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Cahit Hoca
an›yanlar için o yaln›zca “Cahit Hoca”yd›.
Hoca nitelemesine pek az insan onun kazand›rd›¤› sayg›nl›¤› kazand›rm›ﬂt›r.
Hocal›¤› matematikle s›n›rl› de¤ildi; sanatla, yaﬂamla ve ölümle ilgili fikirlerini de söyler, en önemlisi herkese dinletirdi. 1993’te bir dersime davet etmiﬂtim. 18-20 yaﬂlar›ndaki ö¤rencilerimin onu iki saat
boyunca en ufak bir s›k›lma belirtisi göstermeden
hayranl›kla dinlediklerini unutam›yorum. Ö¤retmenlik (ya da ö¤rencilik)
yapan herkes bunu sa¤laman›n ne kadar zor oldu¤unu takdir eder san›r›m.
Konusunda dünyan›n sayg›n bilim adamlar›ndan biriydi. 1989’da
Kanada’da bulundu¤um üniversiteye
konferans vermeye gelen büyük matematikçi Hollandal› J. J. Seidel Türk
oldu¤umu bildi¤inden, konuﬂmas›n›n
ortas›nda bana dönerek heyecanla,
“‹ﬂte bunlar Arf de¤iﬂmezleridir” demiﬂti. Bu konuda yazd›¤› iki makaleyi
de imzalay›p Cahit Hoca’ya iletmem
için bana vermiﬂti.
Cahit Arf, 11 Ekim 1910’da Selanik’te do¤du. (Hoca’n›n, annesinin
Atatürk’ün annesiyle tan›ﬂt›¤›n› anlatt›¤›n› an›ms›yorum.) Balkan Savaﬂ› s›ras›nda ailesi ‹stanbul’a göçer.
1919’da Ankara’ya geçen aile, buradan yine k›sa bir zaman için ‹stanbul’a döndükten
sonra ‹zmir’e yerleﬂir. Cahit Arf’›n matemati¤e ilgisi o y›llarda baﬂlam›ﬂt›r, daha ilkokuldayken Pisagor teoreminin geometrik ispat›n› anlam›ﬂt›r. ‹spatta çizilen ﬂekil bir eﬂe¤in kulaklar›na benzetildi¤i
için, eskiler bu teoreme “Eﬂek Teoremi” de derler.
Hoca an›lar›n› anlat›rken ayn› ad› kullan›rd›.
O y›llarda Türk Liras› Frans›z Frank’› karﬂ›s›n-

da de¤erli oldu¤undan Cahit Arf’›n babas› onu lise
e¤itimi için Fransa’ya gönderir. Y›l 1926. ‹ki y›l
sonra mali nedenlerle Türkiye’ye döner. Kazand›¤›
bir bursla bu sefer yüksek ö¤retim için Fransa’ya
tekrar gider ve Ecole Normale Supérieure’ü iki y›lda bitirir. Fransa’da kalabilecekken Türkiye’ye döner ve Galatasaray Lisesi’nde, yabanc› bir ö¤retmen
600 lira ayl›k al›rken, 60 lira ayl›kla ö¤retmenli¤e
baﬂlar. Bu idealizm karﬂ›l›ks›z kalmaz ve ‹stanbul Üniversitesi’nden
asistanl›k teklifi al›r ve kabul eder.
Ard›ndan, 1937’de, doktoras›n›
yapmak üzere Almanya’ya Göttingen Üniversitesi’ne gider. Tez hocas› Hasse’dir. 1938’de, ﬂimdi matematikte Hasse-Arf Teoremi olarak
bilinen ünlü sonucu da içeren doktora çal›ﬂmas›n› bitirir. Hasse’nin
›srar›yla çal›ﬂmalar›na devam etmek için bir y›l daha Almanya’da
kal›r ve bu s›rada yine matemati¤e
çok önemli bir katk›s› olarak Arf
De¤iﬂmezleri’ni bulur.
Cahit Hoca ‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n baﬂlamas›yla ‹stanbul
Üniversitesi’ne döner. 1943’te profesör, 1955’te de ordinaryüs olur.
1962’ye kadar ‹stanbul Üniversitesi’nde çal›ﬂ›r. Bu arada Maryland
Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak bulunur
ve Mainz Akademisi’ne üye seçilir. 1963’te k›sa
bir süre Robert Koleji’nde ders verdikten sonra
1966’da ABD’ye gider, Princeton ve Kaliforniya
üniversitelerinde çal›ﬂ›r. 1967’de Türkiye’ye dönerek Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde görev al›r.
TÜB‹TAK’›n kurulmas›nda çok etkin rol oynar.
Gebze’deki Marmara Araﬂt›rma Merkezi’nin kuruluﬂunda da Cahit Hoca da vard›r. Bir sohbet s›-
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ras›nda Gebze’de temel at›l›rken cebinden ç›kard›¤› madeni bir 2,5 liray› temele att›¤›n› gülerek anlatm›ﬂt›.

