Matematik Dünyas›, 2003 Yaz

Gündüz ‹keda’y› Anma Toplant›s›
31 May›s 2003
5. Antalya Cebir Günleri

erkese Merhaba! Antalya Cebir Günle‹keda’yla olan ilk an›lar›m› ve intibalar›m›
ri’ne Gündüz Bey’in eﬂi olarak ça¤r›lsizlerle paylaﬂmak istiyorum. Fakat bunlar› anlatmam beni çok duyguland›rd›. Teﬂekkür
madan önce bir ﬂeyi söylemeden an›lar›ma baﬂlaediyorum. Bu toplant›da ‹keda’y› özel olarak anyamayaca¤›m. Ben, ‹keda bu dünyay› terkettikten
man›za, gösterdi¤iniz vefaya da binlerce teﬂeksonra hiçbir zaman “rahmetli” sözcü¤ünü kullankürler.
mad›m. Çünkü bana o ölmüﬂ gibi gelmiyor. DaGündüz Bey geçen y›lki Cebir Günleri toplanima içimden onunla konuﬂuyorum, ona anlat›yot›s›nda bütün canl›l›¤›yla buradayd›. Beraberdik,
rum, ona dan›ﬂ›yorum. Ve cevab›n› kendi sesiyle
çeﬂitli konularda sizlerle konuﬂuyordu. Ama ﬂimbeynimde duyuyorum. O benim içimde daima
di o aram›zda de¤il. Buna hüzünlendi¤inize emiyaﬂ›yor. Ölüp giden yak›nlar›ma da “rahmetli” dinim. Benim yüre¤im de ac› içinde.
yemiyorum.
Bana “Antalya’ya gelin, sizi bekliyoruz” denﬁimdi an›lar›m› anlatmaya baﬂlayaca¤›m. Bu
di¤i zaman, çeliﬂkili duygular yaﬂad›m. Sevindim,
an›lar› anlatt›kça, onun baz› özellikleri de ortaya
aran›zda beni istemenize mutlu
ç›kacak.
28 May›s – 1 Haziran 2003 taoldum. Ancak Antalya’ya gitmek
Y›l 1957... Ben Humboldt
bana üzüntü verecekti. Gidemeye- rihleri aras›nda gerçekleﬂtirilen Be- bursiyeriyim. Hamburg’daki T›p
ce¤im diye düﬂündüm. Antalya’ya ﬂinci Antalya Cebir Günleri, 9 ﬁu- Fakültesinde biyokimya ihtisas›
hep Gündüz Bey’le gitmiﬂtim. O bat’ta kaybetti¤imiz Prof. Gündüz ve doktoras› yap›yorum. Bu Vaolmadan, nas›l giderim, imkâns›z, ‹keda’ya adanm›ﬂt›r. 31 May›s gü- k›f her y›l nisan ay›nda burs vernü ‹keda’n›n matemati¤e katk›lar› di¤i ö¤rencilere, ki bunlar çeﬂitdedim.
Bu meseleyi düﬂündükçe ka- Cemal Koç ve Ersan Aky›ld›z’›n li ülkelerden gelmiﬂlerdir,
famda baﬂka bir fikir geliﬂti. yapt›¤› konuﬂmalarla k›smen özet- Almanya’y› tan›tma amac›yla
1957’den beri tan›d›¤›m Gün- lenmiﬂtir. Ayn› gece yap›lan, yer 20-25 günlük bir gezi düzenlerdüz Bey’in bilmedi¤iniz özellik- yer yo¤un duygulu, ama genel ola- di. Çeﬂitli ﬂehirlerden gelen burlerini ve benim de baz› an›lar›m› rak neﬂeli bir havada geçen top- siyerler, Bonn’da toplan›rlar ve
sizlerle paylaﬂmak istedim ve bir lant›da, önce bir dia gösterisi yap›l- oradan kalkan otobüsle bu geziyaz› haz›rlay›p göndermeye ka- m›ﬂ, sonra Prof. Gündüz ‹keda’n›n ye baﬂlan›rd›. Böyle bir talebe
eﬂi Emel ‹keda buraya ald›¤›m›z gezisinde, hele herkes gurbetteyrar verdim.
Bizim büyük o¤lumuz Sinan konuﬂmay› yapm›ﬂt›r. Emel Ha- se daha baﬂka bir kaynaﬂma oluAnkara’da oturuyor. ‹ﬂi, evi, bar- n›m’›n önceden haz›rlad›¤› metnin yordu. Gündüzleri ﬂehir turlar›
k› orada. Onunla her gün birkaç d›ﬂ›na ç›karak yapt›¤› sohbet italik- yap›l›yor. Orada ne meﬂhursa,
sefer telefonla konuﬂuyoruz. Bu le belirtilmiﬂtir.
