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ramlar›n› ve içeriklerini yeni bafltan ele ald›¤›m›zda
belki de en çok dinledi¤imiz Cemal olurdu. Yurt
d›fl›nda doktora yap›p ODTÜ’de ö¤retim üyesi
olan eski ö¤rencilerimiz için “Cemal A¤abey” idi.
Ülkedeki politik çalkant›lar, üniversitede s›k s›k
ç›kan idari krizler, ne zaman bafllay›p ne zaman bitece¤i belli olmayan ö¤renci boykotlar›na ra¤men,
ODTÜ ve Matematik Bölümü h›zla geliflti. 1970’lerin sonunda Bölüm, dünyada da baya¤› tan›n›r olmufltu. Üniversite Hasan Tan krizi ve sonras›n› yayg›n bir güçlü dayan›flmayla atlatmas›n› bildi. 12 Eylül oldu ve Yüksek Ö¤renim Kanunu ç›kt›. Ard›ndan da 1402 say›l› kanuna göre iflten ç›karmalar,
göreve son vermeler bafllad›. S›k›yönetimin 1402
say›l› kanununa göre bir ö¤retim üyesinin görevine
son verildi¤i, YÖK Baflkan› taraf›ndan kendisine iki
üç sat›rl›k yaz›yla bildiriliyordu. Yaz›da herhangi
bir suçlama yoktu. Herhangi bir soruflturma, mahkeme vs. de yoktu. Karara itiraz da edilemiyordu ve
ifline son verilen kifli devlette hiçbir flekilde baflka
bir yerde de görev yapam›yordu. Cemal Koç da
1402’lik olmufltu! Bu ak›l almaz karardan sonra
Cemal, bir dershanede ifl buldu. Muhakkak ki çok
s›k›nt› çekti ama do¤rusu bizlere pek belli etmedi.
Tabii k›sa sürede dershane ö¤retmenli¤inde de üne
kavufltu, aran›l›r bir ö¤retmen oldu.
12 Eylül’den önce, ODTÜ Matematik Bölümü
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, Matematik Yaz Okulu projesini bafllatm›flt›.
Her yaz dört hafta süreyle Trabzon’da üç dört
derslik yo¤un yaz okulu yap›yorduk. Ö¤renciler
bir derste hergün 2-3 saat ders dinliyor, cumartesi
günü de s›nava giriyorlard›. Bu yorucu program› o
günün fevkalade k›s›tl› koflullar›nda yürütmek zordu ama elde edilen sonuçlara de¤iyordu. Yaz Okulu fikri de Cemal’den ç›km›flt›. Tabii 1402 say›l›
kanun, O’nu bu etkinlikten de koparm›flt›. Ayr›ca
araflt›rmaya ay›racak vakti de yoktu! Y›llar sonra,
ODTÜ’ye dönüp profesörlü¤e baflvurdu¤unda,
Üniversite Yönetim Kurulu’nun birkaç üyesi Cemal’in araflt›rmalar›nda neden bir ara oldu¤unu
bana sordu. 1402 say›l› kanunla ifline son verilen

1968 y›l› Eylül ay›nda ODTÜ Matematik Bölümü’nde çal›flmaya bafllad›ktan k›sa bir süre sonra
Cemal Koç ile tan›flt›m. 1968-69 akademik y›l›nda
Gündüz ‹keda Ege Üniversitesi’nden izinli olarak
ODTÜ’ye gelmiflti. Cemal de Gündüz Bey ile birlikteydi ve ODTÜ’de kald›. O y›llarda Cemal ile ayn›
ofisi paylaflt›k. Yöneylem Araflt›rmas› ünitesi ve istatistikçilerle birlikte bölümde sadece ondört, onbefl ö¤retim üyesi vard›. Ders yükümüz epeyce a¤›rd›. Bölüm Baflkan› olan Hayri Körezlio¤lu, Cahit
Arf ve bir y›l sonra ODTÜ’ye kat›lan M. Gündüz
‹keda, ilginç ve çok yararl› bir araflt›rma semineri
yöntemi gelifltirdiler. Bu seminerlerde, bölüme yeni
kat›lan bir kifli, birkaç hafta üstüste kendi araflt›rma
konusunu ayr›nt›l› biçimde anlat›yor ve üzerinde
çal›flmay› düflündü¤ü problemler hakk›nda bilgi veriyordu. Böylece herkes birbirinin araflt›rma alan›n›, o alanda neler yap›ld›¤›n›, aç›k ve önemli problemleri ö¤renmifl oluyordu. Her ö¤retim üyesi periyodik olarak bu seminerlerde araflt›rmas›nda kaydetti¤i ilerlemeleri de anlat›yordu. Ayr›ca üçüncü ve
dördüncü s›n›ftaki baz› ö¤rencilerin de seminerlere
kat›lmas›n› Cahit Arf ve Gündüz ‹keda sürekli teflvik ediyordu. Her seminer iki üç saat sürerdi.
