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ÖZET 

Yasal mirasçılığın temeli esas itibariyle kan hısımlığına dayanır. Sağ kalan eşin 

mirasçılığı ise, ölüm anında mirasbırakan ile aralarında bulunan evlilik ilişkisine 

bağlıdır. Sağ kalan eşin varlığı, mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarının tespit 

edilmesinde ve yasal miras paylarının belirlenmesinde etkin bir rol oynar. Çeşitli 

hukuk sistemleri incelenerek kaleme alınan çalışmamızda, tereke üzerinde kimlerin 

hangi oranda hak sahibi olacağı açıklanmış ve sağ kalan eşin yasal mirasçılığının 

koşulları irdelenmiştir. Bununla birlikte, mirasbırakanın terekesinin ortaya 

çıkmasında belirleyici olan, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi göz ardı 

edilmemiştir. Ayrıca, sağ kalan eşin saklı paylı mirasçılığı, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü ve tenkis konularına da çalışmamızda yer verilmiştir. Son olarak, sağ 

kalan eşin intikal alacaklısı olması, aile konutu ile ev eşyasının sağ kalan eşe 

özgülenmesi ve sağ kalan eş boyutuyla mirasta denkleştirme talepleri üzerinde 

durulmuştur. 
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ABSTRACT 

The ground of statutory succession is virtually based on kinship by blood. 

However, heirship of a surviving spouse depends on the marriage community which 

existing at the point of deceased’s death. The presence of a surviving spouse plays an 

active role for the determination of other statutory heirs and their statutory shares. In 

this study, which is written under favour of various legal systems, who and in what 

proportion will be right owners on the succession are pointed out and conditions for 

being an heir as a surviving spouse are examined. In addition to this, the division of 

matrimonial property regime between spouses that is quite determinative in the 

emergence of deceased’s estate clearly, is not ignored. Furthermore, reserved portion 

of the surviving spouse, disposable portion of the deceased and reduction subjects are 

explained within the scope of this topic. Finally, surviving spouse’s special 

succession claims, allocation of matrimonial home with its furniture for the benefit of 

surviving spouse and hotchpot rules in the sense of surviving spouse are expressed. 

Keywords: Surviving Spouse, Inheritance, Succession, Deceased, Heir.  
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GİRİŞ 

Genç, yaşlı, zengin ya da fakir herkes için ölüm mukadderdir. Öte yandan, 

ölenin ardında bıraktıkları için hayat devam etmektedir. Bu sebeple, bir kişinin 

ölümünün ardından, onun intikale elverişli özel hukuk ilişkileri üzerinde kimlerin 

hak sahibi olacağı önem arz eder. Hiçbir malvarlığı bulunmasa bile, mirasbırakanın 

çoğu zaman en azından intikale elverişli borç ilişkileri terekede yer alır. Kaldı ki, 

mirasbırakanın varlıklı olarak nitelendirilebileceği durumlarda, terekede yer alan 

değerler üzerinde kimlerin hak sahibi olacağını ve dolayısıyla mirasbırakanın ardında 

bıraktığı yakınlarından kimlerin hangi düzeyde terekeden yararlanacağını 

hakkaniyete uygun bir biçimde belirlemek gerekir. Zira mirasta hak sahibi olanların, 

terekeye ilişkin menfaatleri, onları karşı karşıya getirebilecek bir durumdur. Taraflar 

arasındaki bu menfaat çatışmasını olabildiğince çözüme kavuşturmak adına, yasal 

mirasçılar, mirasbırakanın terekesi üzerinde sistematik olarak hak sahibi kılınmıştır. 

Günümüz modern hukuk sistemlerinde yasal mirasçı olması öngörülen kişiler 

arasında, sağ kalan eş de bulunmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde sağ kalan eşin 

yasal mirasçı olup olmayacağı tartışmalara sebebiyet vermiş olsa da, bugün sağ kalan 

eşin yasal mirasçılığının modern hukuk sistemlerinde açık bir biçimde kabul 

edildiğini ifade etmek mümkündür. 

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, ölüm anında mirasbırakan ile aralarında 

bulunan evlilik ilişkisine dayanır. Eşin, mirasbırakanın yakın kan hısımları ile 

birlikte mirasçı olması durumunda, terekeyi onlarla paylaşması öngörülmüştür. 

Bununla birlikte, mirasbırakanın, sağ kalan eşe yasal miras hakkından başka birtakım 

kazandırmalarda bulunması, söz gelimi düzenleyeceği bir ölüme bağlı tasarrufla 

miras payını genişletmesi ya da belirli mal vasiyetinde bulunması da mümkündür.  

Sağ kalan eşin mirasçılığını konu alan çalışmamızın birinci bölümünde, 

okuyucuya ışık tutması ve kavram karışıklığını önlemesi için, öncelikle sağ kalan eş 

kavramı ile sağ kalan eşin mirasçılığına ilişkin diğer temel kavramlar kısaca 

açıklanmıştır. Ardından, sağ kalan eşin yasal mirasçılığının tarihsel gelişimi ortaya 

konmuş, bu bağlamda Roma - Cermen hukuku ve Türk hukukunda kaydedilen 

aşamalar dönemsel olarak belirtilmiştir. Birinci bölümün iskeletini teşkil eden 
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karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşin mirasçılığı başlığı altında ise; dini hukuklarda, 

kıta Avrupası hukuklarında ve Anglo - Amerikan hukuklarında sağ kalan eşin 

mirasta ne düzeyde hak sahibi olduğu incelenmiştir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde, Türk - İsviçre hukuku ağırlıklı olarak sağ 

kalan eşin mirasçılığı ele alınmış, incelenen konuyla ilgili bulunduğu ölçüde 

karşılaştırmalı hukuktaki yaklaşımlardan da yararlanılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle 

sağ kalan eşin yasal mirasçılığının koşulları irdelenmiş, ardından eşler arasındaki mal 

rejiminin sağ kalan eşin yasal mirasçılığına etkisi açıklanmıştır. Belki de miras 

hukukunda en önemli husus olan, mirasçıların ve dolayısıyla sağ kalan eşin yasal 

miras payı, geçmişte Türk hukukunda yürürlük kazanan kanun değişiklikleriyle 

birlikte değerlendirilerek kaleme alınmıştır. Ayrıca, sağ kalan eşin mirasçılık belgesi 

üzerinde durulmuş ve bu bölümde son olarak, sağ kalan eşin iradi mirasçılığından, 

bir başka anlatımla onun miras payının genişletilmesinden söz edilmiştir.  

Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü karşısında saklı pay kurumu yer alır. Bir 

başka deyişle, mirasbırakan ile yakın aile bağları bulunan bazı mirasçılar, 

mirasbırakanın ölüme bağlı ve sağlararası karşılıksız kazandırmalarına karşı özel 

olarak korunmuştur. İşte, saklı pay sahibi bu mirasçılar arasında sağ kalan eş de 

bulunmaktadır. Bu itibarla, çalışmamızın üçüncü bölümünde sağ kalan eşin saklı 

payı incelenmiş, saklı pay sahibi mirasçılar ile saklı pay oranları, mukayeseli olarak 

belirtilmiştir. Ardından, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü ve bu bağlamda sağ kalan 

eşin mirasçılık sıfatını sona erdiren hallerin mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne 

etkisi üzerinde durulmuştur. Sağ kalan eşin saklı payının, mirasbırakanın 

tasarruflarına karşı korunmasını sağlayan tenkis talebi, koşulları ve konuya ilişkin 

görüşlerimiz de bu kapsamda ifade edilmiştir. 

Çalışmamızın son bölümünde, Kanun’da mirasın paylaşılması bahsinde yer 

bulmuş olan ve sağ kalan eş bakımından kayda değer bir ayrıcalık arz eden hükümler 

üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede, öncelikle mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve 

onun tarafından bakılan sağ kalan eşin üç aylık bakım ve geçim giderlerinin 

karşılanmasından söz edilmiş, bunun yanı sıra ceninin bakıma muhtaç anası olarak 
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da sağ kalan eşin, doğum gerçekleşinceye kadar geçim giderlerinin terekeden 

karşılanmasını talep edebileceği belirtilmiştir. 

Aile konutu ve ev eşyasının miras hakkına mahsuben sağ kalan eşe 

özgülenmesine imkân tanıyan TMK. m. 652 hükmüne, çalışmamızın son bölümünde 

geniş bir yer ayrılmıştır. Anılan hüküm, İsviçre Medeni Kanunu’nun 612a 

maddesiyle bağlantılı olarak irdelenmiş, aile konutu ve ev eşyasının miras hakkına 

mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesinin koşulları üzerinde durulmuştur. Öte yandan, 

aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesine olanak tanıyan yegâne yasal 

düzenleme, TMK. m. 652 hükmü değildir. Sağ kalan eşin, eşler arasında 

mirasbırakanın ölümüyle sona eren mal rejiminin tasfiyesine dayanarak özgüleme 

talebinde bulunması da ihtimal dâhilindedir (TMK. m. 240, TMK. m. 255, TMK. m. 

279). Bu sebeple, mal rejiminin tasfiyesine dayanan özgüleme talebi ile sağ kalan 

eşin miras hakkına dayanan özgüleme talebi arasındaki ilişki ve farklılıklara da 

ayrıca temas edilmiştir. 

Miras hukukunda denkleştirmeye tâbi olan sağlararası karşılıksız 

kazandırmalar, denkleştirmeden muaf tutulan sağlararası karşılıksız kazandırmalar, 

sağ kalan eşin denkleştirmenin tarafı olması ve bunlara bağlı diğer konular da, 

çalışmamızın son bölümünde ele alınmıştır. 

Sonuç kısmında ise, çalışmamızda yer alan her bölümün sonunda ayrı ayrı 

yapılan değerlendirmeler dolayısıyla tekrara düşmekten kaçınılmış ve bu sebeple 

çalışmanın bütünü dikkate alınarak varılan yargılardan kısaca söz edilmiştir.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR, TARİHSEL GELİŞİM VE 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞ KALAN EŞİN 

MİRASÇILIĞI 

I. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL 

KAVRAMLAR 

A. Sağ Kalan Eş Kavramı 

Cinsiyetleri farklı iki kişinin evlendirmeye yetkili resmi memur önünde, 

aralarında tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak üzere karşılıklı irade 

açıklamasında bulunmaları, evlenme olarak ifade edilir1. Evlenme sözleşmesinin 

tamamlanmasıyla, eşler arasında evlilik birliği adı verilen bir aile hukuku ilişkisi 

doğar2. Dolayısıyla eş kavramı, evlenme sözleşmesiyle kurulan evlilik ilişkisinin 

(birliğinin) tarafı olarak ifade edilebilir3.  

Sağ kalan eş ise, eşlerden birisinin ölümü, hakkında ölüm karinesinin 

uygulanması veya gaiplik kararı verilmesi dolayısıyla evlilik ilişkisinin sona ermesi 

halinde, hayatta kalan tarafı belirtir. Bu sebeple öğretide bazı yazarlar tarafından, sağ 

kalan eş kavramı ile aynı anlamı karşılayacak bir biçimde, dul eş ifadesi de 

kullanılmaktadır4. 

                                                
1  Yaptığımız tanıma benzer yöndeki ifadeler için, bkz. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni 

Hukuku C.2 Aile Hukuku, 5. bs., İstanbul 1965, s. 45; Turgut Akıntürk/Derya Ateş 
Karaman, Aile Hukuku, 16. bs., İstanbul 2014, s. 59; Bilge Öztan, Aile Hukuku, 6. bs., Ankara 
2015, s. 119. 

2  Türk Medeni Kanunu’nun m. 185/f.1 hükmü uyarınca, “evlenmeyle eşler arasında evlilik 
birliği kurulmuş olur.” Bkz. 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (RG. 
8.12.2001/24607). 

3  O. Gökhan Antalya, Miras Hukuku, 3. bs., İstanbul 2015, s. 90. 
4  Dul eş ifadesi için, bkz. Rona Serozan/Baki İlkay Engin, Miras Hukuku, 4. bs., Ankara 2014, 

s. 196.  
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Herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek için açıkça belirtmek gerekir ki, 

sağ kalan eşten kasıt, yalnızca mirasbırakanın eşidir. Bir başka anlatımla burada 

kastedilen, mirasçılardan birinin eşi asla değildir. Örneğin, mirasbırakanın oğlunun 

eşi; diğer ifadeyle mirasbırakanın gelini, eşinin, mirasbırakandan önce ölmüş olması 

nedeniyle, sağ kalan eş olarak nitelendirilemez. Kaldı ki, sözü edilen ihtimalde 

gelinin, kayınbabasına veya kayınvalidesine, ölen eşinin halefi sıfatıyla mirasçılığı da 

söz konusu olmayacaktır5. 

Bugün Türk hukukunda sağ kalan eşin mirasçılığı açısından, herhangi bir 

cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. Diğer ifadeyle, sağ kalan eşin kadın ya da erkek 

olmasının, miras hakkı açısından hiçbir önemi yoktur6. 

Sağ kalan eşin mirasçılığı, koşulları oluştuğu takdirde, doğrudan doğruya yasa 

(TMK. m. 499) gereği meydana gelir. Bununla birlikte mirasbırakanın iradesiyle, 

yasal miras payından başka (TMK. m. 499) terekenin tamamı ya da kesirli bir 

bölümü için, sağ kalan eşin mirasçı olarak atanması (TMK. m. 505) da mümkündür.    

                                                
5  Hüseyin Hatemi, Miras Hukuku, 5. bs., İstanbul 2014, s. 32-33. “Muris oğlu Uzan, muristen 

önce ölmüş olup, eşi kayınvalidesinden miras alamaz.” Bkz. Yarg. 2. HD. 30.9.2004 T., E. 
2004/12856, K. 2004/14754, Ali İhsan Özuğur, Türk Medeni Kanunundan Önce ve Sonra 
Miras Hukuku, C. 1, 4. bs., Ankara 2016, s. 488. Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 16.9.2004 T., 
E. 2004/13348, K. 2004/14867, Özuğur, Miras 1, s. 488. 

6  Ali Naim İnan/Şeref Ertaş/Hakan Albaş, Miras Hukuku, 9. bs., Ankara 2015, s. 118; Ahmet 
M. Kılıçoğlu, Miras Hukuku, 5. bs., Ankara 2013, s. 67; Zahit İmre/Hasan Erman, Miras 
Hukuku, 11. bs., İstanbul 2015, s. 44; Serozan/Engin, s. 201. Fakat İslâm hukukunu esas alan 
eski hukukumuzda sağ kalan eşin miras payı açısından, kadın ya da erkek olması arasında bir 
fark bulunuyordu. Örneğin, sağ kalan karı (zevce); mirasbırakanın çocukları ile veya erkek 
çocuğunun çocukları ile birlikte mirasçı olduğunda mirasın 1/8’i, bunların mevcut 
bulunmaması halinde mirasın 1/4'ü üzerinde hak sahibi olur. Aynı durumda sağ kalan eş erkek 
ise (zevç); sözü edilenlerle birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’üne, bu kimselerin bulunmaması 
halinde mirasın 1/2’sine hak kazanır. Bkz. Hasan Erman, Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı, 1. bs., 
İstanbul 1986, s. 5; Ali Himmet Berki, Miras ve Tatbikat, 2. bs., Ankara 1951, s. 27; Samim 
Gönensay/Kemaleddin Birsen, Miras Hukuku, İstanbul 1956, s. 27-28; Hüseyin Avni 
Göktürk, Türk Medeni Hukuku Miras Hukuku, 2. bs., Ankara 1947, s. 563; İnan/Ertaş/Albaş, 
s. 117; İmre/Erman, s. 44 dn. 8. Daha geniş bilgi için, ayrıca bkz. I. Bölüm, III, A, 3.  
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B. Diğer Temel Kavramlar 

1. Miras ve Tereke Kavramları 

Miras hukukunu ilgilendiren bir çalışmada, açıklanması son derece yararlı 

olacak temel kavramların başında miras kavramı yer alır. “Miras”, esasında iki 

değişik anlamda kullanılsa da, kavram itibariyle ilk anlamında; bir kimsenin ölümü 

ile mirasçılarına intikal eden özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder7. Bu anlamda 

olmak üzere miras kavramı, genellikle “tereke” ile eş anlamda kullanılmaktadır8. 

Yine, Türk öğretisinde aynı anlamı karşılamak üzere, “kalıt” sözcüğü de bilimsel 

eserlerde zikredilmektedir9. Miras sözcüğünün bu anlamda kullanıldığı Türk Medeni 

Kanunu10 hükümlerine örnek olarak, m. 59211 ve m. 59712 anılabilir13. 

İkinci anlamında ise “miras”, mirasın açılması ve intikalini ifade eder14. Miras 

sözcüğünün bu anlamda kullanıldığı Türk Medeni Kanunu hükümlerinden en çarpıcı 

örnek,  “miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır” ifadesini içeren m. 575/f.1 

hükmüdür15. Her iki anlamı itibariyle de mirasın, ölüm olgusu ile birlikte gerçek 

işlevini haiz olduğu, dikkatlerden kaçmayacak bir noktadır16. 

                                                
7  Necip Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku, 3. bs., İstanbul 1987, s. 30; Serozan/Engin, s. 115; 

Mustafa Dural/Turgut Öz, Miras Hukuku, 8. bs., İstanbul 2015, s. 5; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
67; Bilge Öztan, Miras Hukuku, 6. bs., Ankara 2014, s. 15. Miras sözcüğü, Arapça kökenli bir 
sözcük olup, “irs” kökünden ileri gelir. Bkz. Hatemi, Miras, s. 12.  

8  Öztan, Miras, s. 15; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 31; Mehmet Ayan, Miras Hukuku, 8. bs., 
Konya 2015, s. 9. Bu anlamda olmak üzere miras; Almanca karşılığında “Erbschaft”, İngilizce 
karşılığında ise “inheritance/heritage” sözcükleri ile zikredilebilir.   

9  İnan/Ertaş/Albaş, s. 67.  
10  22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (RG. 8.12.2001/24607). 
11  “Aşağıdaki hâllerde sulh hâkimi re'sen mirasın resmen yönetilmesine karar verir…” 
12  “Mirasta hak sahibi olanların her birine…” 
13  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 30; İnan/Ertaş/Albaş, s. 67. 
14  Serozan/Engin, s. 115; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 30.  
15  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 30; Serozan/Engin, s. 115. Bu anlamda olmak üzere miras, 

Almanca karşılığında “Erbgang”, İngilizce karşılığında ise “succession” sözcükleri ile ifade 
edilir.   

16  Serozan/Engin, s. 115. 
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Mirasçıların menfaatinin odak noktası olan “tereke”, mirasbırakanın ölümü ile 

mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade eder17. Bir başka anlatımla 

tereke, mirasbırakanın şahsına bağlı olmayan, bütün hukuki ilişkilerini ifade eder18. 

Kural olarak mirasbırakanın malvarlığı19, tereke ile örtüşür. Zira mirasbırakanın 

hayattayken sahip olduğu malvarlığı, öldüğünde terekeye dönüşür. Bununla birlikte, 

malvarlığı ile tereke kavramlarını doğrudan doğruya eş anlamlı olarak kullanmak da 

mümkün değildir20. Çünkü mirasbırakanın malvarlığında yer aldığı halde terekesinde 

bulunmayan hukuki ilişkileri olabileceği gibi; mirasbırakanın malvarlığında mevcut 

olmayıp, terekede yer alan hukuki ilişkileri de söz konusu olabilir21. 

Mirasbırakanın malvarlığında bulunduğu halde terekesinde yer almayan hukuki 

ilişkiler; onun şahsına bağlı olup, ölümü ile sona eren hukuki ilişkilerdir22. Bu 

kapsamda; velayet, vesayet, kayyımlık, vasiyeti yerine getirme görevi, nişanlılık, 

evlilik, kişilik hakları23, dernek üyeliği, vakıf organ kişiliği ve kişi ortaklığı payı ilk 

                                                
17  Peter Tuor, Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Band III, Das 

Erbrecht, Die Erben (Art. 457-536 ZGB.) 2. Auflage, Bern 1952, Nr. 4; Halil Akkanat, 
Ölümün Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi, 1. bs., İstanbul 2004, s. 77; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, 
s. 31; Dural/Öz, s. 8; İnan/Ertaş/Albaş, s. 67. Tereke, “terike” aslından gelmekte olup, “terk 
edilen” anlamına gelmektedir. Bkz. Antalya, Miras, s. 33 dn. 46; Serozan/Engin, s. 125; 
Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, C. 5, İstanbul 1985, s. 
209; Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, C. 1, 9. bs., İstanbul 2014, s. 431. 
“Tereke, müteveffanın terk etmiş olduğu bütün mallar” demektir. Bkz. Ebül’ulâ Mardin, 
Hukuku Medeniye Dersleri, 1. bs., C. 5, İstanbul 1932, s. 5. “Tereke ifadesinde, ölenin terk 
ettiği hak ve borçlar; miras sözcüğünde ise, bunların mirasçıya intikali vurgulanmaktadır.” 
Bkz. Hatemi, Miras, s. 12. 

18  Arnold Escher, Medeni Kanun Şerhi Miras Hukuku, (çev. Sabri Şakir Ansay), 3. Kısım, Miras 
Hukuku, m. 457-640, Ankara 1949, Nr. 5, s. 5; Dural/Öz, s. 8.  

19  Malvarlığının karşılığı olarak, “mamelek” kavramı da eski tarihli eserlerde göze çarpmaktadır. 
Bkz. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukukunun Umumi Esasları, 4. bs., İstanbul 
1951, s. 242-243. Ayiter; mamelek kavramını tam olarak karşılamasa da, malvarlığı 
sözcüğünün mamelek terimi yerine kullanılabileceğini ifade eder. Bkz. Nuşin Ayiter, Mamelek 
Kavramı Üzerinde İnceleme, Ankara 1968, s. 3 dn. 1. 

20  Serozan/Engin, s. 125-126; Öztan, Miras, s. 17; Akkanat, s. 77. 
21  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 31; Dural/Öz, s. 8; Antalya, Miras, s. 34; Öztan, Miras, s. 17-

18; Serozan/Engin, s. 126 vd.; Akkanat, s. 77. 
22  Dural/Öz, s. 8; Akkanat, s. 77. 
23  Mirasbırakanın şeref ve haysiyeti bu çerçevede mirasçılara geçmez. Bununla birlikte bu 

değerlerin haksız fiil hükümleri aracılığıyla korunması mümkündür. Bkz. Antalya, Miras, s. 
33. Yine mirasbırakanın cesedi ve organları da mirasçılara geçmeyen “post mortal kişilik 
öğeleridir”. Bkz. Serozan/Engin, s. 128. 
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etapta sıralanabilir24. İntifa ve oturma hakkı gibi kişiye bağlı irtifak hakları da 

mirasbırakanın ölümü ile sona erer, mirasçılara geçmez25. Mirasbırakana ait manevi 

tazminat talebi, mirasbırakan tarafından sağken ileri sürülmüş26 olmadıkça 

mirasçılara geçmez27 (TMK. m. 25/f.4). İşçinin ölümü ile hizmet sözleşmesinin sona 

ermesi (TBK.28 m. 440/f.1), işverenin kişiliği dikkate alınarak kurulan hizmet 

sözleşmesinde işverenin ölmesi ile sözleşmenin sona ermesi (TBK. m. 441/f.2), 

yüklenicinin kişiliği dikkate alınarak kurulan eser sözleşmesinde yüklenicinin ölümü 

ile sözleşmenin sona ermesi (TBK. m. 486), ölüm sonrası etkili vekâlet (mandatum 

post mortem) halleri saklı kalmak üzere vekalet sözleşmesinde taraflardan birinin 

ölümü (TBK. m. 513) gibi mirasbırakanın kişisel niteliklerinin ağır bastığı hallerde, 

ölümle birlikte sona eren borç ilişkileri de terekede yer almazlar29. Nafaka borçlusu 

ya da alacaklısının ölümü ile nafaka borcu ya da alacağı da, mirasbırakanın ölümüne 

kadar muaccel olmuş olan kısım hariç olmak üzere, mirasçılara geçmez30 (TMK. m. 

176/f.3). 

                                                
24  Serozan/Engin, s. 128; Rona Serozan, “Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, Mirasçının 

Aslından Kazandığı Haklar ve Miras Bırakanın Ölüm Sonrasına Uzanan Hakları”, Prof. Dr. 
Nihal Uluocak’a Armağan, İstanbul 1999, s. 311. 

25  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 32; Dural/Öz, s. 8-9; Serozan/Engin, s. 130; Serozan, 
Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, s. 312; Ayan, Miras, s. 9; Antalya, Miras, s. 35; 
Öztan, Miras, s. 17; Hatemi, Miras, s. 12; İmre/Erman, s. 10; Escher, Nr. 5, s. 7. İntifa 
hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre 
kararlaştırılmamışsa kişiliğin ortadan kalkmasıyla sona erer (TMK. m. 797/f.1). Oturma hakkı, 
başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez (TMK. m. 823/f.2).  

26  Madde gerekçesine göre, ileri sürmenin mutlaka dava yoluyla gerçekleşmesinin şart 
olmadığını, saldırıya uğrayan kişinin bunu ortaya koyan ve kanıtlanabilen bir iradesinin yeterli 
olduğunu söylemek mümkündür. Bkz. Gerekçe, m. 25. Bununla birlikte HATEMİ’nin “ileri 
sürme” ifadesinden kastın, somut bir şekilde ortaya koyulmaması nedeniyle bir belirsizliğin 
olduğuna ilişkin eleştirisi için, bkz. Hatemi, Miras, s. 11.  

27  Dural/Öz, s. 9; Antalya, Miras, s. 35; Öztan, Miras, s. 17. Manevi tazminat talep etme hakkı, 
zarar görenin (mirasbırakanın) hakkı talep etmesiyle, kişiye sıkı sıkıya bağlı haktan alacak 
hakkına dönüşür. Alacak hakkına dönüştüğü an olan ileri sürülme anından itibaren takasa konu 
olabilir ve hak sahibinin (mirasbırakanın) ölümü halinde de mirasçıya intikal eder. Bkz. O. 
Gökhan Antalya, Manevi Zararın Belirlenmesi ve Manevi Tazminatın Hesaplanması, 1. bs., 
İstanbul 2017, s. 41.    

28  11.1.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (RG. 4.2.2011/27836). 
29  Dural/Öz, s. 10; Antalya, Miras, s. 36; Serozan/Engin, s. 130. 
30  Akkanat, s. 92; Serozan/Engin, s. 129; Ayan, Miras, s. 9. 
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Malvarlığında bulunmayan fakat terekede yer alan hukuki ilişkilere en tipik 

örnek, çalışma konumuz açısından kayda değer bir öneme sahip; edinilmiş mallara 

katılma rejiminin mirasbırakanın ölümü ile sona ermesi neticesinde ortaya çıkan ve 

mirasçılar tarafından sağ kalan eşe karşı yöneltilebilen artık değere katılma alacağıdır 

(TMK. m. 236). Yine, mirasbırakanın denkleştirmeye tâbi sağlararası karşılıksız 

kazandırmaları da mirasbırakan sağken malvarlığından çıkmasına rağmen, terekede 

yer alır31 (TMK. m. 669). 

Ölüm sebebiyle doğrudan doğruya mirasçıların şahsında doğan haklar, 

terekeye ilişkin olmadıklarından terekede yer almazlar. Söz gelimi, ölenin 

desteğinden yoksun kalanların talep edebileceği destekten yoksun kalma tazminatı 

(TBK. m. 53/b.3) ile ölenin yakınlarına tanınmış olan manevi tazminat hakkı (TBK. 

m. 56/f.2) böyledir. Anılan haklardan mirasçı sıfatına sahip olmayan kişiler 

yararlanabileceği gibi, aynı zamanda mirasçı olan kişilerin de bu haklardan 

yararlanması mümkündür. Fakat bu halde söz konusu haklar, ileri sürenin mirasçılık 

sıfatından bağımsızdır32. 

2. Mirasbırakan Kavramı 

Miras hukukunun varlık sebebi olan “mirasbırakan”, ölümü33 ile kendisine ait 

özel hukuk ilişkilerinin, hukuki akıbetinin düzenlendiği kişidir34. Bir başka anlatımla 

mirasbırakan, ölümü ile birlikte intikale elverişli hukuki ilişkileri (tereke), 

mirasçılarına geçen kişidir35. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerinde 

“mirasbırakan” sözcüğünün, kanun koyucu tarafından kullanıldığını belirtmekte 

yarar vardır. Bununla birlikte, dilimizde aynı anlamı karşılamak üzere, “muris” 

                                                
31  Dural/Öz, s. 10; Akkanat, s. 78. 
32  Antalya, Miras, s. 38; Dural/Öz, s. 11-12; Kılıçoğlu, Miras, s. 6; Serozan/Engin, s. 141. 
33  Burada aslında kastedilen, kişiliği sona erdiren sebeplerdir. Zira kişilik, olağan olarak ölümle 

son bulabileceği gibi; ölüm karinesi ve gaiplik kararı alınması yollarıyla da kişiliğin hukuk 
nezdinde son bulması ve miras hukukunun işletilmesi mümkündür. Bkz. Rona Serozan, 
Medeni Hukuk Genel Bölüm/Kişiler Hukuku, 5. bs., İstanbul 2014, s. 416-418; Serozan/Engin, 
s. 116-117. 

34  Dural/Öz, s. 5; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 30; Antalya, Miras, s. 38. 
35  Kılıçoğlu, Miras, s. 22; Nuşin Ayiter, Miras Hukuku, Ankara 1964, s. 6; İnan/Ertaş/Albaş, s. 

67; Serozan/Engin, s. 118; Öztan, Miras, s. 16. 



10 
 

sözcüğü ve hatta ölüme bağlı tasarrufta bulunan mirasbırakanı işaret etmek amacıyla 

“vasiyetçi” ifadesi, gerek Türk öğretisinde gerekse eski Medeni Kanunumuz olan 

Türk Kanunu Medenisi (eMK.)36 hükümlerinde kullanılmıştır37. 

Ölüm olayı tüzel kişiler için söz konusu olmadığından, mirasbırakan sıfatına 

yalnızca gerçek kişiler sahip olabilir. Tüzel kişilerin mirasbırakan sıfatını haiz 

olmaları mümkün olmayıp38, bu takdirde ancak tasfiyeden söz edilebilir.   

Mirasbırakan sıfatı açısından; yaş, cinsiyet ya da malvarlığı durumunun bir 

önemi yoktur39. Hiç malvarlığı olmayan bir gerçek kişi de pekâlâ mirasbırakan 

olabilir, zira en azından ardında borç bırakmıştır. O halde, sağ ve tam doğmuş her 

gerçek kişi mirasbırakan sıfatını haiz olabilir40. 

3. Mirasçı ve Külli Halefiyet Kavramları 

Mirasbırakanın terekesi üzerinde, külli halef sıfatıyla hak sahibi olan kişiye, 

“mirasçı” denir41. Mirasbırakandan farklı olarak, mirasçının gerçek kişi veya tüzel 

kişi olması mümkündür42. Yine, mirasçı olabilmek için mutlaka Türk vatandaşlığına 

sahip bulunmak gerekmez. Yabancı uyruklu bir kişi de, Türk vatandaşı 

mirasbırakanın mirasçısı olabilir43. Mirasbırakanın ölümü anında sağ olmak 

                                                
36  17.2.1926 tarih ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi (Resmi Ceride ile Neşir ve İlanı, 

4.4.1926/339). 
37  İnan/Ertaş/Albaş, s. 67; Antalya, Miras, s. 38; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 30; Ayan, 

Miras, s. 11; Zahit İmre, Türk Miras Hukuku, 2. bs., İstanbul 1968, s. 13; İmre/Erman, s. 9. 
38  Akkanat, s. 37; Antalya, Miras, s. 39; Öztan, Miras, s. 16; Dural/Öz, s. 5; Serozan/Engin, s. 

118-119; İmre, s. 13; İmre/Erman, s. 9; Kılıçoğlu, Miras, s. 22; Ayan, Miras, s. 11. 
39  Akkanat, s. 27; Antalya, Miras, s. 39; İmre, s. 13; Ayan, Miras, s. 11. 
40  Kılıçoğlu, Miras, s. 22. Sağ ve tam doğmuş olma, hak ehliyetine işaret eder ki, zaten miras 

bırakabilmek için, hak ehliyeti biricik koşuldur. Bkz. Serozan/Engin, s. 119. Unutulmamalıdır 
ki, TMK. m. 28 uyarınca; “Kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve 
ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan 
başlayarak elde eder.” 

41  Dural/Öz, s. 5; İmre/Erman, s. 12; İnan/Ertaş/Albaş, s. 68. 
42  Dural/Öz, s. 6; İmre/Erman, s. 12; Öztan, Miras, s. 16; Antalya, Miras, s. 39; 

Serozan/Engin, s. 122; Akkanat, s. 38; Ayan, Miras, s. 12. 
43  Öztan, Miras, s. 17; Antalya, Miras, s. 40-43. Yabancı uyruklu kişilerin (sağ kalan eşin) 

mirasçılığına ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için, bkz. II. Bölüm, I, E, 2. 
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kaydıyla, hak ehliyeti olan herkes mirasçı olabilir44. Şu kadar ki, mirasta hak sahibi 

olabilmek için; mirasın reddi, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat ya da mirastan 

yoksunluk biçiminde, mirasçılık sıfatını ortadan kaldıran hallerden birisi mevcut 

olmamalıdır45. 

Mirasçılığın çeşitli ayrımlarından en temeli, yasal (kanuni) / atanmış (iradi) 

mirasçılık ayrımıdır. Şayet mirasçı, yasa gereği mirasçılık sıfatını kazanıyorsa yasal 

mirasçılıktan; mirasbırakanın iradesine dayalı olarak, diğer ifadeyle mirasbırakan 

tarafından mirasçı atanması nedeniyle mirasçı oluyorsa, atanmış mirasçılıktan söz 

edilir46. 

Yasal mirasçılık / atanmış mirasçılık ayrımından başka; saklı paylı mirasçı / 

saklı paylı olmayan mirasçı; tek mirasçı / birlikte mirasçı şeklinde sınıflandırmalar da 

mevcuttur47. Örnek vermek gerekirse, sağ kalan eş sıfatıyla mirasçı olan bir kimse, 

TMK. m. 499 uyarınca yasal mirasçıdır. Yasal mirasçılığı, mirasbırakan ile 

aralarında bulunan evlilik ilişkisine dayanır48. Aynı zamanda, TMK. m. 505 ve m. 

506 uyarınca sağ kalan eş, saklı paylı mirasçıdır. Zira mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü, kendisine intikal edecek yasal miras payının belirli bir oranı ölçüsünde 

sınırlanmıştır. Sağ kalan eşin, mirasta tek başına hak sahibi olması halinde tek 

mirasçılığından; kendisinden başka mirasçıların bulunması durumunda ise birlikte 

mirasçılığından söz edilir. 

                                                
44  İnan/Ertaş/Albaş, s. 68; Akkanat, s. 38-39; Ayan, Miras, s. 12. 
45  Serozan/Engin, s. 119. 
46  Dural/Öz, s. 5; Antalya, Miras, s. 39; Serozan/Engin, s. 124; İnan/Ertaş/Albaş, s. 68-69. Bu 

bağlamda belirtmekte yarar vardır ki; Türk-İsviçre Miras Hukuku sisteminde yasal mirasçılığın 
mı, atanmış mirasçılığın mı ağır bastığı konusunda öğretide bir fikir birliği yoktur. Yasal 
mirasçılığın asıl olduğu yönündeki görüşler için, bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 70-71 ve dn. 79’da 
anılan yazarlar; İmre/Erman, s. 13; Antalya, Miras, s. 39. Türk Medeni Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte, atanmış mirasçılığın asıl olduğu yönündeki görüş için, bkz. 
Dural/Öz, s. 7. Yasal mirasçılığın mı ya da atanmış mirasçılığın mı asıl olduğu tartışması bir 
kenara bırakılırsa, açık olan bir gerçek vardır ki, o da atanmış mirasçılığın dünden bugüne, 
giderek önemini artırdığıdır. Bkz. Serozan/Engin, s. 159. 

47  İnan/Ertaş/Albaş, s. 69-70.  
48  Antalya, Miras, s. 68; İnan/Ertaş/Albaş, s. 113; Kılıçoğlu, Miras, s. 67; Öztan, Miras, s. 70; 

Köprülü, s. 39. 



12 
 

Mirasçı, mirasbırakanın terekesi üzerinde, külli halef sıfatıyla hak sahibi olur49. 

“Külli halefiyet” kavramını anlayabilmek için, öncelikle üst kavram olan halefiyeti 

ve külli halefiyet ilkesinin karşısında yer alan cüz’i halefiyet ile istisnai hallere 

hasredilen özel halefiyet kavramlarını açıklamak yararlı olacaktır. 

Halefiyet; bir kimsenin intikale elverişli hukuki ilişkilerinin tamamen ya da 

kısmen, belirli bir hukuki işlem ya da olay neticesinde bir başkasına geçmesi ve o 

kişinin, selefinin yerini alması şeklinde ifade edilebilir50.  

Külli halefiyet ise, bir malvarlığının, bütün olarak, aktif ve pasifleri ile birlikte, 

tek bir hukuki işlem ya da olayla bir kimseden başka bir kimseye geçmesidir51. Külli 

intikalin miras hukukundaki görünümünde, tek bir olay olan; mirasbırakanın 

ölümünün gerçekleşmesi ile birlikte, mirasbırakanın intikale elverişli hukuki 

ilişkilerinin tümünün, aktif ve pasifleriyle beraber, bu hukuki ilişkilerin ya da 

hakların devri için kanunun aradığı işlemlerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaksızın, 

külli halefleri olan mirasçılarına geçmesi anlaşılır52. Bu itibarla, mirasbırakanın 

ölümü ile birlikte mirasçılar; mirasbırakanın malvarlığına dâhil olan ve terekede yer 

alan taşınmazlar için tapuda tescil, taşınırlar için zilyetliğin devri, alacaklar için 

alacağın devri ve borçlar için ise borcun üstlenilmesi gerekmeksizin, kendiliğinden 

(ipso iure) hak sahibi olurlar53.  

                                                
49  Dural/Öz, s. 5; İmre/Erman, s. 12; İnan/Ertaş/Albaş, s. 68.  
50  İnan/Ertaş/Albaş, s. 71; Ahmet M. Kılıçoğlu, Türk Borçlar Hukukunda Kanuni Halefiyet, 

Ankara 1979, s. 3. Borçlar hukuku bağlamındaki halefiyetin (TBK. m. 127), miras 
hukukundaki cüz’i halefin durumuna benzediği ifade edilir. Bkz. Kılıçoğlu, Halefiyet, s. 22. 

51  Dural/Öz, s. 12; İnan/Ertaş/Albaş, s. 71-72; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 41; Antalya, 
Miras, s. 53.  

52  Antalya, Miras, s. 53-54. Miras hukuku dışında, külli halefiyetin gerçekleştiği bazı haller şu 
şekilde sıralanabilir: (1) TMK. m. 105 uyarınca; vakfa özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, 
tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer, (2) TMK. m. 54 uyarınca; derneklerin infisahında, 
malvarlığı, kanunda veya kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça ya da yetkili 
organı başka türlü karar vermedikçe, en yakın amacı güden kamu kurum veya kuruluşuna 
geçer, (3) TTK. m. 153 uyarınca; ticaret şirketlerinin birleşmesinde, tescil ile birlikte, 
devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer. Bkz. 
Serozan/Engin, s. 84-85; Antalya, Miras, s. 54 dn. 135.  

53  Öztan, Miras, s. 22; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 42; Kılıçoğlu, Miras, s. 24; 
Serozan/Engin, s. 83; İmre/Erman, s. 11; Dural/Öz, s. 13; İnan/Ertaş/Albaş, s. 73; Ayan, 
Miras, s. 18; Tuor, Nr. 15, s. 6; Escher, Nr. 4, s. 4-5. Her ne kadar mirasçılık sıfatı ölümle 
birlikte kendiliğinden kazanılsa da, mirasçılar, mirasçılık durumlarının belirlenmesi amacıyla 
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Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesi, mirasbırakanın külli haleflerinin, 

onun mirasçıları olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre; “mirasçılar, 

mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanırlar. 

Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, mirasbırakanın 

aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar 

üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın 

borçlarından kişisel olarak sorumlu olurlar. Atanmış mirasçılar da mirası, 

mirasbırakanın ölümü ile kazanırlar. Yasal mirasçılar, atanmış mirasçılara düşen 

mirası onlara zilyetlik hükümleri uyarınca teslim etmekle yükümlüdürler.” O halde, 

ister mirasbırakanın yasal mirasçısı, isterse de atanmış mirasçısı olsun, 

mirasbırakanın mirasçıları, onun külli halefleridir54. 

Külli halefiyetin karşısında cüz’i halefiyet kavramı yer alır. Cüz’i halefiyet, bir 

kimsenin intikale elverişli hukuki ilişkileri arasında bulunan belirli bir mal ya da 

hakkın, onun intikali için yasanın aradığı özel şartlara uyularak, diğer bir kimseye 

devredilmesini ifade eder55. Miras hukukunda cüz’i halefiyetin en tipik görünümü, 

vasiyet alacaklılarının terekeye dâhil olan belirli malvarlığı değerleri üzerindeki 

kişisel talep haklarıdır56 (TMK. m. 600/f.1). Bundan başka, 743 sayılı eMK.’nın bazı 

maddelerinde değişiklik yapan 3678 sayılı Kanun’un57 yürürlüğe girdiği 23.11.1990 

tarihinden önceki dönemde gerçekleşen miras intikalleri için geçerli olmak üzere; sağ 

                                                                                                                                     
sulh hukuk mahkemesine ya da noterlere başvurarak, miras paylarını içeren bir “mirasçılık 
belgesi” alırlar. Bkz. Nuri Erişgin, Mirasçılık Belgesi, 1. bs., Ankara 2013, s. 78-79; Osman 
Oy/Gerçek Onur Oy, Karı Kocanın Edinilmiş Mallara Katılma ve Miras Hukuku Hakları, 1. 
bs., İstanbul 2016, s. 149-150. Yasal mirasçıların ve dolayısıyla sağ kalan eşin mirasçılık 
belgesi alabilmesi için mevzuatta belirli bir başvuru süresi öngörülmemiştir. Bu sebeple 
mirasbırakanın ölümünden itibaren herhangi bir anda mirasçılık belgesi başvurusunda 
bulunmak mümkündür. Bkz. Erişgin, s. 87. Sağ kalan eşin mirasçılık belgesine ilişkin olarak, 
daha geniş bilgi için, bkz. II. Bölüm, I, E.  

54  Dural/Öz, s. 13; Serozan/Engin, s. 85; Öztan, Miras, s.23; Antalya, Miras, s. 54. 
55  İnan/Ertaş/Albaş, s. 72.  
56  Dural/Öz, s. 15; Öztan, Miras, s. 25; İnan/Ertaş/Albaş, s. 72; İmre/Erman, s. 13; 

Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 47; M. Kemal Oğuzman, Miras Hukuku, 6. bs., İstanbul 1995, 
s. 7. Bu konuda ayrıca, bkz. Kemal Tahir Gürsoy, Mal Vasiyeti, Ankara 1955, s. 15 vd. 

57  14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 
üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun (RG. 23.11.1990/20704). 
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kalan eşe (eMK. m. 444) ve mirasbırakanın büyük ana ve büyük babalarının ana-

babaları ile onların birinci derecedeki altsoylarına (eMK. m. 442) tereke üzerinde 

tanınan kanuni intifa hakkının da cüz’i halefiyetin bir örneği olduğu öğretide ifade 

edilmiştir58. 

Külli halefiyet ile cüz’i halefiyeti, somuta indirgeyerek ve temel noktalarda 

karşılaştırmak suretiyle açıklamak, yararlı olacaktır. Yukarıda ifade edildiği üzere, 

mirasçı sıfatını haiz olan herkes, mirasbırakanın külli halefidir. Örneğin; sağ kalan eş 

sıfatıyla mirasçı olan bir kimse, ister tek başına isterse de zümre mirasçıları ile 

birlikte mirasçı olsun, mirasbırakanın külli halefidir59. Bunun neticesinde ise, külli 

halef olan sağ kalan eş, mirasbırakanın ölümü ile birlikte tereke üzerinde tam hak 

elde ederken, tereke borçlarından da kendi malvarlığıyla sınırsız sorumlu olur60 

(TMK. m. 599/f.2). 

                                                
58  Tuor, Nr. 19, s. 7; Escher, Nr. 4, s. 5; Göktürk, s. 545; İnan/Ertaş/Albaş, s. 72 dn. 84; 

Gönensay/Birsen, s. 4. Kanuni intifa hakkı sahiplerinin durumunu, cüz’i halefiyet yerine, 
zayıflatılmış bir külli halefiyet olarak değerlendiren diğer bir görüş ise; bu düşüncesini, 
mirasbırakanın ölümü ile doğrudan doğruya doğan kanuni intifa hakkının, mirasçılarla 
yapılacak tasfiye sonucunda belirli tereke değerlerine hasredilmeden önce, bütün terekeyi 
kapsadığına dayandırmaktadır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 49-50. OĞUZMAN ise, 
kanuni intifa hakkı sahiplerinin külli halef olmadıklarını belirtmekle yetinmiştir. Bkz. 
Oğuzman, s. 7. 

59  Birden fazla mirasçının varlığı halinde tereke, külli halefiyet ilkesi uyarınca, mirasçıların 
oluşturduğu miras ortaklığına geçer ve her bir mirasçı tereke üzerinde elbirliği ile hak sahibi 
olur (TMK. m. 640). Bkz. Dural/Öz, s. 14; Öztan, Miras, s. 23. 

60  Dural/Öz, s. 16; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 52. Kural, mirasçıların tereke borçlarından 
şahsen ve sınırsız olarak sorumluluğu olsa da, bu kuralın istisnaları şunlardır: (1) TMK. m. 628 
uyarınca; resmî deftere göre kabul edilen miras, mirasçıya sadece deftere yazılmış borçlarla 
geçer. (2) TMK. m. 629/f.2 uyarınca; alacaklının kusuru olmadan deftere yazdıramadığı veya 
bildirdiği hâlde deftere yazılmamış alacakları için mirasçı, zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu 
kalır. (3) TMK. m. 631/f.1 uyarınca; devlet, deftere yazılan borçlardan sadece miras yoluyla 
edindiği değerler ölçüsünde sorumludur. (4) TMK. m. 632/f.3 uyarınca; resmî tasfiye hâlinde 
mirasçılar, terekenin borçlarından sorumlu olmazlar. (5) TMK. m. 105/f.3 uyarınca; ölüme 
bağlı tasarrufla kurulan vakfın, mirasbırakanın borçlarından sorumluluğu, özgülenen mal ve 
haklarla sınırlıdır. (6) TMK. m. 630 uyarınca; mirasbırakanın kefaletten doğan borçları 
defterde ayrı bir yere yazılır ve mirasçılar, mirası kayıtsız ve şartsız kabul etmiş olsalar bile, bu 
borçlardan terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi hâlinde kefalet sebebiyle alacaklı olanlara 
ne düşecek idiyse ancak o miktarla sorumlu olurlar. Bkz. Cem Baygın, Türk Miras Hukukunda 
Alacaklıların Korunması, 1. bs., Ankara 2005, s. 60-65; Antalya, Miras, s. 58; 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 78. Ayrıca, bkz. Hayrunnisa Özdemir, “Mirasçıların Murisin 
Borçlarından Dolayı Sorumluluğu”, EÜHFD, C. XVI, S. 1-2, Haziran 2012, s. 193 vd.  
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Cüz’i halef olan vasiyet alacaklılarının61 ise, terekenin bütününe yönelik olarak 

değil, yalnızca kendilerine bırakılan vasiyet konusu üzerinde, söz gelimi bir 

otomobile ilişkin olarak, münferit bir kişisel talep hakkı bulunurken; tereke 

borçlarından sorumlulukları söz konusu değildir62. 

Halefiyet bağlamında, külli halefiyet ile cüz’i halefiyetten ayrışan, özel 

halefiyet kavramına da kısaca değinmeyi yerinde görüyoruz. Özel halefiyet; belirli 

tereke değerlerinin, genel külli halefiyet rejimi dışında, olağan dışı ve ayrıcalıklı 

olarak özel bir intikal rejimine tâbi tutulmasını ifade eder63. Örneğin, kiracının ölümü 

halinde; kiraya konu konutta kiracıyla birlikte oturanların ve işyeri kiralarında 

kiracının ortaklarının devam eden kiracılık hakları (TBK. m. 356) ile askeri madalya 

ve nişanların en büyüklerinden başlamak üzere mirasbırakanın çocuklarına64 intikali 

(TSKPK.65 m. 199/f.2) bu çerçevede özel halefiyet halleri olarak 

değerlendirilmektedir66. 

                                                
61  Vasiyet alacaklıları; mirasbırakanın değil, mirasçıların cüz’i halefidir. Bkz. 

Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 51; Dural/Öz, s. 15; Oğuzman, s. 7; Antalya, Miras, s. 59. 
Buna karşın; vasiyet borçlusu olan mirasçılar aracılığıyla, vasiyet alacaklısının dolaylı olarak 
mirasbırakanın cüz’i halefi olduğu da dile getirilmektedir. Bkz. Tuor, Nr. 18, s. 7; 
Serozan/Engin, s. 86. 

62  Gürsoy, Vasiyet, s. 34; Dural/Öz, s. 16; Antalya, Miras, s. 59; Öztan, Miras, s. 25; 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 51; İnan/Ertaş/Albaş, s. 76.  

63  Serozan/Engin, s. 88; Serozan, Mirasçıya Geçen ve Geçmeyen Haklar, s. 316; Antalya, 
Miras, s. 59. 

64  Anılan m. 199/f.2 hükmü, 22.1.2015 tarih ve 6586 sayılı Kanun’un 57. maddesiyle 
değiştirilmeden önce, askeri madalya ve nişanların, mirasbırakanın “en büyüklerinden 
başlamak üzere erkek çocuklarına yoksa kız çocuklarına” intikal edeceği düzenlenmişti.  

65  27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu (RG. 10.8.1967/12670). 
66  Serozan/Engin, s. 89; Antalya, Miras, s. 59; Akkanat, s. 64. 
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II. SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

A. Tarihsel Süreç İçerisinde Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Hakkına 
 İlişkin Temel Yaklaşımlar 

1. Genel Olarak 

Tarihsel süreç boyunca, sağ kalan eşin miras hakkına ilişkin olarak, esas 

itibariyle iki temel yaklaşım tartışılmış ve bu iki temel görüş ekseninde sağ kalan 

eşin mirasçılığı gelişim göstermiştir. Bu yaklaşımlardan ilki; miras hakkını yalnızca 

kan hısımlarına hasrederek, sağ kalan eşe miras hakkı tanınmasını reddederken, 

ikinci yaklaşım ise; mirasbırakanın farazi arzusu doğrultusunda, sağ kalan eşe miras 

hakkı tanınması gerektiğini ifade eder67. Özünde kanuni intifa hakkı bulunan diğer 

bir yaklaşım ise, sağ kalan eşin mirasçılığı açısından yukarıda anılan birbirine zıt iki 

görüşün uzlaşısı niteliğinde ortaya çıkmıştır.   

2. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Karşı Olan Görüş 

Sağ kalan eşe, miras hakkı tanınmamasından yana olan bu yaklaşımın 

dayandığı gerekçeler şunlardır: 

Miras hakkının temeli kan hısımlığına dayanır68. Sağ kalan eşe miras hakkı 

tanındığı takdirde, mirasbırakanın malvarlığı, mirasbırakanın ailesinden sağ kalan 

eşin ailesine, yani başka bir aileye geçecektir. Bu sonuç ise, mirasbırakanın 

malvarlığının aile içinde kalması düşüncesine ters düşer. Özellikle, mirasbırakanın 

sağ kalan eş ile ortak çocuklarının bulunmaması halinde, mirasbırakanın 

malvarlığının önemli bir kısmı, aile dışına çıkarak, sağ kalan eşin ölümü ile birlikte, 

onun kan hısımlarına geçebilecektir. Hatta sağ kalan eşin tekrar evlenip ölmesi 
                                                
67  Erman, s. 7. 
68  “Das Gut rinnt wie das Blut.” Bkz. Peter Breitschmid/Paul Eitel/Roland 

Fankhauser/Thomas Geiser/Alexandra Rumo-Jungo, Erbrecht, 2. Auflage, Zürich-Basel-
Genf 2012, s. 21. Aynı yönde, “mirasçılık, kan hısımlarının imtiyazıdır.” Bkz. Tuor, Art. 462, 
Nr. 1, s. 52. Aynı doğrultuda, “kanda en yakın, malda en yakın.” Bkz. Escher, Nr. 5, s. 11.  
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durumunda, mirasbırakanın malvarlığı, hiç arzu etmeyeceği bir sonuç olarak, dul 

kalan eşinin, kendisinden sonraki kocasına/karısına intikal edebilecektir69. 

3. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığını Benimseyen Görüş 

Evlenme ile birlikte bir hayat ortaklığına adım atan eşlerin birbirlerine mirasçı 

olmaları, sağ kalan eşe gereken değerin verildiği, yüksek bir ahlâki düşünceye 

dayanır70. Kaldı ki, mirasbırakana en yakın olan kişi genellikle eşidir. Hastalıkta ve 

sağlıkta, neşede ve kederde bir kader birliği meydana getirmişlerdir. Dolayısıyla 

ölümünden sonra, sağ kalan eşine mirastan pay verilmemesi, genellikle 

mirasbırakanın arzusuyla da örtüşmeyecektir. Yine sağ kalan eşin, kendisine tanınan 

miras hakkı ile mirasbırakanın ölümünün ardından şerefli bir şekilde hayatına devam 

edebilmesi ve evlilik birliğinin sağlamış olduğu ekonomik standardı sürdürebilmesi, 

hem hakkaniyete hem de mirasbırakanın arzusuna daha uygun olacaktır71.  

4. Uzlaştırıcı Görüş 

Sağ kalan eşin mirasçılığını savunan görüş ile sağ kalan eşin mirasçılığına karşı 

olan görüşün uzlaşısı niteliğinde, bir hukuki kurum olarak, sağ kalan eşe mülkiyet 

yerine kanuni intifa hakkı tanınması uygun görülmüştür. 14.11.1990 tarih ve 3678 

sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesine kadar, Türk miras hukukunda da bu uzlaştırıcı 

görüşün bir ürünü olan, sağ kalan eş lehine kanuni intifa hakkı (eMK. m. 444), 

ülkemizde uygulama alanı bulmuştur. Kendisine tanınan kanuni intifa hakkı ile, hem 

sağ kalan eş mirasbırakanın ölümünün ardından hayatı boyunca tereke değerlerini 

kullanma ve yararlanma imkânını elde etmiş, hem de sağ kalan eşin ölümünün 

ardından mirasbırakanın terekesini oluşturan malvarlığı değerlerinin, onun 

(mirasbırakanın) kan hısımlarına dönmesi sağlanmıştır72.      

                                                
69  Erman, s. 7; İmre/Erman, s. 41; Oğuzman, s. 68; Ayan, Miras, s. 56; Bülent Köprülü, 

Miras Hukuku Dersleri I, İstanbul 1975-1976, s. 78-79. 
70  Erman, s. 8-9. 
71  İnan/Ertaş/Albaş, s. 113-114; Escher, Art. 462, Nr. 2, s. 35; İmre/Erman, s. 41; Köprülü, s. 

77-78; Oğuzman, s. 68; Ayan, Miras, s. 56. 
72  Erman, s. 9. 
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B. Roma – Cermen Hukukunda Sağ Kalan Eşin Yasal Miras 
 Hakkının Gelişimi 

Sağ kalan eşin ve cinsiyet farklılığı temelinde özellikle sağ kalan karının73 

miras hakkı, tarihsel süreç içerisinde çarpıcı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin 

izlerini, Roma - Cermen hukukunda belirgin bir biçimde saptamak mümkündür. Zira 

başlangıç noktası olarak değerlendirilebilecek, paganizmin74 hüküm sürdüğü Roma 

hukukunun ilk devirlerinde, sağ kalan eşe miras hakkı tanınmadığı bilinmektedir75.  

Roma hukukunun “Ius Civile” dönemi76 içerisinde (M.Ö. 754 – M.Ö. 150)77 

oluşturulan XII Levha Kanunu’na78 (M.Ö. 450 – M.Ö. 449)79 göre ise, yasal 

mirasçılık (ab intestato), agnatio80 halefiyetine dayanırdı81. Bu sistemde mirasçılar 

                                                
73  Son zamanlarda “karı” sözcüğünün, “kadın eş” anlamında kullanılmasına tepki gösterildiği 

için, belki de “sağ kalan kadın eş” dememiz gerekirdi. Benzer yöndeki ifadesi için, bkz. 
Hatemi, Miras, s. 35. 

74  Paganizm, Latince “paganus” sözcüğünden gelmektedir. Bu sözcüğün anlamı, köye ait, köylü 
demektir. Ancak zamanla, Roma İmparatorluğunun Hristiyanlığı kabulüyle Hristiyanlık 
şehirlerde süratle yayılmış ve “eski din” köylerde yaşamaya devam etmiştir. İşte eski dini 
devam ettiren köylüler bu sözcükle tanımlanmış ve paganus “eski dini sürdüren” anlamında 
kullanılmıştır. Bkz. Erhan Altunay, Paganizm-1 Kadim Bilgeliğe Giriş, 7. bs., 2015, s. 9. 
Pagan terimi, bilimsel araştırmalar doğrultusunda, dünya çapında tüm “putperest” toplumlar 
için kullanılmıştır. Kavramsal adı ile çok tanrıcılıktır (politeizm). İçerisinde doğaya tapınma ve 
ruhçuluk ögelerini de taşımaktadır. Tarihte pagan terimi, medeni olmayan, vahşi anlamında 
aşağılayıcı bir tabir olarak Roma askerleri tarafından siviller ya da savaşçı olmayanlar için de 
kullanılmıştır. Daha sonra Hristiyanlar, Hristiyan olmayan kişilere pagan demiştir. Bkz. Betül 
Kaya, Rusya’da Paganizm, (Danışman: Prof. Dr. Ayşe Pamir Dietrich), Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012, s. 11.  

75  Erman, s. 3; İnan/Ertaş/Albaş, s. 114. 
76  “Ius Civile (Quirites)” dönemi olarak adlandırılan eski hukuk devrinde esas itibariyle örf ve 

âdet - teamül hukuku hâkimdi. Bkz. Bülent Tahiroğlu/Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku 
Dersleri, 11. bs., İstanbul 2016, s. 42.   

77  Roma hukuku dönemleri için, bkz. Ziya Umur, Roma Hukuku Ders Notları, Tıpkı 3. bs., 
İstanbul 2010, s. 74.  

78  XII Levha Kanunu, Roma’nın ilk ve büyük kodifikasyonu niteliğinde olup, o zamanki örf ve 
âdet - teamül hukukunun önemli bir bölümünü yazılı olarak tespit etmiştir. Bkz. Umur, Roma, 
s. 76-77; Buse Aksaray, Roma Hukukunda Kadının Hak ve Fiil Ehliyeti, 1. bs., İstanbul 2012, 
s. 64.    

79  M.Ö. 450 yılında on levha tamamlanmış, ertesi yıl ise geriye kalan son iki levha hazırlanarak, 
forum meydanında ilân edilmiştir. Bkz. Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 46. 

80  Ius civile’ye dayanan aile, tabii bir olay olan kan hısımlığına değil, “ev birliği” hukuki esasına 
dayanır. Agnatio denilen medeni akrabalık da buna dayanır. Buna göre, aynı eve mensup olan 
tüm Roma vatandaşları Agnattır. Bkz. Paul Koschaker/Kudret Ayiter, Modern Özel Hukuka 
Giriş Olarak Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Ankara 1977, s. 85-86; Aksaray, s. 35-36. 
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(agnatlar), üç sınıfa ayrılmıştır. Önceki sınıfta mevcut bir mirasçının varlığı, sonraki 

sınıftakilerin mirasçılığını engellerdi. Fakat hemen belirtmek gerekir ki, 

mirasbırakanın iradesi doğrultusunda mirasçı atanmışsa, yasal mirasçılık (ab 

intestato) söz konusu olmazdı82. Agnatik hısımlığa dayanan bu yasal mirasçılık 

sisteminde, birinci sınıfı sui heredes83 mirasçılar; yani aile evlatları, evlat edinilenler, 

babaları daha önce hâkimiyetten çıkarılmış olan torunlar ve manus84 altında bulunan 

kadınlar oluştururdu85. Tereke, sayılan sui heredes mirasçılar arasında eşit olarak 

bölünür ve cinsiyet ayrımı yapılmazdı86. Buna göre mirasbırakanın ölümünde; 

manusu altında bulunan karısı ve iki erkek çocuğu bulunuyorsa; sağ kalan eş için 1/3 

ve iki erkek çocuktan her biri için 1/3 olmak üzere, eşit bir yasal miras payı 

kendilerine tanınmıştı87. Burada, mirasbırakanın manuslu sağ kalan karısı, 

                                                                                                                                     
81  Koschaker/Ayiter, s. 377; Thomas Rüfner, Intestate Succession in Roman Law, Kenneth G C 

Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate 
Succession, 1. ed., New York 2015, s. 7; Ziya Umur, “Roma Miras Hukuku’nun Ana Hatları”, 
İÜHFM, C. XXXI, S. 1-4, İstanbul 1966, s. 182; Umur, Roma, s. 523-524; 
Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 50; Erman, s. 4. 

82  A. Nadi Günal, “Roma Miras Hukuku’na Genel Bir Bakış ve Vasiyet Yolu ile Miras”, 
AÜHFD, C. 44, S. 1-4, s. 427; Umur, Roma Miras, s. 162. 

83  Sui heredes mirasçılar, mirasbırakanın hâkimiyeti altında iken, onun ölümü ile sui iuris olan 
kişilerdir. Hak sahibi olup borç altına girebilen, diğer ifadeyle bir aile babasının hâkimiyeti 
altında bulunmayan kişilere sui iuris denilmekteydi. Bkz. Günal, s. 428 dn. 17; Umur, Roma, 
s. 524. 

84  Manus, kocanın, karısını hâkimiyeti altına alması olarak düşünülebilir. Roma hukukunda 
manuslu ve manussuz olmak üzere iki farklı evlilik mümkündü. Bununla birlikte Roma’da 
evlenmeler daima manuslu gerçekleşirdi. Zira kadın üzerinde manusa sahip olmayan koca, 
kendisini emniyette hissetmezdi. Karısının babası, kızını her an kocasının elinden alabilirdi. Bu 
konuda babanın dava hakkı da vardı. Bkz. Koschaker/Ayiter, s. 312. Aynı yönde, bkz. 
Aksaray, s. 50.  

85  Umur, Roma Miras, s. 182; Umur, Roma, s. 524; Erman, s. 4; Fulya İlçin Gönenç, Roma 
Hukukunda Kadın, 1. bs., İstanbul 2010, s. 143-144. Birinci sınıfı sui heredes mirasçılar 
oluştururken, ikinci sınıfı agnati proximi olarak adlandırılan, başta mirasbırakanın erkek 
kardeşleri olmak üzere, yakın agnatik hısımlar oluşturur. Üçüncü sınıfta ise, soya mensup 
mirasçılar olan, gens mirasçıları bulunurdu. Bkz. Koschaker/Ayiter, s. 378-379; Umur, Roma 
Miras, s. 182. 

86  Şakir Berki, “Romada Miras Hukuku”, AÜHFD, C. 10, S. 1-4, Y. 1953, s. 550; Gönenç, s. 
143-144; Aksaray, s. 67. 

87  Koschaker/Ayiter, s. 379. 
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mirasbırakanın kızı (loco filiae) gibi değerlendirilerek, sui heredes mirasçılar 

arasında sayılmıştır88. 

Praetor89 hukuku ise bonorum possessio olarak adlandırılan90 ve 

mirasbırakanın vasiyetnamesinin bulunmaması ihtimalinde bazı kişilere, 

mirasbırakanın terekesi üzerinde zilyetlik yoluyla bir tür miras hakkı tanımış ve bu 

kişiler dört sınıfa ayrılmıştı. Buna göre, mirasbırakanın çocuklarından oluşan birinci 

sınıfta (unde liberi), agnatik hısımlardan oluşan ikinci sınıfta (unde legitimi) ve kan 

hısımlarının oluşturduğu üçüncü sınıfta (unde cognati) mirasçı bulunmuyorsa, 

dördüncü sınıf mirasçı olarak (unde vir et uxor)  sağ kalan eşe de manuslu olup 

olmadığına bakılmaksızın yasal miras hakkı tanınmıştı91. Bu dönemde sağ kalan eşin 

manuslu olup olmadığına bakılmaksızın, terekenin tümü üzerinde yasal mirasçılığına 

sistematik bir izin verilirken, kan hısımlığına dayanan yasal mirasçılığın da temelleri 

atılmıştır92. 

İmparatorluk hukukunda (M.Ö. 150 – M.S. 3. yy.), praetor hukukunun eğilimi 

benimsenmiş ve yasal mirasçılık açısından agnatik hısımlık terk edilerek, yerini kan 

hısımlığına dayanan yasal mirasçılık almıştır93. 

Justinianus döneminde (M.S. 527 – M.S. 565), sağ kalan eşin bonorum 

possessio çerçevesindeki dördüncü sınıf yasal mirasçılığı (unde vir et uxor) devam 

etmiştir94. Fakat sağ kalan eşin mirasçılığının, mirasbırakanın hiçbir kan hısımının 

bulunmaması halinde gerçekleşiyor olması da, sağ kalan eşi bu açıdan zayıf bir 
                                                
88  Rüfner, s. 7; Erman, s. 4; Erkan Küçükgüngör, Roma Hukukunda Vasiyet (Testamentum), 1. 

bs., Ankara 2007, s. 65. 
89  M.Ö. 367 yılında ihdas edilen “praetor”, meydana gelen toplumsal değişikliklere, ius civile’nin 

sıkı kurallarına nazaran ihtiyaca cevap verebilen esneklikte çözümler üreten büyük bir magistra 
idi. Bkz. Tahiroğlu/Erdoğmuş, s. 58; Umur, Roma, s. 89.    

90  Praetor tarafından tanınan bu yöntemin sebebi, ius civile’nin kabul ettiği mirasçılığın aksayan 
yönlerini düzeltmek ve eksik kalan kısımlarını tamamlamaktır. Bkz. Küçükgüngör, s. 79.    

91  Umur, Roma Miras, s. 183; Umur, Roma, s. 524-525; Rüfner, s. 14-17; Erman, s. 4. 
92  Gönenç, s. 145. 
93  Umur, Roma Miras, s. 183-184; Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 415. 
94  Koschaker/Ayiter, s. 385; Rüfner, s. 28; Umur, Roma Miras, s. 184; Umur, Roma, s. 526; S. 

D. Şchiopu/I. Nicolae, “Classes of Heirs and the Intestate Succession Rights of the Surviving 
Spouse in the European Civil Law Tradition”, Bulletin of the Transilvania University of 
Braşov, vol. 4 (53), no. 1 – 2011, s. 134. 
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konumda bırakmıştır. Bu nedenle, Justinianus döneminde çıkarılan Novella 118 ile95 

sağ kalan eşin muhtaç duruma düşmesini engelleyecek birtakım tedbirler 

getirilmişti96. Mirasbırakanın çocukları bulunmuyorsa, Novella 53 ile cihaz 

getirmemiş olan (fakir) sağ kalan eşe, terekenin 1/4'ü bırakılmıştı. Fakat Novella 

117’nin getirmiş olduğu sınırlama ile sağ kalan eşin payı, her hâlükârda yüz (100) 

altını geçemezdi. Yine Novella 117’nin sınırlamaları olarak, mirasbırakanın üçten 

fazla çocuğu bulunuyorsa, sağ kalan eş bir (1) çocuk payı kadar hak sahibi olurdu. 

Şayet çocuklar, sağ kalan eşin mirasbırakan ile ortak çocukları ise, sağ kalan eşin bu 

payı yalnızca bir intifa hakkından ibaret olurdu97. 

Justinianus döneminde benimsenen, terekenin 1/4'ünün sağ kalan eşe 

bırakılması ve sağ kalan eşe intifa hakkı tanınması prensipleri, çağdaş miras hukuku 

düzenlemelerinin hemen hepsinde geçerlilik bulmuştur98. Bir başka ifadeyle, çağdaş 

hukuk düzenlemelerindeki sağ kalan eşe ilişkin bu prensiplerin temeli, Justinianus 

döneminde kabul edilen ilkelere dayanmaktadır. 

Evlilik dışı birlikteliklerde, sağ kalan partnerin (concubine) ve mirasbırakan ile 

ortak çocuklarının hukuki konumu da Justinianus döneminde gelişim göstermiştir. 

Mirasbırakanın meşru bir çocuğu ya da evlilik birliği içinde bulunduğu meşru bir sağ 

kalan eşi bulunmadığı takdirde, sağ kalan partner ve mirasbırakan ile ortak 

çocuklarına, terekenin 1/6’sı bırakılmıştır. Sağ kalan partner, mirasbırakandan olan 

çocukları ile sözü edilen 1/6 pay üzerinde, bir (1) çocuğunun payı kadar, diğer 

ifadeyle her bir çocuğu ile eşit oranda hak sahibi olurdu99. 

Orta çağda V-IX. yy. arasında yazılı hale getirilen eski Cermen hukukunda, 

Roma hukuku tesirinden söz etmek mümkün olsa da100, Batı Roma 

İmparatorluğu’nun yerini alan Cermen krallıklarında, Roma hukuku yapısından kalan 
                                                
95  26 Temmuz 543 yılında çıkarılmıştır. Bkz. Şchiopu/Nicolae, s. 133. 
96  Rüfner, s. 28; Umur, Roma Miras, s. 184. 
97  Koschaker/Ayiter, s. 385; Rüfner, s. 28; Erman, s. 4 dn. 5; Umur, Roma Miras, s. 185; 

Gönenç, s. 146; Şchiopu/Nicolae, s. 134. 
98  Umur, Roma Miras, s. 185; Umur, Roma, s. 526. 
99  Rüfner, s. 29. 
100  Ekrem Buğra Ekinci, Hukukun Serüveni, 2. bs., İstanbul 2015, s. 427. 
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hükümlerin pek çoğu etkisini yitirmiştir101. Eski Cermen hukukunun ilk devirlerinde, 

sağ kalan eşe miras hakkı tanınmazken, zaman içerisinde, mirasbırakanın kan 

hısımlarından sonra gelmek üzere ve muhtaç durumda bulunması koşulu ile Cermen 

hukukunda da sağ kalan eşe miras hakkı tanınmıştır102. 

Bu bağlamda belirtilmelidir ki, tarihsel süreç içerisinde mirasçılığı bu şekilde 

gelişim gösteren sağ kalan eşi, tam bir yasal mirasçı olarak kabul eden ilk sistematik 

kanun103, 1794 tarihli Prusya Medeni Kanunu104 olmuştur. Bu Kanun’un 623. ve 627. 

maddeleri uyarınca, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olduğunda, bir 

çocuğun payından fazla olmamak üzere terekenin 1/4’ü; ana-baba, kardeş ve bunların 

altsoyu ile birlikte mirasçı olursa terekenin 1/3’ü; altıncı dereceye kadar olan daha 

uzak hısımlarla birlikte mirasçı olduğunda ise terekenin yarısı (1/2), sağ kalan eşe 

bırakılır105. Altıncı dereceden sonraki bir derecede hısımların bulunması durumunda 

ise, sağ kalan eş, terekenin tamamı için yasal mirasçı olur106.       

C. Türk Hukukunda Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Hakkının Gelişimi 

Türk hukuk tarihinde sağ kalan eşin mirasçılığı incelendiğinde, sağ kalan eşin 

konumunu dönemsel olarak üçe ayırmak mümkündür. İlk dönem; Türklerin 

İslâmiyet’i kabulünden önceki eski Türk hukukunu, ikinci dönem; İslâmiyet’in 

kabulü ile birlikte esas alınan İslâm hukukunu, üçüncü dönem ise; Tanzimat dönemi 

                                                
101  Doğan Kütükçü, Batı Hukuku Geleneğinin Oluşumu, 1. bs., Ankara 2017, s. 290. Bununla 

birlikte, kuzey İtalya’daki, İspanya’daki ve güney Fransa’daki bazı halklar arasında Roma 
hukuku kuralları ve terimleri etkisini sürdürmeye devam etmiştir. Bkz. Kütükçü, s. 291. 

102  Erman, s. 5; İnan/Ertaş/Albaş, s. 114. 
103  Eski hukuk sistemlerinde, sağ kalan eşin, çoğunlukla kanuni intifa hakkı sahibi olarak 

değerlendirildiği gerekçesiyle, böyle bir kabul ileri sürülmektedir. Bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 
114, dn. 55. 

104  Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794, Zweyter Theil, Erster Titel (II, 
1), Successionsordnung § 621-633. Prusya Kralı Büyük Frederik, Bizans İmparatoru 
Iustinianus gibi bir derleme meydana getirmek amacıyla böyle bir kanunun çıkarılmasını 
istemiştir. Ancak, 17.000’den fazla maddeyi kapsayan, hem özel hukuk hem de kamu hukuku 
alanlarını düzenleyen bu Kanun, kendisi öldükten sonra çıkarılabilmiştir. Bkz. Seldağ Güneş 
Ceylan, “Roma Hukukunun Günümüz Hukuk Düzenlerine Etkisi”, GÜHFD, C. 8, S. 1-2, 
Ankara 2004, s. 86 dn. 34. 

105  İnan/Ertaş/Albaş, s. 114; Erman, s. 5 dn. 6. 
106  İnan/Ertaş/Albaş, s. 115.   
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ile İslâm hukukundan ciddi ölçüde ayrışmaya başlayan ve Cumhuriyet dönemi yasal 

düzenlemeleri ile devam eden bölümü ihtiva eder. 

İslâmiyet öncesi Türk hukukunda, bütün Türk toplumlarında olduğu gibi, 

aileye büyük önem verilmiştir. Sağ kalan eşin mirasçılığına ilişkin olarak, 

Uygurlarda yasal mirasçılığın bulunduğu ve sağ kalan karının miras payının 1/4 

olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır107. 

İslâmiyet’in kabul edilmesiyle, Türk hukuk tarihinin kaderi değişmiş ve 

İslâmiyet’i kabul eden Türk devletlerinde İslâm hukuku uygulanmıştır108. İslâm 

hukukunda “feraiz”109 olarak adlandırılan şer’i miras hükümleri uyarınca, sağ kalan 

eşin mirastan alacağı pay, kadın ya da erkek olmasına göre değişkenlik gösterir. Sağ 

kalan karı (zevce); mirasbırakanın çocukları ile veya erkek çocuğunun çocukları ile 

birlikte mirasçı olduğunda mirasın 1/8’i, bunların mevcut bulunmaması halinde ise, 

mirasın 1/4'ü üzerinde hak sahibi olur. Aynı durumda sağ kalan eş erkek ise (zevç); 

sözü edilenlerle birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’üne, bu kimselerin bulunmaması 

halinde ise, mirasın 1/2’sine hak kazanır110. 

                                                
107  Halil Cin/Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2011, s. 92-93; Esra Yakut, “Eski 

Türklerde Hukuk”, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 3, Y. 2002, s. 
424; Halil Cin/Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 8. bs., Konya 2016, s. 36-37. Aynı yönde, 
bkz. Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 419. Geriye kalan tereke (3/4), mirasbırakanın evli 
olmayan ve bu suretle müstakil ev kurmamış erkek çocukları arasında paylaştırılır. 
Mirasbırakanın oturduğu evin varisi en küçük oğuldur. Buna karşılık, sağ kalan karıya 
(annesine) ve mirasbırakanın evlenmemiş kız çocuklarına (kız kardeşlerine) bakmak, 
evlenecekleri zaman onlara çeyiz vermek zorundadır. Bkz. Cin/Akyılmaz, s. 37; Karaman, 
Mukayeseli İslâm, s. 419-420; M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 9. bs., İstanbul 2012, s. 20. 
Kısmen aynı yönde, bkz. Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı Hukuku Adalet ve Mülk, 1. bs., 
İstanbul 2008, s. 72. 

108  Karahanlılar Devleti’nin hakanı “Satuk Buğra Han”, Abdulkerim adını alarak 920 yılında İslâm 
dinini kabul etmiş ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu da dâhil olmak üzere; Selçuklular, 
Memlüklüler, Eyyubiler, İlhanlılar gibi Türk-İslâm devletlerinde İslâm hukuku 
uygulanagelmiştir. Bkz. Cin/Akgündüz, s. 109-111. Aynı yönde, bkz. Cin/Akyılmaz, s. 41; 
Aydın, s. 27. 

109  Cin/Akgündüz, s. 541; Şakir Berki, “Kur’an’da Miras Hukuku”, AÜHFM, C. 38, S. 1, Y. 
1981, s. 107; Hayreddin Karaman, Anahatlarıyla İslâm Hukuku, C.2, 15. bs., İstanbul 2011, 
s. 157. “Feraiz, farizanın çoğuludur ve Kur’an ya da hadis tarafından takdir edilen miras payı 
demektir.” Bkz. Ahmed Akgündüz, İslâm ve Osmanlı Hukuku Külliyatı Özel Hukuk II (Miras-
Borçlar-Eşya-Ticaret ve Devletler Hususi Hukuku), C. 3, İstanbul 2012, s. 50; Ali Himmet 
Berki/İrfan Yücel, İslâm Hukukunda Ferâiz ve İntikal, 3. bs., Ankara 1986, s. 17.  

110  Berki/Yücel, s. 46-48; Karaman, İslâm, s. 185-187; Erman, s. 5; İnan/Ertaş/Albaş, s. 117; 
A. H. Berki, s. 31-34; Gönensay/Birsen, s. 27-28; Göktürk, s. 563; Ekinci, Osmanlı Hukuku, 
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Osmanlı İmparatorluğu’nda, yukarıda arz edilen şer’i miras hukuku yanında, 

örfi miras hukuku (adi intikal) olarak adlandırılan bir intikal türünün de uygulanması 

sebebiyle ikili yapıya sahip bir miras hukuku söz konusu olmuştur. Buna göre, her 

türlü taşınırlar, mülk araziler111 ve alacak hakları “feraiz” olarak adlandırılan şer’i 

miras hükümlerine tâbidir. Buna karşın, miri araziler112, gayrisahih vakıf arazileri113, 

icareteynli vakıflar114 ve mukataalı vakıfların115 intikali, adi intikal olarak ifade 

edilen örfi miras hukuku tarafından düzenlenmiştir116. Bunun sebebi, örfi miras 

hukukuna (adi intikale) konu olan bu değerler üzerinde mutasarrıfın sahip olduğu 

tasarruf hakkının, bir menfaat mülkiyetinden ibaret olmasıdır. Menfaat mülkiyeti, 

terekeye dâhil olarak mirasçılara intikal etmez. Zira mutasarrıfın ölümüyle birlikte, 

tasarruf hakkı da sona erer117. Terekeye dâhil olmayan bu değerler üzerindeki 

                                                                                                                                     
s. 467; S. Gül Akyılmaz, “Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü”, GÜHFD, C. XI, S. 1-
2, Y. 2007, s. 480 dn. 22. Ayrıca, bkz. Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresi/12. 

111  Mülk arazi, rakabe (kuru mülkiyet) ve tasarruf hakkının kayıtsız şartsız aynı kişiye ait olduğu 
ve malikinin, kimsenin iznine muhtaç olmadan kanunun çizdiği sınırlar içerisinde arazisine 
ilişkin dilediği tasarrufta bulunabildiği bir arazi türüdür. Bkz. Halil Cin, Miri Arazi ve Bu 
Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşümü, 2. bs., Konya 1987, s. 20; Cin/Akyılmaz, s. 498; 
Cin/Akgündüz, s. 687; Aydın, s. 366. Aynı yönde, bkz. Fikret Eren/Veysel Başpınar, 
Toprak Hukuku, 4. bs., Ankara 2014, s. 29, 33. 

112  Miri arazi, rakabe (kuru mülkiyet) devlete ait olmak üzere, tasarruf hakkının belirli bir bedel 
karşılığında süresiz olarak şahıslara tefviz (ihale) edildiği arazidir. Belirtilmelidir ki, Osmanlı 
topraklarının büyük bir bölümü miridir. Yani, aslında devletindir. Bkz. Cin, s. 43. Aynı yönde, 
bkz. Cin/Akyılmaz, s. 505; Cin/Akgündüz, s. 688; Aydın, s. 367, 369; Eren/Başpınar, s. 63-
64. 

113  Gayrisahih vakıf, miri arazinin kuru mülkiyeti (rakabe) devlette kalmak üzere, tasarruf 
hakkının veya vergi gelirlerinin ya da her ikisinin birden esasen devletin yerine getirmesi 
gereken kamu hizmetlerini görmek için kurulmuş olan bir vakfa tahsis edilmesidir. Bkz. 
Cin/Akyılmaz, s. 343; Eren/Başpınar, s. 49. 

114  İcareteynli vakıf (iki kiralı vakıf), vakıf mallar için istisnai olarak kabul edilen uzun süreli kira 
sözleşmesi türlerindendir. İcareteynli vakıfta, gerek arazinin gerekse arazi üzerindeki bina ve 
ağaçların mülkiyeti vakfa aittir. Bkz. Cin/Akyılmaz, s. 344, 347; Eren/Başpınar, s. 47-48. 

115  Mukataalı vakıf da, icareteynli vakıf gibi uzun süreli kira sözleşmesine konu olan vakıf 
türüdür. Burada, mukataalı vakfın ayırıcı özelliği, arazinin mülkiyetinin vakfa, bunların üzerine 
yapılan binaların veya dikilen ağaçların mülkiyetinin ise mutasarrıfa ait olmasıdır. Bkz. 
Cin/Akyılmaz, s. 346; Eren/Başpınar, s. 47-48. 

116  Cin/Akyılmaz, s. 447; Cin/Akgündüz, s. 547-548. Aynı yönde, bkz. Aydın, s. 327. 
117  Bu bakımdan, anılan tasarruf hakkının bir tür intifa hakkı olduğundan söz edilebilir. 
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tasarruf hakkının, adi intikal yoluyla mutasarrıfın mirasçılarına geçmesi 

sağlanmıştır118. 

Örfi miras hukukuna (adi intikale) tâbi olan miri araziler ile gayrisahih vakıf 

arazileri, başlangıçta sadece mutasarrıfın erkek çocuklarına intikal ederken, zamanla 

buna kız çocukları, torunlar, ana-baba, kardeşler, kardeş çocukları, büyük ana-baba 

ve altsoyu ile sağ kalan eş de eklenmiştir119. İcareteynli vakıflar ve mukataalı vakıflar 

ise, başlangıçta mutasarrıfın erkek ve kız çocuklarına eşit olarak intikal etmiş, daha 

sonra bunlar için de intikal hakkı sahipleri sağ kalan eşi kapsayacak biçimde aynen 

genişletilmiştir120.    

Tanzimat döneminin hukuki yansımaları121 çerçevesinde, sağ kalan eşin 

mirasçılığı da bu dönemde birtakım düzenlemelere konu olmuş ve şer’i miras 

hukukuna açıkça tezat teşkil eden bazı düzenlemeler artış göstermiştir. Miri 

arazilerde ve gayrisahih vakıf arazilerinde, “1858 Arazi Kanunnamesi”, mutasarrıfın 

ölümünün ardından, (1) ana-baba bir ve baba bir erkek kardeşten, (2) ana-baba bir ve 

baba bir kız kardeşten, (3) oğlun oğlu ile kızından sonra gelmek üzere, (4) dördüncü 

sırada tapu hakkı122 sahibi olarak sağ kalan eşi belirlemiştir. Bu noktada anılan 

Kanunname’ye göre, şer’i miras hukukundan farklı olarak, sağ kalan eşin erkek ya da 

kadın olmasının da önemi yoktur123. 

İntikalin genişletilmesine ilişkin 21 Mayıs 1867 (17 Muharrem 1284) tarihli 

“Tevsi-i İntikal Nizamnamesi”, miri arazilerde ve gayrisahih vakıf arazilerinde sağ 

                                                
118  Cin/Akyılmaz, s. 474-475; Aydın, s. 327. 
119  Aynı yönde, bkz. Aydın, s. 375. 
120  Bkz. Cin/Akyılmaz, s. 489-491. 
121  Gülhane Hatt-ı Hümâyunu (3.11.1839) ile başlayan hukuk hareketleri kastedilmektedir. 

Tanzimat dönemindeki kanunlaştırma hareketlerine, 1840 (1256) yılında çıkarılan Ceza 
Kanunu ile başlanmıştır. Özel hukuk alanındaki ilk kodifikasyon ise, Ticaret hukukuna ilişkin 
olan 1850 (1266) tarihli Kanun’dur. Bkz. İbrahim Durhan, “Tanzimat Döneminde Osmanlı 
Yargı Teşkilâtındaki Gelişmeler”, EÜHFD, C. XII, S. 3-4, Y. 2008, s. 60-61.  

122  Tapu hakkı, intikal hakkı sahipleri bulunmadığı zaman, devlete tapu bedeli olarak bir ödeme 
yapmak suretiyle miri arazinin tasarruf hakkını öncelikle alma hakkını ifade eder. Bkz. 
Cin/Akgündüz, s. 578; Cin/Akyılmaz, s. 479; Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 495. 

123  Cin/Akyılmaz, s. 485; Cin/Akgündüz, s. 580. 
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kalan eşi, ilk kez intikal hakkı124 sahipleri arasında açıkça düzenlemiştir. Söz konusu 

Nizamname’ye göre, birinci sınıfta konumlandırılan mirasbırakanın çocukları ya da 

ikinci sınıftaki torunları ile birlikte mirasçı olduğunda, sağ kalan eşin miri arazi ve 

gayrisahih vakıf arazisi üzerinde intikal hakkı yoktur. Buna karşın, mirasbırakanın 

ana, baba ve kardeşlerinin sayıldığı üç ilâ yedinci sınıftaki mirasçılarla birlikte 

mirasçı olduğunda ise, sağ kalan eşin 1/4 oranında intikal hakkı vardır. İlk yedi 

sınıfta hiçbir mirasçı bulunmadığı takdirde, miri arazi ile gayrisahih vakıf arazisinin 

tamamı, sekizinci ve son sınıftaki sağ kalan eşe intikal eder125. 

İcareteynli vakıfların intikalinde sağ kalan eş, 9 Haziran 1867 (6 Safer 1284) 

tarihli “Vakıf Müsakkafat ve Müstegallatın İntikali Usulü Hakkında Kanun126” ile 

birlikte ilk kez intikal hakkı sahipleri arasında zikredilmiştir. Buna göre sağ kalan eş, 

mirasbırakanın çocukları ve torunları ile birlikte bulunduğunda icareteynli vakıf 

üzerinde intikal hakkı yoktur. Ancak sağ kalan eş, mirasbırakanın ana-babası veya 

kardeşleri ile birlikte bulunması halinde 1/4 oranında, bu kişiler mevcut olmadığı 

takdirde ise icareteynli vakfın tamamında intikal hakkı sahibidir127.  

Tanzimat dönemi kanunlarından belki de en önemlisi olarak addedilebilecek 

olan ve 1869-1876 yılları arasında kısım kısım yürürlüğe giren “Mecelle-i Ahkâm-ı 

                                                
124  İntikal hakkı, miri arazide mutasarrıfın sahip olduğu tasarruf hakkının, ivazsız olarak devletin 

tespit ettiği hısımlara geçmesini ifade eder. Bkz. Cin/Akgündüz, s. 578; Cin/Akyılmaz, s. 
479; Ekinci, Osmanlı Hukuku, s. 495. 

125  Cin/Akgündüz, s. 581; Cin/Akyılmaz, s. 485-486; Aydın, s. 330; Erman, s. 6. Sözü edilen 
1867 tarihli Nizamname’ye göre, miri arazi ile gayrisahih vakıf arazisi mirasçıları sekiz sınıfta 
düzenlenmiştir: (1) erkek ve kız çocukları (eşit olarak), (2) torunlar, (3) ana-baba, (4) ana-baba 
bir ve baba bir erkek kardeş, (5) ana-baba bir ve baba bir kız kardeş, (6) ana bir erkek kardeş, 
(7) ana bir kız kardeş, (8) sağ kalan eş. Bkz. Cin/Akgündüz, s. 581; Cin/Akyılmaz, s. 485-
486; Aydın, s. 330; Erman, s. 6 dn. 10; Coşkun Üçok, “Medeni Kanunumuz ve Türkiye’nin 
Hukuki Bünyesi”, AÜHFD, C. 8, S. 3, Y. 1951, s. 370. 

126  Söz konusu Kanun güncel bir ifadeyle “Çatılı ve Gelir Getiren Vakfın İntikali Usulü Hakkında 
Kanun” şeklinde nitelendirilebilir.   

127  Cin/Akyılmaz, s. 490; Cin/Akgündüz, s. 583. “İcareteynli vakıfta sağ kalan eşin dışında 
mirasçı yoksa mirasın tamamı sağ kalan eşe geçer. 6 Safer 1284 tarihli Kanun’un 1.maddesine 
göre icareteynli vakıf mallarında, üst derecede mirasçı yok ise (7.sırada) karı ya da koca tek 
başına mirasçıdır. Mirasbırakan Murat'ın kardeşi Hafize 1892 tarihinde ölerek Murat'ı, Murat 
da 1894 yılında çocuksuz ölerek eşi Güllü'yü terk etmiştir. Güllü ise, 1907 yılında ölmüştür. 6 
Safer 1284 tarihli Yasa, 21 Şubat 1328 (1913) tarihli yasanın yürürlüğe girmesine kadar 
uygulanmıştır. Hafize, Murat ve Güllü'nün ölüm tarihleri itibariyle 6 Safer 1284 sayılı yasa 
uygulanacaktır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 9.5.1997 T., E. 1997/3370, K. 1997/5036, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017).  
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Adliyye”, medeni hukuk alanında önemli düzenlemeleri hayata geçirse de, miras 

hukukuna ilişkin hükümler içermiyordu128.  

“Emvâli Gayr-i Menkule İntikâlât Kanun-ı Muvakkatı” başlığını129 taşıyan, 8 

Mart 1913 (21 Şubat 1328) tarihli Kanun ise; intikal hakkı sahiplerini belirlemede 

sınıf sistemini terk ederek, ilk defa zümre sistemini benimsemiş; miri arazilerin ve 

gayrisahih vakıf arazilerinin yanı sıra icareteynli vakıflar ile mukataalı vakıfları130 

kapsamına alarak mevzuat birliğini tesis etmiştir. Anılan Kanun ile birlikte intikal 

hakkı sahipleri üç zümreye indirilmiş, sağ kalan eşin payı ayrıca düzenlenmiştir. 

Buna göre, sağ kalan eş; birinci zümre ile birlikte mirasçı olduğunda 1/4, ikinci veya 

üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olduğunda ise 1/2 pay alır. Üç zümrede de mirasçı 

bulunmadığı takdirde, söz konusu arazi ve/veya vakfın tamamı sağ kalan eşe kalır131. 

Cumhuriyet dönemi inkılâplarının hukuki yansımalarından olan 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi’nin, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığı güçlendirilmiştir. eMK. m. 444/f.1 uyarınca; sağ kalan eş, 

mirasbırakanın altsoyundan oluşan birinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı 

olduğunda bir seçim hakkına sahip olup; dilerse terekenin 1/4'ünün mülkiyetini alır, 

dilerse de terekenin 1/2'si üzerinde kendisine tanınan kanuni intifa hakkından 

yararlanırdı. Sağ kalan eşin, mirasbırakanın ana-babası ve bunların altsoyundan 

oluşan ikinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması durumunda ise, eMK. m. 

444/f.2 uyarınca, terekenin hem 1/4’ünün mülkiyetini alır hem de terekenin 1/2’si 

üzerinde kendisi lehine kanuni intifa hakkı tanınırdı. Mirasbırakanın üçüncü zümre 

mirasçıları olan; büyükana, büyükbaba veya bunların altsoyu ile birlikte mirasçı 

                                                
128  M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk, 19. bs., İstanbul 2013, s. 24-25; Osman 

Kaşıkçı, İslâm ve Osmanlı Hukukunda Mecelle”, 1. bs., İstanbul 1997, s. 35. Mecelle’nin 
Türkçe çevirisi için, bkz. Ali Himmet Berki, Mecelle, Ankara 1959. 

129  Anılan Kanun, günümüz Türkçesiyle “Taşınmaz Malların İntikali Hakkında Geçici Kanun” 
olarak ifade edilebilir.  

130  Mukataalı vakıflarda sağ kalan eşe adi intikal hakkı, ilk defa 1913 tarihli Kanun ile açıkça 
tanınmıştır.  

131  Cin/Akgündüz, s. 582; Cin/Akyılmaz, s. 487; Erman, s. 6 dn. 10; Üçok, s. 370. Sözü edilen 
1913 tarihli Kanun’a göre birinci zümrede; mirasbırakanın çocukları ve torunları bulunur. 
Mirasbırakanın ana-babası ile bunların altsoyu ise, ikinci zümreyi oluşturur. Üçüncü zümre ise, 
mirasbırakanın büyükanaları, büyükbabaları ile onların altsoyundan oluşur. Bkz. 
Cin/Akgündüz, s. 582; Cin/Akyılmaz, s. 487; Erman, s. 6 dn. 10. 
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olduğu takdirde ise sağ kalan eş, terekenin 1/2'si üzerinde mülkiyet hakkına sahip 

olurken, aynı zamanda terekenin 1/4'ü üzerinde de kanuni intifa hakkı elde ederdi. 

Mirasbırakanın sayılan bu üç zümre mirasçılarından hiçbirinin bulunmaması halinde 

ise, terekenin tamamı sağ kalan eşe kalırdı132. 

Bununla birlikte, uzlaştırıcı görüşün bir ürünü olan kanuni intifa hakkının, sağ 

kalan eşin menfaatlerini korumak adına yeterli olmadığı, zamanla anlaşılmıştır. 23 

Kasım 1990 tarihinde yürürlüğe giren 3678 sayılı Kanun ile birlikte, sağ kalan eşe 

tanınan kanuni intifa hakkı kaldırılarak, sağ kalan eşe yalnızca mülkiyete dayalı bir 

yasal mirasçılık tanınmıştır133. Buna göre sağ kalan eş, birinci zümre mirasçıları ile 

birlikte mirasçı oluyorsa terekenin 1/4’ü, ikinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı 

oluyorsa terekenin 1/2'si, üçüncü zümrede zümre başları olan mirasbırakanın 

büyükana ve büyükbabaları ile birlikte mirasçı oluyorsa terekenin 3/4'ü üzerinde 

mülkiyet hakkına sahip olurdu. İlk iki zümrede mirasçı olabilecek hiç kimsenin, 

üçüncü zümrede ise, mirasçılık sıfatını haiz zümre başlarının bulunmaması 

durumunda, terekenin tümü üzerindeki mülkiyet hakkı sağ kalan eşe bırakılmıştı134.   

3678 sayılı Kanun’da sağ kalan eş için öngörülen yasal miras payları, 1 Ocak 

2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 499. maddesi 

ile esas itibariyle korunmuş, yalnızca üçüncü zümrede, mirasbırakanın büyükana ve 

büyükbabalarının yanı sıra, bunların çocuklarının da (mirasbırakanın amcası, halası, 

dayısı ve teyzesinin) sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olabileceği düzenlenmiştir135.  

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığına ilişkin gelişimin devam ettiği söylenebilir. Zira mirasın 

paylaşılmasında sağ kalan eşe, TMK. m. 652 hükmüyle getirilmiş bir yenilik olarak, 

aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesine imkân veren ayrıcalıklı bir talep 

                                                
132  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 97-98; Erman, s. 49-52; İnan/Ertaş/Albaş, s. 130 vd.; 

Kılıçoğlu, Miras, s. 73 vd. 
133  Kılıçoğlu, Miras, s. 13. 
134  Necip Kocayusufpaşaoğlu, Miras Hukuku 2. ve 3. Basılara Ek Kitap, İstanbul 1992, s. 14.  
135  Kılıçoğlu, Miras, s. 15. 
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hakkı tanınmıştır136. Yine, edinilmiş mallara katılma rejimini, yasal mal rejimi olarak 

kabul eden Türk Medeni Kanunu’nun, sağ kalan eşe, mal rejiminin tasfiyesi 

neticesinde elde edebileceği bir alacak olarak “artık değere katılma alacağı” 

sağladığı da unutulmamalıdır137 (TMK. m. 236). 

III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞ KALAN EŞİN 

MİRASÇILIĞI 

A. Dini Hukuklarda Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı 

1. Yahudi Hukukunda  

Yahudi hukukunun temel kaynağı olan Tevrat138, miras haklarını açık bir 

biçimde düzenlemiştir. Buna göre, sağ kalan koca ile sağ kalan karı mukayese 

edildiğinde, sağ kalan karının miras hakları yönünden ayrımcılığa uğradığını 

söylemek mümkündür139. Bu nedenle, sağ kalan eşin mirasçılığını cinsiyet temelinde 

ayrı ayrı incelemekte yarar bulunmaktadır.  

Sağ kalan koca, mirasbırakan olan eşinin terekesinin tümü üzerinde tek başına 

mirasçı sıfatına sahiptir140. Öyle ki buna, kadının evlenirken getirmiş olduğu çeyiz 

(drahoma) de dâhildir141. 

                                                
136  Ahmet M. Kılıçoğlu, Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 

3. bs., Ankara 2014, s. 351. 
137  743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde, yasal mal rejimi olarak, “mal ayrılığı” rejimi 

kabul edilmişti (eMK. m. 170). Bkz., Kılıçoğlu, Yenilik, s. 192. 
138  Tevrat, Hz. Musa’ya vahyolunduğuna inanılan, Yahudiliğin yazılı hukuk kaynağıdır. Tevrat’ın 

aslı “Tora(h)” olup, İbranicede öğretmek, şeriat anlamına gelmektedir. Hz. Musa’nın Tur 
Dağı’na üç gidişinden ikincisinde “On Emir” ile birlikte nazil olmuştur. Bkz. Ekinci, Hukukun 
Serüveni, s. 199. Hz. Musa’nın yaşadığı ve Tevrat’ın nazil olduğu tarih kesin olarak 
bilinmemektedir. Tahminen, M.Ö. 15. yy.’dan başlayarak, genellikle M.Ö. 13. yy.’da yaşadığı 
ve yaklaşık M.Ö. 1250 yıllarında, Beni İsrail kavmini Mısır’dan çıkardığı ileri sürülmektedir. 
Bkz. Hikmet Tanyu, “Yahudiliğin Kutsal Kitapları ve Esasları, İlmi İnceleme ve Tenkidi”, 
AÜİFD, C. 14, S. 1, Y. 1966, s. 98. 

139  Angela Morehouse, Inheritance Law in the Major Religious Traditions, 2008, s. 11-12.  
140  Fred Skolnik/Michael Berenbaum (edts.), Encyclopaedia Judaica, vol. 9 (Her-Int), 2nd ed., 

Thomson Gale, USA 2007, s. 637; Mary F. Radford, “The Inheritance Rights of Women 
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Sağ kalan karının ise, mirasbırakanın (kocasının) terekesi üzerinde mirasçılık 

sıfatı bulunmamaktadır. O, birtakım tereke değerleri üzerinde yalnızca bir alacak 

hakkına (ketuba) sahiptir142. Sağ kalan karının mirasçılığından söz etmeyen Tevrat’a 

göre; bir adamın mirası, (1) erkek çocuğuna, (2) erkek çocuğu olmadan ölmüşse 

kızına, (3) kızı yoksa kardeşlerine, (4) kardeşleri yoksa amcalarına, (5) amcaları da 

yoksa, bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına kalır143. 

Sağ kalan karının mirasçılık sıfatı olmasa da, “ketuba” olarak144 adlandırılan ve 

mirasbırakandan sonra ölümüne kadar geçecek süre için desteklenmesine yönelik 

olarak, terekenin önemli bir bölümüne karşılık gelen düzeyde bir alacak hakkı söz 

konusudur. Bu alacak hakkı, yaşanılan ev ile ev eşyalarının kullanımını, gıda 

ihtiyaçlarını, kıyafetleri, tıbbi ihtiyaçları ve netice itibariyle sağ kalan karının 

mirasbırakan ile birlikte yaşarken sahip olduğu düzeyde bir yaşam standardının 

sürdürülmesini kapsar145. Sözü edilen bu alacak hakkının toptan (sermaye olarak) 

ödenmesi ya da sağ kalan karının yeniden evlenmesi halinde, bu destek sona erer. 

                                                                                                                                     
Under Jewish and Islamic Law”, Boston College International and Comparative Law Review, 
vol. 23, iss. 2, 2000, s. 170; Morehouse, s. 13.  

141  Radford, s. 170. “Drahoma”, kadının evlenirken yanında getirdiği ve her türlü maldan oluşan 
çeyizi ifade eder. Bkz. Hakime Reyyan Yaşar, İslâm ve Yahudi Hukuku Münasebeti: Nikah 
Örneği, (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Yıldırım), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2011, s. 88. Bununla birlikte 12. yy. hahamları, 
ayrımcılığı dengelemek amacıyla yayınladıkları bir talimatta (takkanotta); kadın, evliliğinin ilk 
yılında çocuksuz olarak ölmüşse, sağ kalan kocanın, kadının evlenirken getirmiş olduğu tüm 
çeyizi (drahomayı), karısının ailesine iade etmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. Bkz. Pari 
Alaskarova, İlahi Dinlerde Kadının Statüsü (Yahudilik – Hristiyanlık - İslâmiyet), (Danışman: 
Yrd. Doç. Dr. Muharrem Yıldız), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta 2015, s. 19-20; Morehouse, s. 13; Radford, s. 
171.       

142  George Horowitz, The Spirit of Jewish Law, New York 1953, s. 379; Louis M. Epstein, 
Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Woman in Jewish Law, 1927, s. 122 
vd.; Skolnik/Berenbaum, Encyclopaedia Judaica, s. 637; Morehouse, s. 13; Radford, s. 172. 

143  Bkz. Tevrat, Çölde Sayım (Sayılar), 27:8-11. 
144  “Ketuba”, kocaya hukuk tarafından vazedilen, evlilik nedeniyle kocanın, karısına karşı yerine 

getirmesi gereken mali yükümlülükleri kaydeden bir belgedir. Kadının dul kalması sonucunda 
veya kadını boşanma sırasında korumak için, Yahudi hukuku tarafından, kocanın ölmesi ya da 
boşanma halinde, kocanın malvarlığından belirli bir kısmın kadına verileceğine dair bir senet 
yapılması şart koşulurdu. İşte bu senede “ketuba” adı verilir. Bkz. Yaşar, s. 33.   

145  Moshe Meiselman, Jewish Woman in Jewish Law, New York 1978, s. 90.  
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Aksi takdirde sağ kalan karının ölümüne kadar mirasçılar, bu desteği sağlamakla 

yükümlüdür146.  

2. Katolik Kilise Hukukunda  

Hristiyanlık, Hz. İsa’nın yaşamı ve ölümü ile birlikte gelişip yayılmasına 

rağmen, Katolik kilise hukuku (Canon Law)147, bundan yüzyıllar sonra gelişim 

göstermiştir148. “Kanonik hukuk” kavramı, esasında kilise düzenini, yerel otorite 

hukukundan ayırmak için, dördüncü yüzyılda geliştirilmiştir149. Orta çağa 

gelindiğinde (476-1453 (veya 1492)), Hristiyanlığın oldukça yaygın olduğu 

Avrupa’da bir kilise düzeni kök salmış ve bu kilise düzeni, eski ökümenik kurulların 

“Canon Law” denilen kuralları ve papaların150 emirnameleriyle şekillenmiştir151.    

Katolik kilise hukukunda sağ kalan eşin mirasçılığı açısından, eşin cinsiyeti 

önem arz eder. Zira sağ kalan karının, prensipte mirasbırakanın (kocasının) terekesi 

üzerinde bir miras hakkı bulunmadığını söylemek mümkündür152. Sağ kalan karının 

miras hakkından söz etmeyen Kitab-ı Mukaddes’te153, miras hakkına ilişkin olarak şu 

ifade yer almaktadır: “İsraillilere de ki, bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse, 

mirasını kızına vereceksiniz. Kızı yoksa mirasını kardeşlerine, kardeşleri yoksa 

                                                
146  Morehouse, s. 15; Meiselman, s. 90; Radford, s. 172. 
147  “Canon” sözcüğü, Grekler tarafından standart veya bağlayıcı kural anlamında kullanılmıştır. 

Bu tabiri, dini/hukuki metinlere ilk olarak Yahudiler tatbik etmiştir. Buna göre “canon”, ilâhi 
vahyin yazılı hale getirilmesidir. Bkz. Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukuku ve Önceki 
Şeriatler, 1. bs., İstanbul 2003, s. 77 dn. 76.    

148  Morehouse, s. 8. 
149  Hamilton Hess, The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica, New York 

2002, s. 60; Morehouse, s. 9. 
150  Papalar, Aziz Petrus’u, göklerdeki Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekili olarak dünyevi iktidarı 

üstlenmiş ilk papa, kendilerini de onun halefleri sayarlar. Bkz. Ekinci, Hukukun Serüveni, s. 
252. 

151  Ekinci, Önceki Şeriatler, s. 77; Ekinci, Hukukun Serüveni, s. 251. 
152  T. K. Cheyne/J. Sutherland Black (edts.), Encyclopaedia Biblica, vol. 2 (E-K), London 1901, 

s. 1500; Alaskarova, s. 41. 
153  Hristiyanların “Kitab-ı Mukaddes (Holy Bible)” olarak isimlendirdikleri kitap; hem Eski Ahit 

adıyla Tevrat ile buna bağlı kitaplar, hem de Yeni Ahit adıyla dört İncil (Matta, Markos, Luka 
ve Yuhanna) ile Resuller denilen Hz. İsa’nın talebelerinin yaşadıklarından ve mektuplarından 
oluşmaktadır. Bkz. Ekinci, Hukukun Serüveni, s. 230. 
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amcalarına vereceksiniz. Amcaları da yoksa, mirasını bağlı olduğu boyda kendisine 

en yakın akrabasına vereceksiniz154.” Bununla birlikte yerel otorite hukuku, sağ 

kalan karıya (eşe) miras hakkı tanıyorsa, kilise bunun uygulanmasında bir sorun 

görmemiştir. Aksi durumda, sağ kalan karının yalnızca düğün hediyesini (donatio 

propter nuptias) elde etmesi öngörülmüştür. Yerel otorite hukukunun uygulanmasına 

cevaz veren yaklaşımıyla kilise hukuku, hristiyanlar açısından Roma miras 

hukukunun yürürlüğüne olanak tanımıştır155. 

Sağ kalan kocanın ise, karısının terekesi üzerinde tam bir hâkimiyeti söz 

konusudur. Zira kadının bütün malvarlığı kocasına aittir156. Öyle ki, 1632 yılında ilk 

defa İngiltere`de kadın hakları hukuk sahasına alınmasına rağmen bu durum devam 

etmiş ve ilgili Kanun’da “kocanın sahip olduğu kocanındır, kadının sahip olduğu da 

kocaya aittir” hükmüne yer verilmiştir157. 

3. İslâm Hukukunda  

İslâm peygamberi Hz. Muhammed, 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya 

gelmiş ve 40 yaşında iken kendisine ilk158 vahiy inmiştir159. 7. yy.’da Arap 

Yarımadası’nda hızla yayılan İslâmiyet, insanların bireysel ve toplumsal yaşamını 

derinden etkilemiştir. İslâmiyet öncesi Arap toplumunda yazılı bir hukuk mevcut 

olmadığı gibi160, kadının hukuki konumu da oldukça kötü idi. Öyle ki, mirasçı161 

                                                
154  Bkz. Kitab-ı Mukaddes, Eski Ahit, Sayılar, 27:8-11. 
155  Morehouse, s. 24. Kilisenin bu esnek yaklaşımıyla, ölüme bağlı tasarrufa öncelik tanıyan 

Roma miras hukuku uygulanabilmiş ve aslında bu yolla hayatlarının sonlarına doğru dini 
saiklerle kiliseye cömert kazandırmalarda (ölüme bağlı tasarruflarda) bulunmak isteyen yaşlılar 
ve hastalar teşvik edilmiştir. Kısmen bu yönde, bkz. Kütükçü, s. 383-384.   

156  Alaskarova, s. 41.  
157  Roger Thompson, Women in Stuart England and America, 1. ed., London 1974, s. 162; 

Alaskarova, s. 41.  
158  İlk vahiy, “yaratan Rabbinin adıyla oku!” mealinde (Hira’da) inmiştir. Bkz. Kur’an-ı Kerim, 

Alak Suresi/1 (http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/alak-suresi-96/ayet-1/diyanet-
isleri-baskanligi-meali-1). 

159  Ekrem Buğra Ekinci, İslâm Hukuku Tarihi, 2. bs., İstanbul 2015, s. 19; Ekinci, Hukukun 
Serüveni, s. 291. 

160  Cin/Akgündüz, s. 125. 
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olamayan kadınlar, eşya gibi değerlendirilerek miras yoluyla intikal etmiştir. 

Mirasçılar ise, (1) mirasbırakanın oğlu ve oğlun oğlu, (2) bunlar yoksa babası, (3) 

sonra dedesi, (4) daha sonra sırayla kardeşi veya kardeş çocukları, (5) amcası veya 

amca çocukları gibi erkek olan yansoy kan hısımları idi162. Böyle bir iklimde doğan 

İslâmiyet, kadına yalnızca miras hakkı tanımamış, kadının tüm hukuki konumunu 

iyileştirici bir rol üstlenmiştir163.         

İslâm miras hukuku (ferâiz)164 sisteminde; mirasçılardan bazılarının miras 

payları belirli bir şekilde tespit edilmişken, bazı mirasçılar ise, belirli pay sahipleri 

mirastan kendilerine düşen payı aldıktan sonra, kalan miktarı elde ederler165. İşte, bu 

belirli pay sahibi olan mirasçılar (ashâb’ül-ferâiz), 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 gibi 

oranlarda tereke üzerinde pay sahibi olurlar166. Belirli pay sahibi bu mirasçılar 

arasında sağ kalan eş de vardır167. Fakat sağ kalan eşin erkek ya da kadın olması, 

mirastan kendisine düşecek payı etkilemektedir. Şöyle ki, sağ kalan karı, 

mirasbırakanın çocukları ya da erkek çocuğunun çocukları ile mirasçı olduğu 

takdirde terekenin 1/8’ine, bunlar bulunmadığı takdirde ise terekenin 1/4’üne hak 

kazanır. Aynı durumda sağ kalan eş erkek ise, birinci ihtimalde terekenin 1/4’ünü, 

ikinci ihtimalde ise terekenin 1/2’sini elde eder168. Birden fazla sağ kalan karının 

                                                                                                                                     
161  İslâmiyet öncesi Arap toplumunda mirasçı olmanın ilk koşulu erkek olmak, ikinci koşulu ise 

ergenlik ve silah taşıma gücüdür. Bkz. Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 417. 
162  Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 417. Bununla birlikte, küçük yaştaki oğul ile amca birlikte 

bulunursa, amca mirasçı olurken, oğul mirasçı olmazdı. Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 417. 
163  Ayrıca, bkz. Süleyman Ateş, “İslâm’ın Kadına Getirdiği Haklar”, İAD, C. 5, S. 4, Y. 1991, s. 

320 vd.  
164  “Feraiz” terimi, bizzat Hz. Peygamber tarafından kullanılmıştır. Bkz. Hamza Aktan, 

Mukayeseli İslâm Miras Hukuku, 1. bs., İstanbul 1991, s. 15. 
165  Karaman, İslâm, s. 199. 
166  Erman, s. 5 dn. 7; Aktan, s. 87, 89. 
167  Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 442; Cin/Akyılmaz, s. 459; Hüseyin Hatemi, İslam Hukuku 

Dersleri, 4. bs., İstanbul 2012, s. 127. Belirli pay sahibi (farz sahibi) mirasçılar şunlardır: (1) 
Baba, (2) Dede, (3) Ana bir kardeşler, (4) Koca (zevç), (5) Karı (zevce), (6) Kız, (7) Oğlun kızı, 
(8) Ana baba bir kız kardeş, (9) Baba bir kız kardeş, (10) Ana, (11) Nine. Bkz. Berki/Yücel, s. 
45; Karaman, İslâm, s. 183 vd.; Cin/Akgündüz, s. 555 vd.; A. H. Berki, s. 31; Aktan, s. 89-
90; Aydın, s. 311. 

168  Erman, s. 5; Akgündüz, s. 57-58; Cin/Akgündüz, s. 557-558; Karaman, İslâm, s. 185-187; 
Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 443-444; Berki/Yücel, s. 46-49; Aktan, s. 90 vd.; Aydın, s. 
311-312; Cin/Akyılmaz, s. 459; Nadjima Yassari, Intestate Succession in Islamic Countries, 
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varlığı halinde, sağ kalan karıya düşen pay, aralarında eşit olarak paylaşılır169. Sağ 

kalan eşin miras payına ilişkin bu hükümler, Mısır, İran, Cezayir gibi İslâm 

hukukunun uygulandığı ülkelerin pozitif hukuklarında yer almaktadır170. 

Sağ kalan karı ve kocanın miras payları, Kur’an-ı Kerim’de tayin edilmiştir171. 

Bu nedenle farz sahibi mirasçılardandır. Diğer ifadeyle, hukuk terminolojisine uygun 

olarak, sözü edilen miras payları üzerinde, diğer mirasçılara karşı172 saklı paylı 

mirasçı oldukları söylenebilir173. 

İslâm miras hukukunda, belirli pay sahibi mirasçıların paylarını alması ile 

birlikte, bütün payların toplamının, paydadan fazla çıkması (avliye) ve tam tersi olan; 

belirli pay sahibi mirasçıların miras paylarını almasına rağmen, bütün payların 

toplamının, paydadan az olması (reddiye) hallerinde174, sağ kalan eşin miras payının 

ne olacağı da önem arz eder. Avliye olan miras paylaşımlarında, her bir pay sahibinin 

miras payı mütenasiben azaltılır. Dolayısıyla sağ kalan eşin miras payında da azalma 

                                                                                                                                     
Kenneth G C Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession 
Law Intestate Succession, 1. ed., New York 2015, s. 431. Görüleceği üzere sağ kalan eşin 
mirastaki durumu, mirasbırakanın çocuklarının kız ya da erkek olmasında olduğu gibi, kız ve 
erkek için ikili birli paylaşıma benzemektedir. İslâm miras hukukunda kadınlarla erkekler 
arasındaki bu farklılığı, İslâm hukukunun bütünlüğü içerisinde değerlendirmek gerekir. İslâm 
miras hukukunda erkeklere yüklenmiş olan; nafaka, mehir, gerektiğinde savaşla sorumlu olma, 
ceza hukukundaki âkile ve kasâme müesseselerini göz önünde bulundurmak suretiyle, kadın ile 
erkek arasındaki ikili birli miras paylaşımı değerlendirilmelidir. Bkz. Abdurrahman Yazıcı, 
“İslâm Miras Hukuku ile Türk Medeni Kanunu Miras Sisteminin Mukayesesi”, EKEV Akademi 
Dergisi, S. 55, Y. Bahar 2013, s. 173-174. Dolayısıyla sözü edilen miras payları, kanaatimizce 
“nimet-külfet” dengesine uygun şekilde düşünülmelidir. Bir başka deyişle, erkeğin yalnızca 
nimete uzanması değil, külfete de katlanması gerekir. Aynı yönde, bkz. Hatemi, İslâm, s. 127. 

169  Aktan, s. 95; Yassari, s. 431. 
170  Yassari, s. 431. Bkz. Mısır (Art. 11 Law No: 77/1943); İran (Art. 913, 927, 938, 942 of the 

CC.); Cezayir (Art. 144-146 CFL). 
171  Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresi/12. 
172  Mirasbırakan, üçüncü kişiler lehine terekenin üçte birini (1/3) aşmamak kaydıyla vasiyette 

bulunabilir. Üçüncü kişiler lehine yapılan ve terekenin üçte birini (1/3) aşan vasiyetler ise 
ancak mirasçıların izni ile geçerli hale gelir. Buna karşılık, vasiyet mirasçılardan birisi lehine 
yapılmışsa, terekenin üçte birini (1/3) aşıp aşmadığına bakılmaksızın diğer mirasçıların izni 
aranır. Bkz. Berki/Yücel, s. 128; Aydın, s. 310; Cin/Akyılmaz, s. 457.  

173  Akgündüz, s. 55; Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 440. 
174  Aktan, s. 175-176; Berki/Yücel, s. 82-85; Karaman, İslâm, s. 205 vd.; Cin/Akgündüz, s. 

572-573; Cin/Akyılmaz, s. 472; Aydın, s. 321. 
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olur175. Örneğin mirasçılar; sağ kalan karı, ana, iki tane ana-baba bir kız kardeş ve bir 

tane ana bir erkek kardeş olsun. Bu durumda sağ kalan karının 1/4 (3/12), ananın 1/6 

(2/12), ana-baba bir kız kardeşlerin (toplam) 2/3 (8/12), ana bir erkek kardeşin 1/6 

(2/12) oranında miras payı olması gerekirdi. Ancak söz konusu paylar toplandığında, 

15/12 sonucu elde edilmekte, tereke mevcudundan daha fazla bir pay toplamı 

oluşmaktadır. Bu sebeple, artık tereke mevcudu 12’ye değil, 15’e bölünecek, netice 

itibariyle sağ kalan karı 3/15, ana 2/15, ana-baba bir kız kardeşler (toplam) 8/15, ana 

bir erkek kardeş de 2/15 oranında miras payı elde edecektir176.  

Reddiye durumunda ise, belirli pay sahibi mirasçılar paylarını aldıktan sonra, 

kalan terekeyi alacak mirasçı (asabe) bulunmadığı takdirde, artan kısım payları 

oranında yine belirli pay sahibi mirasçılara (ashâb’ül-ferâiz) dağıtılır. Fakat sağ 

kalan eşin miras payı, kadın ya da erkek olması fark etmeksizin, reddiye durumunda 

değişmez. Bir başka anlatımla, terekenin artan kısmından, sağ kalan karı ya da 

kocanın yararlanması söz konusu olmaz. Artan kısım, sağ kalan eşe verilmeyip, diğer 

belirli pay sahibi mirasçılara payları oranında dağıtılır177. Söz gelimi mirasçılar; sağ 

kalan koca, mirasbırakanın kızı ve oğlun kızı olsun. Bu halde, sağ kalan kocanın 1/4 

(12/48), kızın 1/2 (24/48), oğlun kızının ise 1/6 (8/48) oranında miras payına 

kavuşması gerekirdi. Ne var ki söz konusu paylar toplandığında, sonuç 11/12 (44/48) 

çıkmakta, terekeden 1/12 (4/48) oranında bir pay artmaktadır. Reddiye durumunda 

sağ kalan eş, artan paydan yararlanamayacağına göre, verilen örnekte sağ kalan 

kocanın miras payı 1/4 (12/48) oranında sabit kalacaktır. Bununla birlikte, terekeden 

artan kısım 1/12 (4/48), kız ile oğlun kızına mütenasiben dağıtıldığında, kızın miras 

                                                
175  Berki/Yücel, s. 84; Aydın, s. 323. 
176  Bkz. Cin/Akyılmaz, s. 473. Ayrıca, bkz. Aktan, s. 176. 
177  Cin/Akgündüz, s. 573; Berki/Yücel, s. 85; Erman, s. 6; Aktan, s. 177; Aydın, s. 322; 

Karaman, İslâm, s. 206. Kabul edilen baskın içtihada karşın, Hz. Osman’a göre, reddiye 
durumunda sağ kalan eş de dâhil olmak üzere bütün belirli pay sahibi mirasçılar (ashâb’ül-
ferâiz), artan kısımdan yararlanabilir. Zira avliye halinde sağ kalan eşin miras payında azalma 
olurken, reddiye durumunda sağ kalan eşin artan kısımdan yararlanmaması uygun değildir. 
Bkz. Karaman, Mukayeseli İslâm, s. 468.    
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payı (24/48 + 3/48) 9/16, oğlun kızının miras payı ise (8/48 + 1/48) 3/16 olarak 

belirlenecektir178.  

İslâm hukukunda özellik arz eden bir başka durum ise, sağ kalan eşin devletle 

birlikte mirasçı olmasıdır. Şayet sağ kalan eş, tek başına mirasçı ise, terekenin 

tamamı sağ kalan eşe kalmayıp, sağ kalan eşin payından arta kalan kısım hazineye 

intikal eder179. Örneğin; mirasbırakan ardında yalnızca karısını bırakmışsa, terekenin 

1/4’ü sağ kalan karıya, geriye kalan 3/4 ise devlete intikal eder180. Yalnızca sağ kalan 

kocanın varlığı halinde ise; terekenin 1/2’si sağ kalan kocaya kalırken, terekeden 

geriye kalan 1/2 devlete teslim edilir181. 

İslâm aile hukukunda, eşler arasında mal ayrılığı rejimi benimsenmiştir182. Bu 

nedenle, mal rejiminin tasfiye edilmesi, sağ kalan eşin mirasçılığına doğrudan ya da 

dolaylı bir etkide bulunmaz. O, mirasbırakanın terekesi ne kadarsa, yalnızca onun 

üzerinde bir paya sahiptir183. 

Mirasbırakanın terekesini oluşturan değerlerin taşınır ya da taşınmaz olması da, 

sağ kalan eşin mirasçılığını etkileyen bir faktör değildir. Sağ kalan eş, kadın ya da 

erkek olsun, mirasbırakanın tüm tereke değerleri üzerinde hak sahibi olabilir. Diğer 

ifadeyle, terekede yer alan taşınır ve taşınmazlar üzerinde sağ kalan eş, özellikle de 

sağ kalan karı açısından herhangi bir sınırlama yoktur184.  

                                                
178  Bkz. Aydın, s. 323. 
179  Yassari, s. 432. Şii hukuku, bu bakımdan Sünni İslâm hukukundan ayrışmaktadır. Şii 

hukukuna göre; sağ kalan eş erkek ise, terekenin tamamına sahip olur ve devletin mirasçılığı 
söz konusu olmaz. Sağ kalan eşin kadın olması halinde ise, kendisine düşen paydan geriye 
kalan kısım, devlete intikal eder. Bugün bu yaklaşım, İran hukukunda uygulanmaktadır (Art. 
949 of the CC.). Bununla birlikte İslâm hukukunun esas alındığı Sudan, Tunus, Suriye, 
Cezayir, Fas ve Mısır’da yasal değişikliklerle sağ kalan karının da, terekenin tamamına 
mirasçılığı mümkün hale getirilmiştir. Pakistan’da ise sağ kalan eşin tek başına mirasçılığı ile 
terekenin tamamnına sahip olması, kadın ve erkeği eşit tutan mahkeme kararları aracılığıyla 
sağlanmıştır. Bkz. Yassari, s. 432.    

180  Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 25.12.1996 T., E. 12702, K. 13860, Özuğur, Miras 1, s. 761. 
181  Berki/Yücel, s. 135. 
182  Cin/Akgündüz, s. 516; Yassari, s. 433.  
183  Yassari, s. 433. 
184  Yassari, s. 432. Sünni hukukunda geçerli olan bu olsa da, şii hukuku farklılık gösterir. Zira şii 

hukukunda, sağ kalan karının, mirasbırakanın taşınmazlarını iktisabı sınırlandırılmış ve 
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B. Kıta Avrupası Hukuklarında Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Hakkı 

1. Latin Hukuk Çevresinde  

a) Fransız Hukukunda  

Fransız Medeni Kanunu’nun (1804 Code Napoléon) ilk dönemlerinde, sağ 

kalan eş, mirasbırakanın malvarlığını aileden koparan bir yabancı gibi 

değerlendirilmiştir185. Öyle ki sağ kalan eş, ancak mirasbırakanın düz çizgide 

sonsuza kadar, yan çizgide ise on ikinci dereceye kadar hiçbir yasal mirasçısı 

bulunmaması halinde mirasçı olabilirdi. Mirasbırakanın on ikinci derecedeki 

yeğenleri dâhil olmak üzere, mirasbırakanın kan hısımlarının varlığı, sağ kalan eşin 

mirasçılığını önlerdi. Bu sistematik içerisinde sağ kalan eşin mirasçılığı, sözü edilen 

mirasçıların yokluğu halinde ve yalnızca devletin mirasçılığından önce söz konusu 

olabilirdi186. 

Günümüzde ise Fransız Medeni Kanunu’nun sağ kalan eşin mirasçılığına 

yönelik düzenlemeleri187 şu çerçevede özetlenebilir. Sağ kalan eş, ya mirasbırakanın 

kan hısımları ile birlikte ya da tek başına mirasçı olur (Art. 756 C civ.). 

Mirasbırakanın çocukları ya da diğer altsoy mirasçıları ile birlikte bulunduğu 

                                                                                                                                     
terekede taşınır-taşınmaz ayrımı yapılmıştır. Bu sınırlamanın gerekçesi ise, sağ kalan karının 
mirasbırakanın ardından tekrar evlenmesi ihtimalinde, terekedeki taşınmazların, mirasbırakanın 
kan hısımlarında kalmasını sağlamaktır. Bkz. Yassari, s. 432.   

185  Cécile Pérès, Intestate Succession in France, Kenneth G C Reid/Marius J De Waal/Reinhard 
Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate Succession, 1. ed., New York 
2015, s. 46. 

186  Erman, s. 10; Ilie Urs, “The Inheritance Rights of the Surviving Spouse Provided by the 
Romanian Law”, Revista de Derecho, XXXII, Bucharest 2009, s. 211. 1804 Code Napoléon; 
eşlerin birbirlerine ölüme bağlı tasarruf düzenleyerek ya da evlenme sözleşmesi aracılığıyla, 
birtakım kazandırmalarda bulunmasına olanak tanısa da, sağ kalan eşin yasal mirasçılığındaki 
konumu açısından eleştirilmiştir. Verilen bir örnekte aynen şu ifadeler yer almaktadır : 
“Yatalak olan Géronte, uzun süreden beri tasarladığı vasiyetnamesini yapamadan ölmüştür. 
Kanun gereği terekesini paylaşmak üzere, on (10) kan hısımı gelmiştir. Géronte, sağlığında 
halen genç olan karısı Astérie’nin bakımı ile yaşamıştır. Ölen kocası, kendisine yaşayabilecek 
kadar mal bırakmadığından, Astérie başka bir ihtiyarın bakımını üstlenmek zorunda 
kalmıştır.” Bkz. Erman, s. 10 dn. 21. 

187  Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001. Fransız Medeni Kanunu’nun ilgili hükümleri için, bkz. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3956BDCF7BF6B404A1EF48AD51
CF7FEC.tpdila16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006165517&cidTexte=LEGITEXT000006
070721&dateTexte=20130701 (E. T. 8.3.2016). 
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takdirde sağ kalan eş, terekenin 1/4’ünün mülkiyet hakkına ya da terekenin tümü 

üzerinde kanuni intifa hakkına sahip olabilir. Bu konuda seçim hakkı ise, sağ kalan 

eşe aittir. Bununla birlikte, sağ kalan eşin kanuni intifa hakkı ile mülkiyet hakkı 

arasındaki bu seçim hakkından söz edebilmek için, çocukların, mirasbırakan ile sağ 

kalan eşin ortak çocukları olmaları gerekir. Çocuklardan bir ya da birkaçının ortak 

çocuk olmaması halinde ise sağ kalan eşin kanuni intifa hakkı seçeneği ortadan 

kalkar ve bu durumda sağ kalan eş terekenin 1/4'ü üzerinde mülkiyet hakkına sahip 

olur188 (Art. 757 C civ.). 

Mirasbırakan ardında altsoy bırakmadığı takdirde, mirasbırakanın ana ve 

babasından her biri terekenin 1/4’ü üzerinde yasal miras payına sahip olurken, sağ 

kalan eş ise terekeden geriye kalan oranda yasal miras payına sahip olur. Bir başka 

anlatımla, ana ve babadan her biri 1/4 oranında yasal miras payına sahip olurken, sağ 

kalan eşin yasal miras payı ise 1/2’dir. Bununla birlikte ana ve babadan herhangi 

birisinin mirasbırakandan önce ölmüş olması durumunda, onun payı sağ kalan eşin 

yasal miras payına eklenir. Örneğin yalnızca ana hayatta ise, ana 1/4 oranındaki yasal 

miras payını alır ve sağ kalan eş, terekenin 3/4’ü üzerinde mülkiyet hakkına sahip 

olur (Art. 757-1 C civ.). Mirasbırakanın ölümünde, mirasbırakanın yalnızca diğer 

üstsoy kan hısımları ya da kardeşleri dâhil olmak üzere yansoy kan hısımları hayatta 

ise, bu kimseler sağ kalan eş ile birlikte mirasçı olmazlar. Böyle bir halde, sağ kalan 

eş, terekenin tamamını elde eder189 (Art. 757-2 C civ.). 

Fransız Medeni Kanunu, sağ kalan eşin yasal miras payından başka, kendisi 

lehine birtakım koruyucu hükümlere de yer vermiştir. Mirasbırakanın ölümünün 

ardından, mevcut yaşam standartlarının korunması amacına yönelik olarak, sağ kalan 

eşin, evlilik konutunda yaşama hakkı da bulunmaktadır. Bu bağlamda sağ kalan eş, 

ev eşyalarını da kapsayan nitelikte, mirasbırakandan kalan evlilik konutunda, 

                                                
188  Pérès, s. 46. Sağ kalan eş lehine olan kanuni intifa hakkının irada dönüştürülmesi mümkündür. 

Bkz. Pérès, s. 46 dn. 105. 
189  Pérès, s. 47. 
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yaşamının geriye kalan kısmını sürdürebilir190 (Art. 764-766 C civ.). Yine, ihtiyaç 

halinde bulunan sağ kalan eşe, geçimini sağlamasına yönelik olarak, terekeden bir 

miktar ödeme yapılabilir191 (Art. 767 C civ.). 

Fransız hukukunda eşler arasındaki yasal mal rejimi olarak, kazanç ortaklığı 

(communauté des acquêts) esasına dayanan bir tür mal ortaklığı rejimi 

benimsenmiştir (Art. 1400 C civ.). Buna göre, evlilik birliği kurulduktan sonra 

eşlerin tek başına veya birlikte çalışmaları sonucu elde ettikleri kazançlar, ortaklık 

mallarını oluşturur. Eşlerin kişisel mallarının gelirleri de ortaklık malları içerisinde 

yer alır192 (Art. 1401 C civ.). 

17 Mayıs 2013 tarihli Kanun193 ile birlikte, Fransa’da eşcinsel evlilikler 

mümkün hale gelmiştir. Dolayısıyla sağ kalan eşe ilişkin yukarıda yapılan tüm 

açıklamalar, eşcinsel evliliklerdeki sağ kalan eş için de geçerlidir. Bununla birlikte 

kayıtlı olsun194 ya da olmasın, evlilik dışı birlikteliklerde, sağ kalan partnerin yasal 

miras hakkı bulunmamaktadır195. 

                                                
190  Nathalie Levillain, “Liquidation de la succession, succession volontaire”, Corrigé d'examen 

Famille, La Semaine Juridique - Notariale Et Immobiliére, No. 30-34, 1307, 2012, s. 43; 
Pérès, s. 47-48. 

191  Pérès, s. 48. 
192  Gizem Ersen Perçin, Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Mal Rejimleri, 1. bs., İstanbul 

2014, s. 23; Senar Tuncer, Türk Medeni Kanununda Mal Ortaklığı Rejimi, (Danışman: Yrd. 
Doç. Dr. M. Beşir Acabey), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 2014, s. 54. Ayrıca, bkz. Pérès, s. 48. 

193  Loi n°2013-404 du 17 mai 2013. Eşcinsel evliliklere izin veren ilgili Kanun metni için, bkz. 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3956BDCF7BF6B404A1EF4
8AD51CF7FEC.tpdila16v_1?cidTexte=JORFTEXT000027414540&idArticle=LEGIARTI000
027416464&dateTexte=20130519 (E. T. 8.3.2016). 

194  Fransa’da gerek aynı cinsiyetten gerekse farklı cinsiyetten kişilerin, kayıtlı hayat ortaklığı 
(pacte civil de solidarité) çerçevesinde birliktelik yaşamaları mümkündür (Art. 515-1 C civ.). 
Ne var ki, sağ kalan partnere yasal miras hakkı tanınmamıştır. Bkz. Pérès, s. 49 dn. 127. 
Ayrıca, bkz. Necla Öztürk, Milletlerarası Özel Hukukta Aile Kurma Amaçlı Evlilik Benzeri 
Yaşam Modelleri, 1. bs., Ankara 2016, s. 77, 81. 

195  Pérès, s. 49.       
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b) İtalyan Hukukunda  

İtalyan miras hukukunda, sağ kalan eşin mirasçılığını, 19 Mayıs 1975 tarih ve 

151 no’lu Aile Hukuku Reformu Kanunu’ndan196 öncesi ve sonrası olmak üzere iki 

ana bölüme ayırmak mümkündür. Zira bu Kanun ile birlikte, İtalyan Medeni 

Kanunu197 esaslı değişikliklere uğramıştır198. 

1975 değişikliği öncesinde sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, evlilik içi 

çocuklarla birlikte mirasçı oluyorsa, kendisine tanınan kanuni intifa hakkından ibaret 

olurdu. Yalnızca bir evlilik içi çocukla mirasçı oluyorsa, terekenin yarısı (1/2); 

birden fazla sayıda evlilik içi çocukla birlikte mirasçı oluyorsa, terekenin 1/3’ü 

üzerindeki kanuni intifa hakkından yararlanırdı. Evlilik içi çocuğun yokluğu ve fakat 

evlilik dışı çocuk ya da çocukların varlığı halinde ise, sağ kalan eş, terekenin 1/3’ü 

üzerinde mülkiyet hakkına sahip olurdu. Sağ kalan eşin, mirasbırakanın üstsoyu 

ve/veya kardeşleri ile birlikte mirasçı olması durumunda, terekenin yarısı (1/2); 

mirasbırakanın dördüncü dereceye kadar kan hısımları ile birlikte mirasçılığı halinde 

ise terekenin 3/4’ü üzerinde mülkiyet hakkından söz edilmekte idi. Yukarıda 

zikredilen kan hısımlarının yokluğu halinde, mirasbırakanın daha uzak derecedeki 

kan hısımlarının yasal miras hakkı olmaz ve sağ kalan eş, terekenin tamamı üzerinde 

mülkiyet hakkına sahip olurdu199. 

1975 değişiklikleri ile sağ kalan eşin yasal miras hakkı, yalnızca mülkiyete 

hasredilmiş ve daha önce kendisi için öngörülmüş olan kanuni intifa hakkı 

kaldırılmıştır. Bununla birlikte, evlilik içi çocuk – evlilik dışı çocuk ayrımı da terk 

edilmiştir. Bugün sağ kalan eş, mirasbırakanın tek bir çocuğu ile birlikte mirasçı 

oluyorsa terekenin yarısı (1/2), birden fazla çocuğu ile birlikte mirasçı oluyorsa 

                                                
196  Legge 19 maggio 1975, n. 151, "Riforma del diritto di famiglia". Kanun’un orijinal metni için, 

bkz. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975;151 (E. T. 10.3.2016).  
197  16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile Italiano. İtalyan Medeni Kanunu’nun güncel hali için, 

bkz. http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-12-28;154 
(E. T. 10.3.2016). 

