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Aram›zdan Ayr›lanlar

Ömer Köse
1947-2005
Mart 2005 günü Mu¤la Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Ömer Köse genç say›labilecek bir yaﬂta bizleri terketmiﬂtir. Diferansiyel geometride yirmi kadar yay›n›
bulunan Ömer Köse ayn› zamanda, yaz›lanlardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, ö¤rencileri taraf›ndan
çok sevilen bir ö¤retim üyesiydi. Matematik Dünyas› sevenlerine ve ailesine sab›r diler.
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Bedia Akyar Moller’den
Hiç konduramad›m. Herkesin baﬂ›na gelece¤ini bilmeme ra¤men, can›m hocam›n baﬂ›na bu kadar erken gelebilece¤ini bir türlü düﬂünemedim.
Ömer Köse’yle tan›ﬂmam akademik kariyere
karar vermemle oldu. Bende b›rakt›¤› ilk izlenim
ters ve ürkütücü oldu¤uydu. Laf›n› esirgemez, söyleyece¤ini uzun yoldan de¤il do¤rudan söylerdi. Mitoloji ve politika sohbetlerimizin tad› hâlâ dama¤›mdad›r. Onu kendime hep yak›n hissettim. Hararetli
tart›ﬂmalar›m›z birbimizi daha iyi tan›mam›za yard›mc› oldu. Bana azimli, çal›ﬂkan ve pozitif olmay›
ö¤retti. Zor anlar›mda hep destek oldu. Zamanla
aram›zda baba k›z yak›nl›¤› oluﬂtu. Abide Teyze’yi,
Sara'y›, Defne'yi kendi ailem gibi sever oldum.
Yurtd›ﬂ›na doktora yapmak için gitmek istedigimde bana destek oldu ve moral verdi. Döndü¤ümde çok k›sa bir dönem bile olsa beraber çal›ﬂabildik.
Farkl› bir insand›. Çok dalg›nd›. Odas›na girildi¤ini on dakika sonra farkederdi, çay›n›, kahvesini
çatalla kar›ﬂt›rd›¤› olurdu.. ‹lk zamanlar garip bulsam da sonra benimsedim. Bazen odas›na girip yar›m saat bir makaleye bakt›¤›m, sonra da sanki bir
matematik tart›ﬂmas›n›n ortas›nda kalm›ﬂ›z gibi devam etti¤imiz çok olmuﬂtur.
Lie grup ve cebirlerini onun sayesinde ö¤rendim. Yüksek lisans›mda küre üzerinde hareketi çal›ﬂ›rken bana Lie grup yap›s›n› ö¤renmem için ›srar
etmiﬂti. Doktoram› farkl› bir konuda yapmama
ra¤men Lie grup kavram› hep karﬂ›ma ç›kt›. Yeni
ö¤rendi¤im konular› kendisine anlatmam› ister ve
kafamda ampul yakan isabetli sorular sorard›.
Kendisinden çok ﬂey ö¤rendim.
Ömer Köse'yi tan›maktan, onunla çal›ﬂmaktan
çok mutluluk duydum.
Her ﬂey için çok sa¤ol can›m hocam. Hep akl›mda ve kalbimde olacaks›n.

Özgeçmiﬂ
1947’de Fethiye’nin Bozyer köyünde do¤an
Ömer Köse, ilkö¤renimini köyündeki ilkokulda
tamamlar. 1959’da Isparta
Gönen ‹lkö¤retmen Okulu’nu kazanarak beﬂinci s›n›f›n
sonuna kadar bu ö¤retmen
okulunda okur. Beﬂinci s›n›f›n sonunda, Ankara Yüksek Ö¤retmen Okulu Haz›rl›k s›n›f›na seçilir. 1965’te
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne girer ve 1969’da
mezun olur. Ayn› y›l Artvin Lisesi’ne atan›r. ‹ki
ö¤retim y›l› çal›ﬂt›ktan sonra 1971’de Atatürk
Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’ne
asistan olarak girer. Doktora çal›ﬂmas›n› Ankara
Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. Hilmi Hac›saliho¤lu’nun yan›nda yapar ve 1975’te geometri dal›nda “Çizgiler Uzay›nda Yörünge Yüzeyleri” adl›
teziyle doktoras›n› tamamlar. 1979’da Columbia
Üniversitesi Makine Mühendisli¤i profesörlerinden F. Freudenstein’in yan›nda araﬂt›rma yapmak
üzere 19 ay kadar kalarak hareket geometrisiyle
ilgili konularda çal›ﬂ›r. 1982’de “Sabit Geniﬂlikli
E¤riler ve Yüzeylerin Baz› Özellikleri” adl› teziyle
geometri dal›nda doçent olur. 1985’te D.E.Ü. Buca E¤itim Fakültesi Matematik Anabilim dal›na
atan›r. Merkezi Yabanc› Dil S›nav›na Kas›m 1987
döneminde girer ve bu s›navda baﬂar›l› olur.
