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Aram›zdan Ayr›lanlar

Cemal Koç
(1943-2010)
Pek ço¤umuzun hocas›, dostu, güzel insan Cemal Koç’u bu ça¤da genç denilebilecek bir yaflta kaybettik. Çok zor koflullarda yetiflmifl, daha do¤rusu kendini yetifltirebilmifl bir matematikçiydi. 12 Eylül’de
üniversiteden uzaklaflt›r›lma onuruna eriflmifl, ancak bu yüzden hem kendisi hem de ailesi çok zor günler yaflam›flt›r. Elinizde tuttu¤unuz derginin fikir babas›yd›. Çevresindekilere güven afl›lamasayd› ve derginin ç›kmas› konusunda ›srarc› olmasayd› muhtemelen bu dergi flu an elinizde olmayacakt›. Antalya
Cebir Günleri’nin de önde gelenlerindendi. Ülkemize matematik ad›na büyük hizmetleri olmufl, kendisini tan›yan ya da tan›mayan, hepimize büyük emekleri geçmifl Cemal Hocam›z›n önünde sayg›yla
e¤iliyoruz. Hakk›n› helal et Cemal Hoca!
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Cemal Koç’un K›sa Yaflamöyküsü
1943’te Bulgaristan’›n K›rcali sanca¤›nda do¤du. Türkiye’ye göç eden dört çocuklu aile Samsun’a
yerlefltirildi. Okula erken gidebilmesi için baba o¤lunun yafl›n› nüfus kâ¤›d›nda 2 y›l büyüttü. ‹lkokulu
Samsun’da bitirdi. Aile bir süre sonra ‹zmir’e tafl›nd›. Baba inflaat iflçili¤i yaparak ailesini geçindiriyordu. Koç 1953’te Tokat ‹lkö¤retmen Okulu’na yat›l›
ö¤renci olarak kabul edildi. 1959’da okul üçüncüsü
olarak mezun olup Ankara Yüksek Ö¤retmen Okulu’na girdi ve bu okulun ö¤rencisi olarak 1963’te
Ankara Üniversitesi’nin Matematik-Astronomi Bölümü ’nden mezun oldu. Kastamonu Lisesi’ne matematik ö¤retmeni olarak atand›ktan çok k›sa bir süre
sonra, Gündüz ‹keda’n›n da bulundu¤u Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’ne asistan olarak girdi
(1963). 1968’de Muzaffer Kula yönetiminde geometride doktoras›n› ald› ama daha sonra cebire yöneldi. 1969’da Cahit Arf ve Gündüz ‹keda’yla birlikte ODTÜ’ye ö¤retim görevlisi olarak geçti. 1971’de
TÜB‹TAK bursuyla Londra Üniversitesi’ne araflt›rma yapmaya gitti. Nisan 1972’den 1973’e kadar askerlik görevini yapt› ve hemen ard›ndan ODTÜ’deki görevine döndü. ODTÜ’de 1977’de doçent oldu.
ODTÜ ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik
Yaz Okulu projesini bafllatt›. 12 Eylül darbesinden
sonra bir ihbar sonucu 1402’lik olup (1 Mart 1983)
üniversiteden at›ld›. Daha sonra ODTÜ’ye geri dönen Koç, profesörlük haklar›n› 1990’da ald›.
1991’de yay›n hayat›na at›lan Matematik Dünyas›
dergisinin fikir babas›yd› ve ilk yaz›iflleri müdürlü¤ünü yapt›. 1994’te resmen profesör unvan›n› kazand›. 1999’dan beri düzenli olarak her y›l yap›lan
Antalya Cebir Günleri’nin düzenleyicilerindendi.
1999’da ODTÜ’den emekli olup Do¤ufl Üniversitesi’nde Matematik Bölümü’nü kurdu. fiimdi gelenekselleflen Do¤ufl Üniversitesi liseleraras› matematik
yar›flmalar›n› yaratt›. 1 fiubat 2010’da sa¤l›k nedenleriyle emekliye ayr›ld›. Matematik Vakf›’n›n on kurucusundan biriydi. Koç, arkas›nda eflini, üç k›z›n›
ve üç torununu b›rakt›.
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Kendi De¤erlerimizi Bilirsek,
Evrensel De¤erleri de Biliriz!
Timur Karaçay / tkaracay@baskent.edu.tr
Cemal Koç 1941’de Bulgaristan’›n K›rcali sanca¤›nda do¤du. Bilinen büyük göç s›ras›nda Cemal’in ailesi Türkiye’ye göç etti ve Samsun’a yerlefltirildi. Geçim zorluklar› nedeniyle, dört çocuklu
göçmen aile bir süre sonra ‹zmir’e tafl›nd›. Babas›
hiçbir sosyal güvenceye ba¤l› olmaks›z›n inflaat iflçili¤i yaparak ailesini geçindiriyordu.
Cemal ilkokulu Samsun’da bitirdi ve 1953’te
Tokat ‹lkö¤retmen Okulu’na girdi. O zaman ‹lkö¤retmen Okullar›, Köy Enstitüleri’nin yerini alm›fl, ilkokul ö¤retmeni yetifltiren alt› y›l süreli iyi okullard›. S›navla ö¤renci
al›rd›. Cemal, Tokat ‹lkö¤retmen okulunda yat›l› ö¤renci olarak okudu,
1959’da okul üçüncüsü
olarak mezun oldu.
O dönemde, ilkö¤retmen okullar›n›n birinci, ikinci ve üçüncüleri
Yüksek Ö¤retmen Okulu’na girmeye hak kazan›yordu. Yüksek Ö¤retmen Okullar› liselerimize
ö¤retmen yetifltiren seçkin yat›l› okullard›. Okul
ö¤rencileri, öncelikle fen
ya da sosyal bilim dallar›nda e¤itim veren bir fakülteye girmek, ilgili dalda üniversite diplomas›
almak, ayn› zaman diliminde, okulda dört y›l
boyunca verilen e¤itim konulu dersleri baflar›yla tamamlamak zorundayd›lar. Bu okullardan, zaman›n
Milli E¤itim Bakan› Tevfik ‹leri’nin deyimiyle “essah ö¤retmenler” yetifliyordu.
Yaz›k ki yat›l› ö¤retmen okullar› 12 Eylül 1980
darbesinden sonra kapat›ld›. Bu kapan›fl e¤itim sistemimize vurulan bir çok darbenin en büyüklerin-

den birisidir. E¤itim sistemimizin o tarihten sonra
içine düfltü¤ü açmazlar›n ço¤u, o yanl›fl karardan
kaynaklan›yor. Tabii, ayn› zihniyetin üniversiteye
vurdu¤u darbeyi unutuyor de¤ilim. Ama o fecaat
bu yaz›ya s›¤mayacak kadar büyüktür. Benzetmek
gerekirse, 12 Eylül darbesinin e¤itim sistemimizdeki eylemi gerçek bir balyoz hareketidir.
Cemal Koç’un ölümünden sonra TurkMath’e
düflen iletilerin hemen hepsi O’ndan sevgi, sayg› ve
övgü ile sözediyordu. Kuflkusuz, Cemal, yaz›lan bu
güzel sözleri fazlas›yla
haketmifltir; haketti¤i
fleyleri nihayet alabilmesi
genç matematikçilerimizin ne denli de¤erbilir oldu¤unun iyi bir göstergesidir. Beliren e¤ilimler
gerçekleflebilirse, gelecek
zamanlarda onun ad›na
düzenlenecek bilimsel etkinliklerle, o, gençler
aras›nda matematik yapmay› sürdürecektir.
“Matematik
yapmak” deyimini özellikle
vurguluyorum. Çünkü
Cemal Koç, yaflam› boyunca Hardy’nin sözüne
uyarm›flcas›na matematik yapmaya u¤raflm›flt›r.
Hardy “matematikçiler
matematik üzerine konuflmay› istemezler; onlar
matematik yaparlar” demiflti. Cemal Koç, Hardy’nin tan›mlad›¤› matematikçilerden biri miydi? ‹lk bak›flta “evet” tan›s›n›
koymak kolay görünüyor. Ama, madalyonun tersine bakarsak baflka türlü de düflünebiliriz. Çünkü,
çok iyi bir matematikçi olan Hardy’nin kendisi bile
matematik üzerine çok önemli sözler söylemifltir,
yani matematik üzerine konuflmufltur.
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Matematik üzerine konuflmamak, sanat yap›p
sanat üzerine konuflmamak gibi bir fleydir ve do¤ru
olamaz. Sanat› sanat yapan fley, sanat üzerine yap›lan konuflmalar, yaz›lan yaz›lard›r. Matemati¤i matematik yapacak fley de ayn›d›r. Matematik yapan-

