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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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