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Eski ögrencilerimiz, yeni ögretim üyelerimiz Nilgin Tani§ Polat, Mehmet Tahir 
Öncü ve yakin gelecekteki ögretim üyemiz Saniye Uysal Ünalan Kasim Hoca2 
i?in bir armagan kitabi hazirladiklarim ve benim de bir katkida bulunup bulu- 
namayacagimi sorduklarinda hem ?ok §a§irmi§ hem de ?ok mutlu olmu§tum. 
£ünkü bunu benden gizli olarak planlami§lardi. Aslinda bu görev Bölümün 
ikinci büyügü olarak bana dü§erdi, ancak e§ durumumdan böyle bir §eye benim 
öncülük etmemin dogru olmayacagini bir zamanlar bir sohbet esnasinda dile 
getirmi§tim sanirim. Gen? arkada§larimiz, bu sözlerimi dikkate alarak ve ben
den de gizleyerek kollanni sivami§lar. Ben de bu olayi ?ok ge? ve tesadüfen 
Nilüfer Kuruyazici Hoca’mizin, bildigimi sanarak telefonda bana bir §eyler 
sormasiyla ögrenmi§ oldum.
Gen? arkada§lanmizin Kasim Hoca hakkinda benim bir §eyler yazmami öner- 
meleri, bana ?ok ilgin?, ama bir o kadar da ger?ekle§mesi zor bir olay gibi geldi. 
Yazmaya karar vermeden önce epey bir dü§ündüm; evet, Kasim Hoca’yi en iyi 
taniyan meslekta§i benim ve de Bölümün kendisinden sonra gelen bir büyügü- 
yüm. Bizim Kasim Hoca’yla olan meslek ya§amimizda, hatta daha ben ögren- 
ciyken ba§layan Germanistik yolculugumuzda aci tatli pek ?ok §ey ya§andi. 
Ancak bunlari benim objektif bir §ekilde özele girmeden anlatabilmem o kadar 
zor bir i§ ki, bunu ba§aramama korkusuna kapildim. Sonunda benden istenilen 
yaziyi ne olursa olsun benim kaleme almam gerektigini dü§ünerek, bu öneriyi 
kabul ettim. Elimden geldigince Kasim Hoca’yla birlikte ge?irdigim 30 yillik 
meslek ya§antimda kendisiyle payla§tiklarimi ara sira da olsa birazcik özele 
girerek aktarmaya ?ali§acagim.
Kasim Bey’le yollarimiz 1974’te Almanya’nin Bochum kentinde bulunan Ruhr 
Üniversitesi’nde kesi§ti. Kendisi orada Germanistik Bölümünde Doktora ögre- 
nimine ba§lami§ti, ben de ayni üniversitenin Kimya Fakültesinde Lisans ögre- 
nimi görmekteydim. 1976 yilinda kendisiyle ni§anlandiktan bir ay sonra Kasim 
Bey, 5 ay süren kisa dönem askerlik görevini yerine getirmeye karar verdi. 
£ünkü bu onun son §ansiydi; daha sonra kisa süre askerlik görevini yapmak 
mümkün olmayacakti.
Doktora Dani§mani Prof. Dr. Paul Gerhard Klussmann, Kasim Bey’in ni§an- 
lanmi§ olmasindan ve askerlik görevini yerine getirmek i?in Türkiye’ye gitme-

1 Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyati Bölümü
2 Burada §imdiden Kasim Hoca diye bahsediyorum. Qünkü ger?ekten de oradaki Türk ögrencileri 

kendisine Kasim Hoca diye hitap ediyorlardi, ?ünkü kendisi Atatürk Üniversitesi’nde iki yil 
Almanca Okutmani olarak görev yapmi^ti.

17



sinden ?ok endi§e duymu§tu. £ünkü yazmakta oldugu teze ara vermesinin hi? 
de iyi olmayacagini dü§ünmü§tü. Kasim Bey, Hoca’sini ikna etmeyi ba§ardi. 