önce bir soru soray›m size. Harp Okulu’ndan ö¤rencilere ne ö¤retilmesi gerekti¤ini biliyor musunuz?
− Elbette biliyoruz, diyerek yan›t verdi Baﬂkan.
Cahit Hoca son derece sakin, gülümseyerek
devam etti.
− Bak›n Paﬂam, sorun buradan kaynaklan›yor.
Biz ö¤renciye ne ö¤retece¤imizi tam olarak bilmiyoruz. Daha do¤rusu emin de¤iliz. E¤er ö¤retece¤imiz her ﬂeyden emin olsayd›k, o zaman oras› üniversite olmazd›. Üniversite, tart›ﬂarak gerçeklerin
arand›¤› bir kurumdur. Tart›ﬂma olan yerde de sorun ç›kmas› do¤ald›r paﬂam.” (Cahit Arf An›s›na,
Bilim ve Teknik, 363. say›n›n eki)

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi’nde çal›ﬂ›rken
dünyadan kopuk bir bilim adam› olmad›¤›n› defalarca kan›tlar Cahit Hoca. 1976’da, zaman›n hüCahit Arf 1980’de emekli oldu ve ‹stanbul’a
kümeti rektörlü¤e Hasan Tan’› atar. Tüm ODyerleﬂti. Yaﬂam› ödüllerle doludur. 1948’de ‹nönü
TÜ’nün itiraz etti¤i bu atamaya karﬂ› kurulan dört
Ödülü’nü kazand›, de¤iﬂik üniversiteler fahri dokkiﬂilik “icra komitesi”nde Hoca da yer al›r ve çatoralar verdiler ve Fransa’dan 1994’te
l›ﬂmalara aktif olarak kat›l›r. Prof. Dr. U¤ur ErCommandeur des Palmes Académiques ödülünü
soy’un anlatt›¤› ﬂu an› Cahit Arf’›n uzlaﬂmac›, faald›. Ödül bahsini trajikomik bir al›nt›yla bitirekat ilkelerinden taviz vermeyen bilim adam› kiﬂililim. Aﬂa¤›daki yaz› ‹ﬂ Mecmuas›’n›n 1 ﬁubat 1949
¤ini çok güzel ortaya koymaktad›r:
tarihli say›s›nda A.H. imzas›yla yay›mlanm›ﬂt›r:
Bir gün Genelkurmay Baﬂkan›’n›n bizi görmek
istedi¤i haberi geldi. ODTÜ sorununu bizden din‹NÖNÜ ARMA⁄ANI MÜNASEBET‹LE
lemek istiyordu.
Gazeteler Türkiye’ye mahsus bir ‘Nobel’ müGenelkurmay Baﬂkan›’n›n odas›na girdi¤imizkâfat›ndan bahsediyorlar. Faydal› bir hareket!
