
 

Hukuk Fakültemizin değerli üyeleri,  

Her armağan özeldir, anlam yüklüdür. Özellikle de o armağanın kumaşında; armağanı 
hazırlayan kişinin heyecanı, sevinci, alın teri, gecesi, gündüzü, bilgisi varsa paketinin değeri 
paha biçilmez olur.   

Hukuk Fakültemizin elbirliğiyle çalışıp ve hazırladıkları hakemli yayını Fasikül Dergisi, 10’uncu 
yılına adım atmış. 100’üncü sayısını çıkarmış. 43 bilimsel çalışmanın bulunduğu değerli çalışma 
da şahsıma bir armağan kitap olarak hazırlanmış. Fakültemizi hem tebrik hem de teşekkür 
ediyorum. Fasikül’ü 10 yıla, 100’üncü sayısına kavuşturan her ismi ayrı ayrı kutluyorum. 
Gösterdikleri emek, sabır ve hukuk bilimine katkıları için.   

Dergi çıkarmak kolay bir iş değil. Dergiyi matbaadan alıp da sayfalardan yayılan o ilk kokuyu 
duyunca bütün yorgunluğunuz geçer. Ancak dergi elinize geçinceye kadar her sayı, başlı başına 
bir anıdır. Başlarken verdiğiniz mücadele ayrıdır, sürdürmek için verdiğiniz mücadele ayrı. 
İçeriği, tasarımı, dağıtımı… Eğer amacınız bir araştırma-eğitim ve kültür hizmetiyse, dergiciliğin 
zorluğu daha derinden hissedilir.  

1977 yılında yayıncılığa başladığımda, bir süreli yayının ne zor şartlarda hazırlandığını tecrübe 
ettim. Ünitelerle Beş Yıl dergisi en uzun soluklu işimizdi. Edirne’den Hakkari’ye uzanan geniş 
bir ağda dağıtılıyordu. Yazı işlerinde Ömür Candaş, Grafik ve Tasarımında Kudret Güvenç yer 
alıyordu. Ünitelerle Beş Yıl dergisinin ardından üniversite adaylarına yönelik Basamak 
Dergisini hazırladık. 1988’den itibaren okurlarla buluşan Yaşadıkça Eğitim Dergisi de bizim için 
öğretici, farklı gözlemler ve deneyimler edindiğimiz bir iş oldu. 

Hukuk Fakültesinin Fasikül Dergisi de eminim derginin emekçilerine çok şey öğretmiştir. Çünkü 
hakemli bir yayını okurlarla buluşturmanın zorlukları farklıdır. Etik, bilim dünyasına yeni, özgün 
eser kazandırmak çabası, yetişmekte olan genç araştırmacılara örnek olmak, kaynak sağlamak 
sorumluluğu… Geleceğe bilgi ve belge bırakma heyecanı… Hakemli dergide bütün bu süreçleri 
yönetmek gerekir. 

Hukuk Fakültesinin 2009 yılından bu yana okurlarla buluşturduğu Fasikül Dergisi, Türkiye’de 
hukuk alanında çok verimli bir kaynak oluşturmuş. Konuların çeşitliliğine baktığımda derginin 
içeriğinin disiplinlerarası bir yönü olduğunu da görüyorum. Örneğin sosyal bilimler alanındaki 
bir araştırmacı ya da ekonomi uzmanı da işinin hukuki boyutunu merak ediyorsa, güvenle 
Fasikül dergisine başvurabilir. Ek olarak, sürekliliği olan bir kaynak. 10 yıl, 100 sayı. Zoru 
başarmışsınız. Kutluyorum. 

Dekanımız Prof. Dr. Sayın Bahri Öztürk Editörlüğünde, Danışma Kurulunda Prof. Dr. Durmuş 
Tezcan olmak üzere hukuk bilgisi ve deneyimi çok yüksek isimlerden oluşan Fasikül Dergisinin 
ve Hukuk Fakültemizin başarılarının devamını diliyorum.  

Bu güzel gün, anlamlı armağan için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.    
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