örne¤in müze, bir bestecinin evi,
konuyu kendisine söyledi¤im zaveya bir fabrika vs gibi yerler
man, o¤lum bana, “Bu ac›dan kaçamazs›n, bu
geziliyor, akﬂam bir konsere veya operaya, tiyatduygular›n› aﬂman laz›m, hay›rlayaca¤›n yaz›yla,
roya gidiliyordu. Boﬂ akﬂamlarda ise bir araya
babam için, onu yaﬂatmak için gitmelisin, onun hagelinip toplan›l›yordu. Böyle akﬂamlarda çeﬂitli
t›ralar›n› matematikçilerle paylaﬂmal›s›n,” dedi.
gruplar oluﬂuyordu. Bir grup vard› ki, orada çok
Gitme telkininde bulundu. Küçük o¤lumuz ‹lhan
keyifli sohbetler yap›l›yordu. Çok keyifli, neﬂeli bir
da ayn› ﬂeyleri söyledi. Sonunda gitmeye karar
gruptu. Reiseführer’imiz, yani rehberimiz Herr
verdim. Ve nihayet ben, bizim k›rk y›ll›k kardeﬂiLorenz bir akﬂam o gruptaki tatl› tatl› anlatan›
miz sevgili Cemal Koç ve eﬂi sevgili Rukiye Hagösterip, “Bu, Dr. ‹keda, Japonya’dan... Çok iyi
n›m’a tak›l›p geldim.
bir matematikçiymiﬂ, çok zeki, çok ﬂey biliyor, çok
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da esprili... Bu Dr. ‹keda a¤abeyim ve eﬂinin
da olmasa bu boﬂ akde matematik tahsili
ﬂamlar nas›l geçer bileyapt›klar›n›, Cahit
mem,”
demiﬂti.
Bey’in ve Orhan ‹çen’in
Rehberin bu izah›ndan
ö¤rencileri olduklar›n›
sonra o grubu ben de
söyleyince, konuﬂmalaizledim. Orada, edebir›m›z daha da ço¤ald›.
yat, müzik, matematik,
‹keda için matematik
zekâ oyunlar›, bilmecedenince akan sular duler, çeﬂitli e¤lenceli ﬂeyruyordu.
ler yap›l›yordu. Ve bunBu geziden sonra,
lar› yapan ve grubu
Prof. Hasse’yle Dr. ‹kesürükleyen Dr. ‹keda beni birçok kez yeGündüz İkeda, oğulları Sinan ve İlhan’la birlikte.
da’yd›. Oradaki keyifli
me¤e götürmüﬂlerdi.
sohbetin, neﬂenin lokomotifiydi. Dr. ‹keda her
Prof. Hasse Türkçe pratik yapmak istiyordu. Hokonuda konuﬂuyor, herkese uyum sa¤layabilicas› Türkçe konuﬂsun diye yeme¤e götürüyoryordu. O neﬂeli grubun merkeziydi. Sohbetine
du... [gülüﬂmeler] Beni güzel güzel yemeklere gödoyum olmayan biriydi.
türdüler... Daha da çok ileriki zamanlarda ise,
Bu anlatt›¤›ma birinci an›m diyeyim. ‹kinci
yani Türkiye’deyken, Prof. Hasse’den Türkçe
an›m ﬂöyle.
mektuplar ald›k. Orhan ‹çen ise, benimle, “Ben
Yine bu gezide, rehberimiz gruplar› kaynaﬂt›r‹keda’y› senden daha önce tan›d›m” diye ﬂakalamak amac›yla bir tan›ﬂma gecesi yapt›. Hepimiﬂ›rd›. Elbette Cahit Bey ve eﬂi Halide Han›m, bizin yakas›nda tan›t›m kart› vard›. Ama bu yetmizim çok yak›n›m›z oldu. Türkiye’de Cahit Arf ve
yordu demek ki, rehber Herr Lorenz herkesin
eﬂiyle çok yak›n dostluk kurduk. Aile gibiydik. Çomemleketini, branﬂ›n›, çal›ﬂt›¤› ﬂehri ve üniversicuklar›m›za bakt›lar. Cahit Bey’in han›m› çocukteyi söyleyerek s›rayla takdim ediyordu. O gece belar›m›z› paylaﬂm›ﬂlard›. Cahit Bey ayr›ca ‹kenim Türkiye’den geldi¤im ve Hamburg’da buda’n›n matematik bilgisine çok sayg› duydu,
lundu¤um ilan edildikten sonra Dr. ‹keda benimle
‹keda’n›n büyük matematikçi oldu¤unu söylerdi.