Cemal’in verdi¤i bir semineri oldukça iyi hat›rl›yorum, aradan geçen onca y›la ra¤men. Önce
çözmek istedi¤i problemi, bu problemle ilgili daha
önce yap›lanlar› anlatt› bize. Sonra çözüm stratejisini, çözümün ara ad›mlar›n› aç›klad› ve kollar›n›
s›vay›p bir saatten uzun süren bir hesaba giriflti.
Tahta defalarca silindi, tekrar doldu, tekrar silindi.
Sonunda teoremin ispat› bitince, Gündüz Bey’in
“bu kadar uzun ve zor hesab› nas›l yap›yorsunuz?
Hayret do¤rusu” dedi¤ini hat›rl›yorum.
Cemal, çok iyi bir hocayd›. Zaman zaman bir
ço¤umuz ö¤rencilerimizden flikayet ederiz. Ya yeterli çal›flm›yorlard›r, ya derse devam etmiyorlard›r
veya liseden eksik bilgiyle geliyorlard›r. Do¤rusu
Cemal’in ö¤renciden flikayet etti¤ini hiç duymad›m. Sevecenlikle ve sab›rla yaklafl›rd› ö¤rencilerine. Gerekirse ayn› fleyi defalarca anlat›r, örneklerle aç›klamaya çaba gösterirdi. Bölümde ders prog-
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popüler bir dergi ç›karmak fikrini ilk olarak Cemal
Koç ortaya att›. “Matematik Dünyas›” dergisinin
hikâyesi daha önce yaz›ld› dergimizde… ‹lk y›l derginin editörlü¤ünü Cemal Koç yapt›. O y›llarda
LaTeX dizgiyi daha yeni ö¤reniyorduk. Dizginin
d›fl›nda bask›, yaz›lar› derleme, abone bulma ve
dergiyi okuyucuya ulaflt›rma konusunda oldukça
bilgisizdik. Her zamanki azmiyle, sab›rla ve özveriyle çal›flarak Cemal ilk say›lar› ç›kard›. Dergi bask›dan gelince, bölümdeki en k›demli profesörden,
en yeni araflt›rma görevlisi ve bölüm çal›flanlar› dahil herkes, organize olup, dergileri zarflara koyar,
abonelerimize postalard›k.
Cemal’in çal›flkanl›¤›n›, insanda güven duygusu
uyand›ran sapasa¤lam karakterini, s›cakl›¤›n›, hocal›¤›n› hep hat›rlayaca¤›z ve onu çok özleyece¤iz. ♠

ve üniversiteye vatandafl olarak gelmesi bile fiilen
yasak olan, ailesini geçindirmek için dershane ö¤retmenli¤i yapmak zorunda olan bir matematikçiden nas›l olur da araflt›rma makalesi yazmas› beklenirdi? Neyse, biraz gecikmeyle de olsa, Cemal
çoktan hak etti¤i profesörlü¤e yükseltildi.
O y›llarda üniversitenin bir yöneticisi bana,
1982 tarihli Ankara S›k›yönetim Komutanl›¤›’na el
yaz›s›yla yaz›lm›fl bir ihbar mektubunun fotokopisini gösterdi. Yaz›daki imza ve adresin bir k›sm› kapat›larak fotokopi yap›lm›flt› ama el yaz›s› oldukça
tan›d›kt›. Yersiz, haks›z ve saçma sapan iddialarla
dolu böyle bir zavall› ihbar mektubunu yazan kifliye, hem çok k›zd›m hem de biraz ac›d›m do¤rusu…
Matemati¤i yayg›n olarak tan›tmak ve sevdirmek amac›yla, Türk Matematik Derne¤i olarak
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