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TÜB‹TAK’tan Ali Nesin’e ‹htarname
Prof. Dr. Ali Nesin taraf›ndan ortaya at›lan,
TÜB‹TAK’›n Matematik Köyü’nü d›fllay›c› koflullar getirdi¤i, projeyi desteklemedi¤i ve TÜB‹TAK
baflvurusu yapmas›n›n engellendi¤i, TÜB‹TAK’›n
Matematik Köyü’ne olumsuz bir tav›r sergiledi¤i
yönündeki iddialar gerçekleri yans›tmamakt›r.
TÜB‹TAK bilimsel faaliyetleri destekleme kararlar›nda, objektiflik, fleffafl›k ve evrensel bilimsel kriterleri dikkate almaktad›r. Kald› ki, TÜB‹TAK’a yap›lan destek baflvurular› alan›nda uzman olan yetkinli¤i bilinen kurum d›fl›ndan bilim
insanlar›n›n yer ald›¤› bilimsel panellerde de¤erlendirilmektedir.
TÜB‹TAK, 2007-2010 y›llar› aras›nda 15
Matematik Köyü etkinli¤ine toplam 355.000 TL
destek sa¤lam›flt›r.
Bu desteklere ek olarak, 2011 y›l›n›n ilk çeyre¤inde de; 2217 kodlu Lisansüstü Yazokulu ve
Benzeri Di¤er Etkinlikleri Destekleme Program›
2011 y›l› 1. dönemi kapsam›nda Nesin Matematik Köyü’nde düzenlenecek 3 etkinlik için yap›lan
baflvurular›n 3’ü de panellerde olumlu olarak de¤erlendirilmifl olup, konuyla lgili idari süreçler
devam etmektedir.
Her iki Program kapsam›nda matematik özelinde önerilen ve TÜB‹TAK taraf›ndan desteklenen etkinlikler incelendi¤inde afla¤›daki sonuçlara ulafl›lmaktad›r:
• 2217 kodlu Program kapsam›nda 20072010 y›llar› aras›nda desteklenen 27 etkinli¤in
10’u Nesin Matematik Köyü etkinli¤idir.

• 2229 kodlu Program kapsam›nda ayn› dönemde desteklenen 25 matematik etkinli¤inin 5’i
Nesin Matematik Köyü etkinli¤idir.
• Her iki Program kapsam›nda matematik
özelinde verilen toplam 1 milyon 688 bin TL deste¤in 355 bin TL’si yani %21’i Nesin Matematik
Köyü’ne verilmifltir.
Yukar›da sunulan somut verilerden de görülebilece¤i gibi, do¤ru ve düzenli haz›rlanan proje
önerileriyle baflvuru yap›lmas› kofluluyla, 2010 ve
2011 y›llar› da dahil olmak üzere geçmifl y›llarda
Nesin Matematik Köyü’ne verilen destekler gözönüne al›nd›¤›nda, daha önce oldu¤u gibi bugün
öne sürülen iddialar›n da ne kadar dayanaks›z oldu¤u aflikard›r.
‹lan edilen son baflvuru tarihi 18 Mart 2011
olan ilgili programa Nesin Matematik Köyü’nde
düzenlenecek etkinlikler için baflvuru yap›lmam›fl
ve bu do¤rultuda 19 Mart 2011 tarihinde Kurumumuza “baflvuru süresini kaç›rd›klar›” yönünde
bir e-posta gönderilmifltir. Bu e-posta da Prof. Dr.
Nesin bizzat, “projeleri en geç Sal› günü elden teslim edeceklerini; bunun kabul görece¤ini umduklar›n›” belirtmifltir.
Yarat›lmaya çal›fl›lan gerçekd›fl› alg› neticesinde toplumumuzun bilime olan inanc›n›n, maddi ve manevi katk› beklentisiyle istismar edilmemesini teminen kamuoyunun bilgisine sayg›yla
sunulur.
TÜB‹TAK (‹htar Eden) Vekili
Av. Gül Pelin Kaya / 22 Nisan 2011

Ali Nesin’den TÜB‹TAK’a Yan›t
Giderek pehlivan tefrikalar›na dönüflen TÜB‹TAK’la Matematik Köyü
aras›ndaki sorunlarla ilgilenenlere...
Önceki bölümlerin özeti:
1. Sorumlu yaz›iflleri müdürü oldu¤um Matematik Dünyas› dergisinin (befl ay gecikmeyle) May›s
2009’da ç›kan 2008-IV say›s›n›n kapa¤›nda, TÜB‹TAK’›n Bilim ve Teknik dergisinde yaflanan Darwin skandal›n› hicveden (yanda görülen) bir
karikatür yay›mlad›m.

