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Aram›zdan Ayr›lanlar

Nüzhet Toydemir Gökdo¤an
(1910-2003)
Türk Matematik Derne¤i kurucular›ndan Prof. Dr. Nüzhet Gökdo¤an 24 Nisan 2003’te 93 yaﬂ›nda, üretken ve verimli bir yaﬂamdan sonra vefat etmiﬂtir.
Hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
MD
A¤ustos
1910’da ‹stanbul’da
dünyaya geldi. Babas›
Atatürk’ün silah arkadaﬂlar›ndan Tümgeneral
Zihni
Toydemir’dir.
‹lkö¤renimini Bezm-i Alem ve ﬁiﬂli Terakki Lisesi’nde, ortaö¤renimini Erenköy K›z Lisesi Fen ﬁubesi’nde tamamlad›ktan sonra, 1928’de Matematik-Fizik lisans› yapmak üzere Atatürk’ün
Türkiye’ye sa¤lad›¤› olanaklarla Fransa’ya gönderilmiﬂtir. Önce Lyon K›z Lisesi’nde Frans›zca ö¤renmiﬂ, daha sonra Erkek Lisesi’nde Mathématiques Supérieures ve Spéciales s›n›flar›n› okumuﬂtur. 1932’de Lyon Üniversitesi’nde Matematik lisans›n› tamamlam›ﬂ, 1933-34 ders y›l›nda da Paris
Üniversitesi’nde “Diplome d’Etudes Supérieures”
sertifikas›n› alm›ﬂ ve Paris Rasathanesi’nde staj görmüﬂtür.
1933 Üniversite Reformu’yla birlikte, Prof. E.F. Freundlich ve iki yard›mc›s›yla ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde 29 Eylül 1934’te kurulan Astronomi Enstitüsü’ne
ilk Türk Doçenti olarak tayin
edilmiﬂtir. 1936’da üniversite
bahçesine küçük ancak modern bir gözlemevi kurulmas›nda çal›ﬂm›ﬂt›r. 1937’de Freundlich’in yönetiminde doktora tezini yazm›ﬂt›r. Bu tez ‹.Ü. Fen
Fakültesi’nin kay›tlar›ndaki “bir numaral›” doktora tezidir. 1940’ta doçentlik tezini vermiﬂtir.
Ayr›ca 1936-46 aras›nda ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde matematik doçenti olarak ek görev yapm›ﬂt›r.
1948’de profesörlü¤e yükseltilmiﬂ ve ard›ndan
Fen Fakültesi’ni temsilen üniversite senatörü ve daha sonra 1954’te dekan seçilmiﬂtir. Türk üniversi-