1989’da ayn› kurumda profesör olur. 1991’de yeni aç›lan D.E.Ü. Matematik Bölümü’ne geçer. 20
Ekim 2003’te Mu¤la Üniversitesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim dal›nda görev al›r ve
vefat›na kadar bu kurumda çal›ﬂ›r.
Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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SEN‹ UNUTMAYACA⁄IZ
Celal Cem Sar›o¤lu / Dokuz Eylül Üniversitesi
Matematik onun için her ﬂeydi, nerdeyse eﬂine
ve k›zlar›na verdi¤i kadar de¤er verdi matemati¤e.
2003 yaz›nda Mu¤la Üniversitesi Matematik
Bölümü’ne geçece¤ini söyledi¤inde bizleri biraz üzmüﬂtü, ama olsun, gene de aradaki mesafeye karﬂ›n doktora çal›ﬂmalar›m›zda bize destek olmaya
devam edecekti. Nitekim 2004’te Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen II. Geometri Sempozyumu’na iki bildiriyle kat›ld›. Bildirilerden biri kendine aitti. Di¤erini hep birlikte haz›rlam›ﬂt›k. Biraz
rahats›zlanmas›na karﬂ›n, uzun zamand›r sempozyumlara kat›lmad›¤›n›, dolay›s›yla ortak haz›rlad›¤›m›z sunumu kendisinin yapmak istedi¤ini belirterek her iki bildiriyi de sundu. Arkadaﬂlar›na ve
meslektaﬂlar›na çal›ﬂmalar›n› sunmuﬂ olman›n verdi¤i mutluluk rahats›zl›¤›n› unutturmuﬂ olmal›yd›
ki sunum sonras› gözlerinin içi gülüyordu.
Ölümünden yaklaﬂ›k 15 gün önce
bölümümüze gelmiﬂti. ‹lk doktora ö¤rencisi ‹lhan Bey’in odas›nda biraz oturduk. Yüzü biraz solgun görünüyordu.
Elinde 8-10 sayfal›k kendi el yaz›s›yla
yazd›¤› bir tomar kâ¤›t vard›, bas›ma
kabul edilen makaleleriyle ilgili yap›lmas› gereken birkaç düzeltme ve eklenmesi
gereken notlard› bunlar. O gün orda biraz konuﬂtuk sohbet edip vedalaﬂt›k. Ertesi hafta ö¤rencilerin kay›tlar›n›n yenilenmesinde görevim oldu¤u için o hafta
düzeltmelerle pek ilgilenemedim. Sonraki pazartesi
tam bütün iﬂleri tamamlad›m ﬂu düzeltmeleri yapay›m da haftaya pazartesi de Mu¤la’ya gidip kendisine teslim edeyim derken, yo¤un bak›mda oldu¤unun haberi geldi. Ne oldu¤umuzu bilemedik, hemen hastaneye koﬂtuk, iyileﬂmesi için dualar ettik.
Ama 5 Mart gecesi üzücü haberi ö¤rendik. Var
m›yd› böyle bizleri b›rak›p gitmek…
Ah be hocam çal›ﬂmak için planlad›¤›m›z gün
cenazene kat›lmak da varm›ﬂ kaderimizde. Ama
sen merak etme hiçbir çal›ﬂman yar›m kalmayacak! Sizi hep masan›z›n baﬂ›nda, çal›ﬂmalar›n›za
dalm›ﬂ bir ﬂekilde ve sonunda problemi çözmüﬂ olman›n vermiﬂ oldu¤u hazla, neﬂeyle güldü¤ünüz
dakikalar›n›zla hat›rlayaca¤›m.
Topra¤›n nurla dolsun, ruhun ﬂad olsun Ömer
hocam!

