ÖNSÖZ
743 sayılı (ilk) Medeni Kanunumuz 04.10.1926 tarihinde yürürlüğe girdikten
sonra, 1951 yılından itibaren bu kanunda değişiklik yapma çalışmaları başlamış ve
önce rahmetli hocamız sayın Ord. Prof. Dr. H.V. Velidede- oğlu tarafından hazırlanan
1. Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısı ve Gerekçesi’ 1971 yılında kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur.
Du çalışmadan sonra; 1981 yılında rahmetli sayın Esat «Şener, 1982 yılında rahmetli sayın Prof Dr. K. T. Gürsoy ve 1983/84 yıllarında rahmetli hocamız sayın Prof
Dr. M. K. Oğuzman’ın başkanlık ettiği komisyon tarafından '2. Türk Medeni Kanunu
Ön Tasarısı ve Gerekçesi’ yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.
14.01.1994 tarihinde oluşturulan yeni bir komisyona önce sayın Prof Dr. A. Kılıçoğlu ve daha sonra sayın Prof Dr. T. Akıntürk başkanlık etmiş ve bu komisyonun
hazırladığı ‘3. Türk Medeni Kanunu Tasarısı’ 1998 yılında kamuoyuna duyurulmuştur.
Nihayet; sayın Prof. Dr. T. Akıntürk başkanlığında oluşturulan son bir komisyon
-1998 tarihli- ‘3. Türk Medeni Kanunu Tasarısı m esas alıp, tasarının kimi hükümlerinde çok az değişiklik yaparak ve özellikle bu tasarının “mal rejimlerfne ilişkin hükümlerini değiştirerek ‘ Türk Medeni Kanunu Tasarısı ve Türk Medeni Kanununun
Yürüdüğü ve Uygulama (Şekli Hakkında Kanun Tasarısını hazırlamış, bu son tasarı
TDMM’ııce -kimi maddelerinde ufak tefek değişiklikler yapılarak- 22.11.2001 tarihinde
kabul edilerek kanunlaşmış ve 08.12.2001 tarihinde Pesmi Gazetede yayımlanarak
01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yapılan değişikliklere rağmen, önceki 743 sayılı Medeni Kanunumuz zamanında
benimsenmiş ilkelerin ve oluşmuş içtihatların pek çoğu yeni 4721 sayılı Türk Medeni
Kanunumuzun kabulünden sonra da bugün halâ geçerliliğini korumaktadır. Dugün
de önemini sürdürmekte olan -ve çoğu hiçbir yerde yayımlanmamış olan- bu içtihatları -tarih sırasma göre- topluca (ilgili maddelerinin altında), bu maddelerle ilgili gerek 1998 (ve 1999) Tasarılarındaki ve gerekse daha önce hazırlanmış olan 1971 ve 1984
Tasarılarındaki gerekçelerle birlikte hazırlayıp uygulayıcıların istifadesine sunarak,
yeni Medeni Kanunumuzun, amacı doğrultusunda, en doğru şekilde uygulanmasına
katkıda bulunmak için Nisaıı/2002 - Temmuz/2003 yıllarında (16) ciltten oluşan ‘Gerekçeli-İçtihatlı Türk Medeni Kanunu’ isimli eserimizi yayımlamıştık...

Şimdi yayımlamaya başladığımız -kaç ciltten oluşacağını henüz tahmin edemediğimiz- bu eserimizde; önceki (16) cildin yayımlanmasından sonra çeşitli Daireler ve
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilen içtihatlara -tarih sırasına göre- yer verdik.
Ayrıca, her maddenin altında o madde ile ilgili bugüne kadar yazılmış ulaşabildiğimiz- makaleler ile eserlerin isimlerini de sunduk. Böylece, bu konuda
araştırma yapmak isteyen akademisyen arkadaşlarımızla, meslektaş ve hakimlerimizin faydalanabilecekleri zengin bir bibliyografya hazırladık.
Eserimizin hazırlanmasında emeği geçen -eserin “Kanun Maddelerine Göre
Arama Cetveli” ile “Kavramlara Göre Arama Cetveli’ni hazırlayan- Stajyer Avukat Hafıze Alan ile Stajyer Avukat Zişan Özaydın’a ve eserimizi baskıya hazır duruma getiren, eserin dizgisini yapan sayın Cahit Değirmenci ile basım ve cilt işlerini tamamlayan Bilge Yayınevinin değerli mensuplarına -başta sayın Menderes Yavuz olmak üzere- teşekkür ederiz.
En iyi dileklerimizle...
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