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Birincilere Mektuplar...
Berfin Serin
4. S›n›f Ö¤rencisi
Özel Baﬂkent
Okulu
Adana

Sevgili Berfin,
48 ülkeden 11 bin 322 kiﬂinin kat›ld›¤› Uluslararas› Çevre ve Çocuk Çizimi Yar›ﬂmas›'nda birinci oldu¤unu duyunca ne
kadar mutlu oldu¤umu anlatamam. Bu
sütunlar› okuyan a¤abeylerinin ve ablalar›n›n da sana söyleyebilece¤i gibi ben elime geçen her f›rsatta çevre sorunlar›yla
baﬂ ederken esteti¤in ne kadar önemli oldu¤unu s›k s›k vurgular›m.
Louvre Müzesi’nin gravür bölümünde
atalar›m›z›n eserlerinin olup olmad›¤›n›
bilmiyorum; ama di¤er salonlar›nda tek
bir Türk ressam›n›n tablosu yokmuﬂ.
Umar›n sen bir gün bu eksikli¤i dolduran
ilk Türk ressam› olursun.

Sana önerim, ileride üniversiteye giriﬂ
s›navlar›na haz›rlan›rken “K›z›m, sanat
okursan aç kal›rs›n, ya t›p ya elektrik mühendisli¤i oku” diyenler olursa, bu laflar
bir kula¤›ndan girsin öbür kula¤›ndan ç›ks›n. Sen hoﬂuna ne gidiyorsa onu oku.
Kendi o¤luma söyledi¤imi sana da söyleyeyim: Sevmedi¤in bir meslekte çal›ﬂmak,
sevmedi¤in bir insanla evlenmek gibidir.
Bu arada sak›n ö¤retmenin Hafize Ersoy’a tebrik ve sayg›lar›m› iletmeyi unutma. Gazetede okudu¤uma göre Hafize han›m›n senden baﬂka dünya birincili¤i kazanan 8 ö¤rencisi daha olmuﬂ. Bir de
ufak bir ricam olacak. Maalesef son resim
hocam da t›pk› di¤erleri gibi beni terk etti. Acaba Haf›ze han›m yaﬂ›n› baﬂ›n› alm›ﬂ
akademisyenlere özel ders veriyor mu? O
vermezse, sen verebilir misin? Acele yan›t
bekliyorum.
Seni ve Hafize Han›m› tekrar tebrik
eder, gözlerinden öperim.
Sargun Ali Tont
Amatör ressam
Bülent Uygun
Antrenör,
Sivasspor
Sivas

Merhaba Bülent Bey.
Antrenörü oldu¤unuz Sivasspor tak›m›
ligin ilk yar›s›n› birinci olarak bitirdi¤i için
sizi ne kadar tebrik etsek azd›r. Oyuncular›na sizden belki de 10 kat daha fazla
para ödeyen tak›mlara karﬂ› elde etti¤iniz
bu zaferin futbol tarihimizde bir eﬂi olduB‹L‹M ve TEKN‹K 70 ﬁubat 2008

