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Sahte Konferansa Sahte Bildiri
Yollad›m!
Konik Yazar: Piref. H. Ökkeﬂ
ahtekârlar s›n›r tan›m›yor son günlerde. Para,
polis, subay, bürokrat, doktor, diﬂ hekimi,
elektrik da¤›t›m memuru, yazarkasa fiﬂi, sa¤l›k
raporu, reçete, kredi kart›... Baﬂbakan dahil olmak
üzere, her ﬂeyin sahtesine raslamak mümkün.
Geçenlerde gazetede “Kendini sahte peygamber
ilan eden adam yakaland›!” diye bir haber okudum.
Oysa kendini sahte peygamber ilan etmek de¤il, gerçek peygamber ilan etmek suç olmal›... Sahtekârl›k
sadece peygamberlikte yasal olmal›. (Ki kendini gerçek peygamber ilan etmenin de neden yasakland›¤›n› anlayam›yorum. TC, kariyerimi engelliyor!)
Dün gibi hat›rlar›m: 2004’ün A¤ustosu’ydu galiba! Çal›ﬂt›¤›m dala yak›n bir konuda uluslararas›
bir konferans›n ‹stanbul’da yap›laca¤›na iliﬂkin bir
duyuru gördüm. Konferans› düzenleyenleri tan›mamama karﬂ›n teknik komitede çok say›da dünyaca
tan›nm›ﬂ kiﬂilerin olmas› dikkatimi çekmiﬂti. Ben
yoktum ama! Heyhat! “Da¤›t›r›m... Kim düzenliyor
bu konferans›!” diye e-posta da koymuﬂtum ama
t›nlanmam›ﬂt›m. ‹smi listede olan tan›ﬂ›k biriyle yaz›ﬂt›m, adamca¤›z›n haberi bile yoktu!
Aradan bir tam y›l geçti. Uluslararas› bir konferans düzenleyece¤imiz tuttu. Konferans› Maçin’den
Hindiçin’e duyurduk. Lakin konferans›n sahte olup
olmad›¤›n› soran garip mesajlar gelmeye baﬂlad›...
Mesajlar› yollayanlar, Çanakkale’de ikamet eden
bir ya da birkaç vatandaﬂ›m›z›n de¤iﬂik ülkelerde
sahte konferans dizileri düzenleyip para toplad›klar›n›, hatta iyice az›t›p bir y›l içinde 5-10 sahte uluslararas› konferans düzenlediklerini söyleyip bizim
de onlar gibi sahte olup olmad›¤›m›z› soruyorlard›.
Demek o konferans sahteymiﬂ! Az kald› tufaya
düﬂüyorduk. Koskoca Ökkeﬂ cümle âleme rezil
olacakt›. ‹ntikam›m müthiﬂ oldu ama!
Asistan›mla bir baﬂka sahte konferans dizisine
baﬂtan sona düzmece bir makale sunduk: A Novel
Blind Deconvolution Method for Non-Stationary
Self-Similar Fractal Processes Using Higher Order
Multiscale Discrete Wavelet Transform... Pöh pöh
pöh! Amma da ad bulmuﬂuz! Makaleyi okumaya
bile gerek yok, baﬂl›¤› okuyan hakem kabul etmek
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zorunda. Ha kabul etmemiﬂ, ha “ben körkütük cahilim” yaz›p alt›na imzas›n› çakm›ﬂ...
Her bir ﬂeyi o kadar uydurma ama o kadar uydurma ki... ‹simler sahte: S. R. Bauyeguet, H. O.
Aggeulo. Üniversite sahte: Facultad de Comunicación, Comunicacion de Laboratorio, Universidad
Nacional Instituto de Barreiro. Adres sahte: Campo Universitário de Barreiro, 3410, Nº 24, Barreiro, Portugal. Telefon numaralar› sahte: +351 334
3071 210, bir rakam eksik...
Bildirinin baﬂl›¤›n› ve içeri¤ini de göze batacak
biçimde bozuk kurgulam›ﬂt›k. Denklemler uyduruk, grafikler iﬂkembeden, terimler sa¤dan soldan
toplama. Referanslar›n her biri, dahas› referans
gösterilen dergiler bile sahteydi. Öyle az›tt›k ki, referanslara futbolcu adlar›yla Vivaldi’yi bile koyduk. Wiener ve Fourier’yi ça¤daﬂ ilan ettik, sanki
ikisi de ayn› dönemde ayn› ﬂeyi bulmuﬂlar gibi...
Akl› baﬂ›nda herhangi biri - konumuzu anlas›n
veya anlamas›n - bildirinin sahte oldu¤unu ya da
bildiride bariz sakatl›klar oldu¤unu görebilmeliydi.
Ne oldu peki? Ne olsun! Bildiri kabul edildi!
Dahas› özde de¤il sözde hakem bize, “endüstriyel
uygulamalar› nedir, ekleyin” diye eleﬂtiri de yapm›ﬂt›. Biz de “baﬂüstüne” deyip bildirinin sonuna
fasulyenin yararlar›n› anlatt›¤›m›z BEAN (Binary
Encoded Ambient Noise - ne demekse art›k) k›sm›n› ekledik.
Boﬂu boﬂuna bu kadar zahmete girmiﬂiz. Bildiri yerine salatal›k sunsak gene kabul edilecekmiﬂ
me¤er!
Yazarlar, makalenin sonunda de¤erli katk›lar›ndan dolay› UCBT (yani U-Cumhuriyet Bilim
Teknik) yazar› Orianno Buraselli’ye (Orhan Bursal›) de ayr›ca teﬂekkür ettiler.
Her konferansa 40-50 kiﬂinin kat›laca¤›n› ve
her kat›l›mc›dan 400-500 Yavru kazan›ld›¤›n› düﬂünürsek, bu konferanslar› düzenleyenlerin y›ll›k
geliri en az 150-200 bin Yavru olmal›...
Bkz. http://www.enformatika.org/
Sapasahte bildirimizi bir sonraki sayfada bulacaks›n›z. LSÇ. ♦
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