198  Erman, s. 16-17. 
199  Alexandra Braun, Intestate Succession in Italy, Kenneth G C Reid/Marius J De 

Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate Succession, 1. ed., 
New York 2015, s. 83-84; Erman, s. 17-18. 
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terekenin 1/3’ü üzerinde mülkiyet hakkına sahip olur200 (Art. 581 C civ.). Bunun 

için, çocukların, mirasbırakan ile sağ kalan eşin ortak çocukları olmaları şart 

değildir201. Öte yandan sağ kalan eş, mirasbırakanın üstsoyu ve/veya kardeşleri ile 

birlikte mirasçı oluyorsa, terekenin 2/3’ü üzerinde mülkiyet hakkına sahiptir202 (Art. 

582 C civ.). Burada özellik arz eden bir durum vardır ki, o da üstsoyun yasal miras 

payının 1/4’ten az olamayacağıdır (Art. 582 C civ.). Ne var ki, sağ kalan eşin yasal 

miras payı, mirasbırakanın üstsoyu ve/veya kardeşleri ile birlikte mirasçılığında 2/3 

olarak sabittir203.  

Mirasbırakanın çocuklarının, üstsoyunun ve kardeşlerinin yokluğunda ise, 

terekenin tamamı sağ kalan eşe intikal eder204 (Art. 583 C civ.).  

1975 öncesinde yasal mal rejimi olarak, mal ayrılığını öngören İtalyan Medeni 

Kanunu’nda, Aile Hukuku Reformu Kanunu ile birlikte eşler arasında aksine 

sözleşme bulunmuyorsa, mal ortaklığı rejimi, yasal mal rejimi haline getirilmiştir205. 

Dolayısıyla sağ kalan eş, öncelikle mal rejiminin tasfiyesi ile ortaklık mallarının 

yarısını, ardından tasfiye sonucunda mirasbırakana ait değerlerden oluşan tereke 

üzerindeki yasal miras payını elde edebilecektir206. Sağ kalan eş lehine sonuç 

                                                
200  Erman, s. 18; Braun, s. 84; İnan/Ertaş/Albaş, s. 116. 
201  Braun, s. 84. 
202  Erman, s. 18; Braun, s. 84. 
203  Mirasbırakanın yalnızca üstsoyu sağ kalan eş ile birlikte mirasçı ise, terekenin geriye kalan 

1/3’ü üstsoyundur. Ancak sağ kalan eş, mirasbırakanın hem üstsoyu hem de kardeşleri ile 
birlikte mirasçı ise, bu takdirde üstsoy terekenin 1/4'ü üzerinde mülkiyet hakkına sahip 
olurken, kardeşlerin yasal miras payı ise 1/12 olarak ortaya çıkar. Birden fazla kardeş, söz 
konusu 1/12 yasal miras payını eşit olarak paylaşır. Sağ kalan eş, yalnızca mirasbırakanın 
kardeşleri ile birlikte mirasçı ise, kardeşlerin toplam yasal miras payı, sağ kalan eşin 2/3 
oranındaki yasal miras payı çıkarıldıktan sonra geriye kalan 1/3’tür. Birden fazla kardeş, 1/3 
oranındaki yasal miras payını, aralarında yine eşit olarak bölüşür. Bkz. Braun, s. 79, 81. 
Dolayısıyla İtalyan hukukunda kardeşlere, yalnızca mirasbırakanın ana ve baba zümresi içinde 
mirasçılık değil, mirasbırakanın diğer üstsoy kan hısımlarının mirasçı olması durumunda da 
mirasçı olma imkânı tanınmıştır. Zümre içinde halefiyet ilkesinin bir istisnası olarak da, 
mirasbırakandan önce ölmüş bulunan ana ve babanın yasal miras payı, kardeşe intikal etmez. 
Kardeş, bundan bağımsız olarak, doğrudan kendisi için belirlenmiş olan yasal miras payını elde 
eder. Bkz. Braun, s. 80.  

204  Erman, s. 18. 
205  Braun, s. 85; Erman, s. 17; Tuncer, s. 57; Luigi Mengoni, “İtalya’da Yeni Aile Hukuku” 

(çev. Mes’ut Önen), İÜMHAD, S. 14, İstanbul 1978, s. 58-59. 
206  Erman, s. 17; Braun, s. 85. Aynı yönde, bkz. Tuncer, s. 58. 
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doğuran mal ortaklığı rejiminin yanı sıra, kendisine aile konutunda yaşama ve ev 

eşyalarını kullanma hakkı da tanınmıştır207. Yine bu doğrultuda, sağ kalan eşe, kira 

sözleşmesinin halefi olma hakkı da verilmiştir208. 

İtalyan hukuku, evlilik dışı birlikteliklerde, sağ kalan partnere yasal miras 

hakkı tanımamıştır. Bu noktada, evlilik dışı birlikteliğin süresi, ortak çocukların 

mevcut olup olmadığı ya da ev halkına yapılan katkıların bir önemi yoktur209. 

İtalya’da, eşcinsel birliktelikler yasal olarak tanınmadığından, eşcinsel partnerlerin 

yasal miras hakkı da bulunmamaktadır210. 

c) İspanyol Hukukunda  

İspanyol hukuku incelenirken, 24 Temmuz 1889 tarihli İspanyol Medeni 

Kanunu211 esas alınmakla birlikte, İspanya’nın idari yapısı nedeniyle212, yer yer 

İspanyol özerk bölgelerinin iç hukuklarından da söz etmek gerekir. 

İspanyol Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ilk dönemde, sağ kalan eş, 

yasal mirasçılar arasında beşinci sırada yer almaktaydı213. Günümüzde ise İspanyol 

                                                
207  Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 27/02/2013 n° 4847. İtalyan Temyiz Mahkemesi’nin ilgili 

kararı için, bkz. http://www.altalex.com/documents/news/2013/03/06/al-coniuge-superstite-
spettano-diritti-di-abitazione-e-uso-dei-mobili (E. T. 10.3.2016). Ayrıca, bkz. Braun, s. 84. 

208  Braun, s. 85. 
209  İtalyan Anayasa Mahkemesi, vermiş olduğu bir kararla evlilik dışı birliktelikte, sağ kalan 

partnerin yasal mirasçı olabilmesinin önüne geçmiştir. Kararın gerekçesinde, evlilik birliğinde 
eşlerin sorumlulukları ile eşlerin birbirlerine karşı haklarındaki belirlilik ve karşılıklılık 
unsurlarının, evlilik dışı birlikteliklerde bulunmadığı ifade edilmiştir. Bkz. Braun, s. 86. Karar 
için, ayrıca bkz. (Resmi Gazete) Corte Costituzionale, sentenza 26 maggio 1989 n° 310, 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario;jsession
id=tMil-KoGvTExDtYyvdn2ow__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-05-
31&atto.codiceRedazionale=089C0623 (E. T. 10.3.2016). 

210  Braun, s. 87. 
211  Real Decreto de 24  de julio de 1889. İspanyol Medeni Kanunu’nun güncel metni için, bkz. 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/cc/RD25071889.htm (E. T. 12.3.2016). 
212  İspanya, 1978 Anayasası ile on yedi özerk bölge ve iki özerk şehre ayrılmıştır. Ayrıntılı bilgi 

için, bkz. Mete Yıldız, “İspanya Yönetim Sistemi’ndeki Tekçilik ve Federalizm 
Tartışmalarının Değerlendirilmesi”, HÜİİBFD, C. 29, S. 2, Y. 2011, s. 179 vd. 

213  Birinci sırada (1) mirasbırakanın altsoyu bulunurken, ikinci sırada (2) üstsoy gelirdi. Üçüncü 
sırada (3) mirasbırakanın evlilik dışı çocukları, dördüncü sırada (4) mirasbırakanın kardeşleri 
ile onların çocukları, nihayet beşinci sırada ise (5) sağ kalan eş bulunurdu. Sağ kalan eşten 
sonra ise, altıncı sırada (6) mirasbırakanın altıncı dereceye kadar olan yansoy kan hısımları 
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Medeni Kanunu, yasal mirasçıları beş sınıfa düşürmüş ve sağ kalan eş, 

mirasbırakanın altsoyu ile üstsoy kan hısımlarından sonra üçüncü sırada yer 

almıştır214.  

Mirasbırakanın iradesine ağırlık veren İspanyol miras hukuku sisteminde, 

tereke varsayımsal olarak üç kısma ayrılmıştır215 (Art. 808 CC). Sağ kalan eşin, 

mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olması halinde, terekenin oransal olarak 

1/3’üne tekabül eden ve “mejora” (betterment) olarak adlandırılan kısmı üzerinde, 

kanuni intifa hakkı vardır (Art. 834 CC). Şayet mirasbırakanın altsoyu bulunmuyor 

ve fakat üstsoyu bulunuyorsa, sağ kalan eş terekenin yarısı üzerinde kanuni intifa 

hakkı sahibidir216 (Art. 837 CC). Mirasbırakanın altsoy ve üstsoy kan hısımlarının 

yokluğunda ise sağ kalan eş, terekenin 2/3’ünün kanuni intifa hakkını elde eder217 

(Art. 838 CC). Mirasbırakanın terekesi üzerinde herhangi bir ölüme bağlı tasarrufta 

bulunmadığı durumlarda, mirasbırakanın altsoy ve üstsoy kan hısımları da yoksa, sağ 

kalan eş, mirasbırakanın yansoy kan hısımlarından önce gelerek, terekenin tamamı 

üzerinde mülkiyet hakkına sahip olur (Art. 944 CC). 

İspanyol Medeni Kanunu’nun sağ kalan eş lehine öngördüğü, yukarıda sözü 

edilen kısmi intifa hakkı, bazı özerk bölgelerde terekenin tamamına inhisar eden bir 

                                                                                                                                     
gelirdi. Son sırada (7) yasal mirasçı olarak devlet vardı. Bkz. Sergio Cámara Lapuente, 
Intestate Succession in Spain, Kenneth G C Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann 
(edts.), Comparative Succession Law Intestate Succession, 1. ed., New York 2015, s. 100. 

214  İspanyol Medeni Kanunu’na göre yasal mirasçılar; (1) mirasbırakanın altsoyu, (2) üstsoyu, (3) 
sağ kalan eş, (4) dördüncü dereceye kadar olan yansoy kan hısımları, (5) bunların bulunmaması 
halinde devlettir. Bkz. Lapuente, Comparative, s. 101. 

215  Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünü genişletmekle birlikte altsoyun menfaatlerini de koruma 
amacı taşıyan bu sisteme göre; terekenin 1/3’ü zorunlu olarak mirasbırakanın altsoyuna 
ayrılmıştır. Mejora (betterment) olarak adlandırılan ikinci 1/3’lük kısım ise mirasbırakanın bir 
veya daha fazla sayıdaki altsoyu lehine tasarrufta bulunabileceği kısmı ifade eder. Üçüncü ve 
son 1/3’lük kısım ise mirasbırakanın serbestçe tasarrufta bulunabileceği kısımdır. Bkz. Erman, 
s. 15 dn. 31; Sergio Cámara Lapuente, Freedom of Testation, Legal Inheritance Rights and 
Public Order under Spanish Law, Miriam Anderson/Esther Arroyo i Amayuelas (edts.), The 
Law of Succession: Testamentary Freedom European Perspectives, 1. ed., Amsterdam 2011, s. 
274; Walter Pintens, Tendencies in European Succession Law, Torstein Frantzen (ed.), 
Inheritance Law - Challenges and Reform: A Norwegian-German Research Seminar, BWV 
Berlin 2013, s. 15. 

216  Lapuente, Comparative, s. 107. 
217  Lapuente, Testamentary, s. 276; Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, Introduction to 

Spanish Private Law: Facing the Social and Economic Challenges, London 2010, s. 52. 
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kanuni intifa hakkına dönüşmüştür218. Aragon, Navarra ve Katalonya’da, altsoy ile 

birlikte mirasçı olması halinde, sağ kalan eşe, terekenin tamamı üzerinde kanuni 

intifa hakkı tanınmıştır219.  

Sağ kalan eşin, İspanyol Medeni Kanunu’nun yasal mal rejimi olarak 

öngördüğü mal ortaklığı (sociedad de gananciales) rejiminden220 (Art. 1316 CC) 

doğan hakları saklıdır. Buna göre, mirasbırakanın ölümü ile mal rejimi kapsamındaki 

ortaklık malları eşit olarak ikiye bölünür ve bu ortaklık mallarının yarısı üzerinde sağ 

kalan eş doğrudan hak sahibi olurken, diğer yarısı mirasbırakanın kişisel mallarıyla 

birleşerek terekeyi oluşturur221 (Art. 1344 CC).  

Sağ kalan eşin; kıyafetler, mobilyalar ve bunların bulunduğu aile konutu 

üzerinde özel bir talep hakkı da bulunmaktadır (Art. 1321 CC). Ancak mücevher, 

sanatsal ve tarihi nitelikteki parçalar gibi olağanüstü bir malvarlığı değeri ihtiva eden 

unsurlar bu hükmün dışındadır222. 

İspanya’da, eşcinsel evlilikler 1 Temmuz 2005 tarihli Kanun’la223 hukuken 

tanınmıştır224. Dolayısıyla da sağ kalan eşin yasal miras hakkına ilişkin her hüküm, 

eşcinsel evliliklerdeki sağ kalan eş için de geçerlidir225. Evlilik dışı birliktelikler 

açısından ise İspanyol hukukunda durum belirsizdir. İspanyol Medeni Kanunu 

bağlamında, evlilik dışı birliktelikten dolayı sağ kalan partnerin yasal mirasçılığı söz 

konusu değildir. Bununla birlikte; Galiçya, Bask Ülkesi, Balear Adaları, Navarra ve 
                                                
218  On yedi özerk bölgeden oluşan İspanya’da; aralarında Aragon, Navarra, Galiçya, Katalonya, 

Bask Ülkesi, ve Balear Adaları’nın bulunduğu altı özerk bölgenin, miras hükümlerini de içeren 
kendilerine ait Medeni Kanun’ları vardır. Bkz. Lapuente, Comparative, s. 112.  

219  Navarra’da yalnızca altsoyun değil, mirasbırakanın üstsoyu ya da kardeşlerinin mirasçılığı 
halinde de, sağ kalan eşin terekenin tamamı üzerinde kanuni intifa hakkı vardır. Aragon’da 
altsoyun dışında, üstsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda da, sağ kalan eşe terekenin 
tamamı üzerinde kanuni intifa hakkı verilmiştir. Bkz. Lapuente, Comparative, s. 114, 117.  

220  Rodríguez de las Heras Ballell, s. 63. 
221  Lapuente, Comparative, s. 106-107. 
222  Lapuente, s. 107 dn. 114. 
223  Ley 13/2005, de 1 de julio. 
224  Raquel Platero, “Love and the State: Gay Marriage in Spain”, Feminist Legal Studies, vol. 15, 

iss. 3, Y. 2007, s. 329 vd.; Sergio Cámara Lapuente, “New Developments in Spanish 
Succession Law”, EJCL, vol. 14.2 October 2010, s. 6; Rodríguez de las Heras Ballell, s. 39. 

225  Lapuente, Testamentary, s. 282; Lapuente, Comparative, s. 109. 
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Katalonya’nın aralarında bulunduğu beş özerk bölgede, evlilik dışı birlikteliklerden 

dolayı, sağ kalan partnere de sağ kalan eş ile aynı düzeyde yasal mirasçılık 

tanınmıştı226. Ne var ki, bu özerk belgelerdeki düzenlemeler için İspanyol Anayasa 

Mahkemesi’ne itiraz edilmiş ve Anayasa Mahkemesi 23 Nisan 2013 tarihli 

kararıyla227, Navarra’da sağ kalan partnere yasal miras hakkı tanıyan Kanun’un228 

birçok hükmünü iptal etmiştir229. Bu kararla birlikte, diğer özerk bölgelerdeki sağ 

kalan partnerin mirasçılığına ilişkin düzenlemeler de Anayasa’ya aykırı hale 

gelmiştir230. Dolayısıyla, İspanyol kanun koyucusunun, sağ kalan partnerin yasal 

miras hakkına ilişkin olarak meydana gelen yasal boşluğu, ulusal birtakım 

düzenlemelerle gidermesi beklenmektedir231. Bu nedenle, sağ kalan partnerin 

durumu diğer özerk bölgelerde belirsiz olup, yeni birtakım yasal düzenlemeler 

yapılması kuvvetle muhtemeldir232.  

d) Hollanda Hukukunda  

Hollanda hukukunda sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, zümre sisteminde 

uygulanan bazı özelliklerden farklılaşması nedeniyle dikkat çekicidir. Hollanda 

Medeni Kanunu’nun (Burgerlijk Wetboek)233 dördüncü kitabını oluşturan miras 

                                                
226  Lapuente, Testamentary, s. 276-277. 
227  Sentencia 93/2013, de 23 de abril de 2013, bkz. https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

2013-5436 (E. T. 14.3.2016). 
228  Navarre Community Act 6/2000, de 3 de Julio. Kanun’a göre, partnerlerin kesintisiz en az bir 

yıl birlikte yaşamış olmaları ya da ortak çocuklarının bulunması veyahut resmi bir açıklamada 
bulunmuş olmaları kaydıyla, sağ kalan partnerin yasal mirasçı olabileceği düzenlenmişti (Art. 
2). Bkz. Clara I. Asua González, “Succession Rights and Unmarried Couples in Spanish 
Law”, Oñati Socio-Legal Series, v. 4, n. 2, 2014, s. 184.   

229  Lapuente, Comparative, s. 111. 
230  Asua González, s. 186. 
231  Asua González, s. 179. 
232  Lapuente, Comparative, s. 116-117. 
233  1838 tarihli Hollanda Medeni Kanunu hükümleri, yerini 1 Ocak 1992 tarihinde yürürlüğe giren 

yeni Medeni Kanun hükümlerine bırakmış olsa da, yeni Kanun’un dördüncü kitabını oluşturan 
miras hukuku kitabı, 1 Ocak 2003 tarihine yürürlüğe girmiştir. Bkz. Wilbert D Kolkman, 
Intestate Succession in the Netherlands, Kenneth G C Reid/Marius J De Waal/Reinhard 
Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate Succession, 1. ed., New York 
2015, s. 241; B. E. Reinhartz, “Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: 
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hukuku hükümlerine göre sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte birinci 

zümreyi oluşturur234 (Art. 4:10 (1) BW). Hollanda hukukunda sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığı, bu yönüyle sağ kalan eşin zümre mirasçısı olmayıp, zümre ile birlikte 

evlilik ilişkisine dayanan yasal mirasçı olması prensibinden235 ayrılmaktadır236. 

Bunun neticesinde sağ kalan eşin varlığı, ikinci ve takip eden zümrelerdeki kan 

hısımlarının yasal mirasçılığını engellemektedir237. Örneğin, sağ kalan eşin, 

mirasbırakanın ana ve babası ile birlikte yasal mirasçılığı söz konusu olmaz. 

Mirasbırakanın ölümünde, ancak sağ kalan eşin ve mirasbırakanın altsoyunun 

bulunmaması durumunda, mirasbırakanın ana ve baba zümresi yasal mirasçılığa 

kavuşabilecektir (Art. 4:10 (1) a-b BW). 

2003 değişikliğinden önce, sağ kalan eşin yasal miras payı, mirasbırakanın 

çocuklarından her birinin yasal miras payı ile eşit olacak şekilde düzenlenmişti238 

(Art. 899a OBW). Dolayısıyla mirasbırakanın çocuklarının sayısı arttıkça sağ kalan 

eşin yasal miras payı da azalmakta idi. Örneğin mirasbırakanın tek bir çocuğu var ise 

sağ kalan eş 1/2 yasal miras payına sahip olurken, çocuğun yasal miras payı da 1/2 

olurdu. Mirasbırakanın iki çocuğu varsa, sağ kalan eş tereke üzerinde 1/3; üç çocuğu 

varsa tereke üzerinde 1/4 oranında mülkiyet hakkına sahip olurdu239. 

1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun’un miras hukuku 

kitabında, sağ kalan eş ile mirasbırakanın çocuklarının yasal miras payları oransal 

olarak yine eşit olsa da (Art. 4:11 (1) BW), sağ kalan eşin terekenin tümü üzerinde 
                                                                                                                                     

On the Road towards a European Law of Succession?”, EJCL, vol. 11.1, May 2007, s. 2. 
Kanun metni için bkz. http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2015-08-17 (E. T. 16.3.2016). 

234  Kolkman, s. 230. Hollanda Medeni Kanunu’na göre, yasal mirasçılar dört zümreye ayrılmıştır. 
Birinci zümre mirasçıları mirasbırakanın altsoyu ve sağ kalan eş iken, ikinci zümre mirasçıları, 
mirasbırakanın ana babası ile kardeşleri ve kardeşlerinin altsoyudur. Mirasbırakanın büyük ana 
ve büyük babası ile bunların altsoyu üçüncü zümreyi oluştururken, mirasbırakanın büyük 
büyük ana ve büyük büyük babası ile bunların altsoyu dördüncü ve son zümre mirasçılarıdır 
(Art. 4:10 BW). Bkz. Kolkman, s. 230. 

235  Sağ kalan eş zümre mirasçısı değildir, zümre ile birlikte mirasçıdır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras, s. 97; Dural/Öz, s. 37; Öztan, Miras, s.74; Antalya, Miras, s. 88; Serozan/Engin, s. 
197; Escher, Nr. 6, s. 12; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 22. 

236  Kolkman, s. 229. 
237  Erman, s. 21. 
238  Kolkman, s. 240. 
239  Erman, s. 21. 
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hâkimiyeti söz konusudur ve tereke değerlerinin tümüne sağ kalan eş sahip olur (Art. 

4:13 (2) BW). Bu nedenle tereke borçlarının ödenmesinden de sağ kalan eş 

sorumludur. Mirasbırakanın çocuklarının ise, yasal miras payları oranında olmak 

üzere, sağ kalan eşe yönelik olarak yalnızca parasal bir talep hakkı bulunmaktadır. 

Bu parasal talep hakkı da sağ kalan eşin iflâsı ya da ölümü halinde muaccel hale 

gelir240 (Art. 4:13 (3) BW).  

Evlilik dışı birliktelikler açısından, ikili bir ayrım söz konusudur. Kayıtlı evlilik 

dışı birlikteliklerde, mirasbırakanın ölümü ile birlikte sağ kalan partner, sağ kalan eş 

konumunda olsaydı sahip olacağı miras haklarının aynısı ile donatılmıştır. Bir başka 

anlatımla, aynen sağ kalan eş gibi yasal mirasçıdır241 (Art. 4:8 (1) BW). Kayıtlı 

olmayan evlilik dışı birlikteliklerde ise, sağ kalan partnerin yasal miras hakkı 

bulunmamaktadır242. 

Dünyada eşcinsel evlilikleri hukuken tanıyan ilk ülke Hollanda olmuştur243. 

Hollanda Medeni Kanunu’nun birinci kitabı olan kişiler hukuku ve aile hukuku 

                                                
240  Reinhartz, s. 4; Kolkman, s. 242. Mirasbırakanın çocuklarının yasal miras paylarını elde 

edebilmeleri için, sağ kalan eşin ölümünü beklemek zorunda olduğu ve çocukların sağ kalan 
eşe nazaran göz ardı edildiği bu sistem, eleştiriye oldukça açıktır. Örneğin, sağ kalan eşin çok 
genç yaşta olması durumunda, ebeveyninin mirasını uzun yıllar elde edemeyen çocukların 
menfaatinin önemli ölçüde zedeleneceği rahatlıkla söylenebilir. Bkz. Kolkman, s. 242. İsveç 
hukukunda da sağ kalan eşin yasal miras hakkı, diğer mirasçıların yasal miras hakkından önce 
gelir. Buna göre, evli bir mirasbırakanın terekesi öncelikle sağ kalan eşe düşer ve kural olarak, 
ancak sağ kalan eşin ölümünden sonra diğer mirasçılar yasal miras haklarına kavuşurlar. Bkz. 
Müslüme Üye, Türk Hukuku’nda ve İsveç Hukuku’nda Kanuni Miras Hakkı (Danışman: Prof. 
Dr. Arzu Oğuz), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 20, 82; Özlem Tüzüner, “Kardeşin Saklı Payının Kaldırılması 
Üzerine De Lege Lata Bilgiler ve De Lege Ferenda Düşünceler”, İzBD, Mayıs 2014, s. 122.   

241  Kolkman, s. 244. 
242  W. M. Schrama, “The Dutch Approach to Informal Lifestyles: Family Function over Family 

Form?”,  International Journal of Law, Policy and the Family. 22, (2008), s. 322; Kolkman, s. 
244. 

243  Hollanda’da eşcinsel evlilikler, 1 Nisan 2001 tarihinde yasal olarak kabul edilmiştir. Bkz. 
Mircea Trandafir, The Effect of Same-Sex Marriage Laws on Different-Sex Marriage: 
Evidence from the Netherlands, Ph.D. Dissertation, Graduate School of the University of 
Maryland, 2009, s. 5. Eşcinsel birliktelikleri, 7.6.1989 tarihinde “Lov om registreret 
partnerskab” Kanunu’nu kabul ederek, “kayıtlı hayat ortaklığı” yoluyla hukuken düzenleyen 
ilk ülke ise, Danimarka olmuştur. Danimarka’nın ardından 1993 yılında Norveç, 1995 yılında 
İsveç, 1996 yılında İzlanda, 1997’de Hollanda, 1998’de Belçika, 1999’da Fransız hukukunda 
aynı cinsiyetten kişilerin birlikteliklerini, “kayıtlı hayat ortaklığı” kurumu kapsamında 
düzenleyen Kanun’lar kabul edilmiştir. Bkz. Candan Yasan, Milletlerarası Özel Hukukta Aynı 
Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri, 1. bs., İstanbul 2013, s. 20.  
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kitabının evliliğe ilişkin hükmünde, farklı ya da aynı cinsiyetten iki kişinin 

evlenebileceği düzenlenmiştir244 (Art. 1:30 (1) BW). Bunun sonucu olarak, sağ kalan 

eş için yapılan açıklamalar, sağ kalan eşcinsel eş için de geçerlidir. Yine kayıtlı 

evlilik dışı birlikteliklerde, gerek aynı cinsiyetten gerekse farklı cinsiyetten sağ kalan 

partnerin yasal mirasçılığı aynı şekilde tanınmıştır245 (Art. 4:8 BW). Zira Hollanda 

hukukunda, 5 Temmuz 1997 yılında yapılan Kanun değişikliğiyle kabul edilen 

kayıtlı evlilik dışı birliktelik kurumu, hem aynı cinsiyetten hem de farklı cinsiyetten 

kişiler için öngörülmüştür246.   

2. Alman Hukuk Çevresinde  

a) Alman Hukukunda  

Alman hukukunda yasal miras hakkı, zümre sistemine dayanmaktadır247. 

Zümre sisteminin temel alındığı kan hısımlığına dayanan yasal mirasçılık ve sağ 

kalan eşin yasal miras hakkı, 1 Ocak 1900 tarihinde yürürlüğe giren248 Alman 

Medeni Kanunu’nun (Bürgerliches Gesetzbuch)249 beşinci kitabı olan miras hukuku 

kitabı içerisinde düzenlenmiştir250. 

                                                
244  Kees Waaldijk, Major Legal Consequences of Marriage, Cohabitation and Registered 

Partnership for Different-Sex and Same-Sex Partners in the Netherlands,  Kees Waaldijk 
(edt.), More or Less Together: Levels of Legal Consequences of Marriage, Cohabitation and 
Registered Partnership for Different-Sex and Same-Sex Partners, A Comparative Study of 
Nine European Countries, Paris 2004, s. 138. 

245  Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 77; Waaldijk, s. 142.  
246  Waaldijk, s. 138; Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 81. 
247  Erman, s. 19. Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) düzenlendiği, 22 Ekim 1875 tarihli birinci 

komisyon toplantısında, miras hukuku açısından zümre sisteminin uygulanması görüşü kabul 
edilmiştir. Bkz. Reinhard Zimmermann, Intestate Succession in Germany, Kenneth G C 
Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate 
Succession, 1. ed., New York 2015, s. 190. 

248  Bkz. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche Art. 1. Söz konusu yürürlük maddesi 
(Art. 1) için, bkz. https://www.gesetze-im-internet.de/bgbeg/BJNR006049896.html (E. T. 
25.7.2016).  

249  Kanunun güncel madde metinleri için, bkz. https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ (E. T. 
25.7.2016). 

250  Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) benimsemiş olduğu zümre sitemine göre birinci zümre 
mirasçıları mirasbırakanın altsoyudur (BGB § 1924 (1)). İkinci zümre mirasçıları, 
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Eşlerin birbirleri ile “tek vücut” olduğu251 anlayışının yer edindiği bir toplumun 

yansıması olarak, Alman hukukunda sağ kalan eşe atfedilen önem kayda değerdir. 

Bu bağlamda sağ kalan eşin yasal miras payı, zümre sisteminin benimsenmesinin bir 

sonucu olarak, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişken bir oranla 

belirlenmiştir. Buna göre sağ kalan eş, birinci zümreyi oluşturan mirasbırakanın 

altsoyu ile birlikte mirasçı olduğu takdirde terekenin 1/4’ü üzerinde; mirasbırakanın 

ikinci zümresini oluşturan ana ve babası ile bunların altsoyu ile birlikte ya da üçüncü 

zümrede mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ile birlikte mirasçı olduğunda 

ise terekenin yarısı (1/2) üzerinde mülkiyet hakkı sahibidir252 (BGB § 1931 (1)). 

Birinci ve ikinci zümrede yasal mirasçı olabilecek hiç kimsenin bulunmaması, 

üçüncü zümrede ise büyük ana ve büyük babaların bulunmaması halinde 

mirasbırakanın diğer uzak kan hısımlarının sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçılığı 

söz konusu olmayıp, bu tür durumlarda terekenin tamamı sağ kalan eşe 

bırakılmıştır253 (BGB § 1931 (2)).   

Özellik arz eden bir durum olarak, sağ kalan eşin, mirasbırakanın büyük ana ve 

büyük babaları ile birlikte mirasçılığında, büyük ana ve büyük babalardan bir ya da 

birkaçının mirasbırakandan önce ölmüş olması durumunda halefiyet ilkesi uyarınca 

altsoylarına (amca, hala, dayı, teyze) geçmesi beklenen yasal miras payı, sağ kalan 

                                                                                                                                     
mirasbırakanın ana ve babası ile bunların altsoyundan oluşurken (BGB § 1925 (1)), üçüncü 
zümrede mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ile bunların altsoyu yasal mirasçı 
olabilmektedir (BGB § 1926 (1)). Dördüncü zümre mirasçıları olarak mirasbırakanın büyük 
büyük ana ve büyük büyük babaları ile bunların altsoyu yasal mirasçı olabilirken (BGB § 1928 
(1)), ilk dört zümrede yasal mirasçı olabilecek kimsenin bulunmuyor olması durumunda, 
mirasbırakanın beşinci zümre mirasçıları ile daha uzak hısımlarının mirasçılığı söz konusu 
olabilmektedir (BGB § 1929 (1)). Bkz. Zimmermann, s. 195-197; Florian Jacoby/Michael 
von Hinden/Jan Kropholler, Bürgerliches Gesetzbuch Studienkommentar, 14. Auflage, 
München 2013, s. 797-799; Ludwig Kroiß/Christoph Ann/Jörg Mayer, Nomos Kommentar 
BGB Erbrecht Band 5, 4. Auflage, Baden-Baden 2014, s. 95 vd.; Dietmar Weidlich, Palandt 
Bürgerliches Gesetzbuch Beck`sche Kurz-Kommentare Band 7, 74. Auflage, München 2015, 
para. 1924 vd.; Hans Brox, Erbrecht, 5. Auflage, Köln-Berlin-Bonn-München 1977, s. 32 vd. 

251  Bkz. İncil, Matta 19:5-6. 
252  Hans Brox/Wolf-Dietrich Walker, Erbrecht, 26. Auflage, München 2014, s. 43; Weidlich, 

para. 1931; Kroiß/Ann/Mayer, s. 105; Jacoby/von Hinden/Kropholler, s. 799; Brox, s. 39; 
Zimmermann, s. 211; Erman, s. 19; İnan/Ertaş/Albaş, s. 115. 

253  Jacoby/von Hinden/Kropholler, s. 799; Kroiß/Ann/Mayer, s. 106; Brox/Walker, s. 43; 
Brox, s. 40. Sağ kalan eşin yasal miras payına ilişkin olan Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 
§ 1931 (1) ve (2) hükümleri yürürlüğe girdiği tarihten (1900) bu yana değişikliğe 
uğramamıştır. Bkz. Zimmermann, s. 211. 
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eşin yukarıda sözü edilen 1/2 oranındaki yasal miras payına eklenecektir254 (BGB § 

1931 (1)). Bir başka ifadeyle sağ kalan eşin varlığı, üçüncü zümrede halefiyet 

ilkesini sınırlandırmış ve yalnızca zümre başları olan büyük ana ve büyük babaların 

sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçılığı öngörülmüştür. Zümre başlarından 

altsoylarına intikal etmesi beklenen yasal miras payı ise, üçüncü zümreye değil, sağ 

kalan eşe aktarılmıştır. Söz gelimi mirasbırakanın öldüğü tarihte hayatta bulunan 

yakınları; eşi (E), baba tarafından büyük babası (BB), baba tarafından büyük anası 

(BA) ve mirasbırakandan önce ölmüş bulunan ana tarafından büyük babası (AB) ile 

yine mirasbırakandan önce ölmüş bulunan ana tarafından büyük anası (AA)’nın ortak 

çocukları olan teyze (T) olsun. Böyle bir durumda mirasbırakandan önce ölmeleri 

nedeniyle ana tarafından büyük ana (AA)’dan (1/8) ve yine ana tarafından büyük 

baba (AB)’den (1/8) halefiyet ilkesi uyarınca teyze (T)’ye intikal etmesi beklenen 1/4 

(1/8 + 1/8) oranındaki yasal miras payı, sağ kalan eşin yasal miras payına eklenerek 

(2/4 + 1/4), son durumda sağ kalan eş (E)’nin yasal miras payının 3/4 olması 

sağlanacaktır. Terekeden geriye kalan 1/4 oranındaki yasal miras payı da 1/8’er 

olarak (BB) ve (BA)’ya ait olacaktır255. Aynı örnekte ana tarafından büyük ana 

(AA)’nın mirasbırakanın öldüğü tarihte hayatta olduğu varsayılırsa, bu defa onun 

yasal miras payı olan (1/8) kendisinde kalacak, mirasbırakandan önce ölmesi 

nedeniyle ana tarafından büyük baba (AB)’ye ait olan ve halefiyet ilkesi uyarınca 

teyze (T)’ye intikal etmesi beklenen 1/8 oranındaki yasal miras payı, sağ kalan eşin 

yasal miras payına eklenerek (4/8 + 1/8), son durumda sağ kalan eş (E)’nin yasal 

miras payının 5/8 olması sağlanacaktır256.  

Alman hukukunda sağ kalan eşin yasal miras payı, eşler arasındaki mal 

rejimiyle kendisine özgü bir biçimde bağlantılıdır. Kural yukarıda izah edilen yasal 

miras payları olmakla birlikte, eşler arasındaki yasal mal rejimi olan “kazanç 

ortaklığı” (Zugewinngemeinschaft) rejimi (BGB § 1363), sağ kalan eşin yasal miras 

                                                
254  Kroiß/Ann/Mayer, s. 108; Brox/Walker, s. 43; Zimmermann, s. 211 dn. 300. 
255  Brox, s. 40; Brox/Walker, s. 43. 
256  Kroiß/Ann/Mayer, s. 108. 
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payının belirlenmesinde etkili bir role sahiptir257. Eşler arasındaki mal rejiminin 

mirasbırakanın ölümü ile sona ermesi halinde kural olarak, sağ kalan eşin olağan 

yasal miras payı, terekenin dörtte biri (1/4) oranında artırılarak kazancın 

denkleştirilmesi sağlanır258 (BGB § 1371 (1)). Şöyle ki, sağ kalan eşin altsoy ile 

birlikte mirasçı olması durumunda 1/4 oranında olan yasal miras payı, 1/4 oranında 

artırılarak terekenin yarısı (1/2); ikinci zümre mirasçıları ya da mirasbırakanın büyük 

ana ve/veya büyük babaları ile birlikte mirasçı olması halinde ise 1/2 oranında olan 

yasal miras payı, aynı şekilde 1/4 oranında artırılarak terekenin dörtte üçü (3/4) 

üzerinde sağ kalan eş sıfatıyla hak sahibi olur259. Bu takdirde yasal mal rejiminin 

olağan tasfiyesi yapılmaz260.  

Yukarıda anılan yöntemin çoğu zaman sağ kalan eşin menfaatine olabileceği 

açık olsa da, yasal mal rejiminin olağan tasfiyesi neticesinde sağ kalan eşin elde 

edeceği menfaatin daha fazla olması da mümkündür261. Bu ihtimali göz ardı etmeyen 

Alman Medeni Kanunu, sağ kalan eşe artırılmış miras payını reddederek, mal 

rejiminin olağan tasfiyesi yolunu tercih etme imkânını da tanımıştır262. Artırılmış 

miras payını reddeden sağ kalan eş, mirasbırakanın evlilik birliği süresince elde ettiği 

kazançtan, kendisinin evlilik birliği süresince elde ettiği kazancın çıkarılması 

suretiyle ortaya çıkan bakiye değerin yarısı (1/2) üzerinde bir alacak hakkına sahip 

olur263. Bu itibarla, yasal mal rejiminin tasfiyesi neticesinde elde ettiği menfaatin 

yanı sıra, sağ kalan eş, mirasbırakanın başkaları lehine yaptığı ölüme bağlı 

tasarruflarına rağmen, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişen yasal 

                                                
257  Zimmermann, s. 212; Ersen Perçin, s. 28.  
258  Ersen Perçin, s. 29; Zimmermann, s. 212. 
259  Kroiß/Ann/Mayer, s. 108; Zimmermann, s. 212; Brox/Walker, s. 45. 
260  Ersen Perçin, s. 29. 
261  Zimmermann, s. 213.  
262  Ersen Perçin, s. 29. 
263  Elbette sağ kalan eşin evlilik birliği süresince elde ettiği kazancın, mirasbırakanın evlilik birliği 

süresince elde ettiği kazançtan daha fazla olması da mümkündür. Dolayısıyla kazançların 
birbirinden çıkarılması suretiyle ortaya çıkan bakiye değerin yarısı üzerinde, kazancı daha fazla 
olan eş lehine bir alacak hakkının doğması asıldır. Bkz. Ersen Perçin, s. 28-29. 
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(artırılmamış) miras payının yarısına (1/2) tekabül eden264 saklı payını265 terekeden 

ayrıca elde edebilir266 (BGB § 1371 (2)). 

Alman hukukunda sağ kalan eşin aynı zamanda mirasbırakanın zümre 

mirasçılarından birisi olması durumunda, sağ kalan eşin, bu sıfatla elde edeceği yasal 

miras payından başka, zümre mirasçısı olarak payına düşen oran üzerinde de yasal 

miras hakkı olduğu kabul edilmiştir267 (BGB § 1934). Buna göre, mirasbırakanın eşi, 

aynı zamanda onun yeğeni268 (kardeşinin çocuğu) ise, hem sağ kalan eş sıfatıyla hem 

de zümre mirasçısı olarak yasal miras payı elde edebilir. Şöyle ki, mirasbırakanın 

ölümünde hayatta olan yakınları; babası (B) ve babası (B) ile kendisinden önce 

ölmüş bulunan anası (A)’dan olan, yine kendisinden önce ölmüş bulunan yegâne 

kardeşi (K)’nın çocuğu konumundaki eşi (E) olsun. Verilen olayda eş (E), sağ kalan 

eş sıfatına dayanarak ikinci zümre ile birlikte mirasçılığı nedeniyle elde edeceği 1/2 

oranındaki yasal miras payına ek olarak, ikinci zümre mirasçısı sıfatıyla 

mirasbırakanın anası (A) ve kardeşi (K) üzerinden halefiyet yoluyla kendisine intikal 

edecek olan 1/4 oranındaki yasal miras payına da kavuşarak, toplamda terekenin 

3/4'ü üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olacaktır. Terekeden geriye kalan 1/4 

oranındaki yasal miras payı ise mirasbırakanın babası (B)’ye aittir269.  

                                                
264  Alman Medeni Kanunu’nun 2303. paragrafı uyarınca; saklı paylı mirasçılar olan 

mirasbırakanın altsoyunun, ana-babasının ve sağ kalan eşinin saklı payı, yasal miras paylarının 
yarısı (1/2) oranındadır.   

265  Aslında teknik anlamda bir saklı pay kavramı Alman hukukunda yoktur. Zira saklı paylı 
mirasçılar ve bu cümleden olarak, sağ kalan eşin yasal miras payının yarısına tekabül eden 
orandaki hakkı, tereke üzerinde olmayıp, zikredilen oranda bir para alacağından ibarettir. Bkz. 
Erman, s. 20. 

266  Zimmermann, s. 213; Ersen Perçin, s. 29. 
267  Weidlich, para. 1934; Jacoby/von Hinden/Kropholler, s. 800; Kroiß/Ann/Mayer, s. 116-

117; Brox/Walker, s. 43. 
268  Alman hukukunda, altsoy ve üstsoy kan hısımları ve kardeşler arasında evlenme yasağı 

öngörülmekle birlikte; amca, hala, dayı, teyze ile yeğen arasında evlenme engeli 
bulunmamaktadır (BGB § 1307). Aynı durum, İsviçre hukukunda da geçerli olup, altsoy ve 
üstsoy kan hısımları ile kardeşler arasında evlenme yasağı öngörülmüşken; amca, hala, dayı, 
teyze ve yeğen arasında evlenme mümkündür (ZGB. Art. 95/Ziff.1). Türk hukukunda ise, 
altsoy ve üstsoy kan hısımları ile kardeşler arasında evlenme engeli bulunduğu gibi; amca, 
hala, dayı, teyze ile yeğen arasında da evlenme yasağı öngörülmüştür (TMK. m. 129/f.1).   

269  Brox/Walker, s. 43-44. 



53 
 

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığı çerçevesinde, kendisine tanınan birtakım 

imtiyazlardan da söz etmek gerekir. Bu bağlamda, sağ kalan eşin ev eşyaları ve 

düğün hediyeleri üzerinde, diğer mirasçılara karşı bir öncelik hakkı vardır (BGB § 

1932 (1)). Bu hak sağ kalan eşe, ön vasiyet (Vorausvermächtnis) olarak adlandırılan 

ve diğer mirasçılara karşı yöneltebileceği bir kişisel talep yetkisi tanır270 (BGB § 

1932 (2)).  

Sağ kalan eş ve mirasbırakanın öldüğü tarihte geçimleri onun tarafından 

sağlanan aile üyelerinin, mirasın açıldığı tarihten sonraki ilk otuz (30) gün için 

geçerli olmak üzere, diğer mirasçılarca geçimlerinin sağlanması yükümlülüğü ile 

yine bu kapsamda aile konutu ve ev eşyalarını anılan süre içinde aile üyelerinin 

kullanmaya devam etme hakları (Dreißigster)271, bir başka ayrıcalık olarak 

zikredilebilir272 (BGB § 1969). 

Alman hukukunda eşcinsel birliktelikler 1 Ağustos 2001 tarihinde yürürlüğe 

giren “Kayıtlı Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun (Gesetz über die Eingetragene 

Lebenspartnerschaft)” ile birlikte, yeni bir hukuki kurum olan kayıtlı hayat ortaklığı 

çerçevesinde hukuken tanınmıştır273. Bu bağlamda, kayıtlı hayat ortaklığı ilişkisi 

içerisindeki sağ kalan eşcinsel partnerin yasal miras hakkı, anılan Kanun’un 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sağ kalan eşin yasal miras hakkını düzenleyen 

Alman Medeni Kanunu hükümlerine (BGB § 1931) tâbi hale getirilmiştir (LPartG § 

10 (1), (3)). Bir başka ifadeyle sözü edilen Kanun kapsamındaki sağ kalan eşcinsel 

partner, miras hukuku bakımından sağ kalan eş ile tamamen aynı haklara sahip 

kılınmıştır274.  

                                                
270  Zimmermann, s. 216; Brox/Walker, s. 46; Kroiß/Ann/Mayer, s. 113. 
271  Anılan otuz günlük hakka (Dreißigster), Alman orta çağ kaynaklarında da rastlanmaktadır. 

Aslında bu hakkın kökeni, Hz. Musa için tutulan otuz (30) günlük yastır. Bkz. Kitab-ı 
Mukaddes, Tesniye, 34:8; Zimmermann, s. 220.  

272  Brox/Walker, s. 46; Zimmermann, s. 219. 
273  Anılan Kanun’un güncel madde metinleri ve yürürlük tarihi için, ayrıca bkz. 

http://www.gesetze-im 
internet.de/lpartg/BJNR026610001.html#BJNR026610001BJNG000200305 (E. T. 27.7.2016). 

274  Zimmermann, s. 219; Brox/Walker, s. 47; Kroiß/Ann/Mayer, s. 108; Antalya, Miras, s. 89; 
Thomas Rauscher, “Recent Developments in German Succession Law”, EJCL, vol. 14. 2, 
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Alman hukukunda son olarak, “herkes için evlilik” talebiyle275, 30 Haziran 

2017 tarihinde Alman Parlamentosu tarafından eşcinsel evlilikleri mümkün kılan bir 

yasal değişiklik yapılmış276 ve Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1353. 

paragrafının birinci fıkrası değişikliğe uğramıştır277. Anılan hükmün son haline göre, 

evlenme, farklı ya da aynı cinsiyetten iki kişi arasında gerçekleşebilir (BGB § 1353 

(1)). Bu gelişme sonucunda, yasal mirasçılığı haiz sağ kalan eş, Alman hukukunda 

yalnızca farklı cinsiyetten sağ kalan eşi değil, eşcinsel sağ kalan eşi de kapsamına 

almış durumdadır.   

Farklı cinsiyetten kişilerin evlilik dışı birliktelikleri açısından ise herhangi bir 

yasal düzenleme bulunmadığından, bu kişilerin birlikteliklerinin süresine, ortak 

yaşamları için yapmış oldukları katkılara ya da ortak çocukları bulunup 

bulunmadığına bakılmaksızın, sağ kalan partnerin yasal miras hakkı 

bulunmamaktadır278.  

b) Avusturya Hukukunda  

Avusturya, miras hukukunda zümre sistemini özü itibariyle formüle ederek iç 

hukukunda yasal nitelik kazandıran ilk ülkedir. Bir başka anlatımla zümre sistemi, 

Avusturya miras hukukundaki bir yenilik olarak vücut bulmuş ve nihayetinde bu 

sistem, Alman hukuku ile İsviçre hukukunda kabul görerek, evrensel boyutta bir 
                                                                                                                                     

October 2010, s. 2; Mustafa Dural, “Federal Almanya’nın Gesetz über die eingetragene 
Lebenspartnerschaft (Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun) Temel Alınarak 
Eşcinsellerin Birlikte Yaşamalarının Açıklanmasına İlişkin Bir Deneme”, Prof. Dr. Necip 
Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, s. 187-188; Burcu Kalkan Oğuztürk, “Das 
Deutsche Lebenspartnerschaftsgesetz, Insbesondere Adoption Durch Gleichgeschlechtliche 
Paare”, MÜHF-HAD, C. 16, S. 3-4, Y. 2010, s. 252, 262 dn. 46. 

275  “Ehe für alle.” 
276 http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/germany-parliament-votes-to-allow-same-sex-

marriage/; 
http://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMTcva3cyNi1kZS1l
aGUtZnVlci1hbGxlLzUxMzY4Mg==&mod=mod493052 (E. T. 6.7.2017).  

277  Söz konusu yasal değişiklik (Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für 
Personen gleichen Geschlechts), 28 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 1 
Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bkz. https://dejure.org/gesetze/BGB/1353.html (E. T. 
15.12.2017); 
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl11
7s2787.pdf%27%5D__1513411993430 (E. T. 15.12.2017). 

278  Zimmermann, s. 218. 
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başarı hikâyesinin öznesi haline gelmiştir279. İki asrı aşkın bir geçmişe sahip olan 

1811 tarihli Avusturya Medeni Kanunu (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)280, 

yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1812 tarihinden bu yana yasal mirasçılığın belirlenmesinde 

zümre sistemini esas almaktadır281. 

Avusturya Medeni Kanunu’nun, kabul edildiği 1811 tarihli ilk halinde yasal 

mirasçılar altı zümrede sıralanmıştı282 (ABGB § 731). Esas itibariyle yasal 

mirasçılık, yakın zamana kadar Avusturya Medeni Kanunu’nun (ABGB) 727 ilâ 761. 

paragrafları arasında düzenlenmiş olup, buna göre mirasbırakanın kan hısımlarının 

yasal mirasçılığı, dört zümrede sınırlandırılmıştır283. Sağ kalan eşin yasal miras hakkı 

ise birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişen bir oranla, yine çok yakın bir 

zamana kadar (1 Ocak 2017) Avusturya Medeni Kanunu’nun eski 757. paragrafında 

düzenlenmişti. Buna göre sağ kalan eş, mirasbırakanın altsoy zümresi ile birlikte 

yasal mirasçı olduğu takdirde, terekenin 1/3’ü; mirasbırakanın ikinci ya da üçüncü 

zümre mirasçıları ile birlikte yasal mirasçı olması durumunda ise kural olarak 

terekenin 2/3’ü üzerinde mülkiyet hakkına sahipti. Bununla birlikte sağ kalan eşin 

varlığı, ikinci zümrede mirasbırakandan önce ölmüş bulunan kardeşlerin altsoyunun 

                                                
279  Christiane Wendehorst, Intestate Succession in Austria, Kenneth G C Reid/Marius J De 

Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate Succession, 1. ed., 
New York 2015, s. 160. Bilindiği üzere, İsviçre Medeni Kanunu’ndan iktibas edilen Türk 
Medeni Kanunu’nun etkisiyle, Türk miras hukukunda da kan hısımlığına dayanan yasal miras 
hakkı zümre sistemine göre belirlenir.  

280  JGS Nr. 946/1811. Avusturya Medeni Kanunu’nun (ABGB) yürürlükteki maddeleri için, bkz. 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1
0001622 (E. T. 23.7.2016). 

281  Wendehorst, s. 164. 
282  Anılan hal için, bkz. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die Gesammten Deutschen 

Erbländer der Österreichischen Monarchie: von dem Sachenrechte 2, Hof- u. Staatsdr., Wien 
1811, s. 163-164. 

283  Wendehorst, s. 169. Avusturya Medeni Kanunu’nda yapılan 1914 değişikliği neticesinde yasal 
mirasçılığın mümkün olacağı zümreler dörde (4) indirilmiştir (§ 63 RGBI 276/1914). Buna 
göre birinci zümreyi oluşturan mirasbırakanın altsoyu, ikinci zümreyi oluşturan mirasbırakanın 
ana ve babası ile bunların altsoyu (kardeşler ve kardeşlerin altsoyu), üçüncü zümreyi oluşturan 
büyük ana ve büyük baba ile bunların altsoyu, ve son olarak dördüncü zümreyi oluşturan 
büyük büyük ana ve büyük büyük baba (altsoyları dâhil olmamak üzere), zümre sistemine 
hâkim olan öncelik kuralları çerçevesinde yasal miras hakkını haiz olabilecektir (ABGB § 
731). Mirasbırakanın altsoyunun yasal mirasçılığı açısından, 1991 değişikliğinden bu yana 
(Art. I. 2. BGBI 656/1989), altsoyun evlilik içinde ya da evlilik dışı doğmuş olmasının da 
herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bkz. Wendehorst, s. 169-170. 
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(yeğenlerin ve yeğenlerin altsoyunun) ve yine üçüncü zümrede mirasbırakandan önce 

ölmüş bulunan büyük ana ile büyük babanın altsoyunun (amca, hala, dayı, teyze, 

kuzenler ve altsoyu) halefiyet yoluyla yasal mirasçılığını engeller ve bu kişilere 

intikal etmesi beklenen yasal miras payı, sağ kalan eşin 2/3 oranındaki yasal miras 

payına ilâve edilirdi (ABGB § (eski) 757 Abs. 1). Diğer ifadeyle, sağ kalan eşin 

varlığı durumunda halefiyet, ikinci zümrede mirasbırakanın kardeşleri ile 

sınırlandırılmış, üçüncü zümrede ise yalnızca zümre başları olan büyük analar ve 

büyük babaların, sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçılığı öngörülmüştü284. Bir 

örnekle somutlaştırmak gerekirse, mirasbırakanın öldüğü tarihte eşi (E) ile birlikte 

ana tarafından büyük babası (AB) ve teyzesi (T) hayatta bulunuyor olsun. Bu 

durumda mirasbırakandan önce ölmüş bulunan ana tarafından büyük ana (AA)’dan 

teyze (T)’ye intikal etmesi beklenen 1/6 oranındaki yasal miras payı teyze (T)’ye 

intikal etmez, sağ kalan eşin 2/3 oranındaki yasal miras payına eklenerek (4/6 + 1/6), 

son durumda sağ kalan eş (E)’nin yasal miras payı 5/6 olarak belirlenirdi. Terekeden 

geriye kalan 1/6 oranındaki yasal miras payı da tabiatıyla büyük baba (AB)’ye ait 

olurdu285. 

Yukarıda ifade edilen şekilde ikinci ya da üçüncü zümrede sağ kalan eşle 

birlikte yasal mirasçı olabilecek kimsenin bulunmaması durumunda, tereke tümüyle 

sağ kalan eşe ait olurdu. Yine dördüncü zümrenin sağ kalan eşle birlikte yasal 

mirasçılığı söz konusu olmayıp, sağ kalan eşin varlığı halinde terekenin tamamı eşe 

bırakılmıştı286 (ABGB § (eski) 757 Abs. 1). 

Oldukça güncel bir gelişme olarak, 30 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete’de 

yayınlanan287 ve “Erbrechts-Änderungsgesetz 2015” başlığını taşıyan Kanun ile 

birlikte, Avusturya Medeni Kanunu’nun miras hukuku hükümleri değişikliğe 
                                                
284  Wendehorst, s. 171, 173; Astrid Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe und Lebensgemeinschaft, 

Rechtliche Folgen der Ehescheidung und Auflösung einer Lebensgemeinschaft, 11. Auflage, 
Wien 2013, s. 58. 

285  Wolfgang Zankl, Erbrecht: mit Beispielen und Diplomprüfungsfällen, 6. Auflage, Wien 2001, 
s. 18-19. 

286  Zankl, Erbrecht mit Beispielen, s. 18; Wendehorst, s. 173.  
287  Bkz. Bundesgesetzblatt, 30.7.2015/Nr. 87/2015. Ayrıca, bkz. 
 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_87/BGBLA_2015_I_87.pdf, 

Bkz. (E. T. 10.10.2017). 
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uğramış ve sağ kalan eşin yasal mirasçılığı da doğal olarak bundan etkilenmiştir. 1 

Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliği sonucunda, sağ kalan eşin, 

altsoyla birlikte mirasçı olması halinde daha önceki düzenlemede sahip olduğu 1/3 

oranındaki yasal miras payı, aynen korunmuştur288 (ABGB § 744 Abs. 1). 

Mirasbırakanın altsoyunun bulunmaması durumunda ise, sağ kalan eşin ikinci 

zümrede yalnızca zümre başları olan mirasbırakanın ana babasıyla birlikte mirasçılığı 

öngörülmüş ve bunların her ikisiyle birlikte mirasçı olması halinde, sağ kalan eşe 

terekenin üçte ikisi (2/3) üzerinde mülkiyet hakkı tanınmıştır. Bu ihtimalde, 

terekeden geriye kalan üçte bir (1/3) oranındaki yasal miras payı da, mirasbırakanın 

ana ve babası arasında eşit olarak paylaşılır289. Ne var ki, eski düzenlemeden (ABGB 

§ (eski) 757 Abs. 1) farklı olarak, ikinci zümrede halefiyet yoluyla kardeşlerin yasal 

mirasçılığına izin verilmemiş ve mirasbırakandan önce ölmüş olan ana babadan 

kardeşe intikal etmesine müsaade edilmeyen yasal miras payının sağ kalan eşe 

aktarılması kabul edilmiştir (ABGB § 744 Abs. 1). Meseleyi bir örnekle290 

somutlaştırmak gerekirse, mirasbırakan öldüğünde hayatta olan yakınları; eşi (E), 

babası (B) ve kardeşi (K) olup, anası (A) kendisinden önce ölmüş bulunsun. Böyle 

bir olayda, mirasbırakanın kardeşi (K), anası (A)’ya halef olarak mirasçılık sıfatını 

kazanamayacağından, (A) hayatta olsaydı elde edebileceği yasal miras payı (1/6), sağ 

kalan eş (E)’nin payına (2/3) eklenerek (4/6 +1/6), (E)’nin toplamda 5/6 oranında bir 

yasal miras payına kavuşması sağlanmıştır. Bu halde, terekeden geriye kalan 1/6 

oranındaki yasal miras payı ise, elbette mirasbırakanın babası (B)’ye ait olacaktır.  

Avusturya Medeni Kanunu’nun, “Erbrechts-Änderungsgesetz 2015” Kanunu 

ile değişik son haline göre, mirasbırakan öldüğünde altsoyu ve ana babası hayatta 

bulunmuyorsa, sağ kalan eşin varlığı, kardeşler başta olmak üzere ikinci zümredeki 

diğer kan hısımları ile üçüncü zümrenin yasal mirasçılığını engeller. Bir başka 

                                                
288  Theresa Szilagyi/Johannes Reich-Rohrwig, Erbrecht 2017 Richtig vererben, Fehler 

vermeiden (Hrsg. CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH), 1. Auflage, Wien 2016, 
s. 63; Wolfgang Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxishandbuch, 8. Auflage, Wien 2017, s. 41. 

289  Szilagyi/Reich-Rohrwig, s. 64; Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxis, s. 41.  
290 Örnek için, bkz. http://www.vol.at/vorarlberger-notare-stellen-neues-erbrecht-vor-das-aendert-

sich-2017/4946918 (E. T. 10.10.2017); Szilagyi/Reich-Rohrwig, s. 65; Aynı yönde, bkz. 
Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxis, s. 42.  
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anlatımla, mirasbırakanın altsoyu ve ana babası bulunmadığı takdirde, tereke 

bütünüyle sağ kalan eşe ait olur291 (ABGB § 744 Abs. 1). Avusturya Medeni 

Kanunu’nda yapılan söz konusu değişiklik sonucunda, sağ kalan eşin varlığı, 

mirasbırakanın altsoyu ile ana babası dışında kalan diğer bütün kan hısımlarını 

mirastan dışlamış ve böylelikle eşin yasal mirasçılığı eski düzenlemeye kıyasla 

önemli ölçüde güçlendirilmiştir.  

Avusturya hukukunda sağ kalan eşe, başka birtakım imkânlar da tanınmıştır. 

Bunların başında, eşlerin birlikte yaşadıkları aile konutunda sağ kalan eşin yaşamaya 

devam edebilmesi ve evlilikleri boyunca kullandıkları ev eşyaları üzerinde ön vasiyet 

(Vorausvermächtnis) şeklinde bir kişisel talep hakkına sahip olması gelir292 (ABGB 

§ 745). Bununla birlikte somut olaya göre değişen bir bedel karşılığında, 

mirasbırakana ait olan mülkiyet payının, sağ kalan eşin payına eklenmesi suretiyle, 

eşlerin paydaş oldukları aile konutu üzerinde, sağ kalan eşin tek başına mülkiyet 

hakkına kavuşması da mümkündür293 (Wohnungseigentumsgesetz § 14).  

Avusturya Medeni Kanunu’nun eski 537a paragrafı uyarınca294, sağ kalan eşe 

tanınmış olan yasal miras hakkı, kayıtlı hayat ortaklıklarında sağ kalan eşcinsel 

partner için de aynen kabul edilmişti295. Sağ kalan eşcinsel partnerin yasal miras 

hakkı, Avusturya Medeni Kanunu’nun yeni 730. ve 744. paragraflarında da kesin bir 

biçimde ifadesini bulmuştur. Bununla birlikte farklı cinsiyetten kişilerin evlilik dışı 

birliktelikleri nedeniyle sağ kalan partnere yasal miras hakkı tanıyan bir yasal 

düzenleme Avusturya hukukunda bulunmamakta ve bu durum öğretide eleştiriye 

neden olmaktadır296.  

                                                
291  Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxis, s. 41.  
292  Wendehorst, s. 175; Zankl, Erbrecht mit Beispielen, s. 18; Szilagyi/Reich-Rohrwig, s. 65; 

Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxis, s. 43.  
293  Wendehorst, s. 166, 177. 
294  Bkz. BGBl. I - Ausgegeben am 30 Dezember 2009 - Nr. 135. 
295  Wendehorst, s. 168.  
296  Wendehorst, s. 179. Ayrıca, bkz. Constanze Fischer-Czermak/Barbara Beclin, “Neue 

Regelungen für nichteheliche Lebensgemeinschaften?”, Verhandlungen des achtzehnten 
Österreichischen Juristentages, Linz/Wien 2012. 
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c) İsviçre Hukukunda  

Yasal mirasçılık, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinin hukuklarında olduğu 

gibi, İsviçre hukukunda da tarihsel olarak kan bağına dayanır297. Fakat tarihsel olarak 

kan bağına ve aslında hukuki soybağına dayanan mirasçılık sonsuz dereceli değildir. 

Zümre sisteminin hâkim olduğu İsviçre miras hukukunda mirasbırakanın kan 

hısımlarının yasal mirasçılığı ilk üç zümrede söz konusu olabilir298 (ZGB. Art. 460). 

Sağ kalan eş, zümre mirasçısı olmasa da, varlığı halinde zümre mirasçıları ile 

birlikte yasal miras hakkını elde eden bir mirasçıdır299. Sağ kalan eşin, birlikte 

mirasçı olduğu zümreye göre değişen bir oranda yasal miras hakkının kabul edildiği, 

10 Aralık 1907 tarihli İsviçre Medeni Kanunu’nun (Schweizerisches 

Zivilgesetzbuch)300 ilk halinde sağ kalan eşe, oranları farklılık gösterse de, 743 sayılı 

Türk Kanunu Medenisi’nde olduğu gibi, tereke üzerinde kanuni intifa hakkı 

tanınıyordu. Buna göre; sağ kalan eş mirasbırakanın altsoyu olan birinci zümre ile 

birlikte mirasçı olduğu takdirde dilerse terekenin yarısı (1/2) üzerinde intifa hakkı 

(Nutzniessung), dilerse terekenin dörtte biri (1/4) üzerinde mülkiyet hakkını tercih 

edebiliyordu. Mirasbırakanın ikinci zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması 

durumunda ise sağ kalan eş, terekenin dörtte birinin (1/4) mülkiyeti ile dörtte üçünün 

(3/4) intifa hakkına sahip olmaktaydı. Sağ kalan eş, mirasbırakanın büyük ana ve 

büyük babaları ile bunların altsoyunu oluşturan üçüncü zümre ile birleştiği halde, 

terekenin yarısının (1/2) mülkiyeti ile diğer yarısı (1/2) üzerinde intifa hakkı elde 

                                                
297  “Mal kan gibi akar (Das Gut rinnt wie das Blut)” Mirasa ilişkin söz konusu ifade için, ayrıca, 

bkz. Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 21. 
298  İsviçre Medeni Kanunu’na göre; birinci zümre mirasçılarını mirasbırakanın altsoyu 

oluştururken (ZGB. Art. 457), ikinci zümre mirasçılarını mirasbırakanın ana ve babası ile 
altsoyları (ZGB. Art. 458), üçüncü zümre mirasçılarını ise mirasbırakanın büyük ana ve büyük 
babaları ile bunların altsoyları oluşturur (ZGB. Art. 459). Bununla birlikte, kayın hısımları asla 
yasal mirasçı olamazlar. Bkz. Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 21-22; 
Jean Nicolas Druey, Grundriss des Erbrechts, 5. Auflage, Bern 2002, s. 46-47. 

299  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 22. 
300  1 Ocak 1912 tarihinde yürürlüğe giren Kanun’un orijinal ve güncel madde metinleri için, 

ayrıca bkz. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a80 (E. 
T. 30.7.2016).  
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etmekteydi. İlk üç zümrede mirasçı bulunmaması durumunda ise terekenin tamamı 

üzerinde sağ kalan eşin mülkiyet hakkı söz konusu olurdu301 (ZGB. Art. 462).  

Tıpkı Türk hukukunda olduğu gibi, İsviçre hukukunda da sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığına ilişkin kanuni intifa hakkı eleştirilere uğramıştır. Nitekim 5 Ekim 1984 

tarihli ve 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe giren “1984 Evlilik Hukuku Revizyonu 

(Revision des Eherechts von 1984)” ile birlikte madde metninden kanuni intifa hakkı 

kaldırılmış302 ve anılan madde uyarınca sağ kalan eşin; mirasbırakanın altsoyu ile 

birlikte mirasçı olması halinde terekenin yarısı (1/2), mirasbırakanın ana ve babası ile 

bunların altsoyu ile birlikte mirasçı olduğunda terekenin dörtte üçü (3/4), birinci ve 

ikinci zümrede yasal mirasçı olabilecek kimsenin bulunmaması durumunda ise 

terekenin tamamı üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olacağı düzenlenmiştir303 (ZGB. 

Art. 462).  

Her ne kadar sağ kalan eşin yasal miras payını düzenleyen İsviçre Medeni 

Kanunu’nun 462. maddesinden kanuni intifa hakkı kaldırılmış olsa da, sağ kalan eşe 

tereke üzerinde mirasbırakanın iradesine dayanan bir intifa hakkı tanıyan 473. 

madde, İsviçre hukukunda halen yürürlüktedir. Anılan maddeye göre; (1) 

mirasbırakanın bu yönde düzenlemiş olduğu bir ölüme bağlı tasarrufunun bulunması, 

(2) intifa hakkının sağ kalan eşe tanınması, (3) sağ kalan eşin mirasbırakanın ortak 

altsoyu ile birlikte mirasçı olması koşullarıyla, sağ kalan eşin tereke üzerinde (iradi) 

intifa hakkı sahibi olması mümkündür. Böyle bir halde sağ kalan eşin, terekenin 

                                                
301  1984 Revizyonu’ndan (1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe giren) önceki madde metnine göre. 

Bkz. Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. 
Auflage, Zürich 1995, s. 444-445; Daniel Staehelin, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 
Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 Schlt ZGB (Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas 
Geiser), 2. Auflage, Basel 2003, Art. 462 Nr. 5; Escher, Art. 462, s. 34; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
118; Kılıçoğlu, Miras, s. 68-69. 

302  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 30-33; Paul Eitel, Grundlagen des 
Erbrechts (Teil von ZGB III) Kurzfassung, Herbstsemester 2013, s. 26;  Klaus Bürgi,  OFK - 
Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch),  ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
(Hrsg. Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel/Ivo Schwander/Stephan Wolf), 2. Auflage, 2011, 
Art. 473. Ayrıca, bkz. Sabrina Carlin, Etude de l'article 473 CC Spécialement les problèmes 
liés à la quotité disponible, Zürich 2011, s. 185 vd.; Druey, Erbrecht, s. 54. 

303  Christoph Wildisen, Das Erbrecht des überlebenden Ehegatten, Arbeiten aus dem 
Iuristischen Seminar der Universität Freiburg Schweiz, 2. Auflage, Freiburg 1999, s. 130; 
Tuor/Schnyder/Schmid, s. 444-445; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 
29; Druey, Erbrecht, s. 54; Staehelin, Art. 462 Nr. 4; Kılıçoğlu, Miras, s. 69. 
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yarısı (1/2) üzerindeki mülkiyet hakkına dayanan yasal miras payı düşer ve bunun 

yerine sağ kalan eş, terekenin dörtte üçü  (3/4) üzerinde intifa hakkı sahibi olur. 

Terekenin sağ kalan eş lehine intifa yüklü olan dörtte üçü üzerinde ortak altsoy kuru 

mülkiyet (nackte Eigentum) sahibi haline gelir. Terekeden geriye kalan dörtte bir 

(1/4) oranındaki pay üzerinde ise mirasbırakan serbestçe tasarrufta bulunma hakkına 

sahip olup, dilerse bu kısmın mülkiyetini sağ kalan eşe ya da ortak altsoya 

bırakabileceği gibi, bir üçüncü kişi lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunması da 

mümkündür. Mirasbırakanın serbestçe tasarrufta bulunma hakkına sahip olduğu 

terekenin dörtte biri (1/4) üzerindeki mülkiyet hakkının sağ kalan eşe bırakılmayıp, 

eşin terekenin dörtte üçü (3/4) üzerinde yalnızca intifa hakkı sahibi olduğu 

durumlarda eş, mirasçı olarak değil, vasiyet alacaklısı (Vermächtnisnehmer) olarak 

değerlendirilir. Sağ kalan eşin, intifa hakkı sahibi iken, mirasbırakanın ölümünün 

ardından yeniden evlenmesi halinde ortak altsoy, yasal miras payının (1/2) dörtte üçü 

olan ve terekenin sekizde üçüne (3/8) tekabül eden saklı payını304 elde edebilir. Bu 

takdirde sağ kalan eşin intifa hakkı da terekenin sekizde üçüne (3/8) düşer305. 

İsviçre hukukunda yasal mal rejimi olarak, edinilmiş mallara katılma 

(Errungenschaftsbeteiligung) rejimi kabul edilmiştir306 (ZGB. Art. 196). Eşler 

arasındaki mal rejiminin, sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi bakımından, 

mirasbırakanın ölümüyle iki ayrı tasfiye yapılacağını söylemek mümkündür. Söz 

gelimi, eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin 
                                                
304  Söz konusu olan, ortak altsoyun, ilk durumdaki hesaplama üzerinden sahip olduğu 1/2 

oranındaki yasal miras payı x 3/4 = 3/8 oranındaki saklı paydır.  
305  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 30-33; Eitel, Erbrecht, s. 26; Bürgi, 

Art. 473 Nr. 1-7; Staehelin, Art. 473 Nr. 4, 5, 10a, 22. Ayrıca, bkz. Carlin, s. 185 vd. Sağ 
kalan eş lehine söz konusu olabilen 473. madde çerçevesindeki iradi intifa hakkı, kayıtlı hayat 
ortaklığı kapsamındaki sağ kalan eşcinsel partner için geçerli değildir. Bu yönde, bkz. 
Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 30. 

306  İsviçre hukukunda 1985 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliğine kadar, yasal mal rejimi 
olarak “mal birliği” rejimi benimsenmişti. Buna göre, evlilik eşlerden birisinin ölümü ile sona 
erince, kişisel mallar ayrıldıktan sonra geriye kalan malların 1/3’ü karıya ve altsoyuna, 2/3’ü de 
kocaya ya da onun mirasçılarına ait olurdu. Bkz. Paul Eitel, “Die Rechtsstellung des 
überlebenden Ehegatten im Ehegüterrecht und im Erbrecht des schweizerischen ZGB gestern 
und heute – eine Übersicht”, 100 Jahre Schweizerisches ZGB, 80 Jahre Türkisches ZGB, 
Berlin 2008, s. 157, 159; Erman, s. 25. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma 
rejiminden başka, eşler aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle “mal ortaklığı” (ZGB. 
Art. 221) ya da “mal ayrılığı” (ZGB. Art. 247) rejimlerini, mal rejimi olarak belirleyebilirler. 
Bkz. Ersen Perçin, s. 31; Tuncer, s. 63.  
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benimsendiği bir halde, öncelikle mal rejiminin tasfiyesi yapılarak sağ kalan eşin 

sahip olduğu katılma alacağı hesaplanacaktır. Ardından sağ kalan eş, birlikte mirasçı 

olduğu zümreye göre değişken bir oranla, mirasbırakanın terekesi üzerinden yasal 

miras payını ayrıca elde edecektir307. 

Mirasbırakanın ölümünün ardından, sağ kalan eşin yaşam koşullarının 

korunması amacıyla, yasal miras payına mahsup edilmek üzere, aile konutu ve ev 

eşyalarının mülkiyeti sağ kalan eşe bırakılabileceği gibi, aile konutu üzerinde yine 

kendisi lehine intifa ya da oturma hakkının tanınması mümkündür. Aynı imkân, 

kayıtlı hayat ortaklığı kurumu kapsamında, sağ kalan eşcinsel partner lehine de söz 

konusudur308 (ZGB. Art. 612a).  

  1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Eşcinsel Çiftlerin Kayıtlı Hayat 

Ortaklıklarına İlişkin Federal Kanun (Bundesgesetz über die eingetragene 

Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare)” ile birlikte, İsviçre Medeni 

Kanunu’nun 462. maddesi değişikliğe uğramış ve yalnızca sağ kalan eşe değil, 

kayıtlı hayat ortaklığı kapsamındaki sağ kalan eşcinsel partnere de 462. maddede 

belirtilen oranlarda yasal miras hakkı tanınmıştır. Buna karşılık, farklı cinsiyetten 

kişilerin evlilik dışı birlikteliklerinde, sağ kalan partnere yasal miras hakkı 

tanınmamıştır309. 

                                                
307  Wildisen, Ehegatten, s. 84; Erman, s. 24; Ersen Perçin, s. 30-31.  
308  Ayrıca, bkz. Şebnem Nebioğlu Öner, Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi, 1. bs., 

Ankara 2014, s. 225 vd. 
309  Mustafa Dural, “İsviçre’de Eşcinsel Hayat Ortaklığının Düzenlenişi”, Yaşar Üniversitesi 

Elektronik Dergisi, C. 8, Y. 2013, s. 931; Peter Weimar, Berner Kommentar Band/Nr. 
III/1/1/1, Die gesetzlichen Erben; Die Verfügungsfähigkeit, Die Verfügungsfreiheit, Die 
Verfügungsarten, Die Verfügungsformen, Art. 457-516 ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 
Das Erbrecht, Die Erben, Die gesetzlichen Erben, Die Verfügungen von Todes wegen (Hrsg. 
Heinz Hausheer/Hans Peter Walter), Bern 2009, Art. 462 Nr. 3; Gritli Ryffel, OFK - Orell 
Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg. 
Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel/Ivo Schwander/Stephan Wolf), 2. Auflage, 2011, Art. 
462 Nr. 1; Tarkan Göksu, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 
ZGB (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 462 Nr. 2. 
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C. Anglo - Amerikan Hukuklarında Sağ Kalan Eşin Yasal Miras 
 Hakkı 

1. İngiliz Hukukunda  

Anglo - Amerikan hukukunun (Common Law) bir temsilcisi olan İngiliz 

hukukunda sağ kalan eşin yasal mirasçılığı tarihsel süreç içerisinde kayda değer bir 

gelişim göstermiştir310. Inheritance Act 1833 ile sağ kalan eşe kanuni intifa hakkı 

tanınmışken311, The Intestates’ Estates Act 1890 ile beraber sağ kalan eşe, statutory 

legacy312 olarak adlandırılan, terekeden kanuni bir miktar para alma hakkı da 

tanınmıştır313. Administration of Estates Act 1925’in yürürlüğe girmesiyle sağ kalan 

eşe öncelikli olarak mirasbırakanın taşınır eşyaları (personal chattels) bırakılmış ve 

mirasbırakanın altsoyunun bulunması halinde, terekenin geriye kalan kısmı 

üzerindeki kanuni intifa hakkı 1/2 olarak tespit edilmiştir314.  

Intestates' Estates Act 1952 hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle, bir yenilik 

olarak sağ kalan eşe; mirasbırakanın altsoyundan başka, diğer yakın kan hısımları 

(ana, baba, kardeşler ile kardeşlerin altsoyu) ile mirasçı olması halinde, terekenin 

yukarıda sözü edilen değerler çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısmının yarısı (1/2) 

üzerinde mülkiyet hakkı315 tanınmıştır. Mirasbırakanın altsoyunun bulunması 

                                                
310  Sağ kalan eşin mirasçılığını etkileyen yasal düzenlemelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

Inheritance Act 1833; The Wills Act 1837; The Intestates’ Estates Act 1890;  Increase of Rent 
and Mortgage Interest (Restrictions) Act 1920; Administration of Estates Act 1925; Intestates' 
Estates Act 1952; Law Reform (Succession) Act 1995; Civil Partnership Act 2004; Marriage 
(Same Sex Couples) Act 2013; Inheritance and Trustees' Powers Act 2014. İgili Kanun’ların 
orijinal metinleri için, bkz. http://www.legislation.gov.uk/ (E. T. 1.3.2016). 

311  Sağ kalan karının, mirasbırakanın taşınmazları üzerinde 1/3 oranında kanuni intifa hakkı 
bulunabilirken (dower); sağ kalan kocanın, karısına ait terekenin tamamı üzerinde kanuni intifa 
hakkı (curtesy) bulunurdu. Bkz. Roger Kerridge, Intestate Succession in England and Wales, 
Kenneth G C Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession 
Law Intestate Succession, 1. ed., New York 2015, s. 326. 

312  “fixed net sum” ifadesi de günümüzde kullanılmaktadır.  
313  Sağ kalan karı için öngörülen bu imkân (statutory legacy), mirasbırakanın altsoyu 

bulunmaması halinde söz konusu olurdu. Bkz. Kerridge, Comparative, s. 327-328. 
314  Kerridge, Comparative, s. 328. Bkz. Administration of Estates Act 1925, Section 46 (1) (i). 
315  1952 değişikliğinden önce, Administration of Estates Act 1925 uyarınca mirasbırakanın 

altsoyu bulunmuyor ve fakat diğer yakın kan hısımları bulunuyorsa, sağ kalan eş geriye kalan 
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durumunda, sağ kalan eş, geriye kalan tereke değerlerinin yarısı (1/2) üzerinde 

kanuni intifa hakkına sahip olurken; mirasbırakanın ne altsoyu ne de diğer yakın kan 

hısımlarının (ana, baba, kardeşler ile kardeşlerin altsoyunun) varlığı söz konusu 

değilse, sağ kalan eş terekenin tamamı üzerinde mülkiyet hakkı sahibiydi316. 

İngiltere’de 1995 yılında kabul edilen Miras Hukuku Reform Kanunu (Law 

Reform (Succession) Act 1995) Section 1 (1) hükmü ile, Administration of Estates 

Act 1925 içeriğinde, İngiliz hukukunda sağ kalan eşin yasal mirasçılığına yönelik 

oldukça özgün bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre, 1 Ocak 1996 tarihinde ve bu 

tarihten sonra gerçekleşen miras intikallerinde, sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, 

mirasbırakanın ölümünden sonra yirmi sekiz gün317 hayatta kalmasına bağlanmıştır. 

Bir başka deyişle sağ kalan eş, ancak mirasbırakanın öldüğü tarihten itibaren yirmi 

sekiz gün boyunca hayatta kaldığı takdirde yasal mirasçı olabilir. Aksi halde, yirmi 

sekiz gün koşulunun yerine gelmemesi sebebiyle sağ kalan eş, sanki mirasbırakandan 

önce ölmüş gibi değerlendirilir318 (Administration of Estates Act 1925 Section 46 

(2A)).     

Günümüz İngiliz miras hukukuna ilişkin olarak, Administration of Estates Act 

1925 halen yürürlükte olan temel Kanun’dur319. Bununla birlikte sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığına ilişkin hükümleri, son olarak 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren 

                                                                                                                                     
tereke değerlerinin tümü üzerinde kanuni intifa hakkına sahip olurdu. Bkz. Kerridge, 
Comparative, s. 328. 

316  Roger Kerridge, Parry and Kerridge: The Law of Succession, 12. ed., London 2009, s. 10-13;  
Anthony R. Mellows, The Law of Succession, 4. ed., London 1983, s. 152-154; Fiona Burns, 
“Surviving Spouses, Surviving Children and the Reform of Total Intestacy Law in England 
and Scotland: Past, Present and Future”, Legal Studies, vol. 33, no. 1, March 2013, s. 91-92; 
Erman, s. 23. 

317  Aslında, anılan Kanun değişikliğine ilişkin Komisyon’da, sağ kalan eşin yasal mirasçı 
olabilmesi için hayatta kalma süresinin ilk önce on dört gün olarak belirlenmesi teklif edilmiş, 
daha sonra Tasarı’da bu süre yirmi sekiz güne uzatılmıştır. Bkz. Kerridge, Succession, s. 9 dn. 
16.   

318  Kerridge, Comparative, s. 343; Kerridge, Succession, s. 9. Sözü edilen madde metni için, 
ayrıca bkz. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/23 (E. T. 28.3.2016).  

319  Kanun’un ilgili İngilizce hükümleri için, bkz. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-
16/23/contents (E. T. 2.3.2016). 
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Inheritance and Trustees' Powers Act 2014 ile320 değişikliğe uğramıştır321. Buna göre 

sağ kalan eşin, altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda, tereke üzerinde sahip 

olduğu haklar şu şekilde sıralanabilir: 

(1) Sağ kalan eş, terekede öncelikle mirasbırakanın kişisel taşınır malları 

(personal chattels) üzerinde mülkiyet hakkı sahibidir. Bir başka anlatımla, bunlar sağ 

kalan eşindir322. Mirasbırakanın kişisel taşınır mallarından kasıt ise; para, kıymetli 

evrak, iş amacıyla kullanılan eşyalar ve salt bir yatırım için tutulan eşyalar hariç 

olmak üzere; mirasbırakanın tüm maddi taşınır mallarıdır323 (2014 Act Section 3 (1)).  

(2) Sağ kalan eş, mirasbırakanın kişisel taşınır malları ayrıldıktan sonra, 

terekeden statutory legacy (fixed net sum) olarak adlandırılan324 kanuni bir miktar 

para alma hakkına sahiptir (2014 Act Schedule 1A). Bu miktar da 2009 yılında 

revize edilen son haliyle, £250.000’dir325. Sağ kalan eşe ödenecek bu miktar, her 

türlü vergi ve masraflar düşüldükten sonra ödenecek olan net tutardır326. 

(3) Sağ kalan eşe, mirasbırakanın kişisel taşınır malları ve statutory legacy 

verildikten sonra geriye kalan tereke değerleri bulunuyorsa327; bu tereke değerleri 

                                                
320  Kanun hükümleri için, bkz.http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/16/introduction/enacted 

(E. T. 2.3.2016). 
321  Kerridge, Comparative, s. 343; Ayşe Kübra Altıparmak, İngiliz, Avrupa Birliği ve Türk 

Hukukunda Mirasa Uygulanacak Hukuk, 1. bs., İstanbul 2017, s. 29.  
322  Caroline Sawyer/Miriam Spero, Succession, Wills and Probate, 3. ed., New York 2015, s. 

156; Kerridge, Comparative, s. 344; Ersen Perçin, s. 14; Altıparmak, s. 30. 
323  Mirasbırakanın kişisel taşınır malları (personal chattels), 2014 yılından önce Administration of 

Estates Act 1925 kapsamında; atlar, koşumlar, otomobil, bahçe malzemesi, evcil hayvanlar, 
gümüş, porselen, cam eşya, kitap, tablo, gravür, mobilya, mücevher, ev eşyası, şahsen 
kullanılan eşya, müzik ve bilim aletleri, erzak vs. olarak sıralanmıştı (Section 55 (1) (x)). 
Ayrıca, bkz. Sawyer/Spero, s. 157; Kerridge, Succession, s. 10; Erman, s. 23. 

324  Statutory legacy (fixed net sum) kavramı, sağ kalan eş lehine “belirli yasal intikal tutarı” olarak 
ifade edilebilir.  

325  Kerridge, Comparative, s. 344; Sawyer/Spero, s. 158. Sağ kalan eşin bu hakkının tutarı, yıllar 
içerisinde artırılmıştır. Altsoyun varlığı halinde sağ kalan eşin bu hakkı; 1952 yılında £5.000, 
1967 yılında £8.750, 1972 yılında £15.000, 1977 yılında £25.000, 1981 yılında £40.000, 1987 
yılında £75.000, 1993 yılında £125.000, 2009 yılında £250.000 olarak tespit edilmiştir. Bkz. 
Kerridge, Comparative, s. 333 dn. 54. 

326  Kerridge, Comparative, s. 344; Kerridge, Succession, s. 11; Erman, s. 23. 
327  İngiliz uygulamasında genellikle, sağ kalan eş yukarıda sözü edilenleri aldıktan sonra 

terekeden geriye bir şey kalmamaktadır. 3 Mart 2014 tarihinde devlet bakanının açıkladığı 
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üzerinde de sağ kalan eşin 1/2 oranında mülkiyet hakkı bulunmaktadır328 (2014 Act 

Section 1 (2)). 

Mirasbırakanın altsoyu bulunmadığı takdirde ise radikal bir yaklaşımla, 

terekenin tamamının mülkiyeti sağ kalan eşe aittir (2014 Act Section 1). Bir başka 

anlatımla, mirasbırakanın diğer yakın kan hısımları (ana, baba, kardeşler ile 

kardeşlerin altsoyu) ya da diğer kan hısımları (büyük ana, büyük baba) hayatta 

olsalar da terekede hak sahibi değillerdir329. 

Sağ kalan eş için yukarıda açıklanan tüm bu silsilenin dışında ve en öncelikli 

olarak, sağ kalan eşin mirasbırakanla birlikte yaşamış olduğu aile konutuna ilişkin 

özel bir hakkı vardır. Buna göre, sağ kalan eş ve mirasbırakan, birlikte oturdukları 

aile konutuna müştereken malik oldukları takdirde, mirasbırakanın ölümü ile birlikte 

onun payı, sağ kalan eşe geçer ve sağ kalan eş, aile konutu üzerinde tek başına 

mülkiyet hakkına sahip olur330 (Intestates’ Estates Act 1952 para. 5). Aile konutunun 

kiralanmış olması durumunda, benzer bir şekilde aile konutundaki kiracılık hakkı da 

sağ kalan eş üzerinden devam edebilir331 (Leasehold Reform Act 1967 Section 7 (8)). 

Eşler arasındaki mal rejimi olarak klasik anlamda bir mal ayrılığının 

benimsendiği İngiliz hukukunda, eşler sadece kendi malvarlıkları üzerinde hak ve 

                                                                                                                                     
verilere göre; %10’dan daha az bir oranla, mirasbırakanın terekesi £250.000’den daha fazla bir 
değer ihtiva etmektedir. Bkz. Kerridge, Comparative, s. 345 dn. 132. 

328  Kerridge, Comparative, s. 344-345; Altıparmak, s. 30. 2014 değişikliğinden önce, 
mirasbırakanın altsoyu bulunuyorsa, sağ kalan eşin, geriye kalan tereke değerlerinin oransal 
olarak yarısı üzerinde kanuni intifa hakkı sahibi olacağı düzenlenmişti (Intestates’ Estates Act 
1952 para. 1 (2)). Ayrıca, bkz. Burns, s. 101. 

329  Kerridge, Comparative, s. 345. 2014 değişikliğinden önce, sağ kalan eş ve mirasbırakanın 
altsoyundan başka yakın kan hısımları (ana, baba, kardeşler ile kardeşlerin altsoyu) birlikte 
bulunduklarında; sağ kalan eş yine mirasbırakanın kişisel taşınır mallarını alır, ardından 
statutory legacy olarak £450.000 kendisine bırakılır, terekeden geriye bir şey kalmışsa, geriye 
kalan bu değerler üzerinde de 1/2 oranında mülkiyet hakkı sahibi olurdu. Geriye kalan diğer 
1/2 üzerinde ise mirasbırakanın sözü edilen yakın kan hısımlarının mülkiyet hakkı bulunurdu. 
Bkz. Kerridge, Succession, s. 13; Kerridge, Comparative, s. 345. 

330  Kerridge, Comparative, s. 329-330; Kerridge, Succession, s. 13-14. 
331  Kerridge, Succession, s. 15. 
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yetkilere sahip olup, mirasbırakanın ölümünün332 ardından sağ kalan eşin, mal 

rejiminin tasfiyesinden doğan bir talep hakkı kural olarak333 gündeme gelmez334.    

5 Aralık 2005 tarihinde yürürlüğe giren The Civil Partnership Act 2004 ile 

İngiltere’de eşcinsel çiftlere, birlikteliklerini kayıtlı hale getirerek, sağ kalan eş ile 

aynı miras haklarına sahip olma imkânı tanınmıştır335(CPA Section 71). 17 Temmuz 

2013 tarihli Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 ile de eşcinsel evliliklere izin 

verilerek, eşcinsel sağ kalan eş, farklı cinsiyetten sağ kalan eş ile aynı miras 

haklarıyla donatılmıştır336. Bununla birlikte farklı cinsiyetten kişilerin evlilik dışı 

birlikteliklerinde, sağ kalan partnerin yasal miras hakkı bulunmamaktadır337. 

2. Amerikan Hukukunda  

Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin idari yapısı eyalet sistemine 

dayanmakta olup, ülke elli eyaletten oluşan federal bir cumhuriyettir338. Bu nedenle 

her eyaletin iç yasal düzenlemeleri olduğu gibi, hukuk birliği adına bağlayıcılığı olan 

federal yasal düzenlemeler de bulunmaktadır.  

                                                
332  Eşler arasındaki evlilik birliğinin boşanma ile sona ermesi halinde, hâkim takdir yetkisini 

kullanarak; tarafların yaşlarını, yaşam standartlarını, kazançlarını, sahip oldukları malvarlığı 
değerlerini ve evlilik birliği süresince meydana gelen kazanç elde etme kapasitelerindeki artışı 
dikkate almak suretiyle malların paylaşımına karar verir (Matrimonial Causes Act 1973 m. 25 
(2)). Bkz. Ersen Perçin, s. 14.  

333  İngiliz hukukunda kural olarak, eşlerin aralarında bir mal rejimi sözleşmesi yapmalarına, kamu 
düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle imkân tanınmamıştır. Bkz. Ersen Perçin, s. 15 vd.  

334  Bkz. Ersen Perçin, s. 14. 
335  Burns, s. 93; Kerridge, Comparative, s. 343; Kerridge, Succession, s. 8; Altıparmak, s. 23. 

Bununla birlikte, farklı cinsiyetten olan kişilerin birlikteliklerini kayıtlı hale getirme imkânı, bu 
Kanun’la tanınmamıştır. Bir başka ifadeyle kanun, eşcinsel birliktelikleri kayıtlı hale getirerek 
hukuken tanımaya yöneliktir. Bkz. Department for Culture, Media and Sport, Civil Partnership 
Review (England and Wales): a Consultation, January 2014, s. 1, 21. 

336  Kerridge, Comparative, s. 343. 
337  Burns, s. 94; Sawyer/Spero, s. 155; Kerridge, Comparative, s. 342. Ayrıca, “common law 

evlilik” modeli de, 1753 Evlilik Kanunu ile birlikte İngiliz hukukundan çıkarılmıştır. Bkz. Otto 
E. Koegel, Common Law Marriage and its Development in the United States, Washington 
1922, s. 29; Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 69.  

338  Mehmet Arslan/Mine Biniş, “Amerika Birleşik Devletleri’nde Mahalli İdarelerin Mali Yapısı 
ve Merkezi İdare İlişkileri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9 (1), Nisan 2014, 
s. 150. 
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Zümre sisteminin birtakım değişikliklere uğramış halinin uygulandığı 

Amerikan miras hukukunda, 1969 tarihli Uniform Probate Code339 (Yeknesak 

Veraset Kanunu), miras hukukunun federal ölçekte düzenlenerek birleştirildiği ilk 

modern Kanun olma özelliğini taşımaktadır340. Anılan Kanun’a göre341, eşler 

arasında mal ayrılığı342 rejiminin benimsenmiş olması durumunda sağ kalan eşin, 

mirasbırakanın terekesi üzerindeki yasal mirasçılığı, birlikte mirasçı olduğu 

kimselere göre şu şekilde ifade edilebilir: 

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçılığı halinde, altsoya 

ilişkin olarak değişik ihtimaller detaylı olarak düzenlenmiştir. Mirasbırakanın 

ardında bıraktığı tüm altsoyu, mirasbırakan ile sağ kalan eşin ortak altsoyu ise ve sağ 

kalan eşin, mirasbırakan ile ortak altsoyundan başka hiçbir altsoyu bulunmuyorsa, 

sağ kalan eş terekenin tümü üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olur343 (UPC Section 2-

102 (1) (B)).  

Mirasbırakanın ardında bıraktığı tüm altsoyu, mirasbırakan ile sağ kalan eşin 

ortak altsoyu olup, bununla birlikte sağ kalan eşin mirasbırakandan olmayan altsoyu 

mevcut ise, bu durum sağ kalan eşin terekenin tümünü elde etmesini önler. Bu 

takdirde sağ kalan eş, terekeden öncelikle $225.000 alır. Geriye kalan tereke 

                                                
339  On sekiz (18) eyalette tamamen ya da kısmen kabul edilerek benimsenmiştir. Kanun’un güncel 

madde metinleri için, bkz. https://www.law.cornell.edu/uniform/probate (E. T. 5.3.2016). 
Alaska, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, 
Montana, Nebraska, New Jersey, New Mexico, North Dakota, South Carolina, South Dakota, 
U.S. Virgin Islands ve Utah eyaletlerinde söz konusu Kanun (UPC) kabul edilmiştir. 

340  Ronald J Scalise Jr, Intestate Succession in the United States of America, Kenneth G C 
Reid/Marius J De Waal/Reinhard Zimmermann (edts.), Comparative Succession Law Intestate 
Succession, 1. ed., New York 2015, s. 403-404. 

341  1990, 2008 ve 2010 yıllarında birtakım değişikliklere uğrayan Kanun’un güncel hali dikkate 
alınmıştır. 

342  Bkz. Ersen Perçin, s. 17-18. Amerikan hukukunda, kırk bir (41) eyalette, eşler arasında mal 
ortaklığı rejimi benimsenmemiştir. Bkz. Scalise, Comparative, s. 406. Bununla birlikte, bu 
durum söz konusu kırk bir (41) eyaletin tümünde Amerikan Yeknesak Veraset Kanunu’nun 
(UPC) uygulanacağı anlamına gelmez. Yalnızca anılan Kanun’un tamamen ya da kısmen kabul 
edildiği on sekiz eyalette, (UPC) uygulama alanı bulur.   

343  Scalise, Comparative, s. 406; Ronald J. Scalise Jr., “New Developments in Succession Law: 
The U.S. Report”, EJCL, vol. 14.2, October 2010, s. 6.    
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değerleri üzerindeki yasal miras payı da 1/2 olarak belirlenmiştir344 (UPC Section 2-

102 (3)).  

Şayet mirasbırakanın, sağ kalan eşten olmayan altsoyu bulunuyorsa, sağ kalan 

eş terekeden öncelikle $150.000 alır. Geriye kalan tereke değerlerinin yarısı (1/2) 

üzerinde de mülkiyet hakkı sahibidir345 (UPC Section 2-102 (4)). 

Mirasbırakanın hiçbir altsoyu bulunmuyorsa, sağ kalan eş, mirasbırakanın ana- 

babasıyla birlikte mirasçı olur346 (UPC Section 2-102 (2)). Mirasbırakanın anası 

ve/veya babası ile birlikte mirasçı olması durumunda, sağ kalan eşe terekeden 

öncelikle $300.000 verilir, geriye kalan tereke değerlerinin 3/4'ü ise yine sağ kalan 

eşindir347 (UPC Section 2-102 (2)). Mirasbırakanın altsoyu ve ana-babası 

bulunmadığı takdirde ise, sağ kalan eş terekenin tümünü elde eder (UPC Section 2-

102 (1) (A)).  

Şayet eşler arasında mal ortaklığı348 rejimi söz konusu ise, sağ kalan eş, 

öncelikle ortaklık mallarının yarısını (1/2) elde eder (UPC Section 2-102A (b)). 

Ardından, mirasbırakanın geriye kalan terekesi üzerinde, yine yukarıda anılan 

hükümlere göre yasal miras hakkı vardır349 (UPC Section 2-102A (a)).  

Geleneksel evlilikten farklı olarak, Amerikan hukukunda ilk kez 1826 yılında 

ifadesini bulan “common law evlilik” modeli, şekli geçerlilik konusunda herhangi bir 

törene ihtiyaç duyulmayan, farklı cinsiyetten kişilerin karşılıklı rızalarının yeterli 

görüldüğü bir evlilik türüdür. Bu tür evlilikte, evlenme iradelerini açıklayan çiftler 

                                                
344  Scalise, Comparative, s. 406. 
345  Scalise, Comparative, s. 406. 
346  Scalise, Comparative, s. 414. Kural olarak bilindiği üzere, ana-babanın hayatta olması, 

mirasbırakanın kardeşlerinin yasal mirasçılığını önler. Bununla birlikte altı eyalette 
(Mississippi, Indiana, Missouri, Illinois, Texas, Louisiana) mirasbırakanın kardeşleri, 
mirasbırakanın ana-babasıyla birlikte yasal mirasçı olabilir. Bkz. Scalise, Comparative, s. 414-
415, dn. 87. 

347  Scalise, Comparative, s. 414. 
348  Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington ve Wisconsin 

eyaletlerinde mal ortaklığı rejimi uygulanmaktadır. Bkz. Ersen Perçin, s. 18. 
349  Amerikan Yeknesak Veraset Kanunu’nda (UPC), eşler arasında mal ortaklığı rejiminin mevcut 

olması halinde uygulanacak alternatif bir hüküm (UPC Section 2-102A) öngörülmüştür. 
Ayrıca, bkz. Scalise, Comparative, s. 406 dn. 32. 
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karı koca gibi birlikte yaşamakta ve birbirlerini eş olarak takdim etmektedirler350. 

“Common law evilik” modelinin temeli, Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihsel 

olarak farklı etnik ve dini kökenlere sahip göçmenlerden oluşması, yerleşim 

yerlerinin birbirinden oldukça uzakta ve seyrek olması, ulaşım araçlarındaki 

yetersizlik, evlilik merasimini gerçekleştirecek resmi makamlara ulaşmada yaşanan 

güçlükler gibi işlevsel gerekçelere dayanır351. Gelişen teknolojiye rağmen, bugün 

Amerika Birleşik Devletleri’nin on bir eyaletinde  “common law evlilik” modeli 

hukuken tanınmakta olup352, bu tür evlilikteki eşlerden birinin ölümü halinde de, sağ 

kalan eşin yasal mirasçılık sıfatını kazanması mümkündür353.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde yakın zamana kadar otuz altı eyalet eşcinsel 

evlilikleri tanımış354, on üç eyalette ise eşcinsel evliliklere izin verilmemişti355. Bu 

durum Amerikan Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve Mahkeme’nin 26 Haziran 

2015 tarihli kararıyla356 artık tüm eyaletlerde (elli eyalette) eşcinsel evliliklere 

hukuken izin verilmiştir357. Dolayısıyla bundan böyle Amerikan hukukunda sağ 

                                                
350  Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 60. Aynı yönde tanımlama için, bkz. Texas Aile Kanunu (Texas 

Family Code) Section 2.401 (http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/FA/pdf/FA.2.pdf).  
351  Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 42. 
352  Bu eyaletler; Alabama, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, New Hampshire, Oklahoma, Rhode 

Island, South Carolina, Texas ve Utah’tır. Ayrıca, District of Columbia (DC) ile en az iki 
Kızılderili kabilesi - Navajo Nation ve Pueblo of Acoma - common law evliliği tanımaktadır. 
Bkz. Common Law Marriage Handbook, June 2016, s. 41, Appendix 1, Detaylı bilgi için, bkz. 
https://www.dol.gov/owcp/energy/regs/compliance/PolicyandProcedures/CommonLaw_Marria
ge.pdf (E. T. 15.11.2017). 

353  Clarice M. David, “Common-Law Marriage in Texas”, SMU Law Review, vol. 21, 1967, s. 
657; Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 64, 67. 

354  Scalise, Comparative, s. 407-408. Amerika Birleşik Devletleri’nde eşcinsel evliliklere hukuken 
izin veren ilk eyalet, 2004 yılında Massachusetts olmuştur. Bkz. Scalise, Comparative, s. 407. 
Sözü edilen otuz altı eyalet için, bkz. http://www.ncsl.org/research/human-services/same-sex-
marriage-laws.aspx (E. T. 30.12.2017). 

355  Ayrıca, bkz. http://edition.cnn.com/2015/02/13/us/states-same-sex-marriage-ban/index.html (E. 
T. 30.12.2017). 

356  26.6.2015 tarih ve 14–556 sayılı Amerikan Anayasa Mahkemesi (Supreme Court of the United 
States) kararının (Obergefell v. Hodges, 135 S. Ct. 2584 (2015)) tam metni için, ayrıca bkz. 
https://tr.scribd.com/doc/269770341/Supreme-Court-Decision-Making-Gay-Marriage-is-
Legal-in-All-50-States#download&from_embed (E. T. 30.12.2017). 

357  Bu yönde, bkz. http://www.ncsl.org/research/human-services/same-sex-marriage-laws.aspx (E. 
T. 30.12.2017); Aynı yönde, bkz. http://www.newsweek.com/supreme-court-gay-marriage-
legal-all-50-states-347204 (E. T. 30.12.2017); Donald H. J. Hermann, “Extending the 
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kalan eş kavramının kapsamına, eşcinsel evliliklerdeki sağ kalan eş de dâhil 

olacaktır358. Bunun yanı sıra, Washington ve Maine gibi bazı eyaletlerde, aynı ya da 

farklı cinsiyetten kişilerin, kayıtlı evlilik dışı birliktelik kurmaları halinde de sağ 

kalan partner sıfatıyla yasal miras hakları bulunmaktadır359.  

IV. DEĞERLENDİRME 

Tarihsel süreç içerisinde, sağ kalan eşin yasal mirasçılığını reddeden görüşe 

karşın, onun yasal mirasçılığını benimseyen görüşün baskın geldiği görülmektedir. 

Bunun da ötesinde, karşılaştırmalı hukukta süregelen eğilim göstermektedir ki, sağ 

kalan eşin yasal mirasçılığını güçlendiren değişiklikler ön plândadır.  

Roma hukukunda, agnatik hısımlığa dayanan yasal mirasçılığın yerini, kan 

hısımlığına dayanan yasal mirasçılığın alması, günümüz modern hukuk sistemlerinde 

de, yasal mirasçılığın kan hısımlığına dayanmasının temelidir. Justinianus 

döneminde benimsenen, terekenin 1/4’ünün sağ kalan eşe bırakılması prensibi, 

modern hukukların hemen hepsinde uygulama alanı bulmuştur. 

Eski Türk hukuku açısından, Uygurlarda sağ kalan karıya 1/4 oranında yasal 

miras payı tanınması, Roma hukukunda ve günümüz Türk hukukunda belirlenen 

oranla örtüşmektedir. Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesiyle, İslâm hukukunda 

“feraiz” olarak adlandırılan miras hükümleri uygulanmış, Tanzimat dönemi hukuk 

hareketleriyle başlayan süreçte İslâm hukuku terk edilerek, İsviçre’den iktibas edilen 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile birlikte modern hukuk entegrasyonu sistematik 

hale gelmiştir. Son olarak sağ kalan eşin mirasçılığı, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe 

giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun üçüncü kitabını teşkil eden miras hukuku 

hükümlerine göre düzenlenmiş bulunmaktadır.           

İncelenmiş olan dini hukuklarda, sağ kalan eşin mirasçılığı açısından göze 

çarpan ilk ve belki de en önemli husus, kadın erkek eşitsizliğidir. Bir başka ifadeyle, 

                                                                                                                                     
Fundamental Right of Marriage to Same-Sex Couples: The United States Supreme Court 
Decision in Obergefell v. Hodges”, Indiana Law Review, vol. 49:367, 2016, s. 367. 

358  Bu yönde, bkz. Hermann, s. 371; Scalise, Comparative, s. 407-408. 
359  Aynı yönde, bkz. Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 77. 
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sağ kalan eşin kadın ya da erkek olması ihtimallerinde mutlak bir eşitlikten söz 

etmek mümkün olmadığı gibi, açık bir ayrımcılığın varlığı aşikârdır. Gerek Yahudi 

hukukunda gerekse Katolik kilise hukukunda sağ kalan karının yasal mirasçılığı söz 

konusu değildir. Buna karşın, İslâm hukuku sağ kalan karıya, her ne kadar sağ kalan 

kocanın yarısı kadar bir miras payı öngörse de, mirasçılık sıfatı tanımış, hatta onu bir 

nevi saklı paylı mirasçı olarak kabul etmiştir. O halde yaygın bir kanaatle kadın 

erkek eşitsizliği boyutunda eleştirilen İslâm hukukunun, en azından sağ kalan eşin 

mirasçılığı açısından, Yahudi ve Hristiyan hukuklarına nazaran, sağ kalan karıyı çok 

daha fazla gözettiği sonucuna varılabilir. 

Modern hukuklarda, dini hukuklardan farklı olarak dikkat çeken en temel 

nokta, sağ kalan eşin mirasçılığı açısından cinsiyetin önem arz etmemesi, bir başka 

ifadeyle sağ kalan karı ile sağ kalan kocanın sahip olduğu hakların aynı olmasıdır. 

Örneğin sağ kalan eşin yasal miras payı, cinsiyete göre değişkenlik göstermez. 

Modern hukuklarda kendisini hissettiren çok önemli bir başka eğilim de, farklı 

cinsiyetten iki kişinin meydana getirdiği geleneksel birliktelik (evlilik) dışında, aynı 

cinsiyetten iki kişinin birlikteliğine imkân tanıyan, eşcinsel evlilikler ve kayıtlı 

evlilik dışı birlikteliklerdir. Aynı cinsiyetten kişilerin, kayıtlı hayat ortaklığı kurumu 

çerçevesinde, sağ kalan eş ile aynı miras haklarıyla donatılması, modern hukuklarda 

bir bir kabul edilmektedir. Hatta eşcinsel evliliklere de izin verilmektedir. Bununla 

birlikte Türk hukukunda geleneksel anlayış varlığını korumakta ve kısa vadede aynı 

cinsiyetten kişilerin evlenmelerini sağlayan ya da evlilik dışı birlikteliklerinden 

doğan medeni haklarını, hukuki güvence altına alan bir düzenlemenin hayata 

geçirilmesi pek mümkün görünmemektedir. 

Kıta Avrupası Latin hukuk çevresinin başlıca temsilcisi olan Fransız 

hukukunda, sağ kalan eşin yasal miras hakkı olarak, tereke üzerinde kanuni intifa 

hakkı edinmesi seçeneği yürürlükte olup, yalnızca mülkiyet hakkının söz konusu 

olduğu bir değişikliğe gidilmemiştir. 

İtalyan hukukunda ise sağ kalan eşe, yasal miras hakkı bağlamında kanuni 

intifa hakkı tanınmasından vazgeçilerek yalnızca mülkiyet hakkı tanınmıştır. 

Bununla birlikte evlilik içi - evlilik dışı çocuk ayrımının kaldırılması da kayda değer 
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bir gelişmedir. Diğer Avrupa toplumlarına kıyasla daha muhafazakâr bir yapıya sahip 

olan İtalya’da, eşcinsel birlikteliklerin yasal miras hakkı doğurmaması şaşırtıcı 

değildir. 

Gerek idari yapısı gerekse öngördüğü miras hukuku kuralları nedeniyle 

İspanyol hukuku, sağ kalan eş açısından en karmaşık ve uygulaması en zor olan 

prensipleri benimsemiştir. Yine, sağ kalan eşin, yasal miras hakkı bakımından çok 

güçlü bir konumda olduğunu söylemek de zordur. Zira sağ kalan eşe mülkiyet hakkı 

yerine kanuni intifa hakkı tanınmış olması, karşılaştırmalı hukukta kanuni intifa 

hakkının terk edilmesi eğilimine ters düşer. Bununla birlikte sağ kalan eşin, yansoy 

kan hısımlarından önce gelerek, onların mirasçılığını bertaraf edebilmesi, belki de 

sağ kalan eşin menfaatine en kayda değer durumdur. 

İspanyol miras hukuku hükümleri ne kadar karmaşık bir yapıya sahipse, 

Hollanda miras hukuku hükümleri de o derece anlaşılır ve yalındır. Sağ kalan eşin, 

zümre ile birlikte değil, altsoyla beraber bizatihi birinci zümre mirasçısı olarak kabul 

edilmesi, ikinci ve takip eden zümrelerdeki kan hısımlarının sağ kalan eşle birlikte 

mirasçılığını bertaraf eder. Bu cümleden olarak, Hollanda kanun koyucusu dar 

anlamda ailenin varlığı durumunda, mirasbırakanın ana ve babası başta olmak üzere 

geniş anlamda aile üyelerinin yasal mirasçılığını dışlamıştır. Çocuk sayısı arttıkça 

sağ kalan eşin yasal miras payının azalması prensibine karşın, sağ kalan eşin yaşamı 

boyunca terekeye hâkim olmasının kabul edilmesiyle, çocuklar ile sağ kalan eş 

arasında bir denge kurulmaya çalışılmıştır. 

Kıta Avrupası Alman hukuk çevresinin tabii üyesi olan Alman hukuku, sağ 

kalan eşin varlığı halinde, üçüncü zümrede halefiyet ilkesini sınırlandırmış ve zümre 

başlarından altsoya geçmesi beklenen yasal miras payını, sağ kalan eşe aktarmıştır. 

Alman hukukunda yasal mal rejimi olarak kabul edilen kazanç ortaklığı, mal 

rejiminin olağan tasfiyesi yerine, sağ kalan eşe kazancın denkleştirilmesi yoluyla 

artırılmış miras payını elde etme olanağı sunması bakımından, oldukça özgün bir 

yapıya sahiptir. Sağ kalan eşin, aynı zamanda mirasbırakanın kan hısımı olması 

durumunda, gerek sağ kalan eş sıfatıyla, gerekse mirasbırakanın zümre mirasçısı 
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olarak, ayrı ayrı yasal miras payı elde edebileceğinin Kanun’da düzenlenmiş olması, 

bu konuya dair muhtemel bir belirsizliğin önüne geçmiştir. 

Zümre sisteminin özü itibariyle ilk olarak Avusturya hukukunda düzenlenmiş 

olması, Avusturya miras hukukunun tarihsel önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, 

Avusturya Medeni Kanunu’nun eski halinde benimsenen; sağ kalan eşin varlığı 

durumunda, ikinci ve üçüncü zümrede halefiyetin sınırlandırılması, bu itibarla ikinci 

zümrede mirasbırakanın kardeşlerinin altsoyuna, üçüncü zümrede ise zümre başları 

olan büyük analar ve büyük babaların altsoyuna geçmesi beklenen yasal miras 

payının sağ kalan eşe aktarılması dikkat çekicidir. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe 

giren Kanun değişikliği sonrasında şekillenen Avusturya Medeni Kanunu’nun son 

haline göre, ikinci zümrede mirasbırakanın ana babasından halefiyet yoluyla kardeşe 

geçmesine izin verilmeyen yasal miras payının sağ kalan eşe aktarılması, bu zümrede 

yalnızca ana babanın sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçı olabileceği anlamına 

gelmektedir. Bunun yanı sıra, sağ kalan eşin varlığı halinde üçüncü zümrenin 

mirastan tamamen dışlanması da, karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşin mirasçılığını 

güçlendiren eğilime uygun bir değişiklik olmuştur.    

Türk Medeni Kanunu’nun, Alman hukuk çevresinin diğer bir üyesi olan 

İsviçre’den iktibas edilmesi sebebiyle, İsviçre miras hukuku hükümleri Türk hukuku 

bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Sağ kalan eşin yasal mirasçılığında öngörülen 

(ZGB. Art. 462) kanuni intifa hakkının İsviçre’de kaldırılmış olması, Türk hukukunu 

da etkileyen pozitif bir değişikliktir. Ne var ki, mirasbırakanın ölüme bağlı 

tasarrufuna dayanan (iradi) intifa hakkı (ZGB. Art. 473), İsviçre miras hukukunda 

halen yürürlüktedir. İsviçre’de yürürlükte olan iradi intifa hakkının (ZGB. Art. 473), 

Türk hukukunda bulunmaması, kanaatimizce miras meselelerinin çok daha karmaşık 

bir hale getirilmemesi ve yarardan ziyade yeni sorunlar üretme potansiyelinin 

önlenmesi açısından oldukça isabetlidir. Türk hukukundan farklı olarak İsviçre 

hukukunda, sağ kalan eşin, mirasbırakanın altsoyu ya da ana-baba zümresiyle birlikte 

yasal mirasçı olabileceği düzenlenmiş, bir başka anlatımla sağ kalan eşin varlığı 

durumunda üçüncü zümredeki kan hısımları mirastan dışlanmıştır. Yine İsviçre 

hukukunda yasal miras payları açısından, Türk hukukuna kıyasla sağ kalan eş daha 
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çok gözetilmiş, zümre mirasçılarına kademeli olarak daha az bir yasal miras payı 

takdir edilmiştir. 

Kıta Avrupası hukuklarında sağ kalan eşin yasal miras payı belirli bir oranı 

teşkil ederken, Anglo - Amerikan hukuklarında sağ kalan eşe, terekeden öncelikle 

yüksek bir miktar para alma hakkının tanınması, hem dikkat çekici hem de sağ kalan 

eşin menfaatlerini, zümre mirasçılarına nazaran kayda değer bir biçimde genişletici 

niteliğe sahiptir. Öyle ki, Anglo - Amerikan hukuklarında öngörülen söz konusu 

miktarın sağ kalan eşe bırakılmasıyla, çoğu zaman terekeye sağ kalan eş tek başına 

hâkim olmakta ve bu durum eleştirilere yol açmaktadır. 

İngiliz hukukunda, sağ kalan eşin varlığı halinde yalnızca altsoyun sağ kalan 

eşle birlikte yasal mirasçı olabileceği, altsoyun yokluğu durumunda ise terekenin 

tümüyle sağ kalan eşe bırakılacağı kabul edilmiştir. Bu cümleden olarak, sağ kalan 

eşin varlığı olasılığında, mirasbırakanın ana ve babası başta olmak üzere, altsoy hariç 

tüm kan hısımlarının mirastan dışlandığını ifade etmek mümkündür. Kanaatimizce, 

terekeden sağ kalan eşe öncelikle verilecek olan “statutory legacy (fixed net sum)” 

tutarı da dikkate alındığında, geniş anlamda aile üyelerinin ötesinde, mirasbırakanın 

çocukları bile sağ kalan eşin gölgesinde kalmıştır. 

Amerikan hukukunda sağ kalan eşin altsoyla birlikte yasal mirasçılığında, 

gerek mirasbırakanın gerekse sağ kalan eşin ortak ve ortak olmayan altsoyunun 

bulunup bulunmamasına göre değişik miras paylaşımının öngörülmesi, eşlerin farklı 

zamanlarda yapmış olduğu birden fazla evliliğin ve bu evliliklerden olan altsoyun 

göz önünde bulundurulmasının bir yansımasıdır. Tıpkı İngiliz hukukunda olduğu 

gibi, Amerikan hukukunda da, sağ kalan eşe terekeden öncelikle ödenecek yüksek 

tutar, diğer mirasçıların menfaatlerini büyük ölçüde törpülemektedir.    
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İKİNCİ BÖLÜM 

TÜRK HUKUKUNDA SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI   

I. SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRASÇILIĞI 

A. Genel Olarak 

Mirasçılık sıfatı doğrudan doğruya kanun hükmünden doğan mirasçı, yasal 

mirasçıdır360. Bir başka ifadeyle yasal mirasçılık, mirasbırakanın arzusuna değil de 

doğrudan doğruya bir kanun hükmüne dayanılarak kazanılır361. Türk Medeni 

Kanunu’nda yasal mirasçılar; (1) mirasbırakanın kan hısımları (TMK. m. 495-498), 

(2) mirasbırakanın evlatlığı ve altsoyu (TMK. m. 500), (3) mirasbırakanın sağ kalan 

eşi (TMK. m. 499) ve nihayet (4) devlet (TMK. m. 501) olmak üzere sıralanmıştır362. 

Sağ kalan eş, mirasbırakanın kan hısımlarının yasal mirasçılığında egemen olan 

zümre sistemi içerisinde değerlendirilen bir zümre mirasçısı değildir. Onun yasal 

miras hakkı, mirasbırakan ile aralarındaki evlilik ilişkisine dayanmakta olup, zümre 

mirasçılığından değil, zümre ile birlikte mirasçılığından söz edilir. Bunun sonucu 

olarak, halefiyet ilkesi gibi, zümre sistemine egemen olan ilkelerin sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığı açısından uygulama alanı bulamayacağını vurgulamak gerekir. 

Dolayısıyla sağ kalan eş için öngörülen yasal miras hakkının (TMK. m. 499), eşin 

herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, halefiyet yoluyla onun altsoyuna 

geçmesi söz konusu olmayacaktır363.  

Sağ kalan eşin, bu sıfatından başka, mirasbırakanın zümre mirasçısı da olup 

olamayacağı konusunda Türk Medeni Kanunu’nda açık bir düzenleme 

                                                
360  Antalya, Miras, s. 67; Öztan, Miras, s. 37. 
361  Oğuzman, s. 27; Serozan/Engin, s. 175; Ayan, Miras, s. 33. 
362  Antalya, Miras, s. 69; Serozan/Engin, s. 176; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 57. 
363  Serozan/Engin, s. 197; Antalya, Miras, s. 88; Dural/Öz, s. 37. 
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bulunmamaktadır. Bilindiği üzere evlenme engelleri364 (TMK. m. 129) nedeniyle 

sözü edilen ihtimal oldukça uzak bir ihtimaldir. Örneğin mirasbırakanın, kardeşinin 

torunu ile evliliği yasaklanmamıştır. Öte yandan yasak derecede kan hısımları ile 

evliliğin yaptırımı evlenmenin mutlak butlanıdır. Evlilik, mutlak butlanla batıl olsa 

da, eş iyiniyetli ise, sağ kalan eşin yasal mirasçı olabileceği (TMK. m. 159) dikkate 

alınırsa, hem sağ kalan eş sıfatıyla hem de zümre mirasçısı olarak mirasta hak 

sahipliği gündeme gelebilecektir365. Türk hukukundan farklı olarak, Alman Medeni 

Kanunu’nda, sağ kalan eşin, evlilik ilişkisine dayanan yasal miras payından başka, 

zümre mirasçısı olarak da ayrı bir miras payı alabileceği düzenlenmiştir. Buna göre, 

sağ kalan eş mirasçılığı haiz bir hısım ise, aynı zamanda hısım olarak mirasçıdır. 

Hısımlığa dayanan miras payı, ayrı bir miras payı sayılır366 (BGB § 1934). 

Kanaatimizce, Türk Medeni Kanunu’nda, Alman Medeni Kanunu’nda olduğu gibi 

meselenin açıkça düzenlenmemiş olması, sağ kalan eşin, evlilik ilişkisine dayanan 

yasal mirasçılığının yanı sıra, kan hısımlığı sebebiyle zümre mirasçısı olarak da ayrı 

bir miras payı elde etmesine engel teşkil etmez. Dolayısıyla, Kanun’da açık bir 

hüküm bulunmuyor olsa da, sağ kalan eşin, zümre mirasçısı olarak ayrı bir miras 

payı alabileceğini kabul etmek gerekir367.  

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığının koşulları sıralanacak olursa; (1) 

mirasbırakanın öldüğü tarihte eş sağ olmalı, (2) mirasbırakanın öldüğü tarihte kural 

olarak geçerli ve devam eden bir evlilik bulunmalı ve (3) eşin mirasçılık sıfatını sona 

erdiren hallerden biri söz konusu olmamalıdır. 

                                                
364  TMK. m. 129 uyarınca; üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze 

ile yeğenleri arasında; kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, 
eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında; evlât edinen ile evlâtlığın veya 
bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme yasaktır. 

365  İnan/Ertaş/Albaş, s. 121 dn. 75.  
366  Bkz. Brox, s. 40; Brox/Walker, s. 43; Weidlich, para. 1934; Kroiß/Ann/Mayer, s. 116-117. 
367  Sağ kalan eşin zümre mirasçısı olarak da ayrı bir miras payı kazanabileceği yönünde, bkz. 

Erman, s. 47. Aksi fikirde olan KILIÇOĞLU’na göre, sağ kalan eşin mirasçılığının sebebi 
evlilik bağıdır. Eşler arasında hısımlık da olabilir. Fakat böyle bir halde, evlenmeyle birlikte 
hısımlıktan doğan mirasçılığın yerini, evlenmeye dayanan sağ kalan eş sıfatıyla mirasçılık alır. 
Kılıçoğlu, Miras, s. 67. 
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B. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığının Koşulları 

1. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Eşin Sağ Olması 

Türk Medeni Kanunu’nun 580. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; “mirasçı 

olabilmek için mirasbırakanın ölümü anında mirasa ehil olarak sağ olmak şarttır.” 

Bu cümleden olmak üzere, eş mirasbırakanın öldüğü anda hayatta olmalıdır ki, bu 

sıfatla yasal miras hakkından söz edilebilsin. Zira eş açısından halefiyet ilkesinin 

uygulanması ve onun hayatta olmaması halinde altsoyunun, eşe intikal etmesi 

beklenen yasal miras hakkından yararlanması da söz konusu değildir368. 

Örnek vermek gerekirse, mirasbırakan (M)’nin ardında önceki (ilk) 

evliliğinden olan oğlu (Ç) kalmıştır. Mirasbırakan (M)’nin ikinci eşi (E) ise 

kendisinden (mirasbırakandan) önce ölmüş olup, (E) ile mirasbırakan (M)’nin ortak 

çocukları da bulunmamaktadır. Öte yandan, (E)’nin mirasbırakan (M) ile yaptığı 

evlilik, onun da ikinci evliliği olup, ilk evliliğinden olan kızı (Z) hayattadır. Bu 

durumda öncelikle (E)’nin, mirasbırakanın öldüğü tarihte sağ olmaması nedeniyle 

mirasçı olamayacağı açıktır (TMK. m. 580/f.1). (E)’nin önceki (ilk) evliliğinden olan 

kızı (Z)’nin hayatta olması ise, (E) hayatta olsaydı sağ kalan eş sıfatıyla elde edeceği 

yasal miras payının, halefiyet yoluyla (Z)’ye geçmesi sonucunu doğurmaz. Bu 

durumda (Ç), mirasbırakanın terekesi üzerinde tek başına yasal mirasçı olur. Aynı 

kurguda, mirasbırakanın öldüğü anda, kısa bir süreliğine de olsa (E) yaşıyor olsa idi, 

bu takdirde (E)’nin sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçılığı söz konusu olur ve (E)’ye 

ait yasal miras payına ilişkin tereke değerleri, annesinin ölümünün ardından, kızı 

(Z)’ye geçebilirdi. Zira TMK. m. 580/f.2 uyarınca; “mirasın açıldığı anda sağ olan 

mirasçı sonradan ölürse, onun miras hakkı kendi mirasçılarına kalır369.”    

                                                
368  Dural/Öz, s. 363. 
369  “Mirasbırakanın eşi, mirasbırakandan sonra öldüğünden, mirasbırakanın mirasçısı olmuştur. 

Bu yön dikkate alınıp, eşin mirasının kendi mirasçılarına intikal edeceği düşünülmeden 
mirasçılık belgesi verilmesi Kanun’a aykırıdır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 13.12.2007 T., E. 2007/210, 
K. 2007/17495, Özuğur, Miras 1, s. 703.  
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2. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Kural Olarak Geçerli ve Devam Eden 

 Bir Evlilik İlişkisinin Bulunması 

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığından söz edebilmek için, mirasbırakanın öldüğü 

(mirasın açıldığı) anda, mirasbırakan ile aralarındaki evlilik ilişkisinin kurulmuş370 

olması gerekir371. Bu nedenle, örneğin resmi evlendirme memuru önünde 

yapılmayan, yokluk yaptırımına tâbi evlenmeler, sağ kalan eş sıfatıyla yasal miras 

hakkı kazandırmaz. Ülkemizde kayda değer bir uygulama alanına sahip olan imam 

nikâhı ile evlenmeler de, ayrıca bir resmi nikâh bulunmadıkça, imam nikâhlı eşe 

yasal mirasçılık sağlamaz372. Bununla birlikte, Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlüğe 

girmesinden önce, İslâm hukuku esas alınarak gerçekleştirilen evlilikler geçerli373 

olduklarından, bu tür evlenmeler de sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçılık 

kazandırırlar374. 

a) Nişanlılık ve Serbest Evlilik Dışı Birliktelikler 

Mirasbırakanın ardında bıraktığı nişanlısının ya da serbest evlilik dışı 

birliktelik yaşadığı bir kişinin, sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçı olması mümkün 

değildir375. Bununla birlikte serbest evlilik dışı birliktelik, özel kanun hükümlerinin 

verdiği yetkiyle, daha sonra tarafların rızaları dâhilinde evlilik olarak tescil 

                                                
370  TMK. m. 142/c.2 uyarınca; evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda 

oluşur. 
371  Wildisen, Ehegatten, s. 75; Staehelin, Art. 462 Nr. 2; Serozan/Engin, s. 197-198; Erman, s. 

33; İnan/Ertaş/Albaş, s. 122; Antalya, Miras, s. 90; Öztan, Miras, s. 70; Kılıçoğlu, Miras, s. 
67; Ayan, Miras, s. 56; Sıtkı Akyazan, Karı Koca Mirasçılığı, İstanbul 1948, s. 5; Hasan 
İşgüzar, Yeni Türk Medeni Kanunu’na Göre Miras Hukuku Hükümlerindeki Değişiklikler ve 
Yenilikler, 1. bs., Ankara 2003, s. 29. 

372  Erman, s. 33-34. 
373  “Türk Medenî Kanununun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan 

evlilikler, Türk Medenî Kanununa göre de geçerliliğini korur…” Bkz. Türk Medeni 
Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m. 9/f.2 (R.G. 8.12.2001/24607). 
“Yeni kanunun meriyetinden evvel eski kanuna tevfikan akdedilmiş olan evlenmeler yeni kanun 
nazarında dâhi sahih olduğu gibi…” Bkz. Kanunu Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki 
Hakkında Kanun m. 9 (Resmî Ceride ile Neşir ve İlânı, 19.6.1926/402). 

374  Erman, s. 34. 
375  Wildisen, Ehegatten, s. 75; Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 4; Ryffel, Art. 462 Nr. 1; 

Göksu, Art. 462 Nr. 2; Escher, Art. 462 Nr. 10; Erman, s. 33; Serozan/Engin, s. 198; 
Antalya, Miras, s. 90; Öztan, Miras, s. 70; İnan/Ertaş/Albaş, s. 121-122. 
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edilmişse, tescil tarihinden itibaren etkili olmak üzere, sağ kalan eş sıfatıyla yasal 

miras hakkı kazanılabilir376. Bu duruma, 8 Mayıs 1991 tarih ve 3716 sayılı “Bir 

Evlenme Akdine Dayanmayan Birleşmelerin Evlilik ve Evlilik Dışında Doğan 

Çocukların Düzgün Nesepli Olarak Tesciline İlişkin Kanun”377 örnek olarak 

gösterilebilir. Sözü edilen Kanun’un 3. maddesi, bu tür serbest evlilik dışı 

birliktelikleri; (1) tarafların evlenmelerine kanuni bir engel bulunmaması, (2) devam 

eden birlikteliklerinden müşterek çocuklarının bulunması ve (3) yazılı olarak birlikte 

başvurmuş olmaları koşullarıyla, evlilik olarak tescil ettirme imkânı tanımıştır. 

Kanun’un 9. maddesi378 ise; evlenme işlemlerinin evrakın nüfus kütüğüne tescil 

edildiği günden itibaren hüküm ifade edeceğini açıkça düzenlemiştir. Dolayısıyla, 

sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçılık da ancak tescil tarihinden itibaren geçerli 

olabilecektir379.  

b) Kayıtlı Evlilik Dışı Birliktelikler 

“Kayıtlı hayat ortaklığı” olarak380 da adlandırılan ve taraflara evlilik dışı 

birlikteliklerini kayıtlı hale getirerek, bu ilişkilerine hukuki meşruiyet kazandırma 

imkânı sağlayan herhangi bir yasal düzenleme Türk hukukunda bulunmamaktadır381. 

                                                
376  İnan/Ertaş/Albaş, s. 121. 
377  R.G. 16.5.1991/20873. 
378  Bkz. “Bu Kanun gereğince yapılan evlenme işlemleri, evrakın nüfus kütüğüne tescil edildiği 

günden; nesebin düzeltilmesi işlemleri de, çocuğun doğum tarihinden itibaren hüküm ifade 
eder.” 

379  İnan/Ertaş/Albaş, s. 121 dn. 78; Erman, s. 34.  
380  “Hayat ortaklığı”, bir evlilik birliği kurmaksızın ortak bir yaşamı paylaşma amacı taşıyan iki 

kişinin, herhangi bir şekil şartına bağlı olmadan kurdukları, fiili bir durumu ifade eden, belirli 
bir sürekliliğe sahip olan, düzenli bir birlikteliktir. “Kayıtlı hayat ortaklığı” ise, evliliğe ikâme 
bir model olarak kanun koyucu tarafından tesis edilen yeni bir kurumdur. Bkz. Yasan, Aynı 
Cinsiyet, s. 16 vd. Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu (International Commission on Civil 
Status) tarafından hazırlanan, Kayıtlı (Evlilik Dışı) Birlikteliklerin Tanınmasına Dair Sözleşme 
(Convention on the Recognition of Registered Partnerships) m. 1 hükmüne göre kayıtlı 
birliktelik; “aynı ya da farklı cinsiyetten iki kişi arasında gerçekleşen, resmi bir makam önünde 
kaydedilen (tescil edilen) evlilik dışı ortak yaşam taahhüdüdür.” Anılan sözleşme için, bkz. 
https://web.archive.org/web/20120320051432/http://www.ciec1.org/Conventions/Conv32Ang.
pdf (E. T. 10.11.2017); Aynı yönde, bkz. Öztürk, Yaşam Modelleri, s. 71-72. 

381  Candan Yasan, “Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Evliliği ve Evlilik 
Dışı Birliktelikleri”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Atâ 
Sakmar’a Armağan, İstanbul 2011/1, s. 753; Yasan, Aynı Cinsiyet, s. 71. Türk hukukunda 



81 
 

Bu durum, gerek farklı cinsiyetten kişilerin evlilik dışı birliktelikleri gerekse eşcinsel 

evlilik dışı birliktelikler için geçerlidir382. 

Eşcinsel birlikteliklerin, Türk toplumunun sosyal ve ahlâki yapısına uygun 

olmadığı mahkeme kararlarına da yansımış383 ve bu tür birlikteliklere kanun koyucu 

tarafından hukuki bir dayanak kazandırılmamıştır384. Eşcinsel evlilikler de Türk 

hukukunda tanınmayan bir kurumdur. Zira evlenme için, birbiriyle evlenecek erkek 

ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte 

başvururlar (TMK. m. 134/f.1). Bir başka ifadeyle Kanun, evlenmenin ancak farklı 

cinsiyetten kişiler arasında yapılabileceğini hiçbir tereddüte yer bırakmayacak 

şekilde vurgulamıştır385.  

                                                                                                                                     
yalnızca transseksüellerin hukukî durumu düzenlenmiş ve ameliyat ile cinsiyet değiştiren 
kişilerin, nüfus kayıtlarının değiştirilmesi için dava açabilecekleri kabul edilmiştir (TMK. m. 
40). 

382  Farklı cinsiyetten kişilerin evlilik dışı birlikteliklerinin, tahvil yolu ile nişanlanmaya eş 
tutulabileceği ve böyle hallerde nişanlanmanın hükümlerinin uygulanabileceği, öğretide ileri 
sürülmüştür. Bkz. Mustafa Reşit Belgesay, “Fiili Evliliğin ve Evlilik Dışında Doğan 
Çocukların Himayesi” MHAD, C. 2, S. 2, İstanbul 1958, s. 21. Farklı cinsiyetten kişilerin 
evlilik dışı birlikteliklerinin hukuki niteliği hakkındaki diğer görüşler için, bkz. Argun Köteli, 
Evliliğin Hukuki Niteliği ve Evlilik Dışı Beraberlikler, İstanbul 1991, s. 143 vd. Aynı 
cinsiyetten kişiler ise, evlenmeleri mümkün olmadığı için birbirlerine karşı geçerli bir evlenme 
vaadinde bulunamayacaklarından, bu kişilerin evlilik dışı birlikteliklerinin tahvil yolu ile 
nişanlanmaya eş tutularak nişanlanma hükümlerinin uygulanması, zaten mümkün değildir. 
Bkz. Yasan, Aynı Cinsiyet, s. 63.  

383  “Tarafların eşcinsel olduğu, aynı evde karı koca gibi birlikte metres hayatı yaşadıkları, bu 
ilişkinin temelinin yasalarımızın korumadığı, toplumumuzun ahlâk yapısına uymayan, ahlâka 
aykırı bir birlikteliğe dayandığı…” Bkz. Yarg. HGK. 26.5.1999 T., E. 1999/9-307, K. 
1999/467 (Karşı Oy Yazısı), Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.4.2016). 

384  Öyle ki eşcinsel eğilim, hukuki talepler karşısında da menfi neticeler doğurabilmektedir. 
“Boşanma sebebi, toplumun asla hoş görmeyeceği eşcinselliğe dayanmaktadır. Böylesine 
marazi (hastalık derecesine varan) bir alışkanlığı bulunan kadına kız çocuğunun velayetinin 
verilmesi onun geleceğini tehlikeye düşüren bir durum meydana getirebilir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
21.6.1982 T., E. 1982/5077, K. 1982/5531, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.4.2016). 
Bununla birlikte, eşcinsel birliktelikler hukuken tanınmasa da, yasaklanmış da değildir. Bkz. 
Hatice Selin Pürselim Doğan, “Almanya’da Tescil Edilmiş Eşcinsel Hayat Ortaklığında 
Veraset İlamının Alınması ve Bu İlama Dayanılarak Türkiye’de ve Almanya’da Bulunan 
Terekenin Paylaşılması”, MHB, Y. 31, S. 1, 2011, s. 247. 

385  Aynı cinsiyetten kişiler, hayat birliği kurmaya yönelik iradelerini, yetkili bir evlendirme 
memuru önünde açıklamış olsalar bile bir evlenmenin varlığından söz edilemez, “yokluk” 
yaptırımıyla karşılaşılır. Bkz. Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel 
Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2014, s. 71.  
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Sonuç olarak Türk hukukunda, farklı cinsiyetten kişilerin, evlenmeleri 

haricinde sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçılık söz konusu olmadığı gibi386, kayıtlı 

evlilik dışı birliktelik (hayat ortaklığı) kurumuna Türk hukukunda yer 

verilmediğinden, aynı cinsiyetten kişilerin, sağ kalan (eşcinsel) partner387 sıfatıyla 

yasal mirasçılığı da mümkün değildir388. 

c) Boşanmanın Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

(1) Kesinleşen Boşanma Kararının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına 

 Etkisi 

Boşanma, eşler hayattayken Kanun’da öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, 

eşlerden birinin açtığı dava sonucunda evlilik birliğine hâkim kararıyla son 

verilmesidir389.  

                                                
386  Örneğin İngiliz hukukunda, 17 Temmuz 2013 tarihli Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 

ile eşcinsel evlilikler mümkün hale gelmiş ve Lord Millet’in geleneksel evlilik tanımı 
geçerliliğini yitirmiştir. Bu tanıma göre evlilik, “bir erkek ve bir kadının hukuki birliğidir. 
Farklı cinsiyetten insanlar arasındaki yasal bir ilişkidir. Bir erkeğin eşi bir kadın, bir kadının 
eşi bir erkek olmak zorundadır.” Son zamanlarda öne çıkan bir başka tanıma göre ise evlilik; 
“çeşitli yetki, menfaat ve borç konularını etkilemesi nedeniyle, hem kuruluşu hem de sona 
ermesi açısından tarafların tercih ettiği ve fakat devletin düzenlediği bir sözleşmedir.” 
Görüleceği üzere bu tanımda, evlilik için tarafların farklı cinsiyette olmaları unsuru yer 
almamaktadır. Bkz. Jonathan Herring, Family Law, 7. ed., London 2015, s. 72 vd. 