Burada biraz beni de kullandi. Ben Klussmann Hoca’ya, kendisinin askerlik 
biter bitmez hemen geri gelip tezine kaldigi yerden ba§layacagi, kendisine hi? 
köstek olmayacagim, aksine ?ok destek olacagim sözünü verdim. Klussmann 
Hoca, herhalde beni ?ok sosyal birisi olarak gördügünden, Kasim Bey’in ?ali§- 
malarini sekteye ugratabilecegini dü§ünmü§tü. Sonralari bakti ki, ben akli ba- 
§inda gen? bir bayanim ve o da artik bana güvenmeye ba§lami§ti.
Prof. Dr. Klussmann gibi ?ok degerli bir hocanin dani§manliginda doktora ya- 
pabilmek herkese kismet olmaz. Hoca, Kasim Bey’i doktoraya kabul etmeden 
önce bir sömestr boyunca kendisine sürekli kalin kalin kitaplar vererek “Bunlari 
oku haftaya gel konu§alim!” diyormu§. O dönemde ben Kasim Egit diye birinin 
varligindan haberdardim, ancak kendisini hi? görmemi§tim. Zaten kendisi de o 
dönemde kimseyle görü§emiyor, kitaplari okuyup Hocasi’na görü§meye gide- 
bilmek i?in hi? evden ?ikamiyormu§. Hatta o dönem bayagi bir hasta olmu§ ve 
igne iplige dönmü§. Ben kendisiyle tani§tigimda, Klussmann Hoca onu artik 
doktora ögrencisi olarak kabul etmi§ti ve o da belirlenen tez konusuyla ilgili 
kaynak taramasina ba§lami§ti. Bunun yani sira doktora programi ?er?evesinde 
almak zorunda oldugu ikinci ve ü?üncü yan dal kapsaminda girecegi yeterlilik 
sinavina hazirlik olarak Azerbaycan Türk?esi, Orta £ag Almancasi, Yeni £ag 
Alman Edebiyati seminerlerine de aktif olarak katilmaktaydi. Ben de kendisiyle 
birlikte Azerbaycan Türk?esi ögreniyordum ve beraber ?eviri yapiyorduk. As- 
linda beraber edebi ?eviri yapmaya ba§lamamizin temeli demek ki daha o za- 
manlar atilmi§ti.
Askerlik dönü§ü Kasim Hoca, Klussmann Hoca’nin yazdigi ?ok etkileyici bir 
raporla, tam evliligimiz öncesi, bir Alman vakfindan ikinci bir burs alabilme 
firsatini yakaladi. Klussmann Hoca evlenmek üzere oldugumuzu biliyordu ve 
bana tavsiyelerde bulundu: “Sakin paralari savurmayin, tez bitince kitap olarak 
basmak i?in para biriktirmeniz lazim.” demi§ti. Herhalde beni öyle süslü püslü 
görünce, “bu kiz biraz m üsrif’ diye dü§ünüp uyarma geregi duymu§tu.
Ocak 1977’ye kadar Germanistik alaninda master ve doktora yapan ögrencilerle 
?ok vakit ge?irdim. Ama kendim daha önce de söz ettigim gibi Germanistik 
ögrencisi degildim. Evli ve hamile bir bayan olarak Kimya ögrenimime devam 
etmekte hem fiziki a?idan hem saglik a?isindan zorlanmaya ba§lami§tim. Zaten 
ba§tan da niyetim Kimya okumak degildi. Kasim Hoca’nin beni ikna etmesiyle 
birlikte fakülte degi§tirip Edebiyat Fakültesi bünyesinde Germanistik okumaya 
karar vermi§tim. I§te benim Germanistik serüvenim böyle ba§lami§ti. Kisa bir 
süre sonra dogru bir se?im yaptigimi anladim. Zira ev i§lerinde ve ?ocuk baki- 
minda yardimci olacak biri olmadan Kimya ögrenimine devam etmem olanak-
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sizdi. Zaten iki yil sonra Türkiye’ye dönmemiz de söz konusuydu ve o dönem- 
lerde Kimya Fakültesine yatay ge?i§ yapma olanaklari da belirsizdi.
