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Aram›zdan Ayr›lanlar

Ahmet Hayri Körezlio¤lu
(1930-2007)

H
ayri Körezlio¤lu 1930’da Kula’da do¤du.
‹zmir’deki lise e¤itiminden sonra ‹TÜ’ye
girdi. ‹TÜ’de bir y›l okuduktan sonra burs

kazanarak Fransa’ya gitti. Matematik lisans dere-
cesini Paris Üniversitesi’nden, mühendislik yüksek
lisans›n› da Ecole Nationale Supérieure des Télé-
communications’dan (ENST’den) ald›. Daha sonra
gene Paris Üniversitesi’nde Jean Ville dan›flmanl›-
¤›nda matematikte devlet dokto-
ras› yapt›. Tez jürisinde geçen
yüzy›l›n en önemli olas›l›kç›lar›n-
dan Paul Levy de bulunuyordu.

Körezlio¤lu 1966’da ODTÜ
Matematik Bölümü’ne kat›larak
bölüme kurulufl y›llar›nda büyük
emek verdi. 1968-1972 aras›nda
bölüm baflkanl›¤› yapt›ktan sonra
1973’te ENST’e döndü. 1973-
1997 aras›nda profesör olarak ça-
l›flt›¤› ENST’te kurumun e¤itim ve
araflt›rma ufuklar›n›n genifllemesi-
ne önemli somut katk›larda bu-
lundu. 1997’de ENST’ten emekli-
li¤ini ald›ktan sonra 1998’de tek-
rar ODTÜ’ye döndü.

Önce Matematik Bölü-
mü’nde, daha sonra kurucular›ndan oldu¤u Uygu-
lamal› Matematik Enstitüsü’nde (IAM) sözleflmeli
profesör olarak çal›flt›. 26 Haziran 2007’deki vefa-
t›na kadar Enstitü’nün Finansal Matematik Anabi-
lim Dal› baflkanl›¤›n› yürütüyordu.

Profesör Körezlio¤lu akademik yaflam›n›n bü-
yük bölümünü geçirdi¤i ENST ve ODTÜ d›fl›nda,
Paris Üniversitesi, Napoli Istituto di Fisica Teorica,
CNET gibi kurumlarda ve Télécommunications
Radioélectriques et Téléphoniques gibi özel tefleb-
büste de çal›flt›¤›ndan e¤itim ve araflt›rman›n yö-

netsel veya yap›sal olsun, her tür problemine derin-
den vak›ft›.

Körezlio¤lu’nun çal›flmalar›n› kronolojik s›ra-
dan ziyade önem derecesine göre sunarsak, her
fleyden önce Körezlio¤lu ODTÜ ve ENST’te mo-
dern olas›l›k e¤itiminin teflvikçisi ve öncüsü ol-
mufltur. Kendisi henüz genç bir matematik dokto-
ru iken, E. Borel, M. Frechet, J. Hadamard ile

bafllay›p daha sonra J. Dieudon-
ne, L. Schwartz, H. Cartan gibi
Bourbakicilerle devam eden
fonksiyonel analizin uzun olgun-
laflma sürecinden etkilenerek,
Frans›z olas›l›k ekolü de bir at›-
l›m içine girmiflti. Birleflik Ame-
rika’da Feller iki ciltlik efsanevi
eserini yazm›flt›; birkaç y›l sonra
bunu J. Neveu’nün ola¤anüstü
kitab› ve P. A. Meyer’in çal›flma-
lar› izlemiflti. Bu dönemde Kö-
rezlio¤lu Neveu ve Meyer’in
eserlerini incelemek için muhtelif
çal›flma gruplar› oluflturdu ve
genç araflt›rmac›lar› olas›l›k ve
stokastik süreçler alanlar›na çek-
meyi baflard›. Neveu’nün Les

Bases Mathématiques de Probabilités’si ve Me-
yer’in Probabilités et Potentiel’i kendisinin ve
genç araflt›rmac›lar›n baflucu kitaplar› olduklar›n›
söyleyebiliriz. Körezlio¤lu’nun bu faaliyetleri sa-
yesinde ODTÜ ve ENST’te olas›l›k ve analiz e¤iti-
mi çok daha modern bir hüviyet kazand› ve yak-
t›¤› meflaleyi daha uza¤a tafl›yacak birçok ö¤renci
yetifltirdi. (U. Çapar, J. Szpirglas, G. Mazzioto, A.
S. Üstünel, M. Kocatepe, G. Lefort, C. Martias,
G. Loubaton, A. Saida, N. Privault, D. Kofman,
L. Decreusefond gibi).

Uygulamal› matemati¤e katk›lar›yla Türk matematik tarihinde önemli bir yeri olan Hayri Körezlio¤lu
hocam›z› 26 Haziran 2007 günü kaybettik. Hepimizin bafl› sa¤olsun. Yak›n çal›flma arkadafllar›ndan
A. Süleyman Üstünel’in kaleme ald›¤› yaflamöyküsünü afla¤›da, di¤er meslektafllar›n›n yaz›lar›n› daha
sonraki sayfalarda bulacaks›n›z.



