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Aram›zdan Ayr›lanlar

Engin Ar›k
(1948-2007)

Ekim 1948’de ‹stanbul’da do¤an Prof. Dr.
Ar›k, Atatürk K›z Lisesi’nden 1965’te, ‹stanbul Üniversitesi Fizik-Matematik Bölümü’nden 1969’da mezun olduktan sonra doktoras›n› Pittsburg Üniversitesi’nden 1976’da ald›. Uzmanl›k alan› deneysel yüksek enerji fizi¤iydi. Ar›k,
nükleer enerji santrallerinde uranyum yerine toryum kullan›m›yla ilgili çal›flmalar yapan ve 33 ülkenin kat›ld›¤› ‹sviçre’deki Avrupa Uluslararas›
Nükleer Araflt›rma Merkezi CERN’de yürütülen
Atlas Projesi’nde çal›flan iki Türk grubundan birinin de lideriydi.
Doktora çal›flmas›n› ABD’nin Brookhaven
Ulusal Laboratuar›’nda de¤iflik elementler üzerine
“hyperon demeti” yollanarak gözlenen Y* rezonanslar› üzerine yapt›. Londra Üniversitesi’nde
1976-1979 aras›nda yapt›¤› doktora sonras› çal›fl-

mas›nda Rutherford Laboratuar›’nda hidrojen hedefi üzerine yollanan pion demeti ile “exotic delta”
oluflumlar›n› inceleyen deneye kat›ld›. 1979’da Bo¤aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne girdi. “Deneysel Yüksek Enerji Fizi¤i” alan›nda yapt›¤› çal›flmalarla 1981’de doçent, 1988’de profesör oldu.
Ar›k, 1983 y›l›nda iki y›l Control Data firmas›nda uzman olarak ve 1997-2000 y›llar› aras›nda
Viyana’da Birleflmifl Milletler’in bir kuruluflu olan
Comprehensive Test Ban Treaty Organization’da
“radionuclide” görevlisi olarak çal›flm›flt›r. Yüksek
enerji fizi¤inden uzak kald›¤› gerekçesiyle iflinin
uzat›lmas›n› kabul etmeyerek akademik ve deneysel çal›flmalar›na geri dönmüfltür.
1990’dan sonra kat›ld›¤› CERN’deki CHARMII, CHORUS ve SMC deneylerine önemli katk›larda bulundu. Bo¤aziçi Üniversitesi’nin ald›¤› at›f-
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lardan onda biri bu çal›flmalar sonucu ç›kan yay›nlara yap›lmaktad›r. 120 bilimsel makale yay›mlam›fl, biri doktora olmak üzere 10 yüksek lisans ö¤rencisi yetifltirmifltir. Bu arada, ünlü genç yazar›m›z Asl› Erdo¤an’›n Ar›k’›n ilk yüksek lisans ö¤rencisi oldu¤unu da kaydedelim..
Prof. Dr. Engin Ar›k, zamans›z kaybetti¤imiz
güne kadar, önümüzdeki y›l çal›flmaya bafllayacak
olan ATLAS ve CAST deneylerinin Türk grup lideri ve Türk Ulusal H›zland›r›c›s› Projesi’nin önemli
bir yürütücüsü olarak her zamanki h›zl› ve yo¤un
temposuyla çal›flmas›n› sürdürmekteydi. ATLAS
deneyi Büyük Hadron Çarp›flt›r›s›’nda Bo¤aziçi
Üniversitesi’nin üyesi oldu¤u iki deneyden biridir
(di¤eri CMS). Bu deneylerin temelde amac› maddenin neden kütleye sahip oldu¤unu aç›klamaya çal›flan Higgs ve Standard modellerini s›namakt›r.
Prof. Engin Ar›k Türkiye’nin bilimsel alanda
daha da ilerlemesi için CERN’e tam üye olmas› gerekti¤ine inanm›fl ve bu yönde vargücüyle çal›flm›flt›. Türkiye’nin CERN’e tam üye olmas› en büyük
düflüydü.

