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EMO, 2. Akademik Kamp’õ Nesin Matematik Köyü’nde Gerçekle tirdi…

TAK YEDD N B N MAR’UF’A 
“2x2 KAÇ EDER” D YE SORDUK

Mümin Ceyhan
Elektrik Mühendisi

irince, Ege Bölgemizde “ irince” bir köy. Tarihle ya-
ayan Selçuk lçemizin 8 kilometre uza õnda; acõlarõn 

çokça ya andõ õ bir mübadele köyü. imdilerde acõlar, yerini 
turizmin o renkli yanõna bõrakmõ .
Sözünü etmek istedi im irince de il; irince’nin içinde, 

irince’den de “ irin”, yapay bir köy. Yani köy içinde bir 
köy… Nesin Matematik Köyü…

irince giri inden hemen sola dönünce, anla õlmasõ zor 
üç yol görürsünüz. Bu üç yoldan en dar ve en “köylü yol”, 
sizi Nesin Matematik Köyü’ne götürür. Ama sanmayõn ki 
harika bir asfaltta yol alaca õnõzõ ya da hiç de ilse parke bir 
yol olaca õnõ…
Tam aksi, toprak ve iki aracõn geçmesine olanak vermeyen 
daracõk bir yol. Sanki bu köye öyle kolay gelinmez; burada 
her ey “kent içinde atafat yoktur” mesajõnõ veriyor gibidir. 
Köyü bulup aracõnõzõ bir yerlere park edersiniz. Köye genel-
likle insanlar irince’den bir km yolu yürüyerek gelirler. 
Köye giri te sizi muhtarlõk binasõ, çe itli sanat yapõtlarõ yon-
tular ve Köye katkõ koyanlarõn büyükçe bir listede isimleri 
yazõlõ tabelasõ kar õlar. Tarihi zannedilecek Köyün tarihi ise 
aslõnda çok yenidir (Kurulu  Tarihi: 2007). Dü ünce mi-
marõ Ali Nesin, imdilik orada dersler vermektedir. Köyün 
uygulama mimarõ Sevan Ni anyan ise hapistedir. Gerekçe 
ise (a a õ yukarõ) Tabiat Varlõklarõ Koruma Kanunu’na aykõrõ 
davranmaktõr. Bu mimar, irince’yi dünyaya arma an etmi , 
imdi cezasõnõ çekmektedir. Ni anyan, Matematik Köyü’nün 

kar õsõndaki kayalara sembolik, mitolojik, mezar anõtõnõ yap-
mõ . Dahasõ, bu anõt mezar için de yargõlanmaktaymõ .

2. Akademik Kamp irince’de Yapõldõ
imdi gelelim sadede: Bizim Elektrik Mühendisleri Odasõ 

(EMO) bu Matematik Köyü’ne bir süredir takmõ  vaziyet-
te… Hiç i i gücü yokmu , sanki üstlerine vazifeymi  gibi 
Bilimsel Dergi çõkarõp bunu uluslararasõ geçerli i olan bir 

ekle sokarak, bilim dünyasõna katkõ yapma sevdasõna dü -
mü . Altõ ayda bir çõkan bu dergi, yedinci sayõsõna ula mõ . 
Bu derginin omurgasõnõ olu turan bilim insanlarõ ise böyle 
zamanlarda Matematik Köyü gibi yerlerde aydõnlatma söy-
le ileri yapar olmu lar. Bunun için de 16-19 Nisan 2015 
tarihinde, irince’de EMO 2. Akademik Kampõ yapmaya 
karar vermi ler. Kampa, EMO tarafõndan, 36 üniversiteden 
52 yüksek lisans ve doktora ö rencisi (20 Kadõn, 32 Erkek) 
davet edilmi . Ayrõca 11 farklõ üniversiteden 14 de erli 
ö retim üyesini de unutmayalõm. 4 gün süren sabah saat 
09.00’dan, ak am saat 22.00’lara kadar süren seminer ve 
ders programõ düzenlediler. Yüksek düzeyde ve genç beyin-
lerin, o doyumsuz, güzel sorularla bilgi edinmenin doru una 
ula tõ õ bu programa katõlmak benim için de ayrõcalõktõ. Bu 
yõl yapõlan akademik kampõn konusu, “Görüntü lemede 
leri Uygulamalar ve Son Geli meler” idi.
steyenin EMO kanalõ ile katõlabilece i bu etkinli e, EMO 