Bu faaliyetlerine 1970’ten CNET’in olas›l›k
grubunu ele ald›¤› 1980’e kadar olan süre boyun-
ca devam etti. O zamanlar “bilimsel araflt›rma’’
sözlerinin anlam ve önemi Fransa’da yeterince bi-
linmiyordu; örne¤in Frans›z Sosyalist Partisi arafl-
t›rma ve yüksek e¤itimin mevcut durumu hakk›n-
da bir rapor yazmay› unutmufltu. Sonralar› böyle
bir rapor Laurent Schwartz’tan istendi ve Schwartz
da durumun (hâlâ bugün geçerlili¤ini koruyan)
muhteflem bir muhasebesini yapt›. Körezlio¤lu
CNET’e boyle bir ortamda modern araflt›rma
gruplar› kurmak için geldi. ‹fle, bekleme s›ralar›
(kuyruklar) ve favori konusu olan stokastik süreç-
lerin filtrelemesi üzerine haftal›k seminerler düzen-
leyerek bafllad›. Bu seminerlerden M. Zakai, E.
Wong, V. Benes, G. Kallianpur gibi konunun fev-
kalade önemli isimleri geçti. Bu y›llarda ayr›ca
ENST’te Mazziotto ve Szpirglas’›n da iflbirli¤iyle
iki parametreli süreçler üzerine dünyada zirvede
olan kiflileri buluflturan bir konferans düzenledi.
Konferans›n Springer taraf›ndan Lecture Notes in
Mathematics, vol. 863 olarak bas›lan tutanaklar›
bugün bile konunun en çok baflvurulan referansla-
r›ndan biridir.

1985’te, ENST’ten, daha sonralar› enformatik
bölümü ile “‹nfres” ad› alt›nda birlefltirilecek olan
“Networks” bölümünü kurmak için bir ça¤r› ald›.
Bunun üzerine Körezlio¤lu’nu kab›na s›¤mayan bir
heyecan ve flevkle flebekeler, bekleme s›ralar› ve sto-
kastik analiz vs üzerine seminerler, konferanslar,
çal›flma gruplar› düzenlerken görüyoruz. Bu dönem
tam da Paul Malliavin’in “Malliavin Calculus”u
icat etti¤i s›ralard› ve gayet tabii Körezlio¤lu bu te-
oriyi de çal›flmak üzere 1985’te bir çal›flma grubu
kurdu. A. Millet, A. Pontier, S. Tindel, N. Privault,
T. Choukri gibi bütün bir Frans›z araflt›rma nesli-
nin bu seminerler sayesinde kimliklerini bulduklar›-
n› söyleyebiliriz. Özel olarak da, 1986’da tamamen
Mallavin Calculus’a hasredilen ilk Stokastik Analiz
Silivri Yaz Okulu’nu düzenledi ve Silivri’ye H. H.
Kuo, P. Krée, D. Ocone, D. Nualart, M. Sanz gibi

önemli isimleri davet etti. Tüm 68 kufla¤› Malliavin
Calculus’u bu yaz okulu ve onun - Springer taraf›n-
dan bas›lan ve konunun ö¤renilmesi için en iyi kay-
naklardan biri olarak kabul edilen tutanaklar› (Lec-
ture Notes in Math. Vol. 1316) sayesinde ö¤rendi.

N. Privault’nun tezi dolay›s›yla Wuhan’da
uzun süreli kal›fl›n›n ard›ndan Körezlio¤lu G. Kalli-
anpur’u North Carolina at Chapel Hill’de iki para-
metreli filtreleme problemleri üzerindeki çal›flmala-
r›n›n devam›yla ilgili olarak birkaç defa ziyaret etti.
Problemi fonksiyonel analiz tekniklerini kullanacak
biçimde tek parametreli fakat sonsuz boyutlu ola-
rak karakterize ediyordu. Körezlio¤lu 1988, 1990
ve 1992’de yeniden Silivri Yaz Okullar› düzenledi;
bunlarda Atiyah-Singer Teoremi’nin olas›l›ksal is-
pat› (S. Watanabe), Dirichlet formlar› kuram› (F.
Hirsch ve M. Röckner), dallanma süreçleri (D.
Dawson), k›smi türevli stokastik diferansiyel denk-
lemler (J. B. Walsh, E. Pardoux, ve P. Kotlenetz), fi-
nansal matematik (D. Duffie), flebekelerde faz ge-
çiflleri olgusu (V. Anantharam) vs ile ilgili çal›flma-
lar› izleyebilme f›rsat›m›z oldu. Bu seminerler s›ra-
s›nda Körezlio¤lu R. Mazumdar ile flebekeler ve W.
Runggaldier ile do¤rusal olmayan filtreleme diskre-
tizasyonu konular›nda sonralar› birçok makale üre-
tecekleri verimli iflbirlikleri kurdu.

1994’te Medcampus projesini tesis etti. Bu
proje sayesinde Akdenizli matematikçilerle bilhas-
sa Ma¤rip ülkelerinde uygulamal› matemati¤in ge-
liflmesine katk›da bulunacak s›k› ba¤lar kurdu.

Körezlio¤lu gibi bir kifli için emeklili¤in söz ko-
nusu olmayaca¤› aflikârd›. Onu 1998’de ODTÜ
Uygulamal› Matematik Enstitüsü bafl›nda görüyo-
ruz. Burada finansal ve aktüaryel matematik konu-
sunda birçok genç ö¤renci yetifltirdi. Özellikle de
2006’da Antalya’da düzenledi¤i finansal matema-
tik konferans› bütün dünyada yank› uyand›rd›
ama ne yaz›k ki konferans›n tutanaklar›n› göreme-
den aram›zdan ayr›ld›.

A. Süleyman Üstünel
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‹TÜ Elektrik Fakültesi, 1947-1948 ders y›l›.
Ben ve Hayri de bulunuyoruz ö¤renciler ara-

s›nda. Farkl› liselerden gelmifltik ‹TÜ’ye; dolay›s›y-
la ancak Fransa’ya gidece¤imiz günlerde tan›flt›k
diyebilirim.

fiimdi gerek ‹TÜ gerekse Paris Üniversitesi Fen
Fakültesi’ndeki matematik hocalar›m›z ve tan›d›¤›-
m›z di¤er matematikçiler hakk›nda biraz bilgi ver-
mek istiyorum sizlere.