1978’in Ocak ayinda Kasim Hoca doktorasini ?ok ba§arili bir §ekilde tamamladi 
ve tezi Almanya’da taninmi§ önemli bir yayin evinde basildi. Profesör 
Klussmann bu ba§aridan dolayi ?ok mutlu oldu, emekleri bo§a ?ikmami§ti. 
Kendisi bir tarafa, e§i bile iki ü? kez Kasim Bey’in evine gelip mikrofilm §ek- 
linde olan ingilizce kaynaklari Almancaya ?evirmi§ti. Ger?ekten de ben 
Klussmann Hoca gibi hem ?ok bilgili, hem ?ok yönlendirici ve ?ok yardimci, 
ama ayni zamanda da ?ok disiplinli birisine hi? rastlamadim. Kendisi doksan 
ya§ina ula§ti, ama hala üretken. Ara sira bizi taniyan ki§ilerle kar§ila§tiginda, 
onlara Kasim Bey’den övgüyle söz edip bize selamlarini gönderiyor.
Doktorasini yapmi§ biri olarak 1979 Ocak ayinda Kasim Bey Ege Üniversite
si’nde, o zamanki adiyla Sosyal Bilimler Fakültesi Alman Dili ve Edebiyati 
Bölümünde göreve ba§ladi. O zaman Türkiye’ye yalniz dönmü§tü, ben de o 
arada Almanya’da Germanistik Bölümünde 7. yariyila gelmi§tim. Kasim Bey, 
izmir’de 6 ay süren arayi§tan sonra nihayet kiralik bir ev buldugunda, ben de 
oglumla birlikte izmir’e gelebildim ve ayni Bölüme lisans ögrencisi olarak gir- 
dim. Kasim Bey burada bir dersime de “Hocam” olarak girdi, derslerde sanki 
beni hi? tanimiyormu? gibi davraniyordu ve ögrenciler bizi hi? yan yana gör- 
mediler. Kasim Hoca, Fakülteye yeni gelmi§, gen?, ho§ görünümlü bir Hoca 
olarak tabii ki kiz ögrencilerin dikkatini ?ekmi§ti, zaten o zaman Fakülte de yeni 
kurulmu§tu ve ?ok fazla ögrenci yoktu, diger bölümlerin ögrencileri ve Alman 
Dili ve Edebiyati Bölümü ögrencileri birbirleriyle kayna§mi§lardi. Bir gün ders 
sonunda siniftan di§ari ?ikmi§, koridorda sigara i?iyordum. Yanima bir kiz ög
renci geldi ve “Yeni misiniz?” diye sordu. Ben de “Evet” dedim, kiz sag parma- 
gimdaki yüzügü i§aret ederek “Ni§anli misiniz?” diye sordu, ben de “Yok ha- 
yir” diye yanit verdim. O esnada Kasim Bey de sinifta bazi ögrencilerle görü§- 
mesini bitirmi§, ba§ka bir derse gidiyordu ve kiz onu görünce bana, “Bak Kasim 
da yeni geldi, senin dersine de giriyor mu” diye sordu. Ben de “Evet, biraz tani- 
yorum, kendisi biraz e§im oluyor da!” diye yanit verdim. Kizcagiz ?ok utandi 
ve bir daha yanima hi? gelmedi.
