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Aram›zdan Ayr›lanlar: Hülya ﬁenkon
Gümüﬂ Saçl›, Alt›n Kalpli Matematik Emekçisi

Hülya ﬁenkon
Ali Nesin / anesin@bilgi.edu.tr
ülya ﬁenkon’la 1993’te Sakarya’da TMD
sempozyumunda tan›ﬂt›k. Allah’›n bildi¤ini kulundan m› saklayaca¤›m, ilk dikkatimi çeken güzelli¤iydi. Kim demiﬂse güzellik geçicidir diye yalan söylemiﬂ. Hülya Han›m’›n güzelli¤i
hiç geçmedi. Hep göz kamaﬂt›r›c›yd›. Sadece asil
d›ﬂ görünümüyle de¤il, tavr›yla, konuﬂmas›yla, bak›ﬂlar›yla, matematik bilgisiyle, her ﬂeyiyle p›r›l p›r›l bir insand›.
Birkaç doçentlik s›nav›nda birlikte olduk. Aday›n baﬂarmas›n› istedi¤i her halinden belli olurdu.
Çok baﬂar›l› adaylar karﬂ›s›nda da mutlulu¤unu
saklayamazd›, sanki kendi ö¤rencisiymiﬂ gibi gizleyemedi¤i bir övünç duyard›. Sordu¤u sorular› çok
aç›k dile getirirdi, en küçük bir yanl›ﬂ anlamaya yer
vermek istemezdi, aday zorlan›rsa yard›m ederdi,
ama hiçbir zaman çok kolay soru da sormad›.
Bir doçentlik s›nav›nda, aday›n geçmemesi gerekti¤ine Hülya Han›m bile ikna olmuﬂtu. Gene de

aday›n oybirli¤iyle b›rak›lmas›na bir türlü gönlü
raz› olmuyordu. Oybirli¤iyle mi yoksa oyçoklu¤uyla m› b›rakal›m diye sordu. “Bu önerinizi oylayal›m” dedi¤imde çok gülmüﬂtü. Hülya Han›m’›
güldürdü¤üm ender zamanlardan biridir...
MD ve TMD iﬂleri yüzünden aram›z limoniydi. Daha do¤rusu Hülya Han›m’›n benimle aras› limoniydi. Bense onu çok seviyordum ama bu sevgimin karﬂ›l›kl› oldu¤unu hiç sanm›yorum maalesef.

H

Kütük
Konuﬂurken aﬂ›r› nazikti. Bir örnek vereyim.
Bir TMD Yönetim Kurulu toplant›s›nda ﬂimdi
unuttu¤um bir konuyu tart›ﬂ›yoruz. Hülya Han›m
söz ald›.
 Ama bütün bilgiler var... dedi, ﬂeyde var...
Daha çok Tosun Bey’e bakarak devam etti:
 Hepinizden teker teker ve tekrar tekrar özür
dilerim, bin özür dilerim, ba¤›ﬂlay›n beni, beni af-
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fetmenizi istirham ediyorum, ama söylemek zorunday›m...
Meraktan çatlayaca¤›z. Acaba Hülya Han›m
ne söylemek istiyor da dili bir türlü varm›yor? Sanki kimsenin duymas›n› istemiyormuﬂ gibi f›s›lt›yla
devam etti:
 Nüfus kütü¤ünde var...
Betül Tanbay’›n gülmemek için baﬂ›n› önüne
e¤ip burnunu s›kt›¤›n› gördüm. Hepimizde benzer
çaba vard›. Toplant› boyunca ne zaman Betül’le
gözgöze gelsek gülme krizine girmemize ramak kal›yordu. Hülya Han›m’›n g›yab›nda da bu an›y› sürekli anlatarak güldük. Sevgiyle anarak elbet.
Birkaç toplant› sonras›nda Hülya Han›m gene
söz ald›. Gülümseyerek,
 Bu sefer özür dilemeyece¤im, dedi, geçen sefer bana gülmüﬂtünüz özür diledim diye... Bunlar
nüfus kütü¤ünde yaz›l›!
Kendisi de bizimle birlikte güldü.