di. Cemal Koç, bu gün Ali Nesin’in ola¤anüstü çabas›yla yüksek tiraja ve genifl ilgiye ulaflan Matematik Dünyas›’n›n yaflama geçiflini sa¤layanlardan birisidir. Türkiye’de bütün üniversitelere hizmet sunacak lisansüstü okullar›n›n kurulmas› için ODTÜ’de
bafllat›lan giriflimin önemli destekçileri aras›ndad›r.
fiimdi Nesin Matematik Köyü’nün üstlenmeye çal›flt›¤› bu zor iflin baflar›ya ulaflmas›n› görmek, kuflkusuz, Cemal’i en çok sevindirecek ifllerden birisi olurdu. Onu sevenler, bu u¤urda çaba harcayacaklard›r.
Ben cebirci de¤ilim. O nedenle Cemal Koç’un
bilimsel çal›flmalar›n› anlatmaya kalk›flmak garabetinde bulunmayaca¤›m; onu çok iyi yapacak cebircilerimizin oldu¤unu biliyorum ve yapacaklar›na eminim. Ama üniversiteye bafllad›¤› 1959 y›l›ndan itibaren önce arkadafll›¤›m›z ve sonra aile dostlu¤umuz
kesintisiz sürmüfltür. Onun gençli¤ini ve sonraki zor
y›llar›n› en iyi bilenlerden biriyim. Bildiklerimi genç
matematikçilere anlatmay› borç biliyorum. Bu borcumu öderken, kurum olarak üniversitelerimizi ciddi sözlerle elefltirme hakk›na sahip oldu¤umu varsayacak ve bunu genç matematikçilere haddim olmayan bir ö¤üt olarak yapaca¤›m. Baz› arkadafllar›m›z,
bu yaz›n›n politikaya kar›flt›¤›n› düflüneceklerdir.
Do¤rudur. Politika bilime ve sanata hep kar›fl›yor.
Öyleyse, bilimin ve sanat›n da politikaya kar›flma
hakk› vard›r. Politika toplumlar› yönetme sanat› ise,
yönetilenler, söz haklar›n› kullanmay› bilmelidirler.
De¤ilse yönetilme yerine güdülme bafllar.

Ege Üniversitesi’nde ö¤rencilerle yap›lan bir piknikte.
Sa¤daki a¤ac›n alt›nda. Sa¤›nda Timur Karaçay. (1966)

lar, matematik üzerine konuflmal›, onun insan akl›n›n yaratt›¤› “yüce fleylerden” biri oldu¤unu anlatmal›d›rlar. Matematikçiler bunu baflarabilirse, matematik yaln›z matematikçilerin oyun alan› olmaktan ç›kacak, sanat ve edebiyat gibi insanlar›n zevk
ald›¤› bir u¤rafl alan› olacakt›r.
Cemal Koç hem matematik yapt›, hem matematik ad›na kal›c› ifllere el att›. Süreklilik kazanan
önemli cebir etkinliklerinde onun önderli¤ini san›r›m herkes kabul ediyor. 30 y›l önce hayal bile edemeyece¤imiz olgular bu gün gerçekleflme yoluna gir-

Ayakta soldan ikinci Timur Karaçay, soldan dördüncü Birol Temelkuran ve sa¤dan ikinci Cemal Koç, Ege Üniversitesi
y›llar›nda. Sadece onlar gülümsüyor! Cemal Bey’in hemen önünde doktora hocas› Muzaffer Kula.
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du¤umuz için, mesai bitince bölümü terk etmiyor,
kütüphaneye geçiyorduk. Kütüphane anahtar› bizdeydi. Bölümün küçük ama iyi kitaplar içeren kütüphanesi kurulufl aflamas›ndayd›. Birkaç iyi dergiye de aboneydi. (fiimdi hiçbir üniversitede dergi
abonelikleri yürütülemiyor.) Kütüphanedeki çal›flmalar›m›z ertesi günün uygulamalar›n› haz›rlamak
sonra da yeni fleyler ö¤renmekle geç zamanlara kadar sürüyordu. Hepimiz yat›l› okullarda “gece mütalaalar›”na al›fl›k oldu¤umuz için, kütüphanede
geçen çal›flmalar›m›z sanki o mütalaalar›n do¤al
bir uzant›s› gibiydi. Yad›rgam›yorduk. En büyük
lüksümüz, gece geç vakitlerde ayr›ld›¤›m›z kütüp-

Cemal Koç 1963’te Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Matematik-Astronomi Bölümü’nü ve
Ankara Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu bitirdi. Kastamonu Lisesi’ne matematik ö¤retmeni olarak
atand›. San›r›m k›sa zamanda büyük hayal k›r›kl›¤› yaflamaya bafllad›. Onun e¤itim ad›na ö¤rendik-

Bir gece, otobüs ve dolmufl seferlerlerinin durdu¤u geç saatlerde ç›km›flt›k.
Cemal’in Bornova’dan evinin bulundu¤u Tepecik’e kadar yaya yürüdü¤ünü ertesi sabah ö¤renebildik. Cemal’in cebinde taksi paras› yoktu. ‹zmir’i bilmeyenler için söyleyeyim. Bornova-Tepecik
aras› kufl uçuflu en az 15 km’dir.

Solda Cemal Koç, sa¤da Timur Karaçay, bir gezide.

leriyle okulda karfl›laflt›klar› ba¤daflm›yordu. Yel
de¤irmenleriyle savaflamayaca¤›n› anlam›flt›. K›sa
süre sonra Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nde aç›lan asistanl›k s›nav›na girdi. Milli E¤itim Bakanl›¤›, Cemal’in MEB’e olan mecburi hizmet yükümlülü¤ünü Ege Üniversitesi’ne aktard›.
Cemal, 1964’te mecburi hizmetli asistan olarak göreve bafllad›. O y›llarda, Ege Üniversitesi kurulufl
aflamas›n› yafl›yordu. Matematik bölümünde M.
G. ‹keda ile birlikte birkaç yabanc› profesör vard›.
Cemal, yeni yerini be¤enmiflti. Bana da oraya
gelmem için ça¤r›da bulundu. Hemen kabul ettim.
Çal›flt›¤›m Sivas 4 Eylül Lisesi’nden ayr›larak Cemal’in bölümünde mecburi hizmetli asistan oldum.
Bir süre sonra aram›za Birol Temelkuran kat›ld›.
Harika bir üçlü oluflturmufltuk. Hardy’nin deyimiyle matematik yapmaya bafllam›flt›k. Daha do¤rusu matemati¤i ö¤renmeye bafllam›flt›k. Çünkü,
biz üniversitede okurken, matemati¤i tahtalar dolusu fonksiyonlar yaz›p onlar›n türevlerini, integrallerini almak ya da tahtalar dolusu diferensiyel
denklemleri çözmek olarak anl›yorduk. Do¤rusu o
ifli de iyi yap›yorduk. Ama geldi¤imiz bu yeni yerde, ‹keda’n›n ve öteki yabanc› hocalar›n önderli¤inde matemati¤in gerçek yüzüyle karfl›laflm›flt›k.
Matematik, matematiksel yap›lar demekti. O yap›lar› ö¤renmeye çal›fl›yorduk. Mesai içinde derslerin
uygulamalar›n› yap›yor, yabanc› hocalar›n derslerinde çevirmenlik yap›yor, uygulamalara giriyor,
bofl kald›¤›m›z nadir zamanlarda birbirimize heyecanla yeni ö¤rendiklerimizi anlat›yorduk. Bekâr ol-