ilgilenmeye baﬂlad›. [Gülüﬂmeler]. Gülünecek bir
Benim için hâlâ yaﬂ›yorlar. Onlar da benim için
ﬂey de¤il, zannetti¤iniz gibi de¤il... [Kahkahalar]
ölmediler. Ben onlar› çok sevdim, onlar› çok özAyr›ca söyleyece¤im: O sene Türkiye’de birçok Allüyorum. Cahit Bey, ‹keda’ya “A benim sevgiman hoca vard›. Türkiye’de 20-30 sene kalm›ﬂlar.
lim!” derdi. Eﬂi Halide de ﬂakadan k›skançl›k nuTürkçeyi çok iyi konuﬂurlard›. Türkiye’den hocamaralar› yapard›. ﬁimdi Prof. Hasse, Orhan Bey,
lardan Türkiye hakk›nda çok güzel ﬂeyler duymuﬂCahit Bey, Halide Han›m, hepsi olanca canl›l›klard›. O hocalar Türkiye’yi çok sevmiﬂlerdi. Hatlar›yla gözümün önünde, sesleri kulaklar›mda...
ta bir profesörün eﬂi ölümcül bir hastal›¤a
Dünya tatl›s› insanlard›. Daha çok sonra Prof.
tutulmuﬂtu, Türkiye’ye Aﬂiyan’a gömülmek isteHasse’nin k›z› Jutta Knesser iyi arkadaﬂ›m oldu.
di, gömdüler. Bana Türkiye, Türkçe, Türkiye’deEﬂi Martin Knesser, Hasse’nin ö¤rencilerindendi.
ki örf ve ananeler hakk›nda soru soruyordu. K›‹keda sayesinde çok hoﬂ ve de¤erli kiﬂilerle tan›ﬂsa bir zamanda bunun sebebini ö¤rendim.
t›m, çok güzel an›lar›m oldu.
[Gülüﬂmeler] Dr. ‹keda’n›n Hamburg’da beraber
Bu ikinci an›mda size ‹keda’n›n yeni ﬂeyler ö¤çal›ﬂt›¤› hocas› Profesör Hasse Türkiye’ye birkaç
renme hevesini ve hocalar›n›n onu çok sevdi¤ini,
kez gelmiﬂti. Türkiye’yi seviyordu. Türk dostlar›,
matematik yetene¤ini ne kadar çok takdir ettiktalebeleri vard›, Türkçe ö¤renmeye heveslenmiﬂlerini anlatmak istedim. Daha sonraki y›llarda
ti. ‹keda da bu nedenle hocas›n›n merak›na ilgi
birçok Alman, Amerikal› matematikçiden ‹keduymuﬂtu. Ayr›ca Prof. Orhan ‹çen’le Hamburg’ta
da’n›n matematikteki de¤erini duydum.
tan›ﬂm›ﬂt›. Cahit Arf’› da ismen tan›yordu. ‹keda
Üçüncü an›m da bu geziden.
yeni ﬂeyler ö¤renmeye merakl›yd›. O da Türkiye
Rehberimiz bir akﬂam, her milletten ö¤rencive Türkçe merak›na kap›lm›ﬂt›. Konuﬂmalar›m›zlerin kendi ülkelerine has bir ﬂeyler yapmas›n›, ör-
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ne¤in ﬂark›, folklor veya ﬂahsi becerilerini sergilemelerini ve hoﬂ bir akﬂam geçirilmesini istedi.
Gün de kondu. Biz Türkler beﬂ kiﬂiydik. Ben biyokimyac›yd›m. Öbürleri kimyac›, fizyolog, tarihçi ve fizikçi. Ne yapaca¤›z diye ﬂaﬂ›rd›k. Bizim hobimiz, yan e¤lencemiz, becerimiz yoktu ki!..
Sadece derslerimizi çal›ﬂ›yoruz... Baﬂka milletlerde bu [bir yan u¤raﬂ] vard›. Orada bunu ilk defa
gördüm. Örne¤in Hasse çok iyi piyano çalard›,
Türkçe’ye merakl›yd›, matematikçi olmasam piyanist olurdum derdi. Bizim beﬂ kiﬂilik Türk grubumuz ne yapal›m diye kara kara düﬂünürken, Dr. ‹keda yan›m›za geldi. “Ne
yapacaks›n›z?” diye sordu. “Ne yapaca¤›m›z› bilmiyoruz” deyince, “Neden
Üsküdar ﬂark›s›n› söylemiyorsunuz?”
