Matematik Dünyas›, 2010-IV

TÜB‹TAK PROTESTOSU
TÜB‹TAK üç y›ldan beri Nesin Matematik Köyü’nde yap›lan lise ve lisans ö¤rencilerine yönelik programlar› desteklemeyi ›srarla reddetmektedir.
Geçen yaz bu durumu protesto etmek için TÜB‹TAK baflkan› Say›n Prof. Dr. Nüket Yetifl’e bir aç›k
mektup yazm›flt›m (http://www.nesinvakfi.org/Nuket_Yetis.pdf ). Ülke çap›nda yank› uyand›ran bu mektup ne yaz›k ki TÜB‹TAK yönetiminde sadece tepki ve
düflmanca duygular uyand›rm›fl ve yönetim, ald›¤› son
kararlarla Nesin Matematik Köyü’ne düflmanl›¤›n› yeni bir mertebeye ç›karm›flt›r. Nitekim, özellikle bize
karfl› ç›kar›ld›¤› çok bariz olan yeni kararlarla Nesin
Matematik Köyü’nde yap›lacak bir etkinlik için art›k
TÜB‹TAK’a baflvurulamayacakt›r bile.
TÜB‹TAK’›n bu düflmanl›¤›, Darwin skandal›nda
sorumlu olan kifliyi tiye alan bir karikatürü yaz›iflleri

müdürü oldu¤um Matematik Dünyas› dergisinde kapak
yapmamdan kaynaklanmaktad›r (MD-2008-IV).
Anlafl›lan TÜB‹TAK yöneticileri demokrasilerde
belli bir yere gelenlerin elefltirilebileceklerini, hatta mizah
konusu yap›labileceklerini sindirebilmifl de¤iller. Yönetimde belli bir seviyeye gelmifl kiflilerin adil olmalar› gerekti¤ini, öç alma dürtüsüyle hareket edemeyeceklerini
de kavrayabilmifl de¤iller. Hele as›l görevlerinin bilimi
gelifltirmek oldu¤unu hiç mi hiç anlayamam›fllar.
Say›n Nüket Yetifl’e yaz›lan mektuplar›n ak›beti
ortada oldu¤undan, bu sefer hiyerarflinin bir üst kademesinde bulunan, bilimden sorumlu bakan Say›n Prof.
Dr. Mehmet Ayd›n’a bir mektup yaz›p imzaya açt›k.
Mektup afla¤›dad›r. ‹mza için http://www.tubitaki-protesto-ediyoruz.net/index.php adresine girmelisiniz.
Ali Nesin

Devlet Bakan› Say›n Prof. Dr. Mehmet Ayd›n’a Aç›k Mektup
TÜB‹TAK’›n bu tavr›n› protesto ediyorum. Bilimden sorumlu bakan olarak gere¤ini yerine getirece¤inize
dair inanc›m› korumak istiyorum.
Sayg›lar›mla

‹stanbul, 22 Mart 2011

Say›n Devlet Bakan› Prof. Dr. Mehmet Ayd›n,
TÜB‹TAK yönetimi, Nesin Matematik Köyü’nde
düzenlenecek bilimsel etkinlikleri desteklememek için
baflvuru formuna özel koflullar eklemifltir.
Say›n Bakan, Matematik Köyü dünyada bir ilktir.
Halk›m›z›n katk›s›yla ve imece usulü kurulmufltur. Kâr
amac› gütmedi¤i gibi, tam tersine, matemati¤e gönül verenlerin gönüllü katk›s›yla zorlukla ve inatla ayakta durabilmektedir.
Kuruldu¤undan bu yana, her seviyede ve her yaflta
binlerce genç Köy’de matematik ö¤renmifl, matemati¤i
sevmifl ve temel bilimlerde e¤itim görmeye karar vermifltir. Hocalar›m›z Türkiye'nin ve dünyan›n en iyi üniversitelerinden, yol paralar›n› bile kendileri ödeyerek gönüllü olarak gelmektedir. Bu kalitede matematik yazokullar› dünyada pek enderdir, belki de hiç yoktur.
Matematik Köyü, Türkiye'nin bilimsel gelece¤ini etkilemek amac›yla kurulmufltur ve popülaritesine bak›lacak olursa bu amac›na ulaflmaktad›r.
Oysa birkaç y›ldan beri, TÜB‹TAK lise ve lisans ö¤rencilerine yönelik Köy etkinliklerini sudan sebeplerle
desteklemeyi reddetmektedir. Bu y›l sudan sebeplerini gerekçelendirebilmek için özel olarak Matematik Köyü’nü
d›fllay›c› koflullar getirmifltir. Bu koflullarla TÜB‹TAK
projelerine baflvuru yapmam›z bile engellemektedir.
Görevi ve kurulufl amac› ülkemizde bilimi desteklemek olan TÜB‹TAK’›n Matematik Köyü’ne olan bu
olumsuz tavr› kesinlikle bilimin ve Türkiye’nin hayr›na
de¤ildir.

Ek: TÜB‹TAK’›n Matematik Köyü’ne karfl› ald›¤›
yeni koflullar›n baz›lar› (TÜB‹TAK'›n http://www.tubitak.gov.tr/home.do?ot=1&id=524&pid=453 adresindeki flartnamelerden özetle):
1. Etkinlikte ders vereceklerin tamam› düzenleme
kurulunda yer al›r ve etkinlik, düzenleme kurulunda yer
alanlardan birinin ba¤l› oldu¤u bir isletmede yap›lamaz.
Net sonuç: Ali Nesin, kurucusu oldu¤u Matematik Köyü’nde ders veremez.
2. Etkinli¤in yap›laca¤› ve konaklanacak mekân tercihan bir resmî kurum olmal›d›r. Aksi halde her biri en
az üç y›ld›zl› üç otelden teklif al›nacakt›r. Net sonuç: Nesin Matematik Köyü’nde etkinlik yap›lamaz.
3. Kat›l›mc›lar›n hepsi ayn› seviyede olmal›d›r.
Örne¤in lise 1 ile lise 4 ayn› s›n›fta olamaz. Lisans ve lisansüstü ö¤rencileri ayn› s›n›fta olamazlar. Ö¤retmenlerle ö¤renciler ayn› s›n›fta ders göremezler. Net sonuç: Nesin Matematik Köyü'nün temel e¤itim felsefesi reddedilmektedir.
4. Odalarda en fazla üç ö¤renci kalabilir, ayr›ca tuvaletler odalarda olmal›. Net sonuç: Çad›rlara ve 6 ila
10 aras›nda ö¤renci bar›nd›ran ve toplu yaflam› özendiren ko¤ufllara elveda!
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