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DTÜ Matematik Bölümü’ne bilim adam›
olmak için girmifltim. Hocalar›m›z içinde
isimleri öne ç›kan Cahit Arf ve Gündüz
‹keda d›fl›nda k›sa boylu yüzü hep güleç bir hocam›z vard› ki, o bize bir bilim adam›n›n nas›l di¤erlerinden farkl› oldu¤unu gösteren çok iyi bir örnekti. Ne de olsa bilim adam› olacak bizler di¤er
insanlardan farkl› olmal› ve farkl› davranmal›yd›k
duygusu vard› içimizde. ‹flte bu farkl›l›¤› en iyi gösteren de Tu¤rul hocayd›, o dalg›n yürüyüflü ve
unutkanl›¤› ile bölüm içinde dikkatimizi çeker ve
biz de ona özenirdik.
Matematik Bölümü 1’inci s›n›f ö¤rencisi olarak 1969-1970 akademik y›l› sonbahar döneminde
“Abstract Mathematics I” dersinin hocas› bu güleç bilim insan› Tu¤rul Taner Hocayd›. S›n›fa ilk girdi¤inde sordu¤u birinci
soru, kimler matematik bölümünü ilk tercih olarak seçerek
geldikleri oldu. S›n›fta san›r›m
3 kadar parmak kalkt› ve bunlardan biri de bendim. Dersten
sonra bizlerle görüflmek istedi¤ini söyledi. Bu dersi ilk bafllad›¤› günden son verildi¤i güne
kadar büyük bir merak ve heyecanla sanki bir dizi filmi seyrediyormuflum gibi takip etmifltim. Matemati¤in gizemi, say›lar›n büyüsü ve hipotezlerden sonuçlara varmak için kulland›¤›m›z
yöntemler beni âdeta baflka bir dünyaya götürüyordu. Bu süreç ilkbahar döneminde de kendisinden ald›¤›m›z “Abstact Mathematics II” dersiyle
devam etti.
Bu derslerin ak›c›l›¤› ve yaratt›¤› merak duygusu beni hayat›m boyunca etkilemifltir. Matematiçi
olmay› seçmekle ne kadar isabetli bir karar vermifl
oldu¤umu bu dersler sayesinde bir kere daha içimde hissetmiflimdir. Di¤er taraftan, dalg›nl›¤› ve

unutkanl›¤› bir bilim insan›n yaflam›n›n birer parcas› olarak gören bizler, bu davran›fllar› Tu¤rul hocadan örnek alarak sergilerdik ve bundan da büyük
mutluluk duyard›k.
“Abstact Mathematics” dersini (o zamanki
ad›yla M-13), flimdiki ad› Arf Amfisi olan s›n›fta
yaklafl›k 40 kifliyle al›rd›k. Tu¤rul Hoca dersi tahtada anlat›rken sürekli hareket halinde tahtan›n bir
ucundan di¤er ucuna elinde sigaras›yla gider gelirdi. 50 dakikal›k bir derste san›r›m ortalama iki sigara içerdi, bizler de oturdu¤umuz s›ralardan ona
kat›l›rd›k. Sigara içmek, duman›n› üfürmek ve o
duman›n alt›nda gözlerimizi k›rparak düflünmek o
zamanlar bizim için bilim adam› olman›n bir parças›yd›. Biz bunu amfideki yerlerimizde oturarak, Tu¤rul Hoca da tahtada yaflayarak yapard›.
Tu¤rul Hoca’dan di¤er
ders al›fl›m 3’üncü s›n›fta 5-6
kifliyle birlikte “Lebesgue Measure Theory” dersi olmufltur.