‹TÜ’de matematik dersleri Bahri Vedat Alpman
ve Feyyaz Gürsan taraf›ndan veriliyordu. ‹lki, H.
Commissaire ve G. Cagnac’›n “Cours de Mathéma-
tiques Spéciales” adl› eserini, di¤eri ise Paris Üniver-
sitesi profesörlerinden G. Valiron’un “Cours
d’Analyse Mathématique” adl› eserinin ilk cildini
kazand›rm›fllard› dilimi-
ze. Ne var ki; ikinci cilt
dilimize çevrilemedi.
Feyyaz Gürsan, bir ö¤-
rencisi taraf›ndan ta-
banca ile öldürülecekti
sonraki y›llarda.

Bizler, befl üniver-
site ö¤rencisi, bir s›-
navla seçilerek devlet
bursu ile Paris’e gön-
derildik, o dönem sonunda. Ö¤renim program›-
na göre önce Paris Üniversitesi Fen Fakültesinde
belli dört sertifikay› içeren lisans diplomas› ala-
cak, ard›ndan “École Nationale Supérieure de
Télécommunication” da iki y›l mühendislik ö¤re-
nimi görecektik.

Paris Fen Fakültesi’nde P. Dubreil, A. Lichné-
rowicz ve H. Hennequin genel matematik hocala-
r›m›zd›. Dersler, Cauchy amfisinde yap›l›yordu
Sorbonne’da. ‹leri düzeydeki matematik dersleri
ise Institut Henri Poincaré’de, genellikle Hermite
ya da Darboux amfilerinde. Diferansiyel ve integ-
ral hesap sertifikas› hocalar›m›z Georges Valiron
ve Jean Favard idi. Ders notu getirmezlerdi yanla-
r›nda. Gerçekte bir istisna var: G. Valiron, mendil
cebinden ç›kartt›¤› ka¤›da bakarak = 0,577215 ...

yazm›flt› bir derste tahtaya. Biliyorsunuz, Euler sa-
biti yüzy›llard›r gizemini koruyor hâlâ.

G. Valiron, iki y›l kadar felçli kald›ktan sonra
18 Mart 1955 tarihinde hayat›n› yitirecekti. De¤er-
li hocam› sayg› ile an›yorum.

Baflka ünlü matematikçiler de tan›d›k Institut
Henri Poincaré’de: G. Julia, L. Schwartz, G. Cho-
quet, H. Cartan, J. Dixmier, C. Ehresmann, C. Pi-
sot,... Ö¤rencisi olduk kimilerinin ya da dinleyici
olarak kat›ld›k derslerine. Aras›ra baz› emekli ma-
tematikçileri de görüyorduk Enstitü koridorlar›n-
da: M. Fréchet, P. Montel, P. Lévy. Onlar seminer-
lere kat›l›yorlard› genellikle.

1955’te Einstein an›s›na bir tören düzenlenmiflti
Sorbonne’da. Doksan yafl›ndaki büyük matematikçi

J. Hadamard da bulu-
nuyordu konuflmac›lar
aras›nda. Onu da yak›n-
dan görebilme f›rsat›n›
yakalam›flt›k bu sayede.

Bizler, üç Türk ö¤-
renci, bir apartman›n ay-
n› kat›nda ikamet ediyor-
duk bir süre. Matematik-
le u¤rafl›rken klasik bat›
müzi¤i dinlerdik genel-

likle. Ancak, siz Mozart’›n klarnet konçertosunu din-
lerken bakars›n›z ki düzensiz bir keman sesi kat›l›rd›
orkestraya yandaki odadan. Hayri yine kemana bafl-
lad› der, ünlü viyolonisti(!) de sab›rla dinlerdik.

Hayriler, tatili geçirmek üzere Türkiye’ye dö-
nerler. Hayri keman, ilk efli gitar tafl›yarak inerler
Atatürk Hava Liman›’na. Orada düzgün giyimli
bir flah›s karfl›lar kendilerini ve sorar: “Beyefendi,
orkestran›n di¤er üyeleri nerede?” Herkes duraklar
bir an, ancak durum hemen anlafl›l›r: Sözü edilen
flah›s, Türkiye’ye gelecek olan ünlü bir senfoni or-
kestras›n› karfl›lamak üzere görevlendirilmifltir!

Hayri yaln›z amatör bir viyolonist de¤ildi;
ODTÜ Türk Sanat Müzi¤i Amatör Korosu’na ka-
t›larak TRT arflivinde de yerini alm›flt›r.

Kendisini sevgiyle an›yorum.
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H
ayri Körezlio¤lu’nu kaybettik. En bafl›n-
dan beri AMaMeF’in [Advanced Mathe-
matical Methods for Finance] Yönetici

Komitesi’nde Türkiye elçisiydi. Nisan 2006’da An-
talya’da, Side’de baflar›l› bir AMaMeF toplant›s›
düzenlemiflti.

Bu birkaç sat›r Hayri Körezlio¤lu’nun profes-
yonel yaflam›n› anlatmak için yaz›lmam›flt›r, bu
bilgiler ayr›nt›l› biçimde http://www.math.me-
tu.edu.tr/~korez web sayfas›nda bulunabilir. Bura-
da, Hayri’nin kiflili¤inin baz› yönlerinden, kendi-
siyle ortak bilimsel yaz›lar yazan biri olarak de¤il,
daha çok bir arkadafl› olarak söz etmek istiyorum,
çünkü hayat› her zaman kolay olmamas›na ra¤-
men sadece olumlu tav›r tak›nmakla kalmazd›, ay-
r›ca bu olumlu tavr› di¤erlerinde de aktar›rd›.

Hayri Körezlio¤lu olas›l›kla ve olas›l›¤›n uygu-
lamalar›yla ilgilenen bir matematikçiydi. Bilimsel
etkinliklerinin büyük ço¤unlu¤unu Paris’te Ecole
Nationale Supérieure des Télécommunications’da
(ENST) gerçeklefltirmifltir. 1983’te G. Mazziotto
ve J. Szpirglas’la birlikte bu okulda düzenledi¤i
“Filtreleme ve Rassal Süreçlerin Kontrolü” konulu
bir çal›fltayda tan›d›m kendisini ilk kez. O zaman-
dan beri düzenli olarak bilimsel iliflki içindeydik ve
dost olduk.

