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Hocam Prof. Dr. Hakan Pekcan ıtez’e 

Hocam Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’i Galatasaray Üniversitesi’ne gel-
meden önce kitaplarından ve makalelerinden tanıyordum. Hoca’nın üzerinde 
daha önce inceleme yapılmamış konularda yazdığı kitapları, makaleleri ve 
çevirileri medeni usûl ve icra iflâs hukukuna olan ilgimi ve merakımı daha 
da artırmıştı. Hoca’nın İzmir’den ayrılarak Fakültemize gelmesiyle birlikte 
ise, kendisiyle yakından çalışma fırsatı buldum. Hakan Pekcanıtez Hoca’yla 
aynı kürsüde çalışmaya başladıktan sonra kendisinin ne kadar titiz, disiplinli 
ve üretken olduğunu; akademik çalışma yapmayı her zaman en ön plânda 
tuttuğunu ve güncel hukukî sorunları sürekli takip ettiğini gördüm. İlerleyen 
zamanlarda da Hoca’nın bilineni veya ezberleneni sorgulayan ve dogmaları 
kabul etmeyen tutumu bana örnek oldu. Yaklaşık on yılı aşan bu süre 
boyunca kendisinden çok şey öğrendim. Gerçekten, Prof. Dr. Hakan 
Pekcanıtez ile birlikte çalışıp hukuk yaşamındaki güncel gelişmelerden uzak 
kalmak mümkün değildir. Hocam Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez kanun değişik-
liklerini, Yargıtay’ın verdiği kararları ve Türk usûl hukukunu etkileyen ülke-
lerdeki gelişmeleri takip etmekle kalmaz, bilgisini ve tecrübesini çevresin-
dekilerle sürekli paylaşır. Hocayla bir araya geldiğimiz kürsü yemekleri ve 
toplantıları yeni şeyler öğrenmek ve tartışmak için bize hep birer vesile 
olmuştur. Yeni çıkan bir yayın, Yargıtay’ın verdiği bir karar, kendisine 
yöneltilen ilginç bir soru, yurt içinde veya yurt dışında yapılacak konferans 
ve tabiî ki sorduğumuz onlarca soruya sabırla verdiği cevaplar, bizler için 
ayrı ayrı kazanım olmuştur. 

O’nun genç bilim adamlarının yetiştirilmesine ve teşvik edilmesine 
ilişkin yaklaşımı da bana örnek olmuştur. Hoca’nın akademik hayata yeni 
nesiller kazandırılması gerektiğini hep savunduğunu ve bu düşüncesi doğrul-
tusunda çok sayıda genç akademisyene yakın ilgi gösterdiğini ve destek 
olduğunu birlikte çalıştığım süre boyunca gördüm ve bizzat yaşadım. 
Hocanın çalıştığı veya ders verdiği kurumlarda çok sayıda genç akademis-
yenin yetişmesi belki de bunun en somut göstergesidir. Hoca’nın mesleğe 
yeni başlayan akademisyenlere olan desteği her alanda hissedilir. Örneğin 
akademik hayatın başındaki bir kişi için bilimsel yayın yapmak zor ama 
heyecan vericidir. Bu sancılı süreçte desteğe ve yol gösteren bir Hoca’ya 
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ihtiyaç duyulur. Bu bağlamda, Hakan Hocanın aralarında benim de yer 
aldığım çok sayıda meslektaşımla ortak makalesinin olması bir tesadüf değil-
dir. Akademik yaşamın başındaki bir kişi için Hocayla birlikte ortak makale 
yayınlamanın ne kadar teşvik edici ve onur verici olduğu açıktır. Çalıştığınız 
bir makale veya tezle ilgili olan ve belki henüz varlığından dahi haberdar 
olmadığınız bir toplantıya tebliğ sunmak için davet edilmeniz, Hakan 
Hoca’nın verdiği desteklere en iyi örneklerden biridir. Yurt dışında araştırma 
ve tez çalışması yapmak istediğinizde ise kendisi her zaman en büyük 
destekçinizdir. 

Değerli Hocam Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’in üzerimde çok emeği 
vardır. Hoca birlikte çalıştığımız dönem boyunca ilgisini ve yardımını hiçbir 
zaman esirgememiştir. Bu vesileyle, kendisine akademik hayatım boyunca 
verdiği desteği, yol göstericiliği ve yardımları için şükranlarımı sunuyorum.  

Değerli Hocam bundan sonraki yaşamında da bizlere örnek bir bilim 
adamı olabilme yolunda ışık tutmaya devam edecektir. Kendisine sağlıklı, 
huzurlu ve mutlu uzun bir ömür diliyorum.  
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