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Paray› Bast›ran› Profesör Yap›yorlar
Sefa Kaplan
Ancak Ard›l Ailesi’ne ulaflamad›k. Muhtemelen neyin peflinde oldu¤umuzu ö¤rendikleri için sitenin ‘contact us’ bölümünü hemen kapat›verdiler.
Di¤er ulaflma çabalar›m›z da bofla ç›kt›.
Konuya ilk dikkat çeken NTV Bilim Dergisi’nden A. Murat Eren oldu. Kendisi de bir akademisyen olan Eren, sitenin kapsama alan›na iliflkin
ilginç bilgiler veriyor: “Türkiye’deki yay›n say›s› ile
o yay›nlara yap›lan at›f say›lar› aras›ndaki orans›zl›klar biliniyor, taflra üniversitelerinde akademisyenlerin ne tür yay›nlarla kadro sahibi olduklar›
da. Bu site yapt›¤› çal›flmalar› ço¤unlukla baflka
hiçbir yerde yay›nlatamayacak olan akademisyenlerin, para karfl›l›¤›nda yay›n sahibi olmalar›n› sa¤l›yor. Birkaç yüz Euro’yu bir araya koyan akademisyen bilimsel sürecin çetrefilli yollar›na girmeden WASET’te yay›n›n› yap›veriyor. Paray› basan,
akademik hayat›n merdivenlerini ikifler ikifler t›rman›yor. Yay›nlanm›fl binlerce makale, düzenlenmifl onlarca konferans düflünüldü¤ünde epey kârl›
bir ifl oldu¤u aflikâr. Herkes kazan›rken ne yaz›k ki
kaybeden, bilim oluyor.”
Yine Eren’in yaz›s›ndan, WASET’e baflvuranlar›n büyük ço¤unlu¤unun Bulgaristan, Hindistan,
Pakistan, Fas, M›s›r, ‹ran, Gürcistan, Azerbaycan,
Birleflik Arap Emirlikleri, Sri Lanka, Malezya, Endonezya gibi ülkelerden oldu¤unu da ö¤reniyoruz.
Türkiye üniversitelerinde görev yapan kimi akademisyenler de WASET’in müdavimleri aras›nda. Bu
ülkelerin temel özelli¤i ise bilim, bilimsel düflünce
ve bilim dünyas›na katk› konusunda biraz müflkülpesent olmalar›! “Söz gelifli” diyor A. Murat Eren,
“WASET’in matematik alan›ndaki sözde dergilerinde bir y›lda tam 14 makale yay›nlam›fl olan bir
akademisyen hâlâ Uluda¤ Üniversitesi’nde görev
yap›yor.”
Eren’in sözünü etti¤i Uluda¤ Üniversitesi’nde
görev yapan akademisyen Prof. Ahmet Tekcan’›
bulduk. Kendisi bize WASET’in bu ifllere bulaflm›fl
bir site oldu¤unu ö¤renir ö¤renmez iliflkisini kesti¤ini söyledi: “WASET grubu dergilerinde
2007’den itibaren 14 makalem bulunmaktad›r ve
bunlar›n büyük bir k›sm› da bölümümüzdeki arka-

Hayli fl›k, içeri¤iyle de göz dolduran bir site
WASET: Uluslararas› hakemli dergilerle ba¤lant›lar, neredeyse her branflta düzenlenen uluslararas›
konferanslar... Ancak biraz araflt›r›nca, sitenin makalenizi uluslararas› dergilerde yay›mlanm›fl gibi,
sizi de kat›lmad›¤›n›z uluslararas› konferanslara
kat›lm›fl gibi gösterdi¤ini ö¤reniyorsunuz. Paray›
bast›ran da bunlar› CV’sine ekleyip doçent veya
profesör oluyor.
Yap›lan fley basit asl›nda: Diyelim ki, doçentli¤inize veya profesörlü¤ünüze s›ra geldi. Kendili¤inden olacak hali yok ya, konferanslara kat›lmak ve
uluslararas› hakemli dergilerde makalelerinizin yay›nlanmas› gerekli ki bunlar› CV’nize ekleyebilesiniz. Gerçi dünyada 25 bine yak›n hakemli dergi
var ama siz öyle zahmete girecek biri de¤ilsiniz,
“fiunun bir kolay yolu yok mu abi” kültüründen
de yeterince nasiplenmiflsiniz.
http://waset.org adresinden yay›n yapan
“World Academy of Science, Engineering and
Technology (WASET)” iflte böyle bir site. Siteye
girdi¤inizde, ciddi, fl›k bir sayfayla karfl›lafl›yorsunuz. Verilen bilgiler, sunulan programlar da yabana at›l›r gibi de¤il üstelik. Bu site, belli bir ücret
karfl›l›¤›nda CV’nize, “uluslararas› hakemli dergilerde yay›nlanm›fl makaleler ve uluslararas› konferanslar” eklemenize imkân sa¤l›yor.
TÜB‹TAK’› U¤raflt›ran Aile
Sitenin arkas›nda eski Fen Bilgisi ö¤retmeni Cemal Ard›l var, kendisine k›z› Ebrû Ard›l ile o¤lu Bora Ard›l yard›mc› oluyor. Bu isimler hayli ilginç. 20
y›ll›k Fen Bilgisi ö¤retmeni Cemal Ard›l kendisini
Dr/PhD olarak tan›tt›¤› için, TÜB‹TAK Baflkan›
Prof. Nüket Yetifl hakk›nda Etik Kurul’da soruflturma açt›rd›. Arkas›ndan TÜB‹TAK ismini izinsiz kulland›klar› için noterden protesto etti. Hatta sahte
konferans, sahte dergi gibi sorunlar çözülene kadar
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Bilgisayar Muhendisli¤i Bölümü’ne TÜB‹TAK deste¤ini kesti.
Ama onlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bilin bakal›m WASET’te en çok kimin makalesi yay›mlanm›fl?
46 makale ile ilk s›rada Cemal Ard›l bulunuyor.
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baflvuran insanlar›n bence bilimden yana bir iddialar› olmamal›. Toplum da bu insanlar› k›nam›yor.
“Yay›n patlamas›ndan bu iflin ilgisi var m›” konusuna da bakacak kadar vaktim yok, ba¤›fllay›n. ♣