Bursa ubesi’ni arayarak ben de dahil oldum.
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Köye Bakõ
Önce Köyün atmosferinden, sonra etkinlik kapsamõnda dü-
zenlenen söyle ilerden inanõlmaz etkilendim. Köyün içinde 
katkõlarla yapõlan farklõ üniteler, misafir a õrlama ko u larõ; 
ama ille de kütüphane (aynõ zamanda konferans salonu) 
oldukça görkemli yapõlardõ.

Protesto Kulesi’nin en tepesine çõkõp irince’yi ve vadiyi 
seyretmek doyumsuz güzel; do al olarak yeti tirilmi  a aç 
ve bitki zenginli i… Gencecik lise ö rencilerinin köy için-
de özgüvenle dola malarõ; kendi istekleri ile heyecanla Ali 
Nesin’in matematik derslerini izlemeleri, sürekli sorular 
sormalarõ çok etkileyiciydi…
Bunlar bir yana bizim aydõnlatma platformunda neler oldu? 
Bir kõsmõnõ yazmak istiyorum. Bir kõsmõnõ diyorum; çünkü 
bu dört gün süren etkinli in tamamõnõ buraya sõ dõrmak, 
benim entelektüel da arcõ õmla mümkün olmayabilir. Onun 
için algõlayabildi im kadarõnõ yazaca õm. in kolayõna ka-
çõp kendimi saklamak için de konuyu biraz da mizahi yolla 
anlataca õm ki anlamadõklarõm anla õlmasõn.
Programõn ba õnda EMO, Kamp ve Bilimsel Dergi’ye ili kin 
bilgileri EMO Yönetim Kurulu Ba kanõmõz Hüseyin Ye il 
ve Meslek çi Sürekli E itim Merkezi (M SEM) Komisyonu 
Ba kanõ Orhan Örücü verdi. “Bu tanõtõm bilimsel de ildi 
tabii…”
Programda 14 seçkin akademisyenin oldu unu söylemi tik. 
Bunlar kendi alanlarõnda yetkin ki ilerdi. Onlarõ ö renciler 
can kula õ ile dinleyerek sorular sordular salondaki akade-
mik seviyeyi görünce biraz komplekse kapõlmadõm dersem 
yalan olur.
Ben di erlerinden özür dileyerek, izledi im, anlamaya 
çalõ tõ õm, programdaki birkaç bilimsel sunumdan söz 
edece im:

Bilimde Aklõn Önemi
“Bilim, Mühendislik ve Ö retim Kurumlarõ” ba lõ õ altõnda 
EMO Bilimsel Dergi Ba  Editörü Prof. Dr. Hamit Serbest 
yaptõ õ sunumda, bilimin nasõl yapõlmasõ gerekti ini, bilim-
de nakdin de il aklõn önemini vurguladõktan sonra, inançlõ 
insanlarõn da bilim yapabilece ini yalnõz, inançla bilimin 
ayrõ dü ünülmesini, aklõn egemen olmasõnõ bize bir güzel 
anlattõ.
Serbest, ö retim kurumlarõndaki gerileme ve yozla mayõ 
örneklerle anlattõ. Dersi dinleyenler, geldikleri üniversite-
lerde bunu ya adõklarõ için en az Hoca kadar konuya ör-
nekler verdiler. Sorular ve cevaplar, insanõn canõnõ acõtacak 
kadar Türkiye’deki e itimin kalitesinin durumunu gözler 
önüne seriyordu. Eski dostlar bu sunumu izlerken, “40 yõl 
önce devri Süleyman’a haksõzlõk ettiklerini dü ündüler mi 
acaba?”