2. Bu tarihten sonra TÜB‹TAK’a
sundu¤umuz 16 lise ve lisans projesinin sadece biri (bir olimpiyat program›) destek ald›, di¤er 15’i reddedildi.
Oysa o tarihten önce sundu¤umuz 6
lise ve lisans program›n›n 5’i kabul
edilmifl ve TÜB‹TAK’tan 200.000 lira
gibi hat›r› say›l›r bir destek alm›flt›k.
3. Önceki yaz tüm lise ve lisans
projelerimiz reddedilince, geçici bir
k›rg›nl›kt›r diye ummufl ve sesimi ç›karmam›flt›m.
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TÜB‹TAK ‹htarnamesine Yan›tlar›m:
1. ‹mza kampanyas›ndaki flikâyetimiz projelerimizin reddedilmesi konusunda de¤ildi, TÜB‹TAK’›n Matematik Köyü’nü d›fllay›c› özel kurallar
getirmesi konusundayd›. “Sükut ikrardan gelir”
sözünü do¤rularcas›na, TÜB‹TAK ihtarnamesinde
bu noktaya hiç dokunmam›fl. Ama bunun d›fl›nda
verdi¤i rakamlar da yan›lt›c›.
2. Projelerimizin “karikatür krizi”nden sonra
reddedilmeye baflland›¤›n› defalarca söyledim. Oysa TÜB‹TAK’›n verdi¤i rakamlar karikatür krizi
öncesini de kaps›yor. Bu canal›c› noktaya de¤inmemelerinin nedeni malum: Söyleyecek söz kalm›yor
geriye, çünkü karikatür krizinden sonra sundu¤umuz 16 lise ve lisans projesinin 15’i reddedildi. Kabul edilen de bir olimpiyat projesiydi; muhtemelen
bu konuda difle dokunur baflka proje olmad›¤›ndan, bu deste¤in bir zorunluluk oldu¤unu düflünmeden edemiyorum.
3. Reddedilenlerin lise ve lisans projeleri oldu¤unu da ›srarla ve üstüne basa basa defalarca ifade
ettim. Oysa TÜB‹TAK, minimum düzeyde destekledi¤i lisansüstü projeleri de eklemifl rakamlar›na. Nitekim karikatür krizinden sonra sundu¤umuz 6 lisansüstü projemiz toplamda 64 bin lira destek ald›.
Bu destek için kendilerine ayr›ca teflekkür ederiz. ‹hya olmad›k ama hiç olmazsa moralimiz yerine geldi.
Ancak, üç y›ld›r her lisansüstü projemizin desteklenmesi, öte yandan hiçbir lise ve lisans projesinin desteklememesi baz› sorular› da peflinden getirmiyor
mu? Muhtemelen lisansüstü projelerinin karar mekanizmas› ya da jüri oluflturma sistemi de¤iflik.
4. TÜB‹TAK, bizim grubumuzun düzenlemedi¤i (ama Matematik Köyü’nde gerçekleflen) felsefe ve fizik projelerini de sanki matematikle ilgiliymifl gibi hesab›na katm›fl.
5. 2011 y›l›nda gerçekleflen projeleri 20072010 y›llar› aras›na dahil etmifl.
6. Sonuç olarak, TÜB‹TAK, önce konunun d›fl›na ç›karak, sonra da elmalarla armutlar› toplayarak esas kendisi kamuoyunu yan›ltm›flt›r.
7. TÜB‹TAK’›n ifadesine göre destek bütçesinin
%20’si Matematik Köyü’ne gitmifl... Bir an için bu
yüzdenin do¤ru oldu¤unu kabul edelim. Buna k›sa
cevap “bütçeniz azm›fl!” olabilir. Uzun cevab› deneyeyim: Matematik Köyü, Ali Nesin’in de¤il, Türkiye’nin projesidir. Tamamen matemati¤e adanm›flt›r. Anadolu’da devrim yaratma iddias›ndad›r ve bu
boyuttad›r da: 20 dönümlük bir araziye yay›lm›flt›r,

