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Aram›zdan Ayr›lanlar

Y›lmaz Asad Verdiyev
(1937-2003)
Y›lmaz Asad Verdiyev 24 Eylül 1937’de Bakü’de dünyaya gelmiﬂ, 15 Eylül
2003’te Türkiye’de aram›zdan ayr›lm›ﬂt›r. 1962’de M.V. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Verdiyev 1962-1965 y›llar›nda Moskova Teorik ve Deneysel Fizik Enstitüsü (ITEF), Akademisyen Y.N. Pamerançuk Teorik Fizik Laboratuar›’nda asistan olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Burada “Regge-Kutup hipotezi
ve n say›da parçac›¤›n yüksek enerjide yarat›lmas›” baﬂl›kl› tezini tamamlayarak
1965’te “ilimler namzedi” (doktora) unvan›n› alm›ﬂt›r. 1973’de “Helisite saç›lma genli¤inin, Lorentz grubunun üniter temsillerine göre aç›l›m›” baﬂl›kl› “ilimler doktoras›” tezini sunmuﬂ ve 1977’de profesör unvan›n› alm›ﬂt›r. 1972-1992 aras›nda Azerbaycan ‹limler Akademisi Fizik Enstitüsü Kuantum Alanlar Teorisi Laboratuar›’n›n baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. 1992’de Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde sözleﬂmeli ö¤retim
üyesi olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ ve aram›zdan ayr›lana kadar ayn› bölümde çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. Elementer parçac›klar ve matematiksel fizik alanlar›nda yapt›¤› çal›ﬂmalar 49 makale, 3 kitap ve
18 bildiri halinde yay›mlanm›ﬂt›r.

Tapﬂ›r›klar›n›z› Özledik Hocam!

Bir Hocadan Öteydiniz...

Yrd. Doç. Dr. Figen ÖKE/Trakya Ü.

Yrd. Doç. Dr. Figen Uysal/Anadolu Ü.

Bölümümüze geliﬂiniz ö¤renim hayat›m›z› bir
anda farkl›laﬂt›rm›ﬂt›. Çünkü siz farkl›yd›n›z. Gerek konuﬂman›z gerek bizimle iletiﬂiminiz farkl›
gelmiﬂti bize.
Bizim sürekli kulland›¤›m›z pek çok kelimeyi
“bunlar öz be öz Türkçemize ayk›r›d›r” diyerek kullanmam›z› istemez, kullan›nca k›zard›n›z. ‹tiraf edeyim hiçbir insan›n k›zmas› bize bu kadar sevimli gelmemiﬂtir. Ç›rp›narak konuﬂmam›z› de¤iﬂtirmeye çal›ﬂman›z bize hep çabalar›n en tatl›s› olarak görünmüﬂtür. K›zmay›n ama sizin konuﬂman›z da çok iyi
bir örnek de¤ildi hani. Yoksa “baz” yerine “bezis”,
“de¤iﬂmez” yerine kulland›¤›n›z “invaryant kal›r”
kelimeleri çok da Öz Türkçe de¤ildi asl›nda...
Hele tapﬂ›r›klar›n›z... Yani ders sonunda verdi¤iniz ödevleriniz... Yaln›zca o tatl› dilinizden o kelimeyi duymak için ödev vermenizi hevesle beklerdik.
Biz “hoﬂuma gitti” deyince yine tatl› tatl› k›zar
“benim hoﬂuma gitmez, hoﬂuma gelir” derdiniz.
“Nas›l dirsiniz mene gitti” diye anlatmaya çal›ﬂ›rd›n›z.
Ama bizim hoﬂumuza gelmedi hocam böyle erken bizi b›rak›p gitmeniz, hem de hiç hoﬂumuza
gelmedi...

K›ymetli hocam›z Y›lmaz Asad Verdiyev’in zamans›z vefat› bizi çok üzdü. Ama burada onun arkas›ndan kederli sözler etmek yerine kendisini tan›tmay› ve paylaﬂt›¤›m›z güzel ﬂeyleri anlatmak istiyorum.
1992’de bölümümüze geldi¤inde hocama asistanl›k yapacak kiﬂi olarak beni tan›ﬂt›rd›lar. Yüzündeki o gülümsemeyi, konuﬂmas›ndaki o ﬂefkâti
dün gibi hat›rlar›m. Asistanl›¤›n› yapt›¤›m derslere
haz›rlan›rken, doktora derslerinde ve tezime çal›ﬂ›rken ayn› ﬂefkât ve ilgiyi gördüm. Y›lmaz Hoca
bize yaln›z hocal›k yapmaz ayn› zamanda ebeveynimiz gibi bizi düﬂünür, kollard›. K›ymetli eﬂi Fatma Han›m da bizim çok kahr›m›z› çekmiﬂtir.
“Lorentz gruplar› ve temsilleri” alan›nda dünya çap›nda bir bilim adam›, ayd›n bir insand›. Hepimizden çok çal›ﬂ›rd› o yorgun kalbiyle. ﬁiire, edebiyata, bilime büyük katk›lar› olan bilim adamlar›na ve onlar›n hayatlar›na ilgi duyard›. Güzel Türkçemizi korumak, etkili kullanmak onun için çok
önemliydi. Bilime katk›lar› ve yetiﬂtirdi¤i ö¤rencileriyle k›ymetli hocam›z unutulmayacakt›r. Nur
içinde yats›n.
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Vatandaﬂl›k ‹ste¤i Kabul
Edilmedi...