rof. Dr. Ömer Köse’yi 2000 y›l›n›n bahar aylar›nda diferansiyel geometri dersinde tan›d›m. Derslerine genellikle anlataca¤› konunun
hikâyesini anlatarak baﬂlar, dersin ilerleyen saatlerinde ö¤rencilerin s›k›ld›¤›n› hissetti¤i veya konuyla
ilgisi olmayan bir soru geldi¤i an birkaç saniye durur ve ortama uygun bir f›kra veya hikâye anlat›r ve
sonunda hep anlataca¤› konuya ba¤lard›. Ö¤rencileri ve arkadaﬂlar› taraf›ndan esprili kiﬂili¤i, k›vrak zekâs› ve çal›ﬂma alan›na hakimiyetiyle tan›n›rd›.
2001’de, yüksek lisans aﬂamas›nda kendisiyle
çal›ﬂmaya baﬂlad›m ve 2002-2003 e¤itim y›l›nda
da asistanl›¤›n› yapt›m. Bu y›llarda kendisini ve ailesini yak›ndan tan›ma f›rsat›m oldu. ‹yiliksever,
hoﬂsohbet bir insand›. Matematik aﬂk›yla dolu bir
bilim adam›yd›, öyle ki, kafas›na bir matematik
problemi tak›ld›¤›nda, kendini probleme verir ve o
an odas›na girenin fark›na bile varmazd›. Problemi çözdü¤ü an, koltu¤unda arkas›na yaslan›r, sonra problemi çözmüﬂ
olman›n verdi¤i neﬂeyle problemin çözümünü anlat›rd›.
Odas›nda birlikte çal›ﬂt›¤›m›z ve üzerinde çal›ﬂt›¤› makalenin grafiklerini çizdi¤imiz bir gün, kendi el yaz›s›yla yazd›¤›
ve üzerinde denklemler olan birkaç sayfa
uzat›p, “Regle yüzeylerle ilgili çal›ﬂmalar›mda hep dual say›lar› ve dual birim vektörleri kulland›m ama dual birim kürenin
nas›l bir ﬂey oldu¤unu da hep merak etmiﬂimdir. Bana dual birim kürenin çizgiler uzay›ndaki karﬂ›l›¤›n›
çizebilir misiniz?” diye sormuﬂtu. Çizimleri tamamlad›¤›m›zda dual birim kürenin çizgiler uzay›nda
düzlemler, tek kanatl› hiperboloitler ve Möbius ﬂeritlerinden oluﬂtu¤unu söyledi¤imizde, t›pk› bir çocuk gibi sevindi¤ini ve ç›kt›lar›n› al›p keyifle arkadaﬂlar›na bir hafta boyunca gösterdi¤ini asla unutamam.
‹zmir’deki evlerinde yedi¤imiz bir akﬂam yeme¤i s›ras›nda ö¤rencilik y›llar›n› ve o y›llarda yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› anlatm›ﬂt›. O gece eﬂi Abide Han›m, Ömer Hoca’n›n 1979’da araﬂt›rma yapmak
için gitti¤i California Üniversitesi’nde çal›ﬂmaya
çok dald›¤› için mektup yazmay› unuttu¤unu, kendisine ancak konsolosluk kanal›yla ulaﬂ›labildi¤ini
anlatm›ﬂt›...
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B‹R‹C‹K BABAMA
Yük. Mimar Sara Köse Y›ld›r›m
beyaz odadan her ç›k›ﬂ›mda, art›k yap›lacak bir ﬂey olmad›¤›n› söyleyen doktorun
biz buradan seninle ﬂakalaﬂarak ç›kt›¤›m›zda ne kadar ﬂaﬂ›raca¤›n› düﬂünüyordum. Böyle
demesi çok do¤ald›, çünkü seni tan›m›yordu. Fethiye’nin Gökben köyünde baﬂlayan sade hayat›n›
nas›l bir azim, inat ve çal›ﬂkanl›kla de¤iﬂtirdi¤ini,
ç›plak ayakl› bir köy çocu¤uyken kendine tan›nan
en ufak f›rsatlar› de¤erlendirerek genç yaﬂ›nda
dünyan›n en iyi matematikçilerinden biriyle çal›ﬂmak u¤runa yol, iz, dil bilmeden yollara düﬂüﬂünü,
ve daha sonraki y›llarda bu inat ve azimle ne kadar
büyük çal›ﬂmalara imza att›¤›n› bilmiyordu. Ama
ben biliyordum, sen çabuk pes etmezdin…
Ne yaz›k ki doktor hakl› ç›kt›... Hayat›nda her
iﬂini zaman›nda yapan benim biricik kahraman›m,
sevgili babam ölüme zamans›z gitti. Erken ama
kendi deyimiyle “a¤açlar gibi ayakta”…
Ben, kardeﬂim, ö¤rencilerin, asistanlar›n, a¤açlar›n, güllerin, heykellerin, kitaplar›n, yusufçuk kuﬂlar›n, “sabit geniﬂlikli e¤rilerin”, “dual birim küren ve
içindeki kobra” hepimiz yetim kald›k…
ﬁimdi bize kalan ac› ve koyu bir yaln›zl›k… Beni üzenin ne oldu¤unu bile
kestiremiyorum. Babam› m› kaybetmek
yoksa en iyi dostumu mu? Yoksa hayata
dayanamad›¤›m zamanlar s›¤›naca¤›m
kuca¤›n art›k baﬂka bir boyutta olmas› m›? Belki de
art›k bana elma kabuklar›ndan Möbius ﬂeridi yapamayacak olman...