Bilim Hõrsõzlõ õ
Etkinli in ilk günü programõ kapsamõnda Prof. Dr. Tay-
fun Akgül tarafõndan ö leden önce, “Bilim Eti i” ö leden 
sonra ise “Yüzsüz Yüz Tanõma” ba lõ õ altõnda sunumlar 
gerçekle tirildi.
Akgül, Bilim Eti i sunumuna ba ladõ õnda ben, Türkiye’de 
bilimin nasõl yapõldõ õnõ anlataca õnõ sandõm. O ise nasõl ya-
põlmadõ õnõ, koca üniversitelerde intihal yapmak için “nasõl 
bilimsel yollar” bulundu unu anlattõ.
Hatta intihal/bilimsel hõrsõzlõk yoluyla ki ilerin, Türkiye’de 
önce profesör, sonra dekan, rektör, becerikli veya yanda  
isen nasõl YÖK Ba kanlõ õ’na kadar uzanabilece ini; sizin 
anlayaca õnõz bilim hõrsõzlarõnõn Türkiye’de makbul ki iler 
oldu unu örnekler vererek anlattõ.
Tayfun Akgül’ün ö leden sonraki sunumunda ise, gerçek-
ten bilimsel metotlarla insanlarõn ilk bakõ ta tanõnamayacak 
foto raflarõndan nasõl tanõnabilece i incelendi. Benim Ho-
ca’dan buradaki beklentim; bir önceki sunumunda bahset-
ti i yüzsüz intihalcilerin kobay olarak kullanaca õ yönünde 
idi. Ama o bütün nezaketi ile bizim tanõmadõ õmõz örnekler 
seçmi ti.
Tayfun Hoca’nõn ikinci bir apkasõ daha var; o öhreti sõnõr-
larõ çok a mõ  bir karikatür sanatçõsõ. EMO yayõnlarõndan 
çõkan “Fenni Karikatürler” kitabõnda da o sözü edilen tip-
lerden bolca bulunuyor.
Akademik Kamp’õn bu bölümü çok merak uyandõrdõ õ için 
katõlõmcõlarõn yanõnda sunum yapacak di er akademisyenler 
de bu bölümü izledi.
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Öklid’ten Ulu  Bey’e 
Konu ba lõ õ “Öklid’ten Nasireddin Tusi’ye, Tusi’den Ulu  
Bey’e Bilim” olan sunum Prof. Dr. Atilla Bir tarafõndan ger-
çekle tirildi. Bir, stanbul Teknik Üniversitesi’nden ( TÜ) 
emekli; asõl i i elektrik-elektronik, ama imdilerde stanbul 
Üniversitesi’nde bilim tarihi dersleri veriyor.
Öncelikle söylemeliyim ki, beni en çok a õrtan ve bilgi ek-
sikli imi besleyen Prof. Dr. Atilla Bir Hoca’nõn “Öklid’ten 
Nasireddin Tusi’ye, Tusi’den Ulu  Bey’e Bilim” konulu 
sunumu oldu. Hoca bu konulara hobi olarak ba lamõ  ama 
dünya çapõnda uzmanla mõ .