haneden ç›k›p, Ziraat Mühendisleri lokalinde birer
duble rak› içki içmekti. (O y›llarda Bornova’da bizim gidebilece¤imiz baflka yerler de yoktu.) Ne var
ki, asistan maafl›m›z bu ifli s›k s›k yapmam›za elvermiyordu.
Bir gece, otobüs ve dolmufl seferlerlerinin durdu¤u geç saatlerde ç›km›flt›k. Cemal’in Bornova’dan evinin bulundu¤u Tepecik’e kadar yaya yürüdü¤ünü ertesi sabah ö¤renebildik. Cemal’in cebinde taksi paras› yoktu, bizde olmad›¤›n› da biliyordu. Böyle bir durumda arkadafllar›n› üzmemek
için yürümeyi göze alacak kadar duyarl›yd›. ‹zmir’i

Birol Temelkuran ile Ege Üniversitesi’nde. Foto¤raf›n
arkas›na Cemal Bey elyaz›s›yla “matematikte poz yoktur”
diye not düflmüfl.
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Foto: Ali Nesin
Cemal Koç ve efli Rukiye Han›m Antalya Cebir Günleri’nde
(2004)

lerini her gün öldürüyordu. Herkesin korku, endifle
ve tedirginlik içinde oldu¤u zamanlard›. 1980’de
Turgut Baflkan’la birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde gönüllü rotasyon görevine gitmifltik. Matematik Bölümü’nde iyi bir ekip vard›. Bölümün giriflimi ve özellikle dekan Yavuz Gündüzalp’in çabalar›yla, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu Cahit Arf’a doktora payesi verme karar› ald›. Tören tarihi olarak 12 Eylül 1980 günü seçilmiflti. Türkiye’nin seçkin matematikçileri 11 Eylül 1980 akflam›
Trabzon’a yetifltiler ve sahildeki sosyal tesislere yerlefltiler. 12 Eylül 1980 günü saat 10’da Arf Sempozyumu aç›lacak ve Cahit Arf’a doktora payesi verilecekti. Ama 12 Eylül’ün sabah› olmadan Kenan Evren ülke yönetimine el koydu¤unu ilan etti. Soka¤a
ç›kma yasa¤› nedeniye konuklar›m›z›n bir gün aç susuz ve hele hele sigaras›z kald›klar›n› o günü yaflayanlar an›msayacaklard›r. Bu talihsiz rastlant›ya
ra¤men, anarfli bitecek, ölümler duracak umuduyla
ihtilali sevinçle karfl›lad›¤›m›z› söylemeliyim.

Timur Karaçay’la, Ege Üniversitesi’nde
so¤ukta dinlenen bir konferansta (1965)

bilmeyenler için söyleyeyim. Bornova-Tepecik aras›
kufl uçuflu en az 15 km’dir.
Zaman çabuk geçti. Cemal 1968’de doktora
derecesini ald›. Ayn› y›l Cahit Arf ç›kageldi. M. G.
‹keda’y› ODTÜ’ye geçmeye ikna etti. Yan›nda biz
üç silahflörü de istiyordu. Eve barka kar›flt›ktan
sonra ifl de¤ifltirmek çok kolay de¤ildi. ‹çimizde
yaln›z Cemal bu maceray› göze alabildi.
O y›llarda ODTÜ matematik bölümü Türkiye’nin matematik merkezi olma yolundayd›. Yurtd›fl›nda e¤itim gören genç yetenekler Cahit Arf’›n
flemsiyesi alt›na giriyordu. Arf’›n bu girifliminin ne
kadar yararl› oldu¤unu bu gün daha iyi anl›yoruz.
fiimdi ö¤ündü¤ümüz kalburüstü matematikçilerimizin ço¤u, o gün Arf’›n flemsiyesi alt›nda yetifltiler. Yan›lm›yorsam, Cahit Arf, ülkemizde önce
iyi bir matematik merkezi oluflturmak, sonra bu
merkezden yetiflenleri üniversitelere yaymak görüflündeydi. O e¤ilim ODTÜ’de Arf’›n ayr›l›fl›ndan sonra da uzun y›llar devam edebildi. E¤er 12
Mart 1971 muht›ras›yla 12 Eylül 1980 darbesi
üniversitelerin önüne set çekmeseydi, Arf’›n öngörüsü kolayca gerçekleflebilirdi. Bu ba¤lamda,
M. G. ‹keda’n›n ayr›l›fl›n›n, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nde bafllayan geliflmeyi sona erdirdi¤i kan›m› söylemeden edemeyece¤im.
80’li y›llara yaklafl›l›rken, bugün bile aç›¤a ç›kmayan u¤ursuz bir el sa¤›n ve solun fidan gibi genç-

Ege Üniversitesi’nde, Timur Karaçay’› dinlerken (1966)
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Rukiye Han›m’la nikâh töreninde (1966)

Yaz›k ki çok yan›ld›¤›m›z› çok geçmeden anlayacakt›k. Koskoca ihtilal Cemal Koç’u hedef al›yordu. 1 Mart 1983 günü Cemal Koç, 1402’likler aras›ndaki onurlu yerini alm›flt›r. Alt› uzun y›l sürecek
bir meflakkat dönemi bafllam›flt›r. Bilmeyen gençlere
1402’lik olma onurunun ne oldu¤unu anlatmal›y›m.
1402’lik olmak demek, evinize gidip, üç küçük k›z›n›za ve kar›n›za üniversiteden at›ld›¤›n›z› söyleyebilmektir. Ayn› akflam evinizin kap›s›n› çalan ev sahibinin “Cemal Bey, iflten at›lm›fls›n›z, kiray› ödeyemeyecekseniz evi terk ediniz!” demesini sukünetle
dinleyebilmektir. Y›llard›r tan›d›¤›n›z bir çok kiflinin
sizinle yüz yüze gelmekten nas›l kaç›nd›klar›n›, insan onuru ad›na üzülerek görmektir. Üç çocu¤unuzla iflsiz, evsiz ve paras›z kald›¤›n›zda, bütün gücünüzle yaflam savafl›na yeniden girebilmektir.

