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2002 Sonbahar›’nda bir gün, hayat›m›, yaflant›m›, amaçlar›m› ve her fleyimi bafltan afla¤› de¤ifltirecek bir telefon geldi.
Betül Tanbay’d› arayan. O zamanlar TMD’nin sade bir üyesiydi, bugün baflkan›.
- Ali, Yönetim Kurulu toplant›s›ndan ar›yorum seni, diye söze girdi. Matematik
Dünyas›’n›n sorumlusu olmak ister misin?
Hayat›m›n öyle bir dönemindeyim ki... Acil ifllerimi bile yetifltiremedi¤im ve
mutlaka yapmam gerekenleri ancak günde 24 saat ve hiç durmadan çal›flarak ömrümün sonuna do¤ru –o da belki– bitirebilece¤imi idrak etti¤im bir dönem...
Öte yandan öyle de bir öneri ki reddetmek mümkün de¤il! Binlerce gence seslenebilece¤im, binlerce genci etkileyebilece¤im bir f›rsat gelmifl önüme, tepilir mi! Di¤er
acil ifllerimi teptim! Ne yalan söyleyeyim, bu ifli iyi yapaca¤›ma da güveniyordum.
– Reddetmeye hakk›m oldu¤unu düflünmüyorum, diye cevap verdim.
Bir süre sonra içime bir korku düfltü. O zamanlar dernek baflkan›m›z Tosun Terzio¤lu’ydu. Etkili ve otoriter bir isim. Ya o yaz› olmaz, bu böyle yaz›lmaz, ona öyle
demezler diye her fleye kar›fl›rsa, beni denetlemeye kalkarsa... Hemen derginin eski
sorumlusu Ünal Ufuktepe’yi aray›p Tosun Terzio¤lu faktörünü sordum.
– Hiç ama hiç kar›flmaz, dedi.
Gerçekten de aynen Ufuktepe’nin söyledi¤i gibi oldu, hiç kar›flmad›.
Bu anlatt›klar›m 2002’deydi. fiimdi y›l 2012. Aradan 10 y›l geçmifl.
‹lk say›y› haz›rlamak için aylarca sabahlara kadar çal›flt›m. 72 sayfal›k bir dergi
tasarlam›flt›m. Sabaha karfl›, art›k çal›flamaz hale gelince internetten matematikçilerin,
matematik kulüplerinin adreslerini bulup, böyle böyle bir dergi ç›k›yor, abone olun
diye mesaj at›yordum. Abone say›s› 100’e ulaflmad› bile. Çok üzüldüm, bir iki defa
a¤lamakl› oldu¤umu an›ms›yorum. Bunca çal›flman›n sonucu böyle bir ilgisizlik beklemiyordum... Son bir mesaj daha att›m: “fiimdi abone olun, yoksa gelecekte dergiyi
müzayedelerde atefl pahas›na alacaks›n›z... Hatta yat›r›m amaçl› birkaç dergi birden
al›n...” Halk›m›z kendine güveneni sever diye düflünmüfltüm ama fayda etmedi...
Abone yok ama dergi haz›r. Dergi haz›r ama dizgici yok. Dizgici buldum ama
matbaa yok. Matbaa buldum ama da¤›t›c› bulamad›m. Da¤›t›c› buldum ama uygun
kargo flirketi bulamad›m... Bunlar›n her biri son derece ilginç ayr› bir macerad›r.
Emeklili¤imde yazar›m!
‹lk say›y› 4000 bast›m. Satmaz ama, olsun, flanfleref olur... Bir haftada tükendi!
2000 daha bast›m. O da k›sa sürede tükendi. ‹kinci say›y› 112 sayfaya ç›kar›p 8000
bast›m. Üçüncü say› 11.000, sonra 15.000... Tiraj›m›z giderek artt›. fiimdi 2003 say›lar›ndan hiç kalmad›, hepsi tükendi... Di¤erleri de tükenmek üzere. Söylemifltim!
Yaz›ifllerinde onuncu y›l›mda dizgicimiz Kadir Abbas’a, asistan›m›z Asl› Can
Korkmaz’a, yaflam›m›n bu yeni safhas›na adapte olan eflim Özlem Beyarslan’a,
MD’nin önceki emekçilerine, fikir babalar›na ve analar›na ve dergiye
emek ve destek (ve de reklam!) veren herkese hepimiz ad›na çok teflekkür
ederim. Güveniniz için de siz okurlara da flahsen teflekkür ederim.
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