Hayri Körezlioglu Türkiye do¤umludur ve
Türkiye’nin bilimsel yaflam› onu hep yak›ndan ilgi-
lendirmifltir. 1968’de, meslektafl› Süleyman Üstü-
nel’le birlikte yazokulu olarak da addedilebilecek
Silivri toplant›lar› dizisini bafllatm›flt›r. ‹stanbul’un
bat›s›nda, Marmara denizi k›y›s›nda bulunan Siliv-
ri’de yap›l›rd› bu toplant›lar genellikle. Toplant›lar
dünyan›n her yerinden bilimcileri cezbederdi.
Amaçlar›ndan biri de, bu konuda Türk bilimine
uyar›c› bir etki yaratmakt›.

Silivri hofl bir yer olmas›na karfl›n, toplant›la-
r›n yap›ld›¤› merkez hayallerimizi süsleyen bir Ak-
deniz tatil köyünü pek and›rm›yordu. Bu bazen ge-
len konuklar› düflk›r›kl›¤›na u¤ratsa da, Hayri hofl
kiflili¤iyle herkesin kendini rahat hissedece¤i bir or-

tam sunmay› baflar›rd›. Gerçekten de konuklardan
biri bana, daha sonra, her geçen gün kendisini da-
ha iyi hissetti¤ini söylemifltir.

ENST’ten emeklili¤ini ald›ktan sonra Hayri
enerjisinin ço¤unu Türkiye’ye vakfetti. Olas›l›k ku-
ram›n›n önplana ç›kt›¤› finansal matematik alan›n›
ülkesi için önemli buldu ve ODTÜ’de bu amaçla
bir program bafllatt›. Bu giriflim zorluksuz olmad›.
ODTÜ’yle Bilkent Üniversitesi yanyanad›r ve Bil-
kent’te finansta bir program bafllatm›flt›. ‹ki prog-
ram k›s›r bir rekabete girebilirdi. Ama Hayri’nin
karizmas› ve insani nitelikleri sayesinde iki prog-
ram verimli bir iflbirli¤ine girdi.

Web sitesinden de görülebilece¤i gibi Hayri Kö-
rezlio¤lu bilimsel olarak çok etkin biriydi, çok çal›fl-
kand›. Bir keresinde bu çal›flkanl›¤›na ben de yak›n-
dan tan›k oldum. Ortak bir makalemizi bitirmek
üzereyken, kurumlar›m›zdan uzak bir yerde bulu-
flup sadece ve sadece araflt›rmam›za yo¤unlaflmak is-
tedik. Sophia Antipolis’te [Fransa’n›n güneyinde,
Nice yak›nlar›nda bir kasaba ÇN] bulufltuk. Ayn›
otel odas›n› paylafl›yorduk. Böylece sadece günboyu
de¤il, yatmadan önce ve kalkar kalmaz da çal›flabi-
liyorduk. Benden daha yafll› olmas›na karfl›n her za-
man çal›flmaya haz›r olan Hayri’nin aksine, ben üç
gün sonra daha fazla dayanamaz hale gelmifltim ve
bir an önce ordan kaçmak için can at›yordum.

‹nsanlar›n emeklili¤e ayr›ld›¤› bir yaflta Hayri
Körezlio¤lu’nun ODTÜ’de yo¤un bir bilimsel etkin-
li¤e bafllamas› gerçekten dikkate de¤erdir. Onu OD-
TÜ’de en son gördü¤ümde, 80 yafl›na kadar Türk
bilim cemiyetine hizmet etmeye devam edece¤ini
söylemiflti. Hemen arkas›ndan da gözlerime gülüm-
seyerek bakm›fl ve ancak o zaman emekli¤e ayr›l›p
dinlenmeye çekilmeye hak kazanaca¤›n› söylemiflti.
Bu arzusu ne yaz›k ki yerine gelmedi, ama bilimsel
dünyaya ve özellikle kendi ülkesinin bilimine hiç
kuflkuya yer vermeyecek flekilde damgas›n› vurdu.

AMaMef’in bünyesinde etkin bir üye oldu¤u
için onunla gurur duyuyoruz. Efli Jale’nin ve k›z›
Simla’n›n ac›s›n› yürekten paylafl›yoruz.
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Onunla Gurur Duyuyoruz...
Wolfgang Runggaldier



H
ayri Hoca’n›n vefat›n› ö¤renince içime bü-
yük bir hüzün çöküverdi. Bu çok de¤erli
insan birçok kiflinin hayat›n› etkiledi¤i gi-

bi benimkini de yönlendirmiflti. Onu tan›yan flans-
l› insanlardan biri oldum. On sene önceydi. Sadece
rehber olmam›flt› bana, yafl fark›na ra¤men çok iyi
bir arkadafll›k da oluflmufltu aram›zda. Deneyimi-
me göre Türkiye’de ö¤renci ve profesör aras›nda
arkadafll›k iliflkisi pek oluflmaz, hele hele bir lisans
ö¤rencisiyle profesörü aras›nda. Bir baflkayd› Hay-
ri Hoca. Her fleyi tart›flmak mümkündü onunla,
matematik, politika, müzik, futbol, akl›n›za ne ge-
lirse. Sadece anlatmazd›, dinlemeyi de bilirdi, her-
kesin masaya farkl› bir bak›fl aç›s› getirmesi müm-
kündü ne de olsa.

