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Aram›zdan Ayr›lanlar

Erdal ‹nönü
(1926-2007)
Erdal ‹nönü, 6 Haziran 1926’da, ‹smet ve
Mevhibe ‹nönü’nün o¤lu olarak Ankara’da dünyaya geldi. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini Ankara’da yapt›. Lise’yi Ulus’taki Gazi Lisesi’nde okudu. 1947’de
yeni kurulan Fen Fakültesi’nde fizik ö¤renimi gördükten sonra ABD’ye gitti. Kaliforniya Teknoloji
Enstitüsü’nde kozmik ›ﬂ›nlarla ilgili Christy yönetiminde çal›ﬂmas›yla doktora derecesini ald›. Daha
sonra Princeton Üniversitesi’nde ünlü fizikçi Wigner’le matematiksel fizikte çal›ﬂt› ve fizik dünyas›nda Wigner-‹nönü Büzüﬂmeleri olarak bilinen buluﬂunu yapt›. Yurda dönünce Ankara Üniversitesi’nde fizik asistan› olarak göreve baﬂlad›.
Askerlik görevini yapt›ktan sonra doçentlik s›nav›n› verdi. 1957-1960 aras›nda tekrar ABD’ye giderek “Atom Enerjisinden Yararlanma” program› içinde çeﬂitli
üniversite ve enstitülerde araﬂt›rmalar yapt›. 1964-1974 aras›nda
ODTÜ’de fizik profesörü olarak
çal›ﬂt›. Teorik Fizik Bölümü Baﬂkanl›¤›, Fen Edebiyat Fakültesi
Dekanl›¤› ve Üniversite Rektörlü¤ü gibi üst düzey görevlerde bulundu. ‹nönü’nün dekanl›k ve rektörlük yapt›¤› dönemlerde ODTÜ yaln›z Türkiye’nin de¤il Ortado¤u’nun en önemli araﬂt›rma merkezlerinden biri haline gelmiﬂtir.
‹nönü, ö¤renci olaylar›n›n yo¤un olarak yaﬂand›¤› 1971 y›l›nda rektördü ve arama yapmak için
üniversiteyi saran güvenlik güçlerine izin vermemesiyle dikkat çekti.
Erdal ‹nönü, 1952-1976 y›llar›nda teorik ve matematiksel fizik alan›nda 27 kitap ve makale (25’i ‹ngilizce) yay›mlad›. Bilim tarihi araﬂt›rmalar› ve bibliyografyalar› ve an› kitaplar› olarak 1971-2007 y›llar›nda 14 kitap yay›mlad›. 1966-2007 y›llar›nda bilim tarihi ve bilim politikas› konusunda ‹ngilizce ve
Türkçe olarak 28 makale yay›mlad›. Ayr›ca 1967 ve
1983’te fizikle ilgili iki kitab›n editörlü¤ünü yapt›.
Erdal ‹nönü’nün di¤er bir sosyal etkinli¤i Fizik
Derne¤i’yle olan iliﬂkisidir. ‹stanbul Üniversitesi

ö¤retim üyelerinin oldukça eski bir tarihte kurdu¤u dernek, Türkiye geneline yay›lmam›ﬂ üye say›s›
ve etkinlikleri çok s›n›rl› mütevaz› bir meslek kuruluﬂuydu. Erdal ‹nönü dernek baﬂkanl›¤›na seçilince
ODTÜ Hacettepe ve Ankara Üniversitesi’ndeki
üyelerin de kat›l›m›yla bir sinerji yarat›ld›. Daha
sonra dernek Türkiye geneline yay›lmay› sürdürdü.
12 Eylül 1980 darbesinin ard›ndan, 1983’te
yeni partilerin kurulmaya baﬂlamas›yla Erdal ‹nönü aktif siyasete girdi. Sosyal Demokrasi Partisi’nin (SODEP) kurucu genel baﬂkan› olan ‹nönü’nün SODEP kurucu üyeli¤i Kenan Evren baﬂkanl›¤›ndaki askeri cunta taraf›ndan veto edildi.
