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Aram›zdan Ayr›lanlar: Hülya ﬁenkon

Hülya ﬁenkon’un Ard›ndan
Derne¤imizin genel sekreterli¤ini uzun y›llard›r
büyük bir ba¤l›l›k ve titizlikle yürüten Prof. Dr.
Hülya ﬁenkon’un ani vefat›n› derin bir üzüntüyle
ö¤rendik.
Cenazesi 18 ﬁubat Pazartesi günü Fatih Camii’nde k›l›nacak ö¤le namaz›ndan sonra kald›r›lacakt›r. Öncesinde, sabah 10:00’da, ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde (Vezneciler) ve son görev yeri olan ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nde törenler düzenlenecektir.
Hepimizin baﬂ› sa¤olsun.
Türk Matematik Derne¤i ad›na
Tosun Terzio¤lu

Hülya ﬁenkon ve Kar
O sabah ‹stanbul bembeyazd›. ‹stanbul Üniversitesi’nin muhteﬂem ve so¤uk giriﬂ holüne,
Hülya han›m› u¤urlamaya kara ra¤men ne kadar
çok insan gelmiﬂti. Sevdiklerimizi u¤urlarken,
ya¤mur ya¤sa bereket der iyiye yorar›z, güneﬂ olsa, ne güzel günde u¤urluyoruz der, yine iyiye
yorar›z. Ben de Hülya Han›m’› ancak ve ancak
böyle bembeyaz bir ‹stanbul’da yolcu edebilece¤imizi düﬂündüm. Hülya Han›m için bir renk
söylemesini kimden istesek, eminim beyaz derdi.
Onu tan›d›¤›m yirmiyi aﬂk›n y›ldan beri asl›nda
hiç de¤iﬂmemiﬂti, bembeyaz saçlar›, yaz olsun k›ﬂ
olsun bembeyaz teni ayn›yd›. ﬁehri kar kaplad›¤›nda alt›nda güzel çirkin ne varsa, bembeyaz örter. Hülya Han›m da, derne¤e ya¤m›ﬂ kar gibiydi. Haftalar sonra ofisine ilk girdi¤imizde yine
Hülya han›m ve kar’› düﬂündüm. P›r›l p›r›l inan›lmaz düzenli odas›nda art›k kar eriyordu.
Betül Tanbay

Hülya hocayla yolum, Ulusal Matematik
Kongrelerinde, Türk Matematik Derne¤i’ne iliﬂkin
birkaç toplant›da, son birkaç y›lda da Kültür Üniversitesi’nde yazokular›na gitti¤imde kesiﬂti.
Dogrusal programlama ortak ilgi alan›m›zd›,
ama o konuda hiç konuﬂamad›k.

Çok sayg›n, güleryüzlü nazik bir hocam›zd›.
As›l alt› çizilmesi gereken ise, TMD’nin bitmez
tükenmez bir gönüllüsüydü. Israrla TMD’de çal›ﬂt›, katk› vermeye çal›ﬂt›. Her bir üyeye özel mektup
göndermekten hiç b›kmad›. Hepimizin baﬂ› sa¤olsun. Hocam›z nur içinde yats›n.
Mustafa Akgül
G›yab›nda tan›mam›n d›ﬂ›nda iki buçuk y›la
yak›n bir süredir ayn› kurumda birlikte çal›ﬂt›¤›m
k›ymetli hocam›z Hülya ﬁenkon’un vefat›n› biraz
önce derin bir üzüntü ve ﬂaﬂk›nl›kla ö¤rendim. ‹nsanc›ll›k, sayg›nl›k ve titizlik, Hülya Hoca dendi¤inde akl›ma ilk gelenler oluyor. Kendisine rahmet,
ailesine, yak›nlar›na ve baﬂta ‹stanbul Kültür Üniversitesi’ndekiler olmak üzere eski ve yeni çal›ﬂma
arkadaﬂlar›na sab›rlar dilerim.
Mert Ça¤lar, Hava Piyade Çavuﬂ
Hava Lojistik Komutanl›¤›, Etimesgut, Ankara
Sevgili Hülya Hocam›z› yaklaﬂ›k 20 y›ld›r
kongrelerde Türkçe ifadelere verdi¤i önemle hat›r-