demiﬂti. O senelerde zenci kad›n ﬂark›c› Ertha Kitt bu ﬂark›y› kendi yorumuyla meﬂhur etmiﬂti. Bütün dünya bu ﬂark›y› biliyordu. Ertha Kitt,
hareketli, hoﬂ bir biçimde söylemiﬂti Üsküdar’›. O akﬂam biz beﬂli Türk grubumuz güç bela Üsküdar ﬂark›s›n› söyledik. Ama
Üsküdar gayet aheste, a¤›r bir
tarzda söylenmiﬂti, Ertha Kitt’in Üsküdar’›na benzemiyordu. Ayr›ca ﬂark›n›n sözlerini
de tam bilmiyorduk. Onun
için bilmedi¤imiz yerleri
laylaylay’la geçiriyorduk... [Gülüﬂmeler]
Japon grubu epey kalabal›kt›. Ve çok çal›ﬂkan,
ümit vadeden gençlerdi.
Onlar bir Japon halk ﬂark›s› söylediler. Güzel bir melodisi vard›. Bu ﬂark›n›n ad› Sakura’yd›. Manas›,
“kiraz çiçekleri” demekmiﬂ. Sonra bu Japonlar
‹keda’y› ite kaka zorla ortaya ç›kard›lar. Me¤er ‹keda ›sl›kla çok güzel müzik yaparm›ﬂ. Vivaldi’nin
Dört Mevsimi’nden, Yaz bölümündeki solo keman k›sm›n› harikülade güzel çald›. Mübala¤a etmiyorum... Çok be¤enildi. Israrla baﬂka ﬂeyler de
istediler. O da k›ramad›, zaten havaya ›s›nm›ﬂt›
herhalde. Birkaç Napoliten ﬂark›y› da ›sl›kla çald›.
Hakikaten ›sl›kla çok güzel müzik yap›yordu. Mandolin, piyano gibi müzik aletleri çalabilirdi. ‹keda
müzi¤e çok yatk›nd›... Özel müzik e¤itimi alama-

m›ﬂt›. Harp çocu¤uydu. ‹mkân› olmam›ﬂt›. O zamanlar›n deyimiyle tam bir “total kulak”t›. Ama
malesef son senelerde duyma yetene¤ini çok kaybetmiﬂti. En çok da müzik dinleyememesine üzülüyordu. ‹keda Türkiye’ye geldi¤i zaman Türk müzi¤ini de dinledi. En çok Karadeniz halk türkülerini
sevdi, oynak ve canl› olduklar›ndan...
‹keda’yla ilgili ilk üç an›m› anlatt›m. Özetle,
o çok zeki, iyi bir matematikçi, çeﬂitli konularda
bilgili, müziksever, hoﬂsohbet biriydi. Zekâyla
sohbet yetene¤i birleﬂince, konuﬂmalar› çok sürükleyici oluyordu, aranan kiﬂi oluyordu.
Çok güzel karakalem, ya¤l›boya resim
yap›yordu. Türkiye’deki ilk y›llar›nda, boﬂ
zamanlar›nda ‹zmir’de iﬂsizken, karakalem,
ya¤l›boya resimler yapt›. Sanata çok yatk›nd›. ‹yi bir müzisyen ya da ressam, belki tarihçi veya arkeolog olabilirdi.
Ama o en çok matemati¤i sevdi.
Zamanla onun mükemmel,
eﬂi az bulunur karakterde biri
oldu¤unu yaﬂayarak gördüm.
Sevecen, verici, baﬂkalar›n›n
baﬂarmas›na yard›m
eden, baﬂkalar›n›n baﬂar›lar›n› takdir eden,
çok alçakgönüllü, nazik
biriydi. Çok da ﬂakac›yd›.
‹nsanlar› seviyor ve onlara de¤er veriyordu.
‹nsanlar› sevdi¤i
kadar hayvanlar› da çok severdi. Kedimiz Siyami –
‹keda ona KaSinan’la
ramel derdi – ‹keda’y› çok severdi. Her akﬂam kuca¤›ndayd›. Ve bu
kedi ‹keda taraf›ndan sevildi¤ini çok iyi bilirdi. ‹keda hastaland›¤› zaman, kedi de hastaland›. ‹keda
bu dünyadan gittikten tam iki ay sonra ayn› tarihte kedimiz de gitti. ‹keda 9 ﬁubat’ta bu dünyadan
gitti, kedimiz 9 Nisan’da.