Kasim Bey Bölüme ba§lamadan evvel otobüsle üniversiteye giderken, yaninda 
oturan bir kiz ögrencinin önünde Almanca ders kitabi görmü§ ve merakla “Aca- 
ba Almanca Bölümü ögrencisi misiniz?” diye sormu§, o da “Evet” deyince, 
Kasim Bey, onlarin Bölümüne Hoca olarak geleceginden söz etmi§. Sözünü 
ettigim kiz ögrenci benim de sinif arkada§im oldu sonra. Bu arkada§ okulda 
herkese, Bölüme Kasim Bey adinda gen? ve yaki§ikli yeni bir hocanin geldigini 
aktarmi§, ayni zamanda da bekär oldugunu varsaymi§, tabii bir ay sonra ben 
?ikip gelince, “Tüh be, evliymi§ ve hatta ?ocugu da varmi§!” dedigini anlatmi§ti 
bana ve hep birlikte gülmü§tük.
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1981 yilinda “Yardimci Do?entlik” diye bir kadro olu§turuldu. Yardimci Do- 
?ent olabilmek i?in doktorali asistanlar Almanca, ingilizce veya Fransizcadan 
dil sinavina girip ?ift yönlü ?eviri yaparak 70 almak zorundaydilar. Toplu halde 
Rektörlük binasinda sinava girmi§lerdi. Pek ?ok ki§i sinavi ge?ememi§ti, hatta 
i?lerinden biri yaninda ka? tane sözlük getirmi§ti, ama nafile! Neyse ben Kasim 
Bey’i iyi ?ali§tirdim, o da ?ok azimli oldugu i?in sinavi ge?ti ve Yardimci Do- 
?ent olarak atandi. Bu arada ben de mezun olmu§ ve Yabanci Diller Bölümünde 
okutmanliga ba§lami§tim, ama bu görev beni pek tatmin etmedi, o zamanlar 
hazirlik sinifi da yoktu, olsaydi belki orada kendimi daha iyi hissederdim. Ben 
bu sikintilari ya§arken DAAD bursuna ba§vurdum ve kazandim. Bakanlikta 
bana, bursu kazandigim takdirde, e§imin 10 ay Almanya’da kalmama i?in izin 
verip vermeyecegini sormu§lardi, ben de kendilerine sinava e§imin destegiyle 
geldigimi ve hatta ?ocugumu da beraberimde götürecegimi söylemi§tim. Ger- 
?ekten de Kasim Bey, bir e§ olarak benim gelecegim i?in böyle bir fedakärlikta 
bulundu. £ünkü ben yüksek lisans ve doktora yapmak istiyordum ve o dönemde 
izmir’de yüksek lisans programi a?ilmami§ti. Evde iki akademisyen olunca 
mutlaka birinin ?ok yogun ?ali§ma dönemleri oluyordu, dolayisiyla hep birisi 
digerine belli konularda yardimci olmak zorunda kaliyordu. Kasim Hoca’nin bu 
konudaki istikrarli tutumunu ?ok takdir ediyorum. Yogun tez dönemlerimde 
üstümden yemek pi§irme yükünü alarak bana büyük destek olmu§tu. Tabii me
nü ?ok zengin degildi, degi§meli olarak bir biber dolmasi bir kabak dolmasi 
§eklindeydi. Hatta oglumuz, “Baba artik §u menüyü degi§tirsen iyi olacak!” 
diyordu. Ama Kasim Bey gülümseyip ge?iyor, ayni menüye devam ediyordu, 
ancak benim Do?entlik dönemimde menüyü zenginle§tirdi. Ü? sene önce 
Straelen’deki ?eviri merkezinde kaldigimiz dönemde, 12 yil ara verdikten sonra 
yeniden yemek pi§irme denemesi ne yazik ki fiyaskoyla sonu?landi ve yemekler 
?öpe gitti.
