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Aram›zdan Ayr›lanlar: Engin Ar›k

Engin Ar›k’a Arma¤an
Dilek Doltafl* / doltas@boun.edu.tr
evgili Engin Ar›k’› (rahmetli demeye dilim
varm›yor) 1980’li y›llar›n bafl›nda tan›d›m.
Kocas› Metin Ar›k’la beraber ‹ngiltere’den
yeni gelmifllerdi. Rumelihisar’da küçük kiral›k bir
evde oturuyorlard›. K›zlar› Yasemin kuca¤›nda
Güney kampüste laboratuvarlarla derslikler aras›nda kofluflturan genç bir kad›nd›.
Fizik laboratuvarlar›n›n gelifltirilmesi ve laboratuvarlar için kapsaml› bir bütçe ayr›lmas› için genel
kurullarda ateflli konuflmalar yapard›. Daha sonraki
y›llarda Rumelihisar’da bir ev ald›lar. Ben de oraya
tafl›n›nca ailece dost olduk. O zaman Engin’in ne kadar mütevaz›, dürüst, çal›flkan ve sevecen bir insan
oldu¤unu gördüm. Asistanlardan evine gelen yard›mc› kad›na kadar herkesin sorunlar›yla ilgilenir,
onlara maddi veya manevi destek olabilmek için
kendini paralard›. Engin’in insan iliflkilerinde s›n›ra
veya yüzeyselli¤e yer yoktu. Bilime olan ba¤l›l›¤› ne
kadar güçlüyse gönlü de o kadar genifl ve zengindi.
Yaln›z ve s›k›nt›l› oldu¤unu düflündüklerine evini
açar, onlar› hem çok iyi a¤›rlar hem de cebindeki paras› dahil tüm imkânlar›n› onlara sunard›. Y›llar önce, annem üst üste çok a¤›r ameliyatlar geçirirken
Engin’in bir sabah beni evden arad›¤›n› ve annemin
yeni bir ameliyat› için kan›m› vermeye gitti¤imi ö¤renince nas›l hemen hastaneye koflup yerime kendi
kan›n› vermek istedi¤ini hiç unutmam.
Sevdiklerine ve muhtaç oldu¤unu düflündüklerine bu ölçüde verici ve hoflgörülü olan Engin kendisi
için de o ölçüde kat›yd›. Ben onun bir gün kendine
ac›d›¤›n›, inançlar› için savaflmaktan vazgeçmeyi düflündü¤ünü görmedim. Kanser ameliyat› s›ras›nda
sa¤ kolunun koltuk alt› lenflerinin baz›lar›n› alm›fllard›. Doktorlar ona o kolunu mümkün oldu¤unca
az kullanmas›n› söylemifllerdi. Ayr›ca a¤›r kemoterapi tedavisi görüyordu. Do¤al olarak vücudu çok
yorgun ve hassast›. Engin o dönemde bile ders vermeyi b›rakmad›, tahtaya çeflitli yollarla uzan›p formüllerini yazd›. Ev ifllerini de aksatmadan yapt›.
fiartlar ne olursa olsun, önüne bir engel ç›kt›¤› veya
düfl k›r›kl›¤›na u¤rad›¤› zaman umutsuzlu¤a kap›lmaz, daha h›rsl› ve mücadeleci bir ruhla baflarmak
istedi¤i konuya as›l›rd›. S›k›lmak, yorulmak, kork-

mak, boflvermek, vazgeçmek gibi bir huyu yoktu.
Tutkulu bir dava insan›yd›. En büyük tutkusu
fizik ve ailesiydi. Metin’e çok iyi fizik kafas› oldu¤u için gençli¤inde âfl›k oldu¤unu söylerdi. Atatürk
K›z Lisesi’ni birinci olarak bitirmifl, o yaz TÜB‹TAK’›n genç bilimci yetifltirmek amac›yla düzenledi¤i kampta e¤itime gönderilmifl ve orada Metin’i
tan›m›flt›. Üniversiteyi bitirdi¤i y›l babas› onu daha
rahat kariyer yapabilsin, geçim s›k›nt›s›yla bo¤uflmas›n diye bir elektrik mühendisiyle evlendirmeye
çal›flm›flsa da o evden kaç›p Metin’le gizlice evlenmifl ve ABD’ye doktoraya gitmiflti. Bir y›l içinde bir
yandan ‹ngilizce ö¤renmifl, bir yandan o¤lu Yavuz’u dünyaya getirip çocu¤a bak›p ev ifllerini sürdürmüfltü. Doktora çal›flmalar›n› sürdürürken Yavuz’un befli¤ini laboratuvar›n bir köflesine yerlefltirirmifl. Engin’in hayat›, evi, laboratuvar›, ö¤rencileri ve araflt›rmalar› üzerine kuruluydu.
1990’l› y›llardan itibaren CERN laboratuvarlar›nda çal›flmaya bafllad› ve hemen her tatilini
CERN’de geçirdi. Bu merkezdeki araflt›rmalara
Türk fizikçilerinin kat›lmalar›n›n Türkiye’deki yüksek enerji fizi¤i çal›flmalar›n›n ç›tas›n› yükseltmek
ve Türkiye’nin enerji teknolojileri konusundaki ç›karlar›n› korumak için ne kadar önemli oldu¤unu
her platformda sürekli anlat›rd›. CERN Bat›’n›n
önde gelen araflt›rma merkezlerindendi ve gelece¤in
bilim adamlar› o nitelikteki merkezlerde yetiflecekti. Engin bu inanc›n› gerçeklefltirmek için y›llarca
ülkenin resmi kurumlar›ndan göremedi¤i burs ve
araflt›rma deste¤ini kendi imkânlar›yla yaratmaya
çal›flt› ve çok zorlanarak da olsa her y›l birkaç fizik
yüksek lisans ö¤rencisinin CERN’e giderek araflt›rmalara kat›lmalar›n› sa¤lad›. Bu dönemde Engin’in
büyük özverilerle sar›ld›¤› dost ve meslektafllar›ndan gerekli ilgi ve deste¤i görmedi¤i için k›r›ld›¤›n›
ve kendini epeyce yaln›z hissetti¤ini biliyorum.
Engin’in ölümü biz dostlar›, üniversitemiz ve
ülke için büyük bir kay›p. Onun gibi inançl›, azimli, çal›flkan, disiplinli ve tutkulu bilim insanlar› kolay yetiflmiyor. Gelece¤in bilimcilerinin Engin gibi
örneklere ihtiyac› var. ♥
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