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Aram›zdan Ayr›lanlar: Hülya ﬁenkon
Matematik Dünyas›’n›n “Hülya”s› ve Say›lar Evreninde Sonsuza Giden

Hoﬂ Seda...
ﬁ. Hat›ra ﬁenkon* / senkon@boun.edu.tr
980’den beri aral›ks›z Türk Matematik Derne¤i (TMD) Genel Sekreterli¤i görevini sürdürürken, 16 ﬁubat 2008 Cumartesi sabah›
ans›z›n aram›zdan ayr›larak sonsuzlu¤a yükselen
ablam›z Prof. Dr. Hülya ﬁenkon için yazmam istendi¤inde, belle¤imdeki an›lar›, bilgileri ve onun
titizlikle kaydetti¤i kronolojik ve bilimsel verileri,
yo¤un bilgi birikimini derleyerek bir ﬂeyler yazmaya giriﬂsem bir dergi yaz›s›n›n boyutlar›n› çok aﬂaca¤›n›, ailece ac›m›z›n yo¤un oldu¤u bir ortamda
uzun bir de¤erlendirmenin hem çok duygusal, hem
de dayan›lmaz olabilece¤ini
düﬂündüm. Bu nedenle, belki
ileride yaz›lacak ve yap›labilecek çal›ﬂmalara da bir baﬂlang›ç olmak üzere, onun
akademik
yaﬂam›
ve
TMD’deki görevleri süresince
adeta bir evlad› gibi üzerine
titredi¤i “Matematik Dünyas›” ba¤lam›nda yaﬂam çizgisini, bak›ﬂ aç›s›n›, ileriye dönük
hayallerini, çevresinden beklediklerini ve engin ilgi alanlar›nda tohumlar›n› yeﬂertmeye çal›ﬂt›¤› konular› k›sa
bir öykü k›vam›nda yazmaya
giriﬂtim. Dergiye ilk kez yazan bir kiﬂi olarak, okurun
sabr›n› zorlayacak bir ürün
ortaya koymuﬂsam peﬂinen ba¤›ﬂlaman›z› dilerim.
II. Dünya Savaﬂ›’n›n korku ve ac›lar›n›n ülkemizde hissedilmeye baﬂland›¤› 40’l› y›llar›n baﬂ›nda
yaﬂamlar›n› birleﬂtiren Hava Subay› Nusret Bey ile
Neriman Nadire Han›m, ilk çocuklar› dünyaya geldi¤inde, geçmiﬂte büyük ac›lar ve hayalk›r›kl›klar›
yaﬂam›ﬂ Rumelili soylu ailelerin bireyleri olarak bu
mutlu olay› sevinçle karﬂ›lam›ﬂlar. Gelece¤e yönelik
umut ve hülyalar›n›n gerçekleﬂece¤ine inançla k›z-

lar›n›n ad›n› “Hülya” koymuﬂlar ve Türkiye’nin
yokluklarla dolu o y›llar›nda gerçekleﬂen “Hülya”lar›n› umutla ve özenle yetiﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlar. Genç ve yetenekli bir anababa olarak gösterdikleri ve çevrelerinde büyük hayranl›k uyand›ran
bu özen, aileye sonraki y›llarda kat›lan (Hasret,
Hançer, Hale ve Hat›ra adlar› verilen) dört yeni
kardeﬂ için de ayn› incelikle sürdürülmüﬂ. Öyle ki,
en küçük kardeﬂ daha dünyaya gelmeden baba Hv.
Kurmay Albay Nusret ﬁenkon’un bir görev uçuﬂu
s›ras›nda ﬂehit düﬂmesi, anne Neriman Han›m’› ve
kardeﬂi Perihan Han›m’› çok
genç yaﬂta, üzerlerine titredikleri bu beﬂ çocu¤u en iyi
ﬂekilde yetiﬂtirmelerinin ve
müstesna bir kiﬂilik ve kariyere sahip babalar›n›n da arzu
etti¤i biçimde topluma yararl›
bireyler olarak haz›rlayabilmelerinin a¤›r sorumlulu¤u
ile karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂ.
Bu sorumlulu¤u ve ola¤anüstü özveriyi eksiksiz yerine
getiren ve özellikle ailenin en
büyük çocu¤u Hülya’n›n ö¤renimini en iyi biçimde tamamlayarak, akademik kariyer yapma iste¤ini teﬂvik eden
annesi Neriman Han›m’›n çok
erken yaﬂta ölümü, Hülya’n›n
katmerlenen ac›lara karﬂ›n üstlendi¤i sorumluluklar›n yan›s›ra, baﬂlam›ﬂ oldu¤u akademik kariyerini
sürdürme konusundaki kararl›l›¤›n› pekiﬂtirir.
Bu sat›rlar›n yazar› olan en küçük erkek kardeﬂ Hat›ra’n›n, aile ortam›nda çevresindekileri bilinçle izleyebildi¤i ilk andan itibaren biriken an›lar›nda ablas› Hülya, sürekli matematiksel terimleri,
formülleri ve ispatlar› yüksek sesle tekrarlayan, bazen sevimsiz ve sofistike formülasyonlar› müzikle
parelellikler kurarak yaﬂama ba¤layabilen ulaﬂ›lmas› güç bir kiﬂilik olarak belirir. ‹lerleyen y›llar,

1

* Bo¤aziçi Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi,
Uzman.