Elektrik Bölümü’nde birinci y›l›m› bitirdikten
sonra Matematik’te ikinci bir anadal yapma kara-
r› ald›m. Ayn› karar› veren birkaç arkadaflt›k. Ders
yükü baya¤› a¤›r olacakt› ama olsun, biraz e¤len-
mek bizim de hakk›m›zd›... Bu a¤›r yükün alt›na
girmemizin önemli nedenlerinden biri Fransa’dan
ünlü bir matematikçinin (Hayri Körezlio¤lu’nun)
gelece¤inin haberini alm›fl olmam›zd›. Hayri Hoca
Paris’teki Ecole Supérior des Telecommunicati-
ons’dan emekliye ayr›lm›flt›. Olas›l›k kuram› alan›-
na önemli katk›larda bulunmufltu. Baflka ne zaman
f›rsat bulacakt›k böyle bir maceraya?

Olas›l›k kuram›, 20’nci yüzy›l›n ilk yar›s›nda,
Rus Andrei Kolmogorov, American Norbert Wi-
ener, Joe Doob ve William Feller, Frans›z Paul
Lévy, Paul André Meyer, Japon Kiyosu Ito ve nice-
lerinin katk›lar› sonucu sa¤lam matematiksel te-
mellere sahip sayg›n bir alan olmufltu. Birçok
önemli probleme de uygulamalar› vard›. 1960’la-
r›n bafl›nda Hayri Hoca böyle bir ortamda olas›l›k
kuram›n› u¤rafl alan› olarak seçmifl ve kuram›n
bayraktarlar›ndan biri olmufltu.

Hayri Hoca, Türkiye’ye gelip deneyimlerini
bizlerle paylaflt›. Ben ODTÜ’deyken her sene bir

dönemini Ankara’da geçirirdi. Her y›l gelip gelme-
mek konusunda biraz tereddüte düflerdi, çünkü ai-
lesine (efli Jale ve k›z› Simla’ya) çok düflkündü, ama
›srarlar›m›za dayanamay›p gelirdi, çünkü onu bek-
leyen say›lar› çok olmasa da bilgiye aç birkaç ö¤-
renci vard›.

Gerçel Analiz dersiyle bafllad›k ilk geldi¤i y›l
(97 sonbahar›). Nas›l olduysa rekor say›da ö¤renci
matematikte ikinci anadal yapmaya karar vermifl-
ti. 25 kifli yaz›ld›k derse san›r›m. Çok geçmedi, der-
sin a¤›rl›¤› çökünce, ki Hayri Hoca’n›n s›navlar›
bir baflkayd›, dersi alanlar›n say›s› 5-6 kifliye ini-
verdi. Ama kalanlar sonuna kadar gidecek ve me-
zun olacaklard› bu programdan. Sadece bununla
kalmay›p iyi doktora programlar›ndan da mezun
olacaklard› birkaç sene sonra: Ben Princeton’dan
mezun oldum, Gökhan Mergen ve Deniz Sezer
Cornell’den, Devin Sezer Brown’dan, Alp At›c› Co-
lumbia’dan. Bugün, hepimizin araflt›rmas›nda
Hayri Hoca’n›n bilim hayat›nda merkezi bir konu-
mu olan olas›l›k kuram›n›n önemli bir yeri vard›r.

Hayri Hoca 1998 sonbahar›nda Olas›l›k Kura-
m› dersi verdi. 1999 yaz› tekrar gelip “Queueing
Theory” dersini verdi. 4 ö¤rencisinin ›srar›n› k›rma-
y›p 1999 sonbahar›nda Finansa Uygulamalar›yla
Stokastik Kalkülüs dersini verdi. Bu derste de sadece
ayn› 4 ö¤renci vard› (Alp d›fl›ndaki mezunlar). Hepi-
miz lisans ö¤rencisi olsak da her iki dersi de lisansüs-
tü dersi olarak açm›flt›. Bu olumlu deneyimden son-
ra Hayri Hoca karar›n› vermiflti, zaman›n›n ço¤unu
ODTÜ’de geçirecekti. fiimdiki ö¤rencilerin yerini ye-
ni ak›llar alacakt› nas›lsa ve Türkiye’nin olas›l›k ku-
ram› ve ilgili alanlarda temsilcilere ihtiyac› vard›.

Matematiksel finans, olas›l›k kuram› ve sto-
kastik analizle u¤raflanlar›n yeni odak noktas› ol-
mufltu son y›llarda. Bu yeni alanda çözülecek bir-
birinden ilginç stokastik analiz, stokastik kontrol,
k›smi diferansiyel denklemler ve fonksiyonel analiz
problemleri vard›. Hayri Hoca, di¤er arkadafl ve
meslektafllar›n› takip edip bu yeni alana aç›lmak is-
tiyordu. “Finansa Uygulamalar›yla Stokastik Kal-
külüs” dersinde birlikte ö¤rendik bu alan›. Ben bu
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konu üzerinde çal›flmaya devam ettim ileriki y›llar-
da. Hayri Hoca bu alanda Türkiye’nin master ve
doktora ö¤rencilerine ihtiyac› oldu¤unu görüp
Matematik Bölümü’nden birkaç arkadafl›yla bera-
ber ODTÜ’deki Uygulamal› Matematik Enstitü-
sü’nü kurmak için kollar›n› s›vad›. Birkaç kez Prin-
ceton’dayken Türkiye’ye onu görmeye gitti¤imde
bana bu enstitü hakk›ndaki vizyonunu anlatm›flt›.

Son senelerinde bu enstitüde lisansüstü ö¤ren-
cileri yetifltiriyordu. Birçok araflt›rma problemi
oluflmufltu kafas›nda. Onu 2006 Temmuz’unda
Paris’te gördü¤ümde mutluydu, ama "Pulmonary

Fibrosis" hastal›¤›, yani akci¤er duvarlar›n›n sert-
leflmesi nedeniyle çok yorgun düflmüfltü. Bu hasta-
l›k onu yata¤a düflüremezdi; ders vermeye ve ö¤-
rencilerine zaman ay›rmaya devam etti. Ne de olsa
gençlerle birlikte zaman geçirdikçe ruhu gençlefli-
yordu. Ö¤rencilerinden duydu¤uma göre, hastane-
ye kald›r›lmadan bir gün öncesine kadar ders ver-
meye devam etmifl.