¤unu sanm›yorum. Umar›m ligin ikinci yar›s›nda da ayn› baﬂar›y› gösterir ve ﬂampiyon olursunuz. Ümidimiz bir gün Milli Tak›m›n baﬂ›na geçmeniz ve ülkemize bir
Dünya ﬁampiyonlu¤u getirmeniz.
Geçenlerde K›z›lay’da kendime bir Sivasspor formas› ararken (maalesef bulamad›m) akl›ma ilginç bir soru geldi: Acaba Bülent Bey futbol yerine akademisyen
olmay› tercih etseydi ayn› baﬂar›y› orada
da gösterebilir miydi? Bence evet. Bu konuda hiç bir ﬂüphem yok. Diyelim yeni
aç›lan bir üniversitemizde bölüm baﬂkan›
oldunuz; sizin ilk antrenmanda -pardon,
toplant›da, verece¤iniz konuﬂmay› duyar
gibi oluyorum: “Bak›n çocuklar, kendinize güvenin, el ele verirsek bu y›l ODTÜ,
Bilkent ve Bo¤aziçi’nden daha fazla ve
daha kaliteli dergilerde yay›nlar yapabiliriz.” (Tabii bu konuﬂmalar› yapmadan önce ellerinde mendil “bizde de imkan olsayd›, biz de yapard›k” diye a¤layan oyuncular› -pardon doçentleri, ﬂu astronomik
maaﬂ veren özel üniversitelere sepetlemiﬂ
olurdunuz) E¤er “Peki hocam, taﬂ›ma
suyla de¤irmen dönmez, araﬂt›rma para
ister, onu nereden bulaca¤›z” dersen, hiç
merak etme derim; çünkü bir çok konuda
araﬂt›rma yapabilmek için eskisi gibi fazla paraya gerek yok.
Diyelim yeni aç›lan bir devlet üniversitesinde tarih bölümünün baﬂkan› oldu-
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nuz. E¤er isterseniz en iyi üniversitelere
taﬂ ç›kartabilecek bir tarih tak›m›n› k›sa
zamanda kurabilirsiniz. Devletin arﬂivlerinde, Milli Kütüphane’de, Fatih Külliyesi
ve benzeri kuruluﬂlarda “gel beni araﬂt›r”
diye ç›¤l›k atan o kadar çok belge var ki,
kuraca¤›n›z akademik tak›m›n her y›l bir
kaç düzine makale yay›mlamas› iﬂten bile
de¤il. Masraf›n›z da fotokopi için ödeyece¤iniz bir kaç TL’yi geçmez.
ﬁimdiye kadar bir kaç yerli istisnan›n
d›ﬂ›nda tarih parsas›n› toplayanlar, ço¤unlukla yabanc› oyuncular oldu: Andrew
Mango, Bernard Lewis, Lord Kinross,
Stanford Shaw, Barbara Walker gibi. Olur
ya, baz› oyuncular›n Osmanl› Tarihi ilgilerini çekmeyebilir. ‹nternet’te o kadar çok
malzeme var ki, II.Mahmut’un biyografisini yazmak istemeyen bir tarihçi bilgisayar›n› hiç terk etmeden ‹ngiliz kral› II.
Henry’ininkini yazmakta hiç zorluk çekmez.
Temel bilimciler için de çok cazip seçenekler var. Örne¤in, Amerika’n›n uzay
merkezi NASA’n›n web sayfas›nda bitkilerdeki klorofil miktar›ndan tutun deniz
suyu s›cakl›¤›na kadar, bizim yurdumuz
dahil, bütün dünyay› kapsayan ölçümleri
bedavadan indirmek mümkün. Ayn› f›rsatlar astronomi ve astrofizikçiler için de geçerli. Bu veriler üzerine yaz›lacak makale
say›s›n› bir düﬂünün! Her neyse, burada
keseyim; kafan›z› daha fazla a¤r›tmak istemem.
Sivasspor Ankara deplasman›nda geldi¤inde kale arkas›nda sizi avaz› ç›kt›¤›
kadar destekleyen, beyaz saçl› bir bey
dikkatinizi çekerse büyük bir olas›l›kla “O
Yi¤ido” benimdir.
Sizi tekrar, tekrar tebrik eder, aln›n›zdan öperim.
Sargun “Yi¤ido” Ali Tont

