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Ard›ndan...
Bir ç›nar devrildi, onunla beraber bir devir
göçtü...
Metin Durgut

A sad day. You, however, should feel good
that you were such a good and loyal friend who
gave him something of value, his memoirs, before
he left.
Alan Newell

Büyük bir bilim insan›yd›.... Ülkemizde zaten
zor yetiflen, ve az say›da olan gerçek bilimadamlar›m›z› kaybetmek öyle ac› ki... Bafl›m›z sa¤ olsun.
Allah rahmet eylesin...
R. Murat Demirer

Büyük bir adam› kaybettik.
Yeter Göksu
I am really sad to hear this, Yavuz was very
important for me...
Jenya Ferapontov

Bafl›m›z sa¤ olsun, Yavuz çok harbi çok iyi bir
insand›. Ülkede bilimin geliflmesine büyük katk›s›
ve deste¤i oldu, nur içinde yats›n.
Selman Akbulut

Ben buna flahsen çok üzüldüm. Hepimizin bafl› sa¤olsun. Daha dün o bize veda etmeden kulaklar›n› ç›nlatm›fl›md›r eski an›larla. Bize verdi¤i ›fl›kta nur içinde yats›n sevgili Yavuz hoca. Hepimizin
bafl› sa¤olsun.
Aysel Karafistan
Yavuzu kaybettik, üzüntümüz sonsuz!
Mehmet Erbudak
Tesadüfler ve zorunluluklar... Yaflam›n iki motoru.
fiimdi termodinamik onun bedeninde çal›fl›yor.
Ne kadar yüksekten düfltü.
Denge durumunun çok ötesindeydi.
Primordial çorbadan bir kabarc›k gibi yükseldi. Ve düfltü.
fiahin Koçak

Babas› gemi inflaat› mimar›yd›. Ama Yavuz bütün gemilerini her an yakabilirdi ve bunu defalarca
yapt›.
Geçenlerde tesadüfen tan›flt›¤›m beyin cerrah›
Dr. Selahittin Tok “insan kapasitesinin 2 misli ilerisinde çal›flm›yorsa sadece ömrünü tüketiyordur” demiflti... An›nda bana bu Yavuz Nutku’yu an›msatt›.
Y›lmaz Aky›ld›z

Bence, Brezilyal› yazar Jorge Amado nun Tarç›n Kokulu K›z kitab›ndan flu cümle, Yavuz’un bilim adam› felsefesini ve ö¤rencilerine afl›lad›¤› azmi
en güzel bir flekilde tercüme ediyor: Dünyan›n bütün kad›nlar›yla seviflmek mümkün olmayabilir,
ama denemek laz›m...
Aynen Che’nin dedi¤i gibi: Gerçekçi ol, imkâns›z› iste! ‹flte Yavuz Nutku böyle bir hayat yaflad›...
K›sa ama deli dolu, dopdolu.
Y›lmaz Aky›ld›z

I know all his friends will miss Yavuz terribly.
Please give my condolences to his family.
Richard Matzner
So sad, so early!
Stanley Deser
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Matemati¤in ne kadar güzel bir fley oldu¤unu
herkese anlatmaya çal›fl›yordum. Yine bu aktivitelerden biri için kendisinden yard›m istedim. Bana
“Matemati¤in güzel bir fley oldu¤unu baflkalar›na
anlat›p duraca¤›na oturup kendin yapsana” demiflti. Bu sözünü hep hat›rlar›m. Bir de hakk›nda baz›
efsaneler dolafl›rd›. Mesela bir seferinde kütüphaneye, bölümde o konuda ilgilenen hoca olup olmad›¤›na bakmadan, “Lecture Notes in Mathematics” serisinin tamam›n› ald›rm›fl derler. Bir de bölüm baflkanl›¤› s›ras›nda dekanl›ktan ve rektörlükten gelen bütün dokümanlar› okumadan çöpe att›¤› söylenirdi. Renkli bir kifliydi. Onunla ö¤renciyken karfl›laflt›¤›m için kendimi flansl› hissediyorum.
Allah rahmet eylesin.
Ergun Yalç›n

TDF Toplant›s›. Bo¤aziçi Üniversitesi, 17 Eylül 1978.

Yavuz’un ölümü kendi iste¤i nedeniyle biraz
erken geldi. ‹ste¤ine ra¤men durumu kabul etmek
çok zor. Dehas› ile sosyal meselelere yaklafl›m› çok
nadir rastlanan türde idi. Ben Yavuz’u her zaman
bir fenomen diye alg›lard›m. Gitmesiyle aç›lan gedik kapanmaz.
Mehmet Rona

Yavuz Hoca’n›n vefat›na çok üzüldük. Nur
içinde yats›n. De¤iflik bir insand›. Ben kendisini
çok severdim. Doçentlik s›nav›nda da bana çok
deste¤i olmufltu.
Sinan Bilikmen

Kainat›n s›rlar›n› çözmeye bir iki ad›m daha
yaklaflmakta katk›s› olan Say›n Yavuz Nutku’yu
kaybetmenin ac›s›n› herkesle paylaflmak istedi¤imi
cümle âleme ilan etmek isterim.
Recep Avc›