£ok planli, programli ?ali§an Kasim Bey’e bazi konularda yeti§mek mümkün 
degildir: £ok hizli yemek yer, hi?bir yerde ?ok fazla kalmaz. i§lerini hi? savsak- 
lamadan halleder ve hi?bir zaman programindan ödün vermez. Rahatsiz edil- 
mek istemez. Bu yüzden de ara ara konsantrasyonunu bozdugumdan, amiyane 
tabirle hep fir?a yemi§imdir. Fir?a deyince, bu Bölüme ba§ladigim günden beri 
sürekli fir?a yiyen asistan, yardimci do?ent, do?ent, profesör hep ben olmu§um- 
dur. Zira göreve ba§ladigim ilk gün bana, “Fakültenin kapisindan i?eri girdigi- 
miz andan itibaren benim e§im degilsin.” demi§ti. Ben de bu uyarisini ?ok ma- 
kul kar§iladigim i?in hep bu dogrultuda hareket etmeye ?ali§tim, ama yinede o, 
bu uyarisini tekrarlamaktan hi? vazge?medi. Ama i§te burada e§ olmanin deza- 
vantajini ya§adim hep. Kasim Bey Bölüm elemanlarinin ?ok önemli hatalari 
olmadigi takdirde hi?birine öyle kizip fir?a ?ekmez. Bunca yilda ?ok kizdigi 
birisi oldugunda, zaten ben arada tampon görevini kendiligimden üstlendigim
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i?in hi? sorun ya§anmadi. Ancak ger?ekten de o me§hur sabri ta§ti mi, gözüne 
pek görünmemek lazim.
Kasim Hoca’nin en önemli özelliklerinden biri de idarecilikteki yetenegidir. Bu 
i§i hem ?ok severek hem de layigiyla yapar. Kasim Hoca, hangi idareci görevini 
üstlenmi§ olursa olsun (16 yil Yabanci Diller Bölüm Ba§kanligi, 6 yil Edebiyat 
Fakültesi Dekanligi, uzun yillar Alman Dili ve Edebiyati Bölüm ve Anabilim 
Dali Ba§kanligi) elemanlarini hi?bir konuda magdur etmemi§tir, onlarin istekle- 
rine her zaman ?ok makul olarak yakla§mi§, ?özüm yollari ara§tirarak sorunlari- 
ni ?özmü§tür. Tüm elemanlarinin kadro sorunlarini, daha onlarin bile aklina 
gelmeden ?özüp kadrolarini temin etmi§tir. Sorunlari ?özmede ba§ariya ula§ma- 
sinin bir nedeni de ekip ?ali§masina büyük önem vermesidir.
Yabanci Diller Bölümünü 16 yil boyunca her a?idan ihya etmi§tir. Burada da 
ekip ?ali§masina ?ok önem vermi§tir. Ayni §ey Fakültemiz i?in de ge?erlidir. 
Ayrica ögretim üyesi ve elemanlarinin yani sira ?ali§an memur ve diger perso- 
neli de hep dü§ünüp onlarin da rahat ?ali§abilecegi ortamlari yaratmi§tir. Tüm 
dönemlerde hem Fakültemizde hem de Yabanci Diller Bölümünde herhangi bir 
§ey ya da bir §eyin onarilmasi istendi mi hep “Kaynak aktarilmiyor! ” diye 
olumsuz yanit gelirdi, hatta bu nedenle neredeyse 3 sene Fakültemizde asansör- 
süz kalmi§tik. Kasim Bey Dekan olunca ilk icraati 2 tane yeni asansör taktirmak 
olmu§tu. Kendisi 6 sene i?inde o kadar ?ok §ey yapti ki, hepsini burada saymam 
olanaksiz! Ancak en önemlisi, yanan kaloriferlere kavu§mamizdi. Sonu?ta Ka
sim Bey, daha önce ger?ekle§tirilmeyen tüm bu icraatlari kendi cebinden finan- 
se etmedi, bir §ekilde hep bir kaynak bulmayi ba§ardi. “istemesini bilirse insan 
ve de iyi takip ederse, istedigini alabiliyor.” derdi.
Kasim Hoca’nin ?ok takdir ettigim özelliklerinden biri de §udur: Hi? kimsenin 
i§ini savsaklamaz, bu bir Do?entlik veya Yardimci Do?entlik raporu, Profesör- 
lük raporu ya da ögrenciye verilecek bir referans mektubu olsun hepsini zama- 
ninda halleder. Ayrica Dekanlik yaptigi süre boyunca da Fakültede düzenlenen 
tüm sempozyum ve kongreleri desteklemi§ ve a?ili§ konu§malanni yapmak 
üzere katilmaya da özen göstermi§tir.