387  1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe giren Eşcinsel Çiftlerin Kayıtlı Hayat Ortaklıklarına İlişkin 
Federal Kanun (Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher 
Paare) ile birlikte, mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 462. maddesi değişikliğe uğramış ve 
yalnızca sağ kalan eşe değil, kayıtlı hayat ortaklığı kurumu kapsamındaki sağ kalan eşcinsel 
partnere de 462. maddede belirtilen oranlarda yasal miras hakkı tanınmıştır. Bkz. Dural, 
İsviçre, s. 931; Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 3; Ryffel, Art. 462 Nr. 1; Göksu, Art. 462 
Nr. 2. 

388  Alman hukukunda, kayıtlı hayat ortaklığı ilişkisi içerisinde olan, sağ kalan eşcinsel partnerin 
yasal miras hakkı, 1 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Kayıtlı Hayat Ortaklıklarına İlişkin 
Kanun’un (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft) § 10 (1) ve (3) hükümleri 
uyarınca; sağ kalan eşin yasal miras hakkını düzenleyen Alman Medeni Kanunu hükümlerine 
(BGB § 1931) tâbi hale getirilmiştir. Bir başka ifadeyle sözü edilen Kanun kapsamındaki sağ 
kalan eşcinsel partner de, sağ kalan eş gibi yasal miras hakkına kavuşmuştur. Bkz. 
Zimmermann, s. 219; Kroiß/Ann/Mayer, s. 108; Brox/Walker, s. 47; Dural, Almanya, s. 
187-188; Antalya, Miras, s. 89. 

389  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 102; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 235. Eşlerin, evlilik birliğini hiçbir 
zaman sona erdiremeyeceklerini savunarak, boşanmayı reddeden Katolik kilisesinin etkisi 
altında kalan ülkelerde, yakın bir zamana kadar boşanma mümkün değildi. İtalya’da 1974, 
İskoçya’da 1976, Portekiz’de 1978, İspanya’da 1981, Arjantin’de 1987, İrlanda’da 1997, 
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Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.1 hükmü390 uyarınca; “boşanan eşler, bu 

sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan 

ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan 

anlaşılmadıkça, kaybederler.” Burada boşanmadan kasıt, boşanma kararının 

kesinleşmesidir391. Bir başka ifadeyle, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte 

eşlerin birbirlerine yasal mirasçılığı söz konusu olmayacağı gibi, daha önce kendileri 

lehine yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflardan doğan haklarını da392, aksi tasarruftan 

anlaşılmadıkça kaybederler393. İlgili Yargıtay kararları da bu doğrultudadır394. Bu 

                                                                                                                                     
Şili’de 2004 ve Malta’da 2011 yılına kadar boşanmayı reddeden Katolik görüşü 
benimsenmiştir. Bkz. Öztan, Aile, s. 638 dn. 2733; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 238; Berna 
Özcan Çelik, Genel Boşanma Sebebi Olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, 
(Danışman: Prof. Dr. Zarife Şenocak) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2015, s. 7 dn. 18. Katolik kilisesi kendisini, Hz. 
İsa’nın, karısını boşayan herkesi zâni olarak kabul eden sözleri ile bağlamakta ve “Allah’ın 
birleştirdiğini insan ayırmasın” esasını kabul etmektedir. Bkz. İlhan Akipek, Mukayeseli 
Hukuk Bakımından Boşanma Sebepleri, Ankara 1952, s. 6-7. 

390  743 sayılı eMK. döneminde, anılan düzenleme Kanun’un 146. maddesinin 2. fıkrasında şu 
şekilde idi: “Boşanan karı koca, birbirinin kanuni mirasçısı olamaz ve evlenme mukavelesi ile 
veya boşanmadan evvel yapılmış ölüme bağlı bir tasarruf ile temin olunan menfaatleri zayi 
eder.”  

391  Seçkin Topuz, Boşanma Davasının Eşin Mirasçılığına Etkisi, Ankara 2012, s. 99; Mehmet 
Akif Tutumlu, “Boşanma Davası Sürerken Davacının Ölümü Nedeniyle Mirasçılarının 
Davayı Takibi Yönünden Uygulanması Gereken Usul Kuralları”, ABD, Y. 2002, S. 2, s. 112; 
Öztan, Aile, s. 771; Peter Breitschmid, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 
Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art. 1-456 ZGB 
(Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 120 Nr. 5. Bir 
hükmün şeklen kesinleşmesinden anlaşılan, mahkeme tarafından verilen nihai karara karşı 
başvurulabilecek herhangi bir kanun yolunun kalmamasıdır. Bkz. Hakan Pekcanıtez/Oğuz 
Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 2. bs., Ankara 2014, s. 486. 

392  SEROZAN/ENGİN’e göre, eşin yasal mirasçılığının boşanmayla hatta boşanma girişimiyle 
kalkması anlaşılabilir olsa da, ölüme bağlı tasarruflardan doğan hakların (iradi mirasçılık gibi) 
boşanmayla veya boşanma girişimiyle kendiliğinden ortadan kalkması pek anlaşılır değildir. 
Zira boşanmanın her zaman gönül bağlarını boşalttığı söylenemez. Mirasbırakan pekâlâ ölüme 
bağlı kazandırmasını boşanmaya karşın muhafaza etmek istemiş olabilir. Bkz. Serozan/Engin, 
s. 359.   

393  Mustafa Aksu, Boşanma Davası Sırasında Ölümün Eşin Mirasçılığına Etkisi, 1. bs., İstanbul 
2017, s. 9; İnan/Ertaş/Albaş, s. 122; Dural/Öz, s. 42; Antalya, Miras, s. 91; Serozan/Engin, 
s. 198; Kılıçoğlu, Miras, s. 67; Öztan, Miras, s. 71; Akkanat, s. 46; Ayan, Miras, s. 56; 
Öztan, Aile, s. 772; Escher, Art. 462 Nr. 10; Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 8-9; Ryffel, 
Art. 462 Nr. 1; Göksu, Art. 462 Nr. 3; Wildisen, Ehegatten, s. 75-76. Mehaz Kanun olan 
İsviçre Medeni Kanunu’nda da TMK. m. 181/f.1 hükmüne paralel bir düzenleme 
bulunmaktadır (ZGB. Art. 120/Abs.2). 

394  “Mahkemece tarafların her iki boşanma davası kabul edilerek boşanma hükmü kurulmuş ve 
taraflara yapılan karar tebliğine göre erkeğin boşanma davası temyiz edilmeyerek 
kesinleşmiştir. Tarafların evliliği kesinleşen bu boşanma hükmü ile sona ermiş olmasına 
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yönüyle boşanma davasının, hükmün kesinleşmesinden itibaren geleceğe etkili (ex 

nunc) olarak sağ kalan eşin yasal mirasçılığını sona erdireceği ve yenilik doğuran bir 

dava olduğu söylenebilir395. 

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte kaybedilen yasal miras hakkı, eş 

sıfatına dayandığı içindir ki, eğer eşler aynı zamanda birbirlerinin kan hısımı ise, 

boşanma kararının kesinleşmesi kan hısımlığına dayanan yasal mirasçılığı etkilemez. 

Diğer bir ifadeyle boşanan eş, kan hısımlığına dayanan yasal mirasçılığını korur396. 

(2) Devam Eden Boşanma Davasının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına 

 Etkisi 

Eşler arasındaki boşanma davası devam ederken, boşanma kararının 

kesinleşmesinden önce taraflardan birisinin ölümü üzerine, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığının akıbeti, Türk öğretisinde ve yargı kararlarında esaslı bir tartışma 

konusu olmuştur397. Bu başlık altında, konu kronolojik bir şekilde ele alınarak, 

mevcut düzenlemenin gelişim süreci ve öğretideki görüşler ortaya konulacaktır.   

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde, kesinleşen boşanma kararının sağ kalan 

eşin yasal mirasçılığına etkisi düzenlense de398, açılmış bir boşanma davasında karar 

kesinleşmeden önce eşlerden birisinin ölümü üzerine, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığının ne olacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı399. Yargıtay 

kararlarında, boşanma kararı verildikten sonra ve fakat hüküm kesinleşmeden evvel 
                                                                                                                                     

rağmen, mahkeme tarafından "erkeğin ölümü nedeniyle evlilik birliğinin sona erdiği ve 
davanın konusuz kalması sebebiyle boşanma konusunda karar verilmesine yer olmadığına, 
boşanmada davacı-davalı kadının tam kusurlu bulunduğuna" şeklinde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırıdır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 8.10.2015 T., E. 2015/18204, K. 2015/17887, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 12.4.2016). 

395  Hakan Pekcanıtez/Muhammet Özekes/Mine Akkan/Hülya Taş Korkmaz, Medeni Usul 
Hukuku, C. 2, 15. bs., İstanbul 2017, s. 985; Yavuz Alangoya/M. Kâmil Yıldırım/Nevhis 
Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 8. bs., İstanbul 2011, s. 208; Tutumlu, s. 112. 

396  Şakir Berki, “Türk Medeni Kanununda Karı Kocanın (Eşin) Mirasçılığı”, AÜHFD, Y. 1964, 
C. 21, S. 1, s. 322; Topuz, Eş, s. 79; Dural/Öz, s. 45; Öztan, Aile, s. 771. 

397  Erman, s. 36. 
398  Bkz. eMK. m. 146/f.2. 
399  Cem Baygın, “21.01.2010 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Boşanma Davasında 

Davalının Ölümünün Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, 
S. 77-78, Ocak-Şubat 2011, s. 32 dn. 2; Topuz, Eş, s. 102. 
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ölen, boşanmayı istememiş olan davalı ise davacının ona yasal mirasçı olamayacağı; 

buna karşın ölen davacı ise, boşanmayı istemeyen davalının ölen davacıya yasal 

mirasçı olabileceği benimsenmişti400. Ancak Yargıtay, daha sonraki kararlarında, 

böyle bir ayrıma gitmeyerek, sağ kalan eşin; davalı veya davacı, kusurlu ya da 

kusursuz olup olmadığına bakmaksızın, ölen mirasbırakanın yasal mirasçısı 

olabileceğini kabul etmişti401.  

Türk öğretisindeki hâkim görüş de Yargıtay’ın değiştirdiği içtihadı 

doğrultusunda olmuş ve boşanma kararı kesinleşmedikçe sağ kalan eşin, 

mirasbırakanın yasal mirasçısı olabileceği ifade edilmişti. Zira boşanma kararı 

kesinleşmedikçe evlilik ilişkisi devam edeceğinden, eşin yasal mirasçılığı da devam 

eder ve bu sırada eşlerden birisinin ölümü üzerine, sağ kalan eş bu sıfatla yasal 

mirasçı olur. Bu durumda evlilik ölümle sona ermiştir ve boşanma hakkı kişiye sıkı 

sıkıya bağlı haklardan olduğu için, mirasçıların da davaya devam etme hakları 

yoktur402. 

Bununla birlikte SAYMEN’in konuya ilişkin görüşü, etkili bir yaklaşım ortaya 

koymuştu. Buna göre; “… bir kocanın, karısı aleyhine zina sebebiyle boşanma davası 

açtığını, fakat dava neticelenmeden öldüğünü farz edersek, zina yapan karı, ihanet 

ettiği kocasının mirasçısı olacaktır. Bu netice ahlâk ve adalet duygularımıza 

                                                
400  Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 32 dn. 2; Topuz, Eş, s. 103; Erman, s. 36.  “Karı kocadan 

biri boşanma talep edip, talebi veçhile boşanmaya karar verildikten sonra, hüküm kesbi 
kat’iyet etmeden diğer tarafın vefatı halinde boşanma isteyen hakkında hüküm kat’i 
olduğundan…” Yarg. 4.4.1941 T., S. 4746/3193, Bkz. Ferit H. Saymen, “Kat’ileşmeyen 
Boşanmaya Ölümün Tesiri-Mirasçılık Sıfatı”, İÜHFM, C. 13, S. 1, İstanbul 1947, s. 360; 
Aksu, Boşanma, s. 69-70. 

401  Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 32 dn. 2; Topuz, Eş, s. 103; Erman, s. 36; Aksu, Boşanma, s. 
70. “Aile Hukuku ile ilgili olan boşanma kararının hukuksal sonuç doğurabilmesi için hükmün 
kesinleşmesi zorunludur. Boşanma kararı henüz kesinleşmeden koca ölmüş olmakla davayı kim 
açarsa açsın, boşanma nedeni ne olursa olsun sağ kalan eş onun mirasçısı olur.” Bkz. Yarg. 2. 
HD. 19.3.1979 T., E. 1979/2022, K. 1979/2158, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
12.4.2016). Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 15.5.1964 T., E. 2762, K. 2542, Aksu, Boşanma, s. 
70-71. 

402  İmre, s. 74; Erman, s. 37-38; Oğuzman, s. 71; Escher, Art. 462 Nr. 10; Köprülü, s. 81; 
Topuz, Eş, s. 102; Tutumlu, s. 112; Aksu, Boşanma, s. 81. Mirasbırakanın sahip olduğu 
boşanmayı talep ve dava hakkının bir an için mirasçılara geçmesi kabul edilmiş olsaydı bile, 
neticede yine bir değişiklik olmaz ve sağ kalan eş yasal mirasçı olurdu. Zira mahkemenin 
boşanma kararı geçmişe etkili olmayıp, ileriye etkilidir (ex nunc). Bkz. İmre, s. 74 dn. 34; 
Erman, s. 39. 
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aykırıdır. Bunun gibi, çoluk çocuğunu yüz üstü bırakıp evi terk eden ve başka 

yerlerde zevk ve sefa içinde vakit geçiren koca aleyhine, terk sebebiyle boşanma 

davası açan karının, dava henüz sonuçlanmadan öldüğünü farz edersek, bu sefer de 

bu koca, terk ettiği, yüz çevirdiği karısının mirasçısı olacaktır. Bu da adalet 

duygularımıza aykırı düşer403.” Bu nedenle SAYMEN’e göre,  nasıl ki mirasçıların 

evliliğin iptali davasını devam ettirme hakkı bulunuyorsa (eMK. m. 127), aynı 

çözüm devam eden boşanma davasında taraflardan birinin ölümü halinde de kabul 

edilmelidir. Diğer ifadeyle mirasçıların talebi üzerine hâkim davaya devam etmeli ve 

böylelikle sağ kalan eşin yasal mirasçılığını kaybetmesi sağlanmalıdır404.  

Yukarıda zikredilen adalete ve hakkaniyete aykırı sonuçların önlenebilmesi 

adına bir başka rasyonel öneri HATEMİ tarafından ortaya konulmuştur. Buna göre; 

Kanun’a eklenecek yeni bir hüküm ile, boşanma davası açan eş ölmüş ise, davalı eş 

mirasçılıktan çıkarılmış sayılmalı, davalı eş buna karşı dava açıp davayı 

kazanmadıkça, mirasbırakana (eşine) yasal mirasçı olamamalıdır. Şayet davalı eş 

ölmüş ise, davacı eş de davalının mirasından feragat etmiş sayılmalıdır405. 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu’nda, SAYMEN’in 

önerisi pozitif hukukumuza yansımış ve TMK. m. 181/f.2’de şu hüküm yer almıştır: 

“Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya 

devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra 

hükmü uygulanır.” Görüldüğü üzere bu hükümle mirasçıların davaya devam 

edebilmesi olanağı sağlanmıştır406. Ancak, madde metninden de anlaşıldığı gibi, bu 

                                                
403  Saymen, Boşanma, s. 362. 
404  Saymen, Boşanma, s. 364-365. 
405  Hatemi, Miras, s. 8. Aynı görüşte, Kürşad Yağcı, Cezai Mirasçılıktan Çıkarma, 1. bs., 

İstanbul 2013, s. 278-279. 
406  Seçkin Topuz, “Boşanma Davasında Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesinin 

(TMK. m. 181 f. 2) Miras Hakkını Koruyan Anayasanın 35. Maddesi Yönünden İncelenmesi”, 
İÜHFM, C. 70, S. 2, 2012, s. 222; Topuz, Eş, s. 105; Aksu, Boşanma, s. 304. SAYMEN’in 
dikkat çektiği noktalar, özü itibariyle TMK. m. 181 hükmünün madde gerekçesinde ifadesini 
bulmuştur. “… bu durum özellikle zina, hayat kast, pek kötü davranış, haysiyetsiz hayat sürme 
sebeplerinden biriyle açılan boşanma davasında, davacının ölümü halinde, bu eylemlerde 
bulunan kusurlu davalı eşin buna rağmen mirasçı olabilmesi konusunda haksız ve adaletsiz 
sonuçların doğmasına sebep olabilecektir. İşte bu haksız durumların önlenmesi amacıyla 
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hakkın yalnızca davacı eşin mirasçılarına tanınıyor olması nedeniyle anılan hüküm, 

Anayasa Mahkemesi’nde itiraz konusu olmuştur. Anayasa Mahkemesi, davalı eşin 

mirasçılarına davaya devam etme hakkı tanınmamış olması nedeniyle sözü edilen 

hükmü, Anayasa’nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. ve hak arama özgürlüğünü 

düzenleyen 36. maddelerine aykırı bularak kısmen iptal etmiştir407. 

İptal kararını müteakip, kanun koyucu hükmü yeniden düzenlemiş ve madde 

metninde “ölen eşin mirasçıları” ifadesine yer vererek, hem davacı hem de davalı 

eşin mirasçılarına boşanma davasına devam etme imkânı tanımıştır. Anılan son 

düzenlemeye göre, TMK. m. 181/f.2 hükmü şu şekildedir: “Boşanma davası devam 

ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin 

kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” Daha açık bir 

deyişle sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, davacı ya da davalının mirasçılarının davaya 

devam etmesiyle önlenebilecektir408. Söz konusu hükme göre, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılık sıfatını kaybetmesi için; (1) mirasbırakan eşin öldüğü sırada devam eden 

bir boşanma davası olmalı, (2) mirasbırakan eşin mirasçılarından birisi davaya 

devam etmiş olmalı, (3) sağ kalan eşin boşanma davasında kusurlu olduğu ispat 

edilmiş olmalıdır409. 

                                                                                                                                     
maddenin ikinci fıkrası kaleme alınmıştır.” Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde 
Gerekçeleri, Madde 181, s. 76. Ayrıca, bkz. Öztan, Aile, s. 773.   

407  Topuz, Eş, s. 106; Topuz, Anayasa, s. 223; Dural/Öz, s. 44; Serozan/Engin, s. 198; Baygın, 
Anayasa Mahkemesi, s. 34-35; Ayan, Miras, s. 59; Aksu, Boşanma, s. 15, 306 vd. “Boşanma 
davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve 
davalının kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” şeklindeki 
fıkra metninde yer alan “…davacının” ve “…davalının” kelimelerinin Anayasamızın 10. ve 36. 
maddelerine aykırı olduğu mahkememizce düşünülmekte olup bu sebeple İPTALİNE karar 
verilmesi hususunda takdir ve gereği saygıyla arz olunur.” Bkz. Anayasa Mahkemesi 
21.1.2010 T., E. 2008/102, K. 2010/14 (R.G. 22.10.2010/27737), Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 12.4.2016). 

408  Aksu, Boşanma, s. 15. “Mahkemece verilen boşanma kararı kesinleşmeden, davalı-karşı 
davacı öldüğüne göre, evlilik birliği ölümle sona ermiştir. Bununla birlikte mirasçının 
müracaatı gereğince Türk Medeni Kanununun 181. maddesi gereğince inceleme yapılmalıdır.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 12.1.2015 T., E. 2014/27350, K. 2015/20, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 12.4.2016). 

409  Topuz, Anayasa, s. 229. TOPUZ, TMK. m. 181/f.2 hükmünü, sağ kalan eşin saklı pay hakkı 
dâhil miras hakkını tümüyle kaybetmesi sonucunu doğurması nedeniyle eleştirmektedir. 
TOPUZ’a göre; sağ kalan eşin miras hakkı, Anayasa m. 35/f.2 uyarınca, ancak kamu yararı 
nedeniyle sınırlandırılabilir. TMK. m. 181/f.2 hükmünün, kamu yararı gözetilerek, miras 
hakkına yapılan haklı bir müdahale olduğu söylenebilir. Fakat bu müdahale, ilgili Kanun 
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Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.2 hükmü anlamında, mirasbırakanın öldüğü 

sırada devam eden boşanma davasından410 ne anlaşılması gerektiği ortaya 

konulmalıdır. Bir defa, devam eden dava ifadesinden kasıt, boşanma davasının usul 

hukuku kurallarına göre derdest411 olmasıdır412. Boşanma davasından anlaşılması 

gereken ise, tartışmaya açıktır. Fikrimizce, kusur tespitini gerektiren TMK. m. 

181/f.2 hükmünün uygulanabilmesi, öncelikle kusura dayanan boşanma davalarında 

söz konusu olabilir413. Bu itibarla, zina (TMK. m. 161), hayata kast, pek kötü veya 

onur kırıcı davranış (TMK. m. 162), küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat 

sürme (TMK. m. 163) ile terk414 (TMK. m. 164) sebeplerine dayanan boşanma 

                                                                                                                                     
hükmüne göre (TMK. m. 181/f. 2) sağ kalan eşin saklı pay hakkı dâhil miras hakkını tümüyle 
kaybetmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu ise Anayasa’nın 13. maddesine aykırı olarak, hakkın 
özüne yapılan bir müdahale anlamına gelir. Bkz. Topuz, Anayasa, s. 254. 

410  Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri; özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebebi 
sınıflandırması çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre özel boşanma sebepleri; (1) zina 
(TMK. m. 161), (2) hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (TMK. m. 162), (3) suç 
işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK. m. 163), (4) terk (TMK. m. 164), (5) akıl hastalığıdır 
(TMK. m. 165). Genel boşanma sebebi ise TMK. m. 166 hükmünde düzenlenen evlilik 
birliğinin sarsılmasıdır. Genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılması (TMK. m. 166), 
bünyesinde (1) evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK. m. 166/f.1-2), (2) anlaşmalı 
boşanma (TMK. m. 166/f.3), (3) fiili (eylemli) ayrılık (TMK. m. 166/f.4) olmak üzere üç 
boşanma sebebi barındırır. Bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, s. 103 vd.; Abdulkerim Yıldırım, Türk 
Aile Hukuku, 1. bs., Ankara 2014, s. 72 vd. 

411  Derdestlik, bir davanın açılmış ve halen görülmekte olmasını ifade eder. Daha teknik bir 
anlatımla, davanın açılmasıyla başlayan ve kural olarak dava sonucunda verilmiş olan hükmün, 
şekli anlamda kesinleşmesiyle son bulan, usul hukukuna ilişkin bir askı durumudur. Bkz. Süha 
Tanrıver, Medeni Usul Hukuku, C. 1, Ankara 2016, s. 644-645.   

412  Topuz, Eş, s. 139.  
413  Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.2 hükmünün sadece kusura dayanan boşanma sebeplerinde 

uygulama alanı bulabileceğini kabul eden görüş için, bkz. Antalya, Miras, s. 94; Mustafa 
Aksu, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 181. Maddesinin İkinci Fıkrası ile Alman 
Medeni Kanunu’nun 1933. Paragrafının Birinci Fıkrasının Bazı Açılardan Karşılaştırılması”, 
Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Ankara 2009, s. 73. Öğretide diğer bir görüş ise, 
TMK. m. 181/f.2 hükmünün herhangi bir kusura değil, ancak ağır kusura dayanan mutlak 
boşanma sebeplerinde uygulanabileceğini kabul etmektedir. Bkz. Kılıçoğlu, Miras, s. 38. 
Nihayet üçüncü bir görüş de, TMK. m. 181/f.2 hükmünün, tüm boşanma sebeplerinde 
uygulanabileceğini ifade etmektedir. Bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 125. 

414  “Dava terk hukuki nedenine dayalı olarak açılmıştır. Koca tarafından ihtar talebinde 
bulunulmuş, bu ihtar davalı kadına tebliğ edilmiştir. İhtar tarihinde davalı kadının şikâyeti 
üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında koca hakkında "eşe karşı kasten yaralama" 
iddiasından dolayı yapılan soruşturmanın devam ettiği anlaşılmaktadır. Taraflar arasında 
ciddi bir suçlamaya dayalı ceza soruşturması devam ederken kocanın ihtar davetiyesi 
göndermesi hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olup; ihtar muhatabının böyle bir durumda 
ihtar davetine uyması beklenemez. Bu durum da davalı kadına bir kusur yüklemez. Türk 
Medeni Kanunu’nun 181. maddesi uyarınca mirasçı tarafından kusur tespitine yönelik olarak 
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davalarında, TMK. m. 181/f.2 hükmü uygulama alanı bulabilir415. Akıl hastalığına 

dayanan boşanma davasında (TMK. m. 165), dava devam ederken davacının ölmesi 

ihtimalinde, davalı akıl hastasının kusuru, davacının mirasçıları tarafından 

ispatlanamayacağından, TMK. m. 181/f.2 hükmünün uygulama alanı bulamayacağını 

ifade etmek mümkündür. Bununla birlikte, davacının kusuruyla akıl hastalığına 

yakalanan davalı eşin boşanma davası sırasında ölmesi olasılığı göz ardı edilmemeli 

ve bu takdirde davalı eşin mirasçıları TMK. m. 181/f.2 hükmü uyarınca davaya 

devam ederek davacı eşin kusurunu ispat etmek suretiyle onun mirasçılığını 

önleyebilmelidir416.  

Kusur araştırmasına imkân tanıyan evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına 

dayanan boşanma davasında da (TMK. m. 166/f.1-2), TMK. m. 181/f.2 hükmünün 

uygulanmasının önünde bir engel yoktur417. Her ne kadar öğretide, çekişmesiz yargı 

niteliğindeki anlaşmalı boşanma davasında (TMK. m. 166/f.3) eşlerin kusurunun 

araştırılmadığı gerekçesiyle TMK. m. 181/f.2 hükmünün uygulanamayacağı belirtilse 

de418, kanaatimizce her iki taraf da sağlığında boşanma iradesini ortaya 

koyduğundan419, eşlerden birinin ölümü halinde mirasçılar davaya devam ederek sağ 

kalan eşin kusurunu ispatlama olanağına sahip olmalıdır420. Fiili (eylemli) ayrılık 

sebebine dayanan boşanma davasında da (TMK. m. 166/f.4) kusur araştırmasına 

                                                                                                                                     
devam ettirilen davada; "davalı kadının kusuru bulunmadığının tespitine" karar verilmesi 
gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 28.3.2012 T., E. 2012/4501, K. 2012/7428, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 1.6.2017).  

415  Aynı yönde, bkz. Kılıçoğlu, Miras, s. 38. Antalya, Miras, s. 94; Aksu, Boşanma, s. 494-501. 
416  Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 46-47. 
417  “…geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davası açıldığı, yargılama sırasında davacının ölmesi 

sebebiyle davanın çocukları tarafından sürdürüldüğü, 24.7.2007 tarihli kararla boşanma 
konusunda karar verilmesine yer olmadığına, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında 
davalının tam kusurlu olduğunun tespitine karar verildiği ve verilen kararın Yargıtay 
denetiminden de geçerek 16.1.2009 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.” Bkz. Yarg. 7. HD. 
15.4.2010 T., E. 2010/1147, K. 2010/2239, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. 
Yarg. HGK. 6.7.2005 T., E. 2005/2-455, K. 2005/438, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
1.6.2017).  

418  Bu yönde, bkz. Süha Tanrıver, Türk Aile Mahkemeleri, 1. bs., Ankara 2014, s. 67; Antalya, 
Miras, s. 94; Öztan, Aile, s. 775; Aksu, Boşanma, s. 463-464. 

419  Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 47. 
420  Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 8.4.2013 T., E. 2012/24605, K. 2013/9827, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası (E. T. 1.6.2017).  
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girilmemesine rağmen, eşlerden birinin ölümü halinde TMK. m. 181/f.2 hükmü 

uygulanmalı ve mirasçılara, ortak hayatın kurulamamasında kusurlu olan sağ kalan 

eşin yasal mirasçılığını önleme olanağı tanınmalıdır421. 

Boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölümü halinde, evlilik birliği 

ölümle sona ermiş olur. Bu sonuç ise, açılan boşanma davasının talep sonucunu 

teşkil eder. Eşler arasındaki evlilik birliği ölümle sona erdiğinden, boşanma davası 

konusuz kalır ve hâkimin esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar 

vermesi gerekir422. Bununla birlikte, TMK. m. 181/f.2 hükmü karşısında ölen eşin 

mirasçılarının, davaya kusur tespiti yönünden devam edebilmeleri için, mahkemenin 

mirasçılara re’sen ihbar yükümlülüğü altında bulunduğunu kabul etmek gerekir423. 

Dolayısıyla boşanma davası sürerken, eşlerden birisinin ölümü üzerine hâkim 

tarafından, ölen eşin mirasçılarını gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği getirtilmeli, 

mirasçıların tebligata elverişli açık adresleri araştırılmalı ve bu suretle mirasçılara 

duruşma günü ve saatini bildiren davetiye tebliği yapılmalıdır424. Öte yandan, 

mirasçılardan birisi, kendiliğinden duruşmaya gelmiş ve davayı takip edeceğini 

bildirmiş ise, davaya kaldığı yerden devam edilecek ve diğer mirasçılara re’sen 

bildirimde bulunulmasına lüzum olmayacaktır425. 

Mahkemece usulüne uygun olarak yapılan tebligata rağmen, mirasçıların 

duruşmaya mazeretsiz olarak gelmemeleri ve sağ kalan eşin de davayı takip 
                                                
421  Aynı yönde, bkz. Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 46. Fiili (eylemli) ayrılık sebebine dayanan 

boşanma davasında (TMK. m. 166/f.4), TMK. m. 181/f.2 hükmünün uygulanabileceğine ilişkin 
olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 11.5.2004 T., E. 2004/3103, K. 2004/6104, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 1.6.2017).  

422  Tanrıver, Aile Mahkemeleri, s. 66-67; Tanrıver, Usul Hukuku, s. 489; Antalya, Miras, s. 91; 
Topuz, Eş, s. 147. Aynı yönde, bkz. Evrim Erişir, Medeni Usul Hukukunda Taraf Ehliyeti, 1. 
bs., İzmir 2007, s. 172; Bkz. Yarg. 2. HD. 24.1.2017 T., E. 2016/22742, K. 2017/801, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 1.10.2017); Yarg. 2. HD. 16.6.2016 T., E. 2016/8667, K. 
2016/11804, Yayınlanmamış Yarg. Kararı; Yarg. 2. HD. 2.11.2016 T., E. 2015/20568, K. 
2016/14365, Yayınlanmamış Yarg. Kararı. 

423  Antalya, Miras, s. 93; Tutumlu, s. 120. AKSU’nun aksi yöndeki, hâkime re’sen ihbar 
yükümlülüğü yükletilmemesi gerektiğine ilişkin ifadeleri için, ayrıca bkz. Aksu, Boşanma, s. 
414, 417. Sağ kalan eşe de usulüne uygun olarak süre verilmesi, gösterdiği takdirde taraf 
delillerinin toplanması sonucuna göre karar alınması gerekir. Bkz. Yarg. 2. HD. 11.5.2004 T., 
E. 2004/3103, K. 2004/6104, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 14.4.2016).  

424  Kılıçoğlu, Aile, s. 186; Tutumlu, s. 120. 
425  Tutumlu, s.119. 
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etmemesi durumunda, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmeli426 (HMK. m. 

150/f.1) ve bunu müteakip, dava üç aylık hak düşürücü süre içerisinde taraflarca 

yenilenmediği takdirde, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir427 (HMK. 

m. 150/f.5).   

Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.2 hükmü uyarınca, mirasçıların davaya 

devam etmesi halinde, mahkemenin vereceği nihai kararın niteliği hakkında öğretide 

görüş birliği bulunmamaktadır. Bir görüş, devam edilen davada verilecek kararın, sağ 

kalan eşin boşanma davasında kusurlu taraf olup olmadığına ilişkin bir tespit kararı 

olduğunu ifade eder428. Hükmün gerekçesi429 ve ilgili Yargıtay kararları430 da bu 

                                                
426  Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 23.3.2016 T., E. 2015/14398, K. 2016/5771, Yayınlanmamış 

Yarg. Kararı. 
427  Baki Kuru, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku, 1. bs., İstanbul 2016, s. 609, 

615; Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 1461, 1480; Tanrıver, Usul Hukuku, s. 
701-702; Tutumlu, s. 121. 

428  Mustafa Aksu, “MK m. 181 II Hükmünün Gizli Bir Mirastan Yoksunluk Sebebi Olarak 
Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 1, İstanbul 2009, s. 266; Aksu, 
Boşanma, s. 402; Tutumlu, s. 114; Antalya, Miras, s. 93.  

429  “Davacı eşin ölümü halinde evlilik kendiliğinden son bulur. Bu nedenle davacının ölümüne 
rağmen, mirasçılardan birinin devam ettirdiği bu dava, eşlerin boşanmasına yönelik 
olmayacak, devam eden davada, boşanmada davalının kusurlu olup olmadığı karara 
bağlanacaktır. Bir başka ifadeyle bu durumda devam edilen dava, boşanmada hangi eşin 
kusurlu olduğunun saptanmasına yönelik olacaktır.” Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu 
Madde Gerekçeleri, Madde 181, s. 76.  

430  “Ölenin mirasçılarının kusur tespiti bakımından davaya devam etme hakları olup, karar 
düzeltme talep etmekle de bu yöndeki iradelerini ortaya koymuşlardır. Sağ eşin kusurlu olup 
olmadığı hususunda bir karar verilmelidir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 12.11.2014 T., E. 2014/23249, 
K. 2014/22452, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Boşanma davası devam ederken ölen eşin 
mirasçılarına, diğer eşin kusurunun tespiti bakımından davaya devam etme hakkı tanınmış, 
mirasçılık sıfatı bulunmayanlara bu hak verilmemiştir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 28.11.2013 T., E. 
2013/14091, K. 2013/28040, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Davalı koca mirasçılarının 
davaya devam ettikleri anlaşıldığından, kusur belirlemesi hakkında olumlu ya da olumsuz bir 
karar verilmesi gerekirken bu yönde hüküm kurulmaması hukuka aykırıdır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
25.3.2013 T., E. 2012/21102, K. 2013/7948, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Dava, boşanma 
istemine dair olmakla birlikte, yargılama aşamasında davacı öldüğünden davaya kusur tespiti 
davası olarak devam olunmuştur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 15.2.2012 T., E. 2011/2-703, K. 2012/70, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Davanın, ölen davacının mirasçıları tarafından 
sürdürüldüğü anlaşılmakla, mahkemece yapılacak iş; boşanma davasının konusu 
kalmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek, değerlendirme 
yapılıp sağ eşin kusurlu olup olmadığına dair tespit hükmü kurmaktan ibarettir.” Bkz. Yarg. 2. 
HD. 22.11.2011 T., E. 2011/13237, K. 2011/19350, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Türk 
Medeni Kanununun 181/2. maddesi, boşanma davası devam ederken davacının ölmesi halinde, 
ölen davacının mirasçılarına davalının kusurunun tespitine yönelik olarak açılmış bulunan 
davayı devam ettirme hakkı tanımıştır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 12.1.2010 T., E. 2008/18392, K. 
2010/317, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Boşanma davasının açılmasının ardından davacı 
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doğrultudadır. İkinci bir görüş uyarınca, mahkemenin vereceği kararın salt bir tespit 

kararı niteliğinde olduğu kabul edilirse, yalnızca bu karar sağ kalan eşin mirasçılığını 

engellemeyecek ve ihtimaldir ki bundan sonra, sağ kalan eşin mirasçılığını önlemek 

için niteliğinin ne olduğunun saptanmasına ihtiyaç duyulacak bir başka davanın 

açılması gerekecektir. Bununla birlikte mahkemece sağ kalan eşin kusurlu olduğunun 

tespiti, aynı zamanda sağ kalan eşin mirasçılığına da son veriyorsa, bu halde sözü 

edilen karar sağ kalan eşin mirasçılığına son veren, yani var olan bir hukuki durumu 

sona erdiren (bozucu) yenilik doğuran (inşai) bir karar olacaktır431.  

Kanaatimizce, devam edilen davada verilen nihai karar, sağ kalan eşin 

boşanma davasında kusurlu olup olmadığına yönelik olan bir tespit kararı niteliğini 

taşır ve mahkemenin kararı, geçmişe etkili olarak (ex tunc) sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığını engeller432. Nasıl ki, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte ayrıca 

bir yenilik doğuran (ya da niteliğinin ne olduğu önem taşımayan ikinci bir) karar 

almaya ihtiyaç duyulmaksızın eşler birbirlerine karşı yasal miras haklarını 

kaybediyorlarsa (TMK. m. 181/f.1), sağ kalan eşin boşanma davasında kusurlu 

olduğunun tespiti ile birlikte; TMK. m.181/f.2’de yer alan ve “…yukarıdaki fıkra 

hükmü uygulanır” ifadesinde kendisini bulan birinci fıkraya yönelik atıf nedeniyle de 

aynı sonucun doğması ve ayrıca bir yenilik doğuran karar olmaksızın sağ kalan eşin 

yasal miras hakkını kaybetmesi olağan karşılanmalıdır433. Öte yandan, mirastan 

yoksunluk hallerinde sağ kalan eşin yasal mirasçılığı kendiliğinden (ipso iure) sona 

erip, bunun için bir tespit kararı yeterli oluyorsa, TMK. m. 181/f.2 hükmü nedeniyle 

sağ kalan eşin yasal mirasçılığını kaybetmesi için de kusur tespiti yeterli görülüp, 

                                                                                                                                     
öldüğü için dava sona ermiştir. Ölen davacının mirasçısı, davalının kusurunun tespiti 
yönünden davaya devam etmiştir. Devam eden dava boşanma davası değil tespit davasıdır.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 11.4.2006 T., E. 2005/17867, K. 2006/5233, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; “Mirasçılardan birisinin davaya devam edebileceği kanunen kabul edilmekle 
birlikte, verilecek kararın yalnızca kusurun tespitine yönelik olacağı hükme bağlanmıştır.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 12.12.2005 T., E. 2005/14672, K. 2005/17405, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 12.4.2016). 

431  Dural/Öz, s. 43-44. 
432  Antalya, Miras, s. 93. 
433  Aksu, Karşılaştırma, s. 87. 
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muhakkak yenilik doğuran bir karar almaya gerek olmamalıdır434. Zira TMK. m. 

181/f.2 hükmünde özel bir mirastan yoksunluk nedeni düzenlendiğinin öğretide ifade 

edildiği unutulmamalıdır435. Bununla birlikte, hâkimin sağ kalan eşin boşanma 

davasında kusurlu olup olmadığının tespiti436 yanında, TMK. m. 181/f.2 hükmü 

uyarınca sağ kalan eşin yasal mirasçılık sıfatını kaybettiğine kararda yer vermesi, 

kararın uygulanmasına açıklık getirmesi bakımından yerinde olacaktır437. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.2 hükmünde yer alan, “…ölen eşin 

mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi…” ifadesinden açıkça anlaşılacağı 

üzere, sağ kalan eşin kusurunun tespitine yönelik olarak mirasçılardan birisinin 

davaya devam etmesi, hükmün uygulanabilmesi için yeterlidir. Diğer bir deyişle, 

devam edilecek dava açısından mirasçılar arasında mecburi (zorunlu) dava 

arkadaşlığı bulunmamaktadır. Davaya devam eden mirasçının, sağ kalan eşin 

kusurunu ispatlaması halinde, bu sonuçtan diğer mirasçılar da yararlanır. Yine, 

ihtiyari dava arkadaşlığı yoluyla, birden fazla mirasçının davaya devam etmesi de 

mümkündür438.  

Boşanma davası sürerken ölen mirasbırakanın mirasçısı olarak yalnızca sağ 

kalan eş bulunuyorsa, davaya devam olanağı ortadan kalkar ve sağ kalan eş tek 

başına mirasçı olur439. Sağ kalan eşten başka, bir ceninin varlığı durumunda ise, 

                                                
434  Topuz, Eş, s. 152; Antalya, Miras, s. 94. 
435  Dural/Öz, s. 43; Antalya, Miras, s. 93. Her boşanma sebebinin mirastan yoksun kalmayı 

gerektirecek kusur yoğunluğunu kendi çerisinde barındırmayabileceğinden hareketle, TMK. m. 
181/f.2 hükmünün gizli bir mirastan yoksunluk sebebi olarak nitelendirilmesinin yerinde 
olmadığına ilişkin AKSU’nun eleştirisi için, bkz. Aksu, Yoksunluk, s. 269 vd. 

436  “Bu itibarla, mahkemece davacı eşin ölümü sebebiyle konusuz kalan boşanma davası hakkında 
karar verilmesine yer olmadığına ve davalının boşanmaya sebebiyet verecek derecede 
kusurunun bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerekirken…” Bkz. Yarg. 2. HD. 24.1.2017 
T., E. 2016/22742, K. 2017/801, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. 
HD. 2.6.2016 T., E. 2015/18512, K. 2016/10917, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
15.12.2014 T., E. 2014/26335, K. 2014/25653, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
12.11.2014 T., E. 2014/23249, K. 2014/22452, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
1.6.2017). 

437  Antalya, Miras, s. 94. 
438  Topuz, Eş, s. 143. Aynı yönde, bkz. Aksu, Boşanma, s. 418, 441.  
439  Tutumlu, s. 121. Devletin yasal mirasçılığının söz konusu olabileceğinden hareketle, tıpkı 

diğer yasal mirasçılar gibi, devletin de davaya devam olanağının bulunması ve böylelikle sağ 
kalan eşin yasal mirasçılığının önlenebilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları için, bkz. Aksu, 
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kanaatimizce ceninin mirasçılıktaki menfaatine dayanılarak atanan bir kayyım440 

(TMK. m. 427/b.3), davaya devam edip, sağ kalan eşin kusurunu ispatlama olanağına 

sahip olmalıdır.  

Kanun’da mirasçıların davaya devam etmesinden söz edildiğine göre, mevcut 

dava mirasçılar tarafından takip edilmez ve bu sebeple açılmamış sayılırsa, artık yeni 

bir dava açmak suretiyle sağ kalan eşin kusurlu olduğunun ispatı ve bu yolla onun 

yasal mirasçılığının bertaraf edilmesi mümkün değildir441.   

Sağ kalan eşin kusurlu olduğunun tespitinden anlaşılması gereken, sağ kalan 

eşin boşanma davasında asıl kusurlu taraf olması, bir başka ifadeyle mirasbırakandan 

daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasıdır442. İlgili Yargıtay kararları da bu 

yöndedir443. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 181/f.2 hükmüne paralel bir düzenleme mehaz 

İsviçre Medeni Kanunu’nda bulunmamaktadır. Hâlbuki evlenmenin iptaline 
                                                                                                                                     

Boşanma, s. 420-421. Kanaatimizce, kamu gücünü elinde bulunduran devletin, devam edilen 
davada taraf olup, yasal mirasçı olabilmek için, kusur tespitine yönelik olarak sağ kalan eşin 
özel hayatını bütünüyle ortaya dökmesi ihtimali karşısında, devletin davaya devam edebilmesi 
düşüncesine mesafeli durmak gerekir.  

440  Ayrıca, bkz. Serdar Kale, Medeni Yargılamada Taraf Ehliyeti, 1. bs., İstanbul 2010, s. 64; 
Erişir, s. 120. 

441  Kılıçoğlu, Aile, s. 186. Kanaatimizce aynı hukuki sonuca, sonradan ortaya çıkan bir mirasçının 
varlığı halinde, söz gelimi evlilik dışı bir çocuğun davaya devam edememiş olması bakımından 
da varmak mümkündür. Elbette ki, sonradan ortaya çıkan mirasçının, mirasçılığını ispatlamak 
suretiyle sağ kalan eşle birlikte mirasçılığı söz konusu olabilir. Ne var ki bu mirasçının, yeni 
bir dava açarak TMK. m. 181/f.2 hükmünün sağladığı haktan yararlanması ve bu yolla sağ 
kalan eşin mirasçılığını önlemesi mümkün görünmemektedir.   

442  Topuz, Eş, s. 184. 
443  “Boşanma davasını açtıktan bir ay sonra vefat eden kocanın mirasçılarının davalı kadının 

kusurunun tespitine karar verilmesi yönünde yargılamayı devam ettirdikleri ve mahkemece de 
kadının kusursuz olduğuna karar verilmiştir. Ancak, davacı kocanın, davalı eşine hitaben 
"evimden çek git" demesi üzerine, davalının da eşine "sen bir torba kemiksin, senin paranı 
yemeye geldim" şeklindeki sözlerinin, tepki sınırını aştığı, yine davalı kadının, astım hastası 
olan kocasının yanında devamlı sigara içmek suretiyle, kocasının sağlığına gerekli özeni 
göstermediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, evlilik birliğinin sarsılmasında her iki taraf da 
kusurlu olmakla birlikte, kocasına göre, davalı kadının daha fazla kusurlu olduğunun tespitine 
karar verilmesi gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 29.3.2013 T., E. 2012/7536, K. 2013/8715, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Hâkim boşanmaya karar vermeyecek sadece eşlerin 
hangisinin tamamen veya daha fazla kusurlu olduğunu belirleyecektir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
22.6.2004 T., E. 2004/4988, K. 2004/8234, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Bu nedenle 
mahkemece yapılacak iş, davada eşlerden hangisinin daha ziyade kusurlu olduğunun tespit 
edilmesinden ibarettir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 30.3.2004 T., E. 2004/691, K. 2004/3993, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 14.4.2016). 
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(butlana) ilişkin ZGB. Art. 109 hükmüyle, iptal davasının açılmasıyla birlikte sağ 

kalan eşin miras hukukundan doğan tüm haklarını kaybedeceği düzenlenmiştir. 

İsviçre kanun koyucusunun evliliğin iptaline ilişkin anılan düzenlemeyi getirmesine 

karşın, boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan 

eşin yasal miras hakkına ilişkin olarak benzer bir hükme Kanun’da yer vermemiş 

olması, kanun koyucunun boşanma davası için bilinçli bir susmayı tercih ettiği 

yönünde yorumlanmaktadır444. Bu cümleden olarak, İsviçre hukukunda açılmış olan 

boşanma davası devam ederken eşlerden birisinin ölmesi, sağ kalan eşin miras 

hakkını etkilemeyecek ve evlilik ölümle son bulduğundan bu durum sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığına engel teşkil etmeyecektir445. 

Alman hukuk çevresine dâhil olan Avusturya hukukunda, 1 Ocak 2017 

tarihinde yürürlüğe giren miras hukuku reformundan önce, boşanma davası devam 

ederken mirasbırakanın ölmesi halinde, sağ kalan eşin kusurlu olduğunun tespit 

edilmesi suretiyle yasal mirasçılığının engellenebileceği düzenlenmişti446 (ABGB § 

(eski) 759 Abs. 2). O halde, sözü edilen hükmün esas itibariyle TMK. m. 181/f.2 

hükmüne benzediği ve kusur temelli olduğu söylenebilir447. Bununla birlikte, 1 Ocak 

2017 tarihinde yürürlüğe giren (ABGB § (eski) 759) hükmünün yerini alan ABGB § 

746 Abs. 2 hükmüne göre, mirasın geçtiği anda evliliğin sonlandırılması amacıyla 

sürmekte olan (derdest) bir dava bulunuyorsa ve davanın kesinleşmesi öngörülerek 

eşler arasında evlilik içi kullanım malvarlığı ile birikimlerin paylaşımına dair bir 

anlaşma yapılmışsa, sağ kalan eş yasal mirasçı olamaz448. Dolayısıyla, yeni hükmün 

zıt anlamından, boşanma davası devam ederken ölümün gerçekleşmesi halinde, 

                                                
444  Dural/Öz, s. 44. 
445  Dural/Öz, s. 44-45; Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 38; Aksu, Boşanma, s. 204-205. Bu 

yöndeki İsviçre Federal Mahkemesi kararları için, bkz. BGE 76 II 252; BGE 51 II 539. 
446  Anılan hükmün (ABGB § (eski) 759 Abs. 2) Türkçe tercümesine göre, “mirasbırakanın, ölümü 

tarihinde 6 Temmuz 1938 tarihli (Krallık Resmi Gazetesi I. S. 807) Evlilik Kanunu’na göre 
boşanma davası açmaya ya da evliliğin nisbi butlanını dava etmeye hakkı bulunuyor ve bu 
şekilde dava açmış ise, (varsayımsal) boşanma ya da evliliğin iptalinde diğer eşin kusurlu 
görüldüğü durumlarda da, eş miras hakkından ve diğer yasal mirasçılık haklarından (aile 
konutu ve ev eşyası gibi konulardaki haklarından) yoksun olur.” Bkz. Aksu, Boşanma, s. 175.     

447  Aksu, Boşanma, s. 174. 
448  https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2015_I_87/BGBLA_2015_I_87.pdf 

(E. T. 10.10.2017). Bu yönde, bkz. Aksu, Boşanma, s. 188. 
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evlilik ölümle sona ereceği için, kural olarak sağ kalan eşin yasal mirasçı 

olabileceğini çıkarmak mümkündür. Ne var ki, eşlerin davanın kesinleşeceği 

düşüncesiyle yukarıda sözü edilen paylaşma anlaşmasını yapmaları ihtimalinde, sağ 

kalan eş yasal miras hakkını kaybeder. Anılan yeni hükme göre (ABGB § 746 Abs. 

2), boşanma davasının kimin tarafından açıldığı bir fark yaratmadığı gibi, sağ kalan 

eşin kusurlu olup olmadığının da onun yasal mirasçılığı açısından bir önemi 

yoktur449.       

Hukukumuzda TMK. m. 181/f.2 hükmü düzenlenirken, Alman Medeni 

Kanunu’nun § 1933 hükmünün eski metninden yararlanılmış olması kuvvetle 

muhtemeldir450. Alman Medeni Kanunu’nun § 1933 hükmünün eski metni 

şöyledir451: “Mirasbırakan eş, ölüm anına kadar (sağ kalan) eşinin kusuru sebebiyle 

ona karşı boşanma davası açmaya hakkı olup da boşanma davasını açmış veya 

evlilik birliğinin feshini istemiş olursa, sağ kalan eşin (ölen eşine) mirasçılık sıfatı 

sona erer.” Görüleceği üzere anılan hükümde sağ kalan eşin kusurlu olması 

prensibine, TMK. m. 181/f.2 hükmüne benzer bir biçimde yer verilmiştir.  

Fakat Alman hukukunda boşanmada kusur prensibi daha sonra terk edilerek, 

evlilik birliğinin sarsılması prensibi kabul edilmiştir452. Bunun bir uzantısı olarak 

yapılan kanun değişiklikleri sonucunda, Alman Medeni Kanunu’nun § 1933 

hükmünün yürürlükteki ilgili kısmı şu şekilde düzenlenmiştir: “Mirasbırakan eşin 

ölümü anında boşanmanın şartları gerçekleşmiş olup da mirasbırakan boşanma 

dilekçesi vermiş veya böyle bir dilekçeyi (boşanma talebini) kabul etmiş olursa, sağ 

kalan eş (ölen eşine) mirasçılık sıfatını kaybeder.” Dolayısıyla hükmün mevcut 

                                                
449  Aksu, Boşanma, s. 195. 
450  Baygın, Anayasa Mahkemesi, s. 38; Topuz, Eş, s. 116 vd.; Topuz, Anayasa, s. 224 vd.; Aksu, 

Boşanma, s. 102. TMK. m. 181/f.2 hükmü ile, Alman Medeni Kanunu’nun § 1933 hükmünün 
eski metni arasında kayda değer bir benzerlik bulunmaktadır.  

451  Bkz. Topuz, Eş, s. 114; Topuz, Anayasa, s. 224. 
452  Aksu, Karşılaştırma, s. S. 71-72; Aksu, Boşanma, s. 104, 134; Topuz, Eş, s. 116; Topuz, 

Anayasa, s. 226. Birinci Evlilik ve Aile Hukuku Reform Kanunu (Das Erste Gesetz zur Reform 
des Ehe- und Familienrechts) ile 14.6.1976 tarihinde boşanmada kusur prensibinin yerini, 
evlilik birliğinin sarsılması prensibi almıştır. Bkz. Aksu, Yoksunluk, s. 263. 
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halinde açıktır ki, sağ kalan eşin yasal miras hakkı açısından boşanmada kusurlu olup 

olmadığı değerlendirilmeyecektir453. 

Alman hukukunda sözü edilen değişikliğin etkisiyle öğretide, Türk hukukunda 

da boşanmada kusur454 prensibinin terk edilmesi ve TMK. m. 181/f.2 hükmü 

uyarınca sağ kalan eşin yasal miras hakkını kaybetmesi için yalnızca boşanmanın 

şartlarının gerçekleşmiş olmasının aranması önerilmektedir455. Fikrimizce, 

boşanmada kusur prensibinden dönülerek, TMK. m. 181/f.2 hükmü çerçevesinde 

yapılacak bir yasal değişiklikle kusur tespitinin madde metninden çıkarılmasına 

imkân tanıyacak olan TOPUZ’un anılan önerisinin, makul olmadığı söylenemez. Zira 

                                                
453  Kroiß/Ann/Mayer, s. 114-116; Weidlich, para. 1933; Topuz, Eş, s. 116; Topuz, Anayasa, s. 

226. Aynı yönde, bkz. Aksu, Boşanma, s. 102 vd. 
454  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanan boşanma davasının kusur şartına 

bağlanmadığı ve aslolanın evlilik birliğinin sarsılmış olduğu öğretide ifade edilse de uygulama 
farklıdır. Uygulamada, evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayanan boşanma 
davalarında kusur prensibine riayet edilmekte ve boşanmaya karar verilebilmesi için tarafların 
kusuru araştırılmaktadır. Boşanma davalarının ağırlıklı olarak genel boşanma sebebine, 
bunlardan da %90’ının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına ilişkin TMK. m. 166/f.1-2’ye 
dayandığı düşünüldüğünde, boşanmanın uygulamada çoğunlukla tarafların kusuruna bağlı 
olduğu söylenebilir. Bkz. Şükran Şıpka/E. Leyla Şıpka, “Hukuki ve Psikolojik Bakış Açısı 
ile Boşanma Çatışmaları ve Boşanmada Kusur İlkesi”, İBD, Aile Hukuku Özel Sayı, Mart 
2007, s. 106; Hanswerner Odendahl, “Boşanma ve Boşanmada Kusur Meselesi Üzerine 
Düşünceler”, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 647 vd. İlgili Yargıtay 
kararlarında görülmektedir ki, Türk Medeni Kanunu’nun m. 166/f.2 hükmüne göre, boşanmaya 
karar verilebilmesi için davalının az da olsa “kusurunun” bulunması gerekmektedir. Bkz. Yarg. 
HGK. 6.6.2012 T., E. 2012/2-32, K. 2012/342, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
25.4.2016). Yarg. 2. HD. kusurlu eşin açmış olduğu boşanma davasında, davalı tarafın davayı 
kabul etmesini yeterli saymamakta, evliliğin sona erdirilmesi için, davalı tarafın mutlaka bir 
miktar da olsa müterafik kusurunu aramaktadır. Bu tutum ise, şiddet gören kusursuz davalının 
boşanma davasını kabul beyanında bulunmasına rağmen, davalının tam kusursuz olması 
gerekçesiyle boşanamaması sonucunu doğurduğu için eleştirilmektedir. Bu durumda şiddet 
gören kusursuz eşe, mahkeme tarafından adeta “şiddete uğramaya devam et” denilmiş 
olmaktadır. Bkz. Bilal Köseoğlu/Köksal Kocaağa, Aile Hukuku ve Uygulaması, 1. bs., Bursa 
2011, s. 52-53. “Toplanan delillerden davacı kocanın eşine sürekli şiddet uyguladığı, hakaret 
ettiği, eşinin ihtiyaçlarını gidermediği, boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu 
olduğu; davalı kadının ise kusurlu bir davranışının varlığının kanıtlanamadığı 
anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de 
dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve 
değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü böyle bir düşünce, kimsenin kendi eylemine ve 
tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine 
aykırı düşer. Öyle ise Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek 
için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan 
tarafın dâhi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az 
da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.” Bkz. Yarg. HGK. 17.6.2015 
T., E. 2014-2-32, K. 2015/1655, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 25.4.2016). 

455  Topuz, Eş, s. 192-193. 
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kusur prensibinin rol oynadığı boşanma davalarında, taraflar arasında son derece 

üzücü, çirkin, ruh sağlığını ve duygusal ilişkileri zedeleyen, eşlerin kişilik haklarına 

saldırı derecesine varan iddia ve savunmalara yer verilebilmektedir. Bunun sebebi, 

boşanmada kim daha kusurlu ise, diğer tarafın boşanmanın sonuçları bağlamında 

tazminat ve nafaka gibi kazanımları elde edebilmesi ya da davalının sözü edilen 

üzücü ve çirkin iddialarla kusurunun ispatlanmasına çalışılarak, son derece yıpratıcı 

bir biçimde boşanmaya çalışılmasıdır456. 

Dolayısıyla eşler hayatta olduğu sürece birbirleri için söz konusu olan bu 

yıpratıcı yöntem, eşlerden birisinin boşanma davası devam ederken ölmesi 

durumunda bu kez de sağ kalan eş ile mirasbırakan eşin mirasçıları arasında söz 

konusu olabilir. Öyle ki, mirasçıların kendi menfaatlerini gözetme güdüsüyle, belki 

de mirasbırakanın arzusuna hiç de uygun düşmeyen bir şekilde, sağ kalan eşe karşı 

kusur tespitine yönelik olarak üzücü ve çirkin iddialar ileri sürülebilir. Öte yandan 

boşanmada kusur prensibinin tümden kaldırılarak, evlilik birliğinin sarsılmasına 

dayanan boşanma davasında, tarafların kusuruna bakılmaksızın boşanmaya 

hükmedilmesinin, eşlerin ortak hayatı sürdürme ihtimalini azaltacağı ve boşanmayı 

kolaylaştırıcı bir yönü olacağı da açıktır. 

HATEMİ’nin yukarıda açıklanan, boşanma davası devam ederken davacının 

ölümü halinde davalı sağ kalan eşin mirasçılıktan çıkarılmış sayılması, davalı eşin 

ölümü durumunda ise davacı sağ kalan eşin davalının mirasından feragat etmiş 

sayılması yönündeki önerisi de kayda değer olmakla birlikte; boşanma davası açma 

iradesinin arka plânı ile mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat kurumlarının iradi 

arka plânlarının uyuşmayabileceği öğretide ifade edilmektedir457. Fikrimizce, 

mirastan feragat varsayımına ilişkin olarak, sözü edilen eleştiri anlaşılırdır. Zira 

mirastan feragat, çoğu zaman bir karşılık sağlanarak (ivazlı) gerçekleşmekte, bir 

karşılık sağlanmaksızın (ivazsız) gerçekleşmesi halinde de bir başkası lehine feragat 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla mirastan feragatin, tabiatı itibariyle boşanma davası ile 

uyuşmadığı iddia edilebilir. Buna karşın, her ne kadar boşanma sebepleri (TMK. m. 

                                                
456  Şıpka/Şıpka, s. 106. 
457  Aksu, Yoksunluk, s. 256; Aksu, Boşanma, s. 267 vd. 
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161-166) ile mirasçılıktan çıkarma sebepleri (TMK. m. 510) bire bir örtüşmese de, 

boşanma sebeplerinin aynı zamanda aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli 

ölçüde ihlâli kapsamında mirasçılıktan çıkarma sebebi (TMK. m. 510/b.2) teşkil 

edebileceği göz önünde bulundurulduğunda, davacı mirasbırakanın ölümü halinde 

davalı sağ kalan eşin mirasçılıktan çıkarılmış sayılması, bir an için TMK. m. 181/f.2 

hükmünün yürürlükte olmadığı varsayılırsa kabul edilebilir bir düşüncedir.  

Sonuç olarak, TMK. m. 181/f.2 hükmü bağlamında, boşanma davası devam 

ederken eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan eşin yasal miras hakkının 

akıbetine ilişkin olarak anılan düzenlemenin getirilmiş olması başlı başına olumlu bir 

gelişmedir458. Ancak, boşanmada kusur prensibinden vazgeçilmesi ve buna bağlı 

olarak TMK. m. 181/f.2 hükmünden kusur şartının çıkarılması önerisi dikkate 

alınmalıdır. Zira sağ kalan eşin mirasçılığı, taraflar için oldukça yıpratıcı olabilen 

kusur araştırmasına girilmeksizin, boşanmanın şartlarının459 gerçekleşip 

gerçekleşmediğine bağlanabilir460. TMK. m. 181/f.2 hükmünün de bu doğrultuda 

“boşanma davası devam ederken eşlerden birisi ölürse, boşanmanın şartlarının 

gerçekleşmiş olması halinde yukarıdaki fıkra461 hükmü uygulanır” şeklinde yeniden 

düzenlenmesi mümkündür462.  

                                                
458  Aksu, Yoksunluk, s. 271. 
459  Buna göre, eşlerin kusuru araştırılmaksızın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığının tespiti 

gerekir.   
460  Topuz, Eş, s. 193. 
461  TMK. m. 181/f.1 hükmü uyarınca; “boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı 

olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan 
hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.” 

462  TOPUZ, sağ kalan eşin, saklı payından da mahrum kalmasına neden olan TMK. m. 181/f.2 
hükmünün; “herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir (f.1). Bu haklar, ancak kamu yararı 
amacıyla, kanunla sınırlanabilir (f.2). Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı 
olamaz (f.3).” şeklinde ifadesini bulan Anayasa’nın 35. maddesine ve miras hakkının özüne 
müdahale edildiği gerekçesiyle Anayasa’nın 13. maddesine aykırı olduğu görüşündedir. Bu 
nedenle sağ kalan eşin, boşanmanın şartlarının gerçekleşmiş olması halinde dâhi, saklı payını 
elde edebilmesini savunmaktadır. TOPUZ’a göre TMK. m. 181/f.2 hükmü, “boşanma davası 
devam ederken eşlerden biri ölürse, boşanmanın şartlarının gerçekleşmiş olması halinde, sağ 
kalan eş, saklı payı dışında yasal miras payını ve aksi tasarruftan anlaşılmadıkça ölüme bağlı 
tasarruflarla sağlanan hakları kaybeder” biçiminde kaleme alınmalıdır. Bkz. Topuz, Eş, s. 
218-219, 246. Kanaatimizce, nasıl ki TMK. m. 181/f.1 hükmü kapsamında boşanma kararının 
kesinleşmesiyle birlikte saklı pay da dâhil olmak üzere sağ kalan eşin yasal miras hakkı sona 
eriyorsa; devam eden bir boşanma davasında eşlerden birisinin ölümü üzerine, boşanmanın 
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(3) Yabancı Bir Mahkeme Tarafından Verilen Kesinleşmiş Boşanma 

 Kararının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

Yabancı mahkeme kararlarının doğrudan doğruya Türk iç hukukunda etkili 

olması mümkün değildir. Yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararı, bu kararın 

verildiği ülke sınırları içerisinde etkilidir. Bununla birlikte, Türk mahkemelerinde 

ilgili yabancı mahkeme kararının tanınması ya da tenfizi, Türk yargı çevresinde de 

yabancı mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuki sonuçlar doğurmasını 

sağlayacaktır463. Tanıma davası ile tenfiz davası birbirinden farklı davalar olduğu 

için, bu davalardan hangisinin açılacağını tespit etmek önem arz eder. Şayet yabancı 

mahkeme kararının içeriğinde, özünde icra dairesine başvurulmasını gerektiren bir 

durum varsa tenfiz davası açılmasına ihtiyaç duyulurken; yabancı mahkeme kararının 

içeriğinde, özünde icra dairesine başvurulmasını gerektiren bir durum yoksa tanıma 

davasının açılması yeterli olacaktır464.  

Boşanma kararı, yenilik doğuran (inşai) bir karardır465. Bu nedenle yabancı 

mahkeme tarafından verilen boşanma kararı, Türk mahkemelerinde tanıma davasının 

konusu olur466. Tanıma yoluyla yabancı mahkeme kararı, tıpkı Türk mahkemelerinde 

verilen bir karar gibi hukuki sonuç ve etkilerini doğurur467. 

                                                                                                                                     
şartlarının gerçekleştiğinin kesin olarak tespit edilmesiyle de sağ kalan eşin yasal miras hakkı, 
saklı pay da dâhil olmak üzere ortadan kalkmalıdır. Zira anılan iki durum arasındaki tek fark, 
boşanmanın maddi şartlarının her iki halde de bulunmasına rağmen, devam eden boşanma 
davası sırasında eşlerden birisinin ölmesi sebebiyle boşanmaya hükmedilememiş olmasıdır.  

463  Ahmet Cemal Ruhi, Boşanma ile İlgili Yabancı Mahkeme İlâmlarının Türkiye’de Tanınması 
ve Tenfizi, 1. bs., Ankara 2003, s. 112; Canan Ruhi/Ahmet Cemal Ruhi, Mirasçılık Belgesi, 
İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi, 1. bs., Ankara 2015, s. 47; Erhan Günay, 
Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Belgenin İptali Davaları, 1. bs., Ankara 2015, s. 72. 

464  Nuray Ekşi, Yargıtay Kararları Işığında Milletlerarası Miras Hukuku, 1. bs., İstanbul 2013, s. 
91; Nuray Ekşi, “Yabancı Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması Davasının Mirasçılar 
Tarafından Açılabileceğine İlişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 3.4.2012 Tarihli Kararının 
Değerlendirilmesi”, MHB, Y. 32, S. 1, 2012, s. 35. 

465  Ergun Önen, İnşai Dava, Ankara 1981, s. 66; Kuru, s. 209-210; Alangoya/Yıldırım/Deren-
Yıldırım, s. 208; Pekcanıtez/Özekes/Akkan/Taş Korkmaz, s. 985, 987; Tanrıver, Usul 
Hukuku, s. 570; Ruhi, s. 114. 

466  Ruhi, s. 114.  
467  Ekşi, Boşanma, s. 35. 
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Bu durumda yabancı mahkemede verilmiş olan boşanma kararının, sağ kalan 

eşin mirasçılığını engellemesi için, anılan boşanma kararının tanınması şarttır. Aksi 

halde eşler, yabancı mahkemede verilen boşanma kararına rağmen, birbirlerine sağ 

kalan eş sıfatıyla mirasçı olmaya devam ederler468. Eşler arasındaki evlilik birliği, 

tanıma kararının verildiği tarihte değil, yabancı mahkemede verilen boşanma 

kararının kesinleştiği tarihte sona ermiş kabul edilir469. Tanıma davası devam 

ederken eşlerden birisinin ölmesi durumunda ise, TMK. m. 181/f.2 hükmünün 

koşulları yerine gelmişse, mirasbırakanın mirasçıları davaya devam ederek sağ kalan 

eşin mirasçılığını önleyebilecektir470.    

d) Ayrılık Kararının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

Ayrılık kararı, boşanmadan farklı olarak, evlilik birliğini sona erdirmez. Ortak 

hayat, sadece belirli bir süre471 için tatil edilir. Evlilik birliği devam ettiği için, eşlerin 

evli olma statüleri de devam eder472. Dolayısıyla öğretide, ayrılık kararının, ayrılık 

                                                
468  Kılıçoğlu, Miras, s. 39. 
469  Bkz. Yarg. 8. HD. 10.2.2016 T., E. 2014/21309, K. 2016/2135, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

(E. T. 25.4.2016); Yarg. 2. HD. 13.1.2016 T., E. 2015/21225, K. 2016/508, Yayınlanmamış 
Yarg. Kararı. 

470  Kılıçoğlu, Miras, s. 39-40. Diğer mirasçıların hukuki yararları bulunduğu gerekçesiyle, 
yabancı mahkeme tarafından verilen boşanma kararının tanınmasına yönelik olarak açılmış 
olan tanıma davasına, mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılarının devam edebileceğine 
yönelik olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 3.4.2012 T., E. 2011/21901, K. 2012/8257, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 25.4.2016).     

471  TMK. m. 171/c.1 uyarınca; “ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir”. 
472  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 133; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 275; Köseoğlu/Kocaağa, s. 142. 

Öğretide “ayrılık” kurumunun Katolik kilisesi hukukunun bir eseri olduğu dile getirilmektedir. 
Zira Katolik kilisesi hukuku boşanmayı yasaklamış, ayrılığı kabul etmiştir. Ayrılık kurumunun 
Türk Medeni Kanunu’nda düzenleniyor olmasında eski Medeni Kanun’un İsviçre’den iktibas 
edilmiş olmasının etkisi olduğu söylenebilir. Bkz. Akıntürk/Ateş Karaman, s. 275. Bununla 
birlikte tek sebebin bu olduğu da söylenemez. Zira boşanma kurumu ile ayrılık kurumu 
fonksiyonel olarak da birbirinden farklı kurumlardır. Ayrılık evliliğin devamına imkân 
tanımadığı takdirde eşlerin boşanma hakkı devam eder, ortadan kalkmaz. İslâm hukuku 
evlenmeyi de boşanmayı da bir hak olarak tanımıştır. Bu yönüyle Katolik kilisesi hukukundan 
ayrılır. Ancak fevri boşanmalar haksız olacağından, bu hakkın kullanılması için teenni ile 
hareket etmek lazım geldiğini de ortaya koymuştur. Hatta o kadar ki Hazreti Peygamber, 
“boşanma cereyan ederken gökler titrer” demek suretiyle boşanmanın ne kadar önemli ve çok 
düşünüldükten sonra gerçekleşmesi gereken bir kurum olduğuna işaret buyurmuştur. Hakikaten 
fevri ve haksız boşanmalarda gökler sarsılır, zira böyle boşanma ile haksız yere karı kocanın, 
çocukların ve devletin evlilik hayatındaki hakkı yok edilir. Ayrılık, bizim kanaatimize göre 
tarafların bir süre sonra barışarak evlilik hayatını devam ettirmeleri için kabul edilmiş olan bir 
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süresi içerisinde eşlerden birisinin ölümü halinde, sağ kalan eşin yasal mirasçılık 

sıfatını etkilemeyeceği, diğer ifadeyle taraflar arasında evlilik birliği devam ettiği 

için sağ kalan eşin bu sıfatla mirasbırakanın yasal mirasçısı olabileceği ittifakla dile 

getirilmektedir473. Eşlerin ayrılık kararı olmaksızın fiilen ayrı yaşıyor olmaları da sağ 

kalan eşin yasal mirasçılığını engellemez474. 

Bununla birlikte konunun, ayrılık kararının davacı eş tarafından mı talep 

edildiği yoksa davacı eşin açmış olduğu boşanma davasında böyle bir talebi olmadığı 

halde hâkim tarafından re’sen ayrılığa mı karar verildiği noktasında ikili bir ayrımla 

detaylandırılmasında yarar vardır. Birinci ihtimalde, davacı eş TMK. m. 167 

uyarınca seçimlik hakkını kullanarak, boşanma yerine ayrılık talebinde bulunmuş 

olabilir475. Anılan hükme göre; “boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse 

boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir.” Sözü edilen ayrılık talebi ile verilen ayrılık 

kararı, ister davacı eş hükmedilen ayrılık süresi içerisinde ya da sonunda eşi ile 

barışarak evlilik birliğini devam ettirmek istiyor olsun, isterse de sürenin sonunda 

eşinden boşanmayı düşünüyor olsun, eşlerden birisinin ölümü halinde sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığını engellemez. Zira davacı eşin saiki ne olursa olsun, boşanma 

yerine ayrılık talebinde bulunmuş olması, onun evlilik birliğini sona erdirmeyi 

istemediği kanaatini uyandırmaktadır476. TMK. m. 181/f.2 hükmünde açıkça 

belirtilen “boşanma davası devam ederken…” ifadesi nedeniyle, hali hazırda devam 

eden “ayrılık davası” sırasında eşlerden birisinin ölümü üzerine, yorum yoluyla 

                                                                                                                                     
kurumdur. Elbette ki taraflara çile çektirmek için ihdas olunmamıştır. Bu cümleden olarak, 
ayrılık kurumunun İslâm hukukuna uygun bir kurum olduğunu ve önceki Medeni 
Kanunumuzda yer almasının isabetli olduğunu söylemek mümkündür. Bkz. Şakir Berki, 
“Boşanma ve Ayrılık”, AÜHFD, C. 32, S. 1, Y. 1975, s. 146-147. 

473  Wildisen, Ehegatten, s. 77-78; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 28; 
Staehelin, Art. 462 Nr. 2; Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 7; Ryffel, Art. 462 Nr. 1; 
Göksu, Art. 462 Nr. 3; Dural/Öz, s. 45; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 92; Erman, s. 35; 
Köprülü, s. 81; Oğuzman, s. 72; İmre/Erman, s. 50; Antalya, Miras, s. 95; Öztan, Miras, s. 
71; İnan/Ertaş/Albaş, s. 122; Serozan/Engin, s. 198; Ayan, Miras, s. 57. 

474  Wildisen, Ehegatten, s. 77; Ayan, Miras, s. 57. 
475  Dava, boşanma istemine ilişkindir. Ancak, kadın boşanma yerine “ayrılık” talep ettiğinden, 

ayrılık davasının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi bozmayı 
gerektirmiştir. Bkz. Yarg. 2. HD. 15.3.2013 T., E. 2012/6687, K. 2013/7025, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 25.4.2016). 

476  Ali Öztürk, Aile Hukuku’nda Ayrılık, 1. bs., Ankara 2015, s. 168-169; Namık 
Yalçınkaya/Şakir Kaleli, Boşanma Hukuku, C. 2, Ankara 1987, s. 1453 vd. 
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boşanma davasına ilişkin olan TMK. m. 181/f.2 hükmünün uygulanması, kabul 

edilebilir değildir. Kaldı ki aksi yönde bir yaklaşım, boşanma davası açmak yerine 

ayrılık davası açan eşin, evlilik birliğini sona erdirmeyi istemediği düşüncesiyle de 

çelişkiye düşer477.    

İkinci bir ihtimalde ise, eşlerden birisi tarafından açılmış olan boşanma 

davasında, hâkim re’sen ayrılık kararı vermiş olabilir. Zira TMK. m. 170/f.1 

uyarınca; “boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar 

verir478.” Yine TMK. m. 170/f.3 hükmüne göre; “dava boşanmaya ilişkinse, ancak 

ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar 

verilebilir479.” Dolayısıyla boşanmanın şartları somut olayda gerçekleşmiş olmasına 

rağmen, hâkim tarafından re’sen ayrılığa karar verilmesi mümkündür. Bu durumda, 

boşanmak isteyen bir eşin bulunduğu ve boşanma sebebinin de ispatlanmış olduğu 

bir davada, hâkim, ortak hayatın eşler arasında yeniden kurulabilme olasılığı 

bulunduğu gerekçesiyle re’sen ayrılığa hükmetmişse, taraflar arasında evlilik birliği 

sona ermediğinden sağ kalan eşin yasal mirasçılığının devam etmesi, genel kabule 

uygundur. Ancak, bu sonucun somut olayda özellikle davacı mirasbırakanın arzusu 
                                                
477  ÖZTÜRK’e göre, “kanun koyucu, eğer boşanma davası açma hakkı olan eşin, TMK. m. 167 

uyarınca seçimlik hakkını kullanarak ayrılık davası açtığı durumlarda, TMK. m. 181/f.2 
(hükmünün) uygulanamayacağını kabul ediyorsa, TMK. m. 181’e, 2. (ikinci) fıkradan sonra 
gelecek şekilde bir fıkra eklenerek, “boşanma davası açma hakkı olan eşin, hakimden ayrılık 
hükmü verilmesini talep etmiş olması halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz” şeklinde 
düzenleme yapılması gerekirdi.” Bkz. Öztürk, Ayrılık, s. 169-170. 

478  “Boşanma sebepleri gerçekleştiğinden ayrılığa karar verilmiştir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 14.1.2013 
T., E. 2012/13092, K. 2013/235, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Hâkimin boşanma yerine 
ayrılığa karar verebilmesi için, öncelikle boşanma koşullarının gerçekleşmiş olması gerekir.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 20.6.2011 T., E. 2010/10159, K. 2011/10975, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 25.4.2016). 

479  “Ayrılığa karar verilebilmesi için, boşanma sebebinin ispatlanmış olması ve ortak hayatın 
yeniden kurulması olasılığının bulunması gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 30.10.2013 T., E. 
2013/10852, K. 2013/24340, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Ayrılığa karar verilebilmesi 
için, ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının mevcut olması, bu hususun ciddi ve kabul 
edilebilir delillerle kanıtlanmış ve gerçekleşmeye yakın bir olasılıkta olması gerekir. Ortak 
hayatın yeniden kurulması olasılığı sağlam ve ciddi delil ve olgulara dayandırılmalıdır. 
Barışma ihtimali mümkün olmayan hallerde ayrılığa karar verilemez.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
22.10.2012 T., E. 2012/5935, K. 2012/25503, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Boşanma 
isteğiyle açılan davada, hâkimin boşanma yerine ayrılığa karar verebilmesi için, boşanma 
sebeplerinin gerçekleşmesi yanında ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının da bulunması 
gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 23.12.2010 T., E. 2009/20557, K. 2010/21791, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 21.10.2010 T., E. 2010/16341, K. 2010/17348, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 25.4.2016). 
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ile bağdaşmayacağı söylenebilir480. Mevcut durumda, mirasbırakanın arzusu ile 

bağdaşmayan böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi neticesinde, sağ kalan eşin 

mirasçılığını önlemenin tek pratik yolu, mirasbırakanın, ayrılık kararı sonrasında 

eşini mirasçılıktan çıkarmaya yönelik olarak481 bir ölüme bağlı tasarrufta 

bulunmasıdır.  

e) Evliliğin İptalinin Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

Evliliğin iptali (butlan) halinde, eşlerin birbirlerine bu sıfatla mirasçı 

olabilmeleri, gerek 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi gerekse 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu açısından özellik arz eden bir durumdur. 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin m. 124/f.2 hükmü uyarınca; “evlenme, 

mutlak bir butlan ile malul olsa bile hâkimin kararına kadar sahih bir evlenmenin 

bütün hükümlerini haizdir.” Dolayısıyla gerçekleşmiş bir evliliğin, iptal (butlan) 

sebeplerinden birisinin varlığı nedeniyle sakat olması halinde, iptal kararı 

kesinleşinceye kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğuracağı 

düzenlenmişti482. Anılan hüküm, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda korunmuş ve 

m. 156/c.2 uyarınca; “mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına kadar 

geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur” şeklinde ifadesini bulmuştur483. 

Bununla birlikte eMK. m. 114/f.1, c.2 uyarınca ilgililere, evlenmenin iptalini 

hüküm altına aldırabilme ve eMK. m. 127 uyarınca mirasçılara, açılmış olan iptal 

davasına devam edebilme yetkisi tanınmıştı484. Anılan hükümler TMK. m. 147/f.1’de 

“…her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir” ve TMK. m. 

                                                
480  Öztürk, Ayrılık, s. 169.  
481  Eşin mirasçılıktan çıkarılması (TMK. m. 510), ancak düzenlenecek bir ölüme bağlı tasarrufla 

sağlanabilir. 
482  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 94; Köprülü, s. 82; Escher, Art. 462 Nr. 10, s. 41. 
483  Serozan/Engin, s. 199.  
484  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 94; İnan/Ertaş/Albaş, s. 126. eMK. m. 114/f.1, c.2 uyarınca; 

“…alakadarlardan her biri butlanı hüküm altına aldırabilir.” Yine eMK. m. 127 uyarınca da; 
“evlenmedeki fesih davası mirasçılara intikal etmez. Ancak ikame edilmiş davaya mirasçılar 
devam edebilirler.” 
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159/c.2’de “…mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler” şeklinde 

düzenlenmiştir485. 

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde, anılan 

eMK. hükümleri doğrultusunda, eşlerden birisinin ölümü sonrasında alınacak bir 

iptal kararının sağ kalan eşin yasal mirasçılığını etkileyip etkilemeyeceği öğretide 

tartışmalı idi486. Bir görüş, evlenmenin iptali kararı kesinleşmeden önce eşlerden 

birisinin ölmesi durumunda, evliliğin ölümle sona ereceğini ve bu nedenle de sağ 

kalan eşin bu sıfatla mirasçı olabileceğini kabul etmekte idi. Zira hâkimin kararına 

kadar, evlilik mutlak butlanla sakat olsa bile, geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını 

doğurur. Evlenmenin iptali kararı geçmişe etkili olmadığından, mirasçıların iptal 

davası açmaları ya da açılmış bulunan davaya devam etmeleri, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığına etkili değildir487. 

Birinci görüşün karşısında yer alan ikinci görüş ise, eşlerden birisinin ölümü 

sonrasında alınacak iptal kararının, sağ kalan eşin yasal mirasçılığına engel olacağını 

kabul etmekte idi. Zira kanun koyucunun butlanla sakat olan bir evlilik hakkında 

ilgililerin ve dolayısıyla mirasçıların iptal davası açabileceklerini düzenlemesi, yine 

açılmış olan iptal davasına mirasçıların devam edebileceğini hükme bağlamış olması, 

boşuna değildir. Bu ihtimalde, evliliğin iptali kararının istisnaen geçmişe etkili 

olduğu ve sağ kalan eşin yasal miras hakkını bertaraf ettiği kabul edilmelidir488.  

Yukarıda sözü edilen iki görüş arasında uzlaştırıcı bir çözümü benimseyen 

üçüncü görüş ise, evliliğin iptali kararının sağ kalan eşin yasal mirasçılığına etkisi 

bakımından, iyiniyet / kötüniyet ayrımı yapmıştır. Buna göre; sağ kalan eş 

kötüniyetli bulunuyor, diğer ifadeyle evlenme esnasında iptal sebebini biliyor ya da 

                                                
485  Serozan/Engin, s. 200; İnan/Ertaş/Albaş, s. 126-127. 
486  İnan/Ertaş/Albaş, s. 126. 
487  Erman, s. 41-42; İmre, s. 75; Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 319; Tuor, Art. 462 Nr. 13, s. 55; 

Escher, Art. 462 Nr. 10, s. 41. “Butlan nedeniyle evlenmenin iptali kararından önce, ölüm 
nedeniyle evlilik sona ermiş olmakla, sağ kalan eş iyiniyetli olup olmadığına bakılmaksızın 
mirasçı olur.” Bkz. Yarg. HGK. 26.10.1994 T., E. 1993/2-756, K. 1994/638, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 28.4.2016). 

488  Andreas B. Schwarz, Aile Hukuku I, (çev. Bülent Davran), 2. bs., İstanbul 1946, s. 126 dn. 1; 
Oğuzman, s. 72.  
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bilmesi gerekiyor ise, evliliğin iptali kararı geçmişe etkili olmalı ve sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığını engellemelidir. Buna karşın sağ kalan eş iyiniyetli olduğunda, bir 

başka ifadeyle evlenme sırasında iptal sebebini bilmiyor ve duruma göre bilmesi de 

gerekmiyor ise, iptal kararı sağ kalan eşin yasal mirasçılığını etkilememelidir489. 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu ile kanun koyucu, 

evliliğin iptalinin sağ kalan eşin yasal mirasçılığına etkisine ilişkin öğretideki 

tartışmaya son vermek istemiştir. Bu doğrultuda, yukarıda açıklanan görüşlerden 

üçüncü görüşün bir yansıması olan TMK. m. 159/c.3 hükmü, pozitif hukuka 

taşınmıştır. Sözü edilen TMK. m. 159 uyarınca; “Evlenmenin butlanını dava etme 

hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı sürdürebilirler. 

Dava sonucunda evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal 

mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla 

kendisine sağlanan hakları da kaybeder490.” Madde metninde yer alan “evlenmenin 

butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. Ancak, mirasçılar açılmış olan davayı 

sürdürebilirler.” ifadesindeki butlandan kastın ne olduğu izaha muhtaç olup, söz 

konusu ifade, TMK. m. 147 hükmü ile birlikte yorumlanmalıdır. 

Türk Medeni Kanunu m. 147/f.1 uyarınca; “sona ermiş bir evliliğin mutlak 

butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak 

butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.” Bu takdirde, ölüm ile sona ermiş bir 

evliliğin mutlak butlanı, ilgili herkes tarafından talep edilebilecek olup, yalnızca 

Cumhuriyet savcısı tarafından dava edilemeyecektir491. Bu cümleden olarak, 

mirasçıların da korunması amaçlanan yasal miras hakları nedeniyle “ilgili” 

                                                
489  Bilge Öztan, “Batıl Evlenmelerde Eşlerin Durumu”, AÜHFD, C. 26, S. 1-2, Y. 1969, s. 208; 

Tahir Çağa, Türk-İsviçre Hukukuna Göre Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki Vaziyeti, 
İstanbul 1950, s. 76; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 96. Aslında sağ kalan eşin iyiniyetli olması 
halinde, iptal kararının etkisine ilişkin açık bir çözüme yer verilmemiştir. Sağ kalan eşin 
kötüniyetli olması durumunda yasal mirasçılığının engellenmesi fikri, iyiniyetli olması halinde 
sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçı olabilmesinin kabulünü gerektirir. 

490  İnan/Ertaş/Albaş, s. 126. 
491  “…evli iken evlenen eşin ikinci evliliği batıl olup, mutlak butlan davası açmak hakkı 

Cumhuriyet savcısı ile alâkadarlara aittir. Ne var ki, zail olan evlenmenin butlanı resen, başka 
bir anlatımla, Cumhuriyet savcısı tarafından dava olunamaz ise de alâkadarların dava hakları 
vardır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 2.4.1987 T., E. 1987/1925, K. 1987/2916, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 28.4.2016). 
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kapsamında değerlendirilerek, ölümle sona eren evliliğin mutlak butlanını 

isteyebileceği açıktır492. Önemle belirtmek gerekir ki mirasçılar, TMK. m. 147/f.1 

bağlamında, mirasbırakanın ölümü ile birlikte kendi şahıslarında doğan haktan 

yararlanarak mutlak butlan davası açabileceklerdir493. Bir başka ifadeyle 

mirasbırakanın şahsında doğan mutlak butlan talebi, TMK. m. 159/c.1 hükmü ile 

uygunluk arz eden bir şekilde onun ölümü ile sona erecek olup, mirasçılarına 

geçmeyecektir494. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 159/c.2 hükmünde sözü edilen, mirasbırakan 

tarafından açılmış olan davayı mirasçıların sürdürebileceği ifadesinden ne 

anlaşılması gerektiği önemlidir. “E. Mirasçıların Dava Hakkı” kenar başlığını 

taşıması nedeniyle, TMK. m. 159 hükmünde sözü edilen mirasçıların sürdürebileceği 

davanın, gerek mutlak butlan495 gerekse nisbi butlan496 davaları olduğu sonucuna 

varılmamalıdır. Bir başka ifadeyle, mirasçılara tanınan davayı sürdürme hakkı tüm 

butlan davaları için söz konusu olmayıp, mirasbırakan tarafından açılmış olan nisbi 

butlan davasına ilişkindir. ANTALYA’nın da belirttiği üzere, madde kenar başlığı 

nedeniyle aksi yönde bir çıkarımda bulunulmamalıdır. Mirasçıların, mirasbırakan 

                                                
492  Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 5; Antalya, Miras, s. 95; Serozan/Engin, s. 200. Bkz. 

Yarg. HGK. 2.11.2011 T., E. 2011/7-695, K. 2011/673, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 
2. HD. 8.6.2010 T., E. 2009/5045, K. 2010/11272, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. 
HD. 21.3.2005 T., E. 2005/3446, K. 2005/4428, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
20.5.2002 T., E. 2002/6073, K. 2002/6775, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 28.4.2016). 

493  Dural/Öz, s. 45-46; Öztan, Miras, s. 72. “Mutlak butlanla batıl bir evlenmenin iptalini 
istemekte, ölen eşin mirasçılarının doğrudan menfaati bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kimseler 
4721 Sayılı TMK.’nın 146 ve 147. maddeleri anlamında “ilgili” sıfatına ve doğrudan dava 
hakkına sahiptirler. Bu kimseler iptal davasını, ölen eşin dava hakkına değil, doğrudan kendi 
dava haklarına dayanarak açmaktadırlar.” Bkz. Yarg. 8. HD., 14.1.2014 T., E. 2013/17903, 
K. 2014/157, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 28.4.2016). 

494  Dural/Öz, s. 45-46; Öztan, Miras, s. 72. 
495  TMK. m. 145 uyarınca mutlak butlan sebepleri; (1) eşlerden birinin evlenme sırasında evli 

bulunması, (2) eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden 
yoksun bulunması, (3) eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı 
bulunması, (4) eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunmasıdır. Ayrıca 
bkz. Ahmet M. Kılıçoğlu, Aile Hukuku, 2. bs., Ankara 2016, s. 80-81; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 
82-85. 

496  Nisbi butlan halleri şu şekilde sıralanabilir; (1) TMK. m. 148 uyarınca, ayırt etme gücünden 
geçici yoksunluk, (2) TMK. m. 149-151 uyarınca, irade sakatlığı halleri, (3) TMK. m. 153 
uyarınca, yasal temsilcinin izninin bulunmamasıdır. Ayrıca bkz. Kılıçoğlu, Aile, 85 vd.; 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 86 vd. 
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tarafından açılmış olan mutlak butlan davasını sürdürme değil, kendi şahıslarında 

doğan evliliğin mutlak butlanını talep yetkileri vardır497. Bu durumda, TMK. m. 

159/c.2 hükmünde söz konusu olan mirasçıların açılmış olan davayı sürdürme 

yetkisi, nisbi butlan davasına yöneliktir498. Zira kural olarak yalnızca eşlere499 

tanınan nisbi butlan davası açma hakkı, kişiye bağlı olup, mirasbırakanın ölümü 

halinde terekede yer almaz. Fakat mirasbırakan sağlığında bu hakkını kullanarak 

nisbi butlan davası açmış ise, bunun terekede yer alacağı ve TMK. m. 159/c.2 

uyarınca, açılmış olan nisbi butlan davasını sürdürme hakkının mirasçılara intikal 

edeceği söylenebilecektir500. 

Evliliğin iptali halinde, sağ kalan eşin yasal miras hakkına ilişkin belki de en 

önemli husus gözden kaçırılmamalıdır. TMK. m. 159/c.3 hükmü, gerek mutlak 

butlan davası gerekse nisbi butlan davası açısından uygulama alanı bulur501. Bu 

cümleden olarak, ister eşlerden birisinin ölümünün ardından mirasçıların şahsında 

doğan mutlak butlan davası açma hakkı kullanılarak mutlak butlan kararı alınmış 

olsun, isterse mirasbırakanın sağlığında açmış olduğu nisbi butlan davasına 

mirasçıların devam etmesi suretiyle evliliğin nisbi butlanına karar verilmiş olsun, sağ 

kalan eş iyiniyetli ise mirasbırakana yasal mirasçılığı söz konusu olabilecek, 

iyiniyetli olmadığı takdirde ise yasal miras hakkını kaybedecektir502. Yine, daha önce 

                                                
497  Antalya, Miras, s. 95. 
498  Serozan/Engin, s. 200; İnan/Ertaş/Albaş, s. 127; Antalya, Miras, s. 95; Dural/Öz, s. 46. 

“Butlanına hükmedilebilecek evlenmeler çok kez eşlerden birinin ölümü ile zevale uğrar. Bu 
gibi hallerde kanunun butlanı hüküm altına aldırmakta bir menfaati kalmaması sebebiyle, 
Cumhuriyet savcısının dava açamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, mutlak butlan halinde 
zail olan evlenmeler hakkında dâhi hakları ihlâl edilen ilgililere dava hakkı tanınmıştır (eMK. 
m. 114/f.1). Her ne kadar eMK. 127. madde hükmü, her iki butlan halinde müşterek hüküm gibi 
görünüyorsa da, madde hükmünün nisbi butlan haline münhasır olduğu metinde açıkça belli 
edilmiştir.” Bkz. Yarg. HGK. 13.2.1991 T., E. 1990/2-649, K. 1991/76, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 28.4.2016). 

499  TMK. m. 153 uyarınca, eşlerin yasal temsilcileri de izinlerinin alınmamış olması durumunda 
nisbi butlan talebinde bulunabilirler.  

500  Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 5; İnan/Ertaş/Albaş, s. 127; Dural/Öz, s. 45. 
501  Maddede, mutlak butlan ve nisbi butlan hallerini kapsamak üzere “butlan” sözcüğüne yer 

verilmiştir. Bkz. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, m. 159, s. 71. 
502  Dural/Öz, s. 46; Öztan, Miras, s. 73; İnan/Ertaş/Albaş, s. 128; Antalya, Miras, s. 96. 

“…murisin eski eşinin kızı olan davalının muris ile olan evlenme akdinin kurulması anında, 
murisin daha önceden öz annesi ile evli olduğunu bilmemesi düşünülemez. Evlilik akdinin 
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kendisi lehine yapılmış olan ölüme bağlı tasarruftan doğan haklarını da iyiniyetliyse 

muhafaza edecek, iyiniyetli olmadığı takdirde bunlardan doğan hakları da kanun 

gereği sona erecektir503. 

Eşlerden birisi öldükten sonra mirasçılar tarafından mutlak butlan davası 

açılmadığı ya da mirasbırakan tarafından açılmış olan nisbi butlan davasına 

mirasçılarca devam edilmediği takdirde, evlilik birliğinin ölümle sona erdiği gerçeği 

karşısında sağ kalan eş, yasal mirasçı sıfatını haiz olacaktır504. 

Mirasbırakanın evlendiği anda, başka bir evliliğinin sürmekte olması sebebiyle 

iptal edilen sonraki evlilikteki eşin, iyiniyetli olması durumunda, mirasbırakanın sağ 

kalan eşi sıfatıyla yasal mirasçı olabileceği ifade edilmişti (TMK. m. 159/c.3). Böyle 

bir halde, hem iptale neden olan önceki evlilikteki sağ kalan eşin, hem de iptal edilen 

evlilikteki eşin yasal miras hakkından söz edilebilecektir. Bu gibi durumlarda birden 

fazla sağ kalan eşin yasal mirasçılığını kabul ederek, sağ kalan eşlerin, bu sıfata 

dayanan yasal miras hakkı olarak kendilerine düşmesi beklenen yasal miras payını 

(TMK. m. 499), eşit olarak paylaşmaları genel kurala uygun bir çözüm olacaktır505.  

Son olarak, karşılaştırmalı hukuk bağlamında mehaz İsviçre hukukundan 

kısaca söz etmekte yarar vardır. İsviçre Medeni Kanunu’nun m. 109/f.1 hükmü 

uyarınca; evliliğin iptaline mahkeme tarafından hükmedilinceye kadar, böyle bir 

evlilik geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur. Ancak sağ kalan eş, iptal 

kararıyla birlikte geçerli bir evlenmeye dayanan tüm miras haklarını kaybeder. O 

halde, İsviçre hukukunda evliliğin iptali kararı kural olarak ileriye etkilidir (ex nunc). 

Bununla birlikte, eşlerden birisinin ölümü sonrasında verilen iptal kararı, sağ kalan 

                                                                                                                                     
kurulması anında davalının iyiniyetli olduğu kabul edilemez. Dolayısıyla, evlilik akdinin 
kurulduğu anda iyiniyetli olmayan davalı, mirasçı da olamaz.” Bkz. Yarg. HGK. 2.11.2011 T., 
E. 2011/7-695, K. 2011/673, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. HD., 
14.1.2014 T., E. 2013/17903, K. 2014/157, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 7. HD., 
17.11.2011 T., E. 2011/4602, K. 2011/6916, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 7. HD., 
10.3.2011 T., E. 2010/4637, K. 2011/1411, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 28.4.2016). 

503  Dural/Öz, s. 46; Öztan, Miras, s. 73; İnan/Ertaş/Albaş, s. 128; Antalya, Miras, s. 96. 
504  Antalya, Miras, s. 95; Dural/Öz, s. 46. 
505  Dural/Öz, s. 47. İNAN/ERTAŞ/ALBAŞ ise, bu konuda somut olayın özelliklerine göre, sağ 

kalan eşlerin yasal miras payını nasıl paylaşacaklarına hâkimin karar vermesini önermektedir. 
Bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 128.  
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eşin evlilik ilişkisine dayanan miras haklarını geçmişe etkili olarak (ex tunc) sona 

erdirir506. Türk hukukundan farklı olarak, sağ kalan eşin iyiniyetli olup olmamasının 

bir önemi yoktur. Bir başka ifadeyle sağ kalan eş iyiniyetli olsa bile, iptale konu 

evlilik ilişkisine dayanan yasal miras hakkını kaybeder507. İsviçre Medeni 

Kanunu’nun 105. maddesinde belirtilen mutlak butlan (süreye bağlı olmayan iptal) 

sebeplerinden birisinin varlığı halinde, ilgililer ve dolayısıyla mirasçılar Türk 

hukukundaki gibi, mirasbırakanın ölümünün ardından mutlak butlan talebinde 

bulunabilirler. Nisbi butlan (süreye bağlı iptal) sebeplerinden birisinin varlığı halinde 

ise mirasçılar, açılmış olan nisbi butlan davasını devam ettirebilirlerse de, 

mirasbırakanın ölümünün ardından kendileri nisbi butlan davası açamazlar508. 

f) Muvazaalı Evliliğin Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

Eşlerin, sürekli bir birliktelik kurarak evliliğin kendilerine yüklemiş olduğu 

sorumlulukları üstlenmeksizin, yalnızca başka bir amacı gerçekleştirmeye yönelik 

olarak evlenmeleri durumunda muvazaalı (câli) evlilik söz konusu olur509. Bu tür 

evliliklerin en çok karşılaşılan örneği, yabancı uyruklu bir kişinin, vatandaşlığını 

almak istediği ülkenin uyruğunda bulunan birisiyle evlenmesidir. Bu halde, aslında 

evlilik birliği kurmak istemeyen eşler, sadece vatandaşlığın kazanılması için 

görünürde bir evlilik yapmış olurlar510.  

                                                
506  Göksu, Art. 462 Nr. 4; Ryffel, Art. 462 Nr. 1. Evliliğin iptali, miras hukuku açısından 

boşanma ile aynı sonuçları doğurur. Bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 78. Aynı yönde, bkz. Aksu, 
Boşanma, s. 218. 

507  Ryffel, Art. 462 Nr. 1; Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 5. Aynı yönde, bkz. Aksu, 
Boşanma, s. 218.  

508  Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 5.  
509  Bu yönde, bkz. Albert Richard, “Câli Evlenmeler”, (çev. Ferit H. Saymen) İÜHFM, C. 4, S. 

15, Y. 1938, s. 482; Turhan Esener, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 
1956, s. 32; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 81; Öztan, Aile, s. 585-586; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 
212. 

510  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 81; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 212. 29.5.2009 tarih ve 5901 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun (R.G. 12.6.2009/27256) “Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla 
kazanılması” kenar başlığını taşıyan m. 16/f.1 hükmü uyarınca, “bir Türk vatandaşı ile evlenme 
doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri 
evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda 
bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) aile birliği içinde yaşama, b) evlilik birliği ile 
bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel 
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Muvazaalı evliliklerin iptal edilebilmesine olanak tanıyan bir hüküm Türk 

Medeni Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Kanun koyucu tarafından, TMK. m. 145 

hükmünde mutlak butlan sebepleri511 sınırlı sayıda (numerus clausus) öngörülmüş ve 

muvazaalı evlilikler, mutlak butlan sebepleri arasında zikredilmemiştir. Dolayısıyla, 

anılan hükümde yer almayan bu tür evlilikleri iptal etmek mümkün değildir512. Bu 

itibarla, eşler arasındaki evlilik muvazaalı olsa bile, mirasbırakanın öldüğü tarihte 

evlilik birliği devam ediyorsa, sağ kalan eş yasal mirasçı olabilecektir. 

Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun mutlak butlan (süreye bağlı olmayan iptal) 

sebeplerini düzenleyen 105. maddesinin dördüncü513 bendinde, eşlerin birlikte 

yaşama niyeti bulunmaksızın, yabancı uyrukluların kabulüne ve ikâmetine ilişkin 

hükümleri etkisiz kılma amacıyla yapılan evliliklerin iptali öngörülmüştür514. 

Dolayısıyla, İsviçre hukukunda, muvazaanın söz konusu olması ve bunun yabancılar 

                                                                                                                                     
teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.” Ayrıca, bkz. B. Bahadır Erdem, Türk 
Vatandaşlık Hukuku, 3. bs., İstanbul 2013, s. 151 vd.; Turgut Turhan/Feriha Bilge 
Tanrıbilir, Vatandaşlık Hukuku, 3. bs., Ankara 2012, s. 74 vd.; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 
214. Anılan düzenlemeyle, muvazaalı evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması sorunu, 
en az üç (3) yıl aile birliği içinde yaşama koşulunun getirilmesiyle büyük ölçüde çözülmüştür. 
Bununla birlikte, evliliğin muvazaalı olduğunu, yani eşlerin gerçekte evlilik birliği içerisinde 
birlikte yaşama iradelerinin bulunup bulunmadığını ispat etmek, çoğu zaman hiç de kolay 
değildir.   

511  Ayrıca, bkz. II. Bölüm, I, B, 2, e.  
512  Öztan, Aile, s. 586. “Yargıtay'ın uygulamasına göre evlenmedeki amaç farklı olsa bile geçerli 

olarak kurulmuş evliliğin muvazaa sebebiyle iptali istenemez.” Bkz. Yarg. 2. HD. 7.7.2014 T., 
E. 2014/13520, K. 2014/15668, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “Dosya kapsamına göre, 
davacı Aybike ile davalı Tolgahan'ın taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince, Aybike'yi 
kaçıran ve bu nedenle cezaevinde olan Tolgahan'ın ceza almasını engellemek amacıyla 
evlendikleri; tarafların hiç bir araya gelmediği anlaşılmaktadır. Tarafların evlenmelerine 
rağmen bir araya gelmemesi Türk Medeni Kanunu'nda düzenlenen evlenmenin iptali şartları 
arasında düzenlenmediği halde, davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırı olup…” Bkz. Yarg. 2. HD. 25.11.2010 T., E. 2009/16481, K. 2010/19524, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; “…güdülen amaç ne olursa olsun, hatta taraflar gizli bir 
sözleşme ile bunun geçersizliğini önceden tespit etmiş olsalar bile evlenme geçerli 
kalır. Evlenme sözleşmelerinde muvazaa ileri sürülemeyeceği için…” Bkz. Yarg. 2. HD. 
11.4.1974 T., E. 1974/1315, K. 1974/2185, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2017).   

513  Söz konusu bent, ZGB. Art. 105 hükmüne, 16.12.2005 tarihli Yabancı Uyruklulara İlişkin 
Federal Kanun’la eklenmiş ve 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

514  Stefan Keller, CHK-Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen und Familienrecht 
– Partnerschaftsgesetz Art. 1-456 ZGB – PartG (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Jungo), 3. 
Auflage, Zürich - Basel – Genf 2016, Art. 105 Nr. 5; Andrea Lanz Müller, OFK - Orell 
Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg. 
Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser), 3. Auflage, 
Zürich 2016, Art. 105 Nr. 7. 
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hukukuna ilişkin hükümleri etkisiz kılma amacını taşıması halinde, yapılan evlilik 

mutlak butlan (süreye bağlı olmayan iptal) sebebiyle iptal edilebilir515. Evliliğin bu 

sebeple iptal edilmesi durumunda da, sağ kalan eş iyiniyetli olsa bile yasal miras 

hakkını kaybeder516.   

g) Gaiplik Kararının Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığına Etkisi 

Gaiplik kararı, ölüm gibi517 kişiliği sona erdiren sebeplerden birisidir518. Bu 

nedenle gaiplik kararı, mirasın açılması sonucunu doğurur (TMK. m. 35/f.1). 

Bununla birlikte alınan gaiplik kararı geçmişe etkili olup; miras, gaibin ölüm 

tehlikesi içinde ortadan kaybolduğu ya da kendisinden son haberin alındığı tarihte 

açılmış sayılır519 (TMK. m. 35/f.2). Bu cümleden olarak, söz gelimi gaipten son 

haber alınan tarihten sonra ve fakat gaiplik kararı alınmadan önce ölmüş bulunan 

gaibin eşi de, sağ kalan eş sıfatıyla mirasçı olabilecektir520. 

Madde metnindeki ifadesiyle “hakları ölüme bağlı olanların” başvurusu 

üzerine mahkeme gaipliğe karar verebilir (TMK. m. 32/f.1). Hiç şüphe yoktur ki, bu 

                                                
515  Lanz Müller, Art. 105 Nr. 7. 
516  İsviçre hukukunda evliliğin iptalinin sağ kalan eşin yasal mirasçılığına etkisi için, bkz. II. 

Bölüm, I, B, 2, e. 
517  Ölüm, kişiliği sona erdiren en temel durumdur. Bunun dışında, ölüm karinesi, birlikte ölüm 

karinesi, gaiplik kararı hallerinde de kişiliğin sona erdiği kabul edilmektedir. Bkz. Serozan, 
Medeni, s. 417 vd.; Ayşe Arat, “Gerçek Kişilerde Kişiliğin Sona Ermesi”, SÜSBMYOD, C. 9, 
S. 1-2, Y. 2006, s. 258 vd.  

518  Dural/Öz, s. 388; İnan/Ertaş/Albaş, s. 129; Öztan, Miras, s. 73. 
519  Göksu, Art. 462 Nr. 5; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 560; Dural/Öz, s. 388; Arat, s. 270. 

Gaiplik kararının alınabilmesi için, hakkında gaipliğe karar verilecek kişi ya ölüm tehlikesi 
içinde kaybolmuş olmalı ya da kendisinden uzun süredir haber alınamıyor olmalıdır. Ölüm 
tehlikesi içerisinde kaybolmada, kaybolma tarihinden itibaren bir yıl; uzun süredir haber 
alamamada ise son haber alma tarihinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra ilgililer mahkemeye 
gaiplik kararı için müracaat edebilir. Müracaat sonrası mahkeme de, aralarında en az altı aylık 
bir süre bulunması kaydıyla, gaip için en az iki ilâna çıkar ve ancak tüm bunlardan sonra 
mahkemece gaipliğe karar verilebilir (TMK. m. 32 vd.). Bkz. Ayan, Miras, s. 244 vd.; Arat, s. 
266 vd. “Gaiplik kararı, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden 
başlayarak hüküm doğurur.” Bkz. Yarg. 3. HD. 12.2.2008 T., E. 2007/21195, K. 2008/1852, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 22.3.2002 T., E. 2002/2678, K. 
2002/4148, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 8.5.2016). 

520  Dural/Öz, s. 388. 
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kapsamda yasal ve atanmış mirasçılar başta olmak üzere, sağ kalan eş de gaiplik 

kararı için mahkemeye başvurabilecek kimselerdendir521. 

Gaibin her zaman çıkagelmesi ihtimal dâhilinde olduğundan, gaibin terekesinin 

mirasçılara teslim edilebilmesi için, mirasçıların güvence göstermeleri 

gerekmektedir. Anılan güvencenin, gerek rehin gibi ayni bir teminat olması, gerekse 

kefalet gibi kişisel bir teminat sağlaması mümkündür522. Verilecek güvencenin 

süresi, ölüm tehlikesi içinde kaybolma halinde tereke mallarının tesliminden itibaren 

beş yıl, uzun süredir haber alamama durumunda ise son haber alma tarihinden 

itibaren onbeş yıldır. Bununla birlikte her iki durumda da, gaibin yüz yaşını 

doldurmasıyla güvence gösterme yükümlülüğü sona erer523 (TMK. m. 584).   

Gaiplik kararının evliliğe etkisi, bu başlık altında incelenebilecek önem arz 

eden bir başka noktadır. Bilindiği üzere, salt gaiplik kararının alınması, gaibin 

evliliğini kendiliğinden sona erdirmez. Evliliğin sona ermesi için, gaibin eşinin 

evliliğin feshini talep etmesi gerekir. Evliliğin feshi de gaiplik başvurusuyla birlikte 

istenebileceği gibi, evliliğin feshine yönelik olarak ayrı bir dava ile de talep 

edilebilir524 (TMK. m. 131/f.2). Bu noktada gaibin eşi evliliğin feshini talep etmediği 

takdirde, evlilik henüz sona ermediğinden, gaibin eşinin sağ kalan eş sıfatıyla yasal 

mirasçılığı tartışmaya açık hale gelir. ANTALYA’ya göre, evliliği feshetmemiş eşin 

durumu, fesih beyanına kadar askıda olup, eşin mirastaki durumu, ceninin hukuki 

konumuna benzer525. İNAN/ERTAŞ/ALBAŞ ise, eş manevi sebeplerden dolayı ya da 

gaibin bir gün ortaya çıkması ümidiyle evliliğin feshini talep etmese bile, eşin yasal 

mirasçılığının söz konusu olacağını ve evliliğin hukuken devam ediyor olmasının 

bunu engellemeyeceğini ifade etmektedir. Aksi halde diğer yasal mirasçılar mirasçı 

                                                
521  Ayan, Miras, s. 246. Bkz. Yarg. 2. HD. 13.7.2011 T., E. 2010/10110, K. 2011/12177, Kazancı 

İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 8.5.2016). 
522  Ayan, Miras, s. 248; İmre/Erman, s. 316. 
523  Arat, s. 271; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 561; Ayan, Miras, s. 248; Dural/Öz, s. 388; 

İmre/Erman, s. 316. 
524  Wildisen, Ehegatten, s. 79; Arat, s. 272. 
525  Antalya, Miras, s. 97. TMK. m. 582/f.1 uyarınca; cenin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur. 
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olabildiği halde gaibin eşi mirasçı olamayacaktır526. İNAN/ERTAŞ/ALBAŞ 

menfaatler dengesine ve hakkaniyete uygun bir çözümden yana iken, ANTALYA ise 

hukuk tekniğinden ayrılmadan makul bir öneride bulunmuştur. Kanaatimizce belki 

de en kesin çözüm, İsviçre hukukunda olduğu gibi, gaiplik kararının, doğrudan 

doğruya evliliği de sona erdireceğinin kanun koyucu tarafından kabul edilmesi 

olacaktır527 (ZGB. Art. 38/Abs.3). 

3. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılık Sıfatını Kaybetmemiş Olması 

a) Genel Olarak 

Sağ kalan eşin, bu sıfatla yasal miras hakkının bulunması, yukarıda açıklanan 

koşulların yanı sıra, mirasçılık sıfatını kaybetmemiş olmasına bağlıdır. Sağ kalan 

eşin, mirasbırakanın mirasından feragat etmesi (TMK. m. 528/f.2), mirası reddetmesi 

(TMK. m. 611/f.1), mirastan yoksun kalması (TMK. m. 578) ve mirasçılıktan 

çıkarılması (TMK. m. 511/f.1), yasal mirasçılığını sona erdiren nedenlerdir. Bir 

başka anlatımla, mirasçılığa engel teşkil etmeleri sebebiyle, anılan hallerden birisi 

sağ kalan eş bakımından mevcut bulunmuyor olmalıdır ki, onun mirasçılığından söz 

edilebilsin528. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 528 hükmü uyarınca, “mirasbırakan, bir 

mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi 

yapabilir (f.1). Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder (f.2). Bir karşılık 

sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu 

için de sonuç doğurur (f.3).” Diğer yasal mirasçıların mirastan feragat etmesi halinde 

geçerli olan durum, sağ kalan eş için de geçerlidir. Bu bakımdan sağ kalan eşin, 

mirastan feragati halinde mirasçılık sıfatını kaybedeceği açık olduğu gibi, diğer yasal 

mirasçıların feragatine ilişkin hükümler sağ kalan eş için de uygulama alanı 

bulacaktır. Bununla birlikte, sağ kalan eşin mirasbırakan ile ortak altsoyunun, 

                                                
526  İnan/Ertaş/Albaş, s. 129. 
527  Weimar, Kommentar, Art. 462 Nr. 15; Ryffel, Art. 462 Nr. 2; Göksu, Art. 462 Nr. 5.  
528  Ayan, Miras, s. 260.  
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mirasbırakanın altsoyu sıfatıyla ayrıca yasal mirasçı sıfatını haiz olduğu ve sağ kalan 

eşin bir karşılık sağlayarak mirastan feragat etmesi durumunda da, mirasbırakanın 

altsoyu olarak yasal mirasçı olmaya devam edeceği dikkatlerden kaçmamalıdır. Öte 

yandan, sağ kalan eşin mirasbırakandan olmayan, yani önceki evliliğinden ya da 

evlilik dışı ilişkisinden doğan altsoyunun ise, aralarında herhangi bir kan bağı 

bulunmaması sebebiyle, mirasbırakanın yasal mirasçılarından olmayacağı açıktır529.  

Sağ kalan eşin, mirası reddetmiş olması durumunda da tıpkı diğer yasal 

mirasçılar gibi yasal mirasçılık sıfatının kaybedileceğini ve ret usulü başta olmak 

üzere mirasın reddine ilişkin hükümlerin, sağ kalan eş için de uygulama alanı 

bulacağını ifade etmek mümkündür530 (TMK. m. 605 vd.).  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 578 hükmünde, (1) mirasbırakanı kasten ve 

hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler, (2) mirasbırakanı 

kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf yapamayacak 

duruma getirenler, (3) mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya böyle 

bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve 

engelleyenler ile (4) mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve 

zamanda ölüme bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar 

veya bozanların, mirastan yoksun kalacakları düzenlenmiştir. Sıralanan mirastan 

yoksunluk sebeplerinden birisinin varlığı halinde, tüm mirasçılar için söz konusu 

olduğu gibi, sağ kalan eşin de mirastan (ipso iure) yoksun kalacağı izahtan 

bağışıktır531. 

Sağ kalan eşin mirastan feragati, mirası reddetmiş olması ve mirastan yoksun 

bulunması hallerinde, genel olarak tüm mirasçılar için ortaya çıkacak sonuçların eş 

için de geçerli olduğunu ve bu sebeple anılan kurumların etraflıca irdelenmesinin, 

çalışma konumuzu teşkil eden sağ kalan eşin mirasçılığı bakımından özellik arz eden 

                                                
529  Ayrıca, bkz. O. Gökhan Antalya, Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999, s. 1 vd. 
530  Ayrıca, bkz. İlhan Helvacı, Mirasın Reddi, 2. bs., İstanbul 2014, s. 49 vd. 
531  Bkz. Baki İlkay Engin, Mirastan Yoksunluk, 1. bs., İstanbul 2010, s. 85 vd. 
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bir katkı sunmayacağını söylemek mümkündür532. Buna karşın, sağ kalan eşin 

mirasçılıktan çıkarılması ve özellikle mirasbırakan ile aralarındaki aile hukukundan 

doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlâl etmiş olması durumunda, sağ kalan eşin 

mirasçılığına ilişkin kayda değer bir inceleme alanı oluşacağı açıktır. Bu sebeple, sağ 

kalan eşin mirasçılıktan çıkarılması konusunun, ayrı bir başlık altında ele alınması, 

kanaatimizce yerinde olacaktır. 

b) Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan Çıkarılması 

(1) Genel Olarak 

Mirasçılıktan çıkarma, esasında bir üst kavram olup, TMK. m. 510 ilâ 512 

hükümleri arasında düzenlenen “cezai mirasçılıktan çıkarma (strafenterbung)” ve 

TMK. m. 513 hükmünde ifadesini bulan “koruyucu (borç ödemeden aciz sebebiyle) 

mirasçılıktan çıkarma (präventiventerbung)” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Koruyucu mirasçılıktan çıkarma, TMK. m. 513 hükmü uyarınca, hakkında borç 

ödemeden aciz belgesi bulunan altsoyun, saklı payının yarısı için ve bu yarının da 

mirasçılıktan çıkarılanın doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülenmesi kaydıyla 

gerçekleşebilir. Dolayısıyla koruyucu mirasçılıktan çıkarmanın, madde metnine 

uygun bir biçimde, ancak mirasbırakanın altsoyu için söz konusu olabileceği, sağ 

kalan eş bakımından uygulama alanı bulmayacağı açıktır533. Cezai mirasçılıktan 

                                                
532  Altsoyun tümü tarafından mirasın reddedilmesi halinde sağ kalan eşin yasal miras payını 

düzenleyen TMK. m. 613 hükmü, “D. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı” başlığı altında, ayrıca 
incelenecektir. Bkz. II. Bölüm, I, D, 5, b. 

533  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 50; Bürgi, Art. 480 Nr. 3; Weimar, 
Kommentar, Art. 480 Nr. 19; Köksal Kocaağa, “Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle 
Mirasçılıktan Çıkarma (MK m. 513)”, DEÜHFD, C. 7, S. 1, Y. 2005, s. 84, 87; Erhan Günay, 
Mirasçılık Sıfatının Yitirilmesi, 1. bs., Ankara 2016, s. 72. SAYMEN’e göre, koruyucu (borç 
ödemeden aciz sebebiyle) mirasçılıktan çıkarmanın, Kanun’da yalnızca mirasbırakanın altsoyu 
için öngörülmüş olması, eleştiriye açıktır. Zira cezai mirasçılıktan çıkarmada olduğu gibi, saklı 
paylı mirasçıların tümünü kapsayacak bir biçimde koruyucu (borç ödemeden aciz sebebiyle) 
mirasçılıktan çıkarma düzenlenebilirdi. Nasıl ki, pek müsrif ve borç ödemeden aciz içerisinde 
bulunan altsoy buna dayanılarak mirasçılıktan çıkarılabiliyorsa (TMK. m. 513), aynı durumda 
olan, örneğin mirasbırakanın genç eşi de saklı payının bir kısmı için koruyucu olarak (borç 
ödemeden aciz sebebiyle) mirasçılıktan çıkarılabilmelidir. Bkz. Ferit H. Saymen, “Aciz 
Sebebi ile Mirastan Iskat”, İBD, C. XIII, S. 3, Mart 1939, s. 147-148. Kanaatimizce de aynı 
şartlar altında bulunan saklı paylı mirasçılardan altsoyu TMK. m. 513 hükmü kapsamına 
alarak, diğer saklı paylı mirasçılar için koruyucu (borç ödemeden aciz sebebiyle) mirasçılıktan 
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çıkarma ise (TMK. m. 510-512), tüm saklı paylı mirasçılar ve bu çerçevede sağ kalan 

eş için söz konusu olabilen, aynı zamanda uygulama alanı, koruyucu mirasçılıktan 

çıkarma kurumuna nazaran daha geniş bulunan mirasçılıktan çıkarma türüdür. Bu 

cümleden olarak, sağ kalan eşin mirasçılıktan çıkarılması ifadesinden kastımızın, 

kavramsal bir karışıklığa sebep olmasını önlemek bakımından, TMK. m. 510 ilâ 512 

hükümleri kapsamında düzenlenen “cezai mirasçılıktan çıkarma (strafenterbung)” 

olduğunu belirtmekte yarar görüyoruz. 

Mirasçılıktan çıkarma kurumu, mirasbırakan ile arasındaki aile bağlarını 

derinden sarsmış ya da koparmış olan saklı paylı mirasçının534, aile ilişkilerinin 

beraberinde getirdiği menfaatlerden yararlanmaması ve böylelikle layık olmadığı için 

terekeden kendisine miras intikal etmemesi gerektiği düşüncesine dayanır535. 

Dramatik bir ifadeyle, mirasbırakanı bir eliyle arkadan hançerleyen eşi ya da saklı 

paylı kan hısımı, diğer eliyle mirastan menfaat elde etmeye kalkışmamalıdır536.  

                                                                                                                                     
çıkarmanın öngörülmemiş olması, eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Öte yandan, koruyucu 
(borç ödemeden aciz sebebiyle) mirasçılıktan çıkarma kurumunun, alacaklının korunması 
düşüncesine aykırı olduğu da yadsınamayacak bir gerçektir. Kurumun, alacaklının korunması 
düşüncesine aykırı olduğuna ilişkin olarak, ayrıca bkz. Escher, Art. 480 Nr. 1; Tuor, Art. 480 
Nr. 1. 

534  Saklı paylı olmayan bir mirasçının mirastan yoksun bırakılması teknik ve gerçek anlamda bir 
mirasçılıktan çıkarma olmayıp, alelâde bir mirastan uzaklaştırmadır. Zira böyle bir mirasçının 
mirasbırakanın tasarruflarına karşı korunan bir saklı payı bulunmadığından, mirasbırakanın 
tasarruflarıyla onun mirastan mahrum bırakılması her zaman mümkündür. Bkz. Dural/Öz, s. 
205; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 306. 

535  Yağcı, s. 32-33; Zarife Şenocak, “Cezai Iskat ve Cezai Iskatın Hükümleri”, Prof. Dr. Ali 
Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 421-422; Çağa, s. 86; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 306; 
Köprülü, s. 250; Dural/Öz, s. 204; İnan/Ertaş/Albaş, s. 359; Ayan, Miras, s. 179; Kılıçoğlu, 
Miras, s. 166-167; Öztan, Miras, s. 153; Antalya, Miras, s. 205; Utku Baydar, Türk Medeni 
Kanununa Göre Mirasçılıktan Çıkarma, (Danışman: Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger), 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
2005, s. 4-5; Ali Deniz Tanrıverdi, Türk Medeni Hukukunda Mirasçılıktan Çıkarma, 
(Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Savaş), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008, s. 5; Beytul Fatih Karaca, Cezalandırma 
Amacıyla Mirasçılıktan Çıkarma, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İpek Sağlam), Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 
5; Cehdi Cihan Sezen, Türk Miras Hukukunda Mirastan Çıkarma, (Danışman: Prof. Dr. 
Cevdet Yavuz), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 13.  

536  Serozan/Engin, s. 428. 
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Mirasçılıktan çıkarma, (1) saklı paylı bir mirasçıya ilişkin olarak537, (2) TMK. 

m. 510 hükmünde ifadesini bulan, mirasçılıktan çıkarma sebeplerinden birisinin 

gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. Söz konusu sebebin, aile bağlarını koparacak 

nitelikte bulunup (objektif ölçüt), mirasbırakan ile mirasçılıktan çıkarılan kimse 

arasındaki aile bağlarını koparmış olması da (sübjektif ölçüt), çıkarmanın geçerliliği 

için birlikte aranacak unsurlardır. (3) Mirasbırakanın çıkarma iradesini ortaya koyan 

bir ölüme bağlı tasarruf düzenlenmiş538 (4) ve bu ölüme bağlı tasarrufta mirasçılıktan 

çıkarma sebebi belirtilmiş539 olmalıdır540 (TMK. m. 512/f.1). Bu şekilde 

mirasçılıktan çıkarılan eş, yalnızca miras payından değil, saklı payından da mahrum 

bırakılmış olur541 (TMK. m. 511/f.1). Mirasbırakanın, eşini mirasçılıktan çıkarmaya 

yönelik iradesini ortaya koyan ölüme bağlı tasarrufu, kendisi hayattayken düzenlense 

de, bu tasarruf mirasbırakanın ölümü ile birlikte hüküm ifade etmeye başlayacak542 

ve sağ kalan eşin mirasçılık sıfatını ortadan kaldırmış olacaktır. Bununla birlikte 

mirasçılıktan çıkarmanın, mirasbırakanın ölümünden çok sonra ortaya çıkan bir 

                                                
537  “Ancak saklı paylı mirasçılar mirasçılıktan çıkarılabileceğinden…” Bkz. Yarg. 2. HD. 

2.7.2009 T., E. 2008/3734, K. 2009/13172, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.2.2017). 
Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 17.7.2006 T., E. 10023, K. 11233, Ömer Uğur Gençcan, 
Miras Hukuku, 3. bs., Ankara 2016, s. 393. 

538  Mirasçılıktan çıkarma, ölüme bağlı tasarruf ile yapılır. Bkz. Yarg. 2. HD. 14.5.2012 T., E. 
2011/17603, K. 2012/12986, Ömer Uğur Gençcan, Medeni Hukuk Davaları, Ankara 2013, s. 
854.  

539  Mirasçılıktan çıkarma sebebinin, ölüme bağlı tasarrufta belirtilmesi gerektiğine yönelik olarak, 
bkz. Yarg. HGK. 21.10.2009 T., E. 2009/2-437, K. 2009/450, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 15.2.2017). “Mirasçılıktan çıkarma sebebi tasarrufta belirtilmemişse, tasarruf 
mirasçının saklı payı dışında yerine getirilir.” Bkz. Yarg. 3. HD. 25.10.2011 T., E. 2011/5504, 
K. 2011/ 16427,  Gençcan, Davalar, s. 855-856; Aynı yönde, Dural/Öz, s. 214. 

540  Dural/Öz, s. 205 vd.; İnan/Ertaş/Albaş, s. 359 vd.; İmre/Erman, s. 251 vd.; Ayan, Miras, s. 
181 vd.; Antalya, Miras, s. 206 vd.; Öztan, Miras, s. 153 vd.; Kılıçoğlu, Miras, s. 170 vd.; 
Yağcı, s. 93 vd.; Baydar, s. 11-12, 48; Tanrıverdi, s. 9-11; Sezen, s. 33 vd. 

541  Christoph Wildisen, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 ZGB 
(Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 478 Nr. 1; Weimar, 
Kommentar, Art. 478 Nr. 2-3; Bürgi, Art. 478 Nr. 1. Bu yönüyle mirasçılıktan çıkarma, 
öğretide bir “medeni hukuk cezası” olarak görülmektedir. Bkz. Weimar, Kommentar, Art. 477 
Nr. 3; Rıza Çubukgil, “Mirastan Adi İskatın Hukuki Mahiyeti ve Sebepleri”, AÜHFD, C. 7, S. 
3, Ankara 1950, s. 443; Yağcı, s. 15. 

542  Bkz. Dural/Öz, s. 50-51; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 125; İmre/Erman, s. 53; Oğuzman, 
s. 94; İnan/Ertaş/Albaş, s. 158-159; Ayan, Miras, s. 81; Kılıçoğlu, Miras, s. 100; Öztan, 
Miras, s. 175; Antalya, Miras, s. 111.  
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ölüme bağlı tasarrufun içeriğinde yer alması ve mirasbırakanın ölümü anından543 

itibaren hüküm ifade edecek şekilde sağ kalan eşin mirasçılığını ortadan kaldırması 

da hiç uzak bir ihtimal değildir544. 

Öğretide savunulan bir görüşe göre, mirasçılıktan çıkarma geciktirici koşula 

bağlı olarak da yapılabilir. Sözü edilen görüş kabul edilirse, mirasbırakan henüz 

gerçekleşmemiş bir olayın meydana gelmesi koşuluna bağlayarak, eşini mirasçılıktan 

çıkarabilir. Söz gelimi, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranmış olması koşuluna 

bağlı olarak, eşin mirasçılıktan çıkarılması mümkündür. Ancak bu takdirde 

çıkarmanın geçerliliği için, mirasbırakan tarafından öngörülen koşulun, mirasın 

açılması anında gerçekleşmiş olması gerekir545.     

Türk Medeni Kanunu’nun m. 510 hükmünde, mirasçılıktan çıkarma sebepleri 

iki bent halinde düzenlenmiştir. Anılan maddenin birinci bendi uyarınca; “mirasçı, 

mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç 

işlemişse” mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla mirasçılıktan çıkarılabilecektir. 

Söz konusu mirasçılıktan çıkarma sebebi, diğer saklı paylı mirasçılar bakımından 

uygulama alanı bulduğu ölçüde, sağ kalan eş için de aynen geçerlidir. TMK. m. 510 

hükmünün ikinci bendine göre de, “mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın 

ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine 

getirmemişse,” yine aynı şekilde mirasçılıktan çıkarılabilir546. İşte, anılan TMK. m. 

510 hükmünün ikinci bendi kapsamında, mirasbırakana veya mirasbırakanın aile 
                                                
543  Yağcı, s. 336. 
544  Mirasçılıktan çıkarılan eş, mirasbırakanın ölümü anından itibaren hüküm ifade edecek şekilde 

mirasçılık sıfatını kaybeder. Mirasçılıktan çıkarmanın, mirasbırakanın ölümünden çok sonra 
ortaya çıkan bir ölüme bağlı tasarrufun içeriğinde yer alması durumunda dâhi, sağ kalan eş 
aslında hiç mirasçı sıfatını kazanmamış, ölüme bağlı tasarruf ortaya çıkana kadar “görünüşte 
mirasçı” olmaya devam etmiş demektir.  

545  Doruk Gönen, “Cezai Mirasçılıktan Çıkarmanın Amacı ve Cezai Mirasçılıktan Çıkarmaya 
Tâbi Kişilerin Kapsamı”, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s. 333; Serozan 
/Engin, s. 433; İmre/Erman, s. 252 dn. 18a; Yağcı, s. 327. Ölüme bağlı tasarrufta, 
mirasçılıktan çıkarma sebebinin gösterilmesi gerektiğini ifade eden karşıt görüş ise, çıkarmanın 
henüz gerçekleşmemiş bir sebebe (koşula) dayanılarak yapılamayacağını savunur. Bkz. 
Dural/Öz, s. 210; Antalya, Miras, s. 209.  

546  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 308, 312; Oğuzman, s. 210-211; Köprülü, s. 252, 254; 
İmre/Erman, s. 248-249; İnan/Ertaş/Albaş, s. 361-363; Ayan, Miras, s. 181-182; 
Serozan/Engin, s. 432; Kılıçoğlu, Miras, s. 171-172; Öztan, Miras, s. 153, 156; Antalya, 
Miras, s. 206-207; Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 59. 
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üyelerine547 karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde548 yerine 

getirilmemiş olması, sağ kalan eşin mirasçılıktan çıkarılması sebebi olarak özel bir 

önem arz eder. Bu sebeple, sağ kalan eşin, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini 

önemli ölçüde yerine getirmemesinin örnekleri olabilecek bazı haller aşağıda ayrıca 

incelenmektedir. 

(2) Evliliğin İptaline Sebep Olabilen Kusurlu Davranışlarına Dayanılarak 

 Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan Çıkarılması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 145/b.1 hükmü uyarınca; “eşlerden birinin 

evlenme sırasında evli bulunması” mutlak butlan sebebidir. Bu cümleden olarak, 

mevcut evliliğine rağmen bilerek ve kötüniyetle ikinci bir evlilik yapmış olan sağ 

kalan eşin bu davranışı, TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında aile hukukundan 

doğan yükümlülüğün önemli ölçüde ihlâli olarak değerlendirilerek, mirasçılıktan 

çıkarılmasına sebebiyet verebilecektir. Bu durum, aynı zamanda eşler arasındaki 

sadakat yükümlülüğünün ihlâl edildiği anlamına gelmektedir549. Öte yandan, diğer 

mutlak butlan sebeplerinden olan, eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir 

sebeple ayırt etme gücünden yoksun olması (TMK. m. 145/b.2) ile eşlerden birinde 

evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması (TMK. m. 145/b.3) 

hallerinde, ayırt etme gücünden yoksun bulunan eşin, aile hukukundan doğan 

yükümlülükleri iradesiyle ihlâl etmiş olduğundan söz edilemeyeceği için, 
                                                
547  Madde metninde yer alan “aile üyeleri” ifadesinden anlaşılması gereken, mirasbırakanın kan 

hısımları, evlâtlığı ve eşi gibi kişilerdir. Kayın hısımları ve nişanlı, aile üyeleri ifadesinin 
kapsamına dâhil değildir. Bu yöndeki görüş için, bkz. Gönen, s. 331; Antalya, Miras, s. 207. 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU’na göre, kayın hısımları ve nişanlı da, TMK. m. 510/b.2 
anlamında aile üyeleri kavramı içerisinde yer alır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 314; 
Aynı görüşte, bkz. Yağcı, s. 155-156. DURAL/ÖZ ise, nişanlıyı TMK. m. 510/b.2 anlamında 
aile üyelerinden sayarken, kayın hısımlarını aile üyeleri kavramının dışında tutmaktadır. Bkz. 
Dural/Öz, s. 209. Fikrimizce, kayın hısımlarını ve nişanlıyı, TMK. m. 510/b.2 anlamında aile 
üyelerinden kabul etmeyerek, hükmün uygulama alanını daraltmak için tatmin edici bir sebep 
yoktur.  

548  İhlâlin, önemli ölçüde olması gerekir. Bkz. Yarg. 2. HD. 17.10.1994 T., E. 1994/10102, K. 
1994/12611, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.2.2017). Basit olayların, mirasçılıktan 
çıkarma sebebi olamayacağına ilişkin olarak, ayrıca bkz. Yarg. HGK. 14.5.1976 T., E. 1974/1-
772, K. 1976/2065, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 1. HD. 29.6.1998 T., E. 1998/7717, 
K. 1998/8237, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 14. HD. 19.11.1996 T., E. 1996/7732, K. 
1996/7470, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.2.2017).  

549  Yağcı, s. 253. 
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mirasçılıktan çıkarılamayacağı söylenebilir550. Bununla birlikte, “eşler arasında 

evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması” (TMK. m. 145/b.4) 

durumunda, evlenmeye engel teşkil eden hısımlığı bilmesine rağmen, bu engelin 

farkında olmayan mirasbırakan ile evlenmiş bulunan eşin, TMK. m. 510/b.2 hükmü 

uyarınca mirasçılıktan çıkarılması mümkündür551. 

Nisbi butlan halleri incelendiğinde; eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan 

doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak 

evlenmeye razı olan mirasbırakan (TMK. m. 150/b.1), kanaatimizce eşini 

mirasçılıktan çıkarabileceği gibi, kendisinin veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike 

oluşturan bir hastalığı gizleyen eşine karşı da (TMK. m. 150/b.2) aile hukukundan 

doğan yükümlülüğün önemli ölçüde ihlâl edildiğine dayanarak mirasçılıktan 

çıkarmaya başvurabilmelidir. Yine, kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, 

sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak 

evlenmeye razı edilen mirasbırakanın da (TMK. m. 151) kendisini bu şekilde 

evlenmeye razı eden eşini, TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında mirasçılıktan 

çıkarabileceğini kabul etmek gerekir. 

Aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde yerine getirilmemiş 

olması bağlamında (TMK. m. 510/b.2), mirasçılıktan çıkarmaya elverişli haller 

olarak yukarıda anılan mutlak butlan ve nisbi butlan sebeplerine dayanılarak evliliğin 

iptalinin istenmesi, eşin mirasçılıktan çıkarılabilmesi için aranacak bir koşul 

değildir552. Önemli olan, mirasbırakanın mirasçılıktan çıkarma iradesini ortaya koyan 

ölüme bağlı tasarrufunun bulunması gibi, çıkarma için aranan tüm koşulların yerine 

gelmiş olması ve özellikle çıkarma sebebinin, mirasbırakan ile mirasçılıktan çıkarılan 

eş arasındaki aile bağlarını koparmış olmasıdır (sübjektif ölçüt). Söz gelimi, mevcut 

evliliğine rağmen bilerek ve kötüniyetle ikinci bir evlilik yapmış olan eşin bu 

davranışının, mirasbırakan ile kendisi arasındaki aile bağlarını koparacak nitelikte 

olduğu (objektif ölçüt) kabul edilmesine rağmen, mirasbırakanın kendisine duyduğu 

                                                
550  İmre/Erman, s. 251; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 310; Yağcı, s. 253 dn. 476. 
551  Yağcı, s. 253 dn. 476.  
552  Yağcı, s. 254. 
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sevgi nedeniyle bu aile bağlarının kopmamış olması, bir başka anlatımla sübjektif 

ölçütün yerine gelmemesi ihtimal dâhilindedir. Yine, objektif ve sübjektif ölçüt 

yerine gelmiş olmasına rağmen, mirasbırakanın çıkarmaya yönelik bir ölüme bağlı 

tasarrufunun bulunmaması sebebiyle, mirasçılıktan çıkarmanın gerçekleşmemesi de 

mümkündür. 