Hülya ﬁenkon 1,5 yaﬂ›nda, annesi Neriman Nadire Han›m’la

49

Matematik Dünyas›, 2008-I

l›yorum. Ne zaman bir yabanc›
kavram› Türkçeleﬂolan Hülya
evi o bölgede
yeﬂillik icinde kalm›ﬂ tek evdi.
Aram›zdan
Ayr›lanlar:
ﬁenkon
Bugün sevgili Hülya’y› kaybedeli sekiz gün
oldu. Ac›s› çok derin.
1975-1980 aras›nda Matematik Derne¤i’nin Ulusal Matematik toplant›lar› Silivri’de,
‹stanbul Üniversitesi’ne ba¤l› Naz›m Terzio¤lu
Araﬂt›rma Merkezi’nde yap›l›rd› ve genelde ﬁubat ay›nda hepimiz bir odada toplan›rd›k. Bu
y›ll›k toplant›lar› bir aile toplant›s› gibi özlerdik
ve severdik. Her alanda çal›ﬂan matematikçilerin kat›ld›¤› bu toplant›larda herkes birbirinin
çal›ﬂmalar›n› dinlerdi. Zaten hepimiz bir odaya
s›¤acak say›dayd›k. Ankara’dan Cahit Arf ve
Gündüz ‹keda etraf›nda cebir ve say›lar teorisi
üzerinde çal›ﬂan bir grup ve ‹stanbul’dan Orhan
‹çen etraf›nda transandant say›lar üzerinde çal›ﬂan bir grup mutlaka olurdu. Orhan ‹çen, ‹stanbul Üniversitesi’nde transandant say›lar üzerinde ciddi çal›ﬂmalar yapan bir ekol kurmuﬂtu ve
Hülya ﬁenkon bu ekolün çok önemli bir mensubuydu.
Daha o zamanlarda Naz›m Terzio¤lu’yla
beraber Matematik Derne¤i’nin iﬂlerini yürütürdü.
Kusursuz ve son derece berrak seminer konuﬂmalar› yapard›. Hülya’yla arkadaﬂl›¤›m›z
orada baﬂlad›.
Silivri toplant›lar›na hayat veren pek çok
hoca ve arkadaﬂ›m›z› maalesef zaman içinde yitirdik. Son kayb›m›z sevgili Hülya ﬁenkon.
Hepsini sevgi ve özlemle an›yorum.
Mehpare Bilhan

Üstün baﬂar›yla bitirdi¤i ‹stanbul K›z Lisesi’nin mezuniyet
töreninde diplomas›n› al›rken. 1-7-1959

tirmeden kullansak kendisi bize tatl› diliyle uyar›da bulunurdu. Say›n hocama Allahtan rahmet diliyorum. Nur içinde yats›n. Mekân› cennet olsun.
Naci Cangül
Hülya hocam› ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nden tan›yorum. S›k s›k karﬂ›laﬂ›r ve dertleﬂirdik. Bilim han›ml›¤›n›n yan›nda tam bir ‹stanbul han›mefendisiydi. Son derece titiz ve çal›ﬂkan bir hocam›zd›. Türkçe matematik terimlerini özenle seçerdi.
Üniversitemizde bir davetten sonra bir gece hocam›z› evine arabamla b›rakt›¤›mda ne kadar hüzünlenmiﬂtim. Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi’ne yak›n

Müteahhitlere karﬂ› direndi¤ini ve bu yeﬂilli¤i ve
güzelli¤i bozmak istemedi¤ini söylemiﬂti.
Her akﬂam evine otobüsle giderdi. Ço¤unlukla
duraklara kadar birlikte yürürdük. O kaba ‹stanbul içinde farkedilen bir ‹stanbul han›mefendisiydi.
Bir asker k›z› olarak Hava Harp Okulu’na gitmekten gurur duyard›.
Meslek d›ﬂ›ndan bir akademisyen olarak önünde sayg›yla e¤iliyor, sayg›lar›m› arz ediyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Mekân› Cennet olsun.
Babam, “o¤lum Türkçen bozuk oldu¤u için ‹ngilizceni de etkiliyor” diye gülerdi. Hissettiklerimi
ancak bu kadar ifade edebildim.
Murat Demirer

Hülya Hoca’n›n dersinden bir türlü geçemiyorum, tan›d›k bir ö¤retim görevlisi “Ben konuﬂay›m” dedi. Konuﬂtu. S›nava girdik. S›navdan
bir süre sonra Hülya Han›m beni ça¤›rd›. “Serdar, çok teﬂekkür ederim” dedi. Sevindim. “Sa¤olun Hocam, geçtim mi?” diye sordum. Yan›t›,
“Yok, onun için ça¤›rmad›m. Sen liseden beri
görüﬂmedi¤im arkadaﬂ›mla görüﬂmemi sa¤lad›n” dedi. Benim için görüﬂmeye giden hoca liseden arkadaﬂ›ym›ﬂ... Benim sorunum ise baﬂka... Sordum: “Peki Hocam, geçtim mi?” Yan›t:
“Hay›r Serdar, kald›n...”
Serdar Yahﬂi
Bilim ve Gelecek dergisinden al›nm›ﬂt›r.
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