Ciddiyetle ﬂakay›, zekâyla çal›ﬂkanl›¤›, kendi
de¤erini bilmekle mütevaz›l›¤› bu kadar güzel dengeleyebilen bir insan›n k›z› olmaktan gurur duyuyorum. Salonumun her taraf›nda formüllerle dolu
saman kâ¤›tlar›n›n ortas›nda kahvalt› ederken karﬂ›mda oturan babam›n önceki gece biz m›ﬂ›l m›ﬂ›l
uyurken kendini halsiz b›rakan hastal›¤›na ra¤men
yirmi saat çal›ﬂarak yedi yüz y›ld›r çözülemeyen bir
problemi bu masada çözüﬂünü ve sonra da hiçbirﬂey olmam›ﬂ gibi davranmas›n› düﬂününce içimden
matematik dünyas› ad›na önünde sayg›yla e¤ilmek
gelmiﬂti. Ne büyük çal›ﬂmalar yapt›¤›n› onun a¤z›ndan duyman›z çok zordu.

Yeni bir çal›ﬂmas›n› tamamlad›¤›n› ve bunun
de¤erini ancak onu çok iyi tan›yanlar derin bak›ﬂlar›n›n içinde hafifçe yanan ›ﬂ›lt›dan anlayabilirdi.
Onun gözünde, yaﬂam ve do¤a, matematik için
s›n›rs›z bir kaynakt›. Geliﬂmiﬂ alg›lama ve gözlem
gücü ve sigara tiryakili¤i sayesinde, evimizde bulunan sabit geniﬂlikli bir e¤ri oldu¤unu o güne kadar
kimsenin bilmedi¤i en gözde kül tablas›n› doktoras›nda kullanm›ﬂ, ve o kül tablas› y›ldan y›la ailemizin sabit geniﬂlikli e¤risi olarak her yere bizimle taﬂ›nm›ﬂt›. Daha sonra Möbius ﬂeridiyle ilgili çal›ﬂmalar yaparken de, yedi¤i her elman›n kabu¤uyla Möbius ﬂeridinden iki bilezik yapar, kardeﬂimin ve benim kollar›m›za takard›. Hastal›k yakas›na yap›ﬂ›p
kolumuzda Möbius ﬂeridinden bileziklerle gezdi¤imiz mutlu günlerimiz geride kald›¤›nda ise matematik onun için yaﬂam kayna¤› olmuﬂtu. “Dual Birim Kürenin” içinden f›rlay›p gelen kobra en umutsuz zamanlar›nda babama hayat enerjisi vermiﬂti.
Bana do¤ru bildi¤im yolda sonuna
kadar kendi fikrimi savunmay›, ç›karlardan uzak onurlu bir yaﬂam›, ak›ll›, cesur, adaletli ve demokratik olmay›, sevgimi göstermeyi ö¤rettin. Hayatla nas›l
baﬂ edilece¤ini senden ö¤rendim. Ölümle baﬂ etmeyi ö¤retmeden neden bu kadar erken ç›kt›n bu yolculu¤a? Ne zaman ihtiyac›m olsa insanc›l, adaletli, ﬂakac› ve mütevaz› karakterinle ›ﬂ›¤›m oldun. ﬁimdi hayat›m›n
en zor s›nav›nda ›ﬂ›ks›z kald›m babac›¤›m…
Ve birdenbire çöktü gökyüzü
Karanl›¤a gömüldü bütün umutlar
Bulutlar a¤lad› gümbür gümbür
Ya¤murlar tepindi çat›larda
Rüzgar yerden yere att› kendini
Y›rt›ld› yüre¤im, kanad› içim…
Bir ateﬂ düﬂtü gö¤süme
Alev alev
Yand› gözlerim, yand› ellerim
Ve u¤ursuz bir mart akﬂam›
Öylece kalakald›m
Sessiz, sensiz ve çaresiz…

O
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12 y›l süren arkadaﬂl›k sürecinde yazmakla bitmeyecek kadar çok güzel an›lar yaﬂad›k onunla.