telerinin ilk kad›n senatörü ve dekan› olmuﬂtur.
1958’de Astronomi Kürsüsü’nü yönetmeye baﬂlam›ﬂ, yirmi iki y›l bölüm baﬂkanl›¤› görevini yürütmüﬂ ve 1980’de ikinci kez dekan ve bölüm baﬂkanl›¤› görevlerini sürdürürken yaﬂ s›n›r›ndan emekli
olmuﬂtur. Nüzhet Gökdo¤an Astronomi Bölümü’ne toplam 46 y›l hizmet etmiﬂ, 11 doktora tezi
dan›ﬂmanl›¤› yapm›ﬂ, 6 ders kitab› çevirmiﬂ, 3 ders
kitab› yazm›ﬂ, 6’s› yurtd›ﬂ›nda olmak üzere 13 bilimsel makalesi yay›mlam›ﬂt›r.
Nüzhet Gökdo¤an, 1948’de aralar›nda Cahit
Arf, Mustafa ‹nan, Naz›m Terzio¤lu’nun da bulundu¤u baz› ö¤retim üyeleriyle birlikte Türk Matematik Derne¤i’ni kurmuﬂtur.
1954’te kurulan Türk Astronomi Derne¤i’nin
de kurucular›ndand›r. Yirmi y›l kadar bu derne¤in
baﬂkanl›k görevini üstlenmiﬂtir.
Uluslararas› Astronomi Birli¤i’nin Türkiye
temsilcisi ve Güneﬂ Fizi¤i ile
Spektroskopi komisyonlar›na
üye seçilmiﬂtir.
TÜB‹TAK Ulusal Gözlemevi’nin kuruluﬂunda Prof.
Dr. Abdullah K›z›l›rmak’la
birlikte ilk ad›mlar› atm›ﬂt›r.
Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i’nin kurucu üyelerindendir ve çeﬂitli dönemlerde bu
derne¤in baﬂkanl›¤›nda da bulunmuﬂtur.
Türk Soroptimist Derne¤i’nin kurucular›ndan
olup uzun y›llar baﬂkanl›¤›n› yürütmüﬂtür.
Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca ve Rumcay› çok
iyi bilen Prof. Dr. Nüzhet Gökdo¤an, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi kurucular›ndan ve eski Bay›nd›rl›k Bakan› merhum Prof. Dr. Mukbil Gökdo¤an’la evli olup, ‹stanbul Üniversitesi Konservatuar›’ndan emekli Prof. Dr. Gönül Gökdo¤an ve Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Can
Gökdo¤an’›n annesidir.
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Prof. Dr. Nüzhet Gökdo¤an’›n Ard›ndan
Prof. F. ﬁenel Boyda¤ / Do¤uﬂ Üniversitesi
ocam›z, annemiz, dert orta¤›m›z, yol gösO y›llarda bir baﬂka kurumda, ‹stanbul Devlet
terenimiz Prof. Dr. Nüzhet Gökdo¤an’›
Mühendislik Mimarl›k Akademisi’nde – bugünkü
kaybettik. Bu ac›y› tan›mlamak çok güç.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi – çal›ﬂmaktay›m. ‹stanbul
1970’li y›llar, üniversiteli olman›n heyecan›n›
Üniversitesi’ne her gitti¤imde, merkez binan›n bahçeyaﬂ›yoruz. Karﬂ›m›zda de¤erli bir grup hoca; bunlarsindeki sevimli, özenle oluﬂturulmuﬂ, kitaplarla dolu,
dan biri, hafif k›rlaﬂm›ﬂ
her taﬂ›nda Prof. Gökdosaçlar› ensesinde s›ms›k›
¤an’›n eme¤inin oldu¤utopuz yap›lm›ﬂ, güler
nu bildi¤im ‹.Ü. Gözleyüzlü ama otoriter,
mevi insanda büyük bir
Türkçeyi çok iyi kullaaraﬂt›rma yapma arzusu
nan, dersini çok aç›k anuyand›r›yor. Kütüphalatan Prof. Dr. Nüzhet
nedeki tüm dergiler,
Gökdo¤an. Ayval›k’tan
olanaks›zl›klara ra¤men
gözlenecek olan tam güdüzenli geliyor. Binan›n
neﬂ tutulmas›na yeni ö¤her yeri kitapl›k, ö¤rerenciler de götürülecek.
tim üyelerinin odalar›
Prof. Dr. Nüzhet Gökda dahil olmak üzere...
do¤an, nadir olan bu
‹htiyac›m›z oldu¤unda
olay›n çok önemli olduodalara girip dergi ve
¤unu anlat›yor bize.
kitaplardan yararlanaSoldan sağa: Adnan Kıral, Kâmuran Avcıoğlu, Edibe Ballı,
Fatma
Esin,
Nüzhet
Gökdoğan,
tanınamadı,
Metin
Hotinli.
Dünyan›n dörtbir yabiliyoruz... Böyle bir
n›ndan gelen astronomdüzeni kurmak ve çal›lar›n herbiriyle kendi dillerinde konuﬂabiliyor Prof.
ﬂanlar› büyük bir uyum içinde yaﬂatmak baﬂl› baﬂ›na
Gökdo¤an, Rumca dahil... Doktora ö¤rencisi oldubeceri, Prof. Gökdo¤an’›n becerisi...
¤um y›llarda bu yetene¤ini daha da yak›ndan izliyoBinan›n içi kadar d›ﬂ›na da özen gösteriliyor.
rum; baz› Rusça makaleleri tercüme etmemiz gereGençler çok önemli Prof. Gökdo¤an için, oturakiyor, Nüzhet Hocam›n bu konuda da yard›mc› olacaklar›, hoﬂca vakit geçirecekleri, spor yapacaklar›
bildi¤ini görüyorum, etkilenmemek mümkün de¤il!
yerler olmal›. Bölümündeki elemanlar› spor yapYabanc› dillere hakimiyetinin yan›s›ra, insanmaya zorluyor, futbola merakl› bu arkadaﬂlara bir
larla iyi iletiﬂim kurmas›, ikna kabiliyeti, bölümünde futbol topu hediye ediyor.
deki genç araﬂt›rmac›larla birlikte, bizlere de yurtDe¤erli hocam›n EVLADIM sözü her an kud›ﬂ›nda çal›ﬂmalar yapma ve kendimizi geliﬂtirmelaklar›mda. Bu sesleniﬂin içinde her türlü iyi duygu
nin yollar›n› aç›yor.
gizliydi, ruhu ﬂad olsun.

H

Prof. Dr. Nüzhet Gökdo¤an, SEVG‹ ve B‹LG‹Y‹ her zaman bir arada yaﬂam›ﬂ ve yaﬂatm›ﬂt›r. Ö¤rencileri onun her zaman “çal›ﬂma arkadaﬂ›’’ olmuﬂ, derslerde, s›navlarda, gezilerde, e¤itim ve ö¤retimle ilgili sorunlarda daima genç düﬂünceleri öne ç›karm›ﬂt›r. Cumhuriyet Türkiyesi’nin öncü bilim insan› olarak ve Büyük Atatürk’ün ülkeyi gençlere emanet etti¤inin bilinciyle ö¤rencilerine daima sevgi ve
anlay›ﬂla yaklaﬂm›ﬂt›r. Genç insanlar›n heyecanlar›n› her zaman yüre¤inde hissetmiﬂ ve onlara ulaﬂman›n yollar›n› da çok iyi bildi¤i için daima büyük sayg› ve hayranl›k kazanm›ﬂt›r. Hiçbir sorunun kavgayla çözülemeyece¤ini, bugünün ö¤rencilerinin yar›n›n kiﬂilikli yetiﬂkinleri olmas› için özgür düﬂünce
içinde e¤itim almalar› gerekti¤ini savunmuﬂ, bu ilkeyi akademik yaﬂam biçimi yapm›ﬂ ve çal›ﬂma arkadaﬂlar›na da aﬂ›lam›ﬂt›r. Ülkemiz eﬂsiz bir bilim insan›n› yitirmiﬂtir, ama ilkeleri tüm gökbilimciler taraf›nda canl› tutulacakt›r.
Prof. Dr. Dursun Koçer / ‹stanbul Kültür Üniversitesi
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