Sar›msakl›’da, Matematik Günleri’nde, ortada;
solunda Timur Karaçay. (1996)

toplum istiyorsa, hukukun egemenli¤ini istiyorsa,
geçmiflten bafllayarak günümüze dek say›n muhbirlerimizin kimleri hangi suçlamayla ihbar etti¤ini, o
ihbarlara dayal› hangi yanl›fl idari ya da adli kararlar›n al›nd›¤›n› arflivlerden gün ›fl›¤›na ç›karmal›d›r.
Aç›l›m arflivlerden bafllamal›d›r. Bunu bilmek ve
var gücümle “Say›n muhbir, aya¤a kalk!” diyebilmeyi çok istiyorum. Bunu söyleyebilmem öfkemi
yat›flt›rmaya yetse bile, Cemal Koç’un ve küçük çocuklar›n›n y›llarca çekti¤i ›zd›rab› yok edemeyece¤ini çok iyi biliyorum. O ac›lard›r Cemal Koç’u hasta eden ve erken ölüme götüren… Ama o arflivlerin
aç›lmas›, gelecekte toplumumuzu fleffaf ve daha bilinçli k›lacakt›r. Siyasilerin söyleyegeldikleri “ahlakl›” toplum ad›na bunu yapmaya de¤er.
• Üniversiteden at›ld›¤› haberini ayn› gün ev
sahibine ulaflt›ran haberci kimdir?
• S›k›yönetim görevden uzaklaflt›rma karar›n›
rektörlü¤e bildirdi¤inde ay›n sonuna gelinmiflti.
Rektörlük bildirimini bir gün sonraya b›raksa, Cemal Koç, hak etti¤i ayl›¤›n› 1 Mart günü alacak,
kiras›n› ödeyebilecek ve evinin bir ayl›k gerekseme-

E¤er Say›n Baflbakan›m›z, aç›k toplum istiyorsa, hukukun egemenli¤ini istiyorsa, geçmiflten bafllayarak günümüze
dek say›n muhbirlerimizin kimleri hangi
suçlamayla ihbar etti¤ini, o ihbarlara
dayal› hangi yanl›fl idari ya da adli kararlar›n al›nd›¤›n› arflivlerden gün ›fl›¤›na ç›karmal›d›r. Aç›l›m arflivlerden bafllamal›d›r.
fiimdi bu noktada durup, hepimizin akl›na gelmesi gereken birkaç soruyu ortaya ataca¤›m.
• Günün deyimiyle, Cemal medyatik biri de¤ildi. Siyasetle u¤raflmazd› (sanki siyasetle u¤raflmay›
bir kusurmufl gibi alg›lamaya al›flt›k). S›k›yönetim
komutan›, Cemal Koç’u ne görmüfl ne de bilmifltir.
Öyleyse, onu neden üniversiteden att›? Bunun bir
tek mant›kl› yan›t› olabilir. Say›n muhbir yurttafllar›m›zdan biri onun ad›n› s›k›yönetime verdi. Bu say›n muhbir kimdir? E¤er Say›n Baflbakan›m›z, aç›k

Antalya Cebir Günleri’nde, Ali Nesin’le (2004)

66

Matematik Dünyas›, 2010-I

“No” dediler. Bu utanç tablosunu hâlâ ço¤u siyasetçimiz elefltiremez.
Çok zor geçen bir dönemden sonra Cemal özel
dersler vermeye bafllar. ‹yi bir ö¤retmendir. K›sa
zamanda tutunur. Para kazan›r, ev al›r. Maddi s›k›nt›lar› bitmifltir. Rahat› yerindedir. Bafllad›¤› ifle
devam etse, flimdi en baflar›l› özel okullardan birisine sahip olurdu. Ancak o, matematik yapmaya
programlanm›flt›. 1402’liklere nihayet af ç›k›nca
(kim kimi af etmeliydi?) hemen ODTÜ’deki odas›na kofltu. At›ld›ktan tam alt› y›l sonra, 1 Mart
1989 tarihinde kald›¤› yerden matematik yapmaya
bafllad›. Sonraki akademik çal›flmalar›n› herkes biliyor, onlar› anlatmama gerek yok.
Sözlerimi bitirirken bir sitemde daha bulunaca¤›m. Cemal Koç Ege Üniversitesi’nde, ODTÜ’de,
Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nde ve Do¤ufl Üniversitesi’nde çal›flt›. Onu son yolculu¤una u¤urlamak
için uzak yerlerden ö¤rencileri, arkadafllar› Bornova’ya kofltular. Sayg› duyulacak de¤erbilirlik. O
tabloyu görünce gözlerim sevinçle doldu. Gençlere
umutla bakabiliriz. San›r›m, onlar bizim kuflaktan
daha duyarl› yetifliyorlar. Baflka bir fleyi daha arad› gözlerim. Cemal’in görev yapt›¤› üniversitelerin
resmi temsilcilerini. Acaba Ege Üniversitesi, kendi
yuvas›na dönen cenazeye sahip ç›k›p resmi tören
düzenleyemez miydi? Bunu yapmak, üniversite için
çok zor bir ifl miydi? ♠

sini karfl›layabilecektir. Ama rektörlük bunu yapmad›. Üstelik, özel eflyalar›n› toplayabilmesi için
bile üniversiteye girifline izin verilmedi. S›k›yönetim komutan›n›n karar›, Üniversite yönetiminin
yapt›¤› bu denli “gayriinsani” uygulamaya gerekçe
say›labilir mi?
• Görevden al›nmas›n›n ilk haftalar›nda, pek
çok matematikçinin üzüldü¤ünü, baz›lar›n›n üzüntülerini Cemal’e bizzat iletme cesareti gösterdiklerini, baz›lar›n›n arac›larla iletti¤ini, baz›lar›n›n onu
bile yapamad›klar›n› biliyorum. Hepsi hakl›d›r.
Çünkü korku da¤lar› sarm›flt›. Salg›n bir hastal›k
gibi korku ayd›nlar›n iliklerine iflliyordu. fiimdi geriye bak›nca, bir toplumda ayd›n kesimini çürütmenin en kolay yolunun onlar› korkuya düflürmek
oldu¤unu görüyorum. Korku, yaln›z yaflama içgüdüsünden de¤il, rahat›m›z›n bozulma endiflesinden
de kaynaklan›r. ‹kincisinin tedavisi yoktur. Cemal’in o zor günlerinde onu hiç yaln›z b›rakmayanlardan iki ad›n gençler taraf›ndan bilinmesini
isterim: Turgut Baflkan ve fiafak Alpay.
• Meydan geniflken hemen her konuda görüfl
bildirmeyi ifl edinen üniversitelerimizin, a¤›r koflullar kalkt›ktan sonra bile 1402’liklerin üniversiteye
dönüflleri için üstlerine düflen çabay› gösterdikleri
söylenemez. Siyasilere gelince, onlar yakalad›klar›
iktidar›n sars›lmas›n› önleme telafl›na düflmüfllerdi;
meydan meydan gezip yasaklar›n kalkmas›na
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Cemal Hocam›n Ard›ndan
Songül Esin / sesin@dogus.edu.tr
Hocam› 2000 y›l›nda Do¤ufl Üniversitesine
geldi¤imde tan›d›m. Tan›flt›¤›m›z›n ilk günü düzenli cebir seminerleri yapmaya karar verdik. ‹lk zamanlar› odas›ndaki tahtay› kullanarak yapt›¤›m›z
iki kiflilik seminerler çok k›sa bir süre sonra geliflerek çeflitli üniversitelerden pek çok kat›l›mc›larla
haftada iki kez yap›lmaya baflland›. Bu seminerler
sayesinde kendimi matemati¤in güzellikleri içinde
bularak, sanki uzun zamandan beri almad›¤›m nefesi ald›m ve mesleki yaflam›ma yeniden döndü¤ümü hissettim. Matematik hayat›ma yön veren Cemal hocamla ortak çal›flmalar yapm›fl olmam›n
verdi¤i gururu kelimelerle anlatmam mümkün de¤il. Matematikle ilgili her soruma, basit de olsa s›k›lmadan ve beni k›rmadan cevap vermifltir. Çok
önem verdi¤i Antalya Cebir Günleri’ne gitmeden
önce bizim seminerlerimize kat›lan tüm arkadafllar› toplar bize oradaki sunumlar› daha iyi takip edebilmemiz için dersler anlat›r, Antalya Cebir Günleri’nden alabilece¤imiz fayday› en üst seviyeye ç›karmaya çal›fl›rd›. Akademik hayat›nda birçok makale ve kitap yay›n›n›n yan› s›ra, Matematik Dünyas› dergisinin oluflturulmas›nda büyük pay sahibidir. Derginin ayn› zamanda ilk editörü olmufltur.
Sonras›nda Antalya Cebir Günleri’nin oluflturul-