Türk matematik dünyas›na, sadece önemli bi-
reysel çal›flmalar› ve makaleleriyle de¤il birçok ö¤-
renci yetifltirerek çok hizmet vermifl böyle büyük
bir insan› en derin sayg›yla ve sevgiyle an›yorum.

• Prof. Dr. Hayri Körezlio¤lu’nu 26.06.2007
Sal› gecesi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendi-
sine Tanr›’dan rahmet, kederli ailesine sab›r ve tüm
sevenlerine baflsa¤l›¤› dileriz.

Prof. Dr. Ersan Aky›ld›z (ODTÜ-Uygulamal›
Matematik Enst. Müdürü) ve Prof. Dr. Zafer Nur-
lu (ODTÜ-Matematik Bölümü Baflkan›)

• 1969’dan beri Hacettepeli olarak Hayri Beyi
1969-70 y›llar› aras›nda, Hacettepe Matematik
Bölümü’yle iflbirli¤i yap›lmas› yönündeki iste¤imi-
zi memnuniyetle karfl›layan ve Hacettepe asistanla-
r›n›n ODTÜ’de aç›lan lisansüstü derslere kay›t ya-
pabilmelerine olanak sa¤layan (kendisine minnet-
tar›m), ODTÜ’de dinleyici olarak kat›ld›¤›m›z se-
minerlerde konuflmalar› sürekli bir flekilde not alan
örnek bir bilim adam› olarak hat›rl›yorum.

Ailesine ve tüm dostlar›na bafl sa¤l›¤› dilerim.
Allah rahmet eylesin.

Abdullah Harmanc›

• Say›n Prof. Dr. Hayri Körezlio¤lu’nun vefat›-
n› derin üzüntüyle ö¤rendim. Hayri Bey’i OD-
TÜ’ye ilk girdi¤im zaman tan›m›flt›m. Sakin tabiat-
l›, güler yüzlü, sevip sayd›¤›m bir insand›. Kendisi-
ne Tanr›’dan rahmet, ODTÜ matematik camias›na
ve kederli ailesine sab›r ve baflsa¤l›¤› dilerim.

Ali Osman Asar

• TÜB‹TAK Yöneylem Araflt›rmas› ünitesinde
çal›fl›rken matemati¤imi kuvvetlendirmek için OD-
TÜ’den matematik dersi al›yordum. O zaman Ma-
tematik Bölümü’nün tek y›ld›z› Hayri Körezlio¤lu’y-
du. Benim kariyerimi de¤ifltirerek matemati¤e geç-
memde gerçekten çok büyük rolü oldu. ‹lk ciddi ma-

68

Matematik Dünyas›, 2007-III

Hayri Körezlio¤lu Hocam›z› U¤urlarken



temati¤i olas›l›klar kuram› olarak ondan ö¤rendim.
Allah rahmet eylesin diyor ve kendisine olan min-
nettarl›¤›m› da bu vesileyle tekrar ifade ediyorum.

Bar›fl Kendirli

• Ülkemizin yetifltirdigi çok de¤erli bir bilim in-
san›n›n ve hocam›z›n kayb›n› dün ö¤renmifl bulu-
nuyorum. Bizlere olas›l›¤› ve stokastik süreçlerini
sevdiren ve ö¤reten büyük bilim insan›yd›. Çok üz-
günüm. Onun ODTÜ’deki ilk ö¤rencilerinden biri
olarak duygular›m› ifade etmekte zorlan›yorum.
Bizlerin yetiflmesinde, hayata dair olaylara so¤uk-
kanl›l›kla bakmam›z› ö¤retmesinde, hoflgörülü ve
alçakgönüllü olabilmede bizlere örnek olmas›nda
ve daha birçok konuda esin kayna¤›n› ne yaz›k ki
yitirmifl bulunuyoruz. Onun son eseri olan Uygula-
mal› Matematik Enstitüsü’nün ona yak›fl›r bir e¤i-
tim kurumu olarak daha çok baflar›l› ürünlerle ya-
flat›laca¤›na inan›yorum. Baflta kederli ailesine, ya-
k›nlar›na, Matematik Bölümü ve Uygulamal› Ma-
tematik Enstitüsü mensuplar›na ve tüm sevenlerine
baflsa¤l›¤› ve sab›rlar diliyorum.

Fetih YILDIRIM

• ODTÜ Matematik Bölümü temel tafllar›ndan
birini daha yitirmifl oldu. Onun bölüm baflkanl›¤›
s›ras›nda ODTÜ’ye kat›ld›m. Kendisine daima
minnet ve flükran borçlu kalaca¤›m. Ac›l› ailesine
sab›r ve metanet, Matematik Bölümü’ne ve tüm
Matematik toplumuna bafl sa¤l›¤› diliyorum.

Cemal Koç

• Sevgili hocam Hayri Bey’i kaybetti¤imize
inanam›yorum. Kendisinden çok fley ö¤renmifltim.
Çok üzgünüm. Hepimizin, tüm matematik cami-
as›n›n bafl› sa¤ olsun.

Mefharet Kocatepe

• Böyle de¤erli bir hocam›z› kaybetti¤imize
inanmas› çok zor. Daha geçen sene büyük bir AB
projesinde yer alm›flt›. Onun deste¤iyle Side’de çok
büyük bir konferans düzenlenmiflti. Çok güzel bir
konferans olmufltu. Birçok genç arkadafl› da dahil
etmiflti toplant›ya. Avrupa’n›n her yerinden son de-
rece kuvvetli bir kat›l›m olmufltu. Onun sayesinde
befl y›l sürecek o projede ülkemiz hâlâ temsil edil-
mekte. Olas›l›k ve yak›n zamanlarda da matema-
tiksel finansta hepimize hocal›k ve önderlik yap-
m›flt›. Olas›l›k denince herkesin akl›na Hayri Hoca
gelirdi. Onsuz çok zor olacak. Topra¤› bol olsun.

