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Hukukumuzda küll� halef�yet �lkes� uyarınca m�rasçı olmak yönünde b�r �steğ�n bulunması veya m�rasbırakanın

ölümünden haberdar olunması aranmaksızın m�rasçılar kend�l�ğ�nden m�rasçılık sıfatına sah�p olurlar. Bununla

b�rl�kte m�rasbırakanın ölümüyle m�rasçının m�rası kazanması �se geç�c� n�tel�kted�r. M�rasçıların m�rası

kazanması, ret süres� �ç�nde m�rası reddetmeme bozucu koşuluna bağlanmıştır. Geç�c� kazanma ve geç�c�

m�rasçılık sıfatını kes�n hale dönüştürecek olan, m�rasın süres� �ç�nde redded�lmemes�d�r. M�rasın redd�, b�r

hakkın b�r k�mseye dayatılamayacağı �lkes�n�n uzantısıdır. Türk Meden� Kanunu’nun 610. maddes�n�n �k�nc�

fıkrasında m�rası ret hakkının düşmes�ne sebep olan haller düzenlenm�şt�r. Hüküm uyarınca m�rası ret süres�

sona ermeden m�rasçı olarak tereke �şlemler�ne karışan, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya

m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapan ya da tereke mallarını g�zleyen veya

kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası reddedemez. Bu makalen�n amacı, anılan hükümdek� hakkın çıkar ölçütü

d�kkate alınarak m�rasçının ret hakkını düşüren haller�n, özell�kle de m�rasçının m�rası örtülü kabulü anlamına

gelen davranışların bel�rlenmes� ve bu amaçla özell�kle Yargıtay kararları çerçeves�nde somut olay örnekler�n�n

ver�lmes�d�r.

M�ras, M�rası Ret Hakkı, M�rasın Redd�, M�rası Ret Hakkının Düşmes�, M�rasın Kabulü, Tereke Malları.

In Turk�sh law and under the pr�nc�ple of un�versal success�on, the he�rs take the t�tle to �nher�tance �rrespect�ve

of the�r �ntent�on �n th�s regard or the�r knowledge of the death of the deceased. However, th�s un�versal transfer

of �nher�tance to the he�rs �s temporary and subject to the cond�t�on that they do not renounce the �nher�tance

w�th�n the t�me l�m�t. The�r t�tle becomes f�nal only after the elapse of th�s per�od for the renunc�at�on.

Renunc�at�on of �nher�tance can be cons�dered as an extens�on of the pr�nc�ple that no r�ght can be �mposed

aga�nst one’s w�ll. Under Art�cle 610/II of Turk�sh C�v�l Code, the cases caused forfe�ture of r�ght to d�scla�m. In

accordance w�th such art�cle where an he�r has �nterfered �n the a�a�rs of the estate before exp�ry of the

d�scla�mer t�me l�m�t or has acted �n a manner not conduc�ve to adm�n�ster�ng the estate or ma�nta�n�ng the

deceased’s bus�ness act�v�t�es, or where he or she has appropr�ated or concealed objects belong�ng to the

estate, he or she �s no longer ent�tled to d�scla�m the �nher�tance. The a�m of th�s work �s to spec�fy the cases

caused forfe�ture of r�ght to d�scla�m cons�der�ng the r�ght’s �nterest cr�ter�on under such art�cle, part�cularly an

he�r’s acts be�ng �nferred the �mpl�c�t acceptance of �nher�tance and for th�s purpose to exempl�fy the concrete

cases.
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Hukukumuzda m�rasın yasal ve atanmış m�rasçılara geç�ş�nde ben�msenen küll� halef�yet �lkes� uyarınca m�rasçı

olmak yönünde b�r �steğ�n bulunması veya m�rasbırakanın ölümünden haberdar olunması aranmaksızın

m�rasçılar kend�l�ğ�nden m�rasçılık sıfatına sah�p olurlar; böylece m�rasbırakanın m�rasını b�r bütün olarak, kanun

gereğ�nce kazanırlar (TMK m.599/I) ve borçlarından da k�ş�sel olarak sorumlu olurlar.

