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SUNUŞ
Prof. Dr. Şeref Ertaş Hocam fakültemizin kuruluşunda araştırma
görevlisi olarak başlayıp dekanlığına kadar her aşamada uzun yıllar emek
vermiş bir öğretim üyesidir. O kadar ki Şeref Hocamızı dahil etmeden,
anmadan bu fakültenin tarihi anlatılamaz. Bu katkıları, emekleri için
hocamıza fakülte olarak şükran borçluyuz. Bilim adamı olarak Hocamızın
değerini, çok sayıda baskı yapan eşya hukuku ve miras hukuku kitapları,
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu komisyonlarındaki üyelik ve emekleri,
çok sayıda makale ve tebliği zaten anlatmaktadır. Bunlara eklenebilecek bir
şey olmadığından ben kişisel yönünden bahsetmek istiyorum.
Ben Hocamın önce öğrencisi oldum, ondan eşya hukuku ve miras
hukuku derslerimi aldım. İkisini de bir seferde finalde vermek, bütünlemeye
kalmamak, alttan birkaç sene almamak ile hâlâ övünürüm! Fakültemizde
belki ilk kez çoktan seçmeli test sınavı yapan, ilginç, yaratıcı ve zor soruları
ile bizleri eğiten, eşya hukuku kitabı ile zor konuları netleştiren, idari
bilimsel yoğun işleri arasında dersine gereken zamanı ayıran hocamız benim
neslimin de dahil olduğu öğrencilerinde iz bırakmış unutulmaz bir insandır.
Sonrasında aynı fakültede Hocamla mesai arkadaşı olmak mutluluğuna
eriştim; kendisinin 2003-2006 dekanlık döneminde doçent oldum. Hocam
hakkında ilk aklıma gelenler bunlar.
Hocamla aramızdaki diğer ortak bir nokta ise ikimizin de Almanya’da
devlet bursu ile doktora yapmış olmamızdır. Hocamızın Almanya Göttingen
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, alanında marka olan Prof. Dr. Erwin
Deutsch’un yanında başarılı bir şekilde doktora yapmış olması hayranlık
uyandırıcıdır. Aynı olumlu ve olumsuz tepkileri paylaşan kişiler olarak,
Hocamla birbirimizi anladığımız dertleştiğimiz olmuştur. Bunun için de
kendisine şahsen teşekkür ederim.
Hocamızda en dikkat eden özellik ise güleryüzlü ve çok esprili olmasıdır. Ceride-i Tartar dergisini çıkarması, buradaki latifeleri ve diğer hocalara
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yaptığı espriler unutulmazdır. Notlarına itiraz eden öğrencilere verdiği esprili
cevaplar ise onu tüm Türkiye’de hukukçular dışında da tanınır hale getirmiştir.
Hocamızdan çok şey öğrendik hâlâ da öğrenmeye devam ediyoruz.
Kendisine vefa borcumuzu bu Armağan ile bir nebze olan yerine getirebildiğimizi umarım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, verimli uzun bir ömür dilerim.
Prof. Dr. Mustafa ALP
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