“İyi bir bilim okuru olmayı hedefliyoruz”

Dr. Özlem Ak

[ TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi

Merhaba, aslında Bilim ve Teknik dergisine bilinçli
olarak üye olmamıştım. Daha çok Bilim Çocuk dergisine
üye olup öğrencilerim için biriktirmeyi hedefliyordum.
Öyle de oldu. Bilim Çocuk dergisi ile birlikte gelen Bilim
ve Teknik dergisini ilk kez 2018 yılının Ekim ayında okudum ve dergiye hayran kaldım. Bilime olan ilgimi keşfetmemi sağladı diyebilirim. Öğrencilerimle birlikte iyi bilim okurları olmayı hedefliyoruz.
Teşekkürler TÜBİTAK.
Merve Şahin,
Okul Öncesi Öğretmeni, Bursa
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Okurlarımızın Bilim ve Teknik
dergisinin hayatlarındaki yerini,
onlara neler kattığını,
geleceklerine yön verirken
nasıl bir rol oynadığını bizimle
paylaştıkları mektuplarını
yayımlamaya devam ediyoruz.
Bilim ve Teknik ile ilgili anılarını,
duygu ve düşüncelerini
bizimle paylaşan okurlarımıza
çok teşekkür ediyor,
“Bilim ve Teknik bilimi sevmemde ve
kariyerimi seçmemde rol oynadı”
diyen okurlarımız için
adresimizi hatırlatıyoruz:
bteknik@tubitak.gov.tr
Bilim ve Teknik Ocak 2019

Tembel, müşkülpesent, seçici ve eski bir okurunuzum. “Ne kadar eski?” diye soracak olursanız: “İlkokuldaki küme faaliyetlerinde, elimdeki siyah beyaz fotoğraflı
sayılarınızı sallayarak rakiplerimi susturmaya çalıştığım
zamanları hatırlayacak kadar” diyebilirim.
Bilim ve Teknik, Türkiye’de kurumsallaşmış nadir yayın
organlarından biri. Bunun ne önemi var? Bunun önemi
kurumsallaşmanın “uygarlık dokuyucu” etkisinden geliyor. Peki ama “uygarlık dokumak” da ne ola? “Uygarlık
dokumak”, ulusların, kendi dillerinin tezgâhında kültür
ve sanatı, bilim ve teknolojiyle birlikte eşgüdümlü bir biçimde sürdürmeleri demektir. Bilim ve Teknik bu anlamda, Türk uygarlığının modern dönem köşe taşlarından
biri. Bilim ve Teknik “Türkçe düşünmek” ve “Türkçe ilerlemek” fikrinin köşe taşlarından biri. Bilim ve Teknik Türk
insanına bilimi ve teknolojiyi sevdirmek için uğraşan sayısız Türk entelektüelinin belki de en uzun soluklu çabalarından biri.
Yayın ekibinde “Tamam da... Sen de kimsin birader?” diyecek hiç kimse olmadığını bilmeme rağmen gene de bütün bunları, Bilim ve Teknik’in taşrada büyümüş sıradan
bir Türk çocuğunun hayatında ne kadar önemli bir etkisi
olduğunu göstermek için yazdım.

Meselâ henüz liseden yeni mezun olmuşken şekerin neden uykumuzu getirdiğini anlatan yazıdaki ana cümleleri ezberlemiştim. Herhangi bir gencin serotonini, triptofanı bilmesini sağlamak, sanırım hiç de küçümsenecek
bir iş değildir.
Hatırlarım, Türkiye’ye ilk dijital saatler gelmeden çok
önce Bilim ve Teknik’te sıvı kristal ekranlarla ilgili yazıyı gördüğünde rahmetli babam: “Bu teknoloji ile duvara tablo gibi asılan televizyonlar yapılacak!” demişti. Bilim ve Teknik bilimi ve teknolojiyi yıllarca hayatımıza sokmak için uğraştı.

“İlk aklıma gelen dergi”
Sürekli takip edebileceğim, bilgisi ile beni zenginleştirecek ve zevkle okuyabileceğim bir yayın ararken ilk
aklıma gelen dergi: Bilim ve Teknik. Bu kadar güzel, kapsamlı ve farklı bilgiyi harmanlayıp bir arada bize sunmanıza bayılıyorum. Öğretmen olarak sadece kendim faydalanmıyorum. Derslerde giriş etkinliği olarak derginizi
okuyorum. Birçok şeyi dinlemekte zorlanan öğrencilerim sizi hayranlıkla dinleyip, sizinle ilgili harika yorumlar yapıyorlar. Bu gelişimi görmek paha biçilemez.
Can-ı yürekten teşekkürler, derginin tüm emekçilerine...

Yabancı dergilerin tercümeleriyle yetinemez miydik? O
işe bile çok geç başladık. Popüler bilim yayıncılığı tercüme nüshalarla hayatımıza girdiğinde, Bilim ve Teknik bu
işi kırk yıldan uzun bir zamandır zaten yapıyordu. Her sayıda birbirinden ilginç konularla yine “elimize yapışıyor”!

Nilay Şahan,
İngilizce Öğretmeni, Gaziantep

“Yeni ufuklar açtığınız için teşekkür ederiz”

Nice yıllara sevgili dergim!
Merhaba Sevgili TÜBİTAK Ailesi,
Afşar Çelik,
Eczacı, Van

“Bekle beni Uzay ve Havacılık”
Çocukluğumdan beri gökyüzünü izlerim. Gökyüzü
ikinci dünyam oldu artık. İkinci dünyam olması da şöyle
başladı: Babam haberim olmadan benim için Bilim Çocuk
dergisine abone olmuştu. O kadar güzel bir dergiydi ki ve
dergiyi o kadar beğenmiştim ki üç yıl boyunca her ay temin ettim. On iki yaşına geldiğim zaman bıraktım Bilim
Çocuk dergisini. Kutup ayısı temalı dergi kartım hâlâ cüzdanımda durur ve çıkarır bakarım ara sıra.
On iki yaşımdan sonra başladım Bilim ve Teknik dergisini
okumaya. Bu dergi sayesinde hedeflerime ulaşmak için
gireceğim üniversite sınavına 17 ay kaldı.

Okuma yazmayı öğrendiğim günden beri önce Bilim Çocuk, sonra da Bilim ve Teknik olmak üzere dergileri, hiçbir sayısını kaçırmadan her yıl abone olarak okudum.
Bu okuduğum yazılar kendimi keşfetmeme, gelecekteki
planlamalarıma ve kültürel birikimime çok büyük yarar
sağladı. Bilim ve Teknik’teki her bir makaleyi keyif alarak
okuyorum ve her bir sayı elime ulaştığında büyük bir heyecanla paketi açıyorum. Okumaktan en zevk aldığım ve
görsel açıdan en beğendiğim bilim dergisi olduğunu da
atlamayalım.
Öğrenmenin sonu olmadığını bana her ay kanıtladığın
için, her ay bana yeni bilgiler ve yeni bakış açıları kattığın için, her okuduğumda beni mutlu ettiğin ve bana bilim sevgisi aşıladığın için çok teşekkür ederim.

Bekle beni Uzay ve Havacılık!

Meraklı Minik, Bilim Çocuk ve Bilim ve Teknik okurları olarak hepimiz kocaman TÜBİTAK ailesinin bir üyesiyiz, bize yeni ufuklar açtığınız için teşekkür ederiz.

Mert Meriç İşlek,

Selin Yapaöz,

Sultangazi Cumhuriyet Anadolu Lisesi, İstanbul
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