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Piref. H. Ökkeﬂ ile ‘dörtköﬂe’ sohbet...
Yusuf Yavuz
‘Keçi otlatmas› gerekenler araﬂt›rmac› olmuﬂ!’
Gördü¤ü her türlü sorunu üﬂenmeyip bilim adam› titizli¤iyle çözen, uzayl›lardan matematikçilere, ekonomiden NASA’ya, Hasan Da¤›’ndan saksa¤anlara kadar ak›l almaz çeﬂitlilikte yaz›lar yazan, yazd›klar›n› “Dörtköﬂe Yaz›lar” ve “Dörtköﬂe Mektuplar” baﬂl›¤›yla kitaplaﬂt›ran, entellektüel birikimi konusunda bilim çevrelerinin hemfikir oldu¤u ve son günlerde hakk›nda “yurtd›ﬂ›na giderek beyin göçüne katk›da bulunaca¤›” iddialar› ortaya at›lan Piref H. Ökkeﬂ ile gençlerimizin s›nav ve tercih aras›na
s›k›ﬂt›¤› ﬂu günlerde üniversiteleri ve bilim dünyam›z› konuﬂtuk...
 Sn. Piref H. Ökkeﬂ hocam, y›llard›r ülkemizin
nadide bilim dünyas›na k›y›s›ndan köﬂesinden derin
katk›lar yapmaktas›n›z. Hiç bir masraftan kaç›nmayarak, vatandaﬂ›n bilimle ilgili sorunlar›na çözümler
üretiyor, yol gösteriyorsunuz, yorulmad›n›z m›?
 Hem de nas›l yoruldum anlatamam. Yorgunluktan yaz› bile yazamaz oldum son zamanlarda.
Belki dikkatinizi çekmiﬂtir, bugünlerde yazm›yor,
daha çok okuyorum. Elbette Tu¤çe Baran han›mefendiyi okuyorum, büyük iﬂtahla.
Hiçbir masraftan kaç›nmadan yap›yorum okuma iﬂini. Çünkü her yi¤idin bir yo¤urt yiyiﬂi vard›r.
Daha do¤rusu, serbest ekonomi deyiﬂiyle, her yo¤urdun bir yiyicisi vard›r. Biz de tutturduk, bilimsel ayd›nlatma inad›na giriﬂtik.
‹limle yat›p bilimle kalk›yoruz,
körle yatan ﬂaﬂ› kalkarm›ﬂças›na.
Bunlar› yaparken, her ne kadar mahalle aralar›nda dolaﬂan eskici misali, bilimsel görüﬂ al›ﬂveriﬂi yapsak da, yoruldu¤umuza de¤iyor mu bilmiyorum.
De¤mese de dokunuyor, eminim. ‹nsan bazen
düﬂünmeden edemiyor: Bilim bize biraz bol geliyor
yahu! Yoksa dar m› deseydim? Bilimin bu çok uzuuun, tümsekli ve hendekli yolunda ancak z›plamas›n› ve s›çramas›n› bilenler atlayabiliyor veya ilerleyebiliyor. Atlama z›plama filan derken, sadece intihaller falan gelmesin akla. Olmayan bilimciye bilimci demek, akraba evlilikleri yapt›rmak falan da
var bilim uzay›nda...

 Yazd›klar›n›zla çok ayd›nlan›yoruz. Ama ayn› zamanda gerildi¤imiz de oluyor. Bir yaz›n›zda
“uzayl›lar ve matematikçileri” bir arada an›yor ve
her ikisinin de görülmesi durumunda neler yap›lmas› gerekti¤ini anlat›yor ve dolay›s›yla halk›m›z›n
bu konudaki endiﬂelerini gideriyordunuz. Geçti¤imiz günlerde OECD ülkeleri aras›nda yap›lan bir
araﬂt›rmada ülkemiz ö¤rencileri a¤›rl›kl› olarak
matematik ile ilgili sorularda son s›ralarda yer alm›ﬂ... Acaba sizin bu uzayl›lar ve matematikçileri
konu alan yaz›n›zdan haberdar olmamalar›n›n bir
sonucu olabilir mi bu durum?
 Eski yaz›lar›m› an›msatt›n›z
bana, berhudar olun. Kimse an›msamaz san›rd›m. Ama yan›lm›ﬂ›m. Genellikle ben bile an›msam›yorum
yazd›klar›m›. Bir de, ayr›ca, beni ayd›nlatma arac› olarak görmenize teﬂekkür etmek isterim.
