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BİRİNCİ DERS 

 Bu dönem ki ders programımızı yaptık; salı günleri ben geleceğim, perşembe günleri Zekeriya 

bey gelecek. Salı günleri ben nişanlanma, evlenme, evlenmenin hükümsüzlük halleri, evlilik 

birliğinin hükümleri, evliliğin sona ermesi, boşanma, boşanma sebepleri, boşanma davaları, 

maddi manevi tazminat davaları, nafakalar, boşanmanın sonuçları gibi konuları anlatacağım. 

Zekeriya Bey de  bir baba ile çocuğu arasındaki evlat edinme  ilişkiyi velayet kanunu , vesayet 

kanunu, yasal temsilcilik ilişkisini anlatacak.  

Hatırlarsanız  bunlardan biraz bahsetmiştik. Şimdi de baba ile çocuk arasındaki 

soybağının tespiti, soybağının reddi, babalık davası, evlat edinme ilişkisi gibi konuları 

gösterecek size. 

Biz bugünkü dersi nişanlanma vasfına ayırdık. Nişanlanma diyeceğiz. Bugün 

nişanlanmanın formel kısmı ile giriş yapacağız daha sonra önümüzdeki derslerde devam 

edeceğiz. Nişanlanmanın sona ermesinin sonuçlarından söz edeceğiz ama nişanlanmanın 

sona ermesinin sonuçlarına gelecek ders değineceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle 

neredeyiz? Medeni hukuk birinci kitabı kişiler kitabını geride bıraktık. Şimdi geldik ikinci 

kitaba, aile hukuku kitabına geldik. Sayfa 118'den başlayacağız, Miras hukuku kitabına 

kadar gideceğiz. Bu çerçevede nerden başlayacağız Türk Medeni Kanunun Aile Hukuku 

Bölümü 118. maddesinden başlıyor. Nereye kadar gideceğiz?  494. maddeye kadar 

gideceğiz. 495. madde miras hukuk ile ilgili hükümler başlıyor. 

Aile Hukuku kitabına baktığımız zaman kanun koyucu bazı bölümlere ayırmış; 

Birinci kısım evlilik hukuku, Birinci Bölüm: Evlenme, Birinci Ayırım :Nişanlılık. İkinci 

Ayırım: Evlenme Ehliyeti ve Engelleri. Üçüncü Ayırım :Evlenme Başvurusu ve Töreni. 

Dördüncü Ayırım: Batıl olan evlenmeler. Sonra arkadaşlar ne başlıyor? Birinci bölüm 

kapanıyor, yani evlenme bölümü kapanıyor.  

İkinci bölüm, yani boşanma bölümü başlıyor. Boşanma sebeplerini kanun düzenliyor 

ve yeni bir Üçüncü Bölüm açıyor. Evlenmenin Genel Hükümlerini anlatıyor. Evliliğin onlar 

bakımından getirdiği sorumlulukları anlatıyor. 

  Sonra Dördüncü Bölüme geliyoruz. Eşler Arasındaki Mal Rejimi başlıyor. Burada 

Birinci Ayırım: Genel Hükümler.  İkinci Ayırım: Kanuni mal rejimi olan, Edinilmiş Mallara 

Katılma. Yani eşler evlenirken hukuki sözleşme yapmazlarsa veya daha sonra bir 

sözleşme yapmazlarsa ayrılıkta yasal mal rejimi olarak bu rejim uygulanıyor. Sonra 

Üçüncü Ayırımımız var. Mal Ayrılığı Rejimi. Dördüncü Ayırımımız : Paylaşmalı Mal Ayrılığı 

Rejimi. Beşinci Ayırımımız: Mal Ortaklığı Rejimi.  

Sonra arkadaşlar ikinci kısma geçiyoruz. İkinci Kısımda, Hısımlığı göreceğiz. 

Hemen kısa bir özet geçeyim. Sistematik olarak ne yapmış bakalım: 

Soybağının Kurulması diye bir başlık atmış Birinci Bölümde. Sonra burada Birinci 

Ayırımda :Genel Hükümlerden bahsetmiş. Anne-baba ile soybağından bahsediyor. Sonra 

Kocanın Babalığı diye bir başlık var İkinci Ayırımda. Üçüncü Ayırım var: Tanıma ve Babalık 

Hükmü. Dördüncü Ayırım: Evlat Edinme. Beşinci Ayırım : Soybağının Hükümleri. Evlat edinme 

de kanbağına benzer yapay bir soybağı oluşturuyor. Bütün bu benzerlikten sonra soybağıyla 

makul sonuçları doğurur diyor kanun koyucu. Altıncı Ayırım : Velayet. Anne ve babayla 

çocuk arasındaki ilişki. Yedinci ayırım çocuk malları.  

Sonra arkadaşlar İkinci Bölümümüz var. Aileden söz ediyor, evin düzeninden söz 

ediyor, aile mallarından söz ediyor.  
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Üçüncü Bölüme geçiyorum. Üçüncü Kısım Vesayet. Birinci Bölümde: Vesayet 

Düzenini anlatıyor. İkinci Ayırımı: Vesayeti Gerektiren Halleri anlatmıştık. Alkol bağımlılığı, 

uyuşturucu madde bağımlılığı gibi. Sonra bu işlerde yetkili mahkemelerden söz ediyor. 

Arkasından Dördüncü Ayırım: Vasinin Atanması. Beşinci Ayırım:  Kayyum ve Yasal 

Danışmanlık. Kayyum ve yasal danışmanlıktan söz etmiştik. Altıncı Ayırım : Koruma Amacıyla 

Özgürlüğün Kısıtlanması. İkinci Bölümümüz : Vesayetin Yürütülmesi. Vasinin Görevleri. 

Kayyumun Görevleri.  Vesayet Dairelerinin Görevleri. Vesayet Organlarının Sorumluluğu. 

Vesayetin Sona Ermesi. Vasilik Görevinin Sona Ermesi. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları.  

Ben kendi sistematiğimi şöyle bir hatırlatayım. Kanun koyucu diyor ki: Birinci Bölüm 

İkinci Kitap Aile Hukuku. Birinci Kısım Evlilik Hukuku. Birinci Bölüm Evlenme. Birinci Ayırım 

Nişanlılık. İkinci Ayırım Evlenme Ehliyeti ve Engelleri. Üçüncü Ayırım Evlenme Başvurusu ve 

Töreni. Dördüncü Ayırım Batıl Olan Evlenmeler.  Yani boşanmaya geçmeden önce neyi 

çalışacağız? Önce evliliği çalışacağız. Ama daha önce, nişanlılığı  çalışmamız lazım. Evliliği 

çalışırken kanun koyucu diyor ki, ‘’ben kamu düzeni bakımından evlenmeye büyük önem 

veriyorum , bazı evlenmelere engel getiriyorum, kan hısımlılıkları arasında evlenmeye 

engel getiriyorum bunlara riayet edilmesi lazım.’’ diyor. Sonra gerçekten de evliliğin nasıl 

gerçekleştirileceğine dair, törene dair bir bölüm var. Daha sonra bu evlenmenin batıl olması 

yani geçersiz olması ihtimali var diyor.  

Toplumun en temel çekirdeği ailedir. ‘’Bu çerçevede herkesin evlenmesine müsaade 

edemem. Bu durum toplum yapısını etkiler.’’diyor ve bir takım düzenlemeler getiriyor. Şu 

anda ikinci kitaptayız aile hukukundayız, birinci kısımdayız, evlilik hukukundayız, birinci bölüm 

evlenme birinci ayrım nişanlanmadayız. 

 

Nişanlılık için ilk okuyacağımız .TMK 118. Madde 

Hemen 118. maddeyi okuduktan sonra, epey gezintiye çıkacağız. Borçlar hukukunda 

gezintiye çıkacağız.  

118. madde birinci fıkrasında bize diyor ki: Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. 

Yani şurada duran bir hanımefendiye, sizinle evlenmek istiyorum desem, acaba evlenme 

vaadiyle beraber nişanlanma olur mu? Nişanlanma ilişkisi başlar mı? Yoksa, deyim 

yerindeyse, kanun koyucu burada birazcık cimri mi davranmış? Biraz daha cömert bir cümle 

kuramaz mıydı? Çünkü nişanlanma evlenme vaadiyle olur. İşte ben şu an evlenmeyi vaat 

ediyorum, benimle evlenir misiniz? Şu an nişanlılık ilişkisi kurulmuş oldu mu? 

Öğrenci cevabı: Karşı tarafın düşüncesi de önemli. 

Bu kadar cimri olmasaydı bir kelime daha ekleseydi bu tartışmaya hiç gerek 

kalmayacaktı. Diyor ki; nişanlanma evlenme vaadiyle.. Hayır. ‘’Nişanlanma iki farklı cinsten 

kişinin birbirine vaadiyle olur ‘’ derse daha cömert bir cümle olur. Çünkü aynı cinsten kişilerin 

birbiriyle evlenmeleri imkansız hukuk sistemimizde. Dolayısıyla imkansız bir şeyi vaat etmek 

mümkün olamayacağına göre, kanun koyucu ne diyebilirdi? Nişanlanma, iki ayrı cinse 

mensup kişinin, birbirine, karşılıklı olarak evlenme vaadinde bulunmalarıyla kurulur, 

diyebilirdi. Ama kanun koyucu hukukçular nasıl olsa muhakemede bulunur diyerek  böyle kısa 

bir cümle kurmuş. Belki de şunu da düşünmüş olabilir kanun koyucu. Ahlaki kurallar 

değişiyor;  ülkelerin yasal düzenlemeleri değişiyor, Yüzyıllar önce kınadığımız davranış 

biçimleri artık normal karşılanıyor. Almanya'ya baktığımızda evlilik dışı birlikteliklerin 

kabul edildiğini görüyorsunuz. Hatta bazı ülkelerinde eşcinsel evliliklere izin verildiğini 

görüyorsunuz. Belki kanun koyucu,  arka planda bir yerde, ben bunu böyle yazayım, 

toplumlar, zaman, ahlaki kurallar değiştikçe belki bu madde o günkü zamana göre 
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yorumlanabilir o zaman da değişikliğe gerek olmaksızın medeni kanunun içinde yer 

bulabilir, diye düşünmüş olabilir. Yani, böyle kısacık cümlesinin muradı başka bir şey de 

olabilir demek istiyorum. Biraz önce cimri davranmış derken latife ediyordum ve birazcık da 

bunlara işaret etmek istiyordum 

 

 

Nişanlanma için ne lazım? iki ayrı cins lazım, bunların birbirine karşılıklı olarak evlenme 

vaadinde bulunmaları lazım. Hatta kitaplarda şöyle bir vecize vardır. Nişanlanmadan 

evlenilemez. Yani taraflar bir şekilde, evlenmeden bir saniye önce bile olsa, birbirlerine 

evlenme vaadinde bulunmuşlardır. Evlenmiş her kişi aslında nişanlanmıştır. Şimdi bu 

nişanlanmanın yarattığı bir hukuki ilişki var. Adı nişanlılık ilişkisi, bu nişanlılık ilişkisinin hukuki 

sonuçlarını ispatlayacağız. Ama daha önce nişanlanmanın ne anlama geldiğini, nişanlanmanın 

hukuki niteliğini ölçmemiz, tartmamız gerekiyor . 

Şimdi, nişanlanma aslında neyin ön adımı, evliliğin ön adımı değil mi?  İşte bu 

evlenmenin ön adı düşüncesi bazı yazarları şuraya yönlendiriyor. Evlenme bir sözleşme mi? 

Evet Sözleşme. O zaman nişanlanma da ön sözleşme demişler. Fakat arkadaşlar bu ön 

sözleşme tanımını kullanan yazarlara karşı büyük bir itiraz ortaya çıkmış. Belki onların aklından 

ön sözleşme derken, tam anlamıyla borçlar hukuku anlamında kullanılan ön sözleşme terimi 

geçmemiş ama ne yazık ki yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir terim kullanmışlar. 

Ağızlarından bir ön sözleşme terimi çıkmış ya, bunu gören yazarlar başlamışlar kalemlerini 

eline almaya ve başlamışlar karşı görüşü savunmaya. Neden? Çünkü arkadaşlar, ön sözleşme 

borçlar kanununda düzenlenmiştir ve borçlar kanunu şunu söyler. Gelecekte yapılacak 

sözleşme, şekle tabii bir sözleşme ise ön sözleşmenin geçerli olması içinde aynı şekle riayet 

edilmesi gerekir der. Borçlar kanununun 29. maddesi olsa gerek değil mi?  

 

Borçlar kanunun 29. maddesi şunu söylüyor: ön sözleşme genel başlığını taşıyor. 

MADDE 29- Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşmeler geçerlidir. 

Yani ben bir arazi içerisinde bir bina oluşturacağım bunun içerisinde bir daire 

oluşturacağım bu dairenin içinde bir bağımsız bölüm oluşturacağım. Bu bağımsız bölümün 

satışını gerçekteştireceğim cümlesi bir satış sözleşmesinin konusu olabileceği gibi, bir satış 

vaadinin de konusu olabilir. Henüz sahip olmadığınız bir taşınmızın satımını satış 

sözleşmesine de, satış vaadine de konu edebilirsiniz. Bugün bir kefalet sözleşmesi 

imzalayabilirsiniz veya kefil olmayı vaat edebilirsiniz. Bakınız kefalet sözleşmesi 

imzaladığınızda Bay Borçlu borcunu ödemediğinde ben 1000 TL kefalet borcu ödeyeceğim 

dersiniz. Kefalet vaadinde bulunduğunuzda ben gelecekte ben gelecekte bu yönde bu konuda 

bu tarihte bir kefalet sözleşmesi yapacağım dersiniz. Ön sözleşme gelecekte  yapılacak 

borçlandırıcı işlerle ilgili bir sözleşmenin yapılacağına dair vaattir.  

Borçlar kanunu MADDE29:2. fıkrasında bize şunu söylüyor: 

...  Kanunlarda öngörülen istisnalar dışında, ön sözleşmenin geçerliliği, ileride 

kurulacak sözleşmenin şekline bağlıdır. 

 

Yani kefalet sözleşmesi itibariyle nitelikli adi yazılı şekle tabiidir. Taraflar kefalet 

sözleşmesinin şartlarını belirlemeyebilirler. Arkasından da kefil, kefil olacağı azami meblağı el 

yazısıyla yazmalıdır. Kefalet talebini el yazısı ile yazmak durumundadır. Borcunun 

tamamından sorumlu olacağını söylüyorsa mütesilsizdir ifadesini de el yazısıyla yazmalıdır. 

yani borcun tamamından doğrudan doğruya birinci dereceden  sorumlu olacağını söylüyorsa 

müteselsil ifadesini el yazısı ile yazmalıdır.  
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ÖĞRENCİ :  Peki hocam kefil olmuyorsa, kefil olma vaadinde bulunuyorsa?  

Kefalet sözleşmesi hangi şekle tabii ise kefil olacağına dair bir madde bulunuyorsa, 

böyle bir ön sözleşme yapılıyorsa bu da aynı şekle tabiidir. Bu çerçevede biz şöyle kefalete 

dair hükümlere bir bakalım, arkasından da 583. madde 2. fıkrasına bakalım. 

MADDE 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı 

azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu azamî 

miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen 

herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla 

belirtmesi şarttır.  

Diyor ki, bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunması aynı şekil ve koşullara bağlıdır. Hangi 

şekil ve koşullara bağlıdır? Birinci fıkrada yazılan şekil ve koşullara bağlıdır. Ön sözleşme çok 

kilit bir kavram olduğu için, bu ön sözleşme diyen yazarları yerle bir etmişlerdir. Nişanlanma 

ön sözleşme olsaydı, nişanlanma hangi şekle tabii olurdu? Evlilik sözleşmesinin şekline tabii 

olurdu. Dolayısıyla demişler ki nişanlanma bir ön sözleşme olamaz, Bir tören olacak, 

evlendirme memurunun huzuruna çıkılacak, bir saat oturulacak, her iki taraf da evet diyecek 

şahitler huzurunda. Bu yüzden ön sözleşme diyenleri yerle bir etmişlerdir. Diyorlar ki bir 

sözleşmede cezai şartlar kararlaştırılabilir mi? Kira sözleşmesi yaptınız, dediniz ki bu 

sözleşmeye uymazsan şu kadar ceza ödersin. Satım sözleşmesi yaptınız, dediniz ki uymazsan 

1000 TL cezai şart ödersin. Eser sözleşmesi yaptınız, inşaatı şu kadar günde 

tamamlayacaksın tamamlayamazsan geciktiğin her gün için şu kadar cezai işlem ödersin. Bu 

şekilde cezai işlem kararlaştırılamaz mı?  Sözleşme özgürlüğü denen bişey var bal gibi cezai 

işlem kararlaştırılabilir. Neye dayanarak derseniz borçlar kanunun 179. maddesini 

okuyabilirsiniz. 

MADDE 179– Bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumu için bir 

ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da 

cezanın ifasını isteyebilir. 

Demek ki bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi durumunda cezai işlem 

kararlaştırılabiliyormuş. Ceza, borcun belirlenen zaman veya yerde ifa edilmemesi durumu için 

kararlaştırılmışsa  alacaklı, hakkından açıkça feragat etmiş veya ifayı çekincesiz olarak kabul 

etmiş olmadıkça, asıl borçla birlikte cezanın ifasını da isteyebilir. Borçlunun, kararlaştırılan 

cezayı ifa ederek sözleşmeyi, dönme veya fesih suretiyle sona erdirmeye yetkili olduğunu ispat 

etme hakkı saklıdır.  

Peki ön sözleşmeyi yaptınız, satış vaadinde bulundunuz. Gelecekte taşınmazımın sana 

satışı için tapuda satış sözleşmesini yapacağımı vaat ediyorum. dediniz.  Peki biz bu satış 

vaadi sözleşmesini imzaladık da, sen yarın öbürgün tapuya gelip satış sözleşmesini 

imzalamazsan ben ne yapacağım? Bay Satış Vaadinde Bulunan'ı baskı almak maksatıyla 

cezai şart kararlaştırabilir miyiz? Kararlaştırabiliriz. Bunu bilen Borçlar Hukuku yazarları, 

nişanlanmanın ön sözleşme olduğunu söyleyen yazarlara diyorlar ki, nişanlanmada acaba 

cezai şart kararlaştırılabilir mi diyorlar .Mümkün mü?  

119. madde fıkra 1 diyor ki arkadaşlar: Nişanlılık evlenmeye zorlamak için dava 

hakkı vermez.  

Gerçekten de başka türlüsünü düşünebilir misiniz? Bir kişiyle istemediği  halde 

evlenebilir misiniz? O evlilikten hayır çıkar mı? O evlilikten çocuklar dünyaya gelse ne 

yapacağız biz o çocukları? Nasıl topluma faydalı insanlar haline getireceğiz? Kanun koyucu 

bununla da yetinmiyor, diyor ki ben bu insanları birazcık daha sınırlayayım. Evlenmeden 

kaçınma için öngörülen ceza tazminatı ve cayma şartı dava edilemez, diyor. Ancak yapılan 

ödemeler de geri istenemez. Kısacası ön sözleşme için ceza şartı kararlaştırabilir miymişiz? 
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Hiç tartışmasız. Herhangi bir sözleşmede ceza şartı kararlaştırabilir miymişiz? Hiç tartışmasız. 

Peki nişanlanmada cezai şart kararlaştırabilir miyiz? Kararlaştırılsa bile kanun koyucu ne diyor 

arkadaşlar? Evlenmeden kaçınma için öngörülen ceza tazminatı ve cayma şartı dava 

edilemez, diyor. Kimi yazarlar diyorlar ki önsözleşmede cezai şart kararlaştırılsaydı, cezai şart 

ödenmeseydi dava açılabilir miydi?  Hiç tartışmasız. Nişanlamada cezai şart kararlaştırılabilir 

mi? Evet, belki kararlaştırılabilir. Fakat dava açılamaz.  

Arkasından şunu söylüyorlar. Bu ön sözleşme fikrinin savunulmaması gerekir.  Çünkü 

ön sözleşmeden doğan borç yerine getirilmediğinde aynen ifa davası açılabiliyor. Taşınmazı 

mı satacağım, taşınmazın satışıyla ilgili satış vaadi sözleşmesi yapacağım diyene karşı ne 

yapılabiliyor? Aynen ifa davası açılıp o satış sözleşmesini yapmasını sağlayacak mahkeme 

kararı alınabiliyor. Peki, nişanlanmada taraflar birbirlerine neyi vaat ediyorlar. Evlenmeyi vaat 

ediyorlar. Peki taraflardan biri evlenmiyorum dediğinde aynen ifa davası açabilir misiniz? 

Dolayısıyla ön sözleşmeyi savunanları bir kez daha eleştiriyorlar. Bence ön sözleşmeyi 

kullanan yazarlar, bana göre, bu kadar ağır eleştiriyi hak etmemişlerdir. Onların gönlünden 

geçen borçlar kanunundaki teknik ifadesiyle değil de, sıradan mantıkla bir ön sözleşmedir. 

Ama diğer yazarlar belki onları birazcık yanlış anladılar, belki de  eleştirecek yeni bir şeyler 

çıktı dediler. Aslında ön sözleşme terimini kullananlar bana göre şu mantıkla kullanmışlardır. 

Gelecekte yapılacak bir evlenme sözleşmesi var. Bu da ondan önce yapılan bir "ön sözleşme". 

Ama vallahi de billahi de ön sözleşme terimini kullandıkları için bin kere pişman olmuşlardır.  

Kısacası ön sözleşme görüşü kabul edilebilir mi? Hayır. Sonra bazı yazarlar 

diyorlar ki nişanlanma ilişkisi şöyle nitelendirilmelidir. Burada tarafların beraber aldığı bir 

"karar" vardır. Sözleşme demek istemiyorum, neden? Bir satış sözleşmesinde taraflar birbirini 

karşılıklı ilgilendiriyordur ama bu iradeler zıt yöndedir. Satıcı, mülkiyeti nakil borcu altındadır; 

alıcı, bedeli ödeme borcu altındadır. Bunların beklentisi farklıdır. Tarafların iradeleri bir olsa da 

beklentileri farklı yöndedir. Nişanlanmada ise iki tarafında aynı yöne giden, evlenmeye giden 

bir beklentisi vardır. Dolayısıyla bu olsa olsa karar olur. Karar, kişi birliklerinde olur.  Örneğin, 

dernekte, vakıfta, şirket, ortaklık. Fakat burada, bir kişi birlikteliği, kişi birliği yoktur. Dolayısıyla 

bu görüş de doğru değildir. Karardan bahsedebilmek için temel ilişkinin bulunması 

gerektiğinden bahsediyoruz. Temel ilişki üzerine, genellikle, oy çoğunluğuyla ortaya çıkan bir 

beyandan söz ediyoruz. Dolayısıyla karar görüşünü de doktrin benimsemiyor.  

Peki arkadaşlar doktrin neyi benimsiyor? Doktrin basitçe, net bir biçimde diyor ki, 

nişanlanma bir sözleşmedir. Elbette borç doğuran bir sözleşme değildir. Elbette aile hukukuna 

özgü bir biçimde biçimlendirilir. Bu çerçevede  baktığımızda da Medeni kanunun hükümleri 

çerçevesinde biz Borçlar Kanununun genel hükümlerini nişanlanmaya da 

uygulayabiliriz. Dolayısıyla burada tam manasıyla bir sözleşme vardır. Ama bu sözleşme 

tam anlamıyla bir aile hukuku sözleşmesidir. Biz de bu görüşteyiz. Borçlar kanununun 

genel hükümlerine vurgu yapmak istiyorum. Uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk 

ilişkilerine uygulanacak. Borçlar kanununun sondan 3 önceki maddesinde temel başlık 

TMK ile ilişkisi diyor. Diyor ki, bu kanun Medeni Kanun'un 5. kitabı olup, onun 

tamamlayıcısıdır. Özetle nişanlanma nedir? Aile hukukuna özel bir sözleşmedir. 

 

İKİNCİ DERS  

Şimdi ise arkadaşlar gelelim ehliyet bahsine. Kimler nişanlanabilecekler, ona dair bilgi 

vermeye çalışalım. Tam ehliyetli bir kişi, madem MK madde 10 çerçevesinde her türlü hukuki 

yapabiliyor, çok istisnai durumlar haricinde. Neden çok istisnai durumlar haricinde dedim çünkü 

evliyse kefalet imzası atacaksa, istisnaları yoksa, eşinin iznini almak zorunda kalacak. Kişi 
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tam ehliyetliyse MK 10 çerçevesinde yaptığı nişanlanma geçerlidir. Tam ehliyetsizse? 

Hemen bir ayrım yapalım. Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun kişi nişanlanma yaptı, 

nişanlanma sözleşmesi yaptı. Geçerli mi? Hayır olamaz, tam ehliyetsiz kişilerin yaptığı 

sözleşmeler kural olarak kesin hükümsüzdür.  

ÖĞRENCİ :Neden kural olarak dediniz hocam? Yaptığı eylemle kendinden hükümsüz 

mü? Hayır, mutlak butlan davası açılması gerekiyor. İleride konuşacağız. Kişi sürekli olarak 

ayırt etme gücünden yoksun değil de, geçici bir sebepten ayırt etme gücünden yoksun. Acaba 

bir ayrım yapmamız gerekiyor mu? Yoksa klasik olduğu üzere, madem geçici olarak ayırt etme 

gücünden yoksun, madem ayırt etme gücünden yoksun o zaman yaptığı nişanlanma kesin 

hükümsüzdür, diyebilir miyiz? Evet, gerçekten de bazı tartışmalar var doktrinde fakat klasik 

görüşten ayrılmamak gerektiği görüşündeyim ben.  

Geçici de olsa ayırt etme gücünden yoksunun yaptığı nişanlanma kesin 

hükümsüzdür diyoruz. Gelelim sınırlı ehliyetliye. Hatırlıyor musunuz sınırlı ehliyetliler 

kimlerdi? Kendine yasal danışman atanmış kişilerdi. Peki acaba MK'da bunu düzenleyen 

maddede nişanlanmadan bahsedildiğini hatırlıyor musunuz? Yoksa, MK'un bu maddesi daha 

çok haksal suçları olan, ekonomik bir takım sonuçları olan bir takım hususlar bakımından mı 

düzenlemeler getiriyordu? Evet, aynen öyle arkadaşlar. MK madde 429'a baktığınızda 

nişanlanmaya dair bir şey görmüyoruz. Sınırlı ehliyetlinin sınırlandırıldığı maddeler 

sınırlı sayıdadır. Eğer bu maddelerin içerisinde yer almıyorsa nişanlanma o zaman sınırlı 

ehliyetli nişanlanmayı tek başına yapabilecek. Demek ki sınırlı ehliyetliler de MK madde 

429 çerçevesinde özgürce nişanlanma yapabiliyorlar.  

Gelelim sınırlı ehliyetsize. Sınırlı ehliyetsizler hakkına doktrin, bizim şu an 

okuyacağımız madde üzerine baya kafa yormuş. 118. maddeyi inceleyelim. Nişanlanma, 

yasal temsilcilerin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz. Nişanlanma nasıl bir 

haktır? Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan bir tanesidir. Bununla birlikte kanun koyucu ne 

yapmıştı? Kanun koyucu bunun evlenme bakımından son derece önemli bir adım olduğunu 

dikkate alarak, küçükleri ve kısıtlıları korumak adına ne demiştir? Tek başına yapamazsın. 

Ancak ve ancak bu kimin izniyle olabilir? Yasal temsilcinin izniyle veya icazetiyle olabilir, 

demiştir kanun koyucu. Evet şahsa sıkı suretle bağlı bir haktır ama, kanun koyucu bir istisna 

getirmiştir. Ben maddenin lafzını yorumlayınca böyle anlıyorum. Bununla beraber bazı yazarlar 

diyorlar ki, hayır şöyle bir yorum yapılmalıdır: Madem ki şahsa sıkı suretle bağlı bir haktır. O 

zaman geçerlidir. İster anne-babası izin versin ister vermesin. Peki o zaman biz bu maddeyi 

nasıl yorumlayacağız?  Nişanlanma, yasal temsilcinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı 

bağlamaz. Efendim bu madde nasıl yorumlanmalıymış? Bu madde, nişanlanmanın ekonomik 

sonuçları bakımından bir yorum getirilmeliymiş maddeye. Nişanlanma madde sonuçları 

bakımından -izin verilmediği müddetçe- küçüğü veya kısıtlıyı bağlamazmış. Yani yarın öbürgün 

nişanlanma bozulursa, eğer o nişanlılık ilişkisine küçüğün anne babası izin veya icazet 

vermediyse o nişanlılık ilişkisini bozan veya haksız yere bozulmasına sebebiyet veren küçük 

ne ödemeyecekmiş? Maddi ve manevi tazminat ödemeyecekmiş. 

 Elbette her görüşü saygıyla karşılıyoruz. Ama kendimi şunu sormaktan alamıyorum. 

Küçük, cam kırarsa sorumlu mu? Haksız fiillerinden sorumlu mu?  Sorumlu. Kalp 

kırarsa? Sorumsuz mu? Bu kadar basit olması gerekirken niye bu kadar uzatıyorlar? Çok 

soğukkanlı, çok akademik bir üslupla söyleyecek olursak arkadaşlar, küçükler ve kısıtlılar 

haksız fiillerinden sorumlu değiller mi? Evet, sorumlular. Borca aykırı davranışlarından sorumlu 

değiller mi? Evet, sorumlular. O halde nişanlılık sözleşmesinin ihlalinden de sorumlular 

mı? Evet, sorumlular. Aslında bana göre hukuku bu. Cam kırarsan sorumlu musun? 

Sorumlusun. Kalp kırarsan sorumlu musun? Dolayısıyla, nişanlılık ilişkisini haklı sebep 

olmaksızın sonlandırırsan maddi veya manevi tazminatı ödersin. Veya davranışlarınla 
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nişanlılık ilişkisini çekilmez hale getirip, karşı tarafın nişanlılık ilişkisini haklı sebeple 

sona erdirmesine sebep olursan sonuçlarına katlanırsın. Maddi veya manevi tazminat 

ödersin.  

Dolayısıyla, lafz ve metin bu kadar açık olmasına rağmen bu maddeye böyle bir anlam 

yükleyemezsiniz. Şimdi hanımefendi gelmiş bana diyor ki Bay X'in kitabını alabilir miyim? 

İstediği kişinin kitabı alabilir, istediği kitabı okuyabilir. Yeter ki okusun. Yeter ki ders 

notlarından okuyarak buraya gelmesin. Diyelim ki Bay X'in kitabında benim biraz önce 

sevmediğim görüş vardı. Sınıfı geçemez misiniz? Sular seller gibi geçersiniz arkadaşlar. Ben 

sizin hangi kitabı okuduğunuzu, hangi görüşü benimsediğinizi bilirim ve sizi hiçbir şekilde o 

görüşü benimsediniz diye kınamam. Siz yeter ki bana gerekçeli, makul cevaplar verin. İster A 

yazarının görüşünü savunun, ister B yazarının görüşünü savunun, ister benim görüşümü 

savunun. Hiçkimseye görüş dayatmıyoruz. Burası üniversite. İstediğiniz görüşü 

benimseyebilirsiniz. Benim asistanım da dahil olmak üzere, sizler de dahil olmak üzere her 

türlü serbestliğe sahipsiniz.  

O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz, diyoruz ki bir kısıtlı, ayırt etme gücüne sahip bir 

kısıtlıdan bahsediyoruz, sınırlı ehliyetsiz. Nişanlanmak istiyorsa -karşı tarafı tam ehliyetliyse- 

onu bağlamayacaktır. Onu bağlaması için ne gerekir arkadaşlar? Yasal temsilcisinin izni veya 

icazeti gerekir. Eğer velayet altındaysa nişanlanabilmesi için ne lazım? Anne ve babasının izni 

veya icazeti lazım. Bunu nereden çıkarıyoruz? MK madde 343 fıkra 1'den, MK madde 342 fıkra 

3'ten. Bu maddeler bize ne diyor arkadaşlar? İlk dönem anlattım diye tekrar tane tane 

okumuyorum. Zekeriya Bey anlatacak diye tekrar tane tane okumuyorum. Sadece şunu 

söyleyeyim. Ne diyordu kanun koyucu? Vesayet altındaki bir kişinin ehliyetine dair hükümler 

neye de uygulanır? Velayet altındaki küçük bakımından da uygulanır. Sadece ne istisnadır? 

Mahkemelerden izin alınması gerekiyorsa, o istisnadır. Anne ve babanın prensip itibariyle 

mahkemeden izin alması gerekmez. Vasinin bazı hallerde mahkemeden izin alması gerekir.  

Madem bu anlamda bakıldığında kanuni temsilciden bahsettik, acaba temsilci eliyle 

nişanlanma kurulabilir mi kurulamaz mı, o soru işaretine de yanıt verelim. Ne dersiniz, şahsa 

sıkı suretle bir hakkın kullanılmasında temsil yasağı var mı yok mu? Temsil yasağı var. 

Dolayısıyla küçüğün ad ve hesabına anne ve babası ne yapamaz? Nişanlanma için temsil 

edemez. Kısıtlıyı, kısıtlı ad ve hesabına nişanlanma için vasisi temsil edemez. Onlarla ilgili 

yapılacak bir nişanlanma kesin hükümsüzlükle sakattır. Hatta yok hükmünde olduğunu bile 

söyleyebilirsiniz. Bu anlamda bakıldığında iradeyi temsilci devreye girebilir mi? Ben bugün 

arabamı bir galeriye versem, satmasını istesem, galeri burada sizin neyinizdir hukuken 

baktığınızda? İradeyi temsilcinizidir. Ona bir vekalet verirsiniz. Ona bir temsil yetkisi verirsiniz.  

O temsil yetkisiyle sizin ad ve hesabınıza arabanızı üçüncü şahıslara satacaktır. Kendisi 

içinden bir komisyon alacaktır. Peki acaba iradeyi temsilci eliyle nişanlanma kurulabilir mi? 

Kurulamaz.  

Temsilci kimin iradesini açıklar? Kendi iradesini açıklar. Bu iradeyi açıklarken temsil 

olunan ad ve hesabına hareket eder. Klasik anlamda  temsil budur. Peki bir de haberci diye bir 

kavram var. Haberci kimin iradesini açıklar? Haber verenin, kendisine o haberi emanet edenin 

iradesini açıklar. Haberci eliyle nişanlanma ilişkisi kurulabilir mi dersem? Bir mektup zarfının 

içerisine koysam, şurada bir hanımefendi olsa A isminde, ey hanımefendi sizinle evlenmek 

istiyorum diye yazsam, mektubun içine koysam, sevgili asistanım Rana'ya versem, Ranacım 

bunu lütfen A hanımefendiye götürür müsün desem, o da bunu götürüp A hanımefendiye 

verse, Rana hanım haberci midir, temsilci midir? Habercidir. Kimin iradesini taşır? Kendisine 

o haberi emanet edenin iradesini taşır. Haberci eliyle nişanlılık ilişkisi kurabilir miyiz? A 

hanımefendi de bir mektup yazsa, getirse, içinden evet yanıtı çıksa, nişanlanma ilişkisi kurulur 

mu? Evet kurulur. Tabi benim evli olmadığım ihtimalinde.  
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Şimdi arkadaşlar şuraya geliyoruz. Normal şartlar altında biz taşınır satımını nasıl 

yapıyoruz? Bir şekil gerekiyor mu? Biz hukuk eğitimi almamış durumdayken sözleşme diyince 

kağıt parçası algılarız. Hukuk eğitimi aldığımız andan itibaren biliriz ki yüzlerce sözleşme sözlü 

olarak yapılır, herhangi bir sıhhat şekline tabii değildir. Çok önemli sözleşmeler vardır, bu 

sözleşmeler de ancak ve ancak belirli bir şekle göre yapılabilirler. Günde yüzlerce satım 

sözleşmesi yaparsınız. Ben bugün bir tane su aldım. Su satın alma sözleşmesi yaptım. Kağıt 

parçası yok ortada ama yaptım. Bir tane tost aldım gerçekten de. Bütün bunları yaptım 

arkadaşlar. Peki kefil olucam, kefalet sözleşmesi yapabilir miyim? Rana'nın borcuna kefil 

oluyorum kardeşim, hayırlı olsun, diyebilir miyim? Diyemem. Taşınmaz satışını nerede 

yapacaksın? Tapuda, yazılı şekilde yapacaksın. Noterde yapacaksınız, satış vaadi 

yapabilirsiniz ancak ve ancak. Ben gelecekte bu taşınmazın satışını gerçekleştireceğim, 

buna dair satış sözleşmesini tapuda yapacağım, dersiniz. Noterde yaptığınız ne olur? Satış 

vaadi olur. Bunun adı ne olur? Ön sözleşme olur. Tapuda yaptığınız satış sözleşmesi olur. O 

satış sözleşmesi akabinde tapuda tescil işlemleriyle beraber mülkiyet geçer. Bunu gelecek 

sene konuşacağız.  

Şimdi gelelim nişanlanmaya. Nişanlanma acaba nasıl olur? Nişanlanmada tören şart 

mıdır? Ülkemizin geleneğine göreneğine baktığınız zaman şunu gözlemleyebilirsiniz. Düğün 

salonu tutmak, herhalde o düğün salonlarında nişanlanmayla ilgili törenlerde yapılabiliyor olsa 

gerek. Acaba bu nişan töreni şart mı? Aile arasında tören şart mı? Ne bileyim, sağ ele yüzük 

takmak şart mı? Yüzük olmadan nişanlanma olmaz mı? Tören olmadan nişanlanma olmaz mı? 

Bal gibi olur. Nişanlılık ilişkisinin kurulması için herhangi bir sıhhat(geçerlilik) şekli 

öngörmemiştir. Yani taraflar birbirlerine herhangi bir şekilde evlenme vaadinde bulunursa 

nişanlanma kurulmuştur diyoruz. Diğer meselelere göz attığımızda, bu açık irade beyanlarıyla 

olabilir, sözlü olabilir, yazılı olabilir, o filmlerde seyrettiğiniz çok romantik anlarda gördüğünüz 

gibi, elmas yüzüğün kutusu içinden yüzük çıkar, hanımefendi parmağını uzatır beyefendi takar, 

hiçbir şey söylemezler birbirlerine sadece ve sadece aşk dolu bakışlarla bakarlar. Birbirlerine 

evlenmeyi vaat ettiler mi? Hiçbirinin ağzından tek kelime çıkmadı. Benimle evlenir misin 

demedi. O da ben seninle evleniyorum demedi. Nişanlılık kurulmadı. Kabul edebiliyor musun? 

 Yani irade beyanları açık olabilir, örtülü olabilir, yazılı olabilir, sözlü olabilir. Hatta 

arkadaşlar, kanaat verici davranışlarla da, böyle iradeyi ortaya koyan birtakım davranışlarla, 

irade hakkında bir karine yaratan davranışlarla da nişanlılık ilişkisi kurulması son derece 

mümkündür. Bu çerçeveden baktığımızda arkadaşlar borçlar hukuku cephesinden söylenmesi 

gereken en önemli temel meseleler bunlardır. Peki hocam bu noktada bize bir şey daha 

söylemen gerekmez mi? Gerekir. Biz ilerleyen dakikalarda daha doğrusu gelecek derslerde 

neyi konuşmaya başlayacağız. Nişanlılık ilişkisinin sona ermesini konuşacağız. Birisinin 

caydığını konuşacağız.  

Şimdi bu nişanı bu şekilde bozan kişi haklı sebep olmaksızın bozduysa sonuçlarına 

katlanır. Karşı tarafın maddi ve manevi zararını giderecek. Hediyelerin iadesi her halükarda 

mümkün ona ayrıca geleceğim ama prensip itibariyle bu sonuçlara katlanacak. O bu sonuçlara 

katlanırken karşı taraf diyecek ki aramızda nişanlılık ilişkisi kurulmuştu. Bu çerçevede bana 

maddi ve manevi zarar verdi. Örneğin beni aldattı, sadakat yükümünü ihlal etti, ben 

elem,keder, acı, ızdırap duydum. Veya örneğin, o iş yerinde çalışma, o küçük düşürücü bir iş, 

o iş yerinden çık, bu iş yerinde çalış, dedi. Ben on lira kazanırken beş lira kazanmaya başladım, 

şu kadar ay eksik maaş aldım. Tekrardan aynı yere dönmem için de şu kadar zaman daha 

katlanmam gerekiyor az maaş almaya. Uğradığım zararla bu zarar giderilsin dedi. Veya biz bu 

nişanlanma evleneceğiz diye, mobilya aldık, ev tuttuk, dayadık döşedik, gelinlik diktirdik. Bütün 

bunları sineye mi çekeceğiz? Karşı tarafta dedi ki, biz sadece çıkıyorduk. Vallahi de billahi de 

sadece çıkıyorduk.  
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Herkes iddiasının ispatına mecbur mu? Herkes iddiasının ispatına mecbur. 

Nişanlıydık diyen nişanlılığını ispat edecek. Nişanlıydık ve nişan haklı sebep olmaksızın 

bozuldu diyen, onu da ispat edecek. Ama birinci adım neyin ispatı? Nişanlılığın ispatı. İşte biraz 

önce anlattığımız törenler, yüzükler, aile içindeki küçük veya büyük törenler, bütün o 

fotoğraflar, sosyal medyada dolaşan şeyler, dolayısıyla bütün bunlar yazılı veya görsel o 

nişanlılık ilişkisinin ispatı bakımından önemlidir. Dolayısıyla bir sıhhat şekline tabii değildir ama 

yarın öbürgün kişi kabul etmezse nişanlılık ilişkisini o zaman davacı ispat yükümlülüğü altında 

kalacaktır. O zaman bütün bunlar ispat aracı olacaktır.  

Geliyoruz nereye, iki tane daha hukuk kavramı kaldı. Bunlardan bir tanesi 

geciktirici şart kavramı. Bir tanesi de bozucu şart kavramı. Bir diğeri de arkadaşlar vade 

kavramı. Bir sözleşmeyi geciktirici şarta bağlı kılabilir miyiz acaba? Kira sözleşmesi yaptık. 

Ankara'da bir taşınmaz kiraladık. Hocam sen deli misin, divane misin? Neden Ankara'da 

taşınmaz kiraladın? Hangi şartla kiraladım? Bugün kiraladım mı? Kira sözleşmesi ne zaman 

hüküm ifade edecek? Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevlendirildiğimde hüküm 

ifade edecek. Olabilir mi? Olabilir. Borçlandırıcı sözleşmeler geciktirici şarta bağlı kılınabilir mi? 

Kılınabilir. Gerçekten de kira sözleşmesini imzalarız ama ne zaman hüküm ifade eder? 

Geciktirici şart gerçekleştiğinde hüküm ifade eder. Sözleşme bozucu şarta bağlanabilir mi? 

Bağlanabilir. Ben bugün bir sözleşme yapmak istiyorum. Kira sözleşmesi. Diyorum ki, 

Ankara'ya atanma ihtimalim var ey ev sahibi. Kira sözleşmesi yapalım ama dört ay sonra 

kazara Ankara'ya atanırsam dört ay sonra kira sözleşmesi sona ersin, olur mu? Yok, sekiz ayın 

parasını da isterim. Ben böyle sözleşme istemem. Diyebilir mi? Diyebilir. Kabul edebilir mi? 

Edebilir. Sözleşmeler bozucu şarta bağlanabilir mi? Bağlanabilir. 

 Klasik örneklerden bir tanesi şudur. Sınıfı geçersen sana bisiklet alacağım, cümlesi. 

Baba evladına böyle seslendiğinde evlat kabul ettiğinde bu geciktirici şarta bağlı bir 

bağışlama sözleşmesidir. Bu anlamda bakıldığına nişanlanma geciktirici şarta bağlanabilir 

mi? Bağlanabilir. Üniversite bittiğinde aramızdaki nişanlanma sözleşmesi hüküm ifade 

edecektir. Denebilir mi? Denebilir. Bozucu şarta bağlanabilir mi? Bağlanabilir. Biz seninle şu 

an nişanlanma ilişkisini kurduk, nişanlanma sözleşmesini gerçekleştirdik ama sen yurt dışına 

atanırsan ben ailemi bırakamam, çok özür dilerim. Bu nişanlılık ilişkisi sona erecek mi? Sona 

erecek. Senin yurt dışına atanman nedir. Bir bozucu şarttır. Özetle nişanlanma geciktirici 

şarta bağlanabilir mi? Evet. Bozucu şarta bağlanabilir mi? Evet. Vadeye bağlanabilir mi? Evet. 

Borçlar hukuku ile gelecek sene tanışacaksınız, hayatımızda görüp göreceğiniz en 

önemli kanundur. Bütün meslek hayatınızı Borçlar Hukukunu öğrenerek geçireceksiniz. 

Borçlar hukukunu bu kadar anlatmamızın sebebi de budur, muhakeme yeteneğini, bakış 

açısını, analiz yeteneğini müthiş geliştirir. O çerçevede nişanlanma vadeye bağlı belli bir süre 

sonradan itibaren, belli bir süre geçtikten sonra hüküm vaat etmek üzere nişanlanma olabilir 

mi? 1 Hazirandan itibaren nişanlanma olacak denilebilir mi? Burada Borçlar hukuku alanında 

ve  Aile Hukuku alanında olan yazarlar evet diyor. Özetle nişanlanma; geciktirici şarta bağlı 

olabilir, bozucu şarta bağlı olabilir ve vadeye bağlı olabilir. 

 



 

MEDENİ HUKUK 

19.02.2019 

İKİNCİ ÖĞRETİM 

 

 

Bu ses kayıt notu herhangi bir ticari menfaat 

güdülmeksizin İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 1. Sınıf İkinci Öğretim öğrencileri 

tarafından gönüllü olarak hazırlanmıştır 
 



                   İÜHF                            MEDENİ HUKUK |  İKİNCİ ÖĞRETİM 

 

 
1 

 

Bu hafta nişanlılığa engel olan durumları, hükümlülük ve hükümsüz-lük hallerine, 

en sonunda da nişanın sona ermesini işleyeceğiz.Nişanın bozulması haliyle sona 

ermesine bu durumdan çıkan maddi ve manevi tazminat davalarına ve hediyelerin 

geri iade edilmesine bak-acağız. Nişanlanmanın hükümsüzlük hallerinde ilk 

gözümüze çarpan durum evlenmedeki engellerdir. Evlenme engelleri temelde ikiye 

ayrılır: mutlak evlenme engelleri, mutlak olmayan evlenme engelleri. Örneğin aynı 

cinsiyete mensup olan iki kişinin evlenmesi mümkün değildir bu nedenle aynı 

cinsiyete mensup kişilerin nişanlanması da mümkün değildir. Bu kesin 

hükümsüzlük medeni kanundan ve bütünleyicisi olan   borçlar kanunundan anlarız.  

BK MADDE 27- Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan 

sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin içerdiği 

hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini 

etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın sözleşmenin 

yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, sözleşmenin tamamı kesin olarak 

hükümsüz olur. 

Medeni kanunumuzun açıkça düzenlediği mutlak evlenme yasakları 

vardır örneğin medeni kanunumuz kan hısımlığında evlenmeyi 

yasaklamıştır. Alt soy üst soy evlenemez, amca ile yeğen evlenemez 

bu kişilerin evlenmesinin yasaklığı nişanlılık için de geçerlidir. 

Mutlak evlenme yasakları nişanlılık için de geçerli olur. Bu 

hükümlerin temelinde toplum da yer edinmiş ahlak kurallarını 

koruma amacı vardır.  Mutlak olmayan evlenme engellerine 

baktığımızda şöyle hükümler görebiliriz. Örneğin boşanmış olan bir 

kadının yeni bir evlilik yapması için 300 gün yasak süresi vardır 

ancak bu kadının o süre dahilinde yaptığı evlilik mutlak butlan 

mıdır ? Hayır. Buradaki amaç o süre içinde eğer bir çocuk olursa o 

çocuğun soy bağının belirlenmesidir. Bir evlilik bittiğinde eğer 300 

gün içinde bir çocuk doğarsa o çocuğun babası eski eştir. Bu durum 

ortaya çıkacak olan belirsizliği engellemek amacıyla konulmuştur. 

Bu durumda evlilik dahi geçerli kalacağı için nişanlılık da geçerli 

kalacaktır. Nişanlılık evlilikten daha az hukuki sonuç doğurur. Peki 

bir nişanlılık durumu mevcut iken ikinci bir nişanlanma yapılırsa 

bu durum nasıl bir sonuç doğurur ? Bu durumda doktrin şöyle der: 

Kişinin niyetine bakılmalıdır. Birinci nişanlanmadan sonra ikinci 

nişanlanma yapılmışsa ve kişi bunu sahici rızasıyla yapmış ve niyeti 

bu yönde ise ikinci nişanlanma geçerlidir. Ancak kişinin niyeti böyle 

değilse, kişi sadece şansını denemek istiyorsa ya da birinci kişi ile 
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nişanlı kalmak istiyorsa ikinci nişanlanma geçerli değildir yalnızca 

birinci nişanlanma geçerlidir. Akıllara şu soru da gelebilir: Kişi evli 

ancak nişanlanabilir mi? Evli bir kişinin o evliliği muhafaza ederek 

bir kez daha evlenmesi medeni kanunumuz çerçevesinde geçerli 

olmayacağı için bu kişinin nişanlılığı da mutlak evlenme yasakları 

çatısı altında geçersizdir. Borçlar hukuku derslerinde muvazaa 

denilen bir kavramla karşılaşacaksınız. Muvazaa aile hukukunda da 

karşınıza çıkacak. Muvazaa danışıklı dövüş olarak çevirilebilir. 

Örneğin: Bay S piyasaya olan borçlarından dolayı aracını Bay E’ye 

satmıştır. Eğer bu satış olmasa araca haciz konulacaktır. Bu 

işlemde satış gerçekleşmemiş yalnızca dışarıya satış yapılmış gibi 

gösterilmiştir. Muvazaanın durumu kesin hükümsüzlüktür. Bazen 

muvazaada iki adet işlem vardır. Örneğin Bay S mirasçılarından 

kızına miras bırakmamak istemektedir. Bu durumda oğluna bağış 

yaparsa kızı daha sonradan dava açabilir ve mirastan payını 

alabilir. Bunu engellemek için tapuda Bay S’nin oğluna satış olarak 

gösterilir bu herkese satış olarak gösterilir ancak bağış yapılmıştır. 

Görünen işlem satış işlemidir ancak yapılan işlem bağışlamadır. 

Görüntüdeki işlem tarafların iradeleri uyuşmadığı için geçersizdir. 

Asıl işlem olan bağışlama ise tarafların iradesi uygun bulunsa da 

taşınmaz bağışlarının tapuda yapılması gerekliliğiyle şekil şartına 

uyumsuzluktan dolayı hükümsüzdür. Nişanlanmada muvazaa 

şöyledir: Taraflar aslında gelecekte evlenmek gibi planlar içinde 

bulunmasalar da nişanlanırlar dışarıdaki insanlara öyle gösterirler 

bunun amacı şudur: Masum bir ilişki var aramızda. İçinde 

bulundukları çevre içinde böyle duygusal ilişkiler tasvip edilmiyorsa 

taraflar bu ilişkilerini meşru göstermek için muvazaalı nişanlılık 

gerçekleştirmişlerdir. Muvazaalar her konuda kesin hükümsüz 

oldukları için nişanlanmada da kesin hükümsüzlerdir. Bu 

nişanlanmalar geçersizdir. Gelelim irade sakatlıklarına bu kişinin 

bir hukuki işlem yaparken hataya düşmesi, kandırılması, tehdit 

edilmesi vb. Örneğin Picasso tablosu sandığım tabloyu 1 milyon 

liraya aldım ancak bu tablo orijinal değil 1000 liralık tabloya 1 

milyon lira ödedim. Burada bir hataya düşme var, kandırılma var. 

Bu durumlarda hileyi,kandırılmayı, hataya düşmeyi öğrendiğim 

anca ya da tehdit unsurunun kalkması durumunda 1 yıl içinde 

sözleşmenin geçersizliği için itiraz edebilirim. Ancak bu süre 

geçtiğinde itiraz etmemişsem sözleşme baştan itibaren geçerlidir. 

Kanunun bana verdiği itiraz hakkımı kullanmamış olurum ve 

sözleşmenin geçerliliğini kabul etmiş olurum. Bütün bunları niçin 
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anlatıyorum nişanlılılıkta, evlilikte beni kandırabilir mi ? Mesela 

diyor ki ben İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim ama aslında 

kişi üniversite mezunu bile değil. Ya da zorlama bu kişiyle 

evlenmezsen, bu kişiyle nişanlanmazsan seni öldürürüz vb. Bir 

kişinin bu durumda olması durumunda ne yapacağız borçlar 

kanunu hükümlerini ve 1 yıllık sözleşme iptali süresi kıyasen 

uygulanmalı mı? Yoksa hayır hocam bunlar kıyasen uygulanmamalı 

burada haklı sebeple nişanı bozma imkanı tanınması olması 

mantıklı olur ve herhangi bir süre tanınmaması gerekir. Çünkü bu 

durumda siz kişiyi hiç evlenmek istemediği bir kişiyle evlenmek 

durumunda bırakıyorsunuz. Borçlar kanunu hükümlerinden 

kıyasen yararlanmak hükmün bünyesine uygun düştüğü taktirde 

olur. Burada nişanın haklı sebeple bozulması söz konusudur. Bazı 

yazarlar şunu tartışmışlar nişanlanmayla ilgili hata, hile, ikrah 

düzenlenmemiş ancak bu durumlar evlenme ile ilgili düzenlenmiş 

bu durumda evlenmeyle ilgili hükümlerden kıyasen yararlanmak 

mümkün müdür? Doktrindeki hakim görüş buna karşı çıkmıştır. 

Bunlar evlenmede nisbi butlan sebebidir. Nisbi butlan sebebi bir 

dava sebebidir. Bu sebep dava açmak demektir bu davalar 5-6 yıl 

sürerler nişanlı bir insanı 5-6 yıl bu nişanlılığa mahkum mu 

edelim? Nişanlanma bu kadar ciddi bir durum değildir bu nedenle 

nişanlanmanın bozulmak için davaya ihtiyacı yoktur haklı sebepten 

bozulması söz konusudur. Geçersiz nişanlanmayı bırakıp geçerli 

nişanlılığın taraflara yüklediği sorumluluklara bakıyoruz. Birinci 

olarak evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğüdür. Evlenmeyi 

gerçekleştirme borcu demiyoruz çünkü borçlanmak demek bunun 

aynen yerine getirilmesi zorunluluğudur. Örneğin kalemi teslim 

etme borcunuz varsa bunu yapmak zorundasınızdır yapmazsanız 

dava açılabilir ancak nişanlı insan evliliği gerçekleştirmek zorunda 

mıdır? Hayır. Evet bir evlenmeyi gerçekleştirme yükümlülüğü 

doğurur. Evlenme için gerekli şartlar varsa bunları gerçekleştirmek 

gerekir. Bu askere gitmekse askere gidilir, mobilya alınacaksa 

mobilya alınır vb. ancak bunların kesin olarak yerine getirilmesi 

gerekmez. İkinci kural olarak arkadaşlar taraflar arasında sadakat 

yükümlülüğü doğar. Bu yükümlülük her anlamdadır evlenmeyi 

gerçekleştirmek için de sadakat yükümlülüğüdür,cinsel anlamda da 

sadakat yükümlülüğüdür. Bir hakim nişanlısının davasına bakabilir 

mi?  

HMK Yasaklılık sebepleri 
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MADDE 34- (1) Hâkim, aşağıdaki hâllerde davaya bakamaz; talep olmasa 

bile çekinmek zorundadır: 

a) Kendisine ait olan veya doğrudan doğruya ya da dolayısıyla ilgili olduğu 

davada. 

b) Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşinin davasında. 

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyunun davasında. 

ç) Kendisi ile arasında evlatlık bağı bulunanın davasında. 

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik 

bağı kalksa dahi kayın hısımlığı bulunanların davasında. 

e) Nişanlısının davasında. 

f) İki taraftan birinin vekili, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla 

hareket ettiği davada 

  

Prensip itibariyle hakim davaya bakmamak zorundadır. Eğer 

reddetmezse hakimin reddi söz konusudur buna başvurulabilir. Bir 

başka madde de tanıklıktan kaçınmadır. 

HMK Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme 

MADDE 248- (1) Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilirler: 

a) İki taraftan birinin nişanlısı. 

b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi. 

c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu. 

ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar. 

d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik 

bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları. 

e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk. 

  

Benzeri bir hüküm ceza muhakemesi kanununun 45 inci 

maddesinde bulunmaktadır. Bunlar alanımız konuları olmasa da 

değinmek istedim tekrar alanımıza dönelim. Medeni kanunun 

ayrılmaz kanunu olan borçlar kanununa tekrar dönelim. Bir kişi 

hukuka aykırı eylemde bulunursa ve o eylemde o kişinin ölümüne 

sebebiyet verirse o kişinin bakımına muhtaç kişiler öldüren şahsa 

dava açabilir mi? Babamızı, annemizi öldürdün zararımızı gidermek 

zorundasın, onlar sağ olsaydı bizi büyütecek, eğitimimize destek 

sağlayacaktı bunları karşılamak zorundasın gibi. Evet bu 

mümkündür hukuka bağlı her kişi bunun mümkün olduğunu 

söyleyebilir. Peki bu durum nişanlı kişi için de geçerli midir? Evet 

geçerlidir.  
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BK 1. Ölüm ve bedensel zarar a. Ölüm MADDE 53- Ölüm hâlinde 

uğranılan zararlar özellikle şunlardır:  

1. Cenaze giderleri.  

2. Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün 

azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.  

3. Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları 

kayıplar.   

Dolayısı ile ülkenin sosyal yapısı düşünüldüğünde kadınların 

erkekler tarafından korunacağı ve destekleneceği göz önünde 

bulunursa genelde kadın nişanlılar destekten yoksun kalma 

tazminatı açabilir.         

BK d. Manevi tazminat MADDE 56- Hâkim, bir kimsenin bedensel 

bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz 

önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi 

tazminat olarak ödenmesine karar verebilir. Ağır bedensel zarar veya 

ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi 

tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar 

verilebilir. 

 Bir kimse ağır bedensel zarara uğrarsa nişanlı da burada yakın 

sayılır ve tazminat hakkına sahip olur. Bu sene birlikte devam 

edersek eğer sene sonunda boşanma ile ilgili konuları işleyeceğiz. 

Boşanma davalarından sonra hesaplaşma sürecini işleyeceğiz bu 

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesidir. Buna tabi olmak 

istemiyorsanız mal rejimi sözleşmesi yapmak zorundasınız. 

Nişanlanma evlenmeden önceki bir adım olduğu için nişandan 

sonra notere gidip bir mal rejimi sözleşmesi yapabilirsiniz. Geliyoruz 

medeni kanun ve borçlar kanunun içindeki nişanlılık ile ilgili 

yakınlılık kavramına. Yakın kimdir? Bir kişinin hüznü sizi 

hüzünlendiriyorsa, mutluluğu sizi mutlu ediyorsa o sizin 

yakınınızdır. Tabii böyle bir maddemiz yoktur bu sadece eski 

hocalarımızdan kalan bir ifade şeklidir. Nişanlılar da birbirlerinin 

yakınıdır. Saklı paylı mirasçılar vardır. Çocuklar mesela saklı paylı 

mirasçılardır. Sağ olduğunuzda ne yaparsanız yapın onların miras 

haklarını düşüremezsiniz. Mirasını alamadığı taktirde saklı payını 

alamadığına dair hukuki yola başvurup alabilir çocuklar. Bu saklı 

payı ortadan kaldırmak şu yollarla mümkündür: Aile hukukundan 

doğan hükümlerini ağır şekilde yerine getirmediyse (aramadı, 
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sormadı, hastayken gelmedi vb.) ya da bana karşı ağır bir suç 

işlediyse ben onu mirasımdan uzaklaştırabiliyorum. Vasiyetname ile 

mirasımdan çıkartabiliyorum.      

MKMadde 510- Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir 

tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilir: 1. Mirasçı, 

mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karşı ağır 

bir suç işlemişse, 

 2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı 

aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine 

getirmemişse.  

Yani bir kişi nişanlısına karşı ağır bir suç işlemişse nişanlısı onu 

mirasından çıkartabilir. Bir diğer hüküm de medeni kanunumuzun 

151’inci maddesinde bulunuyor. 

MK Madde 151- Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı 

veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile 

korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava 

edebilir 

Demek ki bir kişi arkadaşlar nişanlısının öldürüleceği ya da 

tehditiyle evlenmişse evliliği dava edebiliyor. Bu maddenin 

kapsamına nişanlı da girer. Bir başka maddemiz borçlar kanunu 

madde 38’dir. 

 

MADDE 38- Korkutulan, içinde bulunduğu durum bakımından 

kendisinin veya yakınlarından birinin kişilik haklarına ya da 

malvarlığına yönelik ağır ve yakın bir zarar tehlikesinin doğduğuna 

inanmakta haklı ise, korkutma gerçekleşmiş sayılır. Bir hakkın veya 

kanundan doğan bir yetkinin kullanılacağı korkutmasıyla sözleşme 

yapıldığında, bu hakkı veya yetkiyi kullanacağını açıklayanın, diğer 

tarafın zor durumda kalmasından aşırı bir menfaat sağlamış olması 

hâlinde, korkutmanın varlığı kabul edilir.   

Bir kişinin nişanlısına dair tehdit oluşturarak herhangi bir sözleşme 

yapılmışsa eğer bu kişi nişanlının yakınlığından dolayı sözleşmenin 

iptalini isteyebilir. 
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2. DERS 

Nişanın sona ermesi sadece bozmayla olmuyor.Nişanlılık ilişkisi nişanlıların 

birbirleriyle evlenmeleriyle sona erebiliyor.Taraflardan biri ya da ikiside 3.şahısla 

evlenirse nişanlılık sona erer,bu kez nişanın bozulmayla sona ermesi söz 

konusu.2.sınıfta sözleşmelerin ortadan kaldırılmasını konuşacağız ,ikale 

kavramından bahsedeceğiz.İkale iki kişinin, aralarında yaptıkları herhangi bir akdi, 

anlaşmayı bozmalarıdır,o andan itibaren tüm doğmuş borçları 

sonlandırabilirler,doğması muhtemel borçları da engelleyebilirler.Tarafların 

karşılıklı mutabakatıyla ,rızasıyla nişanlılık sonlandırılabilir,bu durumda maddi –

manevi tazminat söz konusu olmaz hatta hediyelerin iade edilmeyeceği dahi 

söylenebilir.Nişanlanma bir bozucu şartın gerçekleşmesiyle de sona erer.Eğer 

görevini yurtdışında yapmak üzere atanırsan,ben ailemi bırakamam seninle 

evlenemem diyen bir kadın varsa taraflar arasındaki anlaşma nişanlılık ilişkisinin 

bozucu şarta bağlanması demektir.Bozucu şartın gerçekleşmesiyle nişanlılık ilişkisi 

sona erer.Maddi-manevi tazminat söz konusu olmaz,hediyelerin iadesi söz konusu 

olabilir.Nişanlanma evlenme haricinde sona herhangi bir sebeple sona ererse 

hediyelerin iadesi söz konusu olabilir.Nişanlanma taraflardan birinin 

ölümüyle,gaipliğine karar verilmesiyle,cinsiyet değişikliyle sona erebilir.Bunlarda 

da maddi-manevi tazminat söz konusu değil,hediyelerin iadesi söz 

konusudur.Nişanı bozmak şahsa sıkı suretle bağlı bir hak,ayırt etme gücüne sahip 

küçükler ve kısıtlılar anne ve babanın izniyle,kanuni temsilci olan vasinin izniyle 

nişanlanabilir,nişanı bozarken kimsenin iznine, rızasına, icazetine, onayına gerek 

yoktur.Nişanı bozmanın ister haklı sebebi olsun ister olmasın nişan bozulmuş 

olur.Taraflardan birisi nişanı sonlandırdım dediyse ister haklı sebebi olsun ister 

kusurlu olsun ya da olmasın nişanlılık sona erer.Tüm doktrin şunu söyler herhangi 

bir haklı sebep olmaksızın nişanı bozarsan kusurlu taraf sensin,eylemlerine 

nişanlılık ilişkisini karşı taraf için çekilmez hale getirirsen bu çerçevede nişan karşı 

tarafça bozulursa sen kusurlusun.Bir taraftan hem karşı taraf için haklı sebep teşkil 

edecek ama kusurlu olmadığı ihtimallerde vardır.Kişi bütün servetini kumarda 

kaybetmiştir karşı taraf evlilikle ilgili bütün ümitlerimi yitirdim nişanlılık ilişkisini 

haklı sebeple sonlandırıyorum,bütün servetini kumarla kaybeden şahıs 

kusurludur.Maddi tazminata veya şartları varsa manevi tazminata mahkum 

edilebilir,karşı tarafın nişanı bozması haklıdır.Kişi servetini ekonomik krizden 

yitirseydi ,karşı taraf nişanı bozmakta haklıdır,ama servetini ekonomik krizle yitiren 

kusurlu değildir.Kusurlu olan maddi tazminat öder.  

Nişanın bozulmasının sonuçları 

1. Maddî tazminat 
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TMK MADDE 120.- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın 
nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir 
sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük 
kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve 
katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat 
vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da 

uygulanır. 

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi 
davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar 
için uygun bir tazminat isteyebilirler.   

Kanun koyucu uygun tazminatı belirlerken zenginleşme yasağına 
sıkı sıkıya bağlıdır,tazminat ödeyen zararı giderecek 
zenginleştirmeyecek.Televizyon ve beyaz eşyalar satın alınmış ama 
nişan bozulmuş,bu eşyalar hala bende,ben bunların bedeli ödensin 
diyorum.Tüm bedeli diyorsam eşyaların mülkiyetini karşı tarafa 
nakletmeliyim.Tüm bedelleri ödenmesin ama 2.el fiyatları dikkate 
alınarak ödeme yapılmalı,satmak istersem bu eşyalar 2.el 
kategorisine girecek.Uygun tazminattan kasıt böylesine 
düzenlemelerdir.Bizim geleneklerimizde var gelinin-damadın anne 
veya babasına jest yapabilirler,harcamalarda bulunulabilir.Bunlar 
tmk m120 kapsamına girmez belki hediyelerin iadesinde 
konuşulabilir.Hediyelerin iadesinde diğer nişanlıya vermiş oldukları 
alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. 2. 
Manevî tazminat  

MADDE 121.- Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya 
uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak 
uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 

Manevi tazminat için nişanın bozulmasının kişilik hakkı ihlal 
nitelikli olması gerekir.Özellikle küçük yerleşim yerlerinde bir kızın 
kaçarak nişanlanması ardından nişanın bozulması veya bir kız 
arkadaşla nişanlanan erkeğin daha sonra başka bir kızla evlenmesi 
kısa sürede yayılacak dedikoduların üremesine,hanımefendinin 
elem keder ızdırap duymasına ve kişilik haklarının ihlaline sebebiyet 
verebilir.  

III. Hediyelerin geri verilmesi  

MADDE 122.- Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, 
nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi 
davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki 
hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir. 

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme 
hükümleri uygulanır. 
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Hediyelerin geri verilmesi talebi nispi bir taleptir.Sadece diğer nişanlıya karşı ileri 

sürülebilir.Hediye aynen duruyorsa aynen iade edilir ,aynen durmuyorsa misli yani 

benzeri varsa,5tane cumhuriyet altını duruyorsa o 5tane cumhuriyet altınını iade 

edeceksin.Paraya mı çevirmiştin yeryüzünde başka cumhuriyet altını kalmadı 

mı,dolu ,madem aynen iade edemiyorsun onun mislini iade edeceksin.Peki aynen 

de iade etmek mümkün değil varsayalım mislen de iade etmek mümkün değil,o 

zaman bütün bu malların değerleri bakımından senin malvarlığında sebepsiz 

zenginleşme var.Bunları sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade 

edeceksin,bunların bedellerini ödeyeceksin.Maddi –manevi tazminat nispi bir 

talep bunlar birer alacak hakkı ,alacak hakları zamanaşımına tabidir.Genel 

zamanaşımı süresi 10yıl.  IV. Zamanaşımı  

MADDE 123.- Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin 

üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.  

 

Yazar Mahlası: DİMAĞ 



 
 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1.sınıf tek kürsü öğrencilerinin ortaklaşa 
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(1.DERS) 
 

Geçen ki buluşmamızda nişanlanmaya dair bilgiler verdik. Nişanlılık ilişkisinin hukuki 
sonuçlarına değindik. Nişanlılık ilişkisinin geçerli olmasının sonuçlarına değindik. Nişanlılık 
ilişkisinin geçersizliğine dair bilgiler verdik. Nişanlılık ilişkisinin sona ermesiyle beraber ortaya 
çıkabilecek maddi tazminat davalarını, manevi tazminat davalarını anlattık. Nişanlılığın sona 
ermesi sebebiyle hediyelerin iadesi başlığını ele aldık. Bütün bunları geride bıraktık. 
  

Önümüzdeki iki ders boyunca evlenme kavramını ele alacağız. Evlenmenin hukuki 
niteliğini ele alacağız. Evlenmenin oluşumundaki aksaklıkları, sakatlıkları, evlenme 
engellerini; mutlak evlenme engellerini, mutlak olmayan evlenme engellerini ele alacağız.  Bu 
ders, evlenmenin kuruluşu, evlenmenin şekli, evlenmenin geçerliliği, evlenmenin hukuki 
niteliğini ele alacağız. Bir sonraki buluşmamızda da evlenmenin hükümsüzlüğü bahsine 
gireceğiz. Onu tamamlayacağız. Dolayısıyla artık gelecek hafta 4. buluşmamızı 
tamamlayacağımız için 5. haftaya gideceğiz ve 5. hafta da değerli meslektaşım Rana sizin 
için pratik çalışma yapacak. O pratik çalışmada biraz nişanlılıkta olan hukuki sorunlar, biraz 
evlenmede konusunda görülen hukuki sorunlar, bunlara dair bilgiler vereceğiz. Pratik çalışma 
bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz diyoruz. 
 

Şimdi geliyoruz Evlenme başlığına...  
 
EVLENME 
Evlenme başlığı altında size açıklamalarda bulunacağım. Özellikle evlenmenin hukuki 

niteliğine değineceğim. Evlenmenin şartlarına değineceğim. Kanun koyucu aslında 3 tane 
ana başlık açıyor… Nişanlanma, evlenme, boşanma… Bunu şöyle de okuyabiliriz. Nişanlan-
ma, evlen-me, artık evlendiysen de boşan-ma... Çünkü evlilik beraberinde oldukça ağır 
yükümlülükler getiren bir müessese… Aynı zamanda boşanma da insanın başına gerçekten 
de insanın başına enteresan çoraplar ördürecek süreçlerle dolu olabiliyor. Bunları atalım bir 
tarafa, biz gelelim gerçekten de evlenme müessesesine… 

 
Kişiler evlenmeye karar verdiklerinde ve evlendiklerinde acaba bu evlenme, bu evlilik 

nasıl nitelendirilmelidir? Evlenme nasıl bir hukuki işlemdir diye yazarlar, kafa yormaya 
başlıyorlar. Burada klasikleşmiş olan bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı biraz sonra da 
detaylandıracağım, evlenme bir aile hukuku sözleşmesidir nokta, diye kestirip atabiliriz. Fakat 
iki tane daha görüşü ele alalım ki hukuki meseleler üzerine muhakeme yeteneğimiz 
olgunlaşsın. Bir başka grup yazar da diyor ki: Kişiler, bir sözleşme içeriğini serbestçe 
belirleyebiliyorlar ama evlenme sözleşmesinden sonra evlenme ilişkisini, kendilerine 
getirdikleri bir takım yükümlülükleri serbestçe belirleyemiyorlar. Dolayısıyla buna bir 
sözleşme demek doğru olmaz. Olsa olsa bir kurum kavramıyla açıklanabilir. Evlenme bir 
kurumdur. Taraflar bu kurumun içerisinde yer alabilmek için bir hukuki işlem yapmaktadırlar. 
Dolayısıyla evlenme bir kurum olarak nitelendirilmelidir diyorlar.  

 
Bir başka grup yazar da yine meseleyi tartışıyor. Evlenme bir aile hukuku sözleşmesi 

midir? Evlenme bir kurum mudur? Bunları tartıştıktan sonra şöyle bir terim ortaya koyuyorlar: 
evlenme bir şart tasarruftur.  

 
Hocam şart tasarrufu ne demek? 
 
Şart tasarrufu arkadaşlar örneğin bir yabancı ülkenin vatandaşlığı için başvurursunuz. 

O vatandaşlığı kazandığınız andan itibaren o vatandaşlıkla ilgili haklara sahip olursunuz, 
borçlardan yükümlü olursunuz.. Örneğin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde asistan 
olmak istersiniz, devlet memuru olmak istersiniz, o statüye kabul edildiğiniz andan itibaren bir 
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asistanın sahip olduğu haklara sahip olursunuz ve onun tarafından yerine getirilmesi gereken 
yükümlülüklere de elbette tabii olursunuz. Yani şart tasarrufta gerçekten de taraflar bir hukuki 
işlemle bir statüye sahip olmayı arzularlar ve o statüye sahip olduklarında da o statünün 
getirdiği haklardan yararlanırlar; aynı şekilde o statünün kendisine yüklediği yükümlülüklere 
tabi olurlar. Bu tartışmaları daha fazla uzatmaya gerek yok. Biz hukuk sistemimizde hâkim 
görüşün ne olduğunu görüyoruz… Evlenmenin bir sözleşme olduğunu görüyoruz. Hâkim 
görüş böyle yaklaşıyor meseleye.  

 
Evlenme bir aile hukuku sözleşmesidir, buna sözleşme demenin pek bir zararı yoktur. 

Ne anlamda zararı olabilir? Çünkü biraz önce hatırlarsanız bazı yazarlar ne demişlerdi? 
‘’Kişiler yaptıkları sözleşmenin içeriğini serbestçe belirleyemiyorlar, dolayısıyla sözleşme 
demek doğru olmaz.’’ Böyle bir yaklaşım da doğru olmaz arkadaşlar. Çünkü gerçekten de 
hukuk düzeni sözleşmelerde bir takım sınırlar çizebilir. Sözleşmelerin içeriğini tamamen, tam 
bir serbestlikle, mutlak bir serbestlikle yapamıyoruz. Hukuk düzenin getirdiği emredici kurallar 
var, kişilik haklarını koruyan kurallar var, kamu düzenine ilişkin kurallar var, ahlaka aykırılık 
yaptırımımız var. Bütün bunlara riayet ederek sözleşmemizi tasarlamak yükümlülüğündeyiz. 
Dolayısıyla bir sözleşmenin içeriği serbestçe belirlenemiyor diye bunu sözleşme 
kategorisinden çıkartıp kurum kategorisine sokmak veya şart tasarruf kategorisine sokmak 
doğru değildir. Evlenme bir aile hukuku sözleşmesidir diyoruz.  

O halde yavaş yavaş evlenmenin şartlarına gelebiliriz. 
 
EVLENMENİN ŞARTLARI    
Önce evlenmenin maddi şartlarını konuşmamız gerekecek. Arkasından evlenmenin 

şekli şartlarını konuşmamız gerekecek. 
 
Evlenmenin Maddi Şartları 
Kişinin evlenebilmesi için gerçekleşmesi gereken, olumlu şartlar var. Bunlara 

bakacağız. Bir de kişilerin yaptığı evliliğin geçerli olabilmesi için gerçekleşmemesi gereken 
olumsuz şartlar var. Bunlara bakacağız.  

 
Olumlu şartlara baktığımızda tahmin edileceği üzere önce evlenme ehliyetini 

konuşacağız. Evlenme ehliyetinden bahsederken de ayırt etme gücünden bahsedeceğiz. Her 
hukuki işlem prensip itibariyle işlemi yapan şahsın, ayırt etme gücüne sahip olmasını 
gerektiriyor. Ve bizler de diyoruz ki bir kişi, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, 
sarhoşluk vb. sebepler ile makul suretle davranma yetkilerini yitirmediği müddetçe, ayırt etme 
gücüne sahiptir diyoruz. Ayırt etme gücü nisbi (göreceli) bir kavram. Yapılan hukuki işleme 
göre ele alınması gereken bir kavram. Dolayısıyla biz evlenmede tarafların ayırt etme gücüne 
sahip olduğunu söylüyorsa elbette taraflar bu olgunluğa erişmiş olmalılar. Yani basit bir su 
satın alma sözleşmesinin kendisine yükleyeceği borçları ve kendisine sağlayacağı hakları 
analiz etmek, muhakeme etmek, kavramak, anlayabilmek başka bir şey. Bir evliliğin 
kendisine getireceği yükümlülükleri, kendisine sağlayacağı hakları muhakeme edebilmek 
elbette başka bir şey... 

 
Dolayısıyla bir kişi evlenmek istiyorsa, elbette ayırt etme gücüne sahip olmalı. Yani 

evlenmenin anlamını, önemini, kendisine yükleyeceği ödev ve sorumlulukların kapsamını 
kavrayabilecek bir fikri olgunluğa sahip olması gerekiyor. Nereden çıkarıyoruz? Her zaman 
Medeni Kanunumuzla ilerliyoruz. Sistematik olarak nerede olduğumuzu farkında oluyoruz. 
Neredeyiz? Medeni Kanunu’nun ikinci ayrımındayız. Aile Hukuku kitabının evlenme ehliyeti 
ve engelleri kenar başlığından oluşuyor. Önce MK.125’i söyleyelim.  

 
 



   Medeni Hukuk | 26.02.2019 Salı | Çift 
 
 

 4 

Ayırt etme gücü  
TMK Madde 125 - Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. 
Kanun koyucu bunu söylemeseydi dahi, biz aynı sonuca varamaz mıydık? Herhalde 

varabilirdik. MK Madde 15 ‘den yola çıkarak herhalde bir sonuca varabilirdik. Madde 15 bize 
ne diyor arkadaşlar? 

 
Ayırt etme gücünün bulunmaması  
TMK Madde 15 - Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme 

gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukukî sonuç doğurmaz. 
 
Bu fiillerin kapsamına hukuki işlemleri de katmıştık. Dolayısıyla Medeni Kanun madde 

15 ile beraber madde 125’i birlikte ele almamız lazım. Bir şeyden daha söz edeyim müsaade 
ederseniz. Onu da biraz önce söyledim aslında. Medeni Kanun Madde 13. 

 
Ayırt etme gücü  
TMK Madde 13 - Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, 

sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma 
yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir. 

 
Yani ben öğrenci olsam TMK madde 125’in yanına TMK m.13 ve TMK 15 ‘i not alırım. 

Belki olur da gelirken giderken, vapurda gelirken giderken, otobüste gelirken giderken, 
kanunu okurken 125’i okurum. Döner 13’ü okurum. Döner 15’i okurum. Bütün bunları 
hafızamda belli bir yere oturtmaya ve hafızamdan zaman zaman geri çağırıp bunları 
hatırlayıp hatırlamadığıma bakmaya çalışırım. Çünkü öğrenme 9 kere tekrar gerektiriyor. 9 
kere tekrar ettiğinizde ancak ve ancak kalıcı olabiliyor. 

 
Şimdi arkadaşlar bizler hatırlarsanız hukuki işlemler alanında şöyle bir ayrım yapmış 

mıydık sizlerle birlikte? Ayırt etme gücünden geçici olarak yoksun olan şahısların yaptığı 
hukuki işlemler, ayırt etme gücünden sürekli bir sebeple yoksun olan şahısların yaptığı 
hukuki işlemler. Böyle bir ayrım yaptık mı? Yoksa ayrımımız şöyle miydi? Ayırt etme 
gücünden geçici olarak yoksun olan şahısların hukuka aykırı eylemlerden sorumluluğu, ayırt 
etme gücünden sürekli bir sebeple yoksun olan şahısların hukuka aykırı eylemlerden 
sorumluluğu ayrımını mı yapmıştık? Birincisi mi ikincisi mi? İkincisi diyenler. Aferin size ne iyi 
ettiniz de geldiniz. Şimdi arkadaşlar gerçekten de prensip itibariyle biz size nasıl öğrettik? 
Dedik ki arkadaşlar kişinin ayırt etme gücünün geçici bir sebeple yitirmesiyle, sürekli bir 
sebeple yitirmesi arasında yaptığı hukuki işlemler bakımından hiçbir fark yoktur dedik. Ama 
bunu dediğimde gayet iyi hatırlıyorum bir şey daha söyledim. Arkadaşlar biz size ikinci 
dönem Aile Hukukunu anlatacağız. Aile Hukukunu anlattığımızda burada bir farklılığa 
değineceğiz. Çünkü sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun şahısın yaptığı evlilikle, evlilik 
esnasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun şahsın yaptığı evlilik arasında 
uygulanacak yaptırımlar bakımından fark vardır. Şimdi o farkı konuşmaya geldik. Özellikleri 
bir sonraki hafta detaylandıracağız. Ama şimdi burada bu tohumu atalım. Gelecek hafta 
hatırlamamız lazım.  

 
Ne diyor kanun koyucu? Eğer sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksunsan 

yaptığın, evlilik kesin hükümsüz müdür, kendiliğinden hükümsüz müdür, mutlak butlanla batıl 
mıdır? Kendiliğinden kesin hükümsüz demiyoruz değil mi? Evlilikte özel bir yaptırım getiriyor 
diyor ki, mutlak butlanla batıldır. Ne demek mutlak butlanla batıl olmak arkadaşlar? Geçmiş 
konuşmalarımızda da söylemiştik. Ayırt etme gücünden yoksun bir kişinin sıradan bir hukuki 
işlemi (basit bir satım sözleşmesi), kendiliğinden kesin hükümsüzdür.  Bu hükümsüzlüğün 
ortaya çıkması için ayrı bir dava açmaya gerek yoktur ama evlenmede ve ölüme bağlı 
tasarruflarda kanun koyucu bunu ayırmıştı, demişti ki; ayırt etme gücünden yoksun bir şahsın 
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yaptığı evlilik, kendiliğinden hükümsüz olmaz. Evlilik dediğiniz şey sonuç itibariyle ailenin 
temelini oluşturur Aile dediğiniz şey, sonuç itibariyle bu koca uzun çekirdeği oluşturur. 
Dolayısıyla bu ailenin içerisinde dünyaya gelecek çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesi vs. 
bakımından benim kanun koyucu tarafından ne yapmam gerekiyor, burnumu sokmam 
gerekiyor diyor kanun koyucu. Serbest bırakmıyor insanları. Dolayısıyla evliliğin 
hükümsüzlüğüne mahkemece karar verilecek diyoruz.  

 
Peki, tekrar şuraya geliyoruz. Evlilik sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun bir 

şahsın yaptığı evlilikse, bu evlilik mutlak butlanla batıldır. Bu evliliğin mutlak butlanla batıl 
olduğunu herkes dile getirebilir. Hatta bir Cumhuriyet Savcısı da o kamuyu temsilen ne 
yaptı? Kanun koyucu, ‘ben devlet olarak bu işe burnumu sokacağım çünkü aile benim için 
önemli’ dedi. Dolayısıyla, savcı dahi bir mutlak butlan davasıyla, evliliğin bu anlamda iptalini 
sağlayabilir. Ama o evlilik mahkeme kararıyla iptal edilinceye kadar, evlilik geçerlidir. O 
evlilikte dünyaya gelen çocuklar, evlilik içinde dünyaya gelmişlerdir. Evlilik baştan itibaren 
kesin hükümsüz hale gelmez, mahkemenin kararıyla kesin hükümsüz hale gelir. Peki, o 
zaman mahkemenin kararı nasıl bir karardır? Tespit davasından mı söz ediyorum yoksa 
yenilik doğuran bir davadan mı söz ediyorum? Birincisi mi? ikincisi mi? İkincisi… Yenilik 
doğuran bir davadan söz ediyorum. Bozucu yenilik doğuran bir davadan söz ediyorum. 
Davada yargılama sürerken, evlilik geçerli. Mahkeme kararı mutlak butlanla batıldır 
şeklindeyse ve kesinleştiyse, işte o ana kadar geçerli olan evlilik bozuldu. O andan itibaren 
geçersiz hale geldi. Dolayısıyla bu karar bozucu yenilik doğuran bir karardır. Peki, ayırt etme 
gücünden yoksun bir şahsın yaptığı kira sözleşmesi, kendiliğinden hükümsüzdür; ayrıca bir 
dava açmaya gerek yoktur. Ama taraflar arasında bir tartışma çıkıyorsa o zaman bir dava 
açacağız. Açtığımız dava nasıl bir davadır? Yenilik doğuran bir dava mıdır yoksa tespit 
davası mıdır? Tespit davasıdır. O hukuki işlemin geçersiz olduğunu ve yapıldığı an itibariyle 
geçersiz olduğunun tespitini eden bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız.  

 
Gelelim şimdi evlilikteki diğer ihtimale. Demek ki sürekli bir sebeple ayırt etme 

gücünden yoksun bir şahsın yaptığı evlilik, mutlak butlanla sakatmış. Herkes mutlak butlanla 
sakatlık iddiasını dile getirebilir hatta Cumhuriyet Savcısı dahi bu davayı açabilir. Peki, evlilik 
esnasında sürekli bir sebeple değil de, geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bir 
kişiyle karşı karşıyaysak, onun yaptığı evlilik geçerli midir, değil midir? Ertesi sabah 
sarhoşken yaptığı evliliğin arkasından uyanan bir şahısla baş başaysak ne diyeceğiz? Nispi 
butlanla sakattır. O evlilik de bir mahkeme kararıyla iptal edilinceye kadar geçerli bir evliliğin 
tüm hukuki sonuçlarını doğurur.  

 
Peki, hocam, mutlak butlan ile nispi butlan arasında ne fark var?   
Bu örnekte davayı açacak şahıslar bakımından fark var. Mutlak butlan iddiasını 

herkes dile getirebiliyor. Nispi butlanda bu iddiayı ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden 
şahıs dile getirebiliyor. Biz bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Ve bir şeyin daha farkında 
olmamız lazım o da şu: mutlak butlan davasında herhangi bir hak düşürücü süre yok ama 
nispi butlan davasında bir takım sürelerin işleyeceğini beraberce göreceğiz. Özellikle şuraya 
geleyim. İki tane maddeyi zikrederek ilerleyeyim. Gelecek derslerimizde de mutlaka 
söyleyeceğim ama şimdiden verelim. Aile Hukuku kitabımızın 4. ayrımı var. Batıl olan 
evlenmelerden söz ediyor.  

 
 
 
 
 
 
 

DÖRDÜNCÜ AYIRIM, BATIL OLAN EVLENMELER 
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A. Mutlak butlan 
I. Sebepleri 

 
TMK Madde 145 - Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır:  

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 bulunması, 

 
Devam edelim. 
 
B. Nisbi butlan  
I. Eşlerin dava hakkı  
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk  
 
TMK Madde 148 - Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun 

olan eş, evlenmenin iptalini dava edebilir. 
 
Kim dava edebiliyor? Diğer eş mi? Sadece ve sadece, ayırt etme gücünü geçici 

olarak kaybetmiş olan eş evlenmenin iptalini dava edebiliyor. Şöyle bir sıralanma görüyorum 
ben sistematikte… Nispi butlan, eşlerin dava hakkı,  

 
1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk,  
2. Yanılma,  
3. Aldatma,  
4. Korkutma,  
5. Hak düşürücü süre.  

 
Demek ki nispi butlan davası neye tabi kılınmış? Bir hak düşürücü süreye tabi 

kılınmış. O halde: 
 
Ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bir şahsın sıradan hukuki işlemi, kesin 

hükümsüzlükle sakattır. Açılacak dava tespit davasıdır. 
 
Ayırt etme gücünden geçici olarak yoksun bir şahsın yaptığı sıradan bir hukuki işlem 

kesin hükümsüzlükle sakattır. Açılacak dava tespit davasıdır.  
 
Sürekli sebeple de olsa geçici sebeple de olsa yapılan hukuki işlemler bakımından 

kader aynıdır. Ama evlilikte durum farklıdır. Sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun 
bir şahsın yaptığı evlilik, mutlak butlanla sakattır. Menfaati olan herkes her zaman bunu dava 
konusu yapabilir. Açılacak dava yenilik doğuran bir davadır. Bozucu yenilik doğuran bir 
davadır. Ve bu anlamda bakıldığında herhangi bir süreye tabi değildir.  

 
Ayırt etme gücünden geçici olarak yoksun bir şahsın yaptığı evlilik, nispi butlanla 

sakattır. Bu davayı sadece ve sadece ayırt etme gücünü geçici olarak kaybetmiş kimse 
açabilir. Bu dava bir süreye tabidir.  

 
Dolayısıyla bizim özellikle nereye bakmamız lazım? Şunu hatırlayarak ilerleyelim: 

Ayırt etme gücünden yoksun şahsın durumuna bakarak haksız fiil sorumluluğunu ayrı ayrı 
ele alıyorum değil mi? Hukuki işlemlerini ayrı ayrı ele alıyorum. Sürekli olarak ayırt etme 
gücünden yoksun bir şahıs prensip itibariyle kusura dayalı sorumluluk hallerinde kusursuz 
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olduğu için sorumsuz oluyordu. Hakkaniyet gerektiriyorsa ancak ve ancak, tam bir tazminatla 
veya nispi bir tazminatla sorumlu oluyordu.  

 
Ayırt etme gücünü geçici bir sebeple kaybeden kişi de haksız fiillerinden sorumlu 

olduğu kabul ediliyordu. Neyi ispatlayarak bu sorumluluktan kurtulabiliyordu? Ayırt etme 
gücünü kaybetmekte herhangi bir kusurunun bulunmadığını ispatlayarak sorumluluktan 
kurtuluyordu. İşte bir sınıf hocanın yararları bunlardır diyebiliriz. 4 sene boyunca beraber 
olacağımız için 6 ay önce şöyle demiştik, 2 sene sonra şöyle söyleyeceğiz gibi şeyleri 
söyleme imkânına sahip olacağız. Peki demek ki ayırt etme gücünden yoksunluğu bu şekilde 
geride bıraktık. Yani olumlu şart ayırt etme gücüne sahip olmak, evlenmeyi kavrayabilecek 
noktada olmak.  

 
İkinci şartımız evlenme yaşı. Acaba insanlar ne zaman evlenebiliyorlar? Hangi yaşları 

doldurduklarında evlenebiliyorlar? Bir üst sınır var mı acaba? 80 yaşında evlenemezsiniz, 65 
yaşında evlenemezsiniz? Elbette yok. Her zaman bu hatayı yapabilirsiniz. Bunlar işin latife 
tarafı. Biz gelelim işin hukuksal müessesesine. Şunu diyor kanun koyucu. ‘Bir üst sınır ön 
görmedim’ diyor, kanun koyucu. Bir de şunu farkındasınız, yaş ilerledikçe elbette insanların 
evlenme arzuları giderek azalıyor. Çünkü evlenme için önemli unsurlardan bir tanesi, cinsel 
iştah da yaşlandıkça yok oluyor. 

 
Biz gelelim yaşa. Medeni Kanun diyor ki erkek ve kadın 17 yaşını tamamlayınca 

evlenme hakkına kavuşuyor. Serbestçe evlenebiliyor mu? Hayır. Serbestçe evlenemiyor. 
Mutlaka yasal temsilcisinin izniyle evlenecek. Ama biz hak ve fiil ehliyetini anlatırken neyi 
söylemiştik size?  Öyle durumlarda karşı karşıya kalınıyor ki kişi, hak ehliyetine sahip 
değildir; dolayısıyla fiil ehliyetine de sahip değildir. Yani özellikle nerede karşı karşıya kalırız 
böyle durumlarda? Gerçekten de şahsa sıkı surette bağlı hakların kullanılmasında karşı 
karşıya geliriz. Evlenmede bir temsil yasağı var mı mutlak anlamda? Hiç şüphesiz. 
Dolayısıyla 3 yaşındaki bir bebeği anne ve babası sıradan bir hukuki işlemle temsil edebilir 
mi evet. Ama 15-16 yaşındaki bir hanım kız veya bir delikanlıyı anne ve babası temsil edebilir 
mi evlenmede? Asla. Hem iradi temsil yasağımız var hem kanuni temsil yasağımız var. 
Dolayısıyla bizim hukuki sistemimizde 17 yaşına gelmedikleri müddetçe evlenmeye hak 
sahibi olamıyorlar. Evlenme bakımından hak ehliyetleri olamıyor, dolayısıyla fiil ehliyetine de 
sahip olamıyorlar. 

  
Peki, 17 yaş bu anlamda bakıldığında hiç istisnası olmayan bir yaş mı? Bizim Medeni 

Kanunumuz ilk ortaya çıktığında, 1926’da ortaya çıktığında şöyle düzenleniyor. Erkek 18 
yaşını tamamlamalıdır, kadın 17 yaşını tamamlamalıdır daha önce evlenemez. 1938’de 
kanunu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çünkü yaş düzeltme davaları sürekli gündemde. 
Yargısal erginlik davaları sürekli gündemde... Neden? Çünkü insanlar bizim ülkemizin 
geleneğinde göreneğinde İslam Hukukundan da gelen gelenekler ve göreneklerle, kurallarla 
erken yaşlarda evlenmeye alışmış bir toplumun çocuklarıyız bizler... Dolayısıyla kanunu 
değiştirmek zorunda kalıyoruz ve bu yaşları 15 ve 17 ye çekmek zorunda kalıyoruz. Erkek 17 
yaşını tamamlayınca, hanım kızlarımız 15 yaşını tamamlayınca evlenebilir hale geliyorlar. Şu 
anda korkunç diyenler var mesela… Evet, arkadaşlar korkunç ama toplumun içinde 
bulunduğu durum kanun koyucuyu buraya sevk ediyor. Hatta biraz sonra konuşacağız bu 
anlamda bakıldığında olağanüstü eylemlerle daha da az yaşlara giriyoruz 14-15 gibi. Nihayet 
yeni Medeni Kanunu kaleme alırken erkek ve kadın arasındaki bu farklı durum ortadan 
kaldırılıyor. Hepsi de 17 yaşını doldurmalıdır diyoruz. Bu bizim için normal evlenme yaşıdır. 
TMK 124. Maddeden çıkartıyorum. 
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İKİNCİ AYIRIM EVLENME EHLİYETİ VE ENGELLERİ  
A. Ehliyetin koşulları 
I. Yaş  
 
TMK Madde 124 - Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.  
Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını 

doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan 
önce ana ve baba veya vasi dinlenir. 

 
“Erkek ve kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez” hak ehliyetine sahiptir değil 

mi çünkü temsil yasağı da var dolayısıyla fiil ehliyetine de sahiptir. 2. fıkrası neyi düzenliyor? 
Olağanüstü evlenme yaşını düzenliyor. Olağanüstü evlenme yaşına baktığımızda kanun 
koyucu şöyle bir tutum takındığını görüyoruz. “Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda”  
dikkatinizi çekiyorum biraz sonra tekrar dikkatinizi çekeceğim “ve pek önemli bir sebeple” 
“16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.” Demek ki 
olağanüstü evlenme yaşımız var. Olağanüstü evlenme yaşımız erkek ve kadınlarda 16 
yaşının tamamlanması... Eskiden 15 ve 14 idi eski Medeni Kanun zamanında... Ne yazık ki 
böyleydi. Şimdi baktığımız zaman kanun koyucu ne yapıyor diyor ki prensip itibariyle 
olağanüstü bir durum olmalı ve pek önemli bir sebep olmalı. Olağanüstü durumu ve pek 
önemli sebebi hâkim tartacak... Klasikleşmiş bir örnek evlilik dışı bir gebelik… İşte bizim gibi 
bir ülkede, eğer bir genç kız evlenmeden önce hamile kalacak olursa, bunun olağanüstü bir 
durum olma hususunda ve bunun pek önemli bir sebep olduğu hususunda hiç kimsenin 
hakkında olumsuz bir şey geçmez, hep beraber kanıtlayabiliriz. Bu hanım kızımızın içinde 
bulunduğu durum sebebiyle; örneğin, bu çocuğun evlilik dışı dünyaya gelmesinin yaratacağı 
tehlikeler sebebiyle veya evlilik dışı ilişkinin böyle sürmesinin o hanım kızımız için yaratacağı 
tehlikeler sebebiyle, hâkim çok rahatlıkla evlenmesine müsaade edebilir.  

 
Fakat örnek sadece gebelik midir? Hayır, örnek sadece ve sadece gebelik değildir. 

Bizim kanunumuzu okuduğunuz zaman şunu görürsünüz 124. Maddenin altında bir içtihadı 
birleştirme kararından bahsetmişim ben... 1935 tarihli. Oraya bir tane not koymuşum. Diyoruz 
ki karar hüküm fıkrası şu şekilde açıklanabilir: ‘’Olağanüstü durumun ve pek önemli sebebin 
takdiri hâkime bırakılmıştır. Bunun sadece gebeliğe hasredilmesi doğru değildir. İçtihadı 
birleştirme kararında olağanüstü haller, önemli sebepler tartışılıyor. Acaba sadece ve sadece 
bu sebepler evlilik dışı gebelik midir diye tartışılıyor? Hayır. İçtihadı birleştirme kararı diyor ki: 
Hayır, bu olağanüstü ve pek önemli sebepler sadece ve sadece gebelik olamaz; başka 
örnekler de olabilir. Yargı kararlarına baktığımızda genç kızım kaçırılması evlenmediği 
takdirde onun ailesi tarafından ağır şekilde cezalanacağını görebiliyorsunuz. Böyle bir 
durumda olağanüstü var mı pek önemli sebep var mı? Sizlerin takdirine arz ediyorum. Başka 
örneklerde genç kızın oldukça yoksul ve zor durumda yaşadığını, evlilikle beraber belli bir 
yaşam standardına kavuşacağını gözlemlediğimizde de bu evliliğe izin verebilirsiniz. 

 
 Elbette şöyle bir çatışmanın olacağını biliyorum. Hocam bu hanım kızımıza yazık 

günah değil mi? Eğitimini tamamlasa, bizler gibi üniversite eğitimini bitirse, arkasından 
meslek sahibi olsa ondan sonra evlenebilecek kapasiteye geldiğinde evlense. Keşke 
arkadaşlar öyle olsa, ama diğer taraftan da baktığınızda, yaşamı tehlike altındaysa, dünyaya 
gelecek çocuğun yaşamı tehlike altındaysa, elinizi vicdanınıza koyup bu çok zor olan kararı 
vermek lazım. Bu konuda baştan peşinen yönlendirme yapmak kolay değil tabi ki ama sonuç 
itibariyle vicdanınızla baş başa kalacağınız ve hangi menfaati nasıl koruyacağınıza karar 
verdiğiniz bir hamura orada ulaşacaksınız.  

 
Peki, ne diyor kanun koyucu, diyor ki evet hâkim bu olağanüstü durumu tartar ve 

gerçekten de pek önemli bir sebep var mı yok mu buna bakar. Bir taraftan da tüm bunları 
yaparken küçüğün kanuni temsilcisini, anne ve babasını veya vasisini olanak varsa dinler.  
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Bakınız TMK 124. Maddenin 2. Fıkrasının 2. Cümlesi bize şöyle söylüyor: 
 
“Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.” 
 
Yani küçük velayet altındaysa, evlenmesi olağanüstü bir durumla veya pek önemli 

sebeple, olağanüstü evlenme yaşında evlenmesi söz konusuysa, anne ve babası mümkünse 
dinlenir. Ama dinlenmesi zorunlu değildir. Küçük vesayet altındaysa tahmin edeceğiniz üzere 
kim dinlenir? Vasi dinlenir. Dolayısıyla kanun koyucu aslında eski Medeni Kanun ile 
karşılaştığımızda bir tavır değişikliği de sergiliyor. Eski Medeni Kanunda anne ve babanın 
dinlenmesi zorunlu vasinin dinlenmesi zorunlu. Dolayısıyla diyor ki kanun koyucu hayır 
olanak buldukça dinlenmesi mümkündür diyor. Böylece işi biraz daha kolaylaştırmaya yönelik 
bir tavır sergiliyor.  

 
Kısacası erkek veya kadın 16 yaşını doldurmuş olmalıdır diyoruz. Olağanüstü durum 

ve pek önemli bir sebep olmalıdır diyoruz. Karardan önce ana, baba veya vasinin 
dinlenilmesi mümkünse olmalıdır diyoruz. Bu şekilde mahkemece bir karar verilecek ve 
küçük evlenebilecek diyoruz. Peki, nasıl evlenecek? Arkadaşlar yasal temsilcinin izni 
başlığını konuşmamız gerekiyor. Yasal temsilcinin elbet de izniyle evlenecek. Özellikle 17 
yaşındaki küçük. 16 yaşını doldurduğunda hâkimin izniyle evlendiği için ayrıca ana ve 
babanın iznine gerek yok... Onlar zaten olanak bulundukça dinleniyorlar. Ama 17 yaşındaki 
küçük evlenmeye kalkışıyorsa evet bu şahsa sıkı surette bağlı bir haktır ama anne ve 
babanın bu evliliğe izin vermesi gerekir. Eğer küçük velayet altında değilse vesayet 
altındaysa ya da kısıtlıysa o zaman kısıtlılara ilişkin hükümleri uygulayacağız. Şunu 
söyleyerek ara verelim.  

