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1 A¤ustos 1942’de Bilecik’in Kandilli köyünde
do¤an Arif Kaya, Arifiye ‹lkö¤retmen Okulu’nda 5
y›l okuyup Ankara Yüksek Ö¤retmen Okulu’na
girmiﬂ ve 1965’te Ankara Üniversitesi Matematik
Bölümü’nü pekiyi dereceyle bitirmiﬂtir. 1965-1967
aras›nda ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Ege Üniversitesi Matematik Bölümü’nde asistanl›k görevine
baﬂlam›ﬂt›r. 1969’da Ege Üniversitesi’nin açm›ﬂ oldu¤u bir s›nav› kazanarak, ‹ngiltere’de 2 ay süreyle dil okuluna devam etmiﬂtir. TÜB‹TAK’›n açt›¤›
bir s›navda Mustafa ‹nan yurtiçi doktora bursunu
kazanm›ﬂ ve 1970-1972 aras›nda Okayama Üniversitesi’nde, Prof. Dr.Tominaga yönetiminde doktora çal›ﬂmalar›na devam etmiﬂtir.
1972’de Ege Üniversitesi’nden doktoras›n› alan Arif Kaya 1974-75 y›llar› aras›nda askerlik görevini yapt›ktan sonra ODTÜ’de asistan profesör olarak çal›ﬂmaya
baﬂlam›ﬂt›r. 1978-81 aras›nda Selçuk
Üniversitesi’nde ek görevli olarak da çal›ﬂan Arif Kaya, Ocak-Eylül 1982 tarihleri aras›nda, Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde ziyaretçi profesör olarak
bulunmuﬂtur.
2547 say›l› yasan›n ilk günlerinde
ö¤retim üyelerinin kendi kurumlar›nda
profesörlü¤e yükseltilmeleri mümkün olmay›p, mutlaka baﬂka bir üniversitede
görev yapmalar› gerekiyordu. Arif Kaya OcakA¤ustos 1983 tarihleri aras›nda Erciyes Üniversitesi’nde 2547 say›l› yasan›n 40/b maddesi gere¤ince
görev yapm›ﬂt›r. Arif Kaya, 21 Eylül 1981 tarihinde profösörlü¤e yükseltilerek Ege Üniversitesi’ne
atanm›ﬂt›r. Böylelikle yasan›n öngördü¤ü biçimde
yükseltilen say›l› doçentlerden olmuﬂtur.
Arif Kaya hocam›z, 1995-1998 aras›nda Bal›kesir Üniversitesi’nde cebir ve topoloji dersleri vermiﬂ ve Mergül Mutlu’nun tez dan›ﬂmanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. Arif Kaya Bal›kesir Üniversitesi’nde P›nar
Mete ile Alev K›s›r’›n, Ege Üniversitesi’nde Nurcan
Argaç ve ﬂimdi Yüzüncü Y›l Üniversitesi’nde bulunan Nejdet Bat›r’›n yüksek lisans derecelerinde da-