4. Gecen yaz da tüm lise ve lisans projelerimiz
reddedilince, bu sefer, TÜB‹TAK Baflkan› Say›n
Nüket Yetifl’e bir aç›k mektup kaleme alm›flt›m
[MD-2010-II, sayfa 12-14]. Tahminimden çok daha fazla ses getiren bu mektup sayesinde halktan
destek al›p yazokulumuzu gerçeklefltirebilmifltik
(bkz. http://matematikkoyu.org/tr/yazokulubagis).
5. Önümüzdeki yazokulu projemiz için baflvurmak isterken dehfletle fark›na vard›k ki, TÜB‹TAK, lise ve lisans programlar›na destek koflullar›n› baflvurumuzu engelleyecek biçimde özel olarak
de¤ifltirmifl [www.tubitaki-protesto-ediyoruz.net/].
6. Bunun üzerine, TÜB‹TAK’›n bu tutumunu
devlet bakan› Say›n Mehmet Ayd›n’a anlatan bir
mektup kaleme alarak bir imza kampanyas› bafllatt›k. ‹mza kampanyam›z hâlâ aç›kt›r (http://www.
tubitaki-protesto-ediyoruz.net/.) Bugüne kadar
4000’den fazla kifli imzalad›.
7. TÜB‹TAK, bu imza kampanyas›na kat›lanlardan adreslerini bulabildiklerine, durumun benim
anlatt›¤›m gibi olmad›¤›n›, Matematik Köyü’nü çok
desteklediklerini, ama gözümün bir turlu doymak
bilmedi¤ini, kendimi çok önemsedi¤imi ve durduk
yerde veryans›n etti¤imi - mealen elbette - iddia eden
bir “bas›n bülteni” yollad›. fiahs›ma yollanmam›fl ve
kamuoyuyla paylafl›lmam›fl bu “bas›n bülteni”ne
karfl› nas›l bir tutum tak›naca¤›m› bilemedim. Do¤rusu, tek iflim TÜB‹TAK’a cevap yetifltirmek olmad›¤›ndan, hiçbir fley yapmamak iflime de geldi.
8. Bu arada Say›n Nüket Yetifl’ten iki kez randevu talep ettim. Amac›m, TÜB‹TAK yetkilileriyle
Baflkan’›n önünde yüzleflip Matematik Köyü’ne
karfl› al›nan bu haks›z tavr› ayan beyan ortaya
koymakt›. Randevu talebime cevap bile gelmedi.
Say›n Nüket Yetifl’le 2007’den beri befl kez görüflme talebinde bulundu¤umu da belirteyim. Hiçbirine cevap alamad›m.
9. Dün, TÜB‹TAK avukatlar›ndan bir ihtarname ald›k. ‹mzac›lara yollad›klar› mektubu, TÜB‹TAK gibi bir kuruma daha yak›flan bir üslupla yeniden düzenlemifller. E¤er imza kampanyas›n›n oldu¤u sayfaya bu ihtarnameyi 48 saat içinde koymazsak yasal yollara baflvuracaklar›n› da eklemifller.
Tehditlere pabuç b›raksayd›k, Nesin Vakf› ve
Matematik Köyü yerine çoktan yeller esiyor olurdu bugün! Ama isteklerini seve seve yerine getiriyorum. Ayr›ca bununla yetinmeyip mektuplar›na
Matematik Dünyas› dergisinde de yer verece¤im.
Elbette afla¤›daki yan›t›mla birlikte.
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orans›zd›r. Çok söylendi ama tekrar etmekte yarar
var: Bu orans›zl›k ancak e¤itimle giderilebilir. Matematik Köyü’nün varolufl nedeni de iflte tam budur: Matematik Köyü e¤itim sistemimizin ony›llard›r baflaramad›¤›n› baflarma iddias›ndad›r, “matematik e¤itimi öyle de¤il, böyle yap›l›r” demektedir
ve bu amac›nda son derece baflar›l› olmaktad›r.
9. Bu arada flunu da belirteyim ki TÜB‹TAK’tan flikâyetçi olan tek ben de¤ilim; sadece benim sesim daha çok ç›k›yor, o kadar. Son üç befl y›l
içinde TÜB‹TAK’›n araflt›rma ve e¤itim fonlar›ndan yararlanmak isteyen herhangi kalburüstü bir
temel bilimciye TÜB‹TAK’›n iflleyifliyle ve destekleriyle ilgili bir soru yöneltin, “bir sor bin ah iflit” deyimiyle nitelenen bir durumla karfl› karfl›ya kal›rs›n›z. Bana kal›rsa sorunun temelinde, TÜB‹TAK’›n
Bilim Kurulu’nun 13 üyesinin 11’inin ya ifl adam›
ya mühendis ya da t›p doktoru olmas›, sadece iki
üyesinin temel bilimlerden olmas› ve TÜB‹TAK’›n
ilgi alan›n›n çok genifl ve çeliflik olmas› yat›yor.
10. Son paragraf› ve özellikle “maddi ve manevi katk› beklentisi” k›sm›n› ay›p ve ucuzluk olarak
nitelendiriyorum. TÜB‹TAK yöneticileri flunu bilsinler ki, bu konuda haklar›nda dolaflan söylentileri
dile getirmekten hep imtina ettim. Kendilerine belli,
bir tart›flma düzeyini tutturmalar›n› sal›k veririm.