 
III. Yasal temsilcinin izni  
1. Küçükler hakkında 

  
TMK Madde 126 -  Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. 
 
2. Kısıtlılar hakkında  
TMK Madde 127 - Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez, 
 
Dolayısıyla arkadaşlar biz de anlıyoruz ki küçükler ve kısıtlılar ancak ve ancak yasal 

temsilcilerinin izniyle evlenebilecekler. Bu yasal temsilcinin izni şekle tabi mi değil mi 
noktasını biraz düşünün lütfen çünkü acaba sıradan bir borçlandırıcı işleminde, küçüğü borç 
altında sokan bir işlemde anne ve babanın izni, icazeti şekle tabi miydi? Şekle tabi değildi.  

 

(2.DERS) 
 

Mutlak Evlenme Engelleri, Bekleme Süresi 
Diyelim ki olmaz ya, olursa ne yapacağız? Yani hâkimin izni alınmadan ya da anne- 

babanın izni alınmadan veya vasinin izni alınmadan evlilik gerçekleştirilmiş ise ne 
yapacağız? Evlilik geçerli mi? Evlilik nisbi butlanla sakat. Medeni kanunda nisbi butlan ile 
alakalı kısım olan 153 madde: 

 
II. Yasal temsilcinin dava hakkı 
TMK Madde 153 - Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, izni 

alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir. 
Bu suretle evlenen kimse sonradan on sekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin olur, 

kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar verilemez. 
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Geliyoruz arkadaşlar olumsuz şartlara. Aslında biz sizlerle bunu birçok kez konuştuk. 

Hısımlık şartlarını anlattım, kan hısımlığını, kayın hısımlığını, evlat edinmeden doğan 
hısımlığı anlattım. 

 
Olumlu şartları anlattım şimdi sıra geldi olumsuz şartlara. Diyoruz ki arkadaşlar Kesin 

evlenme engelleri bulunmamalıdır. Bir diğer deyişle mutlak evlenme engelleri 
bulunmamalıdır. Buna baktığımızda öncellikle hısımlığı görüyoruz, arkasından önceki evliliği 
görüyoruz. Ve arkasından da arkadaşlar akıl hastalığını görüyoruz. Bunlar mutlak/kesin 
evlenme engelleridir. 

 
Bir de arkadaşlar geçmişte değinmişizdir, nispi evlenme engelleri de var, mutlak 

olmayan evlenme engelleri de var. Örneğin geçen derste de konuşmuştuk. Bir kadın 
boşandıktan sonra 300 gün geçmedikçe evlenemez diyen bir medeni kanunumuz var. Evliliği 
geçersiz hale getirmiyor, yalnızca soy bağına ilişkin bir hüküm. 

 
Aslında Medeni kanunumuzda, anlattığımız her şey yazıyor. 
 
Biz kanunu sistematiğini bir öğrenmeye çalışsak, zihnimizde tutmaya çalışsak 

metroda, vapurda, şurada, burada açıp kanun okumaya çalışsak, zaten bize birçok şey 
öğretiyor kanun. Anlattığımız şeyler onların altını doldurma yönelik… 

 
Şimdi gelelim hısımlık bahsine... Hısımlık bahsini hatırlar mısınız? Anlatmıştık sizlere. 

Kan hısımlığı, kayın hısımlığı, üst soy alt soy hısımlığı ve bunların derecelerine göre yansoy 
hısımlığı ne beraberce bir hatırlayalım. Diyor ki kanun koyucu: 

 
B. Evlenme engelleri 
 

I. Hısımlık 
 
TMK Madde 129 - Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır: 
1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile 

yeğenleri arasında, 
2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile 

diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, 
3. Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında. 
 
Üst Soy ile Altsoy arasında evlenme yasaktır. Kardeşler arasında evlenme yasaktır. 

Amca, hala, teyze, dayı ve yeğenler arasında evlenme yasaktır. Üst Soy ile Altsoy arasındaki 
evlenmenin yasak olduğunu söyleyen Kanun koyucu herhangi bir üst sınır çizmiştir. 
1.derece, 2.derece, 3.derece, 4.derece, … Hiçbir sınırlama yapmamıştır. Diyor ki üst Soy ile 
alt soy arasında evlenme yasaktır. Bir kimsenin Annesi ile babası ile büyükbabası ile büyük 
annesi ile çocukları ile torunları ile torun çocukları ile evlenmesi yasaktır. Peki, kardeşler 
arasında evlenme yasak mıdır?  Elbette yasaktır. Bunların tam kan kardeş veya yarım kan 
kardeş olmaları önemli midir? Yani anne baba bir kardeş olmaları şart mıdır? Hayır. Anne 
ayrı baba bir de olsa, baba ayrı anne bir de olsa, aralarında yarım kan soy hısımlığı bulunsa 
dahi kardeşler evlenemezler. Aynı şekilde amca hala dayı teyze ve yeğenler arasında da 
evlenme yasaktır. Bunların da tam kan yansoy hısımlığı ile yarım kan yansoy hısımlığı 
herhangi bir fark yaratmaz. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında 3.derece dâhil olmak 
kaydıyla 3.dereceye kadar yansoy hısımlığı arasında evlenme yasaktır. Peki, amca çocukları 
evlenebilirler mi? Artık 4. Dereceden yansoy hısımlığı olduğu için evlenebilirler. 
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İsviçre Medeni Kanun'u atıfta bulunalım: İsviçre Medeni Kanunu 1926 yılında 
Fransızca esas alınarak çevrildi. Neredeyse %99 oranında bir kabul vardı. Peki, İsviçre 
Medeni kanunda amca hala Teyze dayı ve yeğen arasında evlilik var mı, evet var. Çağdaş 
bir Batı Ülkesi, benimsediği Kural ahlaken bizi son derece rahatsız edebilir, midemizi 
bulandırabilir ama arkadaşlar işte görüyorsunuz, ülkelerin gelenekleri görenekleri ahlaki 
nitelikleri birikimleri birbirinden farklılık arz edebiliyor. 

 
Gelelim hısımlıkla alakalı yasakları belirten TMK 129. Maddenin 2. Bendine. Kayın 

hısımlığı meydana getiren evlilik sonra sona ermiş olsa bile, yani örnek olarak kişi eski üst 
soyu ile alt soyu ile evlenemez. 

 
Peki, birbirlerinin kardeşleri ile evlenebilirler mi, evet evlenebilirler; çünkü kanun 

koyucu bu evliliği yasaklamıyor. Geçmişteki pratik çalışmalarda kullandık mı, hatırlayamadım 
ama eğer kullanmadıysak şöyle bir not alalım.  Berna Hanım size zahmet, bu örneği çözelim 
arkadaşlarımızla. Örneğin hanımefendi dünyaya bir çocuk getirsin, sonra boşandığı eşi bu 
çocukla evlenmeye kalkışsın. Bu işin altından nasıl kalkacaklar birlikte görelim. 

 
Kanun koyucu diyor ki, evlat edinen ile evlatlığın evlenmesi yasaktır veya bunlardan 

biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenmek de yasaktır. Bunlardan birinden kasıt ne? 
Evlat edinen ile evlatlığın çocuğu evlenebilir mi? Hayır. Evlat edinen ile evlatlığın eşi 
evlenebilir mi? Hayır. Evlatlıkla evlat edinenin çocuğu evlenebilir mi? Hayır. Evlatlıkla evlat 
edinenin eşi evlenebilir mi? Hayır. 

 
Eski Medeni kanunda evlatlık ve evlat edinen ve bunların eşlerinin birbirleriyle 

evlenmeleri yasaktı, fakat kanun koyucu şöyle söylerdi: Eğer evlenirlerse evlilik geçerlidir. 
Evlatlık ilişkisi sona ererdi. Kanun koyucunun 1926 yılındaki ahlak anlayışına bakınız ve 
2002 yılındaki toplumun ahlak anlayışına bakınız. O tarihte arkadaşlar evlatlık ve evlat 
edinen evlendiğinde, toplum bunu kınamıyor. Bugün geldiğimiz noktada toplum diyor ki; 
evlatlık ve evlat edinen evlenemez, hatta bu saydığımız diğer kişilerin evlenmeleri de 
yasaktır. Yani hep derslerde söylüyoruz ya; hâkim, topluma egemen olan ahlak anlayışını, 
normal zekâya sahip sıradan bir insan gibi esas alır diyoruz ya ve bu ahlak anlayışı zaman 
içerisinde değişir diyoruz ya; işte bunun en klasik örneklerinden bir tanesi… 

 
Geliyoruz bir diğer evlenme engeline: O da mevcut evlilik eski Medeni Kanun uzun 

öncesinde yani Mecelle döneminde erkeklerin birden fazla kadınla evlenmesine imkân 
sağlayan islam hukuku kuralları içerisinde, toplumda erkeklerin birden çok kadınla evlenme 
alışkanlığı gelişmiş. Sanki bir tanesi ile başa çıkabiliyorlarmış gibi birden fazla almaya 
kalkışmışlar. İşte beşer şaşar, ne yapacaksınız insan hata yapabilir.(..) Ardından 1926 yılında 
Türk Kanun-u Medenisi yürürlüğe girince1 çok eşliliği yasaklıyor; tek eşli bir evliliği getiriyor. 
Dolayısıyla bugün bir evlilik sürerken, ikinci bir evliliğin meydana gelmesi mümkün değil. 
Kaza ile başarılı olurlarsa, bunu gerçekleştirebilirlerse nasıl olur bilmiyorum ama 
gerçekleştirilebiliyor; ikinci evlilik mutlak butlanla sakattır. 

 
130.maddeyi hatırlayalım arkadaşlar: 
 
 
 

                                                            
1  04.04.1926 tarihli Resmi gazetenin 339. Sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 ( http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/339.pdf )   
 
08.12.2001 tarih ve 24607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1028. maddesi ile 
yürürlükten kaldırılmıştır. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm ) 
 

http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/339.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2001/12/20011208.htm
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II. Önceki evlilik 
1. Sona erdiğinin ispatı 
a. Genel olarak 
 
TMK Madde 129 - Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş 

olduğunu ispat etmek zorundadır. 
 
Önceki evliliğin sona erdiğinin ispatlanması gerekir. Yeniden evlenmek isteyen kimse 

önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Nasıl sona erebilir, bir iptal 
davası açılmış olabilir, Mutlak butlan sebebiyle nisbi butlan sebebiyle mahkeme bir butlan 
kararı vermiş olabilir, o karar kesinleşmiş olabilir. Önceki evlilikteki eşi vefat etmiş olabilir. 
Önceki evlilik kesinleşmiş mahkeme kararı ile sona ermiş olabilir. Önceki evlilik ölüm 
karinesinin etkisiyle sona ermiş olabilir. Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir ortamda 
kaybolan ve cesedi bulunmayan kişi ne oluyordu ölüm karinesi çerçevesinde 
değerlendiriliyor. Bir de gariplik vardı. Gaiplikte biz ne yapıyorduk. Önemli bir ölüm tehlikesi 
içerisinde kaybolmuş bir kişinin kayboluşundan sonra bir yıl içerisinde veya kendisinden uzun 
zamandır haber alınamayan kişi ile karşı karşıya ise son haber alınma tarihinden itibaren 5 
yıl geçmişse, bu kişinin gaipliği hakkında karar almak konusunda menfaati olan kişiler 
(örneğin mirasçıları) mahkeme kararıyla kişinin gaipliğine karar verilmesini bekliyorlardı. 

 
Peki, gaiplik kararı verilen kişinin evliliği kendiliğinden son buluyor muydu? Hayır, 

evlilik kendiliğinden sona ermiyor. Geride kalan eşe kanun koyucu bir imkân tanıyor. Sen 
dilersen gaiplik kararı ile birlikte evliliğin feshini de talep edebilirsin veya gaiplik kararından 
sonra evliliğin feshini talep edebilirsin. Bu çerçevede ayrıca bir gaiplik kararını yanı sıra, 
evliliğin feshine dair karar alınmadığı müddetçe, o ikinci evliliği yapmak mümkün değildir. 
Hatırlayalım 131 madde de ne söylüyor? Gaipliğine karar verilen kimsenin eşi mahkemece 
evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Evliliğin feshini gaiplik başvurusu ile 
birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi davacının 
yerleşim yeri mahkemesinden istenebilir diyor. 

 
Gelelim 3. Kesin evlenme engeli olan akıl hastalığına… 
 
III. Akıl hastalığı 
 
TMK Madde 133 - Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi 

sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. 
 
Size anlattım, kişi evlenmek için ayırt etme gücüne sahip olmalı dedim, ayırt etme 

gücüne sahip değilse evlenemez dedim. Akıl hastaları ayırt etme gücüne sahip olabilirler. 
Evlenmenin sebep ve sonuçlarını anlayabilecek nitelikteler ise evlenebilirler. Ama öyle akıl 
hastalıkları ile karşı karşıya kalabiliriz ki; bunlar diğer eşin hayatı bakımından veya doğacak 
çocukların sıhhati bakımından birtakım tehlikeler meydana getirebilir. O zaman diyor; burada 
dikkatli olmamız lazım... 133 maddede akıl hastalığı kenar başlığında akıl hastalarının 
evlenmelerine tıbbi bir sakınca bulunmadığı resmi sağlık Kurulu’nun raporu ile 
anlaşılmadıkça evlenemezler. Hangi akıl hastaları? Ayırt etme gücüne sahip olan akıl 
hastaları. Ayırt etme gücünden yoksunlarsa zaten evlenemiyorlardı. Evlenmelerinde tıbbi bir 
sakıncanın bulunmadığını bize, hekimler söyleyecekler. Ne açıdan söyleyecekler? O 
evlilikten dünyaya gelecek çocuklar var. O akıl hastalığı acaba çocuklara sirayet edecek bir 
hastalık mı? Hekimler bilgi verecekler, evliliklerine de buna göre karar verilecek. Eski Medeni 
Kanunda arkadaşlar, akıl hastalarının asla evlenemeyeceği söyleniyordu ama yeni Medeni 
Kanunumuzda diyor ki; akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi bir sakınca olmadığı hekimlerce 
kabul edildiğinde evlenebilirler.  
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Şu detayı söylememizde de fayda var evlenmenin olumlu şartlarını saydık 
evlenmenin olumsuz şartlarını saydık... Evli bir kadın boşandığında veya eşi ile olan evliliği 
iptal sebebi ile sona erdiğinde veya eşinin ölümü sebebiyle sona erdiğinde arkadaşlar, 
evliliğinin sona ermesinden itibaren, örneğin mahkeme kararının boşanma kararının 
kesinleşmesinden itibaren, örneğin kişinin ölümünden itibaren 300 gün geçmedikçe 
evlenemez diyor Kanun koyucu. Peki, evlenirse arkadaşlar evlilik geçersiz midir, hayır 
geçersiz değildir. Evlilik mutlak butlanla sakat değildir. Evlilik nisbi butlanla da sakat değildir. 
Nereden çıkartıyorum arkadaşlar çok rahatlıkla şuradan çıkartabilirim. Nisbi butlanla sakat 
olma sebeplerini sayıyor, bunlar arasında yok. Mutlak butlanla evliliğin sakat olmasından 
bahsediyor; bunların arasında da yok. Dolayısıyla ben de doktrin olarak söyleyebilirim ki, çok 
rahatlıkla bekleme süresine uyulmaması kesin evlenme engeli değildir. Zaten 154 maddede 
açıkça şunu söylüyor kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi evlenmenin butlanı 
gerektirmez. 

 
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler 
I. Bekleme süresine uymama 
 
TMK Madde 154 - Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını 

gerektirmez. 
 
Kanun koyucu Bunu açıkça zikretmeseydi dahi mutlak butlan ve nisbi butlan sebepleri 

arasında sayılmamasından dolayı, çok rahatlıkla kadının bekleme süresine uymaması bir 
sakatlık meydana getirmez. 

Geldik şekil şartlarına arkadaşlar. 
 

                   Ayça GURBETOĞLU -  Yakup BOZKURT 
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Gündüz ki derse gelen oldu mu? Aynı şeyleri tekrar edicez sıkılmasınlar
diye. Adım Zekeriya Kürşad. İlhan Helvacı ile tanıştınız salı günü doğru mu?
Beni destekleyin çünkü tepki gelmeyince yanlış sınıfa girmiş zannediyorum
kendimi.  Doğru  sınıftayım  değil  mi  birinci  sınıf  hukuk  fakültesi  ikinci
öğretim?  Tamam o  halde  salı  günü gerçekten  İlhan  Helvacı  ile  tanıştınız.
Kürsümüzü  tanıttı  size.  Beraber  ilerleyelim .  Tahtayı  sileyim o  arada.  Ne
söyleyeceğimi unutuyorum bu şekilde o yüzden tahtayı siliyorum böyle bir
durumla karşılaştığımda. İnançlı  işlem dersi  size mi işlendi ? (Hayır) Ağır
gelir.Beraberiz  İlhan  Helvacı  ile.  Aynı  kürsüyü  yürütüyoruz  yıllardır.
Dolayısıyla  bu  dersi  de  onunla  beraber  yürüteceğiz.Salı  günleri  hoca
Perşembe günleri ben bu dersi yürüteceğiz. Aslında bilirsiniz birinci sınıfın
medeni  hukuk  derslerinin  kapsamı  birinci  dönemde  giriş,medeni  hukuka
giriş  .  Aslında  biz  onu hukuka giriş  olarak  kabul  ediyoruz çünkü  medeni
hukuk hukukun kendisidir. Bunu şimdi görüyorsunuz daha da göreceksiniz.
Ondan sonra Kişiler Hukuku gelecek. Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler. İkinci
dönem Aile Hukuku. Aile Hukuku’nun kapsamını da esasında ikiye ayırmak
mümkün göreceksiniz bunu. Biz de o şekilde ayırdık Aile Hukuku’nu. Aile
Hukuku’nun klasik kısmını yani Aile Hukuku denilince dışarıdan anlaşılan
kısmı, nedir o? Nişanlanma, evlenme, boşanma, mal rejimi o kısmını İlhan
Hoca anlatacak. Aile Hukuku kapsamında olmaması gerektiğini düşündüğüm
kısmınıysa birazdan izah edeceğim ben anlatacağım size. Neden Aile Hukuku
kapsamı dışında olmadığını konuşacağız şimdi.

Bugün o Aile Hukuku olmayan kısma şöyle bir etrafında dolanacağız
sadece.  Ateş  yansın………..Biz  bugün  onu  yapacağız  esasa  girmeyeceğiz.
Fakat bugün belki de bütün derslerin en önemli dersini paylaşmış olacağız.
Genel şemayı çizeceğim size. O konuyu nasıl algılamanız gerektiğini anlatan
bir şemayla çıkacağım karşınıza. Çünkü o konunun hakikaten Aile Hukuku
bağlantısını  kurmakta  zorlanıyor  öğrenciler.  Zorlanınca  da  anlamakta
zorlanıyorlar anlamanızı kolaylaştıracak bir formülüm var onu paylaşacağım
sizinle. 

Tüzel   Kişiler  size  anlatılmamış  doğru  mu?  Niye  anlatılmadı?
Yetişmedi.  Peki  tüm  dönem  boyunca  Gerçek   Kişiler  mi  anlatıldı?  Nasıl
işlendi yani  haftanın bir günü bir konu bir günü başka konu şeklinde mi?
Tamam. Haftanın bir günü hangi konu anlatıldı? Yani o zaman haftanın bir
günü bu konu bir günü bu konu değil. Önce Giriş’i  bitirdiler sonra Gerçek
Kişiler’e geldiler onu da ikiye böldüler. Gerçek Kişiler’e gelinince haftanın
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iki günü iki farklı hoca geldi doğru mu her biri farklı konuları anlattı fakat
Tüzel Kişiler’e geçilemedi? Tamam. Hangi hocalar geldi?Haftanın bir günü
Saibe Hoca diğer günü Arzu Hoca. Tüzel Kişiler’e geçilmemiş olması kötü,
eksiklik.  Onu  bir  şekilde  tamamlamanız  gerekiyor.  Bilmiyorum  benim
sorumluluğum  değil  fakat  sınav  sorumluluğumuzda  mı  evet
sorumluluğumuzda.  Kitaplarda  yer  alıyor  kitaplardan  okuyabilirsiniz  söz
vermiyorum ama vakit kalırsa vakit yaratmaya çalışacağım özellikle vesayet
çok geniş anlatmaya gerek olmayan bir  konu. Kitaplarda  var bütün diğer
konular  gibi  ama  anlatması  zevkli  olmayan  bir  konu  olduğu  için  ondan
fedakarlık  yapıp  belki  bir  hafta  veya  iki  hafta  Tüzel  Kişiler’i  sizler  için
toparlamaya çalışacağım bir ara. Son dört hafta yani dönemin bitimine kalan
dört hafta kala bu konuyu bana hatırlatın . Tüzel Kişiler’i en azından genel
çerçevesiyle size aktarmaya çalışayım. Evet kitaptan okursanız elbet fakat o
genel  çerçeve  size  yardımcı  olur.  okurken  bile  bir  katkısı  olur.  Şimdi  bu
meseleyi  bu  şekilde  halletmiş  olduk.  (İKİ  DERS  ARASINDAKİ  YARIM
SAATLİK  ARAYI  ERKENE  ALIP DERSE  18:15’TE  BAŞLANMASINA
KARAR VERİLDİ BU KONU HAKKINDA GÖRÜŞLER İFADE EDİLDİ.)

 Birinci dönem ne gördünüz Kişiler Hukuku’nda? Kişilerin fiil ehliyeti
itibari ile gruplara ayrıldığını gördünüz hatırlayın. O grupları hatırlayan var
mı isimleri neydi o grupların adı ? Tam ehliyetliler ,sınırlı ehliyetsizler, tam
ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler. Bunlardan bir ya da iki grup vardı ki onlar
kendi başlarının çaresine bakamaz bakış açısı vardı. Kendi başlarının çaresine
bakamayacaklarına göre onlara bir kişi belirleyelim ve o kişinin onayından
geçsin o kişi onların yerine geçsin işlem yapsın dediğimiz bir durum vardı
neydi? Tam ehliyetsizler ve sınırlı ehliyetsizler. Onların bu adeta korunmaya
muhtaç olduğu varsayımdan hareketle veli yada vasi dediğimiz yasal temsilci
verirlerdi.  Yasal  temsilcinin  görevi  bunların  hem  şahıs  varlığı  olan  şahıs
olarak onları korumak fakat aynı zamanda ticari hayatta onları temsil etmek.
Yani yasal temsilcinin hem malvarlığı bakımından o tam ehliyetsiz ve sınırlı
ehliyetsiz  dediğimiz  kişilerin  malvarlığı  bakımından  yetkileri  ve
yükümlülükleri  vardır  hem  de  şahıs  varlığı  bakımından  yetkileri  ve
yükümlülükleri  vardır. Adeta o kişileri  ona emanet ediyoruz. Neden çünkü
muhtaçlar.  Neden  çünkü  kendi  başlarının  çaresine  bakamazlar  birilerine
emanet ediyoruz. Normalde muhtaç kişiyi devlet korumalı kollamalı. Devlet
adeta bu görevini birilerine devretmiş. Öyle kabul edebilirsiniz. Yasal temsilci
dediğimiz  kişiyi  belirlemiş  bunlardan  sen  sorumlusun  demiş.  Burada  Aile
Hukuk  kapsamında  da  olsa  esasında  sizinle  benim  yürüteceğim  ders  bu
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konuları kapsayan ders. Başka yerde yazmıyor. Ben bu dersin adını şu şekilde
koydum. ”Yasal Temsil Hukuku”. Şimdi açıklayacağım sebebini. Şimdi  yine
1.döneme dönelim. Sınırlı ehliyetsizler dediniz ve tam ehliyetsizler dediniz.
Şimdi bana onu açıklayın. Tam ehliyetsiz kimdir hatırlayalım. Ben unuttum.
Gönüllü  korkmak  yok  tamam  mı?  Ayırt  etme  gücü  olmayan  kişiler  tam
ehliyetsizdir. Ayırt etme gücü varsa belki zorlanırız onu nereye koyacağımızı
onu koyacağımız konusunda. Fakat ayırt etme gücü yoksa işimiz kolay. Hangi
grupta tam ehliyetsiz. Başka bir şeye bakmaya gerek yok. Ayırt etme gücü
olmaması ne demek? Ayırt etme gücü olmayan kişi neyi yapamıyor da ayırt
etme gücü yok diyoruz? Yapmış olduğu fiil ve işten ötürü ne tür sonuçlara yol
açabileceğini muhakeme edebilecek bir gücü yoktur. İdrak kabiliyeti yoktur.
Dolayısıyla  evet  sen  varsın  senin  bir  hak  ehliyetin  var  fakat  sen  dur  bir
kenarda çekil senin yerine bütün işlemleri şu yapacak seni koruyacak kişi de
budur. İşte kişi akıl sağlığı yerinde olmasa, temyiz kudreti hiç olmasa bile
hukuk  onu  kişi  olarak  kabul  eder.  Sakın  ola  ki  kişi  değildir  yanılgısına
kapılmayın. Temyiz kudreti yok ama yine de kişidir. Kişi olması nedeniyle
hak ehliyeti vardır. Hak ehliyeti ile fiil ehliyeti kavramı birbirinden farklıdır,
biliyorsunuz. Bir insan doğmuşsa hani diyorduk ya ne diyorduk sağ ve tam
doğması  halinde  hatta  geriye  etkili  bir  şekilde  başlatıyorduk  kişiliğin
başlangıcını. Doğum anından değil ana rahmine düştüğü andan itibaren hak
ehliyetine sahiptir. Herkes hak ehliyetine sahiptir. Her insan ister deli olsun
ister  akıllı  ister  nasıl  hayal  ederseniz  edin  hak  ehliyeti  vardır.  Fakat  fiil
ehliyetine gelince insanları gruplara ayırıyoruz. Çeşitli  sınıflar. En yardıma
muhtaç  olan  tam  ehliyetsiz.  O  yüzden  tam  ehliyetsizin  işlemleri  yapması
mümkün değil onun yerine yasal temsilcisi. Sınırlı ehliyetsizlere geldiğimizde
onlar kimdi? Şu cenahta var mı mesela sınırlı ehliyetsizlerin kim olduğunu
hatırlatacak yoksa bize ilişme hocam şu orta cenah mı diyeceksiniz?

Öğrenci: Temyiz kudretine sahip küçükler ve kısıtlılar.

Temyiz  kudreti  olacak  bir  kere.  Temyiz  kudreti  olmayanı  hangi  gruba
koyduğumuzu az önce konuştuk.  Temyiz kudreti  varsa  konuşalım.  Temyiz
kudreti olmalı fakat küçüktür veya küçük olmamasına rağmen kısıtlanmıştır.
Küçük diyince kimi anlamanız gerekiyor? Hukuk kimlere küçük der?  Ergin
olmayan kişilere. Normal erginlik yaşla olur yaş erginlik yaşı nedir bizde? 18
yaş.  Dolayısıyla  hukuk  sistemimizin  bir  hukuk  politikasıdır  bu.  18  yaşını
doldurmamış kişilere temyiz kudreti yerinde olsa bile dikkat temyiz kudreti
yerinde yaptığı işleri işlemin fiilin ne tür sonuçlara yol açabileceğini biliyor
muhakeme edebiliyor fakat hukuk demiş ki sen yine de yardıma muhtaçsın
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esasında.  Hayır  diyemiyorsun ben  kendi  işimi  kendim yaparım artık  koca
adam oldum. O kişiler kendilerini nasıl görürse görsün hukuk onları muhtaç
olarak  görür  ve  bu  yüzden  onların  yasal  temsilci  aracılığıyla  temsil
edilmelerini sağlar. Bir onlar var bir de 18 yaşını  geçmiş olsa bile temyiz
kudreti  olsa bile çeşitli  nedenlerle kişilerin  kısıtlanması  gündeme gelebilir.
Göreceksiniz ya da gördünüz. İşte israf, kötü yönetim, akıl zayıflığı vs gibi
sebeplerle kişiyi biz kısıtlama ihtiyacı hissedebiliriz. Temyiz kudreti olsa bile
kısıtlarız  ve  onu  vesayet  altına  sokarız.  Böylece  onunla  yasal  temsilciye
kavuşmasını sağlarız. Bu iki kişi, kişi grubu temyiz kudretine sahip olsa bile
hukuk onların yasal temsilci aracılığıyla temsil edilmelerini gerekli olduğunu
düşünmüştür.  Fakat  tam ehliyetsizlerden  biraz  farklı.  Bu  kadar  kötü  değil
durumları.  Temyiz  kudretleri  olduğu  için  kendi  işlemlerini  kendileri
yapabiliyor. Yasal temsilcinin fonksiyonu nedir? Onay ,izin veya icazet verme
suretiyle o işlerin yürürlüğe girmesini sağlar. Tam ehliyetsizlerde durum bu
değil  tam  ehliyetsizler  işlemi  bizzat  yapamıyorlar.  Onay  veya  izin  ya  da
icazetle  kurtaramıyoruz durumu.  Yasal  temsilci  yapmak durumunda.  Fakat
diğer  grupta  evet  yasal  temsilci  onları  temsil  ederek yapabilir  fakat  kendi
yaptıkları  işlemde onların onay vermesi  de işlemi kurtarır. Bunları  gördük
ama  kafamızda  aslında  birçok  soru  işareti  vardır  mesele  üzerinde
düşünülünce.  Şimdi yasal  temsilci  olması  gerektiğini  bu kişilere konuştuk.
Fakat kimdir bu yasal temsilci? Evet veli veya vasi dedik .Fakat veli denilince
kimi  anlamamız  gerekiyor  vasi  denilince  kimi  anlamamız  gerekiyor.  Veli
denilince kimi anlarsınız? Anne, baba kolay güzel. Fakat kimdir anne kimdir
baba? İşte anne baba dersiniz de hukuk öyle bakmıyor. Bir sürü ihtimali göz
önünde bulundurmak zorunda. Tamam anne belli diyebilirsiniz fakat mesela
taşıyıcı  annelik  diye  bir  şey  var.  Yumurtasını  veren  anne  farklı,  karnında
taşıyan kişi farklı. Hangisi annedir, cevap mı vereceksin?

Mesela  kanun  diyor  ki  doğuran  kişi  annedir  diyor.  meseleyi  bu  şekilde
kapatıyor. Fakat tartışmalar bitiyor mu bitmiyor. Burada tartışmayacağız bu
meseleyi.  Sadece  meselenin  yasal  temsilci  şudur  demekle  bitmediğini
göstermeye çalışıyorum. Hani anneyi  tespit  etmek kolay çünkü doğum işi
dışarıda  gerçekleşen  gizli  kapılar  ardında  gerçekleşen  bir  mesele  değil.
Doğum  olayının  gizlenmesi  çok  kolay  değil  buna  rağmen  anneyi  tespit
ederken sorunlar yaşıyoruz. Peki daha heyecanlı soruyu sorayım. Baba kim?
Baba kim daha zor bir soru. Neden çünkü babalık olgusu daha gizli kapılar
ardında gerçekleşebiliyor. Doğal babayı tespit etmek  kolay değil. Bu yüzden
hukuk mesela evet doğal baba x şahsı olabilir fakat ben hukuken bazı kişileri
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baba olarak var sayıyorum diyebilir. Tamamen işte çeşitli sebeplerden dolayı
bir bakıyorsun hukuk seni baba ilan etmiş.  Mümkün mü başka çaresi  yok
hukukun. Nasıl  devreye girecek? İlla gerçek babayı doğal  babayı bulmaya
çalışırsa bu adam olacak. Fakat bir şekilde bir baba olması gerekiyor. İşte
anneyi  ve  babayı  tespit  etmeye  çalışırken  mecburen  bir  ilişki  kuruyoruz
doğan  çocukla.  Nedir  o  ilişki?  Soy  bağı  ilişkisi.  Mesela  beraber  hısımlık
başlığı  altında  soybağını  konuşacağız.  Gelecek  haftadan  itibaren  soybağı
meselesini  konuşacağız.  Annenin  nasıl  tespit  edilmesi  gerektiğini  babanın
nasıl  tespit  edilmesi  gerektiğini  konuşacağız.  Evlilik  varsa  mesele  kolay.
Kocaya baba deriz oldu bitti. Evlilik yoksa nasıl diyeceğiz? Hani dedik ya
veli anne babadır. İşin içine girdikçe evlilik dışında doğan bir çocuk. Anneyi
tespit ettik fakat baba yok babayı nasıl tespit edicez? Hukuk sistemi bir takım
çözümler buluyor. Mesela birini gözümüze kestirdik DNA testi yaptıracağız
yaptırabilecek miyiz? Kabul etmek zorunda mı değil mi? Veya kişiyi hukuk
sistemi  onu  baba  ilan  etti  çünkü  göreceğiz  hep  beraber  evlilik  içinde
doğduysa çocuk otomatik olarak hukuk kocayı baba ilan eder ama adam baba
olmadığından şüphelendi ya da baba olmadığını fark etti ne yapar? Evet koca
baba olarak kabul ediliyor ama başka seçenek gündeme gelebilir mi gelemez
mi? Anne babayı tespit  etmek zorundayız çünkü velayete bağlayacağız bu
durumu.  Çünkü  yasal  temsilcinin  kim  olacağıyla  bağlantı  kuracağız.
Göreceğiz  evlilik  devam  ederken  doğmuşsa  anne  baba  birlikte  velayet
kullanır. Fakat evlilik yoksa anne midir veli yoksa baba mıdır veli? Babayı
tespit  etsek  bile  velayeti  ona  verecek  miyiz  vermeyecek  miyiz  bunları
konuşmak gerekir. Anne veya baba yoksa ve çocuk henüz ergin değilse ne
yapacağız? Bu da bir mesele olarak çıkar karşımıza. Ya da 18 yaşını geçti
ergin oldu fakat hala anne babasıyla beraber yaşıyor. Velayet devam eder mi?
Normalde  etmez  onu  söyleyebiliriz.  Fakat  yardıma  muhtaçsa  hala  akıl
zayıflığı  varsa  akıl  hastalığı  varsa  anne  babayla  birlikte  yaşıyorsa  velayet
devam mı edecek yoksa 18 yaş sınırdır  vesayet  mi devreye girecek? İkisi
farklı şeyler çünkü. Velayet doğal bir şeydir mahkeme kararı ile velayetlerin
kural olarak istisnaları var ama gerekmiyor. Doğduğu andan itibaren evlilik
içinde doğmuşsa anne babası velidir. Velayetin gereğini yapar. Fakat vesayet
öyle değil.  Anne baba dışında kişiler  vasi olarak belirleniyor ve mahkeme
tarafından atanması gerekiyor. Dolayısıyla vasi kimdir? Hani yasal temsilci
veli ya da vasi dedik ya vasi kimdir, vasiyi kim belirler, anne babadan farkı ne
bütün  bunların  konuşulması  gerekiyor.  İşte  çocuk  okula  verilecek.  Devlet
okuluna  mı  verelim  koleje  mi  verelim  tartışıyorlar  tartışıyorlar  bir  türlü
uzlaşamıyorlar.  Ne  yapacağız?  Velayetin  kullanılması  aşamalarında  da
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sorunlar  çıkabilir  karşımıza.  Hadi  koleje  verdik  birisi  üstün  çıktı  masrafa
katlanmak zorunda mı her iki taraf da? Çocuk için masrafları kim yapacak?
Çünkü velayet dediğimiz şey sadece onun adına sözleşme yapmak değil işte
okula kaydettim onun adına sözleşme yaptım vesayet değil. Masraf var işin
içinde. Çocuğun malvarlığı varsa bir diğer o idi. Mesela dedesinden miras
kaldı. Torunuma kalsın demiş ona bir ev bırakmış. O evi kim yönetecek daha
5 yaşında bir çocuk mu gidecek kira sözleşmesini yapmaya? Veya kalan evi
satmak isterse çocuğun babası? Dedesinden çocuğa torununa  kalmış baba oh
ne  güzel  kaldı  diyip  satabilir  mi  o  evi  satamaz  mı  göreceğiz  Hislerinizle
hareket etmeyin. Hukukçu hisleriyle hareket etmez,hukukçu dalgalara kapılıp
gitmez,  sakin  olur  analiz  eder.  Dolayısıyla  bütün  bunların  tartışılması
işlenmesi gerekiyor ki yasal temsilcinin onayı, yasal temsilcinin icazeti izni
cümlesinin  bir  anlamı  olsun.  Bu  dersimizde  bu  meseleleri  konuşacağız.
Mesela bazıları soruyorlar işte, 83 yaşında adam 6 tane çocuğu var, artık 83
yaşında olunca nedir bilmiyorum. Çok da zengin fakat karısı da ölmüş. Bir
zaafı  var  kadınlara  düşkün  ve  bir  aile  buna  musallat  olmuş  gel  bizim
kızımızla evlen diyorlar. 6 çocuk geliyor diyor ki, ya adam evlenirse gider
mal  mülk  her  şeyi  verir  ne  yapabiliriz?  Burada  hukuk  bir  çare  bulur  mu
bulmaz  mı  bunu  konuşmamız  gerekir.  Adam yaşıyor,  ölmedi.  Çocuğu  da
olsanız  biliyorsunuz  artık  bilirsiniz,  bir  kimsenin  çocuğuyla  malvarlığında
bulunan otomatik bir ortaklığı yoktur. Babanın malvarlığı ona aittir, çocuğun
malvarlığı kendisine aittir. Dolayısıyla 83 yaşında da olsa 100 yaşında da olsa
malvarlığı  onundur.  Mülkiyet  hakkı  vardır,  mülkiyet  hakkı  geniş  yetkiler
verir. Dilediğini yapar aslında kural olarak. İşte kızlarla mı yer gider bağışlar
mı vakıf mı kurar, üniversite mi açar ne yaparsa yapar normalde çocuklarının
ona karışma imkanı yok. Yoktur ama hakikaten de makul olmayan şekilde
davranıyor, gereksiz yere israf ediyorsa müdahale edilebilecek mi? Tam da bu
noktada mesela  vesayet dediğimiz konu devreye girer mi girmez mi? Veya
koca ölüyor kadın 2 çocuğuyla kalıyor. Kocanın annesi yani kayınvalide yaşlı
yatalak diğer çocukları  ikna etmeye çalışıyor malvarlığını bize devret diye
Malvarlığını  onlara  devredince  kimler  devre  dışı  kalacak  işte  gelin  iki
çocuğuyla falan. Acaba o kadın iki çocuğuyla kalan kadın bir şeyler yapabilir
mi bir tür muvazaalı devrin önüne geçebilmek için yapamaz mı? Bu yasal
temsil hukukunu ilgilendiren meseleler bunları konuşacağız. Şimdi demek  ki
şunu tespit ettik bir tam ehliyetsiz var bir de sınırılı ehliyetsiz var dedik. Ve
bunların korunma ihtiyacından bahsettik.Hatta temsil ile korunma diyebiliriz.
Böyle olunca bunları birine emanet ediyoruz. O birine yasal temsilci diyoruz.
Peki  yasal  temsilci  deyince  ne anlayacağız?  Bir  velayet  çıkıyor  karşımıza



7

                   İÜHF                            MEDENİ HUKUK |  İKİNCİ ÖĞRETİM

çocuksa  eğer.  Bir  vesayet  çıkıyor  karşımıza  büyükse.  Peki  kimdir  diye
konuştuk. Peki kimdir emanet ettiğimiz kişi? Vasi güzel. Kimlere bakacak?
Küçüklere. Anne babası yoksa ne yapacağız mecbur vasi atayacağız. Şimdi
veli dedik ama veli kim anne baba dediniz gayet güzel. Fakat bunların tespiti
gerekiyor. Anne babanın kim olduğunun tespiti.  Bunun için de soybağının
kurulması  gerekiyor.  Soybağının  kurulması  meselesi  için  şuraya  bir  ok
çekeyim. Hukuk sistemi bu meseleyi tesadüflere bırakmak istememiş bir kere
karineler  belirlemiş.       Anne  ile  ilgili  aksi  ispat  edilemez  bir  karine
benimsemiş. Doğuran kişinin anne olduğunu belirtmiş. Babaya ilişkin ise 2
tür babalık karinesi çıkacak karşımıza. Evlilik varsa ve evlilik yoksa. Evlilik
varsa kocayı baba kabul ediyor hatta evlilik bittikten belirli bir  gün sonra
doğsa dahi kocayı baba olarak kabul ediyor. Evlilik yoksa bu sefer evliliği
temel almıyor fakat cinsel ilişkiyi temel alan bir yaklaşımla cinsel ilişkinin ne
zaman meydana geldiğini  temel  alan bir  yaklaşımla birtakım temeller  var.
Babalık karinesi birden fazla yerde düzenlendiği için kafaları karıştırabilen
bir  kavramdır.  Şimdiden  siz  bilin  ve  kendinizi  hazırlayın.  Evlilik  devam
ederken bir babalık karinesinden bahsederiz.Evlilik olmasa bile bir babalık
karinesinden bahsederiz bunları  göreceğiz. Hatta bazı yerlerde şuna çapkın
baba  karinesi  falan  derler.  Bazen.  Peki  onun  dışında  birtakım  kurallar
koymuş.  Mesela evlilik  varsa  zaten meseleyi  hallediyor da evlilikten önce
doğmuş olsa bile evlilik ile soybağının kurulabileceğini biz sonradan çocuk
doğdu evlilik yok fakat sonradan evlendiler fakat bunu beyan ettiler. Birazdan
bitereceğiz bugün sadece  açılış yapıyoruz. O yüzden hemen kaçmayın. Onun
dışında soybağı ilişkisinin kurulmasının başka yollarını da öngörmüş. Mesela
evlilik dışında doğmuştur. Evlenmediler baba tanıyabilir mi? Evet tanıyabilir.
Tanıma devreye girebilir. Kendi rızası ile tanırsa sorun yok. Tanımadı fakat
onun baba olduğunu düşünüyor anne ya da çocuk .Ne yapacaklar  soybağı
ilişkisi kurmaya çalışırlarsa ne yaparlar? Babalık davası açacaklar. Bunlar hep
kan  bağına  dayanan  soylar  .Bizde  bir  de  kan  bağı  olmasa  bile  soybağı
ilişkisinin kurulabileceği bir yol var. Nedir o? 

Öğrenci: Evlat edinme.  

Bravo.  O  da  bir  soybağı  kurma  yolu  olarak  kabul  edilmiş.  Bütün  bunlar
soybağı  kurmaya  yönelik.  Soybağı  kurunca  anneyi  halletmiştik  hatırlayın
babayı   tespit  etmeye  yönelik  çalışmalar  gayretler  olur.  Soybağı  kurunca
hukuki  babayı   tespşit  etmiş  oluruz.  Hatırlayın  veli  kimdir  dediğimizde
annedir babadır ikisi birliktedir veya ikisinden birdidr.Dolayısıyla kimin veli
olduğunu  belirleyebilmemiz  için  öncesinde  kimin  anne  baba  olduğunu
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belirlememiz gerekiyor. Fakat şunu unutmayın. Veli eşit değildir anne baba.
Bazen baba olmasına rağmen veli  olmayabilir  veya anne olmasına rağmen
veli olmayabilir. Bunların detayına gireceğiz. Fakat veli olmak için anne baba
olmak  şarttır.  Başka  bir  kişinin  mesela  büyükbabanın,  amcanın
,dayının,teyzenin veli olma ihtimali yoktur. Onlar olsa olsa vasi olur fakat veli
olamazlar.  Anne  baba  olmak  zorunda  fakat  her  anne  veya  her  baba  veli
değildir ona dikkat. Bunların işte sırf anne baba olmaya bağlananan birtakım
sonuçlar var. Onları göreceğiz. Mesela soyadı ne olacak, eğitimi ne olacak,
masraflar ne olacak? Sırf anne babaya bağlı  olma sonuçlar var bir de veli
olmaya  bağlı  sonuçlar  var.  Bunları  ikisinden  ayıracağız.  Adamın  baba
olduğunu tespit ettik fakat veli değil. Hiç hakkı olmayacak. Veli olmasa bile
birtakım  haklarının  yükümlülükleri  olduğunu  belirleyeceğiz.  Fakat   veli
olunca  ne  hükümlülükler  ne  yetkiler  nedir  onu  da  konuşacağız.  Velayet
kısmında. Vasiye geldiğimizde anne babadır buradaki  bakış açısı var. Kendi
çocuğunun  yasal  temsilcisidir.  Çocuğunun  iyiliğini  en  iyi  o  korur  kollar
çocuğunu. O yüzden ona müdahale etmeyelim bakış açısı vardır anne babada.
Vasiye  geldiğimizde  o  bakış  açısı  yok.  Vasi  anne  baba  değildir.  Akraba
olabilir fakat olmak zorunda değil ve mahkeme kararı ile olabilir. O halde
orada çocuğu anne babasıyla baş başa bırakmıştır. Başka bir organa başka bir
kişiye ihtiyaç hissetmemiştik. Çünkü zaten en iyisini o bilir bakış açısı vardı.
Buraya geldiğimizdeyse baş başa bırakmaz. Böyle bir sistemi benimsemiştir.
Vasi ile kısıtlıyı baş başa bırakmaz. Başka bir organı onların üstünde vasinin
üstünde  özellikle  vasinin  üstünde   belirlenir.  Vesayet  organı  veya  vesayet
organları  diyelim aslında. İhtiyaçları  hissetmiştir. Vasi ile kısıtılıyı,  küçüğü
baş  başa  bırakmayalım.  Vasinin  neler  yaptığını  denetleyelim  başı  boş
bırakmayalım. Her işlemi yapamaz mesela göreceksiniz. Vasi bazı işlemler
için  Sulh  Hukuk  Mahkemesinden  bazı  işlemler  için   Asli  Hukuk
Mahkemesinden izin almak zorundadır. Vasi rutin rapor ve hesap düzenlemek
vermek   zorunda.  Neden?  Çünkü  onu  sürekli  denetim  altında  tutmak
istemiştir  bizim  sistemimiz.  Neden?  Çünkü  anne  babası  değil.  Evet  ona
emanet ediyoruz fakat emanet ettğimiz kişiyi de denetleyelim bakış açısı var.
Vasinin  atanması  gerekiyor.O  na  dikkat  edeceğiz.  Atama kararı  gerekiyor.
Önce kısıtlarız kişiyi erginse daha sonra onu vesayet  altına alırız.  Bunlara
mahkeme karar verir. Vasi olarak belirlendikten vasi olarak atandıktan sonra
artık vesayet  süreci  başlıyor. Yetkiler var yükümlülükler var sorumluluklar
var. Zarar  verebilir yapabileceği işlemlerde zarar verirse ne olur, malvarlığı
var  kısıtlının.  İşte  83  yaşında  müsrif  onu  kısıtladın  vesayet  altına  aldın.
Diyelim ki çocuğunu vasi olarak atadın. Bütün malvarlığını kim yönetecek?
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Çocuğu  yönetecek.  Malvarlığını  düzgün  yönetmiş  mi  yönetmemiş  mi,
bankada  para  var  onu  işletmiş  mi  işletmemiş  mi,  zarara  uğratmış  mı
uğratmamış mı kim denetleyecek? Vesayet organları  denetleyecek. İki tane
organ var onları göreceksiniz. Sulh  Hukuk Mahkemesi Vesayet Dairesi ve
Asli  Hukuk  Mahkemesi  Denetim  Dairesi  olarak  devrede  olacaklar.
Dolayısıyla biz perşembe günleri bu şemayı göreceğiz sizinle. Araya başka
konular girecek onları en sona bırakacağız fakat soybağından başlayacağız.
Kitapta hısımlık başlığıyla görürsünüz onu. Velayeti tespit edebilmek, yasal
temsilcinin  kim  olduğunu  anlayabilmek  için  soybağını  kuracağız  önce
soybağının sonuçlarını göreceğiz. Velayet olur mu olmaz mı onları bitirdikten
sonra  vesayet  kısmına  geçeceğiz.  Vesayette  de  bizleri  neler  bekliyor
göreceğiz  ve  dönemi  de  bu  şekilde  bitireceğiz.  Bugünlük  sadece  bu  giriş
haftaya  başlayacağız.Konuştuğumuz  gibi  18:15’te  başlayacağız.  Haftaya
görüşmek üzere
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Şimdi geçen hafta bir şey anlatmıştık hatırlarsanız. Bu dönem derste neler 

anlatacağız, genel çerçevesini göstermeye çalışmıştık. Temel hedefimiz bu 

korunmaya muhtaç olan kişinin korunması için yasal temsilcinin statüsüne 

ulaşmaya çalışmak. Kimin yasal temsilci olduğunu belirlemek, ondan sonra da 

yasal temsilciliğin nasıl yürütüldüğünü ortaya koymak. Bunu konuşacağız. yasal 

temsilci deyince bir tarafta velayet öbür tarafta vesayet kelimesini, velayet; yani 

veliler ve yasal temsil türü vesayet de; vasi ve vesayet kurumu bir yasal temsil türü. 

Birbirinden farklı konular ve farklı şekilde tezahür ediyor.   

VELAYET 

 Velayeti tespit etmek için kimlerin veli olduğunu belirleyeceğiz. Ondan 

sonra velayetten kaynaklanan yenilikler yükümlülükler nelerdir? onları ortaya 

koyacağız. fakat öncelikle işimiz; kim velidir? geçen hafta konuşmuştuk. anne baba 

velidir;  ya birlikte ya ayrı ayrı. anne, baba olmayan birinin veli olması mümkün 

değildir. velayet anne babaya bahşedilmiş o sıfatı almış bir yasal temsilciliktir. 

dolayısıyla eğer veliyi tespit etmek istiyorsak, öncelikle anneyi ve babayı tespit 

emmemiz lazım. işte bu noktada soybağı dediğimiz bir mesele çıkıyor. soybağı ile 

ilgili, meseleyi iyi anlayabilmek için bazı kavramları etraflıca analiz etmemiz 

gerekiyor. soybağı dediğimiz zaman eskiden nesep ifadesi, kavramı kullanılıyordu. 

Nesep yani anne babalık ilişkisi. Geniş anlamda kullanılan bir nesep kavramı olan 

Soybağını ifade eder kimisine göre, fakat dar anlamıyla soy bağını nesepten 

ayırmak istediğimizde kastettiğimiz şey; bir kimsenin annelik sıfatını tespit etmek, 

babalık sıfatını tespit etmek. Yani babalık ilişkisi. Bir tarafta çocuğun yer aldığı 

diğer tarafta enenin veya babanın yer aldığı çeşitli veriler. İşte bu soybağı deyince 

hukuki bir bakış açısıyla soybağı meselesine yaklaşılınca üç ayrı meseleyi 

halletmemiz gerekiyor: 

1. Doğal nesep dediğimiz bir bağ vardır. bu doğanın kurallarıyla belirlenen 

gerçek durumu ifade eden bir kavramdır. yani gerçek anne kimdir, gerçek baba 

kimdir? bu kavram bunu ifade ediyor. dolayısıyla gerçek neyse odur, onun tespiti 

gerekir. temel hedefimiz de aslında esasen hukuk kurallarına uymak. görmeye 

başlayacağımız hukuk kurallarının temel hedefi bu doğal nesebi belirlemektir. bu 

her zaman kolay değil, her zaman da çok açıklıkla belirlenebilecek bir şey değildir. 

bu yüzden gerçeği nasıl belirleyelim, gerçek anneyi nasıl otaya koyalım, gerçek 

babayı nasıl bulalım soruları üzerine kafa akıl ile düşünülmüş ve birtakım kurallar 

bulunmuş. nesep tartışmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı için bazı 

varsayımlardan da hareket edilmiş. işte kimdir baba? bir takım tartışmalar olabilir. 

kanun demiş ki; budur baba. tartışmayı kesmeye çalışmış. tamamen kesmiş mi? 

göreceğiz ki tamamen kesmemiş. çünkü birtakım varsayımlar ortaya koyuyoruz 
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haliyle. O varsayımların aksi ispat edilebiliyor, aksine davalar açılabiliyor vs. 

fakat… Noktası itibariyle birtakım kurallar belirlemeye çalışılıyor. işte o noktada 

hukuki nesep diyeceğimiz bir kavram olması lazım. 

2. Hukuki nesebin temel amacı doğal nesebi ortaya çıkarmaktır, gerçek anne 

gerçek babadır. fakat hukuki nesep= doğal nesep diyemeyebiliyoruz. hukuk budur 

anne budur baba der. anneyi bir kenara koyuyorum çünkü hukuk orda bir kural 

koyuyor, aksini ispat etmeye izin vermiyor, fakat babayla ilgili birtakım karineler 

koyuyor. karinedir bunlar. diyor ki sen babasın. Bunun bir karine olmasından yola 

çıkarak, doğal neseple bire bir örtüşmeyebileceğini de göz önünde bulundurarak 

aksinin ispatına imkân veriyor. kanun tarafından belirlenen bu iki nesebin 

yıkılabileceğini, eğer doğal nesep ile uyuşmuyorsa, evet hedef doğal neseptir, 

hukuk ona hizmet etmeye çalışır. fakat belirlediği kurallar her zaman gerçek babayı 

ortaya koymayabilir. İşte eğer hukuki nesep doğal nesep ile örtüşmüyorsa, kanunda 

doğal nesep ile örtüşmesini sağlayacak birtakım imkânlar öngörülmüş. soybağı  

davaları  geliştirilmiş. soybağı davaları diye böyle bir dava teknik olarak yok, alt 

grupları vardır. bu soybağı davaları ile hedef nedir? hukuki nesebi doğal nesebe 

uydurmaktır esasında. Çünkü kanunu bire bir uyguladığınızda b,ir nesep ortaya 

koyuyorsunuz ve bu nesep bazen gerçek durumu yansıtmayabilir. işte en basit kural 

birazdan göreceğimiz gibi der ki kanun; “Evlilik içinde bir çocuk doğmuşsa, bir 

evlilik varsa ve bu evlilik devam ederken çocuk doğmuşsa, babası kocadır.” der. 

böyle kabul ederi bir karine ortaya koyar. fakat bu her zaman gerçek babayı işaret 

eder mi? etmeyebilir. dolayısıyla kanun kocayı gerçek baba kabul edebilir, fakat 

koca gerçek baba olmayabilir. ne ortaya çıkıyor? Kanunun belirlediği bir nesep var, 

bu doğal nesep ile örtüşmüyor. İşte bu örtüşmeyi sağlamak için kanunun ortaya 

koyduğu karinenin yıkılması ve gerçek durumun tespit edilmesi gerekir. Bir 

karinenin yıkılması gerekir ve yıkmak için bir dava açılması gerekir: mesela 

Soybağının reddi davası. göreceğiz: hayır diyor, bu benim çocuğum değil. Hedef 

ne? Doğal nesebin ispatı. Dolayısıyla elimizde iki kavram var: doğal nesep; gerçeğe 

işaret eder, hukuki nesep; hukukun emrettiği soybağı ilişkisi budur der. Bütün 

bunları nerden anladığımıza baktığımızda, kişisel halleri nereye bakmak suretiyle 

görür veya anlarız? Bir nüfus sistemimiz var değil mi?  

3. Nüfus kütüğü vardır. O kütükte neler kaydedilir?  Adı, soyadı, doğum yeri, 

doğum tarihi, evli mi, değil mi… Bir de nesep hanesi var annesi kimdir, babası 

kimdir? Şimdi bakıyoruz elimizdekilere; doğal nesep, hukuki nesep ve nüfus 

kütüğü. Nüfus kütüğü neden önemli? Çünkü orda da esasında nesep olarak, 

soybağı olarak adlandırdığımız ilişkiyi görebiliyoruz. Bir kimsenin adı yazılıyor, 

anne olduğu belirtiliyor, baba olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla tersine hareket 

edersek esasında, kimdir anne, kimdir baba, hayatın olağan akışında neye bakarak 
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öğreniriz? Nüfus kütüğüne bakmak suretiyle öğrenebiliriz. Bakarız babası şu; 

babası oymuş deriz.  Fakat nüfus kütüğündeki kayıt her zaman hukuki nesebi 

yansıtmayabilir ve her zaman doğal nesebi de yansıtmayabilir.  Şimdi elimizde üç 

tane olgu var ve üçü de her zaman örtüşmeyebilir. Doğal nesep= hukuki nesep= 

nüfus kütüğü. Bu her zaman böyle olmayabilir. Kâğıt üstünde her zaman eşit 

olmayabileceğini, örtüşmeyebileceğini bilmemiz gerekiyor. Bir kere nüfus kütüğü 

ile ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şu: nüfus kütüğünde birisi anne olarak ya 

da baba olarak yazıldı diye anne olmaz baba olmaz. Yani nüfus kütüğüne yazıldı 

diye hukuki nesep kurulmuş olmaz, doğal nesep zaten sonradan kurulan bir şeydir. 

Dolayısıyla anne, baba nüfusta yazılsa bile hukuki nesep bu ilişkiyi karşılamıyorsa 

esasında bir soybağı ilişkisi kurulmuş olmaz. İstediğin kadar bir kişiyi anne olarak 

yaz veya baba olarak yaz hukuken o anne değildir, baba değildir. Dolayısıyla nüfus 

kütüğündeki kayıt hukuki değildir. Kurmuş olmaz. Zaten nüfus kütüğü açıklayıcı 

bilgiler kurumudur. Sırf oraya yazmakla o şekilde bir ilişki tesis etmiş olmaz. 

dolayısıyla nüfus kütüğüne baba olarak yazılmak ile baba haline gelinmez. hukuk 

da onu baba olarak görmez.  Dikkat burası önemli. Kurucu değil; anne haline 

gelmez, baba haline gelmez. Fakat uygulamada bu tip şeylerle karşılaşıyor muyuz? 

Evet karşılaşıyoruz. Çocuğu olmayanlar, kardeşinin çok çocuğu vardır, al birini 

senin olsun der. Aslında annesi, babası olmayan birileri çocuğu büyütür. Bir tarafta 

gerçek anne gerçek baba, diğer tarafta sahte anne. sahte baba. Dolayısıyla nüfus 

doğruları yansıtmayabilir. Doğruları yansıtmıyorsa nüfus kütüğünü doğrulara 

uydurmamız gerekir. Doğruyu değiştiremezsin, gerçekleri değiştiremezsin. Tam 

tersi yapılmalı; nüfus kütüğü gerçeğe uydurulmalı. Bu maksatla ne yapmamı 

gerekiyor? Nüfus kütüğündeki bilgileri düzeltmeye yönelik dava açmamız 

gerekiyor.  Nüfus Hizmetleri Kanunumuz vardır, Nüfus Hizmetleri Yönetmeliği 

vardır. Kural olarak nüfus kütüğündeki bilgilerin düzeltilmesi, değiştirilmesi için 

dava açmanız gerekiyor. Dava yolu ile hakim kararı olmaksızın nüfus kütüğündeki 

herhangi bir bilginin değiştirilmesi mümkün değildir. İstisnaen sonradan gelişen 

bazı durumların değiştirilebileceği öngörülüyor. Bekarlık, evlenme gibi. bunlar için 

dava açmaya gerek yok, fakat kural olarak anne adı, doğum yer, doğum tarihi vb 

değişecekse dava açılmalı. İşte nüfus davaları olarak adlandırabileceğimiz davalar 

aslında nüfus kaydının düzeltilmesi davaları ile karşılaşabiliyoruz. Bunlar sadece 

nüfus kaydının gerçeğe uydurulmasına yarayan davalardır. Bizi ilgilendiren 

boyutlar var bu davalarda. neden var? Çünkü anne ve baba da nüfus kütüğünde 

belirtiliyor. Diyelim ki anne ve babanın yanlış yazıldığı iddia ediliyorsa, bu yanlışı 

düzeltmek için nüfus davaları açmak gerekiyor. Az önce konuştuğumuz örnekte 

mesele basit. Gerçek anne, gerçek baba varken başkası anne olmadığı halde anne, 

baba olmadığı halde baba yazıldığı için gerçek anne ve babayı yazmak için nüfus 
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davası açmak suretiyle meseleyi çözeriz.  Fakat bu davayı açıp nüfus kütüğünde 

değişiklik yaptığımızda, anne ve baba ismine başkasını yazdığımızda bu sonuç aynı 

zamanda neyi etkileyebilir en azından ihtimal olarak? Soybağı ilişkisini. Ordaki 

değişiklik buradaki durumu etkileyecektir. Ne demiştik nüfus kütüğü hukuki nesebi 

yansıtmayabilir. Hukuki nesep kanunun öngördüğü soybağı ilişkisidir, birtakım 

kurallardır. Ne demiştik? Evlilik içinde doğmuşsa çocuğun babası kocadır. Soybağı 

ilişkisi evlilik içinde doğma ile kuruşmuş olur. Evlilik içinde doğdu babası kim 

olacak? Koca babadır. Peki, nüfusa kanunun gösterdiği şekilde koca kaydedilmişse 

zaten hukuki nesebi gösteriyor halde olacaktır. Nüfusa çocuk baba olarak 

kaydedildi, fakat sonra çocuk veya koca şüphelendi, araştırdı esasında baba 

olmadığını fark etti. Gerçek durumu yansıtmıyor, gerçek baba kendisi değil. Ne 

dedik? Hukuk nesep için bazı kurallar gösterir ama eğer o kurallar gerçeği 

göstermiyorsa birtakım davalar açılabilir. O davalara ne demiştik? Soybağı 

davaları. Bu durum size gelecek ve dava açmanız gerekecek. Önünüzde 

açabileceğiniz birden fazla dava olacak. En azından şimdi gördüğümüz soybağı 

davası diye bir dava var.  Onu mu açacaksını, yoksa sadece nüfus kütüğünün 

düzeltilmesi davası mı açacaksınız? Buna karar vermeniz gerekecek. Genelde 

meslektaşların zorlandığı bir sorumluluk. Yanlış dava açmak kötü. Yanlış dava 

açmamamız gerekiyor. Hakim olursanız, önünüze gelen davanın doğru açılıp 

açılmadığını da belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla konu itibarıyla birbirine 

benzeyen gerçek durumu tespit etmeye çalışır. Ben baba değilim dediğinde acaba o 

baba olmama hususunu nasıl ortaya koyacak? önce bu iki dava içinden hangisini 

tercih edeceğimize dair karar vermemiz gerekiyor. Bir hissiyatınız, bir cevabınız 

var mı şu an için?  

Öğrenci: Soybağı davası  

Hoca: böylelikle soybağı davası açarım diyorsun. Neden?   

Öğrenci: Çünkü baba değişirse çocuğun soyu da değişecek, sadece nüfusta 

yazılan şey değişmeyecek.    

Hoca: peki! Diyor ki soybağı davası olmalı çünkü buradaki baba isminin 

değişince sadece isim değişmiş olmayacak, burada hukukun kurduğu ilişkiyi de 

değiştirmiş olacağız. Eğer hukuki nesep değişecekse bunu sadece nüfus kaydının 

düzeltilmesi davasıyla halledemezsiniz.  Bunu yapabilmeniz için o konuda 

belirtilmiş, sayılmış davalardan birini açmanız gerekir. O halde şu şekilde 

kodlayabiliriz kafamızda: eğer açacağımız dava hukuki nesebi etkileyecek bir 

davaysa soybağı davası olmak zorundadır, fakat hukuk, nesebi etkilemeyecekse 

sadece nüfus kaydının düzeltilmesi davası olur. 

 Peki, evlilik içinde doğdu hukuki nesep ne der bize? Koca olmalı. fakat hukuki 

nesep koca olduğu halde babının X şahsı olarak nüfusa kaydedilmiş olduğunu 
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düşünelim. ama baba X değil, kaydı düzeltmemiz gerekiyor. Peki,  X i silip 

düzelttiğimizde, kurulan soybağı etkilenecek mi, hukuki nesep etkilenecek mi? X 

ile bir hukuki nesep ilişkisi var mı yok mu? Bunu belirtip öyle karar vereceğiz. 

Dolayısıyla X ile hukuki bir nesep ilişkisi varsa X’i ordan silmemiz o nesep 

iliklisini de etkileyecek. Sadece nüfus kaydının düzeltilmesi davası yetmez. Fakat 

X ile hukuki bir nesep ilişkisi zaten yoksa oradan silmenin ortadan kaldıracağı bir 

nesep ilişkisi olmayacak. Bu örnekte evlilik içinde doğmasına rağmen koca dışında 

biri adına nüfusa kaydedildiyse hukuki nesep kimin arasında gerçekleşir onu tespit 

etmeye çalışalım. 

Gerçekte           Nüfus kütüğünde ise;  

       

          evli 

 

 

 

 

 

 

Çocuk ile SA ve SB arasında mı bir hukuki nesep ilişkisi vardır yoksa YA ve YB 

arasında mı?  Bunu belirlememiz gerekiyor ki hangi davayı açacağımıza karar 

verelim. Ne dersiniz? Nüfusta ne yazdığı önemli değil. Hukuki nesep nüfustaki 

kayda göre belirlenmez. Hukukun koyduğu kurallara göre belirlenir. Nüfus 

kayıtları kurucu değildir sadece açıklayıcıdır. Zaten daha önceden kurulmuş bir 

ilişkiyi açıklığa kavuştur. O halde hukuki nesebi belirlerken nüfus kayıtlarına 

gözümüzü kapatacağız. Onlar sadece gösterir. Var olan bir şey varsa bir anlamı var 

yok ise doğru değilse bir anlamı yok. Hukuki nesebi tespit ederken kurallara 

uyacağız. Kimin evliliği içinde doğmuşsa çocuk hukuki nesep onlardadır. 

Dolayısıyla burada SA ve SB kayıtlı olsa da nüfusta onlarla bir nesep ilişkisi 

kurulmadı. İstediğin gibi yazabilirsin ama bu bağ YA ve YB arasında kuruldu. 

Burada soymağı davası mı açılmalı yoksa nüfus kaydını düzeltme davası mı 

açılmalı? Nüfustaki anne ve nüfustaki baba ile nesep yoksa açacağımız dava sadece 

nüfus kaydı düzeltme davasıdır. Fakat nüfusta ana ve baba olarak gözüken kişi ile 

hukuki nesep varsa onu sadece bu dava ile düzeltemeyiz. soymağı davası 

açılmalıdır.  

Bir başka kural var hukuki nesebi belirlenmeye yönelik. Der ki (bir babalık 

karinesi ortaya koyuyor): Evlilik bittikten üç yüz güne kadar doğan çocuk evlilik 

içinde doğmuş gibi babası koca kabul edilir.  

Evlilik bitti yüz gün sonra çocuk doğdu. baba olarak eski koca değil başka biri 

kaydedildi. Bu kaydı düzeltmeye yönelik dava açacak olsanız hangi davayı 

açarsınız? 

Ç 

SB 

 

SA 

 

Ç 

YB 

 

YA 
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Ö: karine nesep olarak eski kocayı öngördüğü için burada hukuki nesep 

değişmiyor. Sadece nüfusu düzeltme davası açmamız gerekir.  

H: ne diyorduk? Evlilik bittikten 300 gün sonraya kadar doğan çocuğun babası 

eski kocadır. Hukuki nesep bu şekilde ortaya konuluyor. Nüfustaki adamla çocuk 

arasında hukuki nesep var mı? Başka biri kaydedilmiş. Hukukun gösterdiği 

kurallara uymuyoruz. O bir hukuken baba değil ama o nüfusa baba olarak 

kaydedilmiş. Açacağımız dava sadece nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. 

soybağı ilişkisi yoktur.  

H: peki evlilik gerçekleşti, ikinci ayda çocuk doğdu. Nüfusa da kocayı baba 

olarak kaydettiler. Fakat daha sonra şüpheler doğdu koca düşündü, hayır baba ben 

değilim sonucuna vardı. Dava açmak istiyor hangi davayı önereceksiniz? 

Ö: Soybağı davası açmak gerekiyor. 

H: Bravo! Nüfusta baba olarak görünen kişi ile aynı zamanda hukuki nesep 

ilişkisi var mı yok mu ona bakıyorduk. Eğer hukuki nesep ilişkisi varsa açacağımız 

dava soybağı davasıdır. Nüfusa baba olarak kaydedilen kişi koca. Hukuk ona mı 

işaret ediyor? Evet, ona işaret ediyor.  Eğer kocanın baba olmadığını tespit etmek 

istiyorsak sadece nüfustaki kaydı düzeltmek yetmez, önce soybağı davası açmak 

gerekecektir. Bu ikisi arasındaki farklılık önemli.  

Nüfusta düzeltme davası açıldığında herhangi bir delille iddia ispatlanabilir, her 

ilgiliye açılabilir. Bu davanın açılması için herhangi bir süre yoktur. Zamanaşımı 

süresi yoktur. Hak düşürücü süre yoktur. Dilediğin zaman bu davayı açabilirsin.  

Fakat soybağı davalarında göreceğiz ki; kısa süreler vardır. O süreyi geçirdiysen 

geçmiş olsun. Bu davalarda kimin tarafından kime karşı bu davayı açacağı kanunda 

sıkı bir şekilde düzenlenmiştir.  

Babalık davası, soybağının reddi davası, tanımanın iptali, evlilikle kurulan 

bağın miras davaları, vesayet davaları sınırlı sayılabilirdir, kim tarafından kime 

karşı açılabileceği sınırlı bir şekilde belirtilmiş, sıkı ispat kuralına bağlıdır ve belirli 

sürelerle sınırlandırılmıştır. Bu yüzden hangi davanın açılacağının tespiti önemlidir. 

Yine hangi mahkemelere açılacağı da belirlenmiştir. Soybağının reddi davası Aile 

Mahkemesi’ne, nüfus kaydı davalarını Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açmak 

gerekiyor.  

Soybağı hukukunda anne babayı tespit etmeye çalışırız dedik. Yani iki tane 

hedefimiz vardır: anneyi belirlemek, babayı belirlemek.  

Anne ile Soybağı( MK m.282): f.1 der ki: “Çocuk ile anne arasında soybağı 

doğumla kurulur.” Bir kural ortaya koyuyor. Göreceğiz ki babalıkla ilgili 

kurallardan farklıdır. Babalıkla ilgili kurallardan karinelerden bahsedeceğiz. 

Birtakım karineler vardır. Onların aksi ispat edilebilir. Fakat annelik için MK 

m.282 de belirlenen kural aksi ispat edilebilir bir kural değildir. Tam tersine aksi 

ispat edilemeyen bir faraziyedir. Çocuğu doğuran kişi annedir. Aksinin ispatı 

mümkün değildir. Bu düzenlemede babalık bakımından soybağının reddi 

mümkündür, çünkü kimin baba olduğunu karineler belirliyor; karine olduğu için 
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aksi ispat edilebilir, nesebin reddi istenebilir. Fakat anneliğin reddi davası yoktur. 

Doğum anneliği belirleyen kuraldır. Fakat gelişsen teknoloji karşısında bir takım 

olaylar olmaktadır ki, onları çözmek konusunda tereddütler olmaktadır. Diyelim ki 

döllenme normal yollarla gerçekleşemedi. Bu durumda üremeye yardımcı 

tekniklere başvurulacaktır.  Annenin yumurtası ve babanın spermi laboratuar 

ortamında döllenerek embriyo haline getirilir, anne rahmine transfer edilir. Burada 

hukuki bir sorun yaşamayız çünkü yumurtayı veren kişi ile onu rahminde taşıyan 

kişi aynıdır. Dolayısıyla anne kimdir sorusuna yine bu şekilde cevap vermek 

kolaydır. Fakat ülkemizde izin verilmeyen, buna rağmen gizli olarak uygulanabilen 

ileri bir teknik vardır: yumurtayı veren kişinin embriyosunun başka birinin rahmine 

transfer edilmesi (taşıyıcı annelik) halinde bu kişi çocuğu doğurursa, hem hukuki 

hem de doğal nesep tartışması ortaya çıkar. Anne kimdir sorusuna cevap vermek 

kolay değildir. Kuralı uyguladığımızda 282/1 çocuğu doğuran annedir der. 

Yumurtayı veren kişi değil dikkat. Kim doğurmuşsa, kordon bağı ile kurulan bağ, o 

daha üstündür. Bu yüzden de doğuran kişi anne olmalıdır diye bir kuralımız var. Şu 

an bu uygulama uygulansa taşıyıcı anne dediğimiz kişi hukuken anne olacaktır. 

Hukukun nazarında doğuran kişi annedir. Fakat bu hüküm tartışmalara yol açmıştır. 

Denmiştir ki: evet böyle bir kural var ama bu kural normal döllenme yolları üzerine 

oluşturulmuş bir kuraldır, esasında diğer tür döllenmelere ilişkin bir düzenleme 

değildir. Bu yüzden kanunda boşluk vardır diyenler vardır. Yumurtayı veren bir 

başkası olduğu için onunla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. Bu yüzden de 

yumurtayı bir başkası vermişse bununla ilgili bir kanun oluşturulması gerektiğini 

söyleyen bir görüş vardır.  Kanun boşluğu olduğunu tespit edersek ne yaparız? 

Hakim kendisi sanki meclismiş gibi, bütün olasılıkları göz önünde bulundurarak, 

bir kural ortaya koyacaktır, bu kurala göre meseleyi çözecektir.  

Peki, yumurtayı veren bir başkası, soğuran bir başkası ve kanun doğumla 

annelik olduğunu söylüyor. Bu boşluğu nasıl doldururuz? Keyfi olarak kanun 

boşluğu doldurulamaz.  

Buradaki boşluğu doldurmak için; 

➢ Kanun koyucu gibi davranarak 

➢ Kanunun ruhundan faydalanarak 

➢ Bilimsel verilerden faydalanarak 

 

Burada bu kuralların konmasının bir sebebi vardır: dışarıdan aile bütünlüğüne 

yönelik müdahaleyi kesmek. Babalıkta da göreceğiz: kanun koyucunun bakış 

açısındaki temel maksat evliliği korumaya yönelik kıralar koymaktır.  Dolayısıyla 

kanunun ruhuna uygun olarak, çocuğun menfaatinden yana ve hangi ortamda daha 

sağlıklı gelişecekse, o yönde doğru karar vermek doğuranın anne olduğu sonucuna 

ulaştıracaktır. Bu uzun uzun tartışılabilir. Hukuk şunu diyebilir: doğuran kişi 

annedir, yumurtayı veren annedir. g-hukuk kişisini de anne olarak belirleyebilir. 
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Fakat bu mesele hukuk dışında da çok tartışılan bir meseledir. Fakat hukuk 

sistemimize göre doğuran annedir, taşıyıcı annelik sözleşmesi geçerli olmadığı için 

o yönde sözleşmeler yapılması hukuki sonuç doğurmaz. Anne ile kanbağı olacak 

soybağı doğumla gerçekleşir.  

Bir yol daha var: Evlat edinme. Bu iki yoldan biri ile annelik tespit edilir 

2.Ders 

Babanın kim olduğunu tespit etmeye çalışırken az önce konuştuk  

hukuk bir takım kurallar ortaya koyuyor ve bu kurallarla kime baba 

diyeceğimizi belirleriz. O kurallar babalık karinesi olarak çıkar 

karşımıza. Babalık karinesi iki yerde farklı bir şekilde düzenlenir bu 

yüzden de babalık karinesi deyince hangisini anlamamız gerekir 

öğrenciler bazen karıştırıyor. İki yerde geçer  285. madde orda 

görürsünüz evlilikle bağlantılı bir karine ortaya koyar ve kocanın 

babalığını tespit eder. Evlilik devam ederken doğmuş ve evlilik 

devam ederken ana rahmine düşmüşse baba kimdir sorusuna 285. 

madde baba kocadır demek suretiyle çözüm sunar. 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 285 

İKİNCİ AYIRIM : KOCANIN BABALIĞI 

A. Babalık karinesi 

Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 

üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. 

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın 

evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. 

Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üçyüz günlük süre, ölüm 

tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar. 

 

Onun dışında ilerde  302. madde de çıkacak karşımıza bir karine 

kimin baba olduğunun belirlenmesine yönelik bir başka karinedir o. 

Orada ortada bir evlilik yoktur buna rağmen belirli bir kişiyi işaret 

eder ve der ki baba odur. O da bir karinedir babalık karinesi bu da 

bir karinedir. Siz kafanızda bunu kocanın babalığı duruma göre 

mevcut evlilikteki koca, duruma göre eski koca fakat evlilikle 

bağlantılı bir karine kocanın babalığı karinesi, diğeri ise cinsel ilişki 
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temelli bir karine olduğu için belirli dönemler belirler o dönemlerde 

cinsel ilişkide bulunmuşsa baba odur der. Bu yüzden de birebir 

cinsel ilişki de bulunanın babalığı karinesi olarak kafanızda 

kodlarsanız rahat edersiniz. Ikisi de babalık karinesidir fakat biri 

kocanın babalığı  diğeri ise cinsel ilişkide bulunanın babalığı 

karinesidir. 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 302 

II. Karine 

Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile 

yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, 

babalığa karine sayılır. 

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının 

ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli 

olur. 

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü 

kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla 

olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder. 

Şimdi  285. madde bir karine ortaya koyuyor dediğim gibi bu 

karineyi çözümleyelim evlilikle bağlantılı bir karine dediğimiz gibi bu 

yüzden de mevcut koca ya da eski kocanın  baba olduğunu bize 

söyleyen bir kural. Iki türlü çıkabiliyor karşımıza evlilik içinde 

kurulan veya evlilik içinde ana rahmine düşen. Her iki halde de 

babanın koca olduğunu belirtir bize 285. madde. Evlilik içinde 

doğmuşsa ister birinci gün ister sonuncu gün evlilik içinde  

doğmuşsa hatta evlendiği gün doğmuş olsa bile hukukta baba 

kimdir sorunun cevabı koca babadır  oluyor bu madde çerçevesinde. 

İsterse koca iktidarsız olsun kısır olsun koma da olsun 285. madde 

çerçevesinde çocuk evlilik içinde doğmuşsa koca babadır. Bütün  bu 

sebepler bulunsa bile kural uygulanır. Derki koca varsa evlilik varsa 

baba kocadır. Bütün bunlar işte iktidarsızmış felçmiş vs babalık 

karinesinde daha sonra göreceğiz baba veya çocuk kendisine 

dayatılan bu ilişkiden kurtulmak için bir dava açabiliyor soybağının  

reddi davası o davada önemli hale geliyor. Fakat soybağı ilişkisinin 

kurulması esnasında önemli değildir. Evlilik içinde ana rahmine 

düşmüşse yine de kocanın baba olduğunu söylüyor. Ne demek 
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evlilik içinde ana rahmine düşmek evlilik sona erdikten 300 gün 

sonra doğmuşsa çocuk evlilik içinde ana rahmine düştüğünü kabul 

ediyoruz. Işte şöyle bir matematiksel hesaplar yapmış kanun 

koyucu belirlediği kriterlere göre bir çocuk gebelik gerçekleştikten 

sonra en erken 180. gün en geç 300. gün doğar şeklinde. Dolayısıyla 

en geç ne zaman doğabilir onun hesabını yapmışlar ve 300 gün 

sonrasına kadar evlilik sona ermiş olmasına rağmen 300 gün 

sonrasına kadar doğmuşsa bu olsa olsa evlilik devam ederken 

gerçekleşen bir gebeliktir dolayısıyla o hesaptan yola çıkarak bu 

evlilik içinde ana rahmine düşmüştür bu yüzden de biz de kocaya 

eski kocaya bağlayalım diye bir kural koymuşlar. 

Dolayısıyla evlilik bitse bile bu karı ile kocayı takip eder koca henüz 

kurtulmuş değildir 300 güne kadar doğarsa cocuk koca eski koca 

baba olarak kabul edilir. Evlilik nasıl sona erer göreceksiniz 

geçersizlik bir evlilil olabilir iptal davası açmak gerekiyor butlan 

kararı verilir. Veya boşanma davası açılır boşanma kararı ile sona 

erer. Eğer dava iel sona ermişse ise bu kararın kesinleşmesi 

gerekiyor kesinleşmesinden itibaren 300 gündür. Ölümle sona 

ermişse ölümden itibaren 300 gündür. Gaiplik kararı ile sona 

ermişse orada biraz durmak gerekiyor 285 fıkra 3 gaiplikte 300 

günün nasıl hesaplanacağı söylüyor. 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 285 Fıkra 3 

Kocanın gaipliğine karar verilmesi halinde üçyüz günlük süre, ölüm 

tehlikesi veya son haber tarihinden işlemeye başlar. 

Eğer gaiplik kararı verilmişse 300 günlük süreyi nereden 

başlatıyoruz diyor Kanun koyucu son haber alma tarihinden 

itibaren veya ölüm tehlikeli tehlikesiyle kaybolmuşsa kaybolma 

anından itibaren 300 günlük süre başlar diyor fakat gaipliğe ilişkin 

bilgilerinize hatırlayın gaiplik evliliği otomatik olarak sona erdirir mi 

? Hayır sona erdirmez fakat ne imkanı verir ? Fesih imkanı verir 

.Gaiplik kararından sonra eş dilerse evliliği feshedebilir fakat dilerse 

de evliliği feshettirmez evlilik varmış gibi davranabilir.  Şimdi bir 

yanda Eğer Feshedilmemişse evlilik  ne olmuş oluyor devam eden 

bir evlilik var değil mi sona ermemiş bir evlilik var devam eden bir 

evlilik varsa hangi kuralı hatırlayacağız evlilik içinde doğmuşsa 

kimdir baba kocadır gaiplik kararı var ve evlilik feshedilmemiş 
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evlilik devam ediyor devam ettiğine göre bu kuralı uygulamak 

gerekir mi normal şartlarda evet gerekir o halde zaten başka bir 

kural aramaya gerek yok. Evlilik son vermediğine göre evlilik için de 

doğmuştur baba olan kocadır deyip meseleyi kapatırız. Doktrindeki 

çoğunluk hakikaten der ki 285 fıkra 3'ün Yani o 300 günlük süreyi 

son haber alma tarihinden itibaren başlatan Kural'ın 

uygulanabilmesi için evliliğin feshedilmiş olması gerekir evlilik 

feshedilmişse o kural devreye girer diye kabul ediyor. Fakat garip 

değil mi evlilik feshedilmiş 5 yıl geçmiş 10 yıl geçmiş çocuk doğarsa 

taa 10 yıl önce kabul edilmiş gaiplik kararı alınmış kişi sırf koca 

olarak gözüktüğünden dolayı  baba olarak kabul edilecek bu görüşü 

kabul ettiğimizde ve uyguladığımızda. Bu yüzden bence doğru değil 

bu görüş evliliğin feshedilmemiş olmasının sadece eş bakımından 

etkisi olmalı zaten evliliği feshettirme imkanı evliliği devam ettirme 

imkanı niye tanınmış eşe tamamen duygusal tamamen manevi 

sebeplerle hatırasını yaşatmak ister diye evliliğe dokunulmuyor. Bu 

yüzden bu tercihin soybağı hukukuna Hatta miras hukukuna etkisi 

olmamalı diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum 

Ben diyorum ki 285 fıkra 3 fesih söz konusu olmasa bile 

uygulanmalı gaiplik gerçekleşmişse her halukârda 300 günlük 

süreyi 285 fıkra 3'te belirtilen tarihlerden itibaren işletmek 

gerekiyor. 300 gün geçmişse evlilik devam etse bile koca ile soybağı 

ilişkisinin kurulmaması gerekiyor Ama dediğim gibi bu konu 

tartışılabilecek bir konu Peki devam edelim 300 gün geçti ne diyor 

300 güne kadar doğarsa kocayı baba olarak kabul ediyor Bunun 

anlamı ne 301. günde doğarsa bir soybağı ilişkisi kurulabilecek mi 

kocayla ? Hayır kurulmayacak. 320 günde kurulabilecek mi hayır 

300 gün bir üst sınırdır Peki uzayan gebelikler olamaz mı Hakikaten 

de evliliğin son günü cinsel ilişki gerçekleşmiş gebelik gerçekleşmiş 

ve 300 gün geçmesine rağmen doğum gerçekleşmedi gecikti gecikti 

320. günde doğdu. Bu mümkün mü işte istisna da olsa mümkün. 

Peki karineye de bağlayamıyoruz Çünkü 300 günle sınırı çizmişti 

eski kocanın babalığı meselesini ne yapacağız karine artık yok 

Kanun 285 fıkra ikiye baktığımızda karine canlandırma imkanı var. 

Karineyi nasıl canlandırınsın gebeliğin evlilikte gerçekleştiğini ispat 

edersen.Zaten boşanmadan önce gebe olduğu ispat edilirse karine 

canlanıyor artık tekrar o kişinin baba olarak kabulü mümkündür 
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4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 285 Fıkra 2  

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın 

evlilik sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. 

Bir başka mesele var şimdi 300 gün önemli bir Kriter evlilik sona 

erdi 300 güne kadar devam eden bir karine var kocanın babalığı 

karinesi.Şimdi diyelim 300. gün kadın yalnızlığa dayanamadı ve 

tekrar evlendi Ikinci evlilik gerçekleştikten bir müddet sonra çocuk 

doğdu. Hukuki nesebi belirlemeye çalışacağız Baba kimdir 

meselesini ortaya koymaya çalışacağız. Önümüzde iki tane karine 

var değil mi Ne dedik evlilik devam ederken doğarsa kimdir baba 

kocadır.Meselenin diğer bir boyutu da evlilik sona erdikten 300 gün 

sonra doğarsa kimdir Baba eski kocadır diyorduk peki burada bu 2 

kuralı uygulayıp bir sonuca ulaşın desem hukuken 2 karine var ve 

iki farklı kişiyi işaret ediyor. Şimdi göreceksiniz 132. madde Esasen 

300 gün geçmeden evlenmeyi yasaklıyor kadınlar için. İddet 

müddeti dediğimiz bir süre var 300 gün geçmeden ikinci evliliği 

gerçekleştiremezsiniz. Fakat yine göreceksiniz bu yasağa rağmen 

evlilik gerçekleşirse ikinci evlilik geçersiz kabul edilmiyor. Evlilik 

geçerli bir şekilde kurulur Yani bir yaptırımı olmayan bir yasak 

esasen 132. maddede ki yasa. Ne o çerçevede en önemli iş 

evlendikten sonra çocuk doğdu bakıyoruz karineleri uyguluyoruz iki 

farklı kişiyle babalık ilişkisi kurabiliyoruz E o zaman hukuk 

nazarında hangisidir baba meselesi çıkıyor karşımıza.Burada 290. 

maddeye bakacağız . 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 290 

C. Karinelerin çakışması 

Çocuk evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün içinde 

doğmuş ve ana da bu arada yeniden evlenmiş olursa, ikinci 

evlilikteki koca baba sayılır. 

Bu karine çürütülürse ilk evlilikteki koca baba sayılır. 

 

Kanun koyucunun yaklaşımı mevcut evliliğe dışarıdan müdahaleyi 

engelliyor. Mevcut evlilik varsa o evlilikteki karine üstündür. 

Hukuki nesep açısından 290 madde çakışan iki karineden birini 
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tercih ediyor yar ve mevcut evlilikteki kocayı baba olarak kabul 

ediyorum diyor. Bu Kural bize hukukun adeta dayattığı bir neseb 

ilişkisi oluyor. Diyor ki sen babasın meseleyi bu şekilde kapatıyor. 

Dolayısıyla Hem bu çocuğa hem babaya bir ilişki dayatıyor. Bu bir 

karine dikkat edin bakın dikkat karine. Yani kanun bunu öyle 

varsayıyor. Ve karine olduğu için  ve adeta dayattığı için o dayatılan 

ilişkinin taraflarına bir imkan veriyor. Bu dayatmadan kurtulabilme 

imkanı veriyor. Nedir o imkan ? Soybağının reddi veya nesebin reddi 

davası açma imkanı veriyor hukuk sistemimiz. Dikkat edin kimler 

arasında bir ilişkiden bahsediyoruz burada Baba ve çocuk arasında 

yani koca ve çocuk arasında bu taraflar arasında soybağının 

ilişkisini kuruyoruz. Dolayısıyla bunların Bu ilişkiden kurtulmak 

istemeleri halinde hukuk onlara bir imkan veriyor önce ilişkiyi 

kuruyor Bu bir varsayım diyor Ben bu şekilde kabul ediyorum Eğer 

böyle olmadığını iddia ediyorsan diyor ki baba olmadığını 

düşünüyorsan veya çocuğa Eğer babanın o kişi olmadığını 

düşünüyorsan bunun bir yolu var soybağının reddi davası git o 

davayı aç diyor öyle Ben baba değilim bu benim babam değil diye 

dedikodu yapma git o davayı aç diyor. Soybağının reddi davası 286. 

maddeden 291. maddeye kadar Medeni kanun'da düzenlenen bir 

dava. Kimler açabilir bu davayı bir tarafta davalı bir tarafta davacı 

koca açabilir koca açarsa kime karşı açacak anneye ve Çocuğa karşı 

açacak. Veya çocuk Açabilir kime karşı açacak anneye ve babaya 

karşı açacak. Şimdi bu dava şahsa sıkı surette bağlı hak eseri olan 

bir dava.Soybağının reddi davasını koca dilerse açar dilerse açmaz 

koca varken mesela işte kayınbaba veya kocanın kardeşi veya 

kocanın diğer çocukları gidipte soybağının reddi davasını açamaz. 

Dikkat edin anneye de tanınmamıştır bu hak Çünkü ilişkinin tarafı 

değildir temelde Bu bakış açısı vardır ilişkinin tarafı kocadır 

çocuktur Ancak onlar Açabilir bu davayı fakat 291. madde de diğer 

davacılardan diğer  hak sahiplerinden bahsediyor. Fakat kimlere 

tanıyor Bu imkanı kocanın altsoyu kocanın annesi babası veya 

gerçek baba olduğunu iddia eden kişilerin de dava açabileceğini 

söylüyor bunlara da dava için bir imkan veriyor fakat şartlar var 

Nedir o şartlar dava açılabilecek sürede koca davayı açamamışsa 

neden dolayı açamamıştır işte ölmüştür gaiplik kararı alınmıştır 

veya sürekli bir şekilde temyiz kuvvetini kaybetmiştir ve davayı 

açamamıştır. O takdirde diğerleri devreye girebilir. 
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4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 291 

D. Diğer ilgililerin dava hakkı 

Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya 

gaipliğine karar verilmesi ya da sürekli olarak ayırt etme gücünü 

kaybetmesi hallerinde kocanın altsoyu, anası, babası veya baba 

olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve kocanın ölümünü, sürekli 

olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini veya hakkında gaiplik kararı 

alındığını öğrenmelerinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi 

davasını açabilir. 

Ergin olmayan çocuğa atanacak kayyım, atama kararının kendisine 

tebliğinden başlayarak bir yıl, içinde soybağının reddi davasını açar. 

Kocanın açacağı soybağının reddi davasına ilişkin hükümler kıyas 

yoluyla uygulanır. 

Özel bir düzenlemedir Normalde bu ehliyet kokuna ilişkin 

Bilgilerinizi hatırlayın şahsa sıkı surette bağlı hakları sınırlı 

ehliyetsizler kullanabilirmi yasal temsilcilerinin izni ne gerek var mı 

Gerek yok tam ehliyetsizler kullanabilir mi kullanamaz yasal 

temsilcileri kullanabilir mi O da kullanamıyor sınırlı bazı hallerde 

imkan tanıyor mesela boşanma davası açacak kötü muameleye tabi 

tutuluyor kendisi açacak kudrette değil bu takdirde tam ehliyetsiz 

kişiyi korumak için yasal temsilcisi boşanma davası açabiliyor. O 

sebeplerden biri 291'de de sayılıyor sürekli surette temyiz kudretini 

kaybetmesi halinde koca davayı açamamışsa kimlere Bu imkanı 

veriyor 6 soruyla anne babaya ve gerçek baba olduğunu iddia eden 

kişi yine şahsa sıkı surette bağlı haklar Miras Hukukunda 

göreceksiniz Miras Hukukuyla geçmez bu esasında. Dolayısıyla o 

hakkı mirasçı sahip olmaya devam etmez burada kişi ölüyor koca 

davayı kimler açıyor altsoyu açabiliyor annesi babası açabiliyor. Bu 

yönüyle bazı genel kuralları istisnası niteliğindedir ve önemlidir. 

Peki davayı açtı hedef nedir bu davada ? Hatırlayın dayatılmış bir 

ilişki vardı bir karine vardı bu davada hedeflenen şey karineyi 

çürütmek. Dolayısıyla kanun karineyi ortaya koyunca evlilik içinde 

doğmuşsa baba sensin ya da evlilik sone erdikten 300 gün sonra 

doğmuşsa  baba sensin. Hayır ne alaka baba ben değilim diyorsun 

açıyorsun davayı. Tamam açabilirsin fakat bir kural var karine var 

onun aksini ispat et. Baba değilsen Buyur ispat et diyor işte bu 

ispat noktasında meseleyi ikiye ayırıyoruz; Bir zor ihtimal var bir de 
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çok kolay bir ihtimal var. Karinenin çürütülmesi bazen çok kolay 

Bazen çok zor. Bazı hallerde karinenin güçlü olduğu kabul ediliyor 

bazı hallerde de evet bu karine var ama aslında laf olsun diye 

koyduğun bir karine işte evlilik gerçekleşti 1. gün oldu. Ya da adam 

hapisteyken işte gebeliğin adamın hapiste olduğu bir zamana denk 

geldiği bir hesaplama yapılıyor bu durumlarda karinenin zayıf 

olduğu sonucu çıkıyor. Işte kalkış noktası şu kanun koyucunun 

zorlaştırırken kolaylaştırırken. Evlilik varsa evlilik gerçekleşmişse 

cinsel ilişki iki eş arasında gerçekleşir  Dışarıdan biriyle cinsel 

ilişkinin gerçekleşmesi istisnadır. Söz konusu değildir öyle bir bakış 

açısıyla mesele yaklaşıyor Dolayısıyla gebeliği meydana getiren 

cinsel ilişki evlilik devam ederken mi gerçekleşmiş yani ana rahmine 

ne zaman düşmüş ondan yola çıkarak karenin güçlü ilan ediyor 

veya zayıf ilan ediyor Eğer çocuk evlilikte ana rahmine düşmüşse 

karine güçlüdür çürütülmesi zordur Neden Çünkü evlilik varken 

gebelik gerçekleşmiş evlilik var iken kabul edilen zaten cinsel 

ilişkinin de eşler arasında gerçekleşmiş olduğudur. Dışarıdan biriyle 

bu ilişkinin yaşamış olma ihtimali çok daha zayıftır. Bakış açısı bu 

dolayısı evlilikte ana rahmine düşmüşse güçlü bir kadın olarak 

kabul ediliyor unu çürütmek istiyorsan iki yolun var İki ihtimalin 

var; bir cinsel ilişkinin imkansızlığı. Fiziksel olarak cinsel ilişkinin 

yaşanma ihtimalinin olmadığını ortaya koyarsan işte cezaevindedir 

O ana rahmine düştüğü zaman da askerdedir hastanededir 

komadadır vs. fiziksel olarak cinsel ilişkinin gerçekleşme ihtimalinin 

mümkün olmadığını ortaya koyarsan karineyi çürütürsün. 2. 

Ihtimal cinsel ilişki gerçekleşmiş olabilir fakat illiyet bağı cinsel ilişki 

ile gebelik arasında illiyet bağının bulunmadığını ortaya koyar cinsel 

ilişki gerçekleşmiş fakat kocanın üreme yeteneği yoktur dolayısı ile 

illiyet bağı yok bunu ortaya koyarsa karineyi çürütebilir. Dolayısıyla 

Ancak bu iki yolla karine hiç üretebileceği kabul edilmiş evlilikte 

ana rahmine düşmüş ise 287 fıkra 2 ve devamı bu hususları 

düzenliyor evlenmeden önce veya Ayrılık esnasında ana rahmine 

düşmüşse mesele kolay. Evlenmeden önce ana rahmine düşmüşse 

veya ayrılık bu ayrılık göreceksiniz mahkeme kararıyla gerçekleşen 

ayrılık olabilir ya da fiili ayrılık olabilir o döneme denk gelecek 

şekilde ana rahmine düştüğünü ispat edebilirse dava açması 

yeterlidir dava açtığında karine çürütülür. Davacının herhangi bir 

şey ispat etmesine gerek yoktur. Karine o kadar zayıf ki artık 

istemiyorum bunu deyip dava açtığı anda karinenin çürüdüğü 

kabul ediliyor 288.madde bu hususları düzenliyor. Canlandırmak 
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mümkün mü karineyi ? Mümkün  olacağı kabul ediliyor.  Diyor ki 

kanun  Davacı davayı açtı ve meseleyi bitirdi. Bu sefer davalı gebe 

kalma döneminde cinsel ilişkinin gerçekleştiğini ispat ederse karine 

canlanır. Hangi karine o sırada güçlü karine canlanmış olur. Evet 

dava açtı karine çürüdü davalı devreye girdi cinsel ilişkiyi ispat etti 

karine tekrar canlandı. Şimdi bu evlilik içerisinde Daha doğrusu 

ana rahmine düşme meselesi içinde bir kac cümle kurmak 

istiyorum. Evlilikte ana rahmine düşmesi nasıl belirliyor kanun 

koyucu hatırlayın bir 180 gün bir de 300 gün meselesi vardı. 

Evlilikte ana rahmine evlilik esnasında ana rahmine düştüğünü 

kabul edebilmek için bir çocuğun ne zaman doğmuş olması 

gerekiyor En erken 180 gün. Dolayısıyla 180 güne kadar doğan 

çocuk , 180 gün geçinceye kadar doğan çocuk kanunun bakış 

açısına göre evlilikten önce ana rahmine düşen çocuktur. Ana 

rahmine düşme ile evlilik içinde doğma farklı şeylerdir. Bir kimse 

evlilik  içinde doğabilir fakat bu Onun evlilik içinde ana rahmine 

düştüğü anlamına gelmez. Gebelik gerçekleşir gebelik 

gerçekleştikten bir müddet sonra doğduğunu gösterir bir müddet 

sonra doğduğuna göre doğumdan itibaren geriye sayıyoruz en erken 

300 gün önce gebelik gerçekleşmiş olabilir. Bunun tersinden çocuğa 

Gebe kaldıktan sonra ana 180 gün sonra doğurmuş oluyor çocuğu. 

Evlilikten itibaren sayıyoruz 3 ay sonra doğdu çocuk sizce bu evlilik 

devam ederken gebeliğin gerçekleştiği bir çocuk mudur ? Hayır 

muhtemelen evlilikten önce ana rahmine düşmüştür diyoruz. İşte 

bu kuralı gözeterek ana rahmine evlilikte mi düşmüş daha önce mi 

düşmüşü belirliyoruz. Peki evlilik sona erdi 299. günde doğdu evlilik 

içinde mi ana rahmine düştü bu çocuk ? Evet kanun koyucunun 

bakış açısına göre evlilik içinde ana rahmine düşmüştür. Dikkat 

evlilik bittikten sonra doğuyor fakat güçlü bir karine ile mi doğuyor 

Evet güçlü bir karine ile doğuyor. Ve karineyi yürütürken esas 

kriterimiz ana rahmine düşme anıdır ana rahmine ne zaman 

düştüğüne bakarak karineyi çürütmek mümkün mü Değil mi ona 

bakıyoruz. Cinsel ilişkinin zamanı esas alıyor yani evlilikten önceki 

cinsel ilişkiden kaynaklanıyorsa zayıf bir karine evlilik artı 180 güne 

kadar zayıf karine 180 günden itibaren güçlü karine devreye giriyor 

evlilik bitiyor güçlü karine varlığını koruyor 300 güne kadar güçlü 

karine varlığını koruyor fakat bir şartla evlilik devam etmesine 

rağmen ayrılık esnasında gebelik gerçekleşmişse ve o husus ispat 

edilirse ayrı yaşıyordu o zamanın eseri olan bir gebeliktir bu ispat 

edilirse zayıf bir karınedir. Bu karineyi çürütmek kolaydır dava 
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açması yeterlidir. Bu davaya ilişkin süreler vardır 289. ve 291. 

maddelere bakın koca açacaksa öğrendiği tarihten itibaren bir yıl 

içerisinde açmalı bu davayı çocuk açacaksa 2 ihtimal var ergin ise 

kendisi açacak ergin değilse kayyım atanabilir kayyım davayı 

açabilir kayyım atanmışsa atandıktan itibaren bir yıl içerisinde 

açabilir fakat bütün bu hallerde gecikmeyi haklı kılan bir sebep 

varsa 1 yıl geçti ama davayı açamadı özel bir takım sebepler var o 

sebepleri ortaya koyarsa süre uzuyor o haklı kılan sebepler ortadan 

kalktığında yine bir yıl içerisinde bu dava açılabilir açılmalıdır. 
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Soy bağını tespit etmeye başlamıştık. Bizi velayete götürecek yol ordan 

geçiyor çünkü.kimin anne ve kimin baba olduğunu tespit ederek yola 

çıkmamız gerekiyor. Anneyi tespit etmek çok kolay. Medeni kanun çok fazla 

hükme yer vermemiş, doğuran kişi anne olduğunu belirtmekle yetinmiş. 

Tartışmaları tamamen bitirmiyor ama şu anda,  en azından, kabul edilen 

hukuki anne kim doğurduysa o olarak çıkıyor karşımıza. Babanın tespiti ise 

biraz daha karışık. O yüzden daha fazla kural koyma ihtiyacı hissetmiş. 

