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Fakültemizin ve Kürsümüzün Kurucusu  

Bilge Umar Hocam Đçin 

 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1978 yılında Ege 
Üniversitesi’ne bağlı bir Fakülte olarak kuruldu. Hukuk Fakültesinin 
kurucularından birisi de Hocam Prof. Dr. Bilge Umar’dır. Hocamın 
kurucusu ve Başkanı olduğu Medenî Usûl ve Đcra Đflâs Hukuku 
Kürsüsüne 1979 yılında açılan sınavı kazanarak asistanı olarak atan-
dım. Bu kürsüden 1978 yılından bugüne kadar benimle birlikte dört 
profesör, pek çok yardımcı doçent ve doktor yetişti.  

Fakültenin ilk yıllarında, yeni kurulan bir fakültenin; sorunla-
rının çözümünde, yönetiminde ve kendi kimliğini bulmasında 
Hocamın çok büyük emeği oldu. Doçent oluncaya kadar Đstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yetişmiş olan Hocam, tecrübesini, 
birikimini Fakültemize ve kürsümüze aktardı. Özellikle kütüphane 
Bilge Hocam için çok önemliydi. Fakültenin kuruluşundan itibaren 
kütüphanenin düzenli olarak kurulması ve hatta fişlerinin yazımın-
dan kitap teminine kadar çok gayret sarf etti. Hem çalıştı, hem de 
bizleri çalıştırdı. Ancak kısa sürede örnek ve pek çok kaynağa ulaşı-
labilecek bir kütüphaneye sahip olduk.  

Fakültenin kurulduğu ilk yıllarda Hukuk Başlangıcı dersi veren 
Bilge Umar Hocama bu ders için asistanlık yaptım. Sınav biter bitmez 
sınav kağıtları okunur ve hemen notlar ilân edilirdi. Bu notlar 
arasında tüm soruları doğru cevaplayanların notunun yanına yıldız 
da konulurdu. Üçüncü sınıfta sadece bir yıl medenî usûl hukuku 
dersinde Hocama asistanlık yapabildim.  

Ben, 1982 yılında doktora çalışması için Almanya’ya gittim, 
döndüğümde, yani 1984 yılında Bilge Hocam emekli olmuştu. Bu 
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Fakültemiz ve kürsümüz açısından büyük bir eksiklikti. 12 Eylül 
askeri darbesinden ve Yüksek Öğretim Kurumu’nun oluşumundan 
sonra tüm Üniversiteler gibi bizim Fakültemiz de olumsuz etkilen-
mişti. Bir ölçüde kürsümüz öksüz kaldı. Ancak Bilge Hocam emekli 
olmasından bir süre sonra da bizlere desteğini esirgemedi. Benim 
doktora tez çalışmalarımda değerli eleştirileri ve katkılarıyla destek 
oldu. Bir süre sonra Fakültemizin Hukuk Başlangıcı dersi yanında, 
Medenî Usûl ve Đcra Đflâs Hukuku derslerini verdi.  

Bilge Hocamı odasında hep çalışırken gördüm. Odasından 
sürekli daktilo sesleri gelir ve hep çalışırdı. Bilge Hocamı tanımak 
akademik yaşamımda benim en büyük şansımdır. Ben ve tüm kürsü-
müz çalışanları bilimsel çalışmaları, muhakeme yapmayı, sorgula-
mayı ve disiplinli çalışmayı Hocamızdan öğrendik. Bilge Hocam, 
Medeni Usûl ve Đcra Đflâs Hukuku yanında, Türk hukukuna 
Kalkınma Hukuku, Eski Eserler Hukuku, Hukuk Başlangıcı ile ilgili 
çok değerli eserler kazandırmıştır. Hukuk bilginliği yanında tarih 
konusunda da uzmandır. En az hukuk araştırmaları kadar tarih 
araştırmaları vardır. Kıskanılacak hafızası ve yeteneği sayesinde 
Đngilizce, Almanca ve Fransızcayı okuyup yazacak kadar iyi bilir. 
Hatta tarih araştırmaları nedeniyle bildiği yabancı dillerine başka 
yabancı dilleri de kattığını biliyorum. Tam bir entelektüeldir Hocam. 
Müzikten, sanata kadar pek çok konuda hukuk kadar tarih konu-
sunda da bir hazinedir. Engin bilgisi, hoşgörüsü, sohbetini keyifle ve 
yararlanarak dinleme fırsatını verir. Son derece mütevazıdır Bilge 
Hocam.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi daha önce kurucular 
için çıkartılan Armağanların devamı olarak bu Armağanı çıkarıyor. 
Bu geleneği sürdüren Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Yusuf 
Karakoç’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.  

Sevgili Hocam 
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Siz hepimizin Ustası, Hocası, Örnek Aldığı Değerli Bir Bilim 
Đnsanısınız.  

Sizden çok şey öğrendik. Ancak hâlâ sizden öğreneceğimiz çok 
şey var. 

Bize tüm çalışmalarımızda örnek oldunuz, destek oldunuz. 
Emeklerinize binlerce teşekkürler. Sizin için çıkarılan bu Armağanda 
Halefiniz olarak yazı yazmaktan büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyorum.  

Size binlerce teşekkürler. 

Sevgili Eşiniz Ayla Umar’la birlikte sağlık, huzur ve mutluluk 
dolu nice yıllar diliyorum.  

 

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ 

 

 