1959 y›l›nda bir süre fizik konusunda
araﬂt›rma yapt›ktan sonra roman yazmaya
baﬂlayan C. P. Snow ad›nda bir ‹ngiliz,
Cambridge Üniversitesi’nde “‹ki Kültür ve
Bilim Devrimi” baﬂl›kl› bir konferans verdi. Snow’un tan›mlamas›na göre bilim insanlar› bir kültürü, edebiyatç› ve sanatkârlarsa di¤er kültürü oluﬂturuyordu. Bu zaten bilinen bir ﬂeydi; fakat sonradan k›yametin kopmas›na neden olan, Snow’un bilim adamlar›n› sanki Sivasspor kulübünün
oyuncular› gibi överken sanatç›lar› birinci
ligden düﬂen bir tak›m›n oyuncular›na
benzetmesiydi. Snow’a göre bu iki kültürün aras›nda kapanmas› gereken bir “anlaﬂmazl›k” uçurumu aç›lm›ﬂt›. Akademik
kavgalarda sar› veya k›rm›z› kart gösterilmez; ama tart›ﬂmalar öyle haﬂin geçebilir
ki, durum futbolcular›n yüzde 90’›n›n hastaneye kald›r›ld›¤› bir maça benzer. Bu konuda da böyle oldu. Ak›t›lan bilimsel ve
edebi kan›n haddi hesab› yoktu.
C.P. Snow bu savaﬂ› baﬂlatt›¤› zaman
lise ö¤rencisi oldu¤um için olan bitenden
haberim olmad›. Cepheye ça¤r›lmam 20
y›l sonra oldu. Savaﬂ bölgem disiplinleraras› derslerdi. O zamanki komutanlara göre yar› sanat yar› bilim içeren dersler bu uçurumu biraz olsun daraltacak ve
özellikle edebiyat ordusunda baﬂ gösteren bozgunlu¤u biraz olsun önleyecekti.
Ben bu derslerden iki tane açt›m. Dersler
ö¤rencilerin hoﬂuna gitti ama duydu¤uma
göre ben ayr›ld›ktan sonra o dersleri
okutmak isteyen ç›kmad›¤› veya cesaret
edemedi¤i için ikisi de kapanm›ﬂ.

Son bakt›¤›mda uçurumun daha da
çok aç›ld›¤›n› görünce ümitsizli¤e kap›ld›m; ta ki bir cumartesi sabah› TV’de
sörf yaparken sizin Kanal B’de yay›mlanan Çocuk Kuﬂa¤› program›n›za rastlayana kadar. Gözlerime inanamad›m. Sahnenin bir köﬂesinde Burcu hoca (beni
son terk eden resim hocama ne kadar
benziyor!) çocuklara resim yapt›r›yor
öbür köﬂede ‹lker Bey birbirinden ilginç
bilimsel deneylerin evinizde bile nas›l yapabilece¤inizi ö¤retiyor. Hele o birbirinden güzel danslar ve mini konserler! Tabii program›n as›l y›ld›z› sizsiniz. Ben dilimizi bu kadar güzel konuﬂan bir sunucuya daha rastlamam›ﬂt›m. Bu “tak›m›”
o kadar güzel idare ediyorsunuz ki sizi
seyrederken sanki ünlü bir orkestra ﬂefini seyreder gibi oluyorum. Sanatla bilim
bundan daha güzel harmanlanamaz. Yerli yabanc› bir çok üniversitenin yapamad›¤›n› siz baﬂard›n›z. Bu arada sizin
program›n›z yüzünden Cumartesi bisiklet
gezilerimi ertelemeye mecbur kald›m,
ama helal olsun. Çocuklu¤umda böyle
bir program olsayd› belki ben de, rahmetli validenin dedi¤i gibi, bir baltaya
sap olabilirdim.
Kazand›¤›n›z ödüle gelince: Tören benim ODTÜ lojman›mda yap›lacak ve madalya yerine size tek piﬂirebildi¤im Çin
yeme¤i olan Ananasl› Tavuk’u ö¤rencilerimle birlikte sunaca¤›z. ‹sterse ﬂansl›
eniﬂtemiz de ödül törenine kat›labilir.
Ödülünüze ne zaman kavuﬂmak istedi¤inizi en k›sa zamanda bize bildirmenizi ivedilikle rica ediyorum.
Sayg›lar›mla,
Sargun Ali Tont
‹ki-Kültür Gazisi

Banu Cinel Gündüz
Kanal B Televizyonu
Ankara
Merhaba Banu Han›m,
Sizi ilk C. P. Snow ödülünü kazand›¤›n›z için tebrik ederim. “Bu ödül de neymiﬂ?” kabilinden bir soru akl›n›za gelirse
hakl›s›n›z; çünkü bundan sonra her y›l taraf›mdan verilecek bu ödülü ilk kazanan
sizsiniz. ‹zninizle aç›klayay›m.
ﬁubat 2008 71 B‹L‹M ve TEKN‹K

