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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. ♠
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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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