n›ﬂmanl›klar›n› üstlenmiﬂtir.
Arif Kaya, Hindistan’da 13-16 Kas›m 1997 tarihlerinde yap›lan Uluslararas› Cebir ve Uygulamalar› Toplant›s›na kat›lm›ﬂt›r. ODTÜ, Matematik
Bölümü doktora ö¤rencilerinden Feride Kuzucuo¤lu’na da dan›ﬂmanl›k yapan Arif Kaya, Hindistan’daki toplant›da, duyurdu¤u kuvvetli asal tekyanl› ideal (strongly prime one-sided ideal) kavram› ve temel özelliklerini, Feride Kuzucuo¤lu’yla
1996’da geliﬂtirerek, bir halkan›n kuvvetli düzenli
(sytrongly regular) olmas›n›n yukar›da an›lan ideallerle betimleyerek, Türk matematik dergisi Do¤a’da [20 (1996) 395-398] yay›mlam›ﬂt›r.
Arif Kaya’n›n Math Science Net kay›tlar›na göre yay›mlanm›ﬂ 20’yi aﬂk›n
araﬂt›rma makalesi bulunmaktad›r.
1998’de ODTÜ Matematik Bölümü’nden emekli olmuﬂtur. Arif Kaya
2547 say›l› yasan›n 60/b maddesi uyar›nca, ODTÜ Matematik Bölümü’ndeki görevine 2000’de tekrar baﬂlam›ﬂ ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanl›¤›’na 28.03.2000
tarihi itibariyle atanm›ﬂt›r. Arif Kaya hocam›z, 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanl›¤›’ndan 09.02.2001 tarihinde ayr›larak ODTÜ’deki görevine
geri dönmüﬂtür.
Mart 2002’de kolon kanseri teﬂhisi konan Arif
Hocam›z, 5 y›l bu hastal›kla büyük bir irade ve cesaretle mücadele etmiﬂ ve maalesef 18 May›s
2007’de vefat etmiﬂtir. Hastal›¤› döneminde bile
matematikle ba¤›n› korumuﬂ, örne¤in 23-26 A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda Bolu’da yap›lan 17’nci
Ulusal Matematik Sempozyumu’na “Asal ve Yar›
Asal Halkalarda Simetrik ‹kili Türemeler” bildirisiyle kat›lm›ﬂt›r.
Geride iki o¤ul b›rakan Arif Kaya hocam›z›n,
ODTÜ’ye, Ege, Erciyes, Bal›kesir ve 18 Mart üniversitelerine yapt›¤› akademik ve idari katk›lar unutulmayacakt›r. Demokrat, sevecen, kadirbilir, ilkeli
ve sakin kiﬂili¤iyle an›lar›m›zda yaﬂayacakt›r.
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Ö¤rencileri ayakta karﬂ›lard›...
Sevgili doktora hocam Arif Kaya’y› ilk kez
Ege Üniversitesi üçüncü s›n›fta say›lar teorisi dersini al›rken tan›d›m. O güne kadar ald›¤›m soyut matematik ve soyut
cebir derslerinden pek hoﬂlanmam›ﬂt›m.
Fakat Arif Kaya say›lar teorisi dersini
anlatt›ktan sonra benim gibi cebir derslerinden fazla hoﬂlanmayan di¤er arkadaﬂlar›m da onun bundan sonra açt›¤› tüm
seçmeli dersleri ald›. Ben yüksek lisans
yaparken kendisi Ege Üniversitesi’nden
ayr›l›p daha önce görev yapt›¤› ODTÜ’ye geri döndü. Yaln›z ayr›lmadan
önce ben ve arkadaﬂ›m Nurcan Argaç’a
doktora için ODTÜ’ye gitmemizin çok
yararl› olaca¤›n› söyledi.
Ben de daha sonra onun dedi¤ini yap›p ODTÜ’ye gelerek kendisiyle dokto-

ra çal›ﬂmalar›na baﬂlad›m. Doktora çal›ﬂmalar›m
boyunca ve doktoradan sonra da sürekli
deste¤ini hissettim. Beni çok etkileyen
özelliklerinden biri, (belki Japonya’da
ö¤rendi¤i bir özellikti) asla ö¤rencilerini
masas›nda oturarak karﬂ›lamaz her kap›dan giriﬂimizde bizi ayakta karﬂ›lar ve
kendisi de misafir sandalyesine oturarak
konuﬂurdu. Sa¤l›¤›na çok dikkat ederdi ,
özellikle yemeklerden sonra asla çay içmezdi.. Hastal›¤› boyunca son zamanlara
kadar matemati¤i hiç b›rakmad›. Her
hastaneye ziyarete gidiﬂimde onun matematik konuﬂmay› ne kadar çok sevdi¤ini
hissettim.
Sevgili Hocam Arif Kaya’y› hep sayg›yla anaca¤›z.
Feride Kuzucuo¤lu