İhtilaflara açık bir alan olduğu için dava imkanları tanımış. Bazı kurallar 

koymuş, karinelere yer vermiş. Çözmeye çalışmış, kavga fazla büyümeden. 

Baba ile soy bağı kurulmasının temel yöntemi ana ile evlilik diye bir yöntem 

var. Bu iki durumda karşımıza çıkabilir esasında. Doğumdan önce. Bi de 

bugün göreceğimiz doğumdan sonra: çocuk doğmuştur daha sonra evlilik 

gerçekleşir ve çocuk soy bağı ile bağlanır, daha sonra meydana gelen 

evlilikle. Doğumdan önce yani önce evlenirler daha sonra Doğum gerçekleşir 

senaryosunda meseleyi çözmek için bir kural ortaya konmuştu hatırlarsanız, 

şöyle bir varsayımdan hareket ediyordu. Eğer evlilik devam ederken çocuk 

doğmuşsa, evlilik varsa bu çocuğun babası olsa olsa evlilikleri kocadır. Bu 

varsayımdan hareket etmişti ve bir karine ortaya koymuştu.  

Kocanın babalığı karinesi diyoruz. Bu karinenin iki boyutu vardı 

hatırlarsanız. İçeriğini iki türlü belirlemek mümkündü. Birincisi, Evlilik 

içinde doğum veya evlilik içinde ana rahmine düşme. Ana rahmine evlilik 

içinde düşmüşse evlilik sona erse bile doğduğu gün itibariyle bir takım 

hesaplamalar yapılıyor ve diyoruz ki evlilik devam ederken ana rahmine 

düşmüştür sonucuna ulaştığımız bir hesap yapıyoruz. Ve o çocuğun da 

babası olarak kocayı belirliyoruz. Bu hesap, bizi ana rahmine düşmenin 

evlilikten sonraya da etkisi sonucuna götürüyordu. Evlilik sona erer, 300 

gün boyunca o karine, eski kocayı takip eder. Neden? Yapılan hesaplamalara 

göre Doğumdan itibaren en çok 300 gün geriye gidilir. Ana rahmine düşme 

daha geç gerçekleşmiş olamaz diye. Demek ki, kocanın babalığı karinesinin 

iki türlü içeriğini tespit etmek mümkün. Çocuk, evlilik içinde doğmuştur 

veya evlilik içinde ana rahmine düşmüştür. Evlilik içinde son günde ana 

rahmine düşmüşse babası o kocadır. Evlilik içinde son gün ana rahmine 

düşmüşse en geç 300 gün sonra doğabilir. Böyle hesaplama yapılır ve doğan 

çocuğun babası eski koca olarak kabul edilir. Kocanın babalığı karinesi 

olarak belirleyebileceğimiz, ortaya koyabileceğimiz şey buydu. 285. Madde. 

Bu bir karine, yani bir dayatma esası var. Sen kocasın, baba sensin deniyor. 

Çocuğa da o kocaysa senin baban odur deniyor. İki tarafa da bir şey 

dayatılmış oluyor. Hem çocuğa, hem babaya. Bundan kurtulma çaresi 

vardır. Bir yol sunuyor burda. Benimkisi sadece bir karine, çürütün bunu, 

dilediğiniz sonucu elde edin diyor. Nasıl çürütebilirsin? Hayır, o benim 

babam değil demek suretiyle değil ya da evlilik içinde doğdu, ben kocayım 

ama onun babası değilim demek suretiyle de olmaz. Yolunu gösteriyor. 

Notere gidip noterde bunu tespit ettirmekle de olmaz. Anayla sözleşme 
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yapsan yine olmaz. Ne yapman gerekiyor? Bu işe sen karar veremezsin, 

mahkemenin karar vermesi gerekiyor. O yüzden dava açmak gerekiyor. Soy 

bağının reddi davası. Bu davayı duruma göre baba, duruma göre çocuk veya 

babanın yerine bazen çeşitli kişiler, babanın dava açamadığı hallerde onlar 

bu davayı açıyor. Ve bu davayla hedeflenen şey nedir? Bu karinenin aslında 

gerçeği yansıtmadığının ispat edilmesi. Karine neydi? Evlilik içinde 

doğmuşsa koca babadır ya ada evlilik içinde ana rahmine düşmüşse koca 

yine babadır. Bu karinesi çürütmek gerekiyor bu davayla. Karinenin aksinin 

ispat edilmesi demek 

İki yol vardı hatırlatsanız. Bir zor yol, bir de kolay yol. Zor ihtimal, evlilik 

içinde ana rahmine düşmüşse devreye girerdi, ispatı zordu. Çünkü evlilik 

var, evlilik devam ederken cinsel ilişki koca- karı arasında gerçekleşir. Bu 

yüzden de başka birinden olma ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle karine 

güçlüdür. Aksini ispat etmek, çürütmek güçtür. İki ihtimal var, burada 

çürütebilmek için. Cinsel ilişkinin mümkün olmadığının ortaya konulması; 

mesela bir araya gelmediler hiçbir şekilde, adam hapishanedeydi. Ya da 

cinsel ilişki gerçekleşmiş olabilir fakat bu cinsel ilişkiden çocuk doğmuş 

olamaz. Yani sebep- sonuç ilişkisi yoktur. İlliyet bağının yok olduğu 

hususunun ispat edilmesi ile karinenin çürütülmesi mümkündür.  

Kolay ihtimal, çoçuğun evlilik dışında veya ayrılık esnasında ana rahmine 

düşmüş olması. O vakit, sadece davanın açılması yeterli. Çünkü karine zayıf. 

Bu karinenin tekrar canlandırılması mümkün mü? Cinsel ilişkinin oluştuğu, 

kurulduğunun ispat edilmesi ile mümkün. Karine canlanınca bu sefer top 

davacıya geçiyor. Bu karinesi tekrar çürütmek mümkün mü? Mümkün. Zor 

yoldan çürütecek. Çünkü davalı karineyi canlandırmakla kalmıyor, karineyi 

güçlendiriyor, gebelik döneminde cinsel ilişki ispat edilince.  

Gerek bu davada, gerek soy bağı davalarında(soy bağının reddi davası, 

birazdan göreceğiz, Doğumdan sonraki evlilik soy bağı kürüyor ama itiraz 

etmek mümkün, babalık davası, tanıma ve tanımanın iptali davası) 

hedeflenen şey nedir? Kanun bir takım şeylere sonuçlar bağlıyor. O sonuçlar 

aslında gerçeği yansıtmıyor, gerçeği ortaya çıkartmaya çalışıyor. Kanun 

burda bir karineye bir sonuç bağlamış. Soy bağının reddi davası ile kanunun 

bağladığı sonucun gerçeği yansıtmadığını ispat etmeliyiz. Sonradan 

evlendiler, çocuk otomatik olarak babaya bağlandı. Buna itiraz ederler, 

çünkü kanunun öngördüğü sonuç gerçeği yansıtmaz. Baba çocuğu tanır, 

hukuken kendisine ait olduğunu. Tanıma mefhumuna hukuk bir sonuç 

bağlıyor. Sırf baba onu tanıdı diye onun çocuğu haline geliyor. Tanımanın 

iptali davası açıyorsun, hedef ne? Aslında bu tanımanın gerçeği 

yansıtmadığı. Babalık davası açıyorsun. Baba tanımıyor bir türlü, fakat 

babanın o olduğundan eminsin. Davayı açıyorsun, gerçeği ortaya çıkartmaya 

çalışıyorsun. Tüm bu davalarda gerçeğin nasıl ortaya çıkarılacağını, az önce 

gördüğünüz gibi karineler ortaya koymak suretiyle kanun yol gösteriyor. 

Fakat bu karineleri anlatınca siz doğal olarak diyorsunuz ki hangi çağdayız, 
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hala cinsel ilişki gerçekleşmiş gerçekleşmemiş, başkasıyla gerçekleşmiş vs. 

Onun hesabıyla ne uğraşıyoruz. DNA testi diye bir şey var. Gönderelim teste, 

ne olacaksa ortaya çıksın. Haklısınız, bu davalarda zaten başvurulan 

yöntemlerden biridir, bu.  DNA testi meselesi soy bağı hukuku ile yakından 

ilgili bir meseledir. Soy bağı hukukunun temel maksadı bu davalarla gerçeği 

ortaya çıkarmaktır. Bu karineleri de gerçeğe yardımcı olsun diye öngörüyor. 

Nasıl ispatlanacağının yolunu gösteriyor, esasında. DNA testleri de o gerçeği 

ortaya çıkarmak için başvurulabilecek yollardan biri, başvurulması 

mümkündür. Gerçeği ya bu karinelerle ispat edersin ya da DNA testi gibi 

testlerle ispat edersin. Soy bağı hukukunda konuştuğumuz bütün bu 

konuştuğumuz meseleler ona engel değildir.  

Soy bağının reddi davası vardır. Hayır, ben babası değilim; hayır, o benim 

babam değil. Bunu ispat ederken başvuracağım yöntemlerden biri de DNA 

testi olabilir. Soy bağı hukuku bunu reddetmiyor. Bilakis biraz sonra 

göreceğiz, bununla ilgili düzenleme de var medeni kanunda. Dolayısıyla DNA 

testinin varlığı kafanızı karıştırmasın. DNA testi o hesaplamalara yardımcı 

olmak üzere, gerçeği ortaya çıkartmak üzere davacının veya davalının 

başvurabileceği bir yöntemdir. İspat yükü kimdeyse DNA testi ile onu ispat 

etmeye çalışır. Karinelerin yanında ispat vasıtası olarak kullanılabilir. Fakat 

soy bağı hukukunun emredici, bazı olmazsa olmaz özellikleri vardır. Onları 

değiştirmez DNA testi. Mesela temel ilkemiz, bir çocuk aynı anda iki kişiye 

hukuki neseple bağlanamaz. Hukuken baba tektir. Aynı anda hukuki olarak 

iki babanın olması mümkün değildir. Geçen hafta karinelerin çatışmasından 

bahsetmiştik. Önceki evlilik bitmiş, 300 gün geçmeden ikinci evlilik devreye 

girmiş. İkinci evlilik devreye girdikten sonra çocuk doğuyor. 300 gün 

kuralınca eski evlilikteki kocaya bağlıyorsun. Fakat başka bir kuralımız var, 

evlilik içinde doğmuş. Bu sefer yeni kocaya bağlıyorsun. İkisini birlikte baba 

kabul etmez, hukuk. Birini tercih eder. Hukuken soy bağı sadece biriyle 

kurulur. Burdan nereye geçiyoruz? Çocuğun biriyle soy bağı varsa ikinci bir 

soy bağı kurmaya yönelik yollar kapalıdır.  

Birazdan göreceğiz, tanıma, baba olduğunu iddia eden bir kişi çocuğu 

tanıyabiliyor. Fakat önemli bir engel vardır orada. Çocuk zaten başka biri ile 

soy bağı ilişkisi içerisindeyse tanıyamaz. Başkasının hukuki çocuğunu 

tanıyamazsın. Başkasının evliliğinin içinde doğmuştur. O çocuk benimdir 

deyip o çocuğu tanımak mümkün değil. Sonuç doğuramaz. Senin 

olduğundan emin olsan bile hukuki baba haline gelemezsin. Başkası ile soy 

bağı varsa yeni bir soy bağı kurulamaz. DNA testiyle bunu ortaya koysan 

bile, ‘babası benim, bakın test var’ deyip ortaya koysan bile sonuç değişmez. 

Hukuki baba haline gelemezsin. Bunun için yapılması gereken şey önce 

mevcut soy bağı ilişkisini çökertmek, soy bağı ilişkisi olmayan çocuk haline 

getirmek, ondan sonra yeni bir soy bağı ilişkisi kurmak. DNA testi ile bu 

ilkeyi devre dışı bırakamazsınız.  
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İkincisi, soy bağı hukukunun tanıdığı belli başlı davalar var. Soy bağının 

reddi davası, tanımanın iptali davası, babalık davası gibi. Sınırlı sayıda dava 

vardır. DNA testi ile yeni bir dava türü oluşturamazsın, yaratamazsın. DNA 

ile gerçek ne kadar ortaya konulmuş olursa olsun hukuk sana dava imkanı 

veriyorsa o DNA testi bir işe yarar. Hukuk sana dava imkanı vermiyorsa, 

mesela çocuğun dedesi, dedeye tanınmış bir dava imkanı yok. İstediğin 

kadar DNA testi olsun elinde, başkasının çocuğunu bir başkasına 

bağlayacaksın. Seni ilgilendiren bir mesele değil bu. DNA testi bu anlamda 

ne zaman işe yarar? Açılabilecek davalar bellidir, o davaların birinde 

kullanabilirsin. Yeni bir dava açılmasına imkan vermez.  

DNAdan bahis açılmışken 284. Maddeden bahsetmeden geçmek olmaz. 284. 

Madde yargılama usulüne ilişkin bir düzenleme. Soy bağı davalarında hangi 

usullere dikkat etmek gerekiyor, bunu düzenleyen bir madde. Resen 

araştırma imkanı veriyor hakime. Verileri kendisi de toplayabiliyor.  

Normalde tarafların yükümlülüğünde bu iş. Taraf davayı açar, delilleri 

getirir. Fakat soy bağı söz konusu olunca hakim de harekete geçebilir.  

Asıl önemlisi 2. Fıkra. Diyor ki; Taraflar ve üçüncü kişiler soybağının 

belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike yaratmayın 

araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Senden hücre ve 

kan örneği alınması gerekiyorsa soybağının belirlenmesi için, Rıza göstermek 

zorundasın. Neden? Vücut bütünlüğüne yönelik bir müdahaledir. Herhangi 

birinden onun rızası olmadan kan örneği alamazsınız. Kişilik hakkı vardır, 

dokunulmazdır. 284 diyor ki Rıza göstermek zorundadır. Peki Rıza 

göstermedi, ne yapacağız? Diyor ki devamında Davalı hakimin öngördüğü 

araştırma Ve incelemeye rıza göstermezse hakim durum ve koşullara göre 

bundan beklenen sonucu onun aleyhine dolmuş sayabilir. Babalık davası 

açtınız. Davalı, yani baba olduğunu iddia ettiğiniz kişi DNA testi için örnek 

vermeyi reddediyor. Bu hüküm uyarınca hakim, onun aleyhine sonuç 

doğuracak şekilde karar tesis edebilir. Reddettiğine, kaçtığına göre çocuk 

senindir diye bir karar verebilir, durum ve koşullara bakmak suretiyle. DNA 

testi için örnek vermek zorunda ama bu zorunda olmasının yaptırımı 

aleyhine sonuca katlanır, vermezse.  

Bu yargılama usülüne ilişkin bir düzenleme. Yargılama usülünden kastımız, 

dava açtığımızda bu davada hangi usüller takip edilmeli, buna ilişkin. 

Normalde bizim bu yargılama usülüne ilişkin ayrı bir dersimiz var zaten. 

Usül hukuku dediğimiz bir ders var, 3. Sınıfta görürsünüz. Orda hangi 

davalar açılabilir, kimler dava açabilir, kimlere karşı açabilir, dava nerede 

açılmalı, dava açıldıktan sonra hakim hangi kurallara davayı yürütmeli, 

hangi duruşmalar hangi periyotlarla yapılmalı vs. Usül hukuku meselesidir, 

yargılamanın nasıl yapılacağı. Usül hukukuma hukuk muhakemeleri 

kanununda(hmk) yer verilir. Medeni kanun bir usül kanunu değildir. Bilakis 

maddi hukuka ilşkin bir kanundur. Yargılamanın nasıl olduğunu gösteren 

şekil esaslı bir kanun değildir. İçeriğe girer, medeni kanun, borçlar kanunu 
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vs. Şekil, usül hukuk muhakemeleri kanunu olması lazım. İşte hukuk 

muhakemeleri kanunu benzer konuya ilişkin bir düzenleme yapmış. 292. 

Maddesi diyor ki soy bağının tespiti için inceleme. Medeni kanun 284. 

Madde bent 2 benzer konuyu düzenliyor fakat farklı sonuçlara ulaşıyor.  

Uyuşmazlığın çözümü bakımından zorunlu ve bilimsel verilere uygun olmak, 

ayrıca sağlık yönünden tehlike oluşturmamak şartıyla herkes soy bağının 

tespiti amacıyla vücudundan kan veya doku alınmasına katlanmak 

zorundadır. Haklı bir sebep olmaksızın bu zorunluluğa uyulmaması halinde 

hakim, incelemenin zor kullanılarak yapılmasını karar verebilir, diyor. Böyle 

bir düzenleme içeriyor, hmk 292. 284 ten farklı mı? Medeni kanun zorla 

getir, teste tabi tut demiyor. Gelmiyorsa karışma ona ben onun aleyhine 

sonuç bağlarım diyor. Fakat hmk ne diyor? Gelmiyorsa zorla getir diyor. 

Hangisi öncelikle uygulanacak, uygulanmayacak tartışması yaşandı. Medeni 

kanundaki düzenlenenin usül hukuku için özel bir düzenleme olduğu, 

kişinin zorla teste tabi tutulmasının doğru olmadığı gibi argümanlarla 284 

bent 2 nin uygulanması gerektiği düşüncesi var. Aksini söyleyen usül 

hukukçuları da var tabi. Maddi hukukçular medeni kanun uygulansın der, 

usül hukukçuları usül kanunu uygulansın der. Fakat neticede DNA testi 

meselesi kanunlarda yer alıyor. İlgililer, rıza göstermek zorunda. Ama 

rastgele ben X şahsı tanıyorum diye.Geçmişte olmuştu, gittiği bir cemaatin 

liderinin babası olduğunu iddia eden birisi dava açmıştı. Şimdi o dava açtı 

diye adamı zorla alıp hastaneye götürecek miyim yoksa vermedi DNA test 

örneğini diye onun aleyhine karar verecek miyim? Dikkat edin, her DNA 

testine rıza göstermeyene babası olduğu aleyhine sonuç bağlar demiyor. Ne 

diyor 284. Rıza göstermezse hakim durum ve koşullara göre bundan 

beklenen sonucu onun aleyhine doğmuş sayar. Doğmuştur, mutlaka onu in 

aleyhinedir demiyor. Durum ve koşulları değerlendir, çok absürt bir dava 

açılmışsa sırf dava açıldı diye bu tür rezalete de yol açma diye hakime takdir 

yetkisi tanınmış.  

Dönelim bugünkü konuya. Doğumdan sonra soy bağı kurulması meselesi. 

Doğumdan önceki meseleyi gördük. DNA testini kim yapıyor Türkiye’de? Adli 

tıp yapıyor.  

Sonradan evlenme 292den itibaren düzenlenen bir mesele. Çocuk evlilik 

dışında yani evlilikten önce doğmuş olsa bile anne ve babası evlenirse sırf bu 

evlenme nedeniyle evlilik içinde doğmuş çocuk haline gelir diyor,292. Madde. 

Evlilik içinde doğan çocuklara ait hükümlere tabi olur. Burada soy bağı 

ilişkisini kuran olgu evlilik olgusu. Evlilikle beraber onlara ait çocuk evlilik 

içinde doğmuş gibi hukuki bir nesep doğurur. Daha sonra bu durumun 

bildirilmesi gerekiyor. Zaten 293. Madde bildirimi düzenliyor. Nüfus 

müdürlüklerine bildirilecek. Kişisel durumlar orada kaydedildiği için, babası 

vs. Bu bildirim kurucu değildir. Soy bağını kuran şey bildirim değil, 

bildirimden önce gerçekleşen evliliktir. Evlilikle zaten soy bağı kurulmuştur. 

Bu durum nüfus müdürlüklerine bildirilir. Zaten nüfus kayıtlarının 
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düzeltilmesi davaları ile ilgili konuşurken ne demiştik? Nüfus kayıtları 

kurucu unsur değil, sadece açıklayıcı unsurdur. Var olan durumu açıklarlar. 

Bu yüzden sırf nüfusa kaydedildi diye, yanlış bir kayıt baba haline gelmez. 

Hukuki baba haline bile gelmez. Dolayısıyla bu bildirim değildir kurucu 

unsur. Soy bağını kuran şey evliliktir. Evlilik gerçekleştikten sonra sırf 

açıklayıcı olsun diye bildirilir.  

Burda bir kural ortaya koyuyor medeni kanun. Evlilikten önce doğmuş bir 

çocuk, anne babası evleniyorlar, evlilik içinde bir çocuk haline geliyor. 

Bundan etkilenebilecek, bu durumun hoşuna gitmeyeceği kişiler olabilir. 

Nerden bu şimdi, bildirdiniz, nüfusa da kaydettiniz. Kimler etkilenebilir? 

Çocuğun kendisi buna itiraz edebilir. Veya yasal mirasçılar vardır. Bir 

mirasçı daha çıktı diye itiraz etmek isteyebilirler. Onlara bir imkan veriyor, 

294. Madde. Ana ve babanın yasal mirasçıları, yani karı kocanın yasal 

mirasçıları, çocukları, anne, babası vs. (Adamın çocuğu yoksa anne- babası 

doğrudan mirasçı olur, ama çocuk olduğu anda anne- babanın mirasçıları 

biter, onların durumu etkileniyor) çocuk ve cumhuriyet savcısı sonradan 

evlenme yoluyla soy bağının kurulmasına itiraz edebilirler. İtiraz eden 

kocanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür. Bir itiraz imkanı veriyor, bu 

oldu bittiyle karşı karşıya kalan kişilere: çocuğun kendisine, anne ve 

babanın yasal mirasçılarına ve cumhuriyet savcısına bu durum ile ortaya 

çıkan soy bağı ilişkisine itiraz etme imkanı veriyor. Ne ortaya konacak bu 

davayla? Esasında kocanın, sonradan evlenen adamın baba olmadığını ispat 

etmek durumunda olacak. Çocuk davayı açamazsa, çocuk yerine geçen bazı 

kişilerden bahsediyor 2. Fıkra. Çocuğun alt soyu da(çocuk evli barklı biri de 

olabilir, buna bir engel yok, yıllar sonra da evlenebilirler) çocuğun ölmüş ya 

da ayırt etme gücünü sürekli olarak kaybetmiş olması halinde itiraz hakkına 

sahiptir. Çocuğun alt soyu, çocuğun kendi çocukları, torunları olabilir. 

Onlara da dava imkanı veriliyor, itiraz etme. Fakat çocuğun kendi itiraz 

edemeyecek durumdaysa; ölmüştür ya da ayırt etme gücünü kaybetmiştir. 

Ancak bu takdirde onlar dava açabilirler. Baba olmadığını ispat edecekler. 

Bu davaya tanımanın iptali davası diyoruz, birazdan göreceğiz. 

O davaya ilişkin esas ve usullerin uygulanacağı kabul edilir. Bunun üzerinde 

çok durmaya gerek yok. Daha sonrasında evrensel ilkelerle soy bağı ilişkisi 

kuruluyor. Fakat bu durumun yol açtığı sonuca bazıları itiraz etmek 

isteyebilir. 294. Madde çerçevesinde itiraz edebilirler.  

Örnek; 

E ve K, 6.7.1992 de evlendirilir.   11.12.1992 de Ç doğuyor. 

3.10.2000 de bir rapor getiriyor, bir adam. Çnin çocuğu olmadığına dair. Ç 

meğersem çocuğu değilmiş, kendisi en azından o sonuca ulaşıyor. Diyor ki 

bizim bir ilişkimiz vardı evlenmeden öncede, o yüzden normal şartlarda 

buradaki olaylar önünüze geldiğinde Ç nin hukuken babası olarak kimi 

belirlersiniz? Buradaki E olduğu sonucuna ulaşırsınız, karine burda 
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uygulama alanı buluyor, buna göre evlilik varken Ç doğdu. Ç nin babası 

kimdir, E dir. E nin bundan kurtulma imkanı var mı? Kurtulma imkanı var. 

E, tam da bu durumdan şüphelenmiş ve Ç nin kendinden olmadığı 

sonucuna ulaşmış. Hangi yolları önereceksiniz ona? Soybağının reddi davası. 

Çünkü bir soybağı ilişkisi var. Bir soybağı ilişkisi olmasaydı böyle bir dava 

açmak mümkün olmayacaktı. Nüfusa kaydedilmişse nüfus kaydının 

düzeltilmesi davası açılırdı. Davalı beni kandırdı, oyaladı. Bu yüzden de ta 

2000 yılına kadar öğrenemedim. Süremiz var mıydı, soy bağının reddi davası 

için. 289. Madde ne diyor, koca davayı doğumu ve baba olmadığını veya 

ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunduğunu 

öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde açmak zorundadır. Kanunda bile 

bir süre var. Bu maddede öğrendiğinden itibaren bir yıl, Doğumdan itibaren 

başlayan beş yıllık bir süre var. Kanun bu tarihi koydu. Ama daha sonra 

anayasa mahkemesi 2009 yılında o hükmü iptal etti. Süre olmaz burda sesi, 

o süreyi iptal etti. Fakat bir süre olsun veya olmasın, gecikme haklı bir 

sebebe dayanıyorsa bir yıllık süre, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten 

itibaren  başlar. Adam, 2000 yılında öğrendiğine göre süresi aşıldı mı 

aşılmadı mı tartışmasına gerek yok. Öğrendiği tarihten itibaren başlayan 

süremiz var. Bunun dışında ayrı bir süremiz yok. Süresinde açılan bu dava 

soy bağının reddi davası dedik. İspat koşulları nelerdir? Davayı baba açtı, 

11.12.1992 de doğdu çocuk. Evlilik 6 temmuz 1992 de gerçekleşmişti. Zor 

mudur babanın işi kolay mı?  

Evlilik içinde doğduğu için çocuk kocaya aittir. Bu konuda tereddütümüz 

yok. İki gün bile olsa koca babadır. Sadece ispat koşullarını etkiliyor mu? 

Evlilik içinde ana rahmine düşmüşse işi zordur. Evlilik dışında ya da ayrılık 

esnasında ana rahmine düşmüşse işi kolay gibidir. Çocuğun evliliğin içinde 

doğduğuna şüphemiz yok. Hesap yapmak gerekiyor, takvim hesabı vs. 300 

gün meselemiz vardı. Doğumdan geriye doğru başlatacağımız 300 güne 

kadar süremiz vardı. Daha önceki cinsel ilişkiden Doğum gerçekleşmemiştir 

diye hesap yapıyorduk. Birde en erken 180 gün meselesi vardı. Yani çocuk,  

Doğum öncesi 300-180 gün arasındaki cinsel İlişki mahsülüdür diyebiliriz. 

Cinsel ilişkinin hesabını böyle yapıyorduk. 1. Günde de cinsel ilişki 

gerçekleşmiş olabilir, çocuk ondan doğmuştur veya 120. Günde de 

gerçekleşmiştir, çocuk ondan doğmuştur. Bir tür cinsel ilişki günü hesabı ile 

yapılan bir yöntem. Doğum tarihinden 300 gün öncesine kadar ana rahmine 

düşmüş olabilir. Dolayısıyla 1992 den 300 gün geriye gidebiliriz. Ana 

rahmine düşmüşse ve o zaman evli idiyse evlilik içinde ana rahmine 

düşmüştür. 300 gün geriye gitmemize gerek yok. 120 gün içindeki cinsel 

ilişkiden de olabilir, çünkü 180 günde de çoçuğun doğabileceğini biliyoruz. 

120. Günde de yani geriye doğru 180. Günde de ana rahmine düşmüş 

olabilir. Dolayısıyla işi zor mudur, kolay mıdır anlamak için geriye doğru en 

az 180 gün gitmemiz gerekiyor. Çünkü daha erken doğamaz. 150. Günde 

doğmuş olması mümkün değil. Bu yüzden 170. Günde düşmüşse ondan 

değildir. Geriye doğru 180. Güne bakıyoruz, evlilik var mı, yok. Bunu ortaya 
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çıkarmaya çalışıyoruz. Evli miydi değil miydi ona göre işinin kolay olup 

olmayacağını saptıyoruz. Benim yaptığım hesaplamaya göre 120. Gün 24 

Haziran’a denk geliyor. 24 haziranda evli değildi. O halde evlilik dışında ana 

rahmine düşmüş bir çocuktan bahsediyoruz. Baba davayı açacak, işi kolay. 

Ana rahmine evlilik içinde düşmediği için işi kolay. Davayı açması yeterli. 

Karşı tarafta artık devreye girmesi lazım. Top artık karşı tarafta. Ne yapacak 

davalı? Ana ve çocuk, hayır baba sensin diyorsa ne yapmaları gerekiyor? 

Dava açmak suretiyle çökerttiği karineyi canlandırmaları gerekiyor. Nasıl 

canlandıracaklar? Olabilir, evlilikten önceye denk geliyor ama o dönemde 

sen cinsel ilişkide bulundun. Gebelik döneminde cinsel ilişkide 

bulunduğunu ispat ederek karineyi canlandırabilir. Bu olayda zaten 

evlilikten önce birlikteydik diyor. Bunu inkar etmiyor. Dolayısıyla karineyi 

canlandırabilir mi davalılar? Cinsel ilişkiyi zaten kabul ediyor. Onu ispat 

etmek suretiyle karineyi canlandırdılar diye kabul edebiliriz. Karine 

canlandı, bu sefer top davayı ilk açan kişi, koca veya babaya geçiyor. 

Karineyi çürütebilecek mi yoksa karine canlandı bir daha çürümez mi? 

Çürütebilir ama artık çürütmesi zor. Başta kolaydı ama şimdi zor. Nasıl 

çürütecek? Ya cinsel ilişkinin imkansız olduğunu, burda o yok, veya DNA 

testi ile bu meseleyi çözecek. Bu şekilde bir yöntem izlenecek. 

2.Ders 

Peki şimdi soybağını kurmaya yarayan yollardan bir tanesi evlilikti. Evlilik 

içinde doğmuşsa kocaya bağlanıyordu evlilikten sonra dolmuşla 300 güne 

kadar yine kocaya bağlanıyor evlilikten önce dolmuşsa koca bağlanıyor mu 

Hayır doğduğu anda bağlanmıyor ne zaman bir yolu var nedir ?  Evlilik daha 

sonra gerçekleşir daha önce doğmuş olan çocuk Evlilik içinde doğmuş bir 

çocuk gibi bir sonuca  yol açılabilir. Durumu bildirecekler il nüfus 

müdürlüğüne mesele çözülecek. Şimdi evlilik için de doğmadı çocuk  

herhangi bir soybağı ilişkisi kurmamız mümkün değil kocanın  babalığı 

karinesi vasıtasıyla. Buna rağmen soybağı ilişkisi kuramaz mıyız ortada hiç 

evlilik yok bekar bir anneden doğdu çocuk acaba biriyle anneyle zaten 

soybağı kuruluyor da bir baba ile soybağı ilişkisi kuramaz mıyız ? Şimdi işte 

onu da sağlayacak yollara yavaş yavaş bakacağız. Onlardan bir tanesi 

tanıma. Baba olduğunu iddia eden doğal baba olduğunu iddia eden kişiye 

tanınmış bir imkandır tanıma.  Tek taraflı irade beyanı ile hukuki ilişki daha 

doğrusu soybağı ilişkisi kurulmuş hale geliyor baba olduğunu iddia eden 

kişiye verilmis bir imkan verilmiş bir güç. Dikkat baba olduğunu iddia eden 

kişinin doğal baba yani doğal soybağından bahsettik ya tabii baba olması 

gerekiyor. Rastgele herhangi bir çocuğu tanıdı diye çocuk ona ait olmaz 

zaten böyle bir tanımanın etkisini ortafan kaldıracak imkanlar var onları 

göreceğiz. Tanıma babanın şahsına sıkı suretle bağlanmış bir haktır. 

Babanın yerine geçerek başkasının onun yerine bir çocuğu tanıması 

mümkün değil. Mesela işte kendisi tanımıyor acaba onun babası yani dede 

torununu tanıyabilir mi ? Hayır öyle bir şey mümkün değildir. Bu benim 
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çocuğumun çocuğudur gibi bir tanıma yöntemi yoktur. Tanıma babaya 

verilmiş bir haktır ben onun babasıyım o benim çocuğumdur bu ilişkiyi 

ortaya çıkarmaya yönelik bir işlemdir ben onun dedesiyim diye hukuki 

anlamda bir tanıma biçimi yoktur. Ben onun amca sayım hukuki anlamda 

bir tanıma değildir hukuken amcası hukuken dedesi haline gelmez Hatta sen 

dedesi haline gelmedin gibi senin oğlun da onun babası haline gelmez 

tanıma doğal babaya verilmiş bir imkandır O ancak o hakkı kullanabilir 

Çünkü şahsa sıkı suretle bağlı bir haktır şahsa sıkı suretle bağlı bir hak 

olduğu il ayırt etme gücü yani temyiz kudretine sahip olması yeterlidir 

hatırlatma bu ehliyet meselelerini sınırlı ehliyetsizlerin hukuki işlemlerini 

yasal temsilcilerinin onayıyla ya da izniyle yapmaları mümkün Fakat bunun 

bir takım istisnaları vardı o istisnalardan bir tanesi de şahsa sıkı suretle 

bağlı bazı hakların kullanılması Eğer şahsa bağlı bir haksa yasal 

temsilcilerinin rızasına gerek yoktur. Tanıma da işte bu  şahsa sıkı suretle 

bağlı haklardan bir tanesidir. Dolayısıyla şahsa sıkı suretle bağlı bir haksa 

bunu kullanabilmesi için asgari hangi şartların gerçekleşmesi gerekir ya da 

var olması gerekir temyiz kudreti var mı yok mu Ona bakarız varsa zaten bu 

işlemi yapabilir dememiz gerekiyor fakat 295 fıkra 2 bu kurala bir istisna 

getirmiş 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 295 Fıkra 2 

Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise, veli veya vasisinin 

de rızası gereklidir. 

Yani şahsa sıkı suretle bağlı bir haktır temyiz kudreti yeterlidir fakat bu 

şartlarda yasal temsilcisinin rızasına da gerek vardır demiş onların izniyle 

ancak tanıma söz konusu. Yani baba olduğunu iddia eden kişi küçükse tek 

başına tanıyamayacak, kısıtlanmış kişi ise tek başına tanıyamayacak şahsa 

sıkı suretle bağlı bir hak olmasına rağmen. Kurucu yenilik doğuran bir 

haktır bu yenilik doğuran bir hak olması önemli ne tür bir sonuca yol açar 

bu annenin veya çocuğun bu beyanı kabul etmesine gerek yoktur. İşte ancak 

çocuk da kabul ederse sonuçlanır ya da ancam anne de kabul ederse 

sonuçlanır gibi bir durum yoktur. Yenilik doğuran bir haktır tek taraflı irade 

beyanı ile kullanılır ve sonuçlanır. Dediğim gibi babaya verilmiş bir güçtür 

tek taraflı irade beyanı ile çocukla soybağı ilişkisini kurabilir kurucu yenilik 

doğuran bir haktır burası önemlidir geriye doğru sonuç doğurur en başından 

beri hukuken babasıymış gibi bir sonuç doğurur kural olarak geri alınamaz. 

Çocuğu tanıdıktan sonra hayır vazgeçtim tanımıyorum diyemez yenilik 

doğuran hakların genel özelliğidir zaten bu geri alınmaları kural olarak 

mümkün değildir fakat iki istisna olarak nitelendirebileceğimiz durum 

vardır. Birazdan göreceğiz tanımanın çeşitli şekil şartları vardır çeşitli 

şekillerde gerçekleşebiliyor. Vasiyetname ile olabilir vasiyetname ile çocuğu 

tanıyabilirsin. Bazen karşılaşıyoruz ne demek vasiyetname? Ölüme bağlı 

tasarruf demek. Ölüme bağlı tasarruf ne demek Miras Hukukunda 
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göreceksiniz ta son sınıfta. Şu demek ben ölünceye kadar bir şey olmasın 

yaptığın bu işler sonuç durmasın öldükten sonra Sonuç doğursun ve 

Üsküdar'daki daire Adnan usta ya Beşiktaş'taki evin ve dükkanım çok 

sevdiğim arkadaşım Faruk Beye kalsın dediğimde o işlemi yaptığım anda 

kalmıyor ne zaman gerçekleşiyor öldükten sonra. Tanımayı da o şekilde 

yapabiliyoruz. Tanıyorum fakat vasiyetname ile öldükten sonra Sonuç 

doğursun. Vasiyetnamenin şöyle bir özelliği var ölümden sonra sonuç 

doğurduğu için ölünceye kadar kişi o vasiyetnameyi ortadan kaldırabiliyor o 

vasiyetnameden vazgeçebiliyor vasiyetnameyi geri alabiliyor. O halde istisna 

bir Eğer vasiyetname ile tanımışsa vasiyetnamenin geri alınması yoluyla 

tanımanın etkili olmasının önüne geçebilir. Adeta geri almış gibi olur teknik 

anlamı ile tanımanın geri alınması değil esasında Çünkü tanıma sonuç 

doğurmamış henüz ikincisi irade sakatlığı hatırlayın irade sakatlıkları 

sakatlıklarını ikrar da hata yanılma  aldatma ve korkutma dediğimiz şeyler 

iradeyi sakatlar yanıldığından dolayı bir şeyler yaptın veya birisi kandırdı o 

işlemi yaptın, biri seni korkuttuğu işlemi yaptın iraden sakatlandı ne 

yapabiliyorsun iraden sakatsa o işlemi iptal edebiliyorsun etkili hale 

gelmesini önleyebiliyorsun. Tanıma da bir hukuki irade ile gerçekleşen bir 

hukuki işlemdir. Esasında o hukuki işlemi yaparken iraden sakatsa o 

sakatlığın neticesinde birazdan göreceğiz tanımanın iptali davası açılır. Bu 

da aslında teknik anlamda geri alma değil beyanın geri alınması değil fakat 

etkisinin ortadan kaldırılma imkanıdır. Dolayısıyla tanıma kural gereği geri 

alınamaz. İstisnası var bunun teknik olarak esasında istisnası yok fakat 

pratik olarak sonuçları itibariyle iki halde o sonuçların tanıyan kişi 

tarafından ortadan kaldırılması mümkün. Vasiyetname ile yapılmışsa 

vasiyetnamenin geri alınması, irade sakatlığı varsa irade sakatlığına dayanan 

iptal davası açılabilir. Tanımanın önemli bir kuralı var şartı var esasına 

ilişkin tanıyan kişi baba olacak bu bir .İkinci önemli şart tanınan kişinin 

çocuğun herhangi biriyle soybağı ilişkisi olmayacak.  Soybağı ilişkisi varsa 

zaten biriyle bu bir tanıma engelidir. Tanımanın sonuç doğurabilmesi için 

tanıma engelinin bulunmaması gerekir. Zaten birinci saatte konuştuk 

soybağı hukukunun önemli bir özelliğidir bu. Ikinci bir ilişki kuramaz 

Dolayısıyla zaten çocuğun soybağı ilişkisi varsa tanıyabilir misin ? Hayır 

başkasının çocuğunu tanımak mümkün değil. Başkasının hukuki çocuğunu 

kastediyorum başkasının evliliği içinde doğmuş çocuk benimdir böyle bir yol 

yok. Bir sonuç doğurmaz. Başkasıyla o ilişki ortadan kalkmadığı müddetçe 

evlilik içinde doğan çocuk  kimindir hukuken kocanındır o koca ile soybağı 

ilişkisi ortadan kalkmalı ki sen tanıyabilirsin nasıl kalkacak ? Soybağının 

reddi davası ile kalkacak başka yolu yok. Bunlar esası şartlarıdır Bir de şekil 

şartları vardır tanımanın belirli şekillerle gerçekleşmesi gerekiyor Sen benim 

çocuğumsun demek yetmiyor. Bu yüzden bazı şekil şartları gerekiyor nedir 

Onlar 4 tane yol belirliyor bize kanun diyor ki 295 madde 1. Fıkra: 
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"Tanıma, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya 

da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla olur." 

 

1. Nüfus memuruna yazılı başvuru  

2.Mahkemeye yazılı başvuru  

3.Resmi senet noterde düzenlenecek bir belge çocuk benimdir gibi vs. 

4.Vasiyetname 

 

Bu Dört yoldan biri ile ancak tanıma gerçekleşebilir notere gidecek mesela 

senet düzenleyecek Nüfus Müdürlüğü'ne gidecek yazılı beyanda bulunacak 

mahkemeye yazılı beyanda bulunacak veya dediğim gibi vasiyetname ile bu 

durumu gerçekleştirecek bunlardan birini yaptığı anda ne oluyor tanıma 

sonuç doğuruyor tanımanın Sonuçta olması ne demek soybağı ilişkisi 

kuruluyor demek. Dikkat edin vurguluyorum tekrar dediğim gibi babaya 

tanınmış bir haktır baba olduğunu iddia eden kişiye tanınmış bir haktır bir 

imkan o benim çocuğum diyor gerekli koşullar varsa soybağı ilişkisi kurulur 

kim oldu bitti ile karşı karşıya kalıyor bu durumda çocuk. Ben öyle yoldan 

geçerken Adamın biri bu çocuk benimdir Ben senin babanım dedi. Dolaylı 

olarak da oldu bitti ile karşılaşan annedir değil mi bunlar bu duruma itiraz 

ederse onlara bir yol tanımak gerekir mi? Elbette gerekir kanunda zaten 298 

den itibaren bir yol tanır. Tanımanın iptali davası burada devreye giriyor. 

Tanıma bir hukuki işlem dikkat mahkemede dava açmaya gerek yok 

mahkemeye bildirin diyor ya o dava değil sadece yazılı bir irade beyanı 

Ortaya koymuş oluyor. Mahkemeye bildirse bile dava açmasına gerek yok. 

Oldu bitti ile karşı karşıya kaldı  kim ? Anne ve çocuk. Ne yapacaklar onlara 

bir yol tanımamız gerekiyor 298 den itibaren onlara tanınan yolu görüyoruz 

onlara tanınan yolu göreceğiz ama tanımanın iptali davası aynı zamanda bir 

imkan olarak babaya da verilmiştir o tanıyan kişiye de verilmiştir dikkat edin 

ne dedik tanıma yenilik doğuran bir işlemdir yapıldığı anda sonuç doğurur 

geri alınamaz.  Fakat  adam kandırıldığını düşündü ve farketti aslında 

çocuğu olmayan bir insandı ilelebet öyle mi kalacak Ona da bir imkan 

vermek gerekiyor aldatılmışaa kandırılmışsa ve korkutulmuşsa şu çocuğu 

tanı yoksa öldürürüm seni dediler vesaire bunların etkisinden kurtulduğu 

andan itibaren dava açma imkanı vardı. İade sakatlığı dediğimiz bir olay var 

tanımanın iptali davası açabilir Buna dayanarak. Eğer irade sakatlığı varsa 

tek taraflı işlemle hayır o  benim çocuğum değilmiş demesi yetmiyor bir 

davas açması gerekiyor. Geçelim anne ve çocuğa tanınan iptal imkânına. 
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4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 298  

Ana, çocuk ve çocuğun ölümü halinde altsoyu, Cumhuriyet savcısı, Hazine 

ve diğer ilgililer tanımanın iptalini dava edebilirler. 

Dava tanıyana, tanıyan ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. 

Temelde çocuk ve anne Aslında tanımanın iptali dava edebilirler Nereden 

çıktı bu ne alakası var bunun çocuk ölmüşse Fakat onun alt soy da devreye 

girebilir tanıma için bir süre yoktur Bu arada arkadaş tanınacak çocuğun 1 

yaş sınırı da yoktur 20 30 40 yaşındaki bir çocuğu da tanıyabilirsin 

tanımanın herhangi bir süresi olmadığı gibi 50 yaşındaki bir çocuğu bile 

tanıyabilirsin. Bu yüzden kendi çocukları da vardır hatta torunları biri 

olabilir kendisi dava açamadı öldü tanımanın iptali davasını onun yerine 

onun altsoyu açabilir. Dolayisiyla Anne ve çocuğa temelde imkan veriliyor 

fakat çocuk ölmüşse onun altsoyu da davayı açabileceğini belirtmemiz 

gerekiyor. Kime karşı açılacak tanıyan kişiye karşı açılacak fakat ölmüş Kim 

onun yerine geçecek yasal mirasçılara onun yerine geçecek mirasçılara karşı 

da bu dava açılabilir ne yapacak bu da var sonuçta bir tanıma gerçekleşmiş  

o tanıma neticesinde de bir soybağı ilişkisi kurulmuş soybağı ilişkisi  olunca 

ne demiş oluyoruz Baba odur. Yani o adam hukuki manada babadır hukuki 

neseb ilişkisi kurulmuştur. Ama Davacı Aslında onun Baba olmadığını ispat 

etmiş oluyor tanıma iptali davası ile. Davacıya ispat yükü yüklenmiştir 299. 

maddede davacının tanıyanın Baba olmadığını ispat etmesi gerektiği 

düzenlenmiştir fakat 299 2. Fıkrasında davayı ana veya çocuk açmışsa 

onlara bir kolaylık sağlar 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 299 

b. İspat yükü 

Davacı, tanıyanın baba olmadığını ispatla yükümlüdür. 

Ana veya çocuk tarafından tanıyanın baba olmadığı iddiasıyla açılan iptal 

davasında ispat yükü, tanıyanın, gebe kalma döneminde ana ile cinsel 

ilişkide bulunduğuna ilişkin inandırıcı kanıtları göstermesinden sonra doğar. 

Normal prosedür  davayı kim açarsa onun yani iddia edenin ispat etmesi 

gerekir. Ana veya çocuk dava açmışsa tanıyan kişinin Baba olmadığını ispat 

etmesi gerekir. Fakat bu tanımanın iptali davasında durun diyor 299. madde 

fıkra 2 acele etmeyin henüz Sizin bir şey ispat etmeniz gerekmiyor anne ile 

çocuğa diyor bunu önce şu tanıyan ki kişi Gebelik döneminde anne ile cinsel 

ilişkiye girdiğini ispat etsin. Dolayısıyla topu önce davalıya atıyor gebelik 

dönemi az önce hesapladık doğumdan itibaren geriye doğru 300 gün ile 180 

gün arası bir dönem gebelik dönemidir. O dönemde herhangi bir zamanda 

cinsel ilişki gerçekleştiğini baba olduğunu iddia eden kişi ispat etsin diyor 

299 fıkra 2 o ispat ettikten sonra bu sefer siz o kişinin Aslında baba 
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olmadığını ispat edin. Nasıl ispatlayacak işte babalığının esasına mümkün 

olmadığını veya Ne var arkadaşlar DNA testi var bu yolların Herhangi biriyle 

ispat edebilecek ve baba olmadığı ortaya çıkacak. Iki türlü bu dava Açılabilir  

Hem tanıyanın kendisi açabiliyor hem de Anne ve çocuk açabiliyor. 

Tanıyanın kendisi o hata hile ve ikrar etkisinin ortadan kalkmasından 

itibaren bir yıl içerisinde açabiliyor davayı yanılmışsa veya hataya düşmüş 

hatasını fark etmis hatasını farkettiği andan itibaren  veya bir tehdit var 

ortada o tehdit ortadan kalktı bu andan itibaren bir yıl içerisinde açabiliyor 

davayı. Fakat bunun dışında bir de üst süre var 5 yıllık bir süre tanımadan 

itibaren başlayan bu süreleri 300. maddede görüyoruz 

 

4721 S.lı Türk Medeni Kanunu MADDE 300 

3. Hak düşürücü süreler 

Tanıyanın dava hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin 

ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın üzerinden 

beş yıl geçmekle düşer. 

İlgililerin dava hakkı, davacının tanımayı ve tanıyanın çocuğun babası 

olamayacağını öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve her halde tanımanın 

üzerinden beş yıl geçmekle düşer. 

Çocuğun dava hakkı, ergin olmasından başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Yukarıdaki süreler geçtiği halde gecikmeyi haklı kılan sebep varsa, sebebin 

ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir 

Haftaya ben yokum yurt dışında olmak zorundayim dolayısıyla haftaya 

pratik yapılacak.Görüşmek üzere.   
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SALI DERSLERİ 

1.HAFTA (5 Mart) 

 Taraflara evlenmeleri için gün ve saat verilecek veya reddedilecek. Redde 

itiraz ve yargılama usulünden bahsediliyor. Baktığımız zaman 134 ve 138 

dahil olmak üzere arasındaki maddeler buna dairdir. Ardından evlenme töreni 

ile ilgili hükümler getiriyor. Evlenme töreni ve tescil  

I. Koşulları  

   1. Evlenme izni  

   2. Evlenmenin yapılamaması    

II. Yapılışı  

   1. Tören yeri   

   2.Törenin şekli   

   3. Aile cüzdanı ve dinî tören  

C. Yönetmelik (Madde 139-144).  

Asıl önemli olan tarafların evlendirme memuru huzurunda evlenmeye 

dair olumlu düşüncelerini açıklamalarıdır. Bunun ötesinde evlenme 

bakımından hiçbir kurucu unsur yoktur. ( II. Şekil kurallarına uymama Madde 

155- Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun 

diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez.) 

Yapılışı  

1. Tören yeri  

Madde 141- Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve 

ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, 

tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı 

diğer yerlerde de yapılabilir. 

 Bize ayırt etme gücüne sahip ergin 2 tanık lazım. Evlenme daire dışında 

tarafların istediği bir yerde evlendirme memurunun önünde gerçekleşir. 

Madde 142- Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek 

isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını 

verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna 

uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar. 

Tarafların evlendirme memuru önünde soruya art arda olumlu yanıt 

verdiği anda evlenme akdi kurulmuş olur. Bundan sonra memurun yapacağı 

her şey birer açıklayıcı unsurdur. Örneğin tarafların evet demesinden sonra 

memur bende sizi karı koca ilan ediyorum demese de ,evlilik cüzdanı vermese 
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de evlilik kurulmuş olur. Tanık 1 tane olsa ya da tanıklar ergin olmasa, ayırt 

etme gücünden yoksun olsa da evlilik kurulmuş olur. 1965 tarihli içtihadı 

birleştirme kararında kanun koyucu evlenme akdinin geçerli olarak meydana 

gelmesi  için evlenecek kişilerin yetkili memur önünde bu amaca uygun irade 

bildiriminde bulunmalarının yeterli olduğuna karar verdi. Bir başka içtihadı 

birleştirme kararı da bize şunu  söylüyor prensip itibarıyla kanun koyucu 

evlendirme memurluğu konusunda birtakım kişilere yetkiler veriyor. Medeni 

kanun ve nüfus hizmetleri kanunu bunu bize söylüyor.  

Madde134/2 Evlendirme memuru, belediye bulunan yerlerde belediye başkanı 

veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. 

 Yargıtay’ın önüne gelen olaylarda A Köyünün muhtarı B köyünde de 

yetkiliymiş gibi davranırsa, orada bir nikah kıyarsa evlilik geçersiz midir? 

Tarafların olaydan haberi olmaması iyiniyetli olması acaba bir hüküm ifade 

edecek mi konusu uzun süre tartışılmıştır. İçtihadı birleştirme kararıyla 

sonuca varılıyor, 1985 tarihli içtihadı birleştirme kararı ... Köy muhtarının 

kendi idari görev alanı dışında yaptığı evlenme akitlerinin geçerli sayılıp 

sayılamayacağı konusunda. Yasa kurallarına uygun hareket edildiği inancı 

içinde köy muhtarı huzurunda yapılan evlenme akitlerinin, muhtarın görev 

alanı dışında yapılmış olsa bile geçerli sayılacağına karar verildi. Bunlar 

hüküm fıkralarıdır hüküm fıkraları bağlayıcıdır: taraflar iyiniyetliyse gerçek 

durumu bilmiyorlar ve bilmeleri gerekmiyorsa iyi niyetleri koruma görür ve o 

evlilik geçerlidir diyor. Başka kim evlendirme memuru sıfatına sahip olabilir? 

Nüfus Hizmetleri Kanunu  

Evlendirme yetkisi  

MADDE 22- (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık 

hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır 

ve uygular. (2) Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı 

veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve 

vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve 

ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir.  

Bu kişiler dışındaki kişiler başbakan, kaymakam, cumhurbaşkanı, vali 

nikahı kıyabilir mi? Siz iyiniyetli olsanız dahi bir şey değişir mi? Hayır ,bu 

kişilerin evlendirme memurluğu yapma yetkisi yoktur ,yapılan evlilik geçersiz 

hale gelecektir. Bu geçersizlik nispi butlan mıdır, mutlak butlan mıdır ya da 

çok daha özel olan yokluk tipinde midir? Yetkili memur önünde evlenme akdi 

yapılmazsa evlilik yok hükmündedir, yoklukla sakattır, mutlak butlandan çok 

daha ağır birtakım sonuçları vardır.Bizim için önemli unsurlar: Evlendirme 

yetkisine sahip memur, bu kişinin huzuruna çıkmış evlenmek isteyen kişiler 

lazım ve bu kişiler evlendirme memuru huzurunda ( detay olarak 2 ergin ayırt 

etme gücü olan tanık huzurunda) evlenmek istediklerini beyan etmeliler. O 

tanıklar olmasa da ,1 tane olsa da, reşit olmasalar, ayırt etme gücü dahi 

olmasa, evlilik geçerlidir. Aile cüzdanı açıklayıcı unsurdur. Evlendirme 
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memuru durumu nüfus müdürlüklerine bildirecek, nüfus memuru eskiden 

ortaya çıkması gereken ama bir türlü ortaya çıkmayan bir evlenme engelini 

görecek, A ile B arasında yakın kan hısımlığı varmış evlenmeleri mümkün 

değilmiş diyecek bunları cumhuriyet savcılığına bildirecek. Cumhuriyet 

savcısının mutlak butlan davası açma hak ve yetkisi vardır. Kamu düzenini, 

ahlakı, doğacak çocukları korumak adına.  

Biraz başa dönelim. Taraflar evlendirme memuruna müracaat ediyorlar, 

kendilerinden birtakım belgeler isteniyor, örneğin yaşları küçükse, 17 yaşında 

ise, evlenme yaşına gelmişlerse anne ve babasının onaylı yazılı izni gerekiyor. 

Taraflardan biri daha önce evlilik yapmış ise bu evliliğin sona erdiğini gösteren 

belge talep ediliyor. Kesinleşmiş boşanma kararı, ilk eşin ölümüne dair nüfus 

kütüğündeki kayıt gibi belgeler isteniyor. Belgelerin tedarikinden sonra arzu 

ederlerse evlenmeye izin belgesi veriliyor. Bu belgeyle Türkiye’nin herhangi bir 

yerinde 6 ay içinde evlenme imkanına sahip olabiliyorlar veya böyle bir belge 

istemeyip hemen evlenmek isterlerse kendilerine bir tarih tayin ediliyor(saat 

ve dakikasıyla). O saat ve dakikada evlendirme memuru huzurunda olumlu 

beyanlarını bildirerek evlenebiliyorlar. Bu süreç içerisinde evlendirme 

memurluğu haklı sebep olmaksızın evlendirmeye izin vermezse, gün tayin 

etmeye yanaşmazsa aslında taraflar arasında hiçbir evlenme engeli 

bulunmadığı halde başvuruyu reddederse mahkemeye müracaat edilir. 

Mahkeme özellikle basit yargılama usulünü uygular, mutlak butlan hallerinin 

varlığı iddiası söz konusuysa basit yargılama usulünü uygular. Hatta mutlak 

butlan halinin tereddüdüyle ilgili durumlar ortaya çıkmıyorsa, daha basit 

itirazlar varsa belgeler üzerinden süratle hemen bu sorunun çözüme 

kavuşturulması için mahkeme gereğini yapar. Madde 142 ve 155 önemli.  

Gelelim evlenmede hükümsüzlük hallerine  

1-Yokluk 

2-Mutlak Butlan 

3.Nisbi  Butlan. 

Evlenmede yokluk hali. Örneğin 2 erkeğin/kadının evlenmesi. Bu evlilik 

yok hükmündedir. Taraflardan biri ilerde cinsiyet değiştirip iki taraf da aynı 

cinsiyete mensup hale gelirse cinsiyet değişikliğinin kesinleşmesiyle beraber 

evlilik yok hükmündedir. Taraflar evlendirme memurluğu yapma yetkisi 

verilmeyen kişi huzurunda nikah kıyarsa o evlenme yok hükmündedir, iyi 

niyet koruma görevi görmez. Taraflar iradi-kanuni temsilcilerle olumlu 

beyanlarını dile getirirlerse evlenme yok hükmündedir. Beyanlar taraflarca 

bizzat arka arkaya verilmeli. Örneğin bir imam huzurunda yapılmış olan 

evlilik taraflardan biri boşanma davası açarsa hakim re’sen nazara alır, dava 

boşanma kararı ile değil davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle 

sonuçlandırılacak. Bu evlilik yok hükmündeymiş diyeceğiz. Vereceğimiz karar 

bir tespit hükmü olacak. Bu evliliğin yapıldığı andan beri geçersiz olduğunu 

tespit eden bir karar. Yokluk hali hakim re’sen dikkate alır. Zamanın 
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geçmesiyle düzelmez, iyi niyet koruma görevi görmez, açılacak dava tespit 

davasıdır.  

Gelelim mutlak butlan hallerine  

Mutlak butlan  

I. Sebepleri  

Madde 145- Aşağıdaki hâllerde evlenme mutlak butlanla batıldır: 

 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 bulunması.                                                                                                                                                                                                 

Mutlak ve nisbi butlan sebepleri sayılmıştır, bunlara ekleme 

yapamazsınız. Mutlak butlan halleri toplumu yakından ilgilendirir. Üst ve 

altsoy arasında evlenme yasaktır. Yansoy hısımlar arasında 3.dereceye kadar 

3.derece dahil olmak üzere evlenme yasaktır. Evlat edinenle evlatlık 

evlenemez. Mutlak butlan davasını maddi-manevi menfaati olan herkes 

açabilir.  

II. Dava açma görevi ve hakkı  

Madde 146- Mutlak butlan davası, Cumhuriyet savcısı tarafından re'sen açılır. 

Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.  

Dava hakkının sınırlanması veya kalkması  

Madde 147- Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı 

tarafından re'sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına 

alınmasını isteyebilir.  

Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş 

olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü 

sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir. 

Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı 

verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu 

evlenmenin butlanına karar verilemez         

Cumhuriyet savcısı mutlak butlanla sakat olan sona ermiş bir evliliği 

dava edemez çünkü toplumun bir menfaati kalmadı mutlak butlanla sakat 

olduğunun ortaya çıkarılmasının. Mutlak butlan davası herhangi bir süreye 

tabii değil, her zaman açılabilir. Nisbi butlan davası süreye bağlı. Mutlak 

butlan davası bazen nisbi butlana dönüşebiliyor. Sadece ve sadece o kişilere 

tanınan bir hak haline geliyor. Ne zaman? Mutlak butlan sebeplerinden olan 
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eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunan 

kişinin iyileşmesi. Sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olan taraf ayırt 

etme gücüne kavuşursa artık bu davayı kendisi (iyileşen eş) açabilir ve dava 

nisbi butlanla sakat bir evlilik olur. 

Kanun koyucu şunu söylüyor: K1 ile evlenen E daha sonra K2 ile 

evlenirse 2. evlilik mutlak butlanla sakattır. Savcı veya menfaati olan herkes 

dava açabilir. Peki henüz butlan davası açılmamışken veya açılmış olup da 

sonuçlanmamış iken 1. Evlilik sona ererse ne olur? K2 iyi niyetli ise, yani bay 

E’nin evli olduğunu bilmiyorsa, bilmesi gerekmiyorsa, gereken özeni 

göstermesine rağmen gerçeği bilmiyorsa acaba K2’nin iyi niyetini koruma 

altına alabilir miyiz? Medeni kanunumuz buna imkan tanımıştır.  

İlk derste Bay E’nin K1 ile evlilik yaptığını, daha sonra ikinci bir evlilik 

yaptığını, ikinci evliliğinin mutlak butlanla batıl olduğunu söylemiştik. Sonra 

K1 ile olan evliliğinin sona erdiğini söyledik. Arkadaşlarımız merak ettiler, 

dediler ki “evliliğin sona ermesinden kastınız nedir?” Arkadaşlar K1  vefat 

etmiş olabilir, taraflar boşanmış olup mahkeme kararı kesinleşmiş olabilir 

veya bu evlilik başkaca bir nisbi veya mutlak butlan sebebiyle sakat olup 

açılan dava sonucu hakkında butlan kararı verilmiş olabilir. Evliliğin sona 

ermesinden kasıt budur.  

 Gelecek hafta bu saatte asistan arkadaşımız bu konuyla ilgili çalışma 

yapacak. Orada şu soruyu soracak: Eğer K1 değil de bay E ölseydi ne olacak 

diyecek. Acaba hem K1 hem de K2 mirasçı olabilir mi diyecek. Maddi-manevi 

menfaati olan herkesin dava açabileceğini söylüyoruz. Özellikle maddi 

menfaati olanların dava açabileceği şüphesiz. Peki maddi menfaati olan demek 

ne demek? E, K1 ile evlenmiş ve bu evlilikten Ç1 ve Ç2 dünyaya gelmiş. Bu 

evlilik boşanma ile sonuçlanmış ve bay E 3 sene sonra K2 ile evlenmiş. Fakat 

K2 ile evlilik yaptığı esnada ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun. Ç1 ve 

Ç2, “Babamız bize bakıyor, ne yapalım, rahat ediyoruz.” düşüncesinde olabilir. 

Fakat meseleye miras menfaati olarak baktığımızda durum farklıdır. Erkek 

öldüğünde K2 sağ kalan eş sıfatına sahip olacak. Miras payı 1/4. Geri kalan 

3/4, 3/8 – 3/8 paylaştırılacak. Halbuki babalarının evlenme sırasında ayırt 

etme gücünden sürekli olarak yoksun olduğunu, K2 ile olan evliliğin mutlak 

butlanla sakat olduğunu dava ederlerse ve başarıya ulaşırlarsa bu evlilik 

butlan kararıyla birlikte sona erer ve K2 sağ kalan eş sıfatıyla mirastan pay 

alamaz. Biz hukukçular uyuşmazlıklarda “ Mesele her zaman paradır.” deriz.    

Nispi Butlan 

Nispi butlan hallerine teker teker baktığımızda Medeni Kanunumuzda 

öncelikle ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişileri göreceğiz. 

Sonrasında iradesi sakatlanan kişileri göreceğiz. Yani evlenme akdini yaptığı 

esnada evlenmeye dair iradesi sakatlanan kişileri göreceğiz. Hileye maruz 

kalanları, hata yapanları, korkutmaya maruz kalan kişileri göreceğiz. Bu 

sebeplerle evlenen kişinin iradesinin sakatlanması ihtimalinde ne 
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yapılabileceğini göreceğiz. Elbette ki iradesi sakatlanan taraf nisbi butlan 

davasını açacak ve bu davaları belirli bir süre içinde açmak zorunda kalacak. 

Hatırlayın: mutlak butlan davası bir süreye tabii değildi fakat nisbi butlan 

davası süreye tabidir. 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü sürelerimiz var. Bu 

süreler içerisinde dava açılması gerekiyor. Bir de yasal temsilcinin izni 

olmaksızın yapılan evlilikler var. Ayırt etme gücüne sahip bir küçüğün, 17 

yaşındaki bir küçüğün evlenebilmesi için anne ve babasının izni olması 

gerekiyordu. Eğer anne ve babasının izni olmazsa bu evlilik nispi butlanla 

sakattır. Aynı şekilde ayırt etme gücüne sahip kısıtlı da vasisinin izni ile 

evlenebiliyordu. Vasisinin izni olmaksızın yapılan evlilik de nispi butlanla 

sakattır. Biraz önceki örneğe dönelim: 17 yaşındaki küçük anne ve babasının, 

her ikisinin de iznini almak zorunda. Aksi taktirde evlilik nispi butlanla 

sakattır. Velayet hakkına beraber sahip olan anne ve babadan birisinin izni 

var, diğerinin yok ise? Evlilik yine nispi butlanla sakattır. Nispi butlan 

davasını da izni alınması gereken anne veya babası açacak, izni alınması 

gerekirken alınmayan vasi açacak. MK m153. Yasal Temsilcinin Dava Hakkı 

kenar başlığını taşıyor.  

Madde153: (1) Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, 

izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.  

 Peki bu dava için bir süre söz konusu mu? Kanun koyucu bir süre 

öngörmemiştir. Tam tersine aynı maddenin 2. Fıkrasında: 

(2) Bu suretle evlenen kimse sonradan onsekiz yaşını doldurmak suretiyle ergin 

olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa evlenmenin iptaline karar 

verilemez.  

 Yani bir süreyi değil, küçüklerin onsekiz yaşına erişerek ergin 

olmalarını, kısıtlıların kısıtlılık hallerinin sona ermesini ve kadının gebe 

olmasını bir sınır olarak kabul ediyor. Medeni kanunumuz maalesef “karı” 

ifadesini kullanmıştır.  

Evlenme akdi esnasında ayırt etme gücünü geçici bir sebeple kaybetmiş 

kişi var ise sadece ve sadece bu kişi ayırt etme gücünü kazandığında bunu 

yargılama konusu yapabilir veya yapmayabilir. 

m148: Evlenme sırasında geçici bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olan 

eş, evlenmenin iptalini dava edebilir. 

 Kanunun sistematiğine bakacak olursak: Medeni kanunumuzun 

dördüncü ayrımı  

A. Mutlak butlan 

I. Sebepleri (m145) 

II. Dava açma görevi ve hakkı (m146) 

III. Dava hakkının sınırlandırılması veya kaldırılması (m147) 
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B. Nisbi butlan 

I. Eşlerin dava hakkı  

1. Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk (m148) 

2. Yanılma (m149) 

3. Aldatma (m.150) 

4. Korkutma (m151) 

5. Hak düşürücü süre (152) 

 

II. Yasal temsilcinin dava hakkı (m153) 

Evet nisbi butlan hallerindeyiz. Eşlerin ve yasal temsilcilerin dava hakkı 

vardır. Kanun sistematiği yasal temsilcinin dava hakkını hak düşürücü 

sürenin altına değil, arkasına almıştır. Dolayısıyla kanun koyucu yasal 

temsilcinin dava hakkı bakımından bir süre öngörmemiştir.   

 Peki ayırt etme gücünden geçici yoksunluk halinde ayırt etme gücünü 

tekrar kazanan kişi bakımından dava açma süresi hakkında açık veya örtülü 

bir şey söyleniyor mu? Sistematiğe baktığımız zaman I. Eşlerin dava 

hakkından söz ediyor. Peki hak düşürücü süreyi düzenleyen 152. Madde, 148. 

madde bakımından uygulama alanı bulabilir mi? Bu konuda iki ayrı görüş 

mevcut. İlk görüş evet, uygulanabilir, ayırt etme gücünü geçici olarak yitiren 

kişi ayırt etme gücünü kazandığında 152. maddedeki 6 aylık ve 5 yıllık hak 

düşürücü sürelere uymak zorundadır diyor. Diğer görüş ise bu sürelere tabi 

değildir, derhal, en kısa sürede davasını açması gerekir diyor. Ben ilk görüşe 

daha yakınım. Yani ayırt etme gücünü kazanan kişi davasını 152. maddede 

belirtilen süreler içerisinde açmalıdır.  

 Yanılma (m149) 

Madde149 – (1) Aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava 

edebilir.  

1. Evlenmeyi hiç istemediği veya evlendiği kişiyle evlenmediği düşünmediği 

halde yanılarak bu evlenmeye razı olmuşsa, 

2. Eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir 

duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenmişse. 

 

Kişi evlenirken evlenme akdinin maiyetinde, evlendiği şahısta veya 

evlendiği kişinin kişisel özellikleri konusunda bir yanılma (hata) yapabilir. 

 Kişi evlenme akdinin maiyetinde, yaptığı hukuki işlemin niteliğinde bir 

hata yapabilir. Teorisi güçlü, pratiği zayıf olan bir ihtimalden söz ediyoruz 

fakat ders kitaplarına baktığımızda pek de hayal edilemez örnekler değiller 

bunlar. Örneğin Hindistan’a gittiniz. Din değiştirme merasiminde 
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sanıyorsunuz kendinizi fakat aslında bir evlilik merasimindesiniz. O ülkenin 

kanunlarında evlilik merasiminin nasıl yapıldığı konusunda bir bilginiz yok 

ise kendinizi din değiştiriyor zannederken bir de bakmışsınız 

evlenivermişsiniz. Bunun haricinde kişi kendisini bir tiyatro sahnesinde, 

reklam filmi çekiminde, film setinde sanıyor olup aslında resmi bir evlilik 

merasiminde oluyor olabilir. Evet belki milyonda bir olur ama muhakeme 

yeteneğinizin gelişmesi için bunları konuşmamız gerekir.  

 Kişi evlendiği şahısta hata yapabilir. Teoride bu da mümkün. Erkek ile 

kadın uzunca bir süre yazışmışlar ve evlilik noktasında ilişkilerini 

ilerletmişler. Evlenmeye kalktıklarında erkek bakıyor ki yazıştığı K ile değil de 

ikiz kardeşi C ile evleniyor. Hindistan örneğinde kişi evliliğin niteliğinde hata 

yapmıştı. Burada ise evlendiği kişide bir yanılma söz konusu. Kanun koyucu 

yanılana böyle bir akdi iptal etme hakkı tanımıştır.       

 Bunun haricinde kişi evlendiği kişinin kişisel özelliklerinde de bir 

yanılmaya düşmüş olabilir. Eğer böyle bir hata varsa ve bu hata esaslı ise 

evlilik iptal edilebilir. Her evlilikte olabilir, kişiyi cömert zannedersiniz cimri 

çıkar, sevecen, sakin zannedersiniz agresif çıkar. Bunun gibi bir sürü hayal 

kırıklıkları olabilir. Fakat bu tür hayal kırıklıklarına deyim yerindeyse pabuç 

bırakacak olsaydık memlekette evli çift kalmazdı. Kanun koyucu bunu 

önlemek için “kişi öyle bir kişisel özelliğinde hataya düşecek ki bu özelliğin 

evlendiği şahısta bulunmaması onun için hayatı çekilmez bir hale getirecek, 

artık ondan dürüstlük kuralı çerçevesinde bu evliliği devam ettirmesi 

beklenemez hale gelecek.” diyor. İşte esaslı hatadan kasıt budur. 

 Yargıtay kararlarında ve öğretide esaslı hata şu şekilde ifade edilir: 

Örneğin “ Diş macunu ortasından sıkılınca çıldırıyorum, elim ayağım titriyor, 

böyle biriyle aynı evde yaşayamıyorum.” Bu evet sübjektif olarak esaslıdır 

fakat objektif olarak esaslı değildir. Yargıtay kararlarında da bunu 

görebilirsiniz. Bunlar daha çok evlilikteki cinsel hayatla bağlantılı örnekler 

olarak karşımıza çıkıyor. “Kadın veya erkeğin cinsel eşeyi sağlayamayacak 

durumda olması, erkeğin iktidarsızlığı, kadının cinsel birleşmeyi 

sağlayamayacak şekilde vajinismus hastalığına yakalanmış olması, erkek 

veya kadının farklı cinsel tercihlerinin olması, kadının daha önceden gebe 

kalmış olması ve bunu erkekten saklaması, erkeğin asker kaçağı olması, kadın 

veya erkeğin yüz kızartıcı bir suçtan mahkumiyeti…” Gerçekten de kimse bir 

katil ile evli kalmak istemeyecektir. Özellikle de bunu kendisinden saklamış 

ise. Kişi tüm bu durumlarla karşı karşıya kalmış ise, bahsettiğimiz gibi umum 

bakımından, objektif olarak bu evlilik çekilmez hale geldiyse, dürüstlük kuralı 

çerçevesinde bu kişiden bu evliliğe katlanmasını beklememiz mümkün değilse 

kişi iptal davası açabilir. 

 Sonuç olarak kişi: 

1. Evlenmenin niteliğinde hata yaptıysa, 

2. Evlendiği kişide hata yaptıysa veya 
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3. Evlendiği kişinin kişisel özelliklerinde esaslı hata yaptıysa evliliğin iptalini 

dava edebilir ve bu dava nisbi butlan davasıdır. Bu davayı gerçeği öğrendiği 

andan itibaren 6 ay içerisinde açmalıdır. Diyelim ki gerçeği, eşinin aslında bir 

katil olduğunu evlendikten 4 yıl 9 ay sonra öğrendi. Dava açmak için ne kadar 

süresi vardır? 6 ay mı yoksa 3 ay mı? Cevap: 3 ay. Çünkü bu dava her 

halükarda 5 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi taktirde dava reddolunur. 

 

Aldatma (m150) 

Aldatmayı eşlerin birbirlerini zina yaparak aldatması olarak 

algılamayın. Zina bir boşanma sebebidir. Kanun koyucunun kastı hileye 

başvurarak karşı tarafı aldatmadır.  

Madde150 – (1) aşağıdaki durumlarda eşlerden biri evlenmenin iptalini dava 

edebilir: 

1. Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından 

veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye 

razı olmuşsa,  

Bu konuda da özellikle kişinin kendi hakkında bir yanıltması söz 

konusu olmalıdır. Ailesi hakkındaki gerçek dışı bilgiler yeterli değildir. 

Evlendiği kişi kendi açısından birtakım gerçekleri gizlemelidir. Özellikle 

kendisine sorulmasına rağmen kendisi hakkındaki gerçek bilgileri vermemesi, 

dürüstlük kuralı çerçevesinde bunları söylemesi gerekirken söylememesi, 

pasif hilesi de yine bir iptal sebebi, nisbi butlan sebebi teşkil eder. Aynı 

maddenin devamında: 

2. Davacının veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık 

gizlenmişse. 

yine bu akit hile ile sakattır, nisbi butlanla sakattır diyor. Kanun koyucu 

bütün bu ihtimallerde iradesi sakatlanan, hileye maruz kalan tarafa nisbi 

butlan davası açarak akdi iptal etme hakkı veriyor.    

 Nisbi butlan davası açılıp karara bağlanana kadar geçerli bir evliliğin 

tüm hükümleri doğar. Dava açılıp başarıya ulaşılırsa, mahkeme kararının 

kesinleşmesiyle beraber o evlilik geçersiz bir evlilik haline gelir, kesin 

hükümsüz bir evlilik haline gelir. Namus ve onuru hakkında aldatma bizzat 

kişiden gelebileceği gibi onun bilgisi dahilinde 3. kişiden de gelebilir. Ama 

diğer eşin veya doğacak çocukların sağlığı açısından ağır tehlike oluşturacak 

bir hastalık gizleniyorsa bu ister bundan yararlananın bilgisi dahilinde olsun 

isterse olmasın yine de bir aldatma teşkil eder. 

 Bu konuyla ilgili 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’muz vardır. Bu kanunun 123 ve 124. maddesinde sayılı hastalıklar 

söz konusu ise tarafların evlenmesi yasaktır. [m123- Frengi, belsoğukluğu ve 
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yumuşak şankr ve cüzzama ve bir marazı akliye müptela olanların evlenmesi 

memnudur….m124- İlerlemiş sari vereme musap olanları nikahı altı ay tehir 

olunur (ertelenir)…] Buna rağmen bu kişiler evlenmişlerse evlenme geçerlidir. 

Bu hastalıklar kesin evlenme engeli değildir. Eğer bu hastalıklar diğer eşin 

veya doğacak çocukların hayatı bakımından ağır bir tehlike arz ediyorsa 

aldatmaya maruz kalan eş söz konusu evlenme akdini nisbi butlanla sakatlık 

iddiasıyla mahkeme önüne götürebilir. 

 Namus ve onuru bakımından aldatma konusunda da biraz önce 

bahsettiğimiz, işlemiş olduğu suçları dile getirmemiş olması, genelev işletenin 

veya genelevde çalışan kadının bunu dile getirmemesi, susması aldatma teşkil 

eder. Biraz önce de dediğimiz gibi bu dava gerçeği öğrenme anından itibaren 

6 ay ve her halükarda 5 yıl içerisinde açılmalıdır. Eğer gerçek evliliğin 6. 

yılında öğrenilirse ne yazık ki iptal davası açılamaz, boşanma davası açılabilir. 

 

Korkutma (m151) 

Madde151 – (1) Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya 

namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak 

evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir. 

 İnsanlar korkutularak da evlenmeye sevk edilmiş olabilir. Özellikle 

kendi şahsı bakımından bir tehlikeye maruz bırakılacağı tehdidiyle karşı 

karşıya kalabilir. Kendi hayatı, sağlığı, namusu, onuru, itibarı, şöhreti 

bakımından ciddi ve yakın bir tehlikeye maruz kalacağı tehdidiyle karşı 

karşıya kalabilir. Aynı şekilde yakınları bakımından, sevdiği bir kişinin 

sağlığıyla, sıhhatiyle, onuruyla, namusuyla ilgili bir tehlike tehdidiyle karşı 

karşıya kalabilir. Kanun koyucu burada mal varlığıyla ilgili bir tehdidi dikkate 

almamıştır. Tehlike şahıs varlığına yönelik olmalıdır. Böyle bir tehlike 

tehdidiyle karşı karşıya kalan da evliliğin iptalini dava edebilir. 6 aylık süre 

korkunun etkisinden kurtulduğu andan itibaren, 5 yıllık süre yine evlilik 

anından itibaren başlar. 

 Mutlak butlan davasını savcı, eşler veya maddi-manevi menfaati 

bulunan herkes açabilir demiştik. Nisbi butlan davasını ise bizatihi iradesi 

sakatlanan taraf açabilir. Eğer iradesi yanılma, aldatma, korkutma yoluyla 

sakatlanan kişi davayı açmadan vefat ederse mirasçıları bu davayı açamaz. 

İradesi sakatlanan davayı açar fakat dava sonuçlanmadan vefat ederse 

mirasçılar davaya devam edebilir. 
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Mirasçıların dava hakkı 

Madde159 – (1) 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 kaybeder. 

Yani mirasçılar, bu kişinin korkutma ile, aldatma ile evlendiğini, iyi 

niyetli olmadığını ispat ederlerse, sağ kalan eş mirastan pay alamayacaktır. 

Kanun koyucu bu kişinin yasal mirasçı olamayacağı gibi iradi mirasçı da 

olamayacağını belirtmiştir. Yasal mirasçılık: sağ kalan eş çocuklarla beraber 

mirasçı olursa ¼ pay sahibi, anne-baba ve kardeşlerle beraber mirasçı olursa 

½ pay sahibidir. İradi mirasçılık: ölüme bağlı tasarruflarla kişiye sağlanan 

menfaatler mevcutsa söz konusu olur. Örneğin: vasiyetname yapılmış, 

mirasçılık sözleşmesi yapılmış, belli mallar vasiyet edilmiş, belli oranda 

mirasçı atanmış olabilir. Bunlar ölüme bağlı tasarruflardır ve kanun koyucu 

hem yasal mirasçı olamayacağını hem de böyle bir tasarruf var ise bu 

tasarruftan da yararlanamayacağını hükme bağlamıştır. 

 Medeni kanunumuz mutlak butlan ve nisbi butlan davalarının 

sonucunda iyi niyetli eşi korumayı amaçlamaktadır. Bunun için de özel bir 

hüküm sevk edilmiştir.  

Madde158 – (1) Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyi niyetli 

bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. 

Bunun en klasik örneği evlilik ile vatandaşlığın kazanılmasıdır. Verilen 

mutlak veya nisbi butlan kararında diğer eş iyi niyetliyse ve bu evlilikle 

vatandaşlık hakkı kazandıysa onun kişisel statüsü korunur ve vatandaşlık 

hakkı devam eder. Mutlak veya nisbi butlanla sakat bir evlilikle kazanılan 

erginlik ile ilgili doktrinde tartışma söz konusudur. Evlilikle kazanılan erginlik 

butlan kararıyla birlikte kalkar mı, devam mı eder? Bu konuda 4 farklı görüş 

var, gelecek hafta bunları göreceğiz.  

 Bazen de taraflar evliliği samimiyetle arzu etmemelerine rağmen evliliğin 

kendilerine sağlayacağı birtakım menfaatleri arzuluyor olabilirler. Taraflar, bir 

tarafın vatandaşlık hakkı elde edebilmesi için evleniyor olabilirler. Taraflar 

yaptıkları evliliğin hüküm ifade etmesini istemiyorlarsa bu muvazaalı bir 

evliliktir, cari bir evliliktir. Medeni kanunumuzda muvazaalı evlilikler ne nisbi 

butlan ne de mutlak butlan sebepleri arasında sayılmamıştır. Butlan halleri 

sınırlı sayıdadır. Yargı kararları ve doktrin şu yöne doğru yönelmiştir: madem 

ki bu evlilik hiç bir hüküm ifade etmesi istenmeyen bir evlilik değil, 

vatandaşlık elde etmek için yapılmış bir evlilik, öyleyse evlilik geçerli sayılsın. 

Çünkü muvazaa mutlak veya nisbi butlan sebepleri arasında sayılmamıştır 

dolayısıyla evliliğin yokluğundan söz edemeyiz. Evlilik devam etsin fakat 

vatandaşlık hakkı vermeyelim. Neye dayanarak? MK m2- Dürüstlük kuralına 

dayanarak. Zaten vatandaşlık kanunu da bu gibi durumları dikkate alarak 
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vatandaşlık hakkının evlilik anında değil, 3 yıl boyunca evli kalınması 

koşuluyla kazanılacağını hükme bağlamıştır. 

 

 

2.HAFTA-PRATİK(12 Mart) 

OLAY I 

Önce mühendislik ardından tıp eğitimi aldığını iddia eden Bay (E), 

Bayan (K)’ye evlenme teklif eder. Eğitime çok önem veren ve bu nedenle Bay 

(E)’nin kendisi için uygun bir eş olacağına inanan Bayan (K) bu teklifi kabul 

eder. İkili düğün hazırlıkları yaparken Bay (E)’nın aslında ne mühendislik ne 

tıp eğitimi aldığı ve ilkokul mezunu olduğu ortaya çıkar. Bu duruma çok 

öfkelenen Bayan (K), gerçeği bilseydi Bay (E) ile asla nişanlanmayacağını 

belirterek nişanı bozar ve tazminat talebinde bulunur.  

 

SORU: Bayan (K)’nin nişanı bozmasını ve tazminat talebini değerlendiriniz. 

Bay (E) mühendislik ve tıp eğitimi aldığını iddia etmemiş fakat Bayan (K) kendi 

kusurundan kaynaklı olarak buna inanmışsa vereceğiniz yanıt değişir miydi?  

 

CEVAP: Bu soruda bize nişanı bozma ve tazminat talebini değerlendirmemizi 

istemiş. Öncelikle biraz yol göstereyim sonra soruyu birlikte cevaplandırırız. 

Sadece şunu netleştirmek istiyorum, nişanı iki taraf da, her ne olursa olsun 

istediği zaman bozma hakkına sahiptir. O yüzden lütfen sınav kağıtlarına 

“Haksız olduğunu düşündüğüm için nişanı bozmamalıdır” yazmayın. Bu 

büyük bir hata. Nişanı bozmama dediğimiz zaman siz bir kişiyi biriyle 

evlenmeye mahkum etmiş olursunuz. Oysaki nişan her zaman bozulabilir. 

Sadece şunu söyleyebiliriz, nişanın bozulmasında haklı ya da haksız sebeplere 

göre tazminat belirlenir.  

Nişanı bozma tek taraflı olarak nişanlılık ilişkisine son vermektir. 

Kişinin her zaman son verebileceğini de söyledik. Haklı sebep burada ne 

zaman devreye girer?  

II. Nişanın bozulmasının sonuçları  

1. Maddî tazminat  

Madde 120- Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya 

nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru 

olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla 

yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir 

tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da 

uygulanır.  
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Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi 

davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun 

bir tazminat isteyebilirler  

Bu maddeden ne anladık? Tazminat ödemesi gereken iki kişi vardır. 

Bunu kanun bana söylüyor. Haklı sebep olmaksızın nişanı bozan taraf  

İlk kısmı için çok güzel giden bir ilişki, her şey yolunda, taraflardan biri 

bir anda nişanı bozmak istedi. Haklı sebep olmadan bu şekilde haksız sebeple 

nişanı bozana biz tazminat yükümlülüğü yüklüyoruz.  

İkinci kısım için başka bir örnek vereceğim. Bayan K nişanlısı Bay E’yi 

aldattı. Bay E de buna dayanamayarak nişanlısından ayrılmak istemiştir. 

Burada haklı sebep olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Haklı sebebi 

bulduktan sonra ikinci soruma geleceğim. Bu haklı sebep kime yüklenebilir? 

Bu verdiğim örnekte nişanı bozan ya da nişanın bozulmasına sebep olan kişi, 

bu ikisi ayrı kişiler olabileceği gibi aynı kişi de olabilmektedir. Örneğin Bayan 

K, nişanlısını aldattıktan sonra “Ben seni aldattım daha fazla bu ilişkiyi 

sürdüremeyeceğim ayrılmak istiyorum.” demiş olabilir. Bir diğer ihtimal de 

nişanın tek bir tarafa yüklenemeyecek şekilde bozulmasıdır. Örneğin taraflar 

evlilik için konuştular, anlaştılar, ekonomik planlamalarını yaptılar, bir gün 

bir kalktılar dolar 1’ken 30 olmuş. Taraflardan biri de dedi ki ben bu şartlar 

altında evliliği yürütemem. Biz ekonomik durumun aşırı şekilde değişmesini 

biz haklı sebep olarak kabul ediyoruz. Buradaki haklı sebep taraflardan birine 

yüklenebilecek bir şey değil. O halde 3 ihtimalden bahsettik. Birinde nişanı 

bozan tarafın kusurunda, birinde karşı tarafın kusurundan sonuncusunda 

ise her ikisinin de kusurunun olmamasından bahsettik. Önce en zor ihtimal 

olan hiç kimsenin kusurunun olmaması durumuna bakalım. Doların 1’den 

30’a çıkması. Burada adalet duygumuzla düşünürsek kimseden tazminat 

talep edemeyiz. Zaten TMK md.120’de bize “kusuru olan taraf” diyerek bunu 

söylüyor. Kimsenin kusuru yoksa birinden tazminat isteyemeyeceğiz.  

Şimdi diğer ihtimal nişanı bozanın kendi kusurunun olmasını 

düşünelim. Bayan K, haklı sebebi ortaya çıkardı, gitti bir de üzerine nişanı 

bozdu. Bu sefer Bay E, Bayan K’dan tazminat ister. Kusuru ile kim haklı 

sebebin ortaya çıkmasına sebep olduysa karşı taraf ondan tazminat ister.  

Karşı tarafın kusurundan kaynaklanması durumuna bakalım. Bayan 

K’nın ortaya çıkardığı sebepten dolayı nişanı bozması. Yine haklı sebebi kim 

ortaya çıkardıysa karşı taraf ondan tazminat isteyecektir. Sistemimiz bu, 

nişanı bozma hakkında kafanıza bu şema yer edinebilir.  

Bunlara cevap vermiş olmam, cevap vermiş olmam için yeterli değildir. 

Çünkü soru benden nişanı bozmayı ve tazminat talebini anlatmamı istemiyor, 

nişanı bozma ve tazminat talebi ile değerlendirme yapmamı istiyor. Bunun 

için şunu yapmamız lazım. Önce somut olayda ne olmuş ona bakalım. Bu 

arada bu uyuşmazlık İsviçre Federal Mahkeme kararından alındı. Bu 

uyuşmazlıkta önce mühendislik sonra tıp eğitimi aldım diyerek kişi karşı 
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tarafı aldatıyor. Yani karşı tarafın iradesini sakatlıyor. Ortada hukuki olarak 

bir irade sakatlığıyla karşı karşıyayım. Aslında hukuki sorunum şu: 

Nişanlanmada irade sakatlığı söz konusuysa nişanı bozma hükümlerine 

gidebilir miyim? Çünkü dikkat edin, olayda Bayan K bu sebeple nişanı bozmuş 

ve tazminat talep etmiş. Bir hukukçu olarak bu hükümlere başvurulabilir mi 

bunları da inceleyeceğim. Bu hususta bazı görüşler dolayısıyla bazı görüşler 

ortaya atılmış. İrade sakatlığı dediğimiz şey aslında borçlar kanununda 

yanılma –eski adıyla hata- aldatma –eski adıyla hile ve korkutma –eski adıyla 

ikrah- olacak şekilde TBK md.30’da düzenlenmiştir. Tazminatı, iptali, her şeyi 

kendi içinde kurallara bağlıdır. Kanunda nişanlanmada irade sakatlığı özel 

olarak düzenlenmemiştir. Bir görüşe göre nişanlanma öyle ya da böyle bir 

sözleşme olduğu ve irade sakatlıkları borçlar kanununda düzenlenmiş olduğu 

için nişanlanmada irade sakatlığı halinde borçlar kanundaki hükümlere 

başvurulmasını söylüyor. Borçlarda nasıl olduğuna dair çok detaya 

girmeyeceğim daha çok seneye göreceğiz ama özetle kişi, yanılmayı ve 

aldatmayı öğrendikten ya da korkutmanın etkisi geçtikten sonra bir yıl içinde 

sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. Bu hakkın niteliğini ileride 

inceleyeceğiz. Peki, size bu bir yıllık sürenin nişanlanmaya uygulanması 

uygun geliyor mu? Bana da gelmiyor zaten doktrine de gelmemiş. O yüzden 

bu görüş çok itibar görmüyor ve baskın olan başka bir görüşümüz var. Baskın 

olan görüşe göre bu konunun nişanlanmanın bünyesinde nişanlanma 

hükümleriyle çözülmesini söylüyor. Nişanlanmanın bünyesinden kastımız ne 

borçlar kanunundaki hükümlerin ne de irade sakatlığının düzenlendiği diğer 

bir yer olan evlenmeye ilişkin hükümlerin uygulanmasıdır. Evlenmeye 

gidilmemesi gerektiği de evlenmede dava açılmasının gerekli olmasıdır. 

Nişanlanmanın sona ermesinde dava yoluna gitmek ne kadar mantıklı?! 

İnsanın aklına irade sakatlığını gördüğünde hemen mevcut hükümlere gitmek 

geliyor. Ama ikinci görüş, nişanlanmada zaten haklı sebep diye bir kavramımız 

var, iradesi sakatlanan taraf buna bir haklı sebep olarak dayanarak nişanı 

bozabilsin diyor.  

Biz sizden sınavda ne bekliyoruz. Bazen görüşler birbirinden daha 

yoğun savunuluyor olabilir. Mesela alt görüş olur her hoca bir alt görüşü 

savunur. Ama bazen de bir görüş öylesine baskın savunulur ki medeni 

hocalarımızca artık biz bu görüşe tamam deriz. O yüzden sınava bizim 

sizden bu görüşü beklememizi çok dayadırgamayın. Ama bu demek 

değildir ki siz sınavda borçlar kanuna göre çözebilirim yazamazsınız. 

Tabii ki yazabilirsiniz ama mademki siz ana ve baskın görüşten 

ayrıldınız, inandırıcı, temelli gerekçelerle savunmanızı sizden 

bekliyoruz.  

Bundan sonra olaya uygulayacağız. Sınavda lütfen görüşleri ve 

gerekçeleri yazın. Çünkü yazmamanız durumunda soruya cevap vermiş 
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olmuyorsunuz. Puan alamazsınız demiyorum elbette alırsınız ancak, soruya 

tam cevap vermiş olmadığınız için tam puan alamazsınız.  

Soru bizden Bayan K’nın talebini değerlendirmemizi istiyor. Bayan K’nın 

talebi nişanı bozmasıydı. Haklı bir sebepten bağımsız olarak her şekilde nişanı 

bozabilir. Şimdi tazminat talebini inceleyelim. Olayımızda karşı tarafın 

iradesini yanıltma yoluyla onu aldatarak sakatlayan bir kişi var. Eğitim 

hakkında yanılma, irade sakatlığına sebep olduğu için haklı sebep teşkil eder. 

Tabi ki her türlü irade sakatlığı bunun için girmez. Belli şartları var. Ya kişinin 

nişanlanma işleminin kendisinde yanılması yani nişanlanma yaptığını 

bilmemesi ya da nişanlandığı kişinin kişisel özelliklerinde esaslı bir yanılmaya 

düşmüş olması gerekmektedir. Olayda Bayan K’nın eğitimi çok önemsediğini 

görüyoruz. Birinin mühendislik ve tıp eğitimine sahip olmasıyla ilkokul 

mezunu olması arasındaki yanılmanın esaslı olduğunu hepimiz takdir ederiz.  

O halde sorumuza şöyle cevap veririz. Eğitim hakkında aldatma var, 

bu haklı sebep teşkil eder ve Bay E’nin kusurundan kaynakladığı için 

Bayan K tazminat isteyebilir.  

Yani biz görüşlerimizi bu şekilde yazdığımızda, görüşümüzü 

seçtiğimizde ve somut olaya uyguladığımızda sorudan tam puanı almış 

oluyoruz.  

Sorumuzun ikinci kısmında Bayan K’nın Bay E tarafından aldatılmış 

olmayıp kendi kendine yanılmış olması ihtimali bize soruyor. Nasıl yanıldığı 

hiç önemli değil. Kendi kusurundan dolayı diyor. Burada Bayan K kendi 

kusurundan dolayı yanılmış, yanılma zaten irade sakatlığıdır. Bayan K nişanı 

bozsun bir de tazminat istesin diyebilecek miyiz? Bay E’ye haksızlık yapmış 

olmaz mıyız? Bayan K, eğitimi hakkında yanılması bir haklı sebep teşkil ediyor 

ama bu kimin kusurundan kaynaklanmış? Bu sefer Bayan K’nın kusurundan 

kaynaklandığı için için Bayan K nişanı bozabilir mi? Tabii ki bozabilir. Ancak 

tazminat talep edebilir mi? Edemez, aksine Bayan K’nın kusurlu olduğunun 

kanıtlanması durumunda Bay E bu sefer tazminat talep edebilecektir.  

O halde buradan şunu çıkarabiliriz. Nişanın bozulmasında, tazminat 

talebi, nişanı bozandan bağımsız olarak haklı sebebi kusuruyla kim ortaya 

çıkardıysa ondan istenir. Haksız sebeple nişanı bozanı zaten kusurlu kabul 

ettik.  

Bu pratiği maddi tazminatı düşünerek hazırladık, manevi tazminat elbette 

kendi şartları içinde değerlendirilerek alınabilecektir. Bunun için soruya 

Bayan K rezil olmuştur gibi ekstra bir bilgi koymadık ve istemedik de. Ama 

sınavda size böyle bir soru geldiğinde tazminatın maddi mi manevi mi olduğu 

açık olarak verilir. Ama manevi tazminatı soruyorsak ayrıca manevi tazminatı 

da belirtiriz. Genel olarak tazminat denilmiş ama üzüntüye dair şartlar da 

eklenmişse o zaman manevi tazminatı da bekliyoruz demektir.  
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OLAY II:  

Bayan (K), eşi Bay (E)’den boşanmış ve Bay (E2) ile evlenmiştir. Bu 

evliliğin de yürümemesi üzerine Bayan (K) ile Bay (E2) boşanır. Bayan (K) daha 

sonra Bay (E3) ile evlenir. Bu evliliğinden çocukları Bayan (Ç) dünyaya gelir. 

Yıllar sonra tesadüfen tanışan Bay (E2) ile Bayan (Ç) aşık olur ve evlenme 

kararı alır. SORU: Bay (E2) ile Bayan (Ç)’nin evlenmesi mümkün müdür? 

Bayan (Ç), Bayan (K)’nin Bay (E) ile olan evliliğinden dünyaya gelmiş olsaydı 

vereceğiniz yanıt değişir miydi?  

 

CEVAP: Öncelikle böyle sorularda daha iyi anlayabilmek için şema çizilmesi 

taraftarıyım. (tahtaya bir şema daha çizdi). Bay E’yi bu şemanın içine almadım 

çünkü Bay E zaten mazide kalmış, ondan çocuğu da yoktur bildiğimiz 

kadarıyla. Bay E2’den de çocuğu yoktur. Aslında soru Bay E2 ile Bayan Ç 

arasında evlenme engeli olup olmadığını sormak istiyor. Medeni kanunumuz 

bize şöyle söylüyor.  

TMK md.129- Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:  

b.2 - Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden 

biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,…  

Kanunu okurken evliliğin zaten sona ermiş olması gerektiğine dikkat 

etmeliydik. Mevcut bir evlilik zaten bir evlenme engeliydi. O halde “kayın 

hısımlığı meydana getirmiş bir evlilik sona erdikten sonra…” diye 

okumalıydık.  

Bir arkadaşımız bize Bayan K ile Bay E2 evlendiğinde Bayan Ç henüz 

doğmamış olduğu için Bayan Ç ile Bay E2 arasında kayın hısımlığı 

oluşmamıştır dolayısıyla evlenme engeli yoktur diyor. Başka bir arkadaşımız, 

Bayan Ç, Bayan K’nın altsoyu olduğu için ne olursa olsun aralarında kayın 

hısımlığı kurulmaz diyor. Farklı görüşler var, çok güzel.  

Gelelim doğru cevaba. Doğru cevap, evlenebilirler ve kayın hısımlığı 

kurulamaz diyen arkadaşların cevabıdır. Çünkü gerçekten de 129/b.2 öyle 

bir düzenleme yapıyor ki sadece kayın hısımlığı olanların tabi olduğu bir 

yasağı koyuyor. Kayın hısımlığı kurulmasını biz evliliğin mevcut olup 

olmamasına bağlıyorduk. Evlilik bitmiş, aradan geçen zamanda yeni çocuklar 

doğmuş,.. bu artık eski kocayı ilgilendiren bir şey değildir. Bunun tersini şöyle 

söyleyebiliriz. Yasak sadece evlilik bitene kadar kurulmuş kayın hısımlığı için 

söz konusu olur. Olayda Bayan K ile Bay E2 arasındaki evlilik sona erdi. O 

evlilikte ne kadar kayın hısımlığı kurulmuşsa mesela Bayan K’nın annesi ile 

Bay E2, böyle kurulan kayın hısımlığı evlenme bittikten sonra da baki kalır. 

Ama ne olamaz. Evlenme bittikten sonra yeni bir kayın hısımlığı kurulamaz. 

Gerçekten de Bayan Ç evlilik süresince var olmadığı için Bayan K ile Bay E2 

ve ailesi arasında kurulan kayın hısımlığına tabii olamaz.  

Ahlaka aykırılıktan dolayı bu evliliği engelleyebilir miyiz? Eğer ahlaka 

aykırı olduğunu düşünüyorsanız doktrinde evlilik ahlaka aykırıdır, dolayısıyla 
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ben borçlar kanunundaki ahlaka aykırı maddeleri kesin hükümsüz sayan 

maddeye giderek bu evliliği kesin hükümsüz sayarım diyen bir görüşümüz 

var. Benim görüşümü sorarsanız ki doktrinde de zaten böyle kabul ediliyor. 

Evlenme engelleri, mutlak ve nisbi butlan halleri sınırlı sayıda sayılmıştır. 

Numerus clausus. Bunun anlamı bunu artık genişletemeyiz demektir. Yani 

siz evet bir sebebi ahlaka buluyorsunuz ve hükümsüz saymak istiyorsunuz. 

Ama kanun koyucu demiş ki ben sadece üç hali uygun görüyorum, dördüncü 

bir halden dolayı hükümsüz sayma imkanı vermemeli diye düşünüyorum. 

Aksini savunuyor olabilirsiniz. O halde numerus clausus ihtimalini 

çürütmeniz gerekir.  

Şimdi ikinci ihtimalimize geçelim. İkinci ihtimal bize soruyu biraz 

değiştirip soruyor. Ne değişti bu sefer Bayan Ç, Bay E3ten değil Bay E’den 

oluyor. Bu durumda Bay E2 ile kayın hısımlığı evli oldukları dönemde 

kurulmuş oluyor. Bayan Ç, Bayan K’nin altsoyudur. Evlilik sırasında eşler 

birbirinin altsoyuyla kayın hısımlığı kurarlar. Dolayısıyla Bayan K, Bay E2den 

boşandıktan sonra Bay E2, Bayan Ç ile evlenmek istediğinde biz burada Bay 

E2 ile Bayan Ç arasında kayın hısımlığı kurulmuştur. Dolayısıyla TMK 

md.129 b2’deki yasağa tabiidirler ve evlenemezler.  

Soruların sonunda muhakkak somut olaya bağlıyoruz. Teknik 

bilgiyi vermiş olmanız yetmiyor. 

  

OLAY III: 

  Bay (E) ve Bayan (K1) evlidir. Buna rağmen Bay (E), Bayan (K2)’yi bekar 

olduğuna inandırarak onunla ikinci evliliğini gerçekleştirir. Bu evliliğin 

ardından çok zaman geçmemiştir ki Bay (E) hayatını kaybeder. Bay (E)’nin 

ölümünün ardından yaptığı ikinci evliliği öğrenen Bayan (K1), Bayan (K2)’nin 

mirastan pay almasının önüne geçmek amacıyla bu evliliğin mutlak butlanı 

için dava açar.  

 

SORU: Uyuşmazlık önünüze gelseydi hâkim olarak nasıl bir karar verirdiniz?  

CEVAP: Bu durumun sıkıntısı bu durumu düzenleyen iki kanun hükmü 

bulunmasıdır. Bir evlenme nisbi ya da mutlak butlan kararı verilene kadar 

evlilik geçerliymiş gibi işlem görür, bunu bir kenarda tutalım.  

