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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)
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“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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