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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.
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