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C
ahit Arf’› tan›ma mutlulu¤una erdim. Çok

yak›ndan tan›yamad›m ne yaz›k ki ama ta-

n›d›m. Bir 1986 akflam› Bebek’teki evinin

camekânl› bölmesinde uzun uzun sohbet etmifltik.

Bak›ms›zl›¤›yla güzel yemyeflil bahçeye naz›r... Ca-

hit Bey’in her zaman oldu¤u gibi saç› sakal›na ka-

r›flm›flt›; bahçesini and›r›yordu biraz!

Elbette daha çok o konuflmufl, ben dinlemifl-

tim, baflka türlüsü olabilir miydi? Efli, güleç yüzlü

Halide Han›m kek ve çay ikram et-

tikten sonra köflesine çekilip sessiz-

ce örgü örmüfltü. Arada bir çayla-

r›m›z› tazeliyordu.

Selanikliymifl Cahit Bey. Ben

kona¤› ve yaflam biçimini görünce

eski ‹stanbullu sanm›flt›m.

O akflamdan Cahit Bey’in yap-

t›¤› güzelli¤in tan›m› akl›mda kal-

m›fl. Önemli bir fley söyleyece¤inin

ayr›m›nda olan insanlar›n tavr›yla bana do¤ru e¤i-

lip gözlerini gözlerime dikmifl ve tane tane, “Güzel-

lik bizde sonsuzluk duygusu uyand›rand›r” demifl-

ti. Tan›m çarp›c›yd› çarp›c› olmas›na da ben haz›r-

l›ks›z yakalanm›fl, tan›m› an›nda de¤erlendireme-

yip irdelemeyi daha sonraya b›rakm›flt›m. “Not

al›nm›flt›r” tebessümüyle sessiz kalmay› ye¤ledim.

Cahit Bey’in en belirgin özelli¤i iflte buydu: Tek ba-

fl›na kalabildi¤inde en temel, en baflat, en önemli

konularla ilgilenirdi. Matematikte de böyleydi. ‹lla

ça¤›n›n en önemli problemini çözecekti... ‹kinci s›-

n›f bir problem onu asla doyurmazd›.

Bir matematikçi yaflam›n› matemati¤in en

önemli problemlerine adad› diye elefltirilmez elbet-

te. Böyle bir fley akl›mdan hâflâ geçmez. Ama Ca-

hit Bey – madem ki Türkiye’yi seçti yaflamak için –

düzeyini biraz daha düflürmeye ra-

z› olup daha fazla ö¤renci yetifltir-

seydi Türkiye’ye matematik ve bi-

lim e¤itimi aç›s›ndan çok daha faz-

la hizmet ederdi diye düflünmekten

kendimi al›koyam›yorum bir türlü.

Ama asl›nda sorun galiba onun

düzeyini düflürüp düflürmemesin-

den ziyade Türkiye’ye dönmesin-

de... ‹stanbul Üniversitesi, ODTÜ,

TÜB‹TAK derken yeryüzüne ender gelen zekâlar-

dan birini günlük ve s›radan ifllerimize kofltuk.

Dâhiler vatandafllarla belli bir süreden fazla

muhatap olmamal›. ‹yi satranç oyuncular› bile dü-

zeyleri düflmesin, kolayl›¤a al›flmas›nlar diye ken-

dilerinden çok daha kötü oyuncularla satranç oy-

namazlar.

Bu alt›n kural› bilemezdi Cahit Bey. Ne de ol-

sa ça¤ baflka bir ça¤d›, en az›ndan Türkiye’nin ça-
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¤›. Ça¤, kendini topluma adayanlar›n, iyilik yap-

mak isteyenlerin, kendini halk›na borçlu hisseden-

lerin ça¤›yd›! Dâhilerin büyük ço¤unlu¤u için dün-

yaya gelinebilecek en yanl›fl ça¤!

Belki de bilebilirdi... 1931’de Maarif müstefla-

r› R›dvan Naf›z Bey daha iyi biliyormufl örne¤in...

Matematik e¤itimi denince akla ilk gelen okullar-

dan biri Paris’teki Ecole Normale Supérieure’dür.