de biraz ﬂaﬂ›rd›k. Oda 3-4 y›ld›zl› generallerle doBu sene mükâfatlar verildi. Çok güzel!
luydu. Parti baﬂkanlar›na yapt›¤›m›z gibi, ODBiz bu hâdise karﬂ›s›nda bir noktaya parmak
TÜ’deki sorunu genel çizgileriyle özetledik ve harebast›k: Juri Yahya Kemal’in âruz bir ﬂiirini be¤enketimizin siyasi bir niteli¤e sahip olmad›¤›n› vurgumiﬂ. Demek ki yirmi beﬂ senelik edebî hayat›m›z›n
lad›k. Konuﬂmam bitti¤inde oda derin bir sessizlik›ymeti s›f›r. Zira Yahya Kemal yirmi beﬂ sene ev¤e bürünmüﬂtü. Bu sessizli¤i Genelkurmay Baﬂkavelki bir devrin k›ymetidir.
n›’n›n tok sesi bozdu:
Acaba 25 senenin edebî hayat›n›n k›ymeti ne− Hocam, benim anlayamad›¤›m bir husus var.
den s›f›r? Bunun cevab›n› edebiyat de¤il, ‘bilim’
Bizim de üniversitemiz var: Harp
mükâfat›n› kazanan etüdün ad›nOkulu. Orada hiçbir disiplinsizda okuyoruz:
lik yok, ç›t ç›km›yor. Sizde boyuProf. Bay C. Arf’›n “elâstik
na sorun ç›k›yor. Bunu anlamakbir düzlemde sabit gerilmeli serta zorluk çekiyorum.
best s›n›rlar› olan denge durumlaNe söyleyece¤imi ﬂaﬂ›rm›ﬂr›n›n belirtilmesi hakk›nda” isimt›m. Verilecek yan›t belliydi ama
li etüd!
bu yan›t Genelkurmay Baﬂkan›’n›
Böyle bir müellif [yazar] ismi
gücendirebilirdi. Bunu da kesinve böyle bir baﬂl›k taﬂ›yan ‘bilim’
likle istemiyorduk. Ne yapaca¤›mahsulünün ortaya at›ld›¤› memma karar verememenin s›k›nt›s›n›
leketin ‘edebiyat’ ve ‘ﬂiir’inden
yaﬂarken Cahit Hoca yard›m›ma
hay›r beklemek, gözü kör edilen
Hoca’nın yazısı inci gibiydi.
yetiﬂti.
insan›n görmesini istemek de¤il
Matematiksel
− U¤ur, Say›n Baﬂkan›n bu somidir?
simgelerde gotik Alman harfleri
rusuna ben yan›t vereyim. Paﬂam,
‹ﬂte böyle... Yahya Kemal’e
kullanırdı.

