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Geçen yaz›mda sözetmifltim: TÜB‹TAK bir lise ö¤rencisinin yar›flma projesini
“seviye üstü” gerekçesiyle reddetti. Bu flu anlama geliyor: Bu çal›flmay› sen yapm›fl
olamazs›n, bu bir bilim h›rs›zl›¤›d›r, yani intihaldir. Bunun üzerine liseli genç dava
aç›yor. Konu bas›na yans›y›nca TÜB‹TAK yönetimi bir meslektafl›m›z› gencin çal›flmas›n› incelemekle görevlendiriyor. Nihayet! Yapt›¤›m›z telefon konuflmas›nda
meslektafl›m›z›n söyledi¤ine göre çal›flmada intihal varm›fl... Nitekim!
TÜB‹TAK yönetimi de bunun üzerine “intihal var, biz genci rencide etmemek
için rapora ‘seviye üstü’ yazd›k” diye bir bas›n aç›klamas› yap›yor...
Her fleyden önce TÜB‹TAK yönetimini bu muhteflem öngörüsünden dolay› kutlamak gerek... Önce rapor yaz›l›yor, sonra araflt›rma yap›l›p raporun do¤rulu¤u kan›tlan›yor... Bilim dedi¤in gelece¤i öngörmek için vard›r zaten, bir nevi modern falc›l›k!
Meslektafl›m›z bana telefonda makalede toplam befl teorem oldu¤unu, ilk ikisinin intihal oldu¤unu söyledi. Ben de kendisine, öncelikle TÜB‹TAK raporunun saçmal›¤›n›n ortaya ç›kar›lmas› gerekti¤ini, görevinin ö¤rencinin yanl›fl›n› bulmak olmad›¤›n›, ö¤renci yanl›fl yapm›fl olsa bile, bir yanda devasa bir devlet kurumunun di¤er
yanda gencecik bir ö¤rencinin oldu¤unu söyledim. Sonra üç teorem kan›tlayan birinin iki teorem için intihale tenezzül etmesinin pek inand›r›c› bulmad›¤›n› ekledim.
Hele bu iki teorem ilk iki teoremse...
Ö¤rencinin yararland›¤› makalelerin istisnas›z hepsi çal›flman›n sonunda yer alan
kaynakçada belirtilmifl. Ayr›ca ö¤renci kendi sonuçlar›n› çal›flmas›n›n en sonunda Altbölüm 2.2’de toparlam›fl. Dahas› sadece kaynakçada de¤il, çal›flmas›n›n içinde de yararland›¤› matematikçilerden ad›yla san›yla bahsetmifl. Peki kusuru ne ö¤rencinin?
Çal›flmas›nda Altbölüm 2.2’den önce yazd›¤› her teoremin yan›na teoremi ilk kan›tlayan›n ad›n› yazmam›fl... Ki bu teoremlerin birço¤u nerdeyse Tales Teoremi gibi pek iyi
bilinen teoremler. Makalenin sonundaki kaynakçada adlar var ama yetmez. Ayr›ca
belirtmesi gerekirdi. Bilmiyormufl. Nerden bilsin? Daha önce makale yazmam›fl ki. Çal›flmada intihal olmad›¤›n› hayat›nda bir iki makale okumufl herkes anlar.
Ö¤rencinin ad› Bar›fl Paksoy. Ad›n› art›k herkes duydu. Bar›fl, matematikçi Jonathan Sondow’dan intihal yapmakla suçlan›yor. Olay› duyan Jonathan Sondow, 29
Temmuz’da TÜB‹TAK yetkililerine flu mesaj› yolluyor:
Say›n Baylar,
Ben Ramanujan asallar› üzerine iki makale yazm›fl bir matematikçiyim. Bana makalesini yollad›ktan sonra Bar›fl’la yaz›flt›m. Çal›flmas› benimkinden farkl›d›r, özgündür ve benim çal›flmalar›ma katk› niteli¤indedir.
Bar›fl Paksoy’un matematiksel yetene¤i desteklenmeli ve kendisi teflvik edilmeli.
O, Türkiye için millî bir hazinedir.
TÜB‹TAK yöneticileri kendilerini korumak için yalan söylemekten, liseli bir gence iftira atmaktan çekinmiyorlar. Çok kötüler.
Hem kötü hem ac›mas›zlar.
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