mas› ve süreklili¤inde de önemli katk›lar› vard›r.
Kendisiyle 2009 y›l› haricinde yaz okulu dönemlerinde paylafl›ml›, di¤er dönemlerde ortak dersler verdim. Yafl›na ve bizim liderimiz olmas›na ra¤men, ‹dari görevlerinin en yo¤un oldu¤u zamanda
dahi her zaman bizim üzerimizdeki görevleri azaltmaya, kendi üstüne almaya çal›flarak bizleri hep
akademik çal›flmalara yönlendirmifltir. Cemal Hoca
sabr›na, samimiyetine, matematik yönüne ve çal›flkanl›¤›na hayran oldu¤um biridir. Rahats›zl›¤›n› ö¤rencilerine ve çal›flma arkadafllar›na yans›tmadan,
geçen dönemin sonuna kadar ders vermeye devam
etti. Telefonda önümüzdeki dönem ben olmayaca¤›m Songül dedi¤inde, “hocam seminer günlerimizde gelirsiniz” demifltim. “Bakal›m” demiflti. Sesindeki titreklik bir an beni sarssa da hemen kendimi toparlad›m. Beni en çok teselli eden, bu sene ikincisi
düzenlenecek olan Cebir Çal›fltay›’n›n onun onuruna yap›lmas› ve ilgili afiflin haz›rlan›p, taraf›mca vefat›ndan iki hafta önce kendisine iletilmesiydi.
Sevgili Cemal Hocam›z›n bizler ve Türk cebir
dünyas› için yapt›klar›, çizdi¤i yol hepimiz için izleyece¤imiz ve örnek alaca¤›m›z bir yoldur. Liderli¤i bize hep ›fl›k tutacakt›r.
Hiç istemesem de... Hoflça kal Sevgili Hocam...

Do¤ufl Üniversitesi Cebir Semineri’nden bir grup
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Matematik Dünyas›’ndan Sonsuzlu¤a
Ali Törün / a_torun60@hotmail.com
2008’in son aylar›yd›, Matematik Dünyas›’n›n
K›sa Öyküsü’nü yaz›yordum. Röportaj için Cemal
Bey’den randevu istedim. Verdi¤i görüflme saati sabah 8,30’du. ‹zmir’den ‹stanbul’a gelece¤im için
geç kalabilece¤imi belirterek, daha ileri bir saatte
görüflmemizin mümkün olup olamayaca¤›n› sordum. “‹zmir’den gelece¤inizi bilmiyordum. Size
yorgunluk olacak, baflka bir çözüm bulal›m” diye
yan›tlad› incelikle, neredeyse “Ben ‹zmir’e geleyim” diyecekti.
Do¤ufl Üniversitesi’nin kap›s›ndan içeriye girdi¤imde heyecanl›yd›m. Matematik Dünyas›’n›n ilk
editörüyle görüflecek olman›n coflkusu vard› içimde. Cemal Bey’in çal›flma odas›na ad›m›m› att›¤›mdaysa heyecan›m flaflk›nl›¤a dönüfltü. Matematik
Dünyas› dergileri masan›n üzerine dizilmifl, üzerlerine notlar yaz›lm›flt›. ‹lk say› ç›karken yaflananlar,
sonras›ndaki sorunlar anlat›l›yordu ka¤›tlarda.
Cemal Bey, sanki çocu¤unun do¤umunu, nas›l
büyüdü¤ünü anlat›rcas›na söze bafllad›. Sesinde
Matematik Dünyas›’n›n yarat›c›lar› aras›nda olman›n, harcad›¤› eme¤in hakl› gururu vard›. 17 y›l öncesine ait anekdotlar› daha dün yaflam›flcas›na coflkuyla anlat›yor, gülüyor, dergiye karfl› duyars›zl›¤a
k›z›yordu. Beni de o y›llara götürmüfltü, kendimi

pür dikkat Cemal Bey’i dinlemeye kapt›rd›¤›mdan
ses kay›t cihaz›n› açmay› unuttu¤umu fark ederek
“Eyvah!” dedim ve cihaz› açt›m. “Hiç sorun de¤il”
diyerek, yaklafl›k yar›m saat boyunca daha önce anlatt›klar›n› çocuksu bir heyecanla yineledi. Elinde
derginin ilk say›s›n› tutarak konufluyor, kapaktaki
problemlerin amac›n› anlat›yor, UNESCO’dan al›nan paray› kullanmad›klar› için övünüyordu. Matematik Dünyas›’n›n “s›f›r sermaye, sonsuz emekle” ortaya ç›k›fl›ndaki amatör ruh Cemal Bey’in anlatt›klar›yla somutlan›yordu. “Hiç satmasa da, biz
bu dergiyi fotokopi yaparak ç›karmal›y›z” cümlesini kurdu¤undaki kararl›l›¤›n›, o ince gülüflünü, o
güzel sohbeti dün gibi an›ms›yorum. Derginin tarihini yazmak için beni yüreklendiren, cana yak›n,
çelebi bir adamla görüflmüfltüm o gün.
Bu sat›rlar› yazarken ses kay›t cihaz›m› açt›m
ve içim yanarak Cemal Bey’i bir kez daha dinledim. Yaklafl›k iki saatlik bir röportaj. Bir insan› tan›mak için iki saat çok k›sa bir süre. Ama Cemal
Bey’i dinlerken onun parlak bir ak›l, iyiliklerle dolu bir yürek tafl›d›¤›n› anlamak çok zor de¤il. Bütün bu üzüntü s›ras›nda tek avuntum, Matematik
Dünyas› fidan›n› diken ve sonsuzlu¤a do¤ru süzülüp giden o güzel insanla tan›flm›fl olmamd›r. ♠

Oturanlar: Esin Koç (Alk›fllar), Deniz Denlu, Rukiye ve Cemal Koç, ‹layda Alk›fllar, Evin ve Do¤a Gülen. Ayakta Ekin Koç
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“

,
...”
kuvvetine kalm›flt›… O dönemde çok k›zd›¤›m›z
ama flimdi gülerek and›¤›m›z bir olay› anlatmak istiyorum: Derginin öncelikli amac›, ülke çap›nda
matemati¤e yetene¤i ve hevesi olan gençleri aç›¤a
ç›kartmakt›. Bu da derginin liselere girmesiyle baflar›labilirdi. Bilindi¤i gibi okullara girecek her türlü ders arac›n›n Milli E¤itim Bakanl›¤›’na (MEB)
ba¤l› Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) onay›ndan geçmesi gerekir. O nedenle dernek kanal›yla
TTK’ya resmi bir baflvuru yap›ld›, derginin örnek
say›lar› eklendi, gelecekte izleyece¤i yay›n politikas› aç›kland›. O zamanki Milli E¤itim Bakan›, TTK
Baflkan› ve kurulun matematikçi üyeleriyle görüflerek derginin okullara tavsiye edilmesi ve okul kütüphanelerine sat›n al›nmas› iste¤imizi ilettik. ‹ste¤imiz olumlu karfl›land› ve al›fl›lmad›k bir h›zla
TTK’den dergi için okullara tavsiye karar› ç›kt›. Biz derginin bütün ortaö¤retim
okullar›n›n kütüphanelerine al›naca¤›n›
umuyorduk. Böylece bütün okullu gençlere ulaflma olana¤› buldu¤umuza sevinmeye bafllad›k. Çok geçmeden o sakin ve ancak çok gerekti¤inde sükûnetini bozan Say›n Cemal Koç karfl›mdayd›: “Onlardan
bir fley istemiyorum, istediklerini ben onlara hediye ediyorum...”
Say›n Koç’un k›zmaya hakk› vard›.
Da¤ fare do¤urmufltu. MEB ancak 20 dergi istiyordu ve onu da san›r›m yüzde elliye varan bir indirimle alacakt›. Zaten dergi kâr amaçl› de¤ildi,
UNESCO deste¤i sayesinde maliyetinin alt›nda sat›l›yordu. San›r›m Say›n Koç dedi¤ini bir dönem
yerine getirdi. Sonra e¤itim iflini üstlenmifl sorumlu
Bakanl›¤›n bu sorumsuz davran›fl›, Bakanl›kla aram›zdaki niflan› bozdu. Ancak ne Say›n Alpay’›n ne
de Say›n Koç’un dergi ç›karma hevesi k›r›ld›.
Bu dergi bugün bulundu¤u konuma durduk
yerde gelmedi. Birçok meslektafl›m›z›n özverili eme¤i ve çabas›yla oldu bu. Bizden önceki kuflaktan
bayra¤› devrald›k ve onlara lay›k olmaya çal›flt›k.
Türkiye’de bir matematik dergisinin hem kaliteli
olabilece¤ini hem de satabilece¤ini kan›tlad›k. Bizden sonraki kufla¤›n da ayn› özveriyi gösterece¤ine,
hatta dergiyi ayl›k yapaca¤›na inan›yoruz. ♠