Mete Soner

• Benim ve eflimin ö¤rencilik dönemimizde
hem bölüm baflkan›m›z hem de baz› derslerimizin
hocas›yd›. Bizim hayat›m›zda çok önemli bir yeri
vard›r. Habere inanamad›m, çok çok üzüldüm. Al-
lah’tan rahmet diliyorum. Onu hiçbir zaman unut-
mayaca¤›z.

Sermin Atac›k

• Kendisine Tanr›’dan rahmet, ailesine baflsa¤-
l›¤› dilerim.

A. Turan Gürkanl›

• Hepimizin bafl› sa¤olsun. ‹nanmas› zor. Hayri
Hoca, ODTÜ matemati¤e olas›l›¤› getirdi, yerlefltir-
di. Bize boykotlar s›ras›nda Bartle’i anlatm›flt›. Yo-
lumuz birkaç kere kesiflmiflti. Yol gösterici, destekle-
yici, canayak›n bir hocam›zd›. Nur içinde yats›n.

Mustafa Akgül

• Hayri Körezlio¤lu’nun vefat› bizi derinden
üzmüfltür. Kendisine tanr›dan rahmet, yasl› ailesi-
ne ve matematik camias›na baflsa¤l›¤› dilerim.

Sonuç Zorlu

• Hayri Körezlio¤lu’na rahmet diler, baflta ai-
lesi olmak üzere, ailesine ve tüm matematik cami-
sas›na baflsa¤l›¤› dileklerimi sunar›m.

Mert Ça¤lar

• Türk bilim dünyas›n›n ve matematik cami-
as›n›n bafl› sa¤olsun. Tüm ODTÜ’lülerin ac›s›n›
paylafl›yorum.

Mithat ‹demen

• Yaflam›n tüm di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi
akademik ortamlarda da tan›flt›¤›m›z ve/veya bir-
likte çal›flt›¤›m›z, k›saca hayat›m›za temas eden,
dokunan insanlar de¤iflik özellikleri, karakterleri,
birikimleri, yetenekleri ve nihayet duyarl›l›klar›yla
ya iz b›rak›rlar ya da unutulurlar. Söz konusu alan
üretilen tek fleyin bilgi oldu¤u araflt›rma kurumlar›
oldu¤unda, ak›l, bilgi, yetenek gibi özelliklerin ek-
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sikli¤i genelde pek hissedilmez; ne var ki Orhan
Veli’nin bir fliirinde yazd›¤› gibi bize “Önce ‹n-
san!” deme flans›n› veren, o keyfi yaflatan insanla-
r›n say›s› her yerde ne kadarsa bu kurumlarda da o
kadard›r, yani çok fazla de¤ildir. ENST’de Alain
Maruani ile bafllay›p sonras›nda Christian Darlot
ile devam eden doktora maceram›n daha ilk ad›-
m›nda tan›d›¤›m Prof. Hayri Körezlio¤lu hayat›na
dokunduklar›na iflte o keyfi yaflama flans›n› veren
bir bilim adam›yd›. Nitekim 2000’de yapt›¤›m tez
savunmas› s›ras›nda, Jean Jacques Slotine’in sald›r-
gan sorular›yla bo¤uflurken dinleyici s›ralar›ndan
deste¤ini esirgemedi. Doktora sonras› yeterince
arayamad›¤›m için hay›fland›¤›m, kendimi suçlad›-
¤›m bir dönemde geldi ölüm haberi. Eminim k›z-
m›flt›r ölümün öylesine yak›fl›kl› yafl›nda gelmesine.
Ö¤rencileri olarak sadece b›rakt›¤› parlak bilimsel
çal›flmalara de¤il örne¤ini sundu¤u insan kimli¤ine
de lay›k olmak sorumlulu¤unu hissetmeliyiz.

Selim Eskiizmirliler

• Benim Hayri Körezlio¤lu’yla tan›fl›kl›¤›m ta
1966 y›l›na dayan›r. O zaman Hayri bey askerli¤i-
ni yapmaktayd› ve ODTÜ’de ders vermeye baflla-
m›flt›. 1968’de Jale Han›m’la evlendikten sonra ai-
lece görüflür olduk ve aile dostlu¤umuz hep sürdü,
her zaman birbirimizden haberdard›k.

1997’de Hayri Bey ODTÜ Matematik Bölü-
mü’nde ders vermeye bafllay›nca bu dostluk s›k› bir
mesleki iflbirli¤ine de dönüfltü. Evvela beraber bir
kitap yazma çal›flmas›na bafllad›k. Bu kitap
2001’de ODTÜ Yay›nevi taraf›ndan bas›ld› ve
kitab› halen ders kitab› olarak kullanmaktay›z.
Daha sonra Uygulamal› Matematik Enstitüsü’nün
kuruluflunda ve Finansal Matematik Bölümü’nün
flekillenmesinde de birlikte çal›flt›k. Hayri Bey’in
katk›lar› olmasa bu bölüm herhalde bugün var ol-
mazd›.

Birlikte çok keyifli çal›flt›k, çok fleyler baflar›ld›
ve daha da yap›lacak çok fleyler vard›.

Ö¤rencilere her zaman destek ve itici güç ol-
mufltur. Hayri Bey sayesinde baz› ö¤rencilerimiz
çok iyi yerlerde doktora çal›flmalar›n› sürdürmek-
tedirler.

Aram›zdan ayr›l›fl› bilim dünyas› ve UME için
büyük bir kay›pt›r. Kendisine Tanr›’dan rahmetler
dileriz.

Azize Bast›yal› Hayfavi
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Hakemli yay›nlarda 44, konferans
tutanaklar›nda 21 makalesi yay›mla-
nan Hayri Körezlio¤lu, Fransa’da
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan üstün
baflar›l› e¤itimcilere verilen Chevali-
er des Palmes Académiques madal-
yas›na ve unvan›na da sahipti.
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Profesör Hayri Körezlio¤lu parlak bir e¤itimci
ve araflt›rmac› olarak Fransa’da uzun y›llar yaflad›.