Butlan sebebinin farkında olmasına rağmen, evliliğin iptalini dava etmeyen 

mağdur eş (mirasbırakan) bakımından, mirasçılıktan çıkarma için gerekli olan 

sübjektif ölçütün yerine geldiğini söylemek çoğu zaman güçtür. Bununla birlikte 

mağdur eşin (mirasbırakanın), ekonomik sorunlar, toplumsal ya da ailevi baskı, 

çocukları için endişelenmesi veya korkutulmuş hatta şiddet görmüş olması gibi 

sebeplerle dava açamaması ihtimali de dikkate alınmalı ve böyle durumlarda 

mirasçılıktan çıkarmanın mümkün olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. Öte yandan, 

evlilik iptal edilmişse eşler arasındaki evlilik birliği sona ermiş olacağından, artık 

eşler birbirlerine yasal mirasçı olamayacak ve mirasçılıktan çıkarma tasarrufuna da 

gerek kalmayacaktır553. 

(3) Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülüklerini İhlâl Etmiş Olmasına 

 Dayanılarak Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan Çıkarılması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 185 hükmü uyarınca; “evlenmeyle eşler arasında 

evlilik birliği kurulmuş olur (f.1). Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle 

sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle 

yükümlüdürler (f.2). Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı 

olmak zorundadırlar (f.3).” Mirasbırakan, yukarıda anılan yükümlülüklerini önemli 

ölçüde ihlâl ettiği gerekçesiyle, eşini mirasçılıktan çıkarabilir. Ancak bunun için, 

evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini ihlâl eden eşin, söz konusu ihlâle 

kusuruyla sebep olması gerekmektedir554. 

                                                
553  Yağcı, s. 254-255. 
554  Dural/Öz, s. 208; Köprülü, s. 254; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 312; Oğuzman, s. 212; 

Ayan, Miras, s. 183; Yağcı, s. 255-256, dn. 483; Baydar, s. 36, 43; Tanrıverdi, s. 26 vd. 
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Eşler, TMK. m. 322 hükmü uyarınca, “…ailenin huzur ve bütünlüğünün 

gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile 

onurunu gözetmekle yükümlüdürler.” Bu bağlamda, eşin mirasbırakana fiziksel ya da 

psikolojik şiddet uygulaması, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde 

ihlâl edilmesine dayanılarak (TMK. m. 510/b.2) mirasçılıktan çıkarmaya sebebiyet 

verebileceği gibi555, anılan eylemin aynı zamanda TMK. m. 510/b.1 hükmü 

çerçevesinde bir suç oluşturması ve buna dayanılarak mirasçılıktan çıkarma 

tasarrufunda bulunulması da mümkündür556. 

Evlilik birliğinden doğan yükümlülükler arasında eşler bakımından belki de en 

dikkat çekici olanı sadakat yükümlülüğüdür (TMK. m. 185/f.3). Sadakat 

yükümlülüğü, eşlerin cinsel, manevi ve ekonomik alanlarını kapsayacak 

niteliktedir557. Bu cümleden olarak, anılan sadakat yükümlülüğünün eş tarafından 

ihlâl edilmesi durumunda, TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında mirasçılıktan 

çıkarma söz konusu olabilir. Ancak, sübjektif olarak aile bağlarının kopmuş olması 

başta olmak üzere, mirasçılıktan çıkarma için aranan diğer koşulların da yerine 

gelmiş olması muhakkaktır558. İhlâle sebep olan fiilin aynı zamanda zina teşkil 

etmesi mümkün olsa da, fiil zina kapsamına girmese bile sadakat yükümlülüğüne 

aykırılıktan ve bu itibarla mirasçılıktan çıkarmadan söz edilebilir. Eşler, aralarında 
                                                
555  Eşin uyguladığı fiziksel şiddetin, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde ihlâli 

sayılarak, mirasçılıktan çıkarma (bağıştan rücu) sebebi teşkil edeceği yönünde, bkz. Yarg. 1. 
HD. 1.4.2014 T., E. 2013/19669, K. 2014/6889, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
15.2.2017). Kadının kocasını, devamlı şekilde "utanmaz adam" demek suretiyle tahkir 
etmesinin ve kocanın önceki evliliğinden olma çocuklarına kocayı hedef tutan ağır hakaretlerde 
bulunmasının, kocanın onur ve itibarını büyük ölçüde kıracağına, kadının bununla da 
yetinmeyerek kendi akrabaları ile bir olup kendi evinde kocasını dövmüş ve onu sokağa atmış 
olmasının kadınının kanuni ve ahlâki yükümlülüklerine aykırı olduğu gerekçesiyle 
mirasçılıktan çıkarmanın mümkün olabileceğine yönelik olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 21.3.1985 
T., E. 1985/2422, K. 1985/2744, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.2.2017). 

556  Yağcı, s. 256-257. 
557  Ivo Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, (Hrsg. Honsell /Vogt 

/Geiser) 3. Auflage, Basel-Genf-München 2006, Art. 159 Nr. 11; Mustafa Alper Gümüş, 
Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri (TMK m. 185-281), 1. bs., 
İstanbul 2008, s. 12; Yağcı, s. 257; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 157. 

558  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 312; Köprülü, s. 254; Oğuzman, s. 211; Dural/Öz, s. 208; 
Ayan, Miras, s. 183; İnan/Ertaş/Albaş, s. 363; İmre/Erman, s. 250; Antalya, Miras, s. 208; 
Kılıçoğlu, Miras, s. 173; Yağcı, s. 257; Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 62, 64. Eşler arasındaki 
sadakat yükümlülüğü ihlâlinin mirasçılıktan çıkarma sebebi teşkil edeceği yönünde, ayrıca bkz. 
Çubukgil, s. 455. 
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evlilik birliği bulunduğu sürece birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü altında olup, 

ayrılık kararına hükmedilmesi (TMK. m. 170) ya da birlikte yaşama ara verilmesi 

(TMK. m. 197/f.1) gibi, evlilik birliğini sona erdirmeyen tüm durumlarda, 

birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü ile bağlı olmaya devam ederler559. Boşanma 

davası açılmış olması da, sadakat yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz560. 

Eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünden başka, TMK. m. 185/f.3 

hükmünden açıkça anlaşılacağı üzere, yardım (destekleme) yükümlülüğü de 

bulunmaktadır. Yardım yükümlülüğü, bir eşin, diğer eşi ve çekirdek aileyi hem 

ekonomik hem de kişisel ve manevi açıdan desteklemesini kapsar561. Bu cümleden 

olarak eşin, mirasbırakana evlilik birliğinin gerektirdiği yardımda bulunmaması, söz 

gelimi eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmemesi ya da çocukların bakım, eğitim ve 

gözetimi için gerekli özeni göstermemesi (TMK. m. 185/f.2), aile hukukundan doğan 

yükümlülüklerin ihlâli anlamına gelir. Dolayısıyla anılan yardım yükümlülüğünün 

ihlâli, TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında önemli ölçüde bulunduğu ve bu ihlâlin 

sübjektif olarak aile bağlarını koparmış olması gibi diğer çıkarma koşulları da yerine 

geldiği takdirde, eşin mirasçılıktan çıkarılması söz konusu olabilecektir562. 

Eşler, oturacakları konutu birlikte seçmek (TMK. m. 186/f.1) ve bu konutta 

birlikte yaşamak durumundadırlar (TMK. m. 185/f.3). Ortak yaşama yükümlülüğü 

olarak ifade edilebilecek bu aile hukuku yükümlülüğünün önemli ölçüde ihlâl 

edilmiş olması da sağ kalan eş için mirasçılıktan çıkarma sebebi teşkil edebilir. Zira 

eşlerin her ikisi de hayatta bulunduğu sırada, eşlerden birinin evlilik birliğinden 

doğan yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla ortak konuttan ayrılması veya 

haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmemesi ya da eşlerden birinin, diğerinin 

                                                
559  Yağcı, s. 258. 
560  Yarg. 2. HD. 1.6.2016 T., E. 2016/3256, K. 2016/10777, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 

Yarg. 2. HD. 15.9.2015 T., E. 2015/1895, K. 2015/15882, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 15.2.2017). “Sadakat yükümlülüğü, boşanma hükmünün kesinleşmesine kadar devam eder.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 20.10.2014 T., E. 2014/9135, K. 2014/20353, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 2. HD. 26.3.2013 T., E. 2012/7026, K. 2013/8290, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 15.2.2017).  

561  Schwander, Art. 159 Nr. 12. 
562  İnan/Ertaş/Albaş, s. 363; Yağcı, s. 258. 
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ortak konuta dönmesini engellemesi, evlilik birliği devam ederken karşılaşılması 

muhtemel olan durumlardır563.       

Türk Medeni Kanunu’nun m. 186/f.2 hükmü uyarınca; “birliği eşler beraberce 

yönetirler.” Yine aynı maddenin üçüncü fıkrası, “eşler birliğin giderlerine güçleri 

oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar” hükmüne yer vermektedir. Bu itibarla 

eşlerin, evlilik birliğini yönetme ve giderlere katılma yükümlülüğü bulunduğu 

aşikârdır. Sözü edilen yükümlülüğe aykırı davranışta bulunan eşin, ihlâlin önemli 

ölçüde bulunması durumunda, mirasbırakan tarafından TMK. m. 510/b.2 hükmü 

kapsamında mirasçılıktan çıkarılması mümkündür. Ancak bunun için, önemli ölçüde 

ihlâle neden olan eşin kusurlu olması gerektiği unutulmamalıdır. Söz gelimi, 

çalışmasına ve gelir elde etmesine rağmen evlilik birliğinin giderlerine kusuruyla 

katılmayan ya da gelir elde etmemekle birlikte aile içi iş bölümü çerçevesinde ev 

işleriyle ve çocukların bakımıyla kusurlu olarak ilgilenmeyen eşin, TMK. m. 510/b.2 

hükmü kapsamında mirasçılıktan çıkarılabileceği ifade edilebilir564. Yoksa kusuru 

bulunmaksızın, evlilik birliğinin giderlerine yeterince katılamayan eşin, bu sebeple 

mirasçılıktan çıkarılamayacağını kabul etmek gerekir.   

(4) Boşanma Sebeplerine Dayanılarak Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan 

 Çıkarılması 

Boşanma sebepleri (TMK. m. 161-166) incelendiğinde, bu sebeplerin çoğunun 

aile hukukundan doğan bazı yükümlülüklerin önemli ölçüde yerine getirilmemiş 

olmasından kaynaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla boşanma sebeplerinin, 

eşlerden birinin diğerini TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında mirasçılıktan 

çıkarmasına gerekçe olabileceğini ifade etmek mümkündür. Ancak bunun için, 

mirasçılıktan çıkarılan eşin kusurlu565 olması, bir başka anlatımla kusura dayanan566 

bir boşanma sebebinin mevcut bulunması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır567. 

                                                
563  Yağcı, s. 259. 
564  Yağcı, s. 258-259. 
565  Türk hukukundan farklı olarak, İsviçre’de 1.1.2000 tarihinde yürürlüğe giren 26.6.1998 tarihli 

Kanun ile birlikte, boşanmada kusur prensibi dışlanmış ve yerini evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması prensibine bırakmıştır. Bkz. Nevzat Özdemir, Türk – İsviçre Hukukunda Anlaşmalı 
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Açılmış bir boşanma davası, eşin mirasçılıktan çıkarılmasını doğrudan doğruya 

haklı göstermez568. Öte yandan, boşanma sebeplerine dayanılarak eşin mirasçılıktan 

çıkarılması, mahkemece boşanma ya da ayrılığa hükmedilmesine bağlı olmadığı gibi, 

bu yönde bir çıkarma için muhakkak bir boşanma davasının açılmış olması da 

aranmaz. Bir başka anlatımla, boşanma sebebi mevcut bulunmasına rağmen, eşler 

boşanmamış ya da hiç boşanma davası açılmamış olabilir569. Mağdur mirasbırakan, 

boşanma sebebinin varlığına rağmen, örneğin toplumdan dışlanma korkusuyla veya 

çocuklarının mutluluğunu koruma düşüncesiyle boşanmadan kaçınmış olsa bile, 

kusurlu eşini mirasçılıktan çıkarabilmelidir. Zira çıkarma için önemli olan, objektif 

olarak aile bağlarını koparacak nitelikte bir sebebin varlığı ve bu sebebin sübjektif 

olarak aile bağlarını koparmış olmasıdır.  

Özel boşanma sebeplerinden olan zina (TMK. m. 161), evlilik birliği devam 

ederken, kadının başka bir erkekle veya erkeğin başka bir kadınla isteyerek cinsel 

ilişkiye girmesini ifade eder570. Bu halde zina, aynı zamanda bir cinsel sadakatsizlik 

ve dolayısıyla eşler arasındaki sadakat yükümlülüğünün ihlâli anlamına gelir. 

Zinanın bu yönüyle, bir aile hukuku yükümlülüğünün önemli ölçüde yerine 

getirilmemiş olmasına dayanılarak (TMK. m. 510/b.2), eşin mirasçılıktan 

çıkarılmasına sebep olabileceği açıktır571. Ne var ki, zinanın sübjektif olarak aile 

                                                                                                                                     
Boşanma, İstanbul 2003, s. 37 vd. Bu sebeple İsviçre hukukunda boşanma sebebine 
dayanılarak mirasçılıktan çıkarma için, çıkarılanın kusurlu olması gerekmediği, evlilik 
birliğinin temelinden sarsılmasının ve aile bağlarının kopmuş olmasının yeterli olduğu ileri 
sürülmektedir. Bkz. Yağcı, s. 262 dn. 506.  

566  Özel boşanma sebeplerinden biri olan, eşlerden birinin akıl hastalığının bulunmasına (TMK. m. 
165) dayanılması durumunda, akıl hastalığı bulunan eşin ayırt etme gücünün varlığından ve 
dolayısıyla kusurundan söz edilemeyeceğine göre, bu durum bir mirasçılıktan çıkarma nedeni 
oluşturmayacaktır. Bkz. Escher, Art. 477 Nr. 22; Çubukgil, s. 457; Şenocak, Cezai Iskat, s. 
424; Yağcı, s. 263 dn 507; Sezen, s. 49.  

567  Çubukgil, s. 456-457; Yağcı, s. 262-263; Şenocak, Cezai Iskat, s. 424; Escher, Art. 477 Nr. 
22; Baydar, s. 36, 43; Tanrıverdi, s. 26, 29. 

568  Weimar, Kommentar, Art. 477 Nr. 7. 
569  Yağcı, s. 262-263. 
570  Öztan, Aile, s. 645; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 104; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 244. Aynı 

cinsiyetten kişiler arasındaki cinsel ilişki zina sayılmaz. Bu takdirde, eşcinsel ilişkide bulunan 
eşe karşı haysiyetsiz hayat sürmeye (TMK. m. 163) ya da evlilik birliğinin temelinden 
sarsılmasına (TMK. m. 166/f.1) dayanılabilir. Bkz. Öztan, Aile, s. 645. 

571  Çubukgil, s. 457; Yağcı, s. 264-265; Karaca, s. 29. 
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bağlarını koparmış olması gerektiği yine unutulmamalıdır. Örneğin mirasbırakan, 

eşinin zinasından hiç etkilenmemiş, hatta eşinin evlilik dışı ilişkiye devam ettiğini 

bilmesine karşın ses çıkartmamışsa, objektif olarak sadakat yükümlülüğünün 

ihlâlinden söz edilebilmesine rağmen, bu halde eşin zinası sübjektif olarak aile 

bağlarını koparmadığından, mirasçılıktan çıkarma sebebi teşkil etmez572.   

Türk Medeni Kanunu’nun m. 162/f.1 hükmüne göre, “eşlerden her biri diğeri 

tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır 

derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.” 

Öte yandan, eşlerin birbirlerine karşı saygı ve anlayış gösterme, aile onurunu 

gözetme yükümlülükleri vardır (TMK. m. 322). Dolayısıyla mirasbırakanın hayatına 

kast eden ya da pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunan eşin, TMK. m. 510/b.2 

hükmü kapsamında, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde ihlâl 

edilmesine dayanılarak mirasçılıktan çıkarılması mümkündür. Kaldı ki, hayata kast, 

aynı zamanda TMK. m. 510/b.1 hükmü çerçevesinde ağır bir suç teşkil ederek yine 

mirasçılıktan çıkarmaya sebep olabilir573. 

Bir başka özel boşanma sebebi olan, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz 

hayat sürme (TMK. m. 163), gerek üçüncü kişilere karşı işlenen küçük düşürücü 

suçlar, gerekse haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle, aile hukukundan doğan 

yükümlülüklerin önemli ölçüde ihlâli olarak değerlendirilerek, TMK. m. 510/b.2 

hükmü kapsamında eşin mirasçılıktan çıkarılmasına neden olabilecektir. Küçük 

düşürücü suçun, mirasbırakana veya yakınlarına karşı işlenmesi halinde, TMK. m. 

510/b.1 hükmü kapsamında ağır bir suç olarak çıkarmaya gerekçe olabileceği de 

dikkatlerden kaçmamalıdır574. 

Terk, Kanun’da özel boşanma sebepleri arasında düzenlenen diğer bir 

kurumdur. Türk Medeni Kanunu’nun m. 164 hükmünde düzenlendiği üzere terke 

dayanan boşanma davası açılabilmesi, eşlerden birinin ortak konutu terk etmesi, eşler 

arasındaki ayrılığın en az altı ay sürmüş olması ve ortak konutu terk eden eşe ihtarda 

                                                
572  Dural/Öz, s. 208; Karaca, s. 27. 
573  Yağcı, s. 265-266; Çubukgil, s. 457. 
574  Yağcı, s. 266-267. 
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bulunulması gibi bazı koşullara bağlanmıştır. Ortak konutu kusuruyla575 terk eden 

eşin, birlikte (ortak) yaşama yükümlülüğünü (TMK. m. 185/f.3) ihlâl ettiği açıktır576. 

Mirasbırakan buna dayanarak, ortak konutu terk eden eşi, TMK. m. 510/b.2 hükmü 

kapsamında mirasçılıktan çıkarabilir. Elbette, çıkarma için gerekli olan diğer koşullar 

göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, terkin en az altı ay sürmüş olması 

ya da ortak konutu terk eden eşe ihtarda bulunulması gibi terke dayanan boşanma 

davasına ilişkin koşulların, ortak konutu terk eden eşin bu sebeple mirasçılıktan 

çıkarılmasında aranmayacağını vurgulamak gerekir577. Zira terk süresi altı ayı 

bulmamış ya da ihtar çekilmemiş olsa bile, sübjektif olarak aile bağları pekâlâ 

kopmuş olabilir. Öte yandan terk süresinin, aile hukuku yükümlülüğünün önemli 

ölçüde ihlâli olarak görülebilecek bir düzeye ulaşması gerektiği de unutulmamalıdır.  

Kanaatimizce, genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılması 

bakımından, kusuruyla evlilik birliğini sarsan eşin boşanma sebebi oluşturan 

davranışlarının, aile hukukundan doğan yükümlülüklerin önemli ölçüde ihlâli 

şeklinde yorumlanarak, TMK. m. 510/b.2 hükmü kapsamında mirasçılıktan 

çıkarmaya neden olmasının önünde de bir engel yoktur578.               

C. Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Sağ Kalan Eşin Yasal 
 Mirasçılığına Etkisi 

1. Genel Olarak 

Eşler arasındaki mal rejimi ile sağ kalan eşin yasal miras hakkı birbirlerine sıkı 

sıkıya bağlıdır. Zira mirasbırakanın terekesi, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi 
                                                
575  Kadının, kayınvalidesi ve kayınbabasıyla birlikte oturmaya zorlanamayacağına; kadının, 

kayınvalidesi ve kayınbabasıyla birlikte oturdukları evi terk etmesi halinde, bağımsız ortak 
konut seçiminden kaçınarak, eşini, rızası hilafına kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur 
bırakan kocanın, eşini terk etmiş sayılacağına; bu durumda terk edilenin kadın olduğuna; terk 
sebebiyle boşanma davası açma hakkının da kadına ait olacağına ilişkin olarak, bkz. Yarg. 2. 
HD. 16.7.2003 T., E. 2003/9149, K. 2003/10891, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
20.2.2017).  

576  Bkz. Yarg. 2. HD. 11.3.2015 T., E. 2014/19849, K. 2015/4186, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 20.2.2017). 

577  Aynı yönde, bkz. Yağcı, s. 267-268. 
578  Ayrıca, bkz. Çubukgil, s. 457-458; Yağcı, s. 269. 
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neticesinde şekillenir579. Evli bir mirasbırakanın ölümü sonrasında, birbirinden 

tamamen farklı iki tasfiye söz konusu olur. Bunlardan birincisi, öncelikle gündeme 

gelen eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi iken, diğeri ise daha sonra miras 

hukuku hükümleri çerçevesinde gerçekleşen miras ortaklığının tasfiyesi, yani miras 

paylaşımıdır580. İlk olarak sağ kalan eşin, mal rejiminin tasfiyesinden doğan bir 

alacak hakkı varsa bu dikkate alınacak, ardından sağ kalan eş bir de mal rejiminin 

tasfiyesi sonrasında ortaya çıkan mirasbırakanın terekesinden TMK. m. 499 hükmü 

çerçevesindeki yasal miras payını elde edecektir581. Uygulamada kâğıt üzerinde eşler 

arasındaki mal rejimi tasfiye edildikten sonra, terekeye ilişkin yasal miras payları 

hesaplanmakta ve böylece her iki tasfiye fiilen bir arada gerçekleştirilmektedir582. 

Dolayısıyla, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tereke paylaşımının bir ön 

koşulunu ve temelini oluşturmaktadır583. 

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi sonucunda, sağ kalan eşin alacaklı 

çıkması ihtimal dâhilinde olduğu gibi, bunun tam tersi, yani sağ kalan eşin borçlu 
                                                
579  Erman, s. 24; Escher, Art. 462 Nr. 5. 
580  Alexandra Rumo-Jungo, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und 

Familienrecht inkl. Kindes- und Erwachsenenschutzrecht Art. 1-456 ZGB (Hrsg. Peter 
Breitschmid/ Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, Zürich 2012, Art. 204 Nr. 5; Heinz 
Hausheer/Ruth Reusser/Thomas Geiser, Berner Kommentar, Der Ordentliche Güterstand 
der Errungenschaftsbeteiligung, Art. 196-220 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das 
Familienrecht, Das Eherecht, Das Güterrecht der Ehegatten, Band/Nr. II/1/3/1 (Hrsg. Arthur 
Meier-Hayoz), Bern 1992, Art. 204 Nr. 13; Muzaffer Şeker, “Eşin Ölümü Halinde Malların 
Miras ve Yasal Mal Rejimi Kapsamında Birbirinden Bağımsız Olarak Tasfiye Edilmesi ve 
Özellikle Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Miras ve Yasal Mal Rejiminden 
Kaynaklanan Hakları (MK. m. 240, 652)” Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 1, 
Y. 2007, s. 435; Faruk Acar, Aile Hukukumuzda Aile Konutu Mal Rejimleri Eşin Yasal Miras 
Payı, 4. bs., Ankara 2014, s. 146; Ömer Uğur Gençcan, Aile Konutu, 1. bs., Ankara 2017, s. 
395; Gençcan, Miras, s. 712. Aynı yönde, bkz. Antalya, Miras, s. 88-89. 

581  Wildisen, Ehegatten, s. 84; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 204 Nr. 13; Acar, Mal Rejimleri, 
s. 146; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 435; Oy/Oy, s. 119. “Sağ kalan eşin, mal rejiminin 
tasfiyesinden kaynaklanan alacak hakkı, terekeye ait ödenmesi gereken bir borçtur. Buna göre; 
öncelikle terekeye ait bu borcun sağ kalan eşe ödenmesi, daha sonra kalan miktar üzerinden 
yine sağ kalan eşin TMK.’nun 499. maddesine göre oluşan miras payının belirlenerek hem mal 
rejiminin tasfiyesinden, hem de miras payından kaynaklanan alacak miktarlarının toplamı 
belirlenerek davacının isteği hakkında bir karar verilmesi gerekir.” Bkz. Yarg. 8. HD. 
10.7.2012 T., E. 2012/5463, K. 2012/6949, Şükran Şıpka/Ayça Özdoğan, Yargı Kararları 
Işığında Soru ve Cevaplarla Eşler Arasındaki Malvarlığı Davaları, 1. bs., İstanbul 2015, s. 
427. Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. HD. 11.3.2011 T., E. 2011/1293, K. 2011/1521, Lexpera 
İçtihat (E. T. 10.8.2017). 

582  Erman, s. 24-25; Acar, Mal Rejimleri, s. 147. 
583  Escher, Art. 462 Nr. 5; Acar, Mal Rejimleri, s. 146. 
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bulunması da mümkündür. Bu takdirde, mal rejiminin tasfiyesinden doğan 

mirasbırakanın alacak hakkı, onun terekesinde yer alan aktif bir değer olarak hesaba 

katılır ve bu suretle şekillenen terekeden, diğer yasal mirasçılar gibi sağ kalan eş de 

TMK. m. 499 hükmü uyarınca yasal miras payını elde eder. Bir başka anlatımla bu 

halde, sağ kalan eşin öncelikle mal rejiminin tasfiyesinden doğan borcu dolayısıyla 

miras ortaklığına karşı sorumluluğu, bunu müteakip ortaya çıkan tereke üzerinden ise 

yasal miras hakkı söz konusu olur.  

Sağ kalan eşin tek başına mirasçı olması ve mal rejiminin tasfiyesi sonucunda 

borçlu bulunması durumunda, terekeye tümüyle hâkim olan sağ kalan eşin, mal 

rejiminin tasfiyesinden doğan borcu sona erer. Zira alacaklı ve borçlu sıfatlarının 

aynı kişide birleşmesi, borcu sona erdirir584 (TBK. m. 135/f.1). 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde, eşler arasında yasal mal rejimi 

olarak “mal ayrılığı” rejimi benimsenmişti585 (eMK. m. 170). Eşlerin evlenmeden 

önce ve sonra elde ettikleri malvarlığı değerlerinin tümüyle kendilerine ait olmasını 

öngören mal ayrılığı rejimi, her ne kadar kadın-erkek eşitliğinin bir örneği gibi 

görünse de, özellikle malvarlığı sahibi kocanın ölümünden sonra, bir meslek icra 

etmeyen ve malvarlığı sahibi olmayan sağ kalan eşin yararına değildi. Evlilik birliği 

süresince elde edilen kocaya ait malvarlığı değerleri üzerinde mal rejiminin tasfiyesi 

nedeniyle bir menfaat elde edemeyen sağ kalan eşin, yalnızca terekeden kendisine 

tanınan yasal miras payını elde etme olanağının bulunması öğretide ve uygulamada 

eleştiriye uğruyordu586. 

                                                
584  Aynı yönde, bkz. Faruk Acar, Eşin Yasal Miras Payının Belirlenmesi, 1. bs., Ankara 2003, s. 

120. 
585  743 sayılı Türk Kanunu Medenisi, eşler arasında geçerli olabilecek üç ayrı mal rejimi kabul 

etmişti. Yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejiminin yanı sıra, seçimlik mal rejimi olarak mal 
birliği ve mal ortaklığı rejimleri eşler arasında mümkün olabiliyordu. Bkz. Ayan, Miras, s. 60; 
Erman, s. 27-28; Akyazan, s. 28 vd. 

586  Muammer Aksoy, Mukayeseli Hukuk Açısından Karı Koca Mal Rejimi ve Miras Hukuku ile 
Bağı, Ankara 1964, s. 85 vd. 
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İsviçre’de yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin 

benimsenmesi587, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda öngörülen mal rejimlerini de 

etkilemiş ve yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma” rejimi 

benimsenmiştir588 (TMK. m. 202/f.1). Yasal mal rejiminin yanı sıra seçimlik mal 

rejimleri olarak ise, “mal ayrılığı”, “paylaşmalı mal ayrılığı” ve “mal ortaklığı” 

rejimleri Kanun’da kabul edilmiştir (TMK. m. 242 vd.).  

2. Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi 

a) Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin kapsamına giren malların, eşlerin edinilmiş 

malları, eşlerin kişisel malları ve eşlerin paylı mülkiyete tâbi olan malları olmak 

üzere, üçlü bir sınıflandırmayla incelenmesi mümkündür589. “Edinilmiş mal”, her 

eşin bu mal rejiminin devamı süresince590 karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı 

                                                
587  İsviçre hukukunda 1985 tarihinde yürürlüğe giren Kanun değişikliğine kadar, yasal mal rejimi 

olarak mal birliği rejimi benimsenmişti. Buna göre, evlilik eşlerden birisinin ölümü ile sona 
erince, kişisel mallar ayrıldıktan sonra geriye kalan malların 1/3’ü karıya ve altsoyuna, 2/3’ü de 
kocaya ya da onun mirasçılarına ait olurdu. Ancak 1985 yılında yürürlüğe giren Kanun 
değişikliği ile İsviçre’de yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma (edinimlere katılma) 
rejimi kabul edilmiştir. Bkz. Erman, s. 25; A. Meier-Hayoz, “İsviçre’de Karı Koca Malvarlığı 
Hukukuna İlişkin Yenilikler”, (çev. Atilla Altop) İÜMHAD, C. 14, S. 17, İstanbul 1988, s. 24. 

588  Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren gerçekleşen 
evlenmelerde yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. Bununla 
birlikte, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un m. 10/f.1 
hükmü uyarınca, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminde evlenmiş olan eşler, 4721 sayılı 
Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren en geç bir yıl 
içerisinde diğer bir mal rejimini seçmedikleri takdirde, bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere, 
edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş sayılırlar. Bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, s. 204; Ayan, 
Miras, s. 61; Miray Özer Deniz, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve 
Tasfiyesi, 1. bs., İstanbul 2016, s. 9-10. “Başka mal rejimi seçildiği ileri sürülmedikçe, eşler 
arasında evlilik tarihinden 1 Ocak 2002 tarihine kadar mal ayrılığı, bu tarihten mal rejiminin 
sona erdiği tarihe kadar edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.” Bkz. Yarg. 8. HD. 
13.12.2011 T., E. 2011/5910, K. 2011/6967, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. 
Yarg. HGK. 27.3.2015 T., E. 2013/8-1542, K. 2015/1110,  Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 24.5.2016). 

589  Acar, Mal Rejimleri, s. 149; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 155; Demet Özdamar/Ferhat 
Kayış, Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi, 2. bs., Ankara 2014, 
s. 42. 

590  “Evlenme öncesi veya mal rejimi sona erdikten sonra taraflardan birinin edindiği malın 
tasfiyeye dâhil edilmemesi gerekir.” Bkz. Yarg. 8. HD. 1.7.2014 T., E. 2014/3702, K. 
2014/13956, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.5.2016). 
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değerleridir591 (TMK. m. 219). Eşlerin karşılığını vererek elde etmiş oldukları 

edinilmiş mallarının en belirgin örnekleri ise yine TMK. m. 219 hükmünde bentler 

halinde sayılan; çalışmanın karşılığı olan edinimler, sosyal güvenlik veya sosyal 

yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve 

benzerlerinin yaptığı ödemeler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen 

tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri ve son olarak, edinilmiş malların yerine geçen 

değerlerdir592. Elbette ki sayılanlar örnekleyici olup, bir malın edinilmiş mal olarak 

kabul edilebilmesi için aslolan, eşler arasındaki edinilmiş mallara katılma rejiminin 

devam ettiği süre içerisinde ve karşılığının ödenerek edinilmiş olmasıdır593. 

Edinilmiş mal karinesi594 uyarınca da, bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye 

kadar edinilmiş mal kabul edilir595 (TMK. m. 222/f.3). 

Türk Medeni Kanunu’nun 220. maddesi uyarınca; eşlerden birinin yalnız 

kişisel kullanımına yarayan eşyalar, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait 

bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız 

                                                
591  Heinz Hausheer/Thomas Geiser/Regina E. Aebi-Müller, Das Familienrecht des 

Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5. Auflage, Bern 2014, s. 230; Ahmet M. Kılıçoğlu, 
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, 2. bs., Ankara 2002, s. 42; Mehmet Beşir Acabey, 
“Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları – Ispat Kuralları ve Eşlerin Paylı 
Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler”, DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, 2007, s. 496; 
Zafer Zeytin, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. bs., Ankara 2008, s. 95; 
Akıntürk/Ateş Karaman, s. 155; Öztan, Aile, s. 436; Gümüş, s. 254; Oy/Oy, s. 49; Özer 
Deniz, s. 46. Bkz. Yarg. 8. HD. 10.6.2013 T., E. 2013/9629, K. 2013/8684, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 29.11.2011 T., E. 2011/6617, K. 2011/6399, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 24.5.2016). 

592  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 232 vd.; Rumo-Jungo, Art. 197 Nr. 5; Ryffel, Art. 197 Nr. 
2; Özdamar/Kayış, s. 43; Kılıçoğlu, Aile, s. 338; Öztan, Aile, s. 438; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 
205; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 157; Acar, Mal Rejimleri, s. 161; Gümüş, s. 254; Oy/Oy, s. 
49; Özer Deniz, s. 46; Suat Sarı, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş 
Mallara Katılma Rejimi, 1. bs., İstanbul 2007, s. 134. Bkz. Yarg. 8. HD. 26.6.2014 T., E. 
2014/11388, K. 2014/13576, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.5.2016). 

593  Rumo-Jungo, Art. 197 Nr. 2, 3; Ryffel, Art. 197 Nr. 1; Acar, Mal Rejimleri, s. 156-157; 
Acabey, s. 501; Kılıçoğlu, Aile, s. 339; Sarı, s. 136. 

594  Acar, Mal Rejimleri, s. 153; Acabey, s. 530. 
595  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 200 Nr. 7; Ryffel, Art. 200 Nr. 5; Akıntürk/Ateş Karaman, 

s. 158; Öztan, Aile, s. 457; Gümüş, s. 277. Bkz. Yarg. 8. HD. 14.1.2014 T., E. 2013/18689, K. 
2014/152, Ali İhsan Özuğur, Mal Rejimleri, 8. bs., Ankara 2015, s. 287. Aynı yönde, bkz. 
Yarg. 8. HD. 10.12.2012 T., E. 2012/13436, K. 2012/12080, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 8. HD. 8.7.2010 T., E. 2010/1097, K. 2010/3788, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 
8. HD. 13.5.2010 T., E. 2010/383, K. 2010/2557 Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
24.5.2016). 
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kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri, manevî tazminat alacakları ve son 

olarak, kişisel mallar yerine geçen değerler, kanun gereği eşlerin “kişisel malları” 

olarak kabul edilmiştir596. Kanun gereği kişisel mal kabul edilen malların yanı sıra, 

eşler aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya 

işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması gereken 

malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilecekleri gibi597 (TMK. m. 

221/f.1), kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dâhil olmayacağını da 

kararlaştırabilirler (TMK. m. 221/f.2). Böylelikle eşlerin her birinin kişisel mallarını 

genişletmek de mümkün olacaktır598. 

Eşlerin her birinin edinilmiş malları ile kişisel malları dışında diğer bir mal 

grubu olarak, eşlerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ve bu nedenle eşlerin 

paylı mülkiyetinde olduğu kabul edilen, “paylı mülkiyete tâbi mallar” da edinilmiş 

mallara katılma rejimi kapsamındadır599 (TMK. m. 222/f.2). Bu mallar açısından, 

eşlerin birbirlerine karşı sahip olabilecekleri katılma alacağı yerine, her iki eşin 

paydaş olduğu mülkiyet hakkı söz konusu olacaktır600. 

                                                
596  Kılıçoğlu, Aile, s. 347; Öztan, Aile, s. 447; Sarı, s. 169; Özdamar/Kayış, s. 45; 

Akıntürk/Ateş Karaman, s. 159; Gümüş, s. 265; Zeytin, s. 125 vd.; Oy/Oy, s. 54; Özer 
Deniz, s. 53. Ziynet eşyalarının kadının kişisel malı olduğu yönünde, bkz. Yarg. 2. HD. 
11.1.2016 T., E. 2015/2903, K. 2016/179, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
12.1.2015 T., E. 2014/27096, K. 2015/100, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
1.10.2014 T., E. 2014/8085, K. 2014/19072, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 26.5.2016). 

597  Bkz. Yarg. 8. HD. 6.4.2010 T., E. 2010/58, K. 2010/1634, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 26.5.2016). 

598  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 238; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 159; Öztan, Aile, s. 439; 
Sarı, s. 181. 

599  “Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 16.9.2013 T., E. 2013/17509, K. 2013/21002, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 26.5.2016). 

600  Acar, Mal Rejimleri, s. 150. Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 28.1.2013 T., E. 2012/15592, K. 
2013/1954, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 26.5.2016). Eşlerin paylı mülkiyetinde 
sayılacak olan bu malların, eşlerden birisinin edinilmiş malı ya da kişisel malı olarak 
görünmesi, tasfiye bakımından farklı sonuçlar doğurmaz. Zira bu tarz mallar, her halukarda 
paylı mülkiyet esasına göre taksim edilir. Bkz. Acar, Mal Rejimleri, s. 150-151. Katılma 
alacağının, TMK. m. 222/f.2 hükmü uyarınca paylı mülkiyete tâbi mallar açısından da söz 
konusu olacağı yönündeki aksi görüş için, bkz. Gümüş, s. 276. 
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b) Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi 

Eşlerden birisinin ölümü ile birlikte aralarındaki mal rejimi sona erer ve mal 

rejiminin tasfiyesi gündeme gelir601. Tasfiyede, önce eşlerin kişisel malları ile 

edinilmiş malları, mirasbırakanın öldüğü andaki durumlarına göre birbirinden 

ayrılır602 (TMK. m. 228/f.1). Bu ayrım ve devamındaki artık değer hesabı ise, her iki 

eş için de ayrı ayrı yapılır603. Tasfiye konusu edinilmiş malların değerleri ise, 

mirasbırakanın öldüğü ana göre değil, tasfiye anına göre belirlenir (TMK. m. 

235/f.1). Öte yandan, edinilmiş mallara eklenecek olanların değeri, malın 

devredildiği tarih esas alınarak hesaplanır604 (TMK. m. 235/f.2). 

Mirasbırakanın kişisel malları, onun doğrudan terekesine dâhil olup, sağ kalan 

eşin bu malvarlığı değerleri üzerinde mal rejiminin tasfiyesine dayanarak hak elde 

etme imkânı yoktur. Bununla birlikte sağ kalan eş, tasfiye neticesinde terekeye dâhil 

olan bu kişisel mallar üzerinde mirasçı sıfatıyla elbette ki hak sahibi olur605. 

Eşlerin kişisel malları ayrılarak, her iki eşin tasfiye sonucu ortaya çıkacak olan 

“artık değerleri” hesaplanmalıdır ki, “katılma alacağı” tespit edilebilsin. Artık değer, 

her bir eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar 

çıkarılmak suretiyle bulunur606 (TMK. m. 231/f.1). Artık değer hesaplanırken aktifler 

                                                
601  Ayan, Miras, s. 62. 
602  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 207 Nr. 10; Rumo-Jungo, Art. 207 Nr. 1; Ryffel, Art. 207 Nr. 

1; Ayan, Miras, s. 63; Kılıçoğlu, Aile, s. 418; Sarı, s. 131; Özdamar/Kayış, s. 76; Gümüş, s. 
320. Ayrıca, bkz. Yarg. HGK. 30.4.2014 T., E. 2014/8-48, K. 2014/554, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 8. HD. 2.2.2016 T., E. 2016/539, K. 2016/1751, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 8. HD. 14.7.2009 T., E. 2009/2361, K. 2009/3908, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 26.5.2016). 

603  Özdamar/Kayış, s. 77; Acar, Mal Rejimleri, s. 220; Sarı, s. 109-110.  
604  Kılıçoğlu, Aile, s. 433. TMK. m. 232 hükmü uyarınca, “mal rejiminin tasfiyesinde malların 

sürüm değerleri esas alınır.” Bununla birlikte, bir eşin malik olarak bizzat işletmeye devam 
ettiği veya sağ kalan eş ya da altsoyundan birinin kendisine bir bütün olarak özgülenmesini 
istemeye haklı olduğu bir tarımsal işletme için değer artışından alacağı pay ve katılma alacağı, 
bunların “gelir değeri” göz önünde tutularak hesaplanır (TMK. m. 233/f.1). Ne var ki, tarımsal 
işletmenin malikinin veya mirasçılarının, diğer eşe karşı ileri sürebilecekleri değer artışı 
payının veya katılma alacağının, işletmenin sadece “sürüm değeri” üzerinden hesaplanmasını 
istemeleri mümkündür (TMK. m. 233/f.2). 

605  Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 436. 
606  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 210 Nr. 8; Rumo-Jungo, Art. 210 Nr. 1; Ryffel, Art. 210 Nr. 

1; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 167; Sarı, s. 216; Özdamar/Kayış, s. 77. Bkz. Yarg. HGK. 
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hanesinde değerlendirilecek olan en temel unsur, tasfiye sırasında mevcut olan 

edinilmiş mallardır607. Eşin mevcut edinilmiş mallarına kanunen “eklenecek birtakım 

değerler” vardır ki, onlar da; mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl608 içinde 

diğer eşin rızası olmaksızın, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız 

kazandırmalar609 (TMK. m. 229/f.1, b.1) ve mal rejiminin devamı süresince diğer 

eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla610 yaptığı devirlerdir611 (TMK. m. 229/f.1, 

b.2). Diğer eşin katılma alacağı talebini sona erdirmek ya da azaltmak gayesini 

taşıyan bu kazandırmaların, kazandırmada bulunan eşin edinilmiş mallarından 

çıkması, kazandırmaya konu olan değerin, edinilmiş mallara eklenecek bir değer 

olarak kabul edilebilmesinin açık bir gerekliliğidir612. 

Edinilmiş mallar ve eklenecek değerlerin yanı sıra; artık değeri hesaplanan eşin 

kişisel mallarına ilişkin bir borcu edinilmiş mallarından ödenmiş ya da aynı eşin 

kişisel mallarından bazılarının edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına yönelik 
                                                                                                                                     

5.11.2014 T., E. 2013/8-1014, K. 2014/843, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 
20.1.2016 T., E. 2014/19306, K. 2016/605, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 
19.11.2015 T., E. 2015/18964, K. 2015/20712, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
26.5.2016).  

607  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 168; Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 53; Acar, Mal Rejimleri, s. 
221; Kılıçoğlu, Aile, s. 429. 

608  Türk hukukundan farklı olarak İsviçre Medeni Kanunu’nda, mal rejiminin sona ermesinden 
önceki “beş” yıl içinde, eşlerden birisinin, diğer eşin rızası olmaksızın, olağan hediyeler 
dışında yapmış olduğu karşılıksız kazandırmalar, kazandırmada bulunan eşin edinilmiş mallar 
grubunun aktifine eklenecek bir değer olarak kabul edilmiştir (ZGB. Art. 208/Abs.1). Bkz. 
Rumo-Jungo, Art. 208 Nr. 8; Ryffel, Art. 208 Nr. 6. 

609  Bkz. Yarg. 8. HD. 11.11.2015 T., E. 2015/18313, K. 2015/20162, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 8. HD. 4.11.2015 T., E. 2014/11735, K. 2015/19622, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 26.5.2016). 

610  Mal rejiminin tasfiyesinden iki ay önce elden çıkarılan motorlu aracın, diğer eşin katılma 
alacağını karşılıksız bırakmaya yönelik olduğu ve sözü edilen aracın elden çıkaran eşin 
malvarlığında mevcutmuş gibi tasfiye hesabına ekleneceği yönünde, bkz. Yarg. 8. HD. 
2.2.2016 T., E. 2016/539, K. 2016/1751, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 26.5.2016). 
Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. HD. 2.10.2014 T., E. 2014/14937, K. 2014/17712, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 25.10.2010 T., E. 2010/16339, K. 2010/17563, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 26.5.2016). 

611  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 227; Ayan, Miras, s. 63-64; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 168; Öztan, 
Aile, s. 505-506; Sarı, s. 191. TMK. m. 229 hükmü, miras hukuku kitabında yer alan ve 
tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmaları düzenleyen TMK. m. 565 hükmünün üçüncü 
ve dördüncü bentleri ile paralellik arz eder. Zira her iki hükmün de amacı, hak sahibinin 
(katılma alacaklısı ya da saklı paylı mirasçı) hakkını almasını engellemek amacına yönelik olan 
devirleri önlemektir. Bkz. Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 53.  

612  Acar, Mal Rejimleri, s. 223; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 227. 
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harcamalar, edinilmiş mallarından karşılanmışsa, sözü edilen tutar, eşin artık değer 

hesabının aktifinde “denkleştirme alacağı” olarak yer alacaktır. Aksi ihtimal olan, 

aynı eşin edinilmiş malına ilişkin bir borcunun kişisel mallarından ödenmesi ya da 

edinilmiş bir malının edinilmesi, iyileştirilmesi ya da korunmasına yönelik 

harcamaların kişisel mallarından karşılanması durumunda ise bu tutar, edinilmiş 

malın bir borcunu teşkil ederek, artık değer hesabının pasifinde hesaba katılacaktır613 

(TMK. m. 230/f.1, 3).  

Yine artık değeri hesaplanan eş, diğer eşe ait bir malın edinilmesine, 

iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda 

bulunmuşsa, tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için, katkısı oranında 

bir “değer artış payı alacağına614” sahip olur. Diğer eşe ait olan bu malda daha sonra 

bir değer kaybı söz konusu olduğunda ise katkının başlangıçtaki değeri esas alınır 

(TMK. m. 227/f.1). 

Değer artış payı, hangi malvarlığı kesimine katkı yapmışsa, o malvarlığı 

kesiminde söz konusu olur615. Değer artış payı alacağına konu olan katkının, katkıda 

bulunan eşin kişisel mallarından diğer eşin kişisel mallarına yönelik olması halinde, 

değer artış payı alacağı, katkıda bulunan eşin kişisel malları içerisinde yer 

alacağından, artık değere katılma alacağını etkilemez616. Buna karşılık katkının, 

katkıda bulunan eşin kişisel mallarından diğer eşin edinilmiş mallarına yönelik 

                                                
613  Özdamar/Kayış, s. 84; Acar, Mal Rejimleri, s. 236, 258; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 225-226. 
614  “Bu hak, ayni bir hak olmayıp, alacak niteliğinde şahsi bir haktır.” Bkz. Yarg. 8. HD. 2.7.2012 

T., E. 2012/5806, K. 2012/6641, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.5.2016). 1 Ocak 
2002 tarihi öncesinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde “değer artış payı 
alacağı” düzenlenmemişti. Bununla birlikte, yargı kararlarında ve öğretide eşlerin bu tür bir 
alacağının olabileceği kabul edilmiş ve bu alacak türü de “katkı alacağı” olarak 
isimlendirilmişti. Böylelikle, bir eşin evlilik süresi içinde diğer eşin mallarına yapmış olduğu 
ve karşılığını alamadığı katkıların elde edilmesi sağlanmıştır. Bkz. Kılıçoğlu, Aile, s. 369; 
Oy/Oy, s. 79.    

615  Öztan, Aile, s. 483. 
616  Bu durumda değer artış payı alacağı, katılma alacağı varsa katılma alacağının yanında, katılma 

alacağı yoksa bundan bağımsız bir şekilde tek başına söz konusu olur. Bkz. 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 223; Öztan, Aile, s. 484. 
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olması durumunda ise, değer artış payı alacağı, katkıda bulunulan eşin artık değer 

hesabının pasifinde yer alır617. 

Eşin edinilmiş mallarından diğer eşin kişisel mallarına yönelik bir katkı söz 

konusu ise, değer artış payı alacağı, katkıda bulunan eşin artık değer hesabının 

aktifinde dikkate alınır. Katkının, eşin edinilmiş mallarından diğer eşin edinilmiş 

mallarına yapılması durumunda, değer artış payı alacağı, yine katkıda bulunan eşin 

artık değer hesabının aktifinde yer alır618. 

Artık değer hesabının pasifini, “edinilmiş malların borçları” (TMK. m. 

230/f.2), “denkleştirme borcu” (TMK. m. 230/f.1, 3) ve “değer artış payı borcu” 

(TMK. m. 227/f.1) oluşturur619. Artık değer hesabında yer alan aktiflerden pasiflerin 

çıkarılmasıyla artık değer bulunur620. Bu ise, yukarıda açıklandığı üzere edinilmiş 

mallar, eklenecek değerler, denkleştirme alacağı ve değer artış payı alacağı 

toplamından; edinilmiş mallara ilişkin borçlar, denkleştirme borcu ve değer artış payı 

borcu toplamının çıkarılmasıyla elde edilen bakiyeyi ifade eder. Eksi bir bakiyenin 

çıkması halinde, eksi bakiye “0” (sıfır) olarak değerlendirilir621. 

Elde edilen artık değerin kural olarak yarısı, artık değere katılma alacağını 

ortaya koyar622 (TMK. m. 236/f.1). Bununla birlikte eşler, artık değerin yarısı yerine, 

1/3, 2/5 gibi farklı bir oranın katılma alacağının tespitinde esas alınmasını, mal rejimi 

sözleşmesiyle kararlaştırabilirler623 (TMK. m. 237/f.1). Ancak böyle bir anlaşma, 

                                                
617  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 222; Öztan, Aile, s. 484; Sarı, s. 280-281. 
618  Sarı, s. 280-281; Öztan, Aile, s. 484; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 222-223. 
619  Özdamar/Kayış, s. 77; Acar, Mal Rejimleri, s. 238; Kılıçoğlu, Aile, s. 429; Kılıçoğlu, 

Edinilmiş Mallar, s. 56-58; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 170; Özer Deniz, s. 44. 
620  Acar, Mal Rejimleri, s. 260; Özdamar/Kayış, s. 86; Öztan, Aile, s. 527; Kılıçoğlu, Aile, s. 

428; Özer Deniz, s. 44.  
621  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 230. 
622  Wildisen, Ehegatten, s. 85; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 215 Nr. 8; Eitel, Ehegatten, s. 

160; Rumo-Jungo, Art. 215 Nr. 2; Ryffel, Art. 215 Nr. 2; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 
275; Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 59; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 172; Öztan, Aile, s. 527; 
Zeytin, s. 218; Özdamar/Kayış, s. 87; Oy/Oy, s. 106; Özer Deniz, s. 44.   

623  Rumo-Jungo, Art. 216-217 Nr. 1; Wildisen, Ehegatten, s. 85; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, 
s. 276; Eitel, Ehegatten, s. 163; Ryffel, Art. 216 Nr. 1; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 232; 
Özdamar/Kayış, s. 87; Öztan, Aile, s. 439; Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 58; Akıntürk/Ateş 
Karaman, s. 172; Zeytin, s. 221; Özer Deniz, s. 44. 
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eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı paylarını 

zedeleyemez624 (TMK. m. 237/f.2). Öte yandan, zina veya hayata kast nedeniyle 

boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının hakkaniyete uygun 

olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına da karar verebilir625 (TMK. m. 236/f.2). 

Mirasbırakanın ve sağ kalan eşin artık değere katılma alacakları, TMK. m. 

236/f.1, c.2 hükmü uyarınca karşılıklı olarak takas edilir626. Bunu müteakip, sağ 

kalan eşin “katılma alacağı” bakiye bir değer olarak bulunuyorsa sağ kalan eş bunu 

diğer mirasçılardan isteyecek; mirasbırakanın katılma alacağının daha fazla bir tutarı 

ihtiva etmesi durumunda ise, sağ kalan eş takas sonrasında ortaya çıkan bakiye 

değeri diğer mirasçılara ödemekle yükümlü olacaktır. Mirasbırakanın, katılma 

alacağına bağlı olarak şekillenen terekesi üzerinde, sağ kalan eşin bu sıfatla sahip 

olduğu yasal miras payını elde etmesi ise miras hukukundan doğan ek bir 

olanaktır627. 

                                                
624  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 276; Eitel, Ehegatten, s. 163; Ryffel, Art. 216 Nr. 4; Rumo 

-Jungo, Art. 216-217 Nr. 9; Wildisen, Ehegatten, s. 86; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 232; Zeytin, 
s. 227; Oy/Oy, s. 107; Özer Deniz, s. 97. 

625  Bkz. Yarg. 8. HD. 18.11.2013 T., E. 2013/5044, K. 2013/16861, Şıpka/Özdoğan, s. 409.  
626  DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ’e göre, eşlerin her biri için ayrı ayrı hesaplanan artık değerlerin 

kural olarak yarısı, “artık değer alacağını” ifade etmekte olup, eşlerin artık değer alacaklarının 
kanunen kendiliğinden takas edilmesi neticesinde, eşlerden yalnızca birisi için katılma alacağı 
doğar. Bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, s. 230; Gümüş, s. 379-380. Aynı yönde, bkz. Hausheer/ 
Reusser/Geiser, Art. 215 Nr. 14. Bizim de katıldığımız bir diğer görüş ise eşlerden her birisi 
için ayrı ayrı birer katılma alacağı (kural olarak artık değerlerinin yarısı) doğacağını kabul 
etmektedir. Bkz. Sarı, s. 228. Yargıtay uygulaması da her bir eş için ayrı ayrı birer katılma 
alacağı doğacağı görüşündedir. Bkz. “Mal rejiminin devamı süresince, bir eşin sahip olduğu 
edinilmiş malda, diğer eşin, artık değerin yarısı oranında katılma alacak hakkı vardır.” Yarg. 
8. HD. 20.1.2016 T., E. 2014/17125, K. 2016/607, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı 
yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 11.3.2015 T., E. 2015/3260, K. 2015/4166, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 8. HD. 2.5.2013 T., E. 2012/9607, K. 2013/6424, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Yarg. 2. HD. 14.11.2006 T., E. 2006/4858, K. 2006/15624, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 20.5.2016). 

627  Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 436; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 235. Katılma alacağı, terekenin öncelikli 
borcu olarak terekeden ödenmeli; aksine sağ kalan eşin terekeye borcu bulunuyorsa, terekenin 
paylaşımında bu durum göz önünde bulundurulmalı ve terekeye olan borcu yasal miras 
payından düşüldükten sonra kalan bir bakiye varsa sağ kalan eşe ödenmelidir. Bu yönde, bkz. 
Yarg. 8. HD. 24.6.2014 T., E. 2014/5192, K. 2014/13289, Özuğur, Mal Rejimleri, s. 259. 
Mirasbırakanın katılma alacağı borcu terekeden ödendikten sonra mirasın paylaşılması 
gerektiği yönünde, bkz. Yarg. 8. HD. 10.7.2012 T., E. 5463, K. 6949, Özuğur, Mal Rejimleri, 
s. 351. 
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Eşlerden hangisine ait olduğu belirlenemeyen ve bu sebeple eşlerin paylı 

mülkiyetinde olduğu kabul edilen, “paylı mülkiyete tâbi mallar” (TMK. m. 222/f.2), 

paylı mülkiyet esasına göre taksim edilir. Bir başka anlatımla, paylı mülkiyete tâbi 

mallarda, her iki eşin katılma alacağı yerine, mülkiyet hakkı söz konusu olur628. Bu 

durumda paylı mülkiyete tâbi mal, kişisel mal niteliğinde ise tasfiyede kişisel mallar 

arasında “pay”, edinilmiş mal niteliğinde ise edinilmiş mallar arasında “pay” 

şeklinde ifade edilir. Dolayısıyla, paylı mülkiyete tâbi bir malın, kişisel ya da 

edinilmiş mal niteliği taşıması tasfiyede farklı sonuçlar doğurmaz. Mal rejiminin 

tasfiyesi sırasında, paylı mülkiyete tâbi malların da bu doğrultuda taksimi 

istenebilir629. Bununla birlikte, karşılığı verilerek, paylı mülkiyete tâbi bir malın, 

bölünmeden üstün yarar sahibi eşe özgülenmesi de mümkündür630 (TMK. m. 

226/f.2). 

c) Artık Değere Katılma Alacağının Hukuki Niteliği ve Zamanaşımı Süresi 

Artık değere katılma alacağı, hukuki niteliği itibariyle bir “alacak hakkıdır”. 

Dolayısıyla borçlar hukuku kurallarına tâbi olan bir “para borcu” olduğu 

söylenebilir631. TMK. m. 239/f.1 hükmüne göre ise, katılma alacağı ayın ya da para 

olarak ödenebilir. Madde metninde ayın ya da para olarak ödemeden söz edilmesi 

                                                
628  Katılma alacağının, TMK. m. 222/f.2 hükmü uyarınca paylı mülkiyete tâbi mallar açısından da 

söz konusu olacağı yönündeki aksi görüş için, bkz. Gümüş, s. 276.  
629  Acar, Mal Rejimleri, s. 150-151. 
630  TMK. m. 226/f.2 hükmü uyarınca, “tasfiye sırasında, paylı mülkiyete konu bir mal varsa, 

eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi, daha üstün bir 
yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malın bölünmeden 
kendisine verilmesini isteyebilir.” İlgili Yargıtay kararında, daha üstün bir yarar sahibi 
olduğunu kanıtlayan ve diğer eşin payını ödeyen eşin, paylaşımı önleyebileceği, paylı mülkün 
kendisine verilmesini sağlayabileceği, karara konu olayda davacının diş hekimi olduğu, dava 
konusu yapılan ve paylı olarak taraflar adına kayıtlı bulunan meskende diş hekimliği 
faaliyetinin sürdürüldüğü ve bu iş için muayenehane olarak kullanıldığı, bu durumda davacının 
üstün hakkının varlığının kabulü gerektiği belirtilmiştir. Bkz. Yarg. 8. HD. 30.3.2010 T., E. 
2009/6961, K. 2010/1449, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017).  

631  Acar, Mal Rejimleri, s. 264; Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 59; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 
174; Sarı, s. 227. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ ise, katılma alacağını bir “soyut değer borcu” 
olarak nitelendirmektedir. Bkz. Dural/Öğüz/Gümüş, s. 233. Edinilmiş mallara katılma 
rejiminde eşlere tanınan hakkın (katılma alacağının), ayni bir hak olmayıp, şahsi bir hak 
olduğuna yönelik örnek karar için, bkz. Yarg. 8. HD. 12.4.2011 T., E. 4983, K. 2095, Erhan 
Günay, Miras Hukukunda Tenkis (İndirim) Davaları, 1. bs., Ankara 2015, s. 49.   
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yanıltıcı olmamalıdır. Zira hüküm katılma alacağının kural olarak para ile bir başka 

anlatımla nakden ödenmesini öngörmektedir. Ancak borçlu eş, isterse para ile ödeme 

yerine ayni ödemeyi tercih edebilir. Bu ihtimaldeki ayni ödeme, “ifa yerini tutan 

edim” olarak değerlendirilir632. Bununla birlikte ayni ödemeyi tercih eden borçlu eş, 

sahip olduğu bu seçimlik yetkiyi633, TMK. m. 2 hükmü çerçevesinde dürüstlük 

kurallarına uygun olarak kullanmalıdır634. 

Türk Medeni Kanunu’nda katılma alacağına ilişkin taleplere yönelik olarak 

herhangi bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bununla birlikte öğretide ve 

Yargıtay kararlarında, her türlü alacak için öngörülmüş olan TBK. m. 146 hükmü 

uyarınca on yıllık genel zamanaşımı süresinin katılma alacağına ilişkin taleplerde de 

uygulanacağı ağırlıkla kabul edilmektedir635. Anılan zamanaşımı süresinin, mal 

                                                
632  Kılıçoğlu, Edinilmiş Mallar, s. 60; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 174-175; Acar, Mal 

Rejimleri, s. 265; Özer Deniz, s. 99. 
633  Kanun’un, katılma alacağının ayın olarak ödenmesi seçimlik hakkını borçlu eşe tanıdığı 

yönünde, bkz. Yarg. 8. HD. 20.1.2015 T., E. 2014/9624, K. 2015/1085, Özuğur, Mal 
Rejimleri, s. 219; Yarg. 8. HD. 10.5.2011 T., E. 2010/7211, K. 2011/2843, Şıpka/Özdoğan, s. 
417. 

634  Acar, Mal Rejimleri, s. 265. 
635  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 215 Nr. 26; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 233; Öztan, Aile, s. 511; 

Sarı, s. 251; Zeytin, s. 268; Özer Deniz, s. 107. “Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara 
katılma rejiminde, katılma alacağına uygulanacak zamanaşımı süresi konusunda Türk Medeni 
Kanunu'nda ayrı bir hüküm bulunmadığına ve niteliği itibariyle hakkın bir alacak hakkı 
olduğunun açık olmasına göre, olayda uygulanması gereken hükümler, TMK. m. 5 yollaması 
ile TBK. m. 146 (eBK. m. 125) uyarınca belirlenecektir. Anılan hükümde; "kanunda aksine bir 
hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir" düzenlemesi yer almaktadır. 
Şu halde, katılma alacağında zamanaşımı süresi TBK. m. 146 (eBK. m. 125) uyarınca on (10) 
yıl olarak uygulanmalıdır.” Bkz. Yarg. HGK. 17.4.2013 T., E. 2013/8-375, K. 2013/520, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. HD. 27.10.2015 T., E. 2014/10711, 
K. 2015/19314, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.5.2016). Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. 
HD. 12.1.2015 T., E. 2014/15396, K. 2015/306, Özuğur, Mal Rejimleri, s. 226. KILIÇOĞLU, 
TMK. m. 217 hükmüne eklenecek ek bir madde ile “katkı ve katılma alacakları alacaklının 
evliliğin ölüm ile sonuçlanmasında ölümü, evliliğin ya da mal rejiminin dava ile 
sonuçlanmasında kararın kesinleşmesini öğrendiği tarihten bir yıl ve her durumda ölüm ve 
kararın kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde zamanaşımına uğrar” ifadesinin Kanun’a 
yazılmasını önermektedir. Bkz. Kılıçoğlu, Aile, s. 415. Kanaatimizce yalnızca ölüm halinde 
değil, evlilik birliğinin boşanmayla sona ermesi durumunda da, katılma alacağına ilişkin olarak 
on yıllık genel zamanaşımı süresi (TBK. m. 146) uygulanmalı, boşanmanın mali sonuçlarına 
(maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasına) yönelik TMK. m. 178 hükmünde 
düzenlenen bir yıllık zamanaşımı süresi katılma alacağı için uygulama alanı bulmamalıdır.   
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rejiminin tasfiyesi sonucunda, katılma alacağının muaccel olduğu tarihten itibaren 

başlayacağı kabul edilmelidir636.  

d) Sağ Kalan Eşin Artık Değere Katılma Alacağı ile Yasal Miras Hakkı 

 Arasındaki Farklar 

Sağ kalan eşin artık değere katılma alacağı ile yasal miras hakkının birbirinden 

oldukça farklı yönler içerdiği belirtilmelidir. Her şeyden önce katılma alacağı aile 

hukukuna özgü bir hak olarak vücut bulurken, sağ kalan eşin yasal miras hakkı, 

tabiatı gereği miras hukukuna özgü bir hak olarak karşımıza çıkar637. 

Katılma alacağı, bir alacak hakkı niteliğini taşıması nedeniyle sağ kalan eşe 

kişisel bir hak sağlarken, yasal miras hakkı sağ kalan eşe ayni bir talep yetkisi tanır. 

Zira bilindiği üzere yasal mirasçı olan sağ kalan eş, tereke üzerinde elbirliği halinde 

mülkiyet hakkına sahiptir638 (TMK. m. 640/f.2). Katılma alacağı ise yukarıda ifade 

edildiği üzere nakdi bir talep yetkisi tanımakta olup, edinilmiş mallar üzerinde ayni 

bir hak tanımaz639.  

Sağ kalan eşin yasal miras hakkının, ayni niteliğinin bir uzantısı olarak, 

herkese karşı ileri sürülebilmesi mümkündür. Ne var ki katılma alacağı kişisel bir 

hak olduğundan, ancak borçlu eşe ya da onun mirasçılarına yöneltilebilir640.   

                                                
636  Aynı yönde, bkz. Öztan, Aile, s. 512; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 233; Sarı, s. 252; Zeytin, s. 

235. Zamanaşımı süresinin, mal rejiminin sona erdiği “ölüm” tarihinden itibaren başlayacağı 
yönünde, bkz. Yarg. 8. HD. 7.11.2016 T., E. 2016/16582, K. 2016/15089, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 27.10.2015 T., E. 2014/10711, K. 2015/19314, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 12.6.2014 T., E. 2013/14380, K. 2014/12282, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 8. HD. 11.6.2013 T., E. 2013/556, K. 2013/8825, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 10.6.2017).  

637  Acar, Eşin Miras Payı, s. 135. 
638  Gülfem Erdemir, Sağ Kalan Eşin Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Kaynaklanan 

Hakları ve Miras Hakkı, (Danışman: Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu), İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011, s. 103; Acar, Eşin 
Miras Payı, s. 135-136. 

639  Erdemir, s. 103. Katılma alacağı davalarında mülkiyet istenemez. Hak, kişisel nitelikte bir 
alacak hakkıdır. Bu yönde, bkz. Yarg. 8. HD. 18.3.2013 T., E. 2012/5998, K. 2013/3793, 
Özuğur, Mal Rejimleri, s. 345. 

640  Acar, Eşin Miras Payı, s. 136; Erdemir, s. 104. Katılma alacağı talebi, TMK. m. 241 hükmü 
uyarınca istisnaen üçüncü kişilere yöneltilebilir. Anılan maddenin birinci fıkrası uyarınca; 
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Artık değere katılma alacağı, yalnızca evlilik birliği devam ederken karşılığı 

verilerek elde edilen mallar, yani edinilmiş mallar üzerinde doğarken; sağ kalan eşin 

yasal miras hakkına konu olan mirasbırakanın terekesinin belirlenmesinde ise 

mirasbırakanın tüm malvarlığı, bir başka anlatımla gerek edinilmiş malları gerekse 

kişisel malları dikkate alınır641. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde edinilmiş malların tasfiye tarihindeki 

sürüm değerleri esas alınırken642, terekenin hesaplanmasında ise mirasbırakanın 

terekesini oluşturan mallarının, ölüm tarihindeki sürüm değeri esas alınır643. 

3. Seçimlik Mal Rejimleri 

a) Mal Ayrılığı Rejimi 

(1) Mal Ayrılığı Rejiminde Mal Grupları 

Yasal mal rejimi olarak öngörülen edinilmiş mallara katılma rejiminden başka, 

kanun koyucu eşlere aralarında mal rejimi sözleşmesi yapmak suretiyle, seçimlik mal 

rejimlerinden birisini tercih etme imkânı tanımıştır644. Türk Medeni Kanunu 

sisteminde, sözü edilen seçimlik mal rejimlerinden ilki, mal ayrılığı rejimidir645 

                                                                                                                                     
“tasfiye sırasında, borçlu eşin malvarlığı veya terekesi, katılma alacağını karşılamadığı 
takdirde, alacaklı eş veya mirasçıları, edinilmiş mallarda hesaba katılması gereken karşılıksız 
kazandırmaları bunlardan yararlanan üçüncü kişilerden eksik kalan miktarla sınırlı olarak 
isteyebilir.” TMK. m. 241 hükmü sayesinde, katılma alacağını kısmen ya da tamamen tahsil 
edemeyen alacaklı eş, borçlu eşin lehine karşılıksız kazandırmalarda bulunduğu üçüncü kişilere 
başvurarak alacağını elde etme olanağına sahip olmaktadır. Katılma alacağının nisbi bir yetki 
tanıdığı dikkate alınacak olursa anılan hükmün, alacak haklarının nisbiliği ilkesine bir istisna 
oluşturduğu söylenebilir. Bu itibarla kanun koyucu, TMK. m. 241 hükmü aracılığıyla, katılma 
alacaklısı olan eşin alacağının, borçlu eşin yaptığı kazandırmalar sebebiyle tahsil edilememesi 
riskini bertaraf etmeyi amaçlamıştır. Bkz. İlker Öztaş, “Katılma Alacağının Üçüncü Kişiden 
Talep Edilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, C. 9, S. 98, Y. 2011, s. 554. Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. 
HD. 20.5.2013 T., E. 2012/11057, K. 2013/7419, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
26.5.2016).  

641  Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 435; Erdemir, s. 103.  
642  Bkz. Yarg. 8. HD. 2.2.2016 T., E. 2016/539, K. 2016/1751, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 

T. 26.5.2016). 
643  Erdemir, s. 105; Özuğur, Mal Rejimleri, s. 77. 
644  Acar, Mal Rejimleri, s. 301. 
645  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 240. 
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(TMK. m. 242-243). Öte yandan, mirasbırakanın 743 sayılı eski Medeni Kanun’un 

yürürlükte olduğu bir dönemde ölmüş olması ihtimalinde, anılan dönemde yasal mal 

rejimi olarak öngörülmesi sebebiyle uygulama alanı bulacak olan mal ayrılığı rejimi, 

pratikteki önemini bu açıdan da sürdürmektedir646.  

Mal ayrılığı rejiminde mal gruplarının tasnifi oldukça basittir. Zira rejim, 

eşlerin ayrı ayrı malvarlıkları olduğu esasına dayanır ve bunun neticesinde mal 

grupları; (1) karının malları ve (2) kocanın malları olmak üzere ikili bir ayrımdan 

oluşur647. Dolayısıyla eşlerin evlilik öncesinde edindiği malvarlığı değerleri, 

bütünüyle edinen eşin malı olduğu gibi, evlilik sonrasında edinilen mallar da edinme 

biçimine bakılmaksızın, bütünüyle edinen eşin malvarlığı olarak kabul edilecektir648. 

Bir bakıma eşler arasında evlilik hiç olmamış gibi bir malvarlığı rejimi söz 

konusudur649. Bu bağlamda, edinilmiş mallara katılma rejiminde olduğu gibi, eşler 

arasında katılma alacağı, değer artış payı alacağı ya da denkleştirme alacağı gibi 

talepler söz konusu olmaz. Bu durum ise mal ayrılığı rejiminin tasfiyesini oldukça 

kolaylaştırmaktadır650.   

Mal ayrılığı rejimine göre; eşlerden her biri, yasal sınırlar içerisinde kendi 

malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarını korur (TMK. m. 242). 

İspat, borçlardan sorumluluk ve paylı mülkün özgülenmesi konularında ise 

paylaşmalı mal ayrılığı rejimine ilişkin hükümler uygulanır (TMK. m. 243). 

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimine yapılan söz konusu gönderme nedeniyle, mal 

ayrılığı rejiminde, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, 

                                                
646  Acar, Mal Rejimleri, s. 302; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 178.  
647  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 247; Wildisen, Ehegatten, s. 118; 

Rumo-Jungo, Art. 247 Nr. 2; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 290; Acar, Mal Rejimleri, s. 
302-303; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 240; Gümüş, s. 424; Öztan, Aile, s. 560. “…taşınmazların 
edinildiği tarihte taraflar arasında "mal ayrılığı" rejimi bulunmakla birlikte, kadının ayrı 
kocanın ayrı acente işlettiği ve kadının taşınmazları kendi parasıyla aldığı anlaşılmaktadır.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 26.1.2004 T., E. 2004/326, K. 2004/893, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 13.6.2016). 

648  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 179; Acar, Mal Rejimleri, s. 302.  
649  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 244; Acar, Mal Rejimleri, s. 302.  
650  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 181; Acar, Mal Rejimleri, s. 303. 



144 
 

iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 

mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır651 (TMK. m. 245). 

(2) Mal Ayrılığı Rejiminin Tasfiyesi 

Her bir eşin ayrı ve bağımsız bir malvarlığına sahip olması esasına dayanan 

mal ayrılığı rejiminde, her eşin malvarlığı kendisine aittir652. Bunların dışında, her iki 

eşin de paylı mülkiyete tâbi mallar ile elbirliği halinde malik oldukları mallar 

üzerindeki payları korunur653. Tasfiye sırasında, paylı mülkiyete tâbi bir malın, 

karşılığı verilerek üstün yarar sahibi eşe özgülenmesi de pekâlâ mümkündür654 

(TMK. m. 248/f.2). O halde mirasbırakanın ölümü ile birlikte, sağ kalan eşin mal 

ayrılığına tâbi kendi malvarlığı değerleri ile mirasbırakanın malvarlığı değerleri zaten 

ayrıdır. Sağ kalan eş, paylı mülkiyete tâbi olan ve mirasbırakan ile birlikte elbirliği 

halinde malik oldukları mallar üzerindeki payını korumakla birlikte, mirasbırakanın 

ortaya çıkan terekesi üzerinden TMK. m. 499 hükmü çerçevesinde birlikte mirasçı 

olduğu zümreye göre değişecek bir oranla, sağ kalan eş sıfatına bağlı olan yasal 

miras payını elde eder655. Bunun dışında sağ kalan eşin, edinilmiş mallara katılma 

rejiminde olduğu gibi, mal ayrılığı rejiminin tasfiyesinden ileri gelen bir alacak hakkı 

doğmaz.  

                                                
651  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 291; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 240; Gümüş, s. 425; Acar, 

Mal Rejimleri, s. 303; Kılıçoğlu, Aile, s. 471; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 179. Edinilmiş 
mallara katılma rejiminde söz konusu olan paylı mülkiyet karinesi, görüleceği üzere mal 
ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde de geçerlidir.  

652  Acar, Mal Rejimleri, s. 306; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 178. ACAR, bütünüyle eşlere ait 
olan bu malvarlığı değerlerini, “özel malvarlığı” olarak nitelendirmektedir. Bkz. Acar, Mal 
Rejimleri, s. 304. 

653  Acar, Mal Rejimleri, s. 306.  
654  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 291; Kılıçoğlu, Aile, s. 469; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 

181; Acar, Mal Rejimleri, s. 305. 
655  Acar, Mal Rejimleri, s. 306; Ayan, Miras, s. 66.  
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b) Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 

(1) Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminde Mal Grupları 

Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda bulunmayan paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, 

Türk Medeni Kanunu’nu hazırlamakla görevlendirilen komisyonun, bir alt komisyon 

kurarak geliştirdiği ve Türk hukukçularının çalışma ve gayretlerinin ürünü olan 

tamamen özgün nitelikli bir hukuki kurumdur656. Rejimin, Türk Medeni Kanunu’nda 

düzenlenmesi (TMK. m. 244-255), yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş 

mallara katılma rejiminin uygulanmasında ortaya çıkabilecek güçlüklerin 

azaltılmasına ve ülke koşullarına uygun hale getirilmesine hizmet eden bir amaca 

yöneliktir657. Mal ayrılığı temeline dayanan paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, edinilmiş 

mallara katılma rejiminin tasfiyesinde karşılaşılabilecek güçlükleri aşacak şekilde 

tasfiye kolaylığı sağlayan bir anlayışla yapılandırılmıştır658. 

Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, eşlerin malları; (1) karının malları ve (2) 

kocanın malları olmak üzere, mal ayrılığında olduğu gibi birbirlerinden ayrı dikey bir 

tasnife tâbi tutulur659. Bununla birlikte eşlerden hangisine ait olursa olsun (1) 

paylaşıma tâbi mallar, (2) paylaşım dışı mallar (eşlerin kişisel malları) ve (3) 

eşlerden hangisine ait olduğu tespit edilemediği için her iki eşin paylı mülkiyetinde 

olduğu kabul edilen paylı mallar; rejim kapsamında zikredilebilecek mal 

gruplarıdır660. 

                                                
656  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 181; Gümüş, s. 428. Dönemin Adalet Bakanı TÜRK’e göre, 

paylaşmalı mal ayrılığı rejimi, dar ölçekli edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bkz. Hikmet 
Sami Türk, Tutanaklarla Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Ankara 2002, s. 585. GENÇCAN ise, paylaşmalı mal 
ayrılığı rejimini, topal edinilmiş mallara katılma rejimi olarak nitelendirmektedir. Bkz. Ömer 
Uğur Gençcan, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi”, AD, S. 24, 2006, s. 1. 

657  Acar, Mal Rejimleri, s. 307; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 181. 
658  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 241-242; Gümüş, s. 428; Acar, Mal Rejimleri, s. 307; Akıntürk/Ateş 

Karaman, s. 182. 
659  Acar, Mal Rejimleri, s. 307; Öztan, Aile, s. 563; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242; Gümüş, s. 429. 
660  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 182; Öztan, Aile, s. 563-565; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, 

s. 4. 
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Mal ayrılığı rejiminde olduğu gibi, eşlerden her birisinin kendisine ait olan 

kişisel malları üzerinde; bir başka deyişle karının malları üzerinde karının, kocanın 

malları üzerinde ise kocanın; yönetim, yararlanma ve tasarruf yetkilerinin varlığı 

esastır661 (TMK. m. 244).    

Türk Medeni Kanunu’nun m. 250/f.1 hükmü uyarınca; “eşlerden biri 

tarafından paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup, 

ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik 

geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen 

değerler, mal rejiminin sona ermesi hâlinde eşler arasında eşit olarak paylaşılır. 

Paylaştırmada işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir.” O halde, ailenin ortak 

kullanımına özgülenmiş olan mallar, ailenin ekonomik geleceğini güvence altına 

almaya yönelik yatırımlar ve sözü edilen iki tür malların yerine geçen (kaim) 

değerler; rejim kapsamında paylaşıma tâbi mallar olarak öngörülmüştür662. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 250/f.2 hükmü ise eşlerin paylaşım dışı mallarını 

ortaya koymaktadır. Hükme göre, manevî tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen 

mallar ile karşılıksız kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, 

sağlararası veya ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar; rejim kapsamında 

paylaşım dışı mallardır663.  

Yukarıda sözü edilenlerin dışında, eşlerden hangisine ait olduğu ispat 

edilemeyen mallar ise, paylı mülkiyete tâbi malları ifade eder664 (TMK. m. 245/f.2).   

                                                
661  Acar, Mal Rejimleri, s. 307-308; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 182-183; Öztan, Aile, s. 562; 

Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 2; Oy/Oy, s. 22. 
662  Acar, Mal Rejimleri, s. 308 vd.; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 184-185; Dural/Öğüz/Gümüş, 

s. 242; Kılıçoğlu, Aile, s. 477-478; Kumru Kılıçoğlu Yılmaz, “Paylaşmalı Mal Ayrılığı 
Rejimi”, Terazi Hukuk Dergisi, C. 9, S. 99, Kasım 2014, s. 35. 

663  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 185-186; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242; Kılıçoğlu, Aile, s. 478-
479; Acar, Mal Rejimleri, s. 318; Kılıçoğlu Yılmaz, s. 35-36. 

664  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242; Acar, Mal Rejimleri, s. 317; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 182; 
Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 3; Kılıçoğlu Yılmaz, s. 33. 
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(2) Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejiminin Tasfiyesi 

Eşlerden her birisinin paylaşım dışı malları; diğer ifadeyle karının ve kocanın 

kişisel malları, kural olarak rejimin tasfiyesi sırasında paylaşım dışı kalır ve tasfiye 

işlemindeki paylaşım hesabına katılmazlar665. Bununla birlikte eşlerden biri, diğer 

eşe ait olup, paylaşım dışı kalan bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya 

korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa; mal 

rejiminin sona ermesi hâlinde, katkısı oranında hakkaniyete uygun bir bedel 

ödenmesini (katkıdan doğan hak) isteyebilir. Aynı istem, paylaşım dışı kalan 

malların yerine geçen değerler için de geçerlidir666 (TMK. m. 249). 

Yukarıda söz edildiği üzere; eşlerden biri tarafından paylaşmalı mal ayrılığı 

rejiminin kurulmasından sonra edinilmiş olup; ailenin ortak kullanım ve 

yararlanmasına özgülenmiş mallar ile ailenin ekonomik geleceğini güvence altına 

almaya yönelik yatırımlar veya bunların yerine geçen değerler, paylaşıma tâbi olup, 

eşler arasında “eşit” olarak paylaşılırlar667 (TMK. m. 250/f.1). 

Manevî tazminat alacakları, miras yoluyla edinilen mallar ile karşılıksız 

kazandırmada bulunanın açık iradesinden aksi anlaşılmadıkça, sağlararası veya 

ölüme bağlı tasarruflarla edinilen mallar; daha önce ifade edildiği üzere ilgili eşe ait 

sayılarak, paylaşım dışında kalırlar668 (TMK. m. 250/f.2). 

Rejimin tasfiyesi ile birlikte paylaşıma tâbi mallar; (1) TMK. m. 250/f.1 

hükmünde ifadesini bulan, ailenin ortak kullanım ve yararlanmasına özgülenmiş 

mallar, ailenin ekonomik geleceğini güvence altına almaya yönelik yatırımlar veya 

                                                
665  Acar, Mal Rejimleri, s. 320; Ayan, Miras, s. 66. 
666  Ayan, Miras, s. 66; Kılıçoğlu, Aile, s. 475; Acar, Mal Rejimleri, s. 328; Akıntürk/Ateş 

Karaman, s. 184; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 243; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 5-6; 
Oy/Oy, s. 24; Kılıçoğlu Yılmaz, s. 34. Bkz. Yarg. HGK. 6.4.2011 T., E. 2010/2-738, K. 
2011/62, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.6.2016). 

667  Ayan, Miras, s. 66-67; Acar, Mal Rejimleri, s. 309 vd.; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242; 
Akıntürk/Ateş Karaman, s. 184; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 7-8. 

668  Ayan, Miras, s. 67; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 8-9. 
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bunların yerine geçen değerler ile (2) eşlerden hangisine ait olduğu tespit edilemediği 

için TMK. m. 245/f.2 uyarınca paylı mülkiyete tâbi olan mallardır669. 

Eşlerden biri, diğer eşin payını azaltmak kastıyla paylaşmadan önce bir malı 

karşılıksız olarak elden çıkardığı takdirde hâkim, diğer eşin alacağı denkleştirme 

bedelini hakkaniyete uygun olarak belirler (TMK. m. 251/f.1). Mal rejiminin sona 

ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan olağan hediyeler dışında 

yapılan karşılıksız kazandırmaların bu eşin payını azaltmak kastıyla yapıldığı 

varsayılır670 (TMK. m. 251/f.2). 

Edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı olarak, paylaşmalı mal ayrılığı 

rejiminde paylaştırmanın ayın olarak yapılması düzenlenmiştir. Ancak buna olanak 

bulunmuyorsa, bedel eklemek suretiyle paylar denkleştirilir. Eşlerden birinin 

diğerine ödeyeceği bedel, malların tasfiye anındaki sürüm değerlerine göre 

hesaplanır. Bu hesaplamada paylaşım konusu malların edinilmesinden doğan borçlar 

indirilir671 (TMK. m. 253/f.1). Dolayısıyla paylaşım sonucunda her iki eş, paylaşıma 

tâbi mallar üzerinde bir alacak hakkı değil, mülkiyet hakkı elde edecektir672. Mal 

rejiminin tasfiyesi ile birlikte eşlerin paylaşıma tâbi mallar üzerinde “paylı mülkiyet” 

tarzında bir mülkiyet hakkı olacağını kabul etmek, Türk Medeni Kanunu’nun ruhuna 

kanaatimizce daha uygundur. Zira “Mal rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye” başlığı 

altında düzenlenen ve rejimin sona ermesi halinde yapılacakları ifade eden TMK. m. 

248/f.2 hükmünde; üstün yararı olduğunu ispat eden eşin, diğer önlemler yanında, 

eşine payının ödeme günündeki karşılığını vermek suretiyle “paylı mülkiyete” konu 

malının kendisine verilmesini isteyebileceği673 belirtilmiştir674. Her ne kadar sözü 

                                                
669  Acar, Mal Rejimleri, s. 320.  
670  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 243; Acar, Mal Rejimleri, s. 329; Kılıçoğlu, Aile, s. 479; Ayan, 

Miras, s. 67; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 186; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 9; 
Kılıçoğlu Yılmaz, s. 36. 

671  Ayan, Miras, s. 67; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 187; Kılıçoğlu, 
Aile, s. 482; Acar, Mal Rejimleri, s. 321; Gençcan, Paylaşmalı Mal Ayrılığı, s. 10-11; 
Kılıçoğlu Yılmaz, s. 37. 

672  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 187; Acar, Mal Rejimleri, s. 321. 
673  Bkz. Yarg. 8. HD. 30.3.2010 T., E. 2009/6961, K. 2010/1449, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

(E. T. 15.6.2016). 
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edilen hükmün yalnızca eşlerden hangisine ait olduğu tespit edilemeyen ve bu 

nedenle paylı mülkiyete tâbi olan mallar için öngörüldüğü iddia edilebilecek olsa da; 

basit bir mal rejimi tasfiyesi amaçlanarak vücuda getirilen paylaşmalı mal ayrılığı 

rejiminde de, eşlerin paylaşıma tâbi mallar üzerinde paylı mülkiyet tarzında bir 

mülkiyet hakkı olacağının benimsenmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır.  

Mirasbırakanın ölümü ile birlikte öncelikle paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin 

tasfiyesi gündeme gelecektir. Bu bağlamda, mirasbırakanın paylaşım dışı malları 

doğrudan onun terekesine dâhil olacak, aynı şekilde sağ kalan eşin paylaşım dışı 

malları da kendisinin malvarlığında bulunmaya devam edecektir. Her iki eşin 

paylaşıma tâbi malları üzerinde eşit bir paylaştırma yapıldıktan sonra, sağ kalan eş, 

mirasbırakanın anılan paylaştırma neticesinde şekillenen nihai terekesi üzerinden 

TMK. m. 499 hükmü çerçevesinde birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişecek 

bir oranla, sağ kalan eş sıfatına bağlı bulunan yasal miras payını ayrıca elde 

edecektir675. 

c) Mal Ortaklığı Rejimi 

(1) Mal Ortaklığı Rejiminin Türleri 

Mal rejimleri bağlamında son olarak ele alınacak seçimlik mal rejimi, mal 

ortaklığı rejimidir. Mal ortaklığı rejimi, birden fazla alt türü bulunan ve eşlere 

tercihlerine göre farklı alternatifler sunan bir yapıya sahiptir. Bu kapsamda mal 

ortaklığı rejimi, “genel mal ortaklığı” ve “sınırlı mal ortaklığı” olmak üzere iki ana 

türde değerlendirilir. Sınırlı mal ortaklığı rejimi de kendi içerisinde iki alt gruba 

ayrılır ki; bunlar “edinilmiş mal ortaklığı” ve “diğer mal ortaklığı” şeklinde ifade 

edilir676.  

                                                                                                                                     
674  Acar, Mal Rejimleri, s. 321. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ ise, aileye özgülenen malların bütünü 

üzerinde, elbirliği ile hak sahipliğine dayalı özel bir malvarlığı ortaklığının bir an için 
kurulacağını ve aynı anda tasfiye aşamasına geçileceğini ifade etmektedir. Bkz. 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 242. 

675  Ayan, Miras, s. 68; Acar, Mal Rejimleri, s. 324; Oy/Oy, s. 30-31. 
676  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 245; Gümüş, s. 436; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 188; Acar, Mal 

Rejimleri, s. 331; Kılıçoğlu, Aile, s. 488; Öztan, Aile, s. 550-551; Tuncer, s. 66. 
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(1) Genel mal ortaklığında, eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılanlar 

dışındaki malları ile bu malların gelirleri ortaklık mallarını oluşturur (TMK. m. 

257/f.1). 

(2) Eşlerin, mal rejimi sözleşmesiyle sadece edinilmiş mallardan oluşan bir 

ortaklık kabul etmeleri halinde, edinilmiş mal ortaklığı söz konusu olur. Kişisel 

malların gelirleri de ortaklık malları kapsamında değerlendirilir (TMK. m. 258). 

(3) Eşlerin, mal rejimi sözleşmesiyle belirli malvarlığı değerlerini veya 

türlerini, özellikle taşınmaz malları, bir eşin kazancını, bir meslek veya sanat icrası 

için kullandığı malları ortaklık dışında tutmaları halinde ise, diğer mal ortaklığı 

benimsenmiş demektir. Aksi sözleşmede öngörülmedikçe bu malların gelirleri de 

ortaklığa dâhil olmaz677 (TMK. m. 259). 

Mal ortaklığı rejiminde yukarıda sözü edilen türlerin, eşlerin aralarında 

yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle uygulanma imkânı bulunmakla birlikte, 

eşler arasında bu yönde bir sözleşme açıkça yapılmamış ya da sadece mal 

ortaklığından söz edilmişse, genel mal ortaklığının varlığı kabul edilecektir678. Bu 

sebepledir ki, müteakip açıklamalar genel mal ortaklığı ekseninde olacaktır. 

(2) Mal Ortaklığı Rejiminde Mal Grupları 

Mal ortaklığı rejiminde mallar; (1) karının kişisel malları, (2) kocanın kişisel 

malları ve (3) ortaklık malları olmak üzere üçlü bir ayrıma tâbidir679. Tüzel kişiliğe 

sahip olmayan, sui generis nitelikli özel bir malvarlığı oluşturan ortaklık malları 

üzerinde eşler, elbirliği halinde mülkiyet hakkına sahiptir680. Eşlerin kişisel malları 

                                                
677  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 188-189; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 245; Gümüş, s. 436; 

Kılıçoğlu, Aile, s. 488-490; Oy/Oy, s. 30-31; Tuncer, s. 67 vd. 
678  Acar, Mal Rejimleri, s. 331.  
679  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 280; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, 

s. 248; Acar, Mal Rejimleri, s. 331; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 245; Gümüş, s. 437; Tuncer, s. 
93.  

680  Acar, Mal Rejimleri, s. 332; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 245; Gümüş, s. 437; Akıntürk/Ateş 
Karaman, s. 189; Ayan, Miras, s. 68; Tuncer, s. 108. 
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ise bireysel mülkiyete tâbi olup, her eş kişisel malları üzerinde tek başına hak 

sahibidir681. 

Ortaklık mallarını, eşlerin kanun gereğince kişisel mal sayılan malları dışındaki 

tüm malvarlığı değerleri ve bu malların gelirleri oluşturur682. TMK. m. 261 hükmü 

uyarınca da; eşlerin, kişisel malı olduğu ispatlanmadıkça tüm malvarlığı değerleri 

ortaklık malı sayılır683. O halde mal ortaklığında, bir “ortaklık malı” karinesinin söz 

konusu olduğunu kabul etmek mümkündür684. Eşler arası birlik düşüncesinin hâkim 

olduğu mal ortaklığı rejimine özgü olarak; eşlerden biri, diğerinin rızası olmaksızın 

ortaklık mallarına girecek olan bir mirası reddedemeyeceği gibi, tereke borca batıksa 

mirası kabul de edemez685 (TMK. m. 265/f.1). 

Kişisel mallar ise; mal rejimi sözleşmesiyle veya üçüncü kişilerin karşılıksız 

kazandırmalarıyla ya da bizatihi kanunla belirlenmiş olan mallardır (TMK. m. 

260/f.1). Bu bağlamda, eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan 

eşyaları ile manevî tazminat alacakları kanundan dolayı kişisel mallardır686 (TMK. 

m. 260/f.2). 

                                                
681  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 245; Gümüş, s. 437; Ayan, Miras, s. 68. 
682  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 280; Rumo-Jungo, Art. 221-222 Nr. 5; Hausheer/Reusser/ 

Geiser, Art. 222 Nr. 6; Gian Sandro Genna, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB 
Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg. Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel 
/Ivo Schwander/Stephan Wolf), 2. Auflage 2011, Art. 222 Nr. 2; Gümüş, s. 438; Tuncer, s. 
110.  

683  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 189; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 246; Gümüş, s. 439; Acar, Mal 
Rejimleri, s. 333; Kılıçoğlu, Aile, s. 492; Tuncer, s. 120. Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 
226. maddesine karşılık gelen hükümde aynı karineye yer verilmiştir. Bkz. Hausheer/Geiser/ 
Aebi-Müller, s. 282. 

684  Acar, Mal Rejimleri, s. 333; Kılıçoğlu, Aile, s. 492; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 226 Nr. 
5. 

685  Akıntürk/Ateş Karaman, s. 191; Acar, Mal Rejimleri, s. 348; Gümüş, s. 440; Tuncer, s. 
128.  

686  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 283; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 225 Nr. 6, 18, 19; 
Rumo-Jungo, Art. 225 Nr. 2, 3; Genna, Art. 225 Nr. 1, 3; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 189; 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 246; Acar, Mal Rejimleri, s. 334; Kılıçoğlu, Aile, s. 491; Oy/Oy, s. 
31. 
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(3) Mal Ortaklığı Rejiminin Tasfiyesi 

Eşlerden birinin ölümü halinde, mal (ortaklığı) rejiminin tasfiyesi gündeme 

gelir. Ortaklık mallarının değer tespiti açısından mirasbırakanın öldüğü an değil, 

paylaştırmanın yapıldığı an, bir başka anlatımla tasfiye anı esas alınır (TMK. m. 

275). Değer biçme yöntemi olarak ise sürüm değerinin esas alınması yerinde 

olacaktır687. 

Eşlerin kişisel malları, mal ortaklığı rejiminin tasfiyesinde ortaklık mallarından 

ayrı tutulur. Her iki eşin kişisel mallarına tasfiye aşamasında eklemede bulunulması 

ihtimal dâhilindedir. Şöyle ki, eşlerden birine sosyal güvenlik veya sosyal yardım 

kurumlarınca yapılmış olan toptan ödemeler veya iş gücünün kaybı dolayısıyla 

ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik 

veya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre ömür boyunca irat bağlanmış 

olsaydı, mal rejiminin sona erdiği tarihte bundan sonraki döneme ait iradın peşin 

sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak 

hesaba katılır688 (TMK. m. 272). 

Yine, bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları, ortaklık mallarından veya ortaklık 

mallarına ilişkin borçları kişisel mallarından ödenmiş ise; tasfiye sırasında 

denkleştirme istenebilir (TMK. m. 273/f.1). Bununla birlikte her borç, ilişkin 

bulunduğu mal kesimini yükümlülük altına sokar. Hangi kesime ait olduğu 

anlaşılamayan borç, ortaklık mallarına ilişkin sayılır689 (TMK. m. 273/f.2). 

Öte yandan, bir eşin kişisel malı veya ortaklık malıyla bir başka mal kesimine 

giren malvarlığı değerinin edinilmesi, iyileştirilmesi veya korunmasına katkıda 

                                                
687  Acar, Mal Rejimleri, s. 340; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 249; Gümüş, s. 444. 
688  Dural/Öğüz/Gümüş, s. 248; Gümüş, s. 443; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 192; Kılıçoğlu, 

Aile, s. 501; Ayan, Miras, s. 68; Tuncer, s. 167-168.  
689  Ayan, Miras, s. 68; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 248; Gümüş, s. 443; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 

193; Kılıçoğlu, Aile, s. 502-503; Tuncer, s. 169-170. 
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bulunulmuşsa, edinilmiş mallara katılma rejiminde düzenlenen değer artış payı 

alacağı burada da söz konusu olur690 (TMK. m. 274). 

Mirasbırakanın ölümü sonrasında mirasbırakanın kişisel malları doğrudan 

terekeye dâhil olurken, sağ kalan eşin kişisel malları kendi malvarlığında bulunmaya 

devam eder. Ortaklık malları ise mirasbırakan ile sağ kalan eş arasında eşit olarak 

paylaşılır ve ortaklık mallarının yarısı sağ kalan eşin olurken, diğer yarısı 

mirasbırakanın farazi terekesine kalır (TMK. m. 276/f.1). Ancak eşler arasındaki eşit 

paylaşım kuralı emredici nitelikte olmayıp, mal rejimi sözleşmesiyle başka bir 

paylaştırma oranının kabul edilmesi mümkündür (TMK. m. 276/f.2). Ne var ki, bu 

tür anlaşmalar altsoyun saklı paylarını zedeleyemez691 (TMK. m. 276/f.3). Mal 

ortaklığı rejiminin tasfiyesinden doğan paylaşımda, eşlere ortaklık malları üzerinde 

ayni nitelikli bir mülkiyet hakkı tanınır692. 

Mal ortaklığı rejiminin tasfiyesinden dolayı sağ kalan eş, ortaklık mallarının 

yarısı üzerinde sahip olduğu mülkiyet hakkına ek olarak, tasfiye neticesinde 

şekillenen mirasbırakanın terekesi üzerinden TMK. m. 499 hükmü çerçevesinde 

birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişecek bir oranla, sağ kalan eş sıfatına bağlı 

olan yasal miras payını da miras hukuku kaynaklı olarak koruyacaktır693.  

D. Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

1. Genel Olarak 

Sağ kalan eş zümre mirasçısı olmayıp, zümre ile birlikte ya da tek başına yasal 

mirasçıdır. Sağ kalan eşin yasal miras payı, bizatihi kanun tarafından tayin edilmiş 

                                                
690  Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 288; Dural/Öğüz/Gümüş, s. 249; Acar, Mal Rejimleri, s. 

341; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 193; Gümüş, s. 444; Kılıçoğlu, Aile, s. 503; Tuncer, s. 
171; Ayan, Miras, s. 69. 

691  Wildisen, Ehegatten, s. 113; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 249; 
Ayan, Miras, s. 69; Acar, Mal Rejimleri, s. 342-343; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 193; 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 249; Kılıçoğlu, Aile, s. 504-505; Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, s. 
288; Eitel, Ehegatten, s. 166. 

692  Acar, Mal Rejimleri, s. 342; Akıntürk/Ateş Karaman, s. 193. 
693  Ayan, Miras, s. 69. 
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durumdadır. Mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarının (kural olarak kan hısımlarının) 

yasal miras payları ise, sağ kalan eşin birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişen 

ve her bir zümre için sabit olan yasal miras payı farazi olarak terekeden çıkarıldıktan 

sonra, zümre mirasçılarının sayısına göre belirlenir694.  

Sağ kalan eşin yasal miras payına ilişkin düzenlemeler, Cumhuriyet sonrası 

Türk hukukunda öncelikle iki döneme ayrılabilir. Bu dönemler; (1) 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi’nde sağ kalan eşin yasal miras payı ve (2) son olarak yürürlükte 

bulunan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan eşin yasal miras payı olarak 

belirtilebilir. Bununla birlikte, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi döneminin de; 

eMK. m. 444 hükmünün 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun ile 

değiştirilmesinden (1) önceki ve (2) değiştirildikten sonraki durumuna göre sağ kalan 

eşin yasal miras payı olmak üzere, kendi içerisinde dönemsel olarak ikiye ayrıldığını 

söylemek mümkündür695. 

Yukarıda ifade edilen dönemlerin, miras hukuku kurallarının zaman 

bakımından uygulanması açısından önemi büyüktür. Zira 4722 sayılı Türk Medenî 

Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 17. maddesi 

uyarınca, “mirasçılık ve mirasın geçişi, mirasbırakanın ölümü tarihinde yürürlükte 

olan hükümlere göre belirlenir696.” O halde bugün yürürlükte olan 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu hükümleri yerine, mirasbırakanın öldüğü tarih esas alınmak 

                                                
694  Erdemir, s. 92; Serozan/Engin, s. 201. 
695  Ayan, Miras, s. 69 vd.; Kılıçoğlu, Miras, s. 70 vd.; İnan/Ertaş/Albaş, s. 130 vd.; Erdemir, s. 

93. 
696  Bkz. Yarg. 1. HD. 9.9.2013 T., E. 2013/10332, K. 2013/12170, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası; Yarg. 2. HD. 23.7.2009 T., E. 2009/3014, K. 2009/14891, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 20.6.2016). 4722 sayılı Kanun’un 17. maddesinin hem yasal hem de atanmış 
mirasçılığı kapsamadığı ve münhasıran yasal mirasçılığa yönelik bir kural getirdiği; mirasçı 
atama tasarrufu içeren vasiyetnamelerin, bir hukuki işlem olması sebebiyle “Türk Medenî 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup 
olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dâhi, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan 
kanunlara göre belirlenir” şeklinde kaleme alınan 4722 sayılı Kanun’un m. 1/f.2 hükmüne tâbi 
olduğu yönündeki görüşü için, bkz. Ömer Bağcı, “TMK’nun Miras Hukuku Hükümlerinin 
Zaman Bakımından Uygulanmasına ve Vasiyetnamelerin Yorumuna İlişkin Düşünceler”, 
SDÜHFD, C. 5, S. 2, Y. 2015, s. 53 vd. 
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suretiyle, 743 sayılı eski Medeni Kanun hükümlerine göre sağ kalan eşin yasal miras 

payının belirlenmesi söz konusu olabilecektir697. 

2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

a) Türk Kanunu Medenisi’nin m. 444 Hükmünün 14.11.1990 Tarih ve 

 3678 Sayılı Kanun ile Değiştirilmesinden Önceki Düzenlemeye Göre 

 Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

(1) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Yasal Miras Payı 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin m. 444/f.1 hükmüne göre; sağ kalan eş, 

mirasbırakanın birinci zümre mirasçıları olan altsoyu ile birlikte mirasçı olduğunda, 

dilerse terekenin yarısı (1/2) üzerinde kanuni intifa hakkı698, dilerse terekenin 1/4’ü 

                                                
697  Gökçe Canarslan, “743 Sayılı Kanundan Günümüze Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı”, Electronic 

Journal of Vocational Colleges, Aralık 2015, s. 32. “Miras, ölümle açılır. Miras payları, 
mirasbırakanın ölüm gününde yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre tayin ve tespit 
olunur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 7.5.1998 T., E. 1998/3650, K. 1998/5483, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 3.10.2005 T., E. 2005/14978, K. 2005/18192, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016). 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 17. maddesinin muadili, 864 sayılı 
“Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanun” m. 16 hükmünde 
düzenlenmişti. Buna göre de, “yeni kanunun meriyetinden evvel ölmüş olan bir kimsenin 
mirası, meriyetinden sonra dâhi eski kanuna tâbi olur. Bu kaide gerek mirasçılara gerek 
mirasın intikaline şamildir.” O halde, 743 sayılı eski Medeni Kanun’un yürürlükte olduğu bir 
dönem içerisinde de, mirasbırakanın 743 sayılı eski Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesinden 
önce ölmesi sebebiyle, feraiz ve intikal yasaları hükümleri esas alınarak miras paylarının 
belirlenmesi gerekebilecektir. Bkz. Yarg. 2. HD. 19.7.2007 T., E. 2007/11462, K. 2007/11554, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 6.6.2002 T., E. 2002/6688, K. 2002/7552, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017); Yarg. 7. HD. 11.3.2010 T., E. 6335, K. 
1261, Gençcan, Miras, s. 92; Yarg. 7. HD. 17.10.2012 T., E. 2012/4600, K. 2012/7170, 
Özuğur, Miras 1, s. 650.  

698  Söz konusu olan kanuni intifa hakkı, hukuki niteliği itibariyle, eşya hukukunda düzenlenmiş 
olan sınırlı bir ayni haktır. Ancak buradaki intifa hakkını, eşya hukukundaki intifa hakkından 
ayıran nokta, bu hakkın kazanılması için ayrıca bir tasarruf işlemine (taşınmazlarda 
tescil/taşınırlarda zilyetliğin devri) gerek duyulmamasıdır. Sağ kalan eşin kanuni intifa hakkı, 
mirasbırakanın ölümü ile birlikte kanun gereği kendiliğinden (ipso iure) doğar. Bkz. Erman, s. 
87-88. İntifa hakkı, hak sahibinin (sağ kalan eşin) hayatı boyunca devam edip, ölümü ile son 
bulacağından, onun (sağ kalan eşin) terekesinde yer almaz. Bir başka anlatımla, kanuni intifa 
hakkı, sağ kalan eşin mirasçılarına miras yoluyla intikal etmez. Bkz. Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 
311-312.  
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üzerinde mülkiyet hakkı sahibi olur. Kanun, bu halde sağ kalan eşe bir seçim hakkı699 

tanımıştır700. O, ya terekenin yarısı (1/2) üzerinde kanuni intifa hakkına sahip olmayı 

ya da terekenin 1/4’ü üzerinde mülkiyet hakkı elde etmeyi tercih edecektir. 

Dolayısıyla sağ kalan eşin, tereke üzerinde hem kanuni intifa hakkı sahibi hem de 

malik olması söz konusu değildir701. Sağ kalan eş, 1/4 mülkiyet hakkını seçtiği 

takdirde terekeden geriye kalan 3/4 oranındaki mülkiyet, mirasbırakanın altsoyuna 

ait olur. Diğer ihtimal olan terekenin yarısı üzerinde kanuni intifa hakkını tercih 

etmesi durumunda ise, terekenin tümü üzerinde mirasbırakanın altsoyunun mülkiyet 

hakkı doğar. Ancak terekenin yarısı üzerindeki mülkiyet hakkı, aynı zamanda sağ 

kalan eşin intifa hakkı bulunduğundan, “kuru mülkiyet (nackte Eigentum)” olup, sağ 

kalan eşin intifa hakkı bulunmayan terekenin diğer yarısı üzerinde ise, altsoyun tam 

mülkiyet hakkı vardır702. 

Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eş, terekenin 1/4'ünün 

mülkiyetini seçtiği takdirde, külli halef sıfatıyla hak sahibi haline gelir ve bunun 

sonucu olarak tereke borçlarından diğer mirasçılarla birlikte şahsen ve müteselsilen 

sorumlu olur. Buna karşın sağ kalan eş terekenin yarısı (1/2) üzerinde kanuni intifa 

                                                
699  Sağ kalan eş, seçim hakkını kullanmadan ölmüşse, mülkiyeti seçmiş sayılır. Bkz. Escher, Art. 

462 Nr. 35; Tuor, Art. 462 Nr. 39-41; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 108; Erman, s. 66. Aynı 
yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 6.10.1951 T., E. 1951/6056, K. 1951/6385, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 10.6.2017); Yarg. 7. HD. 23.12.2010 T., E. 4971, K. 7479, Gençcan, Miras, s. 
268-269.  

700  Erman, s. 49; Akyazan, s. 5; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 97; Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 
309; Oğuzman, s. 72; İnan/Ertaş/Albaş, s. 130; Canarslan, s. 32; Ahmet Kılıçoğlu, “Miras 
Hukukunda Son Değişiklikler ve Eleştirisi”, TBBD, Y. 1992/2, s. 171. Bkz. Yarg. 2. HD. 
5.12.1985 T., E. 1985/9607, K. 1985/10305, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016). 

701  Köprülü, s. 83; Ayan, Miras, s. 70. Sağ kalan eşe seçim hakkı tanıyan bu düzenleme, İsviçre 
Medeni Kanunu’na Zürich kanton hukukundan girmiştir. Düzenlemenin pozitif yönü ise şu 
şekilde ifade edilebilir: Yeni yetişmiş tecrübesiz çocukları olan bir anne (sağ kalan eş), kanuni 
intifa hakkını seçmek suretiyle bir işletmenin uzun süre dağılmasını önleyebilir. İntifa yüklü bir 
taşınmaz, ortaklığın giderilmesi yoluyla satıldığında değeri oldukça düşeceğinden, mirasçılar 
muhtemelen bu yola başvurmak istemezler. Bkz. Kılıçoğlu, Miras, s. 73.  

702  Erman, s. 49; Köprülü, s. 85; İnan/Ertaş/Albaş, s. 131; Kılıçoğlu, Miras, s. 77. Bkz. Yarg. 2. 
HD. 26.2.1981 T., E. 1981/1245, K. 1981/1456, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
20.6.2016). 
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hakkı sahibi olmayı seçerse, cüz’i halef sıfatıyla hak sahibi olur ve tereke 

borçlarından sorumluluğu söz konusu olmaz703. 

Sağ kalan eşin seçim hakkını kullanması, hukuki niteliği itibariyle yenilik 

doğuran (inşai) bir hakkın kullanılmasıdır704. Bu nedenle koşula bağlanamayacağı 

gibi, bir kez kullanıldıktan sonra tüm mirasçılar kabul etmediği sürece seçimden geri 

dönülmesi de mümkün değildir705. Seçim hakkının kullanılması, Kanun tarafından 

herhangi bir şekle tâbi tutulmamıştır706. Mirasbırakan yapacağı bir ölüme bağlı 

tasarrufla, sağ kalan eşin intifa hakkını seçmesini engelleyebilir. Zira intifa hakkı, 

sağ kalan eşin saklı payına dâhil değildir. Bununla birlikte sağ kalan eşin, terekenin 

1/4’ü üzerindeki mülkiyet hakkı, aynı zamanda onun saklı payını teşkil ettiğinden 

(eMK. m. 453/f.1, b.4), mirasbırakan düzenleyeceği bir ölüme bağlı tasarrufla, sağ 

kalan eşin mülkiyet hakkını seçmesine engel olarak, onu intifa hakkını seçmeye 

zorlayamaz707.  

                                                
703  Ayan, Miras, s. 72; Akyazan, s. 41-42. 
704  Escher, Art. 462 Nr. 30; Köprülü, s. 85; İnan/Ertaş/Albaş, s. 133; Erman, s. 56; Kılıçoğlu, 

Miras, s. 75; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 99. Sağ kalan eşin seçim hakkına ilişkin herhangi 
bir irade beyanında bulunmaması durumunda, mülkiyetin mi yoksa intifa hakkının mı seçilmiş 
kabul edileceği konusu tartışmalıdır. 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun (mülga) 5. maddesi; 
mirasçılar arasında mülkiyet ya da intifa haklarından birisini seçmekte muhayyer olan kimse 
varsa, mahkemece kendisine verilecek bir hafta süre içerinde bunlardan hangisini seçtiğini 
beyan edeceğini, anılan bir hafta içerisinde yanıt vermediği takdirde mülkiyet hakkını seçmiş 
sayılarak mirasçılık belgesi düzenleneceğini belirtmekte idi. KÖPRÜLÜ’ye göre; sözü edilen 
Tapu Kanunu’nun (mülga) 5. maddesi, yalnızca taşınmazlar hakkında uygulanabilir. Zira Tapu 
Kanunu taşınırlara ilişkin bir kanun değildir. Bkz. Köprülü, s. 87. ERMAN ve 
KOCAYUSUFPAŞAOĞLU’na göre; Tapu Kanunu (mülga) m. 5 hükmüne rağmen, İsviçre 
hukukunda olduğu gibi, Türk hukukunda da sağ kalan eşin seçim hakkına sahip olduğu 
mülkiyet hakkı ile kanuni intifa hakkı eş değerde olup, biri diğerine üstün tutulamaz. Sağ kalan 
eş seçim hakkını kullanana kadar durum askıdadır. Bkz. Erman, s. 55; Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras, s. 105. KILIÇOĞLU’na göre ise; Tapu Kanunu (mülga) 5. maddesi açık bir şekilde 
mülkiyet hakkını, kanuni intifa hakkına üstün tutmuştur. Hal böyleyken sağ kalan eşin seçim 
hakkını kullanmadığı hallerde mülkiyet hakkının seçilmiş varsayılması gerekir. Bkz. Kılıçoğlu, 
Miras, s. 75. Sağ kalan eşin, seçim hakkını kullanmadan önce ölmesi durumunda, mülkiyet 
hakkını seçmiş sayılacağına yönelik olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 6.10.1951 T., E. 1951/6056, K. 
1951/6385, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016).   

705  Ayan, Miras, s. 71; İnan/Ertaş/Albaş, s. 136; Escher, Art. 462 Nr. 33; Tuor, Art. 462 Nr. 48.  
706  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 99. 
707  Erman, s. 63-64; Ayan, Miras, s. 71-72; Kılıçoğlu, Miras, s. 77. BERKİ’ye göre, sağ kalan 

eşin intifa hakkını seçmesi, kendisine tanınan kanuni bir hak olduğundan, mirasbırakanın 
düzenleyeceği bir ölüme bağlı tasarrufla, onun (sağ kalan eşin) intifa hakkını seçmesini 
engellemesi mümkün değildir. Bkz. Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 312.  
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Sağ kalan eşin kanuni intifa hakkına ilişkin olarak kullanabileceği bir imkân, 

söz konusu intifa hakkının irada dönüştürülebilmesidir (eMK. m. 445/f.1). Bu imkân, 

sağ kalan eşin yalnızca mirasbırakanın birinci zümre mirasçıları (altsoy) ile birlikte 

mirasçı olup, seçim hakkını intifa hakkından yana kullandığı hallerde değil; sağ 

kalan eşin kanunen intifa hakkına sahip bulunduğu, mirasbırakanın ikinci ve üçüncü 

zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olduğu hallerde de mevcuttur708. İrat, kuru 

mülkiyet sahibi mirasçıların intifa hakkı sahibi sağ kalan eşe, yıllık olarak 

ödeyecekleri bir miktar parayı ifade eder709. Bu cümleden olarak, intifa hakkının 

irada dönüştürülmesini isteme yetkisi yalnızca sağ kalan eşin uhdesinde olup, diğer 

mirasçıların böyle bir talepte bulunma imkânı yoktur710. Sağ kalan eşin kanuni intifa 

hakkının irada dönüştürülmesi, onun hukuki durumunu zayıflatır. Zira intifa hakkı 

sahibi olarak ayni bir hakka nail iken, intifa hakkının irada dönüştürülmesi 

durumunda kendisine bağlanacak olan irat, diğer mirasçılara karşı yalnızca kişisel bir 

alacak hakkı sağlar711. Sağ kalan eşin konumunu zayıflatan bu durumu bertaraf 

etmek için kendisine, haklarını tehlikede gördüğü zaman diğer mirasçılardan teminat 

isteyebilme yetkisi tanınmıştır (eMK. m. 445/f.2). Gösterilecek teminat, rehin gibi 

ayni ya da kefalet gibi kişisel bir teminat olabilir712. 

Kanuni intifa hakkı sahibi olan sağ kalan eşin, intifa konusu mallar açısından 

diğer mirasçıların haklarını zedelemesi de ihtimal dâhilindedir. İşte diğer mirasçılar 

yönünden söz konusu olabilecek bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla, diğer 

mirasçılara sağ kalan eşten teminat isteyebilme yetkisi tanınmıştır. Sağ kalan eş 

                                                
708  Nisim İ. Franko, “Sağ Kalan Eşin İntifa Hakkının İrada Tahvili”, DÜHFD, S. 1, Y. 1983, s. 

238; Erman, s. 100-101. 
709  Ayan, Miras, s. 74; İnan/Ertaş/Albaş, s. 140; Kılıçoğlu, Miras, s. 72. 
710  Köprülü, s. 96-97; Oğuzman, s. 84; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 118; Erman, s. 100; 

Franko, s. 251; Escher, Art. 463 Nr. 1; Kılıçoğlu, Miras, s. 71. 
711  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 117; Erman, s. 106; Kılıçoğlu, Miras, s. 72; İnan/Ertaş/Albaş, 

s. 142; Franko, s. 267. 
712  Ayan, Miras, s. 75; Erman, s. 107; Kılıçoğlu, Miras, s. 72; İnan/Ertaş/Albaş, s. 142; Franko, 

s. 270. 
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yeniden evlenir713 ya da intifa konusu malları kullanır ve yararlanırken diğer 

mirasçılar haklarını tehlikede görürlerse, sağ kalan eşten teminat isteyebilirler (eMK. 

m. 446). Gösterilecek olan teminat, yine rehin gibi ayni ya da kefalet gibi kişisel bir 

teminat olabilir714.  

(2) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile Birlikte 

 Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Mirasbırakanın birinci zümresini oluşturan altsoyunda hiçbir mirasçının 

bulunmaması halinde sağ kalan eş, mirasbırakanın ikinci zümre mirasçıları ile 

birlikte mirasçı olur. Bu takdirde ise 3678 sayılı Kanun’dan önceki eMK. m. 444/f.2 

hükmü uyarınca sağ kalan eş, terekenin 1/4’ü üzerinde mülkiyet hakkı ve aynı 

zamanda terekenin yarısı (1/2) üzerinde kanuni intifa hakkı sahibi olur. Burada sağ 

kalan eşin bir seçim hakkı bulunmayıp, belirtilen oranlarda hem mülkiyet hem de 

intifa hakkını birlikte kazanır. Bu ihtimalde sağ kalan eş, terekenin 1/4'ü üzerinde 

mülkiyet ve yarısı (1/2) üzerinde intifa hakkına sahip bulunduğundan, terekeden 

geriye kalan 1/4 tam mülkiyet ile 1/2 oranındaki kuru mülkiyet (nackte Eigentum), 

mirasbırakanın ana ve babasına eşit olarak paylaştırılır. Ana ve/veya babanın 

mirasbırakandan önce ölmüş olması halinde, payları kendi altsoylarına halefiyet 

ilkesi uyarınca intikal eder715. 

                                                
713  “Eşi ölen kişinin (sağ kalan eşin), sonradan başkasıyla evlenmiş olması, ölen eşinden miras 

almasına engel değildir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 21.4.1976 T., E. 1976/3359, K. 1976/3481, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016).   

714  Erman, s. 93 vd.; Ayan, Miras, s. 75; Kılıçoğlu, Miras, s. 72; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 
113-114. 

715  Kılıçoğlu, Miras, s. 77-78; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 97; Oğuzman, s. 78-79; Köprülü, 
s. 91; Ayan, Miras, s. 72; Erman, s. 50-51; İnan/Ertaş/Albaş, s. 137. “Mirasbırakan Akile 
1947 tarihinde ölmüştür. Ölüm tarihinde yürürlükte bulunan 743 Sayılı Türk Kanunu 
Medenisinin 444/2. maddesi: Müteveffanın babası, anası veya bunların füruu ile içtima eden 
karı veya koca, mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına..." sahip 
olacağını hükme bağlamıştır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 28.3.2005 T., E. 2005/3767, K. 2005/4950, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. HGK. 16.6.2010 T., E. 2010/6-285, K. 
2010/326, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016); Yarg. 7. HD. 25.2.2010 T., E. 
5366, K. 900, Gençcan, Miras, s. 265; Yarg. 2. HD. 26.12.2005 T., E. 14978, K. 18192, 
Gençcan, Miras, s. 270; Yarg. 7. HD. 13.5.2010 T., E. 1618, K. 2974, Gençcan, Miras, s. 271; 
Yarg. 7. HD. 9.12.2010 T., E. 4823, K. 7081, Gençcan, Miras, s. 272. 
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Sağ kalan eş, terekenin 1/4’üne tekabül eden mülkiyet hakkı dolayısıyla külli 

halef sıfatıyla hak sahibi olduğundan, mirasbırakanın borçlarından şahsen ve 

müteselsilen sorumludur. Mirasbırakanın borçlarından sorumlu tutulmak istemeyen 

sağ kalan eşin, kendisine tanınan tereke üzerindeki 1/4 mülkiyet hakkını reddederek, 

terekenin yarısı (1/2) üzerindeki kanuni intifa hakkı ile yetinmesi mümkündür. Bu 

durumda, yalnızca terekenin yarısına (1/2) inhisar eden kanuni intifa hakkı bulunan 

sağ kalan eş, cüz’i halef sıfatıyla hak sahibi olur ve mirasbırakanın borçlarından 

sorumlu olmaz716.   

(3) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Mirasbırakanın birinci ve ikinci zümre mirasçıları bulunmadığı takdirde, sağ 

kalan eşin birlikte mirasçı olacağı, mirasbırakanın üçüncü zümre mirasçıları olan 

büyük anaları ve büyük babaları ile bunların altsoyları gündeme gelir. Bu durumda 

sağ kalan eş, terekenin yarısı (1/2) üzerinde mülkiyet hakkına kavuşurken, aynı 

zamanda terekenin 1/4’ü üzerinde kanuni intifa hakkı sahibidir717 (eMK. m. 444/f.2). 

Terekeden geriye kalan 1/4 oranındaki tam mülkiyet ile 1/4 oranındaki kuru mülkiyet 

(nackte Eigentum) ise, mirasbırakanın büyük anaları ile büyük babalarına eşit olarak 

(her birisine 1/16 tam mülkiyet ve 1/16 kuru mülkiyet) paylaştırılır. Zümre başlarının 

bir ya da birkaçının mirasbırakandan önce ölmesi durumunda, kendilerine düşecek 

olan yasal miras payları, halefiyet ilkesi uyarınca altsoylarına intikal eder718.  

Sağ kalan eşin, ikinci zümre mirasçılarıyla birlikte mirasçı olduğunda, tereke 

borçlarından sorumluluğuna ve külli/cüz’i halefiyetine ilişkin olarak yukarıda 

yapılan açıklamalar, üçüncü zümreyle birlikte mirasçılığında da aynen geçerlidir719. 

                                                
716  Escher, Art. 462 Nr. 37, 39; Kılıçoğlu, Miras, s. 78. 
717  Erman, s. 51; Akyazan, s. 5; Ayan, Miras, s. 73; İnan/Ertaş/Albaş, s. 138; Kılıçoğlu, Miras, 

s. 78; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 172; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 98; Köprülü, s. 92; 
Oğuzman, s. 79. 

718  Erman, s. 51; Oğuzman, s. 79. 
719  Kılıçoğlu, Miras, s. 78. 
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(4) Mirasbırakanın Daha Uzak Kan Hısımlarının Varlığı Durumunda Sağ 

 Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

Mirasbırakanın dördüncü zümre mirasçıları olan, büyük ana ve büyük 

babalarının ana ve babaları ile bunların çocuklarının; eMK. m. 442/f.2 uyarınca, 

kendi altsoyları (mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları) mirasbırakanın ölümü 

anında sağ bulunsaydı, onlara ne oranda bir yasal miras payı isabet edecek idiyse, o 

oranda kanuni intifa hakkına sahip olması kabul edilmiştir. Ancak sağ kalan eşin 

varlığı, eMK. m. 444/f.2 uyarınca dördüncü zümrenin mirasçılığını bertaraf eder ve 

dördüncü zümre için bir kanuni intifa hakkı söz konusu olmaz. Bu takdirde sağ kalan 

eş, dördüncü zümrenin varlığına rağmen, tek başına mirasçı olur. Yine 

mirasbırakanın bundan daha uzak kan hısımlarının varlığı durumunda da, terekenin 

tamamının mülkiyeti sağ kalan eşe aittir720.  

b) Türk Kanunu Medenisi’nin m. 444 Hükmünün 14.11.1990 Tarih ve 

 3678 Sayılı Kanun ile Değiştirilmesinden Sonraki Düzenlemeye Göre 

 Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

(1) Genel Olarak 

İsviçre Medeni Kanunu’nda 1.1.1988 tarihinde yürürlüğe giren 5.10.1984 

tarihli Revizyon Kanunu, sağ kalan eşin mirasçılığına ilişkin olarak önemli 

değişiklikler içermekteydi. İsviçre hukukundaki gelişmelerin yadsınamayacak 

etkisiyle, 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun721, sağ kalan eşin mirasçılığına 

ilişkin olan 743 sayılı eMK. hükümlerinde esaslı değişikliklere hayat vermiştir722. 

Söz konusu değişiklikler, 3678 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlandığı 

23.11.1990 tarihi ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 

                                                
720  Erman, s. 52. “Mirasbırakanın eşinden başka mirasçısı yok ise, terekesinin (mirasının) 

tamamı sağ kalan eşe ait olur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 30.7.1984 T., E. 1984/6405, K. 1984/6426, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.6.2016). 

721  R.G. 23.11.1990. 
722  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 7. 
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1.1.2002 tarihi arasında gerçekleşen miras intikallerinde uygulanacaktır723. 3678 

sayılı Kanun, geniş anlamda aile anlayışından, eşlerin oluşturduğu dar anlamda aile 

anlayışına yönelik bir eğilimi benimsemiş ve bu doğrultuda sağ kalan eşin 

mirasçılığını güçlendirecek değişikliklere yer vermiştir724. Bu kapsamda en yapısal 

değişiklik, sağ kalan eşe tanınan kanuni intifa hakkının bütünüyle kaldırılması 

olmuştur725 (3678 s. K. m. 10 / eMK. m. 444). 

(2) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın birinci zümre mirasçıları olan altsoyu ile 

birlikte mirasçı olması durumunda yasal miras payı, terekenin 1/4'ü üzerindeki 

mülkiyet hakkıdır (eMK. m. 444/f.1, b.1). Sağ kalan eşin bu takdirde tam mülkiyet 

hakkı sahibi olması öngörüldüğünden, kendisine kanuni intifa hakkı tanınması söz 

konusu değildir. Yalnızca sağ kalan eşe tanınan kanuni intifa hakkına değil, 

dördüncü zümrenin kanuni intifa hakkına da son verilmiş ve bu kurum, miras 

hukukundan tamamen çıkarılmıştır726. Terekeden sağ kalan eşin yasal miras payı 

çıkarıldıktan sonra geriye kalan 3/4 oranındaki mülkiyet hakkı ise mirasbırakanın 

altsoyuna ait olur727. 

                                                
723  İnan/Ertaş/Albaş, s. 142; Oğuzman, s. 85. “Mirasbırakanın 11.8.1990 tarihinde ölmüş 

bulunmasına göre, olaya Medeni Kanun’un 23.11.1990 gününde yürürlüğe giren 3678 sayılı 
Kanun’la değişik 444. maddesi hükmünün uygulanması mümkün değildir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
4.3.1991 T., E. 1991/373, K. 1991/3987, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 21.6.2016). 

724  Kılıçoğlu, Miras, s. 80. 
725  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 12; İnan/Ertaş/Albaş, s. 142; Ayan, Miras, s. 75; Kılıçoğlu, 

Miras, s. 80; Canarslan, s. 34. Mirasta intifa hakkı; iktisadi, ahlâki birçok bakımdan zararlı ve 
hukuk icaplarına uymayan bir müessesedir. Kendilerine bu hak verilenler (sağ kalan eş ve 
dördüncü zümre mirasçıları), intifa hakkını sürdürmemekte ve mülkiyet ile intifa hakkına nail 
olanlar, diğer mirasçılarla uzlaşarak intifa haklarından vazgeçmektedirler. Bkz. A. H. Berki, s. 
190 dn. 1. Miras hukukunda yer alan intifa hakkı, sorun çıkarmaktan başka bir neticeye 
sebebiyet vermemektedir. İsviçre hukukunun etkisiyle Türk hukukuna girmiş olan bu 
müessesenin miras hukukumuzdan kolaylıkla çıkarılabileceği ve intifasız miras hukukunun 
örflerimize daha uygun düşeceği ifade edilmiştir. Bkz. Göktürk, s. 569.   

726  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 13-14; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 172-173. 
727  Ayan, Miras, s. 75. 
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(3) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile Birlikte 

 Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın altsoyunun bulunmaması sebebiyle, ikinci 

zümre mirasçıları olan mirasbırakanın ana ve babası ya da bunların altsoyu 

(mirasbırakanın kardeşleri ve bunların altsoyu) ile birlikte mirasçı olması halinde 

yasal miras payı, terekenin yarısı (1/2) üzerindeki mülkiyet hakkıdır (eMK. m. 

444/f.1, b.2). Terekeden geriye kalan 1/2 oranındaki mülkiyet hakkı ise 

mirasbırakanın ana-baba zümresine bırakılmıştır728. 

(4) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Sağ kalan eşin üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçılığı, yalnızca 

mirasbırakanın büyük anaları ve büyük babaları (zümre başları) ile sınırlandırılmıştır. 

Bir başka anlatımla sağ kalan eşin varlığı halinde, büyük analar ve büyük babaların 

altsoyunun (amca, hala, dayı, teyze ve bunların altsoyunun) yasal mirasçı olması 

mümkün değildir729. Büyük analar ve büyük babaların hiçbirisi hayatta bulunmuyor, 

buna karşın bunların altsoyları (amca, hala, dayı, teyze ve/veya bunların altsoyu) 

bulunuyor olsa, sağ kalan eş bu ihtimalde tek başına yasal mirasçı olarak, terekenin 

tamamı üzerinde mülkiyet hakkı sahibidir. Sağ kalan eşin büyük analar ve büyük 

babalardan bir ya da birkaçı ile birlikte mirasçılığı durumunda, terekenin 3/4’ü 

üzerinde mülkiyet hakkı vardır (eMK. m. 444/f.1, b.3). Terekeden geriye kalan 1/4 

oranındaki mülkiyet hakkı da mirasbırakanın büyük anaları ile büyük babalarına 

intikal eder. Sağ kalan eşin büyük analar ve büyük babalar ile mirasçı olması 

durumunda, ana veya baba tarafından olan büyük ana ya da büyük babadan birisi 

mirasbırakandan önce ölmüş ise, ona düşecek olan yasal miras payı; aynı taraftaki 

büyük ana veya büyük babaya, bir taraftaki büyük ana ve büyük babadan her ikisinin 

                                                
728  Oğuzman, s. 86-87; Ayan, Miras, s. 76; Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 14; İnan/Ertaş/Albaş, s. 

142; Kılıçoğlu, Miras, s. 80; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 172. 
729  Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 10.3.1999 T., E. 23, K. 2129, Ali İhsan Özuğur, Türk Medeni 

Kanunundan Önce ve Sonra Miras Hukuku, C. 2, 4. bs., Ankara 2016, s. 1873. 
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de hayatta olmaması halinde bunlara düşecek olan yasal miras payı ise, diğer 

taraftaki büyük ana ve/veya büyük babaya intikal eder730 (eMK. m. 444/f.3).  

Mirasbırakanın daha uzak kan hısımlarının (dördüncü ve daha sonraki 

zümrelerin) varlığı, sağ kalan eşin tek başına yasal mirasçı olmasına engel değildir. 

Kaldı ki, mirasbırakanın dördüncü ve daha sonraki zümre mirasçılarına, sağ kalan eş 

bulunmasa bile yasal miras hakkı tanınmamıştır731. 

3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payı 

a) Genel Olarak 

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 

499. maddesi, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişen bir oranla, sağ kalan eşin 

yasal miras payını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 1 Ocak 2002 tarihinden sonra 

gerçekleşen miras intikalleri (mirasbırakanın ölümü) açısından, sağ kalan eşin yasal 

miras payının tespitinde, anılan TMK. m. 499 hükmü belirleyici olacaktır732. Söz 

konusu hükümde sağ kalan eşin muhtemel yasal miras payları, esas itibariyle 3678 

sayılı Kanun’da düzenlendiği haliyle kabul edilmiş, yalnızca sağ kalan eşin üçüncü 

zümre mirasçıları ile birlikte mirasçılığında, mirasbırakanın büyük ana ve büyük 

babalarının çocuklarının (amca, hala, dayı, teyze) sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçı 

olabileceği öngörülmüştür. Bununla birlikte üçüncü zümre içinde halefiyet, sağ kalan 

                                                
730  Oğuzman, s. 89; Canarslan, s. 34. Sağ kalan eşin varlığı halinde, üçüncü zümrede amca, hala, 

dayı ve/veya teyzenin mirasçılığının engellenmesi, haklı olarak eleştiriye uğramıştır. Zira bir 
kimsenin amcası, halası, dayısı ve teyzesi; ana baba ya da büyük ana ve büyük babaların 
bulunmaması halinde, hatta çoğu zaman bunlar hayatta bulunuyor olsa bile, ona analık ve 
babalık etmektedir. 3678 sayılı Kanun’un sınırlayıcı olarak sağ kalan eşin varlığı halinde bu 
kişilerin mirasçılığını engelleyen düzenlemesi, Türk kültürünün sıkı aile bağlarını gevşetici 
nitelikte görülmüştür. Bkz. Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 172 vd.; Kılıçoğlu, Miras, s. 81. 

731  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 8; İnan/Ertaş/Albaş, s. 143. 
732  Ayan, Miras, s. 76.  
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eşin varlığı halinde esas itibariyle tek dereceli olarak, büyük ana ve büyük babaların 

çocukları (amca, hala, dayı, teyze) ile sınırlandırılmıştır733 (TMK. m. 497/f.5).   

b) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 499/b.1 hükmü uyarınca; sağ kalan eş, 

mirasbırakanın altsoyu734 ile birlikte mirasçı olursa, terekenin 1/4'ü üzerinde 

mülkiyet hakkı sahibidir735. Görüleceği üzere 3678 sayılı Kanun’da düzenlenen oran 

aynen korunmuştur. Bu durumda terekeden geriye kalan 3/4 oranındaki mülkiyet 

hakkı ise mirasbırakanın altsoyuna ait olur736. Örneğin mirasbırakan (M)’nin 

ölümünde hayatta olan yakınları; eşi (E), oğlu (Ç1), kızı (Ç2) ve kendisinden önce 

ölmüş bulunan kızı (Ç3)’ün oğlu olan torunu (To)’dur. Bu takdirde terekenin 1/4’ü 

sağ kalan eş (E)’ye ait olup, geriye kalan 3/4 oranındaki mülkiyet, mirasbırakanın 

altsoyu arasında zümre sistemine hâkim ilkeler737 çerçevesinde paylaşılacaktır. Buna 

göre; (Ç1) 1/4 ve (Ç2) 1/4 oranında tereke üzerinde hak sahibi olurken, (Ç3)’e intikal 

etmesi gereken 1/4 oranındaki yasal miras payı, mirasbırakandan önce ölmüş olması 

sebebiyle, halefiyet ilkesi uyarınca torun (To)’ya intikal edecek ve (To) 1/4 oranında 

tereke üzerinde hak sahibi olacaktır.  
                                                
733  İnan/Ertaş/Albaş, s. 144-145; Kılıçoğlu, Miras, s. 86; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 318; Ayan, 

Miras, s. 76; Dural/Öz, s. 40-41; İşgüzar, s. 29; Serozan/Engin, s. 202; Antalya, Miras, s. 
100. 

734  Mirasbırakanın kan hısımlarından başka, evlâtlık ve altsoyu da, evlât edinene kan hısımı gibi 
mirasçı olurlar (TMK. m. 500/f.1, c.1).  

735  Dural/Öz, s. 37; Serozan/Engin, s. 201; Öztan, Miras, s. 74; İşgüzar, s. 28; Oy/Oy, s. 123. 
Bkz. Yarg. 8. HD. 18.4.2013 T., E. 2013/1927, K. 2013/5882, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 2. HD. 13.12.2007 T., E. 2006/20076, K. 2007/17542, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 24.6.2016); Yarg. 7. HD. 25.2.2010 T., E. 5388, K. 902, Gençcan, Miras, s. 264; Yarg. 
2. HD. 29.11.2004 T., E. 12507, K. 14041, Gençcan, Miras, s. 263-264. 

736  İmre/Erman, s. 45; Ayan, Miras, s. 76; Antalya, Miras, s. 100; Oy/Oy, s. 123. 
737  Türk miras hukukuna hâkim olan zümre sisteminin temel ilkeleri şunlardır: (1) Kural olarak 

yasal mirasçılık, bir zümreye dâhil olmayı gerektirir (istisnaları ise sağ kalan eş ve devletin 
mirasçılığıdır). (2) Bir önceki zümrede mirasçı bulunması, bir sonraki zümrenin mirasçılığını 
engeller. (3) Zümre içinde ön sıradaki mirasçılar, bir alt sıradaki mirasçıların mirasçılığını 
engeller. (4) Zümre başları ile kök başlarının varlığı, altsoyun mirasçılığını engeller. (5) 
Mirasbırakandan önce ölen zümre başları ile kök başlarının yerini halefiyet yoluyla bu kişilerin 
altsoyu alır. (6) Tereke, birinci zümrede kök başlarına, ikinci ve üçüncü zümrelerde zümre 
başlarına eşit olarak paylaştırılır. (7) İkinci ve üçüncü zümrelerde paylaşım, ana ve baba hattı 
olarak ikiye ayrılır. Bkz. Dural/Öz, s. 21 vd. 
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c) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile 

 Birlikte Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Mirasbırakanın altsoyunun bulunmaması halinde, sağ kalan eşin, ikinci zümre 

mirasçıları ile birlikte mirasçılığı gündeme gelir738. Bu takdirde TMK. m. 499/b.2 

uyarınca; sağ kalan eşe terekenin yarısı (1/2) bırakılmıştır. Terekenin diğer yarısı 

(1/2) ise, ana baba zümresine aittir739. Örneğin mirasbırakan (M)’nin öldüğü tarihte 

hayatta bulunan yakınları; eşi (E), annesi (A), kız kardeşi (K) ile kendisinden önce 

hayatını kaybeden erkek kardeşinin oğlu (Y)’dir. Bu durumda sağ kalan eş (E)’nin 

yasal miras payı 1/2 olup; (A) 1/4 oranında, (K) halefiyet yoluyla 1/8 oranında ve (Y) 

yine halefiyet yoluyla 1/8 oranında tereke üzerinde elbirliği halinde hak sahibi 

olurlar. 

d) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Yasal Miras Payı 

Mirasbırakanın birinci ve ikinci zümresinde mirasçı olabilecek hiç kimsenin 

bulunmaması halinde740, sağ kalan eşin üçüncü zümre mirasçıları olan büyük ana 

büyük baba zümresi ile birlikte mirasçılığı söz konusu olur. Bu durumda sağ kalan 

eş, TMK. m. 499/b.3 uyarınca; mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve 

onların çocukları (amca, hala, dayı, teyze) ile birlikte mirasçı olursa, terekenin 

3/4’üne, bu kimseler yoksa terekenin tamamına sahip olur741. Anılan hükümden 

anlaşılacağı üzere 3678 sayılı Kanun’dan farklı olarak, sağ kalan eşin üçüncü 

zümrede yalnızca zümre başları ile birlikte yasal mirasçılığı değil, halefiyet yoluyla 

onların çocukları (amca, hala, dayı, teyze) ile birlikte yasal mirasçılığı da kabul 
                                                
738  “Mirasbırakanın altsoyu varken anne ve babası yasal mirasçı olamaz.” Bkz. Yarg. 2. HD. 