TMK md.147 f.3 - Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak 

butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş 

iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.  

Ben burada olayımızdan bağımsız küçük bir olay çizmek istiyorum. 

Sonra bunu olayımıza uygularız. A, B ile evlensin, sonra C ile ikinci evliliğini 

yapsın. İlk eş hayatını kaybetsin. Şu an ilk evlilik sona erdi. Kanun koyucu, 

bize iyi niyetli ikinci eşi korurum diyor. TMK 147 f.3’te bunu düzenliyor. 

Burada problem nedir? TMK md.145 f.1’e göre eşlerden birinin evlenme 

sırasında evli bulunması öncelikle bir evlenme engelidir, memur bunu 
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görüyorsa bu evliliği yapmayacaktır. İkinci olarak her nasılsa evlendilerse, 

bizim olayımızdaki gibi mutlak butlanla batıldır. Aslında TMK md.147 f.3’te 

tam olarak bunu düzenliyor. Bu evlilik mutlak butlanla batıl, evet kanun 

koyucu bunu biliyor ama birinci evlilik her nasılsa sona ermişse gidip bir de 

bunun mutlak butlanında karar aldırmıyor. Artık bir yuva daha çökmesin, iyi 

n iyetli C’yi koruyalım. Bu konuda tamamız.  

Bizim olayımızda Bayan K1 ölmemiş, Bay E hayatını kaybetmiştir. Peki, 

ilk evlilik hangi eşin ölümüyle sona ermiş olursa olsun yine de sona ermiş bir 

evlilik midir? Evet, o veya bu şekilde bu evlilik sona erdi. Şimdi TMK.147 f.3’ü 

uygulayalım. Bu evlilik sona erdiğine ve Bayan K2 iyi niyetli olduğuna göre biz 

bu evliliğin mutlak butlanını isteyemeyeceğiz. Bu cepte. …(..)  

TMK md. 147 f.1- Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı 

tarafından re'sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına 

alınmasını isteyebilir.  

Ne ilgisi var göreceğiz. Önce pratikten bağımsız inceleyelim. Bu fıkrada 

yine aynı A, B ile birinci evliliğini yapıyor arkasından gidip C’yi kandırıyor ve 

C ile ikinci evliliğini yapıyor. Bu sefer C ölsün. TMK md.147 f.1’e bakalım. A 

ile C arasındaki evlilik mutlak butlanla sakattı, mevcut bir evlilik varken ikinci 

bir evlilik yapılamayacağı için. Sakat bir evlilikte mutlak butlanı cumhuriyet 

savcısı tarafından dava edilemez. Kanun koyucu, şunu söylüyor. Bu evlilik 

sakat tamam, ama bu evlilik sona ermiş bu yüzden kamu düzeni için tehlike 

oluşturmuyor. O yüzden savcıyı buradan çıkarıyor. Devamında ise her ilgiliye 

mutlak butlanın karar altına alınmasını isteme hakkı veriyor. Burada ilgiliden 

kastı miras menfaati olabileceği gibi manevi menfaati olabilir. B, “Benim 

biricik kocam, başka birisiyle evlenmiş, onunla evliliği mutlak butlan, ben bu 

evliliğin karar altına alınmasını istiyorum.” diyebilir. Manevi butlan da 

hukukçular tarafından ilgili olarak kabul edilmiş. Yani kanun koyucu bize 

TMK 147 f.3te şunu söylüyor. Savcı dava açamaz tamam ama ilgililer dava 

açabilir. Bu ilgililer bazen ilk eş, bazen altsoy olabilir. Sona ermiş bu evliliğin 

butlanı için dava açabilirler. Ben ilk durumda B’ye butlanla sakat olan evliliğin 

tespiti için dava açma hakkı vermiş oldum. Peki, TMK 147 f.3’e göre ise 

kimseye dava hakkı vermedim. 

Gelelim bu iki hüküm nasıl olayımızda uygulama alanı bulacağına. 

İlkini açıklamıştım. Şimdi TMK md.147 f.1 nasıl sonuç verecek ona bakalım. 

Bay E öldüğüne göre aslında bu evlilik de sona erdi. Aslında Bayan K1 olayda 

TMK md.147 f.1’e dayanarak savcı açamasa da ilgili kişi olduğu için ikinci 

evlilik sona ermiş olmasına rağmen dava açmış. Hakim olursak ne yapacağız? 

İki tane hali hazırda böyle hüküm var. İşte burada doktrindeki görüşlere 

gideceğiz ve belirli bir görüşü seçeceğiz. İki hükmümüz olduğuna göre 

doktrinde de iki görüş var. Birinci görüş, TMK md.147 f.1 sınırlandırıcı bir 

hükümdür, herkesin elinden dava hakkını almaz, savcının elinden almaz ama 
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ilgililere verir. TMK 147 f.3 ise ortadan kaldırıcı bir hükümdür. Dolayısıyla bu 

ortadan kaldırıcı hüküm artık hakkı ortadan kaldırdığı için bunu 

uygulamalıyız demektedir. Sizden beklediğimiz bir görüşü gerekçesiyle birlikte 

seçmeniz sonrasında somut olaya uygulamanız. TMK 147 f.3ü olaya 

uyguladığımızda ilgili kişinin dava hakkı artık elinden alındı dava hakkı 

ortadan kaldırıldı, iyi niyetli eşi korumuş olduk. Yani halihazırda sağ kalan eş 

sıfatlı iki kişi var, Bayan K1 ve Bayan K2. Bunun hukuki sonucu olarak her 

ikisi de mirasçı. Sonucu olarak sağ kalan eş sıfatında olduklarını yazmalıyız. 

Evliliğin neden geçersiz olamayacağını Bayan K1’in talebini reddetmemiz 

gerektiğini söyledik.  

Diğer görüş de diyor ki TMK 147 f.3 değil burada TMK 147 f.1 

uygulanması gerekmektedir. Çünkü Bayan K1’in manevi, miras menfaatleri 

vardır. Bunlar daha üstündür. Dolayısıyla TMK 147 f.1i uygularım ve Bakan 

K1’e bu hakkı tanırım diyor.  

Peki, Yargıtay ne diyor? Yargıtay TMK 147 f.3ün sadece ilk eş yani 

Bayan K1 ya da B öldüğünde uygulanacağını söylüyor. İki evliliği yapan eş 

yani Bay E öldüğünde TMK 147 f.3ün değil TMK147 f.1’in uygulanması 

gerektiğini söylüyor. Peki, TMK 147 f.1’in uygulanmasının pratik sonucu 

nedir? Bayan K1’in talebi kabul edilmektedir.  

Şimdi arkadaşımız TMK md.158’i soruyor.  

TMK md. 158- Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli 

bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur.  

Bunu seçeceğiniz görüşe destek olarak söyleyebilirsiniz. Ancak doktrin de 

şöyle bir şey var. Burada bahsedilen kişisel durumu oldukça kısıtlı algılıyoruz. 

Bu vatandaşlık olabilir. O yüzden kişisel durumu bu kadar geniş algılayıp 

evliliğin iptalini de kişisel durumun içine sokmamak gerekir. Ama görüşünüze 

destek olarak elbette kullanabilirsiniz.  

 

OLAY IV: 

 17 yaşındaki Bay (A), velisinin iznini almadan Bayan (B) ile evlenmiştir. 

Bay (A)’nın yasal temsilcileri Bay ve Bayan (V) rızalarının olmadığını söyleyerek 

evlenmenin iptali için dava açar ve evlenme iptal edilir. Henüz 18 yaşını 

doldurmamış olan Bay (A), Bayan (B)’ye kendini affettirmek için son derece 

pahalı altın bir kolye satın almak ister. Bay ve Bayan (V) bu işleme de izin 

vermezler fakat Bay (A) işlemi gerçekleştirmek için onların rızasına ihtiyaç 

duymadığını söyler.  

 

SORU: Bay (A) iddiasında haklı mıdır? Doktrindeki görüşleri dikkate alarak ve 

kendi görüşünüzü belirterek değerlendiriniz.  

Sorumuzda doktrindeki görüşleri dikkate alarak ve kendi görüşünüzü 

belirterek dediği için doktrindeki görüşleri şöyle bir belirtmeniz sonra da kendi 

görüşünüzü belirtmeniz gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Şimdi sorumuzun 
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hukuki uyuşmazlığı küçük Bay A’nın velisinin hukuki işlem için rızasına 

ihtiyaç duyup duyamayacağı.  

Şimdi arkadaşımız şöyle söylüyor. Gidiş yolu doğru. Diyor ki Bay A, 

muhtemelen kendisinin ergin olduğunu zannediyor ama TMK md.153 f.2ye 

göre 18 yaşını doldurmadığı müddetçe ergin olmadığını düşünüyorum. Ergin 

olmadığı için de yapılan sözleşme, aslında bu aşamada bağışlama değil satış 

sözleşmesi var. Kız arkadaşına aldığı saati hediye etmesi bağışlama sözleşmesi 

olur. Satış sözleşmesi de bağışlama sözleşmesi de Bay A için borç doğuran 

sözleşmelerdir. Dolayısıyla veli iznine zaten ihtiyaç duyar diyor.  

TMK md. 153 f.2 -Bu suretle evlenen kimse sonradan on sekiz yaşını 

doldurmak suretiyle ergin olur, kısıtlı olmaktan çıkar veya karı gebe kalırsa 

evlenmenin iptaline karar verilemez.  

Arkadaşımızın görüşü şöyle, olayda bir nisbi butlan sebebi var. TMK md. 153 

f.1’i okuduğumuzda olduğunu görüyoruz.  

TMK md.153 f.1- Küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenirse, 

izni alınmayan yasal temsilci evlenmenin iptalini dava edebilir.  

Nitekim olayda da Bay A’ya bunu yapmışlar. Evliliğini iptal etmişler. 

Ama arkadaşımız bize şöyle söylüyor. Evliliğin iptaline karar verilene kadar 

evlilik geçerli bir evliliğin sonuçlarını doğuracak. Dolayısıyla kişi erginliğini 

kazanmıştır ve bunu korur.  

Arkadaşımızın da tespit ettiği gibi tartışma konusu düzenli bir ehliyet problemi 

var. Erginlik şartını acaba Bay A sağlıyor mu sağlamıyor mu? Ve bu olay 

üzerinde aslında Bay A 17 yaşında, kural olarak sınırlı ehliyetsiz, velisinin 

iznine ihtiyacı var deriz. Olayımızda bu kişi evlenmiş. TMK md.11 f.2’ye göre 

evlenme kişiyi ergin kılar. Bu 17 yaşındaki Bay A, evlendiğinde, evliğin akıbeti 

ne olursa olsun, erginlik kazandığını söyleyebiliriz. Burada annesi babası iptal 

etmemiş olsaydı da evlenme boşanmayla ya da ölümle sona erseydi bir şey 

değişir miydi? Evlenmenin nasıl sona erdiğinin önemi yok. Erginlik ne zaman 

kazanılır peki? Tarafların memur önünde evet, evet dediği anda evlilik kurulur 

ve erginlik kazanılır. Yani Bay A ergin, olayda Bay ve Bayan V, yani Bay A’nın 

yasal temsilcileri, sen izin almadan evlendin diyerek Bay A’nın evliliğini iptal 

etmişler. İşte olayımızda hukuki sorun çok güzel tespit ettiğiniz gibi evlenme, 

iptalle sona erdiğinde Bay A, hala ergin midir yoksa erginliğini kaybetmiş 

midir? İşte doktrinin bu konuda farklı farklı birçok görüş sunuyor ortaya. Her 

görüşü özel olarak yazmayacağız. Bazılarını sadece söyleyeceğim çünkü 

birbirlerine çok yakın görüşler var. Bazı görüşlere göre evlilik bittikten sonra 

da erginlik korunur. Bu görüşün gerekçelerinden biri verilen butlan kararı 

geri yürümeyeceği için ve o süredeki tüm evlilik geçerli bir evlilikmiş gibi sonuç 

doğurur. Nerede butlan kararıyla evlilik iptal edildi, artık o noktadan sonra 

evlilik iptal edilmiş olur. Mesela bu süre içinde doğan çocuklar evlilik içinde 

doğmuştur. Bu görüş buna dayanıyor. Butlan kararı geriye yürümez, erginlik 

kazanılmışsa kazanılmıştır dolayısıyla ben geriye yürüterek erginliği elinden 
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alamam. Bu görüşü savunanlar hukuk güvenliğine de dayanıyor. Artık 

erginliği verdiğin, hukuk dünyasında işlem yapabilir hale getirdiğin kişinin 

erginliğini nisbi butlanla elinden alamazsın diyor.  

Bazı görüşler erginlik korunmaz, erginlik kararı bakımından bir istisna 

kabul edilerek butlan karının geriye yürümesini sağlayalım diyor. Butlanın 

geriye yürümezliğine istisna. Bu istisnayı kabul ettikten sonra Bay A, 

evlilikten sonra 18 yaşını doldurmamışsa artık erginliğinin elinden alındığını, 

tekrar sınırlı ehliyetsiz konumuna geldiğini dolayısıyla velisinin rızasına 

ihtiyaç duyacağını söyleriz. Her zaman somut olaya uygulamayı unutmayın. 

Bazı görüşlerde de bazı şartlara göre erginlik korunuyor. Bu görüşlerden bir 

görüş sadece iyiniyetli eşe erginliği koruma hakkı verileceğini söylüyor. Bay 

A’nın iyi niyetli olması için velisinin rızasına ihtiyaç duyduğunu ve aynı 

zamanda verilmediğini bilmemesi ve bilmesinin gerekmemesi gerekiyor. Bu 

olayda bunu söyleyebileceğimizi çok zannetmiyorum. Bu görüş az önce 

tartıştığımız 158’inci maddeye dayanıyor.  

TMK md.158 f.1- Evlenmenin butlanına karar verilirse, evlenirken iyiniyetli 

bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. 

Bu bile o kadar görüş arasından sadece bir görüş. Yani 158’deki kişisel 

durum bizim istediğimiz kişisel durum gibi olamayacak çünkü başka görüşler 

de var. Başka bir görüş de iyiniyeti, erginliğini tartıştığım kişinin işlem yaptığı 

üçüncü kişiler arasında arayayım demektedir. Bay A ergin olmasa da evlilik 

sona erdikten sonra işlem yaptığı üçüncü kişilere karşı ben onu erginmiş gibi 

kabul edeyim. Şimdi bu görüşle bağlantılı bir görüş daha var onu tahtaya 

yazmayacağım. Bu görüşe göre de iyiniyetli üçüncü kişiler açısından erginlik 

korunmasın ama sadece evlilik boyunca iyiniyetli üçüncü kişilerin erginliğini 

tartıştığımız kişilerle yaptıkları işlemlerde erginlik korunsun ama evliliğin 

sona ermesiyle bunlar da korunmasın. Diğer görüşe çok benzer bir görüş o 

yüzden bundan detaylı bahsetmiyorum. Bir başka görüşümüz var, bu görüş 

erginliğin korunmayacağına dair bir görüş. Bu görüş, daha önceki erginliğin 

korunmayacağını söyleyen görüşten farklı olarak butlan kararını geriye 

yürütüp erginliğini almayacağını, kişinin erginliğinin evlilik boyunca devam 

edeceğini ama sonra evliliğin iptaliyle birlikte son bulacağını söylüyor. Peki 

bunun ilk görüşten farkı ne? İlk görüş evlilik boyunca da erginliği korumuyor. 

Bu görüş ise butlan kararı geriye yürümez, evlilik boyunca korunur iptalden 

sonra korunmaz diyor. Bu görüşün gerekçesi 17 yaşında ergin olmayan bir 

küçük, velisinin rızası olmadan evlendiğinde ve evliliğin iptaline karar 

verildiğinde küçük erginliğini korursa gidip tekrar evlenecektir, o zaman yasal 

temsilciye iptal hakkı tanıyan hükmün bir anlamı kalmaz diyor. Bir de butlan 

gücüne göre ayrım yapan görüşler var. Çok kafanızı karıştırmamak için 

burada belirtmiyorum. Sadece butlan gücüne göre ayrım yapan görüşler 

olduğunu da bilelim yeter.  
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Peki sınavda geldiğinde bu soru biz ne yapacağız? Sınavda gelseydi 

belli başlı, çok savunulan görüşleri kağıtlarda görmek isteriz. Bir kere iki 

negatif görüşten kesinlikle görmek isteyeceğiz, erginlik korunur ve 

korunmaz görüşlerinden. İyiniyet de çok tartışılan bir şey. Kitaplarınızı 

açınca da göreceksiniz. Hadi üçüncü kişiyi geçtim, iyiniyetli eş bakımından 

158.maddenin varlığı, bunun erginliğe etkisi oldukça tartışılır.  

Bu görüşleri görmek isteyeceğiz. Daha sonra kendi görüşünüz. 

Görüşünüzü seçiyorsunuz ve bu görüşün somut sonucunu gelip olaya 

bağlamam lazım. Bay A rızaya ihtiyaç duyar mı duymaz mı? Hemen birinci 

dönemki bilgilerimiz de gitti. Diyeceğiz ki burada borç doğuran bir sözleşme 

olduğu için rıza aranır. Eğer kişi sınırlı ehliyetsizse rıza aranacak, erginse artık 

tam ehliyetli olduğu için rıza aranmayacak. Ve doktrinde benim de 

katıldığım görüşe göre butlan kararı geriye yürümeyeceği için erginlik 

korunur ve rızaya ihtiyaç duyulmaz gibi, tek bir görüşe bağlamanızı rica 

ediyoruz. 

 

 

3. HAFTA (19 Mart) 

 

Medeni kanunun sistematiğine baktığımızda boşanmayla ilgili şunu 

görüyoruz A)Boşanma Sebepleri B)Dava (boşanma davası). Biz de bu sırayı 

takip edeceğiz bugün ki başlığımız Boşanma Sebepleri. 

Bütün kitaplarda şu ayrımı görürüz: Mutlak /Nisbi Boşanma Sebepleri. 

Mutlak boşanma sebeplerinde hakimin boşanma sebebiyle açılan boşanma 

davasında, davacının içinde bulunduğu durumda artık o evlilik ilişkisi onun 

için çekilmez hale geldi mi gelmedi mi bunu değerlendirmesi, muhakeme 

yapması söz konusu değildir. Zina mutlak bir boşanma sebebidir, böylesine 

bir davada zina sebebi ispatlanmış olursa bunun davacı tarafından çekilmez 

olup olmadığının irdelenmesi söz konusu değildir. Nisbi boşanma 

sebeplerinden bir tanesi haysiyetsiz hayat sürmedir. Örneğin 

alkol/uyuşturucu bağımlılığı. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma 

davası açılırsa hakim davacı eş tarafından evlilik birliğinin çekilmez hale gelip 

gelmediğini tartacaktır ve ancak buna inandığı takdirde boşanmaya karar 

verecektir. Demek ki mutlak boşanma sebeplerinde hakimin evlilik ilişkisinin 

davacı bakımından çekilmez hale gelip gelmediğini tartması, değerlendirmesi 

söz konusu değildir. Nisbi boşanma sebeplerinde ise tartar ve değerlendirir. 

Ders kitaplarında kusura dayalı /dayanmayan boşanma sebepleri diye de bir 

ayrım görürüz. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar örneğin hayata kast, zina 

sebebiyle boşanma davası kusura dayalı boşanma sebepleridir. Eylemli  

ayrılık dediğimiz durum var nedir bu? Taraflardan birisi boşanma davası 
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açmıştır ve dava reddedilmiştir ve kararın kesinleşmesinden sonra taraflar 3 

yıl boyunca bir araya gelmemişler. Eğer 3 yıl boyunca evlilik birliği yeniden 

tesis edilmediyse kimin kusurlu olduğu hiçbir şekilde önem arz etmeksizin 

her 2 taraf da dava açabilir ve 2 taraf da sadece boşanma davasının reddinden 

sonra 3 yıl boyunca bir araya gelmediklerini ispatlayarak boşanma davasında 

başarıya ulaşabilir. Demek ki kusura dayalı –kusura dayalı olmayan boşanma 

sebepleri var, mutlak-nisbi boşanma sebepleri var. Bir de özel-genel boşanma 

sebepleri ayrımı yapılır. Özel boşanma sebepleri teker teker medeni kanunda 

sayılan sebeplerdir. Örneğin zina, hayata kast. Genel boşanma sebepleri ise 

evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır, ve buna somut, spesifik bakmamız 

gerekmez. Sadece ve sadece taraflar arasındaki evlilik ilişkisinin taraflardan 

biri bakımından çekilmez hale geldiğini ispatlamamız gerekir. Boşanma 

sebeplerinden herhangi biriyle dava açıldığında hakim neye karar verebilir? 

Davayı reddedebilir çünkü boşanma sebebi ispatlanamamıştır. Davayı kabul 

edebilir boşanmaya hükmedebilir. Bir şeye daha karar verebilir: ayrılığa 

hükmedebilir. Yani tarafların bir süre ayrı yaşamalarından sonra barışma 

ihtimali varsa, bunu öngörüyorsa tarafların ayrılığına karar verebilir. Bu, bazı 

boşanma sebeplerinde söz konusu olamaz. Örneğin taraflar anlaşmalı olarak 

boşanma talebinde bulunmuşlarsa artık hakimin sizde barışma ihtimali 

öngörüyorum diyerek ayrılma kararı vermesi mümkün değildir. Eylemli ayrılık 

durumu söz konusuysa, eşler boşanma davasının reddinden sonra 3 yıl 

boyunca birleşmemişlerse tarafların davasında ayrılığa karar veremez. Yani 3 

yıl boyunca ayrı kalmış kişilerin tekrar barışma ihtimalinden bahsedilemez. 

Bir de boşanma sebeplerine dayanarak davacı sadece ayrılmayı talep edebilir. 

Ayrılık talebiyle açılan davayı hakim reddedebilir, kabul edebilir veya ancak 

ve ancak ayrılığa karar verebilir, boşanmaya karar veremez. Hakim taleple 

bağlıdır. 

 

C. Karar 

I. Boşanma veya ayrılık 

 Madde 170- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya 

veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar 

verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması 

olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir.  

II. Ayrılık süresi  

Madde 171- Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. 

Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. 

Gelelim özel boşanma sebeplerinden birincisine 

Zina(MK161) 

A. Boşanma sebepleri  
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I. Zina  

Madde 161- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay 

ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. 

Affeden tarafın dava hakkı yoktur.                                                                                                      

Zina mutlak boşanma sebebidir. Zina sebebiyle boşanma davası 

açıldığında hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir. Zinanın tanımını 

doktrin şöyle yapıyor: Evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla, evli bir 

kadının kocasından başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunmasıdır. Akla şu 

soru geliyor: Eşcinsel birliktelikler zina sebebiyle boşanma davası açılmasına 

imkan sağlamaz mı ? Arkadaşlar eşcinsel birliktelikler ancak evlilik birliliğinin 

temelinden sarsıntı iddiasıyla bir davaya sebebiyet verebilir. Haysiyetsiz hayat 

sürme sebebiyle de dava açabilir. Zina sebebiyle açılan boşanma davasında 

zina eyleminde bulunan eşin kusurlu olması lazım. Eş zorla birtakım ilaçların 

içirilmesiyle kendini kaybetmesiyle bu cinsel ilişkiye razı olmak zorunda 

kalıyorsa bu durumda zina söz konusu olamaz. Zina kusura dayalı mutlak bir 

boşanma sebebidir. Ağır bir tehdit altında ayırt etme gücünü yok edecek 

derecede baskılar uygulandıktan sonra cinsel ilişkiye zorlanıyorsa artık 

burada zinadan, zina sebebiyle boşanma davasının açılmasından ve bu 

davanın başarılı olmasından söz edemeyiz. Zina tek seferlik eylem olarak 

karşımıza çıkabilir. Bunu neden söylüyorum, geçmişte Türk Ceza Kanununda 

zina bir suç olarak düzenlenmişti. Kadının zinası ve erkeğin zinası olarak ayrı 

ayrı 440. maddesi vardı. Burada kadının zinası düzenlenmişti ve derdi ki: 

Başka bir erkekle cinsel ilişkide bulunması yeterlidir, tek seferlik eylem 

yeterlidir, Cinsel ilişki kurduğu erkeğin evli veya bekar olması hiç önemli 

değildir, Sadece eşinden başka bir erkekle tek bir sefer cinsel ilişkide 

bulunması suçun oluşması için gerekli ve yeterlidir. Erkeğin zinası şöyle 

düzenlenmişti: Erkeğin zinası için bir kez ilişki yeterli görülmemiş, ayrıca karı-

koca gibi yaşamak şart koşulmuştur. Birden fazla ilişki ve ilişkide bulunduğu 

kadının evli olmaması halinde suç teşkil ediyordu. Anayasa mahkemesi 440. 

maddeyi iptal etmiştir ama bu iptal kararı hemen yürürlüğe girmemiş, 1yıl 

süre tanınmıştı kanun koyucuya gereğini yap şeklinde. Evli erkeğin zinasını 

düzenleyen hüküm de iptal edilmiştir. Her iki hüküm de bugün yürürlükte 

değildir. Yeni ceza kanunun zinayı düzenlememiştir. Zina suç olmaktan 

çıkarak sadece boşanma sebebi olarak kalmıştır. 1 Ocak 2002’de yeni medeni 

kanun yürürlüğe girdiğinde edinilmiş mallara katılma rejimi denilen bir mal 

rejimi benimsendi. Eski medeni kanunumuzda mal ayrılığı rejimi 

benimsenmişti. Özellikle kadınlar cephesinden bakacak olursak boşanma 

davası sonucunda mal ayrılığı rejimi benimsendiyse gerek erkek gerek kadın 

birlikte edindikleri mal varlıkları değerleri bakımından birbirlerinden hiçbir 

talepte bulunamıyorlardı. Maddi-manevi tazminat, yoksulluk nafakası ayrı bir 

şey. Bu konuştuğumuz mal rejiminin tasfiyesi meselesi. Eski medeni 

kanununda taraflar arasında yasal mal rejimini, mal ayrılığı rejimi olarak 

benimsemişti. Yeni medeni kanun yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara 
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katılma rejimini benimsedi. Eşlerin 1.1.2002'den sonra edindikleri mallar, mal 

rejiminin sona ermesinden 1 yıl önce yapılan karşılıksız kazandırmalar, kasıtlı 

devirler, diğer eşin kişisel malvarlığı için yapılan ödemeler edinilmiş mal 

kapsamında kabul edilir. Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi 

esnasında eşlerin birbirlerine karşı ileri sürebileceği bir takım alacak hakları 

vardır. Bunlar, değer artış payı alacağı, denkleştirme alacağı ve katılma 

alacağıdır. Eşlerden birinin bir mal grubundan diğerine yaptığı katkının 

iadesine “denkleştirme” denir. Eklenmeden ve denkleştirmeden elde edilen 

miktarlar da dâhil olmak üzere her eşin toplam değerinden bu mallara ilişkin 

borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktara artık değer adı verilir. Her eş veya 

mirasçıları, diğer eşin artık değerinin yarısı üzerinde hak sahibi olur. 

Alacaklar takas edilir. Artık değere katılma kanuna göre veya sözleşmeye göre 

yapılabilir. Yani eşler isterlerse artık değere katılmayı sözleşmeyle 

düzenleyebilir.  

V. Artık değere katılma 

 1. Kanuna göre  

Madde 236- Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı 

üzerinde hak sahibi olurlar. Alacaklar takas edilir. Zina veya hayata kast 

nedeniyle boşanma hâlinde hâkim, kusurlu eşin artık değerdeki pay oranının 

hakkaniyete uygun olarak azaltılmasına veya kaldırılmasına karar verebilir.  

2. Sözleşmeye göre  

a. Genel olarak  

Madde 237- Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir 

esas kabul edilebilir. Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve 

onların altsoylarının saklı paylarını zedeleyemez.  

b. İptal, boşanma veya mahkeme kararıyla mal ayrılığında  

Madde 238- Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona 

erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, 

kanundaki artık değere katılmaya ilişkin düzenlemeden farklı anlaşmalar, 

ancak mal rejimi sözleşmesinde bunun açıkça öngörülmüş olması hâlinde 

geçerlidir. 

İspat külfetine değinmek istiyorum birazcık. Tahmin edilebileceği üzere 

zina sebebiyle boşanma davasında zina olgusunu ispatlamak oldukça güçtür. 

Çünkü insanların en mahrem anlarına ilişkin bir hususu konuşuyoruz. Silah 

icat oldu mertlik bozuldu der bir ozan. Onun gibi teknoloji icat oldu mertlik 

bozuldu diyebiliriz. Uygulamada tanık oluyoruz ve mahkeme dosyalarına da 

yansıyor: Örneğin evli bir erkeğin karısının telefonuna casus bir program 

yüklediğine, onun telefon konuşmalarını kaydettiğine, dinlediğine tanık 

oluyoruz. Veya evlerde prizlere bir takım dinleme cihazlarının takıldığına, o 

aletlerle evin dinlendiğine tanık oluyoruz. Evlere gizli kameralar kurulduğuna 
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ve bu kameralarla sohbetlerin ve davranışların kayıt altına alındığına tanık 

oluyoruz. Anayasa hukuku hocalarınız anlatmışlardır muhtemelen. Prensip 

itibariyle deliller hukuka uygun bir şekilde toplanmalıdır. Yargılamada “Yasak 

ağacın meyvesi yenmez.” diye bir tabir vardır. Yani hukuka aykırı bir şekilde 

elde edilen delillerle bir hüküm verilemez. Bu anlamda bu tür delillerin 

hukuka aykırı olduğunu söylemek mümkündür. Biliyoruz ki insanların izni 

olmadan onların sesleri kaydedilemez, haberleri olmadan görüntüleri 

kaydedilemez. Dolayısıyla bunların her biri insanların kişilik haklarına aykırı 

bir eylem haline gelir, hukuka aykırı hale gelir. Dolayısıyla böylesine 

yöntemlerle toplanan delillerle bir zinanın ispatı yoluna gidilmemelidir. Ama 

kişi zaten kendi sosyal medyasında bunları açıkça dile getiriyorsa, kamuya 

açık alanlarda bunları söylüyorsa artık oradan toplanan delillerin de hukuka 

aykırı olduğunu iddia etmek doğru değildir. Bir kasanın şifresini kırmadan, 

telefonun, e-mailin, hesabın şifresini kırmadan bunlara ulaşmak mümkünse 

bunlardan elde edilen delillerle zinanın ispatlanması mümkün olabilir.  

Eskiden, zinanın böylesine delillerle ispatlanmasının mümkün olmadığı 

dönemlerden kalan bazı Yargıtay kararlarında acaba zina nasıl 

ispatlanıyormuş diye sorduğunuzda şunları görüyoruz. Öncelikle her türlü 

delille ispatlanabilir diyor, mutlaka suçüstü yapılması şart değildir. 

Hastanenin özel odasında kadının ilgi duyduğu erkekle uygun olmayacak 

şekilde fotoğraf çekilmesi ( uygun olmayacak şekilde ifadesini hayal gücünüze 

bırakıyorum), genç bir kadının gece başka bir erkekle evde bir arada 

bulunması, izinli olarak eve dönen erkeğin kendisinden olması mümkün 

olmayan bir çocukla karşı karşıya kalması ( döndünüz geldiniz askerden 

eşiniz de sizin gibi beyaz ırka mensup ama çocuk Çinli), bir kişinin sevgilisiyle 

aynı yatakta görülmesi veya tenha yerlerde otomobille dolaşması, kadının 

yatak odasında başka bir erkekle yarı çıplak yakalanması. Bunların hepsi 

Yargıtay kararlarında zinanın ispatına ilişkin delil olarak algılanmış.  

Bir şeyi daha söylememiz lazım. Normalde hukuk muhakemeleri 

yargısında ikrar kesin delildir. Siz davacı olarak bir dava açsanız ve deseniz ki 

davalının 1000 TL borcu vardır, davalı ikrar ettiği andan itibaren, evet 1000 

TL borcum vardır dediği andan itibaren mahkemenin artık başka bir şeyi 

irdelemesi gerekmez, hatta irdeleyemez. Çünkü bu tarz bir ikrar kesin delildir 

ve hakimi bağlar, hakimin o delilin gerçekliğini sorgulaması söz konusu 

olamaz. O delil hakkında taktir yetkisi kullanması söz konusu olamaz. Fakat 

boşanma davalarında sadece zinaya mahsus olmak üzere söylemiyorum, 

bütün boşanma davalarında davalının ikrarının hakimi bağlamayacağından 

söz eder medeni kanun. Kanun koyucu aileye büyük önem atfetmiştir, 

toplumun çekirdeği olarak kabul etmiştir. Boşanma davalarını kamunun 

düzeniyle ilişkilendirmiştir. Kamu düzeni ilgilendirdiğinden tarafların 

ikrarlarının hakim için bağlayıcı olmayacağını vurgulamıştır. Boşanmada 

yargılama usulü kenar başlığı altında 184. Maddemiz var. 
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MK184 - (1) Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak 

üzere Hukuk Muhakemeleri Kanununa tabidir….(3) Tarafların bu konudaki her 

türlü ikrarları hakimi bağlamaz.  

Yani davalı taraf hakim önüne çıkıp ben zina eylemini gerçekleştirdim 

dese dahi hakim bunu vicdani kanaatiyle tartmak zorundadır. Kanun koyucu 

boşanma davalarında yargılamaya büyük bir önem atfetmiştir ve deliller 

konusunda da hakimin elini daha çok bağlamıştır.  

 

 Dava Hakkının Yitirilmesi 

 Bütün yenilik doğuran haklarda görülebileceği üzere bir hak düşürücü 

süremiz vardır. Biliyorsunuz ki prensip olarak alacaklar zamanaşımına 

tabidir, yenilik doğuran haklar ise hak düşürücü süreye tabidirler. Hak 

düşürücü süre ile zamanaşımı arasındaki farkı biliyorsunuz. Hak düşürücü 

süreyi hakim resen dikkate almak zorundadır, hakim dosyadan hak düşürücü 

sürenin geçtiğini anlarsa ileri sürülmese bile davayı reddetmek zorundadır. 

Zamanaşımı ise bir def’idir, mutlaka davalı tarafından ileri sürülmelidir. İleri 

sürülmediği taktirde hakim dosyadan zamanaşımının geçtiğini anlasa dahi 

bunu dikkate alamaz. Zinada da 6 ay ve 5 yıl olmak üzere iki tane hak 

düşürücü süremiz var. Kişi zina eylemini öğrendiği andan itibaren 6 ay 

içerisinde davayı açmak zorundadır. Eğer zina eylemini 4 yıl 10 ay sonra 

öğrenirse 5 yılın bitmesine 2 ay kaldığı için davayı 2 ay içerisinde açmak 

zorundadır. Kanun koyucu her durumda 5 yıl içerisinde davayı açmak 

zorundadır diyor. Eğer kadın veya erkek zina eylemini çok iyi ört pas etmiş, 

diğer taraf eylemi 6 yıl sonra öğrenmişse zina sebebiyle boşanma davası 

açılamaz. Bu durumda zinayı öğrenen taraf evlilik birliğinin temelden 

sarsıldığı iddiasıyla boşanma davası açabilir ve hakim de zina sebebiyle değil, 

anılan sebepten ötürü boşanma davasını karara bağlayabilir.  

Boşanma davasının reddini gerektirecek diğer bir olgu da aftır. Afla 

boşanma davasını açma hakkı ortadan kalkar. Medeni kanunumuzun 161. 

Maddesinin son fıkrası bize bunu söylüyor.  

MK161 - (3) Affeden tarafın dava hakkı yoktur. 

 Af bir duygu açıklamasıdır, bir his açıklamasıdır. Bir hukuki işlem 

değildir. Her türlü delille ispat edilebilir. Yazılı olacak veya tanıklar huzurunda 

olacak diye bir şekle tabi değildir. Bir takım fiili karinelerden yola çıkılarak da 

af olgusunu ispatlamak mümkündür. Örneğin kocasının zina yaptığını bildiği 

halde onunla diyaloğunu sürdürdüğü, onunla aynı evde yaşadığı, ona karşı 

evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği, ona karşı sevgi ve şefkat 

gösterdiğini ispatlarsanız bu kadının adamı affettiği sonucuna ulaşabiliriz.  
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Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış  

 Burada da özel bir boşanma sebebiyle, mutlak bir boşanma sebebiyle, 

kusura dayalı bir boşanma sebebiyle karşı karşıyayız. Yani hakim söz konusu 

eylemler sebebiyle diğer eşin evlilik birliğine tahammül etmesinin ondan 

beklenip beklenemeyeceğini tartmayacak. Bu eylemler gerçekleştiyse hakim 

boşanmaya karar verecek. Kusura dayalı bir boşanma sebebi olduğu için 

eylemde bulunanın kusuru bulunması gerekir. Hayata kast eyleminde 

bulunmuş ayırt etme gücünden yoksun bir eş varsa onun kusurundan 

bahsedemeyeceğimiz için dava başarıya ulaşamaz. Ağır küfürler savuran, 

eşini küçük düşüren ama akıl hastası olduğu için ayırt etme gücünden 

yoksun bir kişi varsa bu dava açılamaz, açılsa da başarıya ulaşamaz. Hayata 

kasttan muradımız tabi ki bu kastın başarıya ulaşamamasıdır. Eylem 

başarıya ulaşırsa zaten evlilik ölümle sona erer. Hayata kast bir öldürme 

girişimidir. İntihara teşvik de bir öldürme girişimi olabilir. Prensip olarak bir 

öldürme tehdidi öldürme girişimi değildir. Ancak öyle ağır hallerle karşı 

karşıya kalabiliriz ki artık ölüme ramak kalmıştır. Böyle bir tehdit varsa 

öldürme girişiminden söz edebiliriz. Hayata kastın mutlak suretle aktif bir 

eylemle gerçekleştirilmesi gerekmez. Pasif bir eylem olarak da karşımıza 

çıkabilir. Kadın kocasının ilacını almayacağı zaman öleceğini biliyorsa ve o 

ilacı vermiyorsa, kadın boğulmakta iken kocası ona yüzme bilmesine rağmen 

yardım etmiyorsa bunlar da hayata kasttır. Gelecek seneler de ceza 

derslerinde ihmal suretiyle icra edilen suçlar başlığı altında suçlar 

göreceksiniz.  

 Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (MK162) 

 Pek kötü davranışlar karşımıza işkence, eziyet, darp, aç bırakma, kapalı 

bırakma, özgürlüğünü kısıtlama gibi birçok şekilde çıkabilir. Bunlar fiziki 

anlamda pek kötü muamelelerdir. Ağır derecede onur kırıcı davranış da 

manevi kötü muamele olarak karşımıza çıkar. Yargıtay kararları: kadının 

adliye koridorunda kocasına “Alçak, namussuz herif seni istemiyorum.” 

şeklinde bağırması; kadın bakire olmasına rağmen gerdek gecesi bakire 

olmadığından bahisle babasının evine geri gönderilmesi; koca eve geç gelmeye 

başlayınca karısının, iş yerine giderek herkesin içinde kocasının itibarını 

zedeleyecek sözler söylemesi; kadının, hırsızlık yapmamasına rağmen 

kocasının hırsızlık yaptığı iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda 

bulunması. Bu tür eylemler gerçekten de kişinin onurunu ağır şekilde zedeler. 

Burada da dava hakkı hak düşürücü süreye tabidir ve af dava hakkını ortadan 

kaldırır. Yine 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü sürelere tabidir. Hakim 

tarafından resen dikkate alınır.  

 Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (MK163) 

 Yine özel bir boşanma sebebinden söz ediyoruz. Yine kusur unsuru söz 

konusudur. Fakat suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme bir nispi boşanma 

sebebidir.  
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MK163 – (1) Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler ( eski medeni 

kanunda -terzil edici cürüm olarak geçer) veya haysiyetsiz bir hayat sürerse ve 

bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse bu eş 

her zaman boşanma davası açabilir. 

 Bir hak düşürücü süreye tabi değildir. Nispi boşanma sebebidir 

.Eşlerden biri hem suç işleyecek veya haysiyetsiz hayat sürecek hem de bu 

davranışı diğer eş için yaşamı çekilmez hale getirecek, dürüstlük kuralı 

çerçevesinde bunlara tahammül etmesini beklememiz imkânsız hale gelecek. 

Küçük düşürücü suç için medeni kanunumuzda ve hatta ceza kanunumuzda 

bir tanım yok. Dolayısıyla toplumda yerleşmiş ahlak kurallarından 

yararlanarak hakimin böyle bir eylemi küçük düşürücü suç olarak niteleyip 

nitelemeyeceğine bakmamız gerekiyor. Yazarlar şuna işaret ederler: 

Anayasada birtakım kişilerin milletvekili olmasını engelleyen suçlar sayılmış. 

Rüşvet, irtikap, ihtilas, zimmet, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, 

inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar sayılmış. Böylesine suçları 

küçük düşürücü suç olarak kabul etmek lazım diyorlar. Bunlarla sınırlı 

değildir elbette ki, toplum tarafından ahlaken tasvip edilmeyecek suç olup 

olmadığını tartabilmek önemlidir. Irza tecavüz, uyuşturucu madde satmak 

gibi suçlar da yüz kızartıcı suç olarak sayılabilir bu bağlamda. Adam öldürme 

konusunda, çeşitli sebeplerle bir kişinin ölümüne sebep verebiliriz. Trafik 

kazasında hiçbir kastınız olmamasına rağmen sorumlusunuzdur. Meşru 

müdafaada da durum böyledir. Bunların birer yüz kızartıcı suç olmadığı 

ortadadır fakat bu suçu kin ve nefretle, planlayarak işlerseniz bu da bir yüz 

kızartıcı suç olarak sayılabilir. 

Haysiyetsiz hayat sürme, adı üzerinde bir süreklilik arz etmelidir. Tek 

bir defa uyuşturucu veya alkol kullanması yeterli değildir. Bu davranışları 

hayatında benimsemesi ve sürdürmesi lazımdır. Kitaplardaki ve Yargıtay 

kararlarındaki örneklere baktığımızda: kanunen izin almadan bir genelev 

işletmek, ayyaşlık, kumarbazlık, uyuşturucu bağımlılığı, anormal cinsel 

eğilimler süreklilik arz ediyorsa birer haysiyetsiz hayat sürme olarak 

düşünülebilir. Medeni kanunumuzun yaklaşımı isabetli mi ona bakalım. Ne 

diyor:  

MK163 – (1) Eşlerden birisi küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz 

bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten 

beklenemezse bu eş her zaman boşanma davası açabilir. 

 Bunun nispi bir boşanma sebebi olarak düzenlenmesi isabetli midir? 

İçinde bulunduğunuz masumiyetle, ahlaki niteliklere sahip kişiler olarak 

anlam yüklemekte zorlanıyor olabilirsiniz. Yani bir erkek haysiyetsiz bir hayat 

sürecek ve kadın buna katlanacak. Böyle bir şey olabilir mi diyebilirsiniz. 

Ancak yaşam çeşitli tercihlerle doludur. İki uyuşturucu madde bağımlısı, iki 

alkol bağımlısı, iki kumar alışkanlığı olan eş bir evde uzun ve mutlu 

yaşayabilir. Kanun koyucu bu sebeplerden ötürü böyle sebeplerle 

mahkemelerin kapısının çalınmasını doğru bulmamış ve haysiyetsiz hayat 
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sürmeyi ve küçük düşürücü suç işlemeyi birer nispi boşanma sebebi olarak 

düzenlemiştir. Eski medeni kanunda haysiyetsiz hayat sürme bir mutlak 

boşanma sebebiydi.  

 Terk (MK164) 

 MK164 – (1) Eşlerden biri, evlilik birliğğenden doğan yükümlülüklerini 

yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan 

ortak konuta dönmediği taktirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum 

devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar 

sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş boşanma davası açabilir… 

Terk sebebiyle boşanma davası yine bir mutlak boşanma sebebidir. 

Hakimin diğer eşin bu terke rağmen bu evliliği devam ettirmesini ondan 

bekleyip bekleyemeyeceğimizi tartması söz konusu değildir. Yine kusura 

dayalı bir boşanma sebebidir. Örneğin bir akıl hastası evi terk ederse, onun 

evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla bu evi 

terk ettiğinden bahsedemezsiniz. Medeni kanunumuz diyor ki: Ortada bir terk 

olmalı, bu terk asgari 6 ay sürmeli, 4 ayı bittikten sonra diğer eş bir ihtarname 

keşide etmeli ve 2 ay süre vermeli, verdiği sürede samimi olmalı. Ortak hayata 

davet etmeli, ortak hayat için gerekli zemini hazırlamalı. Örneğin yol parası 

yoksa para göndermeli, evin anahtarı değiştiyse evin anahtarını nerede nasıl 

bulacağına dair bilgiyi vermeli. İlk 4 ay geçince diğer eş noter veya mahkeme 

kanalıyla evi terk eden eşe “Eve geri dön!” çağrısında bulunabilir ve 2 aylık 

süre verir. 2 aylık sürenin sonunda hala eve dön çağrısında bulunan eş eve 

dönmüyorsa, terkten itibaren başlayan 6 ayın sonunda diğer eş boşanma 

davası açabilir. Boşanma davasında artık hâkimin bu evlilik ilişkisinin 

terkedilen eş için çekilmez hale gelip gelmediğini tartması mümkün değildir, 

boşanmaya karar verir.  

Tekrar vurgulayacak olursak terk kusurlu olmalı, yani kişi evlilikten 

doğan sorumluluklarını yerine getirmemek maksadıyla terk etmeli. Erkek 

kadını sürekli dövmekte, eziyete maruz bırakmakta, hakaret etmekte, 

sövmekte. Kadın evi terk etti. Acaba kadın evlilikten doğan yükümlülükleri 

yerine getirmemek için mi terk etti yoksa kendisini korumak maksadıyla mı 

terk etti. Bu durumda işte bu kötü muamelede bulunarak onu terke zorlayan 

eş terk etmiştir diyebiliriz.  

MK164 – (1) …Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir 

sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. 

 Eski medeni kanunda ihtarname sadece mahkeme kanalıyla keşide 

edilebiliyordu. Yeni medeni kanunumuzda 2011 yılında yapılan bir 

değişiklikle noterlere de bu yetki verilmiştir. Eski medeni kanunda da hakim 

ihtarname keşide ederken terkin haklı olup olmadığını, terkin gerçek olup 

olmadığını tartamazdı. Bugün de öyledir. Noter zaten böyle bir yetkiye sahip 

olamaz. Onun bir muhakeme yeteneği yoktur. Kişi talep ettiği anda o 

ihtarname keşide edilmek zorundadır. Bunun haklılığı terk sebebiyle açılan 
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boşanma davasında irdelenir. İlk 4 aylık süre dolmuş mudur, ihtarnameden 

sonra 2 aylık süre dolmuş mudur, bu ihtarname ortak hayatın sağlanması 

bakımından samimi bir ihtarname midir, ortak hayata son vermek maksadıyla 

bir terk var mı? Tüm bunları hakim tartacak. Eğitim maksadıyla, iş bulmak 

maksadıyla yabancı bir ülkeye gitmişsiniz. Bu durumlarda aile hukukundan 

kaynaklanan ödevlerin yerine getirilmemesi, ortak hayatı sonlandırmak 

maksadıyla bir terkten bahsedilemez. Eğitiminizi tamamladınız, yeterince 

para kazandınız hala dönmüyorsunuz. O başka bir şeydir. O noktadan 

itibaren bir terk süreci başladı mı o irdelenebilir.  

Evi terk etmiş bir kişiden bahsediyoruz, nereye, hangi adrese ihtarname 

göndereceğiz? Gerek Tebligat Kanunu gerek bu konuya ilişkin diğer mevzuat 

İlanen Tebligat denen bir müesseseyi yaratmıştır. Adresi meçhul şahısların da 

aleyhine dava açılabilmesi, ihtarname keşide edilebilmesi, aleyhine icra takibi 

yapılabilmesi bakımından kanun koyucu çözümü çoktan üretmiştir. Medeni 

kanun da aynı şekilde noter veya hâkim ilanen tebligat yolunu kullanabilir 

demektedir. Siz gidip gazeteye ben ilan vermek istiyorum diyemezsiniz, 

mahkeme veya noter aracılığıyla verilebilir.  

MK164 – (2) Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter, 

esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe 2 ay içinde ortak konuta 

dönmesi gerektiğini ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda 

bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır… 

 2 ay içinde eve dön yoksa boşanma davası açılacak demesi gerekiyor 

yoksa ihtarın bir amacı kalmıyor. Ortak yaşamın tekrar sağlanmaması 

durumunda doğacak sonuçla ilgili uyarması gerekiyor. Yani sadece 

“Özleniyorsunuz, eve dönün” demesi yetmiyor. Bu ihtar gerektiğinde ilan 

yoluyla yapılır diyor ve arkasından sürelerden bahsediyor. Diyor ki: 

MK164 – (2)… Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin 4. Ayı 

bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra 2 ay  geçmedikçe 

dava açılamaz. 

 Yani dava için terkten itibaren asgari 6 ay geçmeli. Bir kadını 

kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamaya zorlamak da yine onu 

terke zorlamaktır. Kimse bağımsız olmayan bir yuvada yaşamaya zorlanamaz. 

Dolayısıyla erkek baştan itibaren bağımsız bir yuva hazırlamadıysa, eşini 

kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamaya zorladıysa ve kadın evi 

terk ettiyse o kadına tekrar eve dön çağrısında bulunduğumuzda evde 

kayınvalide ve kayınpederin bulunmaması lazım. İhtarda samimiyetten 

kastımız budur. Yol parasının gönderilmesi, ortak yaşamın gereği gibi 

sağlanması, eve girişin sağlanması, anahtarın temin edilmesi gibi unsurlar 

ihtarın samimi olmasını sağlar. 

 

 



                   İÜHF  (2018-2019)                       Medeni Hukuk | Helvacı – Kürşat  

 

 
33 

4.HAFTA (26 Mart) 

 

Geçen buluşmamızda boşanma alt başlığı altında incelediğimiz özel boşanma 

sebeplerinden bahsetmiştik.  

Bu hafta özel boşanma sebeplerini bir zikredip sonra genel boşanma 

sebeplerinden bahsedeceğiz. Daha doğrusu nispi boşanma sebeplerine doğru 

ilerleyeceğiz, nispi boşanma sebeplerinden bahsedeceğiz, özellikle evlilik 

birliğinin sarsılmasını ele alacağız. En son terki anlattık.  

Akıl hastalığından bahsediyor kanun koyucu. Aslında hatırlarsanız akıl 

hastalığını ne olarak görüyordu kanun koyucu? Evlenmeye engel olacak 

derecede akıl hastalığı varsa kesin evlenme engeli olarak görüyordu ve bunu 

bir mutlak butlan hali olarak görüyordu. Fakat tabi böylesine bir durum 

evlendikten sonra da ortaya çıkabilir. Şimdi aslında ne yapmak istiyor, buna 

dair düzenleme yapmak istiyor. Diyor ki kanun koyucu: 

Akıl hastalığı 

TMK-Madde 165~ Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat 

diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı 

resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası 

açabilir. 

Bu bir özel boşanma sebebi mi? Evet, özel bir boşanma sebebi. Peki kusura 

dayalı boşanma sebebi mi? Hayatın doğal akışında, olayların birçoğunda böyle 

bir şahsın kusurundan bahsetmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla kusura 

dayalı bir boşanma sebebi değil. Peki nispi bir boşanma sebebi mi? Evet, nispi 

bir boşanma sebebi. O sebep ortaya çıkınca bakim mutlaka tarafların 

boşanmasına karar vermek zorunda değil, tartmak zorunda. Acaba o sözü 

edilen akıl hastalığı sebebiyle mi, yani iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl 

hastalığı sebebiyle mi yoksa başka bir sebeple mi? Burada önemli olan diğer 

eş bakımından o hayatın çekilmez hale gelip gelmediğidir. Diğer eşten bu akıl 

hastalığına katlanmasını beklememiz mümkün mü değil mi? Bunu tartmamız 

gerekiyor. Dolayısıyla maddedeki şartlar gerçekleşirse yani eşlerden biri akıl 

hastasıysa onun akıl hastalığının iyileşmesinin mümkün olmadığı resmi 

sağlık kurulu raporuyla tespit edildiyse, arkasında da buna dayalı olarak bir 

boşanma davası açıldıysa hakim boşanma davasını açan eş bakımından söz 

konusu akıl hastalığının o evliliği çekilmez hale getirip getirmediğine bakacak, 

bu çerçevede bir karar verecek. 

Aklımızdan şu da geçebilir; sadece akıl hastalığı mı düzenlenmiş diğer 

hastalıklar düzenlenmemiş mi? Eşlerden biri ciddi bir hastalıkla karşı 

karşıyaysa diğer eş ne yapabilecek; evlilik birliğinin temelinden sarsılması 

gerekçesiyle biraz sonra konuşacağımız mk.l65 başlığı altında bir boşanma 

davası açabilecek. Kısacası evlenmeden sonra başlayan akıl hastalığı bizim 
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için önemli, evlenmeden önce de başlamış olabilir. O zaman zaten mutlak 

butlan sebebi davası veya boşanma davası açabilir. Bizim için önemli olan şey 

hastalığın tedavisinin mümkün olmaması. Bunu bize kim söyleyecek?  

Resmi kurum sağlık raporları bildirecek. Bunun dışında ortak hayatın 

çekilmez hale gelmesi, diğer eşin hayati tehlikesinin bulunması veya bir sağlık 

kurumunda bakımının yapılması gibi durumlar meydana gelebilir. Bu 

hallerde de her biri boşanma sebebi olabilir. Medeni kanunumuz herhangi bir 

süre öngörmüyor akıl hastalığının süresi bakımından. Eski medeni 

kanunumuz bunun asgari 3 yıl sürmesi gerekiyor diyordu. Yeni medeni 

kanunumuz böyle bir şey aramıyor. Dikkat edecek olursanız bu durumda 

herhangi bir hak düşürücü süreden bahsetmiyor. 

Genel Boşanma Sebepleri 

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 

TMK-Madde 166/f.l- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden 

beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri 

boşanma davası açabilir. Bu maddenin uygulamasına baktığınız zaman 

boşanma davalarının 90% oranında sebebini oluşturuyor. Boşanma 

davalarına dair adalet bakanlığı dönem dönem istatistikler yayınlar. Bu 

istatistiklere baktığımızda oran 90%’ı buluyor diyebiliriz.  

Yani boşanma davalarının çoğu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı 

iddiasıyla boşanma davası açılıyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı 

iddiasıyla açılan boşanma davası arkadaşlar prensip itibariyle m.l66/f.l de 

düzenleniyor. Bu fıkra bize diyor ki bir defa evlilik birliği temelinden sarsılmış 

olmalı. Peki, evlilik birliği temelinden sarsılacak da bu evlilik birliğinin 

temelinden sarsılması noktasında acaba biz bir kusur arayacak mıyız yoksa 

kusurdan bağımsız olarak mı bunları çözüme kavuşturacağız? Bu mesele 

sorun arz ediyor. Eski medeni kanuna baktığınız zaman şunu gözlemlerdiniz; 

eski medeni kanun bize şiddetli geçimsizlik kavramından söz ederdi. Medeni 

kanunumuzda böyle bir ifadeyi daha göremiyoruz. Evlilik birliği, 

kendilerinden beklenmedik derecede temelinden sarsılırsa eşlerden biri 

boşanma davası açabiliyor. Yani illa şiddetli bir geçimsizliğin olması söz 

konusu değil. Taraflar çok iyi anlaştıkları, birbirlerine saygılı oldukları halde 

evli kalmak istemeyebilirler, hayat görüşleri değişmiş olabilirler, yaşantıları 

farklılaşmıştır veya başta çok iyi anlaşacaklarını düşünmüşlerdir ancak daha 

sonra anlaşamamaya başlamışlardır. Bu gibi durumlarda evlilik çatısı altında 

artık kalmak istemeyebilirler. 

Taraflar arasında illaki bir şiddetli geçimsizliğin olması şart değildir. Başka 

durumlar da olabilir; taraflardan biri ağır hastalık geçirmiştir, sandalyeye veya 

yatağa bağlı bir hayat idame ettirmek durumunda kalabilir. Bu hayatını diğer 

eşiyle paylaşmak veya ona yük olmak istemeyebilir. Yani diğer eşine yük 

olmak istemediği için boşanmak isteyebilir. Onun nezdinde onun zihninde 

evlilik temelinden sarsılmıştır. Medeni kanunumuz bu yüzden artık şiddetli 
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geçimsizlik kavramını kullanmıyor. Şu gibi düzenlemeler de yapıyor; acaba 

kusur şart mı? Yani davacı taraf daha fazla kusurlu olabilir mi? Yoksa 

davacının daha fazla kusurlu olmasının bir önemi yok mudur? Prensip 

itibariyle davacının kusurlu olmasının önem arz etmiyor.  

Bir boşanma sürecinde elbette taraflara mutlaka az ya da çok bir kusur 

yüklenecektir. Yani sadece evlilik temelinin sarsılmasında eşlerden birine tüm 

kusuru yıkmak mümkün değildir, taraflar az çok kusurludur. 

Acaba davacı taraf daha fazla kusurlu ise buna rağmen evlilik birliğinin 

temelinden sarsıldığına dair dava açıyorsa ne yapacağız? Hakim reddedecek 

mi? Hayır, davacının daha fazla kusurlu olması bu anlamda davanın reddi 

sebebi değil, bu teknik anlamıyla bir itiraz değil. Ama davalı taraf, davacı 

tarafın daha fazla kusurlu olduğunu iddia edebiliyor. Böylesine bir 

savunmada bulunabiliyor. Böylesine bir savunmada bulunduğunda hakim 

acaba ne yapacak diye baktığımızda hakim yine bu savunmanın ne kadar 

doğru ve geçerli olduğunu tartmakla yükümlüdür. Yani davacı tarafın daha 

fazla kusuru olabilir ama bu evliliğin artık devamında bir fayda görmüyorsa 

özellikle çocukların faydasına, geleceğine dair bir fayda görmüyorsa hakim 

davacının daha fazla kusuru olmasına rağmen boşanmaya karar verebilir. 

Bunlar tabi medeni kanunumuzda da düzenlenmiştir. 

TMK-Madde 166/f.2-Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru 

daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu 

itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin 

devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar 

kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.  

Davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bu itiraz teknik anlamıyla itiraz 

değildir. Yani hakimin görevinden ötürü resen dikkate alacağı bir itiraz 

değildir. Bilirsiniz savunmaları ikiye ayırırız; itirazlar ve def ilerdir. Gerçekten 

bu anlamda bakıldığında hakim itirazları görevinden ötürü dikkate almak 

zorundadır, halbuki delilerde durum böyle değildir. Burada bir itiraz diyor 

kanun koyucu ama bu aslında medeni kanundaki itiraz değil bu savunmayı 

davalının dile getirmesi gerekir, bu bir defidir. Peki, bu savunmayı dile getirdi 

diyor ki kanun koyucu arkasından bununla beraber itiraz hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde ise dikkat! Ve evlilik birliğinin devamında davalı ve 

çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya 

karar verilir. Şimdi bir defa şunu söylüyor: Evet diyor davacı daha fazla 

kusurluysa davalı davacının daha fazla kusurlu olduğunu ileri sürebilir. Ama 

bu savunma beraberinde hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlali mi değil 

mi bu açıdan tartılmalıdır.  

Bu açıdan tartıldığında bu itiraz hakkın kötüye kullanılması niteliğindeyse ve 

evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer 

bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilir. 
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Acaba oradaki ve ifadesi fazla mı, yoksa mutlaka ve mutlaka üzerinde 

durmamız gereken bir husus mu? Aslında oradaki ve ifadesi üzerinde bizim 

özellikle üzerinde durmamız lazım. Çünkü zaten evlilik birliğinin devamında 

davalı ve çocukların yararına bir şey kalmadığını söylüyorsa o zaman zaten 

bu hakkın kötüye kullanılmasının en tipik örneğidir.  

Çocuklar bakımından bir yarar kalmadığını vurguluyorsa zaten hakkın kötüye 

kullanılması halinin en tipik örneğidir. Dolayısıyla ben öğrenci olsam oraya ve 

ifadesinin yanına bir çizgi çekerim ve özellikle yazarım. Bu anlamda 

bakıldığında gerçekten de durumun kusurdan bağımsız olduğunu söyledik, 

bunun şiddetli geçimsizlikten de farklı olduğunu söyledik. Şimdi birtakım 

örnekleri dile getirebiliriz. Örneğin; şöyle Yargıtay kararları var: “Kadın eşi 

hakkında kocalık yapamıyor diye beyanda bulunuyor. Bir diğeri aşırı 

kıskançlık. Kıskançlığın Yargıtay kararları arasında evlilik birliğinin 

temelinden sarsılmasına sebebiyet verdiği sayılıyor. Kadının bir cinsel ilişkiyle 

bulaşan hastalığa yakalanması, kocanın veya kadının evlilikte cinsel ilişki 

kurma konusundaki isteksizliği ve bu durumun sürekli arz etmesi vs.” 

Bunların hepsi evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak sayılır. Başka 

oldukça tatsız örnekler de var, bunları siz kitaplardan okursunuz. 

Bir de evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını kabul eden örnekler var. 

Mesela kocanın karısı için kısıtlanma sebebi varlığı beyanında bulunarak 

kadının kısıtlanmasını istemesi ve aradaki yaş farkı evlilik birliğinin 

temelinden sarsılmasına sebebiyet kabul edilmemiş. Din ve medeniyet 

farklılıkları vs. de aynı şekilde. 

Bu durumlarda neye bakacak hakim? Davacı eş bakımından evlilik birliğine 

tahammül etmesi ve devam etmesi dürüstlük boyutu çerçevesinde artık ondan 

beklenecek. Çünkü bahsettiğimiz gibi nispi bir sebeple karşı karşıyayız. 

Hakim bu durumları bir objektif bir de sübjektif olarak ele alacak. Tarafların 

sosyal durumlarını, eğitim durumlarını, ekonomik durumlarını göz önünde 

bulunduracak. Kısacası evlilik birliğinin temelinden sarsılması noktasında 

bunları söylemek yeterli. 

Anlaşmalı Boşanma ve Eylemli Ayrılık Hali 

Şimdi gelelim arkadaşlar madde 166 3. ve 4 fıkralarına. 3. Fıkra anlaşmalı 

boşanma hali ve 4. Fıkra eylemli ayrılık hali olarak belirtilir. Hemen şunu 

hatırlatayım; dava ayrılığa ilişkinse hakim sadece ayrılığa karar verebilir, dava 

boşanmaya ilişkinse hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verebilir. Ayrılığa 

karar vermesi için tarafların tekrar evliliği kurabileceği ihtimalinin olması 

gerekir. Bu bahsedeceğimiz son iki ihtimalde yani anlaşmalı boşanmada ve 

eylemli ayrılıkta artık ayrılık kararının verilmesi mümkün değildir. Çünkü 

artık evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı varsayılır. Ne diyor kanun koyucu: 

TMK-Madde 166/f.3~ Evlilik en az bir yi! sürmüş ise, eşlerin birlikte 

başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik 

birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi 
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için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına 

kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu 

hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.  

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu 

anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin 

taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların 

ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. 

Anlaşmalı boşanma uygulamada sıklıkla karşı karşıya kalacağınız boşanma 

tiplerinden bir tanesidir. Eşler için tek zorluğu vardır; hakimin karşısında 

bizzat bulunup boşanmak istediklerini bizzat kendileri kararlı bir şekilde 

beyan edeceklerdir. Avukat veya başkası onlar adına beyanda bulunamaz. Bu 

noktada hakim bir şey daha istiyor, diyor ki siz madem boşanmaya karar 

verdiniz siz bu boşanmanın mali sonuçları hakkında da anlaşmalı bir metin 

sunmalısınız. Maddi tazminat veya manevi tazminat isteyecek misiniz, yardım 

nafakası isteyecek misiniz, bütün bunların açık bir şekilde anlaşmalı olarak 

ifade edildiği bir sözleşme sunmalısınız. Bunun uygulamadaki adı boşanma 

protokolü. Aslında bu boşanmanın mali ve kişisel sonuçlarına dair bir 

sözleşmedir. 

Peki, bu sözleşmede neler olacak? Taraflar birbirlerinden tazminat istiyorlar 

mı istemiyorlar mı, istiyorlarsa bunların miktarı ne olacak veya toplu mu 

ödenecek ay ay mı? Bunların hepsi tek tek düzenlenecek. Tabi bir de işin 

içerisinde mali durumun yanında kişisel durumlar var. Özellikle çocuklar 

varsa çocukların velayeti kimde olacak annede mi olacak, babada mı olacak? 

Çünkü hukuk sistemimizde boşanmayla beraber velayeti eşlerin beraber 

sürdürmeleri mümkün değil. 

Dolayısıyla eşler boşanmaya kalkıştıklarında bu boşanma sözleşmesinin 

içerisinde çocuklara da yer vermeleri gerekir. Çocuğun velayeti kimde olacak? 

Çocuğun velayeti kimde olacak sorusu ile beraber akla gelen diğer soru da 

velayeti alamayan eş çocuğu ile kişisel görüşmesini, buluşmasını nasıl 

gerçekleştirecek. Örneğin velayeti alan anne Ankara’da baba Balıkesir’de 

yaşıyorsa babanın çocukla buluşup görüşmesi nasıl olacak ve ne kadar 

sürecek gibi durumlar da belirtilmesi bunları m.l66/f.3’ten çıkarıyorum. Bir 

defa şöyle başlıyor; en az 1 yıl sürmüşse. Yani öfkeyle kalkıp zararla 

oturmasınlar. Bugün evlenip yarın birbirlerine kızdıkları için boşanmasınlar, 

tartsınlar ölçsünler. Bu anlamda bir karar verirken en az 1 yıl düşünsünler, 

evliliği 1 yıl sürdürsünler. Eşlerin birlikte başvurması ya da eşlerden birinin 

diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış 

sayılır. Ayrılığa karar verilemez artık. Bu halde boşanma kararı verebilmesi 

için hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına 

kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu 

hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. 

Boşanmanın mali sonuçları, maddi tazminat, manevi tazminat yoksulluk 
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nafakası ve çocuklar hususunda kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması 

şarttır. 

Arkadaşlar hakim sözleşmeyi okuyacak ve o protokolü okuyacak. O 

sözleşmeyi çocuklar açısından tartacak. 

 Çocukların eğitimi ve diğer masrafları konusunda gereken maddi ve manevi 

yükümlülükleri kim yerine getirecek, anne mi baba mı? Bu açıdan bakimin 

değerlendirmesi şart, hakimin karşı çıkması durumunda taraflar bakimin 

talimatları doğrultusunda sözleşmeyi değiştirme imkanına sahipler. Ya da 

boşanmayacaklar, nasıl isterlerse. 

Eğer anlaşmalı boşanmaya kararlılarsa hakiminin yönlendirmeleri 

doğrultusunda söz konusu boşanmanın mali sonuçları için anlaşmayı ve 

çocukların kişisel durumları için anlaşmayı mutlaka gözden geçirmek 

zorundalar. Ardından hakim uygun görürse değişikliği artık anlaşmalı 

boşanma ile boşanabilir hale gelebilecekler. Boşanmanın mali sonuçları ve 

özellikle çocukların kişisel durumuyla ilgili sonuçları bakımından yapılan bu 

sözleşmede bir detay daha var. Diyelim ki çocuk babada kaldı. Velayet babada 

kaldı ve annesinin o çocukla nasıl kişisel temas kuracağını sağlamamız lazım. 

Bu kadar mı sadece ve sadece, kişisel temas kurmakla yetinecek miyiz? Bu 

çocuğun evet velayeti belki babada kaldı, velayetle beraber birtakım 

yükümlülükler, bakım yükümlülüğü, eğitim yükümlülüğü babanın sırtında 

kaldı.  

Peki annesi çocuğa hiç mi katkıda bulunmayacak? Onun için de bir 

yükümlülük yok mu? Velayeti ondan aldık diye bir daha ona asla hiçbir 

sorumluluk yüklemeyecek miyiz? Eğer şartları varsa, ekonomik açıdan 

gerçekten de bu yükü kaldırabilecek durumdaysa, çocuğun da ek ihtiyacı 

varsa, sadece ve sadece babanın katkılarıyla çocuğun eğitimi yeterince 

sağlanamıyorsa o velayete sahip olmayan annenin de iştirak nafakası ödemeye 

mahkum edilmesi gerekecek. Bunun adı iştirak nafakasıdır. Yani o çocuğun 

kendisine verilmediği taraf velayete sahip olan tarafa çocuk için katkıda 

bulunur. Onun masraflarına iştirak etmelidir. O yüzden adı iştirak 

nafakasıdır. Özellikle çocuğun eğitimi devam ettiği müddetçe bu anlamda 

eğitim masraflarının karşılanması gerekiyor. Anlaşmalı boşanmayı da bu 

şekilde geride bırakabiliriz. 

Son boşanma sebebimiz eylemli ayrılık. Eski medeni kanunumuz zamanında 

bu boşanmanın çok güç olduğu bir dönem vardı Türkiye’ de. Yani boşanma 

toplum tarafından çok da kabul gören bir müessese değildir. Kadının içinde 

bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar sebebiyle kadınlar boşanmama 

konusunda direnç gösterirler. Çünkü ne yazık ki bayat onları adeta bir sosyal 

sigorta gibi görülen evlilik müessesinin çatısı altında yaşamaya mahkum 

etmiştir. Yani başka seçenek onlar için neredeyse kalmamıştır ve çaresiz 

kadınlar kocalarına sıkı sıkıya bağlı yaşamaktan başka bir imkan 
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kavuşturulamamış durumdaydılar. Hala toplumun bazı kesimlerinde 

böylesine sonuçları görebiliyoruz. 

Ama bahsettiğim gibi eskiden son derece zordu ve kanun koyucu şöyle bir 

hükmü sevk etti, dedi ki:  

Bir boşanma davası açılırsa, bu boşanma davası reddedildiyse, karar 

kesinleştiyse, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 yıl boyunca taraflar bir 

daha asla hiçbir şekilde bir araya gelmedilerse yani ortak hayatı tekrar test 

etmedilerse 3 yıl sonunda taraflardan bir tanesi (zina yapmış eş de dahil 

kusuru olsun olmasın, eskiden davacı olsun olmasın, eskiden davalı olsun 

olmasın hiç önemi yok) bir boşanma davası açabilir. Ve ispatlayacağı şey şu: 

Bir tane boşanma davası açıldı, bu boşanma davası reddedildi, bu ret kararı 

kesinleşti, bu ret kararı üzerinden üç yıl geçti, biz hiçbir şekilde 3 yıl boyunca 

ortak hayatı yeniden test etmedik, hiçbir zaman birlikte yaşamadık, ben artık 

boşanmak istiyorum. Bunu dediği andan itibaren arkadaşlar hakim ayrılığa 

karar verebilir mi? Hakim mutlaka ve mutlaka boşanmaya karar verecek. Peki 

davacı kusurluysa ne olacak? Maalesef boşanmaya karar verecekler. 

Davalının kusuru yoksa ne olacak? Maalesef boşanmaya karar verecektir. 

Başka bir seçenek yok. Bunun adı eylemli ayrılık veya fiili ayrılık. Bu eylemli 

ayrılık arkadaşlar dediğimiz gibi bir boşanma sebebi ve bakim artık başka 

hiçbir şeyi tartmıyor. Burada da evlilik temelinden sarsıldığı varsayımıyla 

karşı karşıyayız. Şöyle söylemiş 166. Maddenin son fıkrası: 

TMK-Madde l66/f.4- Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış 

bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten 

başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple o/ursa olsun ortak hayat 

yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden 

birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. 

İster kusurlu olsun ister kusursuz biç önemli değil boşanmaya karar verilecek 

diyoruz. 

Boşanma Davası 

Geliyoruz artık boşanma davası içerisine girmeye. Boşanma davasının içine 

girdiğimizde önce yetkiyi konuşacağız, yetkili mahkemeye, davanın konusuna 

bakacağız. Arkasından da özellikle maddi tazminata, manevi tazminata, 

yoksulluk nafakasına bakacağız, yargılama sürerken alınması gereken 

tedbirlere bakacağız ve çocuklar varsa velayete ve diğer eşin çocukla nasıl 

temas kuracağına bakacağız. Bunun ötesinde çocukla ilişki kurmak isteyen 

başka şahısların taleplerine de bakacağız. Örneğin büyük anne ve büyük baba 

torunuyla kişisel temas kurmak isterlerse ne yapacağız? Velayet anneye 

verildi, bu durumda babanın görüşme hakkı var. Babanın annesi ve babası 

da bu çocukla görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi? Görüşme hakları var mı 

yok mu? Bütün bunların da tartılması gerekecek.  
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Biz gelelim boşanma davasına. Boşanma davasında, boşanma sebeplerinden 

bir tanesi gerçekleştiyse; bu noktada boşanma sebebini, özel bir boşanma 

sebebini gerçekleştirmemiş olan eş, özel boşanma sebebinden rahatsızlık 

duyan eş yani zinaya maruz kalan eş davayı açıyor. Dolayısıyla bu duruma 

bakıldığı zaman davacı özel boşanma sebebi gerçekleştirmemiş olan eş de 

diyebiliriz. Peki davalı kim? Adı üzerinde özel boşanma sebebini 

gerçekleştirmiş olan eştir. 

Bir de genel boşanma sebeplerinden bahsedelim. Özellikle evlilik birliğinin 

temelinden sarsılmasında taraflardan her biri davayı açabilir. İster kusurlu 

olsun ister kusursuz olsun. Kusurlu olan da davacı olabilir kusursuz olan da 

davacı olabilir. Sadece ve sadece ne istenir? Davalı tarafın davacının daha 

fazla kusurlu olduğu dile getirmesi istenir. 

İki tane mesele, iki tane ihtimal haricinde davacı boşanmayı talep edebiliyor, 

ayrılığı talep edebiliyor. Ayrılığı talep ettiğinde adı üzerinde hakim sadece ve 

sadece ayrılığa karar verir. Ama davacı boşanma talep ettiğinde hakim 

boşanmaya da karar verebilir, ayrılığa da karar verebilir. Ne zaman karar 

veremez? Anlaşmalı boşanma söz konusuysa fiili ayrılık söz konusuysa bu 

şekilde karar veremez. Onun ötesinde ayrılığa da karar verebilir. Ayrılığın 

asgari süresi ne kadar? 1 yıl. Azami süresi ne kadar? 3 yıl. Peki ayrılığın 

sonunda ne olacak? Ayrılık sonunda adı üzerinde evlilik devam eder. Taraflar 

bu anlamda ortak hayatı yeniden kurarlarsa hiçbir sorun yoktur ama 

taraflardan bir tanesi bir tane bile boşanma sebeplerine dayalı olarak veya 

sonradan ortaya çıkan boşanma sebeplerine dayalı olarak ben boşanmak 

istiyorum diyebilir mi? Boşanma davası açabilir mi? Evet, açabilir. Daha 

önceki boşanma sebeplerinde kusurlu olması kusursuz olması önemli mi? 

Önemli değil. Dolayısıyla ayrılık müessesesi de sonuç itibariyle geçici bir süre 

tarafların ayrı yaşamasına imkan veriyor. Örneğin ayrı yaşanan üç senenin 

sonunda taraflar hala evlilerdir. Ortak hayata devam edebilirler. İçlerinden bir 

tanesi boşanma davası açabilir mi? Açabilir. Peki daha önceki sebeplerden 

dolayı kusurlu ya da kusursuz olması önem arz eder mi? Hayır etmez. 

Dolayısıyla gerçekten de ayrılık müessesinde böyle sonuçları olduğunu 

bilmemiz lazım.  

Zina özel boşanma sebebiydi, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, 

suç işlemek, haysiyetsiz hayat sürmek, terk ve akıl hastalığı özel boşanma 

sebebidir. Genel boşanma sebepleri l66.maddede düzenlenmiştir. Bunlardan 

en önemlisi evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Davacı bu davayı 

açıyor. Davacı kim? Özel bir boşanma sebebini gerçekleştirmemiş olan taraftır. 

Zina eylemini, hayata kast eylemini gerçekleştirmemiş olan taraftır. Bizatihi 

zinadan mağdur olan taraftır. 

Genel boşanma sebeplerinde ise özellikle evlilik birliğinin temelinden 

sarsılması olgusunda davacı her iki taraf da olabiliyordu. Bu davanın nasıl bir 

dava olduğunu söyledik? Şahsa sıkı surette bağlı bir hakla karşı karşıyayız. 

Dolayısıyla ayırt etme gücüne sahip bir kısıtlı bu davayı bizatihi açabiliyor, 
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kendisini bizatihi savunabiliyor. Onun yerine kanuni temsilci bunu yapabilir 

mi? Hayır yapamaz çünkü şahsa sıkı surette bağlı bir haktan söz ediyoruz. 

Peki ayırt etme gücünden yoksunsa acaba bu davayı açabilecek midir? Elbette 

açabilecektir. Peki onun ad ve hesabına boşanma davasını kanuni temsilcisi 

açabilir mi? Kural olarak hayır diyoruz ama bununla birlikte bu sonuca 

varmak hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlaline sebebiyet verebilir. 

Sürekli zinaya maruz kalan, sürekli kötü muameleye maruz kalan bir akıl 

hastasının kanuni temsilcisi asla dava açamaz denilirse o hukuk sistemi zaten 

olmasın daha iyi. 

Dolayısıyla diyoruz ki; “boşanma evet şahsa sıkı surette bağlı olan bir haktır, 

bizatihi bu davayı açmaya karar verme yetkisi bizatihi hak sahibi tarafından 

kullanılmalıdır ama öyle hallerle karşı karşıya kalınabilir ki bu davanın 

kanuni temsilci tarafından açılamaz demek dürüstlük kuralına aykırılık teşkil 

edebilir, hakkın kötüye kullanılması yasağının ihlalini oluşturabilir. Örneğin 

bir akıl hastası sürekli olarak pek kötü olarak pek kötü muameleye maruz 

kalıyorsa artık bu dava onun kanuni temsilcisi tarafından da açılabilir.” 

Bu dava bozucu yenilik doğuran bir davadır. Evlilik boşanma kararının 

kesinleşmesiyle sona erecektir ve yepyeni bir durum ortaya çıkacaktır. Evli 

kişilerin artık boşanmış haline gelmesine sebebiyet veren bir hükümle karşı 

karşıya kalacağız. Dolayısıyla bu hüküm yenilik doğuran bir hükümdür, dava 

da bozucu yenilik doğuran bir davadır. 

Boşanma Davasında Yer, Yargılama Usulü ve Boşanma Davasının 

Sonuçlan 

Davayı nerede açacağız diye baktığımızda aslında medeni kanunumuz yetkiye 

dair kuralları pek koymuyor çünkü bu kurallar hukuk muhakeme 

kanununda yeterince düzenleniyor. Özellikle kanun koyucu davalının 

yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğunu söyler. Fakat medeni 

kanunumuz biraz İsviçre medeni kanunun da etkisinde kalarak yetki kuralları 

da getiriyor. Kanun koyucu şöyle diyor; davacı yerleşim yerinde bu davayı 

açabilir, davacı davalının yerleşim yerinde bu davayı açabilir ya da son defa 6 

aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde de bu davayı açabilirler. 

168.madde yetkiye ilişkindir. 

Yetki 

TMK-Madde 168- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, 

eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri 

birlikte oturdukları yer mahkemesidir. 

Yani davacının veya davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. Bunların 

yanı sıra eşlerden birisi son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer 

mahkemesinde de davayı açabilir. Yargılamada 184-maddeden kaynaklanan 

önemli kurallarımız vardır. Hakim boşanma yargılamasında delilleri serbestçe 

takdir edecektir. Hatırlarsanız hakim zina davasında bile davalının ikrarı ile 
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bağlı değildi, halbuki ikrar bir kesin delildi. Normalde hakim davalının ikrarı 

ile bağlıyken bu davada davalının ikrarı ile bağlı değildir. Çünkü evlilik, aile 

toplumun temelidir ve kanun koyucu da bunu korumak istiyor. Tarafların 

haklı sebep olmaksızın boşanmalarına mümkün mertebe mani olmak istiyor. 

Bu serbest delil sistemi bize şunu da sunuyor; hakim vicdanen kanaat 

getiriyor. İki tane delil sistemi vardı; kanuni delil sistemi ve vicdani delil 

sistemi. Burada benimsenen şey de vicdani delil sistemidir. 

Yargılamada ispat araçlarından biri de davacının davalıya yemin teklif 

etmesidir. Mesela birisine l00 bin TL borcunuz vardır, bunu ispat etmek için 

yazılı delil lazımdır. Konuya ilişkin HMK bize diyor ki; belirli bir miktarın 

üzerindeki iddialar mutlaka ve mutlaka yazılı delille ispatlanmalıdır. Yanlış 

hatırlamıyorsam en son 2950 TL idi, yani son derece cüzi bir miktardan söz 

ediyoruz. 2950 TL ve üzeri bütün taleplerde - istisnaları vardır ama genel kural 

olarak- bize yazılı delil lazımdır. Yazılı delil yoksa davacı davalıyı yemine davet 

edebilir, l00bin TL borcun olmadığını gel söyle davadan vazgeçiyorum 

diyebilir. Gerçekten de davalı gelip hakimin huzurunda kutsal ve milli değerler 

üzerine namusu ve şerefi üzerine yemin edip benim l00 bin TL borcum yoktur 

derse dava redde mahkumdur. Haklı bir sebebi olmaksızın davalı yemin 

etmezse, yeminden kaçınırsa bu sefer de davacı iddiasını ispat etmiş sayılır. 

Sıradan bir yargılamada bunu yapabiliyoruz ama boşanmada bunu da 

uygulayamıyoruz. 184-Madde diyor ki: 

TMK-Madde 184- Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak 

üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 

1.Hakim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına 

vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 

2.Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara 

yemin öneremez. 

3.Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz. 

4.Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder. 

Kanun koyucu hep bu vicdani delil sistemine işaret ediyor. Peki şimdi nereye 

geldik? En son şuraya geldik; hatırlarsanız anlaşmalı boşanmadan söz ettik, 

anlaşmalı boşanmada taraflar boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin bir 

anlaşmayı hakime sunmak zorunda ve hakimin onayından geçirmek 

zorundaydılar. Burada da yine kanun koyucu bize bir usûl iletiyor. 

184.Maddenin devamında diyor ki: 

5.Boşanma veya ayrılığın fer'î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim 

tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 

Bir başka meselemize gelelim. Yargılamalar bizde alenidir. İnsanlar gelip 

duruşmaları serbestçe seyredebilirler, tamamen sıradan bir kişi, davayla hiç 

alakası olmayan bir kişi gelip davayı seyredebilir. Duruşmalar dediğimiz gibi 
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alenidir ama 184-maddenin ö.bendi de uygulamada kendine yer bulabilir. 

Yani hakim içeride başka hiç kimsenin olmamasına karar verebilir. Kanun 

koyucu diyor ki:  

6.Hakim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına 

karar verebilir. 

 

Geliyoruz yargılama sürerken alınacak geçici tedbirlere. Boşanma davası 

açılmasıyla beraber artık aynı evin içerisinde o iki kişinin aynı yastığa baş 

koyabileceğine olasılık vermeyiz. Kanun koyucu diyor ki; boşanma davası 

açılmasıyla beraber eşler artık ayrı yaşama hakkına sahiptir. Boşanma davası 

açılmadan önce aile konutunda eşler oturuyordu ama mesele koca ya da 

kadın konutun sahibiydi. Peki boşanma davasının açılmasıyla birlikte orada 

kim oturmaya devam edecektir? Hala eskiden biri oranın sahibi olan koca ya 

da kadın mı oturmaya devam edecek? Bu konuda hakimin bir karar vermesi 

gerekecek. Somut olayın tüm özelliklerini dikkate alarak, kadının, erkeğin 

içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, belki erkeğin ya da kadının 

konutu iş yeri olarak kullanması söz konusuysa bu hususu göz önünde 

bulunduracaktır.  

Mesela konutu erkeğin aynı zamanda iş yeri olarak kullanması söz konusuysa 

kadının ortak konuttan ayrılmasına karar verecektir. Çocuklar ne olacaktır? 

Boşanma davası süresince çocukların kiminle yaşamaya devam edeceği 

hakkında da hakimin bir karar vermesi gerekecektir. Boşanma davası 

süresince acaba ortak konuttan ayrılan tarafa konutta kalan taraf bir miktar 

yardımda bulunacak mıdır, bulunmayacak mıdır? Yargılama sürerken 

ödenmesi gereken bu nafakaya tedbir nafakası diyoruz. Diyelim ki malik olan 

kadın taşınmazda kaldı, erkeğin gitmesi gerekiyor. Çocuklar bu durumda 

anne ile beraber o konutta mı kalacaklar yoksa babaları ile beraber başka bir 

konutta yaşamaya başlayacaklar? İşte bütün bunların hepsinin hakim 

tarafından belirlenmesi gerekecek. 

Biraz önce de söylediğim üzere yargılamanın en başında yargılamada 

uygulanacak tedbirler olacak. Bu tedbirlerde 2 nokta önemlidir. Bunlardan 

bir tanesi eşlerin birbirlerine bir tedbir nafakası ödeyip ödemeyeceği 

hususudur. Aynı şekilde erkeğin ortak konutta kaldığını varsayalım, kadının 

ortak konutu terk etmek zorunda olduğunu var sayalım. Erkek kadına onun 

yoksulluğa düşmemesi için bir tedbir nafakası ödemek zorunda kalacaktır. 

Çocukların diyelim ki anne ile yaşamalarına karar verildi, babalarının da 

yargılama sürerken bir iştirak nafakası ödemeleri gerekecek. Yargılamanın 

sonunda ayrıca bunları konuşacağız ama şu an yargılamanın sürdüğü 

durumu konuşuyoruz. Bunları medeni kanun 169.maddeden çıkarıyorum. 

169.madde bize şunu söylüyor: 
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Geçici önlemler 

TMK-Madde 169- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın 

devamı süresince gerekli otan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin 

mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici 

önlemleri re 'sen alır. 

Hakim bu önlemleri talep olmasa bile kendiliğinden alır. Dolayısıyla eşler dava 

boyunca ayrı yaşama hakkına sahiptirler, aile konutunda kimin kalacağını 

hakim belirler dedik. Prensip itibariyle aile konutunun mülkiyetinin kime ait 

olduğu değil o andaki kadının, kocanın, çocukların ihtiyacıdır. Kadının aile 

konutunun birkaç odasında diş hekimliği yapmaktadır mesela. O kadını 

oradan kopardığınızda işine de zarar vereceğinin farkındasınız. Dolayısıyla bu 

durumda ortak konutta kadın malik olmasa bile boşanma davası boyunca 

kalabilmelidir. Özellikle çocukların okulları o eve yakınsa çocuklar anne ile 

beraber kalabilmekler. Yani deyim yerindeyse koca ceketini alıp çıkmalıdır 

ama çıktığında kadının da kocaya belki bir miktar tedbir nafakası ödemesi 

gerekecektir. Evden ayrılan baba da çocukların masraflarına iştirak edecektir. 

Dava sürerken çocuklar anne ile kalıyorlarsa baba çocuklarla kişisel ilişki 

kurabilecektir. Bütün bunları hakim teker teker hesaplayacaktır. 

Kısacası baktığımız zaman en önemli unsurlardan bir tanesi bu tedbir 

nafakasıdır. Tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten itibaren ödenmesi 

gereken bir nafakadır ve bu mesele kusurdan bağımsız bir meseledir. Burada 

evlilik devam ediyor. Eşlerin evlilik sürerken var olan birbirlerine yardım 

yükümlülüğü devam ediyor. Dolayısıyla burada kusurdan bağımsız şekilde 

düşünüyoruz. Davacının yani yoksulluk nafakasını talep edenin kusurlu olup 

olmaması önemli değil diyoruz. Yeter ki ihtiyacı olsun diyoruz. 

Biraz önce iştirak nafakasından söz ettim. Çocukların kimin yanında 

kalacağına karar verecek hakim, Arkasından da çocuk kendisine 

bırakılmamış olan tarafın diğerine katkısının ne olacağını saptaması 

gerekiyor. Peki şu an itibariyle velayetine karar vermek zorunda mı? Hayır 

velayete karar vermek zorunda değil. Ama velayetin velayetin kaldırılmasını 

gerektiren birtakım sebepler varsa elbette bunun için ayrı bir dava söz konu 

olabilir. Şu an itibariyle arkadaşlar velayetin kaldırılmasına karar vermek 

zorunda değil. Velayet sona ermiyor 

Peki malların yönetimine değinelim. Eşler arasında klasik itibariyle yasal mal 

rejimlerimden edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanabiliyor. Ayrıca bir 

sözleşme yapmadıkları takdirde özellikle yeni medeni kanundan sonra yapılan 

evliliklerde durum böyledir. Buna rağmen birtakım tedbirleri almak 

gerekebilir. Taraflar arasında mal rejimini yönetimiyle ilgili bir karar almak 

gerekebilir. Belki geçici olarak mal ayrılığına hükmedebilir, çünkü yargılama 

3 sene, 4 sene, 5 sene sürebilir ve o sürede eşler arkadaşlar birtakım mallar 

edinebilirler. O mallar acaba boşanmada tasfiyeye tabi olacak mı, olmayacak 

mı? Prensip itibariyle hayır diyoruz. Çünkü mal rejimi boşanma davası, 
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boşanma kararı sonuçlanırsa davanın açıldığı andan itibaren kurulmuş 

oluyor. Dolayısıyla hakim bu ortak mallar ile ilgili birtakım tedbirlerin 

alınmasına da karar verebilir. 

Bunun ötesinde diğer tedbirlerden de bahsediyor kanun koyucu ama şimdi 

yeri ve zamanı değil. Biz yavaş yavaş boşanma davasının sonuçlarına bakalım. 

Medeni kanunumuz diyor ki boşanan kadının kişisel durumu başlığı altında 

Maddel73’ de “Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel 

durumunu korur” diyor. Hatırlarsanız butlan davalarında kanun koyucu 

iyiniyetli olan kişinin kişisel durumunu koruyacağını söylüyordu. Halbuki 

boşanma davalarında böyle bir iyiniyet takibi yapılmıyor, özellikle boşanan 

eşlerin kişisel durumlarının korunacağından söz ediyor. Bunu sadece 

boşanan kadın bakımından düşünmemek lazım ama şu anda çalıştığımız 173- 

Madde sadece ve sadece boşanan kadının cephesinden meseleye yaklaşmıştır. 

Çünkü en temelinden mesele; boşanan kadınların soyadı meselesi. 

Hatırlarsanız konuşmuştuk evlenmeyle beraber eşler ne hale geliyorlardı? 

Ergin hale geliyorlardı. Evlenmeyle beraber eğer şartları gerçekleştirirlerse 

Türk vatandaşlığını elde edebiliyorlardı. Evlenmeyle beraber bir eşin kan 

hısımlarıyla diğer eş arasında kayın hısımlığı oluşabiliyordu. Bunların 

hiçbirisi değişmedi diyordu kanun koyucu. Evlenmeyle elde edilen bütün 

kişisel sonuçlar aynen devam ediyor. 

Peki soyadı bakımından durum neydi? Kadın kural olarak evlenmeden önceki 

soyadına dönmek zorunda. Peki bekarlık soyadına mı evlenmeden önceki 

soyadına mı dönecektir? Çünkü dul olarak evlendiyse arkadaşlar 

boşandığında evlenmeden önceki soyadına geri dönüyor. Yani dulluk soyadına 

geri dönüyor. Peki bu kadın evlendi, evlenmekle beraber toplumda sanatçı 

olarak, iş insanı olarak vs. bir itibar elde etti. Bu soyadını taşımakta bir 

menfaati var. Bunu taşımaya devam edebiliyor mu?  

Edebiliyor, yeter ki arkadaşlar kocanın kişilik Hakkına vermesin. Eğer bu 

zararı vermeyeceğine mahkeme kanaat getirirse buna izin verebiliyor. Ama 

daha sonra şartlar değişirse bu soyadının taşınmasına yeniden itiraz 

edilebiliyor ve bu çerçevede bu ortadan kalkabiliyor. 173- Maddeyi anlattık 

aslında. 

Boşanan kadının kişisel durumu 

TMK-Madde 173- Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişise! 

durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın 

evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin 

verilmesini isteyebilir. 

Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve 

bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, 

kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde 

bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. Yani özellikle yine topluma mal olmuş birisi 

olarak bu soyadının altında çeşitli suçlar işlemesi, kocanın soyadını ve ailesini 
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küçük düşürecek birtakım davranışlar içerisine girmesi söz konusuysa o bu 

kararın gözden geçirilmesi söz konusu olacaktı. 

Peki boşanan eşler başka sonuçlarla da karşı karşıya kalacaktır. Özellikle 

şunu vurgulayalım. Kadın boşanma kararının kesinleşmesiyle beraber ne 

yapmak zorunda kalacak? 300 günlük bir müddet, bekleme müddetine maruz 

kalacaktır. Kural olarak bu bekleme müddetini tamamlamadan kural olarak 

evlenmesi söz konusu olamayacaktır ama önceki evliliğinden gerek 

kalmadığını ispatlarsa mahkeme kadının tekrardan evlenmesine karar 

verebilecektir. Buna uyulmaması evliliği sakatlamıyor. Evlenmede bir mutlak 

butlan halini veya nispi butlan halini yaratmıyordu. 

   

En önemli meselelerden bir tanesi de mirasçılık ilişkisinin sona ermesidir. 

Yani boşanma davası açıldı, taraflardan davacı ya da davalı öldü. Hiç fark 

etmiyor sonuç itibariyle. İster davalı ölsün ister davacı ölsün. Diyelim ki davacı 

öldü. Buradaki davalı sağ kalan eş sıfatına sahiptir. Sağ kalan eş sıfatına 

kadının sahip olduğunu varsayalım, kocanın vefat ettiğini varsayalım. Diyelim 

ki Ç1 isminde ortak çocukları var. Kadın mirastan 1/4 pay alır. Medeni kanun 

diyor ki; ister davacı ölsün ister davalı ölsün ölen eşin mirasçıları davaya 

devam edebilirler. Davaya devam ederlerse ve davalının kusurlu olduğu 

ispatlanırsa o zaman ne olacak? Sağ kalan eş mirasçı olamayacak diyor. 

Örneğin burada birden fazla çocuk olduğunu varsayın. Bunlardan bir tanesi 

ne yapabilir? Bu çocuklardan bir tanesi boşanma davasına devam edebilir ve 

boşanma davasında sağ kalan eşi kusurlu olduğunu ispatlayabilir. Bu 

çerçevede de sağ kalan eş mirasçılık haklarından mahrum kalabilir. 

Medeni kanun diyor ki bu gerek yasal mirasçılıkta gerekse iradi mirasçılıkta 

böyledir. Çünkü davacı vasiyetname yapmış olabilir veya bir miras sözleşmesi 

yapmış olabilir. Bu anlamda bakıldığında arkadaşlar medeni kanun diyor ki 

boşanmayla beraber kanuni mirasçılık sıfatı sona erer. Boşanmayla beraber 

iradi mirasçılık sıfatı da sona erer. Aksini açıkça vasiyetnamede görmemiz 

lazım. Vasiyetnamede 'Boşansak bile eşim benim mirasçım olsun, boşansak 

bile taşınmazım eşime ait olsun.’ gibi böylesine açık bir düzenleme varsa 

boşanmaya rağmen ölüme bağlı tasarruflar varlığını devam ettirirler. 

Böylesine açık bir düzenleme yoksa arkadaşlar boşanmayla beraber ölüme 

bağlı tasarruflar da yani iradi mirasçılık da sona erer. Vasiyet alacaklısı sıfatı 

da sona erer. Biraz önce bahsettiğim gibi madde 18’ de bunu bize söylüyor. 

Diyor ki: 

Miras hakları  

TMK-Madde 181/f.l- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı 

olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla 

kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. 
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Yani vasiyetname yapıyorum, taşınmazım karımda kalsın, biz boşansak bile 

karımda kalmaya devam etsin demesi lazım. Dolayısıyla kanun koyucu diyor 

ki ölüme bağlı tasarruftan aksi anlaşılmadıkça ölüme bağlı tasarruflar da 

etkilerini yitirirler, kesin hükümsüz hale gelirler diyor. Peki boşanma davası 

devam ederken taraflardan birisi vefat ederse ne olacak? Onu da kanun 

koyucu bize maddenin devamında şöyle söylüyor: 

TMK-Madde l81/f.2- (Değişik ikinci fıkra: 31/3/2011-6217/19 md.) Boşanma 

davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam 

etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra 

hükmü uygulanır. 

Yani artık eşler birbirlerinin mirasçısı olmazlar. Hem yasal mirasçı olmazlar, 

hem iradi mirasçı olmazlar, hem de ölüme bağlı tasarrufta kendine sağlanan 

tüm menfaatleri yitirirler diyor. 

Şimdi maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası kısmına 

geliyoruz. Medeni kanunumuz 174.maddesinde diyor ki: 

Maddi ve manevi tazminat 

TMK-Madde 174/fi- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden 

zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir 

maddî tazminat isteyebilir. 

Yani temelde 3 tane şartımız var. Davacı kusursuz olacak ya da daha az 

kusurlu olacak, davalı kusurlu olacak ce boşanma sebebi yüzünden, boşanma 

yüzünden davacı taraf bir maddi zarara uğramış olacak. Özellikle mevcut 

menfaati veya beklenen menfaati ihlal edilmiş olacaktır. Davalı erkek 

kusurluysa ya da daha fazla kusurluysa kadın için maddi tazminat davası 

açabiliyoruz. Bu maddi tazminat davasında kadının çalışamaması nedeniyle 

uğradığı zararların da giderilmesini talep ediyoruz veya bir süre daha 

çalışamayacak olması, yeniden iş hayatı içerisine girmesi için gereken zaman 

dilimi ihtiyacı olabilir, tekrardan eğitim alması için veya tekrardan eski 

yeteneklerine kavuşması için bir zamana ihtiyacı olabilir. Bütün bunları 

dikkate alan bir maddi tazminat isteyebiliyoruz. Veya boşanma nedeniyle 

kadının ortak konuttan kadının ayrılması gerekiyor ve yeni bir ev tutması, 

yeni bir şehre taşınması gerekebilecek. Dolayısıyla bütün bunları dikkate 

alarak kadına uygun bir maddi tazminata karar verebiliyoruz. 

Maddi tazminata toplu bir ödeme şeklinde de karar verilebiliyor, parça parça 

ödenilmesi şeklinde bir ödemeye de karar verilebiliyor. Yani iki yüz bin liralık 

bir tazminat toplu şekilde de verilebilir iki bin iki bin şeklinde de verilebilir. 

Buna hakim karar verecek. Manevi tazminat da medeni kanunumuzun 174- 

Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiş. 
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TMK-Madde 174/f.2- Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı 

saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak 

uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 

Burada da yine davalı kusurlu olmalıdır, her ne kadar madde metninde 

yazmıyorsa da davacı daha ağır kusurlu olmamalıdır ve boşanmaya sebep 

olan olgular davacının kişilik haklarını ihlal etmiş olmalıdır. Bu boşanma 

sebepleri yüzünden yani o maruz kalman hakaretler, kötü muameleler, zina 

gibi eylemler sebebiyle bir elem, keder, acı, ızdıraba maruz kalınmalıdır. Eğer 

kişilik hakkına saldırı söz konusuysa hakim manevi tazminata karar 

verecektir. 
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PERŞEMBE DERSLERİ 

1.HAFTA-PRATİK (7 Mart) 

Soybağı kavramından bahsedelim. Soybağı nedir? Önce ondan 

bahsedelim. Soybağı kişinin anasıyla babasıyla olan bağıdır. Ve soybağı kendi 

içinde doğal soybağı ve yapay soybağı olarak ikiye ayrılır. Doğal soybağında 

ana ile soybağı vardır. Doğum üzerinden kurulur. Bir de baba ile soybağı 

vardır. Evlilik, tanıma, babalık davası üzerinden kurulur. Bir de yapay soybağı 

vardır. Burada biyolojik anne babadan bahsedilmez.  

Arkadaşlar bizim medeni kanunumuzda eski medeni kanunumuzda 

olan evlilik içi-evlilik dışı çocuk ayrımı kalkmıştır. Eskiden nesebi belli olanlar-

nesebi belli olmayanlar vardı. Bu çok büyük tartışmalara yol açıyordu. Velayet 

konusu dışında %99 olarak ayrım yoktur. Bu değişim İsviçre’deki gelişmelerin 

sonucu olmuştur. İster İslam hukuku olsun, ister Roma hukuku olsun, ister 

sosyalist hukuk düzenleri olsun ailenin varlığının temelinde yatan nesep ve 

mirastır. Yani nesep meselesi kamu düzeninin temelinde olan bir meseledir. 

Kim kimin nesi? Bize öğrenciyken şunu anlatırlardı: Roma’da çocuk doğarmış, 

doğan çocuğu kapıya koyarlarmış. Kim bebeği alıp içeriye giriyorsa baba o 

oluyormuş. Görüyorsunuz ki nesep meselesi çok eskilere dayanır.  

