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Hülya ﬁenkon ile bir lisans ö¤rencisiyken ald›¤›m cebir derslerinde asistanl›k yapt›¤› y›llarda tan›ﬂt›m. Daha sonraki y›llarda bir çok toplant›da
karﬂ›laﬂt›k. Hülya ﬁenkon tan›d›¤›m en iyi hocalardan biriydi. Ö¤rencisi olsun, olmas›n insanlara
karﬂ› son derece sevecen ve kibar yaklaﬂ›m› her zaman akl›m›zda kalacak. Kendisine tanr›dan rahmet ve sevenlerine baﬂsa¤l›¤› dilerim.
Yusuf ÜNLÜ

Çok kibar ve zarif bir Istanbul han›mefendisi
olan özverili, de¤erli matematik profesörü Hülya
ﬁenkon’un vefat› dolay›s›yla matematik camiam›za
baﬂsa¤l›¤› dilerim.
Ulu¤ Çapar
35 y›l önce Silivri’de tan›ﬂm›ﬂ oldu¤um p-adic
say›lar uzman›, canayak›n Hülya ﬁenkon Han›mefendi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.
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1974 Eylül’ünde üniversite ö¤rencisi olarak ilk
dersime girdim. Dersin baﬂlamas›n› biraz ürkek ürkek etraf›ma bak›narak beklerken kap› aç›ld› ve
genç bir han›m girdi s›n›fa. Mükemmel bir diksiyonla konuﬂmaya baﬂlad›. Ders hakk›nda bilgiler
verdi, faydalanabilece¤imiz kitap isimlerini s›ralad›. Sonra inci gibi bir el yaz›s›yla tahta dolarken,
hem dersin içeri¤inin hem de dersin hocas›n›n çok
hoﬂuma gidece¤ini fark etmiﬂtim bile. Böylece Soyut Cebir ve Hülya ﬁenkon’la
tan›ﬂm›ﬂt›m.
Hülya Han›m çok uzun süren ö¤rencilik yaﬂam›mda en
takdir etti¤im hocalardan biri
olarak yerini sadece ö¤reticili¤iyle de¤il, ö¤rencisine gösterdi¤i sayg› ve sevgiyle de alm›ﬂt›r.
O y›llarda, ‹stanbul Üniversitesi’nin Matematik Bölümü kütüphanesinden ö¤rencilere kitap
verilmezdi, ilgi duydu¤um cebir
kitaplar›n› ya kendi kitapl›¤›ndan ya da kütüphaneden al›p bana verirdi. Yeni konular› böyle
ayr›cal›kl› bir ﬂekilde ö¤renmekten duydu¤um heyecan› da kendine yans›tt›¤›mda mutlu oldu¤unu hissederdim.
‹stanbul Üniversitesi’nde okudu¤um 19741978 y›llar› ö¤renci olaylar›n›n yo¤un ve kanl› y›llar›yd›. Gazeteler her gün birkaç ö¤rencinin çat›ﬂmalarda öldürüldü¤ünü yazard›. Tarihini tam hat›rlam›yorum ama o y›llarda fakülte d›ﬂ›ndan gelen
silahl› bir ö¤renci grubu basm›ﬂt› bizim bölümü. Si-

lahlar mahsus yere düﬂürülerek göz da¤› veriliyor,
sloganlar at›l›yordu. Hülya Han›m beni ve yan›mdaki arkadaﬂ›m› kollar›m›zdan çekerek ofisine ald›, kap›y› kilitledi. Sonra ne yapt›k biliyor musunuz? ‹ki saat cebir problemleri çözdük.
1992’de Adapazar›’nda TMD’nin y›ll›k kongresinde davetli konuﬂmac›yd›m. Konuﬂmam›n sonunda Hülya Han›m gelip beni tebrik etti¤inde san›r›m üniversiteye baﬂlad›¤›m ilk güne döndüm;
hâlâ o birinci s›n›f ö¤rencisiydim
ve en sevdi¤im hocam bana kocaman bir “aferin” diyordu.
Ertesi gün dostum Ali Nesin’in gazetede okudu¤u, ortaö¤retimde Balzac’›n kitaplar›n›n yasaklanmas› haberi üzerine baﬂlatt›¤› imza kampanyas›nda Hülya
Han›m’dan da imza istedim. ‹mzalad›. Arkas›ndan da masas›nda
oturan bütün genç matematikçiler imzalad›; ‘Hülya Han›m imzalad›¤›na göre do¤ru bir ﬂey olmal›’ bu dedi¤ini duydum birinin.
Bo¤aziçi Üniversitesi’nde Say›lar Teorisi dersi vermesini rica
etti¤imde k›rmad›, yo¤un program› içinde bu dersi verdi. Böylece onunla ayn›
okulda ders verme mutlulu¤unu da yaﬂad›m.
‹stanbul Üniversitesi, Matematik Derne¤i ve
Kültür Üniversitesi’nde yapt›¤›m konuﬂmalarda
hep ara s›ra gözlerine bakt›m. Hep istedi¤im sevecenli¤i gördüm en büyük ödül olarak…
Nur içinde yat sevgili ö¤retmenim, de¤erli meslektaﬂ›m, yolun aç›k olsun. ♠

* Bo¤aziçi Üniversitesi Matematik Bölümü ö¤retim üyesi.
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