‹keda’y› çok methederek abartmad›m. Bu söylediklerim tamamen do¤rudur. O, gençleri branﬂlar›nda heveslendirmekten, onlara moral vermekten zevk al›rd›. Baﬂkalar›n›n baﬂar›s› onu mutlu
ederdi. Takdir etmesini bilirdi. Bazen baﬂkalar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalara ipucu verir ve kendine hiç
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maletmezdi. Hiçbir zaman kendini övmedi. Alçak gönüllü oldu. Bence
‹keda demek, zekâ, çal›ﬂkanl›k, vericilik, alçakgönüllülük, nezaket ve espri demekti. Çok zekiydi,
yeni ﬂeyler ö¤renmeye
merakl›yd›, çok hoﬂsohbetti, ö¤rendi¤ini unutmazd›, çok iyi matemaGündüz ve Emel İkeda
tikçiydi. O, bütün
matematikle u¤raﬂanlar› çok sevdi. Hat›rland›¤›-

n› hissedebiliyorsa, çok mutlu olacakt›r. Kendisi
de çok vefakâr idi. Sayg›ya, hat›rlanmaya önem
verirdi. E¤er sesini duyurmas› mümkün olsayd›,
olanca sesiyle, “Beni unutmad›¤›n›z için teﬂekkür ediyorum, sizlerin arkan›zday›m, çok çal›ﬂ›n,
çal›ﬂ›n ki baﬂar›n. Hem matematik, hem Türkiye,
hem de kendi ad›n›za baﬂar›n. Baﬂar› hedefiniz olsun. Sizlerle gurur duydum, sizleri çok sevdim,”
derdi. Eminim böyle derdi.
Ayr›ca sizlerin önünde, matemati¤e adad›¤›
hayat›nda bana yer verip mutlu etti¤i için teﬂekkür ediyorum.
Emel ‹keda

Bu içten konuﬂman›n ard›ndan s›cak bir sohbet baﬂlad›. O sohbetten notlar:
Ersan Aky›ld›z. Gerçekten gençleri yönlendirirdi. Beni matematikte o yönlendirdi. Ne yapaca¤›n› bilmeyen bir gençtim...
Y›llar sonra ikimizin de bilmedi¤i bir konuda
birlikte çal›ﬂt›k. O yaﬂ›nda bizden daha çok çal›ﬂt›. O yaﬂ›nda... Ö¤rendiklerini bize ö¤retti. Hiçbir ﬂey hisettirmeden... “Sizin zaman›n›z yok, benim baﬂka iﬂim yok... Elbette ben çal›ﬂaca¤›m”
derdi. Büyük olgunluktu, olgunluktan da öte ermiﬂlikti.
Emel ‹keda. Ne ermiﬂlik ne de olgunluktu...
Matemati¤in devam etmesini, gençlerin yetiﬂmesini isterdi...
EA. Kütüphaneye çok s›k giderdi, yeni ç›kan
her kitab› okurdu. Gene de kütüphaneye gidememekten, yeterince okuyamamaktan yak›n›rd›. Bu
bilgilerini s›n›fa da taﬂ›rd›. O zamanlar yeni ç›kan
“scheme” konusundan derste bahsetmiﬂ de olabilir... Hakikaten tam anlam›yla bir ö¤renciydi. Çal›ﬂ›rken, bir ﬂeyi anlayamad›¤›, yapamad›¤› zaman kendi kendine söylenir, ba¤›r›rd›, “Allah
Allah... Ne oluyor burada... Ben bunu anlam›yorum...” diye ba¤›r›rd›.
E‹. Çocuklar›n›n matematikçi olmas›n› isterdi. Büyük o¤lumuz Sinan’a üniversite seçimlerini
yapmadan önce matematik seçip seçmeyece¤ini
sordu. Sinan biraz düﬂündükten sonra, “Ben para kazanmak istiyorum,” deyip matematik okumayaca¤›n› söyledi. “Ama, dedi, matemati¤e yak›n bir branﬂ seçece¤im, elektrik...” Onun hali
vakti yerinde ﬂimdi. Küçük o¤lumuz ‹lhan da sadece matematik yazd›, sadece matematik istedi...
Do¤an Bilge (‹lhan ‹keda’n›n ö¤rencisi). ‹l-

han’›n da ﬂimdi kütüphaneye borcu var... [kahkahalar]
E‹ (heyecanla). Kim söyledi bunu? Söyleyin Ilhan’a derhal ödesin... Ne kadar borcu var?.. [kahkahalar]
EA. Sadece matematik de¤il fizik de okurdu,
matematikle fizik aras›ndaki etkileﬂimi ö¤renmek
isterdi. Çok iyi bilirdi, çok bilirdi. Ama ona sorarsan›z o hiçbir ﬂey bilmezmiﬂ gibi davran›rd›. Tarihi çok iyi bilirdi örne¤in...