27.5.2004 T., E. 2004/12312, K. 2004/14391, Özuğur, Miras 1, s. 489.  
739  Dural/Öz, s. 38; Antalya, Miras, s. 100; Öztan, Miras, s. 75; İmre/Erman, s. 45; İşgüzar, s. 

28; Ayan, Miras, s. 76; Serozan/Engin, s. 201; Oy/Oy, s. 123. 
740  Mirasbırakanın baba bir kardeşleri (ikinci zümre) varken, dayısının (üçüncü zümre) mirasçı 

olamayacağına ilişkin olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 2.6.2003 T., E. 2003/3982, K. 2003/8097, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.6.2016). Mirasbırakanın babasının altsoyu (ikinci 
zümre) hayattayken, teyzenin mirasçı olamayacağı yönünde, bkz. Yarg. 8. HD. 16.1.2015 T., 
E. 2014/2491, K. 2015/731, Özuğur, Miras 1, s. 599-600. 

741  Ayan, Miras, s. 76; Antalya, Miras, s. 100; Serozan/Engin, s. 202; İmre/Erman, s. 47 vd.; 
İşgüzar, s. 29; Öztan, Miras, s. 75; Oy/Oy, s. 123. 
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edilmiştir742. Zira TMK. m. 497/f.5 uyarınca; “sağ kalan eş varsa, büyük ana ve 

büyük babalardan birinin mirasbırakandan önce ölmüş olması hâlinde, payı kendi 

çocuğuna; çocuğu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya; bir taraftaki büyük 

ana ve büyük babanın her ikisinin de ölmüş olmaları hâlinde onların payları diğer 

tarafa geçer.” Kısmen isabetli bulduğumuz sözü edilen değişiklik açıkça ortaya 

koymaktadır ki, sağ kalan eşin varlığı halinde üçüncü zümrede zümre başlarının 

çocuklarının (amca, hala, dayı, teyze) halefiyet yoluyla yasal mirasçılığı mümkün 

hale geldiği gibi, aynı zamanda üçüncü zümrede halefiyet yalnızca zümre başlarının 

çocukları ile sınırlandırılmış olup, tüm altsoyun (torunların ya da torunların 

torunlarının…) halefiyet yoluyla yasal mirasçılığı kural olarak benimsenmemiştir743. 

Anılan değişiklik kanun koyucu tarafından şu şekilde gerekçelendirilmiştir: “Türk 

toplumunun aile yapısı düşünüldüğünde, amca, hala, dayı ve teyze ile yeğenler 

arasında yakın aile bağlarının mevcut olduğu, çoğu kez babanın ölümü hâlinde bu 

                                                
742  İnan/Ertaş/Albaş, s. 145; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 320; Dural/Öz, s. 41. SEROZAN’a göre, 

mirasbırakan öldüğünde timsah gözyaşı döken ve aslında gülen mirasçı diye aşağılanan bu 
uzak hısımların (amca, hala, dayı, teyze) yapılan değişiklikle, birdenbire yasal mirasçı 
konumuna getirilmeleri anlaşılacak gibi değildir. Bkz. Rona Serozan, “Yeni Medeni 
Kanun’un Miras Hukuku Alanındaki Yeniliklerinin Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Ergun 
Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 567. 

743  4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 497. maddesinin son fıkrasında yer alan “ …çocuğuna” 
ve “…çocuğu” sözcükleri ile 499. maddesinin (3) numaralı bendinde yer alan “…çocukları” 
sözcüğünün, Anayasa’nın eşitlik ilkesine ve miras hakkını düzenleyen Anayasa’nın 35. 
maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek Mahkeme’ye anılan hükümlerin iptali için 
başvuruda bulunulmuştur. İptal isteminin gerekçesinde, “Birinci ve ikinci zümredeki 
mirasçının, mirasbırakandan önce ölümü halinde onun altsoyu olan çocukları, çocuklarının da 
mirasbırakandan önce ölümü halinde çocuklarının çocukları mirasçı olurken, üçüncü zümrede 
sadece büyükana ve büyükbabalar ile, onların mirasbırakandan önce ölümü halinde sadece 
çocuklarının mirasçı olmaları, çocukların yani mirasbırakanın amca, hala, dayı veya teyze 
çocuklarının altsoy olmalarına rağmen mirasçı olmamaları, Anayasa’nın 2, 5, 13 ve 35. 
maddelerinde belirlenen eşitlik, sosyal devlet, hukuk devleti ve adalet ilkelerine aykırıdır. 
Birinci ve ikinci zümrede geçerli olan kök içinde halefiyet ilkesinin, üçüncü zümre 
mirasçılığında da nazara alınması gerekir. Bu suretle her üç zümre mirasçılarına uygulanan 
ilkeler arasında eşitlik sağlanmış olacaktır” denilmiştir. Yüksek mahkeme ise kanun 
koyucunun, “sağ kalan eşin, mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları 
ile birlikte mirasçı olması halinde, mirasın dörtte üçünün, bu kişiler de yoksa mirasın 
tamamının eşe kalacağını hükme bağlayarak; halefiyet yoluyla mirasçı olma kuralının geçerli 
olduğu birinci ve ikinci zümrelerden farklı olarak, üçüncü zümrede sağ kalan eşle birlikte 
sadece büyük ana ve büyük babalar ile onların mirasbırakandan önce ölmeleri halinde 
çocuklarının mirasçı olabileceklerini kabul ettiğini…”, bu durumun ise eşitlik ve sosyal adalet 
ilkelerine aykırı olmadığını, kanun koyucunun aynı durumda olan herkes için bir ilkeyi ortaya 
koyduğunu gerekçe göstererek ilgili hükümlerin iptali istemini haklı olarak reddetmiştir. Bkz. 
Anayasa Mahkemesi 13.11.2008 T., E. 2008/46, K. 2008/163 (R.G. 29.1.2009/27125), 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.6.2016).  
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kişilerin yeğenlerine sahip çıktığı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle yakın aile 

bağları olan kişilerle sınırlı olmak üzere sağ kalan eş ile birlikte miras hakkı 

tanımak, Türk toplumunun yapısına daha uygundur. Böylece sağ kalan eş varsa, 

yürürlükteki hüküm (3678 s. K.) uyarınca mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük 

ana ve büyük babaların miras paylarının kendi tarafında bulunan ya da bu 

taraftakilerin ikisinin de ölmüş bulunması hâlinde diğer taraftaki büyük ana ve büyük 

babaya intikal etmesi yerine, bu kişilerin miras paylarının kendi çocuklarına intikal 

etmesi daha uygun görülmüştür. Bu suretle yeni düzenleme uyarınca 

mirasbırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların miras payları, 

kendi çocuklarına, yani mirasbırakanın amca, hala veya dayı ve teyzesine geçecek, 

bunlar da ölmüş ise onların çocuklarına yani mirasbırakanın kuzin ve kuzenlerine 

geçmeyecek, bu zümrede başkaca mirasçı bulunmadığından sağ kalan eşe geçecek, 

böylece sağ kalan eş mirasın tamamına sahip olacaktır744.”   

Örneğin; mirasbırakanın ölümünde hayatta olan yakınları; eşi (E), anne 

tarafından büyük babası (AB), teyzesi (T) ve amcası (C)’dir. Bu takdirde sağ kalan eş 

TMK. m. 499/b.3 uyarınca 3/4 oranında tereke üzerinde hak sahibidir. Geriye kalan 

1/4, üçüncü zümrede paylaşılacak olup; anne tarafından olan büyük baba (AB) 1/16 

oranında, teyze (T) halefiyet yoluyla 1/16 oranında, amca (C) ise baba tarafından 

büyük ana ve büyük babaya intikal eden 1/8’lik pay üzerinde halefiyet yoluyla hak 

sahibi olacaktır. 

Üçüncü zümrede halefiyetin zümre başlarının çocukları ile sınırlandırılması, 

kanaatimizce kanun koyucunun sağ kalan eşin menfaatini koruma amacına yönelik 

olarak yorumlanmalıdır. TMK. m. 499/b.3 hükmünde zümre başlarının çocukları ile 

halefiyetin sınırlandırılarak, sağ kalan eşin varlığı halinde yalnızca zümre başları ile 

bunların çocuklarının birlikte yasal mirasçı olabileceğinin belirtilmesi, anılan zümre 

başları ile çocuklarından (amca, hala, dayı, teyze) “hiçbirisinin” bulunmaması 

halinde mirasın tamamının sağ kalan eşe kalmasına yöneliktir. Bir başka anlatımla, 

mirasbırakanın (örneğin) amcası hayatta ise artık 1/4 oranındaki pay üçüncü zümreye 

zaten intikal edecektir ve sağ kalan eşin yasal miras payı 3/4 oranında olmak üzere 

                                                
744  Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 497, s. 158.   
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belirlidir. Dolayısıyla 1/4 oranındaki pay hali hazırda üçüncü zümreye intikal 

etmişken, mirasbırakandan önce ölmüş bulunan halanın kızına (kuzene) halefiyet 

yoluyla miras hakkının tanınmaması, sağ kalan eşin menfaatinin korunmasına değil, 

yalnızca üçüncü zümredeki hak sahibi olan amcanın, üçüncü zümreye kalan 1/4 

oranındaki paya tamamen hâkim olarak, kuzenin (halanın kızı) hakkaniyete aykırı bir 

şekilde mirastan dışlanmasına hizmet eder.  

O halde üçüncü zümrede halefiyetin sınırlandırılması, sağ kalan eşin 

menfaatini koruma amacına yönelik olarak zümre başları ile bunların çocuklarından 

hiçbirisinin bulunmaması halinde söz konusu olmalı, zümre başları ve/veya bunların 

çocuklarından herhangi birisi hayatta bulunuyorsa her halukarda 1/4 pay artık üçüncü 

zümreye kalacağından, halefiyet yoluyla mirasçılık zümre başlarının çocukları ile 

sınırlandırılmamalı, kuzenler ve altsoylarının halefiyet yoluyla mirastan pay 

alabilmesi sağlanmalıdır745. 

Açık bir örnek vererek somutlaştırmak gerekirse, mirasbırakanın öldüğü tarihte 

yakınları; eşi (E), baba tarafından büyük babası (BB), amcası (C) ve kendisinden 

önce ölmüş bulunan halasının kızı (kuzeni) (N) olsun. Böyle bir ihtimalde sağ kalan 

eş için öngörülen 3/4 oranındaki pay çıkarıldıktan sonra terekeden geriye kalan 1/4 

oranındaki hak sahipliği her halukarda üçüncü zümrede paylaşılacaktır. Hal 

böyleyken, yasal miras payları; büyük baba (BB) için 1/8, amca (C) için 1/16 ve son 

olarak kuzen (N) için 1/16 şeklinde kabul edilmelidir. Aksi halde, yani üçüncü 

zümrede başka mirasçıların varlığına rağmen, halefiyetin sınırlandırılmasına 

dayanılarak (N)’nin yasal mirasçılığı engellenirse, ona intikal etmesi beklenen 1/16 

oranındaki yasal miras payından amca (C) yararlanacak ve (C)’nin toplamda yasal 

miras payı (1/16 + 1/16) 1/8’e ulaşacaktır. Bu sonucun, sağ kalan eşin yasal miras 

payını değiştirmeksizin, zaten üçüncü zümre içinde dağılacak olan 1/4 oranındaki 

miras payından (N)’yi dışlayarak, yalnızca amca (C)’nin hakkaniyete hiç de uygun 

düşmeyecek bir biçimde menfaat elde etmesine hizmet ettiği açıktır. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 499/b.3 hükmünün mevcut lafzına göre, üçüncü 

zümrede halefiyetin sınırlandırılmasına yönelik olarak hakkaniyete uygun düşen 
                                                
745  Kılıçoğlu, Miras, s. 94. 
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yorum, yukarıda verilen örnekle birlikte ifade edilmiştir. Bununla birlikte, sağ kalan 

eşin menfaatlerinin korunmasına gerçek anlamda hizmet edecek bir seçenek olarak, 

TMK. m. 499/b.3 hükmüne eklenecek bir cümle ile, benzeri Alman746 ve 

Avusturya747 hukuklarında olduğu gibi, halefiyetin sınırlandırılması durumunda 

altsoya geçmesi beklenen yasal miras payının sağ kalan eşe aktarılması düşünülebilir. 

Bu itibarla, yukarıda verilen örnekte kuzen (N)’ye geçmesi beklenen 1/16 oranındaki 

yasal miras payının, sağ kalan eş (E)’nin 3/4 oranındaki yasal miras payına 

eklenmesi ve (E)’nin yasal miras payının son durumda (3/4 + 1/16) 13/16 olması 

sağlanabilir. Söz konusu ihtimalde, (BB) 1/8 oranındaki yasal miras payını muhafaza 

ederken, amca (C) ise hakkaniyete ve Kanun’un sağ kalan eşi koruma amacına uygun 

olarak 1/16 oranındaki yasal miras payı ile yetinmek durumunda kalır.        

Öte yandan, mirasbırakanın üçüncü zümresinde, zümre başları ile bunların 

çocuklarından hiçbirisinin bulunmaması durumunda (kuzen ve/veya altsoyları 

hayatta olsa bile) mirasın tamamının sağ kalan eşe geçeceği vurgulanmalıdır748 

(TMK. m. 499/b.3). Yine, dördüncü ve daha sonraki zümrelere yasal miras hakkı 

tanınmadığından, sağ kalan eş böyle bir ihtimalde de terekeye tek başına sahip 

olacaktır. 

4. Birden Fazla Sağ Kalan Eşin Varlığı Halinde Yasal Miras Payları 

Bilindiği üzere Türk Medeni Kanunu, birden fazla eş ile evlenmeye müsaade 

etmemektedir (TMK. m. 130). Bununla birlikte iki olasılıkta, birden fazla sağ kalan 

eşin varlığı ve dolayısıyla bunlar arasında mirasın nasıl paylaşılacağı sorunu 

gündeme gelebilir. Sözü edilen iki olasılıktan ilki, 743 sayılı eski Medeni Kanun’un 

yürürlüğe girmesinden önce749, İslâm hukukunun yürürlükte olduğu dönemde 

                                                
746  Bkz. BGB § 1931 (1). Ayrıca bkz. I. Bölüm, III, B, 2, a. 
747  Bkz. ABGB § (eski) 757 (1). Ayrıca bkz. I. Bölüm, III, B, 2, b. 
748  Bu yönde, bkz. Yarg. 7. HD. 27.5.2010 T., E. 1548, K. 3221, Gençcan, Miras, s. 266; Yarg. 2. 

HD. 21.9.2004 T., E. 2005/1631, K. 2005/4636, Özuğur, Miras 1, s. 487. 
749  743 sayılı eski Medeni Kanunumuz 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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usulüne uygun olarak750 yapılmış olan birden çok karılı evliliklerde (polygamie)751, 

kocanın ölümü anında, geride kalan birden çok eşin (karının) varlığıdır752. Gerek 

Tatbikat Kanunu753 m. 9 hükmü gerekse Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanun754 m. 9 hükmü uyarınca; Türk Medenî 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce eski hukuka göre kurulmuş olan evlilikler, 

Türk Medenî Kanunu’na göre de geçerliliğini koruyacağından755, söz gelimi Türk 

Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 1.1.2002 tarihinden sonra ölen bir 

mirasbırakanın, aradaki zaman fasılası dikkate alındığında düşük bir ihtimal olsa da 

                                                
750  İslâm’da evlenme akdi için, bugünkü gibi bir merasim şart değildir. İki şahit huzurunda, karı 

koca adaylarının birbirleri ile evlenme arzusunda bulunmaları, evlenme akdinin inşası için 
yeterlidir. Din görevlisinin rolü, kurulan ailenin saadet ve devamlılığına Allah’tan niyaz ve bir 
de mehiri tespittir. Yoksa İslâm’da nikâh akdi için mutlaka din görevlisi (imam) huzuruna 
gitmek mecburi değildir. Bkz. Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 317 dn. 15.  

751  Bir erkeğin aynı zamanda birden çok kadın ile evlenmesine cevaz veren polygamie, aşağı 
yukarı her eski hukuk sisteminde yer bulmuştur. Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim, İslâm dinine 
kadar aynı zamanda dörtten fazla kadın ile evlenmelerin mümkün olduğu bir dönemde çok 
kadınlı evlilikleri önce dört evlilik ile sınırlandırmış (Nisa Suresi/3), sonra da kadınlardan her 
biri hakkında her bakımdan adil olmak gibi oldukça çetin bir şart öngörmüştür. Bu şartın 
tahakkukuna imkân olmadığını, çeşitli kadınlar arasında bu şarta riayet edememiş olmanın 
adaletsizlik olacağı ve Allah’ın adil olmayanları sevmediği, buradan hareketle de aynı zamanda 
bir (tek) kadınla evlenmenin tavsiye olunduğu açıkça belirtilmiştir (Kur’an-ı Kerim, Nisa 
Suresi/3, 129). Bkz. Şakir Berki, Miras Hukuku, Ankara 1975, s. 27 dn. 37; Berki, Eşin 
Mirasçılığı, s. 320. 

752  İhsan Özmen, “Veraset Belgeleri ve Füru ile İçtima Eden Birden Fazla Eşlerin Mirasçılığı ve 
Miras Hisseleri”, AD, Y. 54, S. 11-12, Kasım-Aralık 1963, s. 1205; Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras, s. 111; Dural/Öz, s. 47; Antalya, Miras, s. 101; Erman, s. 42; Hatemi, Miras, s. 35; 
Serozan/Engin, s. 204; Berki, Eşin Mirasçılığı, s. 316 vd. Bir kadının aynı zamanda birden 
çok erkek ile evlenmesini ifade eden polyandrie ise İslâm ve sair daha önceki hukuk 
sistemlerinde kabul edilmemiştir. Bu türdeki birleşmelerin, Tibet gibi bazı yerlerde yaşam 
süren kabileler arasındaki mevcudiyeti, hiçbir zaman kayda değer bir boyuta ulaşmamıştır. Zira 
erkeğin tabiatı, kendisine ait olan kadının aynı zamanda başkasına da aidiyetini asla kabul 
etmez. Dolayısıyla en iptidai hukuk sistemlerinde bile, polyandrie kurumuna müsamaha 
gösterecek nitelikte bir esas, istisnai olarak dâhi öngörülmemiştir. Bkz. Berki, Eşin Mirasçılığı, 
s. 320-321. 

753  29.5.1926 tarih ve 864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Meriyet ve Şekli Tatbiki Hakkında 
Kanun (Resmi Ceride ile Neşir ve İlanı, 19.6.1926/402). 

754  3.12.2001 tarih ve 4722 sayılı Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun (RG. 8.12.2001/24607). 

755  Bkz. Yarg. 2. HD. 7.4.2003 T., E. 2003/3838, K. 2003/5042, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 25.6.2016). Örneğin, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce kıyılan 
nikâh dolayısıyla kararlaştırılan mihri müeccelin (mehir) dâhi, anılan yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra boşanma üzerine ödenmesi gerektiğine yönelik olarak, bkz. Yarg. İBGK. 
2.12.1959 T., E. 1959/14, K. 1959/30, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 25.6.2016). 
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ardında İslâm hukukuna göre yapılmış birden çok evlilik nedeniyle, birden fazla sağ 

kalan eş (kadın) bırakması mümkündür756.  

Birden fazla sağ kalan eşin söz konusu olabileceği ikinci olasılık ise, mevcut 

evliliği devam ederken her nasılsa ikinci defa evlenmiş olan bir kişinin, evliliğin 

iptaline757 karar verilmeden önce ölmesidir758. Böyle bir durumda daha sonra TMK. 

m. 147/f.1 hükmü uyarınca ilgililer (mirasçılar), ikinci evliliğin iptalini sağlasa bile 

iptal kararı, TMK. m. 159/c.3 uyarınca iyiniyetli olan ikinci eşin yasal mirasçılığını 

bertaraf etmez ve birden fazla sağ kalan eşin yasal mirasçılığı söz konusu olur759. 

Yukarıda anılan iki olasılıktan birisinin gerçekleşmesi halinde, birden fazla sağ 

kalan eşin varlığı ve yasal miras paylarının ne şekilde tezahür edeceği sorusu 

gündeme gelir. Bu takdirde sağ kalan eşler, tek bir sağ kalan eş için öngörülen yasal 

miras payını aralarında eşit olarak paylaşırlar. Söz gelimi, mirasbırakanın altsoyunun 

varlığı halinde, tek bir sağ kalan eş için öngörülen 1/4 oranındaki yasal miras payını, 

iki sağ kalan eş 1/8’er oranında olmak üzere aralarında eşit olarak paylaşırlar760. 

5. Zümre Mirasçılarının Mirasçılık Sıfatını Yitirmeleri Halinde Sağ Kalan 

 Eşin Yasal Miras Payı 

a) Genel Olarak 

Bir zümrede birden fazla mirasçının varlığı ve bu zümredeki mirasçılardan 

birisinin ret, feragat, yoksunluk ya da mirasçılıktan çıkarma gibi sebeplerle 

mirasçılık sıfatını yitirmesi durumunda, sağ kalan eşin yasal miras payında bir 

                                                
756  Dural/Öz, s. 47; Erman, s. 42; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 111. “Türk Kanunu 

Medenisi'nin yürürlüğe girmesinden evvel ölmüş olan bir kimsenin mirası, meriyetinden sonra 
dâhi eski kanuna tâbi olur. O halde mirasbırakanın ölümü tarihinde mer'i olan feraiz ve intikal 
yasaları hükümleri esas alınarak miras paylarının belirlenmesi gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
19.7.2007 T., E. 2007/11462, K. 2007/11554, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
10.6.2017). 

757  Eşlerden birisinin evlenme sırasında evli bulunuyor olması, sonraki evlilik için bir mutlak 
butlan (iptal) sebebidir (TMK. m. 145/b.1). 

758  Özmen, s. 1206. Bkz. Yarg. 2. HD. 17.1.1946 T., E. 6135, K. 250, Özmen, s. 1206. 
759  Serozan/Engin, s. 204; Antalya, Miras, s. 101-102; Dural/Öz, s. 47. 
760  Dural/Öz, s. 47; Serozan/Engin, s. 204; Antalya, Miras, s. 102; Özmen, s. 1206. 
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değişiklik meydana gelmez. Zira o zümrede sağ kalan eşle birlikte mirasçı olabilecek 

başka mirasçıların bulunuyor olması, miras paylaşımının yine o zümre içinde 

kalmasını sağlar. Bir başka anlatımla, mirasçılık sıfatını yitiren mirasçıya intikal 

etmesi beklenen yasal miras payından, o zümredeki diğer mirasçılar yararlanırken, 

sağ kalan eşin yasal miras payı sabit kalmaya devam eder. Söz gelimi, mirasbırakan 

(M)’nin ölümünde ardında bıraktığı yakınları, eşi (E) ile çocukları (Ç1) ve (Ç2) olsun. 

Böyle bir halde sağ kalan eş (E), mirasbırakanın altsoyu (Ç1) ve (Ç2) ile birlikte 

mirasçı olacağından, yasal miras payı 1/4’tür (TMK. m. 499/b.1). Terekeden geriye 

kalan 3/4 oranındaki pay ise (Ç1) ve (Ç2) arasında 3/8’er oranında olmak üzere eşit 

olarak paylaşılır. Bununla birlikte, (Ç1) mirası reddetmiş bulunuyorsa, kendisi 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilerek (TMK. m. 611/f.1), sağ kalan 

eşin yasal miras payı, altsoy (Ç2) ile birlikte mirasçı olacağından yine 1/4 olarak 

belirlenecek, terekeden geriye kalan 3/4 oranındaki yasal miras payını ise altsoy (Ç2) 

tek başına elde edecektir761. 

Yukarıda açıklanan ihtimalin aksine, aynı zümrede mirasçılık sıfatını yitiren 

mirasçıdan başka bir mirasçı bulunmuyorsa, bu durumun sağ kalan eşin yasal miras 

payına etkisi; mirasçılık sıfatını sona erdiren her bir kurum açısından nitelikli bir 

öneme sahiptir. Bilindiği üzere genel kural, bir zümrede mirasçı bulunmaması 

halinde, bir sonraki zümrenin mirasçılığının söz konusu olmasıdır. Bu durumda ise, 

birlikte mirasçı olduğu zümrenin değişmesi sebebiyle sağ kalan eşin yasal miras 

payında bir artış meydana gelir (TMK. m. 499). Bu genel kuralın yansımasını, tam 

anlamıyla mirastan yoksunluk kurumunda görmek mümkündür.  

Mirastan yoksun kalan zümre mirasçısı ile aynı zümrede bulunan bir başka 

mirasçı bulunmuyorsa, yoksun kalan mirasçı mirasbırakandan önce ölmüş gibi 

düşünülür ve miras bir sonraki zümreye geçer762. Bu durumda ise, sağ kalan eşin 

yasal miras payında artış meydana gelmesi olağandır. Örneğin, mirasbırakan (M) 

ardında yakınları olarak eşi (E), oğlu (Ç) ve anası (A)’yı bırakmış olsun. Bu halde 

                                                
761  Aynı yönde, bkz. Helvacı, s. 146-147; Erman, s. 119; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 622; 

Gamze Turan Başara, “Türk Hukuku Bakımından Mirasın Kazanılmasında Kabul Edilen 
Prensipler ve Mirası Ret Hakkı”, Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012, s. 168. 

762  Dural/Öz, s. 377; Engin, s. 186. 
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sağ kalan eş, altsoy (Ç) ile birlikte mirasçı olacağından yasal miras payı 1/4’tür 

(TMK. m. 499/b.1). Ancak altsoy (Ç) mirastan yoksun kalmışsa, birinci zümrede 

mirasçı olabilecek başka kimsenin bulunmaması sebebiyle ikinci zümrede bulunan 

(A)’nın sağ kalan eşle birlikte mirasçılığı söz konusu olur. Bu takdirde, birlikte 

mirasçı olduğu zümre değiştiği için, sağ kalan eşin yasal miras payı artış göstererek 

1/2 oranında tespit edilir763 (TMK. m. 499/b.2). 

Mirasçılıktan çıkarılan mirasçı ile aynı zümrede bulunan hiçbir mirasçının 

bulunmaması halinde, sağ kalan eşin bundan nasıl etkileneceği, öğretide farklı bir 

görüşe neden olmuştur. İleri sürülen bu görüş uyarınca, tenkis hesabında miras 

paylarının, mirasçılıktan çıkarılan var kabul edilerek hesaplanması prensibi 

karşısında, mirasçılıktan çıkarılan kimse hangi zümrede yer alıyorsa, sağ kalan eşin 

yasal miras payı da buna göre belirlenmelidir764. Söz gelimi, mirasbırakanın ardında 

kalan yakınları eşi (E), oğlu (Ç), anası (A) ve babası (B) olsun. Altsoy (Ç)’nin 

mirasçılıktan çıkarılması halinde, birinci zümrede mirasçı olabilecek kimsenin 

kalmayacağı açıktır. Anılan görüş uyarınca, mirasçılıktan çıkarılan (Ç) dikkate 

alınmaya devam edilmeli ve dolayısıyla sağ kalan eşin yasal miras payı da birinci 

zümre ile birlikte mirasçı oluyormuş gibi 1/4 olarak kabul edilmelidir. Bu durumda 

sağ kalan eşin yasal miras payı değişmemeli (1/4), öte yandan geriye kalan 3/4, (A) 

ve (B) arasında 3/8’er oranında olmak üzere eşit bir şekilde paylaşılmalıdır765. 

Kanaatimizce anılan görüş, bir zümrede mirasçı bulunmaması halinde sağ kalan eşin, 

bir sonraki zümre ile birlikte mirasçı olacağına ilişkin genel prensipten ayrılmak için 

yeterli değildir. Zira mirasçılıktan çıkarılan var kabul edilerek yapılan tenkis hesabı 

ile terekenin fiilen paylaşımı farklıdır. Bu nedenle, sağ kalan eş fiilen hangi zümre ile 

birlikte mirasçı oluyorsa, yasal miras payı da o zümreye göre belirlenmelidir766. 

Dolayısıyla verdiğimiz örnekte (E), mirasbırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı 

                                                
763  Bu sonuç, mirastan yoksunluğun mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarına etkisi 

bakımından kabul edilen ve bizim de katıldığımız, tenkis hesabının mirasın reddindeki gibi 
olacağına ilişkin görüşle de uyumludur.   

764  Baydar, s. 65. 
765  Bu yönde, bkz. Baydar, s. 65. Örnek için, ayrıca bkz. Yağcı, s. 487.  
766  Birlikte mirasçı olunan sonraki zümreye göre sağ kalan eşin yasal miras payının belirlenmesi 

gerektiği yönünde, bkz. Yağcı, s. 487; Şenocak, Cezai Iskat, s. 428. 
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olduğundan 1/2 oranında yasal miras payına sahip olurken, (A) ve (B) ise terekeden 

geriye kalanı eşit olarak paylaşarak 1/4’er oranında hak sahibi olmalıdır767. 

Mirastan feragat eden mirasçı ile aynı zümrede bir başka mirasçının 

bulunmaması halinde, mirasçılığın sonraki zümreye geçmesine ilişkin genel kuraldan 

sapılmaktadır. Bunun sebebi ise, TMK. m. 529 hükmünde ifadesini bulan, feragatin 

kanunen hükümsüzlüğüdür. Anılan hükmün birinci fıkrasına göre; “mirastan feragat 

sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı 

olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.” Yine, hükmün ikinci fıkrası uyarınca; 

“mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün 

altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması 

hâlinde, feragat yine hükümden düşer.” Bu halde feragat, başka kişi veya kişiler 

belirlenmeden, diğer mirasçılar lehine yapılıyorsa, ortak kökün altsoyu768 lehine 

yapılmış kabul edilmektedir (TMK. m. 529/f.2). Dolayısıyla aynı zümrede (ortak 

kökün altsoyu) feragat edenden başka bir mirasçı bulunmuyorsa, feragat hükümsüz 

hale gelir ve feragat eden tekrar mirasçılık sıfatını kazanır. Bir başka anlatımla bu 

durumda, miras bir sonraki zümreye geçmez ve feragat eden yine mirasçı olur769. 

Bunun sonucu olarak sağ kalan eşin yasal miras payında da bir değişiklik meydana 

gelmez. Örneğin, mirasbırakanın hayatta olan yakınları eşi (E) ile oğulları (Ç1) ve 

(Ç2) olsun. (Ç1), lehtar belirtmeden (TMK. m. 529/f.2) mirastan feragat etmiş ve (Ç2) 

herhangi bir sebeple mirasçılık sıfatını kazanamamıştır. Bu durumda, feragatten (Ç2) 

                                                
767  Yağcı, s. 488. 
768  DURAL/ÖZ’e göre, TMK. m. 529/f.2 hükmünde geçen “en yakın ortak kökün altsoyu” 

ifadesinin madde metninde yer alması, aslında İsviçre Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü (Art. 
496/Abs.2) Türkçe’ye çevrilirken yapılan bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple, feragatin 
hükümden düşmesi, mehaz Kanun’a uygun olarak, ancak “en yakın zümre başının altsoyunun” 
mirasçı olamaması halinde söz konusu olmalı ve TMK. m. 529/f.2 hükmü bu yönde 
yorumlanmalıdır. Bkz. Dural/Öz, s. 202-203.   

769  Seher Serap Dinçer, Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hukuki Sonuçları (Danışman: Doç. Dr. 
Baki İlkay Engin), Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul 2009, s. 67; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 304; Dural/Öz, s. 204; 
Oğuzman, s. 169; Ayan, Miras, s. 144; Antalya, Miras, s. 232; İnan/Ertaş/Albaş, s. 265; 
İmre/Erman, s. 202; Hakan Albaş, “Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hükümlerine İlişkin 
Bazı Sorunlar”, DEÜHFD, C. 9, Özel S., 2007, s. 548-549; Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 233-
234. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU’na göre, feragat eden mirasçı bir zümrenin tek mirasçısı ise, 
TMK. m. 529/f.2 (eMK. m. 476/c.2) hükmü uygulanmaz. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 
304. 
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yararlanamayacağı için feragat eden (Ç1) yeniden mirasçılık sıfatını kazanır ve miras 

ikinci zümreye geçmediğinden, (E) 1/4 oranında yasal miras payına sahip olur770. 

Feragat, belirli bir kişi lehine yapılmış olup, bu kişinin mirasçı olamaması halinde de, 

feragat eden yine mirasçılığa geri döner771 (TMK. m. 529/f.1). 

Mirastan yoksunluk, mirasçılıktan çıkarma ve mirastan feragat hallerinde, 

mirasçılık sıfatını yitiren mirasçı ile aynı zümrede başka bir mirasçı bulunmadığı 

takdirde, sağ kalan eşin bundan nasıl etkilenebileceği açıklanmasına rağmen, mirasın 

reddinin etkisi bilinçli olarak en sona bırakılmıştır. Zira altsoy tarafından mirasın 

reddedilmesi, sağ kalan eşin tek başına mirasçı olmasına sebebiyet verecek şekilde 

gerçekleşebilir (TMK. m. 613). 

b) Altsoyun Tümü Tarafından Mirasın Reddedilmesi Halinde Sağ Kalan 

 Eşin Yasal Miras Payı 

Mirasın reddi ile mirasçılık sıfatı, geçmişe etkili olarak, mirasbırakanın ölümü 

anından itibaren sona erer772. Bu takdirde, mirası reddeden mirasçı, mirasbırakandan 

önce ölmüş gibi değerlendirilerek miras paylaştırılır773 (TMK. m. 611/f.1). Mirası 

reddeden yasal mirasçının altsoyu varsa, halefiyet ilkesi gereğince onun miras payı 

                                                
770  Örnek için, bkz. Ayan, Miras, s. 144. Bu açıdan feragatin bir karşılık sağlanarak gerçekleşip 

gerçekleşmediği de önem taşımaz. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 302; Oğuzman, s. 168-
169; Ayan, Miras, s. 144. Aksi fikre göre ise, feragat bir karşılık sağlanarak gerçekleşmişse, 
feragat edenin feragatine karşılık, mirasbırakan edim borcunu yerine getirdiğinden, feragatin 
hükümsüz kalmasıyla feragat eden mirasçının mirasçı olabileceğinden söz etmemek gerekir. 
Bkz. Dinçer, s. 56. 

771  Antalya, Miras, s. 232; Antalya, Feragat, s. 174, 185; Dural/Öz, s. 202; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
264; Öztan, Miras, s. 276; Kılıçoğlu, Miras, s. 157-158. 

772  İmre/Erman, s. 367-368; Ayan, Miras, s. 285; Dural/Öz, s. 419; Öztan, Miras, s. 418; 
Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 169; İzzet Başara, Mirasın Reddi, (Danışman: Doç. Dr. Cemal 
Oğuz), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2011, s. 56.  

773  Franz Müller/Saskia Lieb-Lindenmeyer, Orell Füssli Kommentar, ZGB Kommentar 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg. Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel/Ivo Schwander 
/Stephan Wolf), 2. Auflage, 2011, Art. 572 Nr. 3; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/ 
Rumo-Jungo, s. 205; Göksu, Art. 572 Nr. 6; Burcu G. Özcan Büyüktanır/Oğuz 
Büyüktanır, “Ailenin Ekonomik Devamlılığının Sağlanması Açısından Eşin Mirası Ret 
Hakkını Kullanması”, ABD, S. 2, Y. 2013, s. 133. Bkz. Yarg. 14. HD. 30.11.2015 T., E. 
2015/2235, K. 2015/11024, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017). 
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altsoyuna geçer774. Buna karşın, reddedenin altsoyu bulunmuyorsa, reddolunan miras 

payından diğer yasal mirasçılar yararlanır775. Anılan bu kural, zümre mirasçılarının 

mirası reddetmesi halinde söz konusu olabilecek ilk ihtimaldir. Örneğin, 

mirasbırakanın ölümü anında, eşi (E) ile (Ç1) ve (Ç2) isimli iki çocuğu hayatta olsun. 

(Ç1) mirası reddetmiş bulunuyor ve (Ç1)’in aynı zamanda (To) isimli bir altsoyu 

mevcutsa, (Ç1)’e intikal etmesi beklenen yasal miras payı halefiyet ilkesi uyarınca 

(To)’ya intikal edecek; (Ç1)’in altsoyu bulunmadığı takdirde ise, onun yasal miras 

payından kardeşi (Ç2) yararlanacaktır776. 

Sağ kalan eş, altsoy ile birlikte mirasçı olup, altsoyun tümü tarafından miras 

reddedilirse TMK. m. 613 hükmü uygulama alanı bulabilecektir. Hükme göre; 

“altsoyun tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.” 

Anılan hüküm, bir zümrede mirasçılık sıfatını haiz hiçbir mirasçının bulunmaması 

durumunda, mirasın bir sonraki zümreye geçeceğine yönelik genel kurala istisna 

teşkil eder777. Madde gerekçesinde bu tercihin sebebi şu şekilde açıklanmıştır778: 

“dar anlamda aile ve sağ kalan eşin mirasta daha fazla korunması yönündeki çağdaş 

eğilimlere uygun olarak, birinci zümrede yer alan ölenin altsoyunun tamamının 

mirası reddetmeleri halinde, bu redden sağ kalan eşin yararlanması gerektiği, böyle 

bir redden mirasbırakanın ikinci zümredeki mirasçılarının yararlanmasının mantıklı 

olmayacağı düşünülmüştür.” Bu itibarla, anası, babası, kardeşleri, (Ç1) ve (Ç2) isimli 

iki çocuğu ile sağ kalan eşi bulunan mirasbırakanın terekesi, (Ç1) ve (Ç2)’nin mirası 
                                                
774  “Mirasbırakan Cevdet… geride yasal mirasçı olarak eşi Hafize ile Ahmet, Betül ve Aytül isimli 

üç çocuğu kalmıştır. Yasal mirasçılardan Aytül süresi içinde mirası kayıtsız ve şartsız 
reddetmiş… davacı Zeynep, mirası reddeden Aytül'ün altsoyudur. Aytül mirası reddetmekle, 
mirasın açıldığı andan geçerli olacak şekilde mirasçılık sıfatını kaybetmiş, onun payı 
mirasbırakanın vefatında kendisi hayatta değilmiş gibi, mirasın açıldığı andan geçerli olacak 
şekilde kendi altsoyuna intikal etmiştir. Bu bakımdan davacı Zeynep, yasal mirasçılık sıfatını 
almış ve mirasa hak sahibi olmuştur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 6.7.2011 T., E. 2011/7704, K. 
2011/11596, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017). Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 
3.5.2011 T., E. 2011/6465, K. 2011/7648, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017).  

775  Müller/Lieb-Lindenmeyer, Art. 572 Nr. 3; Göksu, Art. 572 Nr. 6; Dural/Öz, s. 419-420; 
İmre/Erman, s. 368; Serozan/Engin, s. 580; Öztan, Miras, s. 418; Başara, s. 56; Turan 
Başara, Ret, s. 168; Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 184. Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 18.1.2012 
T., E. 2010/13319, K. 2012/502, Gençcan, Davalar, s. 1107. 

776  Aynı yönde, bkz. Dural/Öz, s. 420. 
777  Dural/Öz, s. 421; Erman, s. 124-125; Başara, s. 61-62; Turan Başara, Ret, s. 170. 
778  Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 613.  
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reddetmeleri durumunda ikinci zümrede paylaşılmayıp, bütünüyle sağ kalan eşe 

intikal edecektir779.  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 613 hükmüne karşılık gelen mehaz İsviçre 

Medeni Kanunu’nun 574. maddesinde Türk hukukundan farklı olarak, altsoyun 

tümünün mirası reddetmesi durumunda, bunun sağ kalan eşe bildirileceği ve eşin bir 

ay içinde mirası kabul ettiğini beyan edebileceği düzenlenmiştir780. Aslında aynı 

usul, sağ kalan eşe kanuni intifa hakkı tanınan 743 sayılı eMK. m. 553 hükmünde de 

öngörülmüştü. Hükme göre, “miras füruların cümlesi tarafından reddedilmiş ise, ret 

keyfiyeti sulh mahkemesince karı kocadan sağ olana tebliğ olunur ve onun 

tarafından ancak bir ay içinde miras kabul olunabilir.” Bunun altında yatan sebep, 

altsoy ile birlikte mirasçılığı gündeme gelen sağ kalan eşin, mülkiyet yerine kanuni 

intifa hakkını seçmiş olması halinde (eMK. m. 444/f.1), cüz’i halef sıfatıyla tereke 

borçlarından sorumluluğu bulunmayacak olmasıdır. İşte böyle bir durumda, altsoyun 

tümü mirası reddettiği takdirde, mirasbırakanın anısını temiz tutma imkânı 

sağlayacak bir yol olarak sağ kalan eşe, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde 

kararını gözden geçirerek mirası kabul etme (mülkiyeti tercih etme) hakkı 

tanınmıştı781. 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun ile birlikte kanuni intifa 

hakkının kaldırılması sonrasında ise, sağ kalan eşe tanınan bu imkân anlamsız hale 

gelmiştir782. Öte yandan İsviçre hukukunda, sağ kalan eşin yasal miras payını 

düzenleyen ZGB. Art. 462 hükmünden, 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe giren “1984 

Evlilik Hukuku Revizyonu (Revision des Eherechts von 1984)” ile birlikte kanuni 

                                                
779  Aynı yönde, bkz. Yarg. 14. HD. 2.11.2015 T., E. 2015/11303, K. 2015/9596, Kazancı İçtihat 

Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017). 
780  Wildisen, Ehegatten, s. 144; Göksu, Art. 574 Nr. 3.  
781  Erman, s. 124. Aynı yönde, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 141; Müller/Lieb-Lindenmeyer, 

Art. 574 Nr. 1; Göksu, Art. 574 Nr. 1. 
782  “Yürürlükteki hüküm, eşin birinci zümre ile birlikte mirasçı olması ve 1/2 intifa hakkını seçmiş 

bulunduğu hallerde uygulanacak bir hükümdür. Birinci zümre mirasçıların tamamının mirası 
reddetmesi halinde, daha önce bu mirasçıların varlığını düşünerek seçimini, 1/4 mülkiyet veya 
1/2 intifa yönünde kullanan eşe, birinci zümredekilerin mirası reddetmeleri üzerine, bu 
seçimini değiştirebilme olanağı tanınmak istenmiştir. Ancak sağ kalan eşin intifa hakkı 
kaldırıldığından, artık reddin sulh mahkemesince sağ kalan eşe bildirilmesi ve sağ kalan eşin 
mirası kabul etmesinin anlamı kalmamıştır. Bu nedenle madde bu yönde değiştirilmiş, bu 
yöndeki hükümler maddeden çıkarılmıştır.” Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde 
Gerekçeleri, Madde 613. 
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intifa hakkı çıkarılmış olsa da, sağ kalan eşe tereke üzerinde (iradi) intifa hakkı 

tanınmasına imkân veren bir başka hüküm olan ZGB. Art. 473 halen yürürlüktedir783. 

Bu sebeple Türk hukukundan farklı olarak İsviçre hukukunda, altsoyun tümünün 

mirası reddetmesi halinde, bunun sağ kalan eşe bildirileceği ve eşin bir ay içinde 

mirası kabul ettiğini beyan edebileceği yönündeki düzenleme (ZGB. Art. 574) 

şaşırtıcı olmayıp, yalnızca intifa hakkı sahibi sağ kalan eşe mirası kabul ederek, 

mirasbırakanın borçlarından sorumlu olma imkânı sunmaktadır.  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 613 hükmünde geçen “altsoyun tamamının 

mirası reddetmesi…” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği izaha muhtaçtır. Zira 

madde metninin lafzına bağlı yorum yapıldığında, sanki sonsuza kadar birinci 

zümrede yer alan tüm altsoyların mirası reddetmesi gerektiği gibi yanlış bir anlam 

çıkabilir ki, bu sonuç hükmü anlamsız hale getirir. Öğretide ittifakla, altsoyun 

tamamının mirası reddetmesinden anlaşılması gerekenin, mirasbırakana “ilk plânda 

ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoy” olduğu ifade edilmektedir784. Söz gelimi, 

mirasbırakan öldüğünde hayatta olan yakınları, eşi (E), iki oğlu (Ç1) ve (Ç2), 

kendisinden önce ölmüş bulunan oğlu (Ç3)’ün kızları (To1) ve (To2), (Ç1)’in kızı 

(To3) ile (Ç2)’nin kızı (To4) olsun. Mirasbırakana ilk plânda ve doğrudan doğruya 

mirasçı olan altsoy olarak, oğulları (Ç1) ve (Ç2) ile halefiyet yoluyla (Ç3)’ün yerini 

alan (To1) ve (To2) mirası reddettiği takdirde, tereke tümüyle sağ kalan eş (E)’nin 

olacaktır. (To3) ve (To4), TMK. m. 613 hükmü kapsamında ilk plânda ve doğrudan 

doğruya mirasçı olan altsoy değildir785.  

Mirasbırakana ilk plânda ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoyun 

tamamının mirası reddetmesi durumunda, mirasın bütünüyle sağ kalan eşe 

geçeceğini tereddütsüz söylemek mümkündür. Bununla birlikte sağ kalan eşin, 

                                                
783  Wildisen, Ehegatten, s. 143. Anılan maddeye göre (ZGB. Art. 473); (1) mirasbırakanın bu 

yönde düzenlemiş olduğu ölüme bağlı bir tasarrufunun bulunması, (2) intifa hakkının sağ kalan 
eşe tanınması, (3) sağ kalan eşin mirasbırakanın ortak altsoyu ile birlikte mirasçı olması 
koşullarıyla, sağ kalan eşin tereke üzerinde intifa hakkı sahibi olması mümkündür. Ayrıca, bkz. 
I. Bölüm, III. Karşılaştırmalı Hukukta Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı, B, 2, c. 

784  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 629; Dural/Öz, s. 421; İmre/Erman, s. 372; Serozan/Engin, s. 
582; Turan Başara, Ret, s. 170; Helvacı, 159-160; Erman, s. 124; Başara, s. 62.  

785  Aynı yöndeki örnekler için, bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 624, 629; İmre/Erman, s. 
372; Başara, s. 62. 
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altsoyla değil, diğer zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması ve bu zümrede ilk 

plânda ve doğrudan doğruya mirasçı olanların tümünün mirası reddetmesi halinde, 

TMK. m. 613 hükmü dolayısıyla mirasın bütünüyle sağ kalan eşe geçip 

geçmeyeceğine yönelik bir tereddüt hasıl olabilir. Bu sebeple sağ kalan eşin, 

altsoydan başka zümre mirasçıları ile birlikte mirasçılığının söz konusu olduğu bir 

ihtimalde, TMK. m. 613 hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Kanaatimizce, TMK. m. 613 anlamında terekenin bütünüyle sağ 

kalan eşe geçmesi, madde metninde açıkça belirtildiği gibi, sadece altsoyla birlikte 

mirasçılıkta geçerli olmalıdır. Zira kanun koyucu, bu sonucun aksini arzu etseydi, 

madde metninde yalnızca altsoydan söz etmek yerine, diğer zümre mirasçılarını da 

kapsayacak bir ifadeye pekâlâ yer verebilirdi. Bu halde, diğer zümre mirasçılarının 

TMK. m. 613 hükmünün kapsamından dışlandığını söylemek mümkündür786. 

Meseleyi, bir örnekle somutlaştırmak yerinde olacaktır. Mirasbırakan (M)’nin 

ölümünde hayatta olan yakınları, eşi (E), anası (A), babası (B) ve kardeşi (K)’dır. (A) 

ve (B)’nin mirası reddetmesi durumunda, ikinci zümrede ilk plânda ve doğrudan 

doğruya mirasçı olanlar mirası reddetmiş demektir. Ne var ki TMK. m. 613 hükmü 

yalnızca altsoy zümresine ilişkin olduğundan, burada miras bütünüyle sağ kalan eşe 

geçmeyecek olup, (A) ve (B)’ye intikal etmesi gereken yasal miras payı (K)’ya 

geçecek (TMK. m. 611/f.1), son durumda sağ kalan eş (E)’nin yasal miras payı 1/2, 

kardeş (K)’nın yasal miras payı da terekeden geriye kalan 1/2 oranında 

belirlenecektir787 (TMK. m. 499/b.2). Aynı örnekte, kardeş (K)’nın hiç bulunmadığı 

varsayılırsa, bu defa mirası reddeden mirasçılar (A) ve (B)’nin içinde bulunduğu 

zümrede mirasçı olabilecek başka kimse kalmadığından, genel kural uyarınca miras 

üçüncü zümreye intikal edecek ve bu durumda sağ kalan eşin yasal miras payı da 

3/4’e yükselecektir788 (TMK. m. 499/b.3). Şayet üçüncü zümrede de mirasçı 

olabilecek kimse yoksa, yani zümre başları ile bunların çocuklarından hiçbirisi 

                                                
786  Aynı yönde, bkz. İmre/Erman, s. 372; Helvacı, s. 166-167; Başara, s. 63; Turan Başara, 

Ret, s. 170-171. 
787  Aynı yönde, bkz. Başara, s. 63; Helvacı, s. 165-166. 
788  Bu yönde, bkz. İmre/Erman, s. 372. 
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bulunmuyorsa, tereke bu halde tamamıyla sağ kalan eşin olacaktır (TMK. m. 

499/b.3).  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 612/f.1 hükmü uyarınca; “en yakın yasal 

mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs 

hükümlerine göre tasfiye edilir789.” Anılan hüküm790, aynı zamanda TMK. m. 613 

hükmü ile kayda değer bir bağlantı içerir. Zira TMK. m. 612/f.1 hükmü kapsamında, 

mirasın iflâs hükümlerine göre tasfiye edilmesi için mirası reddetmesi gereken en 

yakın yasal mirasçılar791 arasında sağ kalan eş de bulunmaktadır792. Söz gelimi, 

mirasbırakan (M)’nin ölümünde hayatta olan yakınları eşi (E), oğlu (Ç1), kendisinden 

önce ölmüş bulunan oğlu (Ç2)’nin kızı (To1), (Ç1)’in oğlu (To2)’dir. TMK. m. 612/f.1 

hükmünün uygulanabilmesi için, verilen örnekte (Ç1), (To1) ve sağ kalan eş (E)’nin 

mirası reddetmiş olması gerekmektedir. (To2), ilk plânda ve doğrudan doğruya 

mirasçı sıfatını kazanan kimse olmadığından, en yakın yasal mirasçı kavramına dâhil 

değildir793. Aynı örnekte, sağ kalan eş (E) mirası reddetmeyip, (Ç1) ve (To1) mirası 

                                                
789  Bkz. İstanbul BAM. 7. HD. 29.3.2017 T., E. 2017/288, K. 2017/280, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası; İstanbul BAM. 7. HD. 17.11.2016 T., E. 2016/11, K. 2016/12, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 29.9.2017); Yarg. 2. HD. 22.9.2010 T., E. 2009/13260, K. 2010/15116, 
Özuğur, Miras 1, s. 436; Yarg. 2. HD. 15.12.2010 T., E. 2009/18753, K. 2010/21078, Özuğur, 
Miras 1, s. 437-438; Yarg. 2. HD. 11.11.2010 T., E. 2009/15340, K. 2010/18978, Özuğur, 
Miras 1, s. 438. 

790  TMK. m. 612/f.2 hükmüne göre, “tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler 
gibi hak sahiplerine verilir.” Bu itibarla, mirasın reddi durumunda resmi tasfiye sonucu 
terekeden arta kalan olursa, bunlar (örneğin) ikinci zümreye geçmeyerek mirası reddetmiş olan 
birinci zümreye verilecektir. Bu yönde, bkz. Yarg. 10. HD. 15.4.2014 T., E. 2014/3064, K. 
2014/8793, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017); Yarg. 3. HD. 20.12.2010 T., E. 
15137, K. 20977, Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 212-213. 

791  TMK. m. 612 anlamında en yakın yasal mirasçılardan kasıt, “ilk plânda ve doğrudan doğruya 
mirasçı sıfatını kazanan kişilerdir.” Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 624; Helvacı, s. 152. 
Aynı yönde, bkz. Oğuzman, s. 297; İmre/Erman, s. 370; Erman, s. 121; Dural/Öz, s. 420; 
Ayan, Miras, s. 286; Başara, s. 57; Turan Başara, Ret, s. 169 dn. 114. 

792  Müller/Lieb-Lindenmeyer, Art. 573 Nr. 1; Göksu, Art. 573 Nr. 4; Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras, s. 624; İmre/Erman, s. 370; Erman, s. 121; Ayan, Miras, s. 286; Dural/Öz, s. 420; 
Öztan, Miras, s. 419; Helvacı, s. 152; Turan Başara, Ret, s. 169 dn. 114; Başara, s. 57-58; 
Günay, Mirasçılık Sıfatı, s. 186. 

793  Aynı yöndeki örnekler için, bkz. İmre/Erman, s. 370; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 624; 
Dural/Öz, s. 420; Öztan, Miras, s. 419; Başara, s. 57-58; Turan Başara, Ret, s. 169 dn. 114. 
“En yakın yasal mirasçılardan maksat doğrudan doğruya mirasçılık sıfatını kazanan 
mirasçılardır. Mirası reddeden mirasbırakanın kardeşleri davalı Ayten ve Vedat'ın çocukları 
Cevat, Özge, Seval ve Vural en yakın mirasçılardan sayılamaz.” Bkz. Yarg. 2. HD. 12.9.2005 
T., E. 2005/7014, K. 2005/12350, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017). Aynı 
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reddetseydi, bu defa ilk plânda ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoyun tümü 

tarafından miras reddedildiği için, TMK. m. 613 hükmü uygulama alanı bulur ve 

tereke bütünüyle sağ kalan eşe geçerdi. O halde, TMK. m. 613 hükmünün 

uygulanabilmesi için, (1) sağ kalan eşin altsoy zümresiyle birlikte mirasçılığının söz 

konusu olması, (2) ilk plânda ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoyun tümü 

tarafından mirasın reddedilmesi, (3) sağ kalan eşin mirası reddetmemiş olması 

gerektiğini ifade etmek mümkündür. Bir başka anlatımla, sağ kalan eş de ilk plânda 

ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoyla birlikte mirası reddetmiş bulunuyorsa, bu 

defa en yakın yasal mirasçıların tümü tarafından mirasın reddine ilişkin TMK. m. 

612 hükmü uygulama alanı bulacaktır794. Sağ kalan eşin, mirasbırakandan önce 

ölmüş olması halinde, ilk plânda ve doğrudan doğruya mirasçı olan altsoyun tümü 

mirası reddederse, en yakın yasal mirasçıların tümü mirası reddettiğinden, yine 

TMK. m. 612 hükmü uyarınca iflâs hükümlerine göre tasfiyeye gidilmesi gerekir795. 

Son olarak önemle belirtelim ki, en yakın yasal mirasçıların tümü tarafından 

mirasın reddine ilişkin TMK. m. 612 hükmünün uygulama alanı, TMK. m. 613 

hükmünde olduğu gibi altsoy zümresiyle sınırlı değildir. Örneğin, ölümü anında 

hayatta kalan yakınları olarak eşi (E), anası (A), babası (B) ve kardeşi (K) bulunan 

mirasbırakanın mirasını (E), (A) ve (B) reddettiği takdirde, en yakın yasal 

mirasçıların tümü tarafından mirasın reddi sebebiyle yine TMK. m. 612 hükmü 

kapsamında terekenin iflâs hükümlerine796 göre tasfiyesi söz konusu olacaktır797 

(TMK. m. 612/f.1). 

                                                                                                                                     
yönde, bkz. Yarg. 14. HD. 23.5.2016 T., E. 2015/12693, K. 2016/6190, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 20.2.2017).  

794  “…mirasbırakan İ. K.'nın mirasçıları olan eşi E. K. ve oğlu M. K.’nın mirası reddettikleri 
anlaşılmaktadır… Miras, mirasçıların tamamı tarafından reddedilmiştir. Bu gibi durumlarda 
TMK.'nın 612. maddesi gereğince terekenin re'sen tasfiyesi gerekir.” Bkz. Yarg. 14. HD. 
2.11.2015 T., E. 2015/9520, K. 2015/9582, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017). 
Aynı yönde, bkz. Yarg. 21. HD. 16.5.2011 T., E. 2010/5232, K. 2011/4644, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 28.3.2011 T., E. 2010/16264, K. 2011/5468, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 12. HD. 22.10.2009 T., E. 2009/18622, K. 2009/20606, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 20.2.2017).  

795  Başara, s. 64. 
796  TMK. m. 612/f.1 hükmünde, mirasın iflâs hükümlerine göre tasfiye edileceğinden söz 

edilmektedir. Bunun sebebi, en yakın yasal mirasçıların tümü tarafından reddolunan mirasın, 
genellikle çok borçlu bulunmasıdır. Bu gibi durumlarda terekenin borçları, aktifinden daha 
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E. Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Belgesi 

1. Genel Olarak 

Yasal mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesi, uzun zamandır Türk ve İsviçre 

hukuklarında yerleşik bir uygulama olarak varlık kazanmıştır798. Bu durum, TMK. 

m. 598/f.1 hükmünde yer alan “başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları 

belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe799 mirasçılık sıfatlarını gösteren 

bir belge verilir” şeklindeki düzenlemeyle yasal dayanağa kavuşturulmuştur. Bu 

itibarla, yasal mirasçılardan olan sağ kalan eşin de, mirasçılık belgesi almak üzere 

Türkiye’deki herhangi bir sulh hukuk mahkemesine800 ya da notere801 başvurması 

                                                                                                                                     
fazla olur. TMK. m. 636 hükmü gereğince de, “mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen 
terekenin tasfiyesi, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre yapılır.” Bkz. İmre /Erman, s. 
371.    

797  Aynı yönde, bkz. İmre /Erman, s. 370; Dural/Öz, s. 420. 
798  Esasında, mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nda, yasal mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesini 

düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır (ZGB. Art. 559). Zira yasal mirasçıların mirasçılığı, 
aslında doğal bir durum olduğundan, bunun açıkça düzenlenmesine ihtiyaç duyulmamıştır. 
Bkz. Druey, Erbrecht, s. 215-216; Erişgin, s. 57. Türk hukukunda ise, mehaz İsviçre Medeni 
Kanunu’nun yansımasıyla eMK. m. 538 hükmünde yasal mirasçılara mirasçılık belgesi 
verilmesini düzenleyen bir hüküm bulunmazken, 4721 sayılı TMK. m. 598/f.1 hükmünde yasal 
mirasçılara mirasçılık belgesi verilmesi açıkça düzenlenmiştir. Bkz. Erişgin, s. 58. 

799  31.3.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer 
alan “sulh mahkemesince” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya noterlikçe” ibaresi eklenmiş 
ve metne işlenmiştir. 

800  “Mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin istem, 6100 sayılı HMK.’nın 382. maddesine göre 
çekişmesiz yargı işlerinden sayılmış, 11/3 maddesinde ise hangi davaların mirasbırakanın son 
ikametgâhı mahkemesinde görüleceği açıklanmış, aynı maddenin son fıkrası hükmünde veraset 
ispatına, miras hisselerinin tayinine ilişkin davaların, mirasçıların her birinin bulunduğu yer 
mahkemesinde görülebileceği açıklanmıştır. Bu hukuksal olgunun sonucu olarak, mirasçılık 
belgesinin verilmesi davalarında kesin yetki kuralı olmayıp, mirasçılık belgesi, mirasbırakanın 
yerleşim yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer gözetilmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisindeki Adli Yargı Teşkilatı bulunan tüm adliyelerden her zaman alınabilecek ve aksi her 
zaman ispat edilebilecek hasımsız belgelerdendir.” Bkz. Yarg. 14. HD. 29.6.2015 T., E. 
2015/2261, K. 2015/7171, Ruhi/Ruhi, s. 28 dn. 6. Aynı yönde, bkz. Yarg. 7. HD. 6.3.2013 T., 
E. 2012/8149, K. 2013/2237, Ruhi/Ruhi, s. 28 dn. 7. “Dava, görülmekte olan bir dava 
nedeniyle veraset ilamı alınmak üzere talep edene verilen yetki belgesi uyarınca mirasçılık 
belgesi istemine ilişkindir. Maliye Hazinesi`nin hasım gösterilmesi maddi hataya ilişkin olup, 
talep edenin istemini çekişmeli yargı işi haline getirmez… Davanın Sulh Hukuk 
Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekir.” Bkz. İzmir BAM. 6. HD. 7.12.2016 T., E. 
2016/88, K. 2016/84, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 29.9.2017). Aynı yönde, bkz. 
İstanbul BAM. 1. HD. 3.3.2017 T., E. 2017/186, K. 2017/156, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 29.9.2017).   

801  Bkz. Yarg. 14. HD. 2.7.2015 T., E. 2015/2217, K. 2015/7440, Ruhi/Ruhi, s. 30 dn. 14. 
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mümkündür802. Sağ kalan eşe verilen mirasçılık belgesinde, mirasbırakanın bilinen 

tüm mirasçıları, her bir mirasçının miras payları ve “aksi sabit oluncaya kadar” 

ibaresi803 belirtilmiş olmalıdır. Saklı pay oranlarının yazılmasına ise gerek yoktur804. 

Sağ kalan eş, aynı zamanda mirasbırakan tarafından terekenin tamamı ya da 

kesirli bir bölümü için mirasçı olarak atanmışsa, kendisinin bu iki sıfatına göre 

mirasçılık belgesi verileceği805 kabul edilmektedir806. 

2. Yabancılık Unsuru Bulunan Hallerde Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Belgesi 

Yabancılık unsuru bulunan haller bakımından, mirasbırakan yabancı ülke 

vatandaşı ise hangi hukukun uygulanacağının tespiti, öncelikle önem arz eder. 5718 

sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un807 (MÖHUK.) 

m. 20/f.1, c.1 hükmü uyarınca, “miras ölenin millî hukukuna tâbidir.” Bu cümleden 

olarak, yabancı ülke vatandaşı mirasbırakanın mirası, kendi milli hukukuna göre 

paylaştırılacaktır808. Ne var ki, bu kuralın istisnası MÖHUK. m. 20/f.1, c.2 

                                                
802  Ruhi/Ruhi, s. 28, 30; Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 55, 58. 
803  Zira mirasçılık belgesinin, aksi ispat edilebilen bir karine teşkil ettiği kabul edildiğinden, iptali 

her zaman mümkündür. Bkz. Erişgin, s. 167. Bu yönde, bkz. Yarg. 14. HD. 20.3.2017 T., E. 
2016/4631, K. 2017/2115, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.7.2017); Yarg. 7. HD. 
18.3.2010 T., E. 2009/8199, K. 2010/1466, Özuğur, Miras 1, s. 695-696.  

804  Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 31.  
805  “Muris, 26.2.2002 tarihli el yazılı vasiyetnamesi ile yasal mirasçısı olan eşi (İ)’yi mirasçı 

atamıştır… Davacı (İ), hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçıdır. Hem yasal mirasçı hem 
de atanmış mirasçı olan kişinin açtığı davada, iki sıfatına göre mirasçılık belgesi verilir.” Bkz. 
Yarg. 2. HD. 23.5.2005 T., E. 2005/4877, K. 2005/8082, Özuğur, Miras 1, s. 712.   

806  Erişgin, s. 60; Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 48. Ayrıca, bkz. Yarg. 2. HD. 23.6.2005 T., E. 
4877, K. 8082, Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 48. TMK. m. 598/f.2 hükmü uyarınca, “mirasçı 
atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları 
tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine 
tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı 
olduğunu gösteren bir belge verilir.” Bu cümleden olarak, atanmış mirasçı sıfatıyla sağ kalan 
eşe verilecek mirasçılık belgesinde bir aylık itiraz süresi öngörüldüğü gibi, mirasçılık belgesini 
verecek merci de sulh hukuk mahkemesi olarak tayin edilmiştir.  

807  27.11.2007 tarih ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 
(RG. 12.12.2007/26728). 

808  “Mirasbırakan İtalyan uyruklu olup, miras ölenin hukukuna göre belirleneceğinden, 
mirasçılığın ve miras paylarının İtalyan hukukuna göre belirlenmesi gerekir.” Bkz. Yarg. 8. 
HD. 20.6.2014 T., E. 2013/13351, K. 2014/13084, Özuğur, Miras 1, s. 621-622. İtalyan 
hukuku için, ayrıca bkz. I. Bölüm, III, B, 1, b. 
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hükmünde, “Türkiye'de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır” 

şeklinde ifadesini bulmuştur. O halde, mirasbırakan yabancı bir ülke809 vatandaşı ise, 

mirasta kural olarak kendisinin milli hukuku uygulanacak, bununla birlikte 

Türkiye’de bulunan taşınmaz terekesine ilişkin olarak Türk hukuku uygulama alanı 

bulacaktır810. Öte yandan, mirasbırakanın Türk vatandaşı olması durumunda, 

Türkiye’de ve yurt dışında bulunan tüm terekesi Türk hukukuna tâbidir811.  

                                                
809  Etki alanı oldukça geniş olan ve yirmi sekiz (28) üye devletten oluşan Avrupa Birliği’nde, 12.3 

milyon Avrupalının, farklı Avrupa Birliği devletlerinde yaşıyor olması ve Birlik içinde her yıl 
450.000 dolayında sınır ötesi miras intikalinin gerçekleşmesi sebebiyle, Avrupa Birliği 
Konseyi tarafından 4 Temmuz 2012 tarihinde 650/2012 sayılı “EU Succession Regulation on 
Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and 
Enforcement of Authentic Instruments in matters of Succession and on the Creation of a 
European Certificate of Succession (Yargılama Yetkisi, Uygulanacak Hukuk, Kararların 
Tanınması ve Tenfizi, Mirasa İlişkin Resmi Belgelerin Kabulü ve Tenfizi ile Avrupa Mirasçılık 
Belgesi’nin Tanzimi Üzerine AB Miras Tüzüğü)” kabul edilmiş ve 17 Ağustos 2015 tarihinden 
itibaren gerçekleşen ölümler hakkında tamamen uygulanmaya başlanmıştır. Bu yönde, bkz. 
Rainer Deville, EJTN Seminar on Cross - Border Inheritance Law 17 - 18 February 2014, 
Recklinghausen, Brussels IV in a nutshell, 2014, s. 1-2 (http://www.ejtn.eu/PageFiles/6333/ 
Brussels_IV_nutshell.pdf, E. T. 28.8.2017). Söz konusu Tüzüğün uygulama alanı bakımından, 
(1) AB’ye üye devletler, (2) Tüzüğe taraf olmayan üye devletler (Birleşik Krallık, Danimarka, 
İrlanda) ve (3) AB’ye üye olmayan üçüncü devletler olmak üzere üçlü bir gruplandırma 
oluşmuştur. Tüzüğe göre, mirasbırakana öncelikle irade özgürlüğü tanınarak, mirasa 
uygulanacak hukuku (applicable law) seçme imkânı sunulmuş (choice of law, Art. 22); 
mirasbırakanın seçim yapmaması halinde ise ölümünden önceki son mutat mesken (habitual 
residence) hukuku veya açıkça bundan daha sıkı bağlantı içinde olunan bir ülke varsa bu ülke 
hukuku, mirasa uygulanacak hukuk olarak tayin edilmiştir (general rule, Art. 21). Bu durumda, 
mirasbırakanın mutat meskeninin, sosyal hayatının ve ailevi ilişkilerinin yoğunlaştığı, 
vatandaşı bulunduğu ülke olacağı ifade edilmiştir. Avrupa Birliği’nde bulunan Türk 
vatandaşlarının ve Türkiye’de malvarlığı bulunan AB vatandaşlarının sayısı düşünüldüğünde 
anılan Tüzüğün Türk hukuku bakımından önemi de ortaya çıkmaktadır. Bkz. Altıparmak, s. 
24, 63, 66 vd. Anılan AB Miras Tüzüğü’nün İngilizce madde metinleri için, bkz. http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012R0650 (E. T. 28.8.2017). 

810  Aysel Çelikel/B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk, 13. bs., İstanbul 2014, s. 293-
294; Cemal Şanlı, Milletlerarası Özel Hukuk, 2. bs., İstanbul 2014, s. 204-205; Ekşi, Miras, s. 
34; Ruhi/Ruhi, s. 39-40; Hesna Coşar, Mirasçılık Belgesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Faruk 
Acar), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 2006, s. 24; Altıparmak, s. 104-105. Bu yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 15.4.2002 T., E. 
2002/4651, K. 2002/5612, Ruhi/Ruhi, s. 40 dn. 4; Yarg. 8. HD. 20.2.2014 T., E. 2013/14270, 
K. 2014/2846, Lexpera İçtihat; Yarg. 8. HD. 12.5.2014 T., E. 2013/12374, K. 2014/9431, 
Lexpera İçtihat (E. T. 10.7.2017). Bununla birlikte, MÖHUK. m. 20/f.2 hükmünde, “mirasın 
açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke 
hukukuna tâbidir” ifadesine yer verilmiştir. Bu itibarla, terekeye ilişkin anılan işlemler, 
terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbi olacaktır. Ne var ki, mirasın genel kural olarak ölenin 
milli hukukuna tâbi olacağını öngören MÖHUK. m. 20/f.1, c.1 hükmünün kapsamına; kimlerin 
mirasçı olacağı ve bu mirasçıların miras paylarının ne olacağı, mirasbırakanın tasarruf 
özgürlüğü, saklı paylı mirasçıların kimler olduğu ve bu kişilerin saklı pay oranları gibi 
mirasçıların ve miras paylarının tespitine yönelik hususlar girmektedir. MÖHUK. m. 20/f.2 
hükmünde sözü edilen ve terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbi olması öngörülen 
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Sağ kalan eş yabancı bir ülke vatandaşı olduğu takdirde, mirasçılık belgesini 

Türkiye’de ancak sulh hukuk mahkemesine müracaat etmek suretiyle alabilir. Zira 

mirasçının yabancı ülke vatandaşı olduğu durumlarda, noterler yabancı ülke 

vatandaşına mirasçılık belgesi veremezler812 (NK. m. 71/B/f.3). Yabancı bir ülke 

vatandaşı olan sağ kalan eşin mirasçılığı açısından, mirasbırakanın Türkiye’de 

bulunan taşınmazları dışında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bir başka 

deyişle, yabancı ülke vatandaşı sağ kalan eş, Türkiye’deki taşınmazları dışında, 

mirasbırakanın para ve taşınır malları gibi diğer tereke unsurlarını doğrudan doğruya 

iktisap eder. Bununla birlikte, yabancı ülke vatandaşı sağ kalan eşin, mirasbırakanın 

Türkiye’deki taşınmazlarını adına tescil ettirebilmesi için, Tapu Kanunu’nun813 m. 

35/f.1 hükmü uyarınca, “kanuni sınırlayıcı hükümlere uygunluk” koşulunun 

sağlanması gerekir814. 

                                                                                                                                     
işlemlerden biri olan “mirasın … taksimine …” ifadesiyle kastedilen ise, paylaşmadan önce 
miras ortaklığı oluşup oluşmadığına, mirasın paylaşılma şekline, miras payının devrine, tereke 
borçlarından sorumluluğa ve paylaşmanın sonuçlarına ilişkin konulardır. Bkz. Altıparmak, s. 
107, 128-129. 

811  Çelikel/Erdem, s. 293; Şanlı, s. 205; Ruhi/Ruhi, s. 40. 
812  Ruhi/Ruhi, s. 41-42; Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 71.  
813  22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu (RG. 29.12.1934/2892). 
814  Yabancı uyrukluların, Türk vatandaşı mirasbırakanın taşınır malları üzerinde mirasçılığı 

bakımından hiçbir sınırlama bulunmamaktadır. Ne var ki, Türk vatandaşı mirasbırakanın 
taşınmaz malları üzerinde yabancı uyruklu bir kimsenin tasarrufta bulunabilmesi için, “kanuni 
sınırlayıcı hükümlere uygunluk” ölçütünün yerine gelmiş olması aranır. Taşınmazlara ilişkin bu 
sınırlama ise, 22.12.1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun m. 35/f.1 hükmüne 
dayanmaktadır. Buna göre; “kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler 
yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 
ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak 
edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli 
nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde 
onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke 
genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” Bu yönde, bkz. Yarg. 
14. HD. 27.2.2013 T., E. 2013/483, K. 2013/2808, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
20.2.2016). 3.5.2012 tarih ve 6302 sayılı Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun’un 1. maddesiyle sağlanan değişiklik öncesi, 2644 sayılı Tapu 
Kanunu’nun m. 35/f.1 hükmünde, “karşılıklılık” ölçütü de bulunmaktaydı. Fakat sözü edilen 
değişiklikle birlikte artık karşılıklılık ölçütü madde metninde yer almamaktadır. Bu yönde, bkz. 
Alper Çağrı Yılmaz, “6302 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Yabancı Gerçek Kişilerin 
Türkiye’de Taşınmaz Edinimi”, GÜHFD, C. XVII, S. 1-2, Y. 2013, s. 1112-1113. Karşılıklılık 
ölçütünün de arandığı Yargıtay kararlarından bazıları için, ayrıca bkz. Yarg. 14. HD. 29.2.2012 
T., E. 2012/2171, K. 2012/2882, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. HGK. 1.2.2012 T., E. 
2011/3-595, K. 2012/33, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 14. HD. 7.3.2011 T., E. 
2011/1405, K. 2011/2709, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 7. HD. 16.10.2009 T., E. 
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Yabancı ülke vatandaşı sağ kalan eşin, Türkiye’de sulh hukuk mahkemesine 

başvurarak mirasçılık belgesi alması mümkün olduğu gibi, yabancı ülkeden aldığı 

mirasçılık belgesini Türkiye’de tanıma davasına konu etmesi de muhtemeldir. 

Yabancı ülkeden alınan mirasçılık belgesine ilişkin olarak tanıma kararı verildiği 

takdirde, sağ kalan eş, Türkiye’den alınan mirasçılık belgesiyle aynı etkide bir karara 

sahip olur815. 

II. SAĞ KALAN EŞİN İRADİ MİRASÇILIĞI 

A. Sağ Kalan Eşin Mirasçı Olarak Atanması 

Bilindiği üzere mirasçılık, mirasbırakanın iradesine dayanmayan ve doğrudan 

doğruya kanundan doğan bir hak olarak yasal mirasçılık şeklinde söz konusu 

olabileceği gibi, mirasbırakanın iradesinden doğan atanmış mirasçılık yoluyla da söz 

konusu olabilir. Mirasbırakan düzenleyeceği şekli anlamda bir ölüme bağlı 

tasarrufla816, bir ya da daha fazla kişiyi mirasçı olarak atayabilir817. Mirasçı atama, 

                                                                                                                                     
2009/2429, K. 2009/4415, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 12. HD. 12.2.2009 T., E. 
2008/21111, K. 2009/2562, (E. T. 20.2.2016). Son durumda; yabancı uyruklu kişilerin, kanuni 
sınırlamalara uygun olmama nedeniyle taşınmazları iktisabında bir sınırlama bulunmasına 
rağmen, bunun yabancı uyruklu kişinin miras hakkına ilişkin olmadığını ve böyle bir durumda 
yabancı uyruklu kimse taşınmazı tapuda kendi adına tescil ettiremese bile, ilgili taşınmazın 
tasfiyesine gidilerek, taşınmazın bedelinin yabancı uyruklu mirasçıya verilebileceğini 
vurgulamak gerekir. Bu konuda bkz. Aydanur Gürzumar, “Türk Yabancılar Hukukunda 
Yabancı Gerçek Kişilerin Miras Hakkı Var mıdır?” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel 
Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, C. 19, S. 1-2, Y. 1999-2000, s. 396; Fügen 
Sargın, “Yabancı Gerçek Kişilere Ait Taşınmaz Malların Tasfiyesi”, Türkiye Barosu Dergisi, 
Y.1992/1, s. 33; Öztan, Miras, s. 17; Altıparmak, s. 95. 

815  Ruhi/Ruhi, s. 47; Günay, Mirasçılık Belgesi, s. 72. Aksi görüş uyarınca, mirasçılık belgesi 
kesin hüküm teşkil etmediğinden tanınamaz. Bkz. Gençcan, Miras, s. 953; Yarg. 2. HD. 
5.10.2001 T., E. 2002/8254, K. 2002/9339, Özuğur, Miras 1, s. 740-741.  

816  Ölüme bağlı tasarruflar, şekli anlamda ve maddi anlamda olmak üzere ikiye ayrılır. Şekli 
anlamda ölüme bağlı tasarruflar; vasiyetname ve miras sözleşmesidir. Maddi anlamda ölüme 
bağlı tasarruflar ise; mirasbırakanın vasiyetname ya da miras sözleşmesinde yer alan son 
arzularını ifade eder. Mirasçı atama da mirasbırakanın son arzusu olabilecek nitelikte maddi 
anlamda ölüme bağlı tasarruf türlerinden birisidir. Bkz. Gamze Turan, Ölüme Bağlı 
Tasarrufların Hükümsüzlüğü, 1. bs., Ankara 2009, s. 4, 22 vd.; Ayrıca bkz. Fikret Eren, Türk 
Medeni Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası, Ankara 1966, s. 4 vd.; Edhem 
Solak, Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ömer Bağcı), Hasan 
Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Gaziantep 2016, s. 6 vd.   

817  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 258.  
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mirasbırakanın bu yolla bir ya da birden fazla kişiyi terekesinin tamamı ya da kesirli 

bir bölümü için (söz gelimi 1/2, 1/4, 3/4 gibi) hak sahibi yapmasını ifade eder818 

(TMK. m. 516/f.1).  

Atanmış mirasçı, tıpkı yasal mirasçılar gibi tereke üzerinde külli halef sıfatıyla 

hak sahibidir819. Şayet mirasbırakan terekenin kesirli bir bölümünü değil de, terekede 

bulunan söz gelimi bir otomobil gibi, münferit bir mal ya da malvarlığı değerini 

bırakmışsa, bu takdirde mirasçı atama değil, vasiyet (belirli mal bırakma) tasarrufu 

söz konusu olur820. 

Zaten yasal mirasçı ve bu bakımdan külli halef olan sağ kalan eşin, yasal miras 

payına ilâve olacak bir kazandırmayı, mirasbırakanın tasarruf nisabı çerçevesinde 

elde etmesinin önünde bir engel yoktur821. Bu kazandırma, belirli mal bırakma (ön 

vasiyet822) veya mirasçı atama biçiminde tezahür edebilir. Fakat fikrimizce sağ kalan 

                                                
818  Dural/Öz, s. 141; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 258; İnan/Ertaş/Albaş, s. 220; Antalya, 

Miras, s. 184; Ayan, Miras, s. 115; Stephanie Hrubesch-Millauer, Handkommentar zum 
Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 ZGB (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Rumo-
Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 483 Nr. 1. Mirasçı atarken, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 
sınırsız değildir. Saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlâl edecek düzeyde bir mirasçı 
ataması söz konusu ise, saklı paylara tecavüz edilen kısım için tenkis davası açılabilir. Bkz. 
Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 34; Wildisen, Ehegatten, s. 177-178. 

819  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 258; Serozan/Engin, s. 387-388. Bkz. Yarg. 3. HD. 6.12.2010 
T., E. 2010/12478, K. 2010/19947, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 25.6.2016). 

820  Dural/Öz, s. 142. Farklı kurumlar olmasına rağmen, mirasçı atama ile vasiyet birbirine 
karıştırılabilir. Vasiyet, münferit bir kazandırma olup, terekede bulunan belirli bir mal, bir 
miktar para, sınırlı bir ayni hak tesisi, tedarik edilerek vasiyet alacaklısına verilecek bir mal 
yahut vasiyet alacaklısına bırakılmış bir alacak olabilir. Bu şekilde münferit bir değer üzerinde 
kendisine kazandırmada bulunulan vasiyet alacaklısı, tereke üzerinde külli halef sıfatıyla hak 
sahibi olmaz. Dolayısıyla tereke borçlarından sorumluluğu da söz konusu değildir. O, vasiyet 
konusuna ilişkin olarak mirasçılara karşı yalnızca kişisel bir istem hakkına sahip olur (TMK. 
m. 600/f.1). Bkz. Gürsoy, Vasiyet, s. 34; Kılıçoğlu, Miras, s. 145. Ayrıca, bkz. Hakan Albaş, 
“Belirli Mal Bırakma Vasiyetinin Teslim Borcu (MK. m. 518)”, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e 
Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı 2013, C. 1, s. 140; Esat 
Şener, Vasiyet Hukuku, Ankara 1995, s. 117 vd.; Wolfgang Roth/Thomas Maulbetsch/ 
Johannes Schulte, Vermächtnisrecht, 1. Auflage, München 2013, s. 2 vd. 

821  Wildisen, Ehegatten, s. 178 vd.; Druey, Erbrecht, s. 144; Escher, Art. 483 Nr. 6; Weimar, 
Kommentar, Art. 483 Nr. 8; Serozan/Engin, s. 388; Dural/Öz, s. 142; Antalya, Miras, s. 184. 
Bkz. Yarg. HGK. 14.5.2014 T., E. 2013/8-1077, K. 2014/664, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 25.6.2016). 

822  Mirasbırakan, herhangi bir kişi lehine olabileceği gibi, yasal veya atanmış bir mirasçı lehine de 
vasiyette (belirli mal bırakma tasarrufunda) bulunabilir. İşte böyle bir durum, yani yasal veya 
atanmış bir mirasçı lehine yapılan vasiyet, “ön vasiyet” olarak nitelendirilir. Bkz. Gürsoy, 
Vasiyet, s. 162. 
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eşin, mirasbırakan tarafından terekenin tamamı ya da kesirli bir bölümü için hak 

sahibi kılınmasının, teknik anlamda bir mirasçı atama niteliğinde olmadığı ve sözü 

edilen durumun eşin miras payının genişletilmesinden ibaret olduğu söylenebilir823. 

Örneğin ardında sağ kalan eşi ile üç çocuğu hayatta bulunan mirasbırakan, ölüme 

bağlı tasarrufunda eşine yasal miras payına ek olarak, kendisi tarafından tasarruf 

edilebilir kısmı da bırakmış ise, çocukların miras payları, saklı payları824 olan 1/8’e 

inecek; sağ kalan eşin 1/4 olan yasal miras payına mirasbırakanın 3/8 olan tasarruf 

nisabının eklenmesi suretiyle de, sağ kalan eşin miras payı 5/8 olacaktır825. 

B. Sağ Kalan Eş Lehine Yapılan Mirasçı Atama Tasarrufunun 
 Koşula Bağlanması 

Koşul; bir hukuki işlemin sonuçlarının bağlandığı, gelecekte gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği kuşkulu olan bir olaydır826. Hukuki işlemin hüküm doğurması, 

koşulun gerçekleşmesine bağlanmışsa geciktirici (taliki) koşuldan (TBK. m. 170); 

öngörülen koşulun gerçekleşmesi, hukuki işlemin sonuçlarını ortadan kaldırıyorsa 

bozucu (infisahi) koşuldan (TBK. m. 173) söz edilir827. Ölüme bağlı tasarruf 

                                                
823  Dural/Öz, s. 142. Bununla birlikte, hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçı olan kişinin 

açtığı davada, iki sıfatına göre mirasçılık belgesi verilir. Bkz. Yarg. 2. HD. 23.5.2005 T., E. 
2005/4877, K. 2005/8082, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017). 

824  Altsoy için saklı pay oranı, yasal miras payının yarısıdır (TMK. m. 506/b.1). 
825  İnan/Ertaş/Albaş, s. 222. 
826  Dural/Öz, s. 156; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 272; M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2, 10. bs., İstanbul 2013, s. 492; Ahmet M. Kılıçoğlu, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. bs., Ankara 2012, s. 752; Hüseyin Hatemi/Emre 
Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, 3. bs., İstanbul 2015, s. 353; Fikret Eren, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, 18. bs., Ankara 2015, s. 1161; Selahattin Sulhi Tekinay/Sermet 
Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. bs., 
İstanbul 1993, s. 328; Safa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. bs., İstanbul 
2012, s. 449; Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6. bs., İstanbul 
1976, s. 991.   

827  Abdülkerim Yıldırım, Türk Hukukunda Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyetler, 1. 
bs., Ankara 2004, s. 16 vd.; H. Kübra Ercoşkun Şenol, Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Özellikle 
Bu Tasarruflardaki Koşullar ve Yüklemeler, (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Metin İkizler), Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2011, s. 
86; Kemal Tahir Gürsoy, “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şart ve Mükellefiyet, Kısım II”, 
AÜHFD, C. 11, S. 1, Y. 1954, s. 388 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 272; Dural/Öz, s. 156 
vd.; Oğuzman/Öz, s. 498; Kılıçoğlu, Borçlar, s. 755-756; Hatemi/Gökyayla, s. 358; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 330; Reisoğlu, s. 450 vd.; Tunçomağ, s. 996-997; 
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bağlamında koşul ise, mirasbırakanın, ölüme bağlı tasarrufun hükümlerini bağladığı, 

müstakbel ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kuşkulu bir olaydır828. Nitekim TMK. 

m. 515/f.1, c.1’de açıkça, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufunu koşula 

bağlayabileceği829 ifade edilmiştir. Bu cümleden olarak, geciktirici bir koşula 

bağlanan ölüme bağlı tasarruf, koşul gerçekleştiğinde hüküm ve sonuçlarını 

doğuracak iken830; bozucu bir koşula bağlanan ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın 

ölümü ile hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar ve fakat bozucu koşul 

gerçekleştiğinde hükümden düşer831. 

Koşul, genellikle mirasçı atama ya da vasiyet (belirli mal bırakma) 

tasarruflarında söz konusu olur. Sağ kalan eş bağlamında özellik arz eden yönü ise, 

eş lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufun, mirasbırakan tarafından “dul kalma” 

koşuluna bağlanmış olmasıdır832. Söz gelimi, mirasbırakan, ölümünün ardından sağ 

kalan eşinin dul kalarak kendisinden sonra evlenmemesi koşuluyla, eşini mirasçı 

atayarak miras payını genişletmiş ya da bir vasiyet (belirli mal bırakma) tasarrufunda 

                                                                                                                                     
Eren, Borçlar, s. 1171; Andreas von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı (çev. Avukat 
Cevat Edege), C. 1-2, Ankara 1983, s. 739.   

828  Dural/Öz, s. 156. Daha geniş ifade şekliyle ölüme bağlı tasarruflarda koşul; mirasbırakan 
tarafından ölüme bağlı tasarrufun hukuki sonuçlarının doğumunu geciktiren veya doğmuş olan 
hukuki sonuçları sona erdiren, gelecekte ve gerçekleşmesi kuşkulu bir olaydır. Bkz. 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 216.  

829  Bkz. Yarg. 2. HD. 14.6.2005 T., E. 2005/4530, K. 2005/9190, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 28.6.2016). 

830  “Şarta bağlı olarak lehine mal vasiyet olunan şahsın, bunu kazanabilmesi için, tasarrufta 
öngörülen (geciktirici) şartın gerçekleşmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, şart gerçekleşirse 
ölüme bağlı tasarruf hüküm ifade eder. Aksi halde, tasarruf hiçbir hüküm meydana getirmez.” 
Bkz. Yarg. 2. HD. 5.2.2009 T., E. 2008/19509, K. 2009/1538, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 28.6.2016). 

831  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 272; Dural/Öz, s. 156; İnan/Ertaş/Albaş, s. 217-218; 
İmre/Erman, s. 137; Antalya, Miras, s. 192-193; Yıldırım, Şart, s. 60; Ercoşkun Şenol, s. 
95-96. Öğretide maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar başlığı altında açıklanan koşul, aslında 
teknik olarak maddi anlamda ölüme bağlı bir tasarruf değildir. Zira tek başına bir anlam ifade 
etmeyip, ancak bir ölüme bağlı tasarrufa bağlandığı takdirde hüküm ifade eder. Bkz. Yıldırım, 
Şart, s. 56; Ercoşkun Şenol, s. 84; Serozan/Engin, s. 405; Dural/Öz, s. 156.   

832  “Dul kalma” koşulu, “evlenmeme” koşulunun özel bir görünümü olarak değerlendirilmektedir. 
Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 275. 
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bulunmuş olabilir. Bu takdirde tasarrufun bağlandığı koşulun, bozucu koşulun bir 

örneği olduğu da söylenebilir833. 

Bilindiği üzere, hukuka ve ahlâka aykırı koşullar, ilişkin bulundukları tasarrufu 

geçersiz kılar834 (TMK. m. 515/f.2). Dolayısıyla hukuka ve ahlâka aykırı bir koşula 

bağlanan ölüme bağlı tasarrufta, yalnızca koşulun geçersizliği söz konusu 

olmayacak, aynı zamanda ölüme bağlı tasarruf da geçersizlikle karşılaşacak, bir 

başka ifadeyle hukuka ve ahlâka aykırı koşulun varlığı, kendisine kazandırmada 

bulunulan lehtarın, o ölüme bağlı tasarruftan kaynaklanan menfaati elde edememesi 

sonucunu doğuracaktır835. Bu geçersizlik ise kendiliğinden gerçekleşmeyecek olup, 

“iptal edilebilirlik” yaptırımına tâbidir. Bir başka anlatımla, tasarrufun hüküm ve 

sonuçlarını doğurmaması için, ilgililerce TMK. m. 557/b.3 kapsamında ölüme bağlı 

tasarrufun iptali davasının açılmasını gerektirecektir836.  

Sağ kalan eş lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufun “dul kalma” koşuluna 

bağlanması halinde, bunun hukuka ve ahlâka aykırı bir şart olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği öğretide tartışmalıdır. Türk ve İsviçre öğretisinde hâkim olan 

görüş, böyle bir halde, TMK. m. 23 uyarınca kişilik haklarına aykırılık nedeniyle, 

hukuka ve ahlâka aykırı bir koşulun varlığını kabul edip, kural olarak geçersizlikten 

yana tavır almaktadır. Zira dul kalma koşulu, sağ kalan eşin, evlenmeme yönünde 

kişilik haklarını kullanmaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmesi anlamına gelir ki, 

mirasbırakanın, (eşinin) kişilik haklarını iradesiyle bu şekilde sınırlaması kabul 

                                                
833  Serozan/Engin, s. 408. 
834  “Tasarrufa eklenen şart kanuna yahut ahlâka aykırı ise ölüme bağlı tasarruf hükümsüzdür. 

Kural bu olmakla beraber, mirasbırakan, şartın kanuna ve ahlâka aykırılığı sebebiyle 
tasarrufun hükümsüz kalacağını bilseydi şart olmadan da tasarrufu yapacağı kanaatine 
ulaşılırsa, sadece kanuna ve ahlâka aykırı şartı hükümsüz saymak, tasarrufu ayakta tutmak 
gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 27.3.2000 T., E. 2000/2641, K. 2000/3627, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 28.6.2016). 

835  Dural/Öz, s. 158; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 274; Yıldırım, Şart, s. 74. 
836  Weimar, Kommentar, Art. 469 Nr. 29; Eren, İptal, s. 95-96; Turan, s. 97; Dural/Öz, s. 158; 

Serozan/Engin, s. 411; İnan/Ertaş/Albaş, s. 218. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU’na göre, 
hukuka ve ahlâka aykırı bir koşula bağlanan ölüme bağlı tasarruf, iptal davası açılmasını 
gerektirmeden kendiliğinden hükümsüz kabul edilmelidir. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 
274-275. 
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edilemez837. İlgili Yargıtay kararları da bu eğilimdedir838. Bununla birlikte bu görüşü 

savunanlarca, istisnai bazı hallerde geçersizlikten yana olan kuralın yumuşatılması da 

mümkündür. Şöyle ki, mirasbırakanın objektif olarak caiz görülebilecek saiklerle, iyi 

ve temiz düşüncelerle hareket ettiği anlaşıldığı takdirde dul kalma (evlenmeme) 

koşulu geçerli kabul edilebilir839. Örneğin, ölümünden sonra eşinin saf ve kolay 

aldatılabilir bir kadın olduğunu dikkate alan mirasbırakan, ona miras yoluyla kalan 

malların yeni kocası tarafından kolaylıkla tüketilebileceği endişesi altında ya da 

tekrar evlenmekle onun geçimini sağlama imkânını elde edeceği düşüncesiyle dul 

kalma koşulunu öngörmüş olabilir840.  

Azınlıkta kalan ikinci görüş ise, dul kalma koşulunun sağ kalan eşin evlenme 

özgürlüğünü ortadan kaldırmadığını, kişilik haklarına aykırılık teşkil etmediği gibi, 

hukuka ve ahlâka da aykırı olmadığını savunur. Zira sağ kalan eş dilerse ölüme bağlı 

tasarruftan feragat ederek dilediği kişi ile evlenebilir ve bu durum evlenmenin 

geçerliliğini etkilemez841. Gerçekten de Avusturya Medeni Kanunu’nda (ABGB. § 

                                                
837  Eren, İptal, s. 59-60; Dural/Öz, s. 159; Gürsoy, Şart, s. 446; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 

277; Yıldırım, Şart, s. 68. Aynı yönde, bkz. Escher, Art. 482 Nr. 32; Tuor, Art. 482 Nr. 28; 
Weimar, Kommentar, Art. 482 Nr. 93. 

838  Mirasbırakanın vasiyetnamesinde, eşinin kendisine nispetini koruduğu, yani evlenmediği 
sürece, miras payı dışında, Kızılay’a yapılmış olan vasiyetin gelirinden 3/4 oranında 
yararlanmasını öngördüğü tasarruf, hukuka ve ahlâka aykırı bulunarak geçersiz kabul 
edilmiştir. Bkz. Yarg. 2. HD. 28.3.1968 T., E. 1276, K. 2002, Şener, Vasiyet, s. 264; 
Dural/Öz, s. 160. Bununla birlikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında, 
mirasbırakanın, eşi lehine yaptığı ölüme bağlı tasarrufu, evlilik bağının devam etmesi koşuluna 
bağlamasını, bu koşulun mirasbırakanın ölümünden sonrasını da kapsamadığı, dolayısıyla da 
evlenme özgürlüğünü sınırlamadığı gerekçesiyle hukuka ve ahlâka aykırı bulmamıştır. Bkz. 
Yarg. HGK. 16.2.1983 T., E. 268, K. 136, Dural/Öz, s. 160; Yıldırım, Şart, s. 71. 
Kanaatimizce Hukuk Genel Kurulu’nun bu kararı, sağ kalan eşin dul kalma koşuluna ilişkin 
değildir. Zira burada mirasbırakanın ölümüne kadar olan evre önem arz etmekte olup, tasarruf 
boşanmama koşuluna bağlanmıştır. Aslında mirasbırakan tasarrufunu böyle bir koşula 
bağlamasaydı bile, TMK. m. 181/f.1 uyarınca boşanan eşlerin, boşanmadan önce yapılmış olan 
ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça 
kaybedecekleri gerçeği karşısında, eş lehine yapılan tasarrufun boşanma ile birlikte hükümsüz 
hale geleceğini söylemek mümkündür. Ayrıca, bkz. Yıldırım, Şart, s. 71 dn. 288.  

839  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 276-277; Gürsoy, Şart, s. 447; Eren, İptal, s. 60; Yıldırım, 
Şart, s. 69. 

840  Dural/Öz, s. 160; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 276-277; Eren, İptal, s. 60-61; Yıldırım, 
Şart, s. 69 dn. 281. 

841  İnan/Ertaş/Albaş, s. 219. Fransız hukuku uygulamasında hâkim olan görüş de bu yöndedir. 
Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 276. 
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700)842 çocuk sahibi dul kadınlar için evlenmeme koşulunun yakın zamana kadar 

geçerli olması, bu görüşü destekleyici niteliktedir843. Hükme göre, henüz ergenliğini 

kazanmamış olanlar için evlenmeme, bir veya daha fazla çocuğu bulunan dul kadın 

için evlenmeme ve belirli birisiyle evlenmeme koşulları geçerli sayılabiliyordu844 

(ABGB. § 700).      

Kanaatimizce, her ne kadar hükmün amacının sağ kalan eşin dul kalması 

koşuluna yönelik olmadığı belirtilse de845, İsviçre Medeni Kanunu’nun m. 473/f.3 

hükmü846, sağ kalan eşin dul kalması koşulunun geçerliliği için dayanak noktası 

yapılabilir. Söz konusu maddenin birinci fıkrasına göre mirasbırakan, düzenleyeceği 

bir ölüme bağlı tasarrufla, ortak altsoyuna geçen tüm miras payının üzerinde sağ 

kalan eşi lehine bir intifa hakkı tanınmasını öngörebilir. İşte bu şekilde lehine intifa 

hakkı tanınan sağ kalan eşin yeniden evlenmesi (Wiederverheiratung) durumunda 

aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, sağ kalan eşin tereke üzerindeki intifa hakkı 

oranı 3/4 iken 3/8’e düşerek yarı yarıya azalır847. Dolayısıyla bu hüküm de, 

mirasbırakanın ekonomik bir meseleyi adil bir çözüme bağlamak için öngördüğü dul 

kalma koşulunun, geçerli kabul edilebilmesi adına bir gerekçe olabilir848. Yine, dul 

kalma koşulunun açık bir hukuka ve ahlâka aykırılık teşkil etmediği ve tartışmalara 

neden olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ölüme bağlı tasarruflarda 

mirasbırakanın iradesinin üstün tutulması prensibi (favor testamenti)849 de, 

                                                
842  Bkz. https://www.jusline.at/700_d_Bedingung_der_Nichtverehelichung_ABGB.html (E.T. 

28.6.2016). 
843  Bu yönde, bkz. Serozan/Engin, s. 410. 
844  1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, ABGB. § 700 hükmü yürürlükten 

kaldırılmıştır. Bkz. Bundesgesetzblatt I Nr. 87/2015, 30.7.2015. 
845  Gürsoy, Şart, s. 447; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 278. 
846  Anılan hüküm, öğretide bir “yeniden evlenme yasağı” olarak değerlendirilmemektedir. Bu 

yönde, bkz. Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 79. 
847  Wildisen, Ehegatten, s. 217 vd.; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 32-

33; Gürsoy, Şart, s. 447; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 278. 
848  Tuor, Art. 482 Nr. 28a; Ayrıca bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 278. 
849  Kural olarak mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruflarını iptal etmekten ya da hükümsüz 

saymaktan çok, bunları muhafaza etmek, mirasbırakanın isteğine ve iradesine daha uygun 
düşer. Bkz. Cem Baygın, “Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum”, EÜHFD, C. 4, S. 1-2, Y. 2000, 
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mirasbırakanın iradesine ağırlık vermek suretiyle dul kalma koşuluna bağlanmış olan 

ölüme bağlı tasarrufu ayakta tutmaya hizmet etmelidir. 

Özetle, sağ kalan eşin yeniden evlenmesi halinde, eşin menfaatini zedeleyecek 

hüküm ve uygulamalar içeren yabancı hukuk düzenlemeleri karşısında, sıkı aile 

bağlarına sahip Türk toplumunda mirasbırakanın, kıskançlık saiki dâhi bu kapsamda 

olmak üzere, ardında bırakmış olduğu eşinin yeniden evlenmemesine yönelik olarak, 

düzenlediği ölüme bağlı tasarrufunu koşula bağlaması, şaşırtıcı olmasa gerektir. Bu 

cümleden olarak, dul kalma koşuluna bağlanmış olan bir ölüme bağlı tasarrufu, Türk 

öğretisinde hâkim olan görüşün aksine, kural olarak geçerli kabul ederek, açık 

hukuka ve ahlâka aykırılık hallerinde ölüme bağlı tasarrufun geçersizliğinden yana 

olmak, daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır.       

III. DEĞERLENDİRME 

Sağ kalan eş, TMK. m. 499 hükmünde belirtilen oranlarda mirasbırakanın 

yasal mirasçıları arasında kabul edilmiştir. Buna göre sağ kalan eş, zümre mirasçısı 

olmayıp, zümre ile birlikte mirasçı olur. Yasal mirasçı sıfatı da, ölüm anında 

mirasbırakan ile aralarında bulunan evlilik ilişkisine dayanır. Farklı cinsiyetten 

kişilerin evliliği dışında, sağ kalan eş sıfatıyla yasal mirasçı olma imkânı yoktur. Zira 

nişanlılık ve serbest evlilik dışı birliktelikler yasal miras hakkı tanımadığı gibi, 

kayıtlı evlilik dışı birliktelik kurumuna da Türk hukukunda yer verilmemiştir.  

Boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, eşler artık birbirlerine sağ kalan eş 

sıfatıyla yasal mirasçı olamazlar. Açılmış bir boşanma davası devam ederken 

eşlerden birisinin ölmesi durumunda, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya 

devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de sağ kalan eş sıfatıyla 

yasal mirasçılık söz konusu olmaz. Katıldığımız görüş uyarınca, TMK. m. 181/f.2 

hükmünde yapılacak bir değişiklikle, eşlerden birisi boşanma davası sırasında öldüğü 

takdirde, sağ kalan eşin yasal mirasçılığı, kusur araştırmasına girilmeksizin, 

boşanmanın şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlanabilir. 

                                                                                                                                     
s. 574. Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 10.5.2001 T., E. 2001/5921, K. 2001/7312, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 28.6.2016). 
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Mirasçılar, mirasbırakanın ölümünün ardından kendi şahıslarında doğan haktan 

yararlanarak, evliliğin mutlak butlanını talep edebilirler (TMK. m. 147/f.1). Nisbi 

butlan sebeplerinden birisinin varlığı halinde ise, mirasbırakanın ölümünden sonra 

mirasçılar, ancak mirasbırakanın sağlığında açılmış olan nisbi butlan davasını 

sürdürebilirler (TMK. m. 159/c.2). Bu itibarla, gerek mirasçıların şahsında doğan 

mutlak butlan davası açma hakkına dayanılarak, mirasbırakanın ölümünden sonra 

açılan mutlak butlan davasında; gerekse mirasbırakanın sağlığında açılan ve onun 

ölümünden sonra mirasçıların sürdürdüğü nisbi butlan davasında; sağ kalan eşin 

iyiniyetli olduğu anlaşıldığı takdirde yasal mirasçılığı söz konusu olabilecek, aksi 

halde bu sıfatla yasal miras hakkından söz edilemeyecektir (TMK. m. 159/c.3). 

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığı; mirasın reddi, mirastan feragat, mirasçılıktan 

çıkarma ve mirastan yoksunluk sebepleriyle mirasçılık sıfatını kaybetmemiş 

olmasına bağlıdır. Evliliğin iptaline sebep olabilen kusurlu davranışlarına, eşler 

arasındaki sadakat yükümlülüğü başta olmak üzere evlilik birliğinden doğan 

yükümlülüklerini ihlâl etmiş olmasına ve boşanma sebeplerine dayanılarak sağ kalan 

eşin mirasçılıktan çıkarılması mümkündür. Tabii, diğer yasal mirasçılar için de 

geçerli olduğu gibi, sağ kalan eşin mirasçılıktan çıkarılması TMK. m. 510 hükmünde 

belirtilen sebeplere dayanmalı ve mirasçılıktan çıkarmanın diğer koşulları da yerine 

gelmiş olmalıdır. 

Mirasbırakanın ölümüyle birlikte, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, 

miras paylaşımının bir ön koşulunu ve temelini oluşturur. Bir başka anlatımla sağ 

kalan eş, ilk olarak mal rejiminin tasfiyesinden doğan bir alacak hakkı varsa bunu 

elde edecek, ardından tereke üzerindeki yasal miras payına ayrıca kavuşabilecektir. 

Bu cümleden olarak, yasal mal rejimi olarak öngörülen edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesi neticesinde sağ kalan eş, artık değere katılma alacağını talep 

edebileceği gibi, terekeden katılma alacağı ödendikten sonra geriye kalan değerler 

üzerinde de ayrıca yasal miras payı oranında hak sahibi olabilecektir. 

Kanuni intifa hakkının, 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun ile birlikte Türk 

miras hukukundan tamamen kaldırılmasıyla, sağ kalan eşe yalnızca mülkiyet hakkına 

dayanan yasal miras payı tanınması, karşılaştırmalı hukuktaki eğilime uygun bir 
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tercih olmuştur. Bunu takiben, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da sağ kalan 

eşe yasal miras payı olarak, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişen oranlarda 

mülkiyet hakkı tanınmış, hiçbir halde kanuni intifa hakkına yer verilmemiştir. 3678 

sayılı Kanun’da öngörülenden farklı olarak, Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan 

eşin, üçüncü zümrede yalnızca zümre başlarıyla birlikte değil, halefiyet yoluyla 

onların çocuklarıyla da (amca, hala, dayı, teyze) mirasçı olabileceğinin kabul 

edilmesi, fikrimizce geniş aile bağlarına sahip Türk toplumunun yapısına daha 

uygundur. Bununla birlikte, üçüncü zümrede halefiyetin sınırlandırılması, 

kanaatimizce zümre başları ile bunların çocuklarından (amca, hala, dayı, teyze) 

ancak hiçbirisinin bulunmaması durumunda uygulanmalı, aksi halde zaten üçüncü 

zümrede paylaşılacak olan payın kuzen ve altsoylarına geçmesi engellenmemelidir. 

Dar anlamda ailenin ve dolayısıyla sağ kalan eşin menfaatlerini ön plânda tutan bir 

eğilim benimsenirse de, halefiyet yoluyla kuzen ve altsoylarına geçmesine izin 

verilmeyen yasal miras payının, üçüncü zümrede kalması yerine, benzeri Alman ve 

Avusturya hukuklarında olduğu gibi, sağ kalan eşin yasal miras payına eklenmesi 

düşünülmelidir. 

Sağ kalan eşin altsoyla birlikte mirasçılığına ilişkin olarak, öğretide 

tartışılmasını ve mümkünse pozitif hukuka yansımasını umduğumuz naçizane bir 

öneriyi burada dile getirmek isteriz. Türk aile yapısında, söz gelimi bir ya da iki 

çocuğun bulunduğu az sayıda çocuktan oluşan aileler görülebildiği gibi, geleneksel 

olarak bundan daha fazla çocuklu ailelere rastlamak da mümkündür. Sağ kalan eş ile 

mirasbırakanın çocukları arasında yasal miras payına ilişkin bir denge kurulması 

gerektiği açıktır. Mirasbırakanın çocuklarının çok sayıda olması ihtimali ile az sayıda 

olması ihtimali, TMK. m. 499 hükmünde dikkate alınmayıp, 1/4 oranında olmak 

üzere sağ kalan eşe, altsoyla birlikte mirasçılığında sabit bir yasal miras payı 

tanınmıştır. Bu ise, bir ya da iki çocuklu bir mirasbırakanın ardından sağ kalan eşi, 

kanaatimizce altsoya karşı zayıf bir konumda bırakmaktadır. Örneğin, mirasbırakan 

(M)’nin ardında bıraktığı yakınları, eşi (E) ve tek çocuğu (Ç) olsun. Bu durumda, 

belki de maddi ve manevi tüm varlığını hayatı boyunca tek çocuğuna harcamış olan 

mirasbırakanın terekesinden, 3/4 oranında olmak üzere aslan payını (Ç) alacak, 

(M)’nin sağ kalan eşi (E) ise 1/4 oranındaki yasal miras payıyla yetinecektir. Öte 
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yandan, ardında altı çocuk bırakan bir mirasbırakanın terekesinden, çocukların her 

birisi (3/4 x 1/6), 1/8 oranında yasal miras payı elde ederken, sağ kalan eş 1/4 

oranında yasal miras payına sahip olacaktır. Arz edilen son örnekte olduğu gibi, 

çocukların ve genel anlamda altsoyun sayısı ne kadar fazla olursa olsun, sağ kalan 

eşin 1/4 oranında yasal miras payı elde ediyor olması, hakkaniyete uygundur. Ne var 

ki, verilen tek çocuklu ilk örnekte aynı hakkaniyete uygun sonuca varmak mümkün 

değildir. Bu cümleden olarak, sağ kalan eşin yasal miras payını düzenleyen TMK. m. 

499/b.1 hükmünün, “mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın 

dörtte birinden az olmamak üzere, her bir çocuk ile eşit oranda miras payı,” şeklinde 

değiştirilmesi düşünülebilir. Anılan değişiklik hayata geçtiği takdirde, yukarıda 

verilen tek çocuklu örneğimizde (Ç) ve (E) terekeyi 1/2 oranında eşit olarak 

paylaşacak; ikinci örnekte ise çocuk sayısının fazlalığına rağmen sağ kalan eş 1/4 

oranında yasal miras payı elde edebilecektir. Mirasbırakanın iki çocuğu varsa 1/3, üç 

çocuğu bulunduğunda ise 1/4 oranında olmak üzere sağ kalan eş ile çocuklardan her 

birisinin eşit oranda terekeden yararlanması mümkün olabilecektir. Mirasbırakanın 

üçten fazla sayıda çocuğunun dikkate alındığı ihtimalde de sağ kalan eş terekenin 

1/4’ü oranında hak sahibi olup, geriye kalan 3/4 oranındaki pay çocuklar arasında 

eşit olarak bölüşülecektir.  

Bu noktada, önerimizin uygulanması açısından çocuklardan bir veya birkaçının 

mirasbırakandan önce ölmüş bulunması gibi durumlarda ise halefiyet kuralı 

kapsamında zümre sisteminin genel prensipleri uygulama alanı bulmaya devam 

edecektir. Örneğin, mirasbırakan (M) öldüğünde ardında bıraktığı yakınları, eşi (E), 

oğlu (Ç1) ve kendisinden önce ölmüş bulunan kızı (Ç2)’nin oğulları (To1) ile (To2) 

olsun. Bu takdirde, önerimize göre mirasbırakandan önce ölmüş olan (Ç2)’nin 

halefleri (To1) ve (To2)’nin mevcudiyeti sebebiyle tereke öncelikle üçe bölünecek; 

sağ kalan eş (E) ile (Ç1) 1/3’er oranında yasal miras payları elde ederken, (Ç2)’nin 

halefleri (To1) ve (To2) tıpkı mevcut uygulamada olduğu gibi (Ç2)’nin payını (1/3) 

aralarında eşit olarak paylaşacaktır. Öte yandan böyle bir değişiklik, saklı pay 

oranlarının düzenlendiği TMK. m. 506 hükmünü de etkilemeyecek, yalnızca saklı 

paylı mirasçının sahip olduğu yasal miras payına bağlı olarak, mirasçının saklı pay 

oranını mevcut halinden bir nebze farklı bir biçimde değişken hale getirecektir. 
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Zümre mirasçılarından birisinin mirasçılık sıfatını yitirmesi durumunda, sağ 

kalan eşin yasal miras payında bir değişiklik meydana gelmez. Zira aynı zümrede 

bulunan diğer mirasçıların varlığı, takip eden zümrelerdeki kan hısımlarının 

mirasçılığını engeller ve sağ kalan eşin yasal miras payında da bir artış gözlenmez. 

Buna karşın, aynı zümredeki mirasçıların tümü mirasçılık sıfatını yitirdiği takdirde, 

kanaatimizce kural olarak takip eden zümredeki kan hısımları mirasçı olmalı ve sağ 

kalan eşin yasal miras payı da buna bağlı olarak artmalıdır. Aynı zümrede mirasçı 

olabilecek hiç kimsenin bulunmaması durumunda, mirasın takip eden zümreye 

geçeceğine ilişkin genel kuralın temel istisnası ise, ilk plânda ve doğrudan doğruya 

mirasçı olan altsoyun tümü tarafından mirasın reddedilmesi halinde terekenin 

bütünüyle sağ kalan eşe geçmesidir. 

Sağ kalan eşin yabancı bir ülke vatandaşı olması, onun yasal mirasçılığına 

engel teşkil etmez. Bununla birlikte, yabancı ülke vatandaşı sağ kalan eşin, 

mirasbırakanın Türkiye’deki taşınmazlarını adına tescil ettirebilmesi için, Tapu 

Kanunu’nun m. 35/f.1 hükmü uyarınca, “kanuni sınırlayıcı hükümlere uygunluk” 

koşulunun sağlanması gerekir. Yabancı ülke vatandaşı sağ kalan eşin mirasçılık 

belgesi ise, Türkiye’de ancak sulh hukuk mahkemesi tarafından verilebilir.  

Sağ kalan eşin iradi mirasçılığı, hali hazırda yasal mirasçı iken, terekenin 

tamamı ya da kesirli bir bölümü için, onun yasal miras payından ayrı bir biçimde 

mirasçı olarak atanmasını ifade eder. Fakat bu halde, teknik anlamda bir mirasçı 

atama değil, yalnızca sağ kalan eşin miras payının genişletilmesi söz konusu olur.  

Sağ kalan eşin dul kalması koşuluna bağlanmış olan bir ölüme bağlı tasarrufun, 

kanaatimizce Türk öğretisinde hâkim olan görüşün tam aksine, kural olarak geçerli 

kabul edilip, açık hukuka ve ahlâka aykırılık hallerinde ölüme bağlı tasarrufun 

geçersizliğinden yana olunması, Türk aile yapısına daha uygun bir çözümdür.        
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAYI VE TENKİS TALEBİ 

I. SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAYLI MİRASÇILIĞI 

A. Saklı Pay Kavramı 

Mirasbırakanın terekesi üzerindeki tasarruf özgürlüğünün (tasarruf nisabının) 

sınırlarını oluşturan ve bu sınırın aşılmasına karşı özel olarak korunan miras payları, 

“saklı pay (Pflichtteil)” olarak ifade edilmektedir850. Dolayısıyla saklı pay, hukuki 

niteliği itibariyle yasal miras payının bir kısmıdır851. 

Esasında saklı pay kurumu ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü birbirleri ile 

çatışır. Eski Cermen hukukunda kabul gören sisteme göre, mirasbırakan tereke 

üzerinde ölümünden sonrası için herhangi bir tasarrufta bulunamamalıdır. Çünkü 

mirasçıları fert değil, tanrı belirler852 (deus solus heredes facere potest, non homo). 

Eski Alman hukukuna da yansıyan bu görüşe ilişkin olarak, “kanımdan olan 

mirasçımdır” deyişi, anılan prensibin özünü ortaya koymaktadır853. Buna karşın 

Roma hukukunda, mirasbırakanın düzenleyeceği bir vasiyetname (testamentum) ile 

yasal mirasçılarını, mirasından tümüyle yoksun bırakması mümkündür. Bu takdirde 

yasal mirasçılık (ab intestato) söz konusu olmayıp, vasiyetnameye dayanan iradi 

                                                
850  Ahmet Nar, Türk Miras Hukukunda Tenkis, 1. bs., İstanbul 2016, s. 86-87; Mehmet Ayan, 

“Saklı Pay Sahibi Mirasçılar ve Saklı Payları”, SÜHFD, C. 10, S. 1-2, Y. 2002, s. 8; Hasan 
Petek, “Saklı Pay Kurallarının Mirasın Paylaştırılmasında Uygulanması”, İBD, C. 85, S. 4, Y. 
2011, s. 60; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 355; Dural/Öz, s. 237; Ayan, Miras, s. 167; 
Antalya, Miras, s. 264; Serozan/Engin, s. 212; İmre/Erman, s. 231; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
298. 

851  Daniela Klöti, Das schweizerische Pflichtteilsrecht im Spannungsfeld sich wandelnder 
Näheverhältniss, Bern 2014, Einleitung Nr. 17; Weimar, Kommentar, Art. 471 Nr. 2; 
Wildisen, Handkommentar, Art. 471 Nr. 1; Wildisen, Ehegatten, s. 180; Druey, Erbrecht, s. 
55; Staehelin, Art. 471 Nr. 1; Bürgi, Art. 471 Nr. 1; Çağa, s. 8; Fikret Eren, Türk Medeni 
Hukukunda Tenkis Davası, Ankara 1973, s. 1; Nar, s. 87; İnan/Ertaş/Albaş, s. 298; Antalya, 
Miras, s. 265; Dural/Öz, s. 237; İmre/Erman, s. 231; Serozan/Engin, s. 213; Öztan, Miras, s. 
80. Saklı pay, miktar ve oran itibariyle yasal miras payından daha küçük, fakat buna karşın çok 
daha kuvvetli bir miras payıdır. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 355-356. 

852  Erman, s. 71; İmre/Erman, s. 230. 
853  “Wer mein Blut hat, ist mein Erbe.” Bkz. İmre/Erman, s. 230 dn. 1. 
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mirasçılık geçerli olur854. Anglo - Amerikan hukuklarında da, bu yönde 

mirasbırakanın sınırsız bir tasarruf özgürlüğü mevcut olup, yasal mirasçılığa nazaran 

mirasbırakanın iradesine öncelik tanınmıştır855. Öyle ki, Amerikan hukukunda 

Louisiana eyaleti hariç olmak üzere saklı paylı mirasçılık yoktur856. İngiliz 

hukukunda da mirasbırakan, vasiyetname yoluyla terekesi üzerinde dilediği tasarrufta 

bulunabilir857. 

Kıta Avrupası hukuklarının büyük çoğunluğunda söz konusu olduğu gibi858, 

Türk miras hukukunda, yukarıda anılan birbirine zıt iki anlayışın yerine, uzlaştırıcı 

nitelikteki saklı pay kurumu tanınmıştır. Böylelikle, bazı yakın mirasçıların yasal 

miras hakkı ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü dengelenmiştir. Bir başka 

anlatımla, mirasbırakanın aksi yöndeki iradesine rağmen, ona yakınlıkları dolayısıyla 

sınırlı sayıdaki saklı paylı mirasçının, yasal miras payının tamamını ya da bir kısmını 

elde etmesine imkân sağlanmıştır859. Bu yönüyle, saklı pay kavramını ifade etmek 

için “zorunlu miras hakkı”, saklı paylı mirasçıyı karşılamak üzere “zorunlu mirasçı” 

terimleri de kullanılabilir860. 

                                                
854  Erman, s. 71. Roma hukukunda, mirasbırakanın bir vasiyetnamesinin bulunmadığı, 

düzenlenen vasiyetnamesi hükümsüz olduğu veya atamış olduğu mirasçıların mirasçı 
olamadığı ya da olmadığı durumlarda yasal mirasçılık (ab intestato) söz konusu olur. 
Dolayısıyla bu sistemde, mirasbırakan tam bir tasarruf serbestliğine sahip olup, yasal 
mirasçılık, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünden sonra gelir. Bkz. Umur, Roma Miras, s. 
181; İmre/Erman, s. 230. 

855  Dural/Öz, s. 235; Petek, Saklı Pay, s. 60; Ayan, Saklı Pay, s. 8.  
856  Michael W. Galligan, “Forced Heirship in the United States of America, with Particular 

Reference to New York State”, Trusts and Trustees, vol. 22, No. 1, February 2016, s. 103; 
Tüzüner, s. 122. Amerikan sosyal hayatında, mirasbırakanın vasiyetnamesiyle yakın kan 
kısımlarını mirasından mahrum ederek terekesi üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilmesi 
bilinen bir durum olup, pek çok kitaba konu olmuştur. Bu yönde, bkz. John Grisham, The 
Testament, 1999.  

857  Paul Beaumont/Jayne Holliday, “Some Aspects of Scots Private International Law of 
Succession Taking Account of the Impact of the EU Succession Regulation”, CPIL Working 
Paper No. 6, s. 2 vd.  

858  Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman ve Avusturya hukuklarında saklı paylı mirasçılık mevcuttur. 
Ayrıca, bkz. Jelena Vidić Trninić, “Position of Forced Heirs in the Countries of Roman Legal 
Tradition”, Law and Politics, vol. 10, No. 2, 2012, s. 141-156. 

859  Mehaz İsviçre hukukunda da saklı pay söz konusudur (ZGB. Art. 471).   
860  Serozan/Engin, s. 212-213. 
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B. Saklı Pay Sahibi Mirasçılar 

Saklı pay sahibi mirasçıların, miras hukuku sistemi içerisinde 

öngörülmesindeki amaç, mirasbırakan ile yakın aile bağları bulunan bazı 

mirasçılarının korunmasıdır. Bu cümleden olarak, saklı pay hakkı tüm yasal 

mirasçılara tanınmamış, sınırlı sayıdaki (tahdidi olarak) yakın mirasçılar için 

öngörülmüştür861. Türk Medeni Kanunu’nun m. 505/f.1 hükmünde, mirasbırakanın 

(1) altsoyunun862, (2) ana ve babası ile (3) sağ kalan eşinin, saklı pay sahibi 

mirasçılardan olduğu dolaylı olarak ifade edilmiştir. 743 sayılı eski Medeni 

Kanun’da, sözü edilen saklı paylı mirasçılardan başka, mirasbırakanın 

kardeşlerinin863 de saklı paylı mirasçılardan olduğu belirtilmişti (eMK. m. 452/f.1). 

Bu durum, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği ilk halinde de 

korunmuş ve fakat, 2007 yılında yapılan değişiklik864 neticesinde, mirasbırakanın 

kardeşleri saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır865. Dolayısıyla 10.5.2007 

tarihinden önce gerçekleşen miras intikallerinde mirasbırakanın kardeşlerinin saklı 

payı söz konusu iken, bu tarihten itibaren gerçekleşen miras intikallerinde ise 

kardeşlerin saklı payı bulunmamaktadır866.  

Mehaz İsviçre hukukunda saklı paylı mirasçılar; mirasbırakanın (1) altsoyu, (2) 

ana babası, (3) sağ kalan eş veya kayıtlı hayat ortaklıklarında sağ kalan eşcinsel 

                                                
861  Nar, s. 88; Ayan, Miras, s. 168; Ayan, Saklı Pay, s. 9; İnan/Ertaş/Albaş, s. 299; Serozan/ 

Engin, s. 212. 
862  Evlâtlık ve altsoyu da evlat edinenin altsoyuna dâhil olduğundan (TMK. m. 500), altsoy 

kavramı içerisinde saklı paylı mirasçıdır. Bkz. Serozan/Engin, s. 216 dn. 5.  
863  743 Sayılı eski Medeni Kanun’un m. 453/f.1, b.3 hükmüne göre kardeşlerin saklı payı, miras 

haklarının dörtte biridir (1/4'üdür). Bkz. Yarg. 2. HD. 9.7.2007 T., E. 2007/10196, K. 
2007/10844, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017).  

864  4.5.2007 tarih ve 5650 saylı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
TMK. m. 505/f.1 hükmü değiştirilerek kardeşler saklı paylı mirasçılar arasında sayılmaktan 
çıkarılmış ve TMK. m. 506 hükmünden kardeşlere ilişkin olan üçüncü bent kaldırılmıştır (R.G. 
10.5.2007/26518). Kaldırılan TMK. m. 506/b.3 hükmüne göre kardeşlerin saklı payı, eMK. m. 
453/f.1, b.3 hükmüne kıyasla 1/2 oranında azaltılarak, yasal miras paylarının sekizde biri 
(1/8’i) olarak tespit edilmişti. Ayrıca, bkz. Kılıçoğlu, Yenilik, s. 325; Tüzüner, s. 103. 

865  Serozan/Engin, s. 216; Dural/Öz, s. 239; Nar, s. 88; İmre/Erman, s. 232 dn. 4a; Petek, Saklı 
Pay, s. 61; Tüzüner, s. 108; Alpaslan Akartepe, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi, 2. bs., 
İstanbul 2010, s. 202 dn. 788. 

866  İnan/Ertaş/Albaş, s. 299. Yürürlükten kaldırılan TMK. m. 506/b.3 hükmü uyarınca, kardeşin 
saklı payı, yasal miras payının sekizde biri (1/8) oranındadır. Bkz. Tüzüner, s. 123. 
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partnerdir (ZGB. Art. 471). İsviçre Medeni Kanunu’nda da, 1.1.1988 tarihinde 

yürürlüğe giren, 5.10.1984 tarihli Kanun değişikliğiyle, mirasbırakanın kardeşleri, 

saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır867. 

C. Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 

1. Genel Olarak 

Türk hukukunda sağ kalan eşin saklı payı, yasal miras payında olduğu gibi, 

öncelikle iki döneme ayrılabilir. Bu dönemler; (1) 743 sayılı Türk Kanunu 

Medenisi’nde sağ kalan eşin saklı payı ve (2) son olarak yürürlükte bulunan 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan eşin saklı payı olarak tespit edilebilir. 

Bununla birlikte, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi dönemi de; eMK. m. 453 

hükmünün 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden (1) önceki 

ve (2) değiştirildikten sonraki durumuna göre sağ kalan eşin saklı payı olmak üzere, 

kendi içerisinde dönemsel olarak ikiye ayrılabilir. Söz konusu dönemlerin tümünde, 

sağ kalan eşin saklı payı, yasal miras payına ve dolayısıyla birlikte mirasçı olduğu 

zümreye de bağlı olarak değişkenlik göstermiştir868. 

2. 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 

a) Türk Kanunu Medenisi’nin m. 453 Hükmünün 14.11.1990 Tarih ve 

 3678 Sayılı Kanun ile Değiştirilmesinden Önceki Düzenlemeye Göre 

 Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 

(1) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Saklı Payı 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin m. 453 hükmünün, 14.11.1990 tarih ve 

3678 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki haline göre sağ kalan eşin saklı payı, 

                                                
867  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 37; Wildisen, Handkommentar, Art. 

471 Nr. 1; Weimar, Kommentar, Art. 471 Nr. 1; İmre/Erman, s. 233. 
868  İnan/Ertaş/Albaş, s. 301 vd. 



203 
 

mirasbırakanın diğer yasal mirasçıları ile birlikte mirasçı olması halinde, tereke 

üzerinde mülkiyet hakkına sahip olduğu oranın tamamı için kabul edilmiştir869 

(eMK. m. 453/f.1, b.4).  

Bilindiği üzere sağ kalan eş, altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda, 

terekenin dörtte biri (1/4) üzerinde mülkiyet hakkını ya da terekenin yarısı (1/2) 

üzerinde kanuni intifa hakkını tercih edebiliyordu (eMK. m. 444/f.1). İşte sağ kalan 

eşin, terekenin dörtte biri (1/4) üzerindeki mülkiyet hakkını seçmesi halinde, bu 

oranın (1/4) tamamı onun saklı payı idi. Bununla birlikte sağ kalan eşin, terekenin 

yarısı (1/2) üzerinde sahip olacağı kanuni intifa hakkını tercih etmesi durumunda, 

terekede mülkiyet hakkı sahibi olmayacağından, saklı pay sahibi de olmadığı870 

kabul edilmekteydi871. 

(2) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile Birlikte 

 Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın ikinci zümresi olan ana baba zümresiyle birlikte 

mirasçılığı halinde yasal miras payı, terekenin 1/4’ü üzerinde mülkiyet hakkı ve aynı 

zamanda terekenin yarısı (1/2) üzerinde kanuni intifa hakkı olarak belirlenmişti 

(eMK. m. 444/f.2). Bu durumda, sağ kalan eşin sahip olduğu, terekenin dörtte biri 

                                                
869  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 361; Köprülü, s. 241; İnan/Ertaş/Albaş, s. 301; Oğuzman, 

Miras, s. 201; Göktürk, s. 590; Ayan, Saklı Pay, s. 14-15; Erman, s. 72. 
870  “İntifa hakkı seçen eşin tenkis davası açmak hakkı yoktur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 5.12.1985 T., E. 

1985/9607, K. 1985/10305, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017). “Eş intifa 
hakkını seçtiği takdirde, saklı payı yoktur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 5.2.1971 T., E. 1970/7298, K. 
1971/848, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017). 

871  Ayan, Miras, s. 176; Erman, s. 74. Sağ kalan eşin saklı payının olmadığı bu durumda, 
mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün (tasarruf nisabının) nasıl hesaplanacağı tartışma konusu 
idi. Bir görüş uyarınca; sağ kalan eş sanki mülkiyet hakkını seçmiş gibi düşünülürdü. 
Dolayısıyla terekenin dörtte biri (1/4) üzerinde sağ kalan eşin saklı payı varmış gibi hesaplama 
yapılırdı. Bkz. Tuor, Art. 470-471 Nr. 27; Escher, Art. 470-471 Nr. 7; İmre, s. 333; Göktürk, 
s. 591; Erman, s. 74-75. Buna karşın ikinci görüşe göre, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, 
yalnızca altsoy varmış gibi hesaplanmalıydı. Bir başka deyişle terekenin dörtte üçü (3/4), yani 
altsoyun yasal miras hakkının dörtte üçü (3/4) saklı paylar toplamını, terekeden geriye kalan 
dörtte bir (1/4) ise mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranını ortaya koyardı. Bkz. Çağa, s. 97; 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 373-374; Köprülü, s. 242; Oğuzman, s. 202. Kanaatimizce, 
sağ kalan eşin kanuni intifa hakkını tercih etmesi durumunda saklı paylı mirasçı sıfatı 
bulunmadığı ittifakla kabul edildiğine göre, ikinci görüş çerçevesinde yalnızca altsoyun saklı 
paylarını hesaba katarak tasarruf özgürlüğünün ortaya çıkması, daha tutarlı bir seçenektir.  
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(1/4) üzerindeki mülkiyet hakkının tamamı, onun saklı payını teşkil eder872 (eMK. m. 

453/f.1, b.4). Mirasbırakanın ana baba zümresinden kasıt, ana baba ile bunların 

altsoyudur. Dolayısıyla sağ kalan eşin dörtte bir (1/4) oranındaki saklı payı, 

mirasbırakanın gerek ana babası ile birlikte, gerekse kardeşleri başta olmak üzere ana 

babanın altsoyu ile birlikte mirasçılığında geçerlidir873. 

(3) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

Mirasbırakanın birinci ve ikinci zümre mirasçıları bulunmadığı takdirde, sağ 

kalan eşin, üçüncü zümre mirasçıları olan büyük ana babalar ve bunların altsoylarıyla 

birlikte mirasçılığı söz konusu olur. Bu durumda, sağ kalan eş yasal miras payı 

olarak, terekenin yarısı (1/2) üzerinde mülkiyet hakkına kavuşurken, aynı zamanda 

terekenin 1/4’ü üzerinde kanuni intifa hakkı sahibi idi874 (eMK. m. 444/f.2). Üçüncü 

zümre ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin saklı payı ise, yasal miras payı olarak 

sahip olduğu, terekenin yarısına (1/2) inhisar eden mülkiyet hakkının tamamıdır875 

(eMK. m. 453/f.1, b.4). 

Mirasbırakanın ilk üç zümresinde mirasçı olabilecek hiç kimse bulunmadığı 

takdirde, sağ kalan eş tek başına mirasçı olur (eMK. m. 444/f.2). Bu durumda sağ 

kalan eşin saklı payı, terekenin yarısı (1/2) olarak belirlenmiştir876 (eMK. m. 453/f.1, 

b.4). 

                                                
872  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 361; Erman, s. 76; İnan/Ertaş/Albaş, s. 321; Ayan, Miras, s. 

176; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 174.  
873  “Mirasbırakan ölmüş, karısı ile kardeşleri kalmıştır. M.K. ‘nun 453. maddesi gereğince 

kadının saklı payı mirastaki mülkiyet payı kadar olup, 1/4 tür.” Bkz. Yarg. 2. HD. 16.6.1977 
T., E. 1977/4850, K. 1977/4982, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017). 

874  Erman, s. 51; Akyazan, s. 5; Ayan, Miras, s. 73; İnan/Ertaş/Albaş, s. 138; Kılıçoğlu, Miras, 
s. 78; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 172; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 98; Köprülü, s. 92; 
Oğuzman, s. 79. 

875  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 361; Erman, s. 72; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 174; Ayan, 
Miras, s. 177; İnan/Ertaş/Albaş, s. 321. 

876  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 361; Köprülü, s. 241; Oğuzman, s. 201; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
301; Göktürk, s. 590; Ayan, Saklı Pay, s. 14-15; Erman, s. 72. 
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(4) Sağ Kalan Eşin İndirimli Saklı Payı 

13.7.1967 tarih ve 903 sayılı Kanun877 ile birlikte, 743 sayılı Türk Kanunu 

Medenisi’nin saklı paylara ilişkin 453. maddesine üç yeni fıkra eklenmiş ve 

“indirimli saklı pay (indirimli mahfuz hisse)” olarak adlandırılan özel bir saklı pay 

rejimi düzenlenmişti. Buna göre, kamu yararına yapılan bağışlamalarda ve 

gelirlerinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak 

kurulacak vakıflarda saklı pay, mirasçının sosyal durumuna uygun bir nafakadan az 

olmamak kaydıyla “normal saklı pay” oranlarının878 (eMK. m. 453/f.1) üçte biri 

(1/3’ü) kadardır879 (eMK. m. 453/f.2). 

Dolayısıyla, kamu yararına bir bağışlama veya gelirlerinin yarısından fazlası 

kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak kurulacak vakıf niteliği 

taşıyan kazandırmalar bakımından, mirasbırakanın birinci880 ve ikinci zümre 

mirasçıları ile birlikte mirasçı olduğu takdirde sağ kalan eşin indirimli saklı payı, 

normal saklı payının (1/4) üçte birine (1/3) karşılık gelen 1/12 oranında tayin 
                                                
877  Türk Kanunu Medenisinin Birinci Kitabının İkinci Babı Üçüncü Faslının Değiştirilmesi, Bu 

Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi, Bazı Vakıfların Vergi Muafiyetinden 
Faydalandırılmaları Hakkında Kanun (RG. 24.7.1967/12655). 

878  Normal saklı pay ifadesiyle, eMK. m. 453/f.1 hükmünde bentler halinde zikrolunan saklı pay 
oranları kastedilmektedir. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 362. 

879  Eren, Tenkis, s. 13; Erman, s. 78; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 177; İnan/Ertaş/Albaş, s. 302; 
Ayan, Miras, s. 178. 903 sayılı Kanun, ülkemizin tanınmış iş adamlarından merhum Vehbi 
Koç’un yıllar süren emek, gayret ve teşebbüsleriyle çıkarılmış bir Kanun’dur. Bu husus, bizzat 
Vehbi Koç tarafından 17 Ocak 1969 günü, Vehbi Koç vakfı resmi senedinin imzası 
münasebetiyle yapılan konuşmadan anlaşılmaktadır. Koç’a göre, kendisi ilk defa 1949 yılında 
bir vakıf kurmayı düşünmüş, ilk proje 1951 yılında hazırlanmış, ne var ki Türk Kanunu 
Medenisi’nin sert hükümleri (saklı paya ilişkin kuralları) bunun gerçekleşmesine engel 
olmuştur. Gerek Başbakan Adnan Menderes gerekse Adalet Bakanlığı’nda çalışan Medeni 
Kanunu Tadil Komisyonu nezdinde yapılan çeşitli teşebbüsler, hukukçuların Medeni Kanun’a 
bir kül olarak sarılmaları ile müspet bir sonuca varamamıştır. 903 sayılı Kanun’un ilk tasarısı, 
o zaman Balıkesir milletvekili olan ve şahit sıfatıyla resmi senedi imzalayan Sayın Aydın 
Bolak ve arkadaşları tarafından hazırlanmış ve Aydın Bolak’ın sistemli hazırlığına eklenen bir 
sürü çabadan sonra Kanun çıkarılabilmiştir. Vehbi Koç bu konuda şunları ifade etmiştir: 
“1951’de başlayan teşebbüsümüz 18 sene sonra tahakkuk etti. Bu memlekette bir işte muvaffak 
olmak için yılmadan çalışmak ve işin peşini bırakmamak lazım. Biz de bunu yaptık ve muvaffak 
olduk. Bu Kanun’u çıkarmak için yaptığı çok kıymetli mesai ile muvaffakiyetimizde payı büyük 
olan Sayın Aydın Bolak’a huzurunuzda teşekkür etmeyi bir vazife sayarım.” Görüldüğü gibi, 
903 sayılı Kanun’u “lex Koç (Koç Kanunu)” diye adlandırmak yanlış olmayacaktır. Bkz. 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 362.  

