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Sevgili Dostlar,

Eylül 2007

Bugune kadar kimsenin aklinin ucundan gecmemis bir dusunceyi gerceklestirdik, bir Matematik Köyü kurduk. Tam
anlamiyla dag basinda. Kavgadan gurultuden patirtidan uzak, bayagiliktan ucuzluktan muaf, radyosuz, televizyonsuz,
hoparlorsuz, ortak muzik yayini bile olmayan bir koy... Evler tas, camur ve samandan, doğa en katiksiz haliyle ne
sunduysa... 7’den 70’e herkesin (her koylunun!) her seviyede ve ayni anda matematik yapabilecegi, yogunlasmayi
engelleyebilecek her turlu ogeden arinmis, muhtesem bir doga icinde, cam ve zeytin agaclarinin altinda bir yerlesim.
Vakif cocuklari, ogrencilerim ve gonulluler calisti insaatta. Askla, sevkle, inanarak, ozveriyle. Baslarinda tasarimci ve
uygulamaci olarak Sevan Nisanyan vardi. Göz yaşartici bir imece ornegiydi. Boylece 12 yil gecikmeyle de olsa Aziz
Nesin’in bir vasiyetini daha yerine getirmis olduk. Mutlulugumuza diyecek yok.
Ilk etkinligimizi bu gectigimiz yaz gerceklestirdik. 70 kadar matematik ogrencisi 45 gun suren yazokuluna katildi. Bir
kismi cadirlarda kaldi. On yildir duzenledigim yazokullarinin en keyiflisi ve en verimlisiydi, ve bildiginiz uzere en
maceralisiydi.

Gencler gozyasartici bir dayanisma icindeydi. Kiz erkek demeden hepsi kan ter icinde calisti yazokulu boyunca.
Sadece matematik calismadilar, insaattan bulasiga, temizlikten agac sulamaya kadar her ise seve seve kostular. Jandarma
evlerden cikmamizi emrettiginde giklari cikmadi, kazmayi kuregi kapan cadir kuracak alan arayisina girdi. Ders
yapacagimiz mekan muhurlenince, kocaman bir cardak kurduk ve tum baskilara direnip kahramanca yazokulunu
ongordugumuz tarihe kadar surdurduk.
Hepimiz için muthis bir deneyimdi. Iyi ki yasadik butun bunlari. Hayat iste boyle zamanlarda guzel.

Meger nasil acil bir ihtiyacmis bu Matematik Koyu... Oglunu, kizini, yegenini, kuzenini kapan geldi. Ziyaretciler
otobus otobus akin ettiler. Koyde resmen izdiham yasandi. Ziyaretciler o yaz sicaginda matematik yapan genclere
oylesine saskinlikla bakiyordu ki, genclerden biri “bize ne zaman fistik atacaklar hocam?” diye sordu!

Gelecek icin umutsuzluga kapilmak yanlis. Genclerde is var, hem de cok is var. Onemli olan onlara enerjilerini
olumlu bir bicimde kanalize edebilecekleri imkanlar sunmak.
Matematik Koyu seneye 1 Mayis’tan 29 Ekim’e kadar acik olacak. Matematik merkezli olmasi kosuluyla
ilkogretimden en ileri duzeyde arastirmaya kadar her turlu proje Koy’de gerceklestirilebilir. Proje sunmak isteyenler bana
yazsinlar lutfen.
Benzer yazokulunu gelecek yaza da yapacagiz. Yazokulu bu sefer 3 ay surecek. Yurdisindan ve yurticinden dunyaca
unlu hocalar gelecek. Ogrenciler de konusmalar, seminerler, dersler verecekler. Gecen yaz oldugu gibi bilen bilmeyene
anlatacak.
Matematik Koyu’nun hem Nesin Vakfi’na maddi ve manevi hem de matematige onemli bir katkisi olacaktir.

Simdilik 46 genci barindirabilen koyumuzu gelecek yaza kadar 100 genci barindiracak kapasiteye cikarmak istiyoruz.
Tahminlerimize gore 400.000 YTL’ye ihtiyacimiz var. Zenginler bize pek yuz vermiyorlar. 400 kisi Matematik Koyu icin
1000 YTL bagista bulunursa bu isin altindan hep birlikte kalkariz. Bagista bulunanlarin adlarini koyun girisine mermer
bir levhaya yazacagiz.
Matematik Koyu icin ozel banka hesaplari actirdik:

Nesin Vakfi, İş Bankası Parmakkapı Şubesi: (1042) 0687054

Nesin Vakfi, Vakıfbank Çatalca Şubesi: (237) 158007272068355

http://www.nesinvakfi.org/mk.html adresinde koy hakkinda daha fazla bilgiye ulasabilirsiniz. Adinin “koy” olduguna
bakmayin siz, yakinda internet sitesi de olacak.
Matematige ve Nesin Vakfi’na katkilariniz icin gencler adina tesekkur ederim.
Sevgiler, saygilar.

Ali Nesin (anesin@bilgi.edu.tr, www.nesinvakfi.org)
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