bir araflt›rmac› olmak demek illa iyi bir e¤itimci olmak anlam›na gelmez...
Bu projede baflar›l› olaca¤›n›z› nas›l bilebiliriz ki?..
Bu aflamada projemi reddetmeye niyetli olduklar›n› anlam›flt›m. Son bir umutla kendimi savundum:
- Ama ben 5 y›ld›r liselilere yönelik Matematik
Dünyas› diye bir dergi ç›kar›yorum... Derginin her
say›s› on bin sat›yor...
Etraf›na bak›n›p,
- Öyle mi? Bilmiyordum... dedi.
Di¤erleri “evet öyle” anlam›na bafl sallad›lar.
- Ayr›ca, diye ekledim, 20 küsur y›ld›r onlarca
kez bas›lm›fl 5-6 tane popüler matematik kitab›m
var...
Gene etraf›na sorgulay›c› bak›fllar att›.
Di¤er panelistler gene “evet öyle” anlam›na
bafllar›n› sallad›lar.
- Ayr›ca haftada en az bir kez bir ilkokula, bir
liseye konuflma vermeye giderim...

Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl,
Projelerimizin desteklenmesi için, Matematik
Köyü’nde matematik ö¤retmemem gerekiyormufl!
Hayat›m›n iki y›l›n› ve var›m yo¤um her fleyimi verdim bu Köy’ü kurmak için. Bafl›ma gelmedik
bela da kalmad›. TÜB‹TAK bu çabalar›mdan dolay› beni kutlamak yerine, Köy’de yap›lacak olan ve
benim de yer ald›¤›m projelere destek vermenin
etik olmad›¤›n› söylüyor...
Hayat›n› matemati¤e ve matematik e¤itimine
adam›fl biri Matematik Köyü yerine tatil köyü ya
da dersane mi kurmal›yd›? Panelistler Türkiye’de
nas›l para kazan›laca¤›n› bilmiyorlar m›?
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Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl,
Kurumunuzun reddetti¤i projelerin her biri birer mücevher de¤erindedir. Sadece Türkiye’de de¤il, dünyada bu projelere eflde¤er bir proje kolay
kolay bulunamaz. Özür dileyerek söylüyorum,
ama gerçek bu: Bu projeleri hakl› ya da haks›z gerekçelerle reddetmek kimsenin haddi de¤ildir. TÜB‹TAK’›n bu projeleri öpüp bafl›na koymas›, destekleyecek bütçesi yoksa, baflbakana, cumhurbaflkan›na ç›k›p örtülü ödenekten yalvar yakar para
istemesi gerekir!

Reddedilen projelerimizin de¤erini anlayacak
kadar matematik bilmiyorsunuzdur muhtemelen,
zaten bilmek zorunda da de¤ilsiniz. Herkesin konusu ayr›. Bana inanmay›n ve lütfen bir bilene, bir
anlayana sorun. Konuyla hiçbir ilgisi olmayan ya
da yönlendirilmifl panelistlerinize de¤il ama.
Son olarak Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl, tüm
içtenli¤imle flunu söylemek istiyorum: TÜB‹TAK’tan destek almamam›za de¤il, TÜB‹TAK’›n
destek vermemesine üzülüyorum!
Sayg›lar›mla.