M�rasçının, m�rası kazanmasından sonrasındak� sorumluluğu, kend�s�ne a�t tüm malvarlığı değerler�n� de

kapsadığından m�rasbırakanın alacaklıları �le b�reb�r karşı karşıya kalab�lme �ht�mal� mevcuttur. B�rden çok

m�rasçının bulunması hal�nde m�rasçılar, tereke borçlarından da mütesels�len sorumludur (TMK m.641/I).

Dolayısıyla m�rasbırakanın ölümüyle b�rl�kte m�rasın kend�l�ğ�nden yasal m�rasçılara geçmes� her zaman m�rasçı

leh�ne olmayacağından bah�sle kanun koyucu, somut olayın özell�ğ�ne göre küll� halef�yet �lkes�n�n sakıncalı

sonuçlarını bertaraf etmek ve m�rasbırakanın borçlarından sorumluluğu ortadan kaldırmak �ç�n “m�rasın redd�”

kurumunu kabul etm�şt�r. Bununla b�rl�kte m�rasın redd�n�n �şlevler� arasında m�rasçının m�rastan başkalarını

yararlandırma amacı, alacaklılarının tahs�l etmes�n� önlemek amacıyla m�rası d�ğer m�rasçılara kazandırma

arzusu, m�rasbırakana duyulan soğukluk da sayılab�l�r. Bu sebeplerden doğan TMK m.605-618 hükümler�

arasında düzenlenm�ş “m�rasın redd�” kurumu, m�rasbırakanın pas�f�n� arttıran �şlemler�n�n sonucuna m�rasçının

katlanma yükümlülüğünü ortadan kaldırma �şlev�n� görmekted�r.

Kanun koyucu m�rasçıya m�rası ret hakkı tanımakla b�rl�kte TMK m.610 hükmünde hakkın çıkar ölçütü d�kkate

alınarak m�rasçının ret hakkını düşüren haller� düzenlem�şt�r. M�rasın redd� kurumunun tüm ayrıntılarına

g�rmeks�z�n sadece m�rasçının m�rası ret hakkının düşmes�, özell�kle de m�rasçının m�rası örtülü kabulü anlamına

gelen davranışları makalem�z�n konusunu oluşturmakta olup konu, Yargıtay kararları, Türk ve İsv�çre doktr�n�

çerçeves�nde �rdelenecekt�r.

Türk ve İsv�çre hukukunda m�rasın kazanılması �ç�n açık kabule �ht�yaç yoktur;  ancak �st�sna� olarak sadece �k�

durumda açık kabul beyanı aranır, aks� halde m�ras redded�lm�ş sayılır.  Bunlardan b�r� TMK m.614  hükmünde

düzenlenen sonra gelen m�rasçılar yararına ret, d�ğer� �se TMK m.605/II  hükmünde düzenlenen m�rasbırakanın

ödemeden acz�ne dayalı ret süres�n�n susarak geç�r�lmes� hal�nde m�rasın kabul ed�lm�ş sayılacağının ters�ne

kar�ne get�ren “hükm� (hükmen) ret”  kurumudur. Bu �st�snalara ek olarak 743 sayılı Meden� Kanun m.553

hükmünde TMK m.613 hükmünden farklı olarak “M�ras füruların cümles� tarafından redded�lm�ş �se, ret keyf�yet�

sulh mahkemes�nce karı kocadan sağ olana tebl�ğ olunur ve onun tarafından ancak b�r ay �ç�nde m�ras kabul

olunab�l�r.” şekl�nde m�rasın kabulü bakımından b�r düzenlemeye yer ver�lm�şt�; ancak bu kurumlar çalışmamızın

kapsamına dâh�l olmadığından �ç�n ayrıntılarına g�rmemey� terc�h ed�yoruz.

M�rasbırakanın ölümüyle m�rasçının m�rası kazanması (�kt�sabı) geç�c� n�tel�kted�r.  M�rasçıların m�rası kazanması,

ret süres� �ç�nde m�rası reddetmeme bozucu koşuluna bağlanmıştır.  Geç�c� kazanma ve geç�c� m�rasçılık sıfatını

kes�n hale dönüştürecek olan, m�rasın süres� �ç�nde redded�lmemes�d�r.