Kendimi bir an AKP amblemi gibi hissettim. Eskiden Ökkeﬂ ve Dostlar› Partisi vard›. Onun da ambleminde, yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam,
ya denize düﬂen ya da denizden ç›kan bir güneﬂ vard›. Güneﬂ de, malumunuz, ayd›nlatma cihazlar›ndan biridir, belki de en önemlisidir. ﬁimdi bu noktada, ﬂiddetle vurgulamak isterim: Ben ayd›nlat›rken
asla okurumu germek istemem, ama okur isterse ve
gerekirse kendini gerebilir, buna bir ﬂey diyemem.
Iﬂ›k bile saniyede üç çarp› on üzeri sekizlik (rakamla 3u100.000.000 m/s) h›zla yolculuk yaparken civar›ndaki kütlelerin çekimine kap›l›p dosdo¤ru git-
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mez, e¤ilir. Dolay›s›yla, e¤itim için önce ayd›nlatacaks›n›z, sonra e¤eceksiniz. Matematik ve matematikçiye UFO’lar kadar yak›n olan toplumumuz
OECD’den ziyade ﬂans›n› ﬂans oyunlar›nda gösterir.
ﬁans›zl›¤a bak›n ki, ö¤rencilere matematik sorusu ç›km›ﬂ. Çocuklar›n ﬂans› olsayd› futbol sorusu
ç›kard›. Ben bile, sokakta bir matematikçi görsem
tan›mam ama, çok ﬂükür, Hakan ﬁükür beyefendiyi ve Banu Alkan han›mefendiyi hemen tan›r›m. Bu
söyleﬂiyi okusalar da tan›ﬂsak ne iyi olurdu..
 Hocam, baz› kendini bilmez bilim adamlar›ndan vatandaﬂ›n s›tk› s›yr›ld›. Her gün bir yerlerde araﬂt›rma yap›p, halk› iki de bir tedirgin ediyorlar. ‹stanbul’da deprem, tavukta hormon, k›l keçisinde süt verimlili¤i, transandantal meditasyon gibi konularda üzerimize geliyorlar. Bütün bunlardan muratlar› ne ola ki?
 Tedirginlik iyidir, diri tutar. Nas›l ki suda
oksijen, havada karbon monoksit mutlaka olacaksa ve ozonun ele¤i gibi delinecekse, ‹stanbul’da da
deprem valla ki olacak, tavukta hormon illa ki bulunacakt›r. Lakin, ulu Manitu beni aç bilimciden
korusun!
Hepsi de¤il ama ço¤u bilirkiﬂi olan bu gariban
açlar bilimi bilmezler ama bilmediklerini asla itiraf
etmezler. Yoksa aç aç›k kal›rlar. ‹ﬂlerinin uzman›,
yani karbon kopyac› olan bu tür bilimcilere beni
emanet etmeseniz de olur! ﬁunu da görmek laz›m:
Konuﬂan kim? Uzman m› konuﬂuyor yoksa konuﬂan iﬂkembe mi?
Adamca¤›z atanm›ﬂ amir ise, araﬂt›rmac›ya yasak koymal›, demeci kendi patlatmal›! Peki nereden
bulunur böylesi? Bizde var m›? AB’den veya
ABD’den mi getirtmeli? Ohoo... O kadar çoklar ki!..
Adamca¤›za rapor ver diyorlar, rapor veriyor- ki
Bergama’da maden yasad›ﬂ› çal›ﬂs›n. Sonra? Sonras›
malum, yürü yaa kulum; bilim kurullar›, kurum
müdürlükleri... Adamca¤›z›n yeri yurdu oras› de¤il
ki! Keçi otlatmas› laz›mken “araﬂt›rmac›” olmuﬂ!
 Yaz›lar›n›zda, Bal›kç› Emin Emmi gibi halk
adamlar›ndan söz ediyorsunuz. Bu durum baz›lar›n›n çokça sözünü etti¤i ama bizlerin pek bir ﬂey anlamad›¤› “bilimsel duruﬂ” ile ba¤daﬂ›yor mu? Bunu biraz açarsan›z sevinece¤iz...
 “Bilimsel duruﬂ” nedir bilmiyorum. Umar›m
sayg› duruﬂu gibi bir ﬂey de¤ildir. Ama benim Bal›kç› Emin Emmi’ye karﬂ› duruﬂum çok sayg›l›d›r.
Önünde yakam› iliklerim, çünkü kendisi halk›n ve
ekonominin nabz›n› çok iyi tutar.

Bal›kç› bu, tatl› su bal›kç›s› de¤il. O, oltas›n› iyi
kavrar, bal›¤›n “rasgele”sini kestirmeyi iyi bilir.