880  Sağ kalan eşin birinci zümreyle birlikte mirasçılığında, mülkiyeti seçmesi durumunda sahip 
olduğu 1/4 oranındaki yasal miras payı temel alınarak hareket edilmiştir. Bkz. III. Bölüm, I, C, 
2, a, 1. 
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edilmiştir. Sağ kalan eşin üçüncü zümre ile birlikte ya da tek başına mirasçılığında 

ise normal saklı payının (1/2)  üçte biri (1/3) olan terekenin 1/6’sının saklı pay teşkil 

ettiği kabul edilmiş ve anılan tasarruflar için mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

genişletilmiştir881.  

(5) Sağ Kalan Eşin Saklı Geliri 

903 sayılı Kanun ile birlikte eMK. m. 453 hükmüne eklenen üçüncü ve 

dördüncü fıkralar gereğince mirasçıların saklı payları yerine belirli bir gelirle 

yetinmeleri öngörülmüş ve 13.12.1973 tarih ve 1659 sayılı Kanun ile eMK. m. 453 

hükmüne bir ekleme daha yapılmıştır. Tüm bu değişiklikler uyarınca, kamu yararına 

bir vakıf kurulması halinde, mirasbırakan tarafından, vakfın gelirinin %20’si veya bu 

vakıflara bağışlanan yahut ölüme bağlı tasarruf suretiyle tahsis edilen malların 

gelirinin %20’si kendilerine bırakılan saklı paylı mirasçıların tenkis davası 

açamayacakları882 düzenlenmişti (eMK. m. 453/f.3). Yine, vakfın gelirinin %20’sinin 

saklı paylı mirasçılara bırakılması durumunda, yalnız onların da saklı paylı 

mirasçılarının bu gelirden faydalanabileceği, daha sonra gelen saklı paylı mirasçılara 

ancak, vakıf senedinde açık hüküm bulunmak şartıyla yardım nafakası verilebileceği 

yönünde bir sınırlama daha getirilmişti (eMK. m. 453/f.4). Bir başka anlatımla, 

vakfın ya da vakfa tahsis edilen malların gelirinin %20’si kendisine bırakılan sağ 

kalan eş tenkis davası açamayacağı gibi, ona tanınan vakıf gelirinden, ancak kendisi 

ile kendisinin saklı paylı mirasçıları yararlanabilir ve daha sonraki kuşaklara anılan 

gelir hakkı intikal etmez883. 

                                                
881  Erman, s. 78; İnan/Ertaş/Albaş, s. 302. 
882  Bundan kasıt, saklı paylı mirasçının bu sıfatını yitirmesi ve vakfa karşı yalnızca bir alacak 

hakkına sahip olmasıdır. Bu alacak hakkı da, bir irat vasiyeti olarak nitelendirilebilir. Bkz. 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 365; Erman, s. 79. 

883  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 363-364; Eren, Tenkis, s. 14-16; Erman, s. 78-79; Tahir Alp, 
“Mahfuz Hisseli Mirasçı Tenkis Davası Sonunda Ne Alabilir”, Yarg. D., C. 18, S. 1-2, Ocak-
Nisan 1992, s. 114. 
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b) Türk Kanunu Medenisi’nin m. 453 Hükmünün 14.11.1990 Tarih ve 

 3678 Sayılı Kanun ile Değiştirilmesinden Sonraki Düzenlemeye Göre 

 Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 

(1) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Saklı Payı 

3678 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, sağ kalan eşin yasal miras 

payı yalnızca mülkiyet hakkına hasredilerek, kendisi lehine söz konusu olan kanuni 

intifa hakkı kaldırılmıştı. Bu değişiklikle sağ kalan eşin yasal miras payı, altsoy ile 

birlikte mirasçı olduğu takdirde terekenin dörtte biri (1/4), ikinci zümre ile birlikte 

mirasçılığında terekenin yarısı (1/2), üçüncü zümre ile birlikte mirasçı ise terekenin 

dörtte üçü (3/4) ve en nihayetinde tek başına mirasçı ise terekenin bütünü üzerinde 

mülkiyet hakkı olarak kabul edilmişti (3678 s. K. m. 10 / eMK. m. 444). Bu itibarla, 

sağ kalan eşin saklı payı da altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda değişmemiş, 

yasal miras payı olan dörtte birin (1/4) tamamı olarak belirlenmiştir884 (3678 s. K. m. 

12 / eMK. m. 453/f.1, b.4).  

(2) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile Birlikte 

 Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın ana baba zümresi ile birlikte mirasçı olması 

durumunda, terekenin yarısına (1/2) karşılık gelen yasal miras payının (3678 s. K. m. 

10 / eMK. m. 444) yarısı (1/2), yani terekenin dörtte biri (1/4) onun saklı payını 

teşkil eder (3678 s. K. m. 12 / eMK. m. 453/f.1, b.4). Bu bakımdan anlaşılmaktadır 

ki, sağ kalan eşin ikinci zümre ile birlikte mirasçılığında 3678 sayılı Kanun, her ne 

kadar hesaplama farklılık teşkil etse de netice itibariyle sağ kalan eşin sahip olduğu 

saklı payı, eMK. m. 453 hükmünün 3678 sayılı Kanun ile değiştirilmesinden önceki 

haliyle aynı oranda tayin etmiştir885.  

                                                
884  Oğuzman, s. 85 vd., 205; Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 14, 16; İnan/Ertaş/Albaş, s. 119, 303; 

Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 176. Bkz. Yarg. 2. HD. 19.11.2003 T., E. 2003/14955, K. 
2003/15891, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.6.2017).  

885  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 17; Oğuzman, s. 206; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 176. 
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(3) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

3678 sayılı Kanun, sağ kalan eşin varlığı durumunda, üçüncü zümrede sadece 

zümre başları olan büyük ana babaların eşle birlikte mirasçı olabileceğini kabul 

ederek, bunlar yoksa terekenin bütünüyle sağ kalan eşe geçmesini öngörmüştü (3678 

s. K. m. 10 / eMK. m. 444). Sağ kalan eşin, büyük analar ve büyük babalardan biri ya 

da birkaçı ile birlikte mirasçılığı ihtimalinde, yasal miras payı olan 3/4’ün yarısı 

(1/2’si), diğer deyişle terekenin sekizde üçü (3/8) onun saklı payını oluşturur (3678 s. 

K. m. 12 / eMK. m. 453/f.1, b.4). Bu cümleden olarak, 3678 sayılı Kanun’un, sağ 

kalan eşin saklı payını, üçüncü zümre ile birlikte mirasçılığında, önceki eMK. m. 453 

hükmüne kıyasla (1/2), 1/8 oranında azalttığını ifade etmek mümkündür. Öte yandan, 

zümre başları olan büyük analar ve büyük babalardan hiçbirisinin hayatta olmaması 

halinde, terekenin bütünüyle sağ kalan eşe intikal edeceği ve terekenin yarısı (1/2) 

üzerinde eşin saklı payının bulunduğu düzenlenmiştir886 (3678 s. K. m. 12 / eMK. m. 

453/f.1, b.4). 

(4) Sağ Kalan Eşin İndirimli Saklı Payı 

3678 sayılı Kanun ile birlikte değişikliğe uğrayan diğer bir hüküm, indirimli 

saklı paylara ilişkin eMK. m. 453/f.2 hükmü olmuştur. Söz konusu değişikliğe göre, 

gelirinin yarısından fazlası kamu görevi niteliğindeki işlerin yapımına bırakılarak 

vakıf kurulmasında saklı pay, normal saklı payların üçte ikisi (2/3) oranındadır. Bu 

halde, daha önce normal saklı payların üçte biri (1/3) oranında olan indirimli saklı 

paylar, 3678 sayılı Kanun’dan sonra üçte ikiye (2/3’e) yükseltilmiş, madalyonun 

diğer yüzünde, bu tür tasarruflar için mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, daha önceye 

kıyasla 1/3 oranında daraltılmıştır887. İndirimli saklı payın, normal saklı payın üçte 

ikisi (2/3’ü) oranında tespit edildiği bu tür bir tasarruf için sağ kalan eşin indirimli 

saklı payı, altsoy ya da ana baba zümresiyle birlikte mirasçılığında normal saklı 

                                                
886  Oğuzman, s. 206; Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 16-17; İnan/Ertaş/Albaş, s. 303; Kılıçoğlu, 

Değişiklikler, s. 176. 
887  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 18; Oğuzman, s. 208; Kılıçoğlu, Değişiklikler, s. 177; 

İnan/Ertaş/Albaş, s. 302-303; Ayan, Miras, s. 178-179. 
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payının (1/4) üçte ikisi (2/3’ü), yani terekenin altıda biridir (1/6). Mirasbırakanın 

büyük ana büyük babalarıyla birlikte mirasçılığında normal saklı payının (3/8) üçte 

ikisine (2/3’üne) tekabül eden terekenin dörtte biri (1/4); tek başına mirasçı olduğu 

takdirde ise normal saklı payının (1/2) üçte ikisi (2/3), yani terekenin üçte biri (1/3) 

sağ kalan eşin indirimli saklı payı olarak ortaya çıkar888. 

Öğretide eleştiriye uğrayan ve ciddi güçlükler doğuran saklı gelir kurumu, 

3678 sayılı Kanun ile birlikte eMK. m. 453 hükmünde düzenlenmeyerek, Türk miras 

hukukundan tamamen çıkarılmıştır. Dolayısıyla artık mirasbırakanın, saklı paylı 

mirasçısını, vakfın gelirinin veya bu vakıflara bağışlanan yahut ölüme bağlı tasarruf 

suretiyle tahsis edilen malların gelirinin %20’sini kendisine bırakmak suretiyle tenkis 

imkânından yoksun bırakma hakkı bulunmamaktadır889.   

3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Sağ Kalan Eşin Saklı Payı 

a) Genel Olarak 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte sağ kalan 

eşin saklı payında artış gözlenmiştir890. Buna göre, sağ kalan eşin; altsoy veya ana 

baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı891, diğer 

hâllerde yasal miras payının dörtte üçü (3/4), saklı payı olarak kabul edilmiştir 

(TMK. m. 506/f.1, b.4). Öte yandan, indirimli saklı pay uygulaması da 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle kaldırılmıştır892.  

Mehaz İsviçre hukukunda sağ kalan eşin893 saklı payı, yasal miras payının 

yarısı (1/2) şeklinde belirli bir oran olarak tespit edilmiştir894 (ZGB. Art. 471/Ziff.3). 

                                                
888  İnan/Ertaş/Albaş, s. 303. 
889  Kocayusufpaşaoğlu, Ek, s. 19. 
890  Serozan, Değerlendirme, s. 563; Tüzüner, s. 103. 
891  Bkz. Yarg. 2. HD. 16.4.2007 T., E. 2007/2934, K. 2007/6357, Ali İhsan Özuğur, Tenkis, 

Mirasta Denkleştirme ve Muvazaa Davaları, 5. bs., Ankara 2015, s. 295.  
892  Ayan, Miras, s. 179; İnan/Ertaş/Albaş, s. 305. 
893  İsviçre hukukunda sağ kalan eşcinsel partner de, tıpkı sağ kalan eş gibi, onun sahip olduğu 

oranda saklı paylı mirasçıdır (ZGB. Art. 471/Ziff.3). Bkz. Breitschmid/Eitel/Fankhauser/ 
Geiser/Rumo-Jungo, s. 38. 



210 
 

Bu itibarla İsviçre hukukunda, altsoy ile birlikte mirasçı olması durumunda sağ kalan 

eş, (1/2 x 1/2) terekenin dörtte biri (1/4), ana baba zümresi ile birlikte mirasçı olduğu 

takdirde (3/4 x 1/2) terekenin sekizde üçü (3/8), tek başına mirasçılığında ise 

terekenin yarısı (1/2) üzerinde saklı pay sahibidir895. Dikkat edilecek olursa, farklı 

yoldan da olsa, sağ kalan eşin altsoy ile birlikte mirasçılığı durumunda sahip olduğu 

dörtte bir (1/4) oranındaki saklı payı, Türk hukukundaki durum ile paralellik arz 

eder896. Öte yandan, mirasbırakanın ana baba zümresiyle birlikte mirasçılığında ve 

daha uzak kan hısımlarının bulunduğu diğer hallerde, sağ kalan eşin Türk hukukunda 

sahip olduğu saklı pay, İsviçre hukukunda öngörülen saklı pay oranından daha 

fazladır.  

Alman hukukunda saklı pay sahibi her bir mirasçı için sabit bir oran 

öngörülmüştür. Buna göre saklı pay; altsoy, ana ve baba ile sağ kalan eşten her birisi 

için yasal miras paylarının yarısı (1/2) olarak belirlenmiştir897 (BGB § 2303). 

Avusturya hukukunda da sağ kalan eşin saklı payı, yasal miras payının yarısı (1/2) 

olarak düzenlenmiştir898 (ABGB § 759).  

b) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı 

 Olması Halinde Saklı Payı 

Sağ kalan eşin, altsoyla birlikte mirasçı olması durumunda, sahip olduğu yasal 

miras payının tamamı (1/4), onun saklı payını teşkil eder899 (TMK. m. 506/f.1, b.4). 

Dolayısıyla, altsoyla birlikte mirasçılığında sağ kalan eşin saklı payının, eski Medeni 

Kanun’da öngörülen oranla (1/4) örtüştüğü söylenebilecektir900. Terekeden geriye 

                                                                                                                                     
894  Wildisen, Handkommentar, Art. 471 Nr. 5; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-

Jungo, s. 38; Weimar, Kommentar, Art. 471 Nr. 3; Druey, Erbrecht, s. 59; Staehelin, Art. 
471 Nr. 5. 

895  Wildisen, Ehegatten, s. 182; Staehelin, Art. 471 Nr. 5. 
896  Antalya, Miras, s. 269. 
897  İnan/Ertaş/Albaş, s. 301 dn. 485; İmre/Erman, s. 235 dn. 7; Tüzüner, s. 120. 
898  Wendehorst, s. 178; Szilagyi/Reich-Rohrwig, s. 90; Zankl, Erbrecht Lehr-und Praxis, s. 138. 
899  Dural/Öz, s. 240; İnan/Ertaş/Albaş, s. 305; İmre/Erman, s. 235; Ayan, Miras, s. 177; Ayan, 

Saklı Pay, s. 16; Serozan/Engin, s. 217; Petek, Saklı Pay, s. 61. 
900  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 325. 
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kalan 3/4 oranındaki yasal miras payının yarısı (1/2’si), diğer deyişle terekenin 

sekizde üçü (3/8’i) üzerinde saklı payı bulunan altsoy da hesaba katıldığında (TMK. 

m. 506/f.1, b.1), sağ kalan eşin altsoyla birlikte mirasçılığında altsoyun sayısı önem 

arz etmeksizin, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranı 3/8 olarak ortaya 

çıkmaktadır901. 

c) Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre (Ana Baba Zümresi) Mirasçıları ile 

 Birlikte Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

Mirasbırakanın ana baba zümresiyle birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin saklı 

payı, yasal miras payının (1/2) tamamına karşılık gelen, terekenin yarısı (1/2) olarak 

tayin edilmiştir902 (TMK. m. 506/f.1, b.4). Aynı durumda sağ kalan eş için 3678 

sayılı Kanun ile değişik eski Medeni Kanun’un öngördüğü saklı pay oranından (1/4), 

daha yüksek oranda bir saklı pay (1/2) takdir edilmiştir903. Mirasbırakanın ana 

babasıyla ya da kardeşler başta olmak üzere bunların altsoyuyla birlikte sağ kalan 

eşin mirasçı olması halinde, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı, ikinci 

zümrede saklı paylı olan ya da olmayan mirasçıların varlığına göre değişkenlik 

gösterse de, sağ kalan eşin saklı payı (1/2) değişmez. 

d) Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre (Büyük Ana Büyük Baba Zümresi) 

 Mirasçıları ile Birlikte Mirasçı Olması Halinde Saklı Payı 

Mirasbırakanın birinci ve ikinci zümresinde mirasçı olabilecek hiç kimsenin 

bulunmaması halinde, üçüncü zümrenin mirasçılığı gündeme gelir. TMK. m. 499/b.3 

hükmü uyarınca sağ kalan eş, mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların 

çocukları (amca, hala, dayı, teyze) ile birlikte mirasçı olursa, terekenin 3/4’üne, bu 

kimseler yoksa terekenin tamamına sahip olur904. Yine, sağ kalan eşin, 

                                                
901  İmre/Erman, s. 235. 
902  Dural/Öz, s. 240; İnan/Ertaş/Albaş, s. 305; İmre/Erman, s. 235; Ayan, Miras, s. 177; Ayan, 

Saklı Pay, s. 16; Serozan/Engin, s. 217; Petek, Saklı Pay, s. 61. 
903  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 325. 
904  Ayan, Miras, s. 76; Antalya, Miras, s. 100; Serozan/Engin, s. 202; İmre/Erman, s. 47 vd.; 

İşgüzar, s. 29; Öztan, Miras, s. 75. 
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mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları (amca, hala, dayı, 

teyze) ile birlikte veya tek başına mirasçı olması durumunda sahip olduğu saklı pay, 

TMK. m. 506/f.1, b.4 hükmüne göre, yasal miras payının dörtte üçüdür (3/4). Bu 

cümleden olarak, üçüncü zümrede mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve 

onların çocukları (amca, hala, dayı, teyze) ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin 

saklı payı, yasal miras payının (3/4) dörtte üçüne (3/4) tekabül eden terekenin 

onaltıda dokuzu (9/16); üçüncü zümrede anılan kimselerin yokluğu sebebiyle tek 

başına mirasçı olan sağ kalan eşin saklı payı ise, terekenin dörtte üçüdür905 (3/4). 

Dolayısıyla, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, sağ kalan eşin üçüncü zümre 

ile birlikte ya da tek başına mirasçılığında sahip olduğu saklı payın, 743 sayılı eski 

Medeni Kanun’a kıyasla artış gösterdiğini ifade etmek de mümkündür906. 

D. Eşler Arasındaki Mal Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Anlaşmaların 
 Saklı Paylara Etkisi 

1. Genel Olarak  

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ile seçimlik mal 

rejimlerinden olan mal ortaklığı rejiminin, eşlerden birisinin ölümü dolayısıyla 

tasfiyeye uğraması durumunda, mirasbırakanın bazı saklı paylı mirasçılarını 

koruyucu tedbirler öngörülmüştür. Diğer seçimlik mal rejimleri olan mal ayrılığı ve 

paylaşmalı mal ayrılığı rejimlerinde ise, sözü edilen korumaya benzer bir koruma 

sağlayan, saklı paylara ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır907.  

2. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde 

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi durumunda, 

bilindiği gibi her bir eşin katılma alacağı, diğer eşe ait artık değerin yarısı (1/2) 

tutarındadır (TMK. m. 236/f.1). Bununla birlikte, eşler aralarında yapacakları mal 

                                                
905  Dural/Öz, s. 240; İnan/Ertaş/Albaş, s. 305 vd.; İmre/Erman, s. 235 vd.; Ayan, Miras, s. 

177-178; Ayan, Saklı Pay, s. 16; Serozan/Engin, s. 217; Petek, Saklı Pay, s. 61. 
906  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 325.  
907  Dural/Öz, s. 247. 



213 
 

rejimi sözleşmesiyle, kural olarak 1/2 olan artık değere katılma oranını değiştirerek 

bir başka oran kararlaştırabilirler (TMK. m. 237/f.1). İşte eşler arasındaki artık 

değere katılma oranına ilişkin bu tür anlaşmalar, TMK. m. 237/f.2 hükmü uyarınca, 

eşlerin “ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının” saklı paylarını 

zedeleyemez. Görüldüğü üzere anılan koruma, mirasbırakanın tüm saklı paylı 

mirasçıları için değil, sağ kalan eşten olmayan çocukları, bunlardan olan torunları ve 

varsa torun çocukları içindir. Bir başka deyişle, mirasbırakanın sağ kalan eşten 

olmayan çocukları ile bunların tüm altsoyu koruma kapsamında olup, mirasbırakan 

ile sağ kalan eşin ortak çocukları ve bu ortak çocukların altsoyu koruma kapsamında 

değildir908. Anlaşılıyor ki kanun koyucu, çocuğun payının kendi anasına ya da 

babasına, torunun payının ise kendi büyük anasına ya da büyük babasına kaymasını 

sorun olarak görmemiştir909. Bundaki temel etken ise, ortak çocuklar ile bunların 

altsoylarının her iki eşe de mirasçı olacakları ve dolayısıyla eşler arasındaki bu 

anlaşmanın onların haklarını çoğunlukla etkilemeyeceği düşüncesidir910. Diğer 

ifadeyle ortak çocukların, mirasbırakanın ardından sağ kalan eşe de mirasçı olacağı 

anlayışıyla hareket edilmiştir. Ne var ki, her somut olayda ana ya da babanın kendi 

çocuklarının, büyük ana veya büyük babanın da kendi torunlarının menfaatlerini 

gözeterek yaşam süreceği garanti edilemeyeceğine göre, sözü edilen ayrım eleştiriye 

açıktır911. 

Eşlerin ortak olmayan çocukları ile onların altsoylarının saklı paylarının ihlâl 

edilip edilmediğinin nasıl hesaplanacağını kısa bir örnekle açıklamak mümkündür. 

Söz gelimi, mirasbırakan (M) yakınları olarak ardında sağ kalan eşi (E) ile birlikte 

sağ kalan eşinden olmayan oğlu (F)’yi bırakmış ve mevcut terekesinin aktifleri de 

                                                
908  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 216 Nr. 7; Nar, s. 29-31; Dural/Öz, s. 247; Gümüş, s. 386. 
909  Dural/Öz, s. 247. 
910  Acar, Mal Rejimleri, s. 105; Zarife Şenocak, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık 

Değere Katılma ile İlgili Mal Rejimi Sözleşmeleri ve Tenkisi”, AÜHFD, C. 58, S. 2, Y. 2009, 
s. 396; Sarı, s. 241; Nar, s. 31. 

911  Anılan hükmün karşıt anlamından, ortak altsoyların aleyhine mal rejimi anlaşması 
yapılabileceği neticesine ulaşılmaktadır. Öğretide bu ayrımın, altsoylar arasındaki eşitlik 
ilkesine aykırı olacağı ve mirasbırakanın birden fazla evlilik yaptığı durumlarda ortak altsoylar 
ile ortak olmayan altsoylar için ayrı ayrı saklı paylar oluşacağından, tereke hesabının içinden 
çıkılamaz bir hale gelebileceği ifade edilmiştir. Bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 326-327.   
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1.020.000 TL tutarında olsun. Sağ kalan eş (E)’nin mal rejiminin tasfiyesi 

neticesinde katılma alacağı, artık değerin varsayımsal olarak 1.000.000 TL olarak 

belirlendiği bir ihtimalde, yasal oran olan 1/2 oranına göre hesaplansa (1.000.000 x 

1/2) 500.000 TL çıkmaktadır. 500.000 TL tutarındaki bu borç aktiflerden çıkarılınca 

(1.020.000 - 500.000), 520.000 TL tutarındaki net tereke ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumda (F)’nin yasal miras payı (520.000 x 3/4) 390.000 TL, saklı payı ise yasal 

miras payının yarısı olan (390.000 x 1/2) 195.000 TL olarak belirlenir. Bununla 

birlikte, mirasbırakan (M) ile sağ kalan eş (E) yaptıkları mal rejimi sözleşmesiyle, 

katılma oranını 1/2 yerine 4/5 olarak kararlaştırmış bulunuyorsa, (E)’nin katılma 

alacağı (1.000.000 x 4/5) 800.000 TL olur. 1.020.000 TL olan tereke aktiflerinden bu 

borç çıkarıldığında ise (1.020.000 – 800.000) 220.000 TL tutarındaki net tereke 

belirlenmiş olur. Bu takdirde (F)’nin yasal miras payı (220.000 x 3/4) 165.000 TL 

olup, katılma oranının 1/2 olarak varsayıldığı hesaplamadaki saklı payından (195.000 

– 165.000) 30.000 TL daha az bir tereke değeri, (F) tarafından elde edilmiş olacaktır. 

Bir başka ifadeyle, (F)’nin menfaati, katılma oranının 1/2 olarak varsayıldığı 

hesaplamada elde edebileceği tutardan 30.000 TL daha az olacak şekilde 

zedelenecektir. 

Anlaşılmaktadır ki, öncelikle katılma oranı sanki 1/2 imiş gibi bir tereke hesabı 

yapılarak ortak olmayan altsoyun saklı payı hesaplanacak, ardından mal rejimi 

sözleşmesiyle kararlaştırılan katılma oranı uygulandığında ortak olmayan altsoya 

düşen yasal miras payı bulunacak ve bu yasal miras payı, katılma oranının 1/2 olarak 

varsayıldığı hesaplamadaki saklı pay tutarından daha az çıktığı takdirde, aradaki fark 

(örneğimizde 30.000 TL) tenkis hükümleri uyarınca elde edilebilecektir912. 

3. Mal Ortaklığı Rejiminde 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde söz konusu olan korumanın (TMK. m. 

237/f.2) bir benzeri, mal ortaklığı rejimi için öngörülmüştür. Bilindiği gibi, mal 

ortaklığı rejiminde eşlerden birisinin ölümü üzerine mirasbırakanın kişisel malları, 

                                                
912  Dural/Öz, s. 248; Nar, s. 31; Şenocak, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, s. 404-405; Ryffel, 

Art. 216 Nr. 4; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 216 Nr. 43; Rumo-Jungo, Art. 216-217 Nr. 9; 
Acar, Mal Rejimleri, s. 103.  
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miras hukuku kuralları çerçevesinde mirasçılara intikal ederken, ortaklık malları mal 

rejiminin tasfiyesi doğrultusunda eşler arasında kural olarak yarı yarıya paylaşılır 

(TMK. m. 276/f.1). Bununla birlikte, yarı yarıya olan paylaşma oranı emredici 

nitelikte olmayıp, eşler aralarında yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle, başka bir 

paylaşma oranı da kararlaştırabilirler (TMK. m. 276/f.2). İşte sözü edilen paylaşma 

oranına ilişkin anlaşmaların, “altsoyun” saklı paylarını zedelememesi şarttır (TMK. 

m. 276/f.3). Aksi halde saklı payları ihlâl edilen altsoyun tenkis hükümlerinden 

yararlanarak, ihlâl edilmiş olan saklı pay tutarını elde etmesi mümkün olacaktır913.  

Edinilmiş mallara katılma rejiminden farklı olarak mal ortaklığı rejiminde, 

yalnızca ortak olmayan altsoy değil, ortak olsun ya da olmasın tüm altsoy anılan 

koruma kapsamında saklı paylarını elde etme imkânına sahiptir914. Bu ayrımın 

sebebi, mal ortaklığı rejiminde kişisel malların oldukça sınırlı tutularak, ortaklık 

mallarının geniş kapsamlı olabilmesidir. Gerçekten, özellikle eşlerin malvarlığının 

sadece ortaklık mallarından oluştuğu bir durumda, eşlerden birisinin diğerine bütün 

payını veya payının önemli bir oranını bırakmasını sağlayan anlaşmanın (TMK. m. 

276/f.2), ortak olsun ya da olmasın tüm altsoyun menfaatine aykırı olduğundan 

hareketle, TMK. m. 276/f.3 hükmü kapsamına tüm altsoy alınmıştır. Öte yandan, 

edinilmiş mallara katılma rejiminde kişisel mallar, mal ortaklığı rejimine nazaran 

daha geniş tutulmuştur (TMK. m. 220). Bu halde kişisel mallar, ortak olsun ya da 

olmasın her halukarda mirasbırakanın altsoyuna gidecektir. Ortak altsoy, bu yolla 

kişisel mallardan miras payı alabileceği gibi, yapılan anlaşmayla (TMK. m. 237/f.1) 

edinilmiş malların sağ kalan eşe aktarılması sonrasında, sağ kalan eşin ölümünün 

ardından söz konusu edinilmiş mallardan da mirasçı olarak yararlanabilir. O halde, 

edinilmiş mallara katılma rejiminde ortak altsoyun TMK. m. 237/f.2 hükmü 

kapsamında korunmasına lüzum olmadığı ifade edilmiştir. 

Ancak kanaatimizce, sağ kalan eşin ölümünün ardından ortak altsoyun 

edinilmiş mallardan yararlanabileceği ve bu sebeple ortak altsoyun TMK. m. 237/f.2 

hükmü kapsamındaki korumadan yararlanmasına lüzum olmadığı yönündeki 

                                                
913  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 241 Nr. 46; Dural/Öz, s. 249; Nar, s. 31-32. 
914  Antalya, Miras, s. 306; Nar, s. 32; Tuncer, s. 37. 
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gerekçe, TMK. m. 276/f.3 hükmünde düzenlenen koruma kapsamına tüm altsoyun 

alınması karşısında tutarsızdır. Zira ortaklık malları da sağ kalan eşin ölümünün 

ardından ortak altsoya intikal edebilecektir. Bu noktada, mal ortaklığı rejimindeki 

ortaklık mallarının, edinilmiş mallara katılma rejimindeki edinilmiş mallardan daha 

geniş kapsamlı olması da bu ayrımı haklı göstermez. Kaldı ki, edinilmiş malların sağ 

kalan eşten sonra ortak altsoya intikal edeceğinin garantisi yoktur. Mirasbırakanın 

ölümünden sağ kalan eşin ölümüne kadar geçen süre zarfında ortak altsoyun ölmesi 

ya da mirastan yoksunluk, mirasçılıktan çıkarılma gibi sebeplerle ortak altsoyun sağ 

kalan eşe mirasçı olamaması ihtimal dâhilinde olduğu gibi, sağ kalan eşe intikal eden 

edinilmiş malların, onun ölümüne kadar çoktan tüketilerek ortak altsoya geçememesi 

de yadsınamayacak bir olasılıktır.  

Sonuç olarak, tıpkı mal ortaklığı rejimindeki koruma kapsamına ortak olsun ya 

da olmasın tüm altsoy alındığı gibi (TMK. m. 276/f.3), edinilmiş mallara katılma 

rejiminde düzenlenen koruma kapsamına da (TMK. m. 237/f.2) tüm altsoyun 

alınması suretiyle ortak altsoyun söz konusu korumadan dışlanmaması isabetli 

olurdu915. 

II. MİRASBIRAKANIN TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 

A. Tasarruf Özgürlüğü Kavramı  

Mirasbırakanın, terekesi üzerinde sağlararası ya da ölüme bağlı tasarruflarda 

bulunması mümkündür. Ancak bu imkân sınırsız olmayıp, saklı pay sahibi 

mirasçıların, saklı paylarına müdahale söz konusu oluncaya kadardır. TMK. m. 505 

hükmü uyarınca; “Mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası veya eşi bulunan 

mirasbırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta 

bulunabilir (f.1). Bu mirasçılardan hiç biri yoksa, mirasbırakan mirasının 

tamamında tasarruf edebilir (f.2).” Bu itibarla öğretide, saklı pay sahibi mirasçıların, 

saklı payları toplamı dışında kalan ve mirasbırakanın serbestçe tasarrufta 

bulunabileceği kısmı oluşturan tereke bölümü, “tasarruf özgürlüğü miktarı”, 

                                                
915  Aynı yönde, bkz. Acar, Mal Rejimleri, s. 105-106.  
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“tasarruf edilebilir kısım” ya da “tasarruf nisabı” olarak (Verfügbare Quote) 

adlandırılmaktadır916. Anlaşılmaktadır ki, saklı paylı mirasçıların sahip olduğu saklı 

paylar ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü birbirleri ile doğrudan ilişkilidir. Zira 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı, tüm saklı payların tereke bütününden 

çıkarılması suretiyle ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, saklı pay ve tasarruf 

özgürlüğü kavramlarından birisinin miktar itibariyle artması, diğerinin doğal olarak 

azalması anlamına gelmektedir. 

B. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü Miktarının Hesaplanması 

1. Genel Olarak 

Mirasbırakan, saklı pay sahibi mirasçıların saklı payları toplamı dışında kalan 

tereke bölümü üzerinde serbestçe tasarrufta bulunma yetkisine sahip olduğuna göre, 

saklı paylar toplamının tereke bütününden çıkarılması sonucu ortaya çıkan fark, 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını ortaya koyacaktır917. Söz gelimi 

mirasbırakan, ardında eşini ve altsoyunu bıraktığı takdirde, sağ kalan eşin saklı payı 

olan terekenin dörtte biri (1/4) ile altsoyun saklı payı olan (3/4 x 1/2) terekenin 

sekizde üçünün (3/8) toplamı olarak ortaya çıkan terekenin sekizde beşi (5/8), saklı 

paylar toplamını verir. Terekenin bütününden (1’den), sekizde beş (5/8) oranındaki 

saklı paylar toplamı çıkarıldığı zaman da, mirasbırakanın serbestçe tasarrufta 

bulunabileceği oran, diğer deyişle tasarruf özgürlüğü miktarı sekizde üç (3/8) olarak 

tespit edilir. Ancak tasarruf özgürlüğü miktarının oransal olarak belirlenmesinin yanı 

                                                
916  Weimar, Kommentar, Art. 470 Nr. 3; Wildisen, Ehegatten, s. 179; Nar, s. 58; Köprülü, s. 

261; Antalya, Miras, s. 271; Serozan/Engin, s. 213; Hatemi, Miras, s. 46; İmre/Erman, s. 
231; İnan/Ertaş/Albaş, s. 300; Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 155; Ayan, Saklı Pay, s. 
8; Tüzüner, s. 123; İşgüzar, s. 33; Petek, Saklı Pay, s. 60; Dural/Öz, s. 238; Peter 
Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid/Alexandra Rumo-Jungo, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch begründet von Peter Tuor, 13. Auflage, Zürich 2010, s. 649.  

917  Serozan/Engin, s. 222; Antalya, Miras, s. 271; Cem Baygın, “Tenkis Davalarında 
Mirasbırakanın Tasarruf Nisabının Hesaplanması”, EÜHFD, C. XII, S. 3-4, Y. 2008, s. 138; 
Fatma Tülay Karakaş, “Saklı Paylı Mirasçılara Yapılan Kazandırmalar ve Artık Terekenin 
Paylaşılması Sorunu”, AÜHFD, C. 63, S. 4, Y. 2014, s. 818; Nar, s. 59. 
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sıra, rakamsal bir hesaplama yapılarak saklı payların ihlâl edilip edilmediği ve 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünü aşıp aşmadığının da belirlenmesi gerekir918.    

2. Mirasbırakanın Terekesinin Belirlenmesi 

Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarının belirlenmesinde esas alınacak 

olan tereke, sadece ölüm anında mevcut olan aktif değerlerden ibaret değildir. 

Terekede yer alan aktiflerin mirasbırakanın ölümü anındaki919 değerleri bulunduktan 

sonra (TMK. m. 507/f.1), bunlara Kanun’da belirtilmiş olan bazı değerlerin 

eklenmesi ve yine bazı değerlerin çıkarılması gerekir. Terekede mevcut bulunan 

aktiflerden, terekeye ilişkin pasiflerin çıkarılması suretiyle “net tereke” bulunur920. 

Net terekeye, Kanun’da belirtilmiş olan birtakım değerlerin eklenmesiyle de tasarruf 

özgürlüğü miktarının tespitinde rol oynayacak olan farazi nitelikteki “tenkise esas 

tereke” elde edilir921.  

Terekenin aktifler kısmında, mirasbırakanın sahip olduğu taşınmazlar, 

taşınırlar, bilhassa nakit para, kıymetli evraklar, alacak hakları ve diğer aktif 

kalemleri yer alır922. Esasında intifa ve oturma hakları gibi miras yoluyla intikal 

etmeyen hak ve alacaklar dışında, mirasbırakanın mirasçılarına intikal edebilen tüm 

hak ve alacakları, terekenin aktifler kısmında değerlendirilir923.  

                                                
918  Nar, s. 59; Dural/Öz, s. 250. 
919  Bkz. Yarg. 16. HD. 6.12.2011 T., E. 2011/5497, K. 2011/8534, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası; Yarg. 2. HD. 27.9.2010 T., E. 2010/9218, K. 2010/15381, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 5.9.2016); Yarg. 3. HD. 19.3.2012 T., E. 2012/1840, K. 2012/7111, Gençcan, 
Davalar, s. 954. “Tenkis hesaplamasında, mirasbırakanın ölümü anındaki taşınmaz değerinin 
esas alınması gerekirken, vasiyet tarihindeki değerin nazara alınması doğru değildir.” Bkz. 
Yarg. 1. HD. 23.12.2013 T., E. 2013/11178, K. 2013/18418, Özuğur, Tenkis, s. 150. Aynı 
yönde, bkz. Yarg. 1. HD. 20.9.2012 T., E. 2012/4828, K. 2012/9769, Özuğur, Tenkis, s. 185.  

920  Bkz. Yarg. 2. HD. 17.6.2003 T., E. 2003/5672, K. 2003/8996, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 5.9.2016).  

921  Antalya, Miras, s. 271-272; Dural/Öz, s. 250; Nar, s. 60; Karakaş, s. 817-818; Petek, Saklı 
Pay, s. 63; Baygın, Tenkis, s. 138 vd. Bkz. Yarg. 1. HD. 12.12.2013 T., E. 2013/13593, K. 
2013/17884, Özuğur, Tenkis, s. 154. 

922  Antalya, Miras, s. 272; İnan/Ertaş/Albaş, s. 330. 
923  İmre/Erman, s. 239. 
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Tereke aktifinden çıkarılacak olan pasif değerler ise TMK. m. 507/f.2 

hükmünde kısmen ifade edilmiştir. Hükme göre; “hesap yapılırken, mirasbırakanın 

borçları, cenaze giderleri924, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, 

mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin üç aylık925 

geçim giderleri terekeden indirilir926.” Bu itibarla, mirasbırakanın borçlarına ek 

olarak, mirasbırakanın şahsına ilişkin olmayıp, mirasın açılmasıyla birlikte ya da 

mirasın açılmasından dolayı ortaya çıkan ve öğretide “intikal borçları” olarak 

adlandırılan bazı giderlere de hükümde yer verilmiştir. Ne var ki, tereke aktifinden 

çıkarılacak olan pasif değerler, yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. TMK. m. 

507/f.2 hükmünde anılanlardan başka, hükümde açıkça ifadesini bulmayan diğer 

intikal borçlarının da, varlıkları halinde terekenin pasifleri olarak hesaba katılmaları 

gerekir. Bunlar; vasiyetnamenin açılmasına ilişkin giderler (TMK. m. 597), vasiyeti 

yerine getirme görevlisine ödenecek ücret (TMK. m. 550/f.4), terekenin resmi 

yöneticisine ödenecek ücret (TMK. m. 592/f.4), resmi defter tutma giderleri (TMK. 

m. 623/f.2), eğitim ve öğrenimini tamamlamamış olan veya sakatlığı bulunan 

çocuklara yapılacak ödeme (TMK. m. 674/f.2), ceninin bakıma muhtaç anasına 

(örneğin sağ kalan eşe) terekeden yapılacak ödeme (TMK. m. 643/f.2), ve ergin 

altsoyun denkleştirme alacağıdır927 (TMK. m. 370).  

Mirasbırakanın sağ kalan eşten alacaklı ya da sağ kalan eşe borçlu olması 

ihtimaline göre, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinden ileri gelen değer, 

terekenin aktifler veya pasifler grubunda hesaba katılır. Söz gelimi, yasal mal rejimi 

olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi nedeniyle sağ kalan eşin katılma 

                                                
924  Bkz. Yarg. 1. HD. 7.5.2014 T., E. 2014/6950, K. 2014/9407, Özuğur, Tenkis, s. 145. 
925  Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 474. maddesinin ikinci fıkrasında, tereke aktifinden 

çıkarılacak olan pasifler arasında mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan 
kimselerin bir (1) aylık geçim giderlerinden (Dreißigster) söz edilmiştir. Bir başka ifadeyle, 
Türk hukukundan farklı olarak bir aylık süre öngörülmüştür. Ayrıca, bkz. Weimar, 
Kommentar, Art. 474 Nr. 9.     

926  Dural/Öz, s. 251-252; İmre/Erman, s. 240-241; Serozan/Engin, s. 224-225; Antalya, Miras, 
s. 273-274; Akartepe, s. 204; Oy/Oy, s. 154. 

927  Baygın, Tenkis, s. 143-144; Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 33 vd. 
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alacağı söz konusuysa, bu miktar tereke pasifleri (çıkarılacak değerler) arasında yer 

alacaktır928. 

Yukarıda ifade edilen tereke aktiflerinden, yine yukarıda belirtilen tereke 

pasiflerinin çıkarılmasıyla “net tereke” elde edilir. Ancak çoğu zaman, yalnızca net 

terekenin tespit edilmiş olması, saklı paylar ile mirasbırakanın serbestçe tasarrufta 

bulunabileceği miktarın belirlenebilmesi için yeterli değildir. Bunların 

belirlenebilmesi için, Kanun’da öngörülmüş olan birtakım değerlerin, net terekeye 

eklenmesi gerekir. Şöyle ki, mirasbırakanın denkleştirmeye tâbi sağlararası 

karşılıksız kazandırmaları (TMK. m. 669), tenkise tâbi sağlararası karşılıksız 

kazandırmaları (TMK. m. 565) ve hayat sigortası satın alma değeri (TMK. m. 567) 

“eklenecek değerler” olup, bunların net terekeye eklenmesi suretiyle elde edilen 

tutar, saklı payların ve mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarının belirlenmesinde 

dikkate alınacak olan, “tenkise esas terekeyi” oluşturur. Burada, anılan değerlerin 

eklenmesinden kasıt, kâğıt üzerinde yapılacak olan varsayımsal bir hesaplamadan 

ibarettir929. 

Tenkise esas terekenin belirlenmesi için, eklenecek değerler arasında sayılan 

denkleştirmeye tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmalar, TMK. m. 669 hükmünde 

şu şekilde ifade edilmiştir: “Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına 

mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi 

sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. 

Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını 

devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna 

yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş 

olmadıkça, denkleştirmeye tâbidir.” O halde, mirasbırakanın tüm sağlararası 

                                                
928  Acar, Eşin Miras Payı, s. 121.  
929  Nar, s. 66; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 379; Baygın, Tenkis, s. 149; Baygın, Alacaklıların 

Korunması, s. 156; İmre/Erman, s. 241 vd.; İnan/Ertaş/Albaş, s. 335 vd.; Hatemi, Miras, s. 
57; Öztan, Miras, s. 102-103; Ayan, Miras, s. 198; Serozan/Engin, s. 227; Karakaş, s. 817-
818. Ölüme bağlı tasarruflara konu olan değerler, terekenin aktifler kısmında zaten yer alıp, 
hali hazırda terekede bulunmaya devam ettiklerinden dolayı, eklenecek değerler arasında 
sayılmazlar. Aksi durum, ölüme bağlı tasarrufa konu olan örneğin bir otomobilin, hem 
terekenin aktifler kısmında hem de eklenecek değerler arasında sayılarak, mükerrer 
değerlendirme nedeniyle tenkise esas terekenin yanlış hesaplanmasına sebep olacaktır.  
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karşılıksız kazandırmaları değil, yasal mirasçıları lehine yapmış olduğu sağlararası 

karşılıksız kazandırmaları denkleştirmeye tâbidir930. Bununla birlikte, altsoy lehine 

gerçekleşmiş olan çeyiz, kuruluş sermayesi, bir malvarlığının devri, borçtan kurtarma 

veya benzeri karşılıksız kazandırmalar, mirasbırakan tarafından aksi açıkça beyan 

edilmedikçe denkleştirmeye tâbi olurken; diğer yasal mirasçılar lehine yapılan 

sağlararası karşılıksız kazandırmaların denkleştirmeye tâbi olabilmesi için, 

mirasbırakan tarafından bu kazandırmaların, onların miras paylarına mahsuben 

yapıldığının beyan edilmiş olması aranmıştır931.  

Eklenecek değerlerden bir diğeri olan tenkise tâbi sağlararası karşılıksız 

kazandırmalar TMK. m. 565 hükmünde dört bent halinde sıralanmıştır. Hükme 

göre932; (1) mirasbırakanın, mirasçılık sıfatını kaybeden yasal mirasçıya miras 

payına mahsuben yapmış olduğu sağlararası kazandırmalar, geri verilmemek 

kaydıyla altsoyuna malvarlığı devri veya borçtan kurtarma yoluyla yaptığı 

kazandırmalar ya da alışılmışın dışında verilen çeyiz ve kuruluş sermayesi, (2) miras 

haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan kazandırmalar, (3) 

mirasbırakanın serbestçe dönme hakkını saklı tutarak yaptığı bağışlamalar ve 

ölümünden önceki bir yıl933 içinde âdet üzere verilen hediyeler dışında yapmış 

olduğu bağışlamalar, (4) mirasbırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak 

                                                
930  Gamze Turan Başara, Miras Hukukunda Denkleştirme, 1. bs., Ankara 2013, s. 194; 

Dural/Öz, s. 321. 
931  Dural/Öz, s. 323-324; Turan Başara, Denkleştirme, s. 175, 180. 
932  Birinci bentte zikrolunan kazandırmalar, denkleştirmeye tâbi olması gerekirken, kazandırmada 

bulunulan yasal mirasçının bu sıfatını kaybetmiş olması nedeniyle denkleştirmeye tâbi 
olamayan ya da mirasbırakanın iradesiyle denkleştirmeden muaf tutulan sağlararası karşılıksız 
kazandırmalardır. Bkz. Dural/Öz, s. 256-257. 

933  Mirasbırakanın ölümünden evvel bir yıl içerisindeki bağışları, saiki ne olursa olsun, tenkise 
tâbi olmakla birlikte; bir yıldan daha fazla süre önceki bağışlarda mirasbırakanın saklı pay 
kurallarını bertaraf kastı aranmak gerekir. Bkz. Yarg. 2. HD. 25.3.2003 T., E. 2003/1062, K. 
2003/4203, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 29.8.2016). Aynı yönde, bkz. Yarg. 16. HD. 
8.11.2010 T., E. 2010/7680, K. 2010/6475, Özuğur, Tenkis, s. 230; Yarg. 2. HD. 31.5.2007 T., 
E. 2006/15839, K. 2007/9193, Özuğur, Tenkis, s. 294; Yarg. 2. HD. 24.7.2008 T., E. 9726, K. 
11250, Günay, Tenkis, s. 245. 
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amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar934, tenkise tâbi olup, net terekeye 

eklenmesi gereken değerlerdir935. 

Tüm bu kuralların uygulanması suretiyle mirasbırakanın tenkise esas terekesi 

ve dolayısıyla saklı pay sahibi mirasçıların saklı pay miktarları ile mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğü miktarı tespit edilebilecektir. Kuşkusuz kısa bir örnek üzerinden 

meseleyi somutlaştırmak yararlı olacaktır. Söz gelimi, mirasbırakan (M)’nin hayatını 

kaybettiği tarihte ardında bıraktığı yakınları eşi (E), oğulları (Ç1), (Ç2) ve (Ç3) olsun. 

Mirasbırakan (M)’nin öldüğü tarihte 600.000 TL değerinde bir dairesi, 100.000 TL 

değerinde bir otomobili ve 800.000 TL değerinde bir arsası bulunmaktadır. Bununla 

birlikte bankaya 200.000 TL borcu vardır. Sağ kalan eşi (E)’nin, mal rejiminin 

tasfiyesinden doğan 300.000 TL tutarında bir katılma alacağı söz konusudur. 

Ardından düzenlenen cenaze merasimi ise 10.000 TL’ye mal olmuştur. Mirasbırakan 

ile birlikte yaşayan ve geçimleri onun tarafından sağlanan aile bireylerinin bir aylık 

geçim giderlerinin 5.000 TL olduğu anlaşılmıştır. Mirasbırakan, ölümünden altı ay 

önce, 25.000 TL değerindeki motosikletini asistanına bağışlamıştır. Oğulları (Ç1), 

(Ç2) ve (Ç3)’ün her birine ortak açacakları restoran için, ölümünden iki yıl önce 

200.000’er TL vermiştir. Yaşamının son günlerinde düzenlemiş olduğu 

vasiyetnamesinden, arsasını hastane yapılmak üzere Kızılay’a bıraktığı anlaşılmıştır. 

Verilen olayda tereke aktifleri; 600.000 TL değerinde daire + 100.000 TL 

değerinde otomobil + 800.000 TL değerinde arsa olmak üzere toplam 1.500.000 TL 

tutarındadır. Tereke pasifleri olan 200.000 TL banka borcu + 300.000 TL olan 

katılma alacağı + 10.000 TL cenaze masrafı ile (+) mirasbırakan ile birlikte 

yaşayanların üç aylık geçim gideri olan 15.000 TL, tereke aktiflerinden 

çıkarıldığında (1.500.000 TL – 525.000 TL), net tereke tutarı 975.000 TL olarak 

tespit edilir. Net terekeye eklenecek değerler olan; 25.000 TL değerinde motosiklet 

(TMK. m. 565/b.3) + 600.000 TL kuruluş sermayesi (TMK. m. 669/f.2) ile birlikte 

tenkise esas tereke 1.600.000 TL olarak tespit edilir. Bu durumda sağ kalan eşin 

yasal miras payı 400.000 TL, saklı payı ise bunun tamamını teşkil eden (400.000 TL) 

                                                
934  Bkz. Yarg. 16. HD. 14.5.2010 T., E. 2010/3649, K. 2010/3705, Özuğur, Tenkis, s. 247. 
935  Nar, s. 67, 153 vd. 
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tutar olacaktır. Oğulların her birisinin yasal miras payı da 400.000’er TL olup, saklı 

payları ise yasal miras paylarının yarısı olan 200.000’er TL olarak ortaya çıkacaktır. 

Netice itibariyle de saklı paylar toplamı (400.000 TL + 200.000 TL + 200.000 TL + 

200.000 TL) 1.000.000 TL olarak, tenkise esas terekeden geriye kalan tutar olan 

(1.600.000 TL – 1.000.000 TL) 600.000 TL ise mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

miktarı (tasarrufta bulunabileceği kısım) olarak belirlenmiş olacaktır936.  

3. Sağ Kalan Eşin Mirasçılığını Sona Erdiren Hallerin Mirasbırakanın 

 Tasarruf Özgürlüğüne Etkisi 

a) Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan Çıkarılmasının Mirasbırakanın Tasarruf 

 Özgürlüğüne Etkisi 

Mirasçılıktan çıkarılan saklı paylı bir mirasçı, yasal mirasçı sıfatı ile birlikte 

saklı payını kaybetmiş olur937 (TMK. m. 511/f.1). Dolayısıyla mirasçılıktan çıkarma, 

mirasbırakana, saklı paylı mirasçısını mirastan uzaklaştırma imkânı tanıyan maddi 

anlamda bir ölüme bağlı tasarruftur938. Esas itibariyle bu başlık altında ele alınan 

mirasçılıktan çıkarmadan kasıt, TMK. m. 510 hükmünde sebepleri düzenlenmiş 

bulunan “cezai mirasçılıktan çıkarma (strafenterbung)” olup, mirasçılıktan 

çıkarmanın ikinci türü konumundaki “borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan 

çıkarma (koruyucu mirasçılıktan çıkarma)” (TMK. m. 513) kastedilmemektedir.  

Borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarma, mirasçılıktan çıkarılan 

mirasçının altsoyunu koruma amacı taşıdığından, “koruyucu mirasçılıktan çıkarma 

                                                
936  Bu aşamadan sonra, mirasbırakanın tenkise tâbi tasarrufları toplamı, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü miktarını aşıp aşmadığını ortaya koyar. Olayda, mirasbırakanın 800.000 TL 
değerindeki arsasına ilişkin ölüme bağlı tasarrufu ve 25.000 TL değerindeki motosikletine 
ilişkin sağlararası karşılıksız tasarrufunun toplamı olan 825.000 TL, mirasbırakanın tenkise 
tâbi tasarrufları toplamıdır. Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı 600.000 TL olduğuna 
göre, (825.000 TL–600.000 TL) tasarruf özgürlüğü 225.000 TL tutarında aşılmıştır. (Belirtmek 
gerekir ki, oğullara kuruluş sermayesi olarak verilen toplam 600.000 TL, denkleştirmeye tâbi 
olduğundan, tenkis davasının konusu olmayıp, denkleştirme (iade) davasına konu edilebilir.)  

937  Serozan/Engin, s. 250. 
938  Klöti, Nr. 87; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 306; Dural/Öz, s. 204; Nar, s. 72; Baydar, s. 8. 
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(präventiventerbung)” olarak da adlandırılmaktadır939. Bu tür çıkarmada, 

mirasbırakan, çıkarılan mirasçıya ait olan saklı payın yarısını, çıkarılan mirasçının 

doğmuş ve doğacak çocuklarına özgülemekte, saklı payın geriye kalan yarısı 

üzerinde ise herhangi bir tasarrufta bulunamamaktadır (TMK. m. 513). Bu nedenle 

borç ödemeden aciz sebebiyle mirasçılıktan çıkarmanın, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğünü etkilemediğini söylemek mümkündür940. 

Bundan sonra kısaca mirasçılıktan çıkarma olarak ifade edeceğimiz cezai 

mirasçılıktan çıkarmada amaç, mirasbırakana veya onun yakınlarına karşı ağır bir suç 

işleyen ya da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde ihlâl etmiş 

olan saklı paylı mirasçının, mirastan uzaklaştırılmak suretiyle cezalandırılmasıdır941. 

Mirasbırakan, mirasçılıktan çıkarılan ve kendisi ile ortak altsoyu bulunmayan 

sağ kalan eşin saklı payına ilişkin bir tasarrufta bulunmayarak tasarruf özgürlüğü 

sınırını aşmamış bulunuyorsa, mirasçılıktan çıkarılan eş, mirasbırakandan önce 

ölmüş gibi değerlendirilerek, yasal miras payları ve saklı paylar, eş hesaba 

katılmaksızın diğer mirasçılar dikkate alınarak belirlenecektir942. Zira TMK. m. 

511/f.2 uyarınca, “mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, 

mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş 

gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal 

mirasçılarına kalır.” Söz gelimi, ardında yakınları olarak sağ kalan eşi ile ana ve 

babasını bırakan bir mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranını aşmadığı 

varsayıldığında, mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eş hesaba hiç katılmayacak, yasal 

                                                
939  Druey, Erbrecht,§6, Nr. 63; Wildisen, Handkommentar, Art. 480 Nr. 1; Bürgi, Art. 480 Nr. 

1; Weimar, Kommentar, Art. 480 Nr. 2; Yağcı, s. 65-66; Kocaağa, s. 85; İnan/Ertaş/Albaş, 
s. 370; Dural/Öz, s. 216; Nar, s. 73. 

940  Nar, s. 73; İnan/Ertaş/Albaş, s. 353. 
941  Wildisen, Handkommentar, Art. 477 Nr. 2; Weimar, Kommentar, Art. 477 Nr. 1, 3; 

Tanrıverdi, s. 8. Saklı paylı olmayan bir mirasçıyı, mirasbırakanın ölüme bağlı ya da 
sağlararası tasarruflarıyla mirasından mahrum bırakması her zaman mümkün bulunduğundan, 
saklı paylı olmayan bir mirasçının mirastan mahrum bırakılması, teknik anlamda bir 
mirasçılıktan çıkarma olmayıp, alelâde bir mirastan uzaklaştırmadır. Bkz. Dural/Öz, s. 205; 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 306.  

942  Antalya, Miras, s. 290; Nar, s. 77; Hasan Petek, “Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebeplerin 
Mirasbırakanın Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Üzerindeki Etkisi”, DEÜHFD, C. 4, S. 
2, Y. 2002, s. 149, 166; Yağcı, s. 475. 
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miras payları, ana için 1/2 ve baba için 1/2 olacaktır. Ana ve babanın saklı paylar 

toplamı 1/8 + 1/8 = 1/4 olurken, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 3/4 oranında 

tespit edilecektir.  

Mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin, kendisine halef olabilecek 

(mirasbırakandan olan) bir altsoyu bulunmuyor ve mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

miktarını aşan tasarrufları söz konusu ise, tasarruf özgürlüğü miktarı hesaplanırken, 

sağ kalan eş göz önünde bulundurulmaya devam edilir ve onun saklı payı 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına eklenir943. Örneğin, mirasçılıktan 

çıkarılmasaydı mirasbırakanın ana ve babası ile birlikte mirasçı olacak olan sağ kalan 

eş, hesaplama yapılırken göz önünde bulundurulur ve farazi yasal miras payları, eş 

için 1/2 ve ana babadan her birisi için 1/4 oranında olacak şekilde belirlenir. Ana ve 

babanın toplam saklı payının 1/16 + 1/16 = 1/8 olduğu bu halde, sağ kalan eşin saklı 

payı olan 1/2, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına eklenerek (3/8 + 1/2), son 

durumda mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranı 7/8’e çıkar. Bu sonuç, 

“mirasbırakan başka türlü tasarrufta bulunmuş olmadıkça, mirasçılıktan çıkarılan 

kimsenin miras payının, o kimse mirasbırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan 

çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalacağını 

düzenleyen TMK. m. 511/f.2 hükmünün zıt anlamından çıkarılmaktadır944. 

Sağ kalan eşin, mirasbırakandan olma altsoyu varsa, mirasçılıktan çıkarılması 

durumunda tasarruf özgürlüğü oranının nasıl hesaplanacağı öğretide tartışmalıdır. 

Konuyu, “mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse mirasbırakandan önce 

ölmüş gibi saklı payını isteyebilir” şeklinde kaleme alınan TMK. m. 511/f.3 

hükmüyle birlikte ele almak gerekir. Bir görüş uyarınca, mirasçılıktan çıkarılan sağ 

kalan eşin mirasbırakandan olma altsoyu, gerek mirasbırakanın gerekse mirasçılıktan 

çıkarılan eşin altsoyu olarak saklı pay talebinde bulunabilir945. Bu görüşün sonucu 

ise, altsoyun saklı payının, mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin yasal miras payının 

yarısına karşılık gelen (1/4 x 1/2 = 1/8) oranda artmasıdır. Bir başka anlatımla altsoy, 
                                                
943  Dural/Öz, s. 273; Ayan, Miras, s. 212; İnan/Ertaş/Albaş, s. 352; Antalya, Miras, s. 290; Nar, 

s. 78; Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 150-151, 166. 
944  Dural/Öz, s. 273. 
945  Şenocak, Cezai Iskat, s. 428-429; Baydar, s. 68. 
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hem sağ kalan eş mirasçılıktan çıkarılmasaydı sahip olduğu 3/8 oranındaki saklı 

payını talep edebilecek, hem de sağ kalan eşten kendilerine intikal edecek olan 1/4 

oranındaki yasal miras payının yarısı olan 1/8 oranındaki saklı payını elde 

edebilecektir. Toplamda 1/2 oranında olan saklı payın terekeden çıkarılmasıyla, 

tasarruf özgürlüğü oranı da 1/2 olarak belirlenecektir. Bu netice, mirasçılıktan 

çıkarılan sağ kalan eşin, mirasbırakandan önce ölmüş gibi düşünüldüğü hesapla 

örtüşür. Şöyle ki, sağ kalan eşin mirasbırakandan önce öldüğü varsayıldığında, tereke 

tamamen altsoya kalacak ve altsoyun saklı payı da yasal miras payının yarısı olan 1/2 

oranında olacaktır. Geriye kalan 1/2 ise mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranını 

ifade edecektir. Dikkat edilirse her iki hesapta da, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

1/4 oranında artmaktadır946.  

İkinci görüş uyarınca, TMK. m. 511/f.3 hükmü, çıkarılan mirasçının 

altsoyunun “kendi” saklı payını isteyebileceğini düzenlemiştir. Mirasçılıktan 

çıkarılan sağ kalan eşin altsoyunun, sağ kalan eşe, saklı pay oranında halef olması 

söz konusu değildir947. Kaldı ki, mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin altsoyu, zaten 

kendi saklı payını elde etmektedir. Onun ayrıca ödüllendirilmesinin kanuni bir 

dayanağı yoktur ve mirasçılıktan çıkarmanın ratio legis’inden de böyle bir sonuç 

çıkmaz948. O halde ikinci görüşe göre, mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin, 

mirasbırakandan olma altsoyu varsa, altsoy yalnızca kendisinin sahip olduğu 3/8 

oranındaki saklı payı talep edebilecek ve mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, 

mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin saklı payı oranında (1/4) artış göstererek 5/8 

oranına ulaşacaktır949. 

Kanaatimizce mesele TMK. m. 511 hükmü bütünüyle ele alınarak 

incelenmelidir. “Mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi; 

tenkis davası da açamaz” şeklinde kaleme alınan birinci fıkra, mirasçılıktan çıkarılan 

kimsenin yasal mirasçı olarak bir miras payı elde edemeyeceği gibi, saklı payı için 

                                                
946  Baydar, s. 68. 
947  Nar, s. 77; Yağcı, s. 482. 
948  Yağcı, s. 482.  
949  Nar, s. 77. 
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dâhi talepte bulunamayacağını, zira mirasçı ve dolayısıyla saklı paylı mirasçı sıfatını 

kaybettiğini vurgulamaktadır. Maddenin ikinci fıkrası, “mirasbırakan başka türlü 

tasarrufta bulunmuş olmadıkça,” mirasçılıktan çıkarılan kimsenin miras payı, o 

kimse “mirasbırakandan önce ölmüş gibi,” mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, 

yoksa mirasbırakanın yasal mirasçılarına kalır demektedir. Üçüncü fıkrada ise, 

mirasçılıktan çıkarılan kimse “mirasbırakandan önce ölmüş gibi,” çıkarılan 

mirasçının altsoyunun saklı payını isteyebileceği ifade edilmiştir. Her şeyden önce, 

mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyu, o kimse “mirasbırakandan önce ölmüş 

gibi”, saklı payını isteyebilir ifadesinden kastın, ikinci görüş uyarınca altsoyun 

“kendi” saklı payı olarak belirtilen, mirasçılıktan çıkarma hiç olmasaydı elde 

edilecek olan (sağ kalan eş örneğinde altsoyun sahip olduğu 3/8 oranındaki) saklı pay 

oranı olduğunu, madde metninden çıkarmak mümkün değildir. Fikrimizce TMK. m. 

511/f.2 ve f.3 hükümleri birbirleri ile bağlantılı olarak yorumlanmalıdır. Dolayısıyla, 

nasıl ki sağ kalan eşin mirasbırakandan olma bir altsoyunun bulunmaması halinde 

ikili bir ayrıma gidilerek mirasbırakanın, çıkarılan mirasçının saklı payı üzerinde 

tasarrufta bulunarak tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşıp aşmadığına göre iki farklı 

hesap yapılıyorsa, çıkarılan mirasçının altsoyu varsa da aynı ayrım kabul edilmelidir. 

Buna göre, mirasbırakan tasarruf özgürlüğü oranını aşmamışsa, mirasçılıktan 

çıkarılan eş, mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilerek, yasal miras payları 

ve saklı paylar, eş hesaba katılmaksızın, yalnızca altsoy üzerinden belirlenmelidir. 

Bu halde ise altsoyun saklı payı, terekenin yarısı (1/2) oranında olacağından, 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranı da 1/2 olacaktır. Öte yandan mirasbırakan, 

mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin saklı payı üzerinde tasarrufta bulunarak tasarruf 

özgürlüğü sınırlarını aşmış bulunuyorsa, hesaplama yapılırken sağ kalan eş göz 

önünde bulundurulmaya devam edilmeli ve onun saklı payı mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü oranına eklenmelidir. Böyle bir yaklaşım, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğünü gözeten mirasçılıktan çıkarmayla da uyumluluk arz eder. Bu durumda, 

altsoyun saklı payı 3/8, mirasçılıktan çıkarılan sağ kalan eşin 1/4 oranındaki saklı 

payının tasarruf özgürlüğü oranına eklenmesi suretiyle de (3/8 + 1/4), mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğü oranı 5/8 olur. Dikkat edilirse önerdiğimiz çözüm, öğretideki her 
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iki görüşün vardığı neticeleri kapsamakla birlikte, menfaatler dengesi ve hakkaniyet 

bakımından uzlaştırıcı bir çizgide yer almaktadır.  

b) Sağ Kalan Eşin Mirastan Feragatinin Mirasbırakanın Tasarruf 

 Özgürlüğüne Etkisi 

Mirastan feragat, mirasın mirasçıya intikalinden önce, gelecekteki muhtemel 

miras hakkına ilişkin bekleme durumundan vazgeçme olarak ifade edilebilir ki, bu da 

ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden biri olan miras sözleşmesi biçiminde tezahür 

eder950. Mirastan feragatin, bir karşılık sağlanarak gerçekleştirilmesi ile herhangi bir 

karşılık almaksızın gerçekleştirilmesinin, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne 

etkileri farklıdır. Bu sebeple konuyu, sağ kalan eşin bir karşılık sağlayarak mirastan 

feragat etmesi ve bir karşılık almaksızın mirastan feragat etmesi olarak ikili bir 

ayrımla incelemek gerekir.  

Sağ kalan eş, mirastan feragati karşılığında, mirasbırakandan sağlararası bir 

kazandırma elde etmişse, karşılık sağlayarak mirastan feragat ettiği sonucuna varılır. 

Mirasbırakan tarafından sağlanan bu karşılığın değeri, TMK. m. 565/f.1, b.2 hükmü 

uyarınca, “miras haklarının ölümden önce tasfiyesi maksadıyla yapılan 

kazandırmalar” kapsamında değerlendirilerek terekeye eklenir951. Bu sebeple, bir 

karşılık sağlayarak mirastan feragat eden sağ kalan eş, mirasçılıktan çıkarmada 

olduğu gibi, terekenin paylaşılmasında göz önünde bulundurulmaya devam edilir ve 

sağ kalan eşin saklı payı mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne eklenir. Bununla 

birlikte diğer saklı paylı mirasçıların saklı paylarında herhangi bir değişiklik 

olmaz952. 

                                                
950  Antalya, Feragat, s. 26; Antalya, Miras, s. 228. Söz konusu tanım, dar anlamda feragati 

karşılamakta olup, geniş anlamda mirastan feragat; miras hakkı sahibi olabilecek bir kimsenin, 
bu hakkını miras açılmadan önce veya açıldıktan sonra kendi isteğiyle almaktan vazgeçmesi 
olarak ifade edilebilir. Bkz. Antalya, Feragat, s. 26; Antalya, Miras, s. 228.  

951  Nar, s. 81; Dural/Öz, s. 274; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 409-410; Antalya, Feragat, s. 
193-194. 

952  Escher, Art. 470-480 Vorbem., Nr. 21; Weimar, Kommentar, Art. 470 Nr. 12; Bürgi, Art. 470 
Nr. 6; Dural/Öz, s. 274; Nar, s. 82; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 410; Çağa, s. 145; 
Antalya, Miras, s. 290; Antalya, Feragat, s. 194; İmre/Erman, s. 245. 
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 Yukarıda arz edilen genel kuralı sağ kalan eşin altsoyu olup olmamasına göre 

uygulayacak olursak, bir karşılık sağlayarak mirastan feragat eden sağ kalan eşin, 

mirasbırakandan olan bir altsoyu bulunmuyorsa, miras hangi zümrede 

paylaşılacaksa, sağ kalan eş o zümredekilerle birlikte mirasçıymış gibi göz önünde 

bulundurulmaya devam edilir ve sağ kalan eşin saklı payı, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü oranına eklenir953. Örneğin mirasbırakanın ana ve babası hayatta 

bulunuyorsa, sağ kalan eş 1/2 oranında mirasçıymış gibi hesaplama yapılır ve sağ 

kalan eşin saklı payı olan 1/2, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına eklenir. Ana 

ve babanın toplam saklı payının 1/8 olduğu da hesaba katılırsa, mirasbırakanın 

toplam tasarruf özgürlüğü oranı 7/8’e ulaşmış olur. 

Bir karşılık sağlayarak mirastan feragat eden sağ kalan eşin, mirasbırakandan 

olma altsoyunun varlığı halinde, öncelikle TMK. m. 528/f.3 hükmüne değinmek 

yararlı olacaktır. Hükme göre; “bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede 

aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.” O halde aksi 

öngörülmüş olmadıkça, bir karşılık sağlayarak mirastan feragat eden mirasçının 

altsoyu bulunuyorsa, hem feragat eden mirasçı, hem de onun altsoyu mirasçı 

sıfatlarını kaybederler954. Ancak sağ kalan eşin feragatinde altsoyun, sağ kalan eşe 

halef olarak değil, mirasbırakanın altsoyu olarak mirasçılığı söz konusudur. O halde, 

eşin feragatinden altsoyun etkilenmeyeceği kararlaştırılmasa bile, altsoy feragatten 

etkilenmez ve mirasçılığı devam eder. Bu durumda eş, altsoyla birlikte mirasçıymış 

gibi hesaplama yapılır ve altsoy 3/8 oranındaki saklı payına sahip olur. Sağ kalan 

eşin 1/4 oranındaki saklı payı ise, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına 

eklenerek tasarruf özgürlüğü oranı 5/8’e yükselir955.   

Sağ kalan eş, bir karşılık almaksızın mirastan feragat ettiği takdirde, 

mirasbırakandan olma altsoyu olsun ya da olmasın, eşin saklı payının mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğüne eklenmesi söz konusu olmaz. Zira sağ kalan eşin 

mirasbırakandan olma altsoyu yoksa, eş hesaba katılmaksızın diğer yasal mirasçılar 

                                                
953  Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 166. 
954  Nar, s. 82; Dural/Öz, s. 274. 
955  Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 166. 
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arasında; mirasbırakandan olma altsoyun varlığı durumunda ise, eş yine dikkate 

alınmaksızın, altsoy arasında, miras paylaşılır. Bir başka anlatımla, sağ kalan eşin 

mirasbırakandan olma altsoyu bulunsa da bulunmasa da, eş mirasbırakandan önce 

ölmüş gibi değerlendirilir ve miras payları ile saklı payların tespit edilmesinde 

dikkate alınmaz956. Bu halde belirtmek gerekir ki, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, 

sağ kalan eşin mirasçı olduğu ihtimale kıyasla artış gösterse de, bu artış sağ kalan 

eşin saklı payının, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne eklenmesinden 

kaynaklanmaz.   

c) Sağ Kalan Eşin Mirası Reddinin Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğüne 

 Etkisi 

Yasal ve atanmış mirasçılar, TMK. m. 605 vd. hükümlerine uygun olarak 

mirası reddedebilirler957. Bununla birlikte, TMK. m. 611/f.1 hükmü uyarınca, “yasal 

mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ 

değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer958.” O halde tereke, reddeden mirasçı sanki 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi paylaştırılacaktır959. Bu sebeple, saklı paylar ve 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, mirası reddetmiş olan mirasçı hiç göz önünde 

bulundurulmaksızın hesaplanır960. Zira ret halinde, mirası reddeden mirasçı, geçmişe 

etkili olarak, mirasbırakanın ölüm anından itibaren mirasçılık sıfatını kaybeder961. 

                                                
956  Antalya, Miras, s. 290; Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 166-167. Diğer bir 

deyişle, burada hesabın, mirasın reddindeki gibi yapılacağı ifade edilmektedir. Bkz. Çağa, s. 
144. Hesabın, mirasçılıktan çıkarılmadaki gibi yapılacağına ilişkin, aksi görüş için, bkz. 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 410-411; Dural/Öz, s. 275.  

957  Helvacı, s. 8. 
958  Bkz. Yarg. 14. HD. 30.11.2015 T., E. 2015/2235, K. 2015/11024, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası (E. T. 5.9.2016). 
959  Bkz. Yarg. 2. HD. 6.7.2011 T., E. 2011/7704, K. 2011/11596, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

(E. T. 5.9.2016). 
960  Dural/Öz, s. 272; Nar, s. 83; Helvacı, s. 142; Oğuzman, s. 296; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, 

s. 622; İmre/Erman, s. 244; Serozan/Engin, s. 249; İnan/Ertaş/Albaş, s. 357; Ayan, Miras, 
s. 213. 

961  Helvacı, s. 142; Oğuzman, s. 296; Dural/Öz, s. 271; İnan/Ertaş/Albaş, s. 357; Nar, s. 82-83; 
Ayan, Miras, s. 213; Turan Başara, Ret, s. 167; Özcan Büyüktanır/Büyüktanır, s. 129. 
“Mirası reddeden, mirasın açıldığı andan geçerli olacak şekilde mirasçılık sıfatını kaybetmiş, 
onun payı mirasbırakanın vefatında kendisi hayatta değilmiş gibi, miras açıldığı andan geçerli 
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Sağ kalan eşin mirası reddetmesi halinde, yukarıda arz edilen kural 

uygulanacak ve TMK. m. 611/f.1 hükmü uyarınca, mirası reddeden sağ kalan eş 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilerek, hiç hesaba katılmaksızın tereke 

paylaşılacaktır962. Buna göre, sağ kalan eşin mirasbırakandan olma altsoyu varsa, 

mirası reddeden sağ kalan eş hesaba katılmaksızın, miras tümüyle altsoya 

kalacaktır963. Bu durumda altsoyun saklı payı 1/2, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

oranı da terekeden geriye kalan 1/2 olarak belirlenmiş olacaktır. 

Mirası reddeden sağ kalan eşin, altsoyu bulunmuyorsa, miras ikinci zümre 

mirasçıları arasında, ikinci zümrede mirasçı olabilecek kimse yoksa, üçüncü zümre 

mirasçıları arasında paylaşılacak olup, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranı, 

zümre mirasçılarının saklı paylı olup olmamasına göre şekillenecektir964. Örneğin, 

mirasbırakanın anası ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin mirası reddetmesi 

durumunda miras tümüyle anaya kalacağından, ananın saklı payı 1/4, mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğü oranı da 3/4 olarak belirlenecektir. Buna karşın, mirasbırakanın 

kardeşi ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eş mirası reddettiği takdirde, miras tümüyle 

kardeşe kalacak olsa da, kardeş saklı paylı mirasçı olmadığından965, mirasbırakan, 

terekesinin tamamı üzerinde tasarruf özgürlüğüne sahip olacaktır. 

Konumuz itibariyle, her ne kadar sağ kalan eşin mirası reddinin mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğüne etkisi irdeleniyor olsa da, özellik arz eden bir durum olarak 

TMK. m. 613 hükmünden söz etmek yerinde olacaktır. Hükme göre; “altsoyun 

tamamının mirası reddetmesi hâlinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer966.” Böylece 

kanun koyucu, mirasbırakanın altsoyunun tümüyle mirası reddetmesi halinde, 
                                                                                                                                     

olacak şekilde kendi altsoyuna intikal etmiştir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 3.5.2011 T., E. 2011/6465, 
K. 2011/7648, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). 

962  Helvacı, s. 145. 
963  Antalya, Miras, s. 290; Helvacı, s. 145; Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 

167. 
964  Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 167; Nar, s. 83-84; Antalya, Miras, s. 290-

291. 
965  4.5.2007 tarih ve 5650 saylı Kanun’un yürürlüğe girdiği 10.5.2007 tarihinden itibaren 

gerçekleşen miras intikallerinde kardeş, saklı pay sahibi mirasçılardan değildir. 
966  Bkz. Yarg. 14. HD. 2.11.2015 T., E. 2015/11303, K. 2015/9596, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası (E. T. 5.9.2016); Yarg. 2. HD. 14.12.2009 T., E. 18766, K. 21573, Gençcan, Davalar, 
s. 1115. 
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mirasın tamamının sağ kalan eşe ait olacağını kabul etmiştir. Anılan hüküm, bir 

zümrede mirasçı olabilecek kimsenin bulunmaması halinde mirasın, takip eden 

zümreye geçeceği kuralına bir istisna getirmiştir967. Bu durumda, mirasın tümüyle 

sağ kalan eşe ait olacağı belirtilmiş olsa da, sağ kalan eşin saklı payı, altsoy ile 

birlikte mirasçı oluyormuş gibi 1/4 oranında değerlendirilmeye devam edilecektir. 

Bu sebeple, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, mirası reddeden altsoyun saklı payları 

oranında genişleyerek, 3/4 oranına ulaşır968. 

d) Sağ Kalan Eşin Mirastan Yoksunluğunun Mirasbırakanın Tasarruf 

 Özgürlüğüne Etkisi 

Mirastan yoksunluk sebebi969 sayılan fiili gerçekleştiren sağ kalan eş, kanun 

gereği kendiliğinden (ipso iure) mirastan yoksun olur ve mirasçılık sıfatını 

kaybeder970. Bu itibarla, mirastan yoksun kalan kişi aradan çıkarak, sanki 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi yasal miras payları yeniden belirlenmelidir971. Ne 

var ki, mirastan yoksunluğun, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne etkisi öğretide 

tartışmalıdır. Birinci görüş uyarınca, mirastan yoksunluğun, kurum itibariyle 

mirasçılıktan çıkarma ile benzerliği nedeniyle, tıpkı mirasçılıktan çıkarmada olduğu 

gibi hesap yapılmalıdır972. Bunun sonucu ise, mirastan yoksun olan kişinin saklı 

                                                
967  Turan Başara, Ret, s. 170. Öngörülen bu istisnanın gerekçesi ise, dar anlamda aile ve sağ 

kalan eşin mirasta daha fazla korunması yönündeki çağdaş eğilime uygun davranma 
düşüncesidir. Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, Madde 613.   

968  Nar, s. 84. 
969  Mirastan yoksunluk sebepleri, TMK. m. 578 hükmünde dört bent halinde sayılmıştır. Buna 

göre; (1) mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldüren veya öldürmeye teşebbüs 
edenler, (2) mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak sürekli şekilde ölüme bağlı tasarruf 
yapamayacak duruma getirenler, (3) mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf yapmasını veya 
böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlayanlar ve 
engelleyenler, (4) mirasbırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme 
bağlı bir tasarrufu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar, mirastan 
yoksun kalır.  

970  Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 159, 167. 
971  Engin, s. 186-187. 
972  Escher, Art. 470-480 Vorbem. Nr. 22; Weimar, Kommentar, Art. 470 Nr. 10-12; Wildisen, 

Handkommentar, Art. 470 Nr. 3; Eren, Tenkis, s. 42; İmre/Erman, s. 314; Engin, s. 191. 
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payının, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına eklenmesi suretiyle, tasarruf 

özgürlüğünün genişlemesidir973. 

Bizim de katıldığımız ikinci görüş ise, mirasbırakanın, mirasçılıktan çıkarılan 

kişinin miras payı üzerinde tasarrufta bulunabileceğini düzenleyen TMK. m. 511/f.2 

hükmüne benzer bir hükmün, mirastan yoksunluk için Kanun’da öngörülmemiş 

olması nedeniyle, mirastan yoksunluğun mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne 

etkisinin, tıpkı mirasın reddinde olduğu gibi hesaplanmasını kabul etmektedir. Buna 

göre, mirastan yoksun olan sağ kalan eş hiç dikkate alınmadan yasal miras payları 

yeniden belirlenmeli ve tasarruf özgürlüğü oranı, bu paylara bağlı olarak tespit 

edilmelidir974. TMK. m. 578 hükmünde sıralanan mirastan yoksunluk sebeplerinin 

varlığı halinde, mirasbırakanın genellikle ölüme bağlı tasarrufta bulunma fırsatının 

olmaması da (örneğin, mirasbırakanı kasten ve hukuka aykırı olarak öldürme veya 

ölüme bağlı tasarruf yapamayacak duruma getirme), bu görüşü destekler niteliktedir. 

Özetle, sağ kalan eşin mirası reddinin, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğüne etkisi 

bakımından yapılan açıklamalar975, katıldığımız görüş kabul edilirse burada da aynen 

geçerli olacaktır976. 

III. SAĞ KALAN EŞİN TENKİS TALEBİNDE BULUNMASI 

A. Tenkis Kavramı 

Mirasbırakan, saklı paylı bir mirasçısı bulunmaması durumunda, terekesi 

üzerinde tam bir tasarruf özgürlüğüne sahiptir. Saklı paylı olmayan mirasçıların yasal 

miras payları, mirasbırakanın sağlararası karşılıksız kazandırmaları ile ölüme bağlı 

tasarruflarına karşı korumasızdır. Buna mukabil, saklı pay sahibi mirasçıların varlığı 

halinde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü, saklı paylar ölçüsünde sınırlanmıştır. 

Diğer ifadeyle, saklı paylı mirasçıların belirtilen oranlardaki saklı payları, 

                                                
973  Nar, s. 85. 
974  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 411; Oğuzman, s. 232; Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren 

Sebepler, s. 167; Antalya, Miras, s. 291.  
975  Bkz. III. Bölüm, II, B, 3, c. 
976  Petek, Mirasçılık Sıfatını Sona Erdiren Sebepler, s. 167; Antalya, Miras, s. 291. 
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mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufları977 ile tenkise tâbi sağlararası tasarruflarına978 

karşı koruma altına alınmıştır979. Ancak bu koruma, kendiliğinden gerçekleşmez. 

Saklı paylı mirasçının, saklı payına ilişkin olarak talepte bulunması, diğer ifadeyle 

dava ya da def’i yoluyla tenkis talebini ileri sürmesi gerekir980. O halde tenkis, 

tasarruf özgürlüğü miktarını aşan bazı ölüme bağlı ve sağlararası karşılıksız 

kazandırmaların, bu durumu ileri süren saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlâl 

ettiği ölçüde etkisizleştirilmesini ifade eder981. Tasarruf özgürlüğü miktarını aşarak 

saklı payları ihlâl eden bazı kazandırmalar, tenkis yoluyla tasarruf özgürlüğü sınırına 

çekilmekte ve bu suretle ihlâl edilen saklı payların elde edilmesi mümkün 

olabilmektedir982.   

                                                
977  Mirasbırakanın, tenkise öncelikle konu olacak tasarrufları, onun ölümünden sonra hüküm ifade 

edecek olan maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflarının hepsidir. Bkz. Ayan, Miras, s. 217; 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 389; Kılıçoğlu, Miras, s. 205; Antalya, Miras, s. 303; Nar, s. 151. Bu 
yönde, bkz. Yarg. 3. HD. 13.12.2011 T., E. 2011/14754, K. 2011/20454, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 29.9.2016); Yarg. 1. HD. 12.12.2013 T., E. 2013/10868, K. 2013/17840, 
Özuğur, Tenkis, s. 161; Yarg. 3. HD. 13.12.2011 T., E. 2011/14754, K. 2011/20454, Özuğur, 
Tenkis, s. 214. 

978  Mirasbırakanın tenkise tâbi sağlararası kazandırmaları ise, TMK. m. 565 hükmünde dört bent 
halinde sıralanan karşılıksız kazandırmalar ile TMK. m. 567 hükmünde ifadesini bulan, hayat 
sigortası satın alma değeridir. Bkz. Ayan, Miras, s. 217; İnan/Ertaş/Albaş, s. 335, 347; 
Dural/Öz, s. 256 vd; Kılıçoğlu, Miras, s. 207, 210. Mirasbırakanın sağlararası tasarrufu 
karşılıksız olmayıp, bedelli bir satış işlemi olduğundan tenkis isteminin reddi gerekir. Bkz. 
Yarg. 1. HD. 27.6.2012 T., E. 2012/5064, K. 2012/8115, Özuğur, Tenkis, s. 193; Yarg. 16. 
HD. 25.6.2010 T., E. 2010/4911, K. 2010/4526, Özuğur, Tenkis, s. 241. 

979  Nar, s. 11-12. 
980  Serozan/Engin, s. 258; Nar, s. 12; Çağa, s. 9. 
981  Benzer nitelemeler için, bkz. Dural/Öz, s. 275; Eren, Tenkis, s. 17; Kocayusufpaşaoğlu, 

Miras, s. 411-412; İnan/Ertaş/Albaş, s. 374; Nar, s. 12. Sözcük anlamı itibariyle tenkis, 
“azaltma, eksiltme” anlamına gelmektedir. Bkz. www.tdk.gov.tr. Dolayısıyla tenkis, bir 
yönüyle mirasbırakanın sözü edilen tasarruflarının indirilerek, tasarruf özgürlüğü miktarına 
çekilmesidir. Bu nedenle Türk Medeni Kanunu’nda tenkis sözcüğü yerine “indirim”, tenkis 
davasına da “indirim davası” denilebileceği savunulmuştur. Bkz. Dural/Öz, s. 275 dn. 768.  

982  Klöti, Nr. 142, 180; Nar, s. 14. 
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B. Sağ Kalan Eşin Tenkis Talebinde Bulunabilmesi İçin Gerekli 
 Koşullar  

1. Sağ Kalan Eşin Saklı Payının Karşılığını Alamamış Olması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 560/f.1 hükmü uyarınca, “saklı paylarının 

karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan 

tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.” O halde, saklı paylı mirasçı olan sağ kalan 

eşin, tenkis talebinde bulunabilmesi, öncelikle saklı payının ihlâl edilmiş olmasına 

bağlıdır983. Bu da ölüme bağlı tasarruflar ile sağlararası karşılıksız kazandırmalar 

dâhil olmak üzere, sağ kalan eşin tenkise esas tereke üzerinde hangi oranda hak 

sahibi olduğunu tespit etmeyi gerektirir. Diğer ifadeyle sağ kalan eş, yalnızca 

mirasbırakanın ölümünün ardından elde ettiği yasal miras payı hesaba katılarak değil, 

aynı zamanda kendisi lehine mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı tasarruflar 

ve sağlararası karşılıksız kazandırmalar göz önünde bulundurularak saklı payı 

oranında bir malvarlığı değerini elde edememiş olmalıdır ki, tenkis talebinde 

bulunabilsin984. Örneğin, net terekeden külli halef sıfatıyla 100.000 TL elde 

edebilmiş olan sağ kalan eş lehine, 200.000 TL değerinde tenkise tâbi sağlararası 

karşılıksız bir kazandırma mirasbırakan tarafından yapılmışsa, bu da hesaba katılacak 

ve saklı payı 300.000 TL olan sağ kalan eşin böylelikle saklı payı ihlâl edilmemiş 

olacaktır. 

                                                
983  Bkz. Yarg. 16. HD. 18.6.2010 T., E. 2010/4683, K. 2010/4350, Özuğur, Tenkis, s. 242. 
984  Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 157; Nar, s. 91; Çağa, s. 16; Oğuzman, s. 248; Eren, 

Tenkis, s. 48; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 413; Serozan/Engin, s. 261; İnan/Ertaş/Albaş, 
s. 376; İmre/Erman, s. 262-263; Karakaş, s. 816. “Tenkis davasının dinlenebilmesi için 
öncelikli koşul; mirasbırakanın ölüme bağlı veya sağlararası bir kazandırma işlemi ile saklı 
pay sahiplerinin haklarını zedelemiş olmasıdır. Saklı payların zedelendiğinden söz edilmesi ise 
kazandırma konusu tereke ile kazandırma (temlik) dışı terekenin tümü ile bilinmesiyle 
mümkündür.” Bkz. Yarg. 2. HD. 4.2.2008 T., E. 2007/18057, K. 2008/765, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 16. HD. 31.5.2011 T., E. 2011/2496, K. 2011/3121, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. HGK. 7.7.2010 T., E. 2010/1-360, K. 2010/372, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). Mirasbırakanın, mirasçının saklı payını 
zedeleme amacı bulunması, tenkis talebinde bulunmak için gerekli bir koşul olmayıp, 
mirasbırakan böyle bir amacı gütmemiş olsa bile, saklı payın ihlâl edilip edilmediği önem arz 
eder. Bkz. Yarg. 3. HD. 4.6.2012 T., E. 2012/9882, K. 2012/14073, Gençcan, Davalar, s. 946-
947. 
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2. Mirasbırakanın Tasarruf Özgürlüğü Miktarının Aşılmış Olması 

Saklı paylı mirasçının tenkis talebinde bulunabilmesi için gerekli olan diğer 

koşul, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşan, tenkise tâbi bir ya da daha 

fazla kazandırmada bulunmuş olmasıdır. Bu koşulun mevcudiyeti, TMK. m. 560/f.1 

hükmünde yer alan, “saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, 

mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava 

edebilirler” ifadesinden kolaylıkla anlaşılmaktadır985. 

Örneğin, mirasbırakan (M), ardında eşi (E) ile oğulları (Ç1), (Ç2) ve (Ç3)’ü 

bırakmış olup, net terekesi 50.000 TL’dir. Bununla birlikte mirasbırakanın, arkadaşı 

(Ü)’ye 50.000 TL değerinde tenkise tâbi sağlararası karşılıksız bir kazandırmada 

bulunduğu anlaşıldığından tenkise esas terekesi 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Dolayısıyla sağ kalan eşin saklı payı, yasal miras payının (1/4) tamamını teşkil eden 

(TMK. m. 506/f.1, b.4) 25.000 TL olacaktır. Net tereke tutarı olan 50.000 TL yasal 

miras paylarına göre mirasçılar arasında paylaşıldığı takdirde, sağ kalan eş 12.500 

TL elde edecek olup, eşin eksik kalan 12.500 TL tutarında saklı payı zedelenmiş 

olacaktır. Bununla birlikte mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranı 3/8 olduğundan 

(1 - saklı paylar toplamı olan 5/8), tasarruf özgürlüğü miktarı 37.500 TL (100.000 x 

3/8) tutarında olacaktır. Bu durumda (Ü) lehine 50.000 TL tenkise tâbi sağlararası 

tasarrufta bulunan mirasbırakan, tasarruf özgürlüğü miktarını 12.500 TL (50.000 – 

37.500) tutarında aşarken, sağ kalan eşin ihlâl edilen saklı pay tutarı da yine 12.500 

TL olduğundan, (Ü) lehine yapılan tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmanın 

12.500 TL’sinin tenkise konu olması (indirilmesi) mümkün olabilecektir. 

Öte yandan, tenkis talebinin ileri sürülebilmesi için, saklı payın elde 

edilememiş olması, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşmasından 

kaynaklanıyor olmalıdır. Söz gelimi, tereke malının üçüncü kişi tarafından gasp 

edilmiş olması nedeniyle mirasçı saklı payından mahrum kalmış bulunuyorsa, 

mirasçının tenkis talebinde bulunmak yerine miras sebebiyle istihkak davası (TMK. 

                                                
985  Nar, s. 58; Petek, Saklı Pay, s.64; Karakaş, s. 815; İnan/Ertaş/Albaş, s. 376; İmre/Erman, 

s. 262. Bkz. Yarg. 2. HD. 21.1.2009 T., E. 2008/14186, K. 2009/393, Özuğur, Tenkis, s. 269. 
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m. 637/f.1) açması gerekir986. Kaldı ki, bu halde saklı pay dikkate alınarak değil, 

doğrudan doğruya gasp edilen tereke malının mirasçı sıfatına dayanılarak elde 

edilmesi söz konusu olur987.      

C. Tasarruf Özgürlüğü Miktarı Aşılmamış Olmasına Rağmen Sağ 
 Kalan Eşin Saklı Payının Karşılığını Elde Edemediği Özel 
 Durumlar 

Çoğu zaman mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşmasından ileri 

geliyor olsa da, sağ kalan eşin saklı payının ihlâl edilmiş olması, muhakkak tasarruf 

özgürlüğü miktarının aşıldığı anlamına gelmez988. Zira saklı payın ihlâl edilmesi ile 

tasarruf özgürlüğü miktarının aşılması birbirine denk kavramlar değildir989. Yukarıda 

verilen örnekte990, (Ü) lehine yapılan tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırma 

değerinin 30.000 TL olması durumunda, tenkise esas tereke değeri 80.000 TL, buna 

bağlı olarak sağ kalan eşin saklı payı (1/4) 20.000 TL olacaktır. Net terekenin yasal 

miras payları oranında paylaşılması neticesinde (50.000 x 1/4) sağ kalan eş 12.500 

TL elde edecek olup, saklı payı 7.500 TL tutarında zedelenmiş olacaktır. Buna 

karşın, (Ü) lehine yapılan tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırma (30.000 TL), 

mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı olan (80.000 x 3/8) 30.000 TL sınırını 

aşmadığından, sağ kalan eşin, saklı payı ihlâl edilmesine rağmen, tenkis talebinde 

bulunamayacağı yönünde bir sonuçla karşılaşılacaktır. Zira tenkis, mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğü miktarını aşan tasarruflarının indirimi anlamına gelir ki (TMK. m. 

560/f.1), tasarruf özgürlüğü miktarı zaten hiç aşılmamıştır991. 

                                                
986  Eren, Tenkis, s. 43; Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 169; Nar, s. 89; İnan/Ertaş/Albaş, s. 

376; Karakaş, s. 816. 
987  Miras sebebiyle istihkak davasının tenkis davası ile ilişkisi için, ayrıca bkz. Cem Akbıyık, 

Miras Sebebiyle İstihkak Davası, 1. bs., İstanbul 2003, s. 103 vd. 
988  Petek, Saklı Pay, s. 64. 
989  Eren, Tenkis, s. 43; İnan/Ertaş/Albaş, s. 377; Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 156; 

İmre/Erman, s. 262; Nar, s. 89.  
990  Bkz. III. Bölüm, III, B, 2. 
991  Petek, Saklı Pay, s. 65. 
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Sağ kalan eşin yalnızca mirasbırakanın altsoyu ile değil, mirasbırakanın ana 

baba zümresi (ikinci zümre) ya da büyük ana büyük baba zümresi (üçüncü zümre) ile 

birlikte yasal mirasçılığında da, saklı payı ihlâl edilmesine rağmen, mirasbırakan 

tasarruf özgürlüğü miktarını aşmamış olabilir. Söz gelimi, mirasbırakanın ardında 

bıraktığı yakınları eşi (E) ile babası (B) olsun. Mirasbırakanın net terekesinin (tereke 

mevcudunun) 50.000 TL olduğu ve arkadaşı (Ü) lehine 30.000 TL değerinde tenkise 

tâbi sağlararası karşılıksız bir kazandırmasının bulunduğu bir durumda, tenkise esas 

tereke 80.000 TL olarak tespit edilecektir. Buradan hareketle, sağ kalan eşin saklı 

payı, yasal miras payının (1/2) tümüne karşılık gelen 40.000 TL olacaktır. Net tereke 

yasal miras paylarına göre paylaşıldığında sağ kalan eş (50.000 x 1/2), 25.000 TL 

elde edecek ve saklı payı 15.000 TL tutarında (40.000 – 25.000) zedelenmesine 

rağmen, mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını (80.000 – (40.000 (E)’nin saklı 

payı + 10.000 (B)’nin saklı payı) = 30.000 TL tasarruf özgürlüğü miktarı) aşmamış 

olduğundan (30.000 TL (Ü) lehine yapılan tenkise tâbi sağlararası karşılıksız 

kazandırma), sağ kalan eşin tenkis talebinde bulunması yine söz konusu 

olamayacaktır992.   

Yukarıda verilen örnekleri çoğaltmak mümkündür. Dolayısıyla bu gibi 

durumların bir istisna olduğu söylenemez. Mirasbırakanın sağ kalan eşinin birinci, 

ikinci ve üçüncü zümre dâhil olmak üzere zümre mirasçıları ile birlikte yasal mirasçı 

olduğu tüm miras intikallerinde bu neticeyle karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir993. 

Anlaşılmaktadır ki, mevcut (net) terekenin mirasçılar arasında saklı paylar 

gözetilmeksizin, doğrudan doğruya yasal miras paylarına göre paylaşılması, 

örneklerde izah edildiği üzere mirasbırakanın tasarrufta bulunabileceği sınırın içinde 

kalmasına rağmen, sağ kalan eşin saklı payından mahrum kalmasına neden 

olabilmektedir. PETEK’e göre TMK. m. 560/f.1 hükmünde, tasarruf özgürlüğü 

miktarının aşılması ile saklı payların ihlâlinin birlikte gerçekleşeceği varsayımından 

hareket edilmiş ve anılan iki koşulun da gerçekleşmemesi durumunda tenkis imkânı 

tanınmamıştır. Fakat saklı paylı mirasçıların saklı paylarının, tasarruf özgürlüğü 

                                                
992  Petek, Saklı Pay, s. 68. 
993  Petek, Saklı Pay, s. 66. 
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miktarı aşılmamış olsa da korunması gerekir. Bu cümleden olarak, saklı payın 

korunması sadece tenkis davası yoluyla değil, mirasın paylaşılması davası yoluyla da 

mümkün olabilmelidir. Dolayısıyla paylaşma davası ile net terekenin doğrudan 

doğruya yasal miras paylarına göre paylaşımı yerine, Kanun’da örtülü bir boşluk 

olduğu kabul edilerek, öncelikle saklı paylı her bir mirasçının en az saklı payını 

alacak şekilde bir paylaşım yapılması gerekir994. 

Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğü miktarını aşmış olsun ya da olmasın, saklı 

payların ihlâl edilmesi, aslında çoğu zaman artık terekenin paylaşılma yönteminden 

ileri gelmektedir. “Artık tereke”, mirasbırakanın net terekesinden, ölüme bağlı 

tasarrufların tamamı yerine getirildikten sonra kalan miktarı995 ifade eder996. Artık 

terekenin paylaşılması konusunda ilk yöntem, tüm mirasçılar arasında doğrudan 

doğruya yasal miras paylarına göre paylaşım yapılmasıdır997. Örneğin, mirasçıları 

olarak sağ kalan eşi ile üç çocuğu ve terekesinde 480.000 TL bulunan bir 

mirasbırakan, terekesinin dörtte birini (120.000 TL) çocuklarına bıraktığı takdirde, 

artık tereke 360.000 TL olacaktır. İşte artık terekenin yasal miras paylarına göre tüm 

mirasçılar arasında dağılımını öngören ilk yöntem uyarınca, 360.000 TL sağ kalan eş 

ve çocuklar arasında 90.000’er TL olmak üzere paylaşılacak ve kendisi lehine 

kazandırmada bulunulmayan sağ kalan eş, mirastan ancak 90.000 TL elde ettiği için, 

saklı payı (120.000 TL) 30.000 TL tutarında ihlâl edilmiş olacaktır. Öte yandan 

                                                
994  Petek, Saklı Pay, s. 70 vd. 
995  Mirasbırakanın herhangi bir ölüme bağlı tasarrufu bulunmuyorsa, yukarıda verilen örneklerde 

görülebileceği üzere, mirasçılar arasında fiilen “net tereke” paylaşılır.  
996  İnan/Ertaş/Albaş, s. 410; Karakaş, s. 821. Daha geniş bir ifadeyle, mirasbırakanın 

terekesindeki aktiflerden pasiflerinin çıkarılmasıyla bulunan net terekeden, mirasbırakanın 
ölüme bağlı bir tasarrufuyla (vasiyetname türlerinden birisiyle ya da miras sözleşmesiyle) 
gerçekleştirilmesini istediği tüm arzularının yerine getirilmesinden sonra kalan miktar veya 
mirasbırakanın ölüme bağlı herhangi bir tasarrufu bulunmamasına rağmen, TMK. m. 565 
hükmü uyarınca terekeye eklenecek olan bazı sağlararası bağışlamaları varsa, bu durumda net 
terekenin tamamı, artık terekeyi ifade eder. Bkz. Hasan Petek, “Miras Hukukunda Artık 
Tereke ve Paylaşımı”, İBD, Y. 2001, S. 4, s. 100 vd.; Petek, Saklı Pay, s. 63 dn. 13. Artık 
tereke, Almanca orijinalinde “Restvermögen” olarak ifade edilmektedir. Bkz. Hugo Leopold 
Vital, Die Verfügungsfreiheit des Erblassers nach dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bern 
1915, s. 238 (Karakaş, s. 821 dn 22’den naklen).  

997  Karakaş, s. 821. Mirasçıların yasal miras paylarına göre paylaştırılan artık tereke örnekleri 
için, bkz. Eren, Tenkis, s. 43-44; Kılıçoğlu, Miras, s. 222 vd.  
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mirasbırakan, tasarruf özgürlüğü miktarı olan 180.000 TL’yi aşmadığı için tenkis 

mümkün olmayacaktır.  

Artık terekenin paylaşımına ilişkin olan ikinci yöntem, mirasbırakanın yapmış 

olduğu tasarruflar neticesinde saklı paylarını alamayan mirasçıların artık terekeden 

öncelikle tatmin edilmesidir998. Bu yöntem, saklı paylarını elde edemeyen 

mirasçıların yasal miras paylarına göre artık terekenin paylaşılması yönünde 

uygulanabileceği gibi999, saklı paylı mirasçıların saklı payları tamamlanıncaya kadar 

saklı pay oranlarına göre, saklı paylar tamamlandıktan sonra ise kural olarak1000 her 

bir mirasçının miras payı aşılmamak kaydıyla yasal miras paylarına göre artık 

terekenin paylaşılması biçiminde1001 de yorumlanabilir. Söz gelimi, mirasçıları 

olarak, sağ kalan eşi (E) ile (Ç1), (Ç2), (Ç3) adlarında üç çocuğu bulunan 

mirasbırakanın terekesi 480.000 TL olsun. Mirasbırakan, oğullarından (Ç1) lehine 

165.000 TL değerinde bir ölüme bağlı tasarrufta bulunduğu takdirde1002, artık 

terekesi 315.000 TL olacaktır. Sağ kalan eş (E)’nin saklı payının 120.000 TL ve 

çocuklardan her birisinin saklı payının 60.000 TL olduğu bu durumda artık tereke, 

mirasbırakanın tasarrufuyla saklı paylarını elde edemeyen mirasçıların yasal miras 

paylarına göre paylaşılırsa, (E), (Ç2) ve (Ç3)’ten her birisi 105.000 TL elde 

edeceğinden, altsoyun saklı payı (60.000 TL) ihlâle uğramasa da, sağ kalan eş 

(E)’nin saklı payı (120.000 TL) 15.000 TL tutarında zedelenmiş olacaktır. 

Mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını (180.000 TL) aşmadığından, sağ kalan 

                                                
998  Bu yöndeki örnekler için, bkz. Escher, Art. 523 Nr. 7; Vital, s. 250-251 (Karakaş, s. 825’ten 

naklen); Öztan, Miras, s. 135; Dural/Öz, s. 298. 
999  İnan/Ertaş/Albaş, s. 411.  
1000  Mirasbırakanın, mirasçısı lehine ayrıca bir sağlararası ya da ölüme bağlı kazandırması 

bulunmadığı sürece, mirasçının yasal miras payından daha fazlasını (tenkise esas) terekeden 
elde etmesi paylaşım kurallarına uygun düşmez. Aynı yönde, bkz. Petek, Saklı Pay, s. 72. 

1001  Bu yöndeki örnekler için, bkz. Petek, Saklı Pay, s. 72-73. 
1002  TMK. m. 560/f.2 hükmü uyarınca, “yasal mirasçıların paylarına ilişkin olarak tasarrufta yer 

alan kurallar, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, 
sadece paylaştırma kuralları sayılır.” Yine, TMK. m. 647/f.3 hükmüne göre, “aksini arzu 
ettiği tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasbırakanın tereke malını bir mirasçıya özgülemesi, 
vasiyet olmayıp sadece paylaştırma kuralı sayılır.” Ayrıca, bkz. Zarife Şenocak, 
“Mirasbırakanın Paylaştırma Kuralları”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, 1. bs., Ankara 
2009, s. 601 vd.; Faruk Acar, “Miras Hukukunda Paylaşma Kuralı”, Maltepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Y. 2006/1, s. 121 vd. 
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eşin, saklı payından eksik kalan 15.000 TL nedeniyle tenkis talebinde bulunması söz 

konusu olamayacaktır. Oysa aynı örnekte, saklı paylar tamamlanıncaya kadar saklı 

pay oranlarına göre artık terekenin paylaşılması durumunda, (E) 120.000 TL, (Ç2) ve 

(Ç3)’ten her birisi de 60.000 TL öncelikle elde edeceğinden, saklı paylı hiçbir 

mirasçının saklı payı zedelenmemiş olur. Artık terekeden geriye kalan miktar 

(75.000 TL) ise, bu kez yasal miras paylarına göre paylaşılabilir. Bu durumda, saklı 

payının karşılığını ve aynı zamanda yasal miras payını (120.000 TL) elde etmiş olan 

sağ kalan eş (E) devre dışı bırakılarak, lehine ölüme bağlı tasarrufta bulunulan1003 

(Ç1) ve yasal miras paylarını tam olarak elde etmemiş olan (Ç2) ile (Ç3)’ün 25.000’er 

TL olarak artık terekeden geriye kalan miktarı (75.000 TL) miras paylarına göre eşit 

bir şekilde paylaşmaları sağlanabilir1004.  

Artık terekenin doğrudan doğruya tüm mirasçıların yasal miras paylarına göre 

paylaşılmasına gerekçe olarak, “mirasçıların eşitliği” kenar başlığını taşıyan TMK. 

m. 649/f.1 hükmü gösterilebilir. Zira hükme göre, “kanunda aksine bir hüküm 

bulunmadıkça mirasçılar, paylaşmada terekenin bütün malları üzerinde eşit hakka 

sahiptirler.” Artık terekenin, öncelikle saklı paylı her bir mirasçının en az saklı 

payını alacak şekilde saklı pay oranlarına göre, ardından geriye kalan tereke 

değerlerinin ise, mirasçıların yasal miras paylarına göre paylaşılması yöntemi, her ne 

kadar menfaatler dengesine ve hakkaniyete daha uygun görünüyor olsa da, bu 

yönteme açıkça dayanak olabilecek bir hüküm Kanun’da bulunmamaktadır1005. 

Kanaatimizce sorunun temeli, saklı payların korunması için Kanun’da 

öngörülen tek yolun, tenkis olmasından ileri gelmektedir. Zira TMK. m. 560/f.1 

hükmü uyarınca, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı aşılmadığı takdirde, saklı 

payı zedelenen mirasçının saklı payını elde edebilmesi için gerekli olan tenkis yolu 

kapalıdır. TMK. m. 506 hükmünde belirtilen saklı payların, mirasbırakana 

yakınlıkları dolayısıyla bir kısım mirasçıya tanınmış olan bir korumayı amaçladığı 

açıktır. Bir başka ifadeyle, aslolan tenkis değil, saklı payın korunmasıdır. Dolayısıyla 
                                                
1003  Mirasbırakanın, (Ç1) lehine öngördüğü ölüme bağlı tasarruf (165.000 TL) sebebiyle, onun 

yasal miras payı (120.000 TL) aşılarak artık terekenin paylaşılması mümkündür.   
1004  Sağ kalan eşin bulunmadığı, aynı yöndeki örnek için, bkz. Karakaş, s. 826. 
1005  Karakaş, s. 827-828. 
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saklı payın korunması adına yürünebilecek olan tek yolun tenkis olması, belirtilen 

örneklerde görülebileceği gibi, saklı paylı mirasçıların menfaatlerini korumak bir 

yana, bu korumaya engel oluşturabilmektedir. Bu cümleden olarak, PETEK’in 

önerdiği üzere, mirasın paylaşılması davasında, saklı paylı mirasçının talebi üzerine 

öncelikle saklı payın tamamlanacağı ve ancak saklı pay tamamlandıktan sonra 

mirasçıların yasal miras paylarına göre paylaşım yapılabilecek bir yolun açılması, 

menfaatleri koruyabilecektir. Aksi halde mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını 

aşmamış ve artık tereke doğrudan doğruya tüm mirasçıların yasal miras paylarına 

göre paylaşılmış bulunuyorsa, saklı payı zedelenen mirasçı, menfaat kaybına 

uğradığıyla kalacaktır. Netice itibariyle paylaşmaya ilişkin olarak, saklı payın 

öncelikle elde edilmesi talebi, paylaşma davasında ileri sürülebilmelidir1006. Ancak 

bunun için pozitif hukukta dayanak teşkil edebilecek olan açık bir hükmün, Kanun’a 

eklenmesinin gerekli olduğu izahtan bağışıktır. Bu sebeple, “paylaşmayı isteme 

hakkı” kenar başlığını taşıyan TMK. m. 642 hükmüne eklenebilecek olan “saklı payı 

ihlâl edilen mirasçının talebi üzerine hâkim, öncelikle saklı payın tamamlanmasına 

karar verir” şeklinde bir fıkra ile sorunun çözümü sağlanabilir.    

D. Tenkis Talebinin İleri Sürülmesi 

1. Tenkis Davası 

a) Tenkis Davasının Hukuki Niteliği 

Tenkis talebiyle, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşan, bir başka 

anlatımla saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlâl eden kazandırmalarının yasal 

sınırlara çekilmesi amaçlanır. Bu amacın gerçekleşmesi ise, ancak saklı paylı mirasçı 

tarafından tenkis davası açılması ya da tenkis def’i kullanılması yoluyla 

mümkündür1007. Dolayısıyla tasarruf özgürlüğü sınırlarını aşarak, saklı payları ihlâl 

eden kazandırmaların kendiliğinden geçersizliği söz konusu değildir. Tenkis davası 

adı verilen bu dava ile saklı paylı mirasçı, saklı payını ihlâl eden kazandırmanın 
                                                
1006  Petek, Saklı Pay, s. 70 vd. 
1007  Klöti, Nr. 142, 180; Nar, s. 235. 
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tenkisini, diğer ifadeyle saklı payını ihlâl etmeyen miktara indirilmesini hâkimden 

talep eder1008. Bu sebeple tenkis davası, yenilik doğuran bir dava niteliğindedir. Zira 

hâkimin vereceği kararla, mirasbırakanın bazı kazandırıcı işlemleri, mirasın açıldığı 

(mirasbırakanın öldüğü) tarihten itibaren, geçmişe etkili olarak kısmen ya da 

tamamen geçersiz hale getirilir1009. 

 Tenkis kararının, tenkise konu olan sağlararası kazandırmanın, kısmen ya da 

tamamen iadesine yönelik olan bir eda hükmünü de kapsayıp kapsamadığı öğretide 

tartışmalıdır. Bir görüş uyarınca, tenkis talebiyle birlikte ya da sonradan ayrıca bir 

eda davasının açılması gerekir1010. Azınlıkta kalan diğer bir görüş ise, tenkis 

davasındaki talebin, zımnen eda talebini de kapsadığını kabul eder1011. Yargıtay da 

pragmatik bir bakış açısıyla ikinci görüşe uygun olarak, tenkis talebinin zımnen eda 

talebini de içerdiği yönünde kararlar vermiştir1012.  

                                                
1008  Serozan/Engin, s. 258; Dural/Öz, s. 238; Karakaş, s. 815; Petek, Saklı Pay, s. 62. 
1009  Weimar, Kommentar, Art. 470 Nr. 12; Ryffel, Art. 522 Nr. 7; Wildisen, Handkommentar, 

Art. 470 Nr. 9; Klöti, Nr. 188; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 411-412; Oğuzman, s. 246; 
Serozan/Engin, s. 258; Nar, s. 235; Antalya, Miras, s. 291; İmre/Erman, s. 261; Eren, 
Tenkis, s. 19-20; Köprülü, s. 286; Ayan, Miras, s. 215; Öztan, Miras, s. 121; İnan/Ertaş/ 
Albaş, s. 375; Petek, Saklı Pay, s. 62. Bkz. Yarg. 1. HD. 17.4.2003 T., E. 2003/3863, K. 
2003/4604, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 31.8.2016). 

1010  Oğuzman, s. 246; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 412; Çağa, s. 27; Eren, Tenkis, s. 175; 
Antalya, Miras, s. 292; İnan/Ertaş/Albaş, s. 375; İmre/Erman, s. 283; Nar, s. 237-238. 
Tenkise konu kazandırmanın iadesini temin için açılacak olan eda davasının; sebepsiz 
zenginleşme mi, miras sebebiyle istihkak mı, ya da tenkis davasına dayanan özel bir eda davası 
mı olacağı da tartışmalıdır. Sözü edilen tartışmalar için, bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 
412; Eren, Tenkis, s. 176; Cevdet Yavuz, “Miras Hukukunda Tenkisten Sonra Tenkis 
Konusunu Geri Verme (İade) Yükümlülüğü”, İÜHFM, C. 51, S. 1-4, Y. 1985, s. 280 vd.; 
Dural/Öz, s. 277. 

1011  Esat Şener, Eski ve Yeni Türk Miras Hukuku, Ankara, 1981, s. 479-480; Köprülü, s. 287. 
1012  “Tenkis davası, mirasbırakanın saklı payı ihlâl eden ölüme bağlı veya sağlar arası 

teberrularının kanuni hadde indirilmesini amaçlar. Dava mahiyeti itibariyle yenilik doğuran bir 
davadır. Ancak tasarrufa konu malın lehtarın eline geçmiş olması halinde eda istemini de 
kapsar.” Bkz. Yarg. 2. HD. 7.12.2000 T., E. 2000/13722, K. 2000/15421, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 31.1.2002 T., E. 2002/264, K. 2002/889, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 29.8.2016). 
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b) Sağ Kalan Eşin Davacı Olması 

(1) Genel Olarak 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 560/f.1 hükmü uyarınca “saklı paylarının 

karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan 

tasarruflarının tenkisini dava edebilirler.” Dolayısıyla saklı paylı mirasçı sıfatıyla1013 

sağ kalan eş de, ihlâl edilen saklı payını elde etmek amacıyla tenkis davasında davacı 

sıfatını haiz olabilir1014. Ancak bunun için eş, mirasbırakanın öldüğü anda, mirasçı 

sıfatına sahip bulunmalıdır. Bu itibarla, mirasçılıktan çıkarma, mirastan feragat, 

mirastan yoksunluk ya da mirası ret sebebiyle mirasçılık sıfatını kaybeden sağ kalan 

eş, tenkis davası açamaz1015. 

Sağ kalan eşin tenkis davası açabilmesi için, mirasçı sıfatına sahip bulunması 

açık olduğuna göre, mirasbırakanın ölümü anında evlilik ilişkisinin mevcut ve devam 

ediyor olması gerektiği izahtan bağışıktır. Bu bağlamda, eşler arasında ayrılık kararı 

mevcut bulunuyorken mirasbırakan ölmüşse, ayrılık kararı evlilik ilişkisini sona 

erdirmediğinden, eş bu takdirde saklı paylı mirasçı sıfatını haiz olarak tenkis davası 

açabilir1016.  

Tenkis davası, ancak mirasbırakanın ölümü halinde açılabilir. Mirasbırakan 

tarafından yapılan karşılıksız kazandırmaların, eşin saklı payını ihlâl ettiği kesin olsa 

ve ölüm beklenirse telâfisi imkânsız zararlar doğacak olsa bile, henüz mirasbırakan 

hayattayken eş tenkis davası açamaz1017.  

Tenkis davası açma hakkına sahip olan sağ kalan eş, mirasın açılmasından 

sonra ve fakat tenkis davası açmadan önce ölmüş bulunuyorsa, mirasbırakana karşı 

                                                
1013  TMK. m. 562 uyarınca, saklı paylı mirasçı, kendisine yapılan ihtara rağmen tenkis davası 

açmadığı takdirde, iflâs idaresi ya da mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden 
aciz belgesi bulunan alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve 
mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler. 

1014  İnan/Ertaş/Albaş, s. 377; Kılıçoğlu, Miras, s. 235. 
1015  Ayan, Miras, s. 217-218; Kılıçoğlu, Miras, s. 235; İnan/Ertaş/Albaş, s. 378; Nar, s. 98-99. 
1016  Eren, Tenkis, s. 117; Çağa, s. 74. 
1017  Dural/Öz, s. 277; İmre/Erman, s. 266. 
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saklı paylı mirasçı sıfatını taşımasalar bile onun mirasçıları, tenkis davası için 

öngörülen yasal süreler içinde (TMK. m. 571), eşin külli halefi olarak tenkis davası 

açabilirler1018.    

Tenkis davası, her bir saklı paylı mirasçı tarafından, diğer saklı paylı 

mirasçılardan bağımsız olarak tek başına açılabilir. Bu durumda, mirasbırakanın 

tasarruf özgürlüğünü aşmış olduğu miktar, tüm saklı paylar göz önünde 

bulundurularak hesaplanacak olsa da, davada tenkisi mümkün tutarın tamamı değil, 

yalnızca davayı açan sağ kalan eşin saklı payını karşılayacak kadarı tenkise 

uğrayacaktır. Bir başka anlatımla, dava açmamış diğer saklı paylı mirasçıların, bu 

tenkis kararından yararlanması mümkün olmayacaktır1019. 

(2) Sağ Kalan Eşin Tenkis Talebinde Sıra 

Daha önce ifade edildiği üzere mirasbırakan, tasarruf özgürlüğü sınırını aşarak 

saklı paylı bir mirasçının saklı payını ihlâl eden kazandırmalarda bulunmuşsa, bu 

kazandırmalar tenkise uğrayabilecektir. Mirasbırakanın, saklı payı ihlâle neden olan 

tek bir tenkise tâbi kazandırması bulunuyorsa, söz konusu kazandırmanın tenkise 

uğrayacağı aşikârdır. Ne var ki, mirasbırakanın birden fazla tenkise tâbi 

kazandırmasının varlığı halinde, tenkisin hangi tasarruflardan ne oranda 

gerçekleştirileceği, tenkise tâbi tek bir tasarrufun mevcudiyeti durumundan daha güç 

bir hesaplamayı gerektirir1020. Bu hesaplamayı ortaya koyan TMK. m. 570 

hükmünün birinci fıkrasına göre, “tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, önce 

ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru 

geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır.” Hükmün ikinci 

fıkrasında ise, “kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan 

ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası kazandırmalar en son sırada tenkis edilir” 

ifadesine yer verilmiştir. Her iki fıkra birlikte değerlendirildiğinde çıkan sonuç şudur: 

                                                
1018  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 416; İnan/Ertaş/Albaş, s. 379; Nar, s. 102; Kılıçoğlu, Miras, 

s. 235. 
1019  Dural/Öz, s. 278; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 415; İnan/Ertaş/Albaş, s. 379; Oğuzman, s. 

247; Antalya, Miras, s. 292; Nar, s. 103. 
1020  Dural/Öz, s. 289. 
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Tenkise sebep olan saklı pay tamamlanıncaya kadar, (1) öncelikle ölüme bağlı 

tasarruflar1021, (2) ardından en yeni tarihlisinden en eskisine doğru olmak üzere 

sağlararası tasarruflar1022 (3) ve halâ saklı pay tamamlanmamışsa, son sırada kamu 

tüzel kişileri ile kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve 

sağlararası tasarruflar, tenkise uğrar1023. Tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı 

tasarrufun varlığı halinde ise, TMK. m. 563/f.1 hükmü, mirasbırakanın arzusunun 

başka türlü olduğu tasarruftan anlaşılmadıkça, “ölüme bağlı tasarrufların tenkisinin 

orantılı olarak (mütenasiben)” yapılacağını düzenlemiştir1024. 

Sağ kalan eş için önem arz eden bir husus olarak, TMK. m. 561 hükmüne 

değinilmelidir. Hükme göre; “saklı pay sahibi mirasçılara ölüme bağlı tasarrufla 

yapılan ve tasarruf edilebilir kısmı aşan kazandırmaların onların saklı paylarını 

aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi olur. Tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı 

tasarrufun bulunması hâlinde, saklı pay sahibi mirasçıya yapılan kazandırmanın 

saklı payı aşan kısmı ile saklı pay sahibi olmayan kimselere yapılan kazandırmalar 

orantılı olarak tenkis edilir.” Dolayısıyla, saklı paylı mirasçı lehine yapılan bir ölüme 

bağlı tasarrufun, ancak onun saklı payını aşan kısmı orantılı olarak tenkise tâbi 

olacaktır1025. Söz gelimi, saklı payı 50.000 TL olan altsoya 75.000 TL değerinde bir 

                                                
1021  Aynı yönde, bkz. Klöti, Nr. 187. 
1022  Bkz. Yarg. 1. HD. 26.2.2014 T., E. 16662, K. 4333, Hasan Özkan, Açıklamalı-İçtihatlı Sulh 

Hukuk Davaları ve Tatbikatı Miras Hukuku 3/A, 1. bs. İstanbul 2015, s. 129; Yarg. 2. HD. 
14.6.2002 T., E. 2002/5578, K. 2002/6381, Özuğur, Tenkis, s. 382. 

1023  Antalya, Miras, s. 303-304; Nar, s. 242; Ayan, Miras, s. 225. ”… davaya konu olup 
olmadığına bakılmayarak, önce ölüme bağlı tasarruflarla davacının saklı payını tamamlamak, 
sonra sağlararası tasarrufları, en sonda da kamu yararına yapılan kazandırmaları dikkate 
almak gerekir.” Bkz. Yarg. 16. HD. 8.6.2010 T., E. 2010/2848, K. 2010/4137, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). 

1024  Klöti, Nr. 184; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 421; Ayan, Miras, s. 226; Nar, s. 243-244; 
Köprülü, s. 297; Oğuzman, s. 236; Öztan, Miras, 131; Serozan/Engin, s. 245; 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 394; Ayan, Miras, s. 225-226; Eren, Tenkis, s. 152. Bkz. Yarg. 2. HD. 
4.2.2008 T., E. 2007/18057, K. 2008/765, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
13.5.2010 T., E. 2010/5255, K. 2010/9704, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). 

1025  Roland Fankhauser, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 
ZGB (Hrsg. Peter Breitschmid/Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 523 Nr. 1; 
Ryffel, Art. 523 Nr. 1; İmre/Erman, s. 296; Eren, Tenkis, s. 156; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, 
s. 422; Serozan/Engin, s. 246; Ayan, Miras, s. 227; İnan/Ertaş/Albaş, s. 407; Antalya, 
Miras, s. 305; Nar, s. 245-246; Oğuzman, s. 237; Karakaş, s. 817-818. “Birden çok saklı pay 
sahibine; ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf nisabı sınırını geçen kazandırmalar 
(teberrular) bu mirasçıların her birinin saklı payını aşan tutarlarla orantılı olarak tenkis 



247 
 

otomobil bırakılmışsa, saklı payın dışında kalan 25.000 TL (75.000 – 50.000), diğer 

ölüme bağlı tasarruflarla orantılı bir tenkise uğrayacaktır. 

c) Sağ Kalan Eşin Davalı Olması 

(1) Genel Olarak 

Sağ kalan eşin tenkis davasında davalı olması, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğünün sınırlarını aşarak, saklı paylı diğer mirasçıların saklı paylarını ihlâl 

etmek suretiyle sağ kalan eşe, tenkise tâbi kazandırmalarda bulunduğu anlamına 

gelir. Sağ kalan eşin, kendisi lehine yapılan tenkise tâbi kazandırmalar nedeniyle tek 

başına davalı olması mümkün olduğu gibi, sağ kalan eşle birlikte diğer mirasçıların 

ve/veya mirasçı olmayan üçüncü kişilerin davalı olması ihtimal dâhilindedir1026. Zira 

tenkis davalarında, davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı yoktur1027. 

                                                                                                                                     
edilebilir… Saklı pay sahibi mirasçılar ile saklı pay sahibi olmayana aynı tasarrufla 
kazandırma yapılması nedeniyle, saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarının tutarı, 
kendilerine yapılan kazandırmalardan indirilip, saklı payı aşan miktar bulunup, böylece saklı 
pay dışında kalan kısım tespit edildikten sonra, saklı payı olmayanlara yapılan kazandırma da 
tayin edilip, bulunan miktarlar orantılı olarak tenkise tâbi tutulmalıdır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 
28.12.2006 T., E. 2006/10293, K. 2006/18540, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
5.9.2016). Aynı yönde, bkz. Yarg. 1. HD. 13.1.2015 T., E. 2014/1606, K. 2015/144, Özuğur, 
Tenkis, s. 125; Yarg. 1. HD. 16.12.2013 T., E. 2013/15346, K. 2013/18108, Özuğur, Tenkis, s. 
151. 

1026  Dural/Öz, s. 282. Tenkis davası, kişisel ve nisbi bir talep hakkı tanıması nedeniyle, kural 
olarak ancak tenkise tâbi tasarrufun yapıldığı kişiye karşı yöneltilebilir. Bununla birlikte, tenkis 
edilecek kazandırma konusu malı, vaktiyle devralan davalının (örneğin mirasçı olarak sağ 
kalan eşin) bunu üçüncü bir kişiye devretmesi durumunda bu üçüncü kişiye başvurulup 
başvurulamayacağı öğretide tartışmalıdır. Bu konuda geniş bilgi için, bkz. Dural/Öz, s. 282 
vd. Yargıtay, bu konuda vermiş olduğu İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı’nda, istisnaen 
tenkise konu kazandırmanın devredildiği üçüncü kişiye karşı tenkis talebinin 
yöneltilebileceğini belirtmiştir. Kararda, “mirasbırakanın saklı pay kurallarını gidermek amacı 
ile yaptığı temliki tasarruftan sonra, bundan yararlanan kişinin, miras bırakanın bilgi ve 
talimatı dışında sırf saklı pay sahibi mirasçıları bu haklarından yoksun kılmak için, durumu 
bilen üçüncü kişilere taşınmazları temlik etmesi halinde, kötüniyetli bu kişilere karşı saklı pay 
sahibi mirasçılar tarafından tenkis davası açılabileceğine” hükmedilmiştir. O halde 
kazandırma konusunu, kazandırma lehtarından devralan üçüncü kişilere karşı tenkis talebinde 
bulunulabilmesi; (1) tenkis yükümlüsünün, bu malı tenkisten kaçırmak için üçüncü kişiye 
devretmesi ve (2) üçüncü kişinin bu maksadı bilerek malı devralması koşullarına bağlanmıştır. 
Karar için, bkz. Yarg. İBGK. 13.1.1975 T., E. 1974/7, K. 1975/1, Kazancı İçtihat Bilgi 
Bankası (E. T. 31.8.2016).  

1027  Bkz. Yarg. 2. HD. 5.10.2004 T., E. 2004/7722, K. 2004/11269, Özuğur, Tenkis, s. 338; Yarg. 
2. HD. 23.3.2004 T., E. 2004/2574, K. 2004/3662, Özuğur, Tenkis, s. 345. 
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(2) Sağ Kalan Eş Lehine Yapılan Karşılıksız Kazandırmaların Tenkisi 

Sağ kalan eşin tenkis talebinde sıra başlığı altında1028, tenkisin hangi 

tasarruflardan ne oranda gerçekleşeceğine yönelik olarak yapılan açıklamalar, sağ 

kalan eşin davalı olduğu ihtimal için de geçerlidir. Dolayısıyla, tenkise sebep olan 

saklı pay tamamlanıncaya kadar, (1) öncelikle ölüme bağlı tasarruflar, (2) ardından 

en yeni tarihlisinden en eskisine doğru olmak üzere sağlararası tasarruflar1029 (3) ve 

halâ saklı pay tamamlanmamışsa, son sırada kamu tüzel kişileri ile kamuya yararlı 

dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası tasarruflar, tenkise 

uğrar1030. Bununla birlikte, tenkise tâbi birden fazla ölüme bağlı tasarrufun varlığı 

durumunda TMK. m. 563/f.1 hükmü, mirasbırakanın arzusunun başka türlü olduğu 

tasarruftan anlaşılmadıkça, “ölüme bağlı tasarrufların tenkisinin orantılı olarak 

(mütenasiben)” yapılacağını düzenlemiştir1031. Ayrıca TMK. m. 561 hükmünde 

öngörülen özel durum hatırlanmalı1032 ve sağ kalan eş lehine yapılan bir ölüme bağlı 

tasarrufun1033, ancak onun saklı payını aşan kısmının orantılı olarak (mütenasiben) 

tenkise tâbi olacağı belirtilmelidir1034. Örneğin, saklı payı 100.000 TL olan sağ kalan 

eşe 150.000 TL değerinde bir otomobil bırakılmışsa, saklı payın dışında kalan 50.000 
                                                
1028  Bkz. III. Bölüm, III, D, 1, b, 2. 
1029  Bkz. Yarg. 2. HD. 14.6.2002 T., E. 2002/5578, K. 2002/6381, Özuğur, Tenkis, s. 382. 
1030  Antalya, Miras, s. 303-304; Nar, s. 242; Ayan, Miras, s. 225. Bkz. Yarg. 16. HD. 8.6.2010 T., 

E. 2010/2848, K. 2010/4137, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). 
1031  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 421; Ayan, Miras, s. 226; Nar, s. 243-244; Köprülü, s. 297; 

Oğuzman, s. 236; Öztan, Miras, 131; Serozan/Engin, s. 245; İnan/Ertaş/Albaş, s. 394; 
Ayan, Miras, s. 225-226; Eren, Tenkis, s. 152. Bkz. Yarg. 2. HD. 4.2.2008 T., E. 2007/18057, 
K. 2008/765, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 13.5.2010 T., E. 2010/5255, K. 
2010/9704, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016). 

1032  Bkz. III. Bölüm, III, D, 1, b, 2. 
1033  TMK. m. 561 hükmünün lafzında yalnızca ölüme bağlı tasarrufa yer verilmiş olup, sağlararası 

karşılıksız kazandırmalarda da TMK. m. 561 hükmünün uygulanacağına yönelik bir emare 
yoktur. Bununla birlikte, KILIÇOĞLU’na göre, ister ölüme bağlı tasarruf olsun, ister 
sağlararası tasarruf olsun, her iki halde de davalı saklı paylı mirasçı ise önce ona ait olan saklı 
pay düşülür, kalan kısım tenkise tâbi olur. Bkz. Kılıçoğlu, Miras, s. 214.  

1034  Fankhauser, Art. 523 Nr. 1; Ryffel, Art. 523 Nr. 1; İmre/Erman, s. 296; Eren, Tenkis, s. 
156; Antalya, Miras, s. 305; Serozan/Engin, s. 246; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 422; 
Ayan, Miras, s. 227; İnan/Ertaş/Albaş, s. 407 vd.; Nar, s. 245-246; Oğuzman, s. 237; 
Karakaş, s. 817-818. “Kendisine kazandırma yapılan davalı mirasbırakanın sağ kalan eşi 
olup, tenkis hesabında miras payına eşit olan saklı payı indirildikten sonra tenkise tâbi 
kazandırma miktarının belirlenmesi gerekir.” Bkz. Yarg. 16. HD. 8.11.2010 T., E. 2010/8018, 
K. 2010/6486, Özuğur, Tenkis, s. 229. 
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TL (150.000 – 100.000), diğer ölüme bağlı tasarruflarla orantılı bir tenkise 

uğrayacaktır. 

Gerek saklı paylı bir mirasçı, gerekse saklı paylı olmayan bir mirasçı ya da 

mirasçı bile olmayan üçüncü bir kişi lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufların 

tenkisine ilişkin bir örnek, meseleyi somutlaştıracaktır: Mirasbırakan (M)’nin ölümü 

anında mirasçıları, eşi (E) ile çocukları (Ç1), (Ç2) ve (Ç3) olup, tenkise esas terekesi 

240.000 TL’dir. Mirasbırakan, vasiyetnamesinde eşi (E)’ye 120.000 TL, 

oğullarından (Ç1)’e 40.000 TL, (Ç2)’ye 30.000 TL ve yakın dostu (S)’ye 50.000 TL 

bırakmıştır. Mirasbırakan (M)’nin tasarruf özgürlüğü miktarının 90.000 TL olduğu 

bu durumda, kendisine hiçbir şey bırakılmamış olan (Ç3)’ün, saklı payı olan 30.000 

TL için tenkis talebinde bulunması mümkündür. (E)’ye bırakılan 120.000 TL’den 

onun saklı payı çıkarıldığında (60.000 TL), sağ kalan eş (E) lehine 60.000 TL 

tutarında tenkise tâbi bir ölüme bağlı tasarruf gerçekleştiği sonucuna varılır. Aynı 

şekilde oğullardan (Ç1) lehine yapılan ölüme bağlı tasarruftan onun saklı payı 

çıkarılırsa (40.000 – 30.000), 10.000 TL tutarında tenkise tâbi tasarruf (Ç1) için söz 

konusu olur. Saklı payı 30.000 TL olan (Ç2) lehine yapılan 30.000 TL değerindeki 

ölüme bağlı tasarruf onun saklı payını karşıladığından, kendisi lehine yapılan tenkise 

tâbi bir kazandırma değeri yoktur. Mirasbırakanın yakın dostu (S) lehine olan 50.000 

TL tutarındaki ölüme bağlı tasarrufun tümüyle tenkise tâbi bir kazandırma olduğu 

dikkate alındığında, tenkise tâbi kazandırmalar; (E) lehine 60.000 TL, (Ç1) lehine 

10.000 TL ve (S) lehine 50.000 TL olmak üzere toplam 120.000 TL’dir. Bu tutardan, 

mirasbırakan (M)’nin tasarruf özgürlüğü miktarı çıkarıldığında (120.000 – 90.000), 

tasarruf özgürlüğünün 30.000 TL tutarında aşıldığı belirlenir ki, zaten (Ç3)’ün ihlâl 

edilen saklı payı, bu sonuçla örtüşecek şekilde 30.000 TL’dir. TMK. m. 561 hükmü 

doğrultusunda, saklı paylı mirasçılara yapılan kazandırmaların saklı paylarını aşan 

kısımlarının, diğer kazandırmalarda ise kazandırmaların tamamının orantılı olarak 

(mütenasiben) tenkise uğrayacağı göz önünde bulundurulduğunda; sağ kalan eş (E) 

lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufun 15.000 TL’si, (Ç1) lehine yapılan ölüme bağlı 

tasarrufun 2.500 TL’si ve (S) lehine yapılan ölüme bağlı tasarrufun 12.500 TL’si 

tenkise uğrayarak, (Ç3)’ün ihlâl edilen saklı pay tutarı olan 30.000 TL karşılanmış 

olacaktır. 
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d) Sağ Kalan Eşin Taraf Olduğu Tenkis Davalarında Süre 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 571/f.1 hükmü uyarınca, “tenkis davası açma 

hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak 

bir yıl ve her hâlde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın 

açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer.” Söz konusu bir ve on yıllık 

süreler hak düşürücü nitelikte olup, maddenin kenar başlığında da bu nitelik açıkça 

ifade edilmiştir1035. Anılan madenin ikinci fıkrasına göre ise, “bir tasarrufun iptali 

bir öncekinin yürürlüğe girmesini sağlarsa, süreler iptal kararının kesinleşmesi 

tarihinde işlemeye başlar.” Bundan kasıt, sonraki tarihli bir ölüme bağlı tasarrufun 

iptal davası sonucu ortadan kalkmasıyla önceki tarihli ölüme bağlı tasarrufun hüküm 

ifade etmeye başlamasıdır. İşte bu noktada, önceki tarihli ölüme bağlı tasarruf 

nedeniyle ihlâl edilen saklı payların elde edilmesine yönelik olarak açılacak tenkis 

davasında hak düşürücü süre, sonraki tarihli ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin 

davanın kesin hükme bağlanmasından itibaren başlayacaktır1036. Bu itibarla, TMK. 

m. 571 hükmünde öngörülen söz konusu süreler, gerek saklı payının ihlâl edilmesi 

sebebiyle davacı olan, gerekse lehine yapılan tenkise tâbi bir karşılıksız kazandırma 

dolayısıyla davalı olan sağ kalan eş bakımından da tenkis davasında uygulama alanı 

bulacaktır. 

e) Sağ Kalan Eşin Taraf Olduğu Tenkis Davalarında Görevli ve Yetkili 

 Mahkeme 

Tenkis davası, malvarlığına ilişkin bir dava olduğundan, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun1037 m. 2/f.1 hükmü kapsamındadır. Hükme göre; “dava 

konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, 

şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme 

bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.” Dolayısıyla tenkis davası, ihlâl edilen 
                                                
1035  İmre/Erman, s. 266; Nar, s. 127; Kılıçoğlu, Miras, s. 238; Antalya, Miras, s. 305-306; 

Öztan, Miras, s. 128. Hak düşürücü süre geçmiş ise, davanın reddine karar verilmelidir. Bkz. 
Yarg. 3. HD. 20.4.2012 T., E. 2012/7551, K. 2012/11440, Gençcan, Davalar, s. 950; Yarg. 1. 
HD. 12.5.2014 T., E. 2013/20575, K. 2014/9628, Özuğur, Tenkis, s. 141. 