M�rasçılık sıfatını elde etmek �stemeyen m�rasçı �ç�n en kökten yol, m�rasın redd�d�r.  Gerçek redd�n rat�o leg�s’�,

m�rasçıların m�rasbırakanın borçlarından sorumluğunun ortadan kalkması �mkânının tanınması yanında ayrıca

küll� halef�yet �lkes�n�n �rade özgürlüğüne get�rd�ğ� sınırlamanın geçm�şe etk�l� olarak ortadan kaldırılab�l�r

olmasını sağlamaktır.
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Geç�c� m�rasçılık sıfatını ve m�rasın kazanılmasını ortadan kaldıran hukuk� �şlem, “gerçek ret” olarak anılan

m�rasçının m�rası redd� yönündek� �rade beyanıdır (TMK m.605/I); dolayısıyla m�rasın redd�, ancak TMK m.575/I

hükmü gereğ�nce m�rasın geç�ş�, yan� m�rasbırakanın ölümünden sonra gerçekleşeb�l�r.

M�rasın redd�, b�r hakkın b�r k�mseye dayatılamayacağı �lkes�n�n uzantısıdır.  M�rasın redd�, bozucu yen�l�k

doğuran b�r hak olup tek tara�ı hukuk� b�r �şlemd�r.  M�rasın redd� yönündek� �rade beyanı TMK m.609

hükmünce m�rasbırakanın yerleş�m yer�ndek� sulh mahkemes�ne (HMK m.11) sözlü veya yazılı b�ç�mde kayıtsız ve

şartsız  yapılınca geç�c� m�rasçılık sıfatı, m�rasbırakanın ölümün anından �t�baren geçm�şe etk�l� olarak ortadan

kalkar.  TMK m.611/I hükmü gereğ�nce m�rası reddeden yasal m�rasçının m�ras payı, m�ras açıldığı zaman (TMK

m.575/I) kend�s� sağ değ�lm�ş g�b� hak sah�pler�ne geçer; TMK m.611/I hükmü gereğ�nce �se m�rası reddeden

atanmış m�rasçının payı, m�rasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu

anlaşılmadıkça, m�rasbırakanın en yakın yasal m�rasçılarına kalır. M�rası reddeden yasal veya atanmış m�rasçı,

TMK m.519/son hükmü gereğ�nce m�rası reddetm�ş olsa b�le leh�ne yapılmış b�r tasarrufun yer�ne get�r�lmes�n�

�steyeb�l�r.

Ret beyanı, TMK m.609 hükmü gereğ�nce sulh mahkemes� tarafından tutulan tutanak �le tesp�t ed�l�r ve m�rasın

açıldığı yerdek� özel kütüğe yazılır;  d�lerse m�rasçıya redd� gösteren b�r belge ver�l�r. Tutanağın tutulmamış

olması veya özel kütüğe yazılmamış olma �spat yönünden zorluk doğurab�lse de redd�n geçerl�l�ğ�n�

etk�lemez;  çünkü tutanağın tutulmasının veya özel kütüğe yazılmış olmanın m�rasın redd� açısından kurucu b�r

n�tel�ğ� bulunmamaktadır, tesc�l açıklayıcıdır.

Bozucu yen�l�k doğuran b�r hak olan m�rası ret hakkının kullanıldıktan sonra ger� alınıp alınamayacağı hususunda

TMK’da bu konuya �l�şk�n açık b�r hüküm bulunmamaktadır. B�r görüşe göre ret hakkı ger� alınamaz;  başka b�r

görüşe göre �se ger� alma �ç�n sadece m�rasçıların değ�l, tüm �lg�l�ler�n rızası alınmalıdır.  Katıldığımız görüşe

göre �se bütün m�rasçıların rızasının olması hal�nde ger� alma mümkün olmalıdır.

Bununla b�rl�kte �rade sakatlığı hal�nde TBK m.30 vd. hükümler�nce ret beyanının �ptal�  ve İİK m.183 hükmü

gereğ�nce m�rasçının ret beyanını ger� alması  mümkündür. Örneğ�n m�rasbırakanın b�r çocuğa c�nsel tac�zde

bulunduğunu zannederek m�rası reddeden m�rasçı, sonradan f��l� �şleyen k�ş�n�n bulunması �le gerçeğ�

öğrenmes� hal�nde TMK m.5 “uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk �l�şk�ler�ne uygulanır” hükmü gereğ�nce TBK

m.30 vd. hükümler�nde düzenlenen yanılma (hata) hükümler� uygulama alanı bulacaktır.

