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S U N U Ş  
 
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Fakültemizde, yaşanması arzu 

edilmeyen bir dönemin ardından, 25.08.2000-24.08.2003 tarihleri arasında 
yedinci dekan olarak görev yapmıştır. Dekanlık yönüyle bir selefim; 
akademik açıdan ise, kendisine ağabey diye hitap ettiğim bir büyüğümdür.  

Her Dekanın döneminde büyük-küçük bazı değişimler-dönüşümler 
olmaktadır. Hakan ağabeyin dekanlık dönemi ise, Fakültenin kendini bul-
duğu bir dönemdir. O dönemde yapılanların tamamının sayılıp dökülmesine 
gerek yoktur. Ancak, benim de içinde bulunduğum bazı önemli değişim-
dönüşümlerin mutlaka belirtilmesinde yarar vardır.  

Bu dönemde,  

- bütün niyet ve çabalara rağmen, düzetilememiş-düzenlenememiş 
olan Fakülte Kütüphanesi, şahsımın Kütüphane Komisyonu başkan-
lığına getirilmesinin ardından adetâ bir kitap yığınından Kütüphane 
haline dönüştürülmüştür. Bir kitabın bir baskısından yüzlerce 
nüshanın Kütüphane raflarında olmasına son verilmiş; kullanılamaz 
hale gelenler kayıtlardan düşülmüş; kullanılabilir fazlalıklar için 
yedekleme yapılmak suretiyle Arşiv oluşturulmuştur. Kısacası, 
Kütüphane, kitap yığını olmaktan kurtulmuş; temiz, kullanılabilir bir 
Kütüphane haline gelmiştir. Son yıllarda yeni alımlar ve bağışlarla 
birçok yönden gıpta edilen bir kütüphaneye dönüşmektedir. 

- Onbeş yıldır yayınlanmayan Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, hakemli dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır. 
Dergi Editörlüğü görevi şahsıma tevdi edilmiş ve kendisinin dekan-
lığı süresince hiçbir sorun yaşanmadan bu görev yerine getirilmiştir. 
Dergi, Hukuk Fakültesi dergileri arasında saygın bir yere sahiptir. 
Armağan olarak yayınlanan özel sayıları ve Armağan Takdim tören-
leri ise, örnek olmaya devam etmektedir.   

- Üniversitelerde çok sayıda Araştırma ve Uygulama Merkezi bulun-
maktadır. Hukuk alanında Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversi-
tesinde bazı Enstitüler ve/ya da Merkezler olmasına rağmen, ülke-
mizin üçüncü eski Hukuk Fakültesi olan Dokuz Eylül Üniversitesi 
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Hukuk Fakültesinin faaliyet alanında herhangi bir merkez yok idi. 
Yine bu dönemde, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları 
Merkezi (DEHAMER) kurulmuştur. 

- Aile Hukuku ile Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programları 
da bu dönemde açılmıştır.  

- Ülkemizde Hukuk Fakülteleri içinde ilk defa Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesinde, Aktif Eğitim/Öğretim adıyla bilinen Prob-
leme Dayalı Öğrenme uygulaması başlatılmıştır. Öğrenci kontenjan-
larının artırılması; beşerî imkân ve fizikî mekân yetersizliği yüzün-
den bu yöntem daha sonraki dönemlerde sürdürülememiş, klâsik 
öğretim yöntemine maalesef geri dönülmek zorunda kalınmıştır. 
Aktif Eğitimin benimsenmesi sürecinde Hakan ağabeyin heyecanını 
hiç unutamam. Hele değişik toplantılarda bu konuya ilişkin olarak 
yaptığı sunumlardaki heyecanı görülmeye ve yaşanmaya değerdi.  

- Fakültede bir huzur ortamı oluşturulmuş; Fakültenin üniversitede ve 
hukuk kamuoyunda saygınlığı artmıştır. Ancak, kendisi sadece bir 
dönem dekanlık yapmış; bu olumlu gelişmelerin devamı maalesef 
sonraki dönemde devam ettirilememiştir. Arada duraklamalar yaşan-
mış olsa da, fakülte saygınlığını ve verimliliğini-etkinliğini sürdür-
meye devam etmektedir. Bu anlamda, teslim alınan emanete sahip 
çıkılmaya gayret edildiğini belirtmek gerekir. Fakültemizin bu gün-
lere gelmesinde büyük katkıları olan Hocamıza şükran borçluyuz.  

Dekan adaylığı önerisi, o dönemde benim de içinde bulunduğum genç 
öğretim üyeleri tarafından yapılmış ve desteklenmiştir. Dekanlık görevi sona 
erdikten sonra, Fakülteden ayrılıp Galatasaray Üniversitesi Hukuk 
Fakültesine geçmiştir. Ancak, kuruluş döneminin ilk asistanlarından olduğu 
ve bir dönem dekanlığını yaptığı Fakültesi ile ilgisini hiç koparmamıştır. 
Fakat, Fakültenin işleyişine hiçbir zaman müdahil olmamış; arkasında tortu 
bırakmamıştır.  

Fakülteden ayrılmış olmasına rağmen, görev yaptığı anabilim dalı 
öğretim elemanları ile ilişkisini ve iletişimini kesmemiştir. Ortak çalışmaları 
ve yayınları devam etmektedir. Çünkü, birliktelikleri karşılıklı olarak birbir-
lerine değer katmakta ve sinerji oluşturmaktadır. Bu sayede, şu an itibariyle 
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ülkemizin en etkili medenî usûl ve icra-iflâs hukuku ekibi olmak özellik-
lerini-ayrıcalıklarını sürdürmektedir.  

Hakan ağabey, sadece geçmişte ve/ya da şu an görev yaptığı fakülte-
lerde değil, başkanı ve/ya da üyesi olduğu Kanun Komisyonları aracılığı ile 
de çok sayıda meslektaşının ağabeyi, büyüğü ve ustası olarak nitelendiril-
mektedir. Çalıştığı alanda ve görev yaptığı kurumlarda iz bırakanlardan 
olmuştur.  

Fakültemizin son altı yılında ilgili olduğu faaliyetlere-toplantılara-
kongrelere davet edilmiş; davetlerin hiçbirini geri çevirmemiş; hangi 
düzeyde ve aşamada katkı talep edildi ise, onu büyük bir özveri ve heyecanla 
yerine getirmiştir. Kendisine şahsım ve fakültem adına çok teşekkür 
ediyorum. 

Bir vefa borcunu yerine getirmek sadedinde Fakülte Dekanlığı ve bir 
zamanlar mensubu bulunduğu Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim 
Dalı Başkanlığı öncülüğünde hazırlanıp yayınlanan ve Dört Cilt olarak 
elinizde tutmakta olduğunuz Armağan bir hukuk makaleleri demetidir. Bu 
Armağan, Hocamızın hukuk camiasında tanınmışlığının ve sevildiğinin bir 
göstergesidir. Sevenlerinin yazılarından oluşan bu Güldesteyi kendilerine 
Armağan-Takdim etmekten mutluluk duyuyorum. 

Kendisinden çok şeyler öğrendiğimiz ve öğrenmeye devam ettiğimiz 
Hocamıza, değerli ağabeyime sağlık, mutluluk, barış ve başarı dolu bir ömür 
diliyorum. 

 
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 

Dekan 
 
 
 
 




