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bir sinema tutkunu aramızdan ayrıldı 

M TAYLA 
ASLIHAN AKSOY 

ocamızı kaybettik. Boğaziçi Üniver· 

sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı profe· 

sö rlerinden Cem Taylan yaz ortasın

da sessiz sedasız ayrıldı aramızdan. 

En son karşılaşmamızda uzun süre İstan

bul'da olmayacağını ve ancak Eylül'de yeni

den görüşeceğimizi söylemişti. Şimdi Eylül 

ve ben onun ardından böyle bir yazı yazmak 

durumundayım. Elde var hüzün, tarifsiz bir 

hüzün. 

Onu kaybettiğimize ne haber ilk geldiğinde 

inanabildim ne de cenazesindeyken. Cenaze 

arabasına mürekkepli kalemle yazılan ve 

sonra da sılinen adından başka iz yoktu ay

rıldığına dair aramızdan. Bana hala rastla

yacağını gibi geliyor ona ... Beşiktaş'ta, Tak

sim'de, kampüste. Dmzunda kocaman ve 

ağır kara çantası koştura koştura bir yerlere 

yetişirken. Zaten onu andığımızda hep böyle 

bir görüntü gelecek gözümüzün önüne. Sü

rekli bir yerden diğerine koşturan, hep bir 

yerlere yetişen hocamız Cem Taylan. Koca

man kahkahaları çınlayacak kulaklarımız

da. Böyle anlarda sık sık tekrarladığı ve onu 

Cem Hoca yapan kimi özel deyişieri gelecek 

aklımıza. Geride bıraktığı hüzün büyük. Çok 

zamansız kaybettik onu. 

İkinci sınıftayken ondan aldığım sinema der

si sinemayla ilk ciddi münasebetim oldu be

nim. Afrika sinemasının örnekleriyle, Osman 

Sembene ile ilk karşılaşmam bu derste oldu. 

Türk sinemasının oryantalist etkilenmeler 

içeren örneklerine getirdiği ince eleştiriyi 

hatırlıyorum bu dersten. Bir filmi izlerken 

onun içinde kaybolmanın yanı sıra eleştirel 

bir bakışı da korumak gerektiğini bu derste 

öğrendim ben. Eleştirel bir bakış için belli 

bir düzeyde yabancılaşmanın şart olduğunu. 

Sinemanın toplumsal bir ödevi de olabilece· 

ğı fikrıni. Deı·sten onun sevecen ama yine de 

eleştırel yaklaşımını hatırlıyorum Türk sine

masırıa karşı. Daha iyi örnekler üretilsin ıs· 

tıyordu ve ıyi olduğunu düşündüğü örnekleri 

alabildiğıne sahiplenıyordu. Tartışılıp çoğal-

tılsın istiyordu sinemanın verdiği keyif. Sı 

nıfta yaptığı da buydu zaten. Herke~in kendi 

yorumunu açıklayıp yeni bakış açıları getir 

mesini sağlamak ızlenen filmiere dair. Böy

lece aklarıyordu öğrencilerine sinema sevgi 

sini ve bir filmi izlerken korunması gereken 

eleştirel mesafe fikrini. Sinema gerçek bir 

tutkuydu Cem Hoca için. l<endisı de söyle

mişti bir gün, akademik olarak ilk göz ağrı

sı olan edebiyatın bile önüne geçmişti sine

ma son dönemde. Derslere getirdiği örnek

lerden de bildiğimiz çok geniş bir film arşi· 

vi vardı evinde. Bin bir ernekle topladığı, 

geliştirdiği ve çok sevdiğı 

film arşıvi. Zor erişilebile

cek Afrika sineması, Güney 

Amerika sineması örnekle

rinin peşine düşer hep ve 

erişince bu filmiere çocuk 

gibi sevinip mutlu olurdu 

Cem Hoca. Böylesine tut

kundu sinemaya. 

Sonra üçüncü sınıfla aldı

ğım çeviri dersiyle bir başka 

ilgisiyle karşılaştım Cem 

Hoca'nın ve çeviriye olan 

saygım bir kal daha arttı bu 

dersle. Çevirinin ne büyük 

bir emek ve özen gerektirdi

ğini ondan öğrendim ben ..... u __ ,__ 

Asla bitmediğini. Yıllar önce çevirdiği D. H. 

Lawrence'in ünlü romanı 'Oğullar ve Sevgi

liler'in ikinci basımından önce hala rahatsız

lık duyduğu bir sözcüğün yerine alternatifler 

düşünuyar ve bir öğrencisinin bu konudaki 

fikrini sorabıliyordu Cem Hoca. Böylesi bır 

açık yüreklilik ve tevazu vardı Cem Hoca' da. 

Ve ciddiyet yaptığı işe karşı. 

Son sınıfla aldığım Modern ingil ız Şiiri der 

sinde sevdim Auden'ı ve Yeats'i ben. Şiire 

tüm bakışımı değiştirdiğini sonradan fark 

ettim bu dersin. Şiırde ıçeriğin yanı sıra for· 

ma ta aynı dikkatle yaklaşmak gerektiğini 

ilk bu derste gördüm. Ezra Pound'un imge

ci bir şiirini incelerken sınıfla, 'superposıtı 

on' tekniğini anlatmak için, Eisenstein'ırı 

Potemkin Z~rhl· l'ndakı unlu rrerdıver 

neo;.ını Crre. verrıı;• ':.en Hocd. •ıgı aldnı 

rını hoylesıııe ı jl<ilendirr·bılen hır'tdi ve 

çok geni) bir bilgi dağ~rcı,Jı V· rdı. lgılendi 

ği konuya çok buyük bir cıddiyet ve ~z~nle 

yaklaşırdı ve aynı yaklaşımı öğrencılerındeı 

de beklerdi, bu yüzden biraz zor bır ayret 

mendi zaten 

Oğrencıleri bilirler; hiç fark ettirmeden og 

retırdi Cem Hoca. l%anın kafasına vurrraz 

dı bılgileri Hıçbır zaman otoriter bır fıgür 

olarak bulunmazdı sınıfta. Tersine oğrencile

rın analitik bir bakış açısı getirmesini bek 

lerdi derslerinde. Sınıftabir tartışma ortamı Bogazıç 

yaratır, herkesin kendi yorumunu getirmesi- lını,.rsıtesı'nde 
ıtalyan v 

ni sağlar ve karşılıklı bir öğrenme ortamı Uçunc~ Dunı• 

yaratırdı. Dersler bittikten sonra görürdü ın· !; lkelerı 

san ondan ne çok ~ey öğrendiğını. Arada :is· sı nem ı .;ksiiı 

tüne vurgu yapmadan söylediklerınin ya da ~•ldı. 

söylediğini bı le fark ettirmeden söyledikleri· 

nin ne denli önemli olduğunun farkına sonra· 

dan varırdı insan. Zaman zaman sorardı sı· 

nıfta "öğretebiliyor muyum, bilmiyorum" 

diye. Oysa çok iyi bir öğretmendi ve ölmeden 

bunu ona söyleyebilmiş olmak beni nıutlan 

dırıyor. 

Ardında bıraktığı hüzün tarifsiz Eksikliğini 

hep duyacağız, aıııa hatırası hep bıziıııle 

olacak 
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