Şimdi yavaş yavaş pratiğe geçelim. 

OLAY I 

Bayan (A) ile Bay (B) 20.08.2017 tarihinde imam nikâhı kıymışlardır. 

Çift 01.02.2018 tarihinde anlaşamadıkları için ayrılmış, Bayan (A) hâlihazırda 

Bayan (İ) ile evli olduğunu bildiği Bay (E) ile 20.03.2018 tarihinde resmi nikâh 

ile evlenmiştir. Bayan (A) 15.07.2018 tarihinde (Ç) yi dünyaya getirmiştir. Bay 

(E) doğan çocuğu Bayan (İ) ile kendi nüfus kütüğüne kaydettirmiştir. Bir süre 

sonra Bay (E) tüm malvarlığını biricik çocuğu (Ç) ye bıraktığını beyan ettiği bir 

vasiyetname kaleme almış ve 10.09.2018 tarihinde intihar etmiştir. Ertesi gün 

vefatı öğrenen Bay (B) nüfus müdürlüğüne müracaat ederek (Ç) yi tanıdığını 

beyan etmiştir. 

Ç’nin anne bakımından Bayan (A) veya Bayan (İ), baba bakımından 

Bay (B) veya Bay (E) ile soybağı ilişkisinin kurulup kurulmadığını, her biri 

için soybağının kurulması koşullarını belirtmek suretiyle açıklayınız. 

Evet, şimdi biraz düşünelim. Anneyle soybağı nasıl kurulur? Doğumla 

kurulur. Bir çocuğu doğuran kişi annedir. Bu artık ekmek gibi su gibi bir şey. 

Annelikle ilgili tek bir sorun var. Bir çocuğun başkasının üstüne kaydedilmesi. 

Olayımızda da böyle bir durum var. Günümüzde yaşanan bir sorundur bu. 

Özellikle kırsalda çok yaşanır. 

Ana ile soybağı doğumla kurulur. Doğum hukuki olaydır değil mi? 

İnsanlık var olduğu müddetçe doğumlar gerçekleşecek. Ve bu doğuma da 
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belirli sonuçlar bağlanır. Peki, doğan çocuğun annesinin değil de bir 

başkasının üstüne kaydedilmesi durumunda ne yapılması gerekir? Nüfus 

kaydının düzeltilmesi. Nüfus sicili kurucu değil açıklayıcıdır. Neden? Çünkü 

Şu kadından şu çocuk doğdu, onu açıklar. Doğum belgesi gerekir, şu gerekir, 

bu gerekir…  Buna rağmen bir kadından çocuğun başkasının üstüne 

kaydedilmesi aslında o kişilerin gerçekten anne olduğunu değiştirir mi? 

Değiştirmez. Sonuçta kimden çıktıysan onun çocuğusun bu çok basit bir şey. 

Fakat sicile yanlış kaydettirildiği zaman sizin yapacağınız şey gerçeği 

yansıtmak. Tespit davası ve TMK 39’a göre nüfus kaydının düzelttirilmesi 

davasını açmak. TMK m.39: Mahkeme kararı olmadıkça, kişisel durum sicilinin 

hiçbir kaydında düzeltme yapılamaz. Sonuç olarak olayda bir çocuğun annesi 

dışında başka birinin üzerine kaydettirilmesi sorunu var. Bu sorun nüfus 

kaydının düzelttirilmesi davasıyla çözülür. Burada sakın ha sakın, yok 

karineymiş yok soybağının reddiymiş falan demeyin. Bu kavramlar babalığa 

ilişkindir. Çünkü annenin tespiti insanoğlunun varlığından beri çok mümkün 

bir olaydır.  

Herkesin bir annesi ve bir babası vardır. Asıl gelelim babalık kısmına. 

Babalık meselesi gerçekten problematik bir mesele. Zaten bütün hikâye 

nesepte babadan kaynaklanıyor. Belki yaşınız yetmez ama hatırlayanlarınız 

mutlaka olur. 2005 yılında sosyetenin ünlü simalarından bir kadının 

bekârlığa veda partisi oluyor. Zenci bir dansçı çıkarıyorlar. Bununla işleri bir 

şekilde ilerletiyorlar ve kadın o gece hamile kalıyor. Tabi 2-3 ay geçiyor kadın 

“aşkım ben hamileyim” diye kocasına söylüyor. Doğurunca çocuk çikolata 

renginde çıkıyor. :D Nesep bu yüzden riskli bir işlem. Kimse de ultrasonla bu 

çocuk zenci diyemiyor haliyle. Sonra kadın yurtdışına yerleşiyor falan filan. 

Nesebin baba tarafı bu yüzden karışık.  

Bizim kanunumuz bu noktada bize bir yol gösteriyor aslında. Gösterdiği 

yolu neyin üstünden gösteriyor? Karine. Bizim burada bahsettiğimiz şey 

evlenme ile alakalı değil mi? Nesebin ortaya çıktığı şey. Bunlardan birisi ana 

ile evlilik. Kanun koyucu babalık karinesi ile ilgili olarak şunu söylüyor: Eğer 

bir çocuk evlilik içerisinde doğarsa bu çocuğun babası koca. Bu İsviçre 

Kanununda düzenlemiş sonra biz onlardan almışız. Bir evlilik varsa ölüm 

anından, gaiplik kararı varsa ölüm tehlikesi içinde kaybolma ya da son haber 

alma tarihinden, boşanma varsa boşanma tarihinden itibaren 300 gün içinde 

doğan çocuğun babası kocadır. Bu bizim babalık karinemiz. Zaten bütün 

hikâye bunun üstüne kurulu. 300 gün ise o 9 ay 10 günün bir versiyonu 

aslında. Hamilelik sürecinin süreceği maksimum süre, kanun koyucu 

tarafından 300 gün olarak belirlenmiş.  

Benim bunları size anlatmamın sebebi bunu somut olaya uygulamanız. 

Şimdi somut olayda bize neyi soruyor? Anneyi anladık, peki babayla alakalı 

meselede ne yapacağız? Kimdir somut olayda baba? Karineye göre baba Bay 

(E). Çünkü çocuk Bayan (A) ile Bay (E) evliyken doğmuş. Olayda bir de evlenme 

engeli var. Soru: Yine de babalık karinesinden faydalandıracak mıyız? (Evet, 
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nerede kanunlar? Çantada çok güzel duruyor kanun. :D Kanunsuz öğrenci 

silahsız askere benzer. Kanunu bilmiyorsanız sınavdan geçemezsiniz.) Hangi 

madde? 157.  

TMK m.157: Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilikten doğan çocuklar, 
ana ve baba iyiniyetli olmasalar bile evlilik içinde doğmuş sayılırlar. 

Çocuklar ile ana ve baba arasındaki ilişkilere boşanmaya ilişkin 

hükümler uygulanır.    

Olayda ikisi de adamın evli olduğunu bile bile evlenmişler. Kanun koyucu ne 

demiş? Çocuk olduktan sonra yok evlilik butlanla sakatmış falan önemli değil. 

Çocuk evlilik içinde doğmuş sayılacak.  

Babalık karinesi teknik bir terimdir. Boşanan kadın eş 300 gün 

geçmeden başka biri ile evlenip çocuk doğurursa çocuğun babası ikinci 

evlilikteki babadır. Şekle bağlıdır. Babasız çocuk olmaz. Ne kadar sorun olursa 

mirasta da sorun çıkar. Miras, bütün toplumun en temel meselesidir. Mirası 

çekip aldığın zaman ortada hiçbir şey kalmaz. Malvarlığının intikalinin tek 

yolu da neseptir. Tabi ki vasiyetnameler falan var ama… Dolayısıyla medeni 

hukuk özellikle aile hukuku, miras hukukuyla bütünleşmiş durumdadır.  

Şimdi gelelim karineye. Karineden kim yararlanıyor olayda? Bay (E). 

Çünkü Bayan (İ) ile evliyken bu çocuk doğuyor. Peki somut olayda dikkatimizi 

çeken bir şey mi var? Soru şu: Babalık karinesi kişiler açısından o kişi baba. 

Nüfusa kaydetti. Ölümle soybağı biter mi? Ölümle soybağı bitse miras diye bir 

şey olur mu? Mantıklı değil. Başka biri nüfus müdürüne gitti, ben bu çocuğu 

tanıyorum dedi. Siz nüfus müdürü olsanız ne dersiniz? Hadi seni kaydedeyim 

baba olarak mı dersiniz? Kanıtla mı dersiniz nasıl diyeceksiniz bunu? Bunun 

için öncelikle mevcut soybağının kaldırılması lazım. Soybağının reddi davası 

ile. Yenilik doğuran bir davadır. Bugünkü çocukların %90 küsürünün babası 

bellidir. Mevcut soybağının ortadan kaldırılması lazım. Çünkü bir çocuğun 

aynı anda iki babası olmaz. Soybağının reddi davası;  

1) Babalık karinesiyle bağlantılı bir kavramdır. Babalık karinesini ortadan 

kaldırmak için açılan bir davadır. 

2) Tanıma ile bağlantılıdır. Anası belli, baba olarak kimseye bağlanmamış 

olması lazım. (Ses kaydında böyle söyleniyor ancak doğruluğundan 

emin değilim. Bu durumun soybağının reddi davasıyla alakalı olduğunu 

düşünmüyorum.)  

İki tane temel ilke. Somut olayda bir kişinin ölmesi çocuğun ve onun 

soybağı ilişkisine zarar vermemiştir. Bir kere çocuk doğdu ve babalık karinesi 

doğrultusunda Bay (E) ye bağlandı. Şimdi gerçek baba o mu değil mi meselesi 

var. Bunun düzeltilmesi için bir yol var. Soybağının reddi davası. Sen bu 

davayı açmazsan, çocuğun baba hanesini boşaltmazsan başkası o çocuğu 

tanıyamaz. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey o soybağını reddetmek 

gerekir. Mesela sen evlisin ben boşanmışım. Ortada çocuk var ikinci kocana 
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bağlanmış ama ben baba olduğumu iddia ediyorum. Bu çocuğun babası o 

değil benim diyemem. Önce o soybağının reddi davası açacak. Şimdi 

soybağının reddi davasının belirli noktalarda incelenmesi gerekir. Çocuğu 

tanıyabilmek için önce babalık karinesinin çürütülmesi gerekecek. Bu 

karinenin yanlışını bulup soybağının reddi davasının açılması gerekecek. 

Şimdi bu noktada baba olduğunu kim iddia ediyor bu olayda? Bay(B). Bu 

noktada yapılması gereken şey ne? Öncelikle (E) ile (Ç) arasındaki soybağının 

kesilmesi lazım. Bu da soybağının reddi davasıyla yapılır. Peki, bu davayı kim 

açabilir? 1) Koca 2) Çocuk. Peki, olayda baba açar mıydı davayı? Biricik oğluna 

miras bırakmış. Bu adam açar mıydı? Açmazdı. Bu adam hak düşürücü süre 

geçmeden ölmüş. Peki eski koca açabilir mi bu davayı? Bakalım kanun ne 

diyor: 

TMK m.291: Dava açma süresinden önce kocanın ölmesi,……. hallerinde 

kocanın altsoyu, anası, babası veya baba olduğunu iddia eden kişi, doğumu ve 

kocanın ölümünü öğrenmesinden başlayarak bir yıl içinde soybağının reddi 

davasını açabilir. 

Burada davayı açacak olan kim? Baba olduğunu iddia eden Bay (B). 

Çocuk dava açabilir mi? Açabilir. 

Şunu hiçbir zaman unutmayın. Çocuğa kayyım atanmışsa kayyım ne 

zaman davayı açabilir? Kendisine görev verildikten sonra 1 sene içinde. 

Kanunda geçen sürelerin hangi tarihte başladığına da dikkat etmeniz, bunları 

ezberlemeniz gerekir. Mesela baba olduğunu iddia eden kişi ne zamandan 

itibaren açabilir? Doğumdan itibaren. Eski koca ölümünü öğrendikten sonra 

açabilir. Sadece doğum yetmez. Kocanın ölümünü de öğrenecek. İki tane 

referans var bu ikisini birden öğrenecek. Soybağı ile ilgili meselelerde aklınızda 

şu her zaman bulunsun: Bu süreler hak düşürücü süreler. Bu süreler belli 

tarihlerden itibaren başlar. “Ve-veya” kavramları çok önemlidir. Hukukçu bu 

farkı iyi bilir.  

Devam edelim. Davayı açtık. Davada neyi ispat edeceğiz? Gelelim biraz 

bu meseleye. Dikkat edin babalık karinesinde bahsedilen şey hep doğmak 

doğmak doğmak… Şimdi soybağının reddi davası geldiği zaman karşınıza iki 

durum ortaya çıkıyor.  

1) Soybağının reddi davasını açtınız.  

2) Bir yol ayrımı çıkacak karşınıza. Soybağının reddine ilişkin bir soru 

gördüğünüz zaman kendinizi bir yol ayrımında bulacaksınız: a) Söz konusu 

çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüşse, b) Söz konusu çocuk evlilik 

dışında ana rahmine düşmüşse. Bu bir yol ayrımıdır. Bunu neye göre 

çözeceğiz hocam? Şuna göre çözeceksiniz: Eğer çocuk evliliğin başladığı 

tarihten itibaren en az 180 gün içinde, evlilik sona erdikten sonra 300 gün 

içerisinde doğmuşsa o çocuk evlilik içinde ana rahmine düşmüş sayılır. Buna 

bağlanan sonuç ne? Bunun aksini ispat etmek çok zor. İki şeyi ispat 

edebilirsin:  
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1) Cinsel ilişkinin imkânsızlığı. Ben askerdeydim. Uzun zamandır 

yurtdışındaydım. Hapisteydim. Felçliydim.  

2) Bu çocuk bizim ilişkimiz mahsulü değil. Yani ben kısırım.    

 

Bu ikisinden birini ispatlarsanız çocuğun soybağına ilişkin reddin 

ispatını yapmış olursunuz. Genelde DNA istenir. İşin sonunda bu illiyet bağı 

meselesi dönüp dolaşıp adli tıbba gidiyor. İspatladığınız anda soybağının reddi 

davası sona erer. 

Bu somut olayda evlenmeyle çocuğun doğum tarihi arasında kaç gün 

var? 120’ye yakın. Peki, o zaman bu çocuk evlilik içinde mi ana rahmine 

düşmüştür? Ben en erken 6 ayda doğan duydum. Demek ki evlilik içerisinde 

değil evlilikten önce ana rahmine düşmüş. Siz bunu ispatladığınız anda 

soybağı reddolunacak. Burada son derece basit bir ispat usulü öngörülmüş. 

Peki, soybağı bitti. Artık baba gidip tanıyabilir. Çocuğun baba tarafı boş. 

1.olayımız bu şekildeydi. Şimdi gelelim 2.olaya. 

 

OLAY II  

Kocası Bay(A)’nın bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinden 7 ay sonra bir 

çocuk doğuran Bayan(E), çocuğu ölen kocası Bay(A)’nın nüfusuna kaydettirir. 

Ancak Bay(A)’nın annesi Bayan(S) çocuğun ölen oğlundan değil de, oğlunun 

yakın arkadaşı Bay(N)’den olduğunu düşünmektedir. Zira Bay(A)’nın 

ölümünden sonra Bay(N) Bayan(E)’yi teselli etmiş ve bu esnada Bay(N) ile 

Bayan(E) arasında bir yakınlık doğmuştur. Bayan(S) bu nedenle çocuğun 

doğumundan 8 ay sonra mahkemeye başvurur. 

 

SORULAR: 

1. Olaydaki şartlar değerlendirildiğinde Bayan(S)’nin açtığı dava ne 

davası olabilir? Bayan(S)’nin açmış olduğu davanın davacı sıfatı ve dava 

açma süresi bakımından kabul edilip edilemeyeceğini açıklayınız. 

2. Bayan(S)’nin dava açabileceği varsayımında bu davanın başarıya 

ulaşması için neyi ispatlaması gerekir? Bay(A)’nın ölümünden sonra 

Bayan(E) ile Bay(N)’nin aralarında gerçekten bir cinsel ilişki olsaydı, bu 

durum Bayan(S)’nin davayı kazanması için yeterli olur muydu? 

Evet, ne davası açacak? Soybağının reddi davası. Soybağının reddi 

davası bir yenilik doğuran davadır. Soybağının reddi davası açıldığı ve ret 

kararıyla sonuçlandığı taktirde babalık karinesine göre baba olarak 

kaydedilen kişiyle çocuk arasındaki soybağı geçici olarak ortadan kaldırılır. 

Geçmişe etkili olarak soybağı ortadan kaldırılır. Peki bu davayı açma hakkı 

kime tanınmıştır? Prensipte babaya tanınmıştır. Çocuğa tanınmıştır. Çocuğa 
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kayyım atanmışsa kayyıma tanınmıştır. Bir de diğer ilgililere tanınmıştır. 

Baktığımız zaman bu olayda davayı kim açıyor? Bayan(S). Peki bu davayı 

açabilir mi? Açabilir. Neden Açabilir?  

TMK m.291: Dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın 

ölmesi…….halinde kocanın altsoyu, babası, anası veya baba olduğunu iddia 

eden kişi doğumu ve kocanın ölümünü…….öğrenmesinden başlayarak bir yıl 

içinde soybağının reddi davasını açabilir. 

Bayan(S)’ye dava hakkı veren ne? Öyle kuru kuruya açamaz. Daha dava 

açma hakkı sona ermeden ölmesi. Bayan(S) süresi içinde davayı açmış mı? 

Açmış. Doğum ve ölümün öğrenilmesinden itibaren bir yıl diyor. Olayda 

ölümden 8 ay sonra mahkemeye başvurdu diyor. Soybağının reddi davası 

kabul edilecektir. Peki, neyi ispatlayacak? Çocuk evlilik içinde ana rahmine 

düşmüştür. Çünkü kocanın ölümünün üzerinden 300 gün geçmemiştir. 

Çocuk evlilik içinde ana rahmine düştüğüne göre neyi ispat edeceğiz? İlişkinin 

imkânsızlığı veya çocuğun kocadan olmadığını. Çocuğun eşlerin ilişkisinin 

mahsulü olmadığını. Bunun için DNA’ya gidilir. Bayan(S) diyor ki: Yahu bu 

gelini teselli etti, sonra işi pişirdiler. Bu ispatı sağlar mı? Sağlamaz. Şunu 

söyleyelim bu iş adli tıbba kadar gider. Ancak burada işin teorisini öğrenelim. 

Evlilik içinde doğan çocuğun soybağının reddi için ispat edilmesi gerekenleri 

öğrenelim. Çok zor ve sert şartlara bağlı bu ispat. Hâkim bey başkasıyla cinsel 

ilişkiye girmiş. Yahu sorun o değil ki. Biz çocuğun kimden olabileceğini değil 

o ilişkinin ürünü olup olmadığını arıyoruz. Olay 3’e gelelim. 

 

OLAY III 

Bayan(A), aileden zengin akıl hastası Bay(D) ile sahte bir sağlık kurulu raporu 

düzenleterek parası için evlenmiştir. Ancak evliliği devam ederken Bayan(A) 

kocasının bu durumundan da yararlanarak Bay(T) ile olan ilişkisini de 

sürdürmektedir. Bay(T) ise Bayan(S) ile evlidir. Bayan(A) bir süre sonra 

Bay(T)’den hamile kalmış ve (K) dünyaya gelmiştir. Her zaman bir kızı olmasını 

isteyen Bay(T) hastanede doğum belgesini kendi karısı Bayan(S) adına 

düzenletmiş ve (K)’yı kendisinin Bayan(S) ile evliliği içinde doğan çocukları 

olarak nüfusa kaydettirmiştir. Bu durumu öğrenen ve kocasına çok sinirlenen 

Bayan(S) mahkemeye başvurmuştur.   

SORULAR: 

1. Bay(T)’nin (K)’yı bu şekilde nüfusa kaydettirmesi ne anlama gelir? Bu 

kaydın yapılmasının (K)’nın soybağı üzerindeki etkisini hem ana hem de 

baba ile kurulan soybağı bakımından değerlendiriniz. 

2. Bayan(S)’nin mahkemeye yaptığı başvurunun hukuki niteliği nedir? 

Açıklayınız. 
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3. 1. Soruya vereceğiniz cevaba göre, yukarıdaki olayda tanımanın 

mümkün ve gerekli olup olmadığını değerlendiriniz. 

Olayda bir kadının çocuğunun başka biri üzerine kaydettirilmesi 

trajedisi var. Doğum maddi bir olaydır. Doğumla birlikte anayla soybağı 

kurulur. Başkasının üzerine kaydedilmesi durumunda nüfus sicilinin 

düzeltilmesi davası açılır. Karımla evliyim, 3.ayda çocuk doğuyor. Baba kim? 

Ben. Eleman geliyor benim çocuğumu kendi üzerine kaydettiriyor. Soru şu: 

Benim açacağımın dava soybağının reddi davası mı olacak yoksa nüfus 

kaydının düzeltilmesi davası mı olacak? Soybağının reddi davası babalık 

karinesi işlemiş kişinin gerçekte baba olmadığı durumlarda açılır. Burada 

babanın kim olduğu mu yoksa nüfusa yanlış kaydedildiği mi tartışılıyor? 

Nüfusa yanlış kaydedildiği tartışılıyor. Burada açılacak dava nüfus kaydının 

düzeltilmesi davası. Nüfus kaydının düzeltilmesi iki şekilde karşımıza çıkar. 

Birincisi annede çıkar. İkincisi babada çıkar.  

1.soruya vereceğimiz cevap anne açısından ve baba açısından olay 

incelendiği takdirde, bir çocuğu doğuran kadın dışında başkası üzerine 

kaydettirilmesi meselesi nüfus kaydı meselesidir. Nüfus kaydının düzeltilmesi 

davası ile düzeltilir. Bayan(S)’nin açtığı dava nüfus kaydının düzeltilmesi 

davasıdır. Hem anne hem baba açısından bu dava açılabilir. Peki, şu çok 

önemli: Somut olayda yukardaki olayda bir çocuk var. Annesi gerçek annesi 

dışında başka bir kadın olarak kaydedilmiş, karine babası dışında başka bir 

babaya kaydedilmiş. 1.soruya ne cevap verdik? Bu durum nesebi değiştirmez. 

Böyle bir çocuğu tanıyabilir misiniz? Ancak ne zaman tanınabilir? Soybağının 

reddi davası açılır.   

 

 

2. HAFTA(14 Mart) 

 

Babalık İlişkisi 

Soybağı kurulma şeklinden başlamıştık. Tanımayı görmüştük şimdi 

kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer babaya karşı açılan babalık 

davasından bahsedeceğiz. 30l-303. maddeye kadar düzenlemeler babalık 

davasıyla ilişkilidir. 30l.madde Babalık hükmü yan başlığını taşıyor ve bir 

hükümle, mahkeme kararıyla kurulan bir soybağından bahsediyor. Tanıma 

hukuki işlemle kurulan soybağıydı ve babanın yaptığı bir işlemdi. Babanın 

yaptığı işleme karşı diğerlerinin bir korunma ihtiyacı varsa onlar hayır bu 

baba değil diyebiliyorlardı, tanınmanın iptali davası gündeme gelebiliyordu. 

Burada henüz hiçbir soybağı ilişkisi yokken bile açılan dava ile soybağı 

ilişkisini tesis etmeye çalışıyoruz. Kim tesis etmeye çalışıyor, dava açmaya 

hakkı olanlar kimler? Kural olarak ana ve çocuk. Çocuğun yerine duruma göre 
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kayyım da dava açabiliyor ama temelde dava açma hakkı ana ve çocuğun. 

Dava baba olduğunu iddia ettikleri kişiye karşı açılıyor. Eğer baba olduklarını 

iddia ettikleri kişi yaşamıyorsa o kişinin mirasçılarına karşı davanın açılması 

da mümkündür. 

 

Babalık hükmü 

Dava hakkı 

Madde 301 Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini 

ana ve çocuk isteyebilirler. 

Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. 

Dava hakkına sahip olan kişiler ana ve çocuktur. Bunların dava hakkı 

veya yetkisi birbirlerine bağlanmış bir bak değildir. İkisi birbirinden bağımsız 

bir şekilde bu davayı açabilir. Dolayısıyla çocuk ölmüşse, ölü doğmuşsa bile 

annenin babaya karşı açabileceği bir dava hakkı bala vardır. 303-maddede 

zaten bunu göreceğiz. Çünkü burada sadece soybağı ilişkisinin kurulması 

sağlanmıyor aynı zamanda çocuğu doğuran ananın birtakım maddi talepleri 

de gündeme geliyor. Dolayısıyla ananın o maddi talepleri çocuğun dava 

hakkından bağımsızlaştırılıyor. Çocuk dava açmasa bile, çocuğun dava 

açmaya niyeti olmasa veya çocuk ölmüş olsa bile ana o haklarına 

kavuşabilmek için bu davayı açma imkanına sahiptir. Bu davanın birtakım 

yerlere haber edilmesi de gerekiyor. 

Madde 30l/3 Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hâzineye; dava ana 

tarafından açılmışsa kayyıma; kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir. 

Bu dava hakkı 303. maddede belirli bir süreyle sınırlandırılmıştır. 

III. Hak düşürücü süreler 

Madde 303- Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. 

Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu 

ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. 

Dava doğumdan önce de açılabilir fakat çocuk doğduktan itibaren ana 

bakımından 1 yıllık süre vardır, 1 yıl geçince dava hakkı düşüyor, ana artık 

herhangi bir dava hakkına sahip olmuyor. Çocuk bakımından da 2.fikrada bir 

süre Öngörülüyordu ama o hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edildi. Dolayıyla çocuğun açacağı babalık davasıyla ilgili şu anda bir süreden 

bahsetmek söz konusu değildir. Bir tek engel var; eğer başka biriyle soybağı 

ilişkisi varsa o soybağı ilişkisi ortadan kaldırılmadan ikinci bir soybağı ilişkisi 

kurulamıyor. Mesela bir kişi başkasının hukuken nesebine ait bir çocuğu 

tanıyamıyor. Burada da eğer babalık davası açılacaksa fakat zaten çocukla 
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başka bir kişi arasında soybağı ilişkisi varsa bu soybağı ilişkisi ortadan 

kalkmadan babalık davası açılması söz konusu olamaz. Çünkü ikinci bir 

soybağı mümkün değildir. İki kişiyle birden hukuki anlamda babalık ilişkisi 

kurulamaz. Mevcut bir ilişki varsa onun ortadan kalkmasını bekleyeceğiz. 

Dava süresi de işte o ilişkinin ortadan kalkmasından itibaren başlar. 

Madde 303/4 Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler 

varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir. 

Haklı gecikme süresi varsa burada da ek bir süre veriliyor. Bir ay içinde, 

sebep ortadan kalktıktan itibaren bir ay içerisinde dava açılabiliyor. Davanın 

kimler tarafından kime karşı açıldığını, hangi sürede açılması gerektiğini 

gördük. Asıl davada önemli olan davacının iddiası hususudur. Davacı davayı 

bir iddia ile açar. Karşı tarafın babası olduğunu öğrendi, düşünüyor ve dava 

açtı. Davacı bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Babalık hükmü kurulsun, 

soybağı tesis edilsin istiyorsan bunu ispat etmek zorundasın. Dolayısıyla ispat 

yükü davacıdadır. Davacı da ana ve çocuktu. 

İspat meselelerini daha önce de soybağında gördünüz. İspatı 

kolaylaştırmak için kanun birtakım karinelere yer vermiştir. Mesela evlilik 

içinde doğan çocuk kocaya bağlanıyor. Evlilik bitmiş olsa bile belirli bir süre 

içinde doğmuşsa çocuk kocaya bağlanıyor. 285.Madde evlilik içinde doğan 

çocuğun babalık karinesine ilişkin maddedir. 

A. Babalık karinesi 

Madde 285 - Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak 

üçyüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. 

Bu süre geçtikten sonra doğan çocuğun kocaya bağlanması, ananın evlilik 

sırasında gebe kaldığının ispatıyla mümkündür. 

302.Maddede karşımıza yine bir karine çıkıyor. Daha önce de 285'i 

konuşurken burayla bağlantılı olarak konuşmuştuk. Burada da belirli süreleri 

öngörerek babalık karinesi öngörülmüştür. Nedir o? Doğumdan itibaren 

başlayan birtakım süreler öngörülüyor. 180 gün ile 300 gün arasındaki 

dönemde yani gebelik dönemi olarak değerlendirilen bu dönemde bir cinsel 

ilişki yaşandığı ispat edilirse bunun tek başına yeterli olacağı düzenleniyor. 

Buna da babalık karinesi denmiş. Başka bir hususun ispat edilmesi 

gerekmiyor. Bu dönemde cinsel ilişkinin yaşandığını ispat etmeleri gerekiyor. 

Çocuğun o cinsel ilişkiden kaynaklandığının yani ayrıca bir illiyet bağının 

olduğunun ispat edilmesi gerekmiyor, karine ortaya konmuş oluyor. Madde 

302 şöyle diyor: 

II. Karine 

Madde 302 Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile 

yüzsekseninci gün arasında ana ile cinse! ilişkide bulunmuş olması, babalığa 

karine sayılır. 
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Burada herhangi bir evlilik ilişkisi yok. Evlilik varkenki durumu zaten 

konuştuk. Burada herhangi bir soybağı ilişkisi kurulması söz konusu değil. 

Durduk yere sonuç doğuran bir karine değildir bu bahsettiğimiz karine. 285-

Maddede karine kendiliğinden sonuç doğuruyor. Evlilik içinde doğmuşsa baba 

kocadır, evlilikten itibaren 300 gün içerisinde doğmuşsa baba eski kocadır 

diyordu. Fakat 3O2.Maddede bahsettiğimiz babalık karinesi kendiliğinden 

sonuç doğuran dolayısıyla onu ispat ediyorum deyip nüfus müdürlüğüne 

gidip kişiyi baba olarak kaydetmenizi sağlayacak bir karine değildir. Bu sadece 

açılan davada başvurulabilecek bir karinedir. Yani karinenin sonucunda 

babalık ilişkisi, soybağı ilişkisi kurulmasını istiyorsak mahkeme hükmü tesis 

etmek gerekiyor. Bu karinenin böyle bir özelliği var. 3O2.Maddedeki hususu 

ispat etmeniz yetmiyor, mahkemenin o yönde karar vermesi gerekiyor. Oysa 

285-maddede kendiliğinden gerçekleşen bir sonuç söz konusuydu. Dolayısıyla 

bu dönemde cinsel ilişkinin ispatı yeterlidir. Davacı bunu ispat etti karine 

meydana geldi, eğer karşı taraf herhangi bir atakta bulunmazsa mahkeme 

hükmü tesis edecek ve babalık tespitini yapmış olacak. 

Fakat bu süre dışında fiili gebe kalma dönemi bu süreye denk 

gelmeyecek şekilde de gerçekleşmiş olabilir. 2.fıkra buna işaret ediyor. Bu 

180-300 günlük dönemde cinsel ilişki gerçekleşmemiş olsa bile veya bu 

dönemdeki cinsel ilişki ispat edilemese bile daha öncesinde veya daha 

sonrasında cinsel ilişki gerçekleşmiş fakat fiili gebe kalma dönemi o döneme 

denk gelmiş de olabilir. M.302/f.2 bunu söylüyor. 

Madde 302/2- Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde 

davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli 

olur. 

Dolayısıyla fiili gebe kalma döneminin o dönemde olduğunu ortaya 

koymak, ispat etmek gerekir. Yapılan tespitlerde annenin olsa olsa bu 

dönemde gebe kaldığı ortaya çıkmalı. Bu iki busus babalık karinesine işaret 

ediyor. Ya 300gün ile 18O.gün arasında yaşanan cinsel ilişki veya bu süreler 

dışında olsa bile gebe kalma döneminde yaşanan cinsel ilişki babalık 

karinesini ortaya koyar. Maddenin devamı şöyle: 

Madde 302/3-Davah, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü 

kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa 

karine geçerliliğini kaybeder. 

Karineyi çürütme sırası bu sefer davalıdadır. Davalı devreye giriyor ve 

karineyi çürütebiliyor. Davalı baba olmasının imkansızlığını ortaya koyabilir. 

Evet bir cinsel ilişki yaşanmış ama bu cinsel ilişki nedeniyle baba olmasının 

mümkün olmadığını bir şekilde ispat etmeli. Cinsel ilişki esnasında kişinin 

zaten gebe olduğu ile ya da babanın üreme yetisi olmadığı ile bu ispat 

edilebilir. Bu hususlarla gebeliğin cinsel ilişkiden kaynaklanmayacağını 

ortaya koyarsa karineyi çürütmüş olur veya kendisinin cinsel ilişkinin 

yaşamadığı yerine o cinsel ilişkiyle gebelik arasında bir illiyet bağı olmadığını 
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da ispat etmekle de karineyi çürütebilir. Başka birinin baba olma olasılığının 

daha güçlü olduğunu ispat etmek suretiyle de karineyi çürütebilir. Dikkat; 

başka biriyle cinsel ilişki yaşanmış olması yetmiyor, başka birinin baba olma 

olasılığının daha güçlü olduğunun bir şekilde ispat edilmesi gerekiyor. 

Çocuğun tipine bakarak veya kan grubundan vs. bir şekilde ispat edilmesi 

gerekiyor. Fakat günümüzde bunlara gerek var mı diyebilirsiniz. Kanun gerek 

kalabilir diye görüyor. DNA ile büyük oranda meseleler zaten hallediliyor. 

Davalıdan örnek numune istenir de kişi buna rıza göstermezse kişi ya zorla 

götürülüyordu ya da aleyhine çıkacak karara katlanmak zorunda 

kalabiliyordu. 

Eskiden çokluk defi denilen bir şey vardı. Kadının birden fazla kişiyle 

cinsel ilişki yaşadığını ispat etmesi bu karineyi çürütmesi için yetiyordu. 

Günümüzde artık başkalarıyla cinsel yaşadığını ispat etmesi yetmiyor. Az önce 

söylediğimiz gibi o başkasının baba olma olasılığının daha güçlü olduğunu 

ispat etmesi bekleniyor. 

Peki diyelim ki karine çürütülemedi ve baba olduğu ispat edildi, babalık 

hükmü tesis edilecek. Ne olacak babalık hükmü tesis edilince? Bir kere çocuk 

bakımından birtakım sonuçları var; soynbağı ilişkisi kurulmuş olacak. 

Soybağı ilişkisi kurulunca bu soybağının birtakım sonuçları olacak. Bunlara 

da ileride geleceğiz. Fakat dikkat edelim; baba ile soybağı ilişkisi kurulması 

babanın hukuken baba olması sonucunu doğurur. Henüz otomatik olarak 

soybağı ilişkisi kurulan kişinin velayet hakkına kavuşması söz konusu 

değildir. Baba olmak ile veli olmak birbirinden farklı şeylerdir, zaten bunun 

üzerinde duracağız. Şunu vurgulayalım şimdilik; mahkeme kararı ile kurulan, 

ortaya koyulan şey soybağıdır, velayet değildir. Dolayısıyla soybağı ilişkisi 

çerçevesinde çocuğun babasının hukuken kim olduğu ortaya konulmuş 

olacaktır. 

Soybağı ilişkisi kurulunca tarafların birbirlerine karşı birtakım 

yükümlülükleri, yetkileri devreye girer. Eğer kişi babasıysa baba olmasından 

kaynaklanan birtakım yükümlülükler devreye giriyor. En basiti mesela çocuk 

nafaka talep edebilir. Çocuk erginse kendisi bu nafakayı talep edebilir ama 

öyle bir zorunluluk da elbette yok. Çocuk nafaka talep ederse baba yasal 

olarak nafaka ödeme yükümlüsü haline gelir. Çocuk ve baba arasında 

birbirlerine karşı nafaka yükümlülüğü vardır. Bu kanuni bir yükümlülüktür. 

Sadece gönlünden ne koparsa bana yardım etsin şeklinde bir şey değildir, 

yasal bir zorunluluktur. Soybağının kurulmuş olmasının bir sonucu olarak 

kişi kendi rızasıyla birtakım giderleri karşılamazsa dava yoluyla karşılamasını 

sağlamak mümkün olacaktır. 

Çocuk ergin değilse, küçükse yine de baba olarak tespit edilen kişinin 

bu sefer çocuğun giderlerine, bakımına, eğitimine katılması gerekiyor. Çocuk 

yerine çocuk adına bu sefer anası iştirak nafakası dediğimiz bir nafaka davası 

açabilecektir. Dolayısıyla çocuk bakımından soybağını kurmuş oluyoruz ve 
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soybağını kurduğumuz kişiye de yani babaya da birtakım yükümlülükler 

yüklenecek.   

Soybağınm sonuçları nelerdir bunları zaten ileride göreceğiz fakat 

burada özel olarak düzenlenen şey 3O4.maddede düzenlenen ana bakımından 

davanın sonuçlarıdır. Ananın dava hakkı vardır ve bu hak çocuğunkinden 

bağımsızdır demiştik. 3O4.Madde onun nedenini ortaya koyuyor. Çünkü 

anneye tanınmış, ona verilmiş birtakım haklar vardır. Talep edebileceği şeyler 

304-maddede sıralanmıştır. Bunlar daha çok ekonomik taleplerdir. 

IV. Ananın malî hakları 

Madde 304- Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya 

mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir: 

1. Doğum giderleri, 

2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, 

3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler. 

Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. 

Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, 

hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilir. 

Burada doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim gideri ananın 

kendisiyle ilgili bir taleptir. Anaya birtakım imkanlar tanınıyor. Babalık ilişkisi 

çocukla kuruluyor fakat ana da bundan bir şekilde faydalanıyor. Soybağı 

ilişkisi tespit edildikten sonra çocuğunun babası olan kişiye karşı birtakım 

maddi talepleri gündeme gelebiliyor. 

Bu madde birtakım imkanlar veriyor evet ama aslında bir bakımdan 

imkanları da sınırlıyor. Bir yanda evlilik içinde çocuk doğuran kadını düşünün 

onun kocasına veya boşansa bile eski kocasına karşı açabileceği davalar var, 

kural olarak ömür boyu mümkün olan bir nafaka talebi var. Fakat diğer 

tarafta 304-maddede evlilik dışında çocuk doğuran bir kadın var, onun talep 

edebileceği imkanlar oldukça sınırlı. Mesela bir nafaka isteyebilecekse bu 

doğumdan itibaren 6 haftalık bir süreyle sınırlıdır. Dolayısıyla bizim hukuk 

sistemimizde bu ayrım evlilik akdine verilen önem şeklinde ortaya çıkmış 

oluyor. Bu madde eleştiriye açık bir madde fakat bu ayrıma dikkat çekmek 

istiyorum. Evlilik içinde çocuk doğuran ana ile evlilik dışında çocuk doğuran 

ananın babaya karşı sahip olduğu maddi imkanlar birbirinden farklıdır. 

Çocuk için nafaka istenilebilir, o anlamda bir farklılık yok ama kendisi ile ilgili 

talepler bakımından farklılık var. 

Evlat Edinme 

Şimdiye kadar gördüğümüz soybağı ilişkileri kan bağı esasına dayanan 

soybağı ilişkileriydi. Burada karşımıza bambaşka bir soybağı ilişkisi çıkacak. 
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Hukuki işleme dayanan soybağı karşımıza çıkacak. Eski kanunda noterde 

yapılacak bir sözleşme ile evlatlık ilişkisi kurulabiliyordu. Bu yüzden bu 

evlatlık ilişkisi kurmaya yönelik işlemin ne olduğuyla ilgili fikir yürütürken 

bunun bir aile hukuku sözleşmesi olduğu sonucuna ulaşılırdı.   

Fakat yeni kanunla beraber artık evlatlık ilişkisinin tesis edilmesi 

mümkün değildir. İlişki yine evlatlık ile evlat edinen arasında kurulur fakat 

kurulabilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Artık mahkeme kararı ile 

evlatlık tesis edildiğine göre sözleşmeden bahsedilemeyeceği fakat yine de bir 

hukuki işlemden bahsedilebileceği kabul ediliyor. Mahkeme kararıyla 

kuruluyor ama yine de işlemin niteliği aile hukukuna ilişkindir görüşü kabul 

ediliyor. İşlem ve sözleşmenin birbirinden farklı şeyler olduğunu zaten 

biliyorsunuz. 

Evlat edinmeye ilişkin genel manzaraya baktığımızda kan bağı ile 

kurulan bir ilişki değildir fakat kan bağı ile kurulan ilişkiye benzetme, adeta 

o ilişkiyle tamamen aynı hale getirme eğilimi vardır. Kan bağı ile kurulan 

soybağı ilişkisi çoğunlukla kendiliğinden kuruluyor. Bazen babalık hükmü ile 

kuruluyor fakat kural olarak kendiliğinden kuruluyor. Bunun altında yatan 

sebep de zaten aynı ortamda bulunmaları ve aralarında bir kan bağı olmasıdır. 

Bunun sonucunda doğal olarak soybağı ilişkisi olarak adlandırılıyor. 

Evlat edinmede aynı şartlar oluşmuş değildir. Aralarında bir kan bağı 

yoktur, aynı aile ortamında bulunmaları gibi bir durum yoktur. Fakat kan 

bağına benzetmemiz gerekiyor. Yeni evlat edinme hukuku ile ilgili 

sistemimizde bu kan bağı eksikliğini giderecek tedbirler öngören bir sistem 

var. Bu nedenle küçük olsun, ergin olsun evlat edinilenin belirli bir süre 

boyunca bakılması, eğitilmesi, onunla beraber birlikte bir aile gibi yaşanması 

koşullan öngörülmüştür. Kan bağı varmış gibi bir ortam oluşturmak için 

bunlar öngörülmüştür. Genel manzarada tespit edilmesi gereken husus 

budur. 

Bir diğer husus küçüklerin evlat edinilmesi ile erginlerin evlat 

edinilmesinin farklı hükümlere tabi tutulduğudur. Ortak koşullar var fakat 

karşımıza erginlerin evlat edinilmesinin zorlaştırıldığı bir sistem çıkıyor. 

Çünkü genelde küçüklerin evlat edinilmesi o küçüğün yarannadır, onların 

bakılması, gözetilmesinin ön planda olduğu bir işlemdir. Fakat yetişkin birinin 

evlat edinilmesi ise tam tersine evlat edinenin bakım ihtiyacını gidermeye 

yöneliktir ve hatta gizli amaç bazen miras meşesiyle ilgili olabilir. Bu nedenle 

yetişkinlerin evlat edinilmesinin daha zor koşullara bağlandığı bir sistem 

karşımıza çıkıyor. 

Birlikte yaşamaları gereği için öngörülmüş birtakım şartlar 

düzenlenmiştir fakat birlikte yaşama tek başına evlatlık ilişkisinin doğması 

için yeterli değildir. Eskiden ailelerde beslemeler olurdu mesela. Onlar evlatlık 

değildir, sadece karın tokluğuna aile ile birlikte yaşar, onların işlerini yapar. 

O bir soybağı ilişkisi kurmaz. Soybağı ilişkisinin kurulabilmesi için kanunda 
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öngörülen usulün yerine getirilmesi gerekiyor. Yani mahkeme kararının temin 

edinilmesi gerekiyor. 

Önce küçüklerin evlat edinilmesine değinelim. Evlat edinilme müessesi 305. 

maddeden itibaren düzenleniyor. Önce şartlar sıralanıyor. Madde 305’e 

baktığımızda genel olarak şu şartlar çıkar karşımıza: Bir yıllık bakım ve eğitim. 

A. Küçüklerin evlât edinilmesi 

1.Genel koşulları 

Madde 305- Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle 

bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. 

Evlât edinmenin her hâlde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer 

çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi de 

gerekir. 

Öyle doğrudan gidiyorum, seçiyorum ve evlat ediniyorum diye bir şey 

söz konusu değildir. Bir adaylık süreci vardır. Medeni kanun dışında bu evlat 

edinme işlemine aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi hakkında tüzük vardır. O 

tüzük de evlat edinmeye ilişkin hususlarda başvuracağımız bir kaynaktır. 

Orada bu aracılık yapma yetkisi çocuk esirgeme kurulularına veriliyor. O 

yüzden de o tüzüğün de evlat edinmeye ilişkin hususlarda bakmamız gereken 

bir mevzuat kaynağı olarak bilinmesi gerekiyor. Yani kural olarak evlat 

edinmek isteğinizde fiili uygulamada o tüzüğe bakılması ve o tüzükteki 

koşulları karşılamanız gerekiyor. 

Doğrudan çocuğun ailesinin rızasını alarak da çocuğu evlat edinmek 

mümkündür. Fakat öyle bir yol yerine aracılık yapan kuramlara başvurmak 

suretiyle de evlat edinmek mümkündür ama her halükarda birtakım koşullar 

var. Birinci koşul; bir yıllık bakım ve eğitim koşuludur. İkincisi; bu ilişkide 

küçüğün yararının bulunmasıdır. Sosyolojik, ekonomik, psikolojik vs. her 

açıdan küçüğün yararına olacaksa, çocuğun böyle bir evlatlık ilişkisi 

kurulmasında bir yararı varsa evlat ilişkisi kurulur. Evlat edinecek kişinin 

kendi çocukları da olabilir. Diğer çocuklar varsa onların da menfaatlerinin 

zedelenmemesi gerekiyor. Evlat edinilen çocuk miras ortağı haline geliyor. 

Dolasıyla elbette bir menfaat azalması söz konusu olacaktır. Kast edilen şey 

bu mirasa bir ortak daha çıkması değildir. Baba zaten düşük maaş alıyordur, 

mevcut çocuklara bakamıyordur ama bir çocuğu evlat edinmek ister. O 

anlamda mevcut çocuklar bakımından işi zora sokacak bir ilişkinin tesis 

edilmesine izin verilmiyor. 308. Maddede yaş farkı koşulu vardır. 

Madde 308- Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması 

şarttır. 

Dolayısıyla 18 yaşı da bir koşul olarak öne sürüyor kanun. Küçüğün 

rızasını yine koşul olarak alıyor. M.308/f,2 diyor ki: 
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Madde 308/2- Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât 

edinilemez. 

Çocuğun ayırt etme gücü varsa onun rızasını temin etmek zorundasınız. 

M.308/f.3 de vesayet altında bir çocuktan bahsediyorsa ayırt etme gücü 

varmış yokmuş ona bakmaksızın vesayet dairelerinin de izni koşulunu 

düzenliyor. 

Madde 308/3- Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup 

olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir. 

Peki evlat edinilenin ana babası varsa onların rızasını arayacak mıyız? 

Evet 309.maddeden 312,maddeye kadar bu hususu düzenliyor. Dolayısıyla 

çocuğun anası ve babası varsa çocuğu evlat edinmek istiyorsanız onların 

rızasını temin etmeniz gerekiyor. Sadece birinin rızası yetmiyor, ikisinin 

birlikte rızası gerekiyor. Bu velayete bağlı bir husus değildir. Anne ve baba veli 

olmasalar bile evlatlık ilişkisi ancak onların rızaları ile kurulabiliyor. M.309 

şöyle: 

Madde 309- Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. 

Bu rızanın ne şekilde olması gerektiğini de düzenliyor. Tamam 

alabilirsin demesi yeterli mi yoksa bu rıza belirli bir kalıpta mı sunulmalıdır? 

Madde 3092- Hıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer 

mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. 

Mahkemeye gidecekler veya sözlü olarak beyan edecekler ve o beyan 

tutanağa geçirilecek. Ancak bu şekildeki rıza geçerli bir rıza olarak kabul 

edilir. Acaba önceden rıza verilebilir mi? Yani çocuk doğmadan doğacak bütün 

çocuklarım evlat edinilebilir gibi bir beyan vermek mümkün müdür? Ya da 

henüz kimin evlat edineceği mümkün değilken genel kişilere karşı kim evlat 

edinirse edinsin rızam vardır demek mümkün müdür değil midir? M.310 bu 

konuda diyor ki: 

Madde 310/l- Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce 

verilemez. 

Kanun bir bekleme süresi öngörmek istemiş. Çocuktan doğar doğmaz 

kurtulmaya çalışabilirler, henüz çocukla o ruhsal bağ kurulmamış olabilir. Bir 

6 hafta geçsin, 6 hafta geçmesine rağmen hala rızaları varsa ancak geçerli bir 

rıza söz konusu olur. Rıza vermeyi kanun bir anlamda zorlaştırmıştır. Rıza 

vermekten sonra bile bu rızayı geri alabilme imkanını da sunmuştur. 

Madde 310/2- Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde 

aynı usulle geri alınabilir. 

Mahkemeye gittin, evet benim çocuğum evlat edinilebilir diye rıza 

verdin. Sonra eve gittin, düşündün, hayır vazgeçmek istiyorum dedin. Aynı 

usulle bu sefer mahkemeye gidip hayır ben rıza vermek istemiyorum, rızamı 
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geri alıyorum demeniz mümkündür. Fakat 6 haftalık bir düşünme süresi 

vardır. Eğer cayacaksan 6 hafta içinde cayacaksın. Diyelim ki caydıktan sonra 

tekrar rıza verdin. Mümkün mü? Evet mümkün. Peki bu yeniden verdiğin 

rızadan sonra tekrar düşünüp vazgeçmek, rızayı geri almak mümkün müdür? 

Değildir. M.310/f. diyor ki: 

Madde 3l0/3- Geri almadan sonra yeniden verilen rıza kesindir. 

309.Madde 3.Fıkra da önemli. M.309/f.3 şöyle: 

Madde 309/3- Verilen rıza, evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât 

edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. 

Çocuk doğmadan önce rıza verilemiyor, onu gördük; 6 hafta geçmesi 

gerekiyor. Peki evlat edinecek kişiler belli değilken rıza verilebiliyor mu? 309-

madde buna imkan veriyor. Zaten özellikle bu aracı kurumlar vasıtasıyla evlat 

edinmelerde süreç o şekilde işliyor. Çocuk esirgeme kurumuna verilirken 

henüz kimin evlat edineceği belli olmadığı halde çocuk esirgeme kurumuna 

çocuk verilirken anne baba çocuğun evlat edinilmesine rıza gösterebiliyorlar. 

Burada rızayı geçersiz kılacak bir sıkıntı, bir sakınca olmayacaktır. 

Bu rızanın aranmayacağı bazı haller de vardır. Anne, babası varsa 

onların rızası gerekiyor fakat bazı hallerde rıza olmasa da olur. 

3- Rızanın aranmaması 

a. Koşulları 

Madde 311 Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz: 

1. Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt 

etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, 

2. Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa. 

Rızanın aranmaması, rızanın aranmasına gerek olmadığı hususu da 

mahkeme kararı ile tespit ediliyor. Kural anne, babanın rızasıdır. Eğer rızaya 

gerek yok diyorsak mahkeme kararıyla bunu tespit etmemiz gerekiyor. 

312.Madde bu hususu düzenliyor. Dolayısıyla anne, babası olan çocuklar 

bakımından manzara şudur: "Anne, babanın rızasının verilmesi 

zorlaştırılmıştır, rızanın geri alınabilmesi için anne, babaya bir imkan 

verilmiştir. Rızanın aranmayacağı haller de olabilir fakat rızanın aranıp 

aranmaması gerekip gerekmediğini hakim belirler." 

Erginlerin evlat edinilmesine baktığımızda karşımıza daha zor koşullar çıkıyor.  

Madde 313-Evlât edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı 

aşağıdaki hallerde evlât edinilebilir. 

Yani evlatlık için yetişkin, ergin vs. bir yaş sınırı yoktur. Bahsettiğimiz 

18 yaş fark bulunması dışında evlat edinilecek kişinin 40-50 yaşında olması 
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da mümkündür. Fakat evlat edinenin kendi altsoyu varsa bu işi ancak onların 

rızasıyla yapabilir. Onun dışında birtakım koşullar var. Maddenin devamında 

söz edilen o koşullar şunlar: 

1. Bedensel veya zihinse! engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve 

evlât edinen tarafından en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, !l) 

2. Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş 

ve eğitilmiş ise, 

3. Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât 

edinen ile aile hâlinde birlikte yaşamakta ise. 

Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir. 

Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla 

uygulanır. 

Evlat edinmeye ilişkin genel manzara bu. Bir hususu daha belirtmek 

gerekiyor. Acaba 2 kişi bir araya gelip bir küçüğü evlat edinebilir mi? Yani 

birlikte evlat edinme mümkün mü değil mi? Bu sadece evli kişilere tanınmış 

bir imkandır. 3O6.Madde evli olma şartı koyar. Üstelik 5 yıllık evli olmalılar 

veya 30 yaşını doldurmuş olmaları gerekir. Evliler birbirinden bağımsız, tek 

başlarına evlat edinebilirler mi? Kural olarak edinemezler ama bazı hallerde 

mümkün kılınıyor. Birlikte evlat edinme mümkün değilse tek başına evlat 

edinmesi mümkündür. Evli olmayan biri evlat edinebilir mi? Evet edinebilir 

fakat orada da 30 yaş şartı vardır. 30 yaşından küçükler evlat edinemezler. 

Demek ki bir kişi tek başına evlat edinebilir fakat evliyse eşiyle birlikte evlat 

edinebilir. Eşler kural olarak birlikte evlat edinebilirler, birbirinden ayrı olarak 

evlat edinebilmeleri ise sınırlı hallerde mümkündür. 

Evlat edinilmesinin koşullarını genel olarak gördük. Evlat edinmede 

sadece iki tarafın anlaşması yetmiyor, bu yönde bir mahkeme kararı gerekiyor. 

315 ve 316.maddelerde evlat edinmeye ilişkin şekli prosedürlerimiz var. 

Mahkeme karan gerekli. Mahkeme kararını verirken birtakım araştırmalar 

yapmak zorundadır. 316.madde de hangi hususların araştırılacağını 

düzenliyor. Hangi mahkeme yapacak bunu? Evlat edinenin yerleşim yeri 

mahkemesi. Birlikte evlat edinmede eşlerden birinin oturma yeri 

mahkemesince incelenir. 

Kararla beraber evlatlık ilişkisi kurulmuş olur. Kural olarak evlatlık 

ilişkisinin kurulabilmesi için davanın açılması yetmiyor, mahkemenin karar 

vermesi gerekiyor. Fakat hukuken şöyle bir sorun gündeme gelebiliyor: Evlat 

edinilmek istenen kişi küçükken başvuru yapıldı fakat daha sonra erginleşti. 

Acaba erginlerin koşullarını mı arayacağız, erginler için ekstradan aranan 

koşullan mı arayacağız yoksa başvurduğumuz tarihte küçüktü bu yüzden de 

küçük olarak değerlendirelim mi diyeceğiz? Ona ilişkin düzenleme m.315/f-

3’te yer alıyor. 
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Madde 315/3- Başvurudan sonra küçük ergin olursa, koşullan daha önceden 

yerine getirilmiş olmak kaydıyla küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin hükümler 

uygulanır. 

Başvuru tarihini esas alıyor. Başvurulduğunda küçük idiyse küçüklere 

ilişkin koşulları o tarih itibariyle sağlamış olması yeterlidir. Sonradan ergin 

oldu diye ayrıca o 5 yıl bakım vs. koşullarını aramayacağız. Evlat edinen ölürse 

ne olacak? Başvuruyu yaptı, davayı açtı, öldü. Ya da evlat edinen davayı 

açtıktan sonra temyiz kudretini kaybetmiş de olabilir. M.315/f.2 buna cevap 

veriyor. 

Madde 315/2- Evlât edinme başvurusundan sonra evlât edinenin ölümü veya 

ayırt etme gücünü kaybetmesi, diğer koşullar bundan etkilenmediği takdirde 

evlât edinmeye engel olmaz. 

Dolayısıyla yine başvuru tarihini esas alıyor. Başvurduktan sonra ölüm 

veya temyiz kudretinin kaybı başvuruyu etkilemiyor. Mahkeme koşulların var 

olduğunu görürse evlat edinme işlemini tesis ediyor ve evlatlık mahkeme 

kararıyla kurulmuş oluyor. Kural olarak kararla beraber kurarız fakat 

başvuru esnasındaki koşullara bakarız. Davanın açıldığı tarihteki koşullara 

bakmak suretiyle mahkeme araştırmasını yapar ve kararını verir. 

Mahkemenin kararı kurucudur. Mahkeme “koşullar var mı, yok mu, evlat 

edinilen kişinin yararına mıdır, rızası bulunması gereken kişilerin rızası var 

mı, yok mu, rıza geçerli bir şekilde verilmiş mi, verilmemiş mi” bunları 

araştıracak. Koşullar gerçekleşmişse evlat edinme yönünde karar verilecek. 

Evlat edinmeden sonra ne olacak? Evlat edinmenin getirdiği birtakım 

sonuçlar var. 314-Madde evlatlık ilişkisinin hükümlerini düzenliyor. 

Madde 314-Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene 

geçer. 

Fakat evlat edinme hukukumuzda, bizim sistemimizde anne, baba 

tamamen devreden çıkmıyor, anne, baba olmaktan esasında çıkmıyor. 

Buradaki evlatlık hukuki bir soybağım ifade ediyor, anne baba yine çocuğun 

anne babası olarak kalıyor. Nüfusta evet evlat edinenin adı yazılıyor ama 

nüfusta böyle de bir bağlantı kuruluyor. Evlat edinilen kişinin anne babasının 

nüfus kütüğüyle evlat edinen kişinin nüfus kütüğü arasında bağlantı 

kurulmuş, o bağlantının ortadan kaldırılması arzu edilmemiş, bağlantı devam 

etsin istenmiştir. Neden? Çünkü ileride göreceksiniz; evlat edinilen anne 

babasına mirasçı olabiliyor, yine birtakım yükümlülükler devreye girebiliyor 

ve kişisel ilişki kurulmasını isteyebiliyor. Dolayısıyla bizim sistemimizde anne, 

babanın tamamen devreden çıkmadığı bir sistem var. 

Madde 314/2- Evlâtlık, evlât edinenin mirasçısı olur. 

Bizim evlatlık sistemimizde tek yönlü bir mirasçılık var. Evlat edinilen 

kişi yani evlatlık kendisini evlat edinen kişinin mirasçısı olur. Fakat acaba 
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tersi olur mu, evlat edinen evlatlığa mirasçı olur mu? Hayır, olamaz. Tek 

yönlüdür, sadece evlatlık mirasçıdır, onun alt soyu mirasçıdır. Evlatlığın 

kendisi ve evlatlığın çocukları, torunları evlat edinene mirasçı olur. Evlat 

edinenin hısımları varsa onlara mirasçı olur mu? Hayır, kim evlat edindiyse 

ona mirasçı olur. Evlat edinenin eşine mirasçı olmaz, evlat edinenin annesi 

babasına mirasçı olmaz. 

Madde 314/3- Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen 

isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında 

dilerse evlât edinenin soyadını alabilir. 

Küçük evlat edinilmişse soyadı almak zorundadır ama ergin 

bakımından böyle bir zorunluluk yoktur. Vatandaşlığa ilişkin düzenleme 

medeni kanunda yok fakat 5091 sayılı kanunun 17.maddesi şöyle: 

Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme İle Kazanılması 

Türk Vatandaşlığı Kanunu 

Madde 17-(1) Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, 

millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali 

bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını 

kazanabilir. 

Dolayısıyla evlat edinilen yabancı küçükler evlat edinilme kararı ile 

beraber evlat edinen kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde 

vatandaşlığa geçmiş olurlar. 

Evlat edinen ile evlat edinilen arasında evlenme yasağı vardır. 

129.Maddenin 3-bendinde düzenleniyor. Evlat edinilen kişi evli bir kadınsa 

kocasının soyadını taşımaya devam eder, evlat edinen kişinin soyadına 

geçmez. 

Evlatlık İlişkisinin Sona Erdirilmesi 

Evlatlık ilişkisi mahkeme kararıyla kuruluyordu. Acaba mahkeme 

kararıyla kurulan bu ilişkinin sona erdirilmesi mümkün müdür? O hususu 

da kanun 317-maddeden 319-maddeye kadar bu meseleyi düzenliyor. İptal 

davası açılabilir. Evlatlık ilişkisinin iptaline yönelik davayı kimler açabilir? 

Rızası gereken kişinin rızasının eksik olması halinde bu kişiler açabilirler. 

Madde 317- Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması 

gereken kişiler, küçüğün menfaati bunun sonucunda ağır biçimde 

zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilirler. 

Evlat edinilen kişinin, evlatlığın rızası gerekiyor, anne babası varsa 

onların rızası gerekiyor, eşi varsa eşinin rızası gerekiyor. Onlardan birinin 

diyelim ki rızası eksik, bu durumda dava açıp iptal ettirebiliyor. Diğer 

eksiklikler bakımından 318.madde düzenlemesi karşımıza çıkıyor. Hatırlayın; 
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evlatlık ilişkisinin kurulabilmesi için birtakım koşullar arıyorduk. O 

koşullardan eksiklik varsa o eksiklik de iptale yol açabiliyor.   

318.Madde bu hususu düzenliyor. Rızası eksik olanlar açabilir veya 

durumdan etkilenecek diğer ilgililer ya da Cumhuriyet savcısı bu yönde dava 

açabilir. 

Fakat eksiklik olmasına rağmen bazı hallerde iptalin mümkün 

olmadığını görüyoruz. Noksanlık sonradan ortadan kalkmışsa, küçüğün 

menfaati ağır bir şekilde zedelenecekse iptal davası açılamaz. Bu iptal davası 

iptal sebebinin öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılabiliyor. Önceden 

üst süre vardı, 2012 yılında Anayasa Mahkemesi süreyi iptal etti. Dolayısıyla 

şu anda sadece öğrenmeden itibaren başlayan 1 yıllık kısa bir süremiz var. 

İptal kararı verilince evlatlık ilişkisi sona erer. Fakat iptalde evlatlık 

ilişkisi geçmişe etkili olarak ortadan kalkmaz. Karardan itibaren ileriye etkili 

bir şekilde ortadan kalkar. Dolaysıyla evlatlık ilişkisi devam ettiği müddet 

boyunca o soybağından kaynaklanan sonuçlar ve varlığım korur, ortadan 

kalkması söz konusu olmaz. İptal geriye etkili değildir, en başından itibaren 

evlatlık ilişkisini ortadan kaldıran bir karar değildir. 

Evlat edinen velayet hakkına da sahip olur, anne babanın velayeti sona 

erer. Acaba evlatlık ilişkisi iptal edince otomatik olarak anne ve baba veli 

haline gelir mi? Hayır gelmez, mahkeme tarafından o yönde bir karar verilmesi 

gerekecek. Evlatlığa ilişkin söylenecekler bunlar. 

   

Soybağı ve Sonuçlan 

Şimdiye kadar soybağı meseleleri ile ilgili soybağmı kurmaya çalıştık. 

Ana ile ve baba ile soybağı ilişkisi kurmaya çalıştık. Şimdiden itibaren soybağı 

ilişkisini kurmuş sayılıyoruz. Yani bir çocuk var veya bir ergin var, onun 

annesi ve babası hukuki anlamda bellidir. Belliyse bunların arasındaki ilişkiye 

soybağı ilişkisi diyoruz. Soybağı ilişkisini başından beri niye kurmaya 

çalışıyoruz? Yasal temsilci kimdir diye sorduğumuzda iki tür yasal temsilciden 

bahsetmiştik: Veli veya vasi. Veli kimdir? Anne veya babadır. Bazen ikisi 

birlikte velidir, bazen ikisinden biridir. O halde önce anne babayı tespit 

etmemiz gerekiyor deyip anne babanın nasıl tespit edileceğini konuşmaya 

başlamıştık ve şimdiye kadar da o meseleyi halletmeye çalışmıştık. Şimdi anne 

babayı tespit ettik ne olacak, ne işe yarayacak? Soybağı ilişkisi kurulunca ne 

olacak? Onun üstünde biraz durmaya başlayalım. 

Soybağı çocuk ile kurulan bir ilişkidir, çocuğun annesini ve babasını 

ortaya koyan bir ilişkidir. Bize velayete götürür fakat en başından şunu 

söyleyelim soy bağı eşit değildir velayete. Her anne veli olmak zorunda değildir, 

her baba veli olmak zorunda değildir. Dolayısıyla şu aşamada şunu tespit 

edebiliriz: Anne ve baba olmanın birtakım sonuçları vardır, velayet bu 
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sonuçlardan bir tanesidir fakat olmak zorunda değildir. Anne, baba olmak 

velayet için ön koşuldur fakat yeterli koşul değildir. İlk tespitimiz her anne 

babanın veli olmadığıdır. Bu iki kavramı birbirinden ayırınca demek ki bir 

tarafta veli olan anne baba var, bir tarafta da veli olmayan anne baba var. 

Günlük hayatımızda da karşımıza çıkabilir. Eşler evlilik devam ettiği 

müddetçe velayeti birlikte kullanırlar, evlilik sona erince velayet eşlerden 

birine verilir. Diyelim ki velayet anneye verildi ama yine babayla olan babalık 

ilişkisi devam eder. Velayetin babadan alınıp anneye verilmiş olması babalık 

ilişkisini ortadan kaldırmaz. Velayet babaya verilmişse de anne anne kalmaya 

devam eder. 

Anne babalık velayetten ayrılınca sırf anne baba olmaya bağlı olan 

birtakım sonuçlar var mı, yoksa mutlaka birtakım sonuçların karşımıza 

çıkması için veli mi olmak gerekiyor? Bir kere yasal temsilci anne baba değil, 

velidir. Veli sıfatı yoksa anne babanın yasal temsilci sıfatı yoktur. Çocuğu 

hukuk hayatında, alışveriş hayatında kim temsil edebilir? Velisi kimse o 

temsil edebilir ve şu anda biliyoruz ki; veli anne babadır fakat her anne ya da 

her baba veli olmak zorunda değildir. Yasal temsilci sıfatı ancak velilik varsa 

gündeme gelebilir. O halde veli değilse yasal temsilci olamaz. Anne babaya sırf 

anne baba olmalarından ötürü yasal temsilcilik sıfatı bağlanamaz. Bu tespit 

bizi şuna götürür: “Soybağının velayete bağlı sonuçlan vardır, velayet 

olmaksızın da anne ve baba olunabildiğine göre bir de sırf anne ve baba 

olmaya bağlanan birtakım sonuçlar vardır.” 

Netice olarak soybağının 2 sonucundan bahsederiz: Velayete bağlı 

olmayan sonuçlar, velayete bağlı olan sonuçlar. Çocuğun yasal temsilci 

ihtiyacı neden var? Şahıs varlığının korunması, mal varlığının korunması için 

var. Bunlar genelde velayete bağlanmış birtakım sonuçlar. Çocuğu veliye 

emanet ediyoruz fakat diğer kişinin de birtakım yükümlülüklerinin devam 

etmesi gerekiyor. İşte bu noktada hangi yükümlülük ya da hangi yetki velayete 

bağlı bir yetkidir, hangisi velayet olmasa bile vardır, onu tespit etmeliyiz. 

Çünkü mesela velayet babada değildir ama baba çocuğun hangi okula 

gideceğine karar verebilir mi veya çocuğun eğitim giderlerine katlanmak 

zorunda mıdır? Evet zorundadır dersek çocuğun masraflarına katlanma 

yükümlülüğü velayete bağlı olmayan bir yükümlük olur, anne veya baba 

olmaya bağlanan bir yükümlülük olur. Diyelim çocuğa dedesinden bir araba 

miras kaldı. O arabayla ilgili acaba veli olmayan annenin ya da babanın bir 

yetkisi var mıdır, yok mudur? Bunların bilinebilmesi için hangi sonuçlar 

velayete bağlıdır, hangileri velayete bağlı değildir bilinmesi gerekiyor. 

 

 

 

 



                   İÜHF  (2018-2019)                       Medeni Hukuk | Helvacı – Kürşat  

 

 
70 

Soybağmın Velayete Bağlı Olmayan Hükümleri 

Bugün soybağmın velayete bağlı olmayan hükümleri üzerinde kısaca 

durmaya çalışacağız. Nedir onlar? Soybağmın hükümleri 321.maddeden 

itibaren başlıyor. Soyadı ile başlıyor. 

 

Soyadı 

Madde 321- Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır. Ancak, ana 

önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını 

taşır. 

Anne baba evliyse ailenin soyadını alır. Ailenin soyadı ne demektir? 

Babanın soyadı demektir. Nereden çıkarıyoruz bunu? 187.Maddeden 

çıkarıyoruz. 

Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme 

memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla 

kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı 

kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. 

Dolayısıyla ailenin soyadı 187.maddeyi yorumlamak suretiyle babanın 

soyadıdır sonucuna ulaşabiliyoruz. O halde çocuğun babasının soyadını 

taşıyabilmesi veya o soyadına sahip olabilmesi için velayet şartı yoktur. 

Velayet babada olmasa bile çocuğun soyadı ailenin soyadı yani babanın 

olabilir. 

Bu hüküm Anayasa Mahkemesinin birtakım iptalleri nedeniyle bu hale 

geldi. Önceden ana ve baba evli değilse ananın soyadını taşır hükmünü 

barındırıyordu. Anayasa mahkemesi evli değilse ananın soyadını taşır kısmını 

iptal etti. Burada evli olmamasına rağmen birtakım soybağı ilişkilerinin 

kurulabileceğini gördük. Analık kurulabiliyor, babalık davasıyla babalık 

kurulabiliyor, evlilik olmadığı halde soybağı ilişkisi olabiliyor. Anayasa 

Mahkemesi, ana ve baba evli değilse çocuğun her halükârda ananın soyadını 

almasını doğru bulmadı. Neden? Çünkü babanın soyadını da alabilmeli 

düşüncesiyle bu sonuca ulaştı.   

Medeni kanunda tanınma olursa ya da babalık davasıyla babalık 

hükmü kurulursa soyadının ne olacağıyla ilgili bir düzenleme yoktur. Fakat 

nüfus hizmetleri kanunun 28.maddesinde tanımaya ilişkin babanın nüfusuna 

geçirileceğine ilişkin bir düzenleme var. Baba çocuğu tanırsa nüfus kaydında 

baba olarak kaydedilir ve onun soyadını alır şeklinde bir düzenleme vardır. 

Düzenlemenin babalık davasında da uygulanması gerektiği kabul ediliyor. 

Dolayısıyla babanın soyadını alma meselesi sırf baba olmaktan kaynaklanan 

bir sonuçtur, velayet koşulu söz konusu değildir. 
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Vatandaşlık yine velayete bağlı olmayan bir sonuçtur. Türk babaya 

soybağı ile bağlı olan çocuklar Türk vatandaşlığını kazanıyor. Vatandaşlık için 

babalık tespiti, soybağmın kurulmuş olması yetiyor. 

Mirasçılık konusu da yine velayete bağlı değildir. Kişi anne babaya 

mirasçı olabilir, bunun için onların veli olması gerekmiyor. Anne veya baba 

olduğunun tespiti yeterlidir. Dolayısıyla soybağı ilişkisi kurulursa evlilik içi 

doğsun, evlilik dışı doğsun fark etmez çocuk yasal mirasçıdır. 

Nafaka yükümlülüğü velayete bağlı bir yükümlülük değildir. Anne 

babanın çocuklara, çocukların anne babaya destek yükümlülüğü velayete 

bağlı bir yükümlülük değildir. Kişi veli olmasa bile çocuğun bakım giderlerine, 

eğitim giderlerine katlanmak, katılmak zorundadır. 322.Madde diyor ki: 

   

Karşılıklı yükümlülükler 

Madde 322- Ana, baba ve çocuk, ailenin huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği 

şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı ve anlayış göstermek ve aile onurunu 

gözetmekle yükümlüdürler. 

Birbirlerine yardım etme, birbirlerine saygı gösterme yükümlülüğünden 

bahsediyor. Bu yükümlülük velayete bağlı değildir. Annen ve babansa velayet 

diğerine verilmiş olsa bile 322.madde uyarınca saygı göstermek zorundasın, 

yardım etmek zorundasın vs. 

Yine bir başka mesele çocuk ile kişisel ilişkidir. Evlilikle bağlantılı olarak 

düşünürsek daha somut bir şekilde ortaya koyabiliriz. Mesela evlilik devam 

ederken eşler velayeti birlikte kullanıyor, evlilik sona erince velayet eşlerden 

birine verilir. Velayet kimdeyse çocuk onunla birlikte yaşar, vaktini onunla 

birlikte geçirir. Peki acaba diğeri anne veya baba çocukla birlikte olma, 

çocukla birlikte vakit geçirme hakkına sahip midir, değil midir? Evet sahiptir, 

velayet kaybedildi diye çocukla görüşme, çocukla vakit geçirme hakkının 

önüne geçilemez diye kabul edilmiştir. 323,324 ve 325-maddeler bu çerçevede 

düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla anne ya da baba velayete sahip olmasa bile çocukla vakit 

geçirme hakkına sahiptir. Bu hak velayete bağlı bir hak değildir. Kişisel ilişki 

kurması mümkündür. Kişisel ilişkinin nasıl olacağı, ne zaman, ne kadar 

süreyle, hangi koşullarda görüşüleceğinin hakim tarafından karar altına 

alınması gerekiyor. Diyelim ki eşlerden birinde kaldı ve o eş görüştürmüyor, 

ne yapacaksın? Gidip çocuğu zorla alacak değilsin. Mahkeme velayet 

kendisinde olmayan anne ya da babaya kişisel ilişki tesis etmediği müddetçe 

gidip çocukla zorla vakit geçirme imkanı yoktur. 326.Madde 3.Fıkra şöyle: 

Madde 326/3- Çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya 

kadar, velayet hakkına sahip veya çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası 

dışında kişisel ilişki kurulamaz. 
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Bu kişisel ilişkiyle ilgili mahkeme karar verinceye kadar çocukla velayet 

kimdeyse ancak onun rızasıyla görüşebilirsin. Görüşmek istiyorsan yolu 

nedir? Dava açmaktır, mahkemeden kişisel ilişki tesis etmesini istemektir. 

Dolayısıyla veli olmasan bile mahkemeye çocukla görüşmek, kişisel ilişki 

kurmak için başvurabilirsin. Bu da velayete bağlı bir sonuç değildir. Kişisel 

ilişki sürekli birlikte yaşama dışında, hafta sonunu beraber geçirme, yazın 

beraber tatile çıkma gibi anne ve babanın sahip olduğu bir haktır. Hakim 

kararı gerekiyor, karar yoksa görüşmek söz konusu değildir. 

Bu kişisel ilişkinin tesisiyle ilgili birtakım ilkeler vardır. Bunun sınırları 

vardır. Kişisel ilişki tesis edildi ama acaba bu ilişki diğerini kötüleme 

maksadıyla kullanılabilir mi? Bununla ilgili sınırları 324-madde düzenliyor. 

TMK-Madde 324- Ana ve babadan her biri, diğerinin çocuk ile kişisel ilişkisini 

zedelemekten, çocuğun eğitilmesi ve yetiştirilmesini engellemekten 

kaçınmakla yükümlüdür. 

Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba 

bu haklarım birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak 

kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler 

varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir. 

Mesela çocuğu alıyor, uygun olmayacak ortamlara götürüyor veya 

şiddet uyguluyor vs. Tüm bu haller varsa artık kişisel ilişki hakkı kaldırılabilir. 

Dolayısıyla neticede anne ve baba veli olmasa bile çocukla kişisel ilişki kurma 

hakkına sahiptir fakat bu hak sınırsız değildir. Mahkeme kararıyla 

kurulabildiği gibi kötüye kullanılırsa, çocuğun menfaati zedelenirse mahkeme 

kararıyla kaldırılabilir. Normalde bu kişisel ilişki soybağı ile bağlantılı 

düşülmüştür. Anne veya babası arasından biri veli değilse diğeri görüşsün 

denmiş. Fakat 325.maddede sınırların genişletildiği bir durum var. 

325.Madde diyor ki: 

Üçüncü kişiler ile 

Madde 325- Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü 

ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle 

hısımlarına da tanınabilir. 

Diyelim ki büyükbabası, büyükannesi torunlarıyla görüşme hakkına 

sahip midir değil midir? Veli görüştürmüyor, çocuğun babası öldü, annesi de 

çocuğun kaynanası ile kayınbabası ile görüştürmüyor. Acaba onlar hakkında 

bir hüküm var mı? 325-Maddeye dayanarak onlar da dava açabilir, bu hakkı 

talep edebilir. 
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3. HAFTA(21 Mart) 

  

Soybağının Velayete Bağlı Olmayan Hükümleri Devam 

Geçen haftalardan beri benim sizinle konuşmaya çalıştığım mesele 

neydi? Bir yerlerde bir baba vardı ve o babayı bulmaya çalışıyorduk. O babayı 

nasıl bulacağımızı tespit etmiştik. Önemli olan bir yerlerde baba olması 

değildi, baba zaten vardı, bizim amacımız o babanın hukuken baba olduğunu 

ortaya koymaktı. Bir kimseyi baba olarak ilan etmenin birtakım sonuçları var. 

Anne olarak ilan etmenin de birtakım sonuçları var. Biz o sonuçları göreceğiz. 

Bu sonuçları nedeniyle rastgele birilerinin baba olarak anne olarak ilan 

edilmesini istememiş, bunları sınırlı bir şekilde sağlamış, sınırlı yollar 

öngörmüştür. İşte sen babasın deyip o kişini baba olduğunu belirtmek 

yetmiyor bunun çeşitli yolları var. Hatırlarsanız kendiliğinden gerçekleşen bir 

hukuki babalık vardı ki o neydi, evlilik içinde doğmuşsa ya da evliliğin sona 

ermesinden sonra 300 gün içerisinde doğmuşsa kendiliğinden ulaştığımız bir 

sonuç vardı. Herhangi bir ek işlem yapmaksızın babayı belirliyorduk. 

Hukuken de babanın kim olduğu ortaya çıkıyordu. Fakat bazen özellikle 

ortada evlilik yoksa öyle hemen kendiliğinden sonuç gerçekleşmiyor.  

Birisinin baba olduğundan emin olsak bile hemen ona baba 

diyemiyoruz. Birtakım faaliyet ve işlemler yapmamız gerekiyor. Bu işlemler 

bazen baba tarafından yapılmalıydı, bazen de babanın hareketsiz kaldığı 

durumlarda diğerlerinin harekete geçmesi gerekiyordu. Babanın yaptığı işlem 

tanıma idi, tanımak suretiyle çocuğun hukuken babası haline gelebiliyordu. 

Buna karşın diğerleri ne alakası var diyerek tanımanın iptali davası 

açabiliyordu. Fakat onun dışında babaya karşıda babalığı ortaya koyan bir 

davamız vardı oda babalık davası idi. Anne ya da çocuk babaya ya da onun 

mirasçılarına karşı dava açabiliyordu. Bu davada da hedef kişiyi hukuken 

baba olarak ilan etmekti. Kan bağı esasına dayanan babalığın tespiti 

soybağının kurulması yollarıyla olur. Dikkat ettiyseniz öyle çok fazla yol 

öngörmemiş. Önemli olan babanın kim olduğunu belirlemek deyip işin içinden 

çıkmamış. Noterle tespit et şu kurum tespit etsin falan dememiş. Birkaç yol 

önermiş babalık o yollarla tespit edilir demiş. Bir de kan bağı olmasa bile 

yapay yolla soybağı kurduğumuz bir durum vardı oda aynı sonuca yol 

açıyordu onunda yöntemi belliydi kanun sınırlı bir şekilde düzenlemişti. 

Bütün bu hallerde anneyi ve babayı ortaya koyduğumuzda verilmesi gereken 

bir cevap var: Ortaya koyduk da ne olacak? İşte tamam babaymış ne için 

belirliyoruz bunları? Doğurduğu bazı sonuçlar var bu yüzden belirliyoruz.  

Bütün bu çabamızın sebebi o. Sonuçlarının neler olduğunu göreceğiz. 

Görmeye de başlamıştık geçen haftadan itibaren hatırlarsanız. Bir kimsenin 

bir kere baba olmasını ya da anne olmasını tespit etmeye çalışırken, daha yola 

çıkarken ne demiştim? Burada esasen bir tarafta çocuk var diğer tarafta kısıtlı 

var. Her ikisi de korunmaya muhtaç kişilerdir. Korunmaya yönelik durumlar 
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öngörülmüş onlara. Hem şahıs varlığını hem malvarlığını birilerine emanet 

etmemiz gerekiyor çünkü kendi başlarının çaresine bakamayacakları kabul 

edilmiş.  

Çocuklar için böyle, yetişkin olsa bile kısıtlanmışsa böyle. Bu yüzden 

bunlara yönelik yasal temsil müesseseleri öngörülmüş idi. Bir tarafta velayet 

öbür tarafta vesayet vardı. İki tane yasal temsil kurumumuz. Velayet anne 

babaya özgü bir durumdu. Anne baba sıfatıyla özdeşleşmiş bir kurumdu. 

Vesayette ise öyle bir kısıtlama yok. Herhangi birinin vasi olması mümkün idi. 

Dolayısıyla daha velayet ayağındayken şunu tespit etmiştik. Velinin kim 

olduğunu anlayabilmemiz için önce anne ve babanın kim olduğunu bilmemiz 

gerekir. Bütün bu çabamız o yüzden. Bizi velayete götürecek yol idi aslında 

kendimize çizdiğimiz yol. Önce anne babayı tespit edeceğiz. Fakat şunu da 

söylemiştik; veli olma için anne baba olması şart fakat yeterli değil. Bir kimse 

anne ya da baba olmasına rağmen veli olmayabilir.  

Bunu karıştırmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir kimse baba olabilir. 

Çeşitli yollarla baba olduğunu tespit edebiliriz. Fakat bu onu otomatikman 

veli yapmaz. Tanıma ya da babalık davasıyla baba olduğunu belirledik. Tanıdı 

çocuğunu otomatik olarak velisi haline gelmez. Veya babalık davası açtı ve 

kazandı velisi haline yine gelmez. Anne baba olmak velayet için gerekli fakat 

yeterli değildir. Dolayısıyla şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Bir tarafta veli 

olan anne ya da baba diğer tarafta veli olmayan anne ya da baba. Dolayısıyla 

annelik ya da babalık var velayet yok, ya da ikisi bir arada var. Velayet 

olmamasına rağmen anne baba olunabildiğine göre acaba sırf anne babaya 

bağlı sonuçlar var mı? Velayete ilişkin birtakım sonuçlar bağlıyoruz. Veliye 

birtakım ödevler yüklüyoruz. Birtakım yetkiler veriyoruz. Ama veli olmasa ı 

bile baba olduğunu tespit ettiğimiz kişinin bir takım yükümlülük ve : yetkileri 

var mı? İşte babalık davası açtık baba olduğu ortaya çıktı fakat veli değil. Baba 

olmasının da veli olmasa bile birtakım sonuçları her zaman var. Dolayısıyla 

soybağı ilişkisini iki tür sonucundan bahsedilir: Velayete bağlı sonuçları, 

velayete bağlı olmayan sonuçları. Velayet olmasa bile karşımıza çıkan 

sonuçlar madde 321’den itibaren düzenlenir.  

Mesela soyadını alma. Veli olmasa bile. Mesela vatandaşlık. Babası Türk 

vatandaşı olan bir kişinin Türk vatandaşı olacağının tespitini yapmıştık. 

Karşılıklı yükümlülükler düzenlemesi var madde 322’de. Anne baba ve 

çocuklar arasında birbirlerine saygı gösterme yükümlülüğü vardır. Velisi 

olmasa bile bunlara uymak zorunda velayete bağlı değildir. 

Mirasçılığa gelelim. Bir kimse babası onun velisi olmasa bile ona mirasçı 

olur. Velayete bağlı değildir mirasçılık. Sadece onun baba olduğunun tespiti 

yeterlidir. Ayrıca velayet koşulunu aramayız. 

Soybağının Velayete Bağlı Olan Hükümleri 

Bunun dışında da birtakım sonuçları var velayete bağlı düşünmemiz 

gereken. Çocuğun velisi ile birlikte yaşama yükümlülüğü vardır. Babasıyla ya 
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da annesiyle değil velisiyle. Zaten biliyorsunuz veli anne ya da babadan 

başkası olamıyordu. Dolayısıyla birlikte yaşama velayete bağlı bir sonuç. İkisi 

birlikte veli ise sorun yok fakat ikisinden sadece birisi veli ise bu şu anlama 

gelir. İkisinden sadece biriyle yaşayabilir. Mesela velayet annede ise çocuğun 

annesiyle yaşama yükümlülüğü vardır. Fakat bu durumda babanın da çocuğu 

görme çocukla vakit geçirme ihtiyacı var aynı şekilde çocuğun da babasını 

görme ihtiyacı var. Fakat bunu dengelemeye yönelik velisi olmasa da velisi 

olmayan kişiye bir hak tanınmıştır. Buna kişisel ilişki tesisi imkânı denir. 

Kişisel ilişkiden kasıt çocukla babanın birlikte vakit geçirmesidir. Veli olmasa 

bile anne ve babanın çocukla vakit geçirme hakkı vardır. Bir tür dengelemeye 

yönelik hak. Bu hak nasıl kullanılacak önemli olan bu. Sonuçta kendisiyle 

yaşamıyor gidecek vakit geçirecek. Evet böyle bir hak düzenleniyor kanunda 

fakat şöyle bir düzenleme de var. Eğer mahkeme karar vermemişse ancak 

velisinin rızası ile görüşebilir. Dolayısıyla velisi örneğin annesi izin verirse 

velisi olmayan baba çocuğuyla vakit geçirebilir. 

Fakat asıl mesele izin vermezse ne olacağıdır. Baba görüşmek istiyor 

ama anne görüştürmüyor. Hak olmasının etkisi burada kendini gösteriyor. 

Babanın ya da annenin böyle bir hakkı olduğuna göre karşı taraf rıza 

göstermese de bir şekilde alması gerekiyor. Onun yolunu gösteriyor kanun. 

Diyor ki dava açarsın. Mahkeme kararı ile kişisel ilişkinin tesis edilmesini 

isteyebilir. Dolayısıyla diğer taraf anne ya da baba çocuğu görüştürmüyorsa 

bunun yolu gidip çocuğu zorla alıp zorla görüşmek değil. 

Bunun yolu o yönde kişisel ilişki tesisini sağlamaya yönelik dava 

açmaktır. Nerede düzenleniyor bu? Madde 323 ve madde 326 arasında. 

İşte bu davada mahkeme çocukla kişisel ilişkinin nasıl olması 

gerektiğine ve düzenine karar verecek. Haftada bir mi iki mi, 15 günde bir 

sefer mi, çocukla tatile gidecek mi gitmeyecek mi bu konuları mahkeme 

düzenleyecek ve bu saatten sonra diğer tarafın rızası önemli değil, çocukla 

diğer taraf arasında kurulan bu ilişkiye saygı göstermek zorunda. İki tarafa 

da bu konuda yükümlülükler getiriliyor. Kişisel ilişkiyi kötüye kullanamaz. 

Kişisel ilişkiye engel olamaz. Öbür taraftan bir başka mesele var. Çocukla ilgili 

yapılması gereken birtakım masraflar var. Bu masraflara katılma, arınması, 

eğitilmesi, beslenmesi sağlığı vesaire gibi. Bütün bunlar masraflara giriyor.  

Bu masraflara kim katlanacak? Acaba velayete bağlı mıdır? Ya da 

velayet sahibi olmasa da anne ya da baba bu masraflara katılmalı mıdır? 

Velayete bağlı bir sonuç olarak düzenlenmemiş. Anne baba sıfatı tespit 

edilmesi yeterli. Hukuken anne baba ise çocuğun masraflarına katılmak 

zorundadır. İkisi birlikte bu masrafları gidermek zorundadır. Bu sonuca 

ulaşıyoruz. 

Fakat genelde durum böyle olmuyor. Çocuk velisi ile birlikte yaşadığı 

için en azından bizim dışarıdan gördüğümüz şekilde bütün masrafları vel 

yapıyor gibi gözüküyor. Fakat temelde velinin borcu değildir. Diğerinin de 
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borcudur. Diğerinin de borcu olduğuna göre hakikaten de katılmıyorsa 

masraflara, bütün okul masrafları vesaire velisi karşılıyor diğeri hiçbir 

masrafa katılmıyorsa ne yapacağız? Madem ki bir yükümlülük bu iki tarafa 

da yüklenmiş bir yükümlülük o halde bu yükümlülüğün ifasına dair zorlayıcı 

bir durum olmalıdır. İşte bu zorlayıcı durum kanunumuzda düzenlenmiştir ve 

iştirak noktasında nafaka kavramı ortaya çıkmıştır. Eğer diğer taraf veli 

olmayan kişi çocuğun masraflarına katılmayı reddediyor, kendi üzerine 

düşeni yapmıyorsa ona karşı çocuk adına dava açma imkânı var. Ona karşı 

çocuk adına çılan bu dava iştirak nafakası davasıdır. Birlikte katlanmaları 

gerekiyor bu masraflara o yüzden iştirak şeklinde adlandırılmış. İşte bu 

davada bâkim çocuğun masraflarını göz önünde bulundurarak uygun bir 

nafaka miktarı belirler ve diğer tarafa yükler. Bu nafakayı değer taraf ödemek 

zorunda olur. Madde 327’den itibaren bu hususlar düzenleniyor. Hâkim 

kararıyla olması gerekiyor kimlerin açabileceği vesaire burada düzenleniyor. 

Durum değişirse nafakanın yeni duruma göre uyarlanması mümkün 

fakat burada önemli olan şunun tespiti; iki tarafta veli olsa da olmasa da bu 

masraflara katılmak zorunda. Diğer tarafı zorlamaya yönelik imkân ise iştirak 

nafakasıdır. İştirak nafakası davası açmak suretiyle sağlanır. Demek ki 

masraflara karşılama velayete bağlı bir sonuç değildir. Kural olarak bu 

masrafları her ikisi yapacak ve kendi malvarlıklarından karşılayacaklar. 

Çeşitli hallerde çocuğun malvarlığının da kullanılması mümkün. 

Bir diğer mesele çocuğun malvarlığının yönetilmesi meselesi ama ondan 

önce değinmemiz gereken bir konu var. Çocuk biliyorsunuz esasında hukuken 

bir kişidir. Ana rahmine düştüğü andan itibaren bir kişidir ve hak ehliyetine 

sahiptir. Hak ehliyeti olduğuna göre hakların konusu değil süjesidir. 

Dolaysıyla malvarlığı olabilir, sözleşmelerin tarafı olabilir, davalı davacı 

olabilir. Onunla ilgili çeşitli işlemler yapma gereği doğabilir. Mesela çocuğa bir 

şey bağışlanması olabilir, çocuğun bir şey bağışlaması olabilir ya da çocuğun 

taraf olması gereken birtakım sözleşmezler olabilir. İşte bu gibi durumlarda 

çocuğun temsili meselesi ortaya çıkıyor. Temsil velayete bağlı bir yetkidir. 

Çocuğun yasal temsilcisi annesi ya da babası değil velisidir. İkisinden hangisi 

veli ise yasal temsilci odur ve temsile ilişkin işlemleri yapması gereken kişi de 

odur.  

Yine malvarlığı varsa da çocuğun malvarlığının yönetilmesi ihtiyacı 

vardır. Mesela bankada parası vardır çocuğun, ya da herhangi bir şirkette 

hissesi olabilir, evi olabilir, kendi para kanamış olabilir mesela youtube’dan 

kazanmıştır vs. Bir şekilde malvarlığı olabilir. Bunların yönetilmesi gerekiyor. 

Örneğin sahip olduğu evin kiraya verilmesi tamiratlarının yapılması, paranın 

işletilmesi vs. Bu yetki hatta hem yetki hem yükümlülük esasında velayete 

bağlı bir yetkidir. Dolayısıyla veli olan anne ya da babanın malvarlığını 

yönetmesi söz konusudur. Genel manzaraya baktığımızda soybağının tespiti 

ile beraber soybağının sonuçları devreye giriyor. Ve sonuçlarına baktığımızda 

bazılarının velayete bağlı birtakım sonuçlar doğurduğunu bazılarının da 



                   İÜHF  (2018-2019)                       Medeni Hukuk | Helvacı – Kürşat  

 

 
77 

velayete bağlı olmayan birtakım sonuçlar doğurduğu ortaya çıkıyor. Mesela 

çocuğun adını kim koyar baktığımızda velayete bağlı olarak düzenlendiğini 

görüyoruz. Madde 339’da buna yer verilmiş. 

Velayetin kapsamı 

Madde 339- Ana ve baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun 

menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları alır ve uygularlar. 

Çocuk, ana ve babasının sözünü dinlemekle yükümlüdür. 

Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa hayatını düzenleme olanağı tanırlar; 

önemli konularda olabildiğince onun düşüncesini göz önünde tutarlar. 

Çocuk, ana ve babasının rızası dışında evi terk edemez ve yasal sebep 

olmaksızın onlardan alınamaz. 

Çocuğun adını ana ve babası koyar. 

   Her ne kadar anne ve babası dese de 339- Madde velayet başlığı altında 

olduğu için velayete bağlı olduğunu anlarız. Peki velayet diye bir kavram var 

ve sırf velayete bağlanmış birtakım sonuçlar var. O balde velayeti mercek 

altına almamamız gerekecek. Kimdir veli? Ve nasıl tespit edilir? Velayetin 

kapsamının sonuçları nelerdir? Bunları anlamamız gerekiyor. 

Bir kere velayetin başta anne baba sıfatına bağlı bir kavram olduğu 

konusunda anlaştık. Onlara tanınmış bir mutlak baktır. Onların şahsına 

bağlıdır ve devretmeleri mümkün değildir. Anne baba olmayan birinin veli 

olması mümkün değildir. Anne ya da baba dışında dede, teyze, amcanın veli 

olması mümkün değil. Bu yüzden anne babayı tespit etmeye çalıştık. Herhangi 

birisi olsaydı çok uğraşmazdık. Çocuğun menfaatini en iyi kim koruyacaksa 

ona teslim ederdik olur biterdi. Fakat velayet bu şekilde düzenlenmemiş. 

Soybağına bağlı bir sonuç olarak düzenlenmiş.  

Önce soybağını tespit etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla anne baba olma 

şartı var, soybağınm tespit edilmesi şartı var. Anne baba için mutlak bir haktır 

devredilmesi mümkün değildir. Velayetin hatta anne babadan alınması da 

zordur. Tedbiren başvurulur, en ağır sonuçtur, en son başvurulacak. 

Küçükler kural olarak velayete tabidir. Velayet vesayetten farklıdır. Sadece 

ergin olmayan kişilere yöneliktir. Çocuklara yöneltilir fakat ergin olmaması 

şartıyla. Bir tek istisna ergin küçüklerden bahsediyor madde  

Madde 335- Ergin olmayan çocuk, ana ve babasının velayeti altındadır. Yasa! 

sebep olmadıkça velayet ana ve babadan alınamaz. 

Hâkim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin çocuklar da ana ve 

babanın velayeti altında kalırlar. 

Kural olarak sadece küçüklere aittir velayet fakat bu maddeyi okuyunca 

bir de bakıyoruz ki ergin çocuk kavramı var. Ergin çocuklar kısıtlanırsa 
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vesayete değil velayete tabii olurlar. Kimdir ergin çocuklar biliyor musunuz? 

Ergin çocuk olabilir mi? 

Öğrenci: Evlilik yolu ile çocuk ergin kılmabilir. 

Evlilik ile erginliği kazandı fakat daba sonra kısıtlanması gerekti ve 

kısıtlandı. Bunu vesayete mi tabi tutacağız? Bu konuda 335 diyor ki kural 

olarak velayete tabi tutulur. Dolayısıyla istisna olarak erginler de velayete tabi 

tutulabilir. Fakat ber halükârda o kişinin çocuğu onun velayetinde bulunur. 

Acaba üvey çocuk velayette bulunur mu? Cevabımız bayır olacak. Madde 338 

üvey çocukları düzenliyor. Velisi olmaz diyor fakat birtakım yükümlülükler 

yüklüyor. 

Üvey çocuklar 

Madde 338- Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle 

yükümlüdürler. 

Kendi çocuğu üzerinde velayeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde 

yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları 

için onu temsil eder. 

Fakat üvey evlatla soybağı ilişkisi ve velayet ilişkisi kurulmaz. Soybağma 

ilişkin sonuçlarda gerçekleşmez. Velayete bağlı sonuçlarda gerçekleşmez. 

Devam edelim velayetin sahibini belirlemeye çalışıyoruz, kimdir veli bunun 

cevabını arıyoruz. İlk başta dedik ki anne ya da babadır. Peki anne ve/veya 

baba ise ne zaman ikisi birlikte ne zaman anne ne zaman baba onu da 

belirlemek gerekiyor. Belirleyelim. Diyor ki madde 336; 

Madde 336- Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.  

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hâli gerçekleşmişse hâkim, 

velâyeti eşlerden birine verebilir. 

Dolayısıyla çocuk evlilik içinde doğmuşsa ya da anne ve baba sonradan 

evlenmişse velayeti anne ve baba ortak kullanacak. Birlikte velayet diye bir 

kavram var burada karşımıza çıkıyor. Birden fazla kişinin veli olması 

durumunu evlilik koşuluna bağlıyor.  

Velayetin evlilikle yakın ilişkisi vardır. Evlilik devam ederken ikisi 

birlikte velidir. İstisnası var mı? Evet var ikinci fıkra istisnamız. Evlilik devam 

etmesine rağmen ayrılık kararı verilirse bir ihtiyaç doğacak çünkü bir taraf 

çocuktan uzak kalacak ve ilgi gösteremeyecek dolayısıyla hâkim devreye 

giriyor ve evlilik devam etmesine rağmen velayet anne ya da babaya verilir. 

Demek ki ana kural evlilik varsa birlikte velayettir. İstisna ayrılık söz konusu 

ise ortak hayat bitmişse eşlerden sadece birisi veli olabilir. Evlilik sona ererse 

ne olacak? Ölüm ile sona erebilir ve boşanma ile sona erebilir. Ölüm ile sona 

ererse basit. Geri kalan veli olacak. Boşanma ile sona ererse hâkimin bir karar 
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vermesi gerekir. Velayet hangisine verilecek. Eşlerden birine verilmesi 

gerekiyor. Diyor ki madde 336. Madde fıkra 3: 

m.336/3-Velâyet, ana ve babadan birinin ölümü hâlinde sağ kalana, 

boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. 

Velayetin kime verileceğine hâkim karar verecek. Anne ya da babayı 

tercih edebilir. Velayetin kime verileceğine ilişkin birtakım kriterler var 

Yargıtay’ın uyguladığı. Bunlar çocuğun yaşı, cinsiyeti, birden fazla çocuğun 

varlığı yokluğu ve birlikte tutulma gerekliliğinin olup olmaması, çocuğun 

alıştığı muhitten ayrılmaması, çocuğun kendi düşüncesi bütün bu kriterlere 

başvurulur. Fakat bütün bu kriterlerin üzerinde temel kriter çocuğun 

menfaatidir. Bu menfaat her türlü menfaattir. Sosyal, psikolojik, ekonomik 

olarak hangisinde kalması çocuğun yararınaysa ona verilecektir. Bütün bu 

diğer unsurlar ek ve yardımcı unsurlardır temel unsur ve temel ilke çocuğun 

menfaatidir. Evet genelde çocuğun yaşı küçükse anne bakımına şefkatine 

daha muhtaçtır deyip genelde anneye verilir, pratikte birtakım ilkeler 

benimsenmiştir. Birden fazla çocuk varsa onların birbirinden ayrılmaması 

ilkesi, belirli bir yere alışmışsa çevre olarak oradan koparılmaması ilkesi vs. 

Fakat temelde kriterimiz çocuğun menfaatidir. Dolayısıyla evlilik bitmişse 

evlilik ya da ayrılık kararıyla, velayet bunlardan birine verilmesi gerekir. Peki 

hiç evlilik yokken çocuk doğmuşsa ne olacak, anne baba evli değilse? 337 ona 

cevap veriyor. 

Madde 337- Ana ve baba evli değilse velayet anaya aittir. 

Ana küçük, kısıtlı veya ölmüş ya da velayet kendisinden alınmışsa 

hâkim, çocuğun menfaatine göre, vasi atar veya velayeti babaya verir. 

Dolayısıyla çocuğu tamsa da baba veli haline gelmez, babaya karşı 

babalık davası açılsa da veli haline gelmez. Annedir veli. Dolayısıyla kimdir 

veli sorusuna, ortada evlilik var mı yok mu, evlilik içinde mi değil mi bu 

olguları tespit ederek cevap veriyoruz. Evlilik içindeyse kural olarak ikisi 

birlikte velidir. Evlilik sona ererse ikisinden birine verilir. Evlilik yokken çocuk 

doğmuşsa velayet annededir. Peki sadece birinde ise velayet ve o kişi ölürse 

velayet otomatik olarak diğerine geçer mi? Hayır geçmez. Diyelim ki annede 

velayet ve anne vefat etti babaya geçer mi? Hayır geçmez hâkimin karar 

vermesi gerekir. Kendiliğinden diğer tarafa geçmez. Evlilik devam ederken biri 

ölürse diğeri otomatik olarak veli olur. Çünkü orada evlilik devam ediyor. 

Sadece biri veliyse ve o ölürse bir boşluk doğuyor ve o boşluğun nasıl 

doldurulacağına hâkim karar veriyor. Hâkim anneye ya da babaya verebilir 

velayeti, vermeyebilir de. Vermezse vesayet devreye girer ve vasi tayin edilir. 