Birini anlataca¤›m onu ﬂimdiden özleyerek.
Patron odas›na geldi¤inde telefonla beni arar
ve kahve içmeye odas›na ça¤›r›rd›. O gün yine kahve içmeye ça¤›rd›. Yar›m saat sonra odas›na gitti¤imde yine kendinden geçmiﬂ ve kafas›nda kurdu¤u probleme dalm›ﬂt›. O durumda ne geleni görür
ne de konuﬂulanlar› duyard›. Bunu bildi¤im için,
ben odas›nda kahvemi yapt›m, oturup içtim ve
odama döndüm. Aradan yaklaﬂ›k yar›m saat geçmiﬂti ki, çalan telefonumun hatt›nda Patron’un sesi: “Daha ne zaman geliyorsun kahve içmeye!” diyordu. Belli ki Ömer Hocam›z kafas›ndaki soruyu
yeni çözümlemiﬂ neﬂesi yerine gelmiﬂti.
Ruhun ﬂad olsun... Hey gidi Patron hey!

HEY G‹D‹ PATRON...
Ahmet Özçelik / Dokuz Eylül Üniversitesi
1993’te Buca E¤itim Fakültesi’ne geldi¤im y›l
tan›ﬂt›m Ömer Köse’yle. K›sa sürede geliﬂen arkadaﬂl›k iliﬂkilerimiz ailece görüﬂmelere dönüﬂtü. Nice güzel günler geçirdik, E¤itim Fakültesi’ndeki di¤er arkadaﬂlar, onlar›n aileleri ve Ömer Köse’yle
ailesi birlikte.
Arkadaﬂlar aras›nda “Patron” diyorduk ona.
Hani o bilinen anlamda de¤ildi onun patronlu¤u.
Matematikçiden patron olur mu bilmiyorum ama
yine de patrondu o, belki matematiksel birikimi,
sevgi dolulu¤u, insan sevgisi birikimiydi onu patron yapan. Özünde hiç itiraf etmemesine ra¤men o
da hoﬂlan›yordu “Patron” denmesinden.

‹lhan Karak›l›ç’tan
Bilim adamlar›n›n dalg›nl›klar›n› anlatan hikâyeler
çoktur. Bunun bir örne¤iydi Ömer Hoca. Akl›na
tak›lan bir problemi çözene kadar sanki hayata
mola verirdi. Ömer Hoca’n›n gece uykusunda kalk›p yakalad›¤› bir ipucunu not etti¤i, çal›ﬂ›rken yemek yemeyi unuttu¤u, saati unutup gece saatlerinde binada kilitli kald›¤›, otobüslerde akl›na tak›l›
kalan problemle u¤raﬂ›rken nice son duraklara gidip ﬂoför taraf›ndan “amca inmeyecek misin?” denildi¤i, ders anlat›rken süreyi unutup dersi blok yap›p bir yar›m saat de fazladan ö¤rencileri s›n›fta
tuttu¤u (ki ö¤renciler de dersin keyfinden ve Ömer
Hoca’n›n kendini derse kapt›rmas›ndan zaman› hat›rlatmazlard›) bilimsel dalg›nl›klar› hep birer hoﬂ
an› olarak kald›. Her an azimle yaz›lm›ﬂ bir hayat
gördük biz Ömer Hoca’da. Kalplerde yaﬂayacak…

Gonca Onargan’dan
De¤erli arkadaﬂ›m, hemﬂerim Say›n Prof. Dr.
Ömer Köse’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. O iyi bir insan, de¤erli bir bilim adam› ve
amans›z bir eleﬂtirmendi. Aram›zdan çok erken
ayr›ld›. Tüm matematikseverlere ve kederli ailesine sab›r ve baﬂsa¤l›¤› dilerim.
Seni daima sevgiyle hat›rlayaca¤›m. Allah
rahmet etsin! Rahat uyu !
ﬁennur Somal›’dan
Bizlere pek çok yönden eme¤i geçen ve birlikte
yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z s›ras›nda geceyar›lar›
uyan›p da “akl›ma baﬂka bir çözüm geldi” diyerek telefon eden de¤erli hocam Prof. Dr. Ömer
Köse'nin sesini hep özleyece¤im. Kendisini sevgi
ve sayg›yla an›yorum.
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