Boﬂ s›n›fa ders anlatm›ﬂt›...
Arif hocam›z›n kayb›n› duyunca, onun ad
geçti¤inde nasil hat›rl›yorsam yine o hali gözümün önüne geldi: her zaman derli toplu ve çok
düzenli oluﬂu.
Ya yüksek lisans›m› yaparken ya da son s›n›ftayken ondan “rings and modules” dersi alm›ﬂt›m. 1993 y›l› olmal›. Bahar dönemi diye hat›rl›yorum. Dersin ad›n› kesin olarak hat›rlam›yorum. Dersi benimle birlikte 4 ya da 5 kiﬂi daha
al›yordu herhalde, yani taﬂ çatlasa s›n›fta 5 ya da
6 kiﬂi kay›tl›yd›k. Bir dersimize arkadaﬂlardan biri çok ses ç›karan bir kolye takarak gelmiﬂti. Öyle bir kolyeydi ki gerçekten sanki inek sürüsü geçiyor, o boyunlar›na as›lan çanlar çal›yor gibiydi.
Aynen öyle tok bir ses. Arif Bey ders anlat›rken
girmiﬂti odaya arkadaﬂ, dolay›s›yla çan sesi sessizlikte daha da yank›lanm›ﬂt›. Bir ﬂey demedi
ama ﬂöyle bir bakt›. Sonra arkadaﬂ çantas›ndan
bir defter, kalem vs ç›karmak icin e¤ilip kalkt›kça o ses yine ç›nlad› ufac›k odada. Sonunda rahmetli bize döndü ve Japonya’da bulundu¤u s›rada baﬂ›ndan geçen bir olay› anlatt› ki k›ssadan
hisse alal›m: Japonya’da bir ders esnas›nda ö¤rencilerden birinin kalemi yere düﬂmüﬂ, ö¤renci
ders bitene kadar kalemi almaya çal›ﬂmam›ﬂ bile
ve not da alamam›ﬂ tabii. Dersin sonunda ders

notlar›m›z› istedi¤inde “Niye kalemi almad›n,
not alman› engelledi” diye sorduklar›nda, “O kalemi düﬂürürken sizi yeterince rahats›z ettim, ayn› zamanda almaya çal›ﬂ›rken de dikkatinizi da¤›tabilirdim, o yüzden yapmak istemedim” demiﬂ. Arif Bey de, “Kalemi düﬂtü¤ünden beri, bu
adam neden e¤ilip de kalemini alm›yor diye düﬂünüp durmuﬂtum ders boyu, bilmiyor ki benim
kafam› böylece daha fazla meﬂgul etti” diye bir
aç›klama yapm›ﬂt› bize.
Bir keresinde de bahar ﬂenli¤i s›ras›ndayd›
dersimiz herhalde, ö¤rencilerin hepsi dersi asm›ﬂt›, birbirinden habersiz olarak, nas›l olsa filanca
derse gitmiﬂtir, ondan notlar› al›r›z düﬂüncesiyle.
Hatta ben çok emindim birinin derste oldu¤undan çünkü ders saatinde odan›n yan›ndan geçerken Arif Bey’i ders anlat›rken gördüm. Tamam
demiﬂtim kendi kendime, notlar› birinden al›r›m.
Bir sonraki derste arkadaﬂlar›n hepsinin not peﬂinde oldu¤unu görünce anlad›k ki kimse derse
gitmemiﬂ. Arif Bey ona ra¤men dersi anlatm›ﬂt›;
beyaz tahtaya not yaz›p, gerekince silerek...
Bu iki an›mda da bence onun dürüstlü¤ü, düﬂünceli¤i ve ne yaz›k ki biraz da “rigid” bir kiﬂili¤i oldu¤unu düﬂünürdüm. Topra¤› bol olsun.
Fethiye Akbulut
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Meslektaﬂlar›n› Üzdü
Vefat› dolay›s›yla Arif Kaya’ya Tanr›’dan rahmet yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dilerim.
A.Turan Gürkanl›

Eski, candan bir arkadaﬂ›m› kaybetmekten üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
Bar›ﬂ Kendirli

Prof. Dr. Arif Kaya’n›n elim kayb›ndan fevkalade büyük üzüntü duydum. Kendisine ulu Tanri’dan rahmet, tüm ODTÜ camiasina, ailesine, yak›nlar›na ve ö¤rencilerine sab›rlar dilerim.
Hülya ﬁenkon