Sunumdan önce görü tü ümüz için kendisi bana, “Su-
num ba lamadan sana büyük sürprizim var” dedi. Sürpriz 
daha sonra anla õldõ. Döneminin en büyük alimlerinden 
Kadõzade-i Rumi, Bursalõ ve Bursa’da ilim yapmõ . Hoca 
sunumuna ba larken bizi a õrttõ. Bir, “Biliyor musunuz 
slam Tarihi’nde çok büyük bilim adamlarõ ve bunlarõn çok 

eserleri vardõr; Arapça ve çok azõ Farsça yazõlan bu eserlerin 
sahiplerinin yüzde 80’i Türk asõllõdõr” dedi.
Hoppala! Ben i te bunu bilmiyordum. Dikkatimi daha fazla 
verdim. Sonra Atilla Bir, ba ladõ bunlarõn yazdõklarõnõ ve 
bilime yaptõklarõnõ saymaya. Önce Hoca, i i biraz geriye sar-
dõ. Büyük skender’in dünyayõ fethetmek için yola çõktõ õnõ 
sonunda ise genç ya ta fetih yollarõnda ölünce, fethetti i 
ülkelerin parçalandõ õnõ ve bunun dünyada köklü de i ik-
liklere neden oldu unu vurguladõ. Helenistik Ça ’õn bu-
nun sonucu oldu unu ve bunun bizim co rafyamõzda da 
sonuçlarõ oldu unu söylüyordu. Bilimsel dü üncenin ilk 
kez (M.Ö 330-30) yõllarõnda Helenistik Dönem’de ortaya 
çõktõ õna i aret eden Bir, bu dönemde ehirlerde okul, kü-
tüphane, tiyatro, tapõnaklar ve spor tesisleri kuruldu unu 
belirti. Sunumdan,Helenistik Ça ’da bilim insanlarõnõn 
etnik kökenlerinin sorulmadõ õ anla õlõyor.
skender sonrasõnda (M.Ö 300) Anadolu’da birçok devlet 

ve medeniyet ortaya çõkõyor. te hepimizin yakõndan bildi i 
büyük matematikçi Öklid (M.Ö 330- 275) bu dönemde ya õ-
yor. Öklid’in birçok hipotez ve ispatõnõn yanõnda, daha sonra 
bulunan bir yapõtta bu dahinin 2. Kitap, 6 öneri (a+b)2-
(2a+b).b+a2 ili kisinin kanõtõ gösteriliyor.
Aynõ ça da, skenderiyeli Heron ise (M.S 10-70) bugünkü 
bilimin öncüsü oluyor ve günümüze 13 kitabõ ula õyor. 
Bunlardan günümüze õ õk tutan 3 kitap mekanik ile ilgili. 
Ayrõca “Pnömatik Çalõ malarõ ve Heron Çe mesi” de anõl-
maya de er görülüyor.

Buhar motoru dedi imiz eyin i leyi  mantõ õ ilk kez He-
ron tarafõndan ortaya konuluyor. Dahasõ var ki, otomatik 
kapõlar, robot mekanizmalarõ, para otomatlarõ Heron’un 
çalõ malarõdõr.
Aynõ dönemde Eratosthenes (M.Ö 276-196) oturdu u yer-
de yüzde 1,6 hatayla dünyanõn çevresini buluyor. Bu arada 
dünyanõn tam küre oldu unu da dü ünüyor. Günümüzde 
Dünya’nõn düz oldu unu iddia eden slam alimlerine 
M.Ö.’ki yõllardan bir ispat.
Antik Yunan’da, Batlamyus, Menelaus gibi bilginler, evrenin 
sõrlarõnõ bilim yoluyla çözmeye çalõ õyorlar.
Helenistik Ça ’õn ba lattõ õ bilgi ça õ, slam co rafyasõnda 
da etkisini gösteriyor,(1201-1274) Nasireddin Tusi tarih 
sahnesinde yerini alarak dünyanõn tanõnmõ  bilginlerinden 
biri oluyor. “Kelam, Felsefe, Hadis ve Matematik” çalõ -
malarõ olan Tusibir, me hur Alamut Kalesi’nde saklanarak 
çalõ malarõnõ yürütüyor.
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Ünlü Maraga Rasathanesi’ni kuran Tusi’nin burada da fel-
sefeden, seksolojiye 400 bin kitabõ bulundu u söyleniyor.
Timur’un torunu Ulu  Bey ise (1393-1449), hükümdarlõ õ 
döneminde hem ülkeyi yönetiyor, hem de matematik ve gök 
bilimleriyle u ra õyor.
Ulu  Bey Rasathanesi’nde devasa bir ekvatoryal güne  saati 
bulunmaktadõr (1417).  imdilerde TÜ’de bu saatin aynõsõ 
Prof. Dr. Atilla Bir, Y. Doç. Dr. Burak Barutçu ve Ö r. Gör. 
Mehmet Erkök’ün tasarõmõyla in a edilmi tir (Tasarõm: M. 
Erkök, M. Barutçu, A. Bir).