Daha sonralar› Milli Güvenlik Kurulu kararlar›na
uymad›¤› gerekçesiyle mahkemeye verildi.
SODEP ile Halkç› Parti’nin
birleﬂmesiyle kurulan Sosyaldemokrat Halkç› Parti’nin (SHP)
ilk ola¤anüstü kurultay›nda genel
baﬂkanl›¤a seçildi ve SHP Genel
Baﬂkanl›¤› görevini 1993’e kadar
sürdürdü. 1986 araseçimlerinde
‹zmir’den milletvekili seçilen Erdal ‹nönü, 18. ve 19. dönemlerde
de milletvekili oldu. 1991 genel seçimlerinden sonra, SHP’nin DYP’yle kurdu¤u, Süleyman Demirel’in
baﬂbakanl›¤›ndaki koalisyon hükümetinde Devlet
Bakan› ve Baﬂbakan Yard›mc›s› olarak görev ald›.
Süleyman Demirel’in 16 May›s 1993’te 9.
Cumhurbaﬂkan› seçilmesinden sonra, DYP-SHP
koalisyonu Tansu Çiller’in baﬂbakanl›¤›nda devam
ederken genel baﬂkanl›¤› b›rakma karar›n› aç›klad›. SHP’nin 11 Eylül 1993’teki 4. kurultay›nda yeniden aday olmad›. SHP’nin CHP’yle birleﬂmesinin
ard›ndan (1995 Mart-Ekim) koalisyon hükümetinin d›ﬂiﬂleri bakan› oldu.
As›k suratl› Türk siyasetine, güler yüzü, hoﬂgörüsü, esprileri ve neﬂesiyle ayr› bir renk katt›.
1986’da uluslararas› alanda en sayg›n bilim
ödüllerinden biri olan Wigner Madalyas›’n› ald›.
Ayr›ca TÜB‹TAK Bilim Ödülü’nü alm›ﬂt› ve Türkiye Bilimler Akademisi onur üyesiydi.
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Erdal Bey’in Ard›ndan...
Sevgili hocam›z, de¤erli rektörümüz Prof. Dr.
Erdal ‹nönü’nün tedavi görmekte oldu¤u ABD’de
hayat›n› kaybetmiﬂ oldu¤unu üzüntüyle ö¤renmiﬂ
bulunuyoruz. Ülkemizin, ailesinin, ODTÜ camias›n›n ve dostlar›n›n baﬂ› sa¤olsun.
Erdal hocam›z, Türkiye’nin en zorlu günlerinde özerk üniversite fikrinin mücadelesini vermiﬂ,
bilimde yapt›¤› de¤erli çal›ﬂmalar ve baﬂar›lara
toplumsal alanda yapt›¤› katk›lar› eklemiﬂ de¤erli
bir bilim ve toplum insan›yd›. Siyasete girmek zorunda b›rak›ld›¤›nda da bilimsellikten vazgeçmemis, siyasete sayg›nl›k kazand›rm›ﬂt›.
Onun inanc›; toplumda bilimsel düﬂünce sistemi yerleﬂtirilmedi¤i sürece, medeniyet yar›ﬂ›n›n kazan›lamayaca¤› yönündeydi ve bu nedenle, özellikle son dönemde kendini bilim tarihindeki geliﬂmeleri tan›tmaya adam›ﬂt›.
Erdal ‹nönü’nün bilimsel ve toplumsal yaﬂamda göstermiﬂ oldu¤u idealleri gerçekleﬂtirme çabam›z sürecektir.
Kendisine rahmet ve tüm Türkiye’ye baﬂsa¤l›¤›
diliyoruz.
‹stanbul ODTÜ Mezunlar› Derne¤i

yine dekan›m›z Erdal ‹nönü’ye gittim. Bana endiﬂelenmememi, Türkiye’nin temel bilimlerde de yetiﬂmiﬂ elemanlara çok ihtiyac› oldu¤unu, TÜB‹TAK’›
ikna edebilece¤ini söyledi. Gerçekten de öyle oldu
ve Erdal ‹nönü hocam›n sayesinde ODTÜ Matematik Bölümüne girebildim.