Sa¤l›¤›n›zda Övülmek
‹stemezdiniz Ama...

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sezgin/Trakya Ü.

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Telci/Trakya Ü.

Hocam›z Prof. Dr. Y›lmaz Verdiyev 15
Eylül 2003 tarihinde ard›nda eﬂini, iki o¤lunu
ve onlarca ö¤rencisini b›rakarak aram›zdan ayr›ld›. O gerçek bir ilim adam›yd›. Bizlerin iyi yetiﬂmesi için elinden gelen her ﬂeyi yapard›. Son
derece aktif bilimsel hayat› ve özverili çal›ﬂmas›yla çevresini yönlendirmiﬂ, çok say›da ö¤renciye doktora yapt›rm›ﬂt›r. Dünyada “Grup Temsiller Teorisi” alan›nda önderdi. Kalemi çok
güçlüydü. Türk gençli¤ine arma¤an etmek üzere “M. Plank, A. Einstein, N. Bohr ve Yirminci
Yüzy›l Fizi¤i” adl› kitab› kaleme alm›ﬂ, kitap
Tübitak’a yay›mlanmak üzere gönderilmiﬂ ancak sebebini anlayamad›¤›m›z bir nedenden dolay› yay›mlanmas› uygun görülmemiﬂtir.
Azerbaycan ve Türkiye’nin dünyada gerçekleﬂtirdi¤i her baﬂar› onu duyguland›r›r ve bu baﬂar›lar› yak›ndan takip ederdi. 2002 Dünya Kupas› maçlar›n› yak›ndan takip eder ve milli tak›m›n her kazand›¤› maçtan sonra gözleri dolard›.
Hocam Türk vatandaﬂ› olmak istedi ancak
kabul edilmedi. Günümüzde yabanc› futbolcular
k›sa sürede vatandaﬂ yap›ld›¤› halde onun bu iste¤inin kabul edilmemesine hayret eder ve kendi
aram›zda konuﬂurken “Acaba neden?” diye sorard›k.
Prof. Dr. Verdiyev hayat› boyunca ilimle u¤raﬂt›. ‹limde dürüst, temiz ve içten olunmas› gerekti¤ini söylerdi. ‹lim yapmak için ilmi çevrenin
ve ilim araﬂt›rma merkezlerinin oluﬂturulmas›n›
gerekli görürdü.
Mütevaz› ve s›cak kiﬂili¤iniz ve hayat›n›z boyunca sergiledi¤iniz dürüst yaﬂam tarz›yla bizler
için örnek bir insand›n›z. Sizinle çok ﬂey paylaﬂt›k. Bana o¤lum derdiniz. Sevgili Y›lmaz Hocam
sizden çok ﬂey ö¤rendim, sizi hiç unutmayaca¤›m.
Ailesine, sevdiklerine ve bilim dünyas›na
baﬂsa¤l›¤› diliyorum.

Sevgili hocam›z›, dostumuzu, arkadaﬂ›m›z›,
en önemlisi babam›z› kaybetmenin ac›s› içindeyim. ﬁu an duygular›m›, düﬂüncelerimi kâ¤›da
yans›tabilir miyim bilemiyorum. Dünyan›n en zor
iﬂlerinden biri sevilen say›lan birini kaybettikten
sonra onunla ilgili bir ﬂeyler yazmak olsa gerek.
Onu Hacettepe Üniversitesi’nden Trakya
Üniversitesi Matematik Bölümü’ne geldi¤im
1999 y›l›nda tan›d›m. Dört y›l boyunca çok güzel an›lar paylaﬂt›k.
Bilimsellikte oldukça mütevaz›, hoﬂgörülü,
yap›c›, teﬂvik edici ve yard›mseverdi. Yapt›¤› iﬂten her zaman büyük keyif al›rd›. Her gördü¤ümde bir ﬂeylerle u¤raﬂ›r, ilerlemiﬂ yaﬂ›na ra¤men
hep çal›ﬂ›rd›. Ondaki azmi gördükçe bana da çal›ﬂma iste¤i gelir, onu örnek almak isterdim.
Rahats›zl›¤›ndan dolay› pek bir yere gitmek istemez, tatillerde evinde oturmay› tercih ederdi. ‹stedi¤imizde evinde ziyaret ederdik. Bizi gördü¤ünde çok sevinir, eﬂi Fatma Han›m’›n güzel Azeri yemeklerinden tatt›rmadan bizi bir yere b›rakmazd›.
Boﬂ zamanlar›nda popüler bilim kitaplar›
okumaktan çok hoﬂlan›rd›. Hatta bu konuda
kendisinin de birkaç denemesi olmuﬂsa da sa¤l›¤›nda bunlar› bast›rmak k›smet olmam›ﬂt›r.
Kendisinden birçok bilim öyküsü dinleme f›rsat›m›z olmuﬂtu. Hepsini büyük bir dikkatle dinler
bundan büyük bir keyif al›rd›k. Fizik ve matemati¤in d›ﬂ›nda edebiyat ve ﬂiirle de ilgilenirdi.
Kimi zaman bizlere güzel Türk ve Azeri ﬂiirlerinden birkaç m›sra söylemeden edemezdi.
Hocam›z›n uzun zamandan beri kalp rahats›zl›¤› vard›, fakat bunu etraf›na hissettirmek istemezdi. D›ﬂar›dan gayet sa¤l›kl› görünürdü. Yürüyüﬂ yapmay› çok severdi. Sa¤l›kl› görünmesini biraz da buna borçluydu herhalde. ‹ki sene önce
emeklilik dilekçesini vermiﬂ, baz› bürokratik iﬂlemlerin bitmesini bekliyordu. Biz hocam›z›
emekli olunca memleketi Azerbaycan’a u¤urlamak istiyorduk. Fakat kaderde bu da varm›ﬂ. Çok
üzgünüz hocam. Siz sa¤l›¤›n›zda kendinizin övülmesinden pek hoﬂlanmazd›n›z, fakat siz övgülerin
en büyü¤üne lay›ks›n›z. Sizi unutmayaca¤›z.