lamas›n› istemekten daha zor bir ﬂey var m›d›r acaba yeryüzünde? Ama ne var ki TMD’nin genel sekreteri Hülya Han›m ve baﬂka kimse yapamaz bu
iﬂi. Olabilecek en nazik uslupla yaz›yorum. Patavats›zl›¤›m› bildi¤imden ve Hülya Han›m’› tan›d›¤›mdan özel bir özen gösteriyorum yazd›klar›ma.
Benim olmad›¤›m bir Yönetim Kurulu toplant›s›nda Hülya Han›m, al› al moru mor, elleri ve sesi titreyerek,
 Bak›n, bak›n... Bana neler yazm›ﬂ... diye bu
konuda kendisine yollad›¤›m bir mesaj› üyelere
uzatm›ﬂ.
Betül Tanbay içinden “eyvahlar olsun” geçirerek Hülya Han›m’a yazd›¤›m mesaj› okumuﬂ. Mesajda hiçbir nezaketsizlik yok, hatta tam tersine son
derece sayg›l›, a¤›rbaﬂl›, olmas› gerekti¤i gibi bir mesaj... Kimse sorunun ne oldu¤unu anlamam›ﬂ. Ama
san›r›m anlaml› anlaml› baﬂ sallam›ﬂlard›r.
Kimbilir ne vard› o mesaj›mda Hülya Han›m’›
k›zd›ran. Hiçbir zaman anlayamad›k.
Me¤er Hülya Han›m yanl›ﬂ hesap numaras›na
bakarm›ﬂ. As›l para olan hesab› unutmuﬂ. ‹ki y›l
sonra filan anlaﬂ›ld› bu.

Banka Hesaplar› Kar›ﬂ›kl›¤›
Bundan birkaç y›l önceydi, henüz TMD Yönetim Kurulu üyesi de¤ildim ama MD iliﬂkisi nedeniyle s›k s›k TMD toplant›lar›na ça¤r›l›yordum.
MD abonelerinin paralar› Hülya Han›m’›n kontrolündeki birkaç banka hesab›na yat›yordu. Para biriktikçe benim kontrolümdeki bir hesaba yollanmas› gerekiyordu. Baz› bürokratik sorunlarla u¤raﬂmak yerine böyle alaturka bir sistem geliﬂtirmiﬂtik. Gel gelelim tüm ›srarlar›ma ra¤men bir buçuk
y›l boyunca hesab›ma para yatmad› ya da çok az
yatt›. Dergi zorlan›yordu, borçlar›m›z› ödeyemiyorduk. Ayda bir mesaj yolluyorum Hülya Han›m’a. Yaﬂ›n› baﬂ›n› alm›ﬂ bir profesöre, üstelik bir
‹stanbul han›mefendisine bankaya gidip para yol-

Tüzük Konusu
Ama bir seferinde k›zmakta hakl›yd›. Ad› bende sakl› matematikçi bir arkadaﬂ›m›z derne¤in tüzü¤ü nerede diye tutturdu... ‹lla web sitesinde olmal›ym›ﬂ tüzük... Tüzü¤ü web sayfas›nda olmayan
dernek mi olurmuﬂ! Böyle bir derne¤e üye olmazm›ﬂ... Tüzük web sitesinde yay›mlan›rsa o zaman
üye olurmuﬂ, söz... Tarih 6 Ekim 2007.
Tüzü¤ü internete koymay› vazife edindim.
Hülya Han›m’a birkaç kez yazd›m tüzü¤ü elde etmek için, ses ç›kmad›. Bunun üzerine di¤er üyelere
Hülya Han›m’› bulmaya çal›ﬂmalar›n› rica ettim.
Evini, ofisini, cep telefonunu arad›k, notlar b›rakt›k, mesajlar yollad›k... Bu arada “tüzük nerde, tüzük kay›p” diye k›yametler kopuyor matematik
dünyas›nda... Hülya Han›m ortalarda yok... Çok
merak ettim. En sonunda, tüm Yönetim Kurulu’na
cc’leyerek Hülya Han›m’a ﬂu mesaj› yazd›m:
Tarih: 11 Ekim 2007 Perﬂembe, saat 00:04
Baﬂl›k: Hülya Han›m...
Hepimiz sizi ar›yoruz...
‹nsanl›k nam›na bizimle irtibata geçebilir misiniz lütfen?
Meraktay›z... Ali