Allah rahmet eylesin diyor ve kendisine olan
minnettarl›¤›m› da bu vesileyle tekrar ifade ediyorum. Umar›m kendisinden sonra gelenler de en az
onun kadar temel bilimlere sahip ç›karlar.
Bar›ﬂ Kendirli
De¤erli bilim insanlar›m›zdan Say›n Erdal ‹nönü’yü kaybetmenin ac›s›n› yaﬂarken; ülkemizin ayd›n yüzü olan tüm de¤erli bilim adamlar›na ve ‹nönü ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Erdal Karap›nar
Erdal Bey’i 1962’den beri yak›ndan tan›yan biri olarak çok üzüntülüyüm. Hepimizin baﬂ› sa¤olsun. Ö¤rencisi, çal›ﬂma arkadaﬂ› ve aile dostu olma
ﬂans›na eriﬂmiﬂ bir kimse olarak onun ne kadar
k›ymetli ve az bulunur bir insan oldu¤unu biliyorum.
Fizi¤e katk›lar›n›n yan›s›ra bilim tarihimize
yapt›¤› katk›lar da çok önemlidir. Bu konularda
30-40 makale ve kitap yay›mlam›ﬂt›r.
Üniversitemizdeyken UNESCO ve NATO Bilim Komisyonu gibi görevlerde bulunmuﬂ ve araﬂt›rma yapanlar için kolay ve rahat bir ortam›n haz›rlanmas› için sürekli u¤raﬂm›ﬂt›r. Türk Fizik Derne¤i’ni canland›rm›ﬂ ve Türk Fizik Vakf›’n› kurmuﬂ, baz› konferanslar›n geleneksel olmas›nda rol
oynam›ﬂt›r. Bölüm’de ve Fakülte’de araﬂt›rma ve
üniversite ortam›n› güzelleﬂtirmek, gençleri desteklemek ve araﬂt›rmac›lara daha çok olanak sa¤lamak için her zaman u¤raﬂan bir idareci ve hepimizin yapt›klar›n› dikkatle dinleyen, destekleyen ve
bize güç veren bir çal›ﬂma arkadaﬂ›m›zd›. Bilim
sevgisi hiç sönmedi. ABD’ye gitmeden evvel hastahanede son defa görüﬂtü¤ümüzde, “Art›k fizi¤e
de¤il t›bba katk› yap›yorum. Yeni bulduklar› bir
ilac› bende deneyecekler” demiﬂti. Erdal Beyi çok
özleyece¤iz.
Meral Serdaro¤lu

TÜB‹TAK Yöneylem Araﬂt›rmas› Ünitesi’nde
çal›ﬂ›yor ve matemati¤imi kuvvetlendirmek için
ODTÜ’den matematik dersi al›yordum. Bu arada
Polonya’dan gelen ünlü matematikçi Mikusinski
bana Varﬂova’da organize edilen bir matematik
doktora sonras› kursuna kat›lma olana¤›n› sa¤lad›.
Ancak sene 1967 ve iki kutuplu bir dünyada yaﬂ›yoruz. D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤› bana izin veremeyeceklerini çünkü böyle bir iﬂlemin yeni bir ç›¤›r aç›lmas›
anlam›na gelece¤ini ifade etmiﬂti. Ben de olay› Fen
Edebiyat Fakültesi dekan›m›z olarak Say›n Erdal
‹nönü’ye üzgün bir ﬂekilde anlatt›m. Derhal D›ﬂiﬂlerinden birisiyle bir telefon görüﬂmesi yapt› ve bana gülerek ertesi gün D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›’ndan izinli olarak pasaportumu alabilece¤imi söyledi. Hem
çok ﬂaﬂ›rm›ﬂ hem de çok sevinmiﬂtim.
Polonya’daki 1 y›ll›k harika matematik e¤itiminden sonra matematikçi olmaya kesinlikle karar
vererek, ODTÜ Matematik Bölümüne girmeye çal›ﬂt›m. Bu sefer de TÜB‹TAK, yeterli eleman› olmad›¤› için, beni ODTÜ’ye b›rakmak istemedi. Ben
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