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u¤rul Taner 21 Mart 1926’da ‹negöl’de
do¤du. ‹lkokulu ‹negöl’de bitiren Tu¤rul
bey, orta üçüncü s›n›fta e¤itimini paras›z
yat›l› devam etmek için önce Bolu’ya, sonras›nda
da Kastamonu lisesine gitti ve 1943-44 ö¤renim y›l›nda burada liseyi bitirdi. 1944’te ‹stanbul Üniversitesi Matematik Bölümü’ne giren hocam›z Milli
E¤itim Bakanl›¤›’n›n açt›¤› s›nav› kazanarak
ABD’ye gitti. 1946 y›l›n› New York’ta ingilizce ö¤renerek geçiren hocam›z sonras›nda gitti¤i ‹llinois
Institute of Technology’den 1948-49 y›l›nda B.Sc.
derecesini ald›. Buradan Chicago Üniversitesine

geçti ve lisansüstü e¤itimini 1952’de M.Sc. derecesi alarak tamamlad›. Doktora çal›flmalar› yapmak
üzere tekrar ‹llinois’ye döndü. Bu arada ‹llinois
Inst›tute of Technolgy’de bir mekanik projesinde
çal›flt›. MEB’in iste¤i üzerine, yeterlilik s›nav›n›
vermifl olmas›na karfl›n, 1953’te ülkeye dönüp yedi ay MEB’in Test ve Araflt›rma Birimi’nde çal›flt›.
1953-55 aras›nda vatani görevini yapan hocam›z
1955-56 aras›nda birçok ünlünün çal›flt›¤›, Elektrik ‹flleri Etüd ‹daresi’nde istatikçi olarak çal›flmaya bafllad›. Ard›ndan, 1956’da Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde asistanl›¤a bafllayan hocam›z
1957’de ODTÜ’de ek görevli olarak çal›flt› ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nin matematik derslerini ver-
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olan 66.40 dolar› üniversiteye geriye verdi¤ini, dolay›s›yla bu görevin önemli bir k›sm›n› kendi cebinden karfl›lad›¤›n› söylersem onun kiflili¤ini daha iyi
anlatm›fl olaca¤›n› düflünüyorum.
Bu arada Lindquist’in “‹statisti¤e Girifl” kitab›n› da dilimize kazand›ran Tu¤rul Bey, “Cebirsel
fonksiyonlar›n bir karakterizasyonu ve grafi¤i Z
W ’de yo¤un olan analitik fonksiyonlar” adl› tezi ve
gerekli koflullar› sa¤layarak Prof. Dr. Orhan Alisbah ve Prof. Dr. Esat Egesoy’un da bulundu¤u jüri
taraf›ndan baflar›l› bulunarak doçent unvan›n› alm›flt›r. Docentlik Tezi’nin bir k›sm› C. R. Acad. Sci.
Paris. Ser. A 13 (1069) dergisinde yay›mlanm›flt›r.
1972’de TÜBITAK Bilim Adam› Yetifltirme
Grubu’nda yürütme kurulu üyesi olarak da görev
yapan hocam›z birkaç nesil ODTÜ ö¤rencisinin
Calculus ö¤rendi¤i ve ODTÜ yay›nlar› aras›nda
olan Abstract Mathematics, Calculus I ve Calculus
II kitaplar›n›n da yazar›d›r. 5 Temmuz 1985 tarihinde kendi iste¤iyle emekli olmufltur. Emekli olduktan sonra da Matematik Bölümü’nü b›rakmayan Tu¤rul Taner 1991-92 akademik y›l›na kadar
ek-görevli olarak bölüme hizmet vermifl ve sonras›nda Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nde görev alm›flt›r. ODTÜ Matematik Bölüm Baflkanl›¤› görevini
de üç kez yürüten hocam›z›n görev y›llar› üniversitemizin çalkant›l› y›llar›nda olmas›na karfl›n bölümün bu süreçlerden en az zararla ç›kmas› için
hiçbir özveriden kaç›nmad›¤›n› o günleri yaflayanlar yak›ndan bilirler. Bunun yan›s›ra Tu¤rul Hoca’n›n kütüphanedeki matematik kitaplar›ndan (ki
mükemmele yak›n bir koleksiyondur), matematik
bölümü binas›n›n tasar›m› ve inflas› içindeki eme¤i
ile ODTÜ Matematik Bölümü’nün tarihsel geliflimine en önemli katk›lar› yapm›fl birisi oldu¤u gerçe¤i yads›namaz bir gerçektir.
