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Değerli  Meslektaş ım Prof. Dr. Hakan Pekcan ıtez 

 
Hakan Pekcanıtez ile 1981 yılında tanıştığımı hatırlıyorum. İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, o tarihlerde Ege Üniver-
sitesine bağlı olarak kurulmuş olan Hukuk Fakültesi’nin Medeni Usul ve 
İcra-İflas Hukuku Kürsüsü’nde (Anabilim Dalı’nda) asistan olarak göreve 
başlamıştı. Doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
yapmak istiyordu. O tarihte Kürsü Başkanı’mız Hocamız Prof. Dr. Baki 
Kuru ile görüştüğünü ve Hocamız tarafından isteğinin olumlu bulunduğunu 
ve teşvik edildiğini öğrenmiştim. Kendisinin çalışma heyecanını, hırsını, 
isteğini ve sıcakkanlılığını hemen farketmemek mümkün değildi. Bir an 
önce bir Tez konusu seçmek ve yurt dışına (Almanya’ya) gitmek için çaba 
sarfediyordu. Tez konusu hakkında benim de görüşümü sorduğunu, bazı 
konular üzerinde konuştuğumuzu hatırlıyorum. İcra-İflas Hukukunda Şikâ-
yet konusunda çalışmaya karar verdikten sonra, DAAD bursu alarak 
Almanya’ya giden değerli meslektaşımın, orada dil bilgisini artırma yanında 
doktora tezi ile ilgili çalışmalar yaptığı haberlerini alıyordum. 

1984 yılında Üniversitesine döndükten sonra, Ankara’ya sık sık gele-
rek, benimle ve arkadaşım Ejder Yılmaz ile tezi ve çalışmaları hakkında 
görüş alış verişinde bulunuyor ve Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü’nde doktora çalışmalarını sürdürüyordu. Hakan, titiz bir çalışma 
sonucunda hazırladığı tezini, 9.5.1986 tarihinde, rahmetli Ağabeyim Prof. 
Dr. Seyfullah Edis’in Başkan olduğu, Doç. Dr. Ejder Yılmaz ve Doç. Dr. 
Ramazan Arslan’dan oluşan jüri önünde başarı ile savunmuş; Jüri, “Gerek 
tezi gerek tez savunması jüri tarafından başarılı görülerek oy birliğiyle ken-
disine ‘pekiyi’ derece verilmesi kararlaştırılmıştır;” ifadeleri ile, kendisinin 
“doktor” unvanı almayı hak ettiğini belirtmiştir. 

Dr. Hakan Pekcanıtez’in doktora tezi, gerçekten, gelecek için çok umut 
vericiydi. Nitekim, daha sonraki yıllarda sürdürdüğü başarılı çalışmaları ve 
ortaya koyduğu ürünleri (eserleri), doktora çalışması ile başlayan akademik 
hayatının artan, gelişen ve süreklilik arzeden başarılarla devam ettiğini 
ortaya koymuştur. Hakkında yazdığım bazı atama raporlarında belirttiğim 
gibi, Dr. Hakan Pekcanıtez, bu çalışmalarının sonucu olarak, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim 
Dalı’na, 1986 yılında yardımcı doçent,1992 yılında Doçent, 1997 yılında da 



LIV  

 
 

Profesör olarak atanmış ve Anabilim Dalı’nın uzun süre başkanlığını yap-
mıştır. 

Değerli meslektaşım Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’in, bilimsel yayın-
larını ve meslekî çalışmalarını artan oranda sürdürmesi yanında, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Fakültesinin 
Dekan Yardımcısı ve Dekanlığı görevlerini de yürüttüğünü öğreniyor; Yük-
seköğretim Kurumlarında uzun yıllar yönetim görevlerinde bulunmuş bir 
kimse olarak, bu çalışmalarını başarılı buluyordum. Bu çalışmaları içinde, 
özellikle, kendisinin Dekan olarak Fakültesi’nde uygulamaya koyduğu, 
probleme dayalı öğrenme-öğretme modeli, öğrencilerin aktif olarak derse 
katılmasına yönelik olduğu için, meslektaşlarımızdan olumlu tepkiler ve 
haklı övgüler alıyordu. Başka bir ifade ile, Hakan Pekcanıtez’in bilim adamı 
ve yönetici olarak başarılarını duyuyor, görüyor ve memnun oluyordum. Bu 
duygularımı zaman zaman kendisi ile paylaştığımı hatırlıyorum. 

Hakan’ın bir öğretici olarak da çok başarılı olduğunu, öğrencileri 
tarafından sevildiğini ve onlara örnek olduğunu, bir öğrencisi “ekşi sözlük”te 
şöyle anlatıyor: “…dersi harika anlatır. Öyle ki, başka bir bölümde okuyor 
dahi olsanız gidip dinlemek isteyebilirsiniz. En zorlu konuları öylesine yalın 
bir dille anlatır ki, dersini her dinleyişinizde bir kez daha onun öğretmek için 
doğduğuna karar verirsiniz..giyinmesini bilir, zevkli bir adamdır…” 

2004 yılından beri Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde göre-
vini sürdürmekte olan değerli meslektaşımın, birlikte çalıştığı arkadaşları ve 
yetişmelerine katkıda bulunduğu genç meslektaşları ile Medeni Usul ve İcra-
İflas Hukuku alanındaki ortak kitap yayınlarına önem vermesini ve sürdür-
mesini de çok isabetli ve kalıcı bir hizmet olarak görüyor ve takdir ediyo-
rum.  

Değerli meslektaşımın, gelecekte de takdirle anılacak olan hizmetleri 
arasında, Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan komisyonlarda üye ve 
başkan olarak yaptığı çalışmalar da yer alacaktır. Kuşkusuz, uzun süre çok 
ve yoğun emek verdiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu Komisyon Başkan-
lığı’nın bu çalışmalar içinde önemli bir yeri vardır.  

Başarılarının devam edeceği umudu ile, kendisine, çok değerli ailesi ile 
birlikte sağlıklı ve mutlu uzun ömür dilerim. 

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN 