Çocuğun menfaati burada da önemli. Çocuğun menfaatine aykırı olduğunu 

düşünürse anneye ya da babaya diğer taraf ölmüş olmasına rağmen vermek 

zorunda değildir. 
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Peki, devam edelim. Şimdi velayetin sonuçlarını daha detaylı görmeye 

başlayalım. Önemli birkaç sonucu var. Çocuğun temsili. Neden çocuğun 

temsiline ihtiyaç var ona bakalım. Madde 343 şöyle: 

Madde 343- Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin 

ehliyeti 

Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına 

bakılmaksızın kendi malvarlığı He sorumludur. 

Vesayet altındaki kişinin ehliyeti tam ehliyet değildir. Ya tam 

ehliyetsizdir ya da sınırlı ehliyetsizdir. Kişi tam ehliyetliyse vesayet altında 

olmaz. Sınırlı ehliyetliyse vesayet altında olur. O zaman şunu tespit edebiliriz. 

Küçük tam ehliyetli değildir. Sınırlı ehliyetsiz ya da duruma göre tam 

ehliyetsizdir. Temyiz kudreti yoksa tam ehliyetsizdir. Fakat bu zaten çocuklara 

özgü bir durum değil yetişkinler için de bunu söyleriz. O halde çocuklar kural 

olarak sınırlı ehliyetsizdir. Sınırlı ehliyetsiz olduğuna göre işlemleri tek başına 

yapamaz. Temsil ihtiyacı doğar. Ehliyeti bunu gerektirir. İşte temsil ihtiyacını 

velayetle gideririz. Demek ki kural olarak küçükler tam ehliyetli değildirler, 

sınırlı ehliyetsiz veya tam ehliyetsizdir. Fakat bir istisna var, ehliyetin 

genişlediği haller var. Çocuğun malvarlığı ile bağlantılı bir durum. Şimdi 

çocuğun malvarlığı varsa çocuk kendisi yönetemez velisi olan anne babası 

yönetir. Fakat bazı malvarlığı grupları var ki onların yönetimi çocuğa 

verilmiştir. Serbest mallar diyoruz biz bunlara. 

Madde 357 ve devamı çocuğun serbest mallarından bahsediyor. 

Çocuğun saklı payı çocuğa yapılan birtakım bağışlamalar. Mesela birisi bir şey 

veriyor çocuğa ve diyor ki bu malvarlığına anne babası karışmayacak. Bu 

şartla veriyorsa anne baba yönetiminden alıyor.  

Çocuğun serbest malı olarak değerlendiriyoruz. Bunun dışında çocuğun 

iş kurması için çocuğa bazı mallar tahsis edilmiş olabilir. Mesela dükkân 

verilmiştir işini kursun diye. Bu dükkânın işletilmesiyle ilgili çocuğun 

ehliyetinin genişlediği kabul edilir. Çocuğun kendisi yönetir o dükkânı. Veya 

çocuğun kişisel kazancı. İşte o kendi kazancı onun serbest malı kabul ediliyor. 

Anne babanın yönetimi dışında. Serbest malların bulunduğu hallerde diyor ki 

kanun koyucu, çocuğun ehliyeti genişler ve ehliyeti genişlediği için kendisi o 

işlemleri yapar.  

Mesela bir kafe işletiyor o dükkânın işletilmesiyle ilgili işlemleri kendisi 

yapar. Anne babasının rızasını almasına gerek kalmıyor. Bazı hallerde ehliyeti 

genişleyebiliyor. Yine bir başka tespit etmemiz gereken temsil ile ilgili husus, 

birlikte temsil kuralı vardır. Anne baba birlikte velayete sahipse çocuğu 

birlikte temsil eder. İşte çocukla ilgili bir işlem yapılacaksa, işte çocuğa bir 

araba alınacaksa anne baba birlikte yapacaklar o işlemi fakat bu bazen zor 

olabilir sürekli anne baba birlikte zor olabilir. Bu zorluğu öngören 342’de bir 

karineye yer verilmiş. Fıkra 2'de geçiyor. 
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Madde 342- Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı 

çocuklarının yasal temsilcisidirler. İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin 

diğerinin rızasıyla işlem yaptığın varsayabilirler. Vesayet makamlarının iznine 

bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde 

de uygulanır. 

Eşlerden sadece biri gitti ve çocuğa bankada hesap açacak diyelim. 

Sadece anne gitti. Bu hesap açma işlemi geçerli olacak mı olmayacak mı? Eğer 

birlikte temsil ilkesini katı uygularsak geçerli olmayacak çünkü eksik. Fakat 

madde 342 fıkra 2 sayesinde üçüncü kişi işlemin tarafı olan diğer kişi durumu 

bilmiyorsa eşlerden birisinin yaptığı işlemi diğerinin rızasıyla yaptığını kabul 

edebilir ve böylece işlem geçerli olabilir. Bunu da tespit etmek mümkün 

çocuğun temsili ile ilgili yapılan işlemlerde çocuk taraf olur. Temsil 

hukukunun temel kuralıdır; kim temsil ediliyorsa işlemin tarafı odur. 

Bankada hesap açıldıysa sözleşmenin tarafı çocuk olur. Çünkü anne baba 

kendileri olarak temsilci olarak hareket eder. Çocuk adına yaparlar. Çocuk 

borç altına girer taraf olduğu için. TMK madde 343 bunu açıkça söylüyor. 

Çocuğun fiil ehliyeti 

Madde 343- Velayet altındaki çocuğun fiil ehliyeti, vesayet altındaki kişinin 

ehliyeti gibidir. 

Çocuk, borçlarından ana ve babanın çocuk malları üzerindeki haklarına 

bakılmaksızın kendi malvarlığı ile sorumludur. 

Çocuk borçlarından kendi malvarlığı ile sorumludur. Taraf olur borçlu 

da olur. Çocuğun malvarlığı varsa borçlar oradan ödenir. İşte bu noktada 

çocuğun malvarlığı meselesine de değinmemiz gerekiyor. Hakikaten malvarlığı 

varsa bunun yönetimi nasıl olacak? Malvarlığı olabilir mi sorusuna evet yanıtı 

vereceğiz. Miras yoluyla kalabilir. Bağışta bulunulmuş olabilir. İkramiye 

kazanmış olabilir. Günümüzde artan bir olay var çocuk fenomenler. Çocuk 

kendisi kazanmış oluyor reklam, dizi film vasıtasıyla. 

Hukuki işlem kural olarak üçüncü kişilerle yapılır. Çünkü işlemin 

tarafları olmalı. Bir tarafında çocuk yer alacak diğer tarafında üçüncü kişiler. 

İşte çocuk kendisi yapamayacağından velisi devreye giriyor onun adına işlem 

yapıyor. Malvarlığı olsa da olur olmasa da olur. Temsil ihtiyacı üçüncü kişilerle 

girilecek hukuki ilişkilerde devreye giriyor. Malvarlığı ise tamamen başka bir 

mesele. Elbette malvarlığının yönetilmesiyle ilgili işlemlerde yapılabilir. 

Diyelim ki evi var o ev kiraya verilecek, evin sahibi çocuk olduğu için kiraya 

veren kim olacak sorusuna çocuk olacak diyeceğiz. Sözleşmenin tarafı çocuk 

olacak. Malvarlığının yönetimi çerçevesinde hukuki işlem yapılmış oluyor. O 

hukuki işlem temsil yetkisinin kullanılmasıdır fakat aynı zamanda yönetim. 

Bazen örtüşüyor bazen ayrışıyor. Okudukça tekrar ettikçe oturur arkadaşlar. 

Şimdi malvarlığı yönetimi, malvarlığına geri dönüyoruz. Malvarlığı ile 

ilgili çeşitli sorular ortaya çıkıyor. Birincisi anne baba kullanabilir mi 
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malvarlığını? Çocuğun evi var evinde oturabilirler mi? Elbette oturabilirler 

fakat o evde oturdukları için para vermek zorundalar mı, çocukla o evde 

oturdukları için kira sözleşmesi yapacaklar mı? Çocuğa araba bırakıldı 

arabayı kullanabilirler mi? Evet kullanabilirler. Kural olarak TMK madde 354 

bunu söylüyor. Bedelsiz kullanım imkânı veriyor. 

Kullanma hakkı 

Madde 354- Ana ve baba, kusurları sebebiyle velayetleri kaldırılmadıkça, 

çocuğun mallarını kullanabilirler. 

Bizim asıl meselemiz çocuğun malvarlığının yönetilmesi meselesi. 

Bankadaki hesap, şirketteki hisse, evler, altınlar vs. Bunların yönetilmesi işini 

anne babaya veriyor kanun koyucu. Fakat verirken de bazı birtakım kıstaslar 

getiriyor. Mesela iyi yönetmek zorundasın gibi. Bu yönetim yetkisi 

çerçevesinde gelir getirecek şekilde malvarlığını değerlendirmek zorundasın. 

Kiraya vermen gereken bir yer ise kiraya vereceksin. Diyelim ki bir taksi hattı 

bırakıldıysa çocuğa onun işletilmesiyle ilgili gerekli tedbirleri almalısın diyor. 

İşte banka varsa gelir getirecek şekilde işletmen gerekiyor diyor. Eğer 

yapmadın, iyi bir yönetici gibi davranmadıysan sorumlusun. Vekil gibi 

sorumlu olacağından bahsediyor kanun. Vekalete atıf yapıyor anne baba 

vekilmiş gibi sorumlu olur diyor. Dolayısıyla çocuğu zarara uğratırsa 

malvarlığının yönetimi çerçevesinde, bu zarardan sorumlu olur diyor. Çocuk 

anne babasına karşı dava açabilir.  

Yönetebilirsin diyor ve bir yetki veriyor ama aynı zamanda bir 

yükümlülük yüklüyor. Aksi takdirde sorumlu olursun. Serbest mallar bariç. 

Kural olarak yönetimle ilgili hesap vermek ve teminat göstermek 

zorunda değiller. Fakat dediğim gibi zarara uğratırlarsa sorumlu olurlar. 

Hesap vermek zorunda değiller ama madde 353’den esinlenerek şunu 

diyebiliriz. Diyor ki 353: 

Madde 353- Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eş, hâkime çocuğun 

malvarlığının dökümünü gösteren bir defter vermek ve bu malvarlığında veya 

yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri bildirmek zorundadır. 

Aylık rapor verme zorunluluğu yok fakat velayet kendisinde kalmışsa 

çocuğun malvarlığını gösteren bir liste tutup artma eksilme varsa bunu 

bildirmek zorunda. Velayet sona erince de bu velayetin yerine geçen kişiye 

malvarlığını devretmek zorundadır. Diyelim velayet erginlikle sona erdi çocuğa 

devretmek zorunda, veli yerine vasi tayin edildi vasiye devretmek zorunda. 

Kayyum tayin edildi ona devretmek zorunda. Malvarlığı eksilmiş ise bunun 

hesabını veremiyorsa sorumluluk söz konusu olur. Dolayısıyla malvarlığını 

yönetebilir böyle bir yetkisi var ama bu aynı zamanda bir yükümlülük. İyi 

yönetmek zorunda çünkü hesabını velayetin sonunda vermek zorunda 

eksiltirse yerine koyması gerekiyor aksi takdirde sorumlu olur. 
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Diğer bir mesele çocuk mallarını harcayabilir mi? Parası olabilir, 

taşınmazı ya da arabası olabilir. Bu malları satabilir mi? O parayı harcayabilir 

mi? Bir kere malların harcanmasıyla ilgili mesele iki türlü ele alınır. Az önce 

gördük yönetebilir dedik. Malvarlığını yönetebilir dedik. İşte bankadaki parayı 

işletebilir şu hesaptan alır bu hesaba koyar. O paranın işletilmesiyle ilgili işte 

para olarak durması yerine altına yatırılması mantıklı ise altına yatırabilir. 

Yönetim yetkisi çerçevesinde malvarlığı değerlerini değiştirebilir. Parayı altına 

çevirir onu satar hisse alır onu satar dövize yatırır. Yine taşınmazlara ilişkin 

çocuğun bir arsası var o arsanın değerlenmesi amacıyla bir müteahhide 

verebilir ve o müteahhitle kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapar ve o arsanın 

daha değerli bale gelmesini sağlar.  

Kat karşılığı arsa sözleşmesi yaptığında esasında arsanın tamamı 

çocuğa aitken bir kısmım batta tamamının müteahhide vermek durumunda 

kalıyor fakat bunun mümkün olacağı kabul edilir. Çünkü velinin yönetim 

yetkisi var ve yönetim yetkisi çerçevesinde o malvarlığının işletilmesinin bir 

gereği olarak harcamalar yapılıyor. Fakat bu da harcama yaparken tamamen 

malvarlığmdan çıkarmıyor dikkat edelim. Unsurları değiştiriyor ya da daha 

değerli hale getirmek maksadıyla bir kısmım malvarlığmdan çıkarıyor. Bir bu 

şekilde harcama gündeme gelir birde tamamen bildiğiniz malvarlığmdan 

çıkarma maksadıyla harcama gündeme gelir. İşte bankadaki parayı çekip 

harcayabilir mi? Paranın kendisini değil faizini harcayabilir mi? evi satabilir 

mi parayı harcamak üzere gibi sorular karşımıza çıkabilir. Yönetim daha iyi 

gelir getirsin daha iyi işletilsin maksadıyla değil. Örneğin çocuğun ihtiyacı var 

yurt dışına eğitime gidecek ya da sağlık problemi için evin satılması gerekiyor.  

Satabilir mi satamaz mı? Malvarlığının tamamen elden çıkarılmasına 

yönelik manzarada malvarlığı grupları çıkıyor karşımıza. Çeşitli kategoriler 

oluşturulmuş. Mesela malvarlığının kendisi değil geliri, mesela evin kira geliri 

vardır kira gelirini, harcayabilir mi, paranın faiz geliri vardır o faiz gelirini 

harcayabilir mi? Madde 355 buna cevap veriyor ve diyor ki; 

Madde 355- Ana ve baba, çocuk mallarının gelirlerini öncelikle çocuğun bakımı, 

yetiştirilmesi ve eğitimi için; hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere sarf edebilirler. 

Gelir fazlası, çocuk mallarına katılır. 

   Dikkat edelim malların kendilerinden bahsetmiyor gelirlerinden 

bahsediyor. Kira geliri, hisselerin geliri, faiz geliri vs. Bunları harcayabiliyor 

mu? Evet harcayabiliyor fakat şöyle bir sıralama var. Önce çocuğun 

ihtiyaçları, o ihtiyaçlar giderildiyse hakkaniyet ölçüsüyle ailenin kendi 

ihtiyaçları için kullanılabilir. İstisnai bir düzenleme olarak o gelirden aileye de 

yararlanma imkânı veriliyor. Çocuğun mallarının ailenin kendi ihtiyaçları için 

harcanabileceğini düzenleyen yegâne düzenleme bu. Malvarlığının kendisi 

değil fakat gelirleri. Böylece zengin çocuğa sahip olmanın avantajları var 

aslında aile de bunun farkında. Dolayısıyla gelirleri harcayabilir mi sorusuna 
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evet harcayabilir dedik. Önce çocuğun ihtiyacı giderilecek geriye bir şey kalırsa 

aile için harcanacak. 

Peki malların kendilerini harcayabilir mi bir de o mesele var. Yani 

arabayı satabilir mi? Bankadaki parayı çekip harcayabilir mi? orada da yine 

iki kategori çıkıyor karşımıza. Para gibi sermaye niteliğindeki mallara bakış 

açısıyla bunun dışındaki mallara bakış açısı farklı. Diyor ki TMK madde 356; 

Madde 356- Olağan ihtiyaçlar gerektirdiği ölçüde sermaye biçiminde ödemeler, 

tazminatlar ve benzeri edimler çocuğun bakımı için kısmen kullanılabilir. 

Daha bugün bir banka danışmanı hocamız var onunla konuşuyorduk. 

İşte bize bu yönde çok soru geliyor dedi. Çocuğun bankada hesabı oluyor o 

hesapta para var anne baba bazen o parayı çekmek istiyorlar o parayı çekebilir 

mi diye bana soruyorlar bende olumsuz yanıt veriyorum dedi. Fakat olumsuz 

yanıt verebilir mi? Banka hayır çekemezsiniz diyebilir mi? Madde 356 aslında 

ona cevap veriyor. Ve madde 356 çocuğun bakımı için kısmen 

kullanılabileceğini söylüyor.  

Fakat diyormuş ki banka bize hâkim kararı getir öyle verelim biz parayı. 

Fakat dedim kanunda hâkim kararı şartı yok. Ama çocuğun bakımı şartı 

olduğu için hâkime çocuğun bakımı için para gerekip gerekmediğinin tespiti 

için gönderiyorum dedi. Esasında tespiti yöntemlerinden birisi odur belki ama 

çeşitli yollarla da tespit edilebilir. Banka ödememezlik edememeli.  

Burada dikkat bâkim kararı şartı yok. Bakımı için olmalı para gibi 

malvarlığını harcayabilir ama kısmen harcayabilir. Tamamını çekemez. 

Dolayısıyla 100.000 lira para varsa banka hesabında bunun bir kısmını 

çocuğun bakımı için hâkimden izin almak zorunda olmaksızın kullanabilir. 

Kanunun bu maddesi açık. Dolayısıyla sermaye niteliğindeki mallar için 

kanunda düzenleme böyle. Yine dikkat çocuğun bakımı için, aile için değil. 

Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk varsa hâkim, 

ana ve babaya belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da başvurma 

yetkisini tanıyabilir. Burada hâkim devreye giriyor işte çocuğun diğer malları 

para gibi olanlar dışındaki mallara da başvurabilirler. Yine çocuğun ihtiyaçları 

için olmalı ve hâkim kararı gerekiyor. Dolayısıyla taşınmazını ya da arabasını 

satabilir mi çocuğun? Evet satabilir ama hâkim kararı gerekiyor ve çocuğun 

ihtiyaçları için kullanacak. Dolaysıyla tapuya gittiğinde tapu hâkim izni 

olmaksızın bu işlemi yapamıyor çünkü madde 357’nin 2. Fıkrası gayet açık. 

Buna paralel bir düzenlememiz daha var madde 327: 

Madde 327- Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve 

baba tarafından karşılanır. 

Ana ve baba, yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu olağanüstü 

harcamaları yapılmasını gerektirdiği takdirde ya da olağan dışı herhangi bir 

sebebin varlığı hâlinde, hâkimin izniyle çocuğun mallarından onun bakım ve 
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eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edebilirler. Orada da benzer bir 

düzenleme var. Çocuğun ihtiyaçları için bâkimin izni ile. Dikkat ettiyseniz bir 

çocuğun ihtiyaçları için harcama söz konusu ele aldığımız harcama. Mesela 

arsanın satılması 3 türlü gündeme gelebiliyordu. Çocuğun ihtiyaçları için 

satılması gerekiyor. Para çocuk için harcanacak. Veya bu maksatla değil kat 

karşılığı inşaat kurma maksatlı harcanacak. Ya da araba satılacak ev 

alınacak. Yani mal varlığının yönetimi çerçevesinde de harcama söz konusu 

olabilir. 

Şimdi bir yanda yönetim velayete bağlı olarak yönetim yetkisi var. Bu 

yetki satışı da kapsayabilir dedik. Öbür taraftan çocuğun ihtiyacı içinde 

satabilir dedik. Tapuya gittin evi satacaksın çocuğun yok satabilir misin? Evet 

satabilirsin. Peki tapu hakim kararı isteyecek mi yoksa istemeyecek mi? 

Yönetim yetkisi çerçevesinde satış olacaksa tapu ve kadastro genel 

müdürlüğünün, artık mesele o kadar uygulamada hassasiyet teşkil etti ki 

birkaç genelge yayınlanmak zorunda kaldılar.  

Ve bu iki ayrım esasına dayanarak meseleyi çözdü dedik ki çocuğun 

ihtiyacı için satılacaksa hakim izni aranır. Çocuğun ihtiyacı için değil de genel 

malvarlığı yönetimi için satılıyorsa hakim izni aranmaz. Bunun mantığı nedir 

diye soracak olursanız şudur, ne dedik genel yönetimle ilgili yetkidir ama aynı 

zamanda yükümlülüktür zaten iyi yönetmek zorundadır. İyi yönetmezse zaten 

ileride onun hesabını verir.  

Çocuğun ihtiyacı için harcama zorunluluğu olduğunda o malvarlığı 

çıkacak gidecek yerine yenisini koymak zorunda değil. Genel yönetimle ilgili 

harcama yaparsa yerine bir şey koymak zorunda koymazsa sorumluluğu 

gündeme gelir. Yerine bir şey koymak zorunda değil fakat bu maksatla satış 

yapabilmesi için, daha avantajlı bir satış ne baba için elbette, hakimden izin 

alınması gerekiyor. Bu şekilde bir ayrımla meseleyi çözmüş. 

   Peki çocuğun temsili ile ilgili birkaç önemli mesele var onlara da 

değinelim. Bir kere dedik ki çocuk hukuki işlem tarafı olur. Bu mesela üçüncü 

kişilerle girilecek ilişkilerde ortaya çıkıyor. Üçüncü kişi ile kira sözleşmesi, 

satış sözleşmesi yapılabilir. Çocuk taraf oluyor çocuğu adına velisi yapıyor bu 

işlemleri. Üçüncü kişilerle bu işlemleri yapabilmesi için anne babanın 

herhangi bir hakim ya da makamdan izin alması gerekmiyor. Velayet hakkının 

bir sonucu olarak öyle bir yetkisi var herhangi bir izin koşulu yok. TMK madde 

342 diyor ki: 

Madde 342- Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı 

çocuklarının yasal temsilcisidirler. 

İyiniyetli üçüncü kişiler, eşlerden her birinin diğerinin rızasıyla işlem yaptığını 

varsayabilirler.  

Vesayete atıf yapıyor madde 342. Vesayet hükümleri burada da 

uygulanır diyor. Neden öyle bir ihtiyaç hissediyor? Vesayete dair daha geniş 
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hükümler daha geniş düzenlemeler var. Göreceğiz. Oku oku bitmeyen 

düzenlemeler var. Velayette ise temsil meselesi daha sınırlı bir şekilde 

düzenlenmiş. Neticede ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Kısıtlının temsili 

meselesi. İyi temsil edilmeli. 3. Kişilerle yapılacak işlemlerde aynı hükümleri 

uyguluyoruz. Fakat şöyle bir fark var madde 343 buna vurgu yapıyor. Bir 

tarafta velayet var ve veli dediğimiz kişinin kan bağı vardır kural olarak. 

Yabancı değil çünkü veli. Ya annesi ya da babası. Annesi babası olduğu için 

onun menfaatlerini en iyi o temsil eder. Öbür tarafta da vesayet var. Vasi ise 

anne baba olmak zorunda değil. Herhangi birisi de vasi olarak tayin edilebilir.  

Herhangi yabancı biri de vasi olarak tayin edilebileceği için onun 

yapacağı işlemlerde veliye tanıdığı serbestliği tanımamış. Veli zaten anne 

babasıdır en iyiyi o takdir eder deyip herhangi bir makamdan izin almak 

zorunda değilsin sen temsil yetkisini kullan demiştir. Vesayette ise göreceğiz. 

Bazı işlemler için mahkemeden izin alması gerekir. Vasiyi ikide bir 

mahkemeye gönderiyor. Veliyi göndermiyor fakat vasiyi gönderiyor. Taşınmaz 

mı satacaksın git izin al ipotek mi kuracaksın git izin al. Önemli bütün işlemler 

TMK madde 462 ve 463 de teker teker sayılıyor. Ödünç verme alma, kambiyo 

verme, çek işlemleri vesaire çok fazla işlem var ilerde zaten göreceksiniz. Hep 

bakimden izin istemesi gerekiyor. O yüzden 342. Maddenin 3. Fıkrası ne 

demiş. 

Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların 

temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır. 

Vesayet makamları mahkemelerdir. Mesela yasak işlemler vardı vasinin 

yapamayacağı. Bu işlemlerin vasi tarafından bile yapılamayacağı düzenlenmiş 

Madde 449- Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli 

bağışlarda bulunmak yasaktır. 

Bir kere demek ki velayete ilişkin olan önemli bir düzenleme 342. madde 

fıkra 3 vesayete atıf yapıyor vesayette ki düzenlemelerin velayeti de etkilediğini 

bileceğiz. 

Bir diğer mesele temsil ile ilgili 3- Kişilerle değil de anne baba kendisiyle 

taraf olduğu hukuki işlemleri yapabilir mi? Mesela anne çocuğun arabasını 

satın alabilir mi? Çocuğun evini satın alabilir mi ya da kendisi taraf olmaz 

fakat kendi yararına üçüncü kişilerle işlem yapabilir mi? Çocuğun evi 

üzerinde kendi yararına ipotek tesis edebilir mi? Normalde 3- kişilerle işlem 

yapabilir. Ama burada bahsettiğimiz kendi yararına işlem yapma. İşte kendi 

yararına ya da kendisinin taraf olduğu işlemlere yönelik bir durum var 345’de. 

Madde 345- Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın 

menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukukî işlemle 

çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hâkimin onayına 

bağlıdır. Zorlaştırıyor burada. Çocukla sen taraf olacağın işlemde öyle kafana 

göre işlem yapamazsın diyor. Veya kendi yararına çocuğun taraf olduğu bir 
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işlem yapacaksan da aynısı geçerli. Mesela çocuğun evinde kendi yararına 

ipotek kuracaksan madde 345’ e uymak zorundasın. 

Bir diğer bu temsil ile ilgili söylenmesi gereken mesele ters temsili 

düzenliyor. Normalde veli çocuğu temsil ediyor bazı hallerde de çocuğun aileyi 

temsil ettiği durumlar var. İşte böyle durumlarda çocuğu nereye gönderiyoruz 

mesela bizim adımıza işlem yapması için? Bakkal, fırın. 344 çocuğun aileyi 

temsil etmesini düzenliyor okuyalım. 

Madde 344- Velayet altındaki çocuk, ayırt etme gücüne sahip ise ana ve 

babanın rızasıyla aile adına hukukî işlemler yapabilir; bu işlemlerden dolayı 

ana ve baba borç altına girer. 

İşte gitti aldı hesaba yazdırdı, ay sonunda baba ben ödemiyorum 

diyebilir mi? Hayır diyemez çünkü çocuğun bu yönde bir temsil yetkisi var. 

Çocuk gidip alsa da borç altına giren anne ve baba. Gördük ki anne babanın 

ve veli sıfatıyla birtakım yetkileri var. İşte velayet olmasa bile bazı yetkileri de 

var. Çocuğun adının konulması vs., çocuğun nerede yaşayacağına karar 

verme gibi kararların alınması yetkilerini veriyor.  

Bütün bu yetkileri onlara veriyor, öte yandan malvarlığı ile ilgili birtakım 

yetkiler veriyor. Ancak bunlar bu işleri düzgün yapmazsa kötüye kullanırsa 

ne yapmalı? Bu sefer çocuğun emanet edildiği kişiye karşı korunması gerekir. 

İşte hem çocuk hem de malvarlığının korunmasına yönelik tedbirler almış 

kanun koyucu. 346'dan itibaren bunları düzenliyor. Geniş bir yetki vermiş 

çocuğun korunması için madde 346 bakime. Ne için yetki vermiş? Gereken 

tedbirleri alması için yetki vermiş. Hangi ihtiyaç varsa çocuğun velisine 

yönelik onu uygulayabilirsin diyerek geniş bir yetki vermiş. 

   Fakat onun dışında özel olarak 347. ve 348. maddede iki tedbiri 

düzenlemiş. Çocuğun anne ve babadan alınması meselesi ve bir de çocuğun 

velayetinin sona erdirilmesi meselesini düzenlemiş. Çocuk anne babadan 

velayet kaldırılmadan alınır başka bir kuruma verilebilir ya da velayet 

tamamen kaldırılabilir. Madde 347 çocuğun velilerden alınması meselesini 

düzenlemiş ve bu meseleye 2 türlü yaklaşmış. İlk olarak çocuğun yararı 

bakımından yaklaşmış. Yani anne baba iyi bakamıyor. Çocuğun bulunduğu 

ortamda zihinsel gelişimi tehlikeye girmiş veya manen terk etmişse veli çocuk 

velayeti kaldırılmadan alınır ve başka bir aileye ya da kuruma verilir şeklinde 

düzenlemiş. 

Madde 347- Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede bulunur veya 

çocuk manen terk edilmiş hâlde kalırsa hâkim, çocuğu ana ve babadan alarak 

bir aile yanma veya bir kuruma yerleştirebilir. 

Fakat meseleye tam tersi açıdan da yaklaşıyor 347. madde. Çocuğun 

aile huzurunu kaçırdığı bir durum olabilir ve aile çocuktan kurtulmak 

isteyebilir. Yine aynı yönteme başvurulabilir. 
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m.347/f.2-Çocuğun aile içinde kalması ailenin huzurunu onlardan katlanmaları 

beklenemeyecek derecede bozuyorsa ve durumun gereklerine göre başka çare 

de kalmamışsa, ana ve baba veya çocuğun istemi üzerine hâkim aynı önlemleri 

alabilir. 

m.348 daha ağır bir tedbir çocuğun sadece anne babadan alınması değil 

velayetin kaldırılması tedbirine yer veriyor. Çocuğun korunmasına ilişkin 

diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı 

önceden anlaşılırsa, kanun koyucu hâkime velayeti kaldırma yetkisi veriyor. 

Velayeti kaldırırken birinden kaldırıp diğerine verebilir ya da ikisinden birden 

kaldırarak vasi tayin edebilir.  

Dolayısıyla velayet yetkisinin kötüye kullanıldığı, o özel yükümlülüğün 

yerine getirilemediği, çocuğun artık hakikaten de başka birine emanet 

edilmesinin ihtiyaç olduğu hallerde hâkim kararıyla velayet kaldırılabilir. Bu 

noktada bazı tartışmalar var. Velayet annedeyken annenin evlenmesi velayetin 

kaldırılması için bir sebep midir? Hayır bir sebep değildir. Sırf biriyle evlenmiş 

olması taraflardan birinin elinden almak için yeterli bir sebep değil. Fakat 

konuştuğumuz diğer sebepler varsa, girdiği ortam kötüyse, şiddet gösteren bir 

baba olduğu zamanlarda velayet kaldırılabilir. Velayet kaldırılması ciddi bir 

tedbirdir. Sonuçları da öyledir. Temsil yetkisi sona erer, mal varlığı yönetim 

yetkisi sona erer, kullanma yetkisi devam edebiliyor. Bir istisna tanınmış TMK 

madde 354’de. 

Velayetin kaldırılması her zaman kusura bağlı değildir. İşte anne ya da 

baba örneğin ayırt etme gücünü kaybetti bunda kusuru yok ama yine de 

velayetin kaldırılması gerekiyor. Bazen kötüye kullandığı için kusurlu olur, 

bazen de kendinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı velayet kaldırılır. 

İşte diyor ki kusuru olmaksızın velayet kaldırılmışsa kullanmaya devam 

edebilir. Normalde velayet kaldırıldığında malvarlığını yönetme yetkisi sona 

erer. Temsil yetkisi sona erer fakat kullanma yetkisi devam edebilir. Asıl 348. 

maddenin 3- Fıkrası önemli bir sonucunu düzenliyor velayetin 

kaldırılmasında. 

Madde348/3-Kararda aksi belirtilmedikçe, velayetin kaldırılması mevcut ve 

doğacak bütün çocukları kapsar. 

Sadece bir çocuğu var, velayet, kötüye kullandı velilik yapamadı, 

çocuğun zihinsel varlığı tehlikeye girdi velayet ondan alındı. Diğer çocuk 

doğduğu zaman onun velisi olacak mı? Hayır olmayacak. Anne veya baba 

sonraki çocuklar bakımından da velayet hakkını kaybeder. Bu bakımdan 

madde 348 önemlidir. Şimdi genel olarak bu velayet soybağı, soybağının 

tespitinin sonuçları, velayet olmasa karşımıza çıkan sonuçları toparlamış 

kabul ediyoruz. 
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4.HAFTA (28 Mart) 

 

Geçtiğimiz derslerde soybağı hukuku ile başlamıştık. Soybağı velayete 

ilişkin bir şeydi esasında. Çünkü velayetin olmazsa olmaz şartı küçüğü 

emanet edeceğiniz kişinin ya anne ya baba olmasıydı. Velayet anne ve babaya 

bağlı bir şey olduğu için anne ve babayı tespit etmek zorundaydık. Bu yüzden 

anne ve babanın tespiti hakkında hükümleri gördük. Tespit yapıldıktan sonra 

soybağını kurmuş olduk. Soybağını kurduktan sonra anne veya baba olmanın 

sonuçlarından bahsettik. En önemli sonuç velayetti. Çünkü anne babayı 

tespit ettikten sonra onlara hukuki bir görev vermek durumundaydık. 

Velayetin soybağına bağlı bir sonuç olduğunu gördük. Fakat soybağının tek 

sonucu velinin kim olduğunu belirlemek değildi. Bir kişi anneyse veya 

babaysa velayet onda olmayabilir fakat birtakım sonuçlarla karşı karşıya 

kalırdı. Mesela bunlardan en önemlisi veli olmasa bile anne, baba çocuğun 

bakım masraflarına katılmak zorundaydı. Gönül rızasıyla katılmazsa ona 

karşı dava açmak mümkündür.  

Veli olmasa bile çocuğun bakımı ile ilgili olarak ne kadar miktar vermesi 

gerektiği belirlenip o miktarı vermesi yönünde emir verirdi hakim. Bu yönde 

açtığımız davaya da iştirak nafakası giriyordu. İştirak nafakası, çocuğun 

bakımını üstlenen anne babanın bu yükümlülüklerini gönül rızasıyla yerine 

getirmemeleri halinde mahkeme kararıyla yerine getirmesini sağlıyordu. Bu 

velayet yasal temsil hukukunun birinci ayağıydı. Çünkü yasal temsil denince 

aklımıza ilk gelen kişi veliydi. İkinci ayak ise vesayettir. Vesayete başlayacağız 

ama ondan önce arada birtakım konular var, onlar üzerinde de durmak 

gerekiyor. Vesayette vasi dediğimiz bir kavram çıkacak karşımıza, onun 

üzerinde duracağız. Fakat arada geçen haftadan itibaren gördüğümüz 

birtakım meseleler var, onları hatırlayalım. Bu arada çocuk ile ilgili veli 

gündeme gelir. Veli olsun olmasın anne baba olmanın birtakım sonuçları var 

dedik ve onları konuştuk. Anne baba olmanın birtakım sonuçları olduğu gibi 

veli olmanın da birtakım sonuçları vardır. Çocuğun temsil edilmesini gördük.  

Onun dışında çocuğun malları olabiliyor, o mallarla ilgili de velinin 

birtakım yetkileri vardı. Dolayısıyla velinin hem çocuğunun kişiliğini, şahıs 

varlığını koruma hem de mal varlığını koruma gibi önemli yükümlülükleri 

vardır. Bu yükümlülüklerle beraber birtakım yetkiler de veriliyor. Duruma 

göre malları kullanabiliyor, malları harcayabiliyordu vs. Dolayısıyla velayet 

hem şahıs varlığına yönelik hem mal varlığına yönelik yetki ve yükümlülük 

paketiyle karşımıza çıkıyordu. Anne, babayı çocuğu emanet ederken bir 

denetim mekanizmasına özel bir ihtiyaç hissedilmiyordu. Vaside göreceğiz; 

vasinin üstünde her zaman mahkemeler vardır, o mahkemeler sürekli vasiyi 

denetler. Vasi bazı işlemler için mahkemelere başvurmak zorundadır. Velide 

öyle bir şey yok, kararı kendisi veriyor, o oluyor. Çocuk ile anne baba arasında 

zaten bir aile bağı olduğu için bu ilişkiye çok fazla karışılmak istenilmemiştir.  
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Fakat buna rağmen tamamen onların keyfi iradesine bırakılmamış, 

onlara karşı çocuğu koruyan mekanizmalar öngörülmüştür. Hem çocuğun 

şahıs varlığına yönelik, kötü kullanmaya yönelik tedbirler vardı, mesela hakim 

kararıyla çocuk aileden alınabiliyordu, hatta daha da ileriye gidilip çocuk 

üzerindeki velayet hakkı kaldırılabiliyordu. Çocuğun mallarına yönelik 

yetkilere karşı da tedbirler öngörülmüştü. Malların kullanılması, mallardan 

yararlanılması düzeni oluşturulmuştu. Malların özellikle harcanması, 

satabilecek mi satamayacak mı meselesiyle ilgili olarak birtakım 

düzenlemeler, sınırlamalar öngörülmüştü. Mal varlığı kategorilere ayrılmıştı; 

sermaye niteliğindeki mal varlığının harcanmasındaki bakış açısı farklıydı, 

buna karşılık ana malın harcanmasına bakış açısı farklıydı. Bazen serbest 

bırakılıyordu, bazen hakim kararı şart olarak görülüyordu. Fakat temel kriter 

çocuğun mallarının çocuk için, çocuğun eğitimi, sağlığı vs. için 

harcanmasıydı. Bunlar hep tedbir olarak öngörülüyordu. 

Son olarak aile hukukun aile kavramına bazen daha geniş anlamlar 

yüklediğini konuşmuştuk. O yüzden bazen dışarıdan baktığımızda bizim 

bildiğimiz manada aile olmasa bile bazı bir araya gelişleri aile olarak 

nitelendirebiliyorduk. Çekirdek aile dışında daha büyük aileler de olabiliyordu 

veya bir yerde yatılı kalınması halinde -yatılı okul, huzur evi vs.- bu yerlere de 

bu bakış açısıyla yaklaşıp onlara da medeni kanun birtakım düzenleyici 

hükümler öngörebiliyordu. 

  Bu çerçevede eğer bir arada yaşayan kişiler arasında birsinin o 

topluluğun başkanı olduğunu gösteren kriterler varsa -ki o da otorite 

kriteridir- onun otoritesi tanınıyorsa o kişi ev başkanı olarak ilan ediliyordu 

ve ev başkanına birtakım yetkiler, sorumluluklar veriliyordu. En önemlisi ev 

başkanının ev bireylerinden bazılarının 3-kişilere verdiği zararlar nedeniyle 

sorumluluğuydu. Kusur esasına dayanmayan bir sorumluluktu. Fakat bütün 

ev bireylerinin davranışlarından dolayı değil, küçüklerin veya akıl hastası 

olan, akıl zayıfı olan ev bireylerinin 3-kişilere verdiği zararlar nedeniyle 

sorumluluğa giriyordu. İşte mesela çocuğun gidip bir marketi soyarsa, 

hırsızlık yaparsa bunun yol açtığı zarardan o sorumlu oluyor. 

Medeni kanunda varlığı çoğunlukla unutulan önemli bir hüküm vardır. 

Bu aile bireyleri arasında anne babasına bakan, o maksatla onlarla birlikte 

yaşamayı tercih eden, gerekirse evlenmeyen, dışarıya gitmeyen birtakım 

hayırlı evlatlar vardır. Buna karşılık ailesiyle çok ilgilenmeyen, gezen tozan 

birtakım evlatlar da vardır. Günün sonunda anne baba öldüğünde diyelim ki 

2 çocuk var, 2’sinin de eşit miras hakkı vardır.  

Şimdi bir çocuk okutulmuş, ona bir sürü masraf yapılmıştır, bir çocuğa 

ise biç masraf yapılmamış tam tersine çocuk aileye yardım etmiştir ve ikisi de 

eşit miras payı alıyor. Miras hukuku bize bunu söylüyor; kardeşler arasında 

miras payını belirlerken sadece soybağı ilişkisine bakılıyor ve kaç çocuk varsa 

eşit pay alacak diye kabul ediliyor. Fakat anlattığım bu manzarada bir 

adaletsizlik hissediliyor, bu adaletsizliği gidermeye yönelik 37O.maddede bir 
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düzenleme var. 37O.madde ailesine bakmayı, onlarla yaşamayı tercih eden, 

gerekirse masraf yapan, gerekirse emeğini veren altsoyu lehine bir alacak 

hakkı veriyor.  

Madde şöyle diyor: 

Madde 370- Ana ve baba veya büyük ana ve baba He birlikte yaşayan ve 

emeklerini ya da gelirlerini aileye özgüleyen ergin altsoylar, buna karşılık 

uygun bir bedel isteyebilirler. 

Uyuşmazlık hâlinde hâkim, bedelin miktarı, güvence altına alınması ve ödeme 

şekli hakkında karar verir. 

370.maddede kanundan kaynaklanan bir alacak hakkı düzenleniyor 

adeta. Bir tür borç ilişkisi gibi duruyor. Kimler arasında peki? Anne baba, 

büyükanne büyükbaba ya da çocuk, torun arasında bir borç ilişkisi 

kuruluyor. Sizle yaşadım, size baktım, bütün gelirlerimi size harcadım, o 

halde bu bana bir alacak hakkı doğurur. 370 ve 37Fmaddeler bu esasları çizen 

düzenlemelerdir. Dolayısıyla bir tür denge kurmaya çalışılmıştır. Evet eşit 

miras payı var, herkes miras payını alacak fakat ailenin yanında duran kişinin 

gelirlerini buraya harcamasının bir alacak hakkına yol açacağı düzenlemesi 

yapılıyor. Bu alacak hakkı ona ödenemezse dava açıp isteyebiliyor. Dolayısıyla 

mahkeme kararı ile elde edilebilecek bir alacak hakkından bahsediyoruz. 

Kanun meseleye sadece keyfi olarak öderlerse ödesinler şeklinde bir tabii borç 

olarak bakmamıştır. Dava açabiliyor ve o alacağı hakim, bilirkişiye 

hesaplattırıyor. Kaç yıl baktığı, neler yaptığı göz önünde bulunduruluyor ve 

buna göre bir alacak miktarı belirleniyor.  

Miktar ne çıkarsa çıksın bu alacağın o kişiye ödenmesi gerekiyor. Bu altsoyun 

denkleştirme alacağı olarak adlandırılmıştır. Bu şekilde unutulan, gündeme 

gelmeyen fakat hatırlanırsa bazı olaylarda devreye sokulup işe yarayabilecek 

bir düzenlemenin üzerinde durduk. 

Nafaka 

Bir diğer meseleye gelelim. Medeni kanunun yardıma, bakıma muhtaç 

olarak belirlediği bir kesim var. Normalde sosyal devlet ilkesinin geçerli olduğu 

bir yerde bu kişilere devlet tarafından bakılması, gözetilmesi vs. gerekir. Fakat 

medeni kanun bazen devletin bu görevini belirli kişilere verebiliyor. Bu sosyal 

devlet ilkesiyle açıklanabilir mi tartışılır fakat bu yabancı olduğumuz bir 

mesele değildir. Sosyal devlet olmasına rağmen devlet vergi topluyor, hatta 

doğrudan vergiler dışında dolaylı vergiler de var vs. Devlet bazen kendi görevini 

vatandaşlar üzerinden görebiliyor. 

Devlet işte bu amaca yönelik bazı kişilerin bazılarına birtakım ödemeler 

yapmasını arzu ediyor ve bunu düzenliyor. Karşımıza nafaka olarak 

adlandırdığımız bir sistem çıkıyor ama tek tip bir sistem yoktur. Öyle nafaka 

deyince bir nafaka var ve tüm hükümler onun altında düzenleniyor 
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diyebileceğimiz bir sistem değildir. Eşlerin birbirlerine karşı bakım 

yükümlülüklerinin eseri olan bir nafaka türü vardır. Evliliğin boşanmayla 

sona ermesi durumunda karşımıza çıkan yoksulluk nafakası vardır mesela. 

Eşlerden biri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek durumdaysa diğerinin 

ona nafaka ödemesi sistemi kabul edilmiştir.  

Elbette birtakım kriterler de vardır burada. Mesela kusur kriteri vardır. 

Evlilik boşanmayla bitince boşanmayla beraber hüküm altına alınacak maddi, 

manevi tazminatlar vardır, velayet meselesi vardır. Bir de nafaka meselesi 

vardır. En son bir de mal rejimi meselesi çıktı. Dolayısıyla hakimin boşanma 

kararı dışında çocuk varsa velayetin ne olacağını, eşler tazminat talebi varsa 

bunun sonucu belirlemesi, bir de nafaka talebi varsa onun ne olacağını 

belirlemesi gerekiyor. İşte bu boşanmayla biten evliliğin sonrasında gündeme 

gelen nafakada da biraz önce bahsettiğimiz mantık geçerlidir. Kişilerden birisi 

yoksulluğa düşünce diğeri ona yardım etsin görüşü geçerlidir. Kriterler vardı; 

kusurlu eş, kusursuz eş durumu vardı. Kusura bağlı mıydı, değil miydi? 

Mesela yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için borçlunun kusurlu olması 

şart mıydı? Nafaka ödeyecek kişinin kusuru olmasa bile nafaka borçlusu 

olabiliyor. 

 Şöyle bir genel sistem vardır: "İki taraf da kusursuzsa sorun yoktur, 

nafakaya hükmedilebilir. İki taraf da kusurluysa alacaklının daha fazla 

kusurlu olmaması gerekir. Sen nafaka alacaksan evlilik senin daha fazla 

kusurun yüzünden bitmiş olmamalı. Boşanmada senin kusurun daha 

fazlaysa nafaka isteyemezsin gibi bir sistem vardır. İki tarafın da kusurlu 

olması durumunda iki tarafın da kusuru eşitse yine nafaka istenebilir. İki 

tarafın kusuru varken alacaklının kusuru daha azsa da yine nafaka istenebilir 

diyoruz.” Bunu 175.madde düzenliyor. 

Onun dışında bakım nafakası olarak da adlandırabileceğimiz, evlilik 

devam ederken eşlerin birbirlerine aile hayatının giderleri için katkı 

sundukları bir durum var. Fakat asıl önemlisi bakım nafakası çocuklar 

bakımından gündeme gelir. İştirak nafakası diye gördüğümüz nafaka da bir 

tür bakım nafakasıdır. Anne ve baba çocuğun bakımına birlikte katlanmak 

zorundaydılar ya işte bu bakım yükümlülüğünün neticesi olarak bakım 

nafakası yükümlülüğü sorumluluğu vardır. Ödemezse, çocuğun giderleri için 

belirli bir katkı sunmazsa ona yönelik açılacak davada iştirak nafakasına 

karar verilebilir. 

Üst başlık bakım nafakasıdır, alt başlık olarak karşımıza iştirak 

nafakası çıkıyor. İştirak nafakası boşanma, ayrılık halinde gündeme gelebilir. 

Babalık davasında da çocuk adına iştirak nafakası istenebiliyordu. Bunun 

dışında bakım nafakasının bir sonucu olarak iştirak nafakası dışında açılmış 

bazı davalar devam ederken o bakım borcunun belirlenmesi için dava devam 

ederken tedbir niteliğinde bazı kararlar da alınıyor. Boşanma açıldı ama dava 

belki 3-4 yıl sürecek. Bu arada anne diyelim ki çocuğu aldı gitti. Baba onlarla 

birlikte yaşamıyor. Babanın çocuğun masraflarına katılması gerekiyor. Eğer 
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boşanma davasının neticesini bekleyecek olursak arada geçecek 3-4 yılda 

çocuğa tek başına anne bakmak zorunda kalır. Bu durumda tedbir niteliğinde 

karar verilebiliyor. Boşanmada, ayrılıkta, babalık davasında bu tedbir 

niteliğindeki kararlar karşımıza çıkabiliyor. Buna da tedbir nafakası diyorduk. 

Dava devam ederken asıl büküm verilinceye kadar tedbiren büküm altına 

alman nafaka tedbir nafakasıdır. 

Şimdiye kadar gördüğümüz nafakalar bunlar. Yani eşlerin birbirlerine 

karşı yükümlülükleri veya çocuklara karşı yükümlülüklerinin bir eseri olarak 

bakım nafakası vardır, onun altında tedbir ve iştirak nafakası bir de yoksulluk 

nafakası gündeme geliyor. Medeni kanunda 364- 366.maddeler arasında bir 

nafaka türü daha düzenleniyor. Burada sadece çocuğa karşı bakım veya 

eşlerin birbirlerine bakımı olarak bakılmıyor. Farklı kişiler arasında da bu tür 

nafaka yükümlülüğünün gündeme geleceğini düzenliyor. Kimler arasında? 

Altsoy ve üstsoy arasında. Bunlar arasında da bir nafaka yükümlülüğünden 

bahsediliyor. Bir de altsoy ve üstsoy sınıfına girmemesine rağmen kardeşler 

arasında bu nafaka yükümlülüğünün olduğunu kabul ediyor. 3ö4-madde 

şöyle: 

Nafaka yükümlüleri 

Madde 364/1- Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan 

üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür.  

Normalde zaten aralarında aile bağı vardır, bunların birbirlerine yardım 

etmesi gerekiyor. Fakat bu yardım tamamen keyfî, onların iradesine bırakılmış 

bir yardım değildir. O yardımı yapmazlarsa 364 ve devamı dava imkanı veriyor. 

Dolayısıyla bir kişiye eğer anne babası bakmıyorsa o kişinin açabileceği bir 

dava vardır. Fakat hatırlarsanız anne babaya karşı açılacak olan iştirak 

nafakasını zaten gördük biz. O küçüklerin açabileceği bir nafaka türüydü. 

Kural olarak küçükler ergin oluncaya kadar, eğer eğitimleri varsa eğitimleri 

devam edinceye kadar iştirak nafakası alabiliyorlardı. Burada kast edilen, 364 

ve devamında düzenlenen, anne babaya karşı açılacak nafaka küçükler için 

düzenlenmiş bir nafaka değildir. 

Kişi ergindir, buna rağmen yardıma muhtaçtır, iştirak nafakasını 

açamamaktadır, çünkü ergin olmuştur ve eğitimi de bitmiştir. İştirak 

nafakasını açamayacağına göre o yardım ihtiyacını gidermeye yönelik başka 

bir nafakanın devreye girmesi gerekiyor. Dedeye karşı açılacak ya da tam 

tersine dede toruna açacak, baba oğluna açacak. 3ö4.madde bunu mümkün 

kılıyor. Buna yardım nafakası diyoruz. Bu şekilde daha geniş, aile bağlarının 

sembolü olarak kabul edilen nafaka yardım nafakasıdır. Kimler alacaklı, 

kimler borçludur? Altsoy, üstsoy ve kardeşlerle sınırlıdır, buna dikkat etmek 

gerekiyor. Bir kimsenin amcasına, dayısına, teyzesine, kuzenine, yeğenine 

nafaka ödeme yükümlülüğü yoktur. Yardım etmeyi tercih edebilir fakat 

kanuni bir yükümlülük yoktur. Kanuni yükümlülük yani dava imkanı verilen 

çevre kardeşler, altsoy ve üstsoydur. Peki bunlar arasında bir sıralama yok 
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mu, birden hepsine karşı mı açılacak bu dava? Bir sıralama öngörülmüştür. 

M.365/f.l şöyle demiştir: 

Madde 365/1- Nafaka davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır. 

   

Bir yanda çocuğun var, öbür yanda annen, baban var, öbür tarafta da 

deden var ve kardeşlerin var. Hepsi bayatta, hepsinin hali vakti yerinde ve sen 

muhtaçsın, dava açacaksın. Kanun diyor ki; dava açabilirsin fakat öyle 

rastgele canının istediğine açamazsın, mirasçılıktaki sıraya göre açacaksın. 

Dolayısıyla miras hukukuna başvuracağız. Önce kime dava açılacak? Sana 

önce kim mirasçı olabilecekse ona git deniliyor. Dolayısıyla eğer bir kimsenin 

çocuğu varsa çocuk öncelikli mirasçı olduğu için miras hukuku bize der ki; 

altsoyu varsa üstsoy mirasçı olamaz. Yani bir kimsenin çocuğu varsa anne 

babası ona mirasçı olamaz, çocuk mirasçıdır, çocuk diğerlerinin mirasçılığını 

keser. O halde buradan şunu anlıyoruz; çocuk varsa önce çocuğa karşı dava 

açılır. Ondan bir şey elde edilemezse 2.sırada kimler mirasçı olacaksa ona 

karşı dava açılır. 2.sırada kim var? Kanun der ki; çocuk yoksa anne baba 

mirasçıdır. O zaman ikinci sırada anneye ve babaya dava açmak gerekiyor. 

Onlardan da bir şey alamadın diyelim ki, elimizde dede ve kardeş kaldı. Acaba 

dedeye mi karşı açacağız davayı yoksa kardeşlere karşı mı? Yine sıralamayı 

miras hukuku belirliyor. Miras hukuku bize der ki; anne babadan sonra 

onların -anne babanın- çocuğu varsa, yani kardeş varsa kardeş mirasçı olur, 

daha yukarıya kardeş yoksa çıkılır. Dolayısıyla 3-sırada yardım nafakası 

davası açılacak kişiler kardeşlerdir. Oradan da bir şey alamazsan davayı 

dedeye karşı açabileceksin. Yardım nafakasına ilişkin böyle bir düzenleme 

vardır. 

Normalde yardım nafakasında şart nedir? Bu altsoy, üstsoy veya 

kardeşlerden biri olacak bir de yardıma muhtaç olacak. Kişi yardım edilmezse 

yoksulluğa düşecek durumda olmalı. Diğerlerinin de elbette bir ödeme gücü 

olmalı ama çok zengin olma zorunlulukları yok. Ödeme gücü varsa yeterlidir. 

Bir tek kardeşler bakımından şart ağırlaştırılıyor. m.3Ğ4/f.2 diyor ki: 

Madde 364/2- Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah içinde bulunmalarına 

bağlıdır. 

Kardeşler için refah seviyesi şartı aranıyor. Anne baba, çocuk ve dede 

refah içerisinde olmasa dahi nafaka öder. Fakat kardeşler için biraz daha uzak 

görülmüş, tamam yardım etsin ama kendisi adeta zenginse yardım 

yükümlülüğü altındadır. Kendisi zaten zar zor geçiniyorsa kardeşine kanunen 

yardım etme yükümlülüğü yoktur. O yönde kardeşi dava açarsa dava 

reddedilecektir. 

Bu nafaka alacağının birtakım özellikleri var. Mirasçılara geçmez. 

Başkalarına devredilemez, kim alacaklıysa onun şahsına bağlıdır. O ölünce 

çocuğuna, mirasçılarına geçmez. Devredilemez. Nafaka alacağı takas 
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edilemez. Bu olacaktan önceden feragat edilmesi mümkün değildir. Nafaka 

alacağı haczedilemez. Nafaka davasının da önemli bir özelliği var. Nafaka 

davasını açarsanız daha sonra nafakaya yönelik karar verilirse acaba nafaka 

ödeme yükümlülüğü ne zamandan itibaren başlar, karardan itibaren mi 

başlar, yoksa başka bir düzenleme mi vardır?  

Davanın açılması tarihinden itibaren nafaka işletilir. Karardan itibaren 

değildir dikkat edin, davanın açıldığı tarihten itibaren nafakaya hükmedileceği 

düzenleniyor. 

Bir tartışmalı meselemiz var. Bu nafaka yükümlülüğü neden var? Bir 

aile bağı olduğu için var. Senin çocuğun, annen baban, kardeşin olduğu için 

birbirinize yardım edin mantığıyla bu yükümlülük düzenlenmiş. Acaba fiili 

durumda aile bağı kopmuşsa (Anne baba var ama ne arıyor ne soruyor veya 

çocuğun hiçbir evlatlığını görülmemiş vs.) nafaka davası açılınca yine o kişiye 

yardım etmek zorunda kalınır mı? Aile bağı hukuken var ama fiilen hiç yoksa 

yine de nafaka ödeme yükümlülüğü var mıdır? Yargıtayın bakış açısına göre 

bu durumda böyle bir yükümlülük yoktur. Aile bağı kopmuş, sen adama 

soğumuşsun veya adamı belki kırmışsın, sonra bu nafakayı talep ediyorsan 

orada hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin medeni kanun madde 2 devreye 

girer. Bir tek istisna ile bu böyledir. Eğer anne baba dava açarsa medeni 

kanun madde 2’ye aykırı olmaz. Baba zamanın da her şeyi yapmıştır ama 

olabilir babadır, annedir yapmış olabilir bakış açısıyla diyor ki; aile bağının 

koptuğu savunması dinlenmez, yine de nafakaya karar verilir diyor. 

Vesayet 

Şimdi yavaş yavaş vesayete geçebiliriz. Vesayete geçerken şu fiil ehliyeti 

gruplarını tekrar hatırlamanızı istiyorum. Fiil ehliyetine göre 4 tane temel 

grubumuz vardı. Bir tam ehliyetliler vardır. Bunlar ayırt etme gücüne sahip, 

ergin ve kısıtlı olmayan bireylerdi. Tam ehliyetliler kendi işlerini kendileri 

yapar, kimsenin onayını, iznini, rızasını almak zorunda değillerdir, kendi 

işlerini kendilerini yaparlar. 

İkinci olarak sınırlı ehliyetliler vardı. Kanun bazı kişilerin yasal 

danışmana sahip olabileceğini düzenliyor. Onların aslında ehliyetleri ile ilgili 

bir sıkıntı yoktur. Fakat bazı işlemler için onlara tam güvenilmemiştir ve bu 

işlemler için birilerinin görüşünü alsın istenmiş. İşte o görüşü alınacak kişi 

yasal danışman olarak belirlenmiştir. Bir kimseye sınırlı bazı işlemler için 

yasal danışman atanmışsa bu kişinin bu yüzden ehliyeti sınırlanmış olur ve 

biz bu kişilere sınırlı ehliyetliler deriz. 

Üçüncü olarak tam ehliyetsizler vardı. Ayırt etme gücü yoksa küçük 

müdür, değil midir vs. bakmadan ona tam ehliyetsizdir diyoruz. Tam 

ehliyetsizler kendi işlemlerini kendileri yapamazdı. Ehliyetleri ile ilgili bir 

meselemiz var; onlara bir yasal temsilci tayin etmek gerekiyor. İşte o yasal 

temsilci de duruma göre veliydi, duruma göre vasiydi. Onu göreceğiz. Bir de 

son olarak sınırlı ehliyetsizler grubu vardı. Bu kişilerin ayırt etme gücü var 
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fakat tam ehliyetli kabul edilebilmeleriyle ilgili eksiklikleri var. Ya ergin 

değillerdir ya da ergin olmasına rağmen kısıtlanmışlardır. Eğer kısıtlanmışsa 

veya küçükse sınırlı ehliyetsizdir.  

Gerek sınırlı ehliyetsizlerin gerek tam ehliyetsizlerin yasal temsilci 

ihtiyacı vardır. Tam ehliyetlilerin, sınırlı ehliyetlilerin böyle bir ihtiyacı yoktur. 

Fakat tam ehliyetsizlerin ve sınırlı ehliyetsizlerin yasal temsilci ihtiyacı vardır. 

Bu yasal temsilci de duruma göre veli, duruma göre vasidir. 

 

Kayyım 

Kayyımlık da vesayet hukuku çerçevesinde ele alınan bir kavramdır. 

Tam ehliyetli bir kişi vardır fakat öyle bazı sebepler gündeme gelir ki o işi o 

tam ehliyetli kişi yapamayacaktır. O yüzden o işin yapılması için veya belirli 

bir mal varlığının yönetilmesi için kayyım atamak gerekir. Kayyımlık deyince 

bizim hukuk sistemimizde 2 tür kayyımlık gündeme gelir. 

426. madde düzenlenen temsil kayyımlığı denen bir mesele vardır. Burada 

belirli işlere yönelik kayyım tayin edilir. 426.Madde şöyle: 

Kayyımlığı gerektiren hâller 

Temsil 

Madde 426- Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen 

diğer hâllerde ilgilisinin isteği üzerine veya re 'sen temsil kayyımı atar: 

1-Ergin bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple 

ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda 

değilse, 

Kendisi gelip işi yapamıyor, temsilci tayin etmiyor fakat o işin de 

yapılması gerekiyor. İşte mesela gayrimenkulü var, yıkılacak, bir an önce 

tedbir alınması gerekiyor, tedbir ile ilgili birtakım işlemler yapılması gerekiyor. 

Temsilci yok, kendisi de yok, o zaman ne olacak? Mecburen mahkemenin 

devreye girmesi ve kayyım tayin etmesi gerekiyor. Ehliyete ilişkin bir sınırlama 

söz konusu olmaz. Tam ehliyetli olarak hayatına devam eder. Fakat o işi 

yürütmesi gerektiği için kayyım tayin edilir. 

2-Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati 

çatışıyorsa, 

Yasal temsilcisi var fakat yapılacak işlem küçüğü veya kısıtlıyı 

ilgilendiriyor. Burada bir menfaat çatışması söz konusu olur. Burada da bu iş 

için, sırf bu işe yönelik olarak çocuğa kayyım atanır. 

3-Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa. 
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Yasal temsilci hakikaten de o işi yapamayacaktır, o an hastadır vs. Bu 

sefer o işlemin görülmesi ile ilgili olarak kayyım ataması gündeme gelir. 

Tam ehliyetli bir kişiye kayyım tayin edilmesi mümkün mü? Evet 

mümkündür. Eğer tam ehliyetli birine kayyım atanırsa ehliyeti sınırlanmış 

olmaz. Bir kişiye kayyım atadınız diye o kişinin ehliyeti ile ilgili bir karar almış 

olmazsınız, buna dikkat edelim.  

Tam ehliyetliye atanırsa tam ehliyetli olmaya devam eder, sınırlı 

ehliyetsize, tam ehliyetsize bazı işlemler için atanmışsa onların ehliyeti aynen 

devam eder. İşte ilk kayyımlık türümüz 426.maddede düzenlenen temsil 

kayyımlığı dediğimiz belirli bir işlemin görülmesine yönelik olan kayyımlıktır. 

İşlem satımdır, kiradır, devirdir, vs. onu yapmak üzere kayyım tayin edilir. 

İkinci tür kayyımlığımız ise yönetim kayyımlığıdır. Bu da 427. maddede 

düzenlenmiştir. Burada bir mal varlığı vardır, o mal varlığının yönetilmesi 

ihtiyacı vardır. Gayrimenkul vardır, onun kiraya verilmesi, kiranın alınması 

vs. Burada genel bir yetkiye yine dayanmıyoruz ama işlem yerine mal varlığı 

ile kayyımı sınırlıyoruz. O mal varlığının yönetimi ile ilgili olarak da kayyım 

tayin edebiliyoruz. Bu sefer buna yönetim kayyımı diyoruz. Hangi hallerde 

olduğuna madde 427'den bakalım. 

Yönetim 

Kanun gereği 

Madde 427- Vesayet makamı, yönetimi kimseye ait olmayan mallar için gereken 

önlemleri alır ve özellikle aşağıdaki hâllerde bir yönetim kayyımı atar: 

1.Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse, 

Mal varlığı var, mesela şirkette hissesi var. Genel kurulda da oy 

kullanılması gerekiyor. Temettü dağıtılacak, onları toplaması gerekiyor ve 

ortada yok, temsilcisi de yok. İşte bu durumda şirket hisselerini, 

gayrimenkulu vs. mal varlığını yönetmesi için kayyım tayin edilecek. 

2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi 

malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden 

yoksunsa, 

Yasal temsilci ya da kısıtlama ehliyetle bağlantılı bir meseledir. Bir 

kimseyi kısıtlayacaksanız ehliyeti ile ilgili bir sorun olmalıdır. Kısıtlama 

sebepleri kanunda sınırlıdır. O sebep yoksa kişiyi kısıtlamanız mümkün 

değildir. Kanunda sayılan sebepler yok ama bir yandan da hakikaten kendi 

işini kendisi yapamıyor, mal varlığını yönetemiyordur. Bu durumda kayyım 

tayin ediliyor. 

3-Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri 

gerekli kılarsa, 
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Mirasçılar arasında henüz doğmamış bir çocuk olabilir. Çocuk sağ 

olarak doğarsa o da mirasçı olacaktır. Onun miras payı söz konusu olacaktır. 

Miras payının yönetilmesi ihtiyacı vardır. Kendisi henüz doğmadığına göre 

onun yerine kayyım tayin edilecektir.  

4-Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan 

sağlanamamışsa, 

Normalde bütün bu vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, vasilik hep 

gerçek kişilere ilişkindir. Kayyımlık da genelde gerçek kişilerde çıkar 

karşımıza. Tüzel kişilerde karşımıza çıktığı bir örnek vardır. Yönetim organı 

bir türlü oluşturulamıyor ama bir yandan da tüzel kişinin işlerinin yapılması 

gerekiyorsa tüzel kişiye de kayyım tayin edilebiliyor. 

5-Bir hayır işi veya gene! yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan 

para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa. 

Dolayısıyla kayyım tayini ya belirli bir mal varlığını yönetmek ya da 

belirli bir işlemi yapmak için ama her durumda belirli bir meseleye yönelik 

gündeme gelebilir. Kayyımın işi o belirli işlemi yapmak veya o mal varlığını 

yönetmektir. Genel bir temsil yetkisi yoktur. Özellikle atandığı kişinin şahıs 

varlığına ilişkin bir yetkisi yoktur. Belirli bir iş veya mal varlığı için atanır. 

Kayyım atanan kişinin ehliyeti sınırlanmış olmaz. Kayyım vesayet makamı 

tarafından yani mahkeme tarafından atanır. 

Yasal Danışman 

Sınırlı ehliyetlilerle ilgili yasal danışmanlık meselesine gelelim. Burada 

da dediğimiz gibi kısıtlılık sebepleri kanunda sınırlıdır. Bakılıyor, kısıtlanma 

sebeplerden biri yok fakat bir yandan da hastalık vs. sebeplerden korunması 

ihtiyacı vardır. Bu durumda kanunda sayılan bazı işlemlerle ilgili olarak 

kişinin birinin görüşüne başvurma ihtiyacının doğduğuna kabul ediliyor. Bu 

kişi, görüşüne başvurulacak kişi yasal danışman olarak belirlenmiştir. Kişinin 

hangi işlerde yasal danışmanın görüşünü alacağı 429-maddede sayılmıştır. 

Yasal danışmanlık 

 Madde 429/f1- Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber 

korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin bir 

kişiye aşağıdaki işlerde görüşü alınmak üzere bir yasa! danışman atanır: 

Dava açma vc sulh olma, Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar 

üzerinde başka bir aynî hak kurulması, Kıymetli evrakın alımı, satımı ve 

rehnedilmesi, Olağan yönetim sınırları dışında kalan yapı işleri, Ödünç verme 

ve alma, Ana parayı alma, Bağışlama, Kambiyo taahhüdü altına girme, Kefil 

olma. 

Yasal danışman atanmışsa bu durumların hepsinde yasal danışmanın 

görüşünü almak zorundadır. Yasal danışmanın olumlu görüşü yoksa bu 
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işlemler geçerli olmayacaktır. Fakat sadece bu kanunda sayılan işlemlere 

yönelik onun görüşünü alma ihtiyacı vardır. Onun dışında diğer işlemlerde 

normal tam ehliyetliymiş gibi işlemleri yapar. Mesela yasal danışman atanmış 

olması taşınmazını kiraya vermesine engel değildir. Taşınmazını satış işlemini 

ise tek başına yapamaz, yasal temsilcinin görüşünü almalıdır. 

Yasal danışmanla ilgili olarak da oy danışmanlığı ve yönetim 

danışmanlığı farkı vardır, ayrı ayrı düzenlenirler. 429.madde fıkra 2'de 

yönetim için de danışman atanabildiğini görüyoruz. 

Madde 429/f-2- Aynı koşullar altında bir kimsenin malvarlığını yönetme yetkisi, 

gelirlerinde dilediği gibi tasarruf hakkı saklı kalmak üzere kaldırılabilir.  

Peki mal varlığını yönetmek için atanan yasal danışmanın vasiden farkı 

nedir? Yasal danışmanın mal varlığının gelirleri üzerinde herhangi bir yetkisi 

yoktur. Gelirleri yine kişisi serbestçe harcayabilir, kullanabilir, tasarruf 

yapabilir. Yönetim danışmanının böyle bir farkı vardır. 

Kitaplarda karşınıza geniş anlamda vesayet diye bir kavram çıkar. Geniş 

anlamda vesayet, kayyımlığı, yasal danışmanlığı kapsayacak bir kavramdır. 

Fakat esasında kayyımlık konuştuğumuz gibi bir tür vasi değildir, yasal 

temsilci değildir. Yasal danışman da yasal temsilci değildir, sadece belirli 

işlemlerde görüşüne başvurulur. Asıl dar anlamda ve konuştuğumuz anlamda 

vesayet ehliyeti ilgilendiren bir kavram olarak karşımıza çıkar. Dar anlamda 

vesayet bir yasal temsil meselesidir. 

Vasi 

Yasal temsille ilgili şimdiye kadar bir aktörü belirlemiştik, o da veliydi. 

Velayete bağlı olarak velinin yasal temsilci olduğunu görmüştük. Fakat veli 

kime yönelik? Kural olarak küçüğe yöneliktir. Kural olarak eğer kişi küçükse 

velayet altındadır. İstisnaen küçük olmasına rağmen vesayet de gündeme 

gelebilir. Hangi ihtimallerde? Veli olarak atanabilecek kimse yoksa mesela 

gündeme gelebilir. Veli olabilecek kişiler sınırlıdır, anne baba veli olabilir. 

Anne baba yoksa küçük bile olsa vesayet altına alınır. Ya da boşanma 

sırasında velayet anaya verilir sonra ana ölür. Bu durumda velayet otomatik 

olarak babaya geçmez. Hakim dilerse velayeti babaya verir, dilerse bu çocuğun 

menfaatine uygun değil deyip çocuğu vesayet altına alabilir. Ya da evlilik dışı 

bir çocuk doğdu diyelim. Çocuk evlilik dışında doğunca onun velisi annedir. 

Baba tamsa bile veli haline gelmez. Anne ölünce velayet otomatik olarak 

babaya geçmez, yine hakim karar verir. Dolayısıyla küçükse evet kural olarak 

yasal temsilcisi velidir fakat bazen vasi de gündeme gelebilir. 

   Şimdiye kadar veliyi gördük, küçük olmasına rağmen velinin olmadığı 

hallerde kişiyi emanet edebileceğimiz birine ihtiyaç olduğunu gördük. Onun 

dışında küçük olmamasına rağmen, ergin olmasına rağmen kişilerin 

kısıtlanabildiğim, kısıtlanınca da bir koruma ihtiyacı içerisinde olduklarını 

göreceğiz. Kişi ergindir ama çeşitli sebeplerden dolayı ehliyeti ile ilgili bir sorun 
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vardır. Bu sorun nedeniyle kişiyi kısıtlamak gerekebilir. Ergin bir kişiyi 

kısıtlamak gerekiyorsa bu sefer veli değil kural olarak vasi devreye giriyor. 

İstisnalar vardır fakat şöyle özetleyebiliriz; küçükse yasal temsilcisi 

velidir, erginse yasal temsilcisi (ihtiyaç varsa) vasidir. Vesayet sebeplerine 

baktığımızda 404-madde ve devamında vesayet sebepleri 2’ye ayrılır. Kimlere 

vasi tayin edilmelidir sorusunun cevabı olarak medeni kanun iki gruba vasi 

tayin edileceğini düzenlemiştir. Bunlardan birincisi küçüklük, İkincisi 

kısıtlılık. Küçükse kural olarak velayet altındadır fakat bazen vesayet ihtiyacı 

vardır dedik, onu zaten konuştuk. Vasi tayin edilmesinin ikinci sebebi ise 

kısıtlılıktır. Fakat kısıtlılık küçüklük gibi kendiliğinden gerçekleşen bir durum 

değildir. Birilerinin öncelikle kısıtlanması gerekiyor -ki bunu mahkeme yapar- 

ondan sonra o kısıtlanmış kişiye vasi tayin edilmesi gerekiyor. 

Kısıtlanma kişinin ehliyetine yönelik bir müdahaledir. Tam ehliyetli 

olmaması gereken bir kişinin kısıtlanmasına ihtiyacı vardır. Fakat şuna da 

dikkat etmek gerekir; kısıtlamak ehliyeti sınırlamaya yönelik bir karar 

olduğuna göre ehliyetin tam olması gerekiyor ki kısıtlanma ihtiyacı olsun. 

Ehliyet tam değilse zaten kişinin kısıtlanacak bir ehliyeti yoktur. Dolayısıyla 

küçükler kısıtlanmaz çünkü küçükler zaten tam ehliyetli değildir. Tam 

ehliyetsizler de kısıtlanmaz çünkü buna ihtiyaç yoktur, fiil ehliyeti zaten 

yoktur. Küçük veya tam ehliyetsizlerin kısıtlanamaya ihtiyaçları yoktur. Peki 

onların vesayet altına alınması ihtiyacı olabilir mi? Küçük velayet altındaysa 

zaten böyle bir ihtiyacı yoktur, velayet söz konusu değilse vesayet altına 

alınması gerekiyor fakat bunun için kısıtlama kararı almaya gerek yoktur, 

doğrudan vesayet karan alınır.  

Tam ehliyetsiz, ehliyetsiz olduğu için yasal temsilciye ihtiyacı vardır. 

Küçükse yasal temsilci ihtiyacını zaten kendiliğinden giderebiliyoruz fakat 

erginse ve temyiz kudretinden yoksunsa onu emanet edebileceğimiz bir vasiye 

ihtiyaç vardır. Bu sefer tam ehliyetsizi kısıtlamayız fakat onu vesayet altına 

alırız. 

Böylece şuna dikkat etmek gerekiyor; kısıtlılık için karar gerekiyor. 

Fakat bu kararın vesayet altına alma kararıyla bir olmadığım görmemiz 

gerekiyor. O zaman karşımıza bir kısıtlama kararı diye bir şey çıkıyor, bir de 

vesayet altına alma karan diye bir şey çıkıyor. Vesayet altına alma kararı 

bazen kısıtlama kararından sonra olur bazen de kısıtlama kararı olmasa bile 

gündeme gelir. Hangi hallerde kısıtlama kararı olmasa bile vesayet altına alma 

kararı verilir? Kişi küçükse ve velisi yoksa ya da tam ehliyetsizse bu gündeme 

gelir. Tam ehliyetsizin ve küçüğün kısıtlanmasına gerek yok. Kısıtlanma 

erginler ve tam ehliyetliler içindir. 

Kısıtlama hangi etkiye yol açar? Ehliyetin sınırlandırılmasına. Bu 

önemli bir karardır çünkü ehliyete bir müdahale vardır. Kişinin ehliyeti 

sınırlandığı andan itibaren kendi işlerini kendisi yapamaz hale gelir. Bu 

yüzden kısıtlanma rastgele yapılabilecek bir işlem değildir. Bu yüzden kanun 
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kısıtlamayı birtakım sebeplerle sınırlamıştır. Kanundaki sebepler varsa ancak 

kısıtlama kararı alınabilir. 405-408.Maddeler bu sebepleri sayıyor. Zorunlu 

kısıtlama sebepleri şunlardır: 

1.Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı (m.405’de düzenlenir.) 

 2.Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, 

kötü yönetim (m.406'de düzenlenir.) 

3.Özgürlüğü bağlayıcı ceza (m.407'de düzenlenir.) (1 yıl veya daha fazla hapis 

cezası alırsa, hüküm giyerse bu kişinin de kısıtlanması 

Bu sebepler bulunuyorsa, kişinin isteğine bakmaksızın kişi kısıtlanır. 

Şu gelebilir aklınıza: "Akıl hastalığı, akıl zayıflığından bahsediliyor. Bunlar 

zaten temyiz kudretini ortadan kaldıran sebepler değil midir?" Eğer akıl 

hastalığı veya akıl zayıflığı, ayırt etme gücünü ortadan kaldıracak durumdaysa 

kişi zaten tam ehliyetsizdir ve kısıtlamaya da gerek yoktur. Fakat bizim akıl 

hastalığına, akıl zayıflığına sosyolojik, psikolojik olarak bakış açımızla tıp 

ilminin bakış açısı farklı olabilir.  

Bazı akıl hastalıkları, akıl zayıflığı türleri vardır ki bunlar temyiz 

kudretini ortadan kaldırmayabiliyor. Eğer akıl hastalığı, akıl zayıflığı, ayırt 

etme gücünü ortadan kaldırmıyor ve siz ehliyetine yönelik müdahalede 

bulunmak istiyorsanız kısıtlama kararı almanız gerekiyor. Kısıtlama kararı 

önemli bir yaptırım olduğu için sebeplerle sınırlıdır dedik. Peki acaba kişi 

kendi isteğiyle kısıtlanabilir mi? Evet bu da mümkündür. 408.Madde bu 

meseleyi yani istek üzerine kısıtlanmayı düzenlemiştir. Kişi kendi isteğiyle 

kısıtlanması gerekiyorsa yine sadece kendi isteği yetmiyor, belirli sebeplerin 

olması gerekiyor. 

İstek üzerine 

Madde 408- Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle 

işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını 

isteyebilir. 

Dikkat ettiyseniz yaşlılık zorunlu kısıtlama sebepleri arasında 

sayılmamıştır. Bir kimse 80 yaşında diye onun hakkında dava 

açamıyorsunuz. Akıl hastası mı değil mi, akıl zayıflığı var mı, savurgan mı, 

uyuşturucu bağımlılığı var mı vs. bunları ispatlamanız gerekiyor. Yaşlılık, 

engellilik, deneyimsizlik vs. kısıtlanmak için sebep değildir. Fakat kişinin 

kendi isteği üzerine bu nedenlerle kısıtlama kararı alınabilir. 

Dolayısıyla kısıtlama sebeplerini ele alırken zorunlu kısıtlama sebepleri 

ve isteğe bağlı kısıtlama sebepleri olarak ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. 

Zorunlu kısıtlama sebeplerinde kısıtlanacak kişi istiyor mu, istemiyor mu ona 

bakmayız. 4O8.Maddede düzenlenen sebeplerde ise istek şartı vardır. 
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Kısıtlama ehliyete yönelik bir müdahale olduğu için, hassas bir konu 

olduğu için kanun bu meseleye önem vermiştir ve yargılama usulüne ilişkin 

birtakım kriterler koymuştur: Bir kere sebep olacak, o sebebin ispat edilmesi 

gerekiyor. İspat ile ilgili bazı sebepler için özel bir şart koşulmuştur. Mesela 

akıl hastalığı ve akıl zayıflığı nedeniyle kısıtlama için resmi sağlık kurulu 

raporu gereklidir, (bkz. m. 409/f2) Bu sebep için böyle bir ispat yöntemi 

öngörülmüştür, başka türlü ispat edemezsiniz. Gidip özel bir psikologdan 

rapor almanız yetmiyor, resmi sağlık kurulu raporu ile bunun belgelenmesi 

gerekiyor. 

m.409/f.l’de de bir kişi savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı nedenleriyle veya kendi isteğiyle kısıtlanacaksa 

onun mutlaka dinlenilmesi şartını getiriyor. Kısıtlanacak kişi dinlenmediği 

için mahkeme kararının bozulduğu birçok Yargıtay kararı vardır. Bu şekilde 

sebep ispat edilip bu koşullar yerine getirilirse kısıtlama kararı alınıyor. 

Kısıtlama kararıyla beraber tam ehliyetli olan kişi sınırlı ehliyetsiz hale geliyor. 

Ya da bu uygulamalar bazen emin olmak için de yapılabiliyor, kişi esasında 

tam ehliyetsizdir ama yine de kısıtlama kararı alınır. Esasında kısıtlanmasına 

ihtiyacı yokken uygulamada buna rastlarsınız. Bir kişinin akıl hastalığı vardır, 

bu durum temyiz kudretini ortadan kaldırmaktadır, esasında sadece vesayet 

altına alma davası açmak gerekirken kısıtlama ve vasi atama davası açılıyor, 

mahkemeler de kısıtlama kararı veriyor. Fakat normalde konuştuğumuz esas 

çerçevesinde tam ehliyetsizin kısıtlanması değil vesayet altına alınması 

gerekiyor. 

Ehliyet sınırlandığı andan yapılan işlemler etkileniyor. Ehliyet 

sınırlanmadan önce evini tek başına kiraya verebilirken sınırlandığı andan 

itibaren evini tek başına kiraya veremeyecektir, yasal temsilcinin iznine, 

onayına ihtiyaç duyacaktır. Şöyle bir durum olduğunu düşünelim; ben kiraya 

veren kişiyle konuşup o kişinin evini kiralıyorum ama meğerse kişi 

kısıtlanmış, ben kiralarken bunu bilmiyordum. Sözleşme geçerli midir, değil 

midir? İyiniyetli 3-kişiye karşı kısıtlı olma hususu ileri sürülebilir mi? Kişi tam 

ehliyetsizse onunla işlem yapan kişinin bunu bilip bilmemesine bakmayız. 

Tam ehliyetsize karşı işlem korunmuyor ve kesin hükümsüz oluyordu. Fakat 

kişi sınırlı ehliyetsizse iyiniyetli 3.kişilerin korunabildiğini görüyoruz. İşte 

bunun önüne geçebilmek için 410.madde kısıtlama kararının ilan edilmesi 

gerektiğinden bahsediyor ve bu ilandan önemli bir sonuç çıkarıyor. Madde 

şunu diyor: 

Madde 410- Kısıtlama karan, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile 

nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur. 

Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilandan önce etkilemez. 

Bunu demekle esasında ne demiş oluyor? Karar verildi, ilan edilmedi, 

iyiniyetli 3-kişiye karşı kısıtlama kararını ileri süremezsin. İlan edilinceye 

kadar 3-kişi durumu bilmiyor ve bilmesi de gerekmiyorsa onun yaptığı 
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sözleşme sonuç doğurur. Fakat ilan edildiği andan itibaren iyiniyetin 

korunması ortadan kalkar. Normalde karar kesinleşince etkisini doğurur. 

Dikkat edin buradaki ilanın sonucu 3.kişiye etki bakımındandır. Kişinin 

ehliyeti kısıtlama kararıyla beraber sınırlanmış olur. 3.kişiyi ise bu karar 

doğrudan etkilemez, ilanla beraber 3.kişiye karşı ileri sürülebilir. İlana kadar 

3.kişi durumu bilmiyorsa sözleşmenin geçersiz olduğu 3.kişiye karşı ileri 

sürülemez. 

Kısıtlama kararı verilip kişi kısıtlanınca vesayet altına alınma sebebi 

meydana gelmiş oldu. Kısıtlıya yasal temsilci, vasi tayin etmemiz gerekiyor. 

Peki vasi kimdir? Veli kimdir sorusuna veli annedir, babadır diye cevap verdik. 

Fakat vasi ile ilgili öyle bir sınırlama yoktur. Herhangi biri vasi olabilir. Ama 

veli ile vasi arasında bir fark vardır. Anne ya da baba kendiliğinden velidir. 

Vasi ise herhangi biri olabilir ama kendiliğinden değil mahkemenin tayini ile 

olur. 

Kimin vasi olacağına mahkeme karar verir. 413~415-maddeler kimlerin 

vasi olabileceklerini düzenliyor. Bir kere şunu görüyoruz; vasi atanacak kişi 

ergin olmalıdır. Kendisi zaten tam ehliyetli olmayan birinin vasi olarak 

atanması makul kabul edilebilir bir şey değildir. Korunmaya muhtaç biri 

başkasını koruyamaz. Dolayısıyla vasi olarak atanacak kişi tam ehliyetli 

olmalıdır, ergin olmalıdır. İkinci şart; yasal temsilciliğini yapmaya yetenekli 

biri olacaktır. Bu sabit bir kriter değildir, somut duruma göre 

değerlendirilecek bir kriterdir. Vesayet altına alınacak kişinin “mal varlığı var 

mı yok mu, şehirde mi köyde mi yaşıyor, hangi işlemlerin yapılmasına ihtiyacı 

var” bütün bunlar göz önünde bulunduruluyor ve bütün bunları yapabilecek 

yeteneği olan birisi seçiliyor. Bazen öyle durumlar oluyor ki tek vasi işin 

altından kalkamayacağı için birden fazla vasinin atanmasına ihtiyaç 

duyuluyor ve birlikte vasilik, birlikte vesayet kavramı gündeme geliyor. 

Mahkemeler bu kişilerden kimin hangi işi yapacağını belirleyebilir veya bütün 

işi birlikte yapmalarına karar verebilir. Dolayısıyla birden fazla vasi atanmışsa 

karara bakacağız; her birinin bağımsız olarak iş yapabileceği şekilde mi 

atanmış yoksa birlikte iş yapma sorumlulukları mı var buna bakacağız. 

Bu temel kriterler dışında yine de vasi kimdir sorusuna cevap 

vermiyoruz; herhangi biri olabilir. Kural budur, yeter ki ergin ve yetenekli 

olsun. Peki tercih edilebilecek kişiler yok mu? Herhangi biri olabilir ama 

adamın çocuğu varken bir yabancı mı vasi tayin edilecek? Kanunda tercih 

öncelikleri düzenleniyor. 2 tür tercih önceliği düzenleniyor: Bunlardan ilki 

kimlerin vasi tayin edileceği ile ilgili tercih önceliğidir, İkincisi ise vesayet 

altına alınacak kişinin kimleri tercih ettiğine ilişkin yapılan tercih önceliğidir. 

414-maddede kişinin eş ve yakın hısımlarının önceliğinin olduğu 

düzenleniyor. Fakat bu mutlak bir uygulama değildir, öncelik hakkı verir. 

Onların bu işi yapamayacağı bir durum varsa başkası da vasi olarak tayin 

edilebiliyor. Peki bunlardan hangisi tercih edilecek?  
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Burada da kişisel ilişkiye, yaşanan yere bakılacak, hangisi ile yakın 

kişisel ilişkisi, yaşanan yerler yakınsa varsa o tercih edilir. Diyelim ki eşiyle 

beraber yaşıyor ve bir de başka bir ilde yaşayan çocuğu varsa eşini tercih 

edecektir. Onun dışında 415.maddeye baktığımızda vesayet altına alınacak 

kişinin ya da anne babasının istediği kişilerin önceliğinden bahsediliyor.  

Vesayet altına alınacak kişi diyelim ki oğlum atansın diyor. Aksini 

gerektirecek bir durum olmadığı müddetçe onun ve anne babasının isteğinin 

de önceliği vardır. 

Böylece kanun vasi olarak atanacak kişiler için birtakım kriterler 

belirliyor, kimlerin öncelikli olarak atanması gerektiğini düzenliyor. Bunun 

karşısında bir de vasi olarak atanması mümkün olmayan kişileri belirliyor. 

418.Madde vasiliğe engel olan sebepleri belirliyor. Vasi olarak atanacak kişi 

kısıtlıysa, kamu hizmetinden yasaklıysa, haysiyetsiz hayat sürme durumu 

varsa, vasi olarak atanacak kişinin kendisine vasi atanacak kişi ile arasında 

düşmanlık varsa, ilgili vesayet dairesi hakimi ise bu durumda olan kişiler vasi 

olarak atanamaz. Bunlar hep vasilik engelidir. Buna rağmen atanırsa itiraz 

imkanı doğacaktır. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
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SALI DERSLERİ 

 

1.HAFTA (2 Nisan) 

 Şimdi arkadaşlar evlilikte genel hükümler başlığı altındayız. Evlilik 

birliğinin taraflar arasında yarattığı yükümlülükler, taraflar bakımından 

yarattığı haklara göz atmamız gerekecek. Kısacası arkadaşlar evliliğin genel 

hükümleri, evlilik birliği, kişisel ilişkiler ve bu bağlamda eşlerin hak ve 

yükümlülüklerine bakacağız. Özellikle ortak konut seçme hakkından 

başlamamız gerekiyor.  

II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma  

Madde 186- Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler. 

Birliği eşler beraberce yönetir. 

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. 

Eski medeni kanunda  m152 Koca, birliğin reisidir. Evin intihabı karı 

ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir derdi. Yeni medeni kanunla 

birlikte eşler ortak, aile konutunu birlikte seçecekler. Seçerken sosyal ve 

ekonomik durumlarını değerlendirecekler. Eşler birbirlerini kendi ailesi ile 

yaşamaya zorlaması mümkün değil, konut bağımsız bir konut olmalı. Eşler 

ortak karara  varamazsa ne olacak? Eninde sonunda mahkemeye müracaat 

etmekten başka çare yok. Evet birlikte konut seçme hakkına ve yükümlüğüne, 

birlikte yaşama hakkına ve yükümlülüğüne sahipler.Madde185/3 Eşler 

birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak 

zorundadırlar.Madde186/2 Birliği eşler beraberce yönetirler. Eski medenin 

kanun madde 153: Kadın, müşterek saadeti temin hususunda gücü yettiği 

kadar kocasının muavin ve müşaviridir. Eve, kadın bakar. Şimdi biraz da 

yükümlülükler cephesinden bakacağız  

Madde185/2 Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların 

bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. 

Görüyoruz ki eşlerin birbirlerinin mutluluğunu sağlamak  

yükümlülüğü, ortak hayatta birlikte karşılıklı uyum sağlama yükümlülüğü, 

sadakat gösterme yükümlülüğü cinsel sadakati de içerir, bunlara aykırı 

davranmak boşanma sebebidir(TMK m161I. Zina, TMK m185/3Eşler birlikte 

yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.)Bir diğer 

yükümlülük birlikte yaşama yükümlülüğü hatırlarsanız arkadaşlar terk 

boşanma sebebiydi  
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Madde 164/1- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak 

konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam 

etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz 

kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk 

etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini 

engelleyen eş de terk etmiş sayılır. 

Ben öğrenci olsam 185.maddedeki birlikte yaşama ifadesinin altına 

madde164ü yazarım.4.Yükümlülük eşlerin birbirleriyle dayanışmaları 

birbirlerine yardımcı olmaları aslında bu ortak hayatta birlikte karşılıklı uyum 

sağlama yükümlülüğünün bir parçası, birbirlerine akıl vermeliler, çözüm 

önerisinde bulunmalılar gerek ortak hayatlarında gerek meslek hayatlarında 

destek olmak zorundalar.5.Yükümlülük çocuklara bakım ve onları yetiştirme 

yükümlülüğü madde185/2’den çıkartıyoruz  

Madde 185/2-Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların 

bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. 

Zaten anne ve baba sıfatına sahiplerse çocuklar üzerinde velayet 

hakkına sahiptirler ve bu ölçüde velayet hakkının getirdiği yükümlülüklere de 

katlanmak zorundadırlar. Eşler acaba üvey çocuklarına da bunlarla yükümlü 

müdür? Madde185/2 okuyan bence bunun yanına madde338’i not almalıdır.  

Madde 338- Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle 

yükümlüdürler. 

6. yükümlülük giderlere katılma karşılama yükümlülüğü  

Madde186/3-Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile 

katılırlar. 

7.yükümlülük meslek ve iş seçiminde özen medeni kanun diyor ki eşler 

kendi işlerini serbestçe seçerler, birbirlerinden izin almak zorunda değildirler. 

Zaten nasıl olacaktı ki diye düşünüyorsunuz. Eski medeni kanunun 

159.maddesi kadın kocasının izni olmaksızın bir meslek veya sanat icra 

edemezdi. Kadın ısrarcı olursa mahkemeden izin alması ve çalışmasının evlilik 

birliğine katkısı olacağını ispat etmesi gerekiyordu. 159. madde, 1990 yılında 

Anayasa Mahkemesinin kararıyla iptal edilmiştir. 

Madde 159. - Karı koca mallarını idare için hangi usulü kabul etmiş olursa olsun 

karı, kocanın sarahaten veya zımnen müsaadesi ile bir iş veya sanatla iştigal 

edebilir. Kocanın izinden imtinaı halinde karı, kendisinin bir iş veya bir sanat 

ile iştigal etmesi birliğin veya bütün ailenin menfaati icabı olduğunu ispat 

ederse, bu izin, hâkim tarafından verilebilir. Koca, karısının bir iş veya sanat ile 
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iştigalden men ettiği takdirde keyfiyet kâtibiâdil marifetiyle ilân edilmedikçe, 

hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez.    

Günümüzde Madde 192- Eşlerden her biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin 

iznini almak zorunda değildir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların 

yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur.   

Kadının soyadı meselesi var. Bizim medeni kanunumuzda kadın 

evlenmekle beraber kocasının soyadını taşımak zorunluluğu altındadır. 

Sadece evlenirken evlendirme memuruna ya da evlendikten sonra nüfus 

dairesindeki memura yazılı müracaatla kocasının soyadının önünde kendi 

soyadını kullanmayı talep edebilir. Fakat bu noktada şunu hatırlatalım kadın 

daha önce evlenmiş hem kendi hem de kocasının soyadını kullanıyorsa çift 

soyadı varsa eşi vefat ettikten sonra da kadın çift soyadıyla hayatına devam 

eder. Eğer yeni bir evlilik yaparsa 3.bir soyad olmaz kadın çift soyadından 

birini seçmek zorundadır.  

Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme 

memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla 

kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı 

kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. 

Şimdi hukuki işlemlerde serbestlik ve ehliyet sınırlamalarına geldik. 

Medeni kanun diyor ki arkadaşlar eşler hukuki işlem yaparken serbesttir 

birbirlerinden izin, icazet, onay almak zorunda değildirler. Eski medeni 

kanunda bir kadın kocası lehine kefalet sözleşmesi imzalamaya kalkıştığında 

mahkemeden izin alması gerekiyordu. Anayasa mahkemesi kararıyla iptal 

edilmiş hükümler arasındadır. Yeni medeni kanunda eşler hukuki işlem 

yaparken serbesttir ama bu serbestliğin istisnaları vardır.     

Madde 193- Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve 

üçüncü kişilerle her türlü hukukî işlemi yapabilir.  

İstisnalara bakacak olursak ilk önce Borçlar kanununa gideceğiz. 

Bakacağımız konu kefalet sözleşmesi, satım sözleşmesinin tarafları satıcı ve 

alıcıdır, kefalet sözleşmesinin tarafları kimlerdir? Kefalet sözleşmesi, kefilin 

alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel 

olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Kefil kimdir? Asıl borçlu 

borcunun ödemediğinde o borçtan şahsen sorumlu olmayı, alacaklının 

zararını gidermeyi  üstlenen kişi. 
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Kanun koyucu işlemden önce izni arar. En geç vekalet sözleşmesinin 

kurulduğu sırada bir eşin diğerine mutlaka ve mutlaka yazılı bir şekilde izin 

vermesi gerekiyor. 

Borçlar Kanunu m.584: Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı 

olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin 

yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da 

en geç sözleşmenin kurulması anında verilmiş olması şarttır..... 

Medeni Kanun m.193: Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri 

diğeri ve üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilir. 

MK m.193’ün yanına BK m.584’ü not almanız faydalı olacaktır. 

Dedik ki: Borçlanmadan sebep boşanma davası açılabilir veya ayrılık 

talep edilebilir. Mahkeme, ayrılık talep edilirse sadece ve sadece ayrılığa karar 

verebilir. Mahkeme boşanma talebiyle açılmışsa, eşlerin barışma ihtimalini 

gören hakim ayrılığa da karar verebilir; boşanmaya da karar verebilir. Kanun 

koyucu diyor ki: Ayrılık kararı varsa kadın kocasından izin almaksızın, koca 

karısından izin almaksızın kefalet sözleşmesi imzalayabilir. Aynı şekilde şunu 

söylüyor: Eşlerden biri ayrı yaşama hakkına sahipse (mahkeme kararı 

olmaksızın) kefalet sözleşmesinde kefil sıfatını taşıyabilir. 

3.sınıfta tüzel kişilerin üzerine ilaveten ticaret hukuku derslerinde 

ortaklıklar hukuku okuyacaksınız. Ortaklıklar hukukunu okuduğunuzda 

ticaret hukukunda hocalarımız size ticaret ortaklıklarını anlatacaklar. 

Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde aynı derneklerdeki gibi bağımsız bir 

tüzel kişiyle karşı karşıyayız. Aynı vakıflarda, derneklerdeki gibi bağımsız mal 

varlığına sahip bir tüzel kişiyle karşı karşıyayız. Bizim ticaret kanunumuz der 

ki: Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde ortaklar şirket borçlarından 

sorumlu değillerdir. Diyelim ki bu şirketlere 100.000 TL kredi verdiniz, 

ödenmediğinde şirkette haczedecek mal bulunmadığında banka bu krediyi 

sineye çekmek zorunda kalacak. Bunu bilen bankacılar derler ki: Biz krediyi 

vereceğiz fakat kefalet imzası atılsın. Kanun koyucu bu durumu dikkate 

alarak eşlerin birbirlerinden izin alma ihtimalini yavaş yavaş öldürüyor.  

BK m.584/3-Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin 

ortak ya da yöneticisi tarafından verilecek kefaletler 27/12/2006 tarihli ve 

5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi 

Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek 

kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 

kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklıklarına 

kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletler için eşin rızası aranmaz. 

Eğer bir şirketin borcu ağırlaşıyorsa, ona rağmen sözleşme yapılıyorsa 

bunun için izin gerekir. Adi kefalette adi kefilin kendisini savunma imkânı 
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vardır. Kendisini savunma imkânı şu: Alacaklı, asıl borçlarla ilgili dava 

açmadan, icra takibi yapmadan doğrudan doğruya adi kefile giderse adi kefil 

şunu söyleyebilir: Önce asıl borcu bir takip etmelisin, önce asıl borçlar için bir 

dava açmalısın, icra takibi yapmalısın vs. hâlâ borcunu tahsil edemediysen 

ben adi kefil sıfatıyla kefalet borcumu ödemeye hazırım.  

Bir de müteselsil kefaletimiz var. Müteselsil kefalete baktığımız zaman 

şunu görüyoruz: Müteselsil kefalette kefil doğrudan doğruya sorumlu. 

Alacaklı doğrudan doğruya icra takibi yapabiliyor, dava açabiliyor. Müteselsil 

kefil az önceki gibi bir savunmada bulunamıyor. Siz alacaklı koltuğuna 

oturuyor olsanız adi kefaleti mi müteselsil kefaleti mi tercih edersiniz? Tabii 

ki müteselsil kefaleti tercih edersiniz. Kefil olacak olsanız da adi kefil olmak 

istersiniz. Borçlar Kanunumuz da diyor ki: Eğer kefalet adi kefaletse bazı 

durumlarda müteselsil kefalete dönüşüyorsa bir de ne lazım? İstisnalar 

haricinde diğer eşin özel izni lazım. 

Medeni Kanuna geri geldiğimizde konuşacağımız konu aile konutu 

konusu. İki kavram var: Aile konutuna malik olmak, aile konutunun kiracısı 

olmak. MK 199.maddesinde diyor ki arkadaşlar: Eğer eşlerden bir tanesi bir 

taşınmaza sahipse, normal şartlarda bu taşınmazı serbestçe devredebilir, 

serbestçe üzerinde intifa hakkı kurabilir, serbestçe oturma hakkı kurabilir... 

Ama söz konusu taşınmaz aile konutu niteliğine sahipse, o zaman eş söz 

konusu taşınmazı satarken, intifa hakkı tanırken vs. mutlaka diğer eşin 

rızasını almak zorunda kalıyor. Yazılı şart aranmıyor. Örtülü veya açık da 

olabilir bu rıza.  

Aile konutu neresi dediğimizde çok çok çok çok istisnai haller dışında 

aile konutu tektir, birden fazla olamaz. Dağ evi, bağ evi, çiftlik gibi yerler aile 

konutu olamazlar. Çünkü aile konutu tarafların, varsa çocuklarıyla beraber 

yaşam merkezi haline getirdikleri konuttur. Dolayısıyla aile konutunun sahibi 

olan eş, bu konutu serbestçe devredemeyecek, serbestçe ipotek edemeyecek, 

serbestçe intifa hakkı tanıyamayacak, serbestçe sükna hakkı tesis 

edemeyecek. Özellikle serbestçe ipotek edemeyecek derken ne demek 

istediğimizi anlıyor musunuz? Yani bir taşınmazı ipotek etmek ne demek? Bir 

bankaya müracaat edersiniz, kredi istersiniz. O da size kredi borcunun 

güvencesi olarak neyi göstereceğinizi sorar. Siz eşinizi, dostunuzu, ahbabınızı 

kefil olarak gösterebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki elimde taşınmazım var, 

güvence olarak bunu gösteriyorum. Tapu sicilinde resmi şekilde ipotek 

sözleşmesi yapılır ve ipotek tescil edilir. Borcunuzu bankaya öderseniz ipotek 

kaldırılır. Peki ya borcunuzu ödeyemezseniz ne olur? Banka bu taşınmazı 

cebri icra yoluyla elinizden alır. Yani bunun ailenin bütünlüğüne zarar 

verebileceğinin farkındasınız değil mi? Bunu dikkate alan kanun koyucu diğer 

eşin muvafakatı olmaksızın böyle bir ipotek işlemine müsaade etmeyeceğini 
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söylemiştir. Burada detaylar var. Bunlardan bir tanesi şu: Medeni 

Kanunumuz böyle kurulmuş bir ipotek geçersizdir diyor. Ama bazen de şunla 

karşı karşıyayız: Eşlerden biri, aile konutunu ipotek etmek zorunda kalabilir. 

