.....!:!A......!olÜ....T.!.:f1!!!rL.!!ki>!J·YL.!!ao!.tAa!.!ra~ş!!.tır!.!m,!!,a!!!l!!!ar!.!.I.,!;E!.!!n~şti:!!·t~f1s!.!!f1!..!D~es.ı.rlô!gi~şi'-2JSa !!.ly~ı..!ol7!....J,Ei<!.r~zui!!r..!!u~m!..-'2:c!!O:!!.OI~

---=-.23-

HOCAM, ÇAGDAŞ ıNSAN EFRASİYAP GEMALMAZ
Dr. Mukim SAGIR'"

Dr. Efrasiyap Gemalmaz, bilimsel bakış ve değerlendirmeleriyle
içinde Türk diline büyük hizmetlerde bulunmuş, yaşayan
en güçlü bilim adamlarımızdan biridir.
kırk yıl

Onun gençiliğinde de bu gün de değişmeyen bir yönü vardır: insanlığı. O,
her zaman ve her yerde, her yaşta ve her konumdaki öğrencisi, konuğuyla
tahminlerin üstünde ilgilenmesini bilmiş, onlara kağıdı şekerlerinden ikram etmiş,
bir arkadaş, bir dost yakınlığıyla da herkese değer vermiştir. Hep sevgi dolu yüreği,
güleç yüzü ile 0, buıunduğu her ortamı aydınlatmış, bir hoca olarak bilgisi, kültürü
ve bilimsel yaklaşımlarıyla biz öğrencilerini sürekli etkilemiştir.
Hocamız kültür, bilgi ve zekasıyla da tüm öğrencilerine hep ışık tutmuştur.
birçok üniversiteki arkadaşımızın şu sözleri kulaklarunızdadır: "Siz çok
şanslısınız. Her an, istediğinizde beraber olduğunuz, her konuyu enine boyuna
saatlerce konuşabildiğiniz, sizlere sınırsız bir biçimde zaman ayıran bir hocaoız
var."
Diğer

Dilin hangi yönü ve sorunu olursa olsun, o konu ve sorunlara, dilbilimsel
olarak, bilimsel düşünme yöntemi ve anlayışıyla bakmak gerekir. Bilimsel
düşünmek demek de akılcı ve eleştirel bir anlayışa sahip olmak, yeri geldiğinde de
konuları, sorunları o anlayışla açıklamak, çözmek demektir. Bu bakış ve yorumlama
yöntemi davranışlara dönüştürülerek o zaman sağlıklı araştırmalar yapılabilmekte,
sorunları irdeleme ve çözmede de bu tavır herkese o zaman ışık tutabilmektedir.
Hocamız bilimsel düşünce tavrı, engin kültürüyle de bize bu yönde hep örnek
olmuş, dile bakışımızı yönlendirmiş, bizi yetiştirmiştir. Hocamız çağdaş bir insandır.
O, tutumuyla erdemli, bilgisi, kültürü ve düşünceleriyle güçlü bir bilim adamıdır.
Ondan yararlanabilmek kolaydır ama, ona layık olmak zordur zannediyorum.
Ben, hem lisans hem de doktora düzeyinde onun öğrencisi oldum. Bu
yüzden diğer tüm öğrencileri gibi ben de kendimi şanslı ve bahtiyar addediyorum.
Akademik kariyerimi elde etmiş olmak bakımından da yine kendilerini önümü açan
bir Hocam olarak görüyor, biliyor kendilerine şükranlarımı sunarken tüm aile
bireylerine sağlık ve esenlik içinde uzun ömürler diliyorum.
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