dafllar›m›zla yapt›¤›m›z ortak çal›flmalar. WASET
ile ilgili haberleri duyduktan sonra da buraya makale gönderme ifline son verdim. Sonuçta hiç kimse yapt›¤› bilimsel çal›flmalara leke gelmesini istemez. Benim gördü¤üm kadar›yla bu grupta yay›n›
olan kiflilerin büyük bir k›sm› ç›kan haberlerin fark›nda de¤il.”
Bir y›lda, matematik gibi bir branflta 14 makale yay›mlaman›n biraz zor olup olmad›¤›n› sordu¤umuzdaysa sa¤lam bir altyap›yla bunun mümkün
oldu¤unu ifade etti. Ne var ki, dünyan›n en ünlü
matematikçileri aras›nda bile bir y›lda 14 makale
yay›mlayan birine rastlayamad›k...

Milliyet, 31 Ocak 2011

‹lkokul Mezunu Matematik Dehas›
Tek sefer bakt›¤› bir deste iskambil kart› ezberliyor... 10 haneli 10 tane say›y› ola¤anüstü bir h›zla topluyor. Üstelik ilkokul mezunu...
Yetenek Sizsiniz yar›flmas›n›n dün yay›nlanan
bölümünde Türkiye yine inan›lmaz bir yetenek ile
tan›flt›. Yar›flmaya ‹zmir Göztepe’den kat›lan Ali
Küçükdo¤an, bir dizi matematik ifllemi ile izleyenleri hayrete düflüren bir flov yapt›.
Bir deste iskambil kart› ile jürinin karfl›s›na ç›kan Küçükdo¤an h›zl› bir flekilde masaya att›¤›
kartlar›n üzerindeki say›lar› tek bir bak›flla toplad›.
Jüriyi hayrete düflüren bu flovundan sonra tahtaya
yaz›lan 10 haneli 10 adet say›y› da inan›lmaz bir
h›zla toplad›.
Aflç› olarak çal›flan Küçükdo¤an “Okulda notlar›n›z nas›ld›?” sorusuna “Okul y›llar›nda Matemati¤im 10, Fen bilgisi dersim 4’tü. Vasfiye Han›m, öldüyse Allah rahmet eylesin, iki derse de o
gelirdi.” diye yan›t verdi Acun Il›cal›’n›n “üniversiteye gittiniz mi?” sorusuna verdi¤i yan›t ise izleyicilerin hayretini kat kat artt›rd›: “hay›r ilkokul mezunuyum!”
Ali Taran’dan “rezil olmamak için evet”, Hülya Avflar’dan “Y›ld›zl› Evet” alan Küçükdo¤an
Acun Il›cal›’dan da Evet ald› ve yar›flmaya kat›lmaya hak kazand›. ♣

Enformatika Safhas›
WASET nispeten yeni bir site. Ondan önce yerinde Enformatika isimli bir baflka site yer al›yordu. Ancak, Matematik Dünyas›’nda ‘Konik yazar:
Piref H. Ökkefl’ müstear›yla yazan ‹TÜ ö¤retim
üyesi Prof. Tayfun Akgül, ‘Sahte konferansa sahte
bildiri yollad›m’ bafll›¤›yla bir yaz› yazd›. Piref Ökkefl, kendi branfl›nda ‹stanbul’da uluslararas› bir
konferans toplanaca¤›n›, üstelik konferansa dünyan›n önde gelen bütün bilim insanlar›n›n kat›laca¤›n› duymufltu. Listedeki anl› flanl› isimlerden birine e-mail gönderince o kiflinin konferanstan haberdar bile olmad›¤›n› ö¤rendi. Böylece konferans›n
tamamen düzmece oldu¤u ç›kt› ortaya.
Ancak Piref Ökkefl bununla yetinmedi. Bir süre sonra tamamen uydurma bir bafll›k ve içerikle
bir makale yaz›p gönderdi siteye. Makale kabul
edilip de sahte oldu¤u aç›klan›nca site deflifre oldu
ve apar topar kapand›. Asl›nda sadece logosunu
de¤ifltirdi. Yeni logo ise kolayca tahmin edilebilece¤i gibi WASET. “Bu haberden sonra” diyor A.
Murat Eren, “Muhtemelen WASET logosu da de¤iflecektir.”
Bu araflt›rmay› yaparken YÖK Baflkan› Prof.
Yusuf Ziya Özcan’› da defalarca aray›p sekreteri
arac›l›¤›yla sorular›m›z› göndermemize ra¤men
kendisinden hiçbir cevap alamad›k.
TÜBA her fleyin jandarmal›¤›n› yapamaz
TÜBA Baflkan› Prof. Yücel Kanpolat: WASET
isimli internet sitesinden haberdar de¤ildim. Sizin
uyar›n›zdan sonra araflt›rd›m. Ama itiraf etmek zorunday›m ki, ben bu fleyin jandarmal›¤›n› yapmaya
niyetli de¤ilim. TÜBA’n›n (Türkiye Bilimler Akademisi) yapmas› da söz konusu de¤il. Bu yollara
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