Cemal Koç, dergimizin hem fikir babas› hem
de ilk yaz› iflleri müdürüdür. Ali Törün Matematik
Dünyas› dergisinin do¤uflu ve bafllang›c›yla ilgili
bir araflt›rma yapt› ve bu konudaki yaz›s› MD2008-IV say›m›zda yay›mland›. ‹flte o yaz›da Cemal Koç flöyle diyordu:
Baz› ilke kararlar› alm›flt›k. Bunlardan biri ve
uygulamas› da flöyleydi: Liselerdeki matematik ö¤retmenlerine ›fl›k tutacak flekilde baz› konular› en
sa¤lam bir biçimde ele al›p bu konular›n ö¤renciye
nas›l aktar›lmas› gerekti¤ini belirten yaz›lar yazd›k. Bu yaz›lar matematik ö¤retmenleri aras›nda
oldukça ilgi gördü. Sevinçle görüyorum ki bugün
de Matematik Dünyas›, bizim yapt›¤›m›za benzer
bir flekilde temel bir kapak konusu belirliyor ve
onu iflliyor. Biz daha çok bunu lise taban›nda düflünürken, bugünse kapak konular› ço¤unlukla üniversite konular› içinden seçiliyor; ama ayn›
düflünce devam ediyor. O dönemde Matematik Dünyas›’n›n
yay›n anlay›fl›na iliflkin ana ilkelerimizden biri de, dergide do¤rudan do¤ruya matematik makalelerinin yay›mlanmas›yd›. Matematik tarihi ve felsefesi gibi matematik üzerine yaz›lm›fl olan yaz›lara en fazla birkaç sayfa ay›rd›k. Çünkü bu tip
yaz›lar hiç matematikle ilgisi olmayan, hatta matematikten nefret eden birçok kifli taraf›ndan bile ilginç bulunup birçok yöne çekilebiliyor. O dönemde ben bunu tehlikeli buldum. Ama bugün sayfa
say›s› artt›¤›ndan bu tip yaz›lar yay›mlan›yor ve
ben de çok hofllanarak okuyorum.
Ayn› yaz›da Timur Karaçay’›n söyledikleri Cemal Koç’un do¤as›n› bize çok iyi aktar›yor.
Derginin mutfa¤›nda yaflanan zorluklar, dergi
bas›ld›ktan sonra bafllayan problemlerin yan›nda
hafif kal›yordu. Derginin okura ulaflt›r›lmas› çok
daha zor bir iflti. Yay›n hayat›na yeni giren, hedef
okur kitlesince henüz tan›nmayan derginin abone
say›s› istenen düzeye ulaflam›yordu. Ülke çap›nda
da¤›t›m yapan da¤›t›c›lar, kitapç›lar kâr getirmeyecek bu ifle girmiyordu. Yap›lan abonelere dergiyi
postalamak bile dergiyi ç›karan iki üç kiflinin kol
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Sevgili Hocam...
Müge Kanuni Er / mugekanuni@boun.edu.tr
Cemal Hoca’yla ilk tan›flmam, doktoram› bitirip ‹stanbul’a dönüflümün ard›ndan 2004’ün May›s’›nda Antalya Cebir Günleri’nde oldu. Tesadüf
bu ya 1966-1970 aras›nda Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nde okuyan annemin asistan› olmufltu. Sohbet ettik. Do¤ufl Üniversitesi’nde sürdürmekte oldu¤u cebir seminerlerinden bahsetmiflti,
kat›lmam için davet etti. Ayn› senenin A¤ustosu’nda ise Bolu ‹zzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen
Ulusal Matematik Sempozyumu’na gitmek üzere
Harem otobüs terminalinde karfl›laflt›k. Cemal Hoca araba kullanmay› çok severdi. Ama yeni bir kalp
ameliyat› geçirmiflti ve araba kullanmas›na müsaade yoktu. Klimas› bozuk bir otobüsle bafllayan bu
yolculuk, henüz flehrin ç›k›fl›na varmadan motorun
da bozulmas›yla; yol kenar›nda indirilen yolcular›n
ve otoban korkuluklar› üzerinden atlat›larak tafl›nan bavullar›n keflmekeflinde yeni otobüse transferimizle devam etti. Bolu’ya ilk gidiflim, hatta Türk
Matematik Dünyas›’yla ilk tan›flmam.
Bolu’ya iner inmez Cemal Bey, efli Rukiye Han›m, Mahmut Kuzucuo¤lu ve ‹lhan ‹keda Bolu’da
kald›¤›m›z misafirhanenin lobisinde Gündüz Bey ve
eflini anmaya bafllam›fllard›. Yine o s›rada fl›k döpyesi ve bembeyaz saçlar›yla tam bir han›mefendi
Hülya fienkon’la kald›¤›m›z misafirhanede tan›flt›m. O s›cak kanl› tavr›yla hemen bana matematik
tarihimizi ve canl› tan›klar›n› anlatmaya bafllad›.
Cahit Arf, Orhan ‹çen, Kerim Erim, Alt›ntafl Büke,
ve niceleri süsledi sohbetleri. Çukurova Üniversitesi’nden gelen dostlar... Arif Kaya’n›n konuflmas›...
Abant Gölü etraf›ndaki piknik ve dönüfl yolculu¤u
s›ras›nda Abant’ta unutulan arkadafllar... Bu olay›n

ard›ndan sempozyum gezilerinde yaflanan komik
hikayeleri anlatmaya bafllayanlar... “Van’daki sempozyumda…”, “Assos’ta da¤› t›rmanarak otobüse
yetiflen...” Konuflmam› dinlemeye gelen en vefal›
dinleyici, arkadafl›m 4 yafl›ndaki Do¤a Kuzucuo¤lu... Eminim unuttu¤un onlarca dost daha oradayd›. Ben o toplant›da matematik toplulu¤una hayran
kald›m. Bu kadar uyumlu, birbiriyle bütünleflmifl
bir matematik camiam›z varsa ne kadar do¤ru bir
meslek seçmiflim dedim kendime.
Cemal Bey’in oldu¤u yerde matematik vard›.
Bir ekolu, matematik ö¤retisi, inci gibi yaz›s›, berrak anlat›m›, disiplinli bir çal›flma temposu vard›.
En ufak düflünceyi bile önemserdi, dinlerdi. Buldu¤u ilginç makaleleri anlat›p, okumam›z için verir, buralardan yeni problemler üretirdi. Matematik yapmak için sürekli teflvik ederdi. fiubat
2010’da son dersinden emekli olurken bile “Daha
yazacak çok makale var, ama zaman yok” dedi.
O Cahit Bey’in, Gündüz Bey’in, Türkiye’deki
köklü, hakikatli bir matematik kültürünün temsilcisi, savunucusuydu. Benim tan›flma flans›na eriflti¤im bir kufla¤›n parças›yd›. Bu bir bayrak yar›fl›;
‹lhan’›n söyledi¤i gibi bizim amac›m›z matematik
ö¤renirken matematik üretmek. Hatta gelecek kuflak matematikçilerini yetifltirmek. Art›k daha çok
çal›flmam›z laz›m.
Yine bir cuma günü seminer saatinde ‹zmir’de
toplad› bizi. Alk›fllarla yolculad›k onu üstadlar›n
yan›na, baki kalan bu kubbede hofl bir seda olarak... Yaflam boyu verdi¤in mücadele için, bizlerin
buralara gelmesinde tüm sa¤lad›klar›n için Cemal
Hocam sana minnettar›z. ♠