1036  Nar, s. 134-135; Kılıçoğlu, Miras, s. 239. 
1037  12.1.2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (R.G. 4.2.2011/27836). 
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saklı payın ya da tenkisi istenen kazandırmanın parasal değerine bakılmaksızın, 

asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır. Tenkis davasından sonra açılmasının gerekli 

olduğu öğreti tarafından kabul edilen eda davasında da, görevli mahkeme aynı 

şekilde asliye hukuk mahkemesi olacaktır1038. 

Tenkis davasında yetkili mahkemenin tespitine yönelik olarak, gerek Türk 

Medeni Kanunu’nda gerekse Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda hükümler 

mevcuttur. TMK. m. 576/f.1 hükmü uyarınca, “miras, malvarlığının tamamı için 

mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.” Maddenin ikinci fıkrasında ise, 

“mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras 

sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür” denilmiştir. 

Bununla birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanunu da, TMK. 576/f.1 hükmüne paralel 

bir şekilde konuyu düzenleyen bir hükme yer vermiş olup, HMK. m. 11/f.1, a) 

uyarınca; mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesinin, tenkis davasında kesin 

yetkili mahkeme olduğu ifade edilmiştir. Özetle, tenkis davasında yetkili 

mahkemenin, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi olduğunu ve aynı 

zamanda bunun bir kesin yetki hali içerdiğini söylemek mümkündür1039. 

2. Tenkis Def’i 

Saklı paylı bir mirasçı olan sağ kalan eş, saklı payını kural olarak ancak tenkis 

davası açmak suretiyle koruyabilecek olsa da, henüz yerine getirilmemiş tenkise tâbi 

bir kazandırmanın ifası talep edildiğinde, bu talebe karşı sağ kalan eş, söz konusu 

kazandırmanın saklı payını ihlâl ettiğini ve bu sebeple kazandırmanın tenkise tâbi 

                                                
1038  Nar, s. 305-306. Tenkis davasını takiben açılacak olan eda davasının hukuki niteliğine yönelik 

tartışmaların, görevli mahkemenin belirlenmesine yönelik olarak herhangi bir etkisi 
bulunmamaktadır. Zira ister miras sebebiyle istihkak davası, isterse sebepsiz zenginleşme ya da 
kişisel nitelikte özel bir dava olduğu kabul edilsin, bu davalardan her birisi malvarlığına ilişkin 
olduğundan sonuç değişmeyecektir. Bkz. Nar, s. 306. 

1039  Nar, s. 306-307; İbrahim Özbay, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi?, 
İstanbul 2012, s. 40. Bkz. Yarg. 2. HD. 24.2.2003 T., E. 2003/1069, K. 2003/2325, Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 6.2.2003 T., E. 2003/104, K. 2003/1746, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 5.9.2016); Yarg. 16. HD. 26.3.2010 T., E. 2010/2222, K. 2010/2528, 
Özuğur, Tenkis, s. 254. 
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olduğunu def’i yoluyla, tenkis davası açmaya lüzum olmaksızın ileri sürebilir1040. Bu 

itibarla tenkis def’i, henüz ifa edilmemiş ölüme bağlı tasarruflara karşı, saklı paylı 

mirasçıları koruyan ek bir imkân olarak değerlendirilebilir. Tenkise tâbi sağlararası 

tasarruflarda ise, saklı paylı mirasçıya karşı bir talep ileri sürülmeyeceğinden, tenkis 

def’ine yer yoktur1041. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 571/f.3 hükmü uyarınca, “tenkis iddiası, def'i 

yoluyla her zaman ileri sürülebilir.” Böylece kanun koyucu, tenkis davasının 

sürelerini kaçırdığı için tenkis davası açamayacak olan saklı paylı mirasçıya ve bu 

kapsamda sağ kalan eşe, kendisine yöneltilen taleplere karşı tenkis def’i ileri sürme 

hakkı tanımış olup, söz konusu olanak herhangi bir hak düşürücü süreye de 

bağlanmamıştır1042. Bunun sonucu olarak tenkis def’i asıl yararını, tenkis davasına 

ilişkin hak düşürücü süreler geçirildikten sonra gösterecek olsa da, henüz hak 

düşürücü süreler dolmadan önce tenkis def’i ileri sürmenin de mümkün olduğu 

aşikârdır1043. Bu cümleden olarak, kendisinden ölüme bağlı tasarrufun ifası talep 

edilen sağ kalan eş, ne kadar süre geçmiş olursa olsun, def’i imkânını kullanarak bu 

talebi yerine getirmekten kaçınabilecektir1044. 

IV. DEĞERLENDİRME 

Saklı pay, mirasbırakanın terekesi üzerindeki tasarruf özgürlüğünün sınırlarını 

oluşturan ve bu sınırın aşılmasına karşı özel olarak korunan miras payı olarak ifade 

edilebilir. Kıta Avrupası hukuklarında saklı pay kurumundan söz edilebilirken, 

Anglo - Amerikan hukuklarında mirasbırakanın sınırsız bir tasarruf özgürlüğü vardır. 

Sağ kalan eşin saklı payı, eşin birlikte mirasçı olduğu zümreye göre 

değişkenlik gösterir. Yine saklı pay, yasal miras payının tamamı ya da belirli bir 

                                                
1040  Serozan/Engin, s. 266. 
1041  Eren, Tenkis, s. 145; Dural/Öz, s. 288; Nar, s. 136. 
1042  Nar, s. 138; Dural/Öz, s. 287; Ayan, Miras, s. 224; İnan/Ertaş/Albaş, s. 387; Eren, Tenkis, s. 

146; Antalya, Miras, s. 306; Kılıçoğlu, Miras, s. 239-240; İmre/Erman, s. 268. Bkz. Yarg. 
16. HD. 26.3.2010 T., E. 2010/2182, K. 2010/2525, Özuğur, Tenkis, s. 255. 

1043  Dural/Öz, s. 288. 
1044  Nar, s. 138. 
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kısmı olarak öngörüldüğünden, sağ kalan eşin yasal miras payı da, onun saklı payının 

belirlenmesinde etkin bir rol oynar. 743 sayılı eski Medeni Kanun’a kıyasla, 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan eşin saklı payı, altsoyla birlikte 

mirasçılığında değiştirilmemişken (1/4), mirasbırakanın ana baba veya büyük ana 

büyük baba zümresi mirasçıları ile birlikte ya da tek başına mirasçı olması 

durumunda ise, sağ kalan eşin saklı payında kayda değer bir artış yaşanmıştır. 

Türk hukukunda, altsoyla birlikte mirasçılığında sağ kalan eşin sahip olduğu 

saklı pay, mehaz İsviçre hukuku ile dolaylı bir şekilde örtüşmesine rağmen (1/4), 

mirasbırakanın ana baba zümresiyle birlikte mirasçılığında ve daha uzak kan 

hısımlarının bulunduğu diğer hallerde sağ kalan eş için Türk Medeni Kanunu’nun 

öngördüğü saklı pay, mehaz İsviçre hukukunda tanınandan daha yüksek bir tereke 

bölümüne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla anlaşılmaktadır ki, sağ kalan eşin tereke 

üzerindeki menfaatlerinin artırılması eğilimine uygun bir politika izleyerek, 4721 

sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan eşin saklı pay oranlarını, altsoyla birlikte 

mirasçılığı hariç olmak üzere eski Medeni Kanun’a nazaran yükselten Türk kanun 

koyucusu bununla yetinmemiş, sağ kalan eşin sahip olduğu saklı payı, yine altsoyla 

birlikte mirasçılığı hariç olmak üzere mehaz İsviçre hukukuna kıyasla daha yüksek 

bir oranda tayin etmiştir. Bu bağlamda, sağ kalan eş için Türk hukukunda öngörülen 

saklı payın, yetersiz bir düzeyde olmadığını ifade etmek mümkündür. 

Saklı pay kavramı karşısında mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü yer alır. Bu 

itibarla saklı pay, aslında mirasbırakanın tasarruflarına karşı bir koruma anlamına 

gelir. Sağ kalan eşin saklı payını ihlâl eden mirasbırakanın tasarrufları, maddi 

anlamdaki çeşitli ölüme bağlı tasarruflar olabileceği gibi, mirasbırakanın bazı 

sağlararası karşılıksız kazandırmaları da bu koruma kapsamında tenkise tâbidir. Öte 

yandan, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine ilişkin anlaşmaların diğer saklı 

paylı mirasçıların saklı paylarını ihlâl etmesi de oldukça muhtemeldir. Bu sebeple 

edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşler arasında yapılan artık değere katılma 

oranına ilişkin anlaşmaların, ortak olmayan çocuklar ile bunların altsoylarının saklı 

paylarını zedelememesi gerektiği düzenlenmiştir (TMK. m. 237/f.2). Hâlbuki mal 

ortaklığı rejiminde, eşler arasındaki paylaşma oranına ilişkin anlaşmaların, ortak 
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olsun ya da olmasın tüm altsoyun saklı paylarını zedelememesi gerektiği 

öngörülmüştür (TMK. m. 276/f.3). Dolayısıyla, mal ortaklığı rejiminin tasfiyesinde 

geçerli olanın aksine, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde öngörülen söz 

konusu korumadan ortak altsoyun dışlanmış olması, eleştiriye açık bir durumdur. 

Mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı belirlenirken, tenkise esas tereke 

dikkate alınarak hesap yapılır. Bu cümleden olarak, denkleştirmeye tâbi sağlararası 

karşılıksız kazandırmalar, tenkise tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmalar ve hayat 

sigortası satın alma değeri; mirasbırakanın net terekesine eklenerek tenkise esas 

terekeyi oluşturan değerlerdir.   

Sağ kalan eşin mirasçılık sıfatını sona erdiren hallerin, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğüne etkisi, her bir sona erme sebebine ilişkin olarak ayrı ayrı incelenmelidir. 

Mirasbırakan, kendisi ile ortak altsoyu bulunmayan sağ kalan eşini mirasçılıktan 

çıkarmış ve tasarruf özgürlüğü miktarını aşmamış bulunuyorsa, mirasçılıktan 

çıkarılan eş, mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilerek, eş hesaba 

katılmaksızın diğer mirasçılar dikkate alınarak yasal miras payları ve saklı paylar 

belirlenmelidir. Sağ kalan eşin, mirasbırakandan olan bir altsoyu bulunmuyor ve 

fakat mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşan tasarrufları söz konusu ise, bu 

defa hesap yapılırken sağ kalan eş göz önünde bulundurulmaya devam edilir ve onun 

saklı payı, mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü oranına eklenir. Sağ kalan eşin, 

mirasbırakandan olma altsoyu bulunduğu takdirde ise, kanaatimizce ikili bir ayrıma 

gidilerek, yine mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını aşmadığı durumda eş 

hesaba katılmaksızın yasal miras payları ve saklı paylar belirlenmeli; öte yandan 

mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını aşmışsa, hesap yapılırken sağ kalan eş göz 

önünde bulundurulmaya devam edilerek, onun saklı payı mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü oranına eklenmelidir. 

Bir karşılık sağlayarak mirastan feragat etmişse, mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü miktarı hesaplanırken, sağ kalan eş terekenin paylaşılmasında göz önünde 

bulundurulmaya devam edilir ve onun saklı payı mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü 

oranına eklenir. Sağ kalan eş bir karşılık almaksızın mirastan feragat ettiği takdirde 
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ise, mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilip, yasal miras payları ile saklı 

paylar belirlenirken eş dikkate alınmadan hesap yapılmalıdır. 

Sağ kalan eşin mirası reddetmesi halinde, mirası reddeden sağ kalan eş 

mirasbırakandan önce ölmüş gibi değerlendirilerek, kendisi hiç hesaba katılmaksızın 

yasal miras payları ve saklı paylar belirlenir. Sağ kalan eşin mirastan yoksun olması 

durumunda mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarı hesaplanırken de, katıldığımız 

görüş uyarınca mirasın reddindeki gibi hesap yapılmalıdır. 

Sağ kalan eşin saklı payının korunmasına hizmet eden hak arama yolu, tenkis 

talebinde bulunulmasıdır. Tenkis talebi, açılacak bir tenkis davasının konusu 

olabileceği gibi, def’i yoluyla da tenkis talebinin ileri sürülmesi mümkündür. Sağ 

kalan eşin tenkis talebinde bulunabilmesi için, saklı payı ihlâl edilmiş olmalı ve 

mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını da aşmış bulunmalıdır. Bir başka 

anlatımla, sağ kalan eşin saklı payının ihlâl edilmiş olması tenkis talebi için tek 

başına yeterli olmayıp, aynı zamanda mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarının 

aşılmış olması gerekir. Sağ kalan eşin saklı payı ihlâl edilmiş olmasına rağmen, 

mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını aşmamışsa, fikrimizce TMK. m. 642 

hükmüne eklenebilecek olan bir fıkra ile mirasın paylaşılması davasında, öncelikle 

saklı payın tamamlanacağı ve ancak saklı pay tamamlandıktan sonra tüm mirasçıların 

yasal miras paylarına göre artık terekeden yararlanacağı yönünde yasal bir değişiklik 

yapılarak, mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını aşmamış olsa da saklı payın 

elde edilmesi sağlanabilir. 

Sağ kalan eş, tenkis davasını ancak mirasbırakanın ölümü halinde açabilir. 

Mirasbırakanın sağlığında yaptığı kazandırmaların, onun saklı payını ihlâl ettiği 

kesin olup, ölüm beklenirse telâfisi imkânsız zararlar doğacak olsa bile, sağ kalan eş, 

henüz mirasbırakan hayattayken tenkis davası açamaz.  

Sağ kalan eşin taraf olduğu davada tenkis, saklı pay tamamlanıncaya kadar, 

önce ölüme bağlı tasarruflardan; bu yetmezse, en yeni tarihlisinden en eskisine doğru 

geriye gidilmek üzere sağlararası kazandırmalardan yapılır. Kamu tüzel kişileri ile 

kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan ölüme bağlı tasarruflar ve sağlararası 

kazandırmalar en son sırada tenkis edilir (TMK. m. 570). Mirasbırakanın ölüme bağlı 
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tasarruflarının tenkisi ise, onun arzusunun başka türlü olduğu tasarruftan 

anlaşılmadıkça, orantılı olarak yapılır (TMK. m. 563/f.1). Ölüme bağlı tasarrufların 

orantılı olarak tenkisine ilişkin sağ kalan eş bakımından nitelik arz eden nokta, saklı 

pay sahibi bir mirasçı olması sebebiyle sağ kalan eş lehine yapılan ölüme bağlı 

tasarrufun, ancak onun saklı payını aşan kısmının diğer ölüme bağlı tasarruflarla 

orantılı olarak tenkise tâbi olmasıdır (TMK. m. 561). Aynı durum, sağ kalan eşin 

yönelttiği tenkis talebinde, diğer saklı paylı mirasçılar lehine yapılan ölüme bağlı 

tasarruflar için de geçerlidir.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MİRASIN PAYLAŞILMASINDA SAĞ KALAN EŞLE İLGİLİ 

ÖZEL HÜKÜMLER 

I. SAĞ KALAN EŞİN İNTİKAL ALACAKLISI OLMASI 

A. Mirasbırakan ile Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan 
 Sağ Kalan Eşin Üç Aylık Bakım ve Geçim Giderlerinin 
 Karşılanması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 645 hükmü uyarınca; “mirasbırakanın ölümünde 

onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimseler, ölüm tarihinden 

başlayarak üç aylık1045 bakım ve geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını 

isteyebilirler.” Sözü edilen hükme paralel olarak, TMK. m. 507 hükmünde de, bu 

giderlerin terekeden indirileceği açık bir biçimde belirtilmiştir1046. Anılan bakım ve 

geçim giderlerinin, terekeden karşılanması gereken bir “intikal borcu1047” olduğunu 

söylemek mümkündür1048. Aslında söz konusu hüküm, orta çağda yürürlükte olan ve 

ölümden bir ay sonra mirasbırakanın ruhu için yapılan ayine kadar aile efradının bir 

arada kalmalarını öngören kurumun (Dreißigster), insani düşüncelerle modern 

hukuka yansımış halidir1049. Mirasbırakanın ölümünden sonra onunla beraber 

yaşayan ve onun tarafından bakılan kişilerin, ortaya çıkan yeni duruma kendilerini 

                                                
1045  Mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 606. maddesinde Türk hukukundan farklı olarak, 

mirasbırakan ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimselerin, bir aylık geçim 
giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebileceği düzenlenmiştir. Bkz. Stephan Wolf/Martin 
Eggel, Berner Kommentar, Die Teilung der Erbschaft, Art. 602-619 ZGB Schweizerisches 
Zivilgesetzbuch (Hrsg. Heinz Hausheer/Hans Peter Walter), 2014, Art. 606 Nr. 20. 

1046  Ayan, Miras, s. 197; Antalya, Miras, s. 274; Nar, s. 65.  
1047  İntikal borcu, mirasbırakanın sağlığında doğup, onun ölümü üzerine mirasçılarına intikal eden, 

mirasbırakanın şahsına ilişkin borçlardan olmayıp; mirasın açılması üzerine doğrudan 
mirasçıların şahsında doğan borçlardır. Bkz. Serozan/Engin, s. 225; Baygın, Alacaklıların 
Korunması, s. 33. 

1048  Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 35.  
1049  Wolf/Eggel, Art. 606 Nr. 3. 
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uydurmaları ihtiyacı düşünüldüğünde, Kanun bunun için onlara uygun bir süre 

tanımaktadır1050. 

Bakım ve geçim giderlerinin terekeden karşılanması için, sağ kalan eşin 

mirasbırakanla birlikte yaşaması ve onun tarafından bakılması koşullarının birlikte 

gerçekleşmesi gerekli ve yeterlidir. Sağ kalan eşin, kendi geçimini sağlayacak 

imkânlardan yoksun bulunuyor olması gibi başka herhangi bir koşul aranmaz1051.  

743 sayılı eski Medeni Kanun’un 585. maddesinde, mirasbırakanın ölümü 

zamanında yanında bulunup onun tarafından beslenegelen mirasçıların, 

mirasbırakanın hayatında olduğu gibi bir ay daha terekeden infak ve iaşe edilmelerini 

isteyebilecekleri düzenlenmişti. Eski Medeni Kanun’da dikkat çeken ilk husus, 

bakım ve geçim giderleri için öngörülen sürenin bir ay olmasıdır ki, TMK. m. 645 

hükmünde bu sürenin üç aya çıkarılması olumlu bir gelişmedir1052. Bundan başka, 

eski hükümde ancak mirasçıların böyle bir talepte bulunabileceği ifade edilmesine 

karşın1053, TMK. m. 645 hükmünde mirasçılardan söz edilmemiştir. Bu cümleden 

olarak, bakım ve geçim giderlerinin talep edilebilmesi için mirasçı olma koşulu 

aranmamıştır1054. O halde, sağ kalan eşin bakım ve geçim giderlerini talep hakkı, 

mirasçılık sıfatına bağlı olmayıp, ölümü zamanında mirasbırakan ile birlikte yaşıyor 

ve onun tarafından bakılıyor olmasına bağlıdır. 

                                                
1050  Escher, Art. 606 Nr. 1; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 377; Baygın, Alacaklıların Korunması, 

s. 35; Dural/Öz, s. 254. 
1051  Wolf/Eggel, Art. 606 Nr. 12, 14; Nar, s. 65. 
1052  Dural/Öz, s. 254. 
1053  Bu görüşte olan yazarlar için, bkz. Escher, Art. 606 Nr. 2; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 378; 

Köprülü, s. 266; Oğuzman, s. 220. Madde metnine rağmen, ölümü anında mirasbırakanla 
fiilen bir arada yaşayıp, yardımından yararlanan herkesin, yani mirasçı olmayanların da bakım 
ve geçim giderleri için talepte bulunabileceği yönündeki Yargıtay kararları için, bkz. Yarg. 2. 
HD. 7.2.1974 T., E. 8135, K. 705, Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 36; Yarg. 2. HD. 
25.12.1980 T., E. 8542, K. 9537, Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 36. TMK. m. 645 
hükmünde Yargıtay uygulaması benimsenmiş ve madde metninde mirasçılar ifadesine yer 
verilmemiştir.  

1054  Dural/Öz, s. 254; Nar, s. 65; Serozan/Engin, s. 225. 
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Sağ kalan eşin terekeden alacağı üç aylık bakım ve geçim giderleri tutarı, onun 

yasal miras payından mahsup edilmeyerek, ayrıca karşılanacaktır. Zira sağ kalan eş, 

yasal mirasçı sıfatından bağımsız olarak anılan talep hakkına sahiptir1055.  

B. Ceninin Bakıma Muhtaç Anası Olarak Sağ Kalan Eşe Terekeden 
 Ödeme Yapılması 

Muhtemel bir mirasçı olarak ceninin varlığı durumunda1056, anası da bakıma 

muhtaç bulunuyorsa, doğum gerçekleşinceye kadar geçim giderlerinin terekeden 

karşılanması söz konusu olabilir1057. Anılan imkân, TMK. m. 643/f.2 hükmünde, 

“ana muhtaç ise, doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını 

isteyebilir” şeklinde ifadesini bulmuştur. Ceninin bakıma muhtaç anasına tanınan bu 

hak, sosyal bir amaca yönelik olduğundan, miras payının dışında tutulmuş ve tenkise 

esas tereke hesabında tereke pasifleri arasında yer alacak bir kalem olarak 

değerlendirilmiştir1058. Bu bağlamda, sözü edilen hakkın terekeye karşı ileri 

sürülebilecek bir alacak hakkından ibaret olduğunu da belirtmek gerekir1059. 

Terekeden yapılacak bu ödeme, ceninin sağ doğması koşuluyla yapılmaz. 

Çocuk ölü doğsa bile, ana aldığı ödemeyi geri verme yükümlülüğü altına 

girmeyecektir. Zira anaya tanınan hak, aslında ceninin menfaatine yönelik olup, 

çocuk ölü doğmuş olsa dâhi, ananın bu yolla elde ettikleri yine ceninin menfaatine 

gerçekleşmiş ödemelerdir1060.  

                                                
1055  Dural/Öz, s. 255. 
1056  TMK. m. 582/f.1 hükmü uyarınca; “cenin, sağ doğmak koşuluyla mirasçı olur.” Bu hüküm, 

ceninin sağ ve tam doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren hak ehliyetine sahip 
olacağını düzenleyen TMK. m. 28/f.2 hükmüne de uygun düşer. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, 
Miras, s. 526; Oğuzman, s. 262-263; İmre/Erman, s. 304; Dural/Öz, s. 364; Antalya, Miras, 
s. 323; İnan/Ertaş/Albaş, s. 449; Serozan/Engin, s. 498; Tülay Aydın Ünver, Ceninin 
Hukuki Konumu, 1. bs., İstanbul 2011, s. 55-56. 

1057  Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 39. 
1058  İnan/Ertaş/Albaş, s. 334. 
1059  Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 39. 
1060  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 681. 
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Ceninin bakıma muhtaç anasına terekeden yapılacak bu ödeme, ananın mirasçı 

olmasına da bağlı değildir1061. Dolayısıyla ceninin anası, aynı zamanda sağ kalan eş 

durumundaysa bu alacak hakkını talep edebileceği gibi, sağ kalan eş sıfatıyla ya da 

başka bir sıfatla mirasçı olmasa bile bu talepte bulunabilir. Zira burada dikkate 

alınacak nokta, ceninin mirasçılığıdır1062. 

II. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE 

ÖZGÜLENMESİ 

A. Genel Olarak 

“Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi” kenar başlığını taşıyan 

TMK. m. 652 hükmü uyarınca; “eşlerden birinin ölümü hâlinde tereke malları 

arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar 

üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir 

(f.1). 

Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer 

yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı 

tanınmasına da karar verilebilir (f.2). 

Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı 

meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları 

kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır (f.3).” 

Türk Medeni Kanunu’nun madde gerekçesinde belirtildiği üzere, 743 sayılı 

eski Medeni Kanun’da anılan maddeyi karşılayan bir hüküm bulunmamaktadır. Bir 

başka ifadeyle 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu, miras payına mahsuben aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe 

                                                
1061  Baygın, Alacaklıların Korunması, s. 39. 
1062  Wolf/Eggel, Art. 605 Nr. 11. 
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özgülenmesi imkânını bir yenilik olarak düzenlemiş bulunmaktadır1063. Sözü edilen 

TMK. m. 652 hükmü, İsviçre Medeni Kanunu’na 1984 yılında eklenen 612a 

maddesinden esinlenerek kaleme alınmış olup, söz konusu maddeyle sağ kalan eşin 

korunması amacı güdülmüştür1064. Daha açık bir deyişle, hayat arkadaşını kaybetmiş 

olan sağ kalan eşin yaşayacağı derin acı ve elem dikkate alınarak, mirasbırakanın 

ölümünden önce sahip olunan yaşam standardını sürdürebilmesi için aile konutu ve 

ev eşyası üzerinde ayrıcalıklı bir talep hakkı tanınmış, böylelikle onun daha fazla 

sarsılmasına engel olmaya çalışılmıştır1065. 

B. Aile Konutu Kavramı 

Aile konutu kavramı, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe 

girmesiyle birlikte hukuk terminolojimize girmiş olan bir kavramdır. Kanun’un gerek 

aile hukuku1066 gerekse miras hukuku kitabında1067 aile konutundan söz edilmesine 

karşın, aile konutunun tanımına Kanun’da yer verilmemiştir. Bu durum ise, 

muhtemel bir sınırlayıcı tanım nedeniyle aile konutunun anlamının daraltılması 

tehlikesini bertaraf ederek, somut olayın niteliklerine göre aile konutu hakkında 

hakkaniyete uygun bir kanaatin oluşmasına imkân verecek niteliktedir1068. Bununla 

birlikte, TMK. m. 194 hükmünün gerekçesinde aile konutu, “eşlerin bütün yaşam 

                                                
1063  Bu sebeple, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 1.1.2002’den önce 

gerçekleşen miras intikallerinde, TMK. m. 652 hükmü uyarınca aile konutunun sağ kalan eşe 
özgülenmesinden söz edilemez. Bkz. Gençcan, Aile Konutu, s. 402. 

1064  Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, m. 652. 
1065  Özlem Karlı, “TMK. Mad. 652’ye Göre Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe 

Özgülenmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 1, İstanbul 2009, s. 890; Sarı, s. 287. 
Aynı yöndeki amaç için ayrıca, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 321; Hausheer/Reusser/Geiser, 
Art. 219 Nr. 9; Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 1; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 3; Thomas Meyer, 
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Erbrecht Art. 457-640 ZGB (Hrsg. Peter 
Breitschmid/Alexandra Rumo-Jungo), 2. Auflage, 2012, Art. 612a Nr. 1; Beusch-
Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 1; İlker Öztaş, “MK. m. 240 Kapsamında Sağ Kalan Eşin 
Aile Konutu Üzerindeki Hakkı”, EÜHFD, C. XIII, S. 3-4, Aralık 2009, s. 223-224. 

1066  TMK. m. 194, m. 240, m. 254, m. 255, m. 279. 
1067  TMK. m. 652. 
1068  Nebioğlu Öner, s. 5-6; Serkan Ayan, Evlilik Birliğinin Korunması, Ankara 2004, s. 60-61; 

Cengiz Koçhisarlıoğlu, “İsviçre’de Evlilik Birliği Hukuku’ndaki Son Gelişmeler”, Prof. Dr. 
Jale Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 443; Ayhan Uçar, “4721 Sayılı Medeni Kanun ile 
Evliliğin Genel Hükümleri Alanında Yapılan Bir Kısım Değişiklikler Üzerine Düşünceler”, 
EÜHFD, C. 6, S. 1-4, s. 322 dn. 15. 
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faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri 

içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır” şeklinde tarif edilmiştir1069. Yine, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu konulu 

genelgesinde, “eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim 

amacıyla kullandıkları mekân”, aile konutu olarak ifade edilmiştir1070. 

Aile konutunun tanımına ilişkin olarak öğretide çok çeşitli ifadeler kaleme 

alınmış olup, genel kabul gören bir tanıma rastlamak mümkün değildir1071. İlgili 

                                                
1069  Bkz. T.B.M.M. Türk Medeni Kanunu Madde Gerekçeleri, m. 194.  
1070  Detaylı bilgi ve tanım için, ayrıca bkz. 11.6.2014 tarih ve 2002/7 sayılı Genelge (Mülga). 

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/20027-sayili-4721-sayili-turk-medeni-kanunukonulu-genelge 
(E. T. 10.10.2016). 

1071  ACAR’a göre; “ailenin kullanımına özgülenmiş, dolayısıyla ailevi faaliyetlerin merkezini 
oluşturan ve bu bağlamda konut işlevine sahip, genellikle sabit nitelikte mekân (yer)” aile 
konutu olarak adlandırılabilir. Bkz. Acar, Mal Rejimleri, s. 17. KILIÇOĞLU’na göre; “Aile 
konutu, resmen evli olan karı kocanın birlikte yaşadıkları ortak konuttur.” Bkz. Kılıçoğlu, 
Yenilik, s. 55; Kılıçoğlu, Aile, s. 242. AKINTÜRK/ATEŞ KARAMAN’a göre; “aile konutu, 
eşlerin beraberce seçmiş oldukları ve varsa çocuklarıyla birlikte eylemli olarak içinde 
yaşadıkları ortak konuttur.” Bkz. Akıntürk/Ateş Karaman, s. 121. DURAL/ÖĞÜZ/ 
GÜMÜŞ’e göre; “aile konutu, eşlerin evlilik birliğinin devamı sırasında ortak yaşamı 
sürdürmenin gerekli kıldığı bir yerde ortak olarak oturma ihtiyacının giderilmesinde 
kullanmak üzere sürekli olarak seçtikleri, kısaca aile yaşamlarının merkezi durumuna 
getirdikleri, konut olarak kullanmaya elverişli taşınır veya taşınmaz yerdir.” Bkz. 
Dural/Öğüz/Gümüş, s. 165. YILDIRIM’a göre; “eşlerin yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, 
diğer bir ifadeyle evlilik hayatının devamı süresince yaşam alanı olarak kullandıkları konuta 
aile konutu denir.” Bkz. Yıldırım, Aile, s. 61. ŞIPKA’ya göre; “aile konutu, Türk toplumu ve 
aile yapısında özel bir önem taşıyan, kadın eşin çocukları ile birlikte sığındığı, bütün yaşam 
faaliyetlerini gerçekleştirdiği, acı ve tatlı günlerin içinde yaşandığı, sahip olmak için eşlerin 
uzun yıllar boyunca çalışıp çabaladıkları, ailenin yaşam merkezi sayılan bir mekândır.” Bkz. 
Şükran Şıpka, Aile Konutu ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK. m. 194), 2. bs., 
İstanbul 2004, s. 83. ŞEKER’e göre; “aile konutu, eşlerin birlikte devamlı olarak yaşamlarını 
idame ettirdikleri, yerleşmek kastı ile oturdukları, yaşamsal değeri olan merkezi yeri ifade 
eder.” Bkz. Muzaffer Şeker, “İsviçre Hukukunda Aile Konutunun Boşanma Halinde Aile 
Konutuna İhtiyacı Olan Eşe Mahkeme Kararı ile Tahsis Edilmesi: Art. 121 ZGB”, EÜHFD, C. 
11, S. 3-4, s. 474-475. NEBİOĞLU ÖNER’e göre; “resmen evli olan karı kocanın birlikte 
yaşamlarının merkezi haline getirdikleri, bu olgunun dışarıdan bakıldığında da üçüncü kişiler 
tarafından rahatlıkla anlaşılabildiği ve kaybı halinde barınma hakkının zarar göreceği ortak 
konut”, aile konutudur. Bkz. Nebioğlu Öner, s. 11. KAPUSUZ’a göre aile konutu; “resmi 
evlilik birliği ile bir araya gelmiş bulunan eşlerin birlikte seçtikleri, sosyal ve fiziki 
yaşamlarının odak noktası haline getirdikleri, aile ile görsel ve duygusal şekilde sürekli olarak 
bütünleşmiş, kullanıma uygun taşınır veya taşınmaz ortak konut” şeklinde tanımlanabilir. Bkz. 
Gökçen Kapusuz, Mal Rejimleri ve Miras Hukuku’nda Aile Konutu, (Danışman: Doç. Dr. 
Burak Özen), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2010, s. 11. DOĞAN’a göre; “aile konutunun, sürekli olarak barınma ihtiyacını 
karşılayan ve ailenin hayat merkezini oluşturan konut” olduğu söylenebilir. Bkz. Murat 
Doğan, “Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşımında Aile Konutu ve Ev Eşyası”, 
AÜEHFD, C. 7, S. 3-4, Y. 2003, s. 652. YAĞCIOĞLU’na göre, “evlilik birliğinde bir araya 
gelmiş kişilerin iradeleriyle seçtikleri, aile olarak birlikte ve sürekli biçimde oturmaya 
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Yargıtay kararlarında, öğretide ifade edilen aile konutu tanımlarının birçoğuna atıfta 

bulunulmuştur1072. TMK. m. 194 hükmünün gerekçesindeki, hukuki olmaktan çok 

romantik bulunan1073 aile konutu tanımı ise, Yargıtay kararlarında sıkça 

kullanılmıştır1074. Bununla birlikte Yargıtay’ın, aile konutunu özgün bir dille 

tanımladığı kararlar da mevcuttur1075. Kanaatimizce aile konutu, “eşlerin ortak 

iradesiyle ailenin barınmasına sürekli biçimde özgülenen yaşam alanı” olarak1076 

ifade edilebilir.  

Türk Medeni Kanunu’nun 652. maddesi, “Aile konutu ve ev eşyasının sağ 

kalan eşe özgülenmesi” kenar başlığını taşımasına rağmen, madde metninde 

“…eşlerin birlikte yaşadıkları konut…” ifadesine yer verilmiştir. Bu nedenle 

öğretide TMK. m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan eşe tanınan hakkın aile konutu 

ile sınırlı olup olmadığına yönelik farklı görüşler1077 mevcuttur. 

Birinci görüş uyarınca, TMK. m. 652 anlamında sağ kalan eşe tanınan talep 

hakkının konusu, teknik anlamda aile konutu (Familienwohnung) ile sınırlıdır. Zira 

“…eşlerin birlikte yaşadıkları konut…” ifadesiyle kastedilen, eşlerin ve çocukların 
                                                                                                                                     

özgüledikleri konut”, aile konutudur. Bkz. Ali Haydar Yağcıoğlu, Edinilmiş Mallara Katılma 
Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, 1. bs., İzmir 2007, s. 92. HAUSHEER/REUSSER/ 
GEISER’e göre aile konutu; “eşlerin iradelerinin öngördüğü şekilde ve sürekli olarak birlikte 
oturmak için kullanılan (her) konuttur.” Bkz. Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 169 Nr. 14.  

1072  Bkz. Yarg. HGK. 12.2.2014 T., E. 2013/2-473, K. 2014/92, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 11.10.2016).  

1073  Nami Barlas, “Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem 
Özgürlüğü ve Sınırları”, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara 2004, s. 
122. 

1074  “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön 
verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır.” Bkz. Yarg. HGK. 
24.4.2013 T., E. 2012/2-1567, K. 2013/579, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. HGK. 
4.10.2006 T., E. 2006/2-591, K. 2006/624, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 1. HD. 
9.11.2006 T., E. 2006/8764, K. 2006/10972, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
11.10.2016). 

1075  “Aile konutu, eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürmeleri için ayrılan ve aynı konutta iki tarafın 
da yaşama hakkını güvenceye alan hukuksal bir kurum olarak kabul edilmiştir.” Bkz. Yarg. 4. 
CD. 18.3.2009 T., E. 2007/213, K. 2009/5127, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
11.10.2016).   

1076  Cem Baygın, “4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Evlenme Boşanma ve Evliliğin Genel 
Hükümleri Konusunda Getirdiği Değişiklikler”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C. 2, İstanbul 
2003, s. 455. 

1077  Bkz. Zarife Şenocak, “Miras Hukukunda Sağ Kalan Eşin Aile Konutunun ve Ev Eşyasının 
Özgülenmesini Talep Hakkı”, BATİDER, C. 25, S. 2, Ankara 2009, s. 104 vd. 
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birlikte yaşadıkları, ailenin yaşam merkezi olarak kendisini gösteren asıl konuttur 

(Hauptwohnung)1078. Bu nedenle, TMK. m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan eşin 

talebi, ancak tek bir konut için söz konusu olabilir1079. Hükmün amacı, evliliğin 

ölümle son bulmasından sonra, sağ kalan eşin alışmış olduğu çevrede yaşamaya 

devam etmesini, yaşam tarzı ve standardını mirasbırakanın ölümünden sonra da 

muhafaza etmesini teminat altına almaktır. Dolayısıyla kanun koyucunun, “…eşlerin 

birlikte yaşadıkları konut…” ifadesiyle, esasen TMK. m. 194 anlamında aile 

konutunu hedeflemiş olduğu söylenebilir1080. İlgili Yargıtay kararları da bu görüşü 

destekler yöndedir1081.   

Bizim de katıldığımız ikinci bir görüş ise, TMK. m. 652 hükmü kapsamının, 

teknik anlamda aile konutu ile sınırlandırılmaması gerektiğini, hükmün amacı ve 

lafzının daha geniş bir yoruma açık olduğunu kabul etmektedir. Buna göre, özgüleme 

talebinin konusu aile konutu olabileceği gibi, TMK. m. 186/f.1 anlamında “evlilik 

konutu (Eheliche Wohnung)1082” ya da diğer bir konut olabilir. Sağ kalan eşin, TMK. 

m. 652 hükmüne dayanan özgüleme talebini ileri sürebilmesi için, eşlerin herhangi 

                                                
1078  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 34; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 12. RUMO-JUNGO, 

özgüleme talebinde bulunabilmenin bir şartı olarak, geçmişte konutta eşlerin birlikte 
yaşamalarını ve bu konutun, eşlerin yaşam merkezi haline gelmiş olmasını aramaktadır. Bkz. 
Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 4; Aynı yönde, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 349. 

1079  Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 13; Christine Beusch-Liggenstorfer/Michael Vlcek, OFK - Orell 
Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Hrsg. 
Jolanta Kren Kostkiewicz/Peter Nobel/Ivo Schwander/Stephan Wolf), 2. Auflage, 2011, Art. 
612a Nr. 2; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 106. 

1080  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 106. Aynı yönde, bkz. Acar, Mal Rejimleri, s. 29; Sarı, 
s. 284; Öztaş, Aile Konutu, s. 241. 

1081  Yarg. 2. HD. 20.10.2014 T., E. 2014/21830, K. 2014/20195, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 2. HD. 25.6.2012 T., E. 2012/11721, K. 2012/17517, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 2. HD. 1.3.2011 T., E. 2010/13802, K. 2011/3466, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 2. HD. 12.11.2008 T., E. 2008/12535, K. 2008/14964, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 
(E. T. 15.12.2016); Yarg. 2. HD. 12.5.2016 T., E. 2016/6105, K. 2016/9870, Yayınlanmamış 
Yarg. Kararı. 

1082  Evlilik konutu, eşlerin ve çocukların birlikte yaşadıkları her türlü konutu kapsar. Bu konut veya 
konutlardan birisi, aynı zamanda aile konutu olabilir ya da olmayabilir. Bkz. Öztan, Aile, s. 
220. Eşlerin, bu yerlerde belirli bir zaman aralığında birlikte oturmaları gerekir. Söz gelimi, 
eşlerin her hafta sonunu çocuklarıyla birlikte geçirdikleri evler, yazlık evler, dağ evleri onların 
evlilik konutudur. Bu cümleden olarak aile konutunun aksine, evlilik konutu birden fazla 
olabilir. Bkz. Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 162 Nr. 11-13. 
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bir zamanda1083, belirli bir süre söz konusu konutta yaşamış olmaları ve sağ kalan 

eşin bu konutu gelecekte yaşamının merkezi haline getirmek istemesi yeterli 

görülmelidir1084. Zira TMK. m. 652 hükmü uyarınca sağ kalan eşin talep hakkını 

yalnızca TMK. m. 194 anlamında aile konutu ile sınırlandırmak, bazı hallerde sağ 

kalan eşin mirasbırakanın ölümünden sonra yaşam tarzı ve standardını sürdürmesi 

amacıyla bağdaşmaz. Söz gelimi, uzun yıllar birlikte yaşanan aile konutunun görev 

yeri değişikliği nedeniyle mirasbırakanın ölümünden kısa bir süre önce değiştirilmesi 

ve sağ kalan eşin, yaşamını eski aile konutunda sürdürmek istemesi halinde 

mirasbırakanın terekesi içerisinde yer alan bu eski aile konutunun özgüleme talebine 

konu olması hükmün amacına uygun düşecek bir sonuçtur. Yine, eşlerin düzenli bir 

şekilde bir konutu kışlık, diğer konutu yazlık olarak kullanmaları halinde, yazlık 

konut ikincil nitelik taşısa bile tüm yıl boyunca oturmaya elverişli olduğu takdirde, 

yazlık konutun bulunduğu çevrenin daha güvenli olması veya konutun daha küçük 

olması nedeniyle, mirasbırakanın ölümünden sonra onun anılarıyla dolu olan bu 

konutta yaşamını sürdürmek isteyen sağ kalan eşin özgüleme talebini kabul etmemek 

için haklı gerekçeler bulmak oldukça güç olacaktır1085. Tüm bu sebeplerle, sağ kalan 

eşin özgüleme talebine konu olabilecek aile konutu kavramını, daraltıcı bir yorumla 

değerlendirmek yerine, somut olayın şartlarına göre geniş bir yorumla tespit etmek, 

kanaatimizce menfaatler dengesine ve Kanun’un sağ kalan eşi koruma amacına daha 

uygun bir çözüm sunacaktır1086.  

                                                
1083  DURAL/ÖZ’e göre; özgüleme talebine konu olacak konutun, “eşlerin son birlikte oturdukları 

konut” olması gerekir. Bkz. Dural/Öz, s. 503.  
1084  Lionel Harald Seeberger, Die richterliche Erbteilung, 2. Auflage, Freiburg 1993, s. 149-150; 

Wildisen, Ehegatten, s. 350-351; Meyer, Art. 612a Nr. 2. 
1085  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 107-108. 
1086  Bu bağlamda, her ne kadar TMK. m. 652 hükmüne dayanan özgüleme talebine konu konutun, 

TMK. m. 194 anlamında aile konutu ile sınırlandırılmaması gerektiği yönündeki görüşümüzü 
muhafaza ediyor olsak da, öğretideki yaygın kullanım doğrultusunda okuyucuya kolaylık 
sağlaması bakımından çalışma içeriğinde “aile konutu” ifadesinin tercih edildiğini belirtmekte 
yarar görüyoruz.  
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C. Ev Eşyası Kavramı 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652 hükmü anlamında ev eşyası, mirasbırakanın 

ölümü anında eşler tarafından müşterek bir şekilde kullanılan ve sağ kalan eşin o 

güne kadar süregelen yaşam standardının muhafazası için zorunlu olan eşyaları ifade 

eder1087. Bu anlamda ev eşyası kavramına, mobilyalar ve beyaz eşyalar gibi evin 

kullanılması ve ev işlerinin yürütülmesi için zorunlu olan eşyalar dâhildir. Aynı 

şekilde, konutun tefrişatına hizmet eden ve çok değerli olmayan resim, heykel, biblo 

gibi sanat eserleri de ev eşyası olarak kabul edilebilecektir1088. 

Müştereken kullanma koşulundan da anlaşılacağı üzere sadece mirasbırakanın 

kişisel kullanımına özgülenmiş olan müzik aleti, olta takımı gibi eşyalar ile 

mirasbırakanın mesleki faaliyetleri için kullanmış olduğu kütüphane, profesyonel 

fotoğraf makinası gibi eşyalar da ev eşyası kavramına dâhil değildir1089. Birlikte 

yaşanılan konutta bulunan ve fakat yatırım amacıyla tedarik edilen koleksiyonlar da 

TMK. m. 652 anlamında ev eşyası kapsamına girmez1090. 

Lüks nitelikteki şeylerin, ev eşyası olarak özgüleme talebinin kapsamına girip 

girmediği öğretide tartışmalıdır. Bir görüş uyarınca, lüks şeylerin evin kullanımı için 

zorunlu olmamasından hareketle, bu türden eşyanın özgüleme talebine konu 

olamayacağını kabul etmek gerekir1091. İkinci bir görüş ise, eşlerin yaşadıkları 

çevredeki yaşam standartları dikkate alınarak, söz konusu şeyin alışılmış olup 

olmadığına göre değerlendirme yapılması gerektiğini savunur1092. Kanaatimizce 

antika eşyalar, değerli tablolar, gümüş takımlar gibi lüks eşyalar, kural olarak TMK. 

m. 652 anlamında ev eşyası olarak kabul edilmemelidir. Bununla birlikte, eşlerin 

sosyal çevresinde bu türden eşyalar, alışılmış olarak kullanılan ev eşyası sayılıyorsa, 

bu takdirde TMK. m. 652 hükmü kapsamında özgüleme talebine konu 
                                                
1087  Seeberger, s. 153; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 16; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 108. 
1088  Dural/Öz, s. 503; Mehmet Özgür Avcı, Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, 1. bs., 

İstanbul 2014, s. 189; Yağcıoğlu, s. 95; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 16. 
1089  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 108. Aynı yönde, bkz. Avcı, s. 189. 
1090  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 81; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 108. 
1091  Dural/Öz, s. 503-504; Avcı, s. 190. 
1092  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 80-81. 
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olabileceklerini kabul etmek somut olayda hakkaniyete uygun bir çözüm 

olacaktır1093. 

D. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
 Talebinin Hukuki Niteliği 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652 hükmünde ifadesini bulan özgüleme talebi, 

kanaatimizce her şeyden önce yasal bir paylaştırma kuralı niteliğindedir1094. Eşlerden 

birisinin ölümü üzerine sağ kalan eşin, o güne kadar süregelen yaşam tarzının 

muhafazası ve sürdürülmesi amaçlanmıştır1095. Bunun ötesinde özgüleme talebinin, 

diğer mirasçılara1096 karşı yöneltilen, kişiye sıkı sıkıya bağlı, seçimlik bir öncelik 

(rüçhan) hakkı olduğunu söylemek mümkündür1097. Bu cümleden olarak açıktır ki, 

                                                
1093  Seeberger, s. 153; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 109. 
1094  Wildisen, Ehegatten, s. 323; Peter C. Schaufelberger, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 

Art. 457-977 ZGB, Art. 1-61 Schlt ZGB (Hrsg. Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Thomas 
Geiser), 2. Auflage, Basel 2003, Art. 612a Nr. 3, 9; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 
16; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 1; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 23; Ümit 
Gezder, “Mirasın Paylaşılmasında Aile Konutunun ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe 
Özgülenmesi (MK m. 652)”, İÜHFM, C. LXV, S.2, Y. 2007, s. 238; Antalya, Miras, s. 442; 
Şenocak, Paylaştırma Kuralları, s. 604; Acar, Paylaşma Kuralı, s. 144, 155; Gümüş, s. 417; 
Yağcıoğlu, s. 54; Avcı, s. 183, 190; Öztan, Miras, s. 504; Hatemi, Miras, s. 150; İşgüzar, s. 
139; Kapusuz, s. 111; Dural/Öz, s. 502. 

1095  Serozan/Engin, s. 653; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 101; Harun Demirbaş, “Sağ 
Kalan Eşe Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Ayni Hak Tanınması İmkânı Veren MK. 240 ve 
652’nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C. 1, 
İstanbul 2009, s. 590. 

1096  Özgüleme talebi, yasal ve varsa atanmış mirasçı ayrımı yapılmaksızın, tüm mirasçılara karşı 
yöneltilir. Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 11. “…husumetin tüm mirasçılara yöneltilmesi 
gerekir.” Bkz. Yarg. 2. HD. 3.4.2006 T., E. 2005/19656, K. 2006/4588 (Karşı Oy), Kazancı 
İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1097  Seeberger, s. 155; Meyer, Art. 612a Nr. 2; Gezder, s. 247; Şenocak, Aile Konutu ve Ev 
Eşyası, s. 103; Dural/Öz, s. 502; Serozan/Engin, s. 654; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 448; 
İşgüzar, s. 139; Avcı, s. 183, 190. KILIÇOĞLU’na göre sağ kalan eşe tanınmış olan talep 
hakkı, bir yasal alım hakkıdır. O, bu hakkını, kullanmak istediği ayni hakkın bedeli 
karşılığında elde edebilecektir. Ancak burada, mirasçılara bir bedel ödenmesi suretiyle yapılan 
bir satış söz konusu olmayıp, bu hakkın karşılığı olarak sağ kalan eşin, mirasçılara karşı diğer 
tereke mallarındaki miras payından vazgeçmesi yoluyla karşılık sağlanmaktadır. Bkz. 
Kılıçoğlu, Miras, s. 361-362; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 101; Ahmet M. Kılıçoğlu, “Aile Konutu 
ve Ev Eşyasında Sağ Kalan Eşin Mülkiyet Hakkı (Konusunda Bir Davada Yapılan Hatalar)”, 
Erzurumluoğlu Armağanı, Ankara 2012, s. 507; Aynı yönde, bkz. Nebioğlu Öner, s. 239. Sağ 
kalan eşe tanınan talep hakkının, bir yasal (kanundan doğan) alım hakkı olduğu kabul edilecek 
olursa, bu talep hakkının aynı zamanda yenilik doğuran hak niteliğinde olduğu sonucuna 
varılır. Bkz. Demirbaş, s. 598. Aile konutu ve ev eşyasına ilişkin olarak, sağ kalan eşe tanınan 
özgülemeyi talep etme hakkının alım hakkı niteliğinde olmadığını savunan BUZ’a göre, 
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sağ kalan eşe tanınan bu hak, ona diğer mirasçılara nazaran ayrıcalıklı ve öncelikli 

bir konum sağlamakta ve bir bakıma mirasçıların eşitliği ile taksim serbestisi 

ilkelerine istisna teşkil etmektedir1098.  

Sözü edilen talep hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan 

devredilemez, rehnedilemez ya da mirasçılara intikal etmez1099. Dolayısıyla sağ kalan 

eşin miras açıldıktan sonra ölmesi durumunda, bu hak onun mirasçılarına geçmez1100. 

Sağ kalan eşe tanınan özgüleme talebinde bulunma hakkı seçimlik olduğundan, 

özgüleme talebinde bulunmak zorunlu değildir. Bu talep hakkının kullanılabilmesi 

için Kanun’da herhangi bir süre ve şekil şartı da öngörülmüş değildir1101. Bununla 

birlikte, miras paylaşımının tabiatı gereği, paylaşmanın sona ermesine kadar hakkın 

kullanılması gerekir1102. 

                                                                                                                                     
buradaki hak, bir yenilik doğuran hak niteliğinde de değildir. Zira yenilik doğuran alım 
hakkının kullanılmasıyla birlikte, hak sahibi ile muhatap arasında bir sözleşme ilişkisi meydana 
gelir ve muhatabın hakka konu olan şeyin mülkiyetini, hak sahibine devretme borcundan söz 
edilir. Oysa sağ kalan eşin özgüleme talebiyle, taraflar arasında bir sözleşme ilişkisi meydana 
gelmediği gibi, özgülemeye konu edilebilecek olan hak yalnızca mülkiyet hakkı olmayıp, intifa 
veya oturma hakkı kurulması da mümkün olabilir. Yine BUZ’a göre, özgüleme talebi ile sağ 
kalan eşe tanınan hak, miras ortaklığına karşı ileri sürülebilecek kişisel nitelikte bir talep 
hakkından, bir öncelik hakkından ibarettir. Bu halde, sağ kalan eşe tanınan hakkın, yenilik 
doğuran hak niteliğinde olan bir opsiyon hakkı olarak da kabulü mümkün değildir. Bkz. Vedat 
Buz, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, 1. bs., Ankara 2005, s. 148-149. Sağ kalan eşe, 
aile konutu ve ev eşyası üzerinde tanınan hakkın, yenilik doğuran bir alım hakkı niteliğinde 
olmadığını belirten YAĞCIOĞLU’na göre, burada kanundan doğan borçlandırıcı bir talep 
hakkı söz konusudur. Bkz. Yağcıoğlu, s. 42-43. Sağ kalan eşe tanınan hakkın, borçlandırıcı bir 
talep hakkı olduğu yönünde, ayrıca bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 323; Ryffel, Art. 219 Nr. 1; 
Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 10.     

1098  Nebioğlu Öner, s. 194. “Mirasçıların eşitliği” kenar başlığını taşıyan TMK. m. 649/f.1 
uyarınca; “kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça mirasçılar, paylaşmada terekenin bütün 
malları üzerinde eşit hakka sahiptirler.” 

1099  Seeberger, s. 155; Wildisen, Ehegatten, s. 322-323; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 
10; Ryffel, Art. 219 Nr. 1; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 34; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 
612a Nr. 3; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 104; Yağcıoğlu, s. 55-57; Öztan, Miras, s. 
506; Antalya, Miras, s. 443; Nebioğlu Öner, s. 239; Avcı, s. 190. 

1100  Dural/Öz, s. 502; Nebioğlu Öner, s. 239. 
1101  Öztan, Miras, s. 506; Dural/Öz, s. 502; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 111; Avcı, s. 

195, 199.  
1102  Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 22. 
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Özgüleme talebi esasen miras ortaklığına, diğer ifadeyle mirasçılara yöneltilir. 

Ancak sağ kalan eş ile diğer mirasçıların özgüleme konusunda anlaşamamaları 

durumunda, talep paylaşma davasının konusunu oluşturur1103. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652 hükmü uyarınca özgüleme talebi, gerek aile 

konutuna gerekse ev eşyasına yönelik olarak her ikisi için birlikte söz konusu 

olabileceği gibi, terekeye dâhil olmaları kaydıyla sadece aile konutunun ya da sadece 

ev eşyasının özgüleme talebine konu olabileceğini de kabul etmek gerekir. Söz 

gelimi, sağ kalan eş, aile konutunda yaşamını sürdürmek istemesine rağmen, ev 

eşyalarını yenileme düşüncesiyle aile konutu içerisinde bulunan kullanılmış eşyaların 

miras payına mahsuben kendisine bırakılmasını tercih etmeyebilir. Bu takdirde, ev 

eşyasının sağ kalan eşin arzusu hilafına, miras payına mahsuben ona özgülenmesi 

gerektiğini savunmak güçtür1104.    

E. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesinin 
 Koşulları 

1. Eşler Arasındaki Evlilik Birliğinin Ölümle Sona Ermiş Olması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652 hükmü, Kanun’da “mirasın paylaşılması” 

bölümü altında düzenlenmiş olduğundan, hükmün uygulanabilmesi, eşler arasındaki 

evlilik birliğinin ölümle sona ermiş olmasına bağlıdır1105. Bu koşulu, TMK. m. 652 

madde metninden çıkarmak da mümkündür. Zira madde metninde “eşlerden birinin 

ölümü halinde…”, “sağ kalan eş”, “mirasbırakan”, ve “tereke” kavramlarına yer 

                                                
1103  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 64-65; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 111; 

Karlı, s. 895.  
1104  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 110; Aynı yönde, bkz. Avcı, s. 190. Aksi görüşe göre, 

aile konutu olmaksızın ev eşyası sağ kalan eşe özgülenebilir. Bununla birlikte, aile konutunun 
ancak içerisindeki eşyalarla birlikte bir anlamı olması ve eşlerin yaşam standardını yansıtması 
nedeniyle, aile konutunun özgülenmesi talep edilmişse, bu talep ev eşyasını da kapsamalı, ev 
eşyası olmaksızın aile konutu sağ kalan eşe özgülenmemelidir. Bkz. Seeberger, s. 152-153. 

1105  Doğan, s. 688; Gençcan, Aile Konutu, s. 397; Nebioğlu Öner, s. 198; Demirbaş, s. 594; 
Oy/Oy, s. 142. Aynı prensip, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan 
özgüleme talebi için de (TMK. m. 240) geçerlidir. Diğer ifadeyle, mirasbırakanın ölümünün 
ardından TMK. m. 240 hükmüne dayanılması da eşler arasındaki evlilik birliğinin ölümle sona 
ermiş olmasına bağlıdır. Bkz. Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 2; Gümüş, s. 403. 
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verilmiştir. Dolayısıyla evliliğin ölüm dışındaki nedenlerle, örneğin boşanma 

kararıyla sona ermesi halinde, anılan madde uygulama alanı bulamayacaktır1106. 

Madde metninde yalnızca ölümden bahsedilmesine rağmen, ölüme benzer 

hukuki sonuçlar doğuran, ölüm karinesinin ve gaiplik kararının söz konusu olduğu 

durumlarda da, TMK. m. 652 hükmünün uygulama alanı bulacağı öğretide kabul 

görmektedir1107. 

                                                
1106  Nebioğlu Öner, s. 198; Yağcıoğlu, s. 109. Eşler arasındaki evlilik birliğinin boşanma kararıyla 

sona ermesi durumunda, sağ kalan eşin miras hakkından ileri gelen aile konutu ve ev eşyasına 
ilişkin özgüleme talebinde (TMK. m. 652) bulunamayacağı sonucu şaşırtıcı değildir. Yasal mal 
rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan aile konutu ve ev eşyasına 
ilişkin özgüleme talebi için de (TMK. m. 240), aynı prensip geçerlidir. Bir başka anlatımla, 
TMK. m. 240 hükmü de yalnızca ölüm halinde uygulanabilir olup, eşlerin boşanması hükmün 
kapsamına girmez. Unutulmamalıdır ki, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi yalnızca ölüm 
halinde değil, sebebi ne olursa olsun eşler arasındaki evlilik birliğinin sona ermesiyle gündeme 
gelir. Bu cümleden olarak, eşlerin boşanması halinde de aile konutundan diğer eşin 
yararlanmasına imkân tanıyan mehaz İsviçre Medeni Kanunu’nun 121. maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan düzenlemeye benzer bir hükmün, Türk Medeni Kanunu’nda bulunmuyor 
olması kayda değer bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Anılan ZGB. Art. 121/Abs. 3 
hükmüne göre; aile konutunun, eşlerin boşanması halinde de, önemli bir nedenin varlığı ya da 
çocukların bulunduğu durum bunu zorunlu kıldığı takdirde, uygun bir bedel karşılığında aile 
konutunun maliki olmayan eşe bırakılması mümkündür. Bu takdirde, aile konutuna ihtiyacı 
olan eş lehine aile konutu üzerinde süreli bir oturma hakkı kurulabilecek ve bunun karşılığında 
aile konutunun maliki olan eşe uygun bir bedel ödenecek ya da bu karşılık nafaka alacağından 
mahsup edilebilecektir. Bkz. Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 449-450; Yağcıoğlu, s. 111. Sözü edilen 
hükme benzer bir düzenlemenin, ev eşyasını da kapsayacak biçimde Türk hukukunda 
düzenlenmesi, fikrimizce yerinde bir öneridir.  

1107  Doğan, s. 688; Nebioğlu Öner, s. 198; Yağcıoğlu, s. 110; Kapusuz, s. 95; Demirbaş, s. 594; 
Kılıçoğlu, Miras, s. 362; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 101; Gençcan, Aile Konutu, s. 403. Ölüm 
karinesini düzenleyen TMK. m. 31 hükmü uyarınca; “bir kimse, ölümüne kesin gözle bakılmayı 
gerektiren durumlar içinde kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılır.” 
TMK. m. 32/f.1 hükmü uyarınca ise, “ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun 
zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa” bu 
kişinin gaipliğine karar verilebileceği düzenlenmiştir. Hakkında gaiplik kararı verilen kişinin 
mirasçıları, gaibin terekesi üzerinde hak sahibi olacaklarsa da, gaibin çıkagelmesi ya da tereke 
malları üzerinde üstün hak sahibi olan kimselerin ortaya çıkması ihtimallerine karşın, güvence 
göstermek zorundadırlar. Bu güvence, ölüm tehlikesi içinde kaybolma durumunda beş yıl, 
uzun zamandan beri haber alınamama durumunda onbeş yıl ve her hâlde en çok gaibin yüz 
yaşına varmasına kadar geçecek süre için gösterilir. Beş yıllık süre, tereke mallarının 
tesliminden; onbeş yıllık süre ise, son haber alma tarihinden başlayarak hesaplanır (TMK. m. 
584). Gaip ortaya çıkarsa veya üstün hak sahibi olduklarını ileri sürenler bu sıfatlarını ispat 
ederlerse, tereke mallarını teslim almış olanlar, aldıkları malları zilyetlik kuralları uyarınca geri 
vermekle yükümlü olurlar (TMK. m. 585/f.1). Dolayısıyla aile konutu kendisine özgülenen sağ 
kalan eş, gaibin çıkagelmesi ya da üstün hak sahiplerinin bulunuyor olması ihtimallerine 
karşılık, güvence gösterme yükümlülüğü altında olduğu gibi, aile konutunu geri vermesi de söz 
konusu olabilecektir.        
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2. Sağ Kalan Eşin Miras Hakkına Sahip Olması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652 hükmü, sağ kalan eşe mirasçılık sıfatına 

dayanan bir talep hakkı tanımaktadır1108. Madde metninde de “…miras hakkına 

mahsuben…” ifadesi kullanılarak, sağ kalan eşin mirasçı sıfatına sahip olması 

gerektiği belirtilmiştir1109. Dolayısıyla sağ kalan eşin; mirasın reddi (TMK. m. 605 

vd.), mirastan feragat (TMK. m. 528-530), mirastan yoksunluk (TMK. m. 578), 

mirasçılıktan çıkarma (TMK. m. 510) sebeplerinden birisi nedeniyle mirasçılık 

sıfatını kaybetmesi durumunda, TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde aile konutu ve ev 

eşyasının kendisine özgülenmesini talep edemeyeceğini söylemek mümkündür1110. 

Yine, boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya 

devam etmesi ve sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması halinde de mirasçılık sıfatı 

kaybedileceğinden, TMK. m. 652 hükmü kapsamında özgüleme talebinden söz 

edilemez1111. 

3. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Tereke Malları Arasında Bulunması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652/f.1 hükmünde açıkça ifade edildiği üzere, 

özgülemeye konu olacak aile konutu ve ev eşyasının, tereke malları arasında 

bulunuyor olması gerekir. Bir başka ifadeyle, sağ kalan eşin özgüleme talebinde 

bulunabilmesi için, aile konutu ve ev eşyası, mirasbırakanın öldüğü tarihte onun 

                                                
1108  Wildisen, Ehegatten, s. 342; Schaufelberger, Art. 612a Nr. 12; Dural/Öz, s. 504; Öztan, 

Miras, s. 505; Nebioğlu Öner, s. 208; Avcı, s. 194; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 446; Gençcan, 
Aile Konutu, s. 405; Demirbaş, s. 592. TMK. m. 652’ye karşılık gelen İsviçre Medeni 
Kanunu’nun m. 612a/f.4 hükmü uyarınca, aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini 
talep etme hakkına, mirasçılık sıfatına dayalı olarak kayıtlı hayat ortaklığı kurumu 
kapsamındaki sağ kalan eşcinsel partner de sahiptir. Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 7; 
Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 33; Meyer, Art. 612a Nr. 2; Beusch-
Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 1.  

1109  Nebioğlu Öner, s. 208. Mirasçı sıfatının varlığı zorunlu olup, örneğin yalnızca vasiyet 
alacaklısı olan eşin, miras hakkına dayanan özgüleme talebinde (TMK. m. 652) 
bulunamayacağını ifade etmek gerekir. Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 9. 

1110  Karlı, s. 894; Doğan, s. 688; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 446; Kılıçoğlu, Miras, s. 363; Kılıçoğlu, 
Yenilik, s. 102; Dural/Öz, s. 504; Öztan, Miras, s. 505; Demirbaş, s. 592; Oy/Oy, s. 142. 

1111  Doğan, s. 688. Bununla birlikte, mal rejimi hükümlerinden doğan aile konutu ve ev eşyasının 
özgülenmesi talebi (TMK. m. 240, m. 255, m. 279), şartları gerçekleşmişse söz konusu olabilir. 
Bkz. Karlı, s. 894-895.   
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malvarlığında yer alıyor olmalıdır1112. Madde metninden, aile konutu ve ev eşyasının 

tereke malları arasında bulunması gerektiği açıkça anlaşılmasına rağmen, burada 

nasıl bir hak sahipliğinin kastedildiği belirtilmemiştir. Öğretide ittifakla kabul 

gördüğü üzere, anlaşılması gereken hak sahipliği, mülkiyet hakkıdır. Diğer ifadeyle, 

aile konutu ve ev eşyası üzerinde, ölen eşin mülkiyet hakkı bulunmalıdır1113. 

Sağ kalan eşin özgüleme talebine konu olan aile konutu ve ev eşyası, 

mirasbırakanın bireysel (tek başına) mülkiyetinde olabileceği gibi, birlikte 

mülkiyetin söz konusu olması da ihtimal dâhilindedir. Aile konutu ve ev eşyası 

üzerinde eşlerin paydaş olarak ya da elbirliği halinde mülkiyet hakkı sahibi olmaları 

halinde, sağ kalan eşin TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde özgüleme talebinde 

bulunabileceği kabul edilmektedir1114.  

Mirasbırakanın, sağ kalan eş dışında üçüncü bir kişi ile aile konutu ve ev eşyası 

üzerinde paydaş olması durumunda, birinci görüş; sağ kalan eşin aile konutu ve ev 

eşyasının kendisine özgülenmesini talep edemeyeceğini ifade etmektedir. Zira böyle 

bir halde özgülenmesi mümkün olan, aile konutu ve ev eşyasının bütünü değil, 

yalnızca bunlar üzerindeki belirli bir pay olabilecektir1115.  

İkinci bir görüş ise, paydaş olan üçüncü kişilerin hukuki durumunda bir 

değişikliğe neden olmaması kaydıyla, sağ kalan eşin özgüleme talebinde 

bulunabileceğini kabul etmektedir1116. Örneğin, üçüncü bir kişinin paydaş olduğu aile 

konutunun, mirasbırakanın ölümüne kadar bu paydaşın haklarına zarar vermeksizin 

kullanılagelmiş olması ve mirasbırakanın payının sağ kalan eşe devredilmesiyle bu 
                                                
1112  Karlı, s. 892; Doğan, s. 690; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 447; İmre/Erman, s. 503; Kılıçoğlu, 

Miras, s. 362; Gümüş, s. 414; Avcı, s. 192; Sarı, s. 285; Gençcan, Aile Konutu, s. 409; 
Yağcıoğlu, s. 99; Oy/Oy, s. 142. Aynı yönde, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 354; Rumo-Jungo, 
Art. 219 Nr. 3; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 18; Schaufelberger, Art. 612a Nr. 13. 

1113  Dural/Öz, s. 504; Nebioğlu Öner, s. 204; Karlı, s. 893; Doğan, s. 690; Gezder, s. 246; 
Kapusuz, s. 96; Demirbaş, s. 595-596.  

1114  Avcı, s. 192; Nebioğlu Öner, s. 205; Doğan, s. 690; Kapusuz, s. 96-97; Yağcıoğlu, s. 101, 
103; Demirbaş, s. 596; Karlı, s. 893. Eşlerin yarı yarıya paydaş olduğu aile konutunun, sağ 
kalan eşe özgülenebileceğine ilişkin olarak, bkz. Yarg. 2. HD. 1.3.2011 T., E. 2010/13802, K. 
2011/3466, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 16.11.2006 T., E. 2006/14602, K. 
2006/15767, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1115  Doğan, s. 690. Aynı yönde, bkz. Zeytin, s. 245. 
1116  Kapusuz, s. 97; Yağcıoğlu, s. 102; Avcı, s. 192. 
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kullanımın mirasbırakanın ölümünden sonra da sağ kalan eş tarafından 

sürdürülebileceği gerçeği karşısında, sağ kalan eşin aile konutunun kendisine 

özgülenmesini talep edebileceğini kabul etmek gerekir1117. Kanaatimizce, aile 

konutuna paydaş olan üçüncü kişi ile kullanıma yönelik olarak açık ya da örtülü bir 

anlaşmanın mevcut olduğu durumlarda sağ kalan eşin özgüleme talebinde 

bulunabileceği söylenebilir. Zira hak sahiplerinin rızası olduktan sonra hukuki her 

talep karşılık görebilir. Ne var ki, paydaş olan üçüncü kişinin sözü edilen aile 

konutunu kullanmak istemesi durumunda, sağ kalan eşin özgüleme talebinde 

bulunabileceğini savunmak güçtür1118. 

Mirasbırakanın, sağ kalan eş dışında üçüncü bir kişi ile aile konutu ve ev eşyası 

üzerinde elbirliği halinde mülkiyet hakkı sahibi olması, yine tek başına tasarruf 

yetkisini ortadan kaldırdığından sağ kalan eşin aile konutu ve ev eşyasının kendisine 

özgülenmesi talebini akamete uğratır1119. 

Hak sahibine, mülkiyet hakkının sağladığı birçok yetkiyi tanıyan ve aksi 

kararlaştırılmadıkça başkalarına devri ya da mirasçılara intikali mümkün olan üst 

hakkının tesis edildiği bir aile konutunun, sağ kalan eşin özgüleme talebine konu 

olabileceğini ifade etmek gerekir. Daha açık bir anlatımla, mirasbırakanın, sahip 

olduğu üst hakkı dolayısıyla aile konutundan yararlanma yetkisinin bulunduğu 

hallerde, sağ kalan eşin tereke değerleri arasında bulunan üst hakkına dayanarak 

özgüleme talebinde bulunabileceği kabul edilmelidir1120.  

                                                
1117  Nebioğlu Öner, s. 205. 
1118  Paydaş olan üçüncü kişinin, aile konutu üzerindeki payını satmak istemesi halinde ise, sağ 

kalan eşin sahip olacağı yasal önalım hakkı (TMK. m. 732) vasıtasıyla önce üçüncü kişinin aile 
konutu üzerindeki paydaşlığına son verilmesi, ardından TMK. m. 652 uyarınca özgüleme 
talebinde bulunulabilmesi mümkün görünmektedir. 

1119  Demirbaş, s. 596; Karlı, s. 893; Doğan, s. 690; Nebioğlu Öner, s. 206; Kapusuz, s. 97. 
1120  Nebioğlu Öner, s. 207; Yağcıoğlu, s. 105-106; Karlı, s. 893. Üst hakkı, başkasına ait bir 

arazinin altında veya üstünde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi 
veren bir irtifak hakkıdır. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça üst hakkı, başkalarına devredilebilir 
ve mirasçılara intikal edebilir. Başkalarına devredilebilen üst hakkı bağımsız niteliktedir. En az 
otuz yıl için kurulması halinde ise sürekli nitelik kazanır. Bu şekilde bağımsız ve sürekli 
nitelikte olan üst hakkı, sahibinin istemi üzerine tapu kütüğüne taşınmaz olarak kaydedilebilir 
(TMK. m. 826).  
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Çiftlik, tarla ya da bahçe içerisinde bulunan ve tereke malları arasında yer alan 

bir aile konutuna ait bağımsız tapu kaydı mevcut olmayıp, söz konusu çiftlik, tarla ya 

da bahçenin tamamına ilişkin bir tapu kaydı bulunuyor olabilir. Bu şekilde, 

taşınmazın yalnızca bir kısmını işgal eden aile konutu, taşınmazın aynen taksiminin 

mümkün olması kaydıyla ve konutun bulunduğu taşınmaz parçasının belirlenmesi 

suretiyle, sağ kalan eşe TMK. m. 652 hükmü kapsamında özgülenebilir1121.  

4. Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Ayni Hak Talebinde 

 Bulunması 

a) Genel Olarak 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652/f.1 hükmü uyarınca, sağ kalan eş, aile 

konutu ve ev eşyası üzerinde kendisine, miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı 

tanınmasını isteyebilir. Maddenin ikinci fıkrasına göre ise; haklı sebeplerin varlığı 

hâlinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin 

istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar 

verilebilir (TMK. m. 652/f.2). Dolayısıyla aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe 

özgülenmesi kendiliğinden gerçekleşmez. Madde metninde anılan ayni hakların sağ 

kalan eş lehine söz konusu olabilmesi için, sağ kalan eşin bu yönde bir talebinin 

olması gerekir. O halde, aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşin talebi 

bulunmaksızın, hâkim tarafından re’sen karar verilerek özgülenmesinden söz 

edilmez1122. Diğer mirasçıların, sağ kalan eşi, özgüleme talebinde bulunması için 

zorlamaları da mümkün değildir1123. 

                                                
1121  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 102; Kılıçoğlu, Miras, s. 363; Nebioğlu Öner, s. 207. 
1122  Wildisen, Ehegatten, s. 344; İmre/Erman, s. 503; Öztan, Miras, s. 505; Nebioğlu Öner, s. 

215; Karlı, s. 895; Demirbaş, s. 598; Doğan, s. 689; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 
110; Gezder, s. 246; Kılıçoğlu, Miras, s. 363; Kapusuz, s. 98; Oy/Oy, s. 142-143. “Dava, 
muristen kalan taşınmazın aile konutu olduğunun tespiti istemine ilişkin olduğundan tespiti ile 
yetinilmesi gerekirken talep aşılarak özgülemeye karar verilmiş olması usul ve yasaya 
aykırıdır.” Bkz. Yarg. 2. HD. 18.10.2006 T., E. 2006/6016, K. 2006/14210, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 24.10.2016). 

1123  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 10; Gümüş, s. 411; Avcı, s. 195; Yağcıoğlu, s. 122. 
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Sağ kalan eş, aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesi talebini, kural 

olarak miras ortaklığına yöneltir1124. Bununla birlikte, miras ortaklığına atanmış bir 

temsilcinin (TMK. m. 640/f.3), vasiyeti yerine getirme görevlisinin (TMK. m. 550-

556), TMK. m. 523/f.3 ya da TMK. m. 592 hükmü uyarınca terekeyi resmen 

yönetmekle görevlendirilmiş bir kişinin varlığı durumunda, talebin bu kişilere 

yöneltilmesi de mümkündür1125. Yine, mirasın en yakın yasal mirasçılar tarafından 

reddedilmesi (TMK. m. 612/f.1) veya mevcudu borçlarını ödemeye yetmeyen 

terekenin, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiyesi (TMK. m. 636) 

halinde, talebin muhatabı sulh hâkimi olacaktır1126.  

Sağ kalan eşin açık bir talepte bulunması olağan olmakla birlikte, özgüleme 

talebinin örtülü olarak mevcut olduğu da somut olayın şartlarına göre kabul 

edilebilir. Bilindiği gibi, TMK. m. 652 hükmü, mirasçıların tümünün rızası olmasa 

bile, aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesine imkân tanımaktadır. 

Bununla birlikte, sağ kalan eşin de dâhil olduğu miras ortaklığının, aile konutu ve ev 

eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesini kararlaştırmasının önünde bir engel yoktur. 

Oybirliği ile alınan bu kararda sağ kalan eşin de oyu olacağına göre, böyle bir 

ihtimalde onun örtülü olarak özgüleme talebinde bulunduğunu kabul etmek mümkün 

olacaktır1127. 

Sağ kalan eşe, aile konutu ve ev eşyasının özgülenmesi olanağı tanıyan tek 

hüküm TMK. m. 652 değildir. Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesinden doğan katılma alacağına mahsup edilmek üzere aile konutu 

ve ev eşyasının özgülenmesi söz konusu olabileceği gibi (TMK. m. 240), paylaşmalı 

mal ayrılığı rejiminde paylaşmadan doğan hakkına (TMK. m. 255) ya da mal 

ortaklığı rejiminde ortaklık mallarındaki payına (TMK. m. 279) mahsup edilmek 

üzere sağ kalan eşin aile konutu ve ev eşyası üzerinde ayni hak talebinde bulunması 
                                                
1124  Yarg. 2. HD. 21.2.2011 T., E. 2011/2117, K. 2011/2790, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 

24.10.2016). Aynı yönde, bkz. Öztaş, Aile Konutu, s. 238; Gümüş, s. 404. 
1125  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 65. 
1126  Yağcıoğlu, s. 130; Avcı, s. 198-199. 
1127  Doğan, s. 689. “Payların oluşturulması” kenar başlığını taşıyan TMK. m. 650/f.3 hükmüne 

göre, “payların özgülenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa 
kura çekilir.”  
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mümkündür. Eşler arasındaki mal rejiminin, mal ayrılığı rejimi olması durumunda 

ise, aile konutu ve ev eşyasının, mal rejiminin tasfiyesine dayanılarak sağ kalan eşe 

özgülenmesine olanak tanıyan bir düzenleme Kanun’da bulunmamaktadır1128.  

Mirasbırakanın ölümüyle terekenin belirlenmesi, öncelikli olarak eşler 

arasındaki mal rejiminin tasfiyesini gerektirdiğinden, sağ kalan eşin miras payına 

dayanılarak değil (TMK. m. 652), eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine 

dayanılarak özgüleme talebinin ileri sürülmesi pekâlâ mümkündür1129. Bununla 

birlikte, edinilmiş mallara katılma rejiminde sağ kalan eş lehine katılma alacağı 

doğmamışsa, paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde sağ kalan eşin paylaşmadan doğan bir 

hakkı bulunmuyorsa ya da mal ortaklığı rejiminde aile konutu ve ev eşyası 

mirasbırakanın kişisel malıysa; mal rejimi hükümlerine dayanılarak özgüleme 

talebinde bulunulamaz. Bu durumda, aile konutu ve ev eşyasına ilişkin olarak sağ 

kalan eşin ayni hak talebinde bulunması, ancak TMK. m. 652 hükmüyle mümkündür. 

Ne var ki, mal rejiminin tasfiyesinden doğan hakla aile konutu ve ev eşyası üzerinde 

sağ kalan eş lehine bir ayni hak tanınmışsa, sağ kalan eşin TMK. m. 652 hükmüne 

dayanarak, zaten uhdesinde olan ayni hakkın kendisine tanınmasını talep etmesi söz 

konusu olmayacaktır. Örneğin, mal rejimi hükümlerine dayanılarak aile konutu ve ev 

eşyasının mülkiyeti sağ kalan eşe bırakılmışsa, TMK. m. 652 hükmüne dayanan bir 

ayni hak talebinden söz edilmez. Fakat mal rejimi hükümlerine dayanılarak sağ kalan 

eşe intifa veya oturma hakkı tanınmışsa, bu kez miras payına mahsuben (TMK. m. 

652), sağ kalan eşin mülkiyet hakkı talebinde bulunabileceğini kabul etmek 

gerekir1130.  

                                                
1128  Mal ayrılığı rejiminde eş lehine alacak hakkı oluşmayacağından, buna dayanan bir özgüleme 

talebine, tabiatıyla Kanun’da yer verilmemiştir. Bkz. Yarg. 8. HD. 23.2.2015 T., E. 
2013/20764, K. 2015/4805, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1129  Yarg. 2. HD. 7.2.2012 T., E. 2011/6401, K. 2012/2122, Gençcan, Davalar, s. 1190. 
1130  Doğan, s. 687. 



277 
 

b) Sağ Kalan Eşin Mülkiyet Hakkı Talebinde Bulunması 

Aile konutu ve ev eşyasının TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde sağ kalan eşe 

özgülenmesi bakımından ilk sırada tanınmış olan hak, mülkiyet hakkıdır1131. Bunu, 

madde metninden çıkarmak mümkündür. Zira maddenin birinci fıkrasında sağ kalan 

eşin, mülkiyet hakkı talep edebileceğinden söz edilmişken; maddenin ikinci 

fıkrasında olmak üzere ve ancak haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya 

mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birisinin istemi üzerine, mülkiyet yerine 

intifa veya oturma hakkı tanınabileceği düzenlenmiştir.  

Sağ kalan eşin, mirasçılık sıfatına bağlı olarak aile konutu ve ev eşyası 

üzerinde elbirliği halinde mülkiyet hakkı olduğunu düşünen kanun koyucu, tam da 

bu nedenle ona öncelikle tek başına mülkiyete sahip olma yetkisi tanımıştır1132. 

Her ne kadar mülkiyet hakkı, hak sahibine hukuk düzeninin sınırları içinde, 

hakkın konusu olan şeye ilişkin olarak dilediği gibi kullanma, yararlanma ve 

tasarrufta bulunma yetkileri tanıyor olsa da1133 (TMK. m. 683), sağ kalan eşin, aile 

konutu ve ev eşyasının mülkiyetini elde ettikten sonra, TMK. m. 652 hükmünün 

amacıyla bağdaşmayan devirlerden ve benzeri tasarruflardan kaçınması gerekir1134. 

Zira TMK. m. 652 hükmünün amacı, sağ kalan eşin, mirasbırakanın sağlığında sahip 

olduğu yaşam standardını devam ettirebilmesini sağlamaktır. Bu itibarla, sağ kalan 

eşten, aile konutunu gelecekte de yaşamının merkezi haline getirmesini aramak, 

özgülemenin amacına aykırı değildir1135. Aksi halde, diğer mirasçılar, bir başkasına 

                                                
1131  Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 27; Meyer, Art. 612a Nr. 4; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 

612a Nr. 3; Wildisen, Ehegatten, s. 369; Schaufelberger, Art. 612a Nr. 14; Dural/Öz, s. 502; 
Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 112; Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 447; Avcı, s. 195; 
Nebioğlu Öner, s. 225; Doğan, s. 691; Kılıçoğlu, Miras, s. 364; Gençcan, Aile Konutu, s. 
415-416.  

1132  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 103; Kılıçoğlu, Miras, s. 364; Nebioğlu Öner, s. 225; Kapusuz, s. 100; 
Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 112. 

1133  Bkz. Oğuzman/Barlas, s. 143; Serozan, Medeni, s. 212. 
1134  Nebioğlu Öner, s. 225-226; Avcı, s. 195; Yağcıoğlu, s. 126. 
1135  GEZDER’e göre, sağ kalan eş, gelecekte aile konutunda yaşamak zorundadır. Bkz. Gezder, s. 

246. Aynı yönde, bkz. Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 7; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 20; Avcı, s. 
193, 195. ÖZTAŞ’a göre de, aile konutu üzerinde ayni hak tanınmasını talep edebilmek için 
aranacak şartlardan bir diğeri, bu işlemin sağ kalan eşin eski yaşantısını devam ettirebilmesi 
için zorunlu olmasıdır. Bkz. Öztaş, Aile Konutu, s. 246. Aynı yönde, bkz. Sarı, s. 287. 
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devredilen aile konutuna yönelik olarak, yanılma veya aldatmaya dayanmak suretiyle 

tasarrufun (devrin) iptali için dava açabilirler1136.      

c) Sağ Kalan Eşin İntifa veya Oturma Hakkı Talebinde Bulunması 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652/f.2 hükmü uyarınca; “haklı sebeplerin 

varlığı hâlinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından 

birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar 

verilebilir.” Madde metninden kolaylıkla anlaşılacağı üzere, aile konutu üzerinde sağ 

kalan eş lehine intifa ya da1137 oturma hakkı tanınabilmesi için gerekli olan ilk koşul, 

sağ kalan eşin veya diğer yasal1138 mirasçılardan birisinin bu yönde bir talepte 

bulunmuş olmasıdır. Yine, intifa ya da oturma hakkı talebinin ikincil1139 nitelik 

taşıdığı, kural olanın sağ kalan eş tarafından mülkiyet hakkı talebinde bulunulması 

olduğu unutulmamalıdır1140. 

Aile konutunun intifa veya oturma hakkı tanınması suretiyle sağ kalan eşe 

özgülenmesi için gerekli olan bir diğer koşul, bu talebin haklı bir sebebe dayanıyor 

olmasıdır. Haklı sebeplerin neler olduğu, Kanun’da açıkça belirtilmemiştir. Bu 

nedenle, haklı sebepler somut olayın arz ettiği özellikler dikkate alınarak, hâkim 

                                                                                                                                     
ZEYTİN ise, sağ kalan eşin, mirasbırakanın ölümünün ardından eski yaşantısını devam 
ettirebilmesini, özgüleme için aranacak koşullardan biri olarak zikrederken, sağ kalan eşin 
yaşantısının, mirasbırakanın ölümünden sonra eskisi gibi olamayacağını eklemek suretiyle, bu 
koşulun aslında çok ciddiye alınmaması gerektiğini belirtmiştir. Bkz. Zeytin, s. 243.   

1136  Yağcıoğlu, s. 126. 
1137  İntifa ve oturma hakları, farklı nitelikte sınırlı ayni haklar olduğundan, özgüleme kararında 

hangisine hükmedildiğine açıkça yer verilmelidir. Bkz. Yarg. 14. HD. 10.11.2015 T., E. 
2015/2814, K. 2015/10100, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1138  Hükme göre, aile konutu üzerinde mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı kurulmasını talep 
edebilecek ya da sağ kalan eşin mülkiyet talebine karşı koyabilecek olan mirasçılar yalnızca 
yasal mirasçılardır. Atanmış mirasçılar, TMK. m. 652/f.2 hükmü kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Aynı yönde, bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 11; Wildisen, Ehegatten, s. 
378; Öztaş, Aile Konutu, s. 258. 

1139  Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 4; Wildisen, Ehegatten, s. 369; Kapusuz, s. 102. 
1140  “… Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesinde öncelikle mülkiyet hakkının 

tanınması istenebilecek olup, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınması ancak haklı 
bir sebebin bulunduğunun kanıtlanması halinde mümkündür.” Bkz. Yarg. 14. HD. 10.11.2015 
T., E. 2015/2814, K. 2015/10100, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 
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tarafından hukuka ve hakkaniyete göre belirlenecektir1141. Örneğin, sağ kalan eşin 

oldukça yaşlı olması nedeniyle yakın bir zamanda gerçekleşecek ölümünün ardından 

aile konutunun istenmeyen kişilere intikal etmesi riskinin bulunması, sağ kalan eşin 

miras payının aile konutunun değerini karşılamaması1142, aile konutunun 

mirasbırakanın ailesinde nesiller boyu el değiştirmiş olması ve konutla 

mirasbırakanın ailesi arasında duygusal bir bağ bulunması, sağ kalan eşin 

mirasbırakanla ortak altsoyunun bulunmaması1143 gibi durumlar, aile konutu üzerinde 

sağ kalan eş lehine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınması için haklı 

sebepler olarak zikredilebilir.  

Öğretide bir görüş, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı kurulmasını 

isteyebilmek için gerekli olan haklı sebebe örnek olarak; aile konutunun, 

mirasbırakanın tamamında tek başına malik olduğu, kat mülkiyetine çevrilmemiş çok 

daireli bir binada bulunmasını göstermektedir. Bu fikre göre, binanın kat mülkiyetine 

çevrilmesi suretiyle, bağımsız bölüme dönüşen aile konutu niteliğindeki dairenin sağ 

kalan eşe özgülenmesi, TMK. m. 652 hükmünün amacıyla bağdaşmaz. Böyle bir 

durumda yapılacak olan, sağ kalan eş lehine intifa veya oturma hakkı 

tanınmasıdır1144. Kanaatimizce, anılan durumda KMK. m. 10/f.5 hükmünden 

yararlanarak, söz konusu bina kat mülkiyetine çevrilebilir ve bağımsız bölüme 

dönüşen aile konutunun mülkiyeti sağ kalan eşe bırakılabilir1145. Sağ kalan eş ile 

diğer mirasçılar anlaşarak binanın kat mülkiyetine çevrilmesini sağlayabilecekleri 

gibi, mirasçılar arasında bir uzlaşmanın olmaması halinde de, mahkeme kararıyla 

                                                
1141  İmre/Erman, s. 504; Avcı, s. 196; Nebioğlu Öner, s. 232; Doğan, s. 692; Karlı, s. 897; 

Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 112-113. 
1142  Wildisen, Ehegatten, s. 370-371; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 103; Kılıçoğlu, Miras, s. 364; Yarg. 14. 

HD. 10.11.2015 T., E. 2015/2814, K. 2015/10100, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
15.12.2016). 

1143  Wildisen, Ehegatten, s. 371; Nebioğlu Öner, s. 232. 
1144  Dural/Öz, s. 503. 
1145  Doğan, s. 692. KMK. m. 10/f.5 hükmü uyarınca; “kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir 

gayrimenkul üzerindeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak 
maliklerden biri, paylaşmanın, kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle 
yapılmasını isterse, hâkim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere 
dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız 
bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.” 
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binanın kat mülkiyetine çevrilmesi söz konusu olabilir. Böylelikle bağımsız bölüme 

dönüşen aile konutu niteliğindeki bir dairenin, sağ kalan eşe bireysel (tek başına) 

mülkiyet hakkı tanınması yoluyla özgülenmesinin önünde fikrimizce bir engel 

bulunmamaktadır1146. Kaldı ki, intifa veya oturma hakkı talebinin ikincil nitelikte 

olduğu dikkate alındığında, bu çözüm TMK. m. 652 hükmünün lafzına çok daha 

uygun düşer. 

Sağ kalan eş lehine mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasını 

isteyebilecek olanlar, madde metninden anlaşılacağı üzere (TMK. m. 652/f.2), sağ 

kalan eş ve mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarıdır. Diğer yasal mirasçıların birlikte 

talepte bulunması şart olmayıp, bunlardan birisinin istemi yeterlidir1147. Bu cümleden 

olarak, mirasbırakanın iradi (atanmış) mirasçılarının, mülkiyet yerine intifa veya 

oturma hakkı tanınmasını talep yetkisi bulunmamaktadır1148. Bunun dayanağı, aile 

konutu ve ev eşyasının, aile üyelerinde kalmasını haklı kılan sebeplerin, sağ kalan eş 

ile mirasbırakanın yakın kan hısımları olan yasal mirasçılar bakımından söz konusu 

olmasıdır1149. İsviçre Medeni Kanunu’nun 462. maddesi uyarınca sağ kalan eşle 

birlikte yasal mirasçı olabilecek kişiler; (1) mirasbırakanın altsoyu, (2) 

mirasbırakanın ana ve babası ile bunların altsoyudur. Bu kişilerin, mirasbırakanın 

yakın kan hısımları olduğunu söylemek mümkündür. Türk Medeni Kanunu’nun 499. 

maddesine göre ise, sağ kalan eşle birlikte yasal mirasçı olabilecek kişiler; (1) 

mirasbırakanın altsoyu, (2) mirasbırakanın ana ve babası ile bunların altsoyu, (3) 

mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ile bunların çocuklarıdır1150. 

Kanaatimizce, mirasbırakanın daha uzak kan hısımları olan ve mirasbırakan ile 

aralarında sıkı aile bağları bulunmaması şaşırtıcı olmayan, büyük ana ve büyük 

babalar ile bunların çocuklarına (amca, hala, dayı, teyze) mülkiyet yerine intifa ya da 

oturma hakkı kurulmasını talep etme yetkisi tanıyarak; mirasbırakanın kendisine 

atfettiği önem nedeniyle ölüme bağlı tasarrufuna lehtar olup, onun iradesiyle 
                                                
1146  Kapusuz, s. 103. 
1147  Karlı, s. 896-897; Kapusuz, s. 102; Avcı, s. 196. 
1148  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 94; Nebioğlu Öner, s. 229. 
1149  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 113. 
1150  Nebioğlu Öner, s. 229; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 113. 
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mirasçılık sıfatını kazanmış atanmış bir mirasçıya bu yetkiyi tanımamak, açık bir 

çelişkidir.     

Türk Medeni Kanunu’nun m. 806/f.1 hükmünde; sözleşmede aksine hüküm 

yoksa veya durum ve koşullardan hak sahibince şahsen kullanılması gerektiği 

anlaşılmıyorsa, intifa hakkının kullanılmasının başkasına devredilebileceği 

düzenlenmiştir. İsviçre Medeni Kanunu’nun m. 758/f.1 hükmünü karşılayan bu 

düzenlemeden hareketle, sağ kalan eşin, özgüleme sonrasında kendisine tanınan 

intifa hakkının kullanımını bir başkasına devredebileceği iddia edilebilir1151. Ancak 

fikrimizce, aile konutu üzerinde tanınan intifa hakkının kullanımının bir başkasına 

devredilmesi, sağ kalan eşin aile konutunda yaşamını sürdürmesini amaçlayan TMK. 

m. 652 hükmüyle bağdaşmaz1152. Ayrıca, TMK. m. 806/f.1 hükmünde ifadesini 

bulan “hak sahibince şahsen kullanılması gerekmeme” koşulunun sağlanmaması 

nedeniyle, aile konutundan şahsen yararlanması öngörülmüş olan sağ kalan eşin, 

intifa hakkının kullanımını bir başkasına devredemeyeceğini kabul etmek gerekir1153. 

Aile konutu üzerinde sağ kalan eş lehine oturma hakkı kurulması durumunda da ne 

oturma hakkı, ne de oturma hakkının kullanımı bir başkasına devredilebilir1154. 

Ev eşyası üzerinde intifa hakkı kurulması teorik olarak mümkün olsa da1155, 

sağ kalan eş lehine ev eşyası üzerinde intifa hakkı kurulması kabul görmemelidir. 

Zira yıpranmaya ve kullanım sonucu değerinde meydana gelecek azalma nedeniyle 

diğer mirasçıların menfaatlerini zedelemeye müsait olan ev eşyalarının, mülkiyet 

hakkı yerine intifa hakkına dayanılarak sağ kalan eşe özgülenmesi çoğu zaman 

anlamsız olacaktır1156. Bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak 

                                                
1151  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 48. 
1152  Aynı yönde, bkz. Nebioğlu Öner, s. 230; Yağcıoğlu, s. 124. 
1153  Kapusuz, s. 52; Yağcıoğlu, s. 124. Aksi halde, tasarrufun (devrin) iptali için dava açılabilir. 

Bkz. IV. Bölüm, II, E, 4, b. 
1154  Yağcıoğlu, s. 124; Nebioğlu Öner, s. 231; Kapusuz, s. 52. 
1155  Karlı, s. 898. 
1156  Nebioğlu Öner, s. 233; Dural/Öz, s. 504; Kılıçoğlu, Miras, s. 364; Avcı, s. 197. 
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yararlanma yetkisi veren oturma hakkının (TMK. m. 823/f.1), niteliği itibariyle ev 

eşyası üzerinde kurulamayacağı ise açıktır1157. 

5. Sağ Kalan Eşin Özgüleme Talebine İlişkin Bir Sınırlama Bulunmaması 

a) Genel Olarak 

Aile konutunun, gerek mal rejiminin tasfiyesi kapsamında (TMK. m. 240, m. 

255, m. 279) gerekse miras payına mahsuben (TMK. m. 652) sağ kalan eşe 

özgülenmesi, mutlak bir ayrıcalık değildir1158. Sağ kalan eşe tanınan bu ayrıcalığa, 

TMK. m. 652/f.3 hükmü çerçevesinde kanuni sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; 

“mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek 

ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları 

kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.” 

Dolayısıyla, anılan kanuni sınırlamaların ilki; aile konutunun, mirasbırakanın 

altsoyundan birinin, mirasbırakanın icra ettiği meslek ya da sanatın aynısını icra 

etmesi için gerekli olması halidir. Sağ kalan eşin özgüleme talebine ilişkin bir diğer 

kanuni sınırlama ise; aile konutunun, tarımsal taşınmazların paylaştırılmasına yönelik 

özel hükümlerin uygulama alanına girmesi durumunda söz konusu olur1159. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652/f.3 hükmünde düzenlenen kanuni 

sınırlamaların, sağ kalan eşin, ev eşyasının kendisine özgülenmesi talebi bakımından 

herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Zira eşyalar, mirasbırakanın bir meslek ya da 

sanat icrasında kullanmış olduğu eşyalar ise, zaten ev eşyası niteliğinde 

sayılmazlar1160. Nitekim bir bölümünde aile konutunun bulunduğu, tarımsal 

işletmenin faaliyetlerinde kullanılan eşyaların da ev eşyası niteliğinde olmadığını 

söylemek mümkündür. 

                                                
1157  Avcı, s. 198; Karlı, s. 898; Doğan, s. 693; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 115; 

Kılıçoğlu, Miras, s. 364. 
1158  Kapusuz, s. 105; Karlı, s. 901. 
1159  Karlı, s. 901-902; Kapusuz, s. 104; Doğan, s. 664; Gençcan, Aile Konutu, s. 415. 
1160  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 119. 
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Yukarıda ifade edilen kanuni sınırlamaların dışında, mirasbırakan düzenlemiş 

olduğu ölüme bağlı tasarrufunda da, aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eş yerine 

diğer bir mirasçıya ya da üçüncü kişiye bırakılmasını öngörmüş olabilir. 

b) Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Sınırlamalar 

(1) Mirasbırakanın Bir Meslek veya Sanat İcra Ettiği Aile Konutuna İlişkin 

 Sınırlama 

Sağ kalan eş, mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan 

birinin aynı meslek ya da sanatı icra etmesi için gerekli olan aile konutu 

bölümlerinin, kendisine özgülenmesini talep edemez. Bu durum, TMK. m. 652/f.3 

hükmünde açıkça ifade edilmiştir. Bu itibarla, eşlerin birlikte yaşadıkları aile 

konutunun, aynı zamanda mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği yer olması 

durumunda, sağ kalan eşin aile konutunun kendisine özgülenmesini talep hakkı 

sınırlandırılmıştır1161. Bu gibi yerlere örnek olarak; terzi olan mirasbırakanın 

mesleğini aile konutunda yürüterek müşterilerini oturma odasında kabul etmesi ya da 

avukat olan mirasbırakanın aile konutunun bir ya da daha fazla odasını avukatlık 

bürosu (home office) olarak kullanması gösterilebilir1162. Yine, aile konutunun bir 

bölümünün kuaför salonu ya da başka herhangi bir işletme olarak kullanılması da bu 

kapsamdadır1163. 

Sağ kalan eşin özgüleme talebine istisna niteliğindeki TMK. m. 652/f.3 

hükmünün getiriliş amacı, meslek veya sanat icrasındaki iktisadi menfaatin, sağ 

kalan eşin korunması fikrine nazaran ağır basmasıdır. Dolayısıyla gelir amacı 

                                                
1161  Wildisen, Ehegatten, s. 405; Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 5; Ryffel, Art. 219 Nr. 8; Wolf/Eggel, 

Art. 612a Nr. 15, 36; Meyer, Art. 612a Nr. 5; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 4; 
Doğan, s. 665; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 118; Zeytin, s. 249. 

1162  Doğan, s. 665; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 118-119. 
1163  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 103. 
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gütmeden, özellikle hobi olarak yapılan ve iktisadi bir yönü bulunmayan faaliyetler, 

TMK. m. 652/f.3 kapsamına girmez1164. 

Sağ kalan eşin özgüleme talebine getirilen bu kanuni sınırlamadan, sadece 

mirasbırakanın altsoy mirasçıları yararlanabilecektir. Mirasbırakanın kardeşi gibi, 

altsoydan başka herhangi bir mirasçı, mirasbırakanla aynı meslek veya sanatı icra 

etse bile, TMK. m. 652/f.3 hükmü uygulama alanı bulmaz ve sağ kalan eşin 

özgüleme talebi öncelik taşır. Mirasbırakanın altsoyundan kasıt, pek tabii yalnızca 

çocuklar olmayıp, mirasçılık sıfatını kazanmış olmaları kaydıyla, torun ve torun 

çocukları gibi tüm altsoyu kapsayacak şekildedir1165. Her ne kadar madde metninde, 

mirasbırakanın “altsoyundan birinin” ifadesine yer verilmiş olsa da, birden fazla 

altsoyun mirasbırakanın icra ettiği meslek ya da sanatı devam ettirmek gayesiyle, sağ 

kalan eşin özgüleme talebine itiraz etmeleri mümkündür1166. 

Bir meslek veya sanat icra edilen aile konutuna ilişkin sınırlamadan altsoyun 

yararlanabilmesi için, altsoy ile mirasbırakanın mesleki ya da sanatsal faaliyetlerinin 

aynı olması ve altsoyun, mirasbırakanın icra ettiği bu meslek veya sanatı devam 

ettirmek istemesi gerekir. Bu bağlamda, altsoyun aynı ya da benzer müşteri çevresi 

için, aynı ya da aynı türden bir meslek ya da sanat icra etmesi, altsoyun meslek ya da 

sanatının mirasbırakanın meslek ya da sanatıyla esaslı noktalarda örtüşmesi 

aranır1167. Dolayısıyla altsoyun, mirasbırakanın icra ettiği meslek ya da sanatı devam 

ettirirken, olağan değişiklikler yapmayı plânlaması mümkündür. Bununla birlikte, 

meslek ya da sanatın türünde değişikliğe neden olacak köklü farklılıklardan 

                                                
1164  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 99, 102; Nebioğlu Öner, s. 218-219; Şenocak, Aile 

Konutu ve Ev Eşyası, s. 119; Avcı, s. 200-201; Yağcıoğlu, s. 137-138; Öztaş, Aile Konutu, s. 
250. 

1165  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 105; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 39; Meyer, Art. 612a 
Nr. 5; Schaufelberger, Art. 612a Nr. 22; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 4; 
Wildisen, Ehegatten, s. 408; Dural/Öz, s. 505; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 119; 
İmre/Erman, s. 504; Avcı, s. 201; Doğan, s. 665; Karlı, s. 901; Yağcıoğlu, s. 138; Kapusuz, 
s. 105. 

1166  Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 39; Wildisen, Ehegatten, s. 408; Nebioğlu Öner, s. 219; 
Yağcıoğlu, s. 138-139; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 119. 

1167  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 119-120; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 104. 
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kaçınılması gerekir1168. Söz gelimi, mirasbırakan tarafından fırın olarak kullanılan ve 

yalnızca ekmek satılan aile konutunun bir bölümünde, altsoyun ekmek dışında çeşitli 

unlu mamuller de yaparak satmayı plânlaması, şaşılacak bir değişiklik değildir. Ne 

var ki, ekmek fırını olarak kullanıma son verilerek, anılan aile konutu bölümünde 

yapılacak bir tadilâtla çeşitli takıların ve hediyelik eşyaların satılması, elbette 

kaçınılması gerekli olan, köklü ve esaslı bir değişikliktir. 

Altsoyun, söz konusu meslek veya sanatı sağken mirasbırakanla birlikte icra 

etmiş olması şart değildir. Bu noktada önemli olan, altsoyun, aile konutunun bir 

bölümünde mirasbırakanın icra ettiğiyle tamamen aynı olan ya da aynı türden bir 

meslek ya da sanat icra edecek olmasıdır1169. 

Aile konutuna ilişkin sınırlamadan altsoyun yararlanabilmesi için bulunması 

gereken bir başka koşul, söz konusu meslek ya da sanat icrası için, aile konutunun 

gerekli olmasıdır1170. Madde metninde geçen “gerekli olan” ifadesinden ne 

anlaşılacağı ise öğretide tartışmalıdır. Bizim de katıldığımız birinci görüş uyarınca, 

söz konusu aile konutunun varlığı, o meslek ya da sanatın devam ettirilebilmesi için 

şart olmalı veya o meslek ya da sanata başka bir yerde devam edilmesi çok masraflı 

bulunmalıdır. Örneğin; ilgili makinelerin aile konutunun tamamına ya da bir 

bölümüne sabitlenmiş olması ve bunların sökülerek başka bir yere götürülüp 

takılmasının, mesleği devam ettiren mirasçı ya da mirasçılar için katlanılamayacak 

derecede masraf doğurması halinde, gerekli olma koşulu sağlanmış demektir1171. 

Öğretideki ikinci bir görüş, “gerekli olan” ifadesinin, meslek ya da sanat icrası için o 

konutun olmazsa olmaz nitelikte olduğu anlamına gelmediğini, aynı meslek ya da 

sanat icrası için öyle bir mekâna duyulan olağan ihtiyacın yeterli olduğunu kabul 

                                                
1168  Nebioğlu Öner, s. 220; Yağcıoğlu, s. 139. 
1169  Doğan, s. 665; Öztaş, Aile Konutu, s. 251. 
1170  Wildisen, Ehegatten, s. 407; Schaufelberger, Art. 612a Nr. 23; Dural/Öz, s. 505; Doğan, s. 

665; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 120; Karlı, s. 901; Gezder, s. 250; Zeytin, s. 249; 
Gençcan, Aile Konutu, s. 419. 

1171  Dural/Öz, s. 505. Aynı görüşte, bkz. Nebioğlu Öner, s. 221; Avcı, s. 200; Şenocak, Aile 
Konutu ve Ev Eşyası, s. 120; Yağcıoğlu, s. 138; Karlı, s. 901-902; Öztaş, Aile Konutu, s. 251. 
Aynı yönde, bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 40; Meyer, Art. 612a Nr. 5. 
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eder1172. Daha esnek nitelikteki üçüncü bir görüşe göre ise, yürütülen meslek veya 

sanatın türü, aile konutu ile bütünleşmiş olması, ihtiyacın gerçek, somut ve samimi 

olması gibi ölçütler, her olayın kendine özgü koşulları içerisinde 

değerlendirilmelidir1173. 

Dikkat edilirse, TMK. m. 652/f.3 hükmünde, aynı meslek veya sanatın icra 

edilmesi için gerekli olan “bölümlerden” söz edilmiştir. Bu cümleden olarak, meslek 

ya da sanatın devamı için aile konutunun tamamına ihtiyaç duyulabileceği gibi, 

konutun yalnızca bir bölümü de ihtiyaca cevap verebilir. O halde, aile konutunun 

tamamının, altsoyun meslek ya da sanat icrası için gerekli olması durumunda, sağ 

kalan eşin özgüleme talebinin karşılık bulmayacağı açıktır. Bununla birlikte, altsoyun 

meslek ya da sanata devam edebilmesi için aile konutunun yalnızca bir bölümü 

gerekli ise, DURAL/ÖZ’ün belirttiği gibi1174, sağ kalan eş diğer bölümler için 

mülkiyet talebinde bulunamazsa da, oturma hakkı talebinde bulunabilir. Bu çözüm, 

bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veren oturma 

hakkının niteliğine de uygun düşer (TMK. m. 823/f.1). Yine KAPUSUZ’a göre1175, 

mirasbırakanın ölümüne kadar, meslek ve sanatın icrasında kullanılan bölüm dışında 

kalan yerler, zaten aile konutu olarak kullanılmış olduğundan, bu çözüm yerinde 

olacaktır. Fikrimizce anılan görüş, ilk bakışta ideal bir çözüm gibi görünse de, sıkı 

aile bağlarına sahip olmayan ve birbirleri ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmayan 

mirasçılar açısından sözü edilen çözüm teklifinin uygulanması oldukça güçtür. 

Aile konutunun tamamında ya da bir bölümünde meslek veya sanat icra edecek 

olan altsoyun TMK. m. 652/f.3 hükmünden yararlanabilmesi için, anılan madde 

metninde ifadesini bulan koşulların yeterli olmayabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 

Bu çerçevede, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca, aile konutunun söz konusu 

meslek ya da sanat icrası için uygun olup olmadığı incelenmelidir. “Yasak işler” 

kenar başlığını taşıyan KMK. m. 24/f.1 ve f.2 hükümlerine göre; 

                                                
1172  Doğan, s. 665. 
1173  Kapusuz, s. 106. 
1174  Dural/Öz, s. 505. Aynı yönde, bkz. Avcı, s. 200; Öztaş, Aile Konutu, s. 253. 
1175  Kapusuz, s. 106. 
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“anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız 

bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi 

müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür; 

dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün 

dışındadır (f.1). 

Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde 

sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi 

eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme 

yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak 

kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir (f.2). 

Dolayısıyla altsoyun aile konutunun tamamında ya da bir bölümünde icra 

edeceği meslek veya sanat, KMK. m. 24/f.1 hükmünde sayılan hastane, dispanser, 

klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi işletmelerin kapsamında ise, aile konutunda 

bunların icrası ve bu bağlamda TMK. m. 652/f.3 hükmünün uygulama alanı bulması 

mümkün değildir. Öte yandan, KMK. m. 24/f.2 hükmünde belirtilen işletmelerin, 

tapu kütüğünde “mesken” olarak gösterilmiş bir bağımsız bölümde açılabilmesi, kat 

malikleri kurulunun oybirliği1176 ile vereceği karara bağlanmıştır. Bu sebeple 

oybirliği ile alınan böyle bir kararın bulunmadığı hallerde, sayılan işletmelerin 

kapsamına giren meslek veya sanatın, tapu kütüğünde “mesken” olarak gösterilen ve 

aile konutu niteliğindeki bir bağımsız bölümde altsoy tarafından icrası mümkün 

olmadığından, TMK. m. 652/f.3 hükmünden yararlanılması da söz konusu 

olmayacaktır1177. 

                                                
1176  “… tapuda mesken olarak gösterilen bağımsız bölümün işyeri olarak kullanılabilmesi için, bu 

konuda anataşınmazdaki tüm kat maliklerinin oybirliğiyle karar vermesi gerekir.” Bkz. Yarg. 
18. HD. 22.9.2014 T., E. 2014/8579, K. 2014/12982, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
30.10.2016).   

1177  Nebioğlu Öner, s. 222. Ayrıca, bkz. M. Kemal Oğuzman/Özer Seliçi/Saibe Oktay-
Özdemir, Eşya Hukuku, 18. bs., İstanbul 2015, s. 648-649; A. Lale Sirmen, Eşya Hukuku, 3. 
bs., Ankara 2015, s. 438-439; Turhan Esener/Kudret Güven, Eşya Hukuku, 6. bs., Ankara 
2015, s. 296-297; Jale G. Akipek/Turgut Akıntürk, Eşya Hukuku, 1. bs., İstanbul 2009, s. 
423; Tuba Akçura Karaman, “Bağımsız Bölümün Tahsis Amacı Dışında Kullanımıyla İlgili 
Genel Esaslar ve Özellikle Mesken Olarak Kayıtlı Bir Bağımsız Bölümün Avukatlık Bürosu 
Olarak Kullanılması”, Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, C. 8, S. 93-94, Y. 2012, s. 87 vd.  
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1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun m. 43/f.1 hükmüne eklenen1178 iki cümle ile 

avukatlık bürolarının, Kat Mülkiyeti Kanunu bağlamındaki konumu belirlenmiştir. 

Sözü edilen ek cümlelerin ifadesiyle; “…Kat Mülkiyeti Kanununa göre 

anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin 

izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu 

konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” Bu itibarla, avukat bir 

mirasbırakanın ardından, söz gelimi avukat kızının TMK. m. 652/f.3 hükmünden 

yararlanarak, bir bölümü aile konutu niteliğinde olan bağımsız bölümün kendisine 

özgülenmesini talep etmesinin önünde anılan türde bir engel bulunmamaktadır. Bir 

başka ifadeyle, kat mülkiyetine tâbi bir bağımsız bölümün, avukatlık bürosu olarak 

kullanılabilmesi için, tapu kütüğünde “işyeri” niteliğinde gözükmesi zorunlu 

olmadığı gibi; “mesken” olarak gösterilmiş bağımsız bölümde avukatlık bürosunun 

faaliyet göstermesi, kat malikleri kurulunun iznine de bağlanmamıştır. Ayrıca, buna 

aykırı olan yönetim plânı etkisiz kılınmıştır. Avukatlık büroları için geçerli olan bu 

durum, 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu” m. 45 hükmüne eklenen1179 son fıkra1180 ile, serbest muhasebeci mali 

müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik meslek mensuplarının büroları için de aynen 

geçerli hale gelmiştir1181.            

Yukarıda ifade edilen koşullar altında sağ kalan eş özgüleme talebinde 

bulunursa, TMK. m. 652/f.3 hükmü çerçevesinde altsoy, aile konutunun tamamında 

ya da bir bölümünde, mirasbırakanın sağken icra ettiği meslek veya sanatı devam 

                                                
1178  17.4.2013 tarih ve 6460 sayılı Kanun, m. 3 (RG. 30.4.2013/28633). 
1179  17.4.2013 tarih ve 6460 sayılı Kanun, m. 9 (RG. 30.4.2013/28633). 
1180  Anılan m. 45/f. son metni şöyledir: “23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 

göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni 
ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali 
müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler 
uygulanmaz.”  

1181  Ayrıca, bkz. Sirmen, s. 439-440. 
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ettireceği itirazında bulunmalıdır. Bu itiraz, en geç sağ kalan eşin özgüleme talebi 

hakkında bağlayıcı bir karar verilinceye kadar ileri sürülmelidir1182. 

Altsoyun aynı meslek veya sanatı icra edeceği aile konutu bölümünde sağ 

kalan eşin özgüleme talebinde bulunamayacağına ilişkin TMK. m. 652/f.3, c.1 

hükmü emredici nitelikte değildir. Bu nedenle, mirasbırakanın düzenleyeceği bir 

ölüme bağlı tasarrufla, aile konutunu sağ kalan eşe özgüleyerek, TMK. m. 652/f.3, 

c.1 hükmünde ifadesini bulan sınırlamayı etkisiz kılması mümkündür1183.  

(2) Tarımsal Taşınmazda Bulunan Aile Konutuna İlişkin Sınırlama 

Sağ kalan eşin, aile konutunun kendisine özgülenmesi talebine getirilen bir 

diğer kanuni sınırlama, “Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi” 

kenar başlığını taşıyan TMK. m. 652/f.3 hükmünün ikinci cümlesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre; “tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri 

saklıdır1184.” Daha açık bir deyişle, tarımsal taşınmazlara ilişkin düzenlemeler, TMK. 

m. 652 hükmüne dayanan sağ kalan eşin özgüleme talebine nazaran öncelik 

taşımaktadır1185. Bu sebeple, içerisinde aile konutu bulunan bir tarımsal taşınmazın 

terekede yer alması durumunda, bu tarımsal taşınmazın, sağ kalan eş yerine tarımsal 

taşınmazın kendisine bölünmeden özgülenmesini talep eden bir başka mirasçıya 

bırakılması söz konusu olabilecektir. Kanun koyucunun bu tercihinde etkili olan 

düşünce, tarımsal taşınmazların miras paylaşımı nedeniyle bölünüp küçülerek 

verimsizleşmesinin önüne geçilmesi ve tarımsal işletmelerin devamının 

sağlanmasıdır1186. 

                                                
1182  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 108; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 121; 

Nebioğlu Öner, s. 220. 
1183  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 121. Aynı yönde, bkz. Gezder, s. 249. 
1184  Aynı hüküm, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme taleplerinde de 

öngörülmüştür. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme talebinde 
(TMK. m. 240/f.4, c.2) ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme 
talebinde (TMK. m. 255/f.3, c.2) tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümlerinin saklı 
olduğu düzenlenmiştir. 

1185  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 121; Yağcıoğlu, s. 140. 
1186  Cevdet Yavuz/Murat Topuz, “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun’un Türk Medeni Kanunu’nun Miras Hukukuna İlişkin 
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Tarımsal taşınmazların ülke ekonomisine sağladığı katkıları göz ardı etmeyen 

kanun koyucu, terekede yer alan bu nitelikteki taşınmazların (işletmelerin) mirasçılar 

arasındaki paylaşımını özel olarak düzenlemiştir. Bu kapsamda, Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu’na1187, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun1188 ile eklenmiş olan m. 8/A ilâ m. 8/K 

hükümleri önem arz eder. Anılan Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

(TKAKK.) m. 8/C hükmü uyarınca; terekede bulunan tarımsal arazi1189 ve yeter 

gelirli tarımsal arazinin1190 ehil bir ya da birden fazla mirasçıya özgülenmesi olanağı 

tanınmıştır1191. Burada tarımsal taşınmazın özgüleneceği ehil mirasçıdan kasıt, 

                                                                                                                                     
Hükümlerinde Yaptığı Değişiklikler”, Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın’a Armağan, İstanbul 2015, 
s. 664; Osman Levent Özay, Tarım İşletmelerinin ve Arazilerinin Miras Yoluyla İntikali, 1. 
bs., Ankara 2015, s. 96; Veysel Başpınar, “Türk Medeni Kanunu ve Yeni Gelişmeler 
Karşısında Tarım İşletmelerinin Tahsisi”, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 
263; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 112; İmre/Erman, s. 505; Şenocak, Aile 
Konutu ve Ev Eşyası, s. 121-122; Nebioğlu Öner, s. 223. 

1187  3.7.2005 tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (R.G. 
19.7.2005/25880).  

1188  30.4.2014 tarih ve 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 15.5.2014/29001).  

1189  Tarım arazisi; toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, 
hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek 
tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri ifade eder (TKAKK. m. 3/d). 

1190  Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü; bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il ve 
ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini ifade eder 
(TKAKK. m. 3/ı).Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramı ile anlatılmak istenen, 
sahibine ve ailesine anlamlı miktarda bir gelir sağlayabilmesi için taşınmazın ulaşması gereken 
asgari büyüklüktür. İsviçre hukukunda tarımsal işletmenin yeter derecede yaşama imkânı verip 
vermediğinin tespiti için, bu işletmenin yıllık ortalama gelirinin, çiftçi eşler ve bunların ana 
babaları ile okul çağındaki iki çocuklarını birlikte geçindirebilecek düzeyde olması temel 
alınmaktadır. Bkz. İmre/Erman, s. 507 dn. 6.  

1191  Eren/Başpınar, s. 175-176. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (TKAKK) m. 8/C 
hükmüne göre; “Mirasçılar, terekede bulunan tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazinin 
mülkiyeti hakkında; 

 a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden 
fazla mirasçıya devrini, 

 b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine 
göre kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini, 

 c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini, 

 ç) Mülkiyetin üçüncü kişilere devrini, 

 kararlaştırabilirler. 
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mirasçının tarımsal taşınmazdan istifadeyi sürdürebilecek düzeyde fiziki, fikri, 

ahlâki, mesleki yetenek ve niteliklere sahip olması1192, kısaca mirasçının tarımsal 

taşınmazı işletme becerisinin bulunmasıdır1193. 

Tarımsal taşınmazların özgülenmesine olanak tanıyan tek yasal düzenleme, 

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (TKAKK.) değildir. Zira somut olayda, 

tarımsal taşınmazların özgülenmesine ilişkin, yürürlükten kaldırılan TMK. m. 659 ilâ 

m. 668 hükümleri de uygulama alanı bulabilecektir. Şöyle ki, Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9. maddesi 

ile anılan TMK. hükümleri (m. 659-668) yürürlükten kaldırılmıştır1194. Bununla 

                                                                                                                                     
 Mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, mirasçılardan her biri yetkili sulh hukuk 

mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu durumda sulh hukuk hâkimi tarımsal arazi veya yeter 
gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin; 

 a) Kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutulmak suretiyle tespit edilen ehil mirasçıya 
tarımsal gelir değeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçının bulunması hâlinde, 
öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarımsal arazilerden sağlayan mirasçıya, bunun 
bulunmaması hâlinde bu mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devrine, 
ehil mirasçı olmaması hâlinde, mirasçılar arasından en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya 
devrine karar verir. 

 b) Birden fazla ehil mirasçı olması ve bu mirasçıların miras dışı tarımsal arazilere sahip 
olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak veya 
bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı sağlamak amacıyla hâkim, tarım arazilerinin 
yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın bu mirasçılara devrine karar verebilir. 

 c) Mirasa konu yeter gelirli tarımsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasçı 
bulunmadığı takdirde, hâkim satışına karar verir. Bu suretle yapılacak satış sonucu elde edilen 
gelir, mirasçılara payları oranında paylaştırılır. 

 Yeter gelirli tarımsal araziler birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal arazi büyüklüğüne 
bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarıda belirtilen 
hükümler çerçevesinde mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir. 

 Ehil mirasçıya ait nitelikler, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. 

 Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılardan birine devredilmesinden itibaren yirmi 
yıl içinde bu arazilerden tamamının veya bir kısmının tarım dışı kullanım nedeniyle değerinde 
artış meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal değeri tarım dışı 
kullanım izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanır. Bulunan değer ile arazinin yeni değeri 
arasındaki fark, diğer mirasçılara payları oranında arazinin mülkiyetini devralan mirasçı 
tarafından ödenir.” 

1192  İmre/Erman, s. 509.  
1193  Özay, s. 179. Benzer yönde, bkz. İnan/Ertaş/Albaş, s. 558. Aynı yönde, bkz. Eren/Başpınar, 

s. 181; Başpınar, s. 282.  
1194  YAVUZ/TOPUZ’a göre, 6537 sayılı Kanun’un amacı, asla tarımsal işletmelerin mirasçılar 

arasında nasıl paylaştırılacağını düzenleyen TMK. m. 659 ilâ 668. maddelerini yürürlükten 
kaldırmak olmamalı idi. 5403 sayılı TKAKK.’nda, miras hukuku yönünden, tarımsal 
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birlikte, yine Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun’un 8. maddesi ile eklenen TKAKK. geçici m. 5 hükmünde “bu 

maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal 

arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun 

hükümlerine göre tamamlanır (f.1). Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal 

arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, 

bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır (f.2).” 

düzenlemesine yer verilmiştir. Bu sebeple, söz konusu hükmün yürürlüğe girdiği 

15.5.2014 tarihinden önce tarımsal taşınmaza ilişkin olarak mirasçılar arasında bir 

paylaşım yapılmamışsa ya da bu tarihten önce açılmış olan bir paylaşma davasında, 

terekedeki tarımsal taşınmazın talepte bulunan ehil bir mirasçıya, yürürlükten 

kaldırılan TMK. m. 659 vd. hükümlerine göre özgüleneceğini ifade etmek 

mümkündür1195. 

İster TKAKK. hükümlerine göre, isterse TMK. hükümlerine göre olsun, 

konumuz açısından önem arz eden nokta, sağ kalan eşin TMK. m. 652 hükmüne 

dayanan özgüleme talebine karşın, içerisinde aile konutu bulunan bir tarımsal 
                                                                                                                                     

taşınmazların miras yoluyla paylaşılması sırasında, bir tarımsal işletmenin ekonomiye ve onu 
işletecek mirasçıya katkısını ortadan kaldıracak veya azaltacak biçimde bölünmesini önleyici 
hükümlere yer verilmekle yetinilmelidir. Zaten bu amaçla, TKAKK. m. 8 hükmünün üçüncü 
ve (mülga) sonuncu fıkralarına hükümler konulmuştur. O halde, Türk Medeni Kanunu’nun 
bazı özellikli mallar için özel taksim kuralı öngörmesi, miras hukukunda eşitlik ilkesini (TMK. 
m. 649) ortadan kaldırmamaktaydı. Bu sebeple, miras hukuku hükümlerinin yürürlükten 
kaldırılması yerinde olmamıştır. Miras hukuku yönünden, tarımsal taşınmazların bölünmesini 
sınırlayan söz konusu düzenleme varken, 6537 sayılı Kanun ile, mirasın nasıl paylaşılması 
gerektiğine ilişkin düzenlemelerin yerinin, Türk Medeni Kanunu olması gerektiği yönündeki 
temel ilkenin göz ardı edildiği ve bu sınırın aşıldığı söylenebilir. Bkz. Yavuz/Topuz, s. 671-
672.  

1195  Ayan, Miras, s. 334. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, terekede bulunan, ekonomik bütünlüğe ve 
yeterli tarımsal varlığa sahip bir tarımsal taşınmaz, işletmeye ehil mirasçılardan birinin istemde 
bulunması halinde bu mirasçıya gelir değeri üzerinden bölünmeksizin özgülenir. Bir işletme, 
değerinde azalma olmaksızın birden çok yeterli tarımsal varlığa sahip işletmeye bölünebilecek 
nitelikte ise, sulh hâkimi bunları, istemde bulunan ve işletmeye ehil olan birden çok mirasçıya 
ayrı ayrı özgüleyebilir. İşletmenin yeterli tarımsal varlığa sahip olup olmadığı, tarım 
bölgeleriyle tarım türlerinin özellikleri göz önünde tutularak ilgili bakanlıkça çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir (TMK. m. 659). Mirasçılardan birinin özgüleme istemine itiraz etmesi 
veya isteklilerin birden çok olması halinde, sulh hâkimi, kişisel yetenek ve durumları göz 
önünde tutmak suretiyle işletmenin hangi mirasçıya özgüleneceğine karar verir. İşletmeyi 
kendisi işletmek isteyen ve bunun için ehil olduğu anlaşılan mirasçıya özgülemede öncelik 
tanınır. İşletmeye ehil olmanın belirlenmesinde, özgülenme isteyen mirasçının eşinin 
yetenekleri de göz önünde tutulur (TMK. m. 661). Ayrıca, bkz. Nebioğlu Öner, s. 223; 
Zeytin, s. 250. 
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taşınmazın bölünmeden1196, işletmenin devamını sağlayabilecek ehil bir başka 

mirasçıya özgüleneceğidir1197. 

Tarımsal taşınmazın bölünmeden kendilerine özgülenmesini talep edebilecek 

olan yasal mirasçılar, mirasbırakanın; altsoyu, ana ve babası ile bu kişilerin altsoyu, 

büyük ana ve büyük babaları ile bu kişilerin altsoyu ve sağ kalan eşidir1198. Bu 

nedenle, tarımsal taşınmaz kapsamında bulunan aile konutunun, TMK. m. 652 

hükmü uyarınca kendisine özgülenmesini, tarımsal taşınmazın bölünmeden kendisine 

özgülenmesini talep eden işletmeye ehil bir mirasçının varlığı halinde ileri 

süremeyecek olan sağ kalan eş; işletmeye ehil olmak kaydıyla, tarımsal taşınmazların 

                                                
1196  Tarımsal araziler, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenen asgari 

büyüklüklerin altında bölünemez. TKAKK. m. 3 hükmünde tanımlarına yer verilen 
kavramlardan olan “asgari tarımsal arazi büyüklüğü”, üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve 
ekonomik olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu 
tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en 
küçük tarımsal parsel büyüklüğünü ifade eder. Dolayısıyla Kanun, idarece belirlenen bu asgari 
büyüklüğe erişmiş tarımsal taşınmazları bölünemez eşya niteliğinde kabul etmektedir. Bu 
cümleden olarak, tarım arazisi olarak sınıflandırılmış bir taşınmazın idarece belirlenen 
büyüklüklerin altında bölünmesi veya hisselendirilmesi, açıkça yasaklanmıştır. Bazı tarımsal 
araziler için asgari büyüklükler, Kanun’da açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, asgari tarımsal 
arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 
hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan 
küçük olarak belirlenemez (TKAKK. m. 8/f.3). “Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” 
kavramı ile anlatılmak istenen ise, sahibine ve ailesine anlamlı miktarda bir gelir 
sağlayabilmesi için taşınmazın ulaşması gereken asgari büyüklüktür. Yeter gelirli tarımsal arazi 
büyüklüğü, TKAKK. m. 8/A hükmünde işaret edildiği üzere, bölge farklılıkları göz önünde 
bulundurularak anılan Kanun’a ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Buna göre örneğin, 
Balıkesir ili Edremit ilçesinde yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü sulu arazide 60 dönüm, 
kuru arazide 120 dönüm, dikili arazide 10 dönüm, örtü altı arazide 3 dönümdür. Yine, bu asgari 
büyüklüğün altında da tarımsal taşınmazın bölünmesi ya da hisselendirilmesi kanunen yasaktır. 
Bkz. İmre/Erman, s. 507; Eren/Başpınar, s. 166, 169; Yavuz/Topuz, s. 678-680. 

1197  Türk hukukunda tarımsal arazilere ilişkin yürürlükte olan özel Kanun’un (TKAKK.) karşılığı 
olarak, İsviçre’de 4.10.1991 tarihli “Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (Tarımsal 
Arazi Hukukuna İlişkin Federal Kanun)” yürürlüktedir. Sağ kalan eşin özgüleme talebine 
yönelik benzer sınırlama, ZGB. Art. 612a/Abs.3 ve anılan BGBB. Art. 11 hükümlerinde 
düzenlenmiştir. Bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 414 vd.; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 46; Druey, 
Erbrecht, s. 255-256. 

1198  Özay, s. 95. Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği aile konutu bölümüne ilişkin 
özgüleme talebinden farklı olarak, tarımsal taşınmazın kendilerine özgülenmesini yalnızca 
mirasbırakanın altsoyu değil, işletmeye ehil olmaları kaydıyla tüm (yasal ve atanmış) 
mirasçılar talep edebilir. Bkz. Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 122; Eren/Başpınar, s. 
173; Başpınar, s. 280; Nebioğlu Öner, s. 224; Yağcıoğlu, s. 140; Hausheer/Reusser/Geiser, 
Art. 219 Nr. 113. 
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özgülenmesine ilişkin hükümlerden yararlanarak içerisinde aile konutu bulunan 

tarımsal taşınmazın bölünmeden kendisine özgülenmesini sağlayabilir1199. 

Tarımsal taşınmazı işletmeye ehil birden çok mirasçının talepte bulunması 

halinde, asgari geçimini, bu yeter gelirli tarımsal araziden sağlayan mirasçının 

özgüleme için öncelik hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir (TKAKK m. 8/C/f.2, a). 

Bu itibarla, asgari geçimini tarımsal araziden sağlayan mirasçı korunmak 

istenmiştir1200. Dolayısıyla, sağ kalan eşin asgari geçimini, sözü edilen tarımsal 

taşınmazdan sağlaması halinde, diğer mirasçılara karşı öncelik hakkını elde edeceği 

açıktır. Ne var ki, sağ kalan eş yerine bir başka ehil mirasçının asgari geçimini, söz 

konusu tarımsal taşınmazdan sağlaması durumunda ise, sağ kalan eşin özgüleme 

talebinin etkisizleşeceği ortadadır1201. 

Tarımsal taşınmazı işletmeye ehil birden çok mirasçı talepte bulunmasına 

rağmen, bunlardan hiçbirisi asgari geçimini yeter gelirli tarımsal araziden 

karşılamadığı takdirde, tarımsal taşınmazın, işletmeye ehil mirasçılar arasından en 

yüksek bedeli teklif eden mirasçıya özgüleneceğini ifade etmek mümkündür 

(TKAKK m. 8/C/f.2, a). Bu halde sağ kalan eş, işletmeye ehil olması kaydıyla, en 

yüksek bedeli teklif ederek tarımsal taşınmazın kendisine özgülenmesini sağlayabilir. 

Tarımsal taşınmazın bölünmeksizin ehil bir mirasçıya özgülenmesi esastır. 

Bununla birlikte, yeter gelirli tarımsal arazi, birden çok yeter geliri sağlayan tarımsal 

arazi büyüklüğüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin 

                                                
1199  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 110; Doğan, s. 666; Şenocak, Aile Konutu ve Ev 

Eşyası, s. 122; Nebioğlu Öner, s. 224; Yağcıoğlu, s. 141; Avcı, s. 202; Kapusuz, s. 106; 
Öztaş, Aile Konutu, s. 254-255. 

1200  Yavuz/Topuz, s. 684. 
1201  6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun’un 9. maddesi ile yürürlükten kaldırılan TMK. m. 661 hükmü uyarınca ise, 
mirasçılardan birinin özgüleme istemine itiraz etmesi veya isteklilerin birden çok olması 
halinde, sulh hâkiminin, kişisel yetenek ve durumları göz önünde tutmak suretiyle işletmenin 
hangi mirasçıya özgüleneceğine karar verebileceği; bu bağlamda işletmeyi kendisi işletmek 
isteyen ve bunun için ehil olduğu anlaşılan mirasçıya, hâkimin özgülemede öncelik 
tanıyabileceği düzenlenmişti. Dolayısıyla TMK. m. 661 hükmünün zaman bakımından 
uygulama alanı bulması durumunda, sağ kalan eşin aile konutunu ileri sürerek, özgülemede 
öncelik hakkı sahibi olabileceğini söylemek mümkündür. Buna karşın, TKAKK. m. 8/C 
hükmüne göre özgülemenin gerçekleşmesi halinde, asgari geçimini tarımsal taşınmazdan 
sağlayan (ehil) mirasçının özgülemede öncelik hakkına sahip olacağı sonucuna varılmaktadır.  
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mülkiyetinin,  işletmeye ehil mirasçılara ayrı ayrı devrine karar verebilir1202 

(TKAKK. m. 8/C/f.3). Bu halde, kapsamında aile konutu bulunan bir arazi 

bölünebiliyorsa, içerisinde aile konutu kalan tarımsal taşınmazın (bölünen kısmın), 

işletmeye ehil olması kaydıyla sağ kalan eşe özgülenmesi gerekir1203. 

Talepte bulunan mirasçıların işletmeye ehil olmaması ya da mirasçılardan 

hiçbirinin talepte dâhi bulunmaması gibi sebeplerle, tarımsal taşınmazın ehil bir 

mirasçıya özgülenmesi hükümlerinin uygulama alanı bulamaması halinde, sağ kalan 

eş, TMK. m. 652 hükmünden yararlanmak suretiyle aile konutunun kendisine 

özgülenmesini talep edebilir. İçerisinde aile konutu bulunan tarımsal taşınmazın 

işletmeye ehil bir mirasçıya özgülenmesini gerektiren aksi halde bile, tarımsal 

taşınmaz kapsamında bulunan aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesinin, tarımsal 

işletme faaliyetlerinin yürütülmesine engel teşkil edip etmeyeceği 

değerlendirilmelidir. Böyle bir çözümün engel teşkil etmediği kanaatine varılması 

durumunda ise, TMK. m. 652 hükmüne dayanan özgüleme talebi doğrudan doğruya 

dışlanmamalı, sağ kalan eşten başka bir mirasçıya özgülenmiş olan bir tarımsal 

taşınmazın kapsamındaki aile konutunun tamamı ya da bir kısmı üzerinde eş lehine 

oturma hakkı kurulabilmelidir1204. 

Yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyen ve 

buna ehil tek mirasçı olduğu anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme 

bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz1205 (TKAKK. m. 8/F/f.1). Dolayısıyla, TMK. m. 

652/f.3, c.2’de ifadesini bulan tarımsal taşınmazlara ilişkin sınırlama emredici 

nitelikte olup, mirasbırakanın bu sınırlamayı, düzenleyeceği bir ölüme bağlı 

                                                
1202  Aynı imkân TMK. m. 659/f.2 hükmü uyarınca da söz konusu idi. Buna göre; “bir işletme, 

değerinde azalma olmaksızın birden çok yeterli tarımsal varlığa sahip işletmeye bölünebilecek 
nitelikte ise, sulh hâkimi bunları, istemde bulunan ve işletmeye ehil olan birden çok mirasçıya 
ayrı ayrı özgüleyebilir.” 

1203  Aynı doğrultuda, bkz. Doğan, s. 666; Nebioğlu Öner, s. 224; Kapusuz, s. 107; Yağcıoğlu, s. 
141. 

1204  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 110, 112; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 122; 
Nebioğlu Öner, s. 224; Öztaş, Aile Konutu, s. 255. 