takriben 3 milyon lira harcanm›flt›r ve halen büyümekte, geliflmekte ve güzelleflmektedir. Dünyan›n
ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden hocalar
ak›n ak›n ders vermeye gelmektedir, her tatil ö¤rencilerle dolup taflmakta ve talebe yan›t verememektedir. Güzel sözleri terkedip say›larla etkimizi anlatmaya çal›flay›m: 2010 y›l›nda, 2700’den fazla ö¤renci ve araflt›rmac› Matematik Köyü’nden toplamda 12.000 günden fazla yararlanm›flt›r. Herhalde
Türkiye’deki okul d›fl› matematik etkinliklerinin
yüzde 80’inden fazlas› ve – söylemek zorunday›m –
en kalitelileri Köyümüzde yap›lmaktad›r. TÜB‹TAK’a naçizane önerim, e¤itime ay›rd›klar› bütçeyi
art›rmalar›d›r çünkü bu bütçe Türkiye’nin ne talebini ne de ihtiyac›n› karfl›lamaktad›r.
8. TÜB‹TAK’›n e¤itime ay›rd›¤› miktar› art›rmas› flu nedenden de yerinde bir karar olacakt›r. Bilen bilir, Avrupa Birli¤i’nin bir bilim havuzu vard›r.
AB üyesi ve AB yak›n› olan ülkeler, her y›l, bu havuza milli gelirleriyle orant›l› bir miktar para aktar›rlar. Sonra bu havuzdaki para bilimsel projelere
da¤›t›l›r. En iyi, en güvenilir, en makul, en akl› bafl›nda projeler desteklenir, di¤erleri desteklenmez.
Amaç, mümkünse, bir koyup üç almak ya da üç koyup befl almak. Bir tür bilimsel yar›fl yani. Pek bilinmeyen flu: AB’nin CORDA veritaban›ndan al›nan
26 Ekim 2010 tarihli resmi verilerine göre, 20072010 y›llar› aras›nda S›rbistan havuza 11 milyon
avro yat›rm›fl, projelerle 25 milyon geri alm›fl. Karada¤ koydu¤unun nerdeyse 3,5 mislini geri alm›fl.
Makedonya 2,6 milyon avro yat›rm›fl 6,8 milyon
geri alm›fl. ‹srail 216 milyon yat›r›p 292 milyon geri alm›fl. ‹sviçre ise 568 milyon yat›r›p 733 milyon
geri alm›fl. Türkiye ne yapm›fl? 148 milyon avro yat›r›p, sundu¤u projelerle 64 milyon geri alm›fl! Yani 2007-2010 y›llar› aras›nda Türkiye, AB ülkelerinin bilimini 84 milyon avro gibi hat›r› say›l›r bir
bütçeyle desteklemifl... Bunun tek mant›kl› aç›klamas› fludur: Milli gelirimizle bilimimizin geliflimi

Son sözler: Elbette karikatürü derginin kapa¤›nda yay›mlad›¤›mda bu tür sorunlarla karfl›laflaca¤›m› biliyordum. Dün do¤mad›m! Bu konuda
çeflitli kiflilerce uyar›ld›m da. Biraz basmakal›p bir
söz olarak alg›lanabilir ama “ayd›n duyarl›l›¤›m”
üstün geldi.
Önceki iki y›l oldu¤u gibi bu y›l da yazokulunu gerçeklefltirece¤iz. Ve her zamanki gibi paras›
olmayan hiçbir genci reddetmeyece¤iz. Ayr›ca yazokulumuz tüm lisans ve lisansüstü ö¤rencilerine
ücretsiz olacak. Halk›m›z r›zk›n› veriyor. Tecrübeyle sabit. Kamuoyuna sayg›yla duyururum. ♠

Yazokuluna Destek
TÜB‹TAK’›n ihtarnamesinde destekledim dedi¤i lisansüstü programlar›na ç›ka ç›ka 4000 TL destek ç›kt›. 10 ö¤renciyi 14 gün boyunca günde 40 liradan desteklemifller ve nas›l olmuflsa 4000 TL bulmufllar. Yazokulu 14 gün de¤il 21 gün ve 10 ö¤renciyle de¤il 30 ö¤renciyle yap›laca¤› gözönüne al›n›rsa, bu deste¤in göstermelik oldu¤u aflikârd›r. Hesaplar›m›za göre, yazokulunun gerçekleflmesi için en az 100.000 liral›k bir aç›¤›m›z var. Bu aç›¤›n içinde k›fl giderleri yoktur. Yazokulumuzu desteklemek isteyenler
www.nesinvakfi.org/dostlara.php
sayfas›ndan ba¤›flta bulunabilirler.
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