Gerçek ret, bağışlama olarak n�telend�r�lemez;  bağışlama, m�rasın redd� hukuk� �şlem�n�n aks�ne �k� tara�ı

hukuk� �şlemd�r. Kaldı k� TBK m.285/II hükmünde m�rası reddetmen�n bağışlama olmadığı açık b�r şek�lde

düzenleme konusu yapılmıştır.

M�rası ret hakkını kullanan m�rasçı, sulh hâk�m�ne ret gerekçes� göstermek zorunda değ�ld�r.  Bu noktada

m�rasın kısmen redd� �se tartışmalıdır. Alman Meden� Kanunu (BGB) §1950 hükmünde açık b�r �fadeyle m�rasın

kısmen redded�lemeyeceğ�, redded�lm�şse geçers�z olacağı düzenlenm�ş olmasına rağmen Türk ve İsv�çre

Meden� Kanunu’nda buna �l�şk�n b�r düzenleme mevcut değ�ld�r. Doktr�nde b�r görüşe göre m�rasın kısmen redd�

kabul ed�lmezken  katıldığımız d�ğer görüşe göre �se ret, çek�ncel� �se geçerl� olmazken  �çer�ğ�n

sınırlandırılmış olması hal�nde  �se geçerl� sayılmalıdır.  Bu görüşe göre örneğ�n hem yasal hem de �rad�

m�rasçı sıfatını taşıyan m�rasçının bu sıfatlardan b�r�n� redded�p, d�ğer�n� kabul etmes� mümkündür.  Ancak

bölümsel redd�n bel�rl� tereke değerler�ne �l�şk�n olması hal�nde hakkın kötüye kullanılması �ht�mal�n�n yanında

küll� halef�yet prens�b�ne de ters düşen sonuçlar da doğab�l�r;  şöyle k� örneğ�n m�rasbırakanın oğlu, terekey�

kend�nce b�r ayrıma tab� tutarak bankada fa�z �şlet�lm�ş mevduat hesabı kalem�n� reddederek yalnızca tarım

araz�s�n� kabul yönünde �rade beyanında bulunacak olursa m�rası kısmen reddetm�ş sayılmamalıdır. Aks� halde
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m�rasçı, m�rası ret hakkını kend� malvarlığının leh�ne olacak şek�lde seç�c� olarak kullanmış olacağından hem

TMK m.2/II hükmünce hakkın kötüye kullanılmasından söz ed�lecek hem de hem küll� halef�yet prens�b�ne

aykırılık oluşacaktır.

Ret beyanında bulunma k�ş�ye sıkı sıkıya bağlı hak olmadığından  TBK m.40 hükmü uyarınca tems�lc� aracılığı

�le kullanılab�l�r.  Bu sonuca Türk Meden� Kanununun Velayet, Vesayet ve M�ras Hükümler�n�n Uygulanmasına

İl�şk�n Tüzük m.39/II hükmündek� “ ... sulh hak�m�nce düzenlenecek b�r tutanakla reddeden m�rasçının açık k�ml�ğ�

bel�rlen�r ve ret beyanı ... bu konuda yetk�s� olan vek�l tarafından yapılmış �se” �fades�nden de açıkça

varılab�lmekted�r. Katıldığımız görüşe göre her ne kadar hem TBK m.504/son hükmünde hem de “Davaya

vekâlette özel yetk� ver�lmes�n� gerekt�ren hâller” başlıklı HMK m.74  hükmünde m�rasın redd�ne �l�şk�n açık b�r

düzenlemeye yer ver�lmem�ş olsa da vek�l, özel yetk�l� kılınmalıdır;  Yargıtay’ın da son tar�hl� kararlarında bu

yönde karar verd�ğ� anlaşılmaktadır.