1205  Aynı yöndeki düzenleme, yürürlükten kaldırılan TMK. m. 662/f.1 hükmünde de 
bulunmaktadır. Buna göre, “işletmenin kendisine özgülenmesini isteyen ve buna ehil olduğu 
anlaşılan mirasçının bu konudaki istem hakkı, ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırılamaz.” 
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tasarrufla ortadan kaldırması mümkün değildir1206. Bununla birlikte, tarımsal 

taşınmazı işletmeye ehil birden çok mirasçının, özgülemeye ilişkin koşulları 

sağlaması hâlinde, kendisine devir yapılacak mirasçı ölüme bağlı tasarrufla 

belirlenebilir1207 (TKAKK. m. 8/F/f.2). 

c) Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Yer Alan Sınırlamalar 

Aile konutu ve ev eşyasının, miras hakkına mahsup edilmek üzere sağ kalan 

eşe özgülenmesi olanağına (TMK. m. 652) karşın, mirasbırakanın ölüme bağlı 

tasarrufunda bunun aksini öngörmüş olması ihtimal dâhilindedir. Söz gelimi, anılan 

aile konutu ve/veya ev eşyası, mirasbırakanın vasiyetnamesinde ya da bir miras 

sözleşmesinin içeriğinde bir başka mirasçıya ya da mirasçı bile olmayan herhangi 

birisine bırakılmış olabilir. Bu durumda, mirasbırakanın iradesinin mi yoksa TMK. 

m. 652 hükmü uyarınca sağ kalan eşin özgüleme talebinin mi baskın çıkacağı 

belirlenmeli; diğer ifadeyle, TMK. m. 652 hükmünün emredici nitelikte olup 

olmadığı tespit edilmelidir. 

Öğretide bir görüş, TMK. m. 652 hükmünün emredici nitelikte olduğunu ve 

sağ kalan eşe tanınan bu hakkın, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla bertaraf 

edilemeyeceğini savunmaktadır1208. Buna göre; aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan 

eşe özgülenmesine olanak tanıyan TMK. m. 240 hükmü de dâhil olmak üzere, mal 

rejimi hükümlerinin, mirasbırakanın tek taraflı iradesiyle, sağ kalan eşin rızası 

olmaksızın bertaraf edilmesi mümkün değildir. Miras hakkına dayanarak talep 

yetkisi tanıyan TMK. m. 652 hükmü de aslında mal rejimi hükümlerini tamamlayıcı 

nitelikte olup, bununla amaçlanan ister mal rejiminin tasfiyesine dayanılsın (TMK. 

m. 240) isterse miras hakkına dayanılsın (TMK. m. 652), her halukarda sağ kalan 

eşin aile konutu ve ev eşyasına ilişkin bir öncelik hakkı kazanmasını sağlamaktır. Bu 

itibarla, mal rejimi hükümlerinin, sağ kalan eşin rızası olmaksızın mirasbırakanın tek 
                                                
1206  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 116; Yavuz/Topuz, s. 689; Şenocak, Aile Konutu ve 

Ev Eşyası, s. 122. 
1207  Yavuz/Topuz, s. 689. 
1208  Jean Nicolas Druey, “Art. 612a ZGB - wirklich nur dispositiv?”, Aktuelle Juristische Praxis, 

1993, s. 127 vd; Wildisen, Ehegatten, s. 329; Nebioğlu Öner, s. 242; İşgüzar, s. 139; Gümüş, 
s. 417; Kapusuz, s. 109.  
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taraflı iradesiyle bertaraf edilemeyeceği ortadayken, miras hakkına dayanan 

özgüleme talebinde (TMK. m. 652) bu prensipten ayrılmak için haklı bir gerekçe 

yoktur. Dolayısıyla mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufunda aksi öngörülmüş olsa 

bile, sağ kalan eş TMK. m. 652 hükmüne dayanarak aile konutu ve ev eşyasının 

kendisine özgülenmesini talep edebilmelidir1209.  

Mirasbırakanın iradesine değil, TMK. m. 652 hükmüne dayanan özgüleme 

talebine üstünlük tanıyan bir başka görüş, TMK. m. 652 hükmüyle sağ kalan eşe 

tanınan öncelik hakkının, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla aşılabilmesini, 

hükmün (TMK. m. 652) amacına aykırı olarak değerlendirmektedir. Aksi ihtimalin 

kabulü, sağ kalan eşin hukuki durumunu adeta mirasbırakanın insafına terk etmek 

anlamına gelecektir. Bu nedenle, TMK. m. 652 hükmü, emredici nitelikte kabul 

edilmeli ve mirasbırakanın buna aykırı olan ölüme bağlı tasarrufları iptal edilebilirlik 

yaptırımıyla karşılaşmalıdır1210. 

Esas itibariyle aynı doğrultuda olan diğer bir görüş, her ne kadar TMK. m. 652 

hükmünün, sağ kalan eşe paylaştırma kuralı niteliğinde şahsi bir talep hakkı 

sağladığını ifade etse de, mirasbırakanın TMK. m. 652 hükmünü aşan ölüme bağlı 

tasarruflarının iptal edilebileceğini, zira hükmün emredici nitelikte olduğunu 

savunmaktadır1211. 

Sağ kalan eşin iradesine ağırlık veren bir başka görüş, TMK. m. 652 hükmüyle, 

ona değiştirici yenilik doğuran nitelikte kanundan doğan bir seçim hakkı tanındığını 

ileri sürmektedir. Buna göre sağ kalan eş, mirastaki payının, dilerse aile konutu 

üzerinde kendisi lehine mülkiyet hakkı tanınarak, dilerse terekede yer alan diğer 

değerlerin mülkiyetinin kendisine bırakılması suretiyle anılan seçim hakkını 

kullanabilecektir. Seçim hakkının kullanılmasıyla, sağ kalan eşin hangi hakkını tercih 

ettiğine bağlı olarak kendisine ayrılan miras payının niteliği de değişmiş olacaktır1212. 

                                                
1209  Druey, Art. 612a, s. 127-128; Aynı yöndeki kanaati için, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 326, 

328. Ayrıca, bkz. Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 124. 
1210  Nebioğlu Öner, s. 241-242. Benzer yönde, bkz. İşgüzar, s. 139. 
1211  Kapusuz, s. 109, 111. 
1212  Doğan, s. 694. 
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Yukarıda açıklanan görüşlerden farklı olarak, katıldığımız görüş ise, TMK. m. 

652 hükmünün emredici nitelik arz etmediğini, dolayısıyla mirasbırakanın aksi 

yöndeki ölüme bağlı tasarrufuyla hükmü etkisizleştirmenin mümkün olduğunu 

savunmaktadır1213. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de bu görüşü benimsemiştir. 

TMK. m. 652 hükmüne karşılık gelen ZGB. Art. 612a hükmünün, Kanun’da mirasın 

paylaşılması içinde mirasın nasıl paylaştırılacağına ilişkin hükümler arasında yer 

alıyor olması, hükmün bir paylaştırma kuralı niteliği taşıdığını açıkça ortaya 

koymaktadır. TMK. m. 647/f.1 hükmüne karşılık gelen ZGB. Art. 608/Abs.1 

uyarınca, mirasbırakan ölüme bağlı tasarrufuyla paylaşmanın nasıl yapılacağı ve 

payların nasıl oluşturulacağı hakkında kurallar koyabilir. Bu halde, mirasbırakanın 

söz konusu yetkisini sınırlandıran herhangi bir ifadeye ZGB. Art. 612a hükmünde 

yer verilmemiş olması, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla, anılan hükmün 

aksini öngörebileceğine yeter bir gerekçedir1214. Dikkat edilirse, TMK. m. 652/f.1 

hükmü, “mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir” ifadesiyle son bulmaktadır1215. Pek 

tabii sağ kalan eşin, aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini istememesi 

                                                
1213  Bkz. Şenocak, Paylaştırma Kuralları, s. 609; Acar, Paylaşma Kuralı, s. 156; Serozan/Engin, s. 

654; Antalya, Miras, s. 442; Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 16; Wolf/Eggel, Art. 
612a Nr. 6, 35; Meyer, Art. 612a Nr. 3; Beusch-Liggenstorfer/Vlcek, Art. 612a Nr. 1. 
Öğretide, TMK. m. 652 hükmünün birinci ve ikinci fıkraları arasında ayrım yapan görüş 
uyarınca, birinci fıkra hükmü tamamlayıcı yedek hukuk kuralı niteliğinde, ikinci fıkra hükmü 
ise emredici niteliktedir. Buna göre, mirasbırakanın öngörmüş olduğu paylaştırma kuralı ile sağ 
kalan eşin aile konutu ve ev eşyası üzerinde mülkiyet hakkı talep etmesi önlenebilecekse de, 
sağ kalan eşin aile konutu ve ev eşyası üzerinde kendisi lehine en azından intifa veya oturma 
hakkı kurulmasını talep etme yetkisi elinden alınamaz. Aksi çözüm, TMK. m. 652 hükmünün 
düzenlenme amacı ile bağdaşmaz ve sağ kalan eşin eski yaşantısını devam ettirebilmesine 
engel olur. Bu görüş için, bkz. Seeberger, s. 155-156; Avcı, s. 191. Kanaatimizce bu görüş, 
TMK. m. 652 hükmünün bütünüyle emredici olduğu fikrine, kabul ettiği ayrımla yumuşak bir 
istisna getirse de yeterli değildir. Zira aile konutu ve ev eşyası üzerinde, (öngördüğü 
paylaştırma kuralı nedeniyle) mirasbırakanın ve diğer mirasçıların muhalefetine rağmen, ölüme 
bağlı tasarrufta aile konutu ve ev eşyası kendisine bırakılan mirasçı lehine kurulacak kuru 
(çıplak) mülkiyetin menfaatler dengesine ne kadar uygun düşeceği göz ardı edilmemelidir. 
YAĞCIOĞLU’na göre, TMK. m. 652 hükmünün emredici nitelikte olmadığı kabul edilse bile, 
bu esas yalnızca eşlerin TMK. m. 652 hükmünü etkisizleştirmeye yönelik farklı bir uygulamayı 
anlaşarak kararlaştırmaları halinde söz konusu olmalı, mirasbırakanın tek taraflı olarak TMK. 
m. 652 hükmünü ortadan kaldıran ya da sınırlandıran tasarrufları kabul görmemelidir. Bkz. 
Yağcıoğlu, s. 52.    

1214  BGE 119 II 323, Dural/Öz, s. 503. 
1215  Aynı ifade şekli, mehaz ZGB. Art. 612a hükmünde de yer almaktadır.  
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de mümkündür. Yine, hükmün uygulanması talebe bağlıdır1216. Bir başka deyişle, sağ 

kalan eşin talebi bulunmaksızın, hâkimin re’sen özgülemeye karar verme yetkisi 

yoktur1217. Öte yandan, TMK. m. 652 hükmünün, sağ kalan eşi koruma amacı 

taşıdığı elbette doğrudur. Ne var ki, bu koruma mirasbırakana karşı değil, mirasçılara 

karşıdır. O halde, TMK. m. 652 hükmü, emredici nitelikte kabul edilmemeli, 

mirasbırakanın aksi yönde bir ölüme bağlı tasarrufu bulunmadığı takdirde sağ kalan 

eş, TMK. m. 652 hükmüne dayanarak özgüleme talebinde bulunabilmelidir1218. 

Bununla birlikte, tüm mirasçıların anlaşmak suretiyle mirasbırakanın ölüme bağlı 

tasarrufunda öngörmüş olduğu paylaştırma kuralını bertaraf ederek, aile konutu ve ev 

eşyasının paylaşmada sağ kalan eşe özgülenmesini sağlama olanakları saklıdır1219.                  

F. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenme Usulü 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 652/f.1 hükmünde ifadesini bulduğu üzere, aile 

konutu ve ev eşyasının, sağ kalan eşe miras hakkına mahsup edilerek özgüleneceği 

açıktır. Mirasçılık sıfatını ortadan kaldıran hallerden biri söz konusu olmadıkça, sağ 

kalan eş, yasal mirasçı olmanın ötesinde aynı zamanda saklı pay sahibi bir mirasçı 

olduğundan, az ya da çok mirasta payı bulunur. İşte bu miras payına mahsup edilmek 

üzere, aile konutu ve ev eşyasının, sağ kalan eşe özgülenmesi mümkündür1220. Ancak 

bunun için, tereke borca batık olmamalı, sağ kalan eşin sahip olduğu miras payının 

parasal bir karşılığı bulunmalıdır1221. 

                                                
1216  Acar, Paylaşma Kuralı, s. 156. 
1217  Bkz. İmre/Erman, s. 503. 
1218  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 125. Miras hakkına dayanan talebin aksine (TMK. m. 

652), mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufuyla tek taraflı olarak, mal rejiminin tasfiyesine 
ilişkin bir etkisi söz konusu olamayacağından, sağ kalan eş, mirasbırakanın aksi yöndeki ölüme 
bağlı tasarrufunu dikkate almaksızın, TMK. m. 240 hükmünden doğan özgüleme talebini ileri 
sürebilecektir. Bkz. Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 126; Hausheer/Reusser/Geiser, 
Art. 219 Nr. 22, 91. 

1219  Nebioğlu Öner, s. 242; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 125. 
1220  Wildisen, Ehegatten, s. 380-381; Doğan, s. 688. Özgülemenin, sağ kalan eşin miras hakkına 

mahsuben gerçekleşeceği yönünde, bkz. Yarg. 14. HD. 12.1.2016 T., E. 2015/5966, K. 
2016/166, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1221  Nebioğlu Öner, s. 209; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 116. 
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Aile konutu ve ev eşyası, miras payına mahsuben sağ kalan eşe 

özgüleneceğinden, onun miras payında değer itibariyle bir değişiklik olmaz. Bir 

başka ifadeyle onun miras payı, özgüleme neticesinde artış göstermez. Özgüleme 

talebine konu olan ayni hakkın (mülkiyet, intifa ya da oturma hakkı) değerinin, sağ 

kalan eşin miras payının değerini aşması durumunda, diğer mirasçılara bu farkı 

karşılayan miktarda bir denkleştirme bedelinin ödenmesi gerekir1222. 

Sağ kalan eşe, aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı tanınması suretiyle 

özgülemenin söz konusu olması durumunda, tabiatıyla kıymet takdiri yapılarak, 

tespit edilen kıymetin (değerin) sağ kalan eşin miras payına mahsup edilmesi gerekir. 

Bu halde aile konutu, TMK. m. 657/f.1 hükmüne kıyasen1223, özgülemenin yapıldığı 

andaki değeri göz önünde bulundurularak sağ kalan eşe özgülenmelidir. Ancak 

mirasçılar bunun aksini kararlaştırabileceği gibi, mirasbırakan da ölüme bağlı 

tasarrufunda aksi yönde bir kural öngörmüş olabilir1224. Mahsuba esas alınacak değer 

ise, TMK. m. 657/f.2 hükmüne kıyasen1225, talep edilen mülkiyet hakkının sürüm 

değeri üzerinden belirlenmelidir1226. Mirasçıların mahsuba esas alınacak olan 

özgüleme değerinde anlaşmaları durumunda, bu değer üzerinden özgüleme 

gerçekleşebilir. Fakat mirasçılar arasında uzlaşma olmaması durumunda, TMK. m. 

658 hükmüne kıyasen1227, sulh hâkimi tarafından değer tespiti yapılmalıdır1228. 

                                                
1222  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 116; Nebioğlu Öner, s. 213; Serozan/Engin, s. 654; 

Öztan, Miras, s. 505; İmre/Erman, s. 503. Aynı yönde, bkz. Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 
219 Nr. 59. Miras payını aşan aile konutu değeri için, bedel ödemek suretiyle özgülemenin 
gerçekleşebileceği yönünde, bkz. Yarg. 2. HD. 14.5.2012 T., E. 2011/19720, K. 2012/12924, 
Gençcan, Davalar, s. 1188. ŞEKER’e göre; sağ kalan eşin miras payının mülkiyet hakkı 
değerini karşılamaması halinde, TMK. m. 240 hükmünde olduğu gibi, bedelin denkleştirilmesi 
yoluna değil, intifa veya oturma hakkı kurulması yoluna gidilmelidir. Bkz. Şeker, Sağ Kalan 
Eş, s. 447.   

1223  TMK. m. 657/f.1 hükmüne göre; “taşınmazlar, paylaşmanın yapıldığı zamandaki gerçek 
değerleri esas alınarak mirasçılara özgülenir.” 

1224  Doğan, s. 691; Nebioğlu Öner, s. 226; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 117. 
1225  TMK. m. 657/f.2 hükmüne göre; “tarımsal taşınmazlar gelir değerine, diğer taşınmazlar 

sürüm değerine göre özgülenir.” 
1226  Nebioğlu Öner, s. 226; Kapusuz, s. 101; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 117. 
1227  TMK. m. 658 hükmüne göre; “mirasçılar özgülenme değeri üzerinde uyuşamazlarsa, bu değer 

sulh hâkimi tarafından belirlenir.” 
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Aile konutu üzerinde sağ kalan eş lehine intifa veya oturma hakkı kurulması 

durumunda, bu hakların sermaye (kapitalize) değeri dikkate alınacaktır. Sağ kalan eş 

ile diğer mirasçılar arasında, tanınan intifa ya da oturma hakkı belirli bir süreye 

bağlanmışsa, mahsuba esas alınacak değer, bu süreyle sınırlı olarak hesaplanır. 

Herhangi bir süre sınırlaması bulunmadığı takdirde, soyut bir değerlendirme 

yapılacak ve sağ kalan eşin ortalama yaşam süresi ile aile konutunun kiraya verilmesi 

halinde elde edilebilecek yıllık gelir hesaplamaya esas alınacaktır1229.   

Sağ kalan eşin, aile konutunun kendisine özgülenmesi talebine, diğer tüm 

mirasçıların muvafakat göstermesi durumunda, bu durum yazılı bir paylaşma 

sözleşmesine bağlanmalıdır1230 (TMK. m. 676/f.3). Paylaşma sözleşmesinde tüm 

mirasçıların, bir başka ifadeyle yasal mirasçılarla birlikte, varsa iradi (atanmış) 

mirasçıların da imzalarının bulunması şarttır. Paylaşma sözleşmesinin noter onaylı 

olması durumunda, Tapu Sicili Tüzüğü’nün 21. maddesinin c bendi uyarınca, aile 

konutuna ilişkin ayni hakkın tapuya tescili için, sözleşmenin tapu müdürlüğüne ibrazı 

yeterlidir. Aksi halde tüm mirasçılar, paylaşma sözleşmesine dayanan yazılı tescil 

talebinde bulunmalıdır. Mirasçılardan birinin bu aşamada yazılı tescil talebinde 

bulunmaktan kaçınması durumunda, sağ kalan eşin paylaşma sözleşmesinin ifasını 

dava etmesi gerekir. Ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi ise, taşınır nitelikte 

olduğundan elden paylaşma yoluyla gerçekleştirilebilir1231. Özgüleme talebine, 

mirasçılardan birisinin ya da birkaçının karşı çıkması halinde, sağ kalan eşin açacağı 

bir paylaşma davasında talebini ileri sürmesi gerekir1232.  

                                                                                                                                     
1228  Doğan, s. 691; Nebioğlu Öner, s. 227; Kapusuz, s. 101; Yarg. 2. HD. 3.3.2011 T., E. 

2010/13492, K. 2011/3734, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 
1229  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 117; Nebioğlu Öner, s. 228. 
1230  Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 69. 
1231  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 122-123. 
1232  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 123. 
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G. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
 Talebinde Görevli ve Yetkili Mahkeme 

Aile konutu ve ev eşyasının, TMK. m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan eşe 

özgülenmesi talebinde görevli mahkeme, HMK. m. 4/b hükmü uyarınca, sulh hukuk 

mahkemesidir1233. Hükme göre; taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın 

paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar, sulh hukuk 

mahkemelerinin görev alanına girer1234. TMK. m. 652 hükmü kapsamında aile 

konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi talebi de, terekede yer alan 

değerlere ilişkin olarak ortaklığın giderilmesi yoluyla yerine getirileceğinden1235, bu 

sonuç tabiidir1236. Yine, mirasçılardan her birinin, miras paylarının oluşturulmasını 

sulh mahkemesinden isteyebileceğine ilişkin TMK. m. 650/f.2; bazı tereke mallarının 

satışında artırmanın şeklini sulh hâkiminin belirleyebileceğini düzenleyen TMK. m. 

651/f.3 ve özgüleme değerinin, sulh hâkimi tarafından tespit edilebileceğini ortaya 

koyan TMK. m. 658 hükümleri, görevli mahkemenin sulh hukuk mahkemeleri 

olduğuna1237 işaret etmektedir1238. 

                                                
1233  Yarg. 2. HD. 20.10.2014 T., E. 2014/21830, K. 2014/20195, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 

Yarg. 2. HD. 20.6.2011 T., E. 2010/7967, K. 2011/10933, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; 
Yarg. 2. HD. 9.12.2010 T., E. 2010/7462, K. 2010/20692, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 15.12.2016). 

1234  Yarg. 2. HD. 26.4.2011 T., E. 2010/11980, K. 2011/7046, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. 
T. 15.12.2016). 

1235  “…Türk Medeni Kanunu’nun 652. maddesi uyarınca miras payına mahsuben özgüleme isteği, 
taşınmaz mülkiyetinde ortaklığın giderilmesi sonucunu doğurduğundan…” Bkz. Yarg. 2. HD. 
14.5.2012 T., E. 2011/5505, K. 2012/13049, Gençcan, Davalar, s. 1188. 

1236  Nebioğlu Öner, s. 234; Avcı, s. 183; Aynı yönde, bkz. Kılıçoğlu, Miras, s. 366. HMK. 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlarda, aile 
konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde özgülenmesi talebinde 
görevli mahkemenin, dava konusunun değeri dikkate alınmak suretiyle asliye hukuk 
mahkemeleri olduğu ifade edilmekteydi. Bkz. Yarg. 2. HD. 12.7.2004 T., E. 2004/8217, K. 
2004/9399, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 6. HD. 13.10.2010 T., E. 2010/8795, K. 
2010/10793, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 24.5.2016). 

1237  Yarg. 2. HD. 25.10.2007 T., E. 2006/19352, K. 2007/14382, Gençcan, Davalar, s. 1189. 
1238  Dikkat edilirse anılan TMK. hükümleri mirasın paylaşımına ilişkindir. Aile konutu ve ev 

eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi talebinde görevli mahkemeden kasıt, bu talebin TMK. m. 
652 hükmü kapsamında yöneltilmesi ve bu durumda sulh hukuk mahkemelerinin görevli 
olduğudur. Talebin, mal rejimi hükümlerine (TMK. m. 240) dayanılarak yöneltilmesi halinde 
ise görevli mahkeme, aile mahkemeleridir. Zira bu talep, Türk Medeni Kanunu’nun ikinci 
kitabı olan aile hukuku kitabından doğmakta ve bu nedenle 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin 
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Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi talebinde yetkili 

mahkeme, HMK. m. 11 uyarınca, mirasbırakanın son yerleşim yeri 

mahkemesidir1239. Bu sonuç, mirasbırakanın tasarruflarının iptalinin veya tenkisinin, 

mirasın paylaştırılmasının ve miras sebebiyle istihkak davalarının, mirasbırakanın 

yerleşim yeri mahkemesinde görüleceğini düzenleyen TMK. m. 576/f.2 hükmüyle de 

uyumludur1240. 

H. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Miras Hakkına 
 Dayanılarak Özgülenmesi ile Mal Rejiminin Tasfiyesine 
 Dayanılarak Özgülenmesi Hükümlerinin Karşılaştırılması 

Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe, miras payına mahsup edilmek üzere 

özgülenmesini öngören TMK. m. 652 hükmü yanında kanun koyucu, eşler arasındaki 

mal rejiminin tasfiyesine dayanılarak da özgülemenin mümkün olabileceğini 

düzenlemiştir. Edinilmiş mallara katılma rejiminde TMK. m. 240, paylaşmalı mal 

ayrılığı rejiminde TMK. m. 255 ve mal ortaklığı rejiminde TMK. m. 279, aile konutu 

ve ev eşyasının, mal rejiminin tasfiyesine dayanılarak sağ kalan eşe özgülenmesine 

olanak tanıyan hükümlerdir. Bilindiği üzere, edinilmiş mallara katılma rejimi, yasal 

mal rejimi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte, eşler aralarında yapacakları bir 

mal rejimi sözleşmesiyle, edinilmiş mallara katılma rejimini değil, seçimlik mal 

rejimlerinden birisini, evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde uygulanacak mal 

rejimi olarak öngörmüş olabilirler. Bu sebeple, her bir mal rejimi için, aile konutu ve 

                                                                                                                                     
Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un göreve ilişkin m. 4/f.1, b.1 hükmü 
kapsamına girmektedir. Aile mahkemesi kurulmamış yerlerde ise, 4787 sayılı Kanun’un m. 
2/f.2 hükmü uyarınca, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk 
Mahkemesi görevli olacaktır. Ayrıca, bkz. Nebioğlu Öner, s. 151-152; Aynı yönde, bkz. Yarg. 
8. HD. 7.10.2013 T., E. 2013/1871, K. 2013/14384, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 8. 
HD. 29.1.2013 T., E. 2012/10701, K. 2013/945, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
15.12.2016).   

1239  Nebioğlu Öner, s. 233-234.  
1240  Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi talebinin TMK. m. 240 hükmüne 

dayanması durumunda da yetkili mahkeme, yine mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi 
olacaktır (TMK. m. 214/f.1, b.1). 
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ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesine imkân veren birbirine benzer hükümlerin 

Kanun’da yer alması şaşırtıcı değildir1241. 

Aile konutu ve ev eşyasının, miras hakkına dayanılarak eşlerden birisine 

özgülenmesi olanağı (TMK. m. 652), eşler arasındaki mal rejiminin hangi tür 

olduğuna bakılmaksızın1242 ve hükmün diğer uygulanma koşulları da yerine gelmek 

kaydıyla, ancak eşlerden birinin ölümü halinde söz konusu olabilir. Edinilmiş 

mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme talebinin de (TMK. m. 240), 

miras hakkına dayanan özgüleme talebine (TMK. m. 652) paralel biçimde, yine 

ancak eşlerden birinin ölümü halinde ileri sürülebileceği düzenlenmiştir1243. Buna 

karşın, paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin, evliliğin iptali ya da boşanma ile sona 

ermesi halinde de (TMK. m. 254) ve mal ortaklığı rejiminin, ölüm dışındaki bir 

sebeple son bulması durumunda da (TMK. m. 279/f.3); aile konutu ve ev eşyasının 

talep edilebileceği öngörülmüştür1244.        

                                                
1241  Kanun’da yalnızca mal ayrılığı rejimi için, aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe 

özgülenmesi bağlamında bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sonuç, mal ayrılığı rejiminde eşlerin 
mallarının kesin bir çizgiyle birbirinden ayrılması nedeniyle tabiidir. 

1242  “Sağ kalan eş mirasçı ise; miras paylaşımında, aralarındaki mal rejimi ister edinilmiş mallara 
katılma rejimi, ister mal ayrılığı, ister paylaşımlı mal ayrılığı, ister mal ortaklığı olsun, katılma 
olanağı bulunsun veya bulunmasın mal rejimindeki hakları dışında, mirasın paylaşımında aile 
konutu ve ev eşyalarının kendisine özgülenmesini isteyebilecektir.” Bkz. Yarg. 14. HD. 
12.1.2016 T., E. 2015/5966, K. 2016/166, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 
Aynı yönde, bkz. Yarg. 8. HD. 4.7.2011 T., E. 2010/6396, K. 2011/3934, Gençcan, Davalar, s. 
1193-1194; Yarg. 3. HD. 9.5.2011 T., E. 2011/3415, K. 2011/8068, Gençcan, Davalar, s. 
1195. 

1243  Nebioğlu Öner, s. 244-245; Kapusuz, s. 111-112; Yarg. 8. HD. 24.3.2014 T., E. 2013/8297, 
K. 2014/5096, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). Miras hakkına dayanan 
özgüleme talebinin (TMK. m. 652), ancak eşlerden birinin ölümü halinde uygulama alanı 
bulması, işin tabiatı gereğidir. Ne var ki, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine 
dayanan özgüleme talebine ilişkin TMK. m. 240 hükmünde yalnızca ölümden söz edilmesi, 
eleştiriye açıktır. Zira söz gelimi, boşanan eşlerden birinin diğerine nazaran aile konutu ve ev 
eşyasına ihtiyaç duyması pekâlâ mümkündür. Böyle bir durumda, aile konutunun maliki 
olmayan eşe, İsviçre Medeni Kanunu’nun m. 121/f.3 hükmünde öngörüldüğü gibi, en azından 
sınırlı bir oturma hakkı tanınabileceğini düzenleyen bir hükme, Türk Medeni Kanunu’nda yer 
verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu konuda, ayrıca bkz. IV. Bölüm, II, E, 1.   

1244  Türk hukukuna özgü paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin düzenlenmediği İsviçre Medeni 
Kanunu’na göre de, miras hakkına (ZGB. Art. 612a) ya da edinilmiş mallara katılma rejimine 
(ZGB. Art. 219) dayanan aile konutu ve ev eşyasına ilişkin talep, ancak eşlerden birinin ölümü 
halinde söz konusu olur. Yalnızca mal ortaklığı rejiminin, (ölüm veya) ölüm dışındaki bir 
sebeple son bulması durumunda (ZGB. Art. 244/Abs.3), aile konutu ve ev eşyasına yönelik 
talepte bulunulabileceği düzenlenmiştir. Bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 341.    
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Edinilmiş mallara katılma rejiminde, tasfiyeden doğan katılma alacağına1245 

mahsup edilmek üzere (TMK. m. 240/f.1); paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde, 

paylaşmadan doğan hakkından (TMK. m. 255/f.1); yine, mal ortaklığı rejiminde 

ortaklık mallarındaki payından mahsup edilmek üzere (TMK. m. 279/f.1) sağ kalan 

eş, aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini talep edebilir. Bu itibarla, 

her üç mal rejimi için de geçerli olmak üzere, sağ kalan eşin mal rejiminin tasfiyesine 

dayanarak özgüleme talebinde bulunabilmesi, mal rejiminin tasfiyesi neticesinde 

mirasbırakandan alacaklı olmasına bağlıdır. Sağ kalan eşin miras hakkına dayanarak 

özgüleme talebinde bulunması ise, onun miras payına mahsup edilmek üzere (TMK. 

m. 652/f.1) gerçekleşir. Dolayısıyla TMK. m. 652 hükmüne dayanılması, sağ kalan 

eşin mirasçı olmasına bağlıdır1246. 

Sağ kalan eşin özgüleme talebinin mal rejimi hükümlerine dayanması 

durumunda, talebe konu aile konutu ve ev eşyasının evlilik birliği içerisinde edinilen 

bir malvarlığı unsuru olması gerekir. Örneğin katılma alacağı, evlilik birliğinin 

devamı süresince edinilen mallar üzerinde doğmaktadır. O halde özgüleme talebi, 

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine dayanıyorsa (TMK. m. 240), aile 

konutu ve ev eşyası, evlilik birliği içerisinde edinilmiş olmalıdır. Sağ kalan eşin, 

miras hakkına dayanarak (TMK. m. 652) özgüleme talebinde bulunması ise, aile 

konutu ve ev eşyasının, mirasbırakanın terekesinde yer alması koşuluna bağlıdır1247. 

Gerek mal rejimi hükümlerine dayanılarak gerekse miras hakkına dayanılarak 

aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenebilmesi, onun bu yönde ayni bir 

talepte bulunmuş olmasına bağlıdır1248. Edinilmiş mallara katılma rejiminin 

                                                
1245  Sağ kalan eşin, katılma alacağının bulunmadığı, fakat değer artış payı alacağının söz konusu 

olduğu durumlarda da, TMK. m. 240 hükmüne dayanılarak özgüleme talebinde 
bulunulabileceği yönünde, bkz. Hausheer/Reusser/Geiser, Art. 219 Nr. 58; Öztan, Aile, s. 
548; Zeytin, s. 246; Öztaş, Aile Konutu, s. 243. “Yerel mahkemece, sağ kalan eşin hukuki 
yararı göz önünde bulundurularak değer artış payı karşılığında davacıya mülkiyet hakkının 
tanınmasına karar verilmesinde usul ve kanuna aykırı bir yön bulunmamıştır.” Bkz. Yarg. 8. 
HD. 25.12.2012 T., E. 2012/7105, K. 2012/13069, Şıpka/Özdoğan, s. 447. 

1246  Kapusuz, s. 112; Kılıçoğlu, Yenilik, s. 93, 286; Nebioğlu Öner, s. 247. Aynı yönde, bkz. 
İşgüzar, s. 137-138; Avcı, s. 184; Öztaş, Aile Konutu, s. 262-263; Yarg. 8. HD. 1.6.2010 T., 
E. 2010/1695, K. 2010/2923, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 15.12.2016). 

1247  Nebioğlu Öner, s. 247. Aynı yönde, bkz. Öztaş, Aile Konutu, s. 263. 
1248  Kılıçoğlu, Yenilik, s. 284-285; Nebioğlu Öner, s. 245. 
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tasfiyesine dayanılarak özgüleme, kural olarak intifa veya oturma hakkı tanınması 

suretiyle gerçekleşir (TMK. m. 240/f.1). Ancak, haklı sebeplerin varlığı halinde sağ 

kalan eş, aile konutu üzerinde mülkiyet hakkı talebinde bulunabilir (TMK. m. 

240/f.3). Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin tasfiyesinde (TMK. m. 255), mal ortaklığı 

rejiminin tasfiyesinde (TMK. m. 279) ve miras hakkına dayanan özgüleme talebinde 

(TMK. m. 652) ise özgülemeye konu olan ayni hak türü kural olarak mülkiyet hakkı 

olup, ancak istisnaen haklı sebeplerin varlığı halinde mülkiyet yerine, aile konutu 

üzerinde intifa veya oturma hakkı kurulabileceği öngörülmüştür1249. Bu nedenle, aile 

konutu üzerinde mülkiyet hakkı kurulmasını arzu eden sağ kalan eş, edinilmiş 

mallara katılma rejimine dayanarak özgüleme talebinde bulunup, kendisi lehine 

mülkiyet hakkı kurulmasını sağlamak için haklı nedenlerin varlığını ispat etmek 

külfetiyle karşılaşmak yerine, miras hakkına dayanarak (TMK. m. 652), doğrudan 

mülkiyet hakkı talebinde bulunabilir. Yine bunun tam tersi, yani sağ kalan eşin 

mülkiyet yerine, aile konutu üzerinde, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine 

dayanarak, doğrudan intifa veya oturma hakkı kurulmasını (TMK. m. 240/f.1) arzu 

etmesi de mümkündür1250. Bu itibarla açıktır ki, sağ kalan eş, koşulları yerine gelmek 

kaydıyla dilerse mal rejiminin tasfiyesine dilerse miras hakkına dayanarak, aile 

konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini talep edebilir1251. 

Aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi talebinin, hem mal 

rejiminin tasfiyesine hem de miras hakkına dayanılarak, birlikte ileri sürülmesi 

mümkün değildir1252. Burada sağ kalan eşe, çoğu zaman bir seçim hakkı tanınmıştır. 

Esasında bu durum, sağ kalan eşin, aile konutu ve ev eşyası üzerindeki menfaatinin 

                                                
1249  Kapusuz, s. 112. Aynı yönde, bkz. Öztaş, Aile Konutu, s. 262. İsviçre Medeni Kanunu’nda 

paylaşmalı mal ayrılığı rejimi düzenlenmemiştir. Bu halde, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi hariç 
olmak üzere, sağ kalan eşin özgüleme için ileri sürebileceği hakların öncelik sırası bakımından 
Türk hukukundaki prensip aynen geçerlidir. Bir başka anlatımla İsviçre hukukunda da, 
edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme talebine (ZGB. Art. 219) 
konu olan hak, kural olarak intifa veya oturma hakkıdır. Mülkiyet hakkı talebi ikincildir. Mal 
ortaklığı rejiminin tasfiyesine (ZGB. Art. 244) ve miras hakkına dayanan (ZGB. Art. 612a) 
özgüleme taleplerinde ise kural mülkiyet hakkı talebinde bulunulması olup, intifa veya oturma 
hakkı talebi ikincil niteliktedir. Bkz. Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 4; Wildisen, Ehegatten, s. 331. 

1250  Nebioğlu Öner, s. 249-250; Kapusuz, s. 112. 
1251  Kapusuz, s. 112; Nebioğlu Öner, s. 246. 
1252  Dural/Öz, s. 501; Avcı, s. 180. 
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alternatifli olarak korunması amacından ileri gelmektedir. Zira sağ kalan eşin, söz 

gelimi edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinden doğan bir katılma alacağının 

bulunmaması durumunda, miras hakkına dayanarak özgüleme talebinde bulunması 

söz konusu olabileceği gibi; mirasçı sıfatını ret ya da feragat gibi bir nedenle 

kaybetmiş olması halinde, mal rejiminin tasfiyesine dayanarak özgüleme talebinde 

bulunması mümkündür1253. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminde katılma alacağının (TMK. m. 240/f.1), 

paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde de miras ve paylaşmadan doğan hakkın (TMK. m. 

255/f.1), aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenmesi bakımından yeterli 

bir değeri ihtiva etmemesi halinde, sağ kalan eşin bedel eklemek suretiyle 

özgülemeyi sağlayabileceğine, anılan hükümlerde açıkça yer verilmiştir. Buna 

karşın, sağ kalan eşin miras payının, aile konutu ve ev eşyasının değerini 

karşılamaması durumunda, miras payının değerine bedel eklenmesi suretiyle 

özgülemenin mümkün olabileceğine yönelik olarak, TMK. m. 652 hükmünde 

herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir1254. Ne var ki, aile konutu ve ev eşyasının 

miras payına dayanılarak sağ kalan eşe özgülenmesine olanak tanıyan TMK. m. 652 

hükmünün amacı ve mal rejiminin tasfiyesinden doğan özgüleme hükümleriyle olan 

işlevsel bağlantısı dikkate alındığında, fikrimizce sağ kalan eşin miras payının 

değerine bedel eklenmesi suretiyle aile konutu ve ev eşyasına ilişkin ayni hakkın 

değerinin tamamlanmasının ve bu yolla özgülemenin gerçekleşmesinin önünde, 

bedel ekleme olanağını tanımamayı haklı gösterecek nitelikte bir engel 

bulunmamaktadır1255. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 240/f.1 hükmünde, “mal rejimi sözleşmesiyle 

kabul edilen başka düzenlemeler saklıdır” ifadesine yer verilmiştir. Bu cümleden 

olarak, eşlerin aralarında yapacakları bir mal rejimi sözleşmesiyle, sağ kalan eşin 

katılma alacağından ileri gelen özgüleme talebinden feragat etmesi ya da bir başka 

                                                
1253  Avcı, s. 185; İşgüzar, s. 138; Kapusuz, s. 112-113; Dural/Öz, s. 502; Serozan/Engin, s. 654; 

Şeker, Sağ Kalan Eş, s. 448-449; Gümüş, s. 417; Nebioğlu Öner, s. 245-246. 
1254  Kapusuz, s. 113; Gençcan, Aile Konutu, s. 407. 
1255  Aynı yönde, bkz. Nebioğlu Öner, s. 249; Öztaş, Aile Konutu, s. 263; Gençcan, Aile Konutu, 

s. 407. 
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değişikliğe gidilmesi mümkündür1256. Böyle bir durumda, mal rejimi sözleşmesinde 

öngörülen feragat ya da değişikliğin, miras hakkına dayanan özgüleme talebine 

(TMK. m. 652) etkisi tartışmaya açıktır. Kanaatimizce, tarafların mal rejimi 

sözleşmesindeki irade beyanlarının hangi yönde olduğu öncelikle irdelenmelidir. 

Tarafların irade beyanından ne anlaşılması gerektiği konusunda şüpheye düşülmesi 

halinde ise, TMK. m. 240 hükmüne dayanan özgüleme hakkından feragatin ya da 

buna ilişkin bir değişikliğin, TMK. m. 652 hükmünden doğan talep hakkını 

etkilemeyeceği kural olarak kabul edilmelidir1257. Yine, tam tersi ihtimal için de aynı 

prensip geçerli olmalıdır. Daha açık bir deyişle, tarafların miras sözleşmesi yoluyla 

(sağ kalan eşin rızası dâhilinde), TMK. m. 652 hükmünden doğan talep hakkını 

tamamen ortadan kaldırmalarının ya da sınırlandırmalarının, mal rejiminin 

tasfiyesine dayanan özgüleme imkânına doğrudan bir etkisi olmayacağını söylemek 

mümkündür1258.   

Sağ kalan eşin, miras hakkından ileri gelen özgüleme talebini (TMK. m. 652) 

emredici nitelikte kabul etmeyen ve bizim de katıldığımız görüş uyarınca, 

mirasbırakan tek taraflı bir ölüme bağlı tasarrufuyla, sağ kalan eşin TMK. m. 652 

hükmüne dayanan özgüleme talebini bertaraf edebilir. Buna karşın, tek taraflı olarak 

düzenlenen bu ölüme bağlı tasarrufun, mal rejiminin tasfiyesinden ileri gelen 

özgüleme talebine bir etkisi olmayacaktır1259. 

“Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı 

meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları 

kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.” Bu 

fıkraya, gerek TMK. m. 240, gerek TMK. m. 255, gerekse TMK. m. 652 

hükümlerinde aynen yer verilmiştir. Dolayısıyla, mirasbırakanın bir meslek veya 

sanat icra ettiği aile konutunun bir bölümünde altsoyun bu meslek veya sanatın 

                                                
1256  Bkz. Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 127-128; Nebioğlu Öner, s. 251; Sarı, s. 283. 

Aynı yönde, bkz. Wildisen, Ehegatten, s. 329; Rumo-Jungo, Art. 219 Nr. 8; Ryffel, Art. 219 
Nr. 7, 9; Wolf/Eggel, Art. 612a Nr. 6. 

1257  Bkz. Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 127 vd.; Nebioğlu Öner, s. 251. 
1258  Bkz. Nebioğlu Öner, s. 251; Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 128. 
1259  Şenocak, Aile Konutu ve Ev Eşyası, s. 126. 
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icrasına devam edecek olması hali ile, aile konutunun tarımsal taşınmaz kapsamında 

bulunması ihtimalinde, anılan hükümlerin hangisine dayanılırsa dayanılsın, sağ kalan 

eşin özgüleme talebine yasal bir sınırlama getirilmiştir1260. 

III. SAĞ KALAN EŞ AÇISINDAN MİRASTA 

DENKLEŞTİRME 

A. Genel Olarak 

Mirasbırakan, henüz hayattayken yasal mirasçılarından birine veya birkaçına 

karşılıksız kazandırmalarda bulunmuş olabilir. Bu şekilde mirasbırakanın sağlığında 

malvarlığından çıkmış olan bazı sağlararası karşılıksız kazandırmalar, mirasın 

paylaşılmasında hesaba katılmadığı takdirde, yasal mirasçılar arasında denkliğin ve 

eşitliğin korunması esasına aykırı sonuçlarla karşılaşılır. Zira böyle bir durumda, 

mirasbırakandan bir sağlararası karşılıksız kazandırma edinmiş olan yasal mirasçı, bu 

kazandırmayı muhafaza etmekle birlikte, mirasbırakanın terekesinden kendi miras 

payına düşen miktarı da diğer yasal mirasçılarla arasında bir fark bulunmaksızın elde 

edebilir. Şüphesiz ki bu sonuç, mirasbırakandan bir sağlararası karşılıksız 

kazandırma edinen mirasçıya, diğer yasal mirasçılara nazaran avantaj sağlar1261. 

Hakkaniyete aykırı böyle bir sonucu önleme amacı taşıyan mirasta denkleştirme 

(iade1262), mirasbırakanın hayattayken yasal mirasçılarından birine ya da bazılarına 

miras paylarına mahsuben malvarlığından yapmış olduğu sağlararası karşılıksız 

kazandırmalarının, mirasın paylaşılması aşamasında dikkate alınmasına imkân 

tanır1263. Denkleştirmeye tâbi sağlararası karşılıksız kazandırmalar olarak ifade 

edilen bu kazandırmaların, terekeye geri dönmesi ve mirasın paylaşılmasında hesaba 

                                                
1260  Kapusuz, s. 113. 
1261  Turan Başara, Denkleştirme, s. 1; Ayan, Miras, s. 316. 
1262  743 sayılı eski Medeni Kanun’un ilgili hükümlerinde (eMK. m. 603-610) mirasta 

“denkleştirme” yerine, mirasta “iade” kavramı kullanılmıştır. 
1263  Necip Kocayusufpaşaoğlu, Mirasta İade Mefhumu ve Murisin İadeye Tabi Kazandırmaları, 

Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, İstanbul 1960, s. 125; Antalya, Miras, s. 451. 
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katılması (TMK. m. 669) böylelikle mümkün olmuş ve yasal mirasçılar1264 arasında 

hakkaniyete uygun bir eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır1265. Bir tür hesaplaşma ve 

miras paylarının denkleştirilmesi niteliği taşıyan bu imkânın, yasal mirasçılığın bir 

yardımcısı ve tamamlayıcısı1266 olduğu söylenebilir1267.  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 669 hükmüne göre; “yasal mirasçılar, 

mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız 

kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine 

karşı yükümlüdürler (f.1). Mirasbırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya 

da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık 

almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından 

                                                
1264  Türk-İsviçre hukukunda denkleştirme yükümlülüğü, yasal mirasçılar için öngörülmüşken 

(TMK. m. 669/f.1 – ZGB. Art. 626/Abs. 1); Alman hukukunda yalnızca mirasbırakanın altsoyu 
için denkleştirme yükümlülüğünden söz edilmektedir (BGB § 2050 vd.). Bkz. Weidlich, s. 
2332-2333; Brox/Walker, s. 310-311; Zimmermann, s. 206; İmre/Erman, s. 517. BGB § 
2050/Abs. 1 hükmüne göre, yalnızca altsoy için söz konusu olabilen mirasta denkleştirmenin 
konusu, tesis masrafı (Ausstattung) olarak ifade edilen çeyiz ya da altsoyun ekonomik 
bağımsızlığını kazanmasına veya genişletmesine yönelik olan (kuruluş sermayesi) karşılıksız 
kazandırmalardır (BGB § 1624/Abs. 1). BGB § 2050/Abs. 2 hükmünde ise, olağan düzeyin 
aşılması kaydıyla; altsoya gelir olması için yapılan yardımlar ve meslek kazanması için yapılan 
zorunlu öğrenim masraflarının denkleştirmeye tâbi olacağı ifade edilmiştir. BGB § 2050/Abs. 3 
hükmünde, yukarıdaki iki fıkrada sayılanlar dışında altsoya yapılan karşılıksız 
kazandırmaların, ancak mirasbırakanın iradesiyle (iradi) denkleştirmeye tâbi olabileceği 
düzenlenmiştir. Aynı yönde, bkz. Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 28.  

1265  Fikret Eren, “Mirasta İade”, AD, Y. 54, S. 3-4, Mart-Nisan 1963, s. 340; İmre/Erman, s. 512; 
Turan Başara, Denkleştirme, s. 5; İnan/Ertaş/Albaş, s. 563-564; Serozan/Engin, s. 641-642; 
Antalya, Miras, s. 451; Öztan, Miras, s. 506; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 125; 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 438; Özuğur, Tenkis, s. 397; K. Nuri Turanboy, Miras 
Bırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki İşlemleri, Ankara 2010, s. 29; 
Tülay Aydın Ünver, “Miras Bırakanın Yasa Gereği Denkleştirmeye Tabi Olan 
Kazandırmaları”, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul 2011, s. 112; Necati Şükrü 
Bayramoğlu, Türk Miras Hukukunda Denkleştirme, (Danışman: Prof. Dr. Hasan Ayrancı), 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2013, s. 9; Erhan Günay, Mirasta Denkleştirme (İade) Davası ile Miras Sebebiyle İstihkak 
Davası, 1. bs., Ankara 2015, s. 64. “Mirasta denkleştirme mirasçıların murisin sağlığında 
muristen karşılıksız olarak aldığı mal ve kıymetlerin geri alınarak miras taksiminde tereke 
içerisinde yer almasıdır.” Bkz. Yarg. 14. HD. 9.3.2016 T., E. 2015/10596, K. 2016/3015, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). 

1266  Denkleştirmeye ilişkin TMK. hükümleri, emredici hukuk kuralı niteliğinde değil, tamamlayıcı 
(yedek) hukuk kuralı niteliğindedir. Zira mirasbırakanın iradesiyle sağlararası karşılıksız bir 
kazandırma (iradi) denkleştirmeye tâbi olabileceği gibi (TMK. m. 669/f.1), denkleştirmeye tâbi 
olması gereken bir kazandırma da mirasbırakanın aksi yöndeki irade beyanıyla (kanuni) 
denkleştirmeden muaf tutulabilir (TMK. m. 669/f.2). Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 4. 

1267  İmre/Erman, s. 516. 
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açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tâbidir1268 (f.2).” Mirasbırakanın yasal 

mirasçısı olan sağ kalan eşin denkleştirme yükümlüsü ve alacaklısı olması 

konusunda, eşin hangi zümreye dâhil kan hısımlarıyla1269 birlikte mirasçı olduğu, 

kritik bir önem taşır. Şöyle ki, sağ kalan eşin, mirasbırakanın ikinci veya üçüncü 

zümre mirasçıları ile birlikte mirasçılığı halinde, onun denkleştirme yükümlüsü ve 

alacaklısı olması bakımından kayda değer bir nokta yoktur. Hâlbuki birinci zümreyle 

yani mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin denkleştirmedeki 

durumu öğretide tartışmalıdır. Zira Türk-İsviçre kanun koyucusu, altsoy için kanuni 

bir denkleştirme yükümlülüğü öngörmüşken (TMK. m. 669/f.2 - ZGB. Art. 626/Abs. 

2), sağ kalan eşi bu kapsamda zikretmemiştir. Dolayısıyla altsoyun kanuni 

denkleştirme yükümlülüğünün sadece birbirine karşı mı yoksa altsoyla birlikte 

mirasçı olan sağ kalan eşe karşı da mı geçerli olacağı duraksama yaratmaktadır. Bu 

sebeple, konunun özellikle sağ kalan eşin altsoya karşı denkleştirme alacaklısı olması 

yönünden ele alınıp değerlendirilmesi gerekir. 

B. Mirasta Denkleştirmenin Konusu 

1. Denkleştirmeye Tâbi Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 669/f.1 hükmü uyarınca; “yasal mirasçılar, 

mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız 

kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine 

karşı yükümlüdürler.” Dolayısıyla, denkleştirmeye tâbi bir kazandırmadan söz 

edebilmek için; (1) yasal mirasçı, mirasbırakandan bir kazandırma elde etmiş olmalı, 

(2) söz konusu kazandırma karşılıksız olmalı, (3) bu karşılıksız kazandırma 

mirasbırakanın sağlığında1270 yapılmış olmalı, (4) karşılıksız kazandırma 

                                                
1268  Bkz. Yarg. 14. HD. 20.3.2017 T., E. 2015/17895, K. 2017/2125, Kazancı İçtihat Bilgi 

Bankası (E. T. 10.10.2017). 
1269  Sağ kalan eş, kan hısımları dışında, mirasbırakanın evlâtlığı veya onun altsoyu ile birlikte de 

(TMK. m. 500) mirasçı olabilir. Dolayısıyla, evlâtlık veya altsoyu da mirasbırakanın yasal 
mirasçısı olarak mirasta denkleştirmenin tarafı olabilir. Bkz. Dural/Öz, s. 325.   

1270  “Bir mirasçıya yapılan kazandırmanın iadeye (denkleştirmeye) tâbi olabilmesi için, sağlar 
arasında temlik niteliğini taşıması zorunludur.” Bkz. Yarg. 2. HD. 27.9.1979 T., E. 1979/4593, 
K. 1979/6666, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). 
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mirasbırakanın malvarlığından çıkmalı ve (5) bu kazandırma, yasal mirasçının miras 

payına mahsuben yapılmalıdır1271. TMK. m. 669/f.1 hükmü bağlamında yapılan 

sağlararası karşılıksız kazandırmaların denkleştirmeye tâbi olabilmesi için, 

kazandırmanın yasal miras payına mahsuben yapıldığı mirasbırakan tarafından beyan 

edilmiş olmalıdır. Mirasbırakanın irade beyanına ihtiyaç duyulan türde (iradi) 

denkleştirme (TMK. m. 669/f.1), yukarıda sıralanan koşulların bir arada bulunması, 

özellikle kazandırmanın yasal mirasçının miras payına mahsuben gerçekleşmesi 

kaydıyla, TMK. m. 669/f.2 hükmünden farklı olarak1272, her türlü sağlararası 

karşılıksız kazandırma için söz konusu olabilir1273.  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 669/f.2 hükmüne göre ise, “mirasbırakanın çeyiz 

veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan 

kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu 

kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, 

denkleştirmeye tâbidir.” Anılan hükümde; mirasbırakanın herhangi bir karşılık 

almaksızın “altsoyu” lehine yapmış olduğu çeyiz1274, kuruluş sermayesi1275, 

                                                
1271  Aynı yönde, bkz. Eren, İade, s. 353 vd.; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 139 vd.; 

Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 464 vd.; Baygın, Tenkis, s. 151; Aydın Ünver, Denkleştirme, 
s. 132 vd.; İmre/Erman, s. 524 vd.; Turanboy, s. 34-36; Turan Başara, Denkleştirme, s. 45-
46; Özuğur, Tenkis, s. 402-403; Gençcan, Miras, s. 1389; Günay, Denkleştirme, s. 72 vd.; 
Bayramoğlu, s. 32 vd. 

1272  Türk Medeni Kanunu’nun m. 669/f.2 hükmüne göre; sağlığında mirasbırakan tarafından 
altsoya yapılan kazandırmanın (kanuni) denkleştirmeye tâbi olması, bu kazandırmanın çeyiz, 
kuruluş sermayesi, bir malvarlığı devri, borçtan kurtarma ya da benzerleri niteliğinde olmasına 
bağlıdır. Anılan niteliklerde (TMK. m. 669/f.2) olmayan bir sağlararası karşılıksız kazandırma, 
mirasbırakanın, kazandırmanın denkleştirilmesi yönündeki irade beyanına ihtiyaç duyulan 
TMK. m. 669/f.1 hükmüne (iradi denkleştirmeye) tâbidir. “Fürua (altsoya) yapılan tarla bağışı 
eMK. m. 603/f.2 (TMK. m. 669/f.2) kapsamında değildir. Davacı ispat yükü altında olup eMK. 
m. 603/f.1 (TMK. m. 669/f.1) kapsamında iade (denkleştirme) istenebilir.” Bkz. Yarg. HGK. 
21.10.1992 T., E. 1992/2-536, K. 1992/620, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). 
Aynı yönde, bkz. Yarg. HGK. 21.9.2005 T., E. 2005/2-457, K. 2005/512, Özuğur, Tenkis, s. 
444; Bkz. Yarg. 2. HD. 14.4.2004 T., E. 3759, K. 4725, Gençcan, Miras, s. 1396. 

1273  İnan/Ertaş/Albaş, s. 571.  
1274  Çeyiz, mirasbırakanın evlenmekte olan veya evlenmiş bulunan altsoyuna bir ev kurmasına 

yardım etmek üzere (evliliğin ortak konutunu edinmesi ve döşemesi için) yaptığı 
kazandırmaları ifade eder. Bkz. Dural/Öz, s. 334-335; Turan Başara, Denkleştirme, s. 97; 
Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 470; Oğuzman, s. 329; Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 116. 
TMK. m. 675/f.2 hükmü uyarınca; “altsoy hısımlarının evlenmelerinde, alışılmış ölçüler içinde 
yapılan çeyiz giderleri hakkında denkleştirmeye tâbi tutmama arzusunun bulunduğu asıldır.” 
Bu itibarla, TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamında kanuni denkleştirmeye tâbi olan altsoy lehine 
yapılan çeyizden kasıt, alışılmış ölçüleri aşan çeyiz giderleridir. Bkz. Dural/Öz, s. 336.  
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malvarlığı devri1276, borçtan kurtarma1277 ve diğer benzeri kazandırmalarının, aksi 

mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, (kanuni) denkleştirmeye tâbi 

olacağı kabul edilmiştir1278. Öğretideki bir görüşe göre; olağan hediyeler dışında 

altsoya yapılan tüm karşılıksız kazandırmalar, TMK. m. 669/f.2 hükmünde yer alan 

“diğer benzeri kazandırmalar” ifadesi kapsamında (kanuni) denkleştirmeye tâbi 

olur1279. Bizim de katıldığımız ikinci görüş uyarınca ise; diğer benzeri kazandırmalar 

ifadesinin kapsamına, sadece altsoyun ekonomik bağımsızlığını kazanmasını, devam 

ettirmesini veya genişletmesini, onun hayatta yerleşmesini sağlayan karşılıksız 

kazandırmalar girer1280. Dolayısıyla, katıldığımız görüşte belirtilen amacın dışında 

kalan kazandırmalar, altsoya yapılmış bile olsalar, TMK. m. 669/f.2 hükmünde 

düzenlenen (kanuni) denkleştirme kapsamına girmezler. Bunlar hakkında, TMK. m. 
                                                                                                                                     
1275  Kuruluş sermayesi, ekonomik bağımsızlığın kazanılmasını veya devam ettirilmesini sağlamak 

amacıyla altsoya yapılan karşılıksız kazandırmalar olarak nitelendirilebilir. Bkz. Turan 
Başara, Denkleştirme, s. 100; Dural/Öz, s. 333; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 469; 
Oğuzman, s. 329; Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 118-119. 

1276  Malvarlığı devri, mirasbırakanın malvarlığının tamamını ya da bir bölümünü veya önemli 
münferit malvarlığı unsurlarını altsoyuna karşılıksız olarak devretmesini ifade eder. Bkz. 
Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 121. 

1277  Altsoyun borçtan kurtarılması; mirasbırakanın, altsoyun kendisine olan borcunu ibra etmesi 
şeklinde gerçekleşebileceği gibi, altsoyun bir üçüncü kişiye olan borcunun ödenmesi biçiminde 
de söz konusu olabilir. Bkz. Turan Başara, Denkleştirme, s. 105; Dural/Öz, s. 337. 743 sayılı 
eMK. m. 603/f.2 hükmünde “borçtan ibra”nın kanuni denkleştirmeye tâbi olduğu madde 
metninde ifade edilmişti.  

1278  Necip Kocayusufpaşaoğlu, “Mirasta İade (=Denkleştirme) İle İlgili Meseleler”, Medeni 
Kanun’un 50. Yılı, Ankara 1977, s. 121-122; Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 113 vd.; 
Dural/Öz, s. 333 vd.; İnan/Ertaş/Albaş, s. 569-570; Kılıçoğlu, Miras, s. 455; Öztan, Miras, s. 
511; Antalya, Miras, s. 456-457; Baygın, Tenkis, s. 152; Turanboy, s. 39; Özuğur, Tenkis, s. 
400; Günay, Denkleştirme, s. 82; Bayramoğlu, s. 71 vd. Bkz. Yarg. 14. HD. 9.3.2016 T., E. 
2015/10596, K. 2016/3015, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). Karşılıksız 
kazandırmanın denkleştirmeye tâbi olmaksızın yapıldığını ispat yükü, davalı altsoya aittir. Bkz. 
Yarg. 2. HD. 17.4.2012 T., E. 2011/2492, K. 2012/9889, Özuğur, Tenkis, s. 434; Yarg. 2. HD. 
6.7.2010 T., E. 2009/9435, K. 2010/13492, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
8.6.2010 T., E. 2010/3084, K. 2010/11268, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
22.12.2009 T., E. 2008/16921, K. 2009/22192, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. 2. HD. 
13.7.2009 T., E. 2008/8122, K. 2009/13858, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. HGK. 
21.10.1992 T., E. 1992/2-536, K. 1992/620, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). 

1279  Paul Eitel, Berner Kommentar Band/Nr. III/2/3, Die Ausgleichung, Art. 626-632 ZGB, 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, Der Erbgang, I. Einführung, (Hrsg. Heinz 
Hausheer), Bern 2004, Art. 626 Nr. 82 vd.; Druey, Erbrecht, s. 89; Hatemi, Miras, s. 51-52; 
Turanboy, s. 74-75; Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 131. 

1280  Kocayusufpaşaoğlu, Denkleştirme, s. 122-123; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 175; Oğuzman, 
s. 329-330; Dural/Öz, s. 338-339; Baygın, Tenkis, s. 154-155; Turan Başara, Denkleştirme, 
s. 96.  
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669/f.1 hükmünde öngörülen genel kural uygulanır ve denkleştirmeye tâbi olmaları 

için, mirasbırakanın denkleştirmeyi emretmiş, yani kazandırmanın yasal miras 

payına mahsuben yapıldığını beyan etmiş olması aranır. Örneğin, mirasbırakanın 

gezip eğlenmesi için oğluna bağışladığı otomobil ya da kotra, onun ekonomik 

bağımsızlığını kazanmasını, devam ettirmesini veya genişletmesini, onun hayatta 

yerleşmesini sağlayan bir karşılıksız kazandırma niteliğinde olmadığından, TMK. m. 

669/f.2 hükmü kapsamında (kanuni) denkleştirmeye tâbi bir kazandırma olarak 

değerlendirilmez. Bununla birlikte, söz konusu otomobil ya da kotranın, altsoyun 

yasal miras payına mahsuben bağışlanması durumunda, TMK. m. 669/f.1 hükmü 

çerçevesinde (iradi) denkleştirmeden pekâlâ bahsedilebilir1281.      

Mirasta denkleştirmeye ilişkin TMK. m. 669 hükmünün açık lafzına ve 

öğretide yapılan ayrıma göre, anılan maddenin birinci fıkrası kapsamında 

denkleştirmenin mevcut olması durumunda “iradi denkleştirme” yükümlülüğü, 

hükmün ikinci fıkrası çerçevesinde denkleştirme halinde ise “kanuni denkleştirme” 

yükümlülüğü söz konusu olmaktadır1282. 

2. Kanunen Denkleştirmeden Muaf Tutulan Sağlararası Karşılıksız 

 Kazandırmalar   

Kanunen denkleştirmeye tâbi tutulan sağlararası karşılıksız kazandırmalar 

olduğu gibi (TMK. m. 669/f.2), kanunen denkleştirmeden muaf tutulan sağlararası 

karşılıksız kazandırmalar da mevcuttur. (1) Mirasbırakanın çocukları için yaptığı ve 

alışılmış ölçüler içinde kalan eğitim ve öğrenim giderleri (TMK. m. 674/f.1); (2) 

olağan hediyeler ile evlenme sırasında yapılan geleneğe uygun giderler (TMK. m. 

                                                
1281  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 472. Bu yönde, bkz. Oğuzman, s. 330; Baygın, Tenkis, s. 155; 

Turan Başara, Denkleştirme, s. 176. Aynı yönde, bkz. Yarg. HGK. 21.10.1992 T., E. 1992/2-
536, K. 1992/620, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017); Yarg. HGK. 21.9.2005 T., 
E. 2005/2-457, K. 2005/512, Özuğur, Tenkis, s. 444; Yarg. 2. HD. 14.4.2004 T., E. 3759, K. 
4725, Gençcan, Miras, s. 1396. 

1282  Manuel Liatowitsch/Louise Lutz Sciamanna, Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), ZGB 
Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, (Hrsg. Jolanta Kren Kostkiewicz/ Peter 
Nobel/Ivo Schwander/Stephan Wolf), 2. Auflage, 2011, Art. 626 Nr. 7-8; Eitel, Kommentar, 
Art. 626 Nr. 5; Fankhauser, Art. 626 Nr. 2; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-
Jungo, s. 161; Antalya, Miras, s. 453; Aydın Ünver, Denkleştirme, s. 114, 114 dn. 6; 
İnan/Ertaş/Albaş, s. 567-568; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 444. 
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675/f.1); (3) altsoy lehine alışılmış ölçüler içinde yapılan çeyiz giderleri (TMK. m. 

675/f.2); (4) mirasçının, mirasbırakanın bu yöndeki iradesini ispatlaması 

koşuluyla1283, lehine yapılan bir sağlararası karşılıksız kazandırmanın yasal miras 

payını aşan kısmı (TMK. m. 672), kanunen denkleştirmeden muaf sayılmıştır1284. 

C. Sağ Kalan Eşin Mirasta Denkleştirmenin Tarafı Olması  

1. Sağ Kalan Eşin Denkleştirme Yükümlüsü Olması 

Mirasbırakandan bir sağlararası karşılıksız kazandırma edinmiş olan sağ kalan 

eş, bu kazandırmanın denkleştirmeye tâbi olacağının mirasbırakan tarafından 

öngörülmesi, yani kazandırmanın, onun yasal miras payına mahsuben yapılması 

durumunda diğer yasal mirasçılara karşı iradi denkleştirme yükümlülüğü altında 

bulunur1285 (TMK. m. 669/f.1). Denkleştirme yükümlülüğünün söz konusu 

olabilmesi için sağ kalan eş, yasal miras payına mahsuben mirasbırakandan herhangi 

bir sağlararası karşılıksız kazandırma edinmiş olmanın yanı sıra, tereke üzerinde 

yasal mirasçı sıfatına da sahip olmalıdır1286. O halde mirasçılıktan çıkarma, mirastan 

                                                
1283  Aksi halde, mirasçının yasal miras payının belirlenmesi; yasal miras payını aşan kazandırma 

yapılmış ise aşan kısmın denkleştirmeye tabi tutulması gerekir. Bkz. Yarg. 2. HD. 25.4.2011 
T., E. 2010/4629, K. 2011/6951, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 10.10.2017).  

1284  Turan Başara, Denkleştirme, s. 128 vd.; Dural/Öz, s. 339 vd.; İnan/Ertaş/Albaş, s. 570-571; 
Antalya, Miras, s. 457-458; Özuğur, Tenkis, s. 405-407. 

1285  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 446-447; Antalya, Miras, s. 453. Bu yönde, ayrıca bkz. Yarg. 
2. HD. 14.4.2004 T., E. 3759, K. 4725, Gençcan, Miras, s. 1400. 

1286  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 443-444; Turanboy, s. 36; Gençcan, Miras, s. 1392; Turan 
Başara, Denkleştirme, s. 170 vd; Yarg. 2. HD. 17.12.2009 T., E. 14753, K. 21912, Günay, 
Denkleştirme, s. 72; Yarg. 1. HD. 8.7.2011 T., E. 2011/3353, K. 2011/8055, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). Bilindiği üzere 3678 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 
23.11.1990 tarihinden önce gerçekleşen miras intikallerinde, eMK. m. 444/f.1 hükmü uyarınca, 
birinci zümre (altsoy) ile birlikte mirasçı olması durumunda sağ kalan eşe mülkiyet yerine 
kanuni intifa hakkını tercih etme olanağı tanınmıştı. Sağ kalan eşin seçim hakkını kanuni intifa 
hakkından yana kullanması durumunda, teknik anlamda yasal mirasçı sıfatını haiz olmayacağı 
kabul edildiğinden, sağ kalan eşin denkleştirme kapsamına girmeyeceği, diğer ifadeyle 
denkleştirmenin tarafı olamayacağı ifade edilmekteydi. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 
442; Erman, s. 125-126; Eren, İade, s. 350. 
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yoksunluk, mirastan feragat ya da mirasın reddi sebebiyle yasal mirasçılık sıfatı 

bulunmayan eş, denkleştirme yükümlüsü olamaz1287. 

Yasal mirasçılık sıfatını kaybeden eşin, mirasbırakandan denkleştirmeye tâbi 

bir sağlararası karşılıksız kazandırma edinmiş olması durumunda, TMK. m. 670 

hükmünün uygulanması gündeme gelebilir. Anılan hükme göre; “mirasın 

açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını kaybeden mirasçıya ait geri verme 

yükümlülüğü, onun yerini alan mirasçılara, miras paylarında meydana gelen artış 

oranında geçer.” Ne var ki, eşin yasal mirasçılık sıfatını kaybetmesinden yararlanan 

ve denkleştirme yükümlüsü haline gelen mirasçılar, aynı zamanda denkleştirme 

alacaklısı konumunda bulunuyorlarsa, bu halde artık TMK. m. 670 hükmü uygulama 

alanı bulmaz1288. Söz gelimi, mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olan eşin 

mirasçılık sıfatını yitirmesi ve onun denkleştirme yükümlülüğünün bu durumdan 

yararlanan mirasbırakanın altsoyuna geçmesi ihtimalinde, denkleştirme yükümlüsü 

ile denkleştirme alacaklısı sıfatı altsoyda birleşeceğinden, TMK. m. 670 hükmünün 

uygulanmasına imkân kalmaz. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 669/f.2 hükmü uyarınca, “mirasbırakanın çeyiz 

veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan 

kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu 

kazandırmalar, aksi mirasbırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, 

denkleştirmeye tâbidir.” Buna göre, anılan türdeki karşılıksız bir kazandırmanın 

denkleştirmeye tâbi olmayacağının, mirasbırakan tarafından belirtilmemiş olması 

durumunda, “altsoya” yapılan bu kazandırmanın kanuni denkleştirmeye tâbi olacağı 

düzenlenmiştir. Buradan hareketle, “altsoy” lehine olan söz konusu karşılıksız 

kazandırmaların; yasal miras payına mahsuben yapıldığının ve dolayısıyla 

denkleştirmeye tâbi olacağının mirasbırakan tarafından belirtilmesi aranmaksızın, 

                                                
1287  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 441; Dural/Öz, s. 322; Antalya, Miras, s. 452; Öztan, Miras, s. 

509; İnan/Ertaş/Albaş, s. 565.  
1288  Turan Başara, Denkleştirme, s. 189; Dural/Öz, s. 327. 
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kanuni denkleştirmeye tâbi karşılıksız kazandırmalar olarak kabul edilecekleri 

sonucuna ulaşmak mümkündür1289.  

Mirasbırakanın altsoy mirasçıları dışındaki yasal mirasçıları bakımından, altsoy 

için öngörüldüğü gibi bir kanuni denkleştirme yükümlülüğü (TMK. m. 669/f.2) söz 

konusu değildir. Sağ kalan eşin, altsoy dışındaki yasal mirasçılardan olduğu 

düşünüldüğünde, onun bakımından da TMK. m. 669/f.2 hükmünde düzenlendiği gibi 

bir kanuni denkleştirme yükümlülüğü mevcut olmayıp1290; sağ kalan eşin 

denkleştirme yükümlüsü olması, ancak yapılan karşılıksız kazandırmanın 

denkleştirmeye tâbi olacağının mirasbırakan tarafından beyan edilmiş1291 

olmasına1292, TMK. m. 669/f.1 hükmündeki ifadesiyle, karşılıksız kazandırmanın 

miras payına mahsuben edinilmesine bağlıdır1293. Bu noktada, mirasbırakanın 

                                                
1289  Dural/Öz, s. 323-324; Erman, s. 125. 
1290  Aksi yöndeki görüş için, bkz. IV. Bölüm, III, C, 2, c. 
1291  Öğretide bir görüş, denkleştirme yükümlülüğünün doğması için, yalnızca mirasbırakanın irade 

beyanında bulunmasını yeterli görmeyip, karşılıksız kazandırmada bulunulan tarafın da 
(örneğin sağ kalan eşin) mirasbırakanın denkleştirme iradesini kabul etmiş olmasını, diğer 
ifadeyle yapılan karşılıksız kazandırmanın onun yasal miras payına mahsuben gerçekleşeceğini 
bilmesini aramaktadır. Bkz. Peter Weimar, “Zehn Thesen zur erbrechtlichen Ausgleichung”, 
Festgabe der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Freiburg für Bernhard 
Schnyder zum 65. Geburtstag, Freiburg 1995, s. 837, 849. Gerçekten de, alelade bir bağışlama 
olduğu düşünülerek mirasbırakandan edinilen sağlararası karşılıksız kazandırmanın, yasal 
miras payına mahsuben verildiğinin bilinmesi halinde, bu karşılıksız kazandırmanın 
reddedilmesi ihtimal dâhilindedir. 

1292  Bu durumda “iradi denkleştirmeden” söz edilir. “Mirasbırakan tarafından sağlığında eşine 
yaptığı kazandırma, açıkça iadeye tâbi olduğu belirtilmedikçe kural olarak iadeye tâbi 
tutulamaz.” Bkz. Yarg. 2. HD. 18.7.2011 T., E. 2011/9794, K. 2011/12587, Kazancı İçtihat 
Bilgi Bankası; Aynı yönde, bkz. Yarg. 2. HD. 9.4.2009 T., E. 2009/625, K. 2009/6776, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). 

1293  Fankhauser, Art. 626 Nr. 5; Dural/Öz, s. 323; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 446; Baygın, 
Tenkis, s. 152; Turan Başara, Denkleştirme, s. 180; Erman, s. 125; Turanboy, s. 41; 
Özuğur, Tenkis, s. 401, 403; Günay, Denkleştirme, s. 82-83, 86; Bayramoğlu, s. 61. “Altsoy 
dışındaki yasal mirasçılara yapılan kazandırmalarda, miras payına mahsup edilmek üzere 
hareket edilmediği yönünde bir karine vardır. Bu karinenin aksinin davacı tarafından 
kanıtlanması gerekmektedir.” Bkz. Yarg. 14. HD. 9.3.2016 T., E. 2015/10596, K. 2016/3015, 
Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017). Aynı yönde, bkz. Yarg. HGK. 8.10.2003 T., 
E. 2003/2-583, K. 2003/565, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası; Yarg. HGK. 21.10.1992 T., E. 
1992/2-536, K. 1992/620, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017).  
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denkleştirmeye yönelik irade beyanı herhangi bir şekil şartına da tâbi 

tutulmamıştır1294. 

2. Sağ Kalan Eşin Denkleştirme Alacaklısı Olması 

a) Genel Olarak 

Denkleştirme yükümlüsü olabilmek için yasal mirasçı1295 sıfatına sahip 

bulunmak gerektiği gibi, denkleştirme alacaklısı da kural olarak1296 ancak bir yasal 

mirasçı olabilir1297. Bu sonucu, “yasal mirasçıların birbirlerine karşı” 

denkleştirmeyle yükümlü olacaklarını ifade eden TMK. m. 669/f.1 hükmünden 

çıkarmak mümkündür. O halde, mirasçılıktan çıkarma, mirastan yoksunluk, ya da 

mirastan feragat nedeniyle yasal mirasçılık sıfatını kazanamamış olan veya mirasın 

reddi sebebiyle mirasbırakanın ölümü anında kazanmış olduğu yasal mirasçılık 

sıfatını geçmişe etkili olarak kaybeden sağ kalan eş, denkleştirme talebinde 

bulunamayacaktır1298.  

                                                
1294  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 455; Dural/Öz, s. 329; Antalya, Miras, s. 459. Bkz. Yarg. 2. 

HD. 21.2.2013 T., E. 2013/2285, K. 2013/4457, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
10.10.2017). Şu kadar ki, mirasbırakanın altsoyuna yapmış olduğu TMK. m. 669/f.2 hükmü 
kapsamındaki sağlararası karşılıksız kazandırmalarının denkleştirme dışı kalması için, 
mirasbırakanın bu yöndeki iradesini açıkça belirtmiş olması gerekir. Bkz. Antalya, Miras, s. 
459. 

1295  TMK. m. 670 hükmüne göre; mirasın açılmasından önce veya sonra mirasçılık sıfatını 
kaybeden mirasçıya ait geri verme yükümlülüğünün, onun yerini alan mirasçılara, miras 
paylarında meydana gelen artış oranında geçeceği göz önünde bulundurulmalıdır.  

1296  Öğretide azınlıkta kalan bir görüş, yasal mirasçılardan başka atanmış mirasçıların da 
denkleştirme alacaklısı olabileceklerini savunmaktadır. Bkz. Druey, Erbrecht, s. 86. 

1297  Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 162; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 
81-82; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 450; İmre/Erman, s. 516; Oğuzman, s. 327; Dural/Öz, 
s. 327; Ayan, Miras, s. 318; İnan/Ertaş/Albaş, s. 565; Antalya, Miras, s. 454; Öztan, Miras, 
s. 508; Kılıçoğlu, Miras, s. 455; Turan Başara, Denkleştirme, s. 194; Bayramoğlu, s. 51-52, 
69; Günay, Denkleştirme, s. 65. Karşılıksız kazandırma, mirasçı olmayan bir kişiye 
yapılmışsa, denkleştirme söz konusu olmaz. Ancak mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü miktarını 
aşması ve saklı payların ihlâl edilmesi kaydıyla bu kazandırma tenkise konu edilebilir. Bkz. 
Özuğur, Tenkis, s. 404; Günay, Denkleştirme, s. 66. 

1298  Oğuzman, s. 328; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 80; Dural/Öz, s. 327; İnan/Ertaş/Albaş, s. 
565; Ayan, Miras, s. 318; İmre/Erman, s. 523; Antalya, Miras, s. 454-455; Özuğur, Tenkis, 
s. 402; Günay, Denkleştirme, s. 73; Bayramoğlu, s. 69-70. 
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Denkleştirme, mirasın paylaşılmasına ilişkin bir kurum olduğundan, 

denkleştirme talebinde bulunmak isteyen eşin, mirasbırakanın ölümü anında yasal 

mirasçı sıfatını haiz bulunması gerekir1299. Bu bakımdan, mirasbırakanın ölümünden 

önce evlilik birliği sona ermiş bulunuyorsa eşin yasal mirasçılığı söz konusu 

olmayacağı gibi, denkleştirme istemi de gündeme gelmez. 

b) Sağ Kalan Eşin İkinci ve Üçüncü Zümre Mirasçılarına Karşı 

 Denkleştirme Alacaklısı Olması 

Sağ kalan eşin, altsoy dışındaki yasal mirasçılarla, diğer ifadeyle 

mirasbırakanın ikinci ya da üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması 

durumunda, herhangi bir şüpheye yer olmaksızın (iradi) denkleştirme talebinde 

bulunabileceği açıktır. Zira gerek sağ kalan eş, gerekse mirasbırakanın ikinci ya da 

üçüncü zümre mirasçıları, TMK. m. 669/f.1 hükmü kapsamında mirasbırakanın 

iradesine dayalı olarak, yani sağlararası karşılıksız bir kazandırmanın yasal miras 

paylarına mahsuben yapıldığının mirasbırakan tarafından beyan edilmesiyle 

denkleştirme yükümlülüğü altında bulunurlar1300. Sağ kalan eş için kanuni bir 

denkleştirme yükümlülüğü (TMK. m. 669/f.2) söz konusu olmadığı gibi, ikinci ve 

üçüncü zümre mirasçıları için de böyle bir (kanuni) denkleştirme yükümlülüğü 

bulunmamaktadır. 

c) Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre (Altsoy) Mirasçılarına Karşı 

 Denkleştirme Alacaklısı Olması 

Sağ kalan eşin, birinci zümre (altsoy) mirasçıları ile birlikte mirasçı olması 

halinde, altsoyun TMK. m. 669/f.2 hükmünde anılan sağlararası karşılıksız 

kazandırmalar bakımından kanuni denkleştirme yükümlülüğü söz konusu olurken, 

sağ kalan eş için böyle bir (kanuni) denkleştirme yükümlülüğü öngörülmemiştir. İşte 

bu durum, altsoyun sağ kalan eşe karşı TMK. m. 669/f.2 hükmü uyarınca kanuni 

denkleştirme yükümlülüğünün olacağı, buna karşın sağ kalan eşin altsoya karşı 
                                                
1299  Fankhauser, Art. 626 Nr. 3; Dural/Öz, s. 327; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 80; Turan 

Başara, Denkleştirme, s. 194-195; Bayramoğlu, s. 51, 69. 
1300  Turan Başara, Denkleştirme, s. 195-196; İmre/Erman, s. 521; Erman, s. 126. 
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kanuni bir denkleştirme yükümlülüğünün bulunmayacağı vargısını beraberinde 

getirmiştir. Öğretide, bu sonucun yasal mirasçılar arasındaki eşitliğe ve hakkaniyete 

aykırı olacağını savunan bir görüşe göre1301, denkleştirme kurumunun amacına 

uygun şekilde yorum yapılmalı ve şayet sağ kalan eş, kanuni denkleştirme 

yükümlülüğünün ifasını talep edebiliyorsa, kendisi de altsoya karşı kanuni 

denkleştirme yükümlülüğü (TMK. m. 669/f.2) altında kabul edilmelidir. Ne var ki 

anılan görüş, sağ kalan eşi TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamına almak suretiyle 

Kanun metnine tamamen aykırı bir sonuca ulaştığından öğretide tatminkâr bir 

karşılık bulmamıştır. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 669/f.1 hükmünde yer alan “birbirlerine karşı” 

ifadesinden hareket eden ikinci görüş, denkleştirme yükümlülüğünün yalnızca 

karşılıklı olarak1302 söz konusu olabileceğini savunmaktadır. Buna göre sağ kalan eş, 

mirasbırakandan TMK. m. 669/f.2 hükmünde sayılan türde karşılıksız bir 

kazandırma edinmiş olsaydı, bu kazandırma için altsoya karşı kanuni denkleştirme 

yükümlülüğü söz konusu olmayacağından, kendisinin (sağ kalan eşin) de, 

mirasbırakandan aynı türde bir kazandırma (TMK. m. 669/f.2) edinmiş olan altsoya 

karşı kanuni denkleştirme alacağı bulunmamalıdır. Dolayısıyla sağ kalan eş, altsoya 

karşı kanuni denkleştirme yükümlülüğü altında bulunmadığı gibi, karşılıklılık 

gereğince kanuni denkleştirme alacaklısı da değildir1303. Zira kanun koyucu TMK. m. 

                                                
1301  Virgile Rossel/Fritz Henri Mentha, Manuel du droit civil suisse, Tome II, Lausanne/Geneve 

1922, s. 264 (Erman, s. 127’den naklen); Gönensay/Birsen, s. 328 dn. 1. ÖZUĞUR’a göre, 
sağ kalan eş de kanuni mirasçı olup, mirasbırakandan sağlararası karşılıksız bir kazandırma 
elde etmişse, mirasbırakan tarafından aksi öngörülmedikçe edindiği karşılıksız kazandırmayı, 
denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle yükümlü olacaktır. Bkz. Özuğur, Tenkis, 
s. 414. Fikrimizce, sağ kalan eşi de kanuni denkleştirme yükümlülüğü kapsamına alan söz 
konusu görüşlerin kabulü mümkün değildir. Zira TMK. m. 669/f.2 hükmü uyarınca kanuni 
denkleştirme yükümlülüğü altında bulunan altsoy olup, sağ kalan eş için kanuni denkleştirme 
yükümlülüğü öngörülmemiştir. Sağ kalan eş, TMK. m. 669/f.1 hükmü kapsamında olup, onun 
denkleştirmeyle yükümlü olması, mirasbırakanın bu yönde bir irade beyanının bulunuyor 
olmasına bağlıdır.    

1302  Buna (ikinci görüşe) göre, denkleştirme yükümlülüğünün karşılıklı olması gerektiğinden kasıt 
şudur: Bir mirasçı, mirasbırakandan aynı nitelikte bir kazandırma elde etmiş olsaydı, diğerine 
karşı denkleştirme ile yükümlü olacak idiyse, ondan, mirasbırakanın vermiş olduğu 
kazandırmanın denkleştirilmesini talep edebilecektir. Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 119.    

1303  Eitel, Kommentar, 10. Die Rechtsstellung des überlebenden Ehegatten, Art. 626 Nr. 147, 149; 
Eren, İade, s. 347-348; Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 121; Serozan/Engin, s. 643; Antalya, 
Miras, s. 455; Özuğur, Tenkis, s. 401; Günay, Denkleştirme, s. 70; Esat Şener, İlmi Açıklama 
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669/f.2 hükmünde kanuni denkleştirmeyi düzenlerken sadece altsoyu zikretmiş, 

böylece sağ kalan eşin kanuni denkleştirme rejimi dışında kaldığını ve onun 

durumunun TMK. m. 669/f.1 hükmündeki iradi denkleştirme rejimi dâhilinde sonuca 

bağlanması gerektiğini belli etmiştir1304. 

İsviçre Federal Mahkemesi’nin kararına1305 konu olan üçüncü bir görüş, kanuni 

denkleştirme yükümlülüğü altında bulunmayan sağ kalan eşin, altsoya karşı TMK. 

m. 669/f.2 hükmünde sayılan karşılıksız kazandırmalar için kanuni denkleştirme 

talebinde bulunabileceğini ifade etmektedir1306. Zira sağ kalan eşe daha elverişli bir 

durum sağlamak isteyen kanun koyucu, altsoyun kanuni denkleştirme 

yükümlülüğünü düzenlediği halde, sağ kalan eşi bilinçli olarak TMK. m. 669/f.2 

hükmü kapsamına almamıştır1307. 

Öğretide sıkça zikredilen bir Yargıtay kararında, denkleştirme 

yükümlülüğünün yalnızca karşılıklı olarak söz konusu olabileceğini savunan (ikinci) 

görüşü benimser yönde ifadelere yer verilmiştir. Buna göre; eMK. m. 603/f.2 (TMK. 

m. 669/f.2) hükmü sadece altsoy arasındaki ilişki ve davalarda söz konusu olup, 

eMK. m. 603/f.1 (TMK. m. 669/f.1) hükmü ise aralarında altsoy bulunmayan 

mirasçıları kapsamına almaktadır. Eski Medeni Kanun’un m. 603 (TMK. m. 669) 

hükmünün birinci ve ikinci fıkralarında denkleştirme yükümlülüğü bakımından 

konulan iki ayrı kuralın doğal sonucu olarak kanun koyucu, eşle altsoyu birbirine 

karşı alacaklı ve borçlu yapmak istememiştir. Amaç, birbirine böylesine yakın 

bağlarla bağlı kişileri bir karşılıksız kazandırma yüzünden karşı karşıya getirmemek, 

                                                                                                                                     
ve Kazai İçtihatlarla Mirasta Tenkis İade İstihkak, 1. bs., Ankara 1995, s. 120. Sağ kalan eşin, 
TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamında altsoya karşı kanuni denkleştirme yükümlülüğü 
bulunmadığı gibi, altsoya karşı kanuni denkleştirme talebinde de bulunamayacağını savunan 
SUNGURBEY/GİRİTLİOĞLU’na göre, sağ kalan eşin kanuni denkleştirme alacaklısı olması 
bakımından Kanun’da boşluk bulunmaktadır. Bu boşluk da, denkleştirmede eşitlik ve 
karşılıklılık ilkelerine uygun bir şekilde doldurulmalıdır. Bkz. İsmet Sungurbey/Necla 
Giritlioğlu, “Türk Hukuku’nda Vasiyetnamenin Yorumu Atıf ve Yasal Mirasçıların İade 
Yükümlülüğü”, Bülent Davran’a Armağan, İstanbul 1998, s. 97.  

1304  Kocayusufpaşaoğlu, İade, s. 122.  
1305  BGE 77 II 228. 
1306  Wildisen, Ehegatten, s. 193-194; Druey, Erbrecht, s. 85-86; Dural/Öz, s. 328; İmre/Erman, 

s. 521; Erman, s. 127; Oğuzman, s. 328 dn. 310; Bayramoğlu, s. 64. 
1307  İmre/Erman, s. 521; Erman, s. 127. 
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kırgınlıklara yol açmamaktır. Şayet saklı payı zedeleme söz konusu olursa zaten 

tenkis davası açmak hakkı saklıdır. Yani, altsoy ile eş birbirine karşı denkleştirme 

alacaklısı olmadığı gibi, denkleştirme yükümlüsü de değildir1308. 

Kanaatimizce yukarıda belirtilen görüşlerden, TMK. m. 669 hükmünün lafzına 

en uygun olanı üçüncü görüştür. TMK. m. 669/f.1 hükmünde yer alan “birbirlerine 

karşı” ifadesinden yola çıkarak denkleştirmenin muhakkak karşılıklı olması gerektiği 

sonucuna varmak yanıltıcı olacaktır. Zira bu ifadeyle, yasal miras payına mahsuben 

bir kazandırma edinmiş olan tüm yasal mirasçıların, diğer yasal mirasçılara karşı 

TMK. m. 669/f.1 hükmü çerçevesinde iradi denkleştirmeyle yükümlü oldukları 

belirtilmek istenmiş, altsoyun yalnızca altsoya karşı kanuni denkleştirmeyle yükümlü 

olacağı (TMK. m. 669/f.2) kastedilmemiştir. Kanun koyucu, pekâlâ bazı hallerde bir 

kısım mirasçı ya da mirasçılara, diğerlerine nazaran daha elverişli bir durum 

sağlayabilir. Sağ kalan eşin, TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamında altsoya karşı 

kanuni denkleştirme talebinde bulunabilmesine karşın, altsoyun sağ kalan eşe karşı 

denkleştirme talebinde bulunabilmesi için mirasbırakanın bu yöndeki irade beyanına 

ihtiyaç duyulmasını, sağ kalan eşe tanınan bir ayrıcalık olarak değerlendirmek 

gerekir. Kanun tarafından böyle bir ayrıcalığın düzenlenmiş olduğunun kabulü, 

karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşin menfaatlerini genişleten çağdaş eğilimlere de 

uygun düşer. 

Sağ kalan eşin, TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamında altsoya karşı kanuni 

denkleştirme alacaklısı olmasına ilişkin yukarıda zikredilen tartışmalardan bağımsız 

bir biçimde, altsoy lehine yapılan TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamındaki çeyiz, 

kuruluş sermayesi, bir malvarlığı devri, borçtan kurtarma niteliğindeki sağlararası 

karşılıksız kazandırmalar ile ekonomik bağımsızlığın kazanılmasını, devam 

ettirilmesini veya genişletilmesini, hayatta yerleşilmesini sağlayan diğer benzeri 

sağlararası karşılıksız kazandırmalar, mirasbırakanın iradesiyle denkleştirmeye tâbi 

tutulabilir ve böylelikle sağ kalan eşin (iradi olarak) altsoya karşı denkleştirme 

                                                
1308  Bkz. Yarg. 2. HD. 3.4.1980 T., E. 1980/1214, K. 1980/2923, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası 

(E. T. 1.2.2017). Aynı yönde, bkz. Günay, Denkleştirme, s. 70. 
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alacaklısı olması sağlanabilir1309. Yine, TMK. m. 669/f.2’de belirtilen nitelikleri 

taşımayan ancak altsoya yasal miras payına mahsuben yapılan sağlararası karşılıksız 

kazandırmaların da iradi denkleştirme rejimi (TMK. m. 669/f.1) çerçevesinde sağ 

kalan eş tarafından terekeye iadesinin istenebileceğini ifade etmek mümkündür1310. 

Kaldı ki, bu ihtimalde sağ kalan eşin de altsoya karşı iradi denkleştirme yükümlülüğü 

bulunduğundan, tarafların denkleştirme yükümlülüğü karşılıklıdır (TMK. m. 

669/f.1). 

Altsoyla birlikte mirasçı olan sağ kalan eşin, TMK. m. 669/f.2 hükmüne 

dayanarak kanuni denkleştirme alacaklısı olmasına rağmen, altsoya karşı kanuni 

denkleştirme yükümlülüğü altında bulunmaması, tarafların terekeden elde edeceği 

menfaati belirlemede oldukça önemli bir rol oynar. Söz gelimi, mirasbırakan (M) 

öldüğünde, hayatta olan yakınları eşi (E) ile iki çocuğu (Ç1) ve (Ç2) olsun. 

Mirasbırakanın sağlığında oğlu (Ç1) ve eşi (E) lehine TMK. m. 669/f.2 hükmü 

kapsamına giren; örneğin, kuruluş sermayesi olarak 20.000’er TL karşılıksız 

kazandırmada bulunduğunu ve terekenin 80.000 TL olduğunu kabul edelim. Sağ 

kalan eş, altsoydan kanuni denkleştirme yükümlülüğünün ifasını talep edebiliyorsa, 

kendisinin de TMK. m. 669/f.2 hükmü kapsamında kanuni denkleştirmeyle yükümlü 

olması gerektiğini ifade eden ilk görüş kabul edilirse, verilen örnekte gerek sağ kalan 

eş (E) lehine olan 20.000 TL kuruluş sermayesi, gerekse (Ç1) lehine olan 20.000 TL 

kuruluş sermayesi terekeye dâhil edilecek ve 80.000 TL + 20.000 TL + 20.000 TL 

olmak üzere 120.000 TL üzerinden sağ kalan eş (E), toplamda yalnızca yasal miras 

payı olan (120.000 TL x 1/4) 30.000 TL’ye kavuşacaktır. Altsoy ise geriye kalan 

90.000 TL’yi eşit olarak paylaşacaktır. 

Denkleştirme yükümlülüğünün ancak karşılıklı olarak söz konusu olabileceğini 

ve dolayısıyla sağ kalan eşin, altsoya karşı kanuni denkleştirme alacaklısı 

olamayacağını savunan ikinci görüş kabul edilirse, aynı örnekte sağ kalan eş (E) 

denkleştirme alacaklısı olamayacağından, 80.000 TL tutarındaki terekeden yasal 

miras payı olan (80.000 TL x 1/4) 20.000 TL’yi ve mirasbırakandan kuruluş 

                                                
1309  Aynı yönde, bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 452. 
1310  Bu yönde, bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 472; Gençcan, Miras, s. 1396. 
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sermayesi olarak sağlığında elde ettiği 20.000 TL karşılıksız kazandırmayı muhafaza 

ederek, toplamda 40.000 TL edinecektir. Altsoy arasında kanuni denkleştirmenin 

önünde bir engel bulunmadığından, sağ kalan eş (E)’nin yasal miras payı olan 20.000 

TL terekeden çıkarıldıktan sonra (80.000 TL – 20.000 TL) geriye kalan 60.000 

TL’ye, 20.000 TL tutarındaki (Ç1) lehine kuruluş sermayesi eklenerek, 80.000 TL 

(Ç1) ve (Ç2) arasında eşit olarak paylaşılacaktır. 

Bizim de katıldığımız üçüncü görüş kabul edildiği takdirde ise, altsoya yapılan 

karşılıksız kazandırma kanuni denkleştirmeye tâbi olacak ve (80.000 TL + 20.000 

TL) 100.000 TL üzerinden sağ kalan eş (E), 1/4 oranındaki yasal miras payı olan 

25.000 TL’yi elde edecektir. Bununla birlikte, sağ kalan eş (E)’ye verilen 20.000 TL 

tutarındaki kuruluş sermayesi kanuni denkleştirmeye tâbi olmadığından terekeye iade 

edilmeyecek ve (E) 20.000 TL’yi de muhafaza ederek, toplamda (20.000 TL kuruluş 

sermayesi + 25.000 TL yasal miras payı) 45.000 TL’ye sahip olabilecektir. 

Terekeden geriye kalan (100.000 TL – 25.000 TL (E)’nin yasal miras payı) 75.000 

TL ise (Ç1) ve (Ç2) arasında eşit olarak paylaşılacaktır1311. 

Mirasta denkleştirme ile tenkis ilişkisi açısından yukarıda yer verilen 

tartışmalara ilişkin pratik bir hususa değinmek gerekir. Sağ kalan eş aynı zamanda 

saklı paylı bir mirasçıdır ve onun altsoyla birlikte mirasçılığında söz konusu olan 1/4 

oranındaki yasal miras payının tamamı onun saklı payını teşkil eder (TMK. m. 

506/f.1, b.4). Sağ kalan eşin, altsoya karşı kanuni denkleştirme alacaklısı olmadığının 

kabulü varsayımında, altsoya yapılan bu kazandırmanın TMK. m. 565/f.1, b.1 hükmü 

kapsamında tenkise tâbi olacağı şüphesizdir. Saklı paylar ve mirasbırakanın tasarruf 

özgürlüğü miktarını hesaplayabilmek için tenkise tâbi bu kazandırmanın net terekeye 

eklenmesi (yukarıda verilen örnekte 80.000 TL + 20.000 TL) ve bu şekilde ortaya 

çıkan tenkise esas tereke (100.000 TL) üzerinden sağ kalan eşin, altsoya karşı kanuni 

denkleştirme alacaklısı olsaydı elde edeceği tutarı (80.000 TL + 20.000 TL altsoya 

verilen kuruluş sermayesi = 100.000 TL x 1/4 = 25.000 TL sağ kalan eşin yasal 

                                                
1311  Verilen örnek ve farklı görüşler esas alınarak varılan sonuçlar için, bkz. Turan Başara, 

Denkleştirme, s. 201. Söz konusu örneklerde, sağ kalan eş lehine yapılan kazandırmanın 
tenkise esas terekenin hesaplanmasında eklenecek değerler arasında bulunmadığı 
varsayılmıştır. 
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miras payı, bkz. üçüncü görüş), tenkis hükümlerinden yararlanarak (80.000 TL + 

20.000 TL altsoya verilen tenkise tâbi kuruluş sermayesi = 100.000 TL x 1/4 = 

25.000 TL sağ kalan eşin saklı payı) terekeden elde etmesi yine mümkündür1312. 

Sağ kalan eşin, evlilik birliği kurulmadan önce, mirasbırakanın önceki 

evliliğinden ya da evlilik dışı ilişkisinden doğan altsoyuna yapmış olduğu sağlararası 

karşılıksız kazandırmalar için, kazandırma lehtarı altsoya karşı denkleştirme 

isteminde bulunup bulunamayacağı kayda değer bir meseledir. Öğretide savunulan 

fikre göre, böyle bir durumda mirasbırakan ile sağ kalan eş arasındaki evlilik tarihi 

dikkate alınmalı ve bu tarihten önce altsoya yapılan karşılıksız kazandırmalar için, 

sağ kalan eşin denkleştirme talebinde bulunamayacağı kabul edilmelidir1313. 

Kanaatimizce, nasıl ki sağ kalan eş ile mirasbırakan arasındaki evlilik birliği 

devam ederken altsoya yapılan karşılıksız kazandırmalar için sağ kalan eşin 

denkleştirme talebinde bulunabileceği yadırganmıyorsa, evlilik birliği kurulmadan 

önce altsoy lehine gerçekleşen karşılıksız kazandırmalar için de sağ kalan eşin 

denkleştirme talebinde bulunabileceğini kabul etmek gerekir. Zira denkleştirme 

alacaklısı olabilmek için yasal mirasçı olmak gerektiği göz önünde bulundurulursa, 

esas olanın, mirasbırakanın ölümü anında evlilik birliğinin mevcudiyeti ve sağ kalan 

eşin buna bağlı olarak yasal mirasçılık sıfatını taşıması olduğu anlaşılacaktır. Yine bu 

yorumun, TMK. m. 669 hükmünün lafzına daha uygun düşeceğini ifade etmek de 

mümkündür. Aksi halde, yalnızca sağ kalan eşin altsoya karşı denkleştirme alacaklısı 

olabilmesi bakımından mirasbırakan ile arasındaki evlilik birliğinin kurulduğu tarih 

değil; altsoyun birbirine karşı denkleştirme alacaklısı olması açısından bir altsoya 

yapılan karşılıksız kazandırma tarihi ile diğer altsoyun doğum tarihleri değerlendirme 

konusu yapılabilecektir. 

                                                
1312  Bkz. Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 452-453; Turan Başara, Denkleştirme, s. 201-202. 
1313  Eitel, Kommentar, Art. 626 Nr. 153; Turan Başara, Denkleştirme, s. 200. 
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3. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yaptığı Karşılıksız 

 Kazandırmalar ile Mirasta Denkleştirme İlişkisi  

Türk Medeni Kanunu’nun m. 229/f.1, b.1 hükmü uyarınca, “eşlerden birinin 

mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, 

olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar”, artık değer hesabında 

edinilmiş mallara eklenecek değerler arasında bulunmaktadır. Edinilmiş mallara 

katılma rejiminin tasfiyesinde, eklenecek bir değer olarak kabul edilen TMK. m. 

229/f.1, b.1 hükmü kapsamındaki bir karşılıksız kazandırmanın, aynı zamanda 

mirasın paylaşılması aşamasında denkleştirme yükümlülüğü doğuran TMK. m. 669 

vd. hükümlerine tâbi bir sağlararası karşılıksız kazandırma olması mümkündür. 

Böyle bir halde, öncelikle eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi gündeme 

geleceğinden, mirasbırakanın TMK. m. 229/f.1, b.1 hükmü kapsamında yapmış 

olduğu sağlararası karşılıksız kazandırma, edinilmiş mallara eklenir ve aksi 

kararlaştırılmamışsa sağ kalan eş, hesaplanan artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 

olur. Bu işlem tamamlandıktan sonra, anılan karşılıksız kazandırmanın net terekeye 

eklenmesi suretiyle elde edilen paylaşmaya esas terekenin tasfiyesi ile sağ kalan eş 

ve diğer mirasçılar, yasal miras paylarını ayrıca elde ederler. 

Örneğin, mirasbırakan (M) öldüğünde hayatta olan yakınları eşi (E) ile oğulları 

(Ç1) ve (Ç2) olsun. (M) öldüğünde, edinilmiş malların toplam değeri 70.000 TL olup, 

ölümünden altı ay önce (M), eşi (E)’nin rızası bulunmaksızın oğlu (Ç2)’ye 10.000 TL 

kuruluş sermayesi vermiştir. Bu durumda (Ç2)’ye yapılan TMK. m. 229/f.1, b.1 

hükmü kapsamındaki karşılıksız kazandırma, öncelikle eşler arasındaki mal rejiminin 

tasfiyesi bağlamında edinilmiş mallar arasına eklenir (70.000 TL + 10.000 TL) ve 

aksi kararlaştırılmamışsa artık değerin yarısı olan (80.000 TL x 1/2) 40.000 TL 

üzerinde sağ kalan eş (E)’nin mal rejiminin tasfiyesinden doğan katılma alacağı söz 

konusu olur. (E)’nin katılma alacağının (40.000 TL), mirasbırakanın terekesinden 

çıkarılması suretiyle de (70.000 TL – 40.000 TL) net tereke 30.000 TL olarak 

hesaplanır. (Ç2)’ye verilen 10.000 TL tutarındaki kuruluş sermayesi, TMK. m. 

669/f.2 hükmü uyarınca aynı zamanda mirasta denkleştirmeye tâbi sağlararası 

karşılıksız bir kazandırma niteliğinde olduğundan, bu kazandırma net terekeye 
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eklenir (30.000 TL + 10.000 TL) ve 40.000 TL olarak bulunan paylaşmaya esas 

tereke üzerinden sağ kalan eş (E) yasal miras payı olan (40.000 TL x 1/4) 10.000 

TL’yi ayrıca elde eder. Terekeden geriye kalan 30.000 TL ise altsoy (Ç1) ve (Ç2) 

arasında 15.000’er TL olmak üzere eşit olarak paylaşılır1314. Sonuç olarak sağ kalan 

eş (E), verilen örnekte 40.000 TL katılma alacağı ve 10.000 TL yasal miras payı 

olmak üzere toplamda 50.000 TL elde edebilir. 

D. Mirasta Denkleştirme Yükümlülüğünün İfası 

Denkleştirmeyi talep hakkı, denkleştirme yükümlülüğünün karşılığıdır. Bu 

halde, mirasbırakanın sağlararası karşılıksız bir kazandırması nedeniyle denkleştirme 

alacaklısı olan sağ kalan eş, denkleştirmenin ifasını talep hakkına sahiptir. Aynı 

şekilde, kazandırma kendisi lehine gerçekleşmişse, bu defa denkleştirme 

yükümlülüğü altındadır1315. Denkleştirme kurumu, mirasın paylaşılmasına ilişkin bir 

hak tanıdığından, denkleştirme talebinin en geç mirasın paylaşılmasının sonuna 

kadar ileri sürülmesi gerekir1316. 

Denkleştirme yükümlüsünün kendiliğinden ifada bulunması durumunda sorun 

yoktur. Bununla birlikte, denkleştirme yükümlüsünün ifadan kaçınması veya taraflar 

arasında denkleştirme yükümlülüğünün mevcudiyeti ya da miktarı konusunda 

uyuşmazlık bulunması gibi hallerde dava yoluna başvurulması gerekir. 

Denkleştirmeye ilişkin TMK. m. 669 ilâ m. 675 hükümleri arasında denkleştirme 

davasından söz edilmemiştir1317. Ne var ki, denkleştirme yükümlülüğünün mevcut 

olup olmadığı ve mevcutsa miktarını belirlemeye yönelik olarak bir “tespit 

                                                
1314  Aynı yöndeki açıklamalar ve örnek için, bkz. Turan Başara, Denkleştirme, s. 214-216. 
1315  İmre/Erman, s. 528; Turan Başara, Denkleştirme, s. 212; İnan/Ertaş/Albaş, s. 565. 
1316  Turan Başara, Denkleştirme, s. 212; Öztan, Miras, s. 516; Bayramoğlu, s. 116-117. 
1317  Dural/Öz, s. 343; Bayramoğlu, s. 115. 
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davası”1318, denkleştirme yükümlüsünü ifaya zorlamak içinse bir tür paylaştırma 

davası şeklinde “eda davası” açılabileceği kabul edilmektedir1319. 

Türk Medeni Kanunu’nun m. 671/f.1 hükmü uyarınca, “geri vermekle yükümlü 

olan mirasçı, dilerse aldığını aynen geri verir; dilerse payından fazla olsa bile 

değerini miras payına mahsup ettirir.” Bu cümleden olarak, denkleştirme konusu 

kazandırmanın paradan başka bir şey, taşınır ya da taşınmaz olması halinde, 

denkleştirme yükümlüsü1320 mirasçıya ifa için bir seçimlik hak tanınmıştır. Buna 

göre, denkleştirme yükümlüsü, “aynen denkleştirme” olarak adlandırılan, kazandırma 

konusunun miras ortaklığına aynen iadesini tercih edebileceği gibi; kazandırma 

konusunu kendisinde muhafaza edip miras ortaklığına iade etmeyerek, “mahsuben 

denkleştirme” olarak ifade edilen kazandırma konusunun değerinin miras payına 

mahsup edilmesi suretiyle denkleştirmenin gerçekleşmesini sağlayabilir1321. Ancak, 

TMK. m. 671/f.2 hükmü uyarınca mirasbırakan, denkleştirmenin aynen yahut 

mahsuben gerçekleştirilmesini öngörmüş olabilir. Bu takdirde mirasçılar, kural 

olarak mirasbırakanın belirlemiş olduğu denkleştirme şekline uymakla yükümlü 

olsalar da, tüm mirasçıların oybirliği ile mirasbırakanın öngördüğü denkleştirme 

usulünün terk edilmesi de mümkündür1322. Denkleştirme, kazandırmanın 

denkleştirme anındaki değerine göre yapılır. Yarar ve zarar ile gelir ve giderler 

                                                
1318  Eitel, Kommentar, Vorbem., Art. 626 Nr. 33; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 484; Dural/Öz, s. 

343; Öztan, Miras, s. 517; Antalya, Miras, s. 459; Oğuzman, s. 328 dn. 307; Bayramoğlu, s. 
115; Turan Başara, Denkleştirme, s. 217. 

1319  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 484; Dural/Öz, s. 343; Turan Başara, Denkleştirme, s. 218; 
Öztan, Miras, s. 516; Bayramoğlu, s. 115. 

1320  Seçimlik hakkın, denkleştirme yükümlüsü davalıya ait olduğuna ilişkin olarak, bkz. Yarg. 2. 
HD. 17.12.2009 T., E. 2009/14753, K. 2009/21912, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 
2.2.2017).  

1321  Eitel, Kommentar, Art. 628 Nr. 4; Fankhauser, Art. 628 Nr. 1; Liatowitsch/Lutz Sciamanna, 
Art. 628 Nr. 1; Breitschmid/Eitel/Fankhauser/Geiser/Rumo-Jungo, s. 159; Ayan, Miras, s. 
320; Turan Başara, Denkleştirme, s. 221; Dural/Öz, s. 344; İnan/Ertaş/Albaş, s. 572; 
İmre/Erman, s. 531; Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 482; Antalya, Miras, s. 459; Özuğur, 
Tenkis, s. 411; Günay, Denkleştirme, s. 118; Bayramoğlu, s. 126 vd. 

1322  Kocayusufpaşaoğlu, Miras, s. 483; İmre/Erman, s. 531; Turan Başara, Denkleştirme, s. 
223; Bayramoğlu, s. 129. 
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hakkında mirasçılar arasında sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır1323 (TMK. 

m. 673).  

IV. DEĞERLENDİRME 

Mirasbırakanın ölümünde onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan 

sağ kalan eş, ölüm tarihinden başlayarak üç aylık bakım ve geçim giderlerinin 

terekeden sağlanmasını isteyebilir. Yine sağ kalan eş, ceninin varlığı halinde, onun 

bakıma muhtaç anası olarak doğuma kadar geçim giderlerinin terekeden 

sağlanmasını da talep edebilir. Bununla birlikte, terekeden yapılacak söz konusu 

ödemeler, sağ kalan eşin mirasçılık sıfatına bağlı olmayıp, mirasçı olmasa bile talep 

edilebilecek niteliktedir.  

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile aile 

konutu ve ev eşyasının, miras payına mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesi imkânı 

(TMK. m. 652), Türk pozitif hukukuna bir yenilik olarak getirilmiştir. Özgüleme 

talebine konu olabilecek aile konutu kavramını, kanaatimizce geniş yorumlamak ve 

yalnızca TMK. m. 194 anlamında aile konutu ile sınırlandırmamak gerekir. 

Özgüleme talebinde bulunulabilecek ev eşyası da, mirasbırakanın ölümü anında eşler 

tarafından müşterek bir şekilde kullanılan ve sağ kalan eşin o güne kadar süregelen 

yaşam standardının muhafazası için zorunlu olan eşyaları ifade eder.  

Aile konutu ve ev eşyasının, TMK. m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan eşe 

özgülenebilmesi için, eşler arasındaki evlilik birliği ölümle son bulmalı, sağ kalan eş 

miras hakkına sahip olmalı, aile konutu ve ev eşyası tereke malları arasında yer 

almalı, sağ kalan eş bu yönde ayni hak talebinde bulunmalı ve özgüleme talebinin 

yöneltilemeyeceği hallerden biri söz konusu olmamalıdır. 

Aile konutu ve ev eşyasının, TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde sağ kalan eşe 

özgülenmesi bakımından ilk sırada tanınmış olan hak, mülkiyet hakkıdır. Ancak 

haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal 

                                                
1323  Dural/Öz, s. 344; Bayramoğlu, s. 136, 138. Bkz. Yarg. 2. HD. 9.10.2007 T., E. 2006/18009, 

K. 2007/13692, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası (E. T. 2.2.2017).  
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mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı 

tanınmasına da karar verilebilir. 

Mirasbırakanın altsoyundan birinin, mirasbırakanın icra ettiği meslek ya da 

sanatın aynısını icra etmesi için aile konutunun gerekli olması halinde ve aile 

konutunun, tarımsal taşınmazların paylaştırılmasına ilişkin özel hükümlerin 

uygulama alanına girmesi durumunda, TMK. m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan 

eşin özgüleme talebi sınırlandırılmıştır. Yine, mirasbırakanın aksi yönde bir ölüme 

bağlı tasarrufunun varlığı halinde, katıldığımız görüş uyarınca sağ kalan eş, TMK. m. 

652 hükmü çerçevesinde aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesini talep 

edememelidir. Meğerki tüm mirasçılar anlaşarak aile konutu ve ev eşyasının TMK. 

m. 652 hükmü kapsamında sağ kalan eşe özgülenmesini sağlasın. 

Türk Medeni Kanunu’nda aile konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe 

özgülenmesine olanak tanıyan tek hüküm, TMK. m. 652 hükmü değildir. Sağ kalan 

eşin miras payına mahsup edilmek üzere özgülemeyi öngören anılan hükümden 

başka, mal ayrılığı rejimi hariç olmak üzere eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesine 

dayanılarak da özgüleme talebinde bulunulabilir. 

Sağ kalan eşin denkleştirme yükümlüsü olması, yapılan karşılıksız 

kazandırmanın denkleştirmeye tâbi olacağının mirasbırakan tarafından beyan edilmiş 

olmasına bağlıdır. Zira sağ kalan eş bakımından bir kanuni denkleştirme 

yükümlülüğü mevcut olmayıp, onun açısından yalnızca iradi denkleştirme 

yükümlülüğü öngörülmüştür. 

Sağ kalan eşin, ikinci ya da üçüncü zümre mirasçıları ile birlikte mirasçı olması 

halinde, TMK. m. 669/f.1 hükmü kapsamında iradi denkleştirme alacaklısı 

olabileceği tereddütsüz kabul edilmektedir. Zira gerek sağ kalan eş, gerekse ikinci ve 

üçüncü zümre mirasçıları için kanuni bir denkleştirme yükümlülüğü 

öngörülmediğinden, tarafların denkleştirme yükümlülüğü karşılıklı olarak 

mirasbırakanın iradesine bağlanmıştır. Buna karşın mirasbırakanın altsoyu, TMK. m. 

669/f.2 hükmünde anılan sağlararası karşılıksız kazandırmalar bakımından kanuni 

denkleştirme yükümlülüğü altındadır. Sağ kalan eşin ise, altsoya karşı böyle bir 

(kanuni) denkleştirme yükümlülüğü mevcut değildir. Savunduğumuz görüşe göre, 
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sağ kalan eşe daha elverişli bir durum sağlamak isteyen kanun koyucunun, altsoyu 

kanuni denkleştirme yükümlüsü olarak öngörüp, sağ kalan eşi TMK. m. 669/f.2 

hükmü kapsamında kanuni denkleştirmeyle yükümlü tutmaması bilinçli bir tercihin 

sonucudur. Dolayısıyla altsoyun sağ kalan eşe karşı denkleştirme alacaklısı 

olabilmesi için mirasbırakanın bu yönde bir irade beyanına ihtiyaç duyulmasına 

rağmen, sağ kalan eş, altsoya karşı TMK. m. 669/f.2 hükmünde anılan karşılıksız 

kazandırmalar bakımından kanuni denkleştirme alacaklısı olabilmelidir.  

Sağ kalan eşin, mirasbırakanın altsoyuna karşı kanuni denkleştirme talebinde 

bulunabilmesi, altsoy lehine karşılıksız kazandırmanın yapıldığı tarihte 

mirasbırakanla arasında evlilik birliğinin mevcut olması koşuluna bağlı değildir. 

Denkleştirme talebinde bulunabilmek için yasal mirasçı olmak gerektiğine göre, esas 

olan mirasbırakanın öldüğü tarihte eş ile mirasbırakan arasında bir evlilik ilişkisinin 

bulunup bulunmadığıdır.  
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SONUÇ 

Mirasbırakanın kan hısımları ile bağlantısı dikkate alındığında, sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığını, bir çemberin merkezine benzetmek mümkündür. Gerçekten de 

TMK. m. 499 hükmü, sağ kalan eşin varlığı halinde onu yasal mirasçılığın 

merkezinde konumlandırmakta, diğer yasal mirasçıların mirastan alacağı payı sağ 

kalan eşe göre tayin etmektedir. Dolayısıyla, mirasbırakanın kan hısımlarının, 

merkezinde sağ kalan eş bulunan bu çemberin çevresinde yer aldığını ifade etmek 

mümkündür. Karşılaştırmalı hukukta, her bir toplumun yapısı göz önünde 

bulundurularak, sağ kalan eş ve mirasbırakanın kan hısımları arasında mirasın hangi 

oranlarda paylaşılacağı belirlenmiştir. İşte, bu tespit yapılırken sağ kalan eşin de 

içerisinde bulunduğu dar anlamda ailenin menfaatleri ile, mirasbırakanın geniş 

anlamda aile üyelerini oluşturan diğer kan hısımları arasında bir menfaat çatışması 

söz konusu olmaktadır. Hatta sağ kalan eş ile mirasbırakanın çocukları arasında, bir 

başka anlatımla dar anlamda aile içerisinde dâhi sağ kalan eşin konumu, miras 

paylaşımında menfaatler dengesini gözetmeyi gerektirmektedir. 

Sağ kalan eşin yasal mirasçılığına ilişkin olarak, tarihsel süreç içerisinde üç 

temel yaklaşım ileri sürülmüştür. Bu çerçevede, yasal mirasçılığı yalnızca kan 

hısımlarına hasreden ve bu sebeple sağ kalan eşin yasal mirasçılığına karşı olan 

görüş ile, mirasbırakanın en yakın hayat arkadaşı olması nedeniyle sağ kalan eşin 

yasal miras hakkı bulunması gerektiğini benimseyen görüş hep bir mücadele içinde 

olmuştur. Söz konusu iki görüşün uzlaşısı niteliğinde görülen ve sağ kalan eşe 

mülkiyet yerine kanuni intifa hakkı tanınmasını öngören görüş ise, yukarıda anılan 

birbirine zıt iki görüşün içerdiği sorunları ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Sağ 

kalan eşe yasal miras payı olarak kanuni intifa hakkı tanınması, yalnızca tarihsel 

süreçte (örneğin Roma hukukunda) uygulanıp zaman içinde bütünüyle rafa 

kalkmamıştır. Karşılaştırmalı hukukta eskiye oranla uygulama alanını oldukça 

kaybetmiş olan kanuni intifa hakkı seçeneği, Fransız ve İspanyol hukukunda bugün 

halen yürürlüktedir.  

Roma hukukunda Justinianus döneminde benimsenen terekenin dörtte birinin 

(1/4) sağ kalan eşe bırakılması prensibi, modern hukuk düzenlemelerinin birçoğunda 
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uygulama alanı bulmuştur. İslâmiyet öncesi Türk hukukunda, Uygurların da sağ 

kalan karıya dörtte bir (1/4) oranında miras payı tanıması, bu açıdan oldukça 

önemlidir. 

Karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşin mirasçılığı, dini hukuklarda, Kıta 

Avrupası hukuklarında ve Anglo – Amerikan hukuklarında olmak üzere üçlü bir 

sınıflandırmayla ele alınmıştır. Dini hukuklarda sağ kalan eşin mirasçılığı, yapılan 

cinsiyet ayrımcılığıyla dikkat çekmektedir. Yahudi hukukunda ve Katolik kilise 

hukukunda sağ kalan karıya miras hakkı tanınmazken, sağ kalan kocanın, karısının 

terekesi üzerinde tam bir hâkimiyeti söz konusudur. İslâm hukukunda ise sağ kalan 

karıya, aynı durumda sağ kalan kocanın sahip olduğunun yarısı oranında mülkiyete 

dayanan bir miras hakkı tanınmıştır. Bu açıdan bakıldığında İslâm hukukunun, sağ 

kalan eşin mirasçılığı açısından Yahudi ve Katolik kilise hukukuna nazaran dikkate 

değer bir iyileştirme sağladığı söylenebilir. 

Dini hukuklardan farklı olarak, modern hukuk düzenlemelerinde sağ kalan eşin 

cinsiyeti önem arz etmeyip, mirasta hak sahipliği açısından hemen hepsinde ortalama 

bir düzeye ulaşılmıştır. Fransız hukuku ile İspanyol hukukunda, terekeye ilişkin 

olarak sağ kalan eşe tanınan kanuni intifa hakkının halen yürürlükte olması dikkat 

çekici olsa da, karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşe tereke üzerinde yalnızca 

mülkiyet hakkına dayanan bir yasal miras payı öngörülmesi, ağırlıkla kabul 

edilmektedir. Oldukça yalın hükümleriyle ön plânda yer alan Hollanda hukukunda, 

zümre sisteminde hâkim olan kuralın aksine, sağ kalan eşin altsoyla birlikte birinci 

zümre mirasçısı olarak kabul edilmesi, altsoy dışındaki kan hısımlarından oluşan 

geniş anlamda ailenin mirastan dışlanmasına sebebiyet verir. 

Alman ve Avusturya hukuklarında, sağ kalan eşin varlığı halinde zümre içinde 

halefiyet kuralının sınırlandırılıp, altsoya geçmesi beklenen yasal miras payının sağ 

kalan eşe aktarılması, kanaatimizce Türk hukuku bakımından da uygulanabilecek bir 

yöntemdir. Alman hukukunda yasal mal rejimi olarak kabul edilen kazanç ortaklığı 

rejiminin tasfiyesinde, sağ kalan eşe mal rejiminin olağan tasfiyesi yerine, artırılmış 

miras payını tercih etme olanağının tanınması özgün bir nitelik taşır. Yine, Alman 

hukukunda sağ kalan eşin, aynı zamanda mirasbırakanın kan hısımı olması halinde, 
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evlilik ilişkisinden doğan yasal miras payına ek olarak, zümre mirasçısı olarak da 

ayrı bir miras payı alabileceğinin açıkça düzenlenmiş olması, Türk hukuku için 

emsal teşkil edebilecek önemli bir noktadır. 

Mehaz İsviçre hukukunda, 1984 Evlilik Hukuku Revizyonu ile birlikte, daha 

sonra Türk hukukunda olduğu gibi, kanuni intifa hakkı miras hukukundan tamamen 

çıkarılmıştır. Öte yandan, Türk hukukunda düzenlenmeyen, mirasbırakanın ölüme 

bağlı tasarrufuna dayanan iradi intifa hakkı seçeneği ise (ZGB. Art. 473) İsviçre’de 

halen yürürlüktedir. Sağ kalan eşin varlığı halinde, üçüncü zümrenin mirastan 

dışlanması, İsviçre’de geniş anlamda ailenin, yasal mirasçılık açısından Türk 

hukukuna kıyasla daha az korunduğuna işaret eder.  

Anglo - Amerikan hukuklarında, sağ kalan eşe terekeden öncelikle ödenmesi 

öngörülen belirli bir miktar paranın oldukça yüksek bir tutara karşılık gelmesi (belirli 

yasal intikal tutarı), sağ kalan eşin yasal mirasçılığının güçlendirilmesi eğilimine 

uygun düşerken, kanaatimizce bu defa da diğer yasal mirasçıların, dolayısıyla 

mirasbırakanın kan hısımlarının menfaatlerini aşırı ölçüde törpülemektedir.  

Karşılaştırmalı hukukta sağ kalan eşin mirasçılığı açısından belki de 

yapılabilecek en güncel ve en çarpıcı tespit, incelenen yabancı hukuk sistemlerinin 

hemen hepsinde, eşcinsel birlikteliklerin ya kayıtlı evlilik dışı birliktelik (kayıtlı 

hayat ortaklığı) çerçevesinde ya da eşcinsel evlilik yoluyla hukuken tanınmış 

olduğudur. Aynı cinsiyetten kişilerin, eşcinsel evlilik yoluyla ya da kayıtlı evlilik dışı 

birliktelik (kayıtlı hayat ortaklığı) çerçevesinde, farklı cinsiyetten sağ kalan eş ile 

aynı miras haklarıyla donatılması, çalışmamızda incelenen ülkelerin birçoğunda, 

bugün pozitif hukuk kuralı haline gelmiş durumdadır. Türk hukukunda ise, bu yönde 

ciddi bir eğilim hissedilmemekte ve benzer yönde bir yasal değişiklik gündemde 

bulunmamaktadır. 

Türk hukukunda sağ kalan eşin yasal mirasçılığının koşulları; mirasbırakanın 

öldüğü tarihte eşin sağ olması, mirasbırakanın öldüğü tarihte kural olarak geçerli ve 

devam eden bir evlilik ilişkisinin bulunması ve sağ kalan eşin yasal mirasçı sıfatını 

kaybetmemiş olması şeklinde sıralanabilir. Dolayısıyla, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığının temelinde, mirasbırakan ile arasındaki evlilik ilişkisi bulunur. Bu 
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halde, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte, eşler artık birbirlerine sağ kalan eş 

sıfatıyla yasal mirasçı olamazlar. Açılmış bir boşanma davası devam ederken 

eşlerden birinin ölmesi durumunda ise, ölen eşin mirasçıları davaya kusur tespiti 

yönünden devam edebilir ve sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması suretiyle onun 

yasal mirasçılığı engellenebilir. Bu noktada, Alman hukukundan hareketle 

katıldığımız görüş uyarınca, TMK. m. 181/f.2 hükmünde yapılacak bir yasal 

değişiklikle, oldukça yıpratıcı bir yöntem olan kusur tespiti yerine, sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığının, kusur araştırmasına hiç girilmeksizin boşanmanın şartlarının 

gerçekleşip gerçekleşmediğine bağlanması önerilmiştir. 

Evliliğin iptalinin sağ kalan eşin yasal mirasçılığına etkisi bakımından en 

kayda değer husus şudur ki, açılmış olan nisbi butlan davasına mirasbırakanın 

ölümünün ardından mirasçılar devam edebilir. Mutlak butlan sebeplerinden birinin 

varlığı halinde ise, madde metninde geçen ilgili kavramı kapsamında mirasçıların 

kendi şahıslarında doğan dava hakkına dayanmak suretiyle, mirasbırakanın 

ölümünden sonra mutlak butlan davası açma hakları vardır. Gerek devam edilen 

nisbi butlan davasında gerekse mirasbırakanın ölümünün ardından açılan mutlak 

butlan davasında sağ kalan eşin iyiniyetli olmadığı ispat edilerek, onun yasal 

mirasçılığı engellenebilir. 

Evli bir mirasbırakanın ölümünün ardından kâğıt üzerinde varsayımsal olarak 

birbirinden farklı iki tasfiye söz konusu olur. Bunlardan birincisi, eşler arasındaki 

mal rejiminin tasfiyesi, diğeri ise miras paylaşımıdır. Öncelikle gerçekleşecek olan 

mal rejiminin tasfiyesi sonucunda sağ kalan eşin bir katılma alacağı bulunuyorsa, eş 

onu elde edebilecek, bundan başka bir de mal rejiminin tasfiyesi sonucunda 

şekillenen tereke üzerinden hangi zümreyle birlikte mirasçı ise, TMK. m. 499 hükmü 

çerçevesinde yasal miras payını ayrıca elde edebilecektir. Elbette, mal rejiminin 

tasfiyesi sonucunda sağ kalan eşin miras ortaklığına karşı borçlu çıkması da ihtimal 

dâhilindedir. 

17.2.1926 tarih ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin kabul edilmesiyle 

birlikte İslâm miras hukuku (ferâiz) hükümleri terk edilmiş ve Türk hukukunda sağ 

kalan eşin yasal mirasçılığı, cinsiyet farklılığının önem arz etmediği bir noktaya 
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taşınmıştır. Türk Kanunu Medenisi’nin ilk halinde sağ kalan eşe yasal miras payı 

olarak, birlikte mirasçı olduğu zümreye göre değişmekle beraber, tereke üzerinde ya 

kanuni intifa hakkı, ya mülkiyet ya da her ikisi birden tanınmıştır. 14.11.1990 tarih 

ve 3678 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, kanuni intifa hakkı Türk 

miras hukukundan tamamen çıkarılmış ve sağ kalan eşin yasal miras payı yalnızca 

mülkiyete hasredilmiştir. 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nda ise, 3678 sayılı Kanun’da sağ kalan eş için öngörülen yasal 

miras payları esas itibariyle korunmuş, bununla birlikte 3678 sayılı Kanun’dan farklı 

olarak, sağ kalan eşin üçüncü zümreyle birlikte mirasçılığında, yalnızca zümre 

başlarıyla birlikte değil; amca, hala, dayı, teyze ile birlikte de mirasçı olabileceği 

düzenlenmiştir. 

Türk hukukunda, sağ kalan eşin varlığı halinde, üçüncü zümrede halefiyetin 

sınırlandırılması, fikrimizce zümre başları ile bunların çocuklarından (amca, hala, 

dayı, teyze) ancak hiçbirisinin bulunmaması durumunda uygulanmalı, aksi halde 

zaten üçüncü zümrede paylaşılacak olan miras payının kuzen ve altsoylarına geçmesi 

engellenmemelidir. Dar anlamda ailenin ve dolayısıyla sağ kalan eşin menfaatlerini 

ön plânda tutan bir eğilim benimsenirse de, halefiyet yoluyla kuzen ve altsoylarına 

geçmesine izin verilmeyen yasal miras payının, üçüncü zümrede kalması yerine, 

(benzeri Alman ve Avusturya hukuklarında olduğu gibi) sağ kalan eşin yasal miras 

payına eklenmesi, çok daha rasyonel bir çözüm olarak gündeme gelmelidir.  

Sağ kalan eşin altsoyla birlikte mirasçılığına ilişkin olarak, TMK. m. 499/b.1 

hükmünün, “mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte 

birinden az olmamak üzere, her bir çocuk ile eşit oranda miras payı,” şeklinde 

değiştirilmesi yönündeki önerimizi, öğretide tartışılması ümidiyle çalışmamızın 

sonuç bölümünde kısaca tekrarlıyoruz. Böylelikle, benzeri İtalyan hukukunda ve bir 

dönem Roma hukukunda olduğu gibi, sağ kalan eşin altsoyla birlikte mirasçılığında, 

mirasbırakanın çocuklarının sayısını dikkate alan bir miras paylaşımı sağlanabilir. 

Sağ kalan eşin, evlilik ilişkisine dayanan yasal mirasçılığının ötesinde, 

mirasbırakanın düzenleyeceği bir ölüme bağlı tasarrufla, onu terekesinin tamamı ya 

da kesirli bir bölümü için mirasçı ataması mümkündür. Ancak bu halde, teknik 
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anlamda bir mirasçı atamadan değil, yalnızca sağ kalan eşin miras payının 

genişletildiğinden söz edilebilir. 

Sağ kalan eş, saklı paylı bir mirasçı olarak mirasbırakanın tasarruflarına karşı, 

yine birlikte mirasçı olduğu zümreye göre tespit edilen saklı pay oranlarıyla koruma 

altına alınmıştır. Sağ kalan eşin tereke üzerindeki menfaatlerinin artırılması eğilimine 

uygun olarak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda sağ kalan eşin saklı pay oranları, 

altsoyla birlikte mirasçılığı hariç olmak üzere eski Medeni Kanun’a nazaran 

yükselmiştir. Öyle ki, yine altsoyla birlikte mirasçılığı dışında, sağ kalan eşin Türk 

hukukunda sahip olduğu saklı pay, mehaz İsviçre hukukunda sağ kalan eşe tanınan 

saklı paydan daha yüksek bir tereke oranına karşılık gelir. 

Sağ kalan eşin saklı payının korunmasına hizmet eden hak arama yolu olarak 

tenkis talebinde bulunulabilmesi için, sağ kalan eş saklı payının karşılığını alamamış 

ve mirasbırakan tasarruf özgürlüğü miktarını aşmış olmalıdır. Bununla birlikte, sağ 

kalan eşin saklı payı ihlâl edilmesine rağmen, mirasbırakan tasarruf özgürlüğü 

miktarını aşmamış bulunuyorsa, kanaatimizce saklı payın öncelikle elde edilmesi 

talebi, paylaşma davasında ileri sürülebilmeli ve böylelikle saklı payının karşılığını 

alamayan sağ kalan eşin mağduriyeti önlenmelidir.   

Mirasın paylaşılmasında sağ kalan eşle ilgili özel hükümlerin belki de en 

önemlisi, sağ kalan eş bakımından oldukça yerinde bir tercihle yürürlük kazanan son 

hukuki kurum niteliğindeki, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen aile 

konutu ve ev eşyasının sağ kalan eşe özgülenebilmesi olanağıdır. Sağ kalan eş, 

özgüleme talebini, TMK. m. 652 hükmü çerçevesinde miras hakkına mahsuben miras 

ortaklığına yöneltebileceği gibi, mal ayrılığı rejimi hariç olmak üzere bu talebini 

mirasbırakan ile aralarındaki mal rejiminin tasfiyesine de dayandırabilir. Aile konutu 

ve ev eşyasının, miras hakkına mahsuben sağ kalan eşe özgülenebilmesi için; eşler 

arasındaki evlilik birliği ölümle sona ermiş olmalı, sağ kalan eş miras hakkına sahip 

olmalı, aile konutu ve ev eşyası tereke malları arasında bulunmalı, sağ kalan eş aile 

konutu ve ev eşyası üzerinde ayni hak talebinde bulunmalı ve özgüleme talebine 

ilişkin bir sınırlama söz konusu olmamalıdır. 
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Mirasın paylaşılmasında sağ kalan eşle ilgili özel hükümler bağlamında, sağ 

kalan eşin intikal alacaklısı olabilmesi ve mirasta denkleştirmeye dayanarak diğer 

yasal mirasçılardan iade talebinde bulunabilmesi, onun için elverişli diğer 

düzenlemelerdir. Sağ kalan eş açısından mirasta denkleştirme, tartışmaya açık bir 

niteliğe sahiptir. Sağ kalan eş, mirasbırakandan yasal miras payına mahsuben 

sağlığında elde ettiği karşılıksız kazandırmalar bakımından iradi denkleştirme 

yükümlülüğü altında bulunmaktadır. Bununla birlikte, katıldığımız görüş uyarınca, 

TMK. m. 669/f.2 hükmünde zikredilmeyen sağ kalan eşin, burada sayılan 

kazandırmalar bakımından altsoya karşı kanuni denkleştirme yükümlülüğü 

bulunmadığı halde, aynı türdeki kazandırmaları edinen altsoya karşı, kanuni 

denkleştirme alacaklısı olduğu kabul edilmelidir. 

Günümüz karşılaştırmalı hukuku incelendiğinde, sağ kalan eşin yasal 

mirasçılığını kabul eden görüşün hâkim olduğunu, hatta Anglo - Amerikan hukukları 

başta olmak üzere, mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarına (kan hısımlarına) 

nazaran, sağ kalan eşin menfaatlerinin giderek daha fazla gözetildiğini ifade etmek 

mümkündür. Karşılaştırmalı hukukta geçerli olan bu eğilimin, Türk hukukunda da 

esas itibariyle geçerli olduğu ve dönemsel bir süzgeçten geçirildiğinde sağ kalan eşin 

yasal mirasçılığının zaman içinde güçlendirildiği söylenebilir. Zira sağ kalan karıya, 

aynı durumda sağ kalan kocanın sahip olduğunun yarısı kadar bir miras payı tanınan 

İslâm hukukundan, sağ kalan eşin cinsiyetinin önem arz etmediği 743 sayılı Türk 

Kanunu Medenisi hükümlerine geçilmesi, bunu takiben kanuni intifa hakkının Türk 

miras hukukundan tamamen kaldırılması ve son olarak 4721 sayılı Türk Medeni 

Kanunu ile aile konutu ve ev eşyası üzerinde sağ kalan eşin ayni hak talebinde 

bulunabilmesi imkânının düzenlenmiş olması, sağ kalan eşin yasal mirasçılığının 

zamanla güçlendirildiğine yönelik tespitimizin en temel dayanaklarıdır.  

Çalışma, bütünüyle ele alındığında, Türk hukukunda sağ kalan eşin 

mirasçılığının, ortalama bir çözüm sunduğu sonucuna varılabilir. Bir başka anlatımla, 

Türk hukukunda sağ kalan eş, ne dini hukuklarda olduğu gibi mirasbırakanın kan 

hısımlarına karşı zayıf bir konumda bırakılmış, ne de Anglo – Amerikan 

hukuklarında olduğu gibi kendisine mirasbırakanın kan hısımlarını gölgede 
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bırakacak düzeyde, eleştiriye açık bir üstünlük tanınmıştır. Bununla birlikte, çalışma 

içerisinde zikredilen önerilerimiz de bu kapsamda olmak üzere, örneği son olarak 

Avusturya hukukunda görülen (ABGB § 744 Abs. 1), karşılaştırmalı hukukta sağ 

kalan eşin yasal mirasçılığını güçlendiren eğilime uygun olarak, Türk hukukunda sağ 

kalan eşin mevcut durumu uzun vadede güçlendirilmeye devam edilebilir. Ancak bu 

yapılırken, elbette diğer yasal mirasçıların menfaatleri, hakkaniyete aykırı bir 

biçimde göz ardı edilmemelidir.     
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