Ben de Bölüm Ba§kani oldugumda, kendisinden ne kadar ?ok §ey ögrenmi§ 
oldugumu fark etmi§ ve ögrendiklerim sayesinde de görevimi yaparken hi? zor- 
lanmami§tim. ^ok iyi bir gözlemci ve ?ok dikkatli bir yapiya sahip biri olarak 
yillar i?inde bir?ok konuda kural, kaide vb. ne varsa hepsini bir §ekilde kaydet- 
mi§im ve bunlar benim 6 sene boyunca Bölüm Ba§kani olarak ba§arili olmami 
sagladi. Bunun i?in Kasim Hoca’ya ?ok te§ekkür ederim. Akademik ya§ama 
adim attigim ilk günlerde, beni hep, “Agzindan bir söz ?ikmadan önce biraz tart, 
sonra konu§!” diye uyarmi§tir. Dogam geregi daha heyecanli ve konu§kan biri 
oldugumdan bazen bu uyarilar yerinde olmu§tu. Zaman i?erisinde bu uyarilari 
uygulamaya koydum, Kasim Hoca’nin telkinleriyle Fakültedeki diger ?ali§anla
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ra daha farkli gözle bakmayi da ba§ardim, birine kizarken, o ki§iyi artilari ve 
eksileri ?er?evesinde degerlendirmeyi ögrendim. En önemlisi bazi olaylar kar§i- 
sinda ani ve ?ok duygusal tepkiler verebilen biriyken, tepki göstermeden önce 
olayin üstünden en azindan bir gece ge?mesini bekleyip, sonra tepki vermeyi de 
Kasim Hoca’dan ögrendim dogrusu; kendisine bunun i?in de ?ok te§ekkür edi- 
yorum.
Akademik ge?mi§imde Kasim Bey’de ?ok takdir ettigim bir diger özellik de, 
bilimsel ?ali§malari son derece objektif bir §ekilde degerlendirmesidir, kendisi 
son derece profesyoneldir, birini sevmiyor diye ?ali§masini sübjektif degerlen- 
dirmez ya da kendisine selam vermeyen birisiyle ayni ortamda görü§mesi gere- 
kirse, bunu ?ok rahat?a yapar. Bu profesyonelligi Türkiye’de akademik ?evre- 
lerde gösterebilen ?ok az sayida insan var.
Kasim Hoca, benim Germanistik alanina kaymami önermesiyle, kendisini bir 
bakima hep benim velim gibi gördü, benim ba§ardigim her a§amadan ?ok mutlu 
oldu, beni hep cesaretlendirdi. iki ?ocugumuzun egitimleri sürecinde ve mesleki 
ya§amlarindaki ba§anlarinda ne kadar heyecan ve mutluluk duyduysa, benim 
lisans ve yüksek lisans ve daha sonraki a§amalarimda da ayni heyecan ve mut- 
lulugu hissetti.
Akademik ya§amimizda, Kasim Hoca’yla ortak ?ali§malarimiz daha ?ok edebi 
?eviri alaninda ger?ekle§ti. Bu maceramiz, 1987 yilinda Bölümümüzün “Flug 
nach Zürich” adiyla yayinladigi bir antoloji i?in Hugo Loetscher’in “Der 
Immune” adli romanindan “isvi?re’nin Ke§fi” ba§likli öyküyü ?evirmemizle 
ba§ladi. Bu ilk ?evirimizde, birlikte ?ali§irken ?ok keyif almi§tik ve böylece bu 
kisa öyküyü ba§ka öykü ve romanlar izledi. Ben bunlari kendi ba§ima yapa- 
mazdim, zaten yalniz ba§ima da yapmadim. Kasim Hoca bu konuda beni hep 
motive etti. Evet, ?ocuklugumdan beri tercümanlik deneyimlerim olmu§tu elbet- 
te, ama edebi ?eviri aklimin ucundan bile ge?memi§ti. Bugün Almanya’da gitti- 
gimiz ?eviri merkezlerinde, yapmi§ oldugumuz ?evirilerimiz ve özellikle de 
Thomas Mann’dan yaptigimiz ?eviriler nedeniyle ?ok takdir ediliyorsak, bunda 
büyük pay Kasim Hoca’ya aittir. Bunun i?in kendisine ?ok te§ekkür ediyorum. 