M�rasın kabulü �ç�n kural olarak b�r beyana gerek olmasa da ret süres� dolmadan m�rasçının açık kabul

beyanında bulunması  veya m�rası kabul anlamına gelen davranışlarda bulunması hal�nde o m�rasçı �ç�n m�rası

ret hakkı artık düşer. Başka b�r dey�şle m�rasçının m�rasın redd� yönünde açık b�r �rade beyanı bulunmamakla

b�rl�kte bazı hallerde m�rası kabul anlamına gelen davranışları �le m�rasçının m�rası ret hakkı �le hükmen ret

kar�nes� düşer. Buna �l�şk�n “Ret hakkının düşmes�” başlıklı TMK m.610 hükmü şöyled�r  ve bu düzenlemen�n

dayanağı, çel�şk�l� davranış yasağıdır (ven�re contra factum propr�um):

“Yasal süre �ç�nde m�rası reddetmeyen m�rasçı, m�rası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Ret süres� sona ermeden m�rasçı olarak tereke �şlemler�ne karışan, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan

veya m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapan ya da tereke mallarını g�zleyen veya

kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası reddedemez.

Zamanaşımı veya hak düşümü süreler�n�n dolmasına engel olmak �ç�n dava açılması ve cebrî �cra tak�b� yapılması,

ret hakkını ortadan kaldırmaz.”

743 ve 4721 sayılı Meden� Kanun karşılaştırılması yapıldığında d�kkat� çeken �lk husus, hükmün kenar

başlığındadır. TMK m.610 hükmünün karşılığı olan 743 sayılı Meden� Kanun’un 550. maddes�nde “mahrum” ;

doktr�nde �se “yoksun”,  “düşme”  ter�mler� kullanılmakla b�rl�kte kanun koyucu artık tartışmalara ve karışıklığa

sona vererek hükmün başlığında “düşme” ter�m�n� terc�h etm�şt�r. “Ret hakkının düşmes�” başlıklı TMK m.610

hükmünün madde gerekçes�nde “Yürürlüktek� madden�n kenar başlığındak� “mahrum�yet” sözcüğü m�rastan

yoksun olma �le karıştırılab�leceğ� �ç�n, onun yer�ne “düşme” sözcüğü terc�h ed�lm�şt�r.” açıklamasına yer ver�lm�ş ve

ret hakkının düşmes� �le TMK m.578 hükmünde düzenlenen “m�rastan yoksunluk (mahrum�yet)” kurumlarının

karışmasının önüne geç�lmek �stenm�şt�r. Dolayısıyla çalışmamızda kanun� �fadeye uygun olarak m�rasçının TMK

m.610/II hükmünde sayılan davranışları serg�lemes� hal�nde m�rası ret hakkının “düşmes�” �fades�n� kullanmayı

�sabetl� buluyoruz.

33

34

35

36

37

II. M�rası Ret Hakkının Düşmes�

A. Genel Olarak

38

39

40

41 42



08.10.2020 Jur�x | M�rası Ret Hakkının Düşmes�ne Sebep Olan Haller

https://jur�x.com.tr/art�cle/18937 5/27

Her �k� kanun karşılaştırmasında d�kkat çeken �k�nc� husus �se 743 sayılı Meden� Kanun’un 550. maddes�nde

“tereke �şler�ne karışma” �fades�ne yer ver�lmem�şken, TMK m.610/II hükmünde bu �fadeye yer ver�lmes�d�r. Bu

�fade, mehaz ZGB Art.571(2) hükmünde yer alan “ ... �n d�e Angelegenhe�ten der Erbschaft engem�scht” �fades�n�

karşılamaktadır. B�r d�ğer farklılık �se 743 sayılı Meden� Kanun’un 550. maddes�nde “m�rasa a�t �şler�” �fades�ne yer

ver�lm�şken, artık TMK m.610/II hükmünde “m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes�” şekl�nde yer ver�lmes�d�r. Bu

�fade, aynı zamanda mehaz ZGB Art.571(2) hükmünde yer alan “ ... Geschäfte des Erblassers” �fades�n�

karşılamaktadır.

Bel�rtmek gerek�r k� TMK m.610/I hükmündek� “kayıtsız ve şartsız” �fades�, mehaz İsv�çre Meden� Kanunu’nun

(ZGB) 571(1) hükmünde “vorbehaltlos” şekl�nde anılmakta olup bu kel�me “çek�nceye yer olmaksızın/çek�nces�z”

olarak tercüme ed�lm�ş olsa �d� kanımızca hüküm tam karşılığını bulmuş olacaktı. Hükümde anılan “şart” tab�r�

TBK m.170 vd. hükümler�ndek� “koşul” olarak anlaşılmamalı ve aslında hükmün, kullanılması gereken tab�rle

