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Aram›zdan Ayr›lanlar

Mahmut Hayfavi
(1940-2007)
ahmut Hayfavi 1940 y›l›n›n Mart ay›nda Hayfa iline ba¤l› Safat ﬂehrinde dünyaya geldi. 1958’de liseyi pekiyi dereceyle bitirdi.1958-1959 ders y›l›nda Bir Zeit kolejinde (Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin) haz›rl›k
s›n›f›n› bitirdikten sonra ODTÜ’ye geldi ve 1963
Haziran döneminde pekiyi (High Honours) derecesiyle mezun oldu. 1963-1964 ders y›l›nda Prof. H.
Grunsky’nin dan›ﬂmanl›¤›nda Master tezini tamamlay›p Yüksek Lisans derecesini ald› ve hemen
ayn› y›l ö¤retim görevlisi olarak ODTÜ’de çal›ﬂmaya baﬂlad›. Ayn› zamanda Eylül 1964’te doktora ö¤renimine baﬂlay›p Hasse, Lorch, Royden,
Schiffer, Thea, Arf, ‹keda gibi hocalardan ders alarak doktora derslerini tamamlam›ﬂt›r.
Daha sonra 1966-1968 y›llar› aras›nda Amerika’n›n Wiskonsin Üniversitesi’nde hem araﬂt›rmalar›na devam edip hem de iki y›l e¤itim asistan› olarak
ders vermiﬂtir. 1968’de tekrar ODTÜ’ye dönerek
Cahit Arf’›n önderli¤inde ve Prof. ‹keda’n›n dan›ﬂmanl›¤› alt›nda 1970 y›l›nda doktora tezini tamam-

lay›p doktora derecesini alm›ﬂt›r. Ayn› y›l›n Aral›k
ay›nda yard›mc› doçentli¤e atanm›ﬂt›r. Bu arada
1973- 75 ders y›l›nda Tripoli Üniversitesi’nde misafir ö¤retim üyesi olarak dersler ve seminerler vermiﬂtir. 1975’te ODTÜ’ye dönerek doçentlik tezini
tamamlay›p Nisan 1977’de doçent unvan›n› kazanm›ﬂ ve doçent olarak çal›ﬂmaya devam etmiﬂtir.
1977’den sonra dünyada ilk veya ilkler aras›nda olan “Non standard aspects of non-Archimedean topological spaces’’ alan›nda yeni bir araﬂt›rmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu yeni baﬂlatt›¤› araﬂt›rmayla ilgili tebli¤ler vermek üzere Almanya ve di¤er birtak›m ülkelerden davetler alm›ﬂt›r. 1986’dan sonra
“Multiple Sclerosis” hastal›¤› a¤›rlaﬂmaya baﬂlad›¤› için birçok davete kat›lamam›ﬂt›r. Bu arada
1984’te profesörlü¤e atanmak için müracaat etmiﬂtir. O zaman›n gerekli kurullar›ndan geçtikten
sonra ancak 1988’de profesörlü¤e terfi etmiﬂtir.
Fakat o zamanki kurallara göre ayn› üniversiteye
atamas› yap›lam›yordu. Mahmut da baﬂka bir üniversiteye gitmeyi kabul etmedi¤i için bu yasa de¤i-
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Hayfavi, ‹smet ‹nönü’den lisans diplomas›n› al›rken. Y›l 1963.
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ﬂinceye kadar atamas›n›n yap›lmas› için bekledi.
San›r›m 1989’da profesörlük kadrosuna atanabildi
ve 1991’de iyice ilerleyen hastal›¤› nedeniyle emekli olmak zorunda kald›.
Kendisi hep ODTÜ sevgisiyle dolu yaﬂam›ﬂt›r.
Amerika’n›n çok iyi tan›nan baz› üniversitelerinden yap›lan teklifleri de geri çevirerek tüm yaﬂant›s›n› ODTÜ’ye vakfetmiﬂtir.
Yapt›¤› yay›nlardan derleyebildiklerimi hayat
hikâyesinin sonuna ilave edece¤im.
Yukar›da sözünü etti¤im akademik yaﬂant›s›n›n ak›ﬂ› içinde sosyal yaﬂant›s› da ﬂöyle geliﬂmiﬂtir:

1966’da Amerika’ya giderken Rodos adas›na
u¤rayarak yine ODTÜ’de görev yapmakta olan
Azize Bast›yal› ile niﬂanlanm›ﬂ ve iki sene sonra
1968’de Amerika dönüﬂü tekrar Rodos’a u¤rayarak A¤ustos 1968’de Rodos adas›nda Azize Bast›yal›’yla evlenmiﬂlerdir. Bu evliliklerinden Kenan
ve Nesim isimlerinde iki o¤lu olmuﬂtur. Böylece
Mahmut Hayfavi iki o¤ul ve iki gelin babas› ve üç
torun dedesiydi.
Hastal›¤›na ra¤men mutlu bir yaﬂam› olmuﬂtur. Kendisine Tanr›’dan rahmetler diliyoruz.
Azize Hayfavi

