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Fakültemizin Ege Üniversitesine bağlı olarak öğretim faaliyetini 
sürdürdüğü 1980 yılında, Medenî Hukuk Kürsüsü asistanlık kadrosuna 
atanmış; o yılda ve daha sonraki yıllarda -yanlış hatırlamıyorsam, 1983-1984 
öğretim yılına kadar- Fakültemizde Borçlar Genel Hukuku ve Borçlar Özel 
Hukuku derslerini veren merhum Hocam Prof. Dr. Đrfan BAŞTUĞ’a yardım 
etmekle görevlendirilmiştim.  

Prof. Dr. BAŞTUĞ ile birlikte çalıştığımız süre içinde, Borçlar Hukuku 
ve Ticaret Hukuku derslerini verdiği ve bazı pratik çalışmalara nezaret ettiği 
dönemde, öğrencilerimizi etkileyen ve “dersi derste öğretme”yi amaçlayan 
anlatımı, birçok öğretim elemanı gibi, meslekî kariyerimin başlangıç 
yıllarında beni de etkilemişti. Merhum Hocamızın, sözcük, kavram ve 
terimleri kullanırken yaptığı kendisine özgü vurgulamalar ile yetinmeyerek, 
bunlardan önemli saydıklarını tahtaya yazması, hattâ derslerini şema çizerek 
anlatması ve aynı yöntemi, Fakültemizin yeni bir öğretim yılına başladığı 
haftadaki “açılış dersi”nde de izlemesi, övgüye değer ve pedagojik esaslara 
uygun bir özelliği idi. 

Prof. Dr. BAŞTUĞ, derslerini verirken gösterdiği ciddiyeti ve sorum-
luluk anlayışını, derslere devam etmeleri, “iyi cevap kâğıtları” vermeleri ve 
her şeyden önce “iyi bir insan” olmaları konusunda, öğrencilerinden de 
beklerdi. Sınav kâğıtlarını değerlendirmedeki titizliği, öğrenciler tarafından 
iyi bilindiği için, merhum Hocamız, genellikle derslerini “dolu” sınıflarda ve 
amfilerde vermiştir. 1980’li yıllarda, Fakültemizin öğrenci sayısı, bugünküne 
kıyasla, önemli ölçüde az olduğu için, Prof. Dr. BAŞTUĞ, birçok sınav 
döneminde, cevap kâğıtlarını, Öğrenci Đşleri bürosuna teslim edilmelerinden 
önce, bunların odamda öğrenciler tarafından incelenmesini sağlamak üzere, 
bana verirdi. Ben de, bu cevap kâğıtlarını, başvuran öğrencilere gösterir; 
sınavda yaptıkları hataları ya da cevaplarındaki eksiklikleri onlara açıklardım. 
Hemen belirtmeliyim ki, Prof. Dr. BAŞTUĞ tarafından değerlendirilmiş olan 
sınav kâğıtları, merhum Hocamızın, büyük bir sabırla, el yazısıyla yazdığı 
olumlu veya olumsuz değerlendirmeler içerirdi. Merhum Hocamız, beğendiği 
cevaplar için, “ekstra puan”lar verdiği gibi, beğenmediği ya da hatalı bulduğu 
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cevaplar için “gaf”, “soru dışı”, “tam bir çorba” şeklinde notlar düşerdi. 
Ayrıca, “sınav vesilesiyle de öğrencilerimize bir şeyler öğretmek gerektiği” 
düşüncesinden hareketle, klâsik yöntem kullanarak yaptığı sınavların cevap 
anahtarlarını da, büyük bir ciddiyetle yazdırır ve Fakültedeki ilân panosuna 
astırırdı.  

Öğretim üyeliği mesleğinde, kendisinden birçok olumlu davranış biçimi 
öğrendiğim Prof. Dr. Đrfan BAŞTUĞ’u minnet ve şükranla anıyor, merhum 
Hocamıza, Allah’tan rahmet diliyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nevzat KOÇ 

D.E.Ü. Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanı 

ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü 

 