Kasim Hoca ba§arili bir akademisyen olarak Bölümümüzde ?ok sayida gen? 
ögretim elemaninin yeti§tirilmesine büyük katkilar saglami§ ve onlari her §ekil- 
de desteklemi§tir. Kimsenin önünü tikamami§tir, kendilerini sürekli ?ali§malari- 
ni hizlandirmalari a?isindan te§vik etmi§tir, makale yazmalarini, sempozyumla- 
ra katilmalarini ögütlemi§tir. Gen?lerin sinav ve tez a§amalarinda son derece 
anlayi§li davranip onlara, herhangi bir sinava hazirlanabilmeleri veya ?ali§mala- 
rini sonlandirabilmeleri i?in evlerinde ?ali§malarina olanak tanimi§tir. Bölü- 
mümüz ve ders programlariyla ilgili dü§üncelerimize her zaman kulak vermi§, 
uygun olanlari hemen uygulamaya koymaya ?aba göstermi§tir. Kasim Hoca’nin 
tüm anlayi§li, toleransli ve samimi davrani§lari kar§isinda, ögrencilerimiz, Bö-
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lümümüzde, Fakültemizde ve Yabanci Dillerde görev yapan tüm ögretim üyele- 
ri, ögretim elemanlari, memurlar ve hizmetliler, kendisiyle kar§ila§tiklarinda her 
zaman daha özenli ve daha saygili bir tutum sergileme gayretinde olmu§lardir. 
Bu tutumun, Kasim Hoca’nin ciddi ve saygin duru§una bagli olarak, kendiligin- 
den olu§an bir davrani§ bi?imi oldugunu söylemem hi? de yanli§ olmaz. Zaten 
ben de kendisiyle o henüz daha doktora ögrencisiyken, ilk kez kar§ila§tigimda, 
sanki kar§imda olgun bir profesör duruyordu.
Kasim Hoca’nin 65. Dogumgünü ?er?evesinde, büyük bir incelik ve vefa örnegi 
sergileyerek yayima hazirladiklari bu armagan kitabinda, onun akademik ya§a- 
mini anlatma firsatini bana tanidiklari i?in eski ögrencilerimiz ve §imdiki mes- 
lekta§larimiz olan sevgili Nilgin Tani§ Polat’a, Mehmet Tahir Öncü’ye ve yine 
yakin gelecekte ögretim üyesi kervanina katilacak olan Saniye Uysal-Ünalan’a 
te§ekkür ederim.
Ben de burada kendisine, benim akademik ya§ama adim atma ve edebi ?evir- 
men kimligi kazanma sebebim ve de bana ?ok iyi bir e§, ?ocuklarima ?ok iyi bir 
baba olmasi nedeniyle sonsuz te§ekkürlerimi sunmayi bir bor? bilirim.
Kasim Hoca’yla payla§tigimiz 36 yillik evlilik ve 30 yillik akademik ya§ami- 
mizda birbirimizi neredeyse hi? üzmeden, kar§ilikli saygida kusur etmeden ve 
de yeti§tirdigimiz gen? meslekta§lanmizin yaydiklari eneijiyle bugünlere gele- 
bildigimiz i?in büyük bir mutluluk duydugumu belirterek, Kasim Hoca’nin yeni 
ya§ini i?tenlikle kutluyor, kendisine bizlerle birlikte huzurlu, saglikli, ba§arili ve 
mutlu bir ya§am diliyorum.
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