E‹. Ersan’la ‹smail’i karﬂ›s›na oturtur, durmadan tarih anlat›rd›... Hititler, arkeoloji... Ö¤renmeye doymayan biriydi... Ama hayat s›n›rl›...
Cemal Koç. ‹lk tan›ﬂmam›z›n k›rk›nc› y›l›nday›z, 1963 A¤ustos’tu galiba. K›rk y›l oldu. Konuﬂmak çok zor. Ama Emel Han›m konuﬂtuktan
sonra, bize müsade ç›kt› demektir...
E‹. Esta¤furullah...
CK. ODTÜ’de seminerler düzenlerdi, hemen
her hafta... Durmadan çal›ﬂmak, yeni ﬂeyler ö¤renmek zorundayd›k. Ege Üniversitesi’ndeyken önemsiz, ad› san› duyulmam›ﬂ dergilerde önemli yay›nlar yapt›. Alman profesörlerin ortaya att›¤›
problemleri çözdü. Orada baﬂlatt›¤› seminerleri
ODTÜ’de de devam ettirdi. Orta Do¤u’da seminer odas›na ad›n›n verilmesi çok önemli, çok anlaml›d›r. ODTÜ’nün yapt›¤› en güzel iﬂlerden biridir. Bütün üniversiteye bu ad verilseydi bu kadar
anlaml› olmazd›...
Dersleri ele al›ﬂ›na gelince... Ersan Bey bahsetti. 63 y›l›nda onunla tan›ﬂt›ktan sonra onun tatbikatlar›n› yapt›m. Beni çok zorlad›. Frans›zcadan
tercüme edilmiﬂ bütün kitaplar› okumak zorunda
kald›m. Fonksiyonlar teorisi örne¤in... Türkiye’de
kolayl›¤a kaçmak için “az ö¤ren öz ö¤ren” denir.
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O ise “çok ö¤ren yar›m yamalak ö¤ren” derdi. Cecuklar okulda, ben de asistan›m... Akﬂam evde
bir dersinde cebirsel geometriden topolojiye kadar
herkes köﬂesine çekilir, çal›ﬂ›rd›. Aﬂa¤› yukar› 45
her ﬂeyden bahsederdi, son zamanlarda bulunan
y›ld›r ‹keda’y› tan›yorum. Çok zor... Hayat›m›z›
her ﬂeyden derslerinde de bahsederdi. Çok geniﬂ
paylaﬂm›ﬂ›z. ‹yi kötü günlerimiz olmuﬂ... Tabii
bir matematik kültürü vard›. Gençler: E¤er kardaha çok iyi günlerimiz oldu. Onu çok ar›yoﬂ›n›za biri ç›kar da “az ö¤ren öz ö¤ren” derse, durum... Sadece hastanedeki son günlerini hat›rlaraksay›n, bu kliﬂeye inanmay›n. Cahit Bey’le semak istemiyorum...
minerler düzenlerlerdi. Her hafta seminer olurdu.
Ali Nesin. Ben de Cemal Bey gibi yak›n zaHer hafta birﬂeyler yapt›¤›m›z› göstermek zorunmanda birçok yak›n›m› kaybettim. Birçok da büda kal›rd›k. O zamanki çal›ﬂma sistemini unutyük insan tan›d›m: Cahit Bey, Gündüz Bey, Femam mümkün de¤il. Bir kurum böyle baﬂlamal›
za Bey, babam... Matematikte, sanatta,
çal›ﬂmaya. O havadan birçok insan yetiﬂmiﬂtir. Bir
edebiyatta, baﬂka dallarda olsun... Bu büyük inaile olarak ODTÜ matematik ortaya ç›km›ﬂsa,
sanlar›n birkaç ortak yan› var. Örne¤in hayatlabu, Cahit Bey ve Gündüz Bey sayesinde olmuﬂtur.
r›n›n son an›na kadar çal›ﬂmalar›... Ve hayatlar›
As›l sizin paylaﬂmak istedi¤im... Çok k›sa zaboyunca çok çal›ﬂmalar›... Sonra, bu büyük insanmanda, beﬂ alt› y›l içinde, çok sevdi¤im birçok kilar›n sadece kendi dallar›na de¤il ilgileri, sanatﬂiyi kaybettim. Cahit Bey, batan felsefeye, felsefeden bilime,
bam, ﬂimdi de Gündüz Bey...
matemati¤e kadar çok geniﬂ bir
Hangi vesileyle biri akl›ma gelilgi alanlar› oluyor. Böyle evse üçü birden akl›ma geliyor...
rensel bir merak olmadan insan
EA. Cahit Bey’le Gündüz
kendi dal›nda da yarat›c› olaBey’in katk›s› olmadan bizim
m›yor. Ama Gündüz Bey’i öbür
[ODTÜ Matematik’in] ayakta
büyük insanlardan ay›ran bir
durmam›z kolay olmazd› gerözelli¤i vard›: Çok çok iyi bir
çekten.
insand›... Onu sevmemek
E‹. ‹nsan hayat› çok k›sa,
mümkün de¤ildi.
onu iyi de¤erlendirmek laz›m...