De¤erli meslekdaﬂ›m Prof. Dr. Arif Kaya’n›n
kayb›ndan çok üzüntülüyüm. Arif Bey, çal›ﬂkanl›¤›, örnek davran›ﬂlar›, cana yak›nl›¤›, halka kuram›na de¤erli katk›lar› ile unutamayaca¤›m bir bilim adam›, de¤erli bir arkadaﬂ›md›. Allah’tan rahmet, yak›nlar›na sab›rlar, geride kalanlara uzun
ömürler dilerim.
Abdullah Harmanc›

Prof. Arif Kaya’n›n vefat›na son derece üzüldüm. Kendisine Tanr›’dan rahmet, ailesine, sevenlerine, ö¤rencilerine, ODTÜ Matematik Bölümüne
ve tüm Matematik camias›na baﬂ sa¤l›¤› diliyorum.
Mefharet Kocatepe

Arif’in vefat›n› Antalya’da ö¤rendim. Çok ama
çok üzüldüm. Çok de¤erli ve sad›k bir arkadaﬂ›m
ve çok iyi bir matematikçiydi. Son derece sakin, titiz ve düzenli bir kiﬂili¤i vard›. Kendisine Ulu Tanr›’dan rahmet, ailesine, yak›nlar›na, ODTÜ Matematik Bölümü’ne ve matematik toplulu¤una baﬂ
sa¤l›¤› dilerim.
Ali Osman Asar
Vefat› dolay›s›yla Arif Kaya’ya rahmet diler,
matematik camias›na ve yak›nlar›na taziyelerimi
sunar›m.
Mert Ça¤lar
De¤erli hocam›z Prof. Dr. Arif Kaya’n›n vefat›ndan çok üzüntülüyüm. Allah’tan rahmet, yak›nlar›na sab›r, geride kalanlara uzun ömürler dilerim.
Öznur Gölbaﬂ›

Soldan sa¤a: Cesim Çelik, Mahmut Kuzucuo¤lu, Feride
Kuzucuo¤lu (arkada, çocu¤uyla), Cemal Koç ve hemen arkada eﬂi Rukiye Koç, Hülya ﬁenkon ve Arif Kaya Bolu ‹zzet
Baysal Üniversitesi’nde

Yapt›¤› iﬂi ciddiye al›rd›...
ODTÜ’de Arif Kaya hocam›zdan, ad›yla özdeﬂleﬂmiﬂ “Rings and Ideals” ve “Rings and Modules” derslerini alm›ﬂt›m. San›r›m, derslere beyaz
önlük giyip gelen tek hocam›z Arif Kaya’yd›. Hocam›z, istisnas›z her s›navda “Chinese Remainder
Teoremi”nin ya kendisini ya da bir uygulamas›n›
sorard›.
Her dersin sonunda, tahtay› silerdi, bunu daha sonraki derse gelecek hocaya sayg› olarak aç›klard›.
Derslerde, az›c›k gürültü ya da konuﬂma olsa,
yüksek ö¤renim icin gitti¤i Japonya’da, tan›k oldu¤u bir olay› anlat›rd›: “Derste, bir arkadaﬂ›m›z
kalemini düﬂürdü. Kalemi yerden almaya bile çal›ﬂmad›. Dersin sonuna kadar, sadece tahtay› izledi. Sonra, neden almad›¤›n› ö¤rendim. Kalemini

düﬂürerek, bir rahats›zl›k vermiﬂ, dersin ak›ﬂ›n›
bozmuﬂtu, almaya çal›ﬂarak ikinci bir rahats›zl›k
vermek istememiﬂti.”
Tan›k olmad›¤›m, ODTÜ efsanelerinden biri
de ﬂöyleydi: 1980 öncesi, zaman zaman ODTÜ’de
ö¤renciler dersleri boykot ediyorlar. Arif Hoca
derse giriyor, derste kimse yok. Hocam, tahtay›
siliyor, dersini anlat›yor, tekrar siliyor ve sonra gidiyor. Boyle bir efsanenin hocam›za yak›ﬂt›r›lmas›n›n nedeni, kendisinin titiz, disiplinli, yapt›¤› iﬂi
ciddiye alan iyi bir matematikçi olmas›ndand›r.
Arif Kaya, varl›¤›yla ülkemize çok iyi bir matematikçi kazand›rm›ﬂt›r ve ölüm bu kazanc› yok
edemeyecektir.
Erdal Karap›nar
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
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r›na baﬂsa¤l›¤› diliyorum. Allah rahmet eylesin.
Prof. Dr. Kenan Taﬂ