Araflt›rma konusu daha çok stokastik analizi,
kontrol teorisini, filtrelemeyi ve son zamanlarda
finans matemati¤ini kaps›yordu. Özellikle lineer
olmayan filtreler konusunda öncülük eden sonuç-
lar elde etmifltir. Dolay›s›yla Frans›z olas›l›k ce-
maati kendisini yak›ndan tan›rd›. Sadece derin bi-
limsel çal›flmalar›yla de¤il, s›cak kiflili¤i, ola¤anüs-
tü iyilikseverli¤i ve cömertli¤iyle de bilinirdi.

Kayb›ndan dolay› ben özellikle üzgünüm çün-
kü y›llar önce beni ilk seminerlerimden birini ver-
meye davet etmiflti. Bafllang›çta ona karfl› çekingen-
dim ama her genç araflt›rmac›ya yapt›¤› gibi beni de
cesaretlendirdi, yeni fikirler ve problemler verdi.

Frans›z olas›l›kç›lar›, gülümseyifli ve flevkiyle
ö¤rencileri ve meslektafllar› için bir de¤er olan yete-
nekli ve harika bir meslektafllar›n› kaybetmifltir.

Ailesinin ve Türk meslektafllar›n›n bafl› sa¤ol-
sun.

H
ayri Körezlio¤lu önceleri hocam, daha
sonra meslektafl›m ve efli Jale’yle birlikte
aile dostum oldu. ‹lk tam anlam›yla ma-

tematiksel olas›l›k kitaplar›
olan Neveu, Kai Lai Chung
ve Meyer’i 60’l› y›llar›n so-
nunda bize o çal›flt›rm›flt›.
Doktora çal›flmam›n da res-
mi dan›flman›yd›.

‹nan›lmaz bir çal›flma
enerjisine sahipti. “Matema-
tik çal›flmazsam yaflaya-
mam” derdi. Son demlerine
kadar ak›l almaz bir tempo
içinde çal›fl›yordu. ‹leri yafl-
larda bafllad›¤› finansal ma-
tematikte azmi sayesinde
Türkiye öncüsü oldu. Dok-
tora tezi yönetecek düzeye
geldi. Bir Avrupa Komitesi
projesi deste¤iyle 2006’da
Side’de bu konularda çok
yüksek kat›l›ml› uluslararas›
bir kongre düzenledi. OD-
TÜ’nün Uygulamal› Mate-
matik Enstitüsü’ne katk›lar›
da çok önemliydi.

Daha önceleri 1986’da
A. Süleyman Üstünel’in iflbirli¤iyle Silivri’deki Na-
z›m Terzio¤lu Matematik Araflt›rmalar› Enstitü-

sü’nde bafllatt›¤› “Stochastic Analysis and Related
Topics” konferanslar› bu konularda giderek say-
g›n bir uluslararas› platform halini ald›. Silivri,

Kufladas›, Oslo, Geilo ve
Do¤u Akdeniz Üniversite-
si’nde toplam sekiz kere top-
lanan bu konferanslara P.
Malliavin (Malliavin Calcu-
lus’ün kurucusu, halen J. of
Functional Analysis dergisi-
nin bafleditörü), D. W. Stro-
ock, S. Watanabe ve M. Za-
kai gibi çok önemli isimler
yeni ufuklar açan tebli¤ ve
ana konuflmalarla kat›ld›lar.

ODTÜ’de kutlanan
70’inci yaflgününe ben de bir
konuflma yapmak üzere ça¤-
r›lm›flt›m. O günün gecesin-
deki yemekte bütün gece bo-
yunca en hareketli danslar›
gençlere tafl ç›karacak biçim-
de icra etmiflti. Çok yak›n
zamanlara kadar haftada iki
kez befl kilometre koflard›.
Gerçekten delikanl› hayat›
yaflad› ve yafll›l›¤› ö¤reneme-
den öldü.

Kendisine Tanr›’dan rahmet ve matematik ca-
mias›na baflsa¤l›¤› diliyorum.

Yafll›l›¤› Ö¤renemedi...
Ulu¤ Çapar / ucapar@sabanciuniv.edu

Fransa Uygulamal› Matematik Derne¤i Baflkan› Denis Talay’dan

Harika Bir Meslektafl›m›z› Kaybettik...
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25-26 Nisan 2008’de ODTÜ’de Hayri Körez-
lio¤lu an›s›na Uygulamal› Matematik Enstitüsü
IAM (http:www3.iam.metu.edu.tr) taraf›ndan Fi-
nans Matemati¤inde ve Stokastik Kalkülüs’te Son
Geliflmeler bafll›kl› bir çal›fltay düzenlenecektir.

Ça¤r›l› konuflmac›lar:
Erhan Bayraktar (Michigan Ü., ABD)
Ulu¤ Çapar (Sabanc› Ü., Türkiye)
Ralf Korn (Kaiserslautern Ü., Almanya)
Wolfgang J. Runggaldier (Università degli

Studi di Padova, ‹talya)

Deniz Sezer (York Ü., Kanada)
Mete Soner (Sabanc› Ü., Türkiye)
Süleyman Üstünel (ENST, Fransa)

Önemli tarihler:
Özet sunma: 15 Ocak
Kabul bildirimi: 1 fiubat
Erken Kay›t: 20 fiubat
Çal›fltay öncesi seminer dizileri: 23-24 Nisan

‹nternet sitesi: https://kolmogorov.iam.me-
tu.edu.tr/korezlioglu/

http:www3.iam.metu.edu.tr

Hayri Körezlio¤lu an›s›na uluslararas› bir çal›fltay:

Finans Matemati¤inde ve Stokastik
Kalkülüste Son Geliflmeler