‹stanbul K›z Lisesi’nden bir foto¤raf.
Ortada fizik ö¤retmeni Bedia Baﬂkurt, yan›nda koyu renk
giysili edebiyat ö¤retmeni Nermin Suner ve yan›nda
en baﬂar›l› ö¤rencileri Hülya ﬁenkon.
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Tarih: 5 Ekim 2006 Perﬂembe, saat 16:13
Baﬂl›k: TMD ‹nternet sitesi
Ben TMD’nin yeni Yönetim Kurulu üyesiyim.
‹nternet sitemizi sizin haz›rlad›¤›n›z› ö¤rendim. ‹nternet sitesinde de¤iﬂiklikler yapabilmem için bana
gerekli bilgileri yollayabilir misiniz rica etsem? Bilmem fark›na vard›n›z m› ama üyelerimizin adlar›
da do¤ru ç›km›yor.
Teﬂekkür ve sayg›lar›mla. Ali Nesin
Hülya Han›m Türk sanat müzi¤inde solistti.
Resimde ﬂefin hemen arkas›nda görülüyor.

Nitekim TMD sitesinde üyelerin adlar›n› görmek istedi¤inizde yanl›ﬂl›kla ÇMD’nin sitesine girdi¤inizi sanabilirdiniz.
Yönetim Kurulu internet sitesini adam etmem
için beni görevlendirmiﬂti. Yollad›¤›m kiﬂiden de¤il
ama Hülya Han›m’dan bir yan›t geldi, hem de oldukça sert bir yan›t:

Mesaj› yazar yazmaz da içimi bir korku sard›.
Biraz fazla hafif olmad› m› bu mesaj? Hülya Han›m
k›zacakt› mutlaka. Hay Allah... Çok densizim. Keﬂke “insanl›k nam›na” k›sm›n› yazmasayd›m... Ay›p
denen bir ﬂey vard›r. Hülya Han›m gibi birine böyle mesaj yaz›l›r m›! Gecenin güzelli¤i kan›ma girdi,
aﬂka geldim, kendimi tutamad›m. Bana komik gelmiﬂti önce. K›r›lmam›ﬂt›r inﬂallah, k›r›lm›ﬂsa da fazla k›r›lmam›ﬂt›r diye dua ettim sabaha kadar.
Ertesi sabah Hülya Han›m’›n bana özel yollanm›ﬂ yan›t› geldi:

Tarih: 5 Ekim 2006 Perﬂembe, saat 17:18
Baﬂl›k: Re: TMD ‹nternet sitesi
Ali Bey,
Derne¤in web sitesinde üye listesini, kitap listesini güncellemek ve aidat borçlar›n›n takibi, Genel
Sekreterin görevidir. Bilginizi rica ederim. Sayg›lar›mla. Hülya ﬁenkon

Tarih: 11 Ekim 2007 Perﬂembe, saat 10:35
Baﬂl›k: Re: Hülya Han›m...
Bu ne biçim ifade? Beni ne ﬂekilde arad›n›z da
bulamad›n›z, anlayamad›m. 16 Ekim Pt. günü ö¤leden sonra Karaköy’de olaca¤›m. Sorular›n›z› o
gün cevapland›rabilirim.
‹yi Bayramlar,
Hülya ﬁenkon

Önce k›zd›m do¤rusu. Ben ne yapm›ﬂt›m ki?
Ne suç iﬂlemiﬂtim ki? Suçlamalarla yak›ndan uzaktan bir ilgim yok. Uzun sürmedi k›zg›nl›¤›m. Kendi baﬂ›ma gülmeye baﬂlad›m. Hülya Han›m bana
ne kadar aksilense gözümde o kadar sevimli görünüyordu.

