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Sevgili Hocam Meral Alpay’a
Memories with Meral Alpay
Hatice Aynur*

Öz
Meral Alpay öğrencileri için ilham veren, onları düşündüren, önkabul ve sınırlarını zorlayan
bir hoca idi. Hoca’nın anısının çağrıştırdıkları bu kısa yazıda anlatılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Meral Alpay; anılar.
Abstract
Meral Alpay was an inspiring teacher of undergraduate students, making them think and
challenging their limits. As the title suggests, this short paper is about personal memories of
the late Meral Alpay.
Keywords: Meral Alpay; memories.
Öncelikle sevgili Meral Alpay Hocamı son yıllarda ne yazık ki göremediğimi, son yolculuğuna
ülke dışında bulunduğum için uğurlayamadığımı ve bundan dolayı üzgün olduğumu belirtmek
isterim. Vefatını öğrendiğimde bir süre zihnimde yoğun bir şekilde benimle beraber oldu.
Hayatınızın kesiştiği, keskin dokunuşlarda bulunan bazı insanlar vardır, kendi yaşam gaileniz
içinde uzak düşseniz bile hep onu tanıdığınız yerde, istediğiniz zaman bulabileceğinizden emin
olarak günler geçip gider. Vefat haberlerinin gelmeye başlamasıyla birlikte kendinize
gelirsiniz; artık epey yaş almış olduğunuzu ve o insanların da artık ya zihninizde yaşattığınız
gibi genç olmadıklarını ya da aramızdan ayrılmak üzere olduklarını idrak edersiniz. Hocamın
kaybı yaşamıma değmiş bazı insanları ihmal ettiğimi hatırlattı, bundan sonra gündelik
koşuşturmaların üzerine çıkmaya çalışmak için kendime söz vermeme vesile oldu.
Hocayı anlatmakta zorlanıyorum, zira çok şey söylemek istiyorum, ama anılarım sis
perdesinin arkasında kalıyor, çok uzun zaman geçmiş ve araya çok sayıda farklı yaşantılar,
deneyimler girmiş, anılar tazelenmemiş. Yazacaklarım daha ziyade belli bir zaman diliminden
kalan izlenimlerim olacak. Üniversiteye başladığım 1980 yılından mezun olduğum 1984’e
kadar Meral Hanım’ın hayatımın üzerine nokta atışları yaptığını ve bu atışların yaptığım
seçimlerde çok etkili olduğunu söylemem gerekir; bunun üzerinde durmak istiyorum. 1981 yılı
yazında Şişecam’da staj yapma imkânı sağlaması, benim için bambaşka bir dünyanın kapılarını
açtı. Bu stajın en önemli etkisi de çok cazip görünen şirket ve benzeri kurumlarda çalışma
ihtimali yerine akademik dünyaya yönelmemi sağlamasıydı. Ayrıca Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi’nin yeni kurulmakta olan kütüphanesinde staj/çalışma imkânını
yaratması farklı birikimleri olan üniversite hocalarını tanıma ve izleme fırsatı sundu. Robert
Anhegger-Mualla Eyüboğlu’nun Doğan Apartmanındaki evlerinde çalışma imkânı ise edebiyat
alanında araştırma yapmanın nasıl bir şey olduğunu yakından izlememe ve gözlem yapmama
katkıda bulundu. Anhegger ile Vedat Günyol 1996’da yayımlayacakları Evangelinos
Misailidis’in Rum harfleriyle Türkçe kaleme aldığı ve 1872’de yayımladığı Temâşâ-i Dünya
ve Cefakâr-u Cefakeş /Seyreyle Dünyayı adlı romanını baskıya hazırlıyorlardı. Saatlerce
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masadan kalkmadan birlikte çalışmalarını heyecan ve hayranlıkla izlemiştim. Birlikte
çalışmanın keyfini görmüş olmam, benim de arkadaşlarım ve meslektaşlarımla böyle ortamlar
yaratılmasına katkıda bulunmama ve ortak çalışmalar yapıyor olmama etkisi olduğunu
düşünüyorum.
Üniversite dördüncü sınıfta Günümüzde Kitaplar Dergisi için hazırlamaya başladığım
bibliyografyaların dört tanesi üniversite yayınları üzerineydi.1 Hazırladığım bibliyografyalar
bana üniversite yayınları üzerine ilginç değerlendirmeler yapma fırsatı vermekle birlikte o
günkü birikimimle bunu yazabilmem pek mümkün görünmüyordu. Hocama durumu anlatıp
kendisinin yazıp yazamayacağını sordum, beni kırmadı ve bu malzeme üzerine yazdığı kısa bir
değerlendirme yazısı Günümüzde Kitaplar Dergisi’nde yayımlandı. 2 Hocanın bu yazısının
onun bibliyografyasında yer almadığını fark ettim. Bugün de geçerli olan tespitlerde bulunmuş
sevgili Hocam.
Kütüphanecilik Bölümünde birbirinden değerli hocalardan ders alma şansımız oldu, her
birinin eğitme-öğretme tekniği üzerimizde kalıcı izler bıraktı. Ders anlatımından en çok
etkilendiğim iki hocadan biri Meral Hoca’ydı. İki saat dikkatimizi hiç kaybetmemize izin
vermeden ders anlatırdı. Sorular sorarak bizim derse katılmamızı sağlamaya, zihnimizi
açmaya, ufkumuzu genişletmeye çalışırdı. Her dersinden sonra okuma ve öğrenme arzumun
arttığını ya Fakülte’nin kütüphanesine ya da Sahaflar Çarşısına koşa koşa gittiğimi
hatırlıyorum. Odasının kapısı öğrencilerine her zaman açıktı, ne zaman kapısını çalsam geri
çevirmedi. Yoğun işlerinin arasında bana ne kadar çok zaman ayırdığını hoca olduğum zaman
daha iyi anladım. Odasındaki konuşmalarımızdan biri, benim kendime farklı bir yol çizmeme
vesile oldu. Boğaziçi Üniversitesinde Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansa başlamam için
desteğini eksik etmedi. Onun da tahmin ettiği gibi benim o alana intisap etmem hem kendime
hem de alana farklı açılımlar getirdi.
2007’de Hülya Dilek-Kayaoğlu’nun hazırladığı Meral Alpay’a Armağan kitabında
Hoca hakkında yazılanları okuduğumda hocanın en temel özelliklerinden birinin öğrencilerinin
hayatına dokunması olduğunu görüyorum. Cömertçe sunduğu bilgisi, zamanı ve ilgisine
karşılık öğrencilerinden bireysel beklenti içinde olmadığını bilakis gittiğimiz yollarda yararlı
ve başarılı insanlar olduğumuzu bilmesinin onun için yeterli olduğunu hissettirdi. Bu tarz
tutumlara sahip hoca sayısının sınırlılığı malumdur, onun dokunduğu öğrenciler ondan
gördükleri gibi ulaşabildikleri insanlara ve yaşadıkları topluma yararlı bireyler olma çabasını
devam ettirme gayreti içindeler. Hayatımın erken döneminde yaptığım seçimlerde yol
gösterdiğiniz teşekkürler sevgili Hocam!
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