56

Matematik Dünyas›, 2008-I

özellikle Türkiye’de ve o dönemlerde kat› kurallar›n ve sorgulanamayan hiyerarﬂik yap›n›n varoldu¤u ‹stanbul Üniversitesi’nde sab›r ve azimle akademik kariyer yapabilmenin ve matemati¤in özellikle
gençler için bir kabus gibi görünmesinin önüne geçerek yeni ufuklara taﬂ›ma savaﬂ›m›n›n zorlu bir
öyküsüdür. Bu noktada, Hülya ﬁenkon’un 19591960 ders y›l›nda ‹.Ü. Fen Fakültesi Matematik
Bölümü’nde ö¤rencilikle baﬂlayan akademik odakl› yaﬂam›n›n belirgin özellikleri uzun öykünün ana
baﬂl›klarla özetlenebilmesini sa¤lamak aç›s›ndan
ﬂöyle s›ralanabilir:

lak uyum olmazsa olmaz›yd›. Bilimde duygusall›k
ve mazeret affedilemezdi.
• Kitap tutkusu: Baﬂta kiﬂisel çal›ﬂma konular› (cebir ve say›lar teorisi) olmak üzere matematiksel buluﬂlar›, önermeleri olabildi¤ince en özgün
kayna¤›ndan okumak ve izlemek, edindi¤i tüm
kitaplar› ola¤anüstü bir özen titizlikle saklay›p
bir yapra¤›n›n dahi k›r›ﬂ›p çizilmesine izin vermeyecek kadar korumak, kitapl›k ve kütüphaneleri
belirli bir sistematik içinde tarayarak kal›c› olmalar› için gayret göstermek en belirgin özelliklerinden biriydi.

• Mükemmeliyetçilik: Yaﬂam›n›n her aﬂamas›nda ve yönünde oldu¤u gibi özellikle matematik
dünyas›nda ‹stanbul K›z Lisesi’ndeki ö¤retmenlerinden baﬂlay›p, doktora dan›ﬂman› Prof. Dr. Orhan ﬁerafettin ‹çen ile doru¤a ulaﬂan önderlerinin
izinde ödünsüz ve umars›z bir mükemmeliyetçilik
çizgisinin ve k›l› k›rk yararak sonuca ulaﬂma sab›r
ve azminin simgesiydi. Bu özelli¤ini karﬂ›s›ndakilere yans›tt›¤› gibi, herkesten de asgari kendisi gibi
olmalar›n› beklerdi.

• Dil ö¤renme merak› ve becerisi: Kitap tutkusu ve her bilgiyi kayna¤›ndan ö¤renmeye çal›ﬂma
çabas›n›n önemli bir göstergesi olarak çok iyi kullanma bilgi ve becerisine sahip oldu¤u ana dili
Türkçenin yan›s›ra lise y›llar›nda ald›¤› köklü ‹ngilizce ve bir ölçüde Latince e¤itimine ek olarak, üniversitedeki kariyeri boyunca matematikte seçti¤i
dal›n duayenlerinin eser verdi¤i, s›ras›yla Almanca,
Frans›zca, ‹talyanca ve Rusça dillerini büyük bir
baﬂar›yla ve dil ö¤renme konusunda ileri sürülen
k›s›tlay›c› öngörülerin tersini ispatlarcas›na ö¤renmiﬂ ve çevresindekilere de rehberlik etmiﬂti. Bu dilleri ö¤renerek matemati¤in sadece bilim taraf›yla

• Mazeretsiz bilimsel yaklaﬂ›m: Yap›lacak çal›ﬂman›n niteli¤i, izleyici ya da ö¤rencinin düzeyi
ne olursa olsun bilimsel nesnellik ve ilkelere mut-
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de¤il, baﬂta kendisine çok benzetildi¤i Sonia Kovalewski olmak üzere dünyadaki kad›n matematikçilerin yaﬂam öyküleriyle de orijinal metinler üzerinden çal›ﬂarak ilgilenmiﬂtir.

¤eni ve takdir toplard›. Bu konuda lise y›llar›ndaki
koro çal›ﬂmalar› gibi düzenli bir müzik organizasyonu içinde yer alabilme arzusu, ‹stanbul Kültür
Üniversitesi Ö¤renci ve Mensuplar› Türk Müzi¤i
Korosu’nun kurulmas› ile gerçekleﬂmiﬂ ve koro ﬂefi Sn. Recep Alper Çevirel’e geçen y›l sonu konserinde ifade etti¤i gibi, bu etkinlik onu yaﬂam›nda
en mutlu k›lan olaylardan biri olmuﬂtu.