E‹. Hepsi öyleydi, hepsini
EA. Deney yapt›k birlikte.
herkes sevdi...
Rastgele say›lar bulmam›z geAN. Hay›r, hay›r, hepsi o
rekti... Fiziksel bir yöntem ö¤kadar sevilecek insan de¤ildirenmiﬂ... Deney yapmam›z laler... Gündüz Bey gerçekten çok
z›m... Ben nereden bileyim...
çok iyi bir insand›. “Gündüz
Gitmiﬂ, araﬂt›rm›ﬂ, ö¤renmiﬂ...
Bey’i seviyorum” demek bir
Bilgisayar program›, fizik de- Emel İkeda, Antalya Cebir Günleri’nde marifet de¤ildir yani. Sevilmeyeneyi yapmal›y›z... Ö¤rendi. Bir teknisyen buldu.
cek gibi bir adam de¤ildi.
Becerikli bir çocuktu. Fizik deneyi yapt›k...
E‹. Evet, çok iyi bir insand›. Hiç kimseyi k›sCK. Merdiven alt›nda matematik yap›lmaz
kanmam›ﬂt›r. Herkese yard›m ederdi. Soru sodenir Türkiye’de. ‹keda, “Biz savaﬂ gördük, ekmek
ranlara yard›m eder, onlar› yönlendirir, problemyoktu, sadece bir dilim ekmek yerdik. Ama semilerini nerdeyse çözer, sonra da “Aferin, yapt›n,
nerleri b›rakmazd›k. Pontryagin’in Topolojik
bravo” diye onlar› kutlard›... Hiç övünmezdi.
Gruplar kitab›n› sat›r sat›r okuyorduk... ‹ngilizÇok alçakgönüllüydü.
ce bilmezdik, kitaplar çevrilirdi. ‹nsanlar çal›ﬂt›,
Bir Soru. Niye Gündüz ad›n› alm›ﬂ?..
çok çal›ﬂt›k...” derdi. Bunu bilhassa vurgulamak
E‹. Benim ailem yaﬂl› muhafazakar bir Türk
istiyorum. Tehlikeli bir görüﬂtür merdiven alt›nailesi. Bir yabanc›yla evlenmemi yad›rgad›lar. Asida matematik yap›lmaz görüﬂü...
lik yapt›m, baﬂkald›rd›m. Onlar da, “biz utan›r›z,
E‹. ‹keda’ya çal›ﬂmas› için rahat bir ortam
gavurla evleniyor k›zlar› derler, hiç olmazsa ismihaz›rlad›m. Sinemaya gidelim, konken oynayal›m,
ni de¤iﬂtirsin de konu komﬂuya karﬂ› rezil olmadenize gidelim diye tutturmad›m... O da mutlu olyal›m...” dediler. ﬁimdiki kafam olsa... Ben onu
du, biz de... Zaten evde hepimiz çal›ﬂ›yoruz. ÇoMasatoshi olarak kabul etmiﬂim. Annem babam
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diretiyor... “Biz utan›r›z” deyince babam... O zaman ‹keda’ya, “Bu cemiyet böyle bir cemiyet, hiç
olmazsa Türk ismi olsun dediler,” dedim. O da,
“madem utan›yorlar, utanmas›nlar, ad›m› de¤iﬂtireyim,” dedi. Babam, Ayd›n ya da Gündüz olsun dedi. Severdi böyle ayd›nl›k adlar›... Ad konusunda ailemizde baya¤› sorunlar yaﬂam›ﬂ›zd›r.
Sinan üç ay isimsiz kald›. “Çocuk” dendi...
Babam, Ayd›n ya da Iﬂ›k olacak diyor... Ayd›nl›k,
ferah ﬂeyler istiyor. ‹keda da Türkiye’yi gezmiﬂ,
Mimar Sinan’› sevmiﬂ, ona hayran kalm›ﬂ. Ayd›nSinan derken, çocuk isimsiz kald›... Kimyac› Prof.
Emin Dikmen’in eﬂi bizdeyken, babama, “Amca,
dedi, Sinan ne kadar kula¤a hoﬂ geliyor: Si-nan...
