Matematik Dünyas›, 2010-II

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

atematik Köyünde bu yaz yap›lmas› planlanan de¤iflik kurslar ve yaz okullar› için TÜB‹TAK’tan istenilen deste¤in reddedildi¤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 lisansüs-
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* Mesaj, TMD e-posta grubuna at›lm›flt›r.
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tü ö¤rencilerimizin böyle toplant›lara kat›labilmeleri, araflt›rma konular›nda öncü olan ünlü matematikçileri dinlemeleri, onlara soru sorabilmeleri,
ülkemizde matemati¤in geliflmesine ola¤anüstü bir
ivme kazand›r›r.
fiirince Matematik Köyü’nün Ali Nesin’in giriflimleri, inan›lmaz gayreti ve çabalar›yla ortaya ç›kt›¤›n› hepimiz bilmekteyiz. Yeterince desteklenirse
yak›n gelecekte sayg›nl›¤› tüm dünyada kabul edilmifl [Almanya’daki] Oberwolfach veya [Fransa’daki] Luminy seviyesinde bir akademik kurum olmamas› için hiçbir neden yoktur. Son y›llarda Türkiye’de bilime, araflt›rma ve gelifltirmeye TÜB‹TAK
ve DPT taraf›ndan ciddi kaynaklar aktar›ld›¤›n›
bilmekte ve bunu takdir etmekteyiz. Bu durumda
Matematik Köyü’nde yap›lacak olan etkinlikler
için TÜB‹TAK ’tan istedi¤imiz deste¤in verilmemifl
olmas› hayal k›r›kl›¤›m›z› daha da derinlefltirmektedir. Kan›m›zca hepimizin flimdi yapmas› gereken
ilk hamle bu yaz yap›lmas› planlanan etkinlikler
için destek aramak olmal›d›r. Üyelerimizden bu
konuda bize yard›mc› olmalar›n› diliyoruz. Türkiye’de matemati¤in geliflmesine ciddi bir ivme kazand›rmak için Matematik Köyü’ne mutlaka sahip
ç›kmal›y›z.

TMD’nin bu mesaj›na gelen bir tepki:
Ben gündemde olan konuda derne¤in yapmas› gereken gecikmifl bir iç muhasebesi oldu¤unu düflünüyorum.
Anlad›¤›m kadar›yla TÜB‹TAK deste¤inin
kesilmesi flu kapak resmiyle ilgili: http://www.matematikdunyasi.org/images/kapaklar/2008-IV.jpg
Matematik Dünyas› dergisi Türk Matematik Derne¤i’nin resmi yay›n›d›r. Hofllanmad›¤›
kifliyi birinci sayfadan afifle etmek gazetelere yak›flabilir, ama mesleki/bilimsel bir yay›nda bunun yeri olabilir mi? Baflka bir ülkenin matematik derne¤inin dergisinde böyle bir fley hayal etmek mümkün mü? Ne yapm›fl, söylemifl olursa
olsun karfl›ndakini karikatürize etmek ilmi/mesleki bir usül müdür?
Matematik bilimini ve mesle¤ini temsil eden
bir yay›ndan beklenen ak›l ve fikir yoluyla ikna
etmek için çabalamakt›r ve burada bu yol terkedilerek hepimiz ad›na bir hata yap›lm›flt›r. Telafisi için hata ilgili kurum ve kifli nezdinde tan›nmal›d›r ki bu yükten kurtulup gönül rahatl›¤›yla Köy’deki faaliyetlerin desteklenmesini talep
edebilelim.
A. M. Uluda¤ http://math.gsu.edu.tr/uludag/

Baz› Düflünceler ve TÜB‹TAK’›n Ret
Gerekçelerine Yan›tlar
Sundu¤umuz 7 projenin1 7’sinin de reddedilme
gerekçelerini, ›srarlar›m›z karfl›s›nda ve muhtemelen
konunun medyaya yans›mas› sayesinde TÜB‹TAK’tan alabildik. Gerekçelerin red karar› al›nd›¤›nda haz›r olmad›¤›, son bir iki gün içinde apar topar kaleme al›nd›¤› telefon konuflmalar›ndan ve
olaylar›n ak›fl›ndan anlafl›l›yor.
Geçen yaz da tüm lise ve lisans projelerimiz reddedilmifl ama herhangi bir gerekçe gösterilmemiflti.
Gerekçe göstermeden proje reddetmek, TÜB‹TAK’›n kötü al›flkanl›klar›ndan biri. (Bir baflkas› da
telefonlara cevap vermemek.) Afla¤›da bu gerekçeleri ve gerekçelere verdi¤im yan›tlar› bulacaks›n›z.
Ama önce konuyla ilgili bir iki aç›klamada bulun-

Ali Nesin

mak istiyorum. Ne de olsa aç›k mektubum kamuoyuna yönelikti, matematikçilere de¤il.
Bu yaz Matematik Köyü’nde 11 de¤iflik program düzenledik. Ama biz sadece en soyut ve en ileri
düzeydeki 7 program için TÜB‹TAK’a baflvurduk.
Alçakgönüllülükten, azla yetinmeyi bildi¤imizden,
baflka projelere de destek kals›n, ay›p olmas›n diye.... Üstelik, tecrübeyle sabit oldu¤u üzere, baflvurdu¤umuz her projenin desteklenmeyece¤ini ve desteklenenlerin de k›smen desteklenece¤ini bile bile...
TÜB‹TAK deste¤i olmadan da yazokulumuzu
gerçeklefltiriyoruz. Bunun böyle olabilece¤ini ta bafl›ndan beri biliyorduk. Köyü TÜB‹TAK’a güvenip
kurmam›flt›k elbette. Ama daha fazla ö¤renciye,
ekonomik olarak daha güçsüzlere daha uzun süre
e¤itim yapabilmek isterdik. Özellikle Do¤u’dan ve
varofllardan daha fazla ö¤rencinin kat›lmas› gerekirdi. Ayr›ca birçok ö¤retmen TÜB‹TAK deste¤i ol-

1 Bu projeler Bilim ‹nsan› Destekleme Daire Baflkanl›¤›’na (B‹DEB’e, 2229 say›l› destek program›na) sunulmufltur. TÜB‹TAK’a sundu¤umuz programlar›n 3’ü liselilere ve 4’ü lisans ö¤rencilerine yönelikti ve her biri ikifler üçer haftal›kt›.
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