Novikov asked me to send our deep condolences to the department of Yavuz. He wrote that Yavuz Nutku was very good, influential scientist.
Yes, Yavuz will always be remembered...
Oleg Mokhov

Sevgili Yavuz Nutku’nun aram›zdan ayr›l›fl haberi bizleri gerçekten flok etti. Eminim yine bir flaka yap›yor da olabilir!.. (Ah, keflke... Bu kez haber
kesine benziyor...) Ruhun bizimle olacak sevgili
Yavuz... Hoflça kal...
Mehmet Emin Özel
Zannediyorum Yavuz Hoca de¤iflik fizikçilerle
ömrünün sonuna kadar çal›flma yapmaya devam
etti. 5 sene önce bafllad›¤›m›z, ama belki 3/4’ünü
bitirdi¤imiz bir problem vard›. Yavuz Hoca bu haliyle yay›n için göndermek istiyordu. En son bu sene telefonda konufltuk, ben problemi bitirece¤imi
söyledim ama bakma f›rsat›m olmad›. Bitirip, Yavuz hocan›n an›s›na, yay›mlamak istiyorum.
Bayram Tekin
Yavuz Nutku Bilkent’te mühendislik okurken
hocam olmufltu. Çok canl› ders anlat›rd›.
O zamanlar ben matematikle ilgili üniversite
genelinde aktiviteler düzenliyordum.
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Siz matematik ve fizikçilerin hepinizin bafl› sa¤
olsun. Ben sadece senin haz›rlanmas›na önayak oldu¤un kitaptan tan›m›flt›m Yavuz Nutku’yu ve bu
kadar erken olaca¤›n› hiç ummuyordum bu sonun.
Ne diyeyim bilmiyorum.
Sizin üstünüze daha çok ifl kald› onun gidifliyle
belki de. Onun yetifltiremedi¤i ifller, yar›m b›rakt›¤› ifller. Kim tamamlayacak bakal›m bu iflleri... Tamamlan›r m› acaba birinin yar›m b›rakt›¤› bir bilimsel ifl, yoksa yar›m kalm›fl bir roman gibi midir
kimsenin yazar› gibi tamamlayamayaca¤›?..
Dedim ya ne diyece¤imi bilmiyorum.
Mehmet Zaman Saçl›o¤lu
Sevgili Yavuz,
‹lkin Gebze’de, sonra Kandilli’de senin çal›flma
arkadafl›n olma ayr›cal›¤›n› yaflam›fl kaç kifli, odan›n
da, akl›n›n da kap›lar›n›n hep ard›na kadar aç›k oluflunu, MAM’da millet otobüslere koflmadan önceki
son saat düzenledi¤in teklifsiz seminerleri, adeta her
yarat›¤a ayn› merak ve tahammülle kar›fl›k yaklafl›m›ndaki alçakgönüllü¤ü, zaman›n içiflleri bakan›n›n
nefret ve ›rkç›l›k taflan beyanat›n›n karfl›s›na “Ben
bir Ermeni dölüyüm!” diye dikilmeni unutabilir?
Bir öküzün aln›n› süsleyen sonsuzluk iflaretini
Kandilli’ye tafl›mak istediydik ama olmad›yd›. O
kabartma bildi¤im kadar› ile Amasra müzesinin
bahçesinde otlar›n aras›nda duruyor hâlâ. Galiba
oraya daha çok yak›fl›yor.
Ayfle Erzan

Yavuz Nutku, Tümay Tümer ve Avadis Hac›nl›yan

Çok de¤erli abimizi yüre¤imizde yaflatmak dile¤iyle hepimizin bafl› sa¤ olsun. Kalanlar›n gidenlerden ders almas› dile¤iyle.
Ercan Y›lmaz
Yavuz bizim öksüz çocuklar gibi boynu bükük
durmam›z› iyi ki görmüyor.
Don Giovanni ona en çok yak›flan opera. Hatta ilk ve son makalemi de çal›fl›rken bir sonuçtan
çok heyecanland› birden aya¤a kalkt› ba¤›ra ba¤›ra Don Giovanni diyerek port manto ile dans etmeye bafllad›. Çok etkilenmifltim. fiimdi dün gibi
gözümün önünde.
Aysel Karafistan
Sevgili kardeflim, bafl›m›z sa¤ olsun, bir dostu
kaybettik. Özellikle senin kitab›ndan sonra, pek
çok insan onu daha çok tan›d› ve sevdi.
Bekir Karao¤lu
‹nsanlar›n ikiyüzlülü¤ünden o kadar nefret etmiflti ki, sana daha evvel söyledi¤im gibi “çocuk gibi küstü insanlara, son günlerinde”, kaderini ve yaflam›n› kendi kontrolüne ald›. Sa¤l›¤›nda sahte gülücüklerle gelip geçenlerin, öldükten sonra sahtecilikle, ikiyüzlülükle “vah vah yaz›k oldu” tav›rlar›n› protesto ederek (o ölmeden öldü, yaflamadan
yaflad›) son günlerini. Ifl›klar içinde yats›n tan›madan sevdi¤im bilge, Yavuz Nutku.
Deniz Tipi

Amasra Müzesi’nin bahçesinde, aln›nda sonsuzluk iflareti
tafl›yan öküz kabartmas›.
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