58

Matematik Dünyas›, 2003 Güz

veya ödül jurisine çatmak isteyen biri, bir bilim
adam›n›n çal›ﬂmas›n› o bilim adam›n›n soyad›na ve
çal›ﬂmas›n›n baﬂl›¤›na göre de¤erlendirip yarg›layabiliyordu o zamanlar. Ne kadar yol ald›¤›m›z›n
takdirini sizlere b›rak›yorum.
Cahit Hoca’y› 26 Aral›k 1997’de kaybettik.
Ama büyük bir bilim adam› olarak bize katt›klar›
yaﬂamaya devam ediyor.
Benim aç›mdan bu hikâyenin bir de ikinci perdesi var. Y›l 1993. Heykelt›raﬂ dostum Suat Özyönüm’e Marmara Araﬂt›rma Merkezi’ne Cahit Hoca’yla beraber gitti¤imi, kendisiyle uzun uzun sohbet etti¤imizi anlat›yorum. Suat Özyönüm, Arf’›n
bir büstünü yapma iste¤ini dile getiriyor. Hoca’ya
yapaca¤›m ziyaretlerden birinde onu da götürmeye
söz veriyorum.
Bazen cumartesi günleri Cahit Hoca’ya giderdim. Bir gün öncesinden Gebze’den dönerken arabada konuﬂup, kararlaﬂt›r›rd›k. Ertesi sabah evine
u¤ramadan önce telefon etti¤imde, telefonu eﬂi Halide Han›m açarsa genellikle,
− Cahit Bey, bugün çok yorgun gelmeyin. ﬁimdi telefonu ona verece¤im. Gel dese bile lütfen gelmeyin, derdi.
Sonra telefonu Hoca al›r,
− Haluk bekliyorum, derdi.
K›vranarak,
− ﬁey… Hocam bir iﬂim
ç›kt› da… dedi¤imde,
− Ne iﬂi yahu! Daha dün
konuﬂtuk, der, bir an duraklar
ve, tamam, tamam anlad›m,
sonra görüﬂürüz, diyerek telefonu kapat›rd›.
Bazen de, hiç telefon etmeden, Halide Han›m için elimde
bir buket çiçekle kap›y› çalard›m. Bu oldubittiyi olgunlukla
karﬂ›lar ve çay›m›z› demlerdi.
Ayd›nlar Dilekçesi’ni imzalad›¤› için geceyar›s› Hoca’y› karakola götürmek isteyen polisler
de Halide Han›m engeline çarpm›ﬂlar ve Cahit Hoca ancak ertesi gün karakola gitmiﬂti.
Sonuç olarak Cahit Hoca’yla Suat’› tan›ﬂt›ramad›m.

Cahit Arf Hatıra Parası

Ama heykelt›raﬂ dostum, Cahit Arf’›n hat›ra paras›n› yapt›. Darphane’nin 2001’de koleksiyonculara sundu¤u “Bin Y›l›n Türkleri” serisi kapsam›nda bas›lan para,
15.11.2001 tarihinden beri tedavüldedir.

O¤uz Atay’›n
Cahit Arf’a imzalad›¤› kitab› “Tutunamayanlar” [Sinan
Yay›nlar›,
1972]. Türk edebiyat›n›n erken yitirdi¤i bir yazard›r
O¤uz Atay. Onu
1977’de henüz 43 yaﬂ›ndayken kaybettik. Atay
1957’de ‹TÜ ‹nﬂaat Fakültesi’ni bitirdi. Yaz›n dünyas›yla iliﬂkisi o y›llarda baﬂlad›. 1958-59 y›llar›nda
“Pazar Postas›” dergisinde yaz›lar› ç›kt›. 1975’te örnek ald›¤› hocas› Mustafa
‹nan’› konu alan kitab› yay›mland›: “Bir Bilim Adam›n›n
Roman› Mustafa ‹nan”. Mustafa ‹nan, Cahit Hoca’n›n yak›n arkadaﬂ› ve takdir etti¤i bilim adamlar›ndan biriydi. Hoca’ya ‹nönü Ödülü’nü kazand›ran çal›ﬂma, Mustafa ‹nan’›n
bir köprünün neden y›k›ld›¤›n›
araﬂt›r›rken yapt›¤› maketten
hareketle buldu¤u matematik
çözümdür. Atay “Bir Bilim
Adam›n›n Roman›”n› yazarken Cahit Arf’la uzun söyleﬂiler yapm›ﬂ ve bunlara kitab›nda bol bol yer vermiﬂtir. Kimbilir belki de O¤uz Atay bu kitab› söyleﬂi yapmak için ilk gidiﬂinde götürmüﬂtür Hoca’ya.
O¤uz Atay, imzas› en zor bulunan yazarlardan biridir. Bu kitab› bana Cahit Arf vermedi;
Hoca’y› kaybettikten birkaç y›l
sonra bir sahafta buldum.
Cahit Arf’ın 1947’de Ankara Üniversitesi Fen
Oraya nas›l gitti hâlâ merak
Fakültesi Yayınları’ndan çıkan kitabı ve
ederim. ♦
imzası
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