“çek�nceye yer olmaksızın/çek�nces�z” şekl�nde �fade ed�lmek �stend�ğ� kabul ed�lmel�d�r. Bu noktada den�leb�l�r k�

prens�p �t�bar�yle bozucu yen�l�k doğuran hak koşula bağlanamamakla b�rl�kte koşulun yarattığı şüphel�

durumun, hakkın yöneld�ğ� k�ş�ler bakımından zararlı olmaması hal�nde koşul uygun görüldüğünden  TMK

m.610/I hükmündek� “kayıtsız ve şartsız” �fades� olmasaydı da koşullu m�rası ret hal�nde d�ğer m�rasçıların,

alacaklıların zarar göreceğ� d�kkate alındığında bu sonuca zaten g�d�lmeyecekt�.

Hükümde m�rasın örtülü (zımn�) veya �radey� gösteren davranışlarla kabulüne �l�şk�n olgu düzenlenmekted�r.

M�rasın kazanılması m�rasın açık, örtülü b�ç�mde �radey� gösteren f��llerle (factum concludens) kabulü �le

gerçekleşeb�l�r.  Kanunun koyucunun buradak� amacı, m�rasçının d�ğer m�rasçıların veya alacaklıların aleyh�ne

olacak şek�lde m�ras payının artmasına engel olmak ve dolayısıyla m�rasçıları ve de alacaklıları korumaktır.

Bununla b�rl�kte TMK m.610/II hükmünde anılan f��ller� �le artık m�rası reddedemeyen m�rasçı, TMK m.619/I

hükmünce sulh hâk�m�nden tereken�n resm� defter�n�n tutulmasını da �steyemez.

Hükümde yer alan “mal” �fades�, mehaz İsv�çre Meden� Kanunu’nun (ZGB) 571(2) maddes�nde

“Erbschaftssache” kel�mes� terc�h ed�lerek “d�e Sache”, yan� “eşya” olarak düzenlenm�şt�r. TMK m.610/II

hükmünce “mal” �fades�ne yer ver�lm�ş olsa da malın yanında malvarlığının akt�f kısmında yer alan haklar da

hükmün kapsamına dâh�ld�r.

Çalışmamızda TMK m.610 hükmü gereğ�nce ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet verecek olguları

- ret süres�n�n dolması ve

- ret süres� sona ermeden ret hakkının düşmes�n� gerekt�recek m�rasçı davranışları

olarak sını�andırarak �nceleme yapmayı terc�h ed�yoruz.

M�rası ret hakkının düşmes� sonucunu doğuran sebeplerden �lk�, ret süres�n�n dolmasıdır. TMK m.610/I

hükmünün “Yasal süre �ç�nde m�rası reddetmeyen m�rasçı, m�rası kayıtsız şartsız kazanmış olur.” şekl�ndek� �fades�,

bu sonucu açıkça ortaya koymaktadır.
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TMK m.606 hükmünce m�ras, üç ay �ç�nde reddolunab�l�r.  Bu süre, yasal m�rasçılar �ç�n m�rasçı olduklarını daha

sonra öğrend�kler� �spat ed�lmed�kçe m�rasbırakanın ölümünü öğrend�kler�; vas�yetname �le atanmış m�rasçılar

�ç�n m�rasbırakanın tasarrufunun kend�ler�ne resmen b�ld�r�ld�ğ� (TMK m.597) tar�hten �şlemeye başlar. TMK m.607

hükmü gereğ�nce koruma önleme olarak tereken�n yazımı hal�nde m�rası ret süres� �se yasal ve atanmış

m�rasçılar �ç�n yazım �şlem�n�n sona erd�ğ�n�n sulh hâk�m� tarafından kend�ler�ne b�ld�r�lmes�yle başlar. Ret beyanı

yen�l�k doğuran b�r hak olduğundan bu süre, hak düşürücü süred�r;  durması veya kes�lmes� söz konusu

olmaz.  Ret beyanının yönelt�ld�ğ� hâk�m�n süren�n geç�p geçmed�ğ�n� araştırma yetk�s� yoktur;  çünkü ret

süres� hak düşürücü süre olduğundan def’� değ�l, b�r �t�raz n�tel�ğ�nded�r.