Gelelim Kadõzade-i Rumi’ye (1364-1436). Bursa Kadõsõ 
Mehmet Çelebi’nin o lu olan Kadõzade-i Rumi, Bursa’da 
gördü ü e itimden sonra, matematik ve astronomi ö ren-
mek için Horasan’a gidiyor. Semerkant’daki Rasathane’de 
çalõ õyor. Astronomi ile ilgili birçok eseri bulunan Kadõzade-
i Rumi’nin Türbesi Semerkant’da yer alõyor.
Aynõ dönemde Ulu  Bey’in ku cusu olan Ali Ku cu (bu adõ 
oradan gelir) yukarda adõ geçen bilginlerden ders alõyor. 
Fatih Dönemi’nde gelip Ayasofya Medresesi’nde müderris 
oluyor ve birçok esere imza atõyor. Fatih Camii’nde restore 
edilen güne  saati onundur. Ayrõca astronomi ile ilgili birçok 
eseri bulunmaktadõr.
1575 yõlõnda Osmanlõ Bilgini Takiyuddin tarafõndan kurulan 
gözlem evini bilmeyenimiz, duymayanõmõz yoktur. Yine bu 
rasathane kurulduktan kõsa bir süre sonra III. Murat tara-
fõndan topa tutularak yõkõldõ õ unutulacak gibi de ildir.
Hocamõzõn ifadesi ile yüzde 80 Türk olan di er bilim insan-
larõna baktõ õmõzda; bunlarõn ço u Osmanlõ içinde “tasavvuf, 
fõkõh, kelam” gibi eyler ö renirken, astronomi, matematik 
gibi pozitif bilimleri ö renmek için Semerkant’a gidiyor. 
Ço unun türbeleri de orada bulunuyor. O zaman da insanõn 
aklõna u soru geliyor:

“Osmanlõ’da pozitif bilim yapõlmazdõ ve aydõnlanma 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasõnõ mõ bekledi?”

Ali Nesin 2x2=4 Eder
Gelelim Matematik Köyü’nün yaratõcõsõ Ali Nesin’in ma-
tematik sunumuna. Etkinli in ikinci günü Nesin’i köyün 
giri inde ilk gördü ümde; mitolojideki heykeller gibi sakallõ, 
yürüyen bir heykeldi sanki. Adeta zõplayarak yürüyordu. Su-
num ak am saat 20.00’da ba ladõ. O, yan taraftaki derslikten, 
liselilere verdi i dersten çõkarak geldi.

Karikatüre çok uygun yapõsõ ve davranõ larõ oldu u için 
Tayfun Akgül Hoca her an onu karikatürle tiriyor.

