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HOCAM PROF. DR. HÜSEYİN AYAN
Dr. A.İrfan AYPAY *

Ö

mrümüzün en sağlıklı ve en uzun dönemini verdiğimiz eğitim ve
öğrenim hayatımız, bizler için çok önemlidir. Ta ilkokuldan
başlayarak doktora eğitimimize kadar geçen süreçte bizlere bir
şeyler öğreten öğretmenlerimizi unutmamız mümkün değildir. Yaşadığımız
müddetçe de gönüllerimizde yerleri ayrı olacaktır. Gerek eğitim öğretim
hayatımızın son safhasında istifade etmem, gerekse meslektaşlığın dostluğa
dönüştüğü bir çalışma devresinde tanışmış olmam sebebiyle master ve doktora
hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan Beyefendi’nin emeğini ve etkisini belirtmek
isterim.
1984 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans ilanlarını
takip etmeye başladım. Fırat Üniversitesinin ilanını görünce, doğu olduğu için
tayinimi kolaylıkla Elazığ’a yaptırabilir, böylece hem öğretmenlik yapar hem de
lisans üstü eğitimime devam ederim, düşüncesiyle burayı tercih ettim. Elazığ’a
giderken hayatımın en mesut tanışmasına doğru yol aldığımı bilmiyordum.
Elazığ’da yüksek lisans eğitimime başladıktan sonra ikinci dönem
derslerimize Prof. Dr. Hüseyin Ayan da girmeye başladı. Düzenli, seviyeli,
metotlu ve programlı derslerine devam ederken büyük bir heyecan duymaya
başladım ve böylece tezimi Hocam nezaretinde yapmaya karar verdim. Bu sıcak
tanışıklık Konya’ya taşındı, doktora çalışmalarımla beraber sürdü ve bugünlere
kadar devam etti.
Prof. Dr. Hüseyin Ayan insani ilişkilerinde içten ve naziktir. Çevresi ve
öğrencileriyle medeni, seviyeli ve aynı zamanda sıcak bir münasebet kurar.
Öğrencilerini sever, onlara değer verir; onların öğrenme ve kendilerini geliştirme
haklarına son derece saygı duyar. Öğrencilerine elinden gelen her türlü desteği
verir, onlara karşı hep güler yüzlüdür. Öğrencilerini takdir edip ödüllendirmede,
onları teşvik etmede cömert davranır.
Öğrencilerini seçerken çalışkanlık ve dürüstlük gibi herkesin kabul edeceği
hususlar dışında ayrıca bir özellik aramadığını, bu yüzden de hep, kimsesizlerin
hocası olduğunu vurgulamak isterim. Bir hocanın kendisinden bir şeyler

*

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrt. Üyesi.