Söylemeden yapamayaca¤›m: Bal›kç›’y› da kovmad›klar› köy kalmad›. ﬁu s›ralar çölde bal›kç›l›k yap›yor! Çok ciddiyim.

Piref. H.Ökkeﬂ ‹çin
Ne Dediler?
Piref H. Ökkeﬂ “Dörtköﬂe” baﬂl›¤› alt›nda her
hafta Cumhuriyet Bilim Teknik’te yaz›yor... Ben
Say›n Ökkeﬂ’in yazd›klar›n›n hastas›y›m.
‹lhan Selçuk, Pencere/ Cumhuriyet
Ökkeﬂ adam› hasta eder!
Ali Nesin
Pirefesör H. Ökkeﬂ’in yaz›lar› derhal yabanc›
dillere çevrilmeli, uluslararas› bilim çevreleri bu
yaz›lardan mahrum b›rak›lmamal›d›r!
Orhan Bursal›
Say›n Piref H. Ökkeﬂ, her cumartesi bizleri ayd›nlatmaya devam ediyor. Geçen gün mum ›ﬂ›¤›nda bir yaz›s›n› okuyordum, elektrikler geldi.
Düﬂünün yani...
Semih Poroy
 Üniversitelerimizin, uluslararas› bilim dünyas›na fazla bir katk›da bulunmad›¤›, lüzumsuz iﬂlerle u¤raﬂt›klar›na yönelik eleﬂtiriler okuyoruz.
Hatta geçenlerde teknikle ilgilenmesi gereken bir
üniversitemizde, internet’te porno sitelerine girildi¤i de duyuldu. Bilim dünyam›z bu yoksulluktan ne
zaman kurtulacak?
 Yurdum üniversiteleri, yurdum insan›ndan
ve olaylar›ndan ne ayr›d›r ne de gayri! Dolay›s›yla,
yöksulluk veya yoksulluktan kurtulmalar› ﬂu s›ralarda söz konusu de¤ildir. Üniversiteler kapat›l›p
yüksekö¤renim dershaneleri aç›lsa belki de daha
iyi olur, devletin s›rt›ndan a¤›r bir YÖK ve yük
kalkar. Ayr›ca dümeni Haydar olan bir ülkede, bu
tür iﬂlerle u¤raﬂmak huydur. Yani haydan gelen
huya gider...
 Her kasabas›nda bir bilimhane bulunan, fakat her kentinde bir kütüphane bulunmayan yurdumuz co¤rafyas›nda “Hanibalya” ve “Nafilenya”
diye an›lan baz› kasabalar›n bulundu¤unu da sizin
yaz›lar›n›zdan ö¤rendim. Sözünü etti¤iniz nadide
yurt köﬂelerini biz neden bilmiyoruz, nerededir bu
kasabalar, kimler yaﬂar oralarda biraz daha açar
m›s›n›z hocam?
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 Açar›m ama üstü kapal› açar›m, kimse anlamaz. “Hanibalya” ve “Nafilenya” kasabalar› özdeﬂtir. Kimse tan›maz ama herkes tan›r! Bu iki
komﬂu kasabay› ortadan ikiye, üçe, hatta dörde
bölen Tulumba deresinin oluﬂturdu¤u bir batakl›k
vard›r. Nerden baksan altm›ﬂ beﬂ y›ll›k mazisi olan
bu dere, hayat›mda gördü¤üm en pis, en kötü kokan derelerden biridir. Hala ›slah edilemedi. Yap›ﬂ
yap›ﬂ, saman alt›ndan akan bir deredir bu. Derede
peynir- ekmek gemileri yüzer. Bu yüzden hem Hanibalya hem de Nafilenya kasabalar›n›n ahalisi bir
türlü mutlu olamad›; mutlulu¤un resmini resmen
veya hileyle hayal edemedi, ettiremedi de...
 Pek bir ﬂey anlamad›m ama neyse. Geçti¤imiz aylarda, bir dergide okudu¤um söyleﬂide,
“tektonik silah” gibi baz› ürkütücü silahlardan
bahsediliyordu. Söylenildi¤ine göre, bu tür silahlarla (Allah esirgesin) deprem gibi do¤al afetler yarat›l›yormuﬂ. Bir zamanlar, Komünist Çin’in lideri
Mao Zedung için de, Çinlileri hep birlikte z›plat›p
deprem yaratacak dedikodular› yay›l›yordu. Bu
konuda bizi biraz bilgilendirir misiniz?
 Bu “tektonik silah” mevzuunu depremden hemen sonra dalga dalga yay›lan bir e-postada okumuﬂtum. (O s›ralar yurtd›ﬂ›ndayd›m. 1999 y›l›.)