Karatahtan›n önünde geçirilen bir ömür. Baz›lar›m›z›n mutluluk tan›m› bu olmal›.
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Bayrak Düflmedi...
de karfl›l›kl›, ö¤len vakti görüfltük. Beni ald›, binadan ç›k›p arabas›na yöneldik. Arabaya bindik ve bir
yerlere do¤ru sürmeye bafllad›. Ben herhalde bir yerlerde yeme¤e gidiyoruz diye düflündüm ama sadece
köy yollar›nda araba sürüp laflad›k. ODTÜ’den konufltuk, Do¤u Akdeniz’den konufltuk, matematik
konufltuk, havadan sudan konufltuk. Bu bir saatten
fazla sürdü, sonra ofislerimize geri döndük.
Cemal A¤bi’yi tekrar görmek hofltu, sohbetimiz çok keyifliydi ama neden da¤ tepe dolaflt›¤›m›z› baflta anlayamam›flt›m. Sonra anlad›m, özellikle
do¤an›n yeflermeye bafllad›¤› o mevsimde da¤ tepe
dolaflmak insana baflka bir huzur veriyordu; sonra
ben de s›k s›k da¤ tepe dolaflmalar›na ç›kt›m. Benim için hâlâ K›br›s’›n en güzel taraflar›ndan biri
do¤a ve do¤an›n verdi¤i huzur.
Do¤a ve huzur severli¤imiz K›br›s boyunca sürdü. Cemal A¤bi ve Rukiye Abla ile ailece gitti¤imiz
piknikler, Güzelyurt taraflar›na tavflanlar› görmeye
gitmemiz hiç unutmayaca¤›m›z an›lar aras›nda.
Albert Erkip

K›z›m Müge Kanuni Er bir seminer dönüflü bana “Anne biliyormusun bu seminerde kiminle tan›flt›m” dedi¤i zaman çok heyecanland›m. Seneler önce
Ege Üniversitesi’nde okurken asistan›m olan Cemal
Koç’la beraberlermifl. Bu konuflma beni eski senelere götürdü. Ege Üniversitesi Matematik Astronomi
Bölümü’nde 1966-1970 döneminde okudum. Bu
arada matematik derslerimizin bir k›sm›na Cemal
Koç asistan olarak gelirdi. Otoriter bir hocayd›.
Korkard›k… Ama öyle güzel problem çözer ve anlat›rd› ki korkumuz geçer derse konsantre olurduk.
Seneler sonra Do¤ufl Üniversitesi’nde k›z›mla
beraber çal›flt›klar›n› duyunca onu ziyaret etmek
istedim. Zorlu bir yolculuktan (Otobüs flöförünün
beni yanl›fl durakta indirmesi sonucu elimde koca
bir çanta bir hayli yürüyerek) sonra Do¤ufl Üniversitesi’ne vard›m. Cemal Hoca ile seneler sonra karfl›laflmam çok heyecanl›yd›.
Eski sert Cemal hoca yoktu. Yumuflak ve sevecen bir Cemal hoca vard›… ‹yi ki o gün oraya gitmiflim… Rahat uyu Cemal Hocam.
Ülker Kanuni (Güventürk)

Tosun Bey’in kötü haberi veren sesi nemliydi.
Çok üzgündü. “Matematik Dünyas› fikrini o ortaya att›, dedi. Ben önce inanmad›m derginin baflaraca¤›na ama bak oldu. O olmasayd› bu dergi de olmazd›.”
Bir gün bir sempozyumun akflam yeme¤inde
ö¤leden beri akl›mda olan bir cebir sorusunu yan›mdakiyle tart›fl›yorduk. Klasik ama hiç de basit
olmayan bir problemdi. Hemen karfl›mda oturan
Cemal Bey’e anlatt›m. Yan›t› o an verdi. Üstelik tak›ld›¤›m yeri tahmin ederek! Böyle bir önsezi ancak
matemati¤i kendi kendine ö¤renmifl birinde bulunabilir. Zaten bu çorak topraklarda yetiflmifl biri
kendi kendine ö¤renmesin de ne yaps›n?
En son Antalya Cebir Günleri’nde gördü¤ümde, “Aslan gibisiniz Cemal Bey!” demifltim. Gerçekten de yüzünden he zamanki gibi enerji f›flk›r›yordu. “Sen görünüfle aldanma...” deyip amans›z bir
hastal›kla bo¤ufltu¤unu ima etmiflti.
Henüz yafllanmam›flt›n Cemal Bey. Görevini
fazlas›yla yapm›fl birinin huzuruyla uyu. Bayrak
düflmedi, herkesin kazanaca¤› yar›fla devam...
Ali Nesin