Ret beyanın süres� �ç�nde kullanılmış sayılması �ç�n üç ay �ç�nde beyanın mahkemeye ulaşması gerek�r. Bu süre

zarfında ret beyanında bulunmayan m�rasçının susması, borçlar hukukuna a�t ana kuralın  aks�ne olumlu �rade

açıklaması anlamına gel�r.

Hâk�m, TMK m.615 hükmü uyarınca öneml� sebepler�n varlığı hal�nde yasal ve atanmış m�rasçılara tanınmış olan

ret süres�n� uzatab�l�r veya süre tamamlanmışsa yen� b�r süre tanıyab�l�r. Sebep, ret süres� �ç�nde karar verme

�mkânı �le �lg�l� olmalıdır; somut durumun özell�ğ�nden yasal süre �le yet�nmen�n m�rasçılar bakımından

hakkan�yete aykırı, aşırı ölçüde sert b�r çözüm olduğu anlaşılmalı ve bu sürede b�r karara varab�lmeler�

beklen�lmez sayılab�lmel�d�r.  Haklı sebepten amaç, m�rasçının yabancı b�r memlekette olup haber alma ve

araştırma �mkânlarının kısıtlı olması, tereken�n defter�n�n tutulma süres� geç�r�lm�ş olup, malların değ�ş�k

memleketlerde olması yüzünden gerçek tereke durumunun tesp�t�nde güçlük bulunması, m�ras bırakanın

haksız eylem� yüzünden mevcut b�r sorumluluğun geç öğren�lmes�, m�rasçının temy�z kudret�n� yet�rm�ş olup da

vas� tay�n etme �ş�n�n uzaması ve m�rasçının �ş�n� yapmayacak durumda başta olması g�b� hallerd�r.  Bu noktada

bel�rtmek gerek�r k� çalışma konumuzu oluşturan m�rasın kabulü anlamına gelen davranışlar bakımından TMK

m.610/II hükmünde sayılan f��ller� gerçekleşt�ren m�rasçı �le açık kabul beyanını sunan m�rasçı, artık TMK m.615

hükmü gereğ�nce öneml� sebepler�n varlığı neden�yle süren�n uzatılmasını ya da yen� b�r süre tay�n�n�

�steyemez.

TMK m.610/I hükmü gereğ�nce yasal süre �ç�nde m�rası reddetmeyen m�rasçı, m�rası kazanmış olur. Bu noktada

bazı �ht�maller�n değerlend�r�lmes� gerekmekted�r. Şöyle k� TMK m.606 hükmünde m�rası ret hakkının

kullanılmasına �l�şk�n hak düşürücü süre ve bu süren�n hang� tar�hten �t�baren �şlemeye başlayacağı düzenlenm�ş

olmakla b�rl�kte m�rasbırakanın ölümü hal�nde m�rasçının hukuk� �şlem ehl�yet�nde, ehl�yet türler� açısından b�r

sını�andırmaya g�d�lmem�şt�r.  Başka b�r dey�şle hükümde m�rasın redd� süres�n�n hang� andan başlayacağına

�l�şk�n f��l ehl�yet� türler�ne göre değ�l, yasal-atanmış m�rasçılık sıfatlarına dayalı b�r sını�andırma yapılmıştır.

Tam ehl�yets�z k�ş�n�n ret beyanı, tam ehl�yets�z velayet altındaysa velayet hakkına sah�p yasal tems�lc�

tarafından �ler� sürüleb�l�r;  tam ehl�yets�z vesayet altında �se de TMK m.463, b.5 hükmü gereğ�nce vesayet

makamının �zn�nden sonra denet�m makamının da �zn� gerekl�d�r.  Sınırlı ehl�yets�zler �se kend�ler� veya yasal

tems�lc�ler� aracılığı �le ret beyanında bulunab�l�r; TMK m.463, b.5 hükmü y�ne vesayet altındak� sınırlı

ehl�yets�zler bakımından da uygulama alanı bulur.