“Dumanla sizinle iletiﬂim kurmaya çal›ﬂt›k”
demedim tabii. Mesaj› al›r almaz yan›tlad›m:

16 Ekim’de tüzü¤ü ele geçirebildim. 17
Ekim’de de tüzük internet sitesindeydi.

Selams›z Sabahs›z Bir Mesaj
Bir baﬂka gün, 29 Aral›k 2006 gecesi, yorgun
arg›n masa baﬂ›nda bin iﬂi ayn› anda yapmaya çal›ﬂ›rken, yazmaya baﬂlad›¤›m ama henüz bitirmedi¤im bir mesaj› yanl›ﬂl›kla “yolla” dü¤mesine bas›p
Hülya Han›m’a yollad›m. Mesaj aﬂa¤› yukar› “bana para laz›m” filan gibi bir ﬂey söylüyordu. Ne
sevgi ne sayg›... ‹mza bile yoktu mesajda... Kalbime a¤r›lar girdi. Neyse ki hemen fark›na vard›m
yapt›¤›m yanl›ﬂ›n. Hemen Hülya Han›m’a yazd›m:

Web Sitesi
TMD’nin Yönetim Kurulu’na yeni girdi¤im
günlerdi bu günler. Bir hafta önce, web sitemizle ilgilenen arkadaﬂa di¤er üyelere de yollad›¤›m ﬂöyle
bir mesaj yollam›ﬂt›m:

Tarih: 29 Aral›k 2006 Cuma, saat 21:32
Baﬂl›k: Yeniy›l ve Bayram
Hülya Han›m,
Yorgunluktan, biraz önceki mesaj›mda yeniy›l›n›z› ve bayram›n›z› kutlamad›¤›m gibi, selams›z

Tarih: 11 Ekim 2007 Perﬂembe, saat 10:42
Baﬂl›k: Re: Hülya Han›m...
Aman Hülya Han›m, korktum ben ﬂahsen.
Sevindim iyi olman›za.
Ben de size iyi bayramlar dilerim. Ali
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 Çok kolay dedim. Excel’de her ﬂey ve daha
fazlas› yap›l›r.
Bakt›m ikna edemiyorum. Dizüstü bilgisayar›m› al›p yan›na gittim. Excel’de nelerin yap›laca¤›n›
gösterdim. ‹kna olurmuﬂ gibi yapt›.
 Son üyeleri de kaydedeyim, defteri o zaman
excel’e geçiririz, dedi.
Bir y›ldan fazla bir süre geçti. Her toplant›da
dile getirdik bu konuyu. Ayda üç dört kez telefon
edildi. Her seferinde yar›m a¤›zla evet diyordu ama
bir türlü defteri kendisinden alam›yordum.
Bir toplant›da ayn› konu biraz fazla uzad›. Tosun Bey d›ﬂ›nda hepimiz Hülya Han›m’› ikna etmeye çal›ﬂ›yoruz... Tosun Bey susuyor. Baﬂ›n› e¤miﬂ,
çakma¤›yla oynuyor. Belli ki o da biraz s›k›nt›l›. Ne
yap›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyor. Hülya Han›m,
 Son de¤iﬂiklikleri de kaydedeyim, sonra, diyor baﬂka bir ﬂey demiyor.
Ama de¤iﬂikliklerin sonu yok ki... Sürekli birileri kaydoluyor, birileri aidat ödüyor, birileri ödemiyor...
Bakt›k olacak gibi de¤il, üçümüz birden (Ali
Ülger, Betül ve ben) Tosun Bey’e “bize yard›m et”
bak›ﬂlar› att›k. Tosun Bey, baﬂ›n› yavaﬂça kald›rd›
ve en sade, en sakin sesiyle,
 Hülya Han›m, defteri excel’e geçirelim art›k,
dedi.
Hülya Han›m’›n Tosun Bey’e sayg›s›n› ve ba¤l›l›¤›n›n somut kan›t›n› orada gördüm:
 Tabii, tabii Tosun Bey. Defteri yar›n als›nlar
benden...
Toplant›dan ç›karken Tosun Bey’e s›rr›n› sordum. Söylemedi. Davudi sesi san›yorum.
Defteri gene de alamad›k ama...
ﬁimdi o defteri bulam›yoruz... Hülya Han›m
yaﬂarken de vermedi defteri, ﬂimdi de vermiyor...
Oysa tarihi bir belgeydi o defter. TMD’nin müzesinde yer almas› gerekirdi. Belki buluruz bir gün.