Mahmut Hayfavi Hocam›z›n Ard›ndan...
ODTÜ Matematik Bölümü eski ö¤retim üyelerinden Mahmut Hayfavi Çarﬂamba akﬂam› vefat
etmiﬂtir. Merhuma Tanr›’dan rahmet diliyorum.
Baﬂ›m›z sa¤olsun. Ayr›nt›l› bilgi ODTÜ Matematik
Bölüm Baﬂkanl›¤›nca ayr›ca verilecektir.
ﬁafak Alpay

zünden erkenden emekli olmak durumunda kald›.
Bu y›l sanki matematik dünyas› için bir yaprak dökümü oldu. Art arda gelen ac› haberlerle sars›ld›k.
Önce Prof. Arif Kaya, daha sonra Prof. Hayri Körezlio¤lu ve ﬂimdi de Prof. Mahmut Haifawi. Kendisine Tanr›’dan rahmet, de¤erli eﬂi Azize Han›m’a,
çocuklar›na, yak›nlar›na ve matematik camias›na
baﬂsa¤l›¤› dilerim.
Ali Osman Asar

De¤erli Arkadaﬂlar,
Bölümümüz emekli ö¤retim üyelerinden Prof.
Dr. Mahmud Hayfavi’yi 12.7.2007 günü kaybetmiﬂ bulunuyoruz.
Mahmud Hayfavi bölümümüzün verdi¤i ilk
doktora derecesini Temmuz 1970’te alm›ﬂt›r. Daha
sonra bölümümüze kat›lan Mahmud Hayfavi uzun
y›llar görev yapm›ﬂ ve sa¤l›k nedeniyle 1991’de
emekli olmuﬂtur.
Merhumun naaﬂ› 13 Temmuz Cuma günü saat
10,30’da Matematik Bölümü’nde yap›lacak töreni
müteakip Karﬂ›yaka Camii’nde k›l›nacak ö¤le namaz›ndan sonra Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a
verilecektir. Hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
Zafer Nurlu,
ODTÜ Matematik Bölümü Baﬂkan›

Vefat› dolay›s›yla Mahmut Haifawi’ye rahmet
diler; baﬂta ailesi ve yak›nlar› olmak üzere tüm matematik camias›na baﬂsa¤l›¤› dileklerimi sunar›m.
Mert Ça¤lar
K›sa aral›klarla ODTÜ kökenli üç de¤erli matematikçi, önce Arif Kaya sonra Hayri Körezlio¤lu
ve ﬂimdi de Mahmoud Hayfawi için baﬂsa¤l›¤› mesajlar› yazmak ne kadar ac›.
Mahmoud’u ilk defa 1965-66 ders y›l›nda ODTÜ’yü ziyaret eden Schiffer’in verdi¤i ve birlikte ald›¤›m›z PDE dersinde tan›d›m. O dersi alan 10-15
kiﬂiden hat›r›mda kalan di¤er isimler Azize Hayfawi
- o zamanlar Bast›yal› - ve Okay Çelebi. Daha sonralar› 1969’da ODTÜ Matematik Bölümüne intisab
etti¤imde Mahmoud dönem arkadaﬂ›m, meslektaﬂ›m oldu. Zaman›n›n parlak matematikçilerindendi.
Çok erken yakaland›¤› MS hastal›¤› hayat›n›, kariyerini, yaﬂam kalitesini velhas›l her ﬂeyini altüst etti.
Baﬂta Azize olmak üzere ODTÜ Matematik
Bölümüne ve tüm matematik camiam›za baﬂsa¤l›¤›
dilerim.
Ulu¤ Çapar

Bölümünüzdeki arkadaﬂlar›n ve matematik camias›n›n ac›s›n› paylaﬂ›yorum; herkese baﬂsa¤l›¤›
diliyorum.
Mithat ‹demen
ODTÜ Matematik Bölümü emekli ö¤retim
üyesi Prof. Dr. Mahmut Haifawi’nin vefat›n› ö¤rendim. Çok üzüldüm. Uzun y›llar birlikte çal›ﬂm›ﬂt›k, matematik konular›n› tart›ﬂt›¤›m›z zamanlar olmuﬂtu. Yakaland›¤› bir amans›z hastal›k yü-
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Mahmut Hayfavi’nin doçentlik jürisinin sonucu. Jüri esasl›: Cahit Arf, Gündüz ‹keda, Tosun Terzio¤lu.

Soldan sa¤a: Saffet Bilhan, Azize Hayfavi, Robert Langlands’u›n eﬂi heykelt›raﬂ Charlotte Langlands, Robert langlands,
Mahmut Hayfavi, Peter Roquette ve eﬂi Erika, Hayri Körezlio¤lu, Mehpare Bilhan, Bülent ve Zerrin Karasözen
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ilimsel çal›ﬂmalar›n›n ötesinde, Mahmut
Hayfavi yaﬂam›n›n çok önemli bir k›sm›n›
ODTÜ’ye adam›ﬂ gerçek bir ODTÜ’lüydü.
Onu son derece sab›rl› bir ﬂekilde, yumuﬂak sesi ve
kendine has Türkçesiyle bir koridor köﬂesinde ö¤rencisine birﬂeyler anlat›rken görürdünüz. Bizim
kuﬂaktan hemen herkes Mahmut Hoca’dan “lineer

cebir” ö¤renmiﬂtir. Mahmut Hayfavi 1970’lerde
ortaya ç›kan ve zaman içinde çok sevdi¤i matematiksel faaliyetlerle yaﬂam›n normal ak›ﬂ›ndan kendisini uzaklaﬂt›ran amans›z bir hastal›¤a yakaland›. Bu hastal›kla uzun y›llar dirençle sürdürdü¤ü
mücadelesi bir örnek oluﬂturur.
Zafer Nurlu
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Mahmut Hayfavi’nin profesörlük komisyonunun sonucu. Gene zorlu bir jüri.

Mahmut Hayfavi çocuklar›yla...
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