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ÖNSÖZ  

 

Medeni Hukuk alanı yanı sıra; hukukun birçok alanında da eşsiz bir 
bilgi ve tecrübeye sahip, ülkemizin yetiştirdiği saygın ve nadir bilim adam-
larımızdan olan, her yönüyle bize yol gösteren değerli hocamız Sayın Prof. 
Dr. Şeref ERTAŞ anısına çıkarılan bu armağana “önsöz” yazmak bizim için 
büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olmuştur. 

Hocamız kendisine özgü fikirleri ile başta Eşya ve Miras Hukuku 
olmak üzere Medeni Hukuk'un hemen hemen her alanındaki önemli eserle-
riyle öğretiye ışık tutacak çalışmalara imza atmıştır. Gerek Türkçe gerek 
Almanca kaleme aldığı eserler ile süreklilik gösteren bilimsel faaliyetleri, 
hocamızın ne kadar üretken olduğunu fazlasıyla ortaya koymaktadır. Aynı 
zamanda kendine has kişiliği ve tarzıyla, fakültemizde her zaman bilinen ve 
sevilen değerli hocamız; halen fakültemizde olan veya ayrılan pek çok 
akademisyenin yanısıra, hakim ve avukat gibi çeşitli alanlarda çalışan çok 
sayıda hukukçunun yetişmesine de katkı sağlamıştır. 

Uzun yıllar beraber çalışma şansına sahip olduğumuz, kendisine karşı 
derin bir sevgi ve saygı beslediğimiz hocamız adına hazırlanan bu armağan, 
hocamızın anısına yakışır şekilde büyük bir emek ve özveri ile hazırlanmış 
bulunmaktadır. Hocamızın armağanına, çok değerli hukukçular tarafından 
büyük ilgi gösterilmiş olup, armağan oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlan-
mıştır. Bu yoğun ilgi, hocamızın ne kadar sevildiğinin somut bir örneğidir. 

Armağanın hazırlanmasında ve yayımlanmasında gecesini gündüzüne 
katarak çalışan; adeta armağanla yatıp armağanla kalkan komite üyeleri Doç. 
Dr. Murat AYDOĞDU, Doç. Dr. Serkan AYAN, Yrd. Doç. Dr. Nalan 
KAHVECİ ve Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar YAĞCIOĞLU ve ayrıca editör 
yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Tijen Dündar SEZER hocalarımıza özellikle teşek-
kür etmek isteriz. Yine bu süreçte bize yardımcı olan genç çalışma arkadaş-
larımız Arş. Gör. Burcu YAĞCIOĞLU, Arş. Gör. Töre GÜNSAY, Arş. Gör. 
Funda İBİŞ, Arş. Gör. Banu ATLI, Arş. Gör. Ömer Oğuzhan MERAL ve 
Arş. Gör. Aliye AKGÜN’e de teşekkür etmek gerekir. Şüphesiz onların 
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desteği olmasaydı, her şey çok daha zor olurdu. Ayrıca; armağanın tasarı-
mını yapan değerli uzmanımız Sayın Uzm. Serab ŞEN’e bu uzun ve meşak-
katli süreci kolaylaştırdığı, hiç dinlenmeden özveriyle çalıştığı için, armağan 
komitesi adına buradan bir kez daha yürekten teşekkür etmek isteriz. 

Son olarak, elbette bu değerli eserin ortaya çıkmasında gösterdikleri 
katkılardan dolayı armağanımızda yer alan yazı sahiplerine ve gelen eserleri 
değerlendiren hakem hocalarımıza da en içten teşekkürü bir borç biliriz. 

Değerli hocamız Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a, fakültemize ve bize yapmış 
olduğu katkılar için şükranlarımızı tekrar sunarken, bundan sonraki yaşa-
mında sevdikleriyle beraber sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam dileriz. 
Saygılarımızla... 

İzmir, 28.02.2017 
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