Sen her zaman bizimle birlikte olacaks›n.
Her ﬂey için teﬂekkür ederim. Ruhun ﬂad olsun.
Yrd. Doç. Dr. Y›ld›r›m Bayaz›t/Trakya Ü.
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Sevgili eﬂi Fatma Han›m’a iyi bir eﬂ, o¤ullar›
Anar ve Asad’a iyi bir baba ve çok sevdi¤i torunlar›na da dünya tatl›s› bir büyükbaba oluﬂuyla ailesine ve aileye verdi¤i önemi her zaman göstermiﬂtir.
Bizler de burada onun bir ailesiydik, bizleri de evlatlar› gibi görür ve sahip ç›kard›. Üzüntülerimizle
üzülür, sevinçlerimiz ve baﬂar›lar›m›z onu mutlu
ederdi.
Geçirdi¤i rahats›zl›k nedeniyle son birkaç y›ld›r sa¤l›¤› bozulmuﬂtu. Kendisine çok dikkat etmeliydi. Yaﬂ› o kadar da ileri olmamas›na ra¤men
hastal›¤› onu y›pratm›ﬂt›. Tabii geçmiﬂte yaﬂad›¤›
(kendi tabiriyle) “mihnet” dolu günlerinin de pay›
büyüktü. Art›k emekli olup memleketi Azerbaycan’a geri dönmeyi planl›yordu. Gidiﬂi bizleri çok
üzecek derken ani bir kalp kriziyle onu ebediyen
kaybettik.
Geride bizlere pek çok güzel an› b›rakt›. Böylesine de¤erli ve faziletli bir bilim adam›yla çal›ﬂma
f›rsat› elde etti¤im ve bu güzel insan› tan›d›¤›m için
kendimi ayr›cal›kl› ve çok ﬂansl› addediyorum.
Nur yüzünüzü hiç unutmayaca¤›z. Sizi hep
sayg› ve sevgiyle yüre¤imizde yaﬂataca¤›z. Ruhunuz ﬂad olsun.

Sizi Tan›d›¤›m ‹çin ﬁansl›y›m!
Araﬂ. Gör. Dr. Edibe Palab›y›k/Trakya Ü.
Böylesine de¤erli bir bilim adam›n› ve hocam›z› kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaﬂ›yoruz.
Edebiyata olan tutkusunun sonucu olarak
“Einstein Ebedili¤i” adl› kitab›n› ve “Neils Bohr:
Atom Fizi¤inin Atas›” öyküsünü yazd›.
Zaman›n hükmüyle ayr› düﬂmüﬂ Türk soylar›n›n kültürlerinin gelecekte birbiriyle kaynaﬂaca¤›na dair umutlar›n›, güzel Türkçemize olan hayranl›¤›n›, milli duygularla dil aras›ndaki ba¤›n
çok kuvvetli oldu¤unu, her zaman kültür ve dil
konulu sohbetlerimizde söyler ve bizleri bilgilendirirdi.
Düﬂüncelerine ve inand›¤› de¤erlere uygun bir
yaﬂam› gerçekleﬂtirme gücü taﬂ›yan, inanc›n› ve
de¤erlerini davran›ﬂlar›na yans›tabilen ama gene
de bunlar› sorgulayan ender insanlardand›.
Üniversitede araﬂt›rma ve ö¤retim birbirinden
ayr›lamaz parçalard›r. Bilimsel araﬂt›rma yaparken duydu¤u heyecan›, ö¤rencilerine olan sevgisi,
bizlere bir baba ﬂefkâtiyle yaklaﬂarak kurdu¤u s›cak diyalo¤u ve mütevaz› kiﬂili¤iyle neﬂeli sohbetleri haf›zalar›m›zdan ç›kmayacak.

Karikatürist Cem Kenan Öngü (27 Aralık 1951 - 25 Kasım 2003). Anısına saygıyla...
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