Art›k ben 3’üncü s›n›fta ne tür
matematik yapaca¤›m› belirlemifltim ve ilgi alan›m içinde olmayan derslere fazla önem vermiyordum. Tu¤rul hocan›n bu
dersi de benim ilgi alan›mda
de¤ildi, ama ifller hiç de öyle
olmad›. Analizi sevmeyen Ersan burada da bir hocan›n bir dersi ö¤rencisine nas›l sevdirebilece¤inin somut bir uygulamas›n› gördü. Tu¤rul Hoca eline ald›¤› konuyu öyle bir özümsemiflti ki bunu mutlaka
içinden ç›kart›p ö¤rencilerine aktarmas› gerekiyordu. ‹flte bu derste biz bu özümsemenin sevilmeyen
bir konunun dahi nas›l sevdirilebilece¤ini somut bir
flekilde yaflad›k . Ben sadece bu dersi anlamakla kalmad›m, “Calculus” derslerimizde, e¤rilerin uzunlu¤u, alan ve hac›m hesaplar›nda kulland›¤›m›z Riemann integrallerinin nas›l soyutlaflt›rabilece¤ini ve
daha genifl bir perspektifden bak›larak özellefltiril-
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yetli ö¤rencileri matematik yapmalar›na ikna ederek matematik bölümüne kazand›rmas›d›r.
Son olarak ODTÜ Matematik Bölümü 2010
y›lbafl› partisinde görüflmüfltük. Ayval›k’› ve yazl›k
evini çok sevdi¤ini biliyorduk, benim de tabiatla
u¤raflt›¤›m›, sebze, meyve yetifltirdi¤imi ö¤renice
çok mutlu olmufl ve Ayval›k’ta 2011 yaz›nda buluflmak için sözleflmifltik. Ne yaz›k ki o sözünü tutamad›, ama ben onun yaflad›¤› o mekân› bu yaz
ziyaret ederek sözümü tutaca¤›m...
Sevgili hocam›z›n ö¤rencisi olman›n gururunu
yafl›yor, onu minnetle an›yor, ailesi baflta olmak
üzere, yak›nlar›na, tan›yanlar›na ve matematik
toplulu¤una bafl sa¤l›¤› diliyorum.

diklerini gördüm. Bu bak›fl matemati¤in büyüsünü
ve gücünü göstermesi aç›s›ndan benim için son derece önemliydi. Bunu bana matematik bölümüne girdi¤im ilk günden itibaren yaflatanlar›n bafl›nda Tu¤rul Hoca gelir.
ODTÜ Matematik Bölümü’nden 1973’te mezun olduktan sonra yurtd›fl› doktora çal›flmalar›m›
yap›p tekrar ODTÜ’ye 1978’de döndüm. Tu¤rul
Hoca art›k benim bir meslektafl›md›.
Bu dönemde ‹ngilizce kitaplar›n pahall›¤› ve ülkenin dövize olan ihtiyac› nedeniyle bizler “Calculus” dersinde Tu¤rul Hoca’n›n yazd›¤› incecik (yaklafl›k 60 sayfa san›r›m) “Calculus I” ve “Calculus II”
kitaplar›n› okutuyorduk. Matematikte san›r›m en
fazla kitap “Calculus” konusunda yaz›lm›flt›r. Ben
30 y›ll›k meslek hayat›mda “Calculus” dersini Tu¤rul Hocan›n yazd›¤› kitap gibi ne 1 cümle fazla ne de
1 cümle eksik yaz›lm›fl bir kitaba rastlamad›m. Dizisel yaklafl›m ile “Calculus” dersini ele alm›fl ve mükemmel bir flekilde tüm konular› yaklafl›k toplam
120 sayfal›k 2 kitapta toplam›flt›. Aynen ders anlat›fl›ndaki ak›c›l›k ve büyü bu kitab›nda da vard›. Bu
durum ö¤rencisi olmufl benim için hiç de flafl›rt›c› de¤ildi. Bu kitaplar› birkaç kez büyük bir zevkle derslerimde kulland›m, ö¤rencilerimize okuttum.
YÖK’ün gelmesiyle ODTÜ s›k›nt›lar içine girmifl hepimizi tedirgin eden olaylar bafllam›flt›, bu
nedenle ODTÜ’den 1983’te ayr›larak yurtd›fl›na
gittim ve Tu¤rul Hoca’yla uzun bir süre yollar›m›z
kesiflmedi. Yollar›m›z kesiflti¤inde kendisi K›br›s’ta
ders veriyordu.
Tu¤rul Hoca’n›n bence ülkemiz matemati¤ine
yapt›¤› en büyük katk›, matemati¤i topluma sevdirmesi, özellikle de fen lisesi mezunu olan kabili-
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