Bal›kesir Üniversitesi’nin yeni kuruldu¤u
y›llar… Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisansa baﬂlam›ﬂt›m. O dönemki bölüm baﬂkan›m›z
Do¤an Çoker hocam›n yönlendirmesiyle ben ve
birkaç arkadaﬂ›m Bal›kesir’e geldik. Cebirle ilgilenmeye karar verdi¤imde, Turgut Baﬂkan hocam, istersem Arif Hoca’yla halkalar teorisi çal›ﬂabilece¤imi söyledi. O zamanki sevincimi hat›rlad›¤›mda hüzünleniyorum, gözlerim doluyor. Sadece bana de¤il, o dönem Bal›kesir’de
yüksek lisansa baﬂlayan herkese anlatt› halkalar› Arif Hoca. Üstelik aradaki mesafeye ald›rmadan on beﬂ günde bir Ankara’dan Bal›kesir’e gelerek… Her görüﬂmemizde sorular›m› sab›r ve
titizlikle aç›klard›. Tezimin k›rm›z› kalemle
özenle düzeltti¤i nüshalar›n› hâlâ sakl›yorum.
Eme¤ini ödeyemem hocam. Huzur içinde uyu…
P›nar Mete

Bölümümüze lisansüstü dersler için geldi¤i y›llarda tan›ma f›rsat› buldu¤um de¤erli hocam›z
Prof. Dr. Arif Kaya’n›n vefat haberini almaktan
büyük üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, yak›nlar›na, sevenlerine ve ODTÜ Matematik
Bölümü’ne sab›r ve baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Recep ﬁahin
Prof. Dr. Arif Kaya’n›n vefat› nedeniyle üzüntülerimizi bildirir, ailesine ve ODTÜ Matematik
Bölümü’ne baﬂsa¤l›¤› dileriz.
Sennur Somal›
Eski bölüm arkadaﬂ›m, de¤erli matematikçi Arif
Kaya’n›n vefat›n› derin üzüntüyle ö¤rendim. Uzun
zamand›r karﬂ›laﬂmam›ﬂt›k ama akl›mda hep güler
yüzlü, cana yak›n, arkadaﬂça görüntüsüyle yer etmiﬂti. ODTÜ Matematik Bölümü’ne ve matematik camiam›za baﬂsa¤l›¤› diliyorum. Allah rahmet eylesin.
Ulu¤ Çapar

Kendisinden “Number Theory” ve “Ideals and
Rings” derslerini aldigim sevgili hocam Arif Kaya’n›n kayb›ndan büyük üzüntü duyuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve
matematik caimas›n›n baﬂ› sa¤olsun.
Müjdat Kaya

De¤erli bir matematikçi abimizi kaybetmenin
üzüntüsünü tüm matematik camias›yla paylaﬂ›rken
kendisine Allah’tan rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤›
diliyorum.
Yaﬂar Polato¤lu

Arif Bey’in vefat›n› bugün ö¤rendim. Sevgili
hocam›za Allah’tan rahmet, yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤›
dilerim.
Tuncay Baﬂkaya
Say›n Arif Kaya ile Do¤u Akdeniz Üniversitesi’nde bir y›l çal›ﬂt›k. Allah rahmet eylesin.
Yunus,
Bir garip öldü diyeler,
Üç gün sonra duyalar,
So¤uk suyla yuyalar,
ﬁöyle garip bencileyin…
demiﬂ. Arif’in ölümünü neden üç gün, beﬂ gün de¤il de tam bir hafta sonra duyduk?
Mehmet Can
De¤erli bilim adam›m›zla Bakü’de yap›lan
Türkiye-Azerbaycan Matematik Sempozyumu’nda
beraber olmuﬂtuk. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, ODTÜ Matematik Bölümü’ne ve Türk matematik dünyas›na baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Ömer AKIN
Çok de¤erli bilimadam› ve güzel insan Prof. Dr.
Arif Kaya’n›n vefat› nedeniyle üzgünüz. ODTÜ Matematik Bölümü’ndeki tüm arkadaﬂlara ve yak›nla-
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