Sevgili Cemal Koç hocamla genç bir yard›mc›
doçentken bir kongrede tan›flm›flt›m. Daha sonralar› gitti¤im her kongrede onun güler yüzünü, insanc›l
tav›rlar›n› aramak bir al›flkanl›k oldu. Cebir çal›flanlar›n, ayn› zamanda tüm matematikçilerin hem Cemal Abisi hem Cemal Hocas› oldu. Kendisini son
zamanlarda s›kl›kla arayamam›flt›m. Dolay›s›yla
rahats›zl›¤›ndan da haberim olmam›fl. En son üç ay
kadar önce kendisine çeflitli flekillerde ulaflmay› denediysem de ulaflamam›fl, bir kongrede nas›lsa rastgeliriz demifltim kendi kendime. K›smet de¤ilmifl.
Nur içinde yat Cemal Hocam, mekân›n cennet olsun. Bizler seni hiç unutmayaca›z.
Naci Cangül
Cemal A¤bi ile ODTÜ’de uzun y›llar beraber
çal›flt›k ama K›br›s’taki daha k›sa süreli beraberli¤imizin bende ayr› bir tad› vard›r.
1994 fiubat’›nda ODTÜ’den izinli olarak Do¤u
Akdeniz Üniversitesi’ne gittim. Cemal A¤bi bir süredir oradayd›, ama ilk birkaç gün rastlaflmad›k. San›r›m üçüncü ya da dördüncü günümdü, ofislerimiz
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Cemal Koç
Tosun Terzio¤lu / tosun@sabanciuniv.edu
ramlar›n› ve içeriklerini yeni bafltan ele ald›¤›m›zda
belki de en çok dinledi¤imiz Cemal olurdu. Yurt
d›fl›nda doktora yap›p ODTÜ’de ö¤retim üyesi
olan eski ö¤rencilerimiz için “Cemal A¤abey” idi.
Ülkedeki politik çalkant›lar, üniversitede s›k s›k
ç›kan idari krizler, ne zaman bafllay›p ne zaman bitece¤i belli olmayan ö¤renci boykotlar›na ra¤men,
ODTÜ ve Matematik Bölümü h›zla geliflti. 1970’lerin sonunda Bölüm, dünyada da baya¤› tan›n›r olmufltu. Üniversite Hasan Tan krizi ve sonras›n› yayg›n bir güçlü dayan›flmayla atlatmas›n› bildi. 12 Eylül oldu ve Yüksek Ö¤renim Kanunu ç›kt›. Ard›ndan da 1402 say›l› kanuna göre iflten ç›karmalar,
göreve son vermeler bafllad›. S›k›yönetimin 1402
say›l› kanununa göre bir ö¤retim üyesinin görevine
son verildi¤i, YÖK Baflkan› taraf›ndan kendisine iki
üç sat›rl›k yaz›yla bildiriliyordu. Yaz›da herhangi
bir suçlama yoktu. Herhangi bir soruflturma, mahkeme vs. de yoktu. Karara itiraz da edilemiyordu ve
ifline son verilen kifli devlette hiçbir flekilde baflka
bir yerde de görev yapam›yordu. Cemal Koç da
1402’lik olmufltu! Bu ak›l almaz karardan sonra
Cemal, bir dershanede ifl buldu. Muhakkak ki çok
s›k›nt› çekti ama do¤rusu bizlere pek belli etmedi.
Tabii k›sa sürede dershane ö¤retmenli¤inde de üne
kavufltu, aran›l›r bir ö¤retmen oldu.
12 Eylül’den önce, ODTÜ Matematik Bölümü
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, Matematik Yaz Okulu projesini bafllatm›flt›.
Her yaz dört hafta süreyle Trabzon’da üç dört
derslik yo¤un yaz okulu yap›yorduk. Ö¤renciler
bir derste hergün 2-3 saat ders dinliyor, cumartesi
günü de s›nava giriyorlard›. Bu yorucu program› o
günün fevkalade k›s›tl› koflullar›nda yürütmek zordu ama elde edilen sonuçlara de¤iyordu. Yaz Okulu fikri de Cemal’den ç›km›flt›. Tabii 1402 say›l›
kanun, O’nu bu etkinlikten de koparm›flt›. Ayr›ca
araflt›rmaya ay›racak vakti de yoktu! Y›llar sonra,
ODTÜ’ye dönüp profesörlü¤e baflvurdu¤unda,
Üniversite Yönetim Kurulu’nun birkaç üyesi Cemal’in araflt›rmalar›nda neden bir ara oldu¤unu
bana sordu. 1402 say›l› kanunla ifline son verilen

1968 y›l› Eylül ay›nda ODTÜ Matematik Bölümü’nde çal›flmaya bafllad›ktan k›sa bir süre sonra
Cemal Koç ile tan›flt›m. 1968-69 akademik y›l›nda
Gündüz ‹keda Ege Üniversitesi’nden izinli olarak
ODTÜ’ye gelmiflti. Cemal de Gündüz Bey ile birlikteydi ve ODTÜ’de kald›. O y›llarda Cemal ile ayn›
ofisi paylaflt›k. Yöneylem Araflt›rmas› ünitesi ve istatistikçilerle birlikte bölümde sadece ondört, onbefl ö¤retim üyesi vard›. Ders yükümüz epeyce a¤›rd›. Bölüm Baflkan› olan Hayri Körezlio¤lu, Cahit
Arf ve bir y›l sonra ODTÜ’ye kat›lan M. Gündüz
‹keda, ilginç ve çok yararl› bir araflt›rma semineri
yöntemi gelifltirdiler. Bu seminerlerde, bölüme yeni
kat›lan bir kifli, birkaç hafta üstüste kendi araflt›rma
konusunu ayr›nt›l› biçimde anlat›yor ve üzerinde
çal›flmay› düflündü¤ü problemler hakk›nda bilgi veriyordu. Böylece herkes birbirinin araflt›rma alan›n›, o alanda neler yap›ld›¤›n›, aç›k ve önemli problemleri ö¤renmifl oluyordu. Her ö¤retim üyesi periyodik olarak bu seminerlerde araflt›rmas›nda kaydetti¤i ilerlemeleri de anlat›yordu. Ayr›ca üçüncü ve
dördüncü s›n›ftaki baz› ö¤rencilerin de seminerlere
kat›lmas›n› Cahit Arf ve Gündüz ‹keda sürekli teflvik ediyordu. Her seminer iki üç saat sürerdi.
Cemal’in verdi¤i bir semineri oldukça iyi hat›rl›yorum, aradan geçen onca y›la ra¤men. Önce
çözmek istedi¤i problemi, bu problemle ilgili daha
önce yap›lanlar› anlatt› bize. Sonra çözüm stratejisini, çözümün ara ad›mlar›n› aç›klad› ve kollar›n›
s›vay›p bir saatten uzun süren bir hesaba giriflti.
Tahta defalarca silindi, tekrar doldu, tekrar silindi.
Sonunda teoremin ispat› bitince, Gündüz Bey’in
“bu kadar uzun ve zor hesab› nas›l yap›yorsunuz?
Hayret do¤rusu” dedi¤ini hat›rl›yorum.
Cemal, çok iyi bir hocayd›. Zaman zaman bir
ço¤umuz ö¤rencilerimizden flikayet ederiz. Ya yeterli çal›flm›yorlard›r, ya derse devam etmiyorlard›r
veya liseden eksik bilgiyle geliyorlard›r. Do¤rusu
Cemal’in ö¤renciden flikayet etti¤ini hiç duymad›m. Sevecenlikle ve sab›rla yaklafl›rd› ö¤rencilerine. Gerekirse ayn› fleyi defalarca anlat›r, örneklerle aç›klamaya çaba gösterirdi. Bölümde ders prog-
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popüler bir dergi ç›karmak fikrini ilk olarak Cemal
Koç ortaya att›. “Matematik Dünyas›” dergisinin
hikâyesi daha önce yaz›ld› dergimizde… ‹lk y›l derginin editörlü¤ünü Cemal Koç yapt›. O y›llarda
LaTeX dizgiyi daha yeni ö¤reniyorduk. Dizginin
d›fl›nda bask›, yaz›lar› derleme, abone bulma ve
dergiyi okuyucuya ulaflt›rma konusunda oldukça
bilgisizdik. Her zamanki azmiyle, sab›rla ve özveriyle çal›flarak Cemal ilk say›lar› ç›kard›. Dergi bask›dan gelince, bölümdeki en k›demli profesörden,
en yeni araflt›rma görevlisi ve bölüm çal›flanlar› dahil herkes, organize olup, dergileri zarflara koyar,
abonelerimize postalard›k.
Cemal’in çal›flkanl›¤›n›, insanda güven duygusu
uyand›ran sapasa¤lam karakterini, s›cakl›¤›n›, hocal›¤›n› hep hat›rlayaca¤›z ve onu çok özleyece¤iz. ♠

ve üniversiteye vatandafl olarak gelmesi bile fiilen
yasak olan, ailesini geçindirmek için dershane ö¤retmenli¤i yapmak zorunda olan bir matematikçiden nas›l olur da araflt›rma makalesi yazmas› beklenirdi? Neyse, biraz gecikmeyle de olsa, Cemal
çoktan hak etti¤i profesörlü¤e yükseltildi.
O y›llarda üniversitenin bir yöneticisi bana,
1982 tarihli Ankara S›k›yönetim Komutanl›¤›’na el
yaz›s›yla yaz›lm›fl bir ihbar mektubunun fotokopisini gösterdi. Yaz›daki imza ve adresin bir k›sm› kapat›larak fotokopi yap›lm›flt› ama el yaz›s› oldukça
tan›d›kt›. Yersiz, haks›z ve saçma sapan iddialarla
dolu böyle bir zavall› ihbar mektubunu yazan kifliye, hem çok k›zd›m hem de biraz ac›d›m do¤rusu…
Matemati¤i yayg›n olarak tan›tmak ve sevdirmek amac›yla, Türk Matematik Derne¤i olarak
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