Okur okumaz, bu haberin ilk versiyonunu muhtemelen ortaokul veya lise ö¤renim düzeyli muhteremlerin yazm›ﬂ olabilece¤ini düﬂünmüﬂtüm. O kadar
hata, o kadar jargon kargaﬂas› tektonik silahta bari

olsun art›k! Bu do¤al olmayan afet söyleﬂiyi dehﬂetli e¤lenerek okudum. Bu söyleﬂide ortaya at›lan iddialar› Çinceye çevirip Çinlilere ayn› anda okutsak,
Mao’nun yapamad›¤›n› yapabilir, Çinlileri gülmekten hop hop hoplat›p mazallah deprem bile yaratt›rabiliriz.
 Okurlar›n›zla aran›zda çok samimi, k›skan›lacak düzeyde bir s›cakl›k var. Okurlar›n›z, neredeyse, dört köﬂe oluyorlar sizin tan›mlamalar›n›zla...
 Ben okurumu yak›ndan tan›r›m (Topu topu
16-17 kiﬂiler zaten). Samimiyetine güvenmedi¤im
okuruma köﬂeyi dar ederim. Bunu bilen okurlar›m
ya samimi olmak zorunda ya da bu köﬂeden uzak
durma durumundad›rlar. Ayr›ca, okurlar›m köﬂenin do¤al yazarlar›d›r da. Onlar tembellik yapar
yazmazsa, ben hiç üﬂenmez, oturur kendim yazar›m onlar›n yerine. K›sacas›, ﬂu fani mi fani dünyada okurlar›m› dört köﬂe etmeyip de ne yapay›m allasen. Nereye gitti¤imiz, nereye girece¤imiz bile
belli de¤ilken -ki bak›n, ilk kez aç›kl›yorum, ben
AB’ye de¤il, BAE’ye (Birleﬂik Arap Emirlikleri’ne)
girme taraftar›y›m- baﬂka ne yapabilirim ki?
Ökkeﬂ hocam, de¤erli bilgilerinizi bizimle paylaﬂt›¤›n›z için size minnettar›z. Son olarak eklemek
istedi¤iniz bir ﬂey varsa...
Son sözü bana b›rakman›z büyük incelik. B›rakmasan›z da ben al›rd›m zaten. Sözüm ﬂu: Bari
mumlar› yak›n ki cehalet perdesinin tülünden ›ﬂ›k
s›zs›n biraz. ♣

E¤itim Cezas›: Elektroﬂok
Radikal, 20 Aral›k 2007
AP - BOMBAY - Hint polisi, 22 ö¤rencisini
elektroﬂok vererek disipline etmeye çal›ﬂan bir fizik ö¤retmenini tutuklad›. Bhusaval kasabas›ndaki bir okulda meydana gelen olayda, bölgenin polis müfettiﬂi S. Wagmare, ö¤retmenin sekizinci s›n›f ö¤rencilerini pillere ba¤l› aç›k kablolarla cezaland›rd›¤›n› aç›klad›. Ö¤retmen cumartesi günkü
olaydan iki gün sonra, velilerin polise ﬂikâyetiyle
tutukland›. Daha sonra kefaletle serbest b›rak›lan
ö¤retmen, suçlu bulunmas› halinde iki y›l hapis cezas› alacak. Okul müdürü N. M. Joshi hiçbir ö¤rencinin yaralanmad›¤›n› ve hepsinin derse kat›lmaya devam etti¤ini ifade ediyor. Hindistan'daki
okullarda, ö¤rencileri fiziksel olarak cezaland›r-

mak yasak olsa da ülkedeki pek çok bölgede ö¤renciler ö¤retmenleri taraf›ndan dayak yiyor.
MD. Sadece Hindistan’da m›? ABD’nin en
uygar eyaletlerinden Massachusetts’te, sorunlu
çocuklar›n okudu¤u bir okulda, her ö¤renci s›rt
çantas›nda pille çal›ﬂan a¤›r bir ayg›t taﬂ›yormuﬂ.
Yüksek sesle konuﬂmak filan gibi en küçük bir
“yaramazl›k”tan bir uzaktan kumandayla ö¤rencilere elektrik veriliyormuﬂ.
Bkz. http://dcist.com/news/2007/08/
“Ö¤retmenin görevlerinden biri de ö¤rencilerine enerji vermektir” ilkesini fiziksel olarak yorumlayan bu fizik ö¤retmenini acaba karakolda
ne tür bir muamele bekliyor? Düﬂünmesi bile insan›n saçlar›n› diken diken ediyor!.. ♣
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