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Bilge Umar Hocayı Anmak 

 

Değerli Hocam Prof. Dr. Bilge Umar’ı hukuk fakültesinin birinci 
sınıfında, hukuk başlangıcı dersinde tanımıştım. Daha sonra medeni 
usul hukuku ve icra-iflâs hukuku derslerini de kendisinden alma 
şansını yaşadım. Çok yönlü ve renkli kişiliğiyle hukuk eğitimini 
zevkli hale getiren hocamı, tüm meslek yaşamım boyunca hep 
şükranla andım. Bilge Hocam, keskin zekası, engin hukuk bilgisi, 
genel kültürü, özellikle tarihe hakimiyeti ve insanı hayran bırakan 
problem çözme becerisiyle fakülte yıllarında benim gibi bir çok arka-
daşımın da taklit etmeye çalıştığı bir örnekti. Fakültemizin kuruluş 
yıllarındaki emeği ve fedakârlıklarını da unutmamak lazım.  

Okuduğum ilk hukuki monografi, Bilge Hocanın “Đcra ve iflâs 
Hukukumuzun Tarihi Gelişimi ve Genel Teorisi” adlı muhteşem 
eseriydi. Halen dönüp dönüp yararlandığım bu eseri kürsümüze 
asistan olan her genç meslektaşıma ısrarla önermeye devam ediyo-
rum. Bence bizim kürsüde devam için olmazsa olmazlardan biri. 
Đkinci temel eser ise “Đspat Yükü”. Bilge Hocanın, temel kavramlar 
konusundaki hakimiyetini bu eserden anlamak mümkün. Birçok 
kişinin gelişi güzel kullandığı ispat hukuku kavramlarını yerli yerine 
oturtan Bilge Hoca, Türk usul hukukunun kilometre taşlarından biri 
olan Đspat Yükü adlı eseriyle bir vazgeçilmez daha yaratmıştı. Bu iki 
eserin her usul hukukçusu için özel bir yeri olduğuna inanmışımdır.  

Bilge Hocanın tarihe ve arkeolojiye nasıl merak saldığını, tarihini 
yazdığı yerleri nasıl adım adım gezip fotoğrafladığını, ilk çağ savaş-
larını hayalinde nasıl şahit olmuşçasına seyrettiğini kendi ağzından 
dinlemek gerçekten büyük bir zevkti. Yazdığı eserlerden, bazı kesim-
lerin kendisini arkeoloji profesörü zannettiklerini herkes bilir. Bu,  
Hocanın bilimselliğini nasıl her alanda kullanabileceğinin en güzel 
kanıtı. Fakat bazen, “keşke Hoca hukukta da, arkeoloji ve tarihte 
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olduğu kadar çok yazsaydı” demekten alamamışımdır kendimi. Yine 
de ellerine sağlık Hocam… 

O’nun kurduğu kürsüde çalışma onurunu da yaşayan biri 
olarak, Prof. Dr. Bilge Umar Armağanına yazmak benim için özel bir 
gurur vesilesi oldu. Türk usul hukukçuları seni emeklerinle, eser-
lerinle ve eleştirilerinle anmaya, bazı hukukçular da taklit etmeye 
devam edecek Hocam. Saygı ve şükranla… 

 

Prof. Dr. Oğuz ATALAY 

 

 

 

 