• Kaydetme al›ﬂkanl›¤› ve bilim tarihine özel ilgi: Gerek mesleki konularda gerekse üniversite ve
özel yaﬂam› ile ilgili kronolojik bilgileri özenle ve
atlamadan kaydetme al›ﬂkanl›¤› onun ailede, Fen
Fakültesi’nde, Naz›m Terzio¤lu Matematik Araﬂt›rma Merkezi’nde, Fen Fakültesi Matematik Dergisi ve Matematik Dünyas› gibi TMD taraf›ndan
yürütülen süreli yay›n çal›ﬂmalar›nda kurumsal haf›zay› temsil eden âdeta ayakl› bir arﬂiv gibi emsalsiz bir baﬂvuru kayna¤› olarak tan›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›. Rahmetli hocalar› Prof. Dr. N. Terzio¤lu,
Prof. Dr. Orhan
ﬁ. ‹çen, Prof. Dr.
Cahit Arf, Prof.
Dr. Erdal ‹nönü,
Prof. Dr. Macit
ve Alt›ntaﬂ Büke
ve adlar›n› sayamad›¤›m birço¤u ile ‹stanbul
Üniversitesi’nde
baﬂlay›p, N. T.
Matematik
Araﬂt›rma Merkezi’nde
ve
TMD’de süren ve Prof. Dr. Ekmeleddin ‹hsano¤lu
gibi bilim tarihine gönül vermiﬂ birçok meslekdaﬂ›yla ürünler veren ve verecek olan engin bir birikime sahipti.

• Periyodik yay›nlar ve sürdürülebilirlik: Matematikte ve yaﬂamda emekle ve bilgiyle oluﬂturulan eserlere büyük sayg› duyar, bu nedenle kütüphane ve periyodik yay›nlar›n düzenli ve içerikli olarak sürdürülebilmesi konusuna son derece önem
verirdi. Bu öylesine güçlü ve savaﬂ›mc› bir yönünü
oluﬂtururdu ki, ‹stanbul Üniversitesi’nde zaman›nda Balkanlar›n
en geliﬂkin kütüphanesi olan
Matematik Bölümü Kütüphanesi’nin yaﬂat›lmas›, en zor koﬂullarda bile süreli yay›nlar›n
aboneliklerinin
sürdürülebilmesi, gerek merhum hocalar›n›n emeklerine
sayg› ve vefa borcu olarak, gerekse bilimsel birikimin sonsuza do¤ru aktar›m› aç›s›ndan onun için
vazgeçilmez bir u¤raﬂt›. Tüm yo¤unlu¤unu gençlere ve Türk Matematik Derne¤i’ne yöneltmiﬂ, Dernek yay›n› “Matematik Dünyas›” dergisinin ileride
Türkiye’de matematik biliminin verimli ve sevilen
bir yay›n organ› olarak kalmas› onun en büyük
hülyas› olmuﬂtu. Son y›llarda yeniden yap›lanan ve
kamuoyunda matematik alan›nda daha çok ilgi çeken derginin geliﬂimi ve Prof. Dr. Ali Nesin gibi bu
geliﬂime ivme kazand›ran meslektaﬂlar›n›n ilgisi,
onu son derece mutlu ediyordu.
Son söz olarak; onun aziz an›s›n›n ve yetiﬂtirdi¤i gençlerin ›ﬂ›¤›nda “Matematik Dünyas›”n›n
onun hülyas›na ulaﬂma yolunda ilerleyece¤ine gönülden inanarak, sevgili meslektaﬂlar›na ve ö¤rencilerine say›lar evreninde müzi¤in ritminde sonsuza giden Hülya’lar›n›n hoﬂ sedas›n› sayg› ve özlemle duyumsamalar›n› diliyoruz. ♠

• Sanat ve müzik: Ola¤anüstü bir çizim ve kaligrafi yetene¤inin yan›s›ra müzik kula¤› ve özellikle Türk Musikisi’nde geliﬂmiﬂ bir zevke sahip bir
anne baban›n çocu¤u olarak aileden gelen müzi¤e
yatk›nl›¤› ve be¤eni düzeyi, ö¤renim gördü¤ü dönemde o konuda önemli bir kaliteye sahip olan ‹stanbul K›z Lisesi’nde geliﬂip, tüm yaﬂam› boyunca
kiﬂili¤ini etkileyecek bir olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂ olmal›
ki, yaﬂam›n› dolduran matematik biliminin yan›s›ra müzikle u¤raﬂ›s› her dönemde par›ldayan bir y›ld›z gibi ortaya ç›k›vermiﬂtir. Çeﬂitli bilimsel toplant›larda, yaz okullar›nda, kat›ld›¤› dil kurslar›
sonras›nda Türkiye’yi temsil etti¤i sosyal etkinliklerde müzikle kendini ifade yetene¤i büyük bir be-
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