TAED 393, 2009, 53-55

~ 54 ~

A. İ. AYPAY: Hocam Prof. Dr. Hüseyin Ayan

öğrenmeye gelenlere karşı, güneşin herkesi aydınlatıp ısıttığı gibi aynı yakınlıkta
olması gerektiğini görüp örnek aldık.
Öğrenci yetiştirmeye büyük önem verir. Bunun sonucu, hocalık yaptığı,
bilim yoluna girmesine ve kendini geliştirmesine vesile olduğu birçok
akademisyen şu an üniversitelerimizde görev yapmaktadır. Üniversite eğitimi
almak isteyen binlerce gencin bulunduğu ülkemizde böyle bir gayreti çok önemli
bulduğum için burada anma gereği duyuyorum.
Öğrencilerinin, alanın temel konularında, kaliteli bir şekilde yetişmeleri
hususundaki ihtimamı dikkate değer: düzenli ve metotlu anlattığı derslerinde ve
sınavlarında titiz davranır; verdiği ödevleri zamanında kontrol ederek yanlışlarını
görmelerini ve düzeltmelerini sağlar. Onların ilgilerini çekip gelişmelerine fayda
sağlayacak konuları dikkatlerine sunmakta ustadır.
Çalışma hayatında tertipli, düzenli, ısrarcı, arayan, çok okuyan, çalışmak
ve araştırmaktan yorulmayan, bu uğurda her türlü fedakarlığı göze alabilen bir
insandır. İlerlemiş yaşına rağmen uzak diyarlarda, Ahmet Yesevi Üniversitesinde
görev yapma fedakarlığını göstermiştir. Bugün bile ilerlemiş yaşına rağmen
okuyup araştırma yapması ve öğrencilerle ilgilenmeye devam etmesi imrenerek
izlediğim özelliğidir.
İnsanların temel hak ve hürriyetleri konusunda titizdir. Hiç kimseye
haksızlık yapılmasına tahammül edemez, haksızlıklara karşı şiddetle tepki
vermekten de çekinmez. Düşüncelerini ve bildiklerini her şart ve zeminde
açıklamaktan çekinmez, cesurdur.
Hassas bin insan olduğu bellidir. Buna rağmen kimsenin arkasından
konuştuğuna, birilerini çekiştirdiğine şahit olmadım. Çevresinde kırılıp darıldığı,
tartıştığı insanlar, dostları, arkadaşları elbette ki olmuştur; ama onların
arkasından konuştuğunu, onlarla olan problemlerini başkalarına aktardığını
görmedim. Öğrencileri dahil hiç kimse hakkında olumsuz, kırıcı ve kaba bir söz
söylediğini duymadım. Bunlar da sabırlı ve olgun bir insan olduğunu gösterir.
Zenginlik ve mevki hırsı olmayan, haksız kazanca tevessül etmeyen,
toplumun ahlak değerlerine önem veren ve bunlara son derece riayet eden,
velhasıl toplumla, çevresiyle ve kendisiyle barışık bir insandır.
Sade, temiz ve zarif giyinir; fazla parlak ve göz alıcı renk ve giysileri
tercih etmemesine rağmen her zaman şıktır. Sade bir insan olarak yaşar.
Doktora tezimi seçerken Nahifi Divanı ön plana çıkmıştı. Nahifi’nin
eserleri üzerine merhum Prof. Dr. Amil Çelebioğlu’nun birçok çalışma yaptığını,
Divan’ı da hazırlamayı düşünebileceğini Hocam’a söyledim. Kütüphanesinin üst
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kısmındaki, mikrofilm fotokopilerini göstererek “Bunlar, üzerinde çalışmak
istediğim eserlerin fotokopileridir. Üzerlerinde çalışmaya fırsat bulacağımdan
emin değilim. Hocalar böyle, malzeme toplayıp üzerinde çalışma yapmak
maksadı güderler ama çoğu kere isteklerine ulaşamazlar. Bu sebeple bu tür
hedeflerin, konuları araştırma konusu yapmamıza engel olmamalıdır.”dedi ve
benim bu konu üzerinde çalışmaya başlamamı istedi.
Yaklaşık bir yıl kadar sonra Amil Hoca ile bir komisyonda
karşılaştıklarında, Nahifi Divanı üzerinde çalışmayı düşündüğünü öğrendiğini;
ancak benim çalışmam konusunda onu ikna ettiğini belirtti. Böylece kendi
açımdan çok değerli ve önemli gördüğüm kelime dağarcığımın zenginleşmesine
ve divan metinlerini anlama yeteneğimin artmasına vesile olan doktora tezimi
hazırlamaya devam etmemde bir engel kalmamış oldu. Bütün bu sebeplerden
dolayı Hocam’a ayrıca müteşekkir olduğumu burada da belirtmek isterim.
Sıkıntılı durumlarımda bana moral ve maddi destek vermesini
unutamayacağım, kendime örnek aldığım Hocamdan istifademin bundan sonra
da süreceğine inanıyorum. Sağlıklı ve huzurlu, uzun bir ömür dilerim.
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