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Aram›zdan Ayr›lanlar: Engin Ar›k

Sevgili Hocam Engin Ar›k
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o¤aziçi Fizik son s›n›f ö¤rencisiyken Engin
Han›m’dan iki ders ald›¤›mda, geçmifl senelerde denk düflürüp de ders alamad›¤›ma
çok üzülmüfltüm. Derslerinde çok sistemli ve yüksek motivasyonlu bir anlat›m› vard›. Hemen hemen her hafta ödev verirdi ve ödevlerin teslim edilmesini titizlikle takip ederdi.
Bir hafta, verdi¤i ödevin çözümünü kafamda
canland›rm›fl olmama ra¤men teslim edecek flekilde haz›rlayamam›flt›m. Geçerli bir mazeretim de
yoktu. Dersten önce biraz çekinerek ama yine de
belli bir özgüvenle laboratuar›na gittim. (Dersleri
d›fl›nda tüm mesaisini laboratuar›nda geçiriyordu.
Orada neler yapt›klar›n› da çok merak ediyordum...) Ödevi teslim edemeyece¤imi ancak e¤er
ders sonras› bir saat geç vermeme izin verirse kafamda halletti¤im ödevi özgün bir çözümle haz›rlay›p verebilece¤imi söyledim, önceden haz›rlayamama sebebimi de ilettim ve bu sebebin bir mazeret
olamayaca¤›n›n fark›nda oldu¤umu da belirttim.
Sadece dürüst olman›n enerjisi vard› bende... Bunlar› anlat›rken halinden tavr›ndan ve yüz ifadesinden ne düflündü¤ünü anlayamamak beni biraz
strese sokmufltu. S›n›fa gitmemi, düflünece¤ini söyledi. S›n›fa gittim. Befl dakika sonra geldi ve “Günayd›n” dedikten sonra flöyle devam etti: “Arkadafllar, bu aralar asistan›n›z oldukça yo¤un, bu
haftan›n ödevlerini zaman›nda de¤erlendiremeyecekmifl, bu haftaki ödevleri haftaya yenisiyle birlikte teslim edersiniz.” Bu yaklafl›m, uslüp, kimsenin
hakk›n› yemeden kullan›lan insiyatif, olay› kiflisellefltirmeden genele yans›tmadaki incelik ve her fleyden öte o engin gözleriyle bana bak›p verdi¤i anlaml› gülümseme... ‹flte o anda beraber çal›flmak istedi¤im dan›flman› bulmufltum, akademik hayat›ma yön çizen bir k›lavuzluk yapm›flt› o anda sevgili hocam.
Daha sonra kendisiyle yüksek lisans ve doktora yapma flans›n› yakalamak ve bu flans› kullanabilmek, onun par›lt›s›na yak›n durup kendimi par-

lak hissetmeme yol açt›. Öylesine bilim aflk›yla dolu, bitmeyen bir azim ve enerjiyle çal›flan ve çal›flt›ran bir hocan›n insana katabilece¤i o kadar çok
fley var ki... Ne mutlu bana bunu yaflayabildim. Bilim u¤runa verdi¤i her türlü mücadelede yan›nda
olmak, zorluklar› beraber gö¤üslemek, heyecan ve
mutluluklar› beraber yaflamak inan›lmaz bir gurur
ve k›vanç kayna¤›d›r benim için.
Türkiye’de deneysel parçac›k fizi¤i alan›nda
öncü olan ve birço¤umuzu motive eden, temel bilim araflt›rmalar›n›n her türlü teknolojik geliflmenin ön flart› oldu¤unu her yerde savunup anlatmaya çal›flan, ülkemizin do¤al zenginliklerinin
özellikle enerji üretiminde nas›l kullan›labilece¤ini anlatmaktan dilinde tüy biten, hayat›n› bu ülkede bir fleylerin daha iyi olmas›n› sa¤lamaya
adam›fl olan sevgili hocam› son olarak flu dizelerle an›yorum:
Engin gözlerimden de¤il enginli¤im
‹nançla sar›lmamdan bilime
Bir zerrede arad›m gerçe¤i
Beni, seni, flu evreni anlamak iste¤iyle
Her zerredeyim flimdi ben
Bu aflkla tutuflturmak için seni de
Duydu¤um heyecan coflkuya dönüflür
Sendeki k›v›lc›m› gördü¤ümde
Cesaret ve azim gerektirir bilim u¤runa mücadele
Yar›n›n engin fizikçisi, gelecek senin ellerinde!

B

Engin Han›m ile 1995’te Bo¤aziçi Üniversitesi’nde son s›n›f ö¤rencisiyken tan›flma flans›n›
edindim. Kendisinden Hesaplamal› Fizik dersi
al›yordum. Ödevimi teslim etmek için laboratuvar›na girdi¤im gün, muhtemelen hayat›m›n geri kalan› de¤iflmiflti. O gün parçac›k fizi¤inde
çal›flmaya karar vermifl olmam›n ne kadar isabetli bir seçim oldu¤unu anlam›flt›m. 1-2 hafta
içinde, oturmufl beraber çal›fl›yorduk bile. Sonraki y›llarda Engin han›mla olan bu tecrübemin
tek bir örnek olmad›¤›n› ö¤rendim. Türkiye Deneysel Parçac›k Fizi¤inin annesini kaybetmifltir.
Taylan Akdo¤an
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