Prof. Dr. Ahmet Hayri DURMUŞ HOCAMIZ İÇİN
Ahmet Hayri Durmuş Hoca acaba nasıl anlatılabilir ya da nasıl bir tanımlama
kendisine uygun düşebilir. Cevabı hem kolay hem de çok zor.
Çünkü kolayı da zoru da yapan Ahmet Hayri Durmuş Hocanın kendisi, diğer bir
deyişle kendi kişiliği.
Hocayı şöyle tanımlamak, O’nu anlatmanın en kolay yolu olsa gerek. Tam bir
görev adamı. Futbol terminolojisi ile söylemek gerekirse, Hoca her takımda bulunması
gereken bir oyuncu. Yani, mücadeleden asla yılmayan, sonuna kadar savaşan, dahası ayağa
kafasını uzatan adam. Kısacası; takımın olmazsa olmazı.
Bilindiği gibi, futbol piyasasında en çok bu tip oyuncular aranıyor. Talebi en
yüksek olanlar hep bu nitelikteki oyuncular. Çünkü en çok işi, en zor işi onlar yapıyor.
Koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar.
Benim için Ahmet Hoca hep böyle bir oyuncu oldu. Ben, O’nu hep böyle tanıdım,
böyle bildim. O, hep koştu, koştu ve koşmaya devam ediyor. Onun çalıştığı her kurumu
sahiplenme ve koruma duygusu, çizdiği “bekçi baba” imaji ve üstlendiği her görevi lâyıkı
ile yapma anlayışı ve becerisi birer haslet olarak hep dikkat çekti. Yeni gelenlere de örnek
oldu. Disiplin konusundaki özeni ve karınca çalışkanlığı ciddi adam portresiyle adeta
bütünleşti. Bu güzel fotoğraf birlikte tamamlandı.
Hoca’nın zor olan yanı ise, hırçin ve çabuk parlayan karakteri. Ancak bunun
arkasında Karadeniz’in sert ve haşin doğasının etkisinin belirleyici olduğu çok açık.
Gerçekten de, bu doğa, nasıl ki Hoca’nın mücadele adamı kimliğine yansımış ise, aynı
zamanda O’nun bu mizacının da belirleyicisi olmuştur.
Bakıldığında, bu iki özellik de, aslında birbirini tamamlamakta, bütünün
paydalarını oluşturmaktadır. Bana göre, mücadeleci ve sert adam özelliği, Ahmet Hoca’nın
kimliğinin alâmeti-i farikasıdır.
Ya diğer yanı, yani yüzüne yansıyan sert ve ciddi adam görüntüsünün
arkasındakiler: Bir kere, iyi bir akademisyen, iyi bir bilim adamı olduğu gerçeği var.
Verdiği eserler, yetiştirdiği öğrenciler, fakültemize ve üniversitemize kazandırdıkları
ortada. Bunun yanında, örnek bir eş ve baba, ama aynı zamanda cici bir dede. Tüm bunlar
Ahmet Hocamızı mutlu, başarılı ve saygın bir adam portresine taşıyor.
Ne mutlu böyle hocalarımıza.
Ahmet Hayri Durmuş Hocamıza sağlık ve esenlik dolu günler diliyoruz.
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