sabahs›z yollad›m. Bayram›n›z kutlu olsun ve yeniy›lda esenlikler dilerim. Ali Nesin
Uzun süre cevap gelmeyince gene uykular›m
kaçt›. Hülya Han›m’› bir kez daha istemeden k›rm›ﬂt›m belli ki...
Yan›t tam bir hafta sonra geldi:
Tarih: 4 Ocak 2007 Perﬂembe, saat 15:33
Baﬂl›k: Re: Yeniy›l ve Bayram
Ali Bey,
Çok teﬂekkürler. Ben de sizin yeniy›l›n›z› ve
geçmiﬂ bayram›n›z› kutlar, sayg›lar›m› sunar›m.
Hülya ﬁenkon
Rahat bir nefes ald›m...
Hülya Han›m fark›nda de¤ildi ama beni öldürüp öldürüp diriltiyordu.
Karakapl› Defter
Hülya Han›m prosedüre çok dikkat ederdi, her
ﬂeyin kitapta yaz›ld›¤› gibi, kurallara, geleneklere
göreneklere ananelere uygun yap›lmas›n› isterdi.
Bense iﬂ yapal›m, iﬂ ortaya ç›ks›n da nas›l yaparsak
yapal›m düﬂüncesindeyimdir genellikle.
Hülya Han›m’›n Nuh Nebi’den kalma kara
kapl› bir defteri vard›. Üyelerin adlar›, ödedikleri
ve ödemedikleri aidatlar›, zamanla de¤iﬂen adresleri, kurumlar›, unvanlar›, soyadlar›, her ﬂey o defterdeydi. Resmi defterler de vard› ama esas bu defterdi önemli olan. Her sayfa renk renk kalemle not
edilmiﬂ, baz› kelimelerin alt›, baz›lar›n›n üstü çizilmiﬂ. Sadece kendisinin anlayabilece¤i biçimde ﬂifrelenmiﬂ. Bir arama filan olsa, gizli örgüt ﬂemas›
san›labilir, öylesine çetrefilli bir defter. Ama 30 küsur y›ld›r dernek genel sekreterli¤ini yürüten Hülya Han›m için defterde her ﬂey aç›k seçikti. Kendi
kendine bir alfabe icat etmiﬂti de fark›nda de¤ildi.
Bu defterdeki bilgileri excel’e aktarmay› önerdim bir toplant›da.
 Olmaz Ali Bey, dedi gülerek ve hatta alay
ederek, katiyyen olmaz. Hiç olur mu? Baksan›za
k›rm›z› yaz›yor, mavi yaz›yor, siyah yaz›yor... Bunu excel’de nas›l yapars›n›z ki?
 Yap›l›r, çok kolay yap›l›r, dedim.
 Ama baz› yerlerin alt› çizilmiﬂ...
 O da yap›l›r...
 Olmaz Ali Bey, dedi, ne zaman ne kadar aidat ödenmiﬂ... O kadar bilgiyi nas›l gireceksiniz.

Sevgili Hülya Han›m, kendine özgü bir kiﬂili¤i
olan, bugün pek ender bulunan geçmiﬂ as›rlardan
kalan insanlardand›. Gümüﬂ saçl›, alt›n kalpli, p›rlanta gözlü, gerçekten çok de¤erli bir insand›.
TMD’ye yapt›¤› hizmetler say›s›zd›r. ‹zin verirseniz
hepimiz ad›na kendisine teﬂekkür etmek isterim.
Bu yaz›mda kendisine olan sevgimi elimden
geldi¤ince ifade etmeye çal›ﬂt›m. Umar›m okuyordur ve umar›m k›rg›nl›¤› geçmiﬂtir. ♠
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