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Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden, aynı zamanda kendi hocam Prof Dr. Sait
Kemal Mimaroğlu 'nu 18 Nisan 2006 tarihinde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim.
Fakültemiz Dergisi'nin bu sayısının hocam Prof Dr. Sait Kemal Mimaroğlu 'na
armağan edilmesi ve kendisi ile ilgili bir yazı yazma m beni onurlandırdığı kadar
hüzünlendiriyor... Bir akademisyenin hocası hakkında yazı yazması gerçekten çok
zormuş.

18 Nisan 2006 tarihinde aramızdan ayrılan Prof Dr. Sait Kemal Mimaroğlu 'nun
asistanı olarak 1969 yılının Aralık Ayında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde göreve
başladım ve "Kürsü Profesörü" olan hocamı bu vesile ile tanıdım. Akademisyenlerin
asistanlık görevi esas itibariyle yardımcı doçent ya da doçent unvanını almaları ile
sona erer. Ancak, ben kendimi, akademik hayatın her anını titizlikle takip eden, her
türlü desteğini en iyi şekilde yetişmem için benden hiç esirgemeyen Hocamın hep
asistanı olarak gördüm; hayatı boyunca onun asistanı olarak yanında olmaktan onur
duydum ve kendisini, ailesi, meslektaşları, dostları, sevenleri ile birlikte asistanı olarak
23 Nisan 2006 tarihinde İstanbul'da toprağa verdim.

Hocam Prof Mimaroğlu 1929 yılında Siirt'te doğmuştur. Kendisi 1947 yılında
Gaziantep Lisesi'ni bitirdikten sonra Fakültemizin Maliye Şubesi'nden 1952 yılında
mez.un olmuş, aynı yılın Aralık ayında da, "Hukuk Fakültesi Fark Sınavlarını" başarı
ile vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin diplomasını da almıştır.

1953-54 yıllarında askerlik hizmetini yedek subayolarak yapan Hocam, 1954 yılında
Fakültemizde asistan olarak akademik çalışmalarına başlamış, "Türk Hukukunda
Yabancı Hakiki ve Hükmi Şahısların Türkiye'de Aynı Haklardan İstifadesi" başlıklı tez
ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakiiltesi'nde "Hukuk Doktoru" unvanını almıştır.

1960 yılında "Üniversite Doçenti" olan Hocam, 6 Ocak 1968'de de yine Fakültemizde
"Ticaret Hukuku Profesörlüğii 'ne yükseltilmiştir.

Hocam Prof Dr. Mimaroğlu, akademik çalışmalarını yurtiçinde olduğu kadar
yurtdışında da başarılı bir şekilde sürdürmüş; 1956 yılında bir yıllığına gittiği New
York Üniversitesi Hukuk Okulu'nda seminerlere katılmış, özellikle "Sözleşme Hukuku"
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üzerine çalışmış; 1958 yılında da bir yıl süre ile Paris Üniversitesi Mukayeseli Hukuk
Enstitüsü'nde çalışmalarına devam etmiş; 1961 yılında da yine bir yıllığına bilimsel
inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere İsviçre Lozan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi'ne gitmiştir. Bu Fakültede yaptığı araştırmalar sonucunda yazdığı bir makale
Journal Des Trubunaux başlıklı derginin 1962 yılılS. sayısında yayınlanmıştır.

Prof Mimaroğlu Hocam akademik çalışmalarını Ticaret Hukuku, Bankacılık Hukuku,
Medeni Hukuk ve Uluslararası Tahkim alanlarında yoğunlaştırmış; bu konularda çok
değerli kitaplar ve makaleler yayınlayarak Türk Hukukuna önemli katkılar yapmıştır.
Hocam, ayrıca yaşantısı boyunca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere,
Belçika, Fransa, İsviçre ve İtalya'da çok sayıda uluslararası toplantılara katılmış;
tebliğler sunmuş, özellikle uluslararası hukuk ve bankacılık alanındaki çalışmaları ile
hep ön plana çıkmıştır.

1965.66 Eğitim-Öğretim yılında Belçika'nın Louvain Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
ders veren Hocama, '1985 yılında da İtalya Hükümetince "İtalya Cumhuriyeti Liyakat
Nişanı" tevdii edilmiştir.

Hocam Prof Mimaroğlu akademik çalışmalarının yanı sıra uzun bir süre Türkiye
Öğretmenler Bankası 'nın (Töbank) yönetim kurulu başkanlığı; Dünya Bankalar Birliği
başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş; 4 Nisan 1986 tarihinde de Fakültemizden
emekliye ayrılarak siyasete atılmıştır. Siyasi hayatında da başarılı çalışmalarıyla
adından söz ettiren Hocam, 19. Dönem Ankara Milletvekili olarak da TBMM'de görev
yapmıştır.

Hocam yaşantısı boyunca, üstün insani özellikleri, entelektüel birikimi, kibarlığı,
zarafeti, sorunlar karşısındaki sakinliği ve soğukkanlılığı ile örnek alınacak bir insan,
akademisyen, yönetici, siyasetçi ve aile reisi olmuştur.

Bilge Abla 'yla evli olan Hocamın ikisi erkek, biri kız olmak üzere üç evladı vardır.
Hocam, evlatlarının en iyi şekilde yetişmeleri için Bilge Abla ile birlikte her türlü
fedakarlığa katlanmış, evlatlarının kendisinin düşleri doğrultusunda yetişmeleri ve
hayata atılmaları eminim ki onu çok mutlu etmiştir.

Hocamın önemli özelliklerinden birisi de Fransızca ve İngilizce dillerini çok iyi bilmesi
yanında Türkçe diline olan merakı ve hakimiyetidir. Kendisi, Türkçenin çok iyi, sade bir
üslupla kullanılması, konuşulması ve yazılması konusunda hep titizlik göstermiş ve bu
durumu eserlerine ve derslerine de en iyi şekilde yansıtmıştır.

Hocamın Türkçeye olan merakı kanımca edebiyata olan ilgisini de arttırmış;
"Çamaçar Mahallesi" adlı fevkalade başarılı bir romanı 1969 yılında Sedat Murat
takma adıyla kaleme alarak yayınlamıştır.

İnanıyorum ki, muhterem Hocam Prof Dr. Sait Kemal Mimaroğlu 'nun da aramızdan
ayrılması ile, Mülkiye'den bir yıldız daha ebediyete intikal etmiştir. Binlerce Mülkiyeli
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yetiştiren Mimaroğlu Hocam, akademik çalışmalarının yanı sıra, çalışkanlığı, eserleri,
renkli kişiliği, yardımseverfiği ve zara/eti ile Mülkiye Tarihindeki yerini almıştır.

Her zaman sevgi ve saygıyla anılacaktır.
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