Ay-d›n-d›nd›n-d›nd›n... Çok kaba...” Babam kand›, Sinan oldu ilk çocu¤umuz. D›nd›n olmad›...
Ben do¤du¤um zaman, hastane filan yokmuﬂ,
göbek ad›m› ebe ﬁehriban diye kesmiﬂ, annem
karﬂ› ç›km›ﬂ, Nilüfer olsun demiﬂ. benden beﬂ yaﬂ
büyük k›zkardeﬂim ölmüﬂ, çok sevdi¤i bebe¤inin
ad› Emel’miﬂ. Annem “Nilüfer”, ebe “ﬁehriban”
derdi. Babam, Nimet’in bebe¤inin ad› olacak demiﬂ, Emel olacak. Karﬂ› koyamam›ﬂlar.. Emel olmuﬂ ad›m.
AN. Yeni bir teorem kan›tlad›¤›nda çok sevinir miydi? Örne¤in, geceyse sizi uyand›r›r m›yd›?
Ya da dans eder miydi sevinçten?
E‹. Sevinirdi tabii. Ama baﬂkalar›n›n baﬂar›lar›na daha çok sevinirdi. En son Fermat’n›n teoreminin kan›tlan›ﬂ›n› kutlad›k... K›br›s’tayd›k.
Sabah saat 4,30’da telefon çald›. ‹lhan... Amerika’dan ar›yor. Merak ettim... “Anne, dedi, babam› uyand›r, Fermat teoremi kan›tland›...” ‹keda
uyand›. Baba o¤ul telefonda matematik konuﬂtular. Uykumuz aç›lm›ﬂt›. Mutfa¤a gittik. Kahve
içtik...
AN. Emel Han›m, konuﬂmalar› bilgisayar›ma
kaydediyorum. Bunlar› Matematik Dünyas›’nda
yay›mlayaca¤›z. Derginin çok satmas›n› istiyorum... Baﬂka bir ﬂey içmediniz mi?
E‹. Sadece kahve içtik...
AN. Sonra ne yapt›n›z?..
E‹ [gülerek]. Cointreau içtik... Fermat’n›n ﬂerefine diye kadehlerimizi tokuﬂturduk, do¤an güneﬂe karﬂ› birbirimizin gözünün içine bakarak
kadehlerimizi yavaﬂ yavaﬂ yudumlad›k... Nas›l
oldu Ali Bey, satt›r›r m›? [kahkahalar]
AN. Gündüz Bey büyük matematikçi, çok
önemli eserleri var. Ama bunlar ne de olsa mate-

matik, nesnel do¤rular... Gündüz Bey olmasa bir
baﬂkas› bulacakt› bunlar›. Ama bir eseri var ki o
eseri baﬂkas› yaratamazd›. Sizin ortak eserlerinizden biri: ‹lhan...
E‹. Evet, ‹lhan da matemati¤i çok seviyor,
baﬂar›l› da...
Bir Soru. Japonya’yla ba¤lar›n› sürdürdü mü?
Özler miydi?
E‹. Japonya’yla ba¤lant›lar›n› sürdüremedi,
çok zordu gitmek. Özledi¤ini de sanm›yorum.
Bana bu konuda bir ﬂey söylemedi. Japonya’da annesi ve iki ablas› vard›. Sadece üç defa gidebildi Japonya’ya. Çok pahal›yd› uçak biletleri. Ben hiç gidemedim örne¤in.
Ben de ö¤renip arada s›rada Japon yemekleri yapard›m, sürpriz olurdu, sevinirdi.
‹keda’n›n çok geniﬂ ilgi alanlar› vard›. Resimden söz etmiﬂtim. Bir de roman yazd›... Japonca... Zaman tüneliyle ilgili. Komik bir romand›.
120 sayfa kadar... Hat›ralar›n› yazamad›, k›smet
olmad›. Beste de yapard›...
AN. Dünya kupas›nda Türkiye Japonya’yla
oynad› galiba... Hangisini tuttu? [gülüﬂmeler]
DB. Hocam siz de dergiyi satt›raca¤›m diye...
[kahkahalar]
E‹. Hiçbir tak›m› tutmad›. Önemsemiyordu
öyle ﬂeyleri. Tak›m tutmazd›. Kim kazan›rsa ona
bravo derdi.
CK: Ama ben halter kald›ramayan Japonlarla alay etti¤ini hat›rl›yorum. Bizim Süleymano¤lu ç›k›p kald›r›rm›ﬂ en a¤›r halterleri. Japon
›k›n›p s›k›n›rm›ﬂ, ama halteri yerinden bile k›p›rdatamay›p kös kös köﬂesine dönermiﬂ. Gülerek
anlat›rd›... ♥
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