Diğer eş ayırt etme gücünden yoksun olabilir, diğer eş kayıp olabilir, diğer eş 

haklı bir sebep olmaksızın taşınmazın ipotek edilmesine müsaade etmiyor 

olabilir. Bütün bunlarla karşı karşıya kaldığımızda mahkemenin kapısını 

çalmak mümkün. Aile mahkemesine durumu anlatarak diğer eşin rızası 

alınmaksızın söz konusu ipotek işleminin yapılmasına izin almak 

mümkündür.  

TMK m.194/2: Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmaksızın kendisine 

rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir. 

TMK m.194/3: Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, 

tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden 

isteyebilir.  

Bu şerh, bir imkandır. Bu bir olanaktır. Taşınmazın sahibi olmayan 

kadın veya erkek, bunu yaptırabilir. Ancak yaptırmak zorunda değildir. 

Yaptırırsa bunun gerçekten de birtakım kolaylıkları var kendisi açısından. 

Yaptırmazsa buna sahip değildir demek mümkün değildir. Burası aile konutu 

ise, eşlerin yaşam merkezi ise orada şerhin bulunup bulunmaması herhangi 

bir önem arz etmez.  

Geliyoruz taşınmazla ilgili Medeni Kanunumuzun bir diğer hükmüne. 

Bu diğer hüküm bize şunu söylüyor: Eşlerden biri kiracı ise, kiracı olduğu 

taşınmaz aile konutu ise, kira sözleşmesini örneğin koca imzaladıysa kadının 

rızası olmaksızın kira sözleşmesini feshedemez. Kira sözleşmesini 

sonlandıramaz.  

TMK m.194/1: Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile 

konutuyla ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya 

aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

TMK m.194/4: Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlamışsa, 

sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin 

tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. 

Diyelim ki koca taşınmazla ilgili bir kira sözleşmesi yaptı. Bu kira 

sözleşmesinde kiracı sıfatı kocaya ait. Kira sözleşmesini kim feshedebilir, 

sözleşmenin tarafları feshedebilir. Ama Medeni Kanun diyor ki, kocanın 

yaptığı bu kira sözleşmesine kadın eş de taraf olabilir.  

TBK m.349: Aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazlarda 

kiracı, eşinin açık rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez. 
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Bu rızanın alınması mümkün olmazsa veya diğer eş haklı sebep olmaksızın 

rızasını vermekten kaçınırsa kiracı, hakimden bu konuda bir karar vermesini 

isteyebilir. 

Kiracı olmayan eşin, kiraya verene bildirimde bulunarak kira sözleşmesinin 

tarafı sıfatını kazanması halinde kiraya veren, fesih bildirimi ile fesih ihtarına 

bağlı bir ödeme süresini kiracıya ve eşine ayrı ayrı bildirmek zorundadır. 

Kiraya veren, koca kira bedelini ödemediği için bu sözleşmeyi feshetmeyi 

düşünüyorsa, koca da kira bedelini ödemeyen taraf konumunda ise kiraya 

veren fesih ihtarına bağlı bir ödeme süresini kadın ve erkek eşe ayrı ayrı 

bildirmek zorundadır.  

Yavaş yavaş son birkaç cümleye geliyoruz. Örneğin bir taşınmazın 

birden fazla sahibi olabilir. Taraflar ekonomik açıdan taşınmazın bedelini 

karşılayamayacaklarını düşündüklerinden taşınmaz üzerinde müşterek 

mülkiyet ilişkisi kurabilirler. M1 ve M2 malik olabilirler. Müşterek maliklerden 

M2, taşınmazdaki payını üçüncü şahsa satabilir mi diye sorsam ne dersiniz? 

Satamaz diyenler TMK m.688’i okuyacaklar.  

TMK m.688/3: Paydaşlardan her biri kendi payı bakımından malik hak ve 

yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve alacaklılar 

tarafından haczettirilebilir. 

Sıradan bir malik hangi hak ve yükümlülüklere sahipse müşterek malik 

de aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ama arkadaşlar eşya hukuku 

bakımından Medeni Kanunumuz 223.maddesinde; 

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı 

mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

Diğer eşin mutlaka yazılı rızası gerekmektedir.  

 

 

2.HAFTA-(9 Nisan) 

 

Anne ve baba, çocuğu temsilen 3.şahısla işlem yapsa ne olur? Örneğin 

çocuk bir malın alıcısı durumunda olsa ya da bir malın alıcısı durumunda 

olsa. Anne ve baba kanunen temsil yetkilerini kullanıp satım sözleşmesi 

kursalar çocuk adına. Burada sözleşmenin tarafları kimler olur? Küçük olur. 

Peki borç altına kim girer? Anne-baba mı küçük mü? Küçük. Kanuni temsilde 

böyle olduğu gibi iradi temsilde de böyledir. Ortada bir temsil olunan, temsil 

eden ve 3.kişi varsa sözleşmenin tarafları temsil olunan ile 3.kişi olur. Temsilci 
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borç altına girmez. İradi temsilci borç altına girmez. Kanuni temsilci borç 

altına girmez.  

Şimdi gelelim evlilik birliğinin temsiline. Ortada bir kadın var; bir erkek 

var. Kadın 3.şahıslarla satım sözleşmesi yapsa kim borç altına girer? Kendisi. 

Erkek 3.şahıslarla satım sözleşmesi yapsa kim borç altına girer? Kendisi. 

Kadın tamamen kişisel ihtiyaçları için bir taşınmaz kiraladı diyelim. Bunun 

kirasını kim ödeyecek? Kendisi. Başka bir kişinin ödemesi mümkün değil. 

Borcun ifa edilmemesi durumunda erkeğe başvurabilirler mi? Hayır. Bizim 

hukuk sistemimizde sözleşmeler sadece tarafları bağlar. Durum kendi 

ihtiyaçlarında böyledir fakat eşler evlilik birliğini temsil ederek işlem yaparsa 

durum değişir. Erkek evin gıda ihtiyacı için 5 yıllık bir sözleşme imzalasa 

kadın  sorumlu olur mu? Olur. Kadın evin elektrik ihtiyacı için elektrik 

idaresiyle bir sözleşme imzalasa erkeğe müracaat edebilirler mi? Evet durum 

aynıdır. Temsilci hiçbir şekilde sözleşmeden dolayı bir hak sahibi olamıyor, 

borç altına girmiyor ama evlilik birliğinin temsilinde sözleşmeyi yapan bizatihi 

sorumlu ve diğer eş de evlilik birliğinin temsilinden dolayı sorumludur. Bu 

borç nasıl bir borç? Müteselsil borç. Yani borcun ödenmediği durumlarda 

diğer eşe de müracaat edebiliyor.  

B. Birliğin temsili  

I. Eşlerin temsil yetkisi  

Madde 188- Eşlerden her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli 

ihtiyaçları için evlilik birliğini temsil eder. Ailenin diğer ihtiyaçları için eşlerden 

biri, birliği ancak aşağıdaki hâllerde temsil edebilir:  

1. Diğer eş veya haklı sebeplerle hâkim tarafından yetkili kılınmışsa, 

2. Birliğin yararı bakımından gecikmede sakınca bulunur ve diğer eşin 

hastalığı, başka bir yerde olması veya benzeri sebeplerle rızası 

alınamazsa. 

Bir defa şunun farkındayız “ortak yaşamın devamı süresince”. Eşler 

boşanınca ortak yaşam sona eriyor. Hakim ayrılık kararı verince ortak yaşam 

sona eriyor. Ne yapıyor kanun koyucu, bu maddenin altını çiziyor. Kanun 

koyucu diyor ki “ Eşlerden her biri, ortak yaşam süresince ailenin sürekli 

ihtiyaçları için birbirini temsil eder.” Bir de fıkra 2’ye bakalım. Demek ki 

ailenin sürekli ihtiyaçları için yapılacak hukuki işlemler var; ailenin diğer 

ihtiyaçları için yapılacak hukuki işlemler var. Kısacası evin sürekli 

ihtiyaçlarını karşılamak için diğer eşin imzasını almaksızın işlem yapabilir. 

Bunların içine: yiyecek harcamaları, içecek harcamaları, giyecek harcamaları, 

yakacak, temizlik, çocukların sağlık harcamaları, eğitim masrafları, bunun 

gibi basit, zorunlu alımlar sürekli ihtiyaç kapsamına giriyor. Ailenin diğer 

ihtiyaçları içinde temsil yetkisi vardır ama tam anlamıyla evlilik birliğinin 
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temsili gibi değildir. Mesela kadın gittiği yerde bir piyano almak istedi; erkek 

maç izlemek için dev ekran TV almak istedi. Bunlar sürekli yaşam ihtiyacı 

değildir. Bunlar yiyecek harcaması, giyecek harcaması değildir. Dolayısıyla bir 

ev kiralanması, bir piyano alınması, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi eşyalar 

alınması, çocuğun özel okula yerleştirilmesi söz, yazlık alınması-kiralanması 

birçok aile için sürekli ihtiyaç olarak nitelendirilebilecek şeyler değildir. Böyle 

ihtiyaçlar da varsa erkeğe veya kadına ne zaman müracaat edeceğiz? Ne diyor 

kanun koyucu, işlem öncesi diğer eşin rızası olmalı diyor. Erkek kadın 

tarafından yetkili kılınmışsa o işlemden kadın da sorumlu olur. Aynı şekilde 

kadın erkek tarafından yetkili kılınmışa o işlemden erkek de sorumlu olur. 

Bakarsanız MK188 fıkra 2’de iki tane bent var. Evin sigortaları attı. Tamiri çok 

masraflı değildir ve sürekli bir ihtiyaç olduğu için rıza alınmaksızın tamir 

ettirilebilir. Ama çatının çökmesinin çıkartacağı masraf çok fazla olur. Basit 

bir harcama değildir. Ama acilse, ev sular seller altında kalıyorsa diğer eşin 

nerde olduğu bilinmediğinden, hastalığından, uzakta olmasından, 

boşanamamasından dolayı rıza alınamıyorsa kadın bu sözleşmeyi tek başına 

yapabilir. Bu sözleşme erkeği bağlar mı? Evet. Nerden çıkardım bunu? MK 

189’dan çıkarttım. 

Madde 189-Birliği temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere 

karşı müteselsilen sorumlu olurlar.  

Eşlerden her biri, birliği temsil yetkisi bulunmaksızın yaptığı işlemlerden kişisel 

olarak sorumludur. Ancak, temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak 

şekilde aşılması halinde eşler müteselsilen sorumludurlar. 

Evlilik birliğinin temsili yetkisinin kısıtlanması veya kaldırılması 

uygulamada pek rastlanan bir durum değil ama bu okulun öğrencileri olarak 

bunu öğrenmelisiniz. Genel kültür olarak aklınızda kalmalı.  

Şimdi gelelim birliğin korunması başlığına. Artık daha teknik konulara 

değineceğiz. Eşlerin birbirlerine karşı birçok sorumluluğu vardır. Bunları 

önceki derslerimizde zaten teker teker gördük. Bu yükümlülükler yerine 

getirilmediğinde ne yapılabilir? Hakime başvurulabilir. Ama basit günlük 

tartışmalar değil de evlilik birliğinin hayatta kalmasını sağlayacak 

uyuşmazlıklarda mahkemenin kapısı çalınır. MK195 fıkra 2 bize şunu 

söylüyor. 

Madde 195/2-Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları 

uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını 

isteyebilir. 

Burada altını çizmemiz gereken yer şurası “Evlilik birliğine ilişkin 

önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde.”  Mesela çocuğun adının 

ne koyulacağı veya çocuğun okuması gereken okulun hangisi olduğu gibi 
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konularda mahkemeye başvurulabilir. Hangi mahkemenin kapısı çalınabilir? 

Aile mahkemesinin tabi ki. Hangi yerdeki mahkemenin kapısı çalınacaktır 

sorusunun cevabını bize MK 201 söylüyor. Peki hakim ne yapacak? Çocuğun 

adı şu olsun mu diyecek? Çocuk özel okulda okusun mu diyecek? Tabi ki 

hayır. Hakim sadece evlilik birliğinden doğan yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen eşi uyaracak. Hatta gerektiğinde uzmanlardan yardım alabilir. 

Ailenin mahremleri, sırları konuşulacaksa ailenin uzmanlardan yardım 

alınması için izin vermesi gerekir. Hakim uzmanlardan ancak eşlerin ortak 

rızasını alarak yardım alabilir. Neden? Çünkü az önce de anlattım eşler bazı 

sırlarının 3.şahıslarla konuşulmasını istemeyebilirler. Diyor ki kanun koyucu, 

çeşitli önlemler var evlilik birliğini korumak amacıyla. Bunların en önemlisi 

birlikte yaşanacak alana karar verilmesi. Eğer taraflardan birinin sağlığı, 

kişiliği, ekonomik kişiliği ve ailenin huzuru önemli bir biçimde sarsılıyorsa 

kanun koyucu eşlere hangi hakkı veriyor? Eşlere ayrı yaşama hakkı veriyor.  

Bunun için bir mahkeme kararına gerek yoktur. Gerçekten de şartlar yerine 

geliyorsa eş  ayrı yaşama hakkını kullanabilir. Ama ayrı yaşamaya başlanması 

beraberinde birçok sorunu da getiriyor. Çocuklar kimde kalacak, evden kim 

ayrılacak, çocukların eğitim giderlerini kim karşılayacak, eşler birbirlerine bir 

miktar katkıda bulunacaklar mı  gibi sorunlara bir çözüm getiriyor. 

Madde 197/2-Birlikte yaşamaya ara verilmesi haklı bir sebebe dayanıyorsa 

hakim, eşlerden birinin istemi üzerine birinin diğerine yapacağı parasal 

katkıya, konut ve ev eşyasından yararlanmaya ve eşlerin mallarının yönetimine 

ilişkin önlemleri alır. 

Eşlerden biri ortak konutta kalmak istiyorsa bunu mahkemeye 

iletebilir, haklı sebeplerini sunabilir. Erkeğin farklı bir yaşam alanı 

bulabilmesi için, yeni bir düzen kurabilmesi için kadın maddi anlamda destek 

olmalı mıdır? Bazı durumlarda olmalıdır. Hala bakma yükümlülüğü vardır. 

Hangi oranda destek verileceğini hakim belirler. Çocuğun kimin yanında 

kalacağı ve masrafları kimin ne oranda karşılayacağını da hakim belirler.  

   Şimdi gelelim medeni kanundaki iki önemli hükme. Hayatın olağan akışında 

erkekler gerçekten kötü şeyler yapabiliyorlar. 

1- Koca karşılıkla yardımlaşma-dayanışma, çocukların eğitimine, ailenin 

geçimine katkıda bulunma yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa kadın 

hakimden kocanın uyarılmasını isteyebilir. Adam uzlaşmaya 

yaklaşmadı diyelim. Hakim böyle durumlarda kocanın şu veya bu 

sebeplerle alacağı varsa, çalıştığı işten aldığı maaş varsa bu gelirlerin 

kadına verilmesini emredebilir. 198.maddeyi söylemeye çalışıyoruz.Eyy 

işveren 3 aylık maaşı kadına ver, eyy borçlu borcunun 1/5’ini kadına 

ver diyebilir. Kadının mahkemeye müracaatı sonrası alınan bir tasarruf 

yetkisinin sınırlanması kararıdır.  Buna alacağın temliki diyen 
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yazarlarda var. Ama biz daha doğru bir yaklaşımla  tasarruf yetkisinin 

sınırlanması diyoruz. 

2- Başlığımız “yargısal tasarruf sınırlaması hükmü” adını taşıyan MK199. 

Maddenin uygulanması için bazı şartlar gereklidir.  

a- Aranan şartlardan birincisi ailenin ekonomik temelinin 

korunmasıdır. Buna göre sınırlamaya başvurmak için evliliğe özgü 

ve evlilik birliğinin ekonomik varlığına ve güvenliğine yönelik eşten 

kaynaklanan ciddi ve yakın bir tehlike olmalıdır. Mesela bir ticari 

işletmesini değerinin altına devretmeye çalışması gibi. 

b- Evlilik birliğinden doğan hükümlerin yerine getirilmemesidir. Her 

türlü yükümlülük değil sadece salt bir şekilde sadece evlilikten 

doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesidir. 

c- Uygulanması için eşlerden birinin talebi şarttır. 

Hakim eşin tasarruf yetkisini sınırlayıcı önlemleri salt belirli bir eşyaya 

ilişkin değil belirli bir malvarlığına ilişkin olarak alır; genel ve soyut bir 

sınırlama uygun değildir. Tasarrufların sınırlanacağı malvarlığı (örn. para, 

mücevher, taşınmaz vs. vs. ) orantılılık ilkesi ışığında belirlenmektedir. 

Hukuki niteliği ise fiil ehliyeti sınırlaması değil, tasarruf yetkisi 

sınırlamasıdır. Koruma talep eden eşin talebi üzerine hakimin kararı sonrası 

diğer eşin sahip olduğu belirli bir malvarlığı üstündeki tasarruf yetkisi kalkar. 

Tasarruf yetkisi için ancak diğer eşin icazeti veya izni gerekir. 

İzin verilmeden yapılan işlem geçersizdir. Ancak bu geçersizlik kendine 

özgü, butlan benzeri bir geçersizliktir. Söz konusu işlem icazet alındıktan 

sonra geçerli hale gelir. TBK 46’ya kıyasen uygulanması soncu verilecek izin 

uygun bir süre içinde verilmemişse kesin geçersiz hale gelir. 

Madde 199-Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden 

doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden 

birinin istemi üzerine hakim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili 

tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir. 

Hakim bu durumda gerekli önlemleri alır.  

Hakim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, resen 

durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir. 

Kanun koyucu MK199’da ana önlem olarak tasarruf yetkisi 

sınırlamasını kabul ederken, ikinci ve üçüncü fıkralarda ana önlemin istenilen 

ve destekleyici önlemler alınması hususunda hakime yönelik düzenlemeler 

içermektedir.  

Hakim belirli malvarlığı unsurları üzerinde hak sahibi eşin tasarruf 

yetkisini kısıtladıktan sonra, yine orantılılık ilkesi kapsamında gerekli olan 
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diğer önlemleri alacaktır. Taşınır malın  mahkeme, banka veya üçüncü kişilere 

saklanmak üzere tevdi edilmesi; eşin bankadaki hesaplarının bloke edilmesi 

vs. vs.  

Türk hukukundaki yaygın ve hakim görüşe göre , MK199 fıkra 3’e göre 

yapılacak tasarruf kısıtlaması şerhi, taşınmazı tasarruf yetkisi kısıtlanan eşle 

hukuksal işlem yapan işlemin tarafı kişiden ayni hak kazanacak üçüncü 

kişilerin iyiniyetlerini ortadan kaldırır. Şerh sonrası, malikin eşinin izni 

olmaksızın tapu kütüğüne bir ayni hak tesis etmesi olanaksızdır.  

İşlem tarafı üçüncü kişinin iyiniyeti var olan MK199 uyarınca hakimin 

vereceği karar ile doğan tasarruf yetkisi eksikliğini ortadan kaldırmaz ve bu 

nedenle geçerli bir iktisaptan bahsolunamaz. İşlem tarafı kişilerle işlemde 

bulunan üçüncü kişilerin iyiniyetle iktisap halleri saklıdır(MK977).  

 

PRATİK 

OLAY I:  

Bay (E) ve Bayan (K) boşanmış, hâkim ortak çocukları (Ç)’nin velâyetini 

annesi Bayan (K)’ye vermiştir. Bayan (K), bu karardan sonra Bay (E)’nin 

annesi Bayan (A)’nın (Ç)’yi görmesine izin vermez. Bayan (A), (Ç) ile görüşmek 

için mahkemeye başvuracağını söyleyince Bayan (K), anne ve baba dışında 

kimsenin çocukla görüşmesine karar verilemeyeceğini iddia eder. 

SORU: Bayan (K) bu iddiasında haklı mıdır? 

Burada bir boşanma var. Bir çocukları varmış. Boşanma olunca doğal 

olarak bir tarafa bırakılıyor. Burada da bayan K’ya bırakılmış. Şimdi burada 

çözmemiz gereken iki şey var. Velayet Bayan K’daydı. Hakim bir kere Bay Enin 

çocuklarıyla iletişim kurmasını düzenliyor. Buradaki sorun velayetin 

kendisine bırakılmayan ebeveynlerin ilişki kurması değil,3.kişilerin iletişim 

kurması. O zaman biz 3.kişiler ilişki kurabilir mi kuramaz mı ona bakacağız. 

Konumuz ne? Kişisel iletişim kurma. Medeni Kanunda kişisel iletişimle ilgili 

hangi kanuna bakmamız gerektiğini hatırlayan var mı? Kanundan madde 

hatırlayan var mı? 

Öğrenci:325.maddeye bakabiliriz. 

Evet, doğru bir yere değindi arkadaşımız. Açalım 325.maddeyi. 

II. Üçüncü kişiler ile  

Madde 325- Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü 

ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle 

hısımlarına da tanınabilir. 
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Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla 

uygulanır. 

Öncelik anne ve babayla kişisel iletişim kurma. Bu konuyu zaten hakim 

re’sen düzenliyor. Bunun için herhangi bir talebe gerek kalmıyor. 

Şimdi gelelim 2.kısma. 3.kişilerle iletişim kurma. Bunun için de 325.maddeye 

baktık.325.maddeyi esas alarak 3.kişilerin çocukla iletişim kurabilmesi için 2 

şartın olduğunu görüyoruz. 

1)Olağanüstü haller 

2)Çocuğun menfaatleri 

Eğer sınavda böyle bir soruyla karşılarsanız; 3.kişilerin çocukla iletişim 

kurabilmesi için 2 şart vardır: Biri olağanüstü haller, diğeri çocuğun 

menfaatleri diyebilmelisiniz. 

Geldik olayı yorumlamaya. Olayımızda 3.kişi var mı? 3.kişi var. 

Büyükanne ile büyükbaba. Olağanüstü hal var mı? Kitaplarda şöyle der; 

Çocukla iletişim kurmak isteyen kişi çocukla çok çok yakınsa olağanüstü 

halin varlığını kabul etmek gerekir, der. Babaannelik sıfatı gereği çocukla 

görüşmesi, çocuğun menfaatine sayılır. Ben size örnek getirdim acaba 

uygulamada olağanüstü hal ne diyor diye. Yargıtay kararından bir örnek. 

Mevcut evliliğin ölüm ya da boşanma ile sona ermesi üzerine velayetin kendi 

tarafına bırakılan tarafın ya da vasinin çocuğun diğer tarafın anne ve 

babasıyla …….(bu kısım anlaşılmıyor).Bizim somut olayımızda ne var 

velayetin kendisine bırakılmadığı tarafın anne ve babasıyla çocuğun 

görüştürülmemesi o kadar yakın olması gerekiyor ki büyükanne ve 

büyükbabanın görüştürülmemesi olağanüstü hal .Başka olağanüstü haller 

şöyle varmış normalde bir evlilik birliğinde birlikte yaşayan kişiler evlilik 

birliğinin çözülmesiyle birbirinden ayrı düşüyorlarsa bu kişilerinde 

olağanüstü hal kapsamında görüştürülebileceğini söylüyor. Bayan K ya 

velayet verildi Bay E ye kişisel ilişki kurma hakkı verildi ve bu hak sırasında 

çocuğu alıyor o sırada Bay E’nin annesi, babası görme şansına sahip oluyor 

,diğer görebilecek başka kişiler kuzeni ,o taraftan kim varsa ve çocuğun 

yararınaysa görüştürülen kişiler. Sonra bir şey oluyor kişisel ilişki kurma 

hakkına sahip olan kişi cezaevine girebilir, ortadan kaybolabilir veya bir 

sebeple hastalanabilir. Bir şekilde kişisel ilişki kurma hakkından 

faydalanamıyor ve dolayısıyla diğer yakın kişiler özellikle hısımlar çocuğu 

göremez hale geliyorlar bunlar hep olağanüstü hal. Bizim olayımızda 

olağanüstü hal büyükanne ve büyükbaba ile görüştürülmesi.  

Gelelim ikincisine çocuğun yararı. Çocuğun yararı vardır değil mi 

büyükanne ile görüşmesinde. Akrabalar akrabalık ilişkisi yani burada 

çocuğun yararı olmadığını söylemek zaten çok zor. O yüzden bu iki şartın 
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olduğunu söyleyebiliriz. Bayan K iddialarında haklı mıdır? Değildir çünkü 

görüştürmeyi isteme hakkı var ve mahkemede buna karar verebilir. Peki size 

bir soru bu hep böyle midir? Bu hükümden önce İsviçre medeni kanununda 

bizde böyle bir hüküm yok sadece velayetin kendisine bırakılmayan tarafın 

kişisel ilişki kurma hakkı tanınmış. tüm uygulamacılar gelenek ve 

göreneklerimiz çerçevesinde büyükanne ve büyükbabanın çocukla görüşme 

hakkı olduğunu kabul ediyor  Hatta bu durum Yargıtay içtihadı birleştirme 

kararına kadar taşınıyor Demek ki farklı yorumlar görünmüş Yargıtay içtihadı 

birleştirme genel kurulu diyor ki Türk örf ve adetlerine uygundur çocukla 

büyükanne ve büyükbabanın kişisel ilişki kurma hakkı vardır öbür taraftan 

İsviçre'ye geliyoruz orada İsviçre'de tam  ama sonra İsviçre’de de böyle bir 

madde getiriliyor üçüncü kişilerin kişisel ilişki kurma hakkını düzenleyen 

yanlış hatırlamıyorsam orada 274 a maddesi idi. 

 

OLAY II:  

Bayan (K), eşi Bay (E)’ye zinaya dayanan boşanma davası açmıştır. 

Davacı Bayan (K) boşanma davası devam ederken hayatını kaybedince 

mirasçıları davaya devam eder ve Bay (E)’nin kusurunun bulunduğuna karar 

verilir. 

SORU: Bay (E), Bayan (K)’nin mirasçısı olabilir mi? Bayan (K) davacı değil de 

davalı olsaydı vereceğiniz yanıt değişir miydi? 

Şimdi olayımızda ne var Bayan K ve Bay E evli çiftimiz boşanma davası 

açılmış. Bayan K açıyor zina sebebiyle. Boşanma davası devam ederken 

hayatını kaybediyor ve mirasçıları davaya devam etmiş davanın sonucunda da 

Bay E’nin kusuru olduğuna karar verilmiş. Bay (E), Bayan (K)’nin mirasçısı 

olabilir mi? Mirasçı olmak şuna bağlıdır Eğer bir evlilik ölümle sona erdi ise 

sağ kalan eş ölen eşe mirasçı olur Peki bu olayda dava sırasında eşlerden biri 

öldüğünde evlilik boşanma ile mi sona ermiştir ölümle mi sona ermiştir ölümle 

sona ermiştir şimdi bu ikisini biliyorum ben bu iki bilgiyi birleştirdiğim de 

ölümle sona ermiş bir evlilik ölümle sona eren bir evlilikte sağ kalan eş ölen 

eşe mirasçı oluyordu sadece Bunları bilsem ben ne derdim mirasçı olabilir 

derdim Biz burada zina yapan eşin bayan kalem mirasçı olmasını istiyor 

muyuz istemiyoruz bunu engellemek istiyoruz kanunda engellemek istiyor o 

yüzden. Madde 181 ilk önce bir fıkradan başlıyorum boşanan eşler bu sıfatla 

birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar devamını okumuyorum 2. Fıkrada 

boşanma davası devam ederken ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya 

devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki 

fıkra hükmü uygulanır Yani 2 fıkra şunu demek istiyor bayan k ölse bile 

mirasçıları davaya devam edip bay E'nin kusurlu olduğunu ispatlarsa sanki 

boşanmışlar gibi Tıpkı boşanan eşler gibi BayE Bayan Kya mirasçı olamaz 
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istediğimiz sonuç zaten bu muydu buydu. Uygulamada mirasçıları davaya 

dahil edildikten sonra dava tespit davasına dönüşüyor çok problemli bir konu 

hocalar tartışırlar kitaplarında mirasçıları davaya dahil ettim sonra çıkacak 

karar Bay E’nin boşanmada kusurlu olması gelelim sorunun 2 kısmına 2 

sorun ediyor bayan K Davacı değil de davalı olsaydı vereceğiniz yanıt değişir 

miydi? Ölen eşin mirasçılarının davaya devam etmesi  ve diğer eşin 

kusurunun ispatlanması  kimin davalı kimin davacı  olduğuna bakmış mı Bu 

soruyu Niye sordum peki. Daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararında 

22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 181. maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan “… davacının …”, “… davalının …” sözcüklerinin 

Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. 

İptal hükmü kararın resmi gazetede yayımlamasından (22.10.2010) 

başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu'nun itiraz konusu sözcükleri de içeren 181. maddesi 

şöyledir: 

Madde 181- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve 

boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan 

hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.  

Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin 

davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması hâlinde de 

yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Kanun neyi düşünmüştü genelde kusuru olan taraf değil Diğer taraf 

davayı açar. Ama burada zina yapan Bay E de boşanma davası açabilir 

Dolayısıyla kanun bu eşitsizliği kaldırması gerekiyordu Nitekim Anayasa 

Mahkemesi Bunu iptal ettikten sonra kanun koyucu her iki taraf için de 

düzenleme getiriyor eşitlik ilkesine uymuş bu soruyu O yüzden koymuştum 

sorumuzun cevabını çok değiştiren Bir şey olmadı. 

 

OLAY III:  

Bayan (K) ile Bay (E) boşanmış ve mahkeme Bay (E)’nin Bayan (K)’ye her ay 

1.200 TL yoksulluk nafakası ödemesine karar vermiştir. Bay (E) kararın 

verilmesinden üç ay sonra hayatını kaybeder.                                                                                                                                                              

SORU: Bayan (K), Bay (E)’nin mirasçılarından yoksulluk nafakasını ödemeye 

devam etmelerini isteyebilir mi? Yoksulluk nafakasının toptan ödenmesine 

karar verilmiş ve ödenmiş olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi?                                                         

Şimdi bayan K ile bay E boşanmışlar. Mahkeme demiş ki her ay 1200 

TL nafaka düzenlenmesi. Nafaka toptan mı ödeniyordu İrat şeklinde mi?  İrat 

şeklinde. Peki nafakaya karar veriyoruz her ay 1200 TL. Ne oluyor sonra 3 ay 

sonra bay E hayatını kaybediyor. Sorumuz şu: bayan K bay E’nin 

mirasçılarından nafaka ödenmesine devam etmesini talep edebilir mi? 
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Yoksulluk nafakası ile ilgili hükmü hatırlıyor muyuz nerede düzenlenmişti? 

Boşanma bölümünde, madde 175 de düzenlenmiştir. Peki bu sorunla ilgili 

düzenleme nerededir? Madde 176 nın fıkra 3ünde. Önce madde 176 fıkra biri 

okuyalım..  

Madde 176/1- Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun 

gereklerine göre İrat biçiminde ödenmesine karar verilebilir  

Yani iki şekilde  ödeyebiliyoruz. Toptan veya İrat şeklinde. Şimdi fıkra 

üçe bakalım..  

Madde 176/3-İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya 

nafaka alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü 

halinde kendiliğinden kalkar..  

Devamını okumayacağım. Çünkü bizim olayımızda bu kısım var. Peki sizce 

kanun sadece irat şeklindekileri düzenleyerek acaba toptan olanlar kalkması 

söz konusu olmasın mı demiş. Şunu söylemek istiyor toptan şeklinde 

ödenmesine karar verilen nafaka veya maddi tazminat bir kere ödendiyse yani 

mahkeme demişse yoksulluk nafakasının toptan ödeyeceksin. Bay E bunu 

ödemiş. Artık bunun için yapacak bir şey yok. Hadi bunu geri alalım gibi bir 

şey yok. Sadece İrat şeklinde ise sorumuz ne diyordu? bayan K bay E’nin 

mirasçılarından yoksulluk nafakasına ödemeye devam etmelerini isteyebilir 

mi? İsteyemez, gerekçe olarak da İrat şeklinde ödenen nafakalar ölümle 

kendiliğinden kalkar. Dolayısıyla bay E öldüğü için yoksulluk nafakası 

kendiliğinden kalkmıştır diyeceğiz. Yoksulluk nafakasının toptan ödenmesine 

karar verilmiş ve ödenmiş olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi? Nafaka 

ödendi ise bunun geri verilmesi istenemez. Başka bir soru sorayım: Bu pratik 

bizde yok. bay E hayatta olduğu zaman 3 aylık ödemesi gereken nafakayı 

3600tl  ödememiş olsaydı bayan K bunu talep edebilir miydi? Evet edebilirdi. 

Çünkü bay E nin 3600tllik borcu seneye göreceğiz muaccel olmuş bir borç. 

Bu borç muaccel olduğuna göre artık bay E nin mal varlığının pasiflerinde 

borç olarak görünecek. Mal varlığı da tereke olacak. Dolayısıyla bayan K Bay 

E nin mirasçılarından nafaka ödemeye devam etmelerini değil sadece terekede 

bulunan kendisi lehine 3600 TL nafaka ödeme borcunu kendisine ifa 

edilmesini isteyecektir. 

 

 

        Yazar Mahlası: mey - Dimağ 
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PERŞEMBE DERSLERİ 

 

1.HAFTA (4 Nisan) 

 

Fiil ehliyetine göre kişileri ayırdığımız ehliyet grupları vardı ve o ehliyet 

gruplarından iki tanesi bizi zorda bırakıyordu: tam ehliyetsizler ve sınırlı 

ehliyetsizler. Bunlar tek başına iş yapamazlar, tek başına kendilerini 

koruyamazlar, tek başına malvarlığını yönetemezler. Toplumsal hayat 

içerisinde kendileri yapamayacaklarına göre onları muhafaza altına almamız 

gerekiyor. Onları, onların yerine bu işleri yapacak kişilere emanet etmeliyiz. 

Bu kişilerin hem şahıs varlığını hem malvarlığını koruyacak, yönetecek bir kişi 

bulmamız gerekiyordu ve oklar iki kişiyi gösteriyordu: 1-Veli, 2-Vasi. Veli 

bakımından sınırlı kişi sayısı vardı: anne ya da baba. Başka birinin veli olma 

ihtimali yok. Ne kadar yakın olursa olsun, amcası, kardeşi, teyzesi veli olamaz. 

Anne ya da baba, evlatlıkta da evlat edinen. Dolayısıyla anne baba olduğunu 

tespit ettikten sonra onun veli olduğunu söylemek kolay bu bakımdan. Velayet 

bazen kendiliğinden gerçekleşiyordu, bazen de mahkeme müdahale ederek 

velayet durumunu değiştirebiliyordu. Velayetin tesis edilebilmesi için bir 

mahkeme kararına gerek yok esasında. Birtakım kurallar var, o kurallar 

çerçevesinde kendiliğinden gerçekleşir. Mahkeme kararına gerek yoktur tam 

tersine velayetin kaldırılması, değiştirilmesi için karar gerekiyordu. Gereken 

özeni göstermemiştir, kötüye kullanmıştır, şiddet uygulamıştır. Velayet 

hakkının onda durması artık çocuğun menfaatine değildir. Mahkeme 

müdahale ederek ondan veya onlardan velayeti kaldırabiliyordu. En ağır 

yaptırımdır fakat mümkündür. Velayet kimler bakımından gündeme 

geliyordu? Korumaya muhtaç kişileri de sınıflandırıyorduk. Bir tarafta küçük 

dediğimiz kişi, diğer tarafta küçük olmayan, ergin olmasına rağmen korunma 

ihtiyacı olan kişiler. Kural olarak küçükler bakımından velayet gündeme gelir. 

Anne babaya emanet ederiz, istisnai olarak vesayet de gündeme gelir küçükler 

için. Anne baba yoktur veya velayet kaldırılmıştır, hâkim belirli bir kişiyi vasi 

olarak atayabilir. Velilerin hareket alanı daha geniştir. Tepelerinde onları 

sürekli olarak bekleyen mahkemeler yoktur. Kendi çocuğunu ona emanet edip 

koruyup kollamasını istiyorduk. Çocuğun hem şahıs varlığı bakımından geniş 

yetkileri vardı, çocuğuyla ilgili kararları alabiliyordu, eğitimine, nerede 

yaşayacağına o karar veriyordu. Hem de malvarlığını yönetiyordu. Üstelik 

yönetirken kullanabiliyordu da. Gidip para ödemeden çocuğunun evinde 

oturabiliyordu. O malvarlığından yararlanabilir, duruma göre satışı bile 

gündeme gelebiliyordu. Sadece belirli noktalarda mahkemeye uğramasını 

istiyorduk. Genel olarak bir mahkemenin kontrolü söz konusu değildir. Bir 
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mantık kurulmuş: zaten kendi çocuğu. Devletin o alana müdahale ihtiyacı az 

hissedilmiştir.  

Fakat koruma ihtiyacı bulunan ayrı bir grup vardır. Onlar ergin olduğu 

için velayet söz konusu olamıyor. Vesayet altında olan bu grupta anne-baba 

dolayısıyla velayet söz konusu olamadığı için başka birine emanet etmeliyiz. 

İşte o başka biriyle ilgili bir sınır yoktu, onu görmüştük. Herhangi biri vasi 

olarak belirlenebiliyordu. Mutlaka anne-babası olsun diye bir şartımız yoktu. 

Vasiliğe ilişkin iki temel kriterimiz vardı: 1- Kendisi kısıtlı olmayacak, ergin 

olacak, tam ehliyetli olacak. 2- Yetenekli olacak. O işi yapmaya ehil biri olacak. 

O işten kastımız da kimi emanet edeceksek o kişinin şahıs varlığına, 

malvarlığına bakıyorduk. Nerede yaşıyor, malvarlığı var mı, engelli mi, 

hastalığı var mı? Bütün bunları göz önünde bulundurarak buna hem şahıs 

varlığı olarak hem malvarlığı olarak bakabilecek, özen gösterebilecek nitelikte 

birini buluyorduk. Birtakım kişilerin önceliği vardı. Yakın hısımının ve eşinin 

önceliği vardı, bunlar varsa kural olarak daha uzağa gitmiyorduk. Haklı sebep 

varsa daha uzağa gitmek de mümkündü. Yine bazen de tercihe öncelik 

tanınıyordu. Vesayet altına alınacak ve anne-babasının tercihine üstünlük 

tanınır. Aksi için haklı bir sebep yoksa hâkim onların işaret ettiği kişiyi vasi 

olarak tayin eder.  

Vesayeti gerektiren sebepler küçüklük ve kısıtlılıktır. Küçüklerde veli, 

kısıtlılarda vasi gündeme geliyordu. Kısıtlılar ergin kişilerdir fakat çeşitli 

sebeplerle kısıtlanmış kişilerdir. Sebepleri de kanun sınırlı şekilde saymıştır. 

Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, kötü yönetim, alkol ve uyuşturucu 

bağımlılığı ve bir yıl ve üzeri hüküm giyme. Bunlara zorunlu olarak vasi atanır. 

Bunlar öncelikle kısıtlanır sonrasında vasi altına alma süreci gündeme gelir. 

Bir de kişi kendi isteğiyle de kısıtlanabilir. Tek başına istek yeterli değildi, 

birtakım sebepler de aranır. Yaşlılık, hastalık gibi sebeplerle işini 

yapamayacak durumdaysa ve istiyorsa kısıtlamak mümkün. Dolayısıyla 

zorunlu kısıtlama sebepleri ve isteğe bağlı kısıtlama sebepleri karşımıza 

çıkmakta. Zorunlu kısıtlamada isteğinin olup olmamasına bakılmaz. Alkol 

bağımlılığı, akıl zayıflığı gibi. Burada da tespitle ilgili birtakım koşullarımız 

vardır. Sadece akıl hastası olması kısıtlama için sebep değildir. Bunun kendi 

hayatını etkilemesi, işlerini yapamaması gerekmekteydi. Bunun tespiti de 

resmi sağlık kurulu yoluyla yapılması gerekir. Birisi bu adam akıl hastası dedi 

diye veya hâkim kendi gözlemine dayanarak kısıtlama kararı veremez.  

Kısıtlama sebepleriyle ilgili şöyle bir kafa karışıklığı olabilir: Kısıtlanan 

kişi esasında ayırt etme gücü olan kişidir. Ayırt etme gücü olduğu için onu 

kısıtlama ihtiyacı hissederiz zaten. Ayırt etme gücü varsa ve kişi 18 yaşını 

doldurmuşsa, erginse bu kişiyi tam ehliyetli kişi grubuna yerleştiririz. Ayırt 

etme gücü yoksa zaten kendiliğinden tam ehliyetsiz kişi grubuna yerleşir. 
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Dolayısıyla tam ehliyetli ve tam ehliyetsiz grubuna yerleştirmek için ekstra bir 

karara gerek yoktur. Kişinin ayırt etme gücü yoksa ister küçük olsun ister 

ergin olsun tam ehliyetsizdir. Tam ehliyetsiz olduğu için ehliyetiyle ilgili bir 

müdahaleye gerek yoktur, kısıtlamaya gerek yoktur. Doğrudan vesayet altına 

alma, vasi altına alma aşamasına geçilir. Önce kısıtlayalım sonra vasi tayin 

edelim diye iki ayrı aşamamız yoktur, ihtiyacımız da yoktur. Dolayısıyla 

kısıtlama ihtiyacı tam ehliyetliler bakımından gündeme gelir. Görünürde tam 

ehliyetlidir fakat kendi işini kendi yapamıyordur. Kendi başının çaresine 

bakamıyordur. O sebepleri saydık: Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, uyuşturucu 

bağımlılığı, kötü yönetim, savurganlık, alkol bağımlılığı, hüküm giyme. Bu 

sebeplerle kişi ayırt etme gücü olmasına rağmen işlerini yönetemiyordur. 

Bunların kısıtlanması gerekir. Kişiyi kısıtladığınız zaman onun ehliyet 

grubunu değiştirmiş olursunuz. Tam ehliyetliden sınırlı ehliyetsiz grubuna 

geçer. Tam ehliyetsiz olmaz çünkü burada ölçütümüz ayırt etme gücüdür. 

Sınırlı ehliyetlilerde bir kısıtlama durumu yoktur. Sadece belirli konularda 

kendilerine danışman atanır, ehliyetleriyle ilgili bir sorun yoktur. Sınırlı 

ehliyetsizlerde bahsettiğimiz belirli konularda değil, genel olarak bir korunma 

ihtiyacıdır. Hem şahıs varlığı hem de mal varlığıyla ilgili korunma ihtiyacı. 

Belirli işlerle onun birine emanet edilmesi yeterli değildir. Eğer belirli bir işe 

ilişkin, belirli mal varlığına ilişkin bir ihtiyaç varsa kişiyi kısıtlamadan o 

ihtiyacı duruma göre yasal danışman, duruma göre kayyım atayarak 

gideriyoruz. Genel bir koruma ihtiyacı olduğunda bunu kayyımlıkla veya yasal 

danışmanla halledemeyiz. Kısıtlanması ve vasi tayin edilmesi gerekir.  

Kısıtlama kararında mahkeme eliyle bir müdahale vardır. Ehliyet grubu 

değişince bu en başta hukuki işlemleri etkiler. Yaptığı hukuki işlemler, 

başrolde sözleşmeler, bunlar etkilenir. Tam ehliyetli tek başına kira sözleşmesi 

yaptığında o sözleşme geçerlidir. Sınırlı ehliyetsizlerin yaptığı kira sözleşmesi 

ise askıda hükümsüzdür. İstisna olarak Sınırlı ehliyetsizlerin tek başına 

yapabilecekleri bazı işlemler vardır: borç altına girmiyorsa, kişiye sıkı suretle 

bağlı bazı hakları tek başına kullanabilir. Fakat iki taraf da borç altına 

giriyorsa ki kira sözleşmeleri böyledir, biri para öder diğeri eşyayı kullandırır, 

sınırlı ehliyetsizler tek başlarına bu işlemleri yapamaz. Tam ehliyetsizler 

yaparsa kesin hükümsüz, sınırlı ehliyetsizler yaparsa askıda hükümsüzdür. 

İzne veya onaya ihtiyacı vardır. Yasal temsilcinin tavrına bağlı olarak sözleşme 

yaşar veya ölür. İşte yasal temsilci küçüklerde veli, kısıtlılarda vasidir. Yasal 

temsilci üst başlıktır, vasi ve veliyi kapsar. Bu işlemin askıda hükümsüz 

olması sadece vesayet altına alınan kişiyi etkilemez. Karşı tarafı da etkiler. 

Kira sözleşmesi yaptı, eve girecekken baktı ki bu sözleşme geçerli mi değil mi 

henüz belli değil. Beklemesi gerekecek. Bu karar birisinin ehliyetini sınırlıyor 

evet fakat bu karardan başka kişi de etkileniyor. Onunla sözleşme yapan kişi 

de etkileniyor. Ben nereden bileceğim kısıtlı mı değil mi diyebilir. İyi niyetli 
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üçüncü kişilere karşı bu karar, kararın verilmesi tarihinden itibaren değil, 

kararın ilanından sonra ileri sürülebilir. Kısıtlılık kararının ilanının böyle 

önemli bir etkisi vardır. 

 Kısıtlamadan sonraki aşamadayız artık: vesayet altına alma aşaması. 

Vesayet altına alma demek vasi tayin etmek demektir. Şahıs varlığını koruma 

ve malvarlığına ilişkin işlemleri yapma görevi vasinindir. Vasi ergin olmalı, 

kısıtlı olmamalı ve işi yapmaya ehil birisi olmalıdır. Birtakım öncelikliler var 

fakat kural olarak herkes olabilir demiştik. Vasi olamayacak kişileri de 

hatırlamakta fayda vardır. 418. Maddede sayılmıştır bunlar. Kısıtlı olanlar, 

kamu hizmetinden yasaklılar, haysiyetsiz hayat sürenler, menfaat çatışması 

olanlar, ilgili vesayet dairesi hâkimi vasi olamaz. Bunlar vasilik engelidir. 

Bunlardan birisi vasi olarak atanmışsa bir itiraz süreci vardır. Vasi iki yıllığına 

atanır ve ikişer sene uzatılabilir her seferinde. Vasilik zorunlu bir kamu 

görevidir. Vasi olarak tayin edilen aynı yerde oturuyorsa bu görevi kabul 

etmek zorundadır. Fakat vasinin birtakım sebeplerle kaçınma hakkı vardır. 

417. Maddede düzenlenmiştir. Vasilikten kaçınma sebepleri: 60 yaşını 

dolduranlar, bedensel engeli bulunan veya sürekli hastalık sebebiyle bu görevi 

güçlükle yapabilecekler, 4’ten çok çocuğu olan kişiler, üzerinde vasilik görevi 

olanlar, cumhurbaşkanı, TBMM ve bakanlar kurulu üyeleri, hakimlik ve 

savcılık mesleği mensupları vasilik görevini reddedebilirler. İşlerim yoğun 

deyip birisi kaçınamaz yani. Diyelim ki hâkim beni birisine vasi olarak atadı. 

Kural olarak hayır, yapmam diyemiyorum aynı yerde oturuyorsam. Kaçınma 

sebepleri sınırlı şekilde sayılmıştır.  

 Vesayetle ilgili olarak karşımıza çıkan tek kişi vasi değildir. Velayette 

devletin pek müdahalesi yoktu, anne-baba kimse onlar muhataptı, onlar çoğu 

işlemi yapıyor, sadece sınırlı bazı işlemler için mahkemeye başvurmaları 

gerekiyordu. Vesayette ise bu kadar geniş bir alan yoktur velayetten farklı 

olarak. Vasi denetlenmesi gereken birisi olarak ele alınmıştır. Bu yüzden de 

vesayet görevi sadece vasinin yürüteceği bir görev olarak görülmemiştir. 

Birden çok organ vardır ve vasi bunlardan birisidir. Vasinin dışında 

mahkemeler vardır ve o mahkemeler vesayet daireleri olarak adlandırılır. Sulh 

Hukuk Mahkemesi vesayet makamıdır. Asliye hukuk Mahkemesi denetim 

makamıdır. Dolayısıyla vesayet dediğimizde sadece vasi değil, onunla birlikte 

ve onun üzerinde bazen Sulh Hukuk Mahkemesi bazen de Asliye Hukuk 

Mahkemesinin olduğunu göreceğiz. Bu mahkemelerin şikayetleri inceleme 

konusunda denetleme görevi, hesapları inceleme, kabul veya reddetme, bazı 

işlemlerin sonuç doğurabilmesi için işleme onay verme gibi görevleri vardır. 

Mesela taşınmaz satımı yapılacaksa vasi kafasına göre taşınmazı satamaz. 

Sulh Hukuk Mahkemesinden izin alması gerekiyor. Her organın bir yetki alanı 

vardır ve bu yetki çerçevesinde birlikte yürütülür vesayet. Vesayet daha çok 

devletin işin içinde olduğu, devletin mahkemesinin tayin ettiği ve kamu görevi 



              İÜHF  (2018-2019)                  Medeni Hukuk 

 

 
22 

olarak ifa edilen bir görevdir. Bu tür vesayet Kamu Vesayeti olarak adlandırılır. 

İçinde devlet organlarının olduğu vesayet Kamu Vesayetidir. Bu sistemi devlet 

oluşturduğu için devletin sorumluluğu vardır. Bu işler yürütülürken vesayet 

altındaki kişi zarara uğratılırsa devlet sorumludur. Kamu Vesayetinden başka 

vesayet seçeneği de vardır. Özel Vesayet veya Aile Vesayeti dediğimiz bir 

vesayet çeşidi daha düzenlenmiştir. Orada devlet sadece aile meclisini tayin 

ederken vardır. Bu aşamadan sonra bütün işleri o meclis ve meclisin 

belirlediği vasi yapar. Aile vesayeti kurabilmek için vesayet altına alınacak 

kişinin menfaati bunu gerektirmeli. Özellikle birtakım işlerin hızlı bir şekilde 

yapılması için aile vesayeti kurulur. Mesela ticari bir şirket vardır. Yapılacak 

her iş için mahkemeye gitmek işleri yavaşlatacaktır. Daha hızlı bir vesayet 

sistemi öngörülmelidir. Aile vesayeti sistemi bu anlamda daha fonksiyoneldir. 

Aile vesayetinde de kişi kısıtlanmıştır ve vasi ihtiyacı vardır. Vasi ihtiyacı ya 

mahkemenin tayin edeceği bir kişiyle giderilecek (Kamu Vesayeti) veya ikinci 

bir seçenek olarak aile meclisi dediğimiz bir meclis ki bu meclisi mahkeme 

belirler, en az 3 hısımdan oluşur. Vasiyi mahkeme değil işte bu aile meclisi 

tayin eder. Mahkemenin tek görevi aile meclisini oluşturmaktır. Kamu 

vesayetindeki mahkemelerin tüm fonksiyonlarını bu aile meclisi yerine getirir. 

İzin aile meclisinden alınır, vasi aile meclisince denetlenir vs. Devletin burada 

olmadığını, tamamen özel bir vesayetin olduğunu görüyoruz. Fakat çok 

bilinmez, çok uygulanmaz o ayrı bir konudur. Bazı durumlarda daha 

fonksiyonel olabiliyor özel vesayet. 399. Madde: Özel vesayet, vesayet altına 

alınan kişinin fiil ehliyetine sahip iki yakın hısımının veya bir hısmı ile eşinin 

istemi üzerine denetim makamı tarafından kurulur. İki hısım demesi yeterli 

değil miydi? Eş hısım kapsamına girmez mi? Evlilik kişinin eşiyle hısımlık 

ilişkisi doğurmaz, sadece eşin hısımlarıyla hısımlık ilişkisi doğurur. 

Dolayısıyla karı-koca hısım değildir.    

Evet şimdi vesayet organlarını aşağı yukarı görmüş olduk o genel 

manzarayı vasi altta, üstte onu denetleyen veya onun bazı işlemlerine izin 

vermesi gereken sulh hukuk mahkemesi ve asli hukuk mahkemesi. Her 

birinin ayrı bir yetki ve görev alanı var dedik nedir bu yetki ve görev alanı 

onları tespit etmeye çalışalım. Bir kere asıl ön planda olan ve asıl işleri yapan 

hakikaten vasidir diğerlerine sadece itirazla ilgili olarak sadece denetimle ilgili 

olarak ve sadece bazı işlemlere izin vermeleri ile ilgili olarak gideriz. Bütün 

işleri yapan  vasidir. Vasinin göreve başlarken yapması gereken işlemler var 

daha gelir gelmez atanır atanmaz yapması gereken birtakım hususlar tespit 

edilmiş kanunda işte mesela mal varlığının defterini tutacak vesayet altına 

alınan kişinin malvarlığı nedir bankada para mı var taşınır mı var taşınmaz 

mı var onların bir listesini yapacak bir deftere kaydedecek onları.  Değerli eşya 

varsa bunlar arasında mücevher olabilir tablo olabilir hisse senetleri olabilir 

vs bunları koruma altına almak zorunda bir an önce işte banka kasasına 
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mesela koymak zorunda çünkü ona emanet ediliyor o malvarlığı bu tür değerli 

şeyleri koruma altına almak zorunda bir tek günlük o yönetimle ilgili ihtiyaç 

duyacağı bir takım şeyler varsa işte araba ruhsatı tapu senedi gibi onlara 

ilişkin bir saklama yükümlülüğü yok fakat değerli eşya bakımından bir 

saklama yükümlülüğü söz konusudur. Görevi alır almaz bir malvarlığı 

durumunu tespit ediyor değerli olanları bir an önce muhafaza altına alıyor 

taşınırlar taşınmazlar var belki de şunu düşünecek bir kısmını satmak 

gerekiyor çünkü bu adamın işte vesayet görevini yerine getirmek için paraya 

ihtiyacı var şu sebeplerle taşınır ya da taşınmazın satılmasına ihtiyacı olabilir 

satabilir mi satabilir 440 ve 444. maddeler taşınır ve taşınmaz ların 

satılabilmesi hususlarını düzenliyor satılabilir Evet fakat bir kere Vesayet 

altına alınan kişinin menfaatini gerektirecek ikincisi Sulh Hukuk 

Mahkemesi'nin takibatı gerekecek üçüncüsü bu satışı keyfi olarak birini 

çağırır buna satayım şeklinde yapamaz açık artırma ile yapılması lazım. Açık 

artırma işte bir sürü kişi gelir En çok kim daha işte yüksek Bedel verirse onun 

olur bu şekilde yapılan bir sözleşme şeklidir fakat istisnaen çeşitli hallerde 

mahkeme açık artırma yerine pazarlık yoluyla satışa da karar verebilir hem 

taşınırlarda hem taşınmazlarda Dolayısıyla göreve atandı bazı taşınırların 

veya taşınmazların gereksiz olduğunu satılması gerektiğini düşünür savasi ne 

yapacak bir kere Bunun sebebini ortaya koyacak baktı hakikaten de menfaati 

gerektiriyor bunu belirleyecek ikincisi sulh mahkemeden talimat alacak kural 

olarak açık artırmayla işte duyuracak kim Katılıyorsa Onlardan birine satacak 

istisnaen pazarlıkla satışta mümkün diye konuştuk. Para varsa malvarlığında 

Para olabilir bu paraya ilişkin de bir yükümlülük yüklüyor 441. madde bu 

parayı milli bir banka da faiz getirecek bir hesapta değerlendirmen gerektiğine 

dair bir yükümlülük yüklüyor. 

 

III. Taşınırların satılması 

Madde 440- Vesayet altındaki kişinin menfaati gerektirirse değerli şeylerin 

dışındaki taşınırlar, vesayet makamının vereceği talimat uyarınca, açık artırma 

ile satılır. Hakim, özel durumları, taşınırın niteliğini veya değerinin azlığını göz 

önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir. 

Vesayet altındaki kişinin kendisi veya ailesi için özel bir değer taşıyan şeyler, 

zorunluluk olmadıkça satılamaz. 

VI. Taşınmazların satılması 

Madde 444- Taşınmazların satışı, vesayet makamının talimatı uyarınca ve 

ancak vesayet altındaki kişinin menfaati gerekli kıldığı hallerde mümkündür. 
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Satış, vesayet makamının bu iş için görevlendireceği bir kişi tarafından vasi de 

hazır olduğu halde açık artırmayla yapılır ve ihale vesayet makamının 

onamasıyla tamam olur; onamaya ilişkin kararın ihale gününden başlayarak 

on gün içinde verilmesi gerekir. 

Ancak denetim makamı, istisnai olarak özel durumları, taşınmazın niteliğini 

veya değerinin azlığını göz önüne alarak pazarlıkla satışa da karar verebilir. 

IV. Paraların yatırılması 

1.Yatırma zorunluluğu 

Madde 441- Vesayet altındaki kişinin kendisi veya malvarlığının yönetimi için 

gerekli olmayan paralar, faiz getirmek üzere, vesayet makamı tarafından 

belirlenen milli bir bankaya yatırılır veya Hazine tarafından çıkarılan menkul 

kıymetlere çevrilir. 

Paranın yatırılmasını bir aydan fazla geciktiren vasi, faiz kaybını ödemekle 

yükümlüdür. 

 

Milli banka diye bir kavram kullanıyor. Çok konuştuk Ticaret 

kurucularıyla da konuştuk nedir bu milli banka denen şey? Türkiye'deki 

bankaların çoğu zaten milli bankadır. Kastettiği kamu bankası olabilir. Fakat 

böyle bir kavram çok yerde geçmiyor. Medeni kanunda kalmış. Faiz getiren bir 

hesapta değerlendirmek zorunda. Hatta bir ay içerisinde yatırmazsa 2. Fıkrası 

söylüyor faiz kaybı nedeniyle uğranılan  zararları gidermek zorunda. Bir an 

önce para ile ilgili harekete geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla göreve başlar 

başlamaz bir an önce yapması gereken işlere ilişkin birtakım yükümlülükler 

yüklediğini görüyoruz. Bu göreve gelir gelmez yapılması gerekenler. Bir de 

göreve başladıktan sonra görev süresince yapılması gereken şeyler vardır. 2 

yıllığına atandı, yapılması gereken bir takım şeyler var. Orada işte hep diyoruz 

şahıs varlığı bir de mal varlığı diyoruz ya. Şahıs varlığı ile ilgili yapılması 

gereken şeyler var ve bir de mal varlığı ile ilgili mal varlığını yönetme ile ilgili 

yapılması gereken şeyler var. Şahıs varlığına özen gösterme yükümlülüğü var. 

445. madde açıkça  düzenliyor küçükse. Küçükler de vesayet altına 

alınabiliyor biliyorsunuz, hep bunu canlı tutmaya çalışıyorum. İstisnaen 

küçükler de vesayet altında olabiliyor. Küçükse anne baba gibi davranmak 

zorunda diyor. Anne babaya  yüklenen yükümlülükler vasiye de yükleniyor. 

445 maddede benzer yükümlülük, anne baba ifadesi geçmiyor tabii ki orada. 

Özen yükümlülüğü küçük olmayan kısıtlılarda da söz konusudur. Kısıtlılar 

için de 447 maddede düzenleniyor. 
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Kısıtlılarda 

Madde 447- Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım 

etmekle yükümlüdür. 

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün 

kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir veya 

orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir. 

 

Dolayısıyla şahıs varlığına yönelik özen yükümlülüğü var. Onu 

koruyacak kollayacak ihtiyaçlarını giderecek bu genel bir yükümlülüktür 

ikincisi en önemlisi günlük hayatta en çok karşımıza çıkan temsil kişiyi hukuk 

dünyasında temsil etme yükümlülüğü ve yetkisi vardır temsil etmek ne demek 

hukuku işlerini onun adına yapmak demektir Ben yasada var diyoruz buna 

448 İnci maddede bu husus düzenleniyor 

 

II. Temsil 

1. Genel olarak 

Madde 448-Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak 

kaydıyla vasi, vesayet altındaki kişiyi bütün hukuki işlemlerinde temsil eder. 

 

Şimdi kural olarak bu temsil meselesi önemli, vasinin temsil yetkisi. 

Kural olarak bütün hukuki işlemler ile ilgili olarak temsil yetkisi var. Bu ana 

kuralımızdır. Fakat şimdi göreceğiz, birtakım istisnalar çıkar karşımıza. Ana 

kural hangi işlem olursa olsun bütün hukuki işlemler ile ilgili vasinin temsil 

yetkisi vardır. Temsil yetkisi iki türlü kullanır 1) İşlemi bizzat kendisi yapar. 

Kira sözleşmesine gider kendi imzalar mesela. Sonuç doğurur. Zaten kendisi 

yapmıştır, geçerli bir şekilde doğar. 2) Kendisi yapmaz, kısıtlı olan kişi yapar. 

Kendisi bu işlere nasıl müdahale eder? Ya önceden izin verir ya da sonradan 

icazet verir. Dolayısıyla temsil yetkisinin kullanılmasının iki yolu çıkıyor 

karşımıza. Bizzat yapar veya onaylar. Fakat bu iki seçenek esasında yalnızca 

sınırlı ehliyetsizler bakımından vardır. Tam ehliyetsizler bakımından tek bir 

seçenek vardır: bizzat yapmalıdır. Tam ehliyetsizin kendisi işlem yaparsa o 

işlem geçersiz olur, sonradan onayla icazetle işlemin gerçekleştirilmesi 

mümkün değildir. Tam ehliyetsizler de izin veya icazet sistemi yoktur, sınırlı 

ehliyetsizlerde vardır o sistem. Dolayısıyla tam ehliyetsizin yasal temsil yetkisi 

vasinin işlemi bizzat kendisi yapması suretiyle kullanılır. Sınırlı ehliyetsizlerin 

2 ihtimali vardır ya bizzat yapacak ya da izin veya icazet verecek bu şekilde 

kullanılır. İzin veya icazet yoksa durumu hatırlayın, bir tür hükümsüzlük hali 
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çıkıyordu karşımıza. Kesin hükümsüzlük değil askıda hükümsüzlük demiştik 

buna. Askıda hükümsüzlük ne demektir: belli bir süre boyunca işlem geçerli 

mi geçersiz mi bilmiyoruz. Askıdadır geçerliliği de geçersizliği de. Bu durumun 

askıda olması ister istemez şu soruyu karşımıza çıkarıyor: karşı taraf ne kadar 

bekleyecek? Şimdi kira sözleşmesi yaptı veya satım sözleşmesi yaptı. Girecek  

mi eve girmeyecek mi? Kendisine başka ev bulayım mı bulmayayım mı? Askıda 

hükümsüz. Beklediği vasiden hiç ses seda çıkmıyor, icazet verecek mi 

vermeyecek mi belli değil. Bekle bekle ne kadar bekleyebilir? Ona ilişkin bir 

müdahale, bir imkanı veriyor 451 madde 2. Fıkra: 

Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin 

belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı 

olmaktan kurtulur. 

Diğer tarafa bir imkan veriyor, nedir o imkan? Süre ver, ilelebet 

beklemek zorunda değilsin. Ya süreyi sen ver ya da hakim kendi süreyi versin. 

Süre sonunda eğer hala ses çıkmamışsa işlemle bağlı olmaktan kurtulursun. 

Dolayısıyla o belirsizliğin önüne geçecek ortadan kaldıracak bir tedbir 51. 

madde 2. fıkrada çıkıyor karşımıza. Peki askıda hükümsüz dedik. İki seçenek 

var dedik, onaylarsa zaten geçerli gelecek onaylamazsa kesin hükümsüz. 

Kesin hükümsüz olunca sonuç da olmayacak, hüküm de olmayacak. Borç  

doğmayacak demektir Borç olmamasına rağmen iki taraf da  borçlarını ifa 

etmiş olabilir, bilgisayarı sattım parasını verdi, bilgisayarı teslim etti. Kesin 

hükümsüzse bu bilgisayarın teslimine ve karşılığında paranın verilmesinin 

sebebini teşkil eden sözleşme esasında anlıyoruz ki sebep değil. Dolayısıyla o 

bilgisayarın tesliminin hukuki sebebi yok. Çünkü sözleşmeydi, sözleşme 

geçersiz, kesin hükümsüz. Paranın verilmesinin de hukuki sebebi yok. O 

halde ne yapmak gerekiyor? Bunları iade etmek gerekiyor. Her biri diğerine 

bunu iade edecek. İşte bu iade yükümlülüğü ile ilgili her iki taraf da birbirine 

verecek aldığını. Temelde sebep artık sözleşme değil, sözleşme ortadan kalktı. 

Artk sebepsiz zenginleşme. Bunu önümüzdeki yıl göreceksiniz zaten. Bu iade 

yükümlülüğü ile ilgili olarak 452 maddemiz var. Kısıtlı olan kişinin iade 

yükümlülüğünü düzenliyor ve onu korumaya yönelik getirilen düzenlemedir. 

Bir tür avantaj sağlıyor ona. Neyi iade edecek onu düzenliyor. 

b. Onamamanın sonucu 

Madde 452-Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri 

isteyebilir. Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan 

veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tutarıyla 

ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur. 

Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı 

yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur. 
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Diyelim ki 1000 lirayı aldı cebe attı. 1000 liranın ne kadarını iade etmeli 

kural olarak hepsini iade etmeli. Elinden çıkmışsa bile hepsini iade etmeli. 

Fakat bu kuralı sınırlıyor diyor ki: bu elden çıkmanın niteliğine bakarım, 

kendi menfaatine  harcamışsa tamam hepsini iade etmeli. İyiniyetli olmaksızın 

harcamışsa yine hepsini iade etsin. Fakat bunun dışındaki bir harcama söz 

konusuysa elinde kalanı sadece iade etsin diyor. 500 lirayı başka bir maksatla 

harcamış, kendi menfaati için değil. Bunu iade etmek zorunda olmayacak 

452. maddedeki düzenleme gereğince.  

Şimdi asıl kuralı tekrar hatırlatıp oraya döneyim. Temsil önemli. Kural 

olarak ne dedik, bütün hukuki işlemleri için temsil yetkisi vardır. Dolayısıyla 

temsil yetkisini kullanabilir. Satım, kira, vekalet, eser, inşa, hukuk 

sözleşmesi, özel ders, spor vs. Aklınıza gelen bütün sözleşmeler ile ilgili 

kuralımız nedir: bütün hukuki işlemlerde yasal temsilcinin, vasinin temsil 

yetkisi vardır. Fakat istisnalar vardır. Birincisi 449. madde yasak işlemlerden 

bahsediyor. Bazı işlem türleri sayıyor, onlar yasaktır diyor. Vasi bu işi 

yapamaz, kısıtlı yapamaz. Nelerdi onlar: 

2. Yasak işlemler 

Madde 449-Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli 

bağışlarda bulunmak yasaktır. 

Bir kere bu işlemleri yasal temsilci yetkisinin sınırları dışına atıyor. Bu 

işlemlerle alakalı senin herhangi bir temsil yetki yoktur diyor, yasaklıyor. 

Birinci istisna bu şekilde çıkıyor karşımıza 2. istisna 455. maddede çıkıyor 

karşımıza serbest mallar diye. Küçüklerle ilgili konuşurken hatırlarsınız 

serbest mallar kavramı orada çıkmıştı karşımıza. Kural olarak veli mal 

varlığını yönetir küçüğün. Dolayısıyla temsil yetkisi çerçevesinde işlemlerini 

yapar. Fakat küçüğe tahsis edilmiş veyahut yaptığı meslekle kazandığı bir 

takım mal varlığı varsa onun yönetimi küçüktedir. Yönetim yetkisi yoktur 

vasinin. İşte bu durum 455 maddede de var 

II. Serbest mallar 

Madde 445-Vesayet altındaki kişi, kendi tasarrufuna bırakılmış olan mallar ile 

vasinin izniyle çalışarak kazandığı malları serbestçe yönetir ve kullanır. 

Kendi tasarrufuna bırakılmış. Diyelim ki en basit örneği harçlık verilmiş 

ona. O harçlığı dilediği gibi kullanacak, o yönetecek. Veya meslek yapıyor, bir 

sanat icra ediyor. Onun karşılığında para kazanıyor. o parayı da dilediği gibi 

harcayabilecek. Bu onun serbest malı olarak kabul ediliyor 455. madde  

çerçevesinde. Dolayısıyla Bu da bir istisnadır. Bu nitelikte bir mal varlığı var 

ise o mal varlığı ile ilgili temsil yetkisi yoktur. Çünkü kişinin kendisi bunları 
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yönetebilir. Yine bir başka istisna bazı hukuki işlemler sayılıyor 462. ve 463. 

Maddede. Yasal temsilci olarak Evet sen yapacaksın bu işlemleri fakat 

yapmadan önce mahkemelerden izin al diyor. Yani yarı istisna diyebileceğimiz 

bir şey. Temsil yetkisi var fakat tek başına kullanamıyor, izin alması gerek. 

462. madde sulh hukuk mahkemesinden izin alınması gereken işlemleri, 463. 

madde de denetim makamı yani Asliye Hukuk mahkemesinden izin alınması 

gereken işlemleri söylüyor. 

B. İzin 

I. Vesayet makamından 

Madde 462- Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izni gereklidir: 

1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir ayni 

hak kurulması, 

2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve 

değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi, 

3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri, 

4. Ödünç verme ve alma, 

5. Kambiyo taahhüdü altına girme, 

6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz 

kirası sözleşmeleri yapılması, 

7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması, 

8. Acele hallerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava 

açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması, 

9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri 

sözleşmeleri yapılması, 

10. Borç ödemeden aciz beyanı, 

11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması, 

12. Çıraklık sözleşmesi yapılması, 

13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna 

yerleştirilmesi, 

14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi. 
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II. Denetim makamından 

 

Madde 463- Aşağıdaki hallerde vesayet makamının izninden sonra denetim 

makamının da izni gereklidir: 

1. Vesayet altındaki kişinin evlat edinmesi veya evlat edinilmesi, 

2. Vesayet altındaki kişinin vatandaşlığa girmesi veya çıkması, 

3. Bir işletmenin devralınması veya tasfiyesi, kişisel sorumluluğu gerektiren bir 

ortaklığa girilmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olunması, 

4. Ömür boyu aylık veya gelir bağlama veya ölünceye kadar bakma 

sözleşmeleri yapılması, 

5. Mirasın kabulü, reddi veya miras sözleşmesi yapılması, 

6. Küçüğün ergin kılınması, 

7. Vesayet altındaki kişi ile vasi arasında sözleşme yapılması. 

 

Bir de mal varlığı varsa bu mal varlığının yönetimi yetkisi vardır vasinin. 

Mal varlığını yönetecek iyi bir yöneticinin gerektirdiği bütün işlemleri yapacak. 

Yönetmek ne demek işte konuştuk. Mesela paraysa paranın gelir getirici bir 

şekilde değerlendirilmesi, taşınırsa o çerçevede ele alınması, taşınmazsa 

kiraya verilebilecek bir taşınmaza kiraya verilmesi, daha iyi işletilebilecekse 

işletilmesi. Bütün bunları yapmak zorunda. Bunları yaparken hesap vermek 

zorunda. Veliden farklı olarak mahkemelere hesap verme zorunluluğu var. 

454. madde bunu düzenliyor 454’e baktığımızda iyi bir yönetici gibi diyor. 

Özenle mal varlığını yönetme. Burada dikkatinizi çekmek istediğim   bir husus 

var. Velayette velinin malları kullanma yetkisi vardır, mallardan yararlanma 

yetkisi vardır. Burada sadece yönetmeden bahsediyor. Vasinin malları 

kullanma yetkisi yok. Birlikte vesayet altındaki kişinin evinde oturamaz. 

Elbette ki normal kira sözleşmesi çerçevesinde oturur. Geçerli bir sözleşme 

yapması için biliyorsunuz kısıtlı ile kendisi baş başa o sözleşmeyi yapamaz. 

Ya kayyum tayin edecek veya mahkemeden izin alınacak. Fakat sırf bedelsiz 

kullanımı izin vermiyor. Oysa anne babası bu imkana sahiptir.  

Vasinin genel olarak yetkileri görevleri bu şekilde nitelendirilebilir. 

Göreve başlarken bir an önce  yapması gereken şeyler var. Göreve devam 

ederken işte şahıs varlığı ilgili özellikle temsil yetkisi var, mal varlığı ile ilgili 

de malları yönetme yetkisi var diyoruz. Peki bir de mahkemelerden 

bahsetmiştik. Sulh Hukuk Mahkemesi ve Asliye Hukuk Mahkemesi çıkıyor 
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karşımıza. Vesayet daireleri diyoruz altta Vesayet Makamı ve denetim makamı 

olmak üzere temelde üç başlıkta inceleyebileceğimiz yetkileri var.  

Şikayetleri inceleme: Vasi şikayet edilebilir, şikayet edilirse bu 

şikayetleri inceleme yetkisi var. 461. madde çerçevesinde önce Sulh Hukuk 

Mahkemesi onun kararına itiraz edilirse Asliye Hukuk Mahkemesi kararı 

inceliyor. Rapor ve hesapları inceleme: 464 madde bunu düzenliyor. Vasi belli 

periyotlarla hesap vermek zorunda. En geç bir yıl içerisinde ne yapmış ne 

etmiş son bir yıl içerisinde hesap veriyor, bir rapor düzenliyor. Bu raporu 

mahkemeye veriyor ve o raporu mahkemenin denetleme duruma göre 

reddetme yetkisi var. Ve izin verme dedik: bazı işlemlere ilişkin izin verme 462 

ve 463. maddede konuştuğumuz meseleler. Dolayısıyla şikayetleri inceleme, 

hesapları denetleme ve izin verme olarak gruplandırabileceğimiz birtakım 

yetkileri var vesayet dairelerinin.  

Şimdi bütün bu işlemleri yaparken hep kamu vesayeti söz konusudur. 

Devletin işin içinde olduğu, devletin organlarının işin içinde olduğu sistemden 

bahsediyorum. Bütün bu işlemleri yaparken diyor ki: iyi bir yöneticinin 

gerektirdiği, İyi bir yönetici gibi. Öyle rastgele sana bir kişiyi emanet ettik  mal 

varlığını ona özen göstermelisin diyor. Hem vasiye diyor bunu hem de vesayet 

dairelerine diyor. Hatta yapılan atıflarla kayyım ve yasal danışmanı da bu 

kapsamda değerlendiriyor. Hangi kapsamda: sorumluluk ile ilgili kapsamda. 

Sana verilen işi iyi yapmak zorundasın, yapmadın ve zarara uğradı sorumlu 

olursun. İşin ucu kamu vesayeti olduğu için hep devlete dayanıyor. Fakat 

devletten önce bazı kişilerin sorumluluğu da düzenleniyor. Şimdi kimlerden 

bahsettik vasiden bahsettik, mahkemelerden bahsettik. Mahkemelerin kendi 

yetki alanı var. Raporları incelemeli. Rapor verilmemiş olmasına rağmen 

onayladı raporu. Evin satılması sslında onun menfaatine olmamasına rağmen 

evin satılması için izin verdi ve bu nedenle zarara uğradı. Orada bir zarar var. 

Veya vasi, yaptığı herhangi bir sözleşmede kısıtlının menfaatini korumadı, 

zarara uğramasına yol açtı. Sorumlu olur. Sorumluluk gündeme gelir fakat 

bu sorumluluk vasi söz konusu olduğunda kendisi doğrudan sorumlu. 

Dolayısıyla ona karşı dava açılabilir, ona karşı dava açılır. Ona ilişkin 

sorumluluk bu şekilde düzenlenmişken kusurlu ise, kusuruyla zarar vermişse 

bunun sorumluluğu düzenleniyor orada.  

Mahkemelere karşı hakimlere karşı açılacak davada ise farklı bir 

yöntem izlenmiştir. Doğrudan onlara karşı dava açamıyorsunuz, 

mahkemelere karşı dava açamıyorsunuz, doğrudan hakimlere karşı dava 

açamıyorsunuz. Devlete karşı dava açıyorsunuz. Vasiye karşı doğrudan dava 

açabilirken hakimlere karşı doğrudan dava açamıyorsunuz. Vasiye doğrudan 

dava açtınız, zararı tazmin edemediniz. Maddi durum el vermiyor. Bir kısmını 

ya da tamamını tazmin edemediniz. İkinci sorumlu olarak orada devlete 
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gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla vasilik ile ilgili vasinin yaptığı işlerle ilgili devletin 

sorumluluğu tâli sorumluluktur. Hakimlerin yaptığı işlerle ilgili olarak ise 

devletin sorumluluğu asli sorumluluk olarak düzenlenmiş. Doğrudan hakime 

değil, devlete dava açabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir zarar varsa ve o zarar 

hakimin yaptığı iş nedeniyle, kötü yönetim nedeniyle doğmuşsa hakime değil 

devlete dava açmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi birinde dolaylı yoldan devlete 

uzanıyor. Bunda da doğrudan devlete uzanıyor bu sorumluluk meselesi. 

Diyelim ki devlet hakikaten de tazminat ödedi ne yapacak? Ödediği ile mi 

kalacak? Devlet ne yapabiliyor: rücu edebiliyor. Kimlere rücu edecek vasiye 

veya hakime rücu edebilecek. Devletin elinde de imkan budur. 492 ve 493. 

maddelerde bu sorumluluk davası ile ilgili zamanaşımı düzenlenmiş. Oraya 

baktığınızda 1 yıllık zaman aşımı süresi çıkıyor karşınıza. Hesabın 

verilmesinden itibaren başlayan üst olarak 10 yıllık bir süreden bahsediyor. 

 

D. Sorumluluk davasında zamanaşımı 

I. Olağan zamanaşımı 

Madde 492- Sorumlu vasi ve kayyıma karşı açılacak tazminat davası kesin 

hesabın tebliğ edildiği tarihten başlayarak bir yıl geçmekle zamanaşımına 

uğrar. 

Tazmin ettirilemeyen zararlar için Devlete karşı açılacak tazminat davasının 

zamanaşımı süresi, zararın vasi, kayyım ve yasal danışmana tazmin 

ettirilemeyeceğinin anlaşılmasından başlayarak bir yıldır. 

Vesayet dairelerinde görevli olanların sebebiyet verdikleri zararlardan dolayı 

Devlete karşı açılacak davaların zamanaşımı genel hükümlere tabidir. 

Devletin rücu davası, rücu hakkının doğumunun üzerinden bir yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. 

 

II. Olağanüstü zamanaşımı 

Madde 493- Olağan zamanaşımı süresi işlemeye başlamadan önce zarar gören 

tarafından bilinmesi veya anlaşılması olanağı bulunmayan bir hesap 

yanlışlığına veya bir sorumluluk sebebine dayanan tazminat davası, hesap 

yanlışlığının veya sorumluluk sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl 

içinde açılabilir. 

Vesayetten doğan tazminat davaları, her halde kesin hesabın tebliğinin 

üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 
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Dolayısıyla bir sorumluluk sistemi kurmuş, bir görev vermiş. Görevi iyi 

yapmalısın, iyi yapmadığından dolayı zarara uğrarsa o zararı gidermeye 

yönelik bir sorumluluk söz konusu olur. Onun için de sorumluluk davası 

açılabilir diyor. 

Vesayetin Sona Ermesi  

Küçüklerde küçüğe vasi tayin edilmiş ise, küçüğü vesayet altına 

almışlarsa küçük ergin olunca sona erer kendiliğinden. Başka bir işlem 

yapmaya gerek yok. Erginlik biliyorsunuz ya yaşla kazanılıyor ya evlilikle ya 

da mahkeme kararıyla. Yaş ve evlilikle kazanınca kendiliğinden sona erer o 

konuda şüphe yok. Ama mahkeme kararı ile erginlik kazanılırsa orada bir 

istisna var. Erginlik kararını veren mahkeme vesayetin ne zaman sona 

ereceğine kendisi karar verir. Yani ergin kılma ile orada otomatik olarak sona 

ermiyor. Mahkeme karar verecek bir süre belirleyecek. Bu bir yol. Bir de 

küçük başka sebeplerle sırf küçük olduğu için vasi atanmamış, ayrıca 

kısıtlanmış olabilir başka sebeplerle. Kısıtlama sebeplerini hatırlayın, 

küçüklük o sebeplerden biri değildi, küçüklük ne sebebiydi? Vesayet altına 

alma sebebiydi, kısıtlama sebebi değildi. Küçüğün nesini kısıtlayacaksın zaten 

kısıtlı olarak kabul ediyoruz ehliyet bakımından esasında. Fakat başka sebep 

varsa yine de küçük olmasına rağmen kısıtlama sistemi benimsenmiş onun 

da mantığı şuydu: Evet zaten şu an küçük ve zaten sınırlı ehliyetsiz. Fakat 

küçüklük ile ilgili sınırlı ehliyetsizlik durumu ne zaman sona eriyor, ergenlikle 

beraber sona eriyor. Küçüklük dışında başka bir sebep varsa o kişinin tam 

ehliyetli olmaması gereken, diyelim hem küçük hem de akıl sağlığı yok, akıl 

hastası. Bu kişi küçük olduğu için değil ama akıl hastası olduğu için 

kısıtlanabilir. Küçüklük dışında başka bir sebeple kısıtlanmışsa erginlik 

vesayeti sona erdiremeyecek. Kendiliğinden sona erdiren  o sebep varlığını 

koruyor. Eğer kısıtlıysa vesayet altındaki kişi vesayet  kendiliğinden sona erer 

mi? Normalde sebep varlığını koruduğu müddetçe sona ermez. Kendiliğinden 

sona edebileceği tek bir hal düzenlenmiştir: O da hükümlülük hali. Bir yıl veya 

daha uzun süre ceza almışsa kısıtlanıyordu. O hükümlülük hali sona ererse 

kendiliğinden, ayrıca bir işlem yapmaya gerek olmaksızın vesayet sona 

eriyordu. İşte biri hapse girdi, birkaç yıl kaldı, çıktığında ayrıca mahkemeye 

gidip hadi benim vesayetimi sona erdir gibi bir dava açmaya gerek yok. Çıktığı 

anda zaten kendiliğinden vesayet sona ermiş olur. Fakat bunun dışındaki 

sebepler kısıtlama sebepleri varsa vesayetin sona ermesi için o sebebin 

ortadan kalkması gerekiyor. O sebep ortadan kalkacak, yetmiyor bir de 

mahkeme karar verecek, vesayetin sona erdiğine dair bir karar verecek. Fakat 

o karar verirken ne yapması gerekiyor? Sebep sona ermiş mi ona bakacak. 

Hatırlarsanız akıl sağlığı ve akıl zayıflığı ile ilgili kısıtlama kararı verirken neye 

bakmalıyız? Hakim bir rapor almalıydı, rapora dayanarak o karar veriyordu. 

Kaldırırken de rapor almalıdır akıl zayıflığı veya akıl hastalığı bitmiştir 
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yönünde. Diğer sebepler vardı. İşte savurganlık uyuşturucu bağımlılığı kötü 

yönetim gibi. Onlar da ortadan kalkınca bunun tespiti ile beraber mahkeme 

vesayeti kaldırabiliyor. Fakat orada ek bir şart daha var: sebebin sona 

ermesinden itibaren 1 yıl boyunca şikayete konu olmamalı. Aynı sebepten kişi 

şikayete uğramamış olmalı. Ancak bu takdirde vesayeti sona eriyor. 

Dolayısıyla evet artık düzeldi, tedavisini gördü, artık uyuşturucuyla alakalı 

sorunu kalmadı diyebildiğimiz bir an belirliyoruz. O andan itibaren hemen 

kaldıramıyoruz bir yıl daha bekliyoruz. Bir yıl boyunca hakikaten de sessiz 

sedasız geçirmişse ondan sonra vesayet kaldırılabiliyor. Sona erince ne oluyor 

işte sona erince bir kere seninle görevi sona eriyor. 489, 491, 492, 493 bu 

hususları düzenliyor. Vasinin de görevi sona erdiği için bir devir teslim töreni 

olması gerekiyor. Kesin hesap çıkaracak. Vasiliği boyunca ne yapmış ne etmiş 

onların bir raporunu çıkaracak. Mahkemeye sunacak, mahkeme 

değerlendirecek, mahkeme o raporu kabul edecek veya duruma göre 

reddedecek. Mal varlığı ona emanet edilen mal varlığını teslim edecek. Artık 

görev bitmiştir çünkü mahkemeler dediğim gibi raporları inceleyecek ve 

tamam uygundur derse vasinin görevinin sona erdiği yönünde karar verecek. 

O andan itibaren artık vasinin görevi bitmiş, vesayet ile ilgili herhangi bir 

yapacağı bir şey kalmamış oluyor. Demek ki vasi göreve başlarken bir takım 

şeyler yapmalıydı. Şimdi de görüyoruz ki görev biterken de bir takım şeyler 

yapmalı. Kesin Hesap vermeli, malları teslim etmeli. O hesapları mahkemeler 

incelemeli. Eğer hesap tamamsa, tamam senin işin bitmiştir yönünde karar 

vermeli. İşte bu kesin hesap verildikten itibaren görüyorsunuz 492 ve 493. 

maddede O andan itibaren başlayan zamanaşımı süreleri düzenlenmiş. 

Sorumlulukla ilgili açacağımız tazminat davaları ile ilgili zamanaşımı süreleri 

burada düzenlenmiş. Şimdi bu vesayette bu şekilde tamamlanmış sayılıyor. 

Dediğim gibi bundan sonraki dersleri pratik çalışmalarla bu anlattığımız 

konuları ve diğer İlhan hocanın anlattığı konuları pekiştirmek için pratik 

çalışmalara ayıralım dedik.  

 

 

2. HAFTA(11 Nisan) 

 

Bugün pratik yapacağız. 4 tane olayımız var. Babalık davası ile 

başlayacağız. Biliyorsunuz anne ile olan soy bağı doğumla kuruluyordu. Baba 

ile soy bağı kurulması 1) Ana ile evlilik 2) Tanıma 3) Babalık davası yollarıyla 

oluyordu. Babalık davası anne ve çocuğun açtığı ve babaya yönelttiği bir dava. 

Babalık davası diğer davalara nazaran daha çok karşımıza çıkar soy bağı 

davalarında neden ?Çünkü genelde evlilik dışı çocuklarda ortaya çıkabilir. Ve 

hani bir şekilde soy bağının baba nesebine bağlanmasını karşılar. En 
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meşhuru Emrah’ın babalık davasıdır. Öncelik bahsederken bu davayı kim 

açar kime açar onu görelim.  Babalık davasında  davacı anne ya da çocuk 

olabilir, ikisinin dava hakları birbirinden farklı ve bağımsızdır. Babalık 

davasının diğer çocukla baba arasında soy bağı kuran yollardan farkı: Babalık 

davasının beraberinde ekonomik sonuçları vardır. Anne veya çocuk babalık 

davası açtığında bunun belli ekonomik sonuçları olacaktır anne açısından da. 

Babalık davasının düzenlendiği hükümlere bakarsanız ananın mali hakları 

diye madde vardır. Çocuk açısında da ekonomik sonuçlar vardır: nafaka. 

Babalık davası açma hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlıdır, Ayırt etme gücüne sahip 

olan anne veya çocuk yasal temsilcisinin izin –icazetine gerek kalmadan 

açabilir. Anne öldü mesela annenin mirasçıları babalık davası açabilir mi? 

HAYIR. Çocuk öldüğünde çocuğun mirasçıları babalık davası açabilir mi ?Bu 

konu doktrinde tartışmalıdır.1 görüş der ki bu kişiye sıkı suretle bağlı bir 

meseledir dolayısıyla kişinin ölümüyle beraber bu durum ortadan kalkar. 

Başka bir görüş ise bence daha mantıklı bir görüş çünkü ekonomik açıdan 

baktığımızda özellikle çocuk tarafından nafaka ve miras meselesi söz konusu 

olduğu için çocuk öldüğünde mirasçıları da bu davayı açabilmelidir der.Davalı 

kim? Baba. Peki baba öldüğünde bu dava açılabilir mi ?Açılabilir, 

mirasçılarına karşı açılır. Tabi baba açısından da kişi sıkı suretle bağlı bir hak 

olduğu için ayırt etme gücüm varsa yasal temsilciye gerek kalmaksızın babaya 

karşı açılır ama baba ayırt etme gücünü kaybetmişse çocuğun babanın olduğu 

gerçeği değişmeyeceği için yasal temsilciye yöneltilmesi söz konusudur. Şimdi 

geçelim olayımıza  

 

OLAY1 

                                                                                                                                                                    

Bayan A eşi Bay K’yı terk etmiş ve Bay Ü ile yaşamaya başlamıştır. Bunun 

üzerine Bay K Bayan A’ya karşı evlilik birliğinin temelinden sarsılması 

sebebine dayanarak boşanma davası açmış ve davayı kazanmıştır. Boşanma 

kararı 05.03.2014 tarihinde kesinleşmiştir. Boşanmasından kısa bir süre 

sonra Bayan A’nın sorumluluğunu üzerine almak istemeyen Bay Ü Bayan A’yı 

terk etmiştir. Bayan A 24.9.2014 tarihinde doğum yapmış ve kızı F’yi dünyaya 

getirmiş; 9.10.2017 tarihinde de Bay Ü’ye karşı babalık davası açmıştır. Bu 

davada Bayan A, F’ye gebe kalma süresi içinde Bay Ü ile birlikte olduğunu 

tanıklarla ispatlamış, buna karşılık Bay Ü ise annenin o süreçte arada eski 

eşi Bay K ile de birlikte olduğunu ileri sürmüştür. Fakat mahkeme bu 

hususları hiç değerlendirmeden, Bayan A’nın babalık davası bakımından 

kanunda öngörülen hak düşürücü süreyi geçirdiği gerekçesiyle davayı 

reddetmiştir.                                                                                                                                                                                                   
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SORULAR                                                                                                                                                                                               

1. Genel olarak babalık davasında Bayan A’nın ve Bay Ü’nün ileri sürdüğü 

iddiaların babalığın  ispatı  ve bunun çürütülmesi bakımından yeterli olup 

olmadığını değerlendiriniz. Şimdi biz babalık davası ile hükümleri 

incelediğimizde burada artık evlilik varmış yokmuşla çok fazla ilgilenmiyoruz 

buradaki meselemiz ortada 1çocuk var çocuğun babası kim onu arıyoruz. Ve 

bu noktada arkadaşlar kanun bizi sonunda yine DNA testine götürüyor ama 

dediğim gibi bundan önceki pratiklerde anlattığım için 1900lü yılların başında 

dna testini arayın ki bulasınız ispatlar karineler havada uçuşacak. Bizim 

kanunumuzda babalık davasına ilişkin prosedür nasıl düzenleniyor ilk önce 

ondan başlayalım. 

KARİNE diyor ki 

Madde 302.- Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile 

yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa 

karine sayılır.  

Bu sürenin dışında olsa bile fiili gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel 

ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.                                                                                                            

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba 

olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine 

geçerliliğini kaybeder.   

Şimdi burada F var 24 eylül F’nin doğduğu tarihi. F 24 eylülde 

doğmuşsa söz konusu elemanla kadının cinsel ilişkiye girmiş olma ihtimalini 

kanun 180 ila 300 gün arasındaki şu ananın fiili gebe kalma süresi diyoruz 

buna. Şu taraflarda bir yerde cinsel ilişki gerçekleştiği takdirde F’nin bu cinsel 

ilişkiden doğmasına ilişkin bir karine var .(Tahtaya çizim ..)Dolayısıyla bu 

noktada kadının yapacağı nedir? Diyecek ki: Ey hakim ben F’yi 24eylülde 

doğurdum. Mayıs başı nisan ortası gibi bir sürenin içerisinde bu ikisinin cinsel 

ilişki yaşaması lazım. Ha bu noktada size şunu söyleyeyim kadın bunu her 

türlü delille ispatlayabilir. Bu noktada söylenmesi gereken F bu adamın 

çocuğudur diyecek kadın çünkü bu çocuk şu zamanda doğdu ben bu adamla 

cinsel ilişkiye 300ila 180 gün arasındaki dönemde girdim. Tarafların 

korunmuş olup olmamaları yani ilişkinin detayları doktrininde belirttiği gibi 

çok önemli değil, Önemli olan ilişkinin varlığı. Maddi bir olay var 3.sınıfta usul 

hukukunda göreceksiniz maddi olay her türlü delille ispatlanır, cinsel ilişkiye 

girdiğini gören arkadaşları, tanıklar olabilir, tanıklarla da ispatlayabilirsiniz. 

Olayımızda da kadın tanıkla ispatlamış, bunu yazılı delille ispatlamak zorunda 

değilsiniz, bu noktada her türlü delille siz bunu  ispatlayabilirsiniz ve bizim 

buradaki derdimiz soybağında. Bakın medeni usul hukuku alanında her 

zaman şimdi ceza hukukundan farkımız bizim şudur ceza objektif gerçekliği 
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ortaya koyar medeni ve borçlar hukukunda ise her zaman objektif gerçekliği 

aramayız ispat edilebildiği ölçüdeki gerçekliği ararız. Bu noktadan meseleye 

baktığımızda ispat edebildiğiniz kadar haklısınızdır aslında medeni ve borçlar 

hukukunda.Cinsel ilişki de maddi bir olay olduğu için her türlü tanıkla 

ispatlayabilirsiniz.  Anne açısından burada önemli olan kısım bu karineyi 

ortaya koymasıdır. Kadın bu karineyi ortaya koyduğu takdirde ilk başta dedik 

ki bu böyledir tamam. Kadın, hakim olarak benim önüme geldiğinde önüme 

olguları koydu karineyi ispatladı karine geçerlidir,o zaman kadının deyimine 

göre çocuğun babası o adamdır.  Aynı zamanda bu süre dışında olsa bile fiili 

gebe kalma döneminde yani olur ya 5.5aylık doğumlar yaşaması çok zor ama 

belki de yaşar aşırı olağandışı durumlar vardır,10ay süren hamilelikler bu 

süreyi aşar.Fakat buna rağmen kadın çıkıp da hakim bey çocuk 10 aylık 

doğdu benim fiili gebe  kalma tarihim aslında buradaki 340.gün ben bu 

adamla cinsel ilişkiye girdim ve sonucunda bu çocuk doğdu diyebiliyorsa fiili 

gebe kalma anında da ben bu adamlaydım diyebiliyorsa o noktada herhangi 

bir problem yok yine karine gerçekleşmiş sayılıyor.Adamın bu noktada 

söyleyebileceği şey belli 1 kanun bu noktada ne diyor arkadaşlar çocuğun 

babasının olmasının olanaksızlığı bunu hatırlıyorsunuzdur soy bağının 

reddinde yani hakim bey benim bu çocuğun babası olma ihtimalim 0 çünkü 

bizim ilişkimizle bu çocuk arasında uygun illiyet bağı yok çünkü ben kısırım 

denilebilir  ki bu noktada gidilecek yer adli tıptır.Ya da üçüncü bir kişinin 

baba olma olasılığının kendisinden daha fazla olduğunu ispat edebilir.2 şeyi 

ispat edebilir 1.si hakim bey biz cinsel ilişkiye girdik ama bu bizim ürünümüz 

değil,uygun illiyet bağı yok diyebilir.2.si bu kadın birden fazla kişiyle cinsel 

ilişkiye girdi benim baba olma ihtimalim daha az diyebilir.Kadının başka 

kişilerle cinsel ilişkiye girmiş olması hiç önemli değil önemli olan onların baba 

olma olasılığının senin baba olma olasılığından daha fazla olmasıdır bununda 

varacağı yer adli tıptır.İspat hukukunda dikkat etmeniz gereken kanunun 

doğru okumanızdır.Olayda ne demiş esas oğlan  eski eşiyle cinsel ilişkiye girdi 

hiçbir şey ifade etmez.Sen bu çocuğun o adamdan olma ihtimalini senden 

olma ihtimalinden daha fazla olduğunu ortaya koyman lazım. Dolayısıyla 

baktığımız zaman toparlayacak olursak  kadının İleri sürebileceği karine 

şudur ve şu tarihte F meydana gelmiştir şu tarihte meydana gelen Fye göre 

benim fiili gebelik dönemim bu çocuğun doğduğu tarihten 180 gün öncesi ile 

300 gün öncesi arasındaki Bu size çizdiğim diyagramındaki interim periyottur 

bu ara dönemdir bu fiili gebe kalma dönemi ve anne bu fiili gebe kalma 

döneminde cinsel ilişkiye girdim diyor ve tanıklarla ispatlıyor kadın bu 

noktada iddiasını ispatlamıştır.Erkek kadını hiç tanımadığını ileri sürebilir, 

cinsel ilişkiye girdik ama bu çocuk bunun ürünü değil diyebilir bunun sonu 

adli tıpta biter genelde ya da bizim olayımızdaki elemanın yapmaya çalıştığı 

gibi ama tam beceremediği şunu söyler bu kadın 3.kişilerle de cinsel ilişkiye 

girdi sadece benle cinsel ilişkiye girmedi fakat bunu demesi tek başına yeterli 
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değil o kadının diğer cinsel ilişkiye girdiği insanların baba olma ihtimalini 

kendisinin baba olma ihtimalinden daha yüksek olduğunu ortaya koymak 

zorunda bunu ortaya koyduğu zaman babalık davası reddedilecektir. Ama 

bizim olayımızda adam bunu doğru düzgün ortaya koyamamaktadır. 

Şimdi gelelim olayın 2.sorusuna  

2. Bayan A’nın eşi Bay B evlat edinme işlemine karşı çıkmış olsaydı, 

Bayan A’nın K’yı tek başına evlat edinmesi mümkün olur muydu? Mümkün 

değilse neden, mümkün olursa ne şekilde?  şimdi somut olayda mahkemenin 

Red gerekçesine bir bakalım, Bir de Çocuk davayı açsaydı ne olurdu ona 

bakalım. Şimdi bizim olayımız da anne A çocuğu 24 Eylül de doğuruyor fakat 

bununla bir evveliyatı var Nesi var kadının eşi var yani anladığımız kadarıyla 

olayda aldatma durumuna benzer bir durum ortaya çıkmış ne olmuş evlilik 

devam ederken Muhtemelen bir cinsel ilişkiye girilmiş Şimdi burada iki olay 

var Bunlardan birincisi bu kadın evli boşanmamış daha 5 marttan önce bu 

kadın evli 5 marttan önce bu kadın evliyken bir cinsel ilişkiye girilmiş kiminle 

girildiği konusunda olayda çok bilgi verilmiyor fakat kiminle cinsel ilişkiye 

girilmiş olursa olsun boşanma kararı kesinleştikten kaç gün sonra doğmuş 

çocuk 180 gün sonra doğmuş şimdi bizim Kanun ne diyor evlilik içerisindeki 

babalık karinesinde bir çocuk Evlilik içerisinde doğarsa o çocuğun babası 

kimdir kocadır evlilik boşanma kararı ile sona eriyorsa boşanmanın 

kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün içerisinde doğuyorsa bu durumda 

çocuğun babası kimdir eski koca Dolayısıyla bizim olayımız da da tam Nizami 

şekilde evlilik sona ermiş ve 300 gün geçmeden Çocuk dünyaya gelmiş çünkü 

bu çocuğun babası kim karine olarak eski koca Bay K yani boşanmış olsalar 

bile bu çocuğun babası. Öbür taraftan olaya baktığımızda bu çocuk babası 

olan bir çocuk mu bu çocuğun babası var değil mi yani çünkü evlilik içinde 

doğan çocuğun babası kocadır evlilik sona erdikten itibaren 300 gün içinde 

doğan çocuğun babası kocadır Bunu ben söylemiyorum kanun söylüyor 

olayda Evet evlilik sona erdikten 300 gün içinde dolmuş bir tane küçük çocuk 

var bu çocuğun babası kim eski koca şimdi bir kişinin iki babası olabilir mi 

bir kişinin tek babası olur Dolayısıyla hukuken bu çocuğun babası var zaten 

babası olan çocuğa babalık davası açarsanız bu işi kanla biter bu çocuğun 

babası Şu an belli Bundan dolayı biz gidip de bu çocuk için babalık davası 

açamayız çünkü dava şartı dediğimiz hikaye burada söz konusu değil 

mahkeme burada hak düşürücü süre falan bakmaz bakar ki bu çocuğun 

babası var niye dava açıyorsunuz der ve dava zaten düşer daha var reddedilir 

Ama hak düşürücü süre değildir bunun sebebi 

Gelelim hak düşürücü sürelerine babalık davasının Siz doğumdan önce 

açabilirsiniz doğumdan sonra açabilirsiniz doğumdan sonra açacaksınız bu 



              İÜHF  (2018-2019)                  Medeni Hukuk 

 

 
38 

noktada iki tane kahramanımız var anne ve çocuk bunların ayrı hak düşürücü 

süreleri var Annenin hak düşürücü süresine ilişkin Kanun ne diyor    

II. Hak düşürücü süreler  

Madde 303.-Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. 

Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer. 

Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu 

ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlar. 

Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin 

ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.                                                                                                                                              

Çocuk açısından herhangi bir süre sınırımız yok.Bizim olayımızda 

soybağının reddi davası açıldığına ilişkin herhangi bir verimiz yok.Madde 

303son fıkrasında eğer  haklı sebebe dayalı gecikme söz konusuysa ilgili 

sebebin ortadan kalkmasından itibaren 1 aylık süreden bahsediliyor.Şimdi bu 

hak düşürücü süre durmaz kesilmez hani bu itiraz meselesidir falan diyoruz 

ya bunun oluşturduğu karışıklıkları biraz önlemek için.Mesela son fıkraya 

örnek verelim ben bir kadınla cinsel ilişkiye girdim ondan sonra ortaya bir 

tane küçük efe can çıktı büyüdü 2.5yaşına geldi diyor ki kadın bunu tanı ,1yıl 

oldu tanımadım  tamam ya tanıycam 2 yıl oldu tanımadım çocuk 3-4 yaşına 

geldi ne olacak ?Açtı babalık davasını bende dedim ki hak düşürücü süre 

geçti.Oyaladım kızı tanıycam çocuğu tanıycam tanıycam diye.İşte mesela haklı 

sebep benim kızı oyalamam.Çocuk babalık davasını 1 yıllık süre içinde açabilir 

mi ?5yıl sonra açabilir mi ? öğrenciler:evet.  Süresiz oh iyi bakalım.Bir de şu 

var biz hep size anlatırız yenilik doğuran haklar,yenilik doğuran davalar hak 

düşürücü süreye bağlıdır aha bunun istisnası çocuk istediği zaman babalık 

davası açar . 

Öğrenci: Eski eş soy bağının reddetmezse?  

O davayı sadece eski eş açmıyor eski eşin reddini sağlayabilecek kişiler 

devreye girecek çünkü ölümle falanda soy bağı sona ermiyo.İşte burada soy 

bağının reddini bir  şekilde açması gereken kişilerin açıp o yolu temizleyip 

sonra babalık davasından yürümeleri gerekiyor. Yani babası olan çocuğa yeni 

baba olmaz. 

 

Evlat edinme 

Evlat edinme konusu bizim 2. Sorumuzla alakalı konu. Evlat edinme 

hukukumuza 1926 Türk Kanun-u Medenisi ile gelmiştir. Ondan önce devlet 

idaresi örfi temellere dayalıyken aile hukuku ve miras hukukumuz şer-i 

temellere dayalıydı. Evlat edinme kurumu İslam Hukukunda, fıkıhta olan bir 
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kurum değildir. Türk Kanun-u Medenisi ile İsviçre’den bu topraklara ithal 

ettiğimiz bir kurumdur evlat edinme. Evlat edinme bir yapay soy bağı 

meselesidir. Anneyle soy bağı doğumla kurulur. Babayla soy bağı ya anayla 

evlilikle ya tanımayla kurulur. Bunların dışında evlat edinmeyle de yapay soy 

bağı kurulabilir. 1926’da alınan Medeni Kanunumuzda evlat edinme temelde 

bir sözleşme ilişkisiydi. Evlatlık Senedi dediğimiz bir senedi vardı. Bu senetle 

evlatlık ilişkisi kira gibi, satım gibi düzenleniyordu. Aile hukukuna özgü bir 

sözleşmeydi ve sona erme şekilleri de değişikti. 1926 ile 2001 arasında evlatlık 

edinme bir sözleşme üzerinden yürüdü. 2001 yılında isabetli bir kararla bu iş 

mahkeme aracılığıyla ve açılacak bir yenilik doğuran dava ile çözülebilir bir 

hale getirildi. Kanun koyucu bu işin bir sözleşme ile yapılabilmesini uygun 

görmediğini, daha prosedürel, daha sert şartların geçerli olduğu bir mahkeme 

sürecinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kanun koyucu konuyu devlet 

kontrolüne alarak suiistimallerin önüne geçmeyi amaçlamıştır. Bu konuyu 

gerçekten de sadece kişilerin karşılıklı iradeleriyle çözülebilir bir hale 

sokmamak gerekir.  

Geldik mahkeme aşamasına. İsviçre’den medeni kanunu aldığımızda 

%90 a yakın bir benzerlik vardı. Yapılan değişikliklerle bu oran şu an %60 

civarındadır. İsviçre’de siz birisini evlat edindiğinizde o kişinin geçmişi 

tamamen siliyorsunuz. Bizim toplumumuz ise biraz daha sevecen bir 

toplumdur. Avrupa’nın o kuralcı yapısı yoktur bizde.  

Küçüğün evlat edinmesiyle erginin evlat edinmesi birbirinden farklıdır. 

Erginin evlat edinmesiyle ilgili konuşulacak çok bir mesele yoktur, çok da 

görülen bir şey değildir. Küçüklerin evlat edinmesi konusunda kanunumuz 3 

kriter aramaktadır. 1- En az bir yıl süreyle o çocuğa bakacaksın ve o küçüğü 

eğiteceksin. Sadece hafta sonları bakmakla olmaz, gerçekten de ona vakit 

ayıracaksın, onu hayatına dahil edeceksin. Adeta bir ebeveyn-çocuk ilişkisi 

kuracaksın. 2- Evlat edinilen küçüğün menfaati bulunmalı. 3- Evlat edinenin 

bir alt soyu varsa tabi ki bu evlat edinmeden dolayı aile dengesi değişecektir. 

Miras payları değişecektir vs. Eski kanunumuz evlat edinenin alt soyu olmasın 

diyordu. Yeni kanunumuz bu şartı aramamaktadır. Kanun koyucumuz evlat 

edinenin bir alt soyu varsa biz bunların da bir onayını alalım, onların 

menfaatine bir halel gelmesin demektedir. Sırf benim çocuklarımın miras 

payları azalsın, onlara gıcıklık olsun, onları adam edeyim diye siz evlat 

ediniyorsanız bu evlat edinmeye engel teşkil eder.  

OLAY 2 

Çocuğu olmayan Bayan A ile eşi Bay B, gerekli bütün koşulları yerine 

getirerek 2 yaşındaki K’yı evlat edinirler. 

1-Evlat edinme işlemi esnasında Bayan A ile Bay B’nin bir de oğulları O 

bulunsaydı, bunun evlat edinme işlemine herhangi bir etkisi olur muydu? 
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Hakim burada neye bakacak. Bunlar evlat ediniyorlar. Aile ilişkilerine 

ilişkin, mirasa ilişkin bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler O’nun 

menfaatlerini hakkaniyete aykırı şekilde etkileyecek mi? Sırf O’yu 

cezalandırmak için mi evlat ediniyorlar?  

Evli kişiler prensip olarak birlikte evlat edinebilirler. Bekar kişiler ise 

her zaman beraber evlat edinemezler. Evlilerin birlikte evlat edinmelerinin 

istisnası, bir eşin diğerinin çocuğunu evlat edinmesidir. Evlilerin birlikte evlat 

edinebilmeleri için en az 5 sene evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını 

doldurmuş olmaları gerekir. Bir eş diğerinin çocuğunu evlat edinecekse en az 

2 yıl evli olacaklar veya evlat edinen 30 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bir 

eş sürekli olarak ayırt etme gücünü kaybetmişse ya da kendisinden 2 senedir 

haber alınamıyorsa ya da 2 senedir mahkeme kararıyla ayrı yaşanılıyorsa ve 

diğer eş 30 yaşını doldurmuşsa 30 yaşını dolduran eş diğerinden bağımsız 

olarak evlat edinebilir. Tek başına evlat edinmenin prensibi de 30 yaşını 

doldurmuş olmasıdır. Bir de evlat edinen ile evlat edinilen arasında en az 18 

yaş fark olması lazım.  

2-Bayan A’nın eşi Bay B evlat edinme işlemine karşı çıkmış olsaydı, 

Bayan A’nın K’yı tek başına evlat edinebilmesi mümkün olur muydu? 

Mümkün değilse neden, mümkün olursa ne şekilde? 

Az önce de belirttiğimiz gibi prensip olarak iki eşin de onay vermesi 

gerekir. 30 yaşını doldurmuş olmaları ya da en az 5 yıl evli olmaları gerekir. 

Bireysel evlat edinmenin de iki yolu var. Birincisi bir eşin diğerini evlat 

edinmesidir. Bunun için de en az 2 sene evli olmaları ya da evlat edinenin 30 

yaşını doldurmuş olması lazım. Diğer eşin çocuğunu değil de başka birisini 

evlat edinecekse bir eş, diğer eş sürekli olarak ayırt etme gücünü sürekli 

olarak yitirmiş olması lazım ya da kendisinden 2 senedir haber alınamıyor 

olması lazım ya da 2 senedir ayrı yaşıyor olmaları lazımdır. Böylece 2. Soru da 

bitmiş oluyor. Bay B’nin izni olmadan Bayan A’nın evlat edinebilmesinin 

yolları bunlardır.  

 

OLAY 3 

Bay A ile Bayan B, evlat edindikleri E’ye bol para vermiş, ona spor araba 

almış ve gerekli olanakları fazlasıyla sağlamışlardır. Buna karşılık E’ye karşı 

ilgilerini 13. yaşından itibaren yoğun işleri nedeniyle kaybetmişler; bunun 

etkisiyle evlatlık E, eve doğru dürüst gelmemeye başlamış ve en son 

uyuşturucu temin ederken yakalanmış; böylece suça bulaşmıştır. Bunu 

duyan E’nin annesi G, E’nin A ve B’den geri alınması için hukuki çareler 

aramaya başlamıştır. Bayan G, E’nin tutuklandığını öğrendiği tarihten 
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itibaren 1,5 yıl sonra arkadaşının tavsiyesi ile avukat olarak size 

başvurmuştur.  

1-Bayan G’ye E’nin A ve B’den alınabilmesi için hangi hukuki yolları 

tavsiye ederdiniz. Gerekçeli bir şekilde tartışınız. 

Ben babayım, çocuğu evlatlık verdim. Zaman geçti, çocuk zengin ailenin 

çocuğu oldu ve zamanla şımardı ve suça sürüklendi. Fazla para sıkıntı. Ben 

babayım ve bu durumdan hiç memnun değilim. Yapmadığı hergelelik, 

işlemediği suç kalmamış. Biz baksınlar diye çocuğu verdik, velayeti de aldılar 

ellerine. Evlat edinen velayeti de alır çünkü. Ben hiç memnun değilim 

durumdan. Gidebileceğim bir kapı var mı? 1926 da evlatlık edinme 

hukukumuza girdiğinde bir sözleşme olarak girmişti ve beraberinde bazı sona 

erme sebepleri öngörülmüştü. Bunlardan birincisi evlenme yasağına 

aykırılıktı. Diğeri ikale yoluyla (anlaşarak) evlatlık ilişkisini sona erdirme. 

Evlatlığa artık sen benim evlatlığım değilsin diyoruz o da bize sen de benim 

evlat edinenim değilsin diyor ve evlatlık ilişkisi sona eriyor. Üçüncü olarak da 

haklı sebeple evlatlık ilişkisinin sona ermesi. 1926 ile 2001 arasında evlatlık 

ilişkisinin haklı sebeple feshinden bahsedebiliyorduk. Yukarıdaki olayda 

evlatlığın babası haklı sebeple fesih yoluna gidebilirdi. Fakat 2001 yılından 

sonra şartlar değişti. Artık bir mahkeme kararı var ve sadece kanunda 

öngörülen sebeplerle ve mahkeme kararıyla evlatlık ilişkisi ortadan 

kaldırılabiliyor. Dolayısıyla siz kafanıza estiği gibi evlatlık ilişkisini ortadan 

kaldıramazsınız. Evlatlık ilişkisinin kaldırılabilmesi için kanun ne diyor. 

Rızası alınması gereken kişinin izni alınmamışsa bu ilişki sona erdirilebilir. 

TMK 317. Maddesinde yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası 

alınması gereken vesayet makamı, denetim makamı, küçük ayırt etme gücüne 

sahipse küçük, ergin olan, annesi, babası. Bunların rızalarının alınması lazım. 

Rızası alınmadan bu işlem yapılmışsa hakimden evlatlık ilişkisinin 

kaldırılması talep edinilebilir. Bunun yanında bir de diğer noksanlıklar vardır. 

Evlat edinme, esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa cumhuriyet 

savcısı veya her ilgili evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir. Burada daha 

çok prosedüre ilişkin unsurlardan bahsetmektedir. Yoksa ben çocuğu evlatlık 

verdim, o suça bulaşmış, şımarmış. Bu esasa ilişkin bir noksanlık değildir. 

Dolayısıyla evlat edinmeden önceki sürece ilişkin unsurlar söz konusudur. 

Usule ilişkin sorunlar. Dolayısıyla bizim o anne babaya ilişkin 

önerebileceğimiz bir yol yoktur. Anne babaya önerebileceğimiz şey şudur. 

Evlat edinmenin en önemli sonucu evlat edinen açısından velayet hakkını elde 

etmeleridir. Böyle çocuğa sahip çıkmayan, yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen velilere karşı kullanabileceğimiz mekanizma velayetin kaldırılması 

mekanizmasıdır (348. Madde). 348…hakim aşağıdaki hallerde velayetin 

kaldırılmasına karar verir:…2. Ana babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi 

veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması. Bu noktada anne 
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ve baba velayetin kaldırılması talebinde bulunabilirler. Peki velayet 

kaldırılınca otomatik olarak gerçek anne babaya geçer mi? 1954 tarihli 

içtihadı birleştirme kararı: Velayet doğrudan anneye babaya geçmez, vasi 

atanır. Bu karar evlat edinenlerin ölümü üzerine alınmıştır fakat kıyasen 

bizim olayımızda da uygulanabilir. Muhtemelen vasi olarak gerçek anne baba 

atanır. 

 

OLAY 4 

Ç’nin tek başına velayet hakkına sahip annesi A, Ç’ye miras kalan 

müstakil evin yarı hissesini, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde 

müteahhit M’ye devretmek istemektedir. Böylece müstakil ev yerine yapılan 

anlaşmaya göre Ç’nin 5 adet bağımsız bölümü olacaktır.  

1-Bayan A’nın müteahhit M ile bu şekilde bir sözleşmeyi tek başına 

yapmasının mümkün olup olmadığını gerekçeli olarak anlatınız. 

Geçenlerde bir tapu memuruyla konuştum. Dedim ki çocuk adına ev 

kaydı yapıyor musunuz. Dedi ki hocam çocuğa kayıt açmıyoruz. Neden? 

Çocuk hayvan mı? Çocuğun hak ehliyeti yok mu? Nasıl ev kaydetmezsin? O 

zaman kimseye 18 yaşına kadar hak ehliyeti tanımayalım. Zaten ne gerek var 

ki? Çocuğa miras da kalmasın. Olmaz öyle şey.  

Soruda çocuk mallarının sarfı durumuna benzer bir durum var. Fakat 

tam olarak sarf değil gibi.  

Gelirlerin Sarfı  

Madde 355.- Ana ve baba çocuk mallarının gelirlerini öncelikle çocukların 

bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için, hakkaniyete uyduğu ölçüde de aile 

ihtiyaçlarının giderlerini karşılamak üzere sarf edebilirler. 

 Olayımızda bir sarf varsa bu gelirlerin sarfı mıdır? Bir taşınmaz var 

fakat gelir yok. Gelelim çocuk mallarının kısmen sarfına.  

Madde356/1.Olağan ihtiyaçlar gerektirdiği ölçüde sermaye biçiminde 

ödemeler, tazminatlar ve benzeri edimler çocuğun bakımı için kısmen 

kullanılabilir.  

Olayımızda böyle bir edim yok.  

Madde356/2.Çocuğun bakımı, yetiştirilmesi ve eğitimi için zorunluluk varsa 

hakim, anne ve babaya belirlediği miktarlarda çocuğun diğer mallarına da 

başvurma yetkisi tanıyabilir.  

Bizim olayımızda böyle de bir şey yok.  
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Madde327/2. Ana ve baba yoksul oldukları veya çocuğun özel durumu 

olağanüstü harcamalar yapılmasını gerektirdiği taktirde ya da olağandışı 

herhangi bir sebebin varlığı halinde, hakimin izniyle çocuğun mallarından onun 

bakım ve eğitimine yetecek belli bir miktar sarf edilebilir.  

Bu maddeyle 356/2 kardeştir. Şimdi bu soruda iki yoldan gidebilirsiniz. 

Sarftan gidebilirsiniz ve dersiniz ki: burada çocuk mallarının kısmen sarfına 

ilişkin 356/2’yi çağrıştıran bir durum var. Bizim olayımızda çocuğun bakımı, 

eğitimi için bir zorunluluktan bahsedilmiyor. Dolayısıyla hakim izni 

aranmadan bu işlem yapılabilir. Çünkü burada bir yasal temsilci olarak 

davranan anneden bahsediyoruz. Yasal temsilcinin de hakimden izin alacağı 

durumlar vardır fakat burada izne ihtiyaç yoktur. İkinci yol olarak da 

diyebilirsiniz ki: Burada bir sarf yoktur. Satmış, karşılığında çocuğun üstüne 

almış. Dolayısıyla hakim izninden bahsedebileceğimiz bir durum yine yoktur. 

Yasal temsilci harcama teşkil eden bir işlem yapmamıştır. İki yoldan da bu 

soruyu çözebilirsiniz.    

 

 

       Yazar Mahlası:  
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SALI DERSLERİ 

3. HAFTA (16 Nisan) 

MAL REJİMLERİ 

Bugün mal rejimlerinin büyük bir kısmını anlatacağım fakat bazı matematik ve 

aritmetik tarafları var. O matematik ve aritmetik tarafları için gerçekten de bol örnek 

çözmek gerekiyor. Ayın otuzunda yapacağımız bir pratik çalışmayla benim kasten 

işlemediğim konular o pratik çalışmada size anlatılacak. Ben şimdi bilinçli olarak 

oraları anlatmıyorum. Şimdi gelelim biz mal rejimleri ile ilgili meselelere. Mal 

rejimleriyle ilgili meselede büyük resmi görmek için şöyle uzaktan sakin sakin 

bakmak lazım. Uzaktan bakmaktan kastım şu: Eski medeni kanunumuz 

öncesindeki evliliklere baktığımızda yani İslam hukukuna tabi olan evliliklere 

baktığımızda böyle bir mal rejimi müessesesi göremiyoruz.  

Eski medeni kanunumuz yürürlüğe girdiğinde de kanun koyucunun İsviçre'den 

bir medeni kanunu tercüme ettiğine tanık oluyorsunuz. İsviçre'deki medeni 

kanunda üç tane mal rejimi tipi var o tarihlerde: 

1) Mal ayrılığı rejimi 

2) Mal birliği rejimi 

3) Mal ortaklığı rejimi 

İsviçre’de o tarihlerde benimsenen yasal mal rejimi “Mal Birliği Rejimi"dir. Bizim 

medeni kanunumuza alınırken yasal mal rejimi olarak "Mal Ayrılığı Rejimi” 

benimseniyor. Mal ayrılığı rejimine birazcık zaman ayıracağım, çünkü edinilmiş 

mallara katılma rejiminin altında yatan gerçeklik sonuç itibariyle mal ayrılığı 

gerçekliğidir. Yani eşlerden her biri kendi malının tek başına sahibidir. Kendisi 

kullanır, kendisi yararlanır, kendisi paraya çevirir, kendi borçlarından kendi 

malvarlığı değerleriyle sorumludur. 

Bizdeki edinilmiş mallara katılma rejiminin altında yatan gerçeklik de budur. 

Yani eşlerden her biri kendi malının tek başına sahibidir. Kendisi kullanır, kendisi 

yararlanır, kendisi paraya çevirir, kendi borçlarından kendi malvarlığı değerleriyle 

sorumludur. İlerleyen dakikalarda tekrar  

Peki, mal rejimi ayrılığı benimsendiğinde ne oluyor? Mal ayrılığı rejimi 

benimsendiğinde taraflar arasında örneğin evlilik boşanmayla sona erdiğinde 

herkes kendi malının sahibi olarak kendi yaşamına devam ediyor ve eşlerden biri 

diğerine herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmıyor. Bir diğer söyleyişle mal 

ayrılığı rejiminde rejimin tasfiyesi son derece basit. Herkes evliliğin sona ermesinden 

sonraki yaşamına devam ediyor ve hiçbir eş bir diğerine bedel ödemek zorunda 

kalmıyor. 

Bizim eski medeni kanunumuz mal ayrılığı rejimini benimsemişti. Halbuki İsviçre 

mal birliği rejimini benimsemişti. O tarihlerde Türk Kanunu Medenisi 

benimsemişken genellikle şu söyleniyordu, deniliyordu ki; mal ayrılığı rejimi 
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geleneğimize, örfü ve adetimize daha uygundur. Böyle bir gerekçesi vardı o 

tarihlerdeki bu sistemi savunan meslektaşlarımızın veya yazarların. Ne geleneğimize 

ne göreneğimize uygundur ben bilemiyorum ama ortaya çıkan sonuç şu oluyordu: 

genellikle ülkemizde kadınlar çalışmadıkları için, meslek bayatında yer almadıkları 

için, evlerde daha çok ev hanımlığı, annelik yaptıkları için boşanma davasının 

sonucunda şu durumla karşı karşıya kalıyorduk; erkek çalışmış çabalamış kendi 

malvarlığına belli bir ekonomik değer katmış kadın ise arkadaşlar hiçbir mesleği 

icra etmeden evin içerisinde oturmuş. 

Erkeğin belirli bir serveti var kadının ise malvarlığı değerleri sıfır. Bu mudur 

geleneğimize göreneğimize uygun olan? Demek ki eski medeni kanunumuzda 

benimsenen mal ayrılığı sistemi özellikle ülkemizdeki boşanmalarda kadınlar 

bakımından adaletsizlik meydana getirmiştir ve bu çerçevede eski medeni kanunun 

sistemi terk edilmiş yeni medeni kanunun sistemi benimsenmiştir. Yeni medeni 

kanun bize diyor ki, taraflar arasındaki mal rejimi “Edinilmiş Mallara Katılma” dır. 

Kanun koyucu ne yapıyor, bir defa tarafların kolay kolay sözleşme yapmayacağını 

öngörüyor. Çünkü evlenme aşamasına gelmiş kişilerin özellikle bizim ülkemizde 

para pul, mülk gibi konuların konuşulması kolay değil. Batı kültüründe böyle değil. 

Batıda insanlar çok rahatlıkla mal, mülk vb. konuları çok rahat konuşabiliyorlar. 

Ama bizim gibi ülkelerde yakında evlenecek çiftlerin, nişanlı çiftlerin birbirlerine bu 

konularda bir şeyler söylemeleri gerçekten de beraberinde sorunlar yaratıyor. 

O yüzden kanun koyucu kişilerin kolaylıkla sözleşme yapmayacağım dikkate 

alarak tarafları yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılmaya tabi tutuyor. 

Bugün itibariyle baktığımızda medeni kanunumuzda bir edinilmiş mallara katılma 

rejimi var. Bir de bunun yanında karşımıza çıkan seçimlik mal rejimi var. Seçimlik 

mal rejimleri; mal ayrılığı, mal ortaklığı ve paylaştırmak mal ayrılığı. 

Mal ortaklığını meslek hayatınızda görmeden meslek hayatınızı kapatacaksınız 

biz de size anlatmayacağız. Paylaşmalı Mal Ayrılığını da aynı şekilde 

anlatmayacağız. Ama edinilmiş mallara katılma rejimini görmeden meslek 

hayatınızı kapatamayacaksınız biz de size bunu anlatacağız. Çünkü meslek 

hayatınızda bunla karşılaşmadan kapatamayacağınızı biliyoruz çünkü yasal mal 

rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi. Bir de arkadaşlar edinilmiş mallara 

katılmanın yanı sıra üçüncü bir seçimlik mal rejimi de mal ayrılığı rejimidir. Mal 

ayrılığına da nadiren de olsa tanık olacaksınız. Bir de mal ayrılığı rejimini bilmemiz 

gerekiyor. 

Bugüne kadar şöyle öğrenmiş olabilirsiniz, sıradan insanlar olarak bukuk eğitimi 

almamış insanlar olarak aklınızda şu kalmış olabilir: Evlendikten sonra ber şey 

ortak. Öyle mi? Evlendikten sonra elde edilen hiçbir mal ortak mal değil. Herkes 

kendi malının kendi sahibi. Kendisi kullanır, kendisi yararlanır, kendisi paraya 

çevirir, kendi borçlarından kendi malvarlığı değerleriyle sorumludur. Kadın için de 

böyle erkek içinde böyle. 

Peki bocam bizim bu duyduğumuz öğrendiğimiz şey neyin nesi? Edinilmiş 

mallara katılma rejimi dediğimiz mal rejimi eninde sonunda bir mal ayrılığı 

rejimidir. Herkes sonunda kendi malının kendi sahibidir. Peki, bu mal ayrılığına 
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oturan bu ilkenin ne zaman biz sonuçlarını görüyoruz? Boşanmaya kalkıştıklarında 

eşler birbirlerinden katılma alacağı dediğimiz bir parasal alacak bakkı talebine 

sahip oluyorlar. Sadece ve sadece edinilmiş mallar bakımından bu hakka sahip 

oluyorlar. Bu hak bir malın kendine verilmesi yönünde bir hak değil, sadece ve 

sadece edinilmiş malların bu anlamda aritmetik bir formülle analizinden sonra 

birbirlerine karşı talep edebilecekleri bir parasal alacak olarak karşımıza çıkıyor. 

Bir örnek verelim. Eşler evlenmeden önce erkek bir taşınmaz satın almış olsun. 

Sonra eşler evlensin, evlilik devam ederken de bir taşınmaz satın alsın. Bir de erkeğe 

babasından bir yazlık miras kalsın. Sonra da boşanma davası açıldıktan sonra 

erkek bir araba daha satın almış olsun. 

Medeni kanun diyor ki eşler evlendiler, evlendikten sonra bu evlenme anı 

itibariyle bir sözleşme yapmazlarsa, bir mal rejimi sözleşmesi yapmazlarsa edinilmiş 

mallara katılma rejimine tabilerdir. Peki, erkek evlendikten sonra bir taşınmaz satın 

almış, bir de babasından miras yoluyla yazlık gelmiş olsun. Daha sonra da boşanma 

davası açılsın. Boşanma davası açıldığında mal rejimi boşanma davasının açıldığı 

tarihte sona eriyor. Eğer evlilik boşanmayla sona ererse mal rejimi de boşanma 

davası açıldığı tarihte sona eriyor. Şimdi bizim örneğimizde kadın erkekten (her 

birinin sahibi erkek tapuda her biri erkek üzerine) boşanma davasının sonucunda 

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi için bir alacağın kendisine ödenmesini 

isteyecek. Bu alacak hesaplanırken edinilmiş  malları dikkate alacağız. 

Edinilmiş malların ilerleyen dakikalarda da tarifini vereceğim şimdi kısa bir 

tanımla: evlendikten sonra mal rejiminin devamı esnasında karşılığı verilerek elde 

edilmiş mallardır. 

Boşanma davası açıldığı tarihten sonra erkek bu örnekte bir tane daha araba 

satın alsa bu mal kişisel mal olur. Çünkü mal rejiminin devamı esnasında değil mal 

rejiminin boşanma davası ile sona ermesinden sonra elde ediliyor. Erkek evlenme 

anından önce bir tane taşınmaza sahip olsaydı ne olurdu? Bu taşınmaz da kişisel 

mal olurdu. Çünkü edinilmiş malda evlenme esnasında, mal rejiminin devamı 

sırasında ve karşılığı verilerek elde edilen mal olması lazım. 

Erkeğin evlenmeden önce elde ettiği taşınmaz mal rejiminin devamı sırasında elde 

ettiği mal değil. Evlendikten sonra taşınmaz aldı ve karşılığını verdi, bu mal 

edinilmiş maldır. Peki yazlık miras yoluyla geldi, karşılığını vermedi. Dolayısıyla bu 

mal kişisel bir mal. Boşanma davası açıldıktan sonra aldığı araba da kişisel mal. 

   

Dolayısıyla bir hesap kitap yapacaksak evi, arabayı alt alta yazıp toplamam 

gerekiyor. Diyelim ki ev 200 bin TL araba da 100 bin TL olsun. Toplamı 300 bin TL. 

Bu erkek, kadına artık değer dediğimiz değerin, bu toplamın yarısını ödemesi 

gerekiyor. Dikkat edin evin yarısını değil veya arabanın yarısı değil parasal değerinin 

yarısını isteyebiliyor. Bu para alacağının nasıl ödeneceğine dair ilerleyen 

dakikalarda açıklamalar yapacağım. Ama işin mantığında evlendikten sonra 

karşılığı verilerek elde edilen mallarda bir hak sahipliği iddiası görüyoruz. Ama 

evlenmeden önce elde edilen mallar, miras yoluyla gelen mallar ve boşanmadan 
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sonra elde edilen mallarda bir hak sahipliği iddiası mümkün değil. Her biri birer 

kişisel maldır ve tasfiyede dikkate alınmaz. 

Şimdi bugün itibariyle birileri evlenmeye kalkışsa sözleşme yapmadıkları takdirde 

edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklar. Peki bir de medeni kanunun 

yürürlüğe girmeden önce evli olan şahıslar vardı. Onların durumu ne olacak, nasıl 

bir çözüm uygulayacağız? Eski medeni kanunumuz zamanında mal ayrılığı söz 

konusu. 1926’da Türk Kanunu Medenisi yürürlüğe girdi. Yani mal ayrılığının 

benimsendiği dönem. Bu dönemde 1974 yılında tarafların evlendiğini düşünelim. 

Daha sonra erkek bir ev satın aldı, daha sonra bir araba satın aldı ve 2002’de yeni 

medeni kanun yürürlüğe girdi. Ve dedi ki eğer siz sözleşme yapmazsanız edinilmiş 

mallara tabi olacaksınız. Hatta taraflara yürürlük kanunu dediğimiz kanun bir yıllık 

süre verdi. Bu bir yıllık süre içerisinde sözleşme yaparsanız dilediğiniz mal rejimini 

seçebilirsiniz, mal ayrılığı, mal ortaklığı... Ama susarsanız 2002 tarihinden itibaren 

edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaksınız denildi. 

Örneğe devam edelim, 2004 yılı geldiğinde erkek bir yazlık satın aldı, 2008 yılı 

geldiğinde adam kendisine bir tekne satın aldı ve 2009’da öldü. Ölümle beraber 

evlilik sona erdi, ölümle beraber mal rejimi sona erdi. Buyurun çözün dedik meseleyi 

nasıl çözeceksiniz? Bu kişiler arasında 2002ye kadar ne oldu? Mal ayrılığı rejimi 

uygulandı. Mal ayrılığında tarafların birbirinden herhangi bir talepleri olamıyor, 

deyim yerindeyse herkes ceketini alıp çıkıp gidiyor. 

Bu mallar edinilmiş mallar, karşılığı verilerek alındı ama bunlar edinilmiş mal 

rejiminin devamı sırasında değil, bunlar mal ayrılığı rejiminin devam ettiği sırada 

elde edildi. Peki, 2002'den sonraki elde ettiği mallara bakalım. Bu yazlığı satın aldı, 

bu tekneyi satın aldı 2009’da da öldü. Tasfiye edin, neyi tasfiye edeceksiniz? Yeni 

medeni kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren taraflar bir sene içinde sözleşme 

yapmadıkları zaman edinilmiş mallar rejimine tabi olurlar. Yazlık 200 bin lira, tekne 

100 bin lira toplam 300 bin lira. Yine bu noktada sağ kalan eşe bu açıdan 

bakıldığında bir katılma alacağı ödenecek. 

Dikkat! Bir şeyin daha farkında olmamız gerekirse sağ kalan eş mirasçı sıfatına 

sahip değil mi? Dolayısıyla aynı mallar üzerinde mirasçılık sıfatına sahip olacak. 

Demek ki meslek bayatımızda boşanma olayları karşımıza geldiğinde bir defa 

bakacağınız şey şu; yeni medeni kanun zamanında mı kurulmuş bu evlilik yoksa 

eski medeni kanun zamanında kurulup yeni medeni kanun zamanında devam etmiş 

bir evlilik mi? Eğer yeni medeni kanun zamanında kurulmuş bir evlilikse işiniz çok 

kolay. Sadece ve sadece edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi. Eski medeni 

kanun zamanında kurulmuşsa da işiniz kolay. 2002 ye kadar mal ayrılığı rejimi 

uygulanıyordu zaten tasfiye söz konusu değil. 

Gelelim şimdi ölümle beraber evliliğin sona ermesine. Yeni medeni kanun 

zamanında kurulmuş bir evlilikse iş çok kolay. İlk önce edinilmiş mallara katılıma 

rejiminin tasfiyesini yapacağız sonra geri kalan bakımından terekeyi sağ kalan eşe 

vereceğiz.  
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Peki, eski medeni kanun zamanında kurulmuş bir evlilikse yine iş çok kolay; 

diyeceğiz ki şu ana kadar zaten mal ayrılığı rejimi uygulandı bundan sonra edinilmiş 

mallara katılma rejimi uygulanacak. Malların tasfiyesi yapılarak para verildi ve sıra 

geldi miras hakkına. Bu yazlık burada duruyor mu duruyor, tekne de duruyor. 

Bunlar hakkında sağ kalan eş sen hak sahibisin deyip bunlardan ve adamın 

2002'den önce kazandığı mallardan da hak sahibi olduğu için hepsinden sağ kalan 

eşe miras hakkım vereceğiz. Dolayısıyla eğer önümüze bir ölüm olayı geliyorsa 

yapılması gereken birinci şey mal rejiminin tasfiyesi. Tasfiye yapılacak sağ kalan eşe 

katılma alacağı ödenecek ardından da sağ kalan eş deyim yerindeyse cebinden ikinci 

kartvizitini çıkaracak ve diyecek ki ben edinilmiş mallara katılma rejimiyle mal 

tasfiyemi aldım teşekkür ederim ama benim bir de sağ kalan eş sıfatımla miras 

hakkım var. Mirasçı olarak da çocuklar varsa 'A ü terekenin sağ kalan eşe verilecek. 

Çocuklar yoksa tamamı verilecek. 

Demek ki büyük resmi görmek bu demek. Dersin başında söylediğimiz büyük 

resim bu. Taraflar arasında bir sözleşme varsa o sözleşmeye hürmet edeceğiz 

taraflar arasında bir sözleşme yoksa bu şekilde bir tasfiye yapacağız. 

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 

O zaman yavaş yavaş sözleşmeyle ilgili açıklamalara başlayabiliriz. Medeni 

kanunumuzun mal rejimlerine ilişkin dördüncü bölümündeyiz. 

Yasal mal rejimi 

TMK Madde 202: Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması 

asildir. 

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul 

edebilirler. 

Taraflar sözleşme yapmadıkları müddetçe evlendikleri andan itibaren işte bu 

madde gereği edinilmiş mal rejimine tabi olurlar. Yani bir tane yasal mal rejimimiz 

var bir de seçimlik mal rejimlerimiz var. Bu anlamda bakıldığında seçimlik mal 

rejimlerini üçüncü ayrımda görüyoruz mal ayrılığı olarak, dördüncü ayrımda 

görüyoruz paylaşmalı mal ayrılığı olarak. Ve arkasından beşinci ayrımda görüyoruz 

mal ortaklığı olarak. Ama biraz önce de söylediğim üzere mal ortaklığını meslek 

hayatınızda görmeden meslek hayatınızı kapatacaksınız, biz de size anlatmayacağız. 

Paylaşmalı Mal 

Ayrılığını da aynı şekilde anlatmayacağız. Ama mal ayrılığı ve edinilmiş mallara 

katılmayı göreceksiniz. 

Gelelim şimdi mal rejimi sözleşmesi yapılması ihtimaline. Taraflar mal rejimi 

sözleşmesi yapabilecekleri gibi içeriğini de değiştirebilirler. Neden içeriğini 

değiştirme gereği duyarlar? Çünkü kanun koyucu diyor ki ben senin önüne yasal 

mal rejimi koydum, 3 tane de seçimlik mal rejimi koydum. Bunlardan bir tanesini 

seçebilirsin ama seçtiğinde içerisindeki müdahale yetkini de sınırladım. Yani 3 

rejimin dışında başka bir mal rejimi yaratamıyorsun, sınırlı sayıda mal rejimi tipleri 

var ve bu seçimlik mal rejimlerinden herhangi birini seçtiğinde de içeriğini ancak 
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belli ölçüde müdahale edebiliyorsunuz. Kanun koyucu daha fazlasına müdahale 

etmediğinde değiştiremiyorsunuz. 

Mal rejimi sözleşmesi kenar başlıklı taşıyan 203- Madde bize bunu söylüyor. 

Mal rejimi sözleşmesi 

a) Sözleşmenin içeriği 

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri 

mal rejimini ancak kanunda yazık sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya 

değiştirebilirler. 

 Demek ki prensibi bu şekilde koyduktan sonra kanun koyucu yavaş yavaş 

sözleşmede ek niyeti düzenlemeye başlıyor, sözleşmede şekil meselesini 

düzenlemeye başlıyor. Şunu söylüyor kanun koyucu: bir defa bir kişinin sözleşme 

yapabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması lazım. Peki, ayırt etme gücüne 

sahip ama küçük. O da mal rejimi sözleşmesini anne ve babasının izniyle yapabilir. 

Acaba mal rejimi sözleşmesini anne ve babasının kanuni temsilciliğinden 

yararlanarak gerçekleştirmesi mümkün müdür? Anne ve babası onun ad ve 

hesabına onu bağlayacak bir mal rejimi sözleşmesi yapabilir mi? Yapamaz çünkü 

mal rejimi sözleşmesi şahsa sıkı surette bağlı bir hak. Hocam şahsa sıkı surette 

bağlı haklardan diyorsun ama bir taraftan da yasal temsilcinin iznini de şart 

koşuyorsun diyebilirsiniz. Evet, önemine binaen kanun koyucu şart koşuyor. Hatta 

bir de imza atmasını arıyor. Basit bir şekilde sözlü olarak icazet veya izin vermesini 

kabullenmiyor, mutlaka ve mutlaka mal rejimi sözleşmesini imzalaması gerektiğini 

söylüyor. 

Bir kişi evlenmeden önce küçükse yasal temsilcisinin izniyle bu sözleşmeyi 

yapabilecek. Fakat evlendikten sonra yapmaya kalkışıyorsa artık kendisi ergin 

olacağı için kendisi yapabilecek. Yeter ki ayırt etme gücüne sahip olsun ama ayırt 

etme gücüne sahip ve kısıtlıysa mal rejimi sözleşmesini yine yasal temsilcisinin 

izniyle yapacak. Hatta yasal temsilcisinin yine iznini yazılı şekilde vermesi 

gerekecek. Bir de yasal mal rejimi sözleşmesinin geçerliği için vesayet makamının 

izni gerekecek. Medeni kanunu bilmek demek bütününü bilmek demek. Bu izin için 

462. Maddenin bend 9’una bakmamız lazım. 

B.İzin 

I.Vesayet makamından 

TMK Madde 462: Aşağıdaki hâllerde vesayet makamının izni gereklidir: 

Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri 

yapılması, 

Bu anlamda kanun koyucu sadece ve sadece vasinin iznini değil aynı zamanda 

vesayet makamının iznini de arıyor. Ben öğrenci olsam 2O4.maddenin 2. Fıkrasının 

yanına 462. Bent dokuzu yazarım, 462’nin yanma da 204 fıkra 2'yi yazarım. 
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Gelelim sözleşmede şekle. Sözleşmenin şekli bakımından kanun koyucu diyor ki 

siz eşler bu sözleşmeyi evlenmeden önce yapabilirsiniz, evlendikten sonra 

yapabilirsiniz veya evlenme başvurusu esnasında hangi mal rejimi seçtiğinizi yazılı 

olarak yapabilirsiniz. Peki, evlenmeden önce yapacak olurlarsa veya evlendikten 

sonra yapacak olurlarsa nerede yapacaklar? Noterde ya düzenleme şeklinde ya da 

tasdik şeklinde yapacaklar. Noterde düzenleme şeklinde yapmak ne demek, tasdik 

şeklinde yapmak ne demek bunu bilmemiz lazım. Noterde düzenleme şeklinde 

yapmaktan kastımız şudur: notere gidersiniz, dersiniz ki benim şu beyanımın senin 

tarafından kağıda dökülmesini istiyorum. Kısaca sözleşmenin düzenlenmesini senin 

tarafından yapılmasını istiyorum. Siz sözlü veya yazılı olarak önüne bir metin 

koyarsınız, sonra bizzat kendisi sizin açıklamalarınızı metne dökerek Hazırlar. 

Düzenleme şeklinde noterde yapmak budur. 

Örneğin gayrimenkul satış vaadi tapuda resmi şekilde yapılmak zorundadır veya 

noterde düzenleme şeklinde yapılmak zorundadır. Mal rejimi sözleşmesi noterde 

düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi noterde tasdik şeklinde de yapılabilir diyor 

kanun koyucu. Tasdik şeklinde yapmak da şudur: sözleşmeyi dışarıda hazırlarsın, 

dışarıda imzalarsın veya dışarıda hazırlayıp noter huzurunda imzalarsın ve dersiniz 

ki o imza benim ve kimliğinizle bunu tasdik eder. Veya dışarıda o imzayı atıp noter 

huzurunda o imzanın size ait olduğuna dair beyanınızı tasdik eder. Bu da tasdiktir. 

Gayrimenkul satış vaadi noterde imza tasdiki suretiyle gerçekleştirilebilir mi? Hayır. 

Düzenleme şeklinde re’sen bir senet gerekir. Noterin bunu kendisinin düzenlemesi 

gerekir. 205- maddenin 2. Fıkrasının 2. Cümlesi bize o yasal temsilcinin izniyle ilgili 

olarak bilgi veriyor. Diyor ki: mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde 

yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur. Size birinci dönemde şu anlatıldı, 

küçüklerin veya kısıtlıların yaptıkları sözleşmeler şekle tabi olsa bile anne ve 

babanın izni kolay kolay herhangi bir sıhhat şekline tabi olmaz. Ama bunun 

istisnası nerede yer alıyor? Biraz önce okuduğumuz 205. Maddenin içerisinde yer 

alıyor bunun da farkında olmalısınız. Buraya kadar şunları öğrendik; kanuni mal 

rejimini, seçimlik mal rejimini, yasal mal rejimini ve edinilmiş mallara katılma 

rejimini. 

OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pratikte çok yok ama belirli bir muhakeme 

yeteneğini kazanmak adına bir kavramla tanışmamız gerekiyor. Kanun hükmüyle 

baş başa kaldığımızda ne yapacağımızı kavramak bakımından önemli.  

Bir tane terimimiz var; olağanüstü mal rejimi. Kanun koyucu şöyle diyor; ben 

yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini benimsedim, batta 

taraflar mal ortaklığı rejimini de benimseyebilirler ama öyle hallerle karşı karşıya 

kalınabilir ki taraflar haklı sebeple bu mal rejiminin hakimin kararıyla mal ayrılığına 

dönüşmesini talep edebilirler. Bu tarz bir durumda mahkemenin kararıyla 

karşımıza çıkan mal rejimine olağanüstü mal rejimi diyoruz. 

Siz yasal mal rejimini öğrendiniz, seçimlik mal rejimleri nelerdir öğrendiniz. 

Olağanüstü mal rejimi nedir diye sorulduğunda da bir fikriniz olmalı. Taraflar 

arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi veya mal ortaklığı 
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rejimi benimsenmiş olabilir ama bazı haklı sebepler karşısında da mahkemeye 

müracaat edilebilir. Mahkeme de bu mal rejimini mal ayrılığına çevirebilir. Peki bu 

haklı sebepler nelerdir? Medeni kanun sayıyor. Madde 206 şöyle: 

Olağanüstü mal rejimi 

Eşlerden birinin istemi ile 

Karar 

TMK Madde 206: Haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, 

mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. 

Özellikle aşağıdaki hâllerde haklı bir sebebin varlığı kabul edilir: 

   

1. Diğer eşe ait malvarlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş 

olması, 

2. Diğer eşin, istemde bulunanın veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş 

olması, 

3- Diğer eşin, ortaklığın mallan üzerinde bir tasarruf işleminin yapılması için 

gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi, 

4. Diğer eşin, istemde bulunan eşe malvarlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları 

hakkında bilgi vermekten kaçınması, 

5- Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması. 

Eşlerden biri ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksul) ise, onun yasal temsilcisi 

de bu sebebe dayanarak mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir. 

Örneğin eşlerden biri sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun bale gelirse 

böyle bir durumda artık o mal rejimi mal ayrılığına dönüştürülebilir. Düşünsenize 

eşlerden birisi çalışma bayatından kopmuş artık elinde biçbir mal varlığı değeri yok, 

akıl hastası haline gelmiş ama diğer taraf çalışma hayatına devam ediyor ve 

edinilmiş mallarını sürekli olarak artırabiliyor. Yarın bir gün boşanmaya kalkışırlar 

veya içlerinden birisi vefat ederse birisi içinde bulunduğu durum nedeniyle az bir 

katılım alacağı öderken diğeri içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle çok 

yüklü bir katılım alacağı ödemek durumunda kalacaktır. Bu da adil mi değil mi diye 

düşünmek lazım. Çünkü sonuç itibariyle edinilmiş mallara katılma rejiminde kanun 

koyucunun zihnindeki şu, kanun koyucu diyor ki; sen para kazanıyorsan aslında 

bu parayı eşinin sana sağladığı huzur ve mutluluk sayesinde kazanıyorsun, yarın 

bir gün boşanırsanız bunu paylaşmak zorundasın, diyor. 

Dolayısıyla akıl hastası olan eş noktasında artık o sürekli olarak ayırt etme 

gücünden yoksun olan eşin diğerinin yaşamında sağladığı bir huzur, mutluluk, 

katkı olamaz. Bir başka sebebi de kanun koyucu şöyle yorumluyor; eşlerden biri 

diğerine kendi mal varlığı değerleri hakkında, kendi borçlan hakkında bilgi vermeye 
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yanaşmazsa mal rejiminin olağanüstü mal rejimi olan mal ayrılığına dönüşmesine 

mahkemenin izniyle müsaade edilir. 

Kişisel, Müşterek ve Edinilmiş Mallar ve Artık Değerin Hesaplanması 

Demek ki zihnimizde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi var, 

seçimlik mal rejimi var ve olağanüstü mal rejimi dediğimiz mal ayrılığı rejimi de var. 

Şimdi yavaş yavaş edinilmiş mallara katılma rejiminin detaylarına geliyoruz. 

Edinilmiş mallara katılma rejiminin detaylarında bizim için 3 tane kıymetli terim 

var; bunlardan bir tanesi “edinilmiş mal", biri “kişisel mal", diğeri de "müşterek mal" 

terimidir. Kanun koyucu herkes iddiasını ispata mecburdur kuralı çerçevesinde 

birtakım kuralları tekrar ediyor ve diyor ki; bir malın edinilmiş mal olduğunu iddia 

ediyorsan ispat edeceksin. Bir malın kişisel mal olduğunu iddia ediyorsan onu da 

ispat edeceksin. Ama aksi ispat edilinceye kadar bir eşin mallan karine olarak 

edinilmiş maldır. Kanun koyucunun getirdiği ikinci bir karine de şu; eşlerden 

hangisine ait olduğu bilinmeyen bir mal varsa o zaman o mal da müşterek bir 

maldır. Bunları medeni kanunun ispat kenar başlığını taşıyan 222.maddesinden 

çıkartıyoruz. 222.madde şöyle: 

IV. İspat 

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eder) kirşse, iddiasını ispat 

etmekle yükümlüdür. 

Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde 

sayılır. 

Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir'. 

Medeni kanunumuzda bu yönde 3 tane saptama var. Şimdi bir örnek verelim. Bir 

yaşam çizgimiz olsun. Bu yaşam çizgisinin içerisinde 1990'11 yıllarda kişi kendisine 

bir ev satın olmuş olsun, 1995 yılına geldiğimizde bir iş yeri satın almış olsun. 

01.01.2002’de de medeni kanun yürürlüğe giriyor. Kişi 2004 yılında evlenmiş olsun. 

2008 yılına geldiğimizde kendisine bir yazlık satın alsın, 2010'lu yıllarda 

babasından miras yoluyla bir tekne gelsin ve 2015 yılında da bir araba satın almış 

olsun. 2018'de de boşanma davasının açıldığına tanık olalım. Boşanma davası eğer 

kabul görürse evlilik boşanmayla beraber sona erecek. Mal rejimi hangi anda sona 

erecek? Davanın açıldığı tarihte sona erecek. 

Biz tasfiye sürecine girdiğimizde birtakım formüllere dayalı olarak alt alta 

değerleri yazacağız, o değerlerden borçlar varsa onları çıkaracağız ve çıkan borçlar 

sayesinde artık değer dediğimiz kavramı bulacağız. Artık değer dediğimiz kavramı 

bulurken aktif değerleri bir tarafa yazacağız, pasif değerleri bir tarafa yazacağız. Bir 

de aktif değerlere eklenmesi gereken değerler olacak. Ama artık değeri bulmadaki 

formülün en basit hali, en yalın hali şu: Aktif değerler-Pasif değerler. 

Aktif değerler içinde de bizim için en kıymetli olan şey edinilmiş maldır. Bizim 

örneğimize bakacak olursak babasından çocuğuna miras yoluyla kalan tekne 

edinilmiş mal mıdır? Değildir, çünkü bir malın edinilmiş mal olması için karşılığının 

verilerek edinilmiş olması lazım. Dolayısıyla bu tekne kişisel maldır. Buradaki ev ve 
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işyeri de kişisel maldır, onlar da evlenmeden önce elde ettiği mallardır. Evlilikteki 

mal rejiminin içerisine girmiyor. Dolayısıyla onların da dikkate alınması mümkün 

olmayacaktır. Peki neleri dikkate alacağız? 2008’de elde ettiği yazlığı ve 2O15’de 

aldığı arabayı dikkate alacağız. Boşanma davası 2018'de açılmış dedik. 20l8’in 

sonlarına, 2019'un başlarına doğru adam bir yazlık daha alsa, bir araba daha alsa 

ne olur? Onlar yine kişisel mal olur. Çünkü boşanma davasının açıldığı tarih 

itibariyle mal rejimi sona erdi. 

Şimdi gelelim medeni kanunun içerisine girmeye. Medeni kanunumuz 

218.maddede diyor ki: 

A. Mülkiyet 

1. Kapsamı 

TMK Madde 218- Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden 

her birinin kişisel mallarını kapsar. 

Bu anlamda biz neyin edinilmiş mal olduğunu, neyin kişisel mal olduğunu yine 

medeni kanundan çıkaracağız. 219.madde edinilmiş mallar kenar başlığını taşıyor. 

219.madde şöyle: 

II. Edinilmiş mallar 

TMK Madde 219/1 Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince 

karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. 

  Bu mal rejiminin devamı süresince ifadesinden evlenilen andan boşanma 

davasının açıldığı tarihi kast ediliyor. Emek karşılığı elde ettiği mal varlığı değerleri 

bakımından örneğin kadın boşanma esnasında bir talepte bulunabiliyor veya koca 

boşanma esnasında kadından bir talepte bulunabiliyor, daha doğrusu boşanmayla 

beraber evlilik sona erdiğinde mal rejiminin tasfiyesini talep edebiliyor. Medeni 

kanunun 219.maddesi nelerin edinilmiş mal olduğunu sınırlı sayıda saymıyor ama 

örnek olarak bazılarını söylüyor. 219-maddenin devamı diyor ki: 

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır: 

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, 

2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele 

yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, 

3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, 

4. Kişisel mallarının gelirleri, 

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler. 

İşçi çalışmasının karşılığında ücret alır, memur maaş alır. Çalışmasının 

karşılığında elde ettiği paraları bir yazlık satın almak için harcadığını düşünelim. 

Bu edinilmiş malına yerine geçen bir maldır, kazandığı paralarla satın aldığı bir 

maldır. Kazandığı paralar edinilmiş bir maldı, bu mal da o malın yerine geçen bir 

maldır. Başka örnek verelim. Biraz önce bahsettiğimiz 2008’de aldığı yazlığı satıp 
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bir araba almış olsun. Edinilmiş malın yerine geçen bir mal yine edinilmiş bir 

maldır. 2.bentte bahsedilen emekli maaşları, emekli ikramiyeleri de kişinin emeği 

karşılığında elde ettiği mal varlığı değerleridir ve bunlar da edinilmiş maldır. 3-

bentte çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlardan bahsediyor. Bir işçi 

bir trafik kazasında veya bir iş kazasında örneğin çalışma gücünün %75’ini yitirir, 

çalışma gücünün %75'ini yitirdiği için bir maddi tazminat, toplu miktarda bir para 

ödenir. Bu da yine edinilmiş maldır. 

Dikkat! Kanun koyucu; kişisel malların gelirleri edinilmiş maldır, diyor. Örneğin 

kişi evliliğinden önce 1990’11 yıllarda aldığı evini kiraya vermiş olsa bu kira geliri 

edinilmiş maldır. Örneğin 1995’de evliliğinden önce aldığı iş yerinin kiraya vermiş 

olsa buradan elde ettiği kira geliri edinilmiş maldır. Örneğin o evlilikten önce aldığı 

o evi satsa eline geçen para yine kişisel maldır. Edinilmiş malın yerine geçen para 

edinilmiş maldır. Kişisel malın yerine geçen para kişisel maldır. Kişisel malın geliri 

ise edinilmiş maldır. O kişisel malı olan evi satıp elde ettiği parayı yani kişisel malını 

götürüp bankaya yatırsa oradan da faiz elde etmeye başlarsa kişisel  malın geliri 

edinilmiş mal olur. Edinilmiş malın geliri zaten edinilmiş maldır. Kişisel malın 

gelirinin edinilmiş mal olması dikkat çekicidir. Kanun koyucu böyle istisnai bir 

düzenleme yapmıştır. 

Peki kişisel mallar nelerdir? Kişisel malları öğrenmek de kolay. Medeni kanunun 

22O.maddesinde yazıyor. Kişisel mallar kanuna göre de belirlenmiş olabilir, 

tarafların anlaşmasıyla da belirlenmiş olabilir. Örneğin taraflar sözleşmede kişisel 

mallarımızın geliri edinilmiş mal olmayacak diyebilirler. Hatırlarsanız demiştik ki; 

yasal mal rejimini seçebilirsiniz, içine belirli oranda, kanunun izin verdiği ölçüde 

müdahale edebilirsiniz. Taraflar bunu nasıl belirleyebilir bunu? Bu kişisel maldır, 

normalde bunun mal rejiminin devamı süresince meydana getirdiği gelirler, kira 

geliri veya paranın getirdiği faiz geliri aslında edinilmiş maldır ama biz aksi yönünde 

karar veriyoruz, kişisel mallarımızın gelirleri kişisel mal olarak kalacak diyebilirler. 

Yine sözleşmede taraflar hesaplamada bulunabilirler. Taraflardan biri diş 

hekimidir, diş hekimi olarak muayenehanede insanları tedavi eder, bu tedaviden 

elde ettiğin bir para vardır, bir ücret geliri vardır, edinilmiş maldır. Bu mal ile bu 

muayenehaneye bir tane röntgen cihazı aldı. Bunlar da edinilmiş maldır. Ama 

sözleşmeyle taraflar diyebilirler ki; senin bu ticari girişiminin, bu meslek bayatın 

çerçevesinde elde ettiğin gelirlerle satın alıp yine bu ticari işletmeye tahsis ettiğin 

bu mallar kişisel mal olarak kabul edilecek, diyebilirler. Bu anlaşma da mümkün. 

Sözleşmeye göre taraflar kişisel malların gelirlerini kişisel mal olarak 

bırakabiliyorlar ve edinilmiş malların çerçevesine girmesi gereken bazı mal varlığı 

değerlerini belirli bir ticari işletmeye, belirli bir meslek ve sanatın icrasına tahsis 

edilmek kaydıyla yine kişisel mal kategorisine sokmaya devam edebiliyorlar. 

Sözleşmeye göre bu böyle. 221.madde bunları düzenlemiş. 

2. Sözleşmeye göre 

TMK Madde 221- Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası veya 

işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahi! olması gereken malvarlığı 

değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. 



                   İÜHF  (2018-2019 Nisan Sayısı)          Medeni Hukuk | Helvacı - Kurşat 

 

 
13 

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil 

olmayacağını da kararlaştırabilirler. 

Bir de 22O.madde var. 22O.madde bize diyor ki: 

III. Kişisel mallar 

I. Kanuna göre 

TMK Madde 220-Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 

1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya, 

2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan 

miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği 

malvarlığı değerleri, 

3. Manevî tazminat alacakları, 

4. Kişisel mallar yerine geçen değerler. 

Kişinin örneğin manevi tazminat alacakları kişisel maldır. Manevi tazminatın 

kişilik değerleriyle yakından bağını dikkate alan kanun koyucu manevi tazminat 

alacakları birer kişisel maldır diyor. Mal rejiminin devamından önce elde edilen 

mallar kişisel maldır. Mal rejiminin devamından sonra karşılığını vermeksizin elde 

edilen bağışlamalar, karşılıksız kazanmalar, miras yoluyla intikaller birer kişisel 

maldır. Kişinin bizatihi şahsen kullandığı mallar (ceketi, pantolonu, spor yaparken 

kullandığı malzemeler vs.) da kişisel maldır. Bunlar artık edinilmiş mallara katılma 

rejiminin tasfiyesinde dikkate alınmazlar. 

Kısacası 220.maddeyi de bu şekilde toparlarsak yavaş yavaş bu mal rejiminin 

altında yatan gerçekliğe geliyoruz. Altında yatan gerçeklik mal ayrılığı ilkesidir. 

Herkes kendi malını kendisi kullanır, kendisi yararlanır, kendisi tüketir, kendisi 

paraya çevirir, biç kimse bir diğerinin iznini almak zorunda değildir. Bu anlamda 

bakıldığında mal rejiminin altında yatan gerçeklik mal ayrılığı gerçekliğidir. Bunu 

223.maddeden çıkartıyorum. Madde şöyle: 

B. Yönetim, yararlanma ve tasarruf 

TMK Madde 223- Her eş, yasal sınırlar içerisinde kişisel malları ile edinilmiş 

mallarını yönetme, bunlardan yararlanma ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma 

hakkına sahiptir. 

Aksine anlaşma olmadıkça, eşlerden biri diğerinin rızası olmadan paylı mülkiyet 

konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

Müşterek mülkiyette paydaşlar kendi payları üzerinde serbestçe tasarruf 

edebiliyorlardı ama medeni kanunumuz edinilmiş mallara katılma rejimi 

çerçevesinde bir müşterek mülkiyet ilişkisi söz konusu olursa bir eşin diğerinin 

rızası olmadan paylı mülkiyet konusu maldaki payı üzerinde tasarrufta 

bulunamayacağını bize söylüyor. 
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Şimdi yavaş yavaş hesaba doğru geliyoruz. Hesaba doğru geldiğimizde artık değeri 

hesaplayacağız. Evlilik boşanma ile sona ermiş olsun. Boşanma kararının 

kesinleşmesiyle artık taraflar birbirlerinden mal rejiminin tasfiyesini talep edebilir 

hale gelmişlerdir. Mal rejiminin tasfiyesine dair talep hakkı 10 yıllık genel 

zamanaşımına tabidir. Boşanma kararı kesinleştikten sonra veya evlenmenin 

mutlak butlanına, nisbi butlanına dair karar kesinleştikten sonra eşler mal 

rejiminin tasfiyesinin birbirlerinden 10 yıl boyunca talep edebiliyorlar. Yargıtay’ın 

bir tarihlerde medeni kanun madde 178'deki boşanmadaki maddi tazminat, manevi 

tazminat, nafaka taleplerinde ilişkin 1 yıllık süreyi uygulama eğilimine tanık olduk 

fakat Yargıtay daha sonra görüşünü değiştirerek dedi ki; mal rejiminin tasfiyesine 

dair talepler 10 yılda zamanaşımına uğrar. Bu anlamda bakıldığında mal rejiminin 

tasfiyesini mahkemenin boşanmaya dair kararının kesinleşmesinden itibaren 10 

yıllık genel zamanaşımına tabi tutuyoruz diyebiliriz. 

Gelelim tekrar konumuza. Şimdi artık değeri hesaplayacağız. Aktif değerden 

pasifleri çıkaracağız. Örneğin edinilmiş malların krediyle satın alınması ihtimalinde 

kredi borçları varsa onları çıkaracağız. Arkasından da bunu kaça böleceğiz, eşin 

artık değerdeki hakkı yüzde kaçtır? %50’dir. Kanun koyucu diyor ki; artık değer 

hesaplandıktan sonra bu talepte bulunan eş artık değerin yarısı üzerinde bir alacak 

hakkı olduğunu ileri sürebilecektir. Bu alacak hakkı bir para alacağıdır. 

Burada verdiğimiz örnekten gidecek olursak 1990’11 yıllarda evlilikten önce 

alman ev kişisel mal mıydı, edinilmiş mal mıydı? Kişisel maldır. İş yeri de kişiseldir, 

evlenmeden önce edinilmiştir. Evlenmeden sonra alınan yazlık edinilmiş maldır. O 

zaman bu yazlığı artık değer hesaplanırken aktifler arasına yazacağım. Sonra 

babadan miras olarak bir tekne kalmıştı. Bu tekne kişisel mi, edinilmiş mi? Kişisel 

maldır. Veya babası sağlığında karşılıksız bir kazandırmada bulundurmuşsa bu da 

kişisel bir maldır. Abartalım tadı çıksın, kendisine lotodan 10 milyon TL çıkmış 

olsun; kişisel midir, edinilmiş midir? Burası biraz tartışmalıdır. Bazı yazarlar kişisel 

maldır bazıları da edinilmiş maldır diyor. 

Boşanma davası açıldıktan sonra bir araba satın olmuş olsaydı bu da kişisel bir 

mal oluyordu. Çünkü mal rejimi boşanma davası açıldığı an itibariyle sona erer. 

Geçen derslerimizde söylemiştik; bazı kötü niyetli kişiler boşanmaya doğru 

ilerlerken veya ta en başından itibaren mal varlığı değerlerini elden çıkarmaya 

kalkışabiliyorlardı. 

Kötü niyetli bu kişileri; yarın bir gün boşanma davası açıldığında mal rejiminin 

tasfiyesi söz konusu olacak, araba aktif değerlerim içinde olursa malvarlığı 

değerlerim toplanırken o da eklenir ve değerinin yarısı da kadına da gider, ben 5 

kuruş vermem diyorlardı. Bu gibi durumlara karşı tasarruf yetkisinin 

sınırlanmasına dair 199-maddede bir düzenlememiz vardı. Mahkemenin kapısını 

çalıp; ey mahkeme bu kişinin malvarlığı değerleri üzerinde veya belirli malvarlığı 

değerleri üzerinde tasarruf yetkisini sınırla, diyebiliyorduk. Örneğin talepte bulunan 

kadının izni olmaksızın bu malvarlığı değerlerini elden çıkaramasın diyorduk. 

Öyle olmadı da deyim yerindeyse treni kaçırdıysak, biz tasarruf yetkisinin 

sınırlanmasına dair kararı alıncaya kadar atı alan Üsküdar’ı çoktan geçtiyse ne 
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yapacağız? Örneğin bu adamın elde ettiği bir taşınmazı var ve bana yar olmayacaksa 

kadına da yar olmasın diye onu sevdiği yeğenine bağışladı. Elimiz armut mu 

toplayacak, kanun koyucu olarak bunu seyredecek miyiz, helali hoş olsun mu 

diyeceğiz? Bu kadın; ey koca o malvarlığı değerlerini elden çıkarınca artık değer 1 

milyon tl yapıyor ama o malvarlığı değerlerini elden çıkarmasaydım bugün itibariyle 

artık değer 1 milyon 300 bin TL yapacaktı, sen bana bu 1 milyon 300 bin TL’nin 

yarısı olan 650 bin TL’yi ödeyeceksin diyebilecektir. Medeni kanunumuzun 

eklenecek değerler başlığını taşıyan 229.maddesi var. 

Bu mallar çoktan malvarlığından çıkıp gidip başkalarının olmuştur. Bu malları 

bana geri verin diyemiyoruz. Bizim söylediğimiz şey; bu mallar adeta bu adamın 

malvarlığından çıkmamışçasına varsayımsal olarak bir hesaplama yapılmasıdır. 

229,Madde şöyle: 

2. Eklenecek değerler 

TMK Madde 229 Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir: 

1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona erkesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin 

rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar, 

2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak 

kastıyla yaptığı devirler. 

Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme karan, 

davanın kendisine ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden 

yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir. 

Mezun olan sevgili kızına basit bir kolye alsaydı vs. tartışmazdık ama olağanın 

dışında kalan hediyeler eklenecek değerlere tabi olacaktır. Yeter ki mal rejiminin 

sona ermesinden önceki son 1 yıl içerisinde yapılmış olsun, yeter ki karşılıksız bir 

şekilde elden çıkartılmış olsun, yeter ki diğer eşin rızası olmaksızın elden çıkartılmış 

olsun. Demek ki son 1 yıl bizim için önemli. Eş son 1 yıl içerisinde bunu 

yapmamakla beraber diğer eşe zarar verme maksadıyla, onun katılım alacağını 

azaltmak maksadıyla hareket ettiyse de 229-maddenin 1.fıkrasının 2. Bendi devreye 

girecek. Dolayısıyla bunlar da edinilmiş değerlere eklenir.  

Bu noktada bizim somut örneğimizde artık aktif değerleri saptadık. Yapacağınız 

pratik çalışmada benim eksik bıraktığım 2 tane kavram anlatılacak. Bunlardan bir 

tanesi “değer artış payı” kavramı, bir tanesi de bu aktif değerlerin arasına “eklenecek 

değerler" başlığı altında incelediğimiz değerler dışında eklenmesi gereken değerleri 

ifade eden “denkleştirme” kavramıdır. Kasten bu ikisini bırakıyorum. Bu noktada 

pasif değer arasında ne olabilir? Söz konusu edinilmiş malların borçları olabilir. O 

borçların çıkartılması gerekir. Şu an itibariyle pasif değerler arasına girecek 

hususları da anlattık. Onları da yine pratik çalışmamızda anlattığımız kurallar 

çerçevesinde sizlerle yine paylaşacak. 

Artık burada hesabımızı kitabımızı yapabiliriz. Yazlık 200 bin TL, araba 100 bin 

TL, ev 600 bin TL ve iş yeri de 400 bin TL değerinde. Topladığımız zaman 1 milyon 

300 bin TL ediyor, 2’ye böleceğiz ve 650 bin TL'yi koca diğer eşe ödemek zorunda 
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kalacaktır. Peki 650 bin TL ödemek yerine bir mal verebilir mi? Başta kafalarınızda 

evlendikten sonra her şey ortak diye bir düşünceniz vardı ve sanki mallar üzerinde 

bir haktan bahsediyormuşuz gibi bir düşünceniz vardı. Bunları kafanızdan atın. 

Parasal bir alacaktan söz ediyoruz. Bu kişinin 650 bin TL’yi ödemesi gerekiyor.  

Peki acaba koca eşine karşı; "650 bin TL veremem ama 600 bin TL'lik şu evimi 

vereyim ve bir de 50 bin TL vereyim." diye bir teklif sunsa bu mümkün müdür? 

Biraz önceki verdiğimiz örnekten uygulayacak olursak bu koca evini yeğenine 

bağışlamıştı ve biz o evin değerini artık değere eklemiştik, o mal aslında eşte değil, 

kağıt üzerinde var o kadar. Dolayısıyla onu nesne olarak ödemesi, teklif etmesi bile 

mümkün değil. Zaten öyle bir mal yok. Ama örnek şöyle olabilirdi; 650 bin TL 

değerinde bir yazlığı olabilirdi veya mal rejiminin sona ermesinden sonra elde ettiği 

bir tarlası olabilirdi. Adam eşine; “Ben sana 650 bin TL değerindeki tarlayı veya 

yazlığı veriyorum ve bu dosyayı kapatıyorum.” diyebilir miydi? Evet, diyebilirdi. Para 

alacağının eşe ayın olarak da ödenmesi imkanı tanınmıştır. Aslında 239-nıaddeyi 

anlatmaya çalıştım. 239-madde şöyle: 

VI. Katılma alacağının ve değer artış payının ödenmesi 

I. Ödeme ve ertelenmesi 

TMK Madde 239- Katılma alacağı ve değer artış payı ayın veya para olarak 

ödenebilir. Aynî ödemede malların sürüm değeri esas alınır; bir mesleğin icrasına 

ayrılmış birimler ile işletmelerin ekonomik bütünlüğü gözetilir. 

Şimdi geliyoruz şuraya. Artık değeri hesapladık, artık değerleri hesaplarken aktif 

değerlerden pasif değerleri çıkardık ve 2’ye böldük. Çünkü bir eşin kanunda 

düzenlenmiş pay oranı bu artık değerin yarısı olarak belirlenmiş bulunuyor. Fakat 

hatırlarsanız bir eş zina eyleminde bulunmuşsa hakim onu ağır kusurlu bularak 

onun payını tamamen yok edebiliyor veya hakkaniyet ölçüsünde onun payını 

indirebiliyordu. Mahkemenin kararıyla buna imkan tanınmıştı. Hatta şöyle 

söylemiştik; eskiden zina sebebiyle boşanma davasına rastlamazdık ama yeni 

medeni kanun yürürlüğe girdikten sonra zina sebebiyle boşanma davaları arttı. 

Çünkü erkekler yine artık değerin ½’sini vermek istemiyorlar, sen zina yapmış bir 

kadınsın demek suretiyle bu oranı azaltmak veya yok etmek istiyorlar. Medeni 

kanun 237’deki hükme yavaş yavaş gelmek istiyorum. Hayata kast nedeniyle 

boşanmada da aynı şey söz konusu olabilir. Bir eş diğerini öldürmeye kalkışıyorsa 

artık o öldürmeye kalkışan eşe de artık değer üzerinde tam bir hak vermek adil 

olmayacaktır. 

Gelelim tarafların sözleşme ile artık değerdeki bu %50 olan oranı değiştirip 

değiştiremeyeceğine. Taraflar sözleşme ile o oranı da değiştirebilirler. Diyebilirler ki; 

artık değere katılma oranı ¼’tür, 1/3’tür veya 3/4’tür diyebilirler. 

2. Sözleşmeye göre   

a. Genel olarak 

Madde 237- Artık değere katılmada mal rejimi sözleşmesiyle başka bir esas kabul 

edilebilir. 
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Bu tür anlaşmalar, eşlerin ortak olmayan çocuklarının ve onların altsoylarının saklı 

paylarını zedeleyemez. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bugün itibariyle beraber son dersimizi yapmış 

bulunduk. Sınavlarda görüşmek üzere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yazar  

Medeni İrem 99 
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PERŞEMBE DERSLERİ 

3.HAFTA (18 Nisan) 

 

Bugünkü pratik çalışmamızda karar incelemesi yapacağız. Öncelikle şunu 

belirteyim ki sınavlarda karar incelemesi pek çıkmıyor. İncelemeye geçmeden önce 

ben karar incelemesi nasıl yapılır biraz anlatayım. İncelediğiniz karar ne kararı 

olursa olsun, İlk derece mahkemesi kararları, istinaf mahkemesi kararları, Yargıtay 

kararları, Danıştay kararları, Anayasa Mahkemesi kararları.  

1- Olayın Özeti 

Burada davacı yani mahkemeye başvuran ne talep etmiş? Davalı bunun 

karşısında ne cevap vermiş? Ve mahkeme ne karar vermiş? Yargıtay kararından 

bahsediyorsak eğer ilk derece mahkemesinin verdiği kararı yazıyorum. Davacının 

kararı temyize götürdüğünün yazıyorum ve Yargıtay’ın kararını yazıp özeti 

bitiriyorum.  

Özetimde şunu diyebilir miyim: Yargıtay isabetli olarak davayı onamıştır. 

Diyemem çünkü özete yorum katmıyorum. Özette sadece olayda ne olmuşsa o. İlk 

soruyu böylece cevaplamış olduk. 

2- Hukuki Sorunun Tespiti 

Bence bir kararın en zor çıkarılacak kısmı hukuki sorunun tespitidir. Çünkü 

bazen kararlarda Yargıtay esas tartışılması gereken şeyden uzaklaşmış olabilir. Siz 

onu zor görecek olabilirsiniz. Veya tartışılması gereken hukuki sorun somut olayla 

o kadar karışmıştır ki artık hangi sorunu tespit ediyoruz, ne için gerekçe veriyoruz? 

Bunda da kaybolmuş olabilirsiniz. Bazen kararlarda ipuçları olur. Bazen de tek 

başınayızdır.  

3- Uygulanması Gereken Hükümlerin Belirlenmesi 

Yani Türk Medeni Kanunundan, Borçlar Kanunundan, Anayasadan veya 

diğer mevzuatlardan uygulanacak hükümleri tespit ediyoruz. Çoğu zaman 

hükümler karar içinde zaten yer alır. Fakat her zaman böyle olmayabilir. 

4- Mahkemenin Gerekçesi + Kendi Görüşüm 

Bu kısım artık mahkemenin gerekçelerini inceleyeceğimiz kısım. Sonrasında 

kendi görüşümüzü belirteceğimiz kısım. Ben birlikte yapmayı tavsiye ediyorum ama 

tamamen size kalmış. Genellikle ayrı olarak değerlendirilirler. Ama mahkeme birden 

fazla gerekçeye dayandırdıysa gerekçelerle kendi görüşümüzü ayırmak biraz zor 

oluyor. O yüzden mahkemenin gerekçesi kaç taneyse yazarım, kendi görüşümü de 

belirtirim. Katılırım veya çürütürüm. Kanımca isabetlidir diyerek katıldığımı 
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belirten ifadeyi kullanırım veya katılmıyorsam katılmadığımı belirten ifadeyi 

kullanırım. 

Özette de biraz gerekçeden bahsetmem gerekir. Çünkü şöyle olmaz: İlk derece 

mahkemesi reddetmiştir, yaptığı yanlıştır. Bu bize tam bir özeti vermez. Davacı ne 

demiş, davalı ne cevap vermiş? İlk derece mahkemesi neye dayanarak reddetmiş, 

neye dayanarak kabul etmiştir bunları da belirtmek gerekir özet kısmında. Yargıtay 

tanıma şartları oluşmadığından davayı reddetmiştir. Sonra tanıma şartları neden 

oluşmamıştır? Daha derinlemesine incelemeye başlayacağım.  

Şöyle bir karar incelemesi olmaz. Diyelim ki kanun mahkemeye taktir yetkisi 

tanımış belirli kriterler kapsamında. Mahkeme kriterleri incelemiş ve belirli bir 

tazminata hükmetmiş. Benim karar incelemem şöyle olabilir mi: kanımca 10000 

TL’lik tazminat bu olay için azdır, bence 15000 TL’lik tazminat olmalıydı. Böyle bir 

karar incelemesi olmaz. Ben burada hakimin taktir yetkisine ilişkin bir meseleyi 

incelemiş oldum.  

Son olarak şunu belirtmek istiyorum: bir hukuk normu somut olayda 

uygulandı, şartlar oluştu, her şey doğru. Ama sonuç benim adalet duygumu 

zedeledi. Sonrasında evet bu doğru ama bu olmaz, adaletsiz bir karar diye kararı 

çürütemem. Çünkü bu hukuk normunun incelenmesi, kanun koyucunun 

iradesinin incelenmesi demektir. Ben bunları incelemiyorum. Mesela örnek verelim. 

Kanun koyucu menfaatler dengesini tartar ve birini seçer. Geçen dönem 

derslerinden hatırlarsınız: Ayırt etme gücüne sahip olmayanın karşısındaki kişinin 

iyi niyeti korunmamıştır. Ben gelip de Yargıtay evet böyle bir karar vermiştir ancak 

bu durum hakkaniyete aykırıdır, iyi niyete sonuç bağlanıp işlem geçerli sayılmalıydı 

dersem karar incelemesi kurallarından çıkmış olurum. Hukuki olarak geçerli bir 

kararın gerekçesini beğenmeyip çürütmeye çalışıyorum. Karar incelemesiyle ilgili 

söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi örnek kararımızı okuyalım.   

1-) “Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; 22.9.2013 doğumlu küçüğe Sağlık 

Bakanlığınca belirlenen "genişletilmiş bağışıklık programı" uyarınca yapılması 

zorunlu aşıları velilerinin yaptırmadığını, yaptırmaktan da kaçındıklarını ileri 

sürerek, küçük hakkında 5395 Sayılı Kanunun 5. maddesinin ( 1. ) bendinin ( d ) 

alt bendi uyarınca sağlık tedbirine karar verilmesini istemiş, mahkemece; istek 

reddedilmiş, hüküm davacı kurum tarafından temyiz edilmiştir. Türkiye'nin taraf 

olduğu "Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan 

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi'ne göre, tıbbi müdahalenin ilgili kişinin bu 

müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra 

yapılabileceği, muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimse üzerinde ise tıbbi 

müdahalenin sadece onun doğrudan yararı için yapılabileceğine değinildikten 

sonra, müdahaleye muvafakat verme yeteneği bulunmayan küçüğe veya akıl 

hastalığı ve benzeri herhangi bir sebepten dolayı muvafakat verme yeteneği 

bulunmayan bir yetişkine sadece yasal temsilcisinin veya kanun tarafından 

belirlenen bir kişi veya makam ve kuruluşun izniyle müdahalede bulunulabilir ( 
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Söz. m. 6 ). Bu halde dahi, bu kişi, makam veya kuruluşa, müdahalenin amacı, 

niteliğiyle sonuçları ve tehlikeleri hakkında uygun bilgi verilmesi zorunludur. Buna 

göre, küçüğe yapılacak tıbbi bir müdahalenin kural olarak ancak yasal temsilcisinin 

izniyle yapılabileceğinde duraksama yoktur. Sorun, tıbbi müdahalenin amacı, 

niteliği, sonuçları ve müdahale edilmemesi halinde, ortaya çıkabilecek tehlikeleri 

hakkında ana ve baba aydınlatıldığı halde rıza göstermemeleri halinde nasıl hareket 

edilmesi gerektiğindedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukla ilgili 

her türlü kararlarda onun üstün yararının esas olduğunu öngörmektedir. Diğer 

yandan Türk Medeni Kanunu da yukarıdaki uluslararası sözleşme hükümlerine 

paralel olarak ana ve babanın velayetleri altındaki çocukların bakım, bedensel, 

zihinsel, ruhsal ve toplumsal gelişmeleri konusunda onların menfaatini göz önünde 

tutarak, gerekli kararları alacaklarını ve uygulayacaklarını kabul etmiştir ( T.M.K. 

md 339/1, 340/1 ). Şu halde ana babanın çocuklarla ilgili karar alırken onların 

menfaatlerini ve üstün yararlarını göz önünde tutmaları asıldır. Buna aykırı bir 

tutum haklı görülemez. Küçüğe yapılacak müdahalenin amacı, niteliği ve 

sonuçlarıyla yapılmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda 

aydınlatıldıkları halde ana ve babanın haklı bir sebep göstermeksizin müdahaleye 

karşı çıkmaları durumunda çocuğun üstün yararı esas alınarak müdahalenin 

gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Somut olayda çocuğa uygulanacak 

aşının, gelecekteki hastalıklardan çocuğu birey olarak korumak ve toplum sağlığı 

açısından gerekli olan Sağlık Bakanlığınca belirlenen "genişletilmiş bağışıklık 

programı" uyarınca yapılması zorunlu aşılardan olduğu görülmektedir. Böyle bir 

durumda çocuğun yasal temsilcileri uygulanacak aşı ile ilgili olarak aydınlatıldıkları 

halde, hiç bir haklı gerekçe ileri sürmeksizin buna rıza göstermiyorlarsa çocuğun 

menfaatine aykırı olan bu tavra hukuki sonuç bağlanamaz. Diğer bir ifadeyle ana 

ve babanın rıza göstermemeleri çocuğun üstün yararına açıkça aykırı ise rıza 

aranmaz. Olayda ana baba çocuğa aşı uygulanmasına karşı çıkmışlar, buna 

rızalarının bulunmadığını yargılama sırasında ifade etmişlerdir. Ne var ki; bu 

beyanlarını haklı gösterecek bir sebep ve delil göstermedikleri gibi dosyada da, 

yapılması istenilen aşının çocuğun üstün yararına aykırı olacağına dair bir bulgu 

ve olgu bulunmamaktadır. Aşının, çocuğun gelecekteki bireysel sağlığı yanında, 

toplum sağlığı açısından da yapılması zorunlu olduğu dosyadaki raporlardan 

anlaşıldığına göre, isteğin kabulüne karar verilmesi gerekirken salt ana ve babanın 

rıza göstermedikleri gerekçesine dayanılarak talebin reddi usul ve yasaya aykırı 

bulunmuştur.” 

1.Karara konu olayı özetleyiniz. 2. Karardaki temel hukuki ihtilafı ortaya koyunuz. 

3. Karar içinde tartışılan görüşleri ve varılan sonucu belirtiniz. 4. Karardaki ihtilafa 

yönelik uygulanması gereken hükümler nelerdir? 5. Hukuki ihtilafa yönelik sizin 

gerekçeli çözümünüz nedir? 

İlk yapmamız gereken şey neydi? Olayın özeti. Davacı Aile ve Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü (ASPİM) gitmiş mahkemeye çocuk hakkında sağlık tedbiri 

uygulanmasını istemiş, çocuğa aşı yapılmasını istemiş. Mahkeme ne demiş. İlk 
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derece mahkemesince reddedilmiş. Çocuğun anne-babasının rızası olmadığı için 

reddedilmiş. Bu karar davacı tarafından temyiz edilerek üst mahkemeye gidilmiş. 

Özetimizin tamam olması için üst mahkemenin de kararını belirtmemiz gerekiyor. 

Üst mahkeme de anne-babanın haklı bir sebep olmaksızın rıza vermemesinden 

dolayı ilk derece mahkemesinin kararını hukuka aykırı bulmuş ve reddetmiştir.  

Hukuki sorunun tespiti kısmına geldik. Hukuki sorunumuz velayet 

hakkının sınırlarıdır. Anne-baba velayet hakkı kapsamında çocuğuna aşı 

yapılmasına karşı çıkabilir mi? Velayet hakkı sınırları içinde kullanılmış mı 

kullanılmamış mı? Kullanılmamışsa ne yapacağız? Bunları tespit etmemiz 

gerekiyor. Hukuki soruna yazılabilecek çok şey var burada: rıza, kişilik haklarına 

müdahale… Hukuki sorunu aşağı yukarı tespit ettik.  

Şimdi uygulanacak hükmün tespitine geldik. Ne uygulamış mahkeme? 5395 

sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve Medeni Kanun. Bunun yanında Biyoloji ve Tıbbın 

Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması 

Sözleşmesi de uygulanmış. Dolayısıyla uygulanacak hükümlerimiz bunlardır.  

Şimdi geldik en zor kısma. Mahkemenin gerekçesini veya gerekçelerini 

açıklayarak kendi düşüncelerimizle ya katılalım ya da çürütelim. Mahkemenin 

burada 3 gerekçesi var. İlki haklı bir sebep olmaksızın rıza göstermeme. Sizce bu 

Yargıtay’ın dediği gibi velayetin sınırları dışında mı? Medeni Kanun 339: Ana ve 

baba, çocuğun bakım ve eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak 

gerekli kararları alır. diyor. Anne-baba haklı sebep göstermeksizin rızaya karşı 

çıkıyor diyor. Şimdi anne-baba dese ki bu aşılar yurt dışından geliyorlar, hiçbir 

fayda göstermiyorlar. Benim çocuğumun bağışıklık sistemini çökertiyor. Dolayısıyla 

ben çocuğumun sağlığı için izin vermiyorum. Ne olacak? İspat etmesi gerekir. Bizim 

derslerimizde ispat çok ihmal edilen bir konu. İspatın nasıl olacağı 3. sınıf konusu. 

Sınıf genel olarak aşı yaptırılması gerektiğini düşünüyor gibi. Anne-babanın bunu 

engelleyememesi gerektiğini düşünüyor gibi.   

 Bu tartışmanın iki yönü vardır. Bir yönü: Kanun hükmüyle aşıyı zorunlu 

tutabilir miyiz? Anayasa Mahkemesi diyor ki: zorunlu aşı uygulaması var, bu nasıl 

getirilmiş? Bazı hükümler var. Aşı vücut bütünlüğüne bir müdahaledir. Çocuğa aşı 

yapılması hem çocuğun hem de toplumun yararınadır. Bunlar hukuka aykırılığı 

ortadan kaldıran sebeplerdir. Çocuğun vücut bütünlüğüne yapılan bu müdahale 

kanunla düzenlenmelidir. Dolayısıyla bununla ilgili kanun olmadığı için çocuğa 

zorunlu aşı yapılamayacağını söylemiş. Çocuğun ve toplumun menfaati vardır evet 

fakat sınırlama kanunla yapılmalıdır. Umumi Hıfzıssıhha kanunumuzda düzenleme 

var fakat o düzenlemenin çok açık olmadığını söylemiş AYM. Tartışmanın bu 

yönünü Anayasa hukukçularına bırakalım.  

 Olayın bizi ilgilendiren diğer yönü: Anne-baba böyle bir durumda çocuğa aşı 

yaptırmamayı tercih edebilirler mi? Yargıtay çocuğun yararı ve toplumsal yarar 

olduğu için ve anne-baba geçerli bir sebep göstermeksizin aşıya karşı çıktığı için ve 
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kanuni düzenleme de olduğu için anne-babanın rızasının olmamasını dikkate 

almamıştır.  

 5395 sayılı kanun, Çocuk Koruma Kanunudur. 

Madde 5/1- Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile 

ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve 

barınma konularında alınacak tedbirlerdir…. Bunlardan; Sağlık tedbiri, çocuğun 

fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbî 

bakım ve rehabilitasyonuna, bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin 

yapılmasına, …yönelik tedbirlerdir.  

 Olayın başına dönelim. Anne-baba aşıya rıza göstermemişti. Biz şunu diyebilir 

miyiz? Kamusal yarar var, özel yarar var. Ben çocuğa aşı yapacağım. Diyemeyiz. 

Bunu şuradan da hatırlarız. Velayeti kendisine bırakılan, çocuğun diğer tarafla 

görüşmesini istemiyorsa bunu mahkeme yoluyla sağlayabilirdi. Yoksa ben senin 

çocukla görüşmeni istemiyorum diyerek bunu engelleyemiyordu. Burada da Aile ve 

Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mahkemeye gitmiş. Velayetin sınırlarını söyledik. 

Vesayette denetim makamları vardı. Velayette ise velayetin sınırları dışıma 

çıkmışsak ne olacak? Veli çocuğu dövsün, aşı yaptırmasın... Bununla ilgili Medeni 

Kanunumuzda ve Çocuk Koruma Kanununda düzenlemeler var. “Çocuğun menfaati 

ve gelişmesi tehlikeye düştüğü taktirde ana ve baba duruma çare bulamaz veya 

bunlara gücü yetmez ise hakim çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.” Burada 

ASPİM’in mahkemeye aşı yaptırma talebiyle başvurması aslında bir önlemdir. 

Çocuk koruma kanunundaki ifadesiyle ‘Tedbir’dir. Bu ikisi aynı şey. Burada 

çocuğun yararı için gerekli önlemlerin alınabileceğini bilelim. Haftaya görüşürüz.     

 



                   İÜHF  (2018-2019 Nisan Sayısı)          Medeni Hukuk | Helvacı - Kurşat 

 

 
23 

 

4. HAFTA (25 Nisan) 

 

OLAY I: Bay (E) ile Bayan (K)’nın evliliğinden çocukları (A) dünyaya gelmiş, (A)’nın 

doğumundan sonra Bay (E) hayatını kaybetmiştir. Bayan (K)’nin babası Bay (B) ise 

1935 doğumlu olup Bayan (K)’nin iddiasına göre akıl zayıflığının verdiği ruh hali ile 

tüm maddi birikimleri ile 40.000 TL kira gelirini pervasızca harcamakta, kardeşleri 

de babaları Bay (B)’nin durumundan faydalanarak onu maddi olarak suiistimal 

etmektedirler. Bayan (K) kısıtlama talebiyle mahkemeye başvurmuş fakat 

mahkemece alınan rapor sonucunda Bay (B)’nin akıl zayıflığına sahip olmadığı 

ortaya çıkmıştır. Bay (B)’nin psikoaktif madde bağımlısı yeğeni Bay (Y) ise tedavi 

gördüğü süreçte, vergi borçları olduğu için adlarına dükkan açamayan ve Bay 

(Y)’den bunu isteyen kişilerle tanışmış, kuracakları şirkette karşılıksız çalışma 

şartıyla onlara inanarak gerekli yerlere imza atmıştır. Ayrıca doğacak tüm 

sorumluluğun da Bay (Y)’ye ait olacağı konusunda anlaşmışlardır. Bunun üzerine 

Bay (Y)’nin kızı Bayan (C) kısıtlama talebiyle mahkemeye başvurmuştur. Bayan 

(C)’nin arkadaşlarından Bay (D) iki yıl, Bayan (F) ise altı ay özgürlüğü bağlayıcı 

cezaya mahkûm edilmişlerdir. Cezalarını çekmeye başladıklarında görevli makam 

bu durumu vesayet makamına bildirmiştir. Vesayet makamı Bay (D)’nin kendi 

temsilcisinin varlığı nedeniyle kendisine vasi atanmasına karşı çıkmasına rağmen 

her ikisi için de kısıtlama kararı verir. 91 yaşındaki Bayan (G) ise yaşı nedeniyle 

işlerini gereği gibi yönetemediğini ileri sürerek kısıtlanma talebinde bulunmuştur. 

Karar henüz verilmeden Bayan (G) hayatını kaybetmiştir.   

SORU: Olayda (A), Bay (B), Bay (Y), Bay (D), Bayan (F) ve Bayan (G) vesayet altına 

alınabilir mi? 

  OLAY II: Bay (B) savurganlığı nedeniyle kısıtlanmış ve kendisine vasi olarak annesi 

Bayan (A) atanmıştır. Bayan (A)’nın vasi olarak atanması kararı ilan edilmiştir. Bu 

kararın ilandan hemen önce ise Bay (B) lüks bir araç satın almıştır. Bayan (A) bu 

işleme karşı çıkınca, işlemin diğer tarafı olan araç satıcısı (S) işlemin kararın 

ilanından önce yapıldığı, Bay (B)’nin kısıtlı olduğunu bilmediği ve bilemeyeceği 

gerekçeleriyle sözleşmenin geçerli olduğunu ileri sürer.   

SORU: (S) bu iddialarında haklı mıdır? 

OLAY  III: 1 6 yaşındaki  Bay  (A) velayet  altında  olmadığından  mahkemece  

vesayet  altına alınmıştır.  Yasal  temsilcisinin  izniyle  17  yaşında  evlenmiştir.  Bay  

(A)’nın  teyzesi  Bayan  (T) ise  iki  yıllık  özgürlüğü  bağlayıcı  cezası  nedeniyle  kısıtlı  

bulunmaktadır akıl  zayıflığı  nedeniyle  kısıtlanır. Ardından Bayan  (T)’nin cezası  

sona  er .  Bu  sırada  vasisi  (V) er .  Bay  (A)’nın  dedesi Bay  (D),  savurganlığı  

nedeniyle  kısıtlanmış  olup  mahkemece  vesayetin  kaldırılmasına  karar 

verilmiştir. Kısıtlamanın  kaldırılması kararı ilan edilmemiştir. 

SORU: Olaydaki  hallerde  vesayetin  sona  erip  ermediğini,  yanıtınız  olumluysa  

nasıl  erdiğini belirtiniz. 



                   İÜHF  (2018-2019 Nisan Sayısı)          Medeni Hukuk | Helvacı - Kurşat 

 

 
24 

1.OLAY 

Soruyu kişi bazında değerlendirmek işimizi kolaylaştırır.  

    Şimdi (A) ile başlayalım. Çocuğun doğumundan hemen sonra baba öldüğü için 

çocuğun ergin olmadığını anlıyoruz. Küçüklük de bir vesayet sebebi değil miydi. 

Hatta şu kitapta küçüklük ile kısıtlamayı ikiye ayırır. Çünkü küçüklük başlı başına 

bir sebep. Kısıtlama ise erginlerin kısıtlanması olarak adlandırılır. Küçüğün vesayet 

altına alınmasını hangi hükümde düzenlendiğini hatırlıyor muyuz? MK 404’te 

tabiki. 

İKİNCİ AYIRIM : VESAYETİ GEREKTİREN HALLER A. 

 Küçüklük Velayet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır. 

Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir halin varlığını öğrenen 

nüfus memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu 

hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. 

 Bakın vesayet ile ilgili bir soru. Ama hemen nereye bakıyorum velayet hükümlerine. 

A üzerinde velayet varsa diyeceğim ki velayet altında olduğu için vesayet altına 

alınamaz. Ama A üzerinde velayet olmadığı sonucuna varırsam diyorum ki velayet 

altına alınmayan çocuk vesayet altına alınır. Evlilik ölümle sona erdiğinde velayet 

sağ kalan eşe ait olur. Bunu nerden çıkardık? MK336 F/3’ten 

Ana ve baba evli ise Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte 

kullanırlar. 

 Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti 

eşlerden birine verebilir. 

 Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise 

çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir. 

Buna göre ne diyoruz? A üzerinde velayet MK336 F/3 gereği sağ kalan bir anne 

olduğundan dolayı vesayet altına alınamaz.  

    O zaman şu soruyu sorabilir miyiz: çocuk ne zaman vesayet altına alınabilir? 

Evlilik içinde doğan çocuğun velayeti anneye ve babaya aittir. Nasıl bir olasılık 

olabilir de çocuk vesayet altına alınabilir? Velayetin kaldırılması halinde ya da anne 

babanın ikisinin ölmesi halinde. Bide bazen de velayet bir eşe bırakılır o kişi ölürse 

velayet diğer diğer tarafa geçmez. Dönelim olaya. Olayımızda velayet iki tarafa ait. 

Velayet sadece anneye aitse, annenin ölümüyle velayet direk babaya geçmez. 

Tekrardan düzenleme yapılır. 

    Şimdi Bay B ile devam ediyoruz. Bayan K kısıtlama için başvuruyor. Neye 

dayanıyor başvuru için? Akıl zayıflığına. Sadece akıl zayıflığı mı sizce? Savurganlık 

da var. Şimdi 2 tane vesayet sebebinin olduğunu bulduk. Akıl zayıflığı ile ilgili 

maddemiz neydi?MK405  



                   İÜHF  (2018-2019 Nisan Sayısı)          Medeni Hukuk | Helvacı - Kurşat 

 

 
25 

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle 

işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım 

gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.  

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun 

varlığını öğrenen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu 

hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. 

Peki savurganlık hangi madde de düzenlenmiş? MK406 

 Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, 

kötü yönetim Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü 

yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya 

ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden 

devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini 

tehdit eden her ergin kısıtlanır. 

Şimdi Yargıtay kararlarında şöyle ifadeler göreceksiniz “pervasızca harcamak” 

bunlar hukuki terimler. Bayan K ne diyor ki akıl hastalığı var parasını her yerde 

harcıyor. Akıl zayıflığından dolayı kısıtlamaya karar verebilmek için şartlarımızı 

hatırlayalım. Birisi MK 405’i okuyabilir mi?  Şimdi tutup da her akıl hastasını hadi 

seni kısıtlıyorum diye götürüp kısıtlatamam. Madde başka şartlar da arıyor. MK 409 

Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde 

bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle 

kısıtlanamaz. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak 

resmi sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir.  

Hakim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması 

istenen kişiyi dinleyebilir.  

Buradan da anladığımız gibi bazı şartlar gerekiyor. İlk olarak bir rapor gerek değil 

mi?  Sizce uygulamada nasıldır? Hakim rapora başvurmadan karar verebilir mi? 

Hakim adamı dinledi “yok yok bu adam akıl hastası” dedi. Böyle bir şey mümkün 

mü? Bunun mümkün olmadığını bilebiliriz. Kanunda da diyor rapor olmadan 

hüküm veremeyiz. Peki hakim rapora aykırı karar verebilir mi? Doktrine göre hakim 

raporu çürütecek gerekçeler göstererek raporun aksine karar verebilir. Peki Yargıtay 

bu konu hakkında ne diyor? Yargıtay rapora çok önem veriyor. Hatta bazı 

durumlarda neden rapor uygulanmamış deyip kararı bozuyor. Hakim raporu 

uygulamak istemedi. Bu durumda yeni bir rapor alınmasını isteyebilir. Iki rapor 

çelişkili çıkarsa o zaman karar verebilir. Bu durum yargıtayda da var. “Iki rapor 

arasındaki çelişkinin giderilmesine” diyerek kararı bozup geri gönderebiliyor. Neyse 

çok dağıtmayalım, hemen konumuza geri dönelim. Olayımızdaki rapor ne diyor? 

Akıl zayıflığı yoktur diyor. Akıl zayıflığının olmaması, akıl zayıflığının düzenlendiği 

maddedeki diğer şartların sağlanıp sağlanmadığına bakmaya gerek bırakmaz. Şimdi 

arkası zayıflığını eledik. Ama ortada bir iddia daha var. Bayan K’nin iddiasına göre 

pervasızca harcama. 40000 TL’nin iç edilmesi durumu var. Burada hangi kısıtlama 

Sebebine bakacağız? Evet haklısınız savurganlık. Birden fazla kısıtlama sebebine 

dayanarak dava açılmış. Bunlardan birisini eledik diye kısıtlanma davası 
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kapanmaz. Diğer sebebi de kontrol etmeliyiz. Sizce savurganlıktan dolayı 

kısıtlayabilir miyiz?  

Öğrenci: Başka şartlarda gerekli. 

Çok güzel. Peki Neydi o şartlar? 

Öğrenci: Kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol 

açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının 

güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. 

Çok güzel. Sizce burada kısıtlanmasını gerektirecek bir durum var mı bu 

saydıklarımızı düşününce? 

Öğrenci: Peki burada kişinin mal varlığı da etkili olmaz mı? Belki 40.000 lira onun 

için fazla büyük bir meblağ olmayabilir.  

Evet çok güzel bir bakış açısı. Gerçek hayatta karşınıza böyle bir dava geldiğinde 

somut olaya göre değerlendireceksiniz. Ama genel olarak Türkiye şartlarına 

bakarsak 40000 lirayı iç etmek savurganlık sebebi olabilir. Bu olayın sürekli olması 

lazım. Yani adam sadece bu ay biraz fazla harcadı diye tutup da seni kısıtlıyorum 

diyemeyiz. Kişinin genellikle davranış biçiminin o şekilde olması gerekiyor. 

Savurganlık ne demek? Amaçsız ve anlamsız para harcamak. Toparlarsak mahkeme 

akıl zayıflığına dayanarak kısıtlama veremeyecekken savurganlık için sunduğu 

şartlar açısından tartışmalıdır. Fikrimizce, kanımızca kişinin başka gelir yoksa ve 

şartları sağlıyorsa kısıtlanır. 

Öğrenci: Peki çocukların ergin olup olmaması durumu etkiler mi? Örneğin 

çocukları büyümüş evli barklı insanlar artık. Onlara ayıracağı parayı kendi daha 

rahat bir şekilde harcamaz mı? 

Evet onu da bir şekilde değerlendirmeye alabiliriz. 

Şimdi Bay Y’ye bir bakalım. Bütün kısıtlanma sebepleri gözünde getirirsek, sizce 

Bayan C Bay Y’yi hangi sebeplerle kısıtlamak istiyor olabilir? 

Öğrenci: Madde bağımlılığı. 

Çok doğru. Peki sadece madde bağımlılığı tek başına yeterli mi? Aynı şartları burada 

da arıyoruz. Hatırlayalım isterseniz. Kendisini veya ailesini Darlık veya 

yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya 

muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır. 

Peki sizce Bay Y’yi kısıtlayalım mı, ne dersiniz? 

Öğrenci: Kısıtlayalım. Çünkü karşılıksız çalışmayı ve bütün sorumluluğu 

üstlenmeyi kabul etmiş.  

Evet çok güzel. Yargıtay sizi biraz hayal kırıklığına uğratabilir. Öyle ahım şahım bir 

açıklamaları yoktur. Mesela “Böyle imza atarak çalışmayı üstlenmesinin, 

sorumluluğu üstlenmesinin kendisini yoksulluğa düşüreceği aşikardır” der. Hani 

böyle tartışalım, aşikarı biraz açalım gibi şeyler bulamazsınız. Bulabileceğiniz 

kararlar var Ancak öyle ahım şahım bir şey bulamazsınız. Çoğu kopyala -yapıştır 
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oluyor. Benzer olaylara uygulanabilecek kararlar ve şemalar var onları 

yapıştırıyorlar. 

Şimdi gelelim Bay D ve Bayan F tarafına. Sizce burada hangi sebeplerle kısıtlıyoruz? 

Özgürlüğü bağlayıcı ceza.  Bu da nerede düzenlenmiş MK 407’de 

III. Özgürlüğü bağlayıcı ceza  

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her 

ergin kısıtlanır.  

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını 

çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet 

makamına bildirmekle yükümlüdür. 

Bayan F’yi kısıtlayabilir miyiz? Hayır tabiki. Çünkü 6 ay ceza almış. Peki 1 yıldan 

fazla ceza almış herkesi kısıtlayabilir miyiz? İsviçre doktrininde “bu adamın 

kısıtlanmaya ihtiyacı yoksa niye kısıtlayayım?” der. “ İhtiyacı yoksa”dan kasıt 

sürekli bir yardıma ihtiyacının olmaması. Zaten bir yasal temsilcisinin olması. 

Burası çok önemli “yasal temsilcisinin olması. İradi temsilciyle karıştırmayın”  
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