Bir üniversiteyi yücelten en önemli unsurlardan
biri de y›llar›n birikimiyle oluflan ve yerleflen e¤itsel,
bilimsel ve yönetsel geleneklerdir. Bunlar ayn› zamanda üniversiteyi çeflitli siyasal ve toplumsal sorunlar›n yarat›¤› iç ve d›fl tehditlerden koruyan güvencelerdir. Tu¤rul Taner, ODTÜ’nün tarihsel geliflimi içinde ad›n› and›¤›m›z geleneklerin yerleflip korunmas›nda birçok ö¤retim üyesine örnek ve esin
kayna¤› olan özverili çal›flkanl›¤›, titizli¤i, ve bilime
olan inanc› nedeni ile övgüyü ve unutulmamay› hakeden de¤erli bir bilim ve hizmet adam›d›r.
Tu¤rul Taner’i sevgi, sayg› ve özlemle an›yorum.

meye bafllad›. Ö¤rencilerinden olan rahmetli Prof.
Dr. Murat Sertel, hocan›n pozitif enerjisinden o
denli etkilenmifltir ki ilk makalesini Tu¤rul Hoca’ya ithaf etmiflti. 1958’de Ankara Üniversitesi’nde Cengiz Uluçay yönetiminde tamamlad›¤› “Bir
Fonksiyonun Monotonlu¤u” adl› tezini 1958’de
tamamlayarak doktor unvan›n› al›r. Tezinde w =
ƒ(z) analitik fonksiyonu, bu fonksiyonun |z| < r dairesini dönüfltürdü¤ü bölgenin s›n›r› bir daireye gerildi¤inde elde edilen alan›n, ilk dairenin resmi
olan alana oran› olan r’nin fonksiyonu olarak incelenmifl ve bunun daha önce Biernacki taraf›ndan
ileri sürüldü¤ü gibi monoton olmad›¤› gösterilmifltir. Bunun yan›s›ra oran›n sabit veya monoton olma koflullar› da verilmifltir. Sonras›nda ise 1 Aral›k
1958 de 00042 sicil numaras› ile ODTÜ Matematik Bölümü’ne kat›l›r.
1963-65 aras›nda (Ankara) Fen Lisesi projesinde görev alan Tu¤rul Bey bu okul için Temel Matematik I kitab›n› yazm›fl ve Temel Matematik II kitab›n›n da yaz›l›m›na katk›da bulunmufltu. Dokuz
bölüm ve 374 sayfadan oluflan Temel Matematik I
cebir ve kümeler kuram›n› içine alan modern bir
matematik kitab›d›r. Temel Matematik I, o y›llarda
avrupa ve Kuzey Amerika’da da uygulanmaya bafllanan modern matematik programlar›na paralel bir
e¤itim anlay›fl›yla yaz›lm›fl ça¤dafl bir okul kitab› ve
bir ilk idi. Tu¤rul Bey’in Fen Lisesine katk›s› bununla da s›n›rl› kalmam›fl, bu okul ö¤retmenlerinin
geliflimi için sürekli çaba içinde olmufltur. Ö¤rencilik y›llar›mda Tu¤rul Bey’den ald›¤›m ço¤u derse
Fen Lisesi ö¤retmenlerinin de kat›ld›klar›n› an›msar›m. Tu¤rul Bey için Prof. Dr. Cengiz Yalç›n, “onun
için bildiklerini ö¤rencilerine aktarmak bir ibadet
idi” demifltir. Aynen kat›l›yorum. Ondan ald›¤›m
Gerçel Analiz dersi, Simons’un “Introduction to
Modern Analysis” adl› ders kitab›m›z›n kalitesiyle
Tu¤rul Hoca’n›n pozitif enerjisiyle birleflti¤inde,
dersin cazibesi dayan›lmaz oluyordu. Lise ö¤rencileri için düzenlenen TÜB‹TAK yaz kamplar›n›n hocalar›n›n bafl›nda yine Tu¤rul Bey vard›r. 1968’de
Ödemifl Gölçük yaylas›nda düzenlenen yaz okulu
ö¤rencileri Tu¤rul Hoca’y› hat›rlayacaklard›r.
1966-67 akademik y›l›n› izinli olarak ‹llinois ‹nstitute of Techology’de bulunmufltur. Bu arada Princeton’a giderek R. Langlands’›n ülkemize ilk geliflinin mimarlar›ndan biri de yine Tu¤rul Hoca olmuflt›r. Hocam›z›n Princeton’a gidifli için ODTÜ’nün
kendisine tahsis etti¤i 121,15 dolardan, bakiyesi
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