Ali Nesin’in sunumunun ana ba lõ õ “Mühendisler ve Ma-
tematik; Sayõ Ne Demektir” olunca, “Eyvah kõrk yõl önce 
ö rendiklerimizden bir de imtihan edilirsek” diye dü ünür-
ken, Ali Nesin belki otuz metrelik kara tahtanõn (bu tahta 
ye ildi) önündeki kutudan beyaz tebe irleri ve silgiyi kaptõ; 
raylõ tahtayõ ortada birle tirdi ve hõzla bize dönüp; “Dersimiz 
2x2 kaç eder bunu ispat etmeye çalõ aca õz” demez mi!…

“Bunu bilemeyecek ne var” demeye kalmadan. Dersimiz 
ba ladõ. “X=0, 1=2 ? , 2=Sn, Sn=sonsuz, x(0,1,2) ne olu-
yoruz?” Kocaman bir daire; dairede üst küme, alt küme v.s. 
tanõmlamalar 1,2,3… teorem, aksiyom v.s… imdi ispat… 
spat çok önemli, ispat olmadan olmaz…
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“KAMP DÖNÜM NOKTASI OLDU” 

Kampa neden katõlmak istedi ini anlatan bir katõlõmcõnõn dü üncelerini payla madan edemeyece im: 

“Katõldõ õm 1. EMO Akademik Kamp Sinyal ve Görüntü lemede Son Geli meler Kampõ, benim için çok 
büyük bir dönüm noktasõ oldu. Amerika’dan döneli 1 sene olmu tu ve özel bir irkette Ar-Ge mühendisi 
olarak çalõ maktaydõm. Kampta katõldõ õm seminerler, tanõ tõ õm hocalar ve arkada lar sayesinde okula 
yeniden dönmem gerekti ini ve ancak daha çok ö renerek ve ara tõrarak mutlu olabilece imi fark ettim. 
Ardõndan i ten ayrõldõm ve Bo aziçi Üniversitesi’nde yüksek lisansa ba ladõm.

u anda sevdi im bir konu üzerinde çalõ õyorum ve eskisinden çok daha mutluyum. Düzenlenen birinci 
kampa katõlmasaydõm, ne bu kararõ verecek cesareti kendimde bulabilir, ne de hala görü tü üm arka-
da larõma sahip olabilirdim. Bunun yanõ sõra u anda i levsel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) 
üzerine bir projede çalõ tõ õm ve tezimi de bu konu üzerine yapmak istedi im için, bu akademik kampta 
katõlaca õm konu malarõn bana çok büyük bir fayda sa layaca õnõ dü ünüyorum.”

Bu arada Ali Hoca, 30 metrelik tahtanõn bir ucundan bir 
ucuna uçarak geliyor; sanki zaman geçerse ispatõ kaçõracak 
gibi hareket ediyor. Bir ara bize dönerek bir soru sordu. O 
kadar “sivri ki i” de i ik cevaplar verdi.

Belli ki yeteri kadar tatmin olmamõ tõ. “Alt küme, alt küme 
diyor…” Önce sol kolunu hõzla döndürmeye ba ladõ. Eyvah, 
yana uçacak sandõm! Daha sonra iki kolunu birden pervane 
gibi döndürmeye ba layõnca; bu sefer havalanacak sandõm!. 
Bu arada “üst küme, alt küme, ispat” diyor. Kurdu u denk-
lemde buldu u yanlõ õ düzeltip, “ te ispatõ görüyorsunuz 
2x2=4’mü ” diyor. Bu sonuca 30 metrelik tahtayõ iki kez 

doldurduktan sonra varõyor. Gömle i pantolonundan çõkmõ , 
ter içinde kalmõ  bir ekilde ispatõnõ adeta bizimle beraber 
kutluyor.
Ders bitince aklõma bir gün önce Takõyeddin Bin Ma’ruf’un 
padi ahõ gök bilimlerini inandõrmakla ilgili çekti i zorluk 
geldi. Acaba Takiyeddin’e “2x2 kaçtõr deseydik nasõl cevap 
verirdi” diye aklõmdan geçirdim.
Sonra da dü ündüm ki; Ali Nesin’in durumu Takiyuddin 
Bin Ma’ruf’tan iyi de il.
Böylesi bir etkinlikte eme i geçenlere ve katõlõmcõlara en 
içten dileklerimle te ekkür ediyorum. 


