Matematik Dünyas›, 2010-I

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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