Bo¤aziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Kurulu, ölümünden bir hafta önce yapt›¤› toplant›da Ar›k’› TÜBA ödülü için aday gösterilmesine
karar vermiflti.
30 Kas›m 2007’de Süleyman Demirel Üniversitesi’nde yap›lacak olan “Türk H›zland›r›c› Merkezinin Teknik Tasar›m› ve Test Laboratuar›n›n Kurulmas›” bafll›kl› DPT projesinin dördüncü çal›fltay›na kat›lmak için Isparta’ya giderken uçak kazas›nda yaflam›n› yitirmifltir. Ayn› bölümde ö¤retim
üyeli¤i yapan Prof. Dr. Metin Ar›k ile evli olan
Prof. Dr. Engin Ar›k, iki çocuk annesiydi.
Ayn› uçakta bulunan Do¤ufl Üniversitesi Fizik
Bölümü’nden bölüm baflkan› Prof. Dr. fienel Fatma
Boyda¤, Doç. Dr. ‹skender Hikmet ve araflt›rma görevlisi Mustafa Fidan ile Bo¤aziçi Üniversitesi’nden
araflt›rma görevlisi Berkol Do¤an ve lisansüstü ö¤rencisi Engin Abat da yaflam›n› yitirmifltir.
MD, fizik dünyam›z›n ac›s›n› paylafl›r, kaybettiklerimizin yak›nlar›na bafl sa¤l›¤› diler. ♥

Üç Fizikçiden
Kamuoyuna Duyuru
31 Temmuz 2002
on yüzy›llar›n deneyimleri göstermifltir ki
her türlü kalk›nman›n temelinde bilim ve
teknoloji alan›nda etkin yap›lanma ve azami destek yatmaktad›r. Ülkemizde bu alandan,
1960'l› y›llardan beri, TÜB‹TAK sorumludur ve
bugünkü durumumuz içler ac›s›d›r. Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin k›s›tl› mali imkanlara
ra¤men AR-GE harcamalar›n› art›rma gayreti, ilgili kurumlar taraf›ndan yeterince desteklenmemektedir. Örne¤in, TÜB‹TAK, 146 trilyon TL tutar›ndaki 2001 y›l› bütçesinden 28 trilyon TL'yi
harcamad›¤› için bir sonraki y›la aktarm›flt›r.
Harcanan k›sm›n %50'si personel giderleridir.
Do¤rudan AR-GE harcamalar› ise sadece %10
civar›ndad›r. Maalesef bu durum 1990'lardan
beri sürmektedir. Japonya, Güney Kore, ‹spanya
ve Finlandiya gibi AR-GE'ye öncelik vererek k›sa
zamanda h›zla geliflmifl ülkelerin deneyimlerini
gözönünde tutarak, TÜB‹TAK'›n harcamad›¤›

paran›n Yüksek Enerji Fizi¤i baflta olmak üzere,
öncelikli AR-GE alanlar›nda asgari ulusal altyap›n›n kurulmas› ve dünyan›n ileri araflt›rma laboratuarlar›nda Türk bilim adamlar›n›n yeterli flekilde temsil edilmesini sa¤lamak için harcanmas›n› öneriyoruz. 2023 y›l›nda Türkiye'nin muas›r
medeniyet seviyesinin üzerine ç›kmas› için gereken flartlardan en önemlisi budur.
Türk Kamuoyuna ve Devlet Yetkililerine sayg›lar›m›zla duyuruyoruz.
Prof. Dr. Nizamettin Erduran, ‹stanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Türk Fizik Derne¤i Baflkan›
Prof. Dr. Engin Ar›k, Bo¤aziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤retim üyesi ve Türk Fizik Derne¤i
Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Saleh Sultansoy, Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü Ö¤retim Üyesi ve Azerbaycan Bilimler
Akademisi Fizik Enstitüsü lider bilim adam›
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