TMD’nin Konuyla ‹lgili Mesaj›*
Türk Matematik Derne¤i ad›na
Prof. Dr. Ali Ülger

Matematik Köyünde bu yaz yap›lmas› planlanan de¤iflik kurslar ve yaz okullar› için TÜB‹TAK’tan istenilen deste¤in rededildi¤ini internet
kaynaklar›ndan ve günlük bas›ndan ö¤renmiflsinizdir. Türk Matematik Derne¤i Yönetim Kurulu olarak 3 Haziran 2010 tarihinde yapt›¤›m›z toplant›da bu konuyu ele ald›k ve üyelerimizi bilgilendirmenin uygun olaca¤› görüflüne vard›k.
Matematik Köyü’nde yap›lan etkinlikler için
2008 y›l›nda TÜB‹TAK’a 6 proje ile baflvurulmufl
ve bu projelerden 5’i kabul edilerek Kurumdan destek alm›flt›r. Yap›lan etkinliklerin hepsi baflar›yla
tamamlanm›fl ve kat›l›mc›lardan ola¤anüstü ilgi
görmüfl ve be¤eni toplam›flt›r. Buna karfl›n 2009 y›l›nda TÜB‹TAK’a verilen 7 projenin ancak 3’ü kabul edilmifltir. 2010 y›l›nda gene TÜB‹TAK’a sunulan 12 projenin sadece 3’ü kabul görmüfltür. Son
olarak reddedilen 7 proje lise ö¤rencileri ve ö¤retmenleriyle dört lisans yaz okulunu kapsamaktayd›.
Bu projelerin koordinatörlü¤ünü fiafak Alpay, Ayfle Berkman, fiahin Koçak, Feride Kuzucuo¤lu, Ali
Nesin, Tosun Terzio¤lu ve Yusuf Ünlü yapacaklard› ve de¤iflik üniversitelerimiz ve liselerimizden 565
ö¤renci ve ö¤retmen verilecek derslerden yararlanacaklard›. Proje koordinatörlerinin ›srarlar› üzerine koordinatörlere TÜB‹TAK’›n ilgili grubu taraf›ndan iletilen red gerekçeleri a¤›rl›kl› olarak baz›
flekil flartlar›na dayanmaktad›r, doyurucu ve yol
gösterici olmaktan çok uzakt›r.

Ayr›ca 2008 y›l›yla karfl›laflt›r›l›nca Matematik
Köyü’nde yap›lan bilimsel toplant› ve yaz okullar›na Tübitak taraf›ndan verilen deste¤in son iki y›lda
ciddi biçimde azalmas› dikkat çekicidir.
Türkiye’de matematik yaz okullar› 1970’li y›llar›n sonunda KTÜ ve ODTÜ iflbirli¤i ile bafllam›fl,
TÜB‹TAK ve Türk Matematik Derne¤i taraf›ndan
desteklenmifltir. Daha ilk y›llar›nda, fevkalade k›s›tl› imkânlarla yürütülen bu okullardan çok iyi sonuçlar al›nm›fl, sonraki y›llarda iki üniversitemizin
iflbirli¤ine baflka üniversitelerimiz de kat›lm›fl ve
TÜB‹TAK deste¤i artm›flt›r. ‹lk yaz okullar›nda ö¤renci olanlar aras›nda bugün de¤iflik üniversitelerimizde çal›flan birçok de¤erli ö¤retim üyesi bulunmaktad›r.
Geliflen iletiflim imkânlar›na ra¤men ça¤›m›zda
bilimsel toplant›lar›n, kongrelerin ve çal›fltaylar›n
önemi hiç azalmam›fl, hatta artm›flt›r. Son y›llarda
bu etkinlikler için Türkiye’nin giderek daha fazla
tercih edilir olmas› çok olumlu bir geliflmedir. Matematikte ise bilimsel toplant›lar›n ayr› bir önemi
vard›r. Soyut kavramlarla u¤raflan bizlerin düflünce
tarz›m›z›, problemlerimizi dünyan›n dört bir yan›ndaki kendi konumuzda çal›flan meslektafllar›m›za
internet ortam›nda aktarmam›z hiçbir zaman yeterli olmamaktad›r. Onlarla tan›flmak, tebli¤lerini
dinlemek ve soru sorabilmenin yan› s›ra, toplant›
saatleri d›fl›nda da düflüncelerimizi, fikirlerimizi
paylaflabilecek ortamlarda bir arada bulunmak bizler için çok önemlidir. Ayr›ca, lisans ve lisansüstü

Mesaj, TMD grubuna at›lm›flt›r.
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