Cahit Arf Ecole Normale Supérieure’ün zorlu s›na-

v›n› kazan›r, iki y›lda okulu bitirip yurda döner.

Solu¤u Ankara’da al›r. Maarif müsteflar› R›dvan

Naf›z Bey’den Kastamonu lisesine atanmas›n› iste-

yecektir! Efli benzeri az bulunur bir dâhi, köy ço-

cuklar›na matemati¤i ve düflünmeyi ö¤retecektir!

Baflka kimse kalmam›fl gibi... R›dvan Naf›z Bey,

bu idealist tavr› için Cahit’i kutlamakla birlikte, bu

konuda isabetli düflünmedi¤i-

ne onu ikna edecekti. Çok

özel yetenekleri olan birinin

s›radan bir lisede harcanmas›

Maarif Vekâleti için israf sa-

y›l›rd›. Nitekim, devletin Ca-

hit’e verdi¤i bursun bir amac›

da onun üniversite hocas› ol-

mas›n› sa¤lamakt› [s. 52].

Ama 1931’de Cahit Bey he-

nüz 21 yafl›ndad›r. Çocuk say›lacak bir yafl. ‹de-

alizmi anlafl›l›r. 21 yafl›nda idealist olmayandan ne

köy olur ne kasaba. Peki ya daha sonra?

Daha sonra y›l 1939. Cahit Bey nerdeyse 30

yafl›nda. Almanya’da, dünyan›n matematik merke-

Arf Kimin Umurunda?

Cahit Arf, “Üniversiteler Yasas› Nedir ve

Ne Olmal›d›r?” bafll›kl› ola¤anüstü bir yaz› yaz-

m›fl. Y›l 1981. Malum y›l... YÖK kanunu tasa-

r›s› haz›rlanmaktad›r. Bu ola¤anüstü yaz› ilgisiz

ilgililer taraf›ndan hiçbir biçimde kale al›nmad›-

¤› gibi, bildi¤im kadar›yla toplumda da herhan-

gi bir tart›flma yaratmam›flt›r. Dünya çap›nda

bir akademisyen üniversiteler hakk›nda bir iki

fley söylemifl. Kimin umurunda! Her fleyi bilen

askerler, siyasetçiler ve bürokratlar varken, Ca-

hit Arf’›n düflüncelerinin esamesi mi okunur?

Aradan çeyrek yüzy›l geçmifl ve o yaz›n›n içeri¤i

z›rn›k eskimemifl, bugün hâlâ daha ayn› geçerli-

li¤ini ve tazeli¤ini koruyor. Bu alt› sayfal›k yaz›-

ya en az bir haftas›n› vermifltir Cahit Bey. Mü-

kemmeliyetçili¤ini de katarsak, belki de bir ay›

gitmifltir. Yaz›k günah!

Kime ne anlatmaya çal›flt›n›z Cahit Bey?

“Bilim adam› olabilmek için tutku gerekir.” Cahit Arf

Arf, 1926’da Paris’e
giderken

Foto¤raf: ‹sa Çelik



zi Göttingen’de Hasse-Arf Teoremi’ni kan›tlaya-

rak doktoras›n› al›r. Bu parlak baflar›dan sonra

Türkiye’ye dönecek... Vatan millet aflk›yla yan›p

tutufluyor çünkü... Doktora hocas› Hasse onun ya-

pabilece¤i daha pek çok ifller oldu¤una inan›yordu

ve Türkiye’ye hemen dönmesine raz› de¤ildi [s.

65]. Cahit Bey bir y›l daha kal›r Almanya’da. Bu

sayede Arf De¤iflmezleri’ni bulur...

Savafl bafllam›flt›r çoktan. Yurtd›fl›nda kalma-

n›n hiçbir anlam› yoktur art›k. Üstelik Alman ma-

tematikçileri de Nazilerden kaç›p Türkiye’ye s›¤›n-

m›fllard›r. Bir yüzy›ld›r matemati¤in merkezi olan

Göttingen nerdeyse ‹stanbul’a kaym›flt›r. ‹stan-

bul’da bir tek Hilbert eksiktir, o da ölmüfltür zaten.

‹ngiltere’den matematikçi Patrick Du Val gelir

‹stanbul’a. Cahit Arf, e¤rilerle ilgili bir problem

kapar Du Val’den. Bir hafta içinde yap›lmas› gere-

keni yapar ve ortaya Arf Halkalar› ve Arf Kapan›fl-

lar› ç›kar.

Sonra savafl biter.

Evli evine köylü köyü-

ne döner. Cahit Arf

köyünde kal›r.

Matematik aç›s›n-

dan öykü afla¤› yukar›

burada bitmifltir. Cahit

Arf halk›yla – bizle –

sarmafl dolaflt›r! Bun-

dan sonraki elli küsur

y›l, bürokratlarla, poli-

tikac›larla, unvan ve

güç peflinde koflan akademisyenlerle bo¤az bo¤aza

savaflarak geçer. ‹stanbul Üniversitesi, ODTÜ, TÜ-

B‹TAK...

Kim ne derse desin, Cahit Arf’›n bu kurumlara

çap›yla orant›l› bir katk›s› oldu¤una inanm›yorum.

Olamazd›, olmad› da.

San›lmas›n ki ODTÜ’yü küçümsüyorum. Ama

adam gibi bir üniversite kurmak için, ak›l ve man-

t›¤› geçtik, içgüdülerle yönetilen bir ülkede bile dâ-

hileri tamzamanl› çal›flt›rmak gerekmez.

Türkiye’yle bafla ç›kamay›p yaflamak için yurt-

d›fl›n› seçmifl olan Feza Gürsey Cahit Bey’den çok

daha fazla Türk ö¤renci yetifltirerek kan›mca bi-

limsel aç›dan Türkiye’ye daha fazla hizmet etmifl-

tir. Feza Gürsey sayesinde Türk fizi¤i Türk mate-

mati¤inden daha öndedir.

Bütün bu düflünceler Tosun Terzio¤lu’yla Ak›n

Y›lmaz’›n yazd›klar› Cahit Arf kitab›n› okurken

do¤du. Yukardaki italik al›nt›lar da oradan. Bu ya-

z›daki düflünceler kitaptan o kadar yal›n ve ç›plak

bir biçimde ortaya ç›k›yor, o kadar bas bas ba¤›r›-

yorlar ki, sanki yazarlar bu gerçe¤i aç›k aç›k söyle-

meden ayan beyan ortaya ç›karmak amac›yla bugü-

ne dek yeryüzünde denenmemifl özel bir biçem de-

nemesi yapm›fllar ve son derece baflar›l› olmufllar.

Yazarlar, bir iki istisna d›fl›nda, Cahit Arf’›n ya-

k›n çevresinde bulunmufl hemen herkesle konuflup

yararl› ve de¤erli bir eser ortaya koymufllar. S›ra

flimdi bilim tarihçilerinde, arfliv taray›c›lar›nda, bel-

ge toplay›c›lar›nda. Onlar›n da katk›s›yla Cahit

Arf’› ne tür faso fiso ifllerle meflgul etti¤imiz belge-

lensin ki bu kitap tamamlanm›fl olsun ve böylece ne

menem bir ülke oldu¤umuz iyice ortaya ç›ks›n. ♣
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Teknik Soru’n’lar
• Ayn› sayfalar›n ikifler kez bas›lmas› ba¤›fl-

lanabilir de, hiç olmazsa kapakta biraz özen

gösterilmesi gerekmez mi? Dizinin ad› “Yaflam

Öyküleri” de¤il “Yaflamöyküleri” olmal›.

• Belli ki toplam 280 sayfa olan kitab›n ilk

170 sayfas›n› Tosun Terzio¤lu’yla Ak›n Y›lmaz

yazm›flt›r. O zaman neden “haz›rlayanlar” ola-

rak sunulmufllar?

• TÜBA da dizinsiz kitap yay›mlarsa cema-

at ne yapar?

• Bas›m›n›n üstünden daha iki ay geçmeden

kitab›n ‹stiklal Caddesi’nin hiçbir kitapç›s›nda

bulunmamas› nas›l aç›klanabilir?

Arf, Gündüz ‹keda’yla

Cahit Arf, Gündüz ve Emel ‹keda