Tam ehl�yets�z b�r k�msen�n ret süres�n� suskun geç�rerek m�rası kes�n olarak kazanab�lmes� �ç�n TMK m.610/I

hükmü uyarınca yasal tems�lc�s�n�n rızasına �ht�yaç yoktur; çünkü bu sonuç, kanun hükmü gereğ� kend�l�ğ�nden

ortaya çıkmaktadır.  Bu noktada ayrıca bel�rtmek gerek�r k� tam ehl�yets�ze henüz vas�n�n atanmadığı dönemde

m�rasbırakan ölmüşse TMK m.606 hükmünce üç aylık süre �şlememel� ve tam ehl�yets�z m�rasçı m�rası kabul

etm�ş sayılmamalıdır.
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M�rası ret süres� sona ermeden m�rasçının açıkça m�rası kabul ett�ğ�ne yönel�k �rade beyanında bulunması veya

m�rasçının örtülü olarak m�rası kabulü anlamına gelen davranışları, m�rası ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet

veren olgulardandır. Aşağıdak� başlıklarda Yargıtay kararlarında uyuşmazlık konusu somut olayları da sunarak

�nceleme yapmayı terc�h ed�yoruz.

Küll� halef�yet �lkes�n�n geçerl� olduğu hukukumuzda m�rasçı, TMK m.599/I hükmü gereğ�nce m�rabırakanın

ölümü �le m�rası b�r bütün olarak kanun gereğ�nce kend�l�ğ�nden kazandığı �ç�n m�rasın kabulü ayrı b�r kanun

hükmü olarak düzenlenmem�ş, m�rasın kabulü �ç�n ret süres� �ç�nde açık b�r kabul beyanı aranmamıştır.

Ret süres� �ç�nde susan m�rasçının m�rası kazanımı, ret süres�n�n dolmasıyla kes�nleş�rken  m�ras �le �lg�l�

k�ş�lerden b�r�ne karşı kabul beyanında bulunan m�rasçının ret hakkı �se ret süres� dolmadan düşer. Bu noktada

m�rasın kazanılmasından (�kt�sabından) esasen anlaşılması gereken, m�rasçının m�rası örtülü olarak kabul etm�ş

olduğu  ve ret hakkından feragat ett�ğ�d�r.  Bel�rtmek gerek�r k� m�rası ret süres� �ç�nde açıkça m�ras kabul

ed�lm�şse m�rası ret hakkından feragat ed�lm�ş demekt�r.  M�rası ret hakkından feragat, yen�l�k doğuran hakkın

sonlandırılması amacın taşıdığından tasarruf �şlem� n�tel�ğ�nded�r ve ret hakkını düşürür.

M�rasçının ret hakkından feragat n�tel�ğ�nde olan ve şekle bağlı olmayan açık kabul beyanı,  tek tara�ı

kullanılan ve ret süres� �ç�nde karşı tarafa varması gereken b�r beyan olduğundan yen�l�k doğuran haklardandır.

M�rasçının m�rası ret hakkından feragat� �ç�n �rade beyanının kayıt veya şarta bağlanmaması gerek�r.  M�rasçının

ret hakkından feragat�ne yönel�k �rade beyanını yönelteb�leceğ� k�ş�ler�n kapsamına d�ğer m�rasçılar, tereke

alacaklıları, vas�yet alacaklıları (musalehler) ve m�rasbırakanın son yerleş�m yer� sulh mahkemes� g�rmekted�r;

bunlardan b�r�ne yönelt�len �rade beyanı �le ret hakkından feragate �l�şk�n hüküm ve sonuçlar doğacaktır.

M�rası ret süres� dolduktan sonra tereken�n akt�f�n� pas�f�n� karşılamaz konuma get�ren b�r borç ortaya çıkarsa bu

durumda ret süres�n�n uzatılmasına �l�şk�n olarak TMK m.615 hükmünün mutlak şek�lde uygulama alanı bulacağı

söylenemez. Bu halde m�rasçının �rade sakatlığı haller�nden olan yanılma (hata) hükümler�nden yararlanmasının

mümkün olup olmadığı hususunda doktr�nde �k�l� ayrım yapılmıştır. Bu ayrıma göre m�rası ret süres� �ç�nde

m�rasçı susmuş �se �ptal ed�lecek �rade beyanı olmadığından yanılmadan söz ed�lemeyecek ve bu durumda tek

�mkân, TMK m.615 hükmünün uygulama alanı bulması olacaktır.  Hâlbuk� m�rasçı ret süres� �ç�nde kabul

beyanında bulunmuş olduğunda artık TBK m.32 hükmü gereğ�nