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PROF. DR. ASLAN GUNDUZ'U SEVGi VE RAHMETLE
ANIYORUZ

Tum;EREM*
Bir ytl once idi... ... <;ah~ma azmi, kararhhgt ve yurt sevgisi ile dolu gefl(;
bir hukuk~u olan Prof. Dr. Asian GUNDUZ, 54 yzllzk klsa omriinde online
~1kan tiim imkanstzhklart yenmeyi ba~armasma ragmen, yakaland1g1
amanstz hastahga boyun egmi~ ve aramtzdan aynlmt~tl. Akademik
ya~ammm bir boliimiinii hasrettigi Marmara Universitesi Ailesi, 1994'de
"iistiin ba~Tl odiilii"ne laytk gordiigii bu gen~ hukuk~uyu kaybetmenin
derin aclSlm ya~adt. Bizimle birlikte, Tiirk yiiksekogretimi biiyiik bir bilim
adammt; hukuk camias1, gen~ bir meslekta~m1, dostlart ornek bir
yakmlanm, GUNDUZ Ailesi ise, yeri doldurulamayacak bir bireyini
kaybetti. Zaman, ozlemleri azaltzr, aczlan dindirir denilirse de aradan tam
bir yzl gefti ve ne kendisine duydugumuz ozlem azaldz, ne de yokluguna
aczsz dindi.
O'nu nastl unutabilirdik? 1984-2001 ylllan arasmdaki 17 yzlda
iiniversitemizin Hukuk Fakiiltesi'nde ders vermi~; idari gorevler
iistlenmi~ti. Bu ytllar arasmda Devletler Hukuku Anabilim Dalz
Ba§kanlzgz'na getirilmi~; 1988-1991 ytllan arasmda Avrupa Toplulugu
Enstitiisii Miidiir Yardzmczsz; 1994-1995'de dekan yardzmcm; 1995-2000
ytllan arasmda yine Avrupa Toplulugu Enstitiisii'nde, bu defa miidiir
olarak gorev yapmt~tl. 1996-2000 ylllan arasmda da, iiniversitemizin insan
Haklan Merkezi Miidiirii idi.
Y a~asaydt ve hukuka goniil vermi~ gen~ligi aydmlatmaya devam etseydi.
17 Aralzk 2004 giinii, iilkesinin attlgt tarihi adzma tamk olsaydt. Y a~asayd1
ve Ekim 2005'de ba~layacak Tiirkiye-Avrupa Birligi miizakereleri i~in
titizlikle aranan uzman kadrodaki yerini alsaydt.1980'den 1993'e degin, La
Haye'den, Virginia'ya, Avrupa ve ABD Universiteleri'ne, Avrupa
Konseyi'ne ve BM'e uzanan ba~anh burslarla dolu ya~ammda, uluslararas1
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hukukta kazand1g1 o btiytik birikimi, tilkesi i~in degerlendirebilse idi. Bilgili
deneyimli, kendinden emin, ingilizce'ye hakim, ulusal ve uluslararas1
alanda tanmm1~ bir bilimi adam1 olarak, 2000'li y11lann Ttirkiyesi'nde,
~agda~ hukuk temelinde fikirleri ve kalemi ile varhgm1 stirdtirebilseydi.
Dahas1, ya~asayd1 ve bizi bu kadar gen~ ya~ta terk etmeseydi.
O'nu yakmdan tamyanlar ~ok iyi bilirler ki, Prof Dr. Asian GUNDUZ,
yurt i~i yada yurtd1~mda oldugu her donemde, once meslegini ve Ttirkiye'yi
dli~lintirdti. Ulkesinin milli davalanm, onceliklerini, kendi hayatmdan listlin
gorlirdti. Hatahgmm ilerledigi, oltimtin soguk ylizlinli gosterdigi gtinlerde
dahi, bask1s1 yeniden yap1lacak Milletleraras1 Hukuk ve Milletlerarasz
Te~kilatlar Hakkmda Temel Metinler Kitab1'm tamamlayamamak kayg1s1,
saghgmdan onde gelmi~ti.
Ve 2004'tin soguk bir k1~ glinli, tabutu Turk Bayragz'na sanlan Prof
GUNDUZ'ii, ~ok sevdigi vatan topragzndaki ebedi istiratgahma koyan
kalabahklar, ya~arken sevilmenin ve takdir edilmenin yliceligini
kamtladllar. Aym dostlar, vefatmm ilk ylldonlimtinde, aziz hatlrasma
saygmm en glizel kan1t1 olarak bu kitab1 haz1rladllar. Bir donem yoneticisi
oldugu M.U. Avrupa Toplulugu Enstitiisii tarafmdan hazzrlanan eser,
kan1mca ger~ek bir vefa ornegidir. Bu nedenle, ~ah~kanhg1 kadar,
k1ymetbilir ki~iligi ile de tamnm1~ Enstitii Miidiirii Prof Dr. Muzaffer
DARTAN'1 ve esere emegi gefenleri i~tenlikle kutluyor, ~tikranlanm1
sunuyorum. Prof Dr. Asian GUNDUZ'ii bir kere daha rahmetle anarken,
e~i Kezban Hammefendi ile ~ocuklan Kaan ve Baran' a sab1rlar dilerim.
Ruhu ~ad olsun.

