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Ad› laz›m de¤il, Matematik Köyü’ne iki üç y›ldan beri yaz k›fl demeden gelen liseli bir genç var.
Geçen y›l lisesinden izin al›p üniversitede birinci s›n›flara verdi¤im dersleri izledi.
Dersi inatla anlamaya çal›flan ve dersten yararlanan üç befl kifliden biriydi.
Ta bafl›ndan beri say›lar kuram›na merakl›yd›. Hepimizin ortak zaaf›d›r, hepimizin ilk aflk›d›r say›lar kuram›. Ama o aflk›n› sürdürdü. Kendini gelifltirdi. fiimdi
ortalama bir matematikçiden çok daha fazla say›lar kuram› biliyordur.
fi›marmas›n diye daha fazla övmüyorum ama çocukta baya¤› ifl var. Hiç kuflku
yok ki bir gün onur duyaca¤›m›z bir matematikçi olacak.
Bu genç, TÜB‹TAK’›n liselilere yönelik matematik projesi yar›flmas›na kat›lm›fl
bu y›l. Bilseydim, “yapma etme derdim, kendi ödülünü kendine ver, baflkalar›ndan
ödül bekleme...” Bilmiyordum.
Ülkemizin de¤erli say›lar kuramc›lar›ndan bir arkadafl›m›z projesine dan›flmanl›k yapm›fl. Dan›flmanl›¤a soyunmas› bile bafll› bafl›na gencin de¤erinin göstergesidir. Zaman bedava de¤il çünkü.
Olgunlaflan proje TÜB‹TAK’a sunulmufl. Genç yan›t bekliyor... Heyecanla herhalde, baflka türlü olabilir mi?
Beklenen yan›t geliyor: Ret.
Gerekçe? S›k› durun: Seviye üstü çal›flma!
TÜB‹TAK raporunu kendi gözlerimle görmesem inanmazd›m. Baflka hiçbir
aç›klama yok. Aynen ve sadece ve kabaca “seviye üstü çal›flma” yaz›yor.
Gençleri bilime teflvik etmekle mükellef TC’nin resmi bilim kurumunun verdi¤i rapora bak›n! Belli ki projeyi anlayamam›fllar ve gence terbiyeli bir dille, “Bizi aflt›n. Bu
çal›flmay› sen yapm›fl olamazs›n, mutlaka çalm›fls›nd›r” demek istiyorlar. Yani TÜB‹TAK hem yarg›s›z infaz yap›yor hem de gençleri kendi s›n›r›yla s›n›rl›yor!
Projeye ne kadar katk›s› oldu¤unu dan›flman›na sordum. Tamamen liseli gencin
eseriymifl, dan›flman sadece gerekeni yapm›fl, yani araflt›rmay› yönlendirmifl.
Genç için üzülmedim. Bu tür tokatlar iyi gelir, olgunlaflt›r›r. Hatta ne kadar erken
o kadar iyi! Ama TÜB‹TAK ve daha çok ülkem için üzüldüm.
Bir kurum kendi kendini nas›l bu kadar kötü duruma düflürebilir?
‹zin verin de ülke kalk›ns›n, izin verin de gençler sizi ve bizi afls›n! Öyle de¤il mi?
Yoksa çok mu bildi¤inizi san›yorsunuz?
Seviye üstü çal›flma gibi bir gerekçe neresinden ve nas›l savunulabilir?
‹nsan karfl›s›na ald›¤› kiflinin ya da bu durumda kurumun savunulacak bir taraf›
olmas›n› istiyor. Kendini bu kadar zavall› duruma düflüren bir kurumu elefltirmek hiç
hofl de¤il. Birazc›k da olsa hakl› olma olas›l›¤› olsun karfl› taraf›n. Ama tarihe geçmesi gereken bir utançla karfl› karfl›yay›z. Yazmamaya hakk›m olmad›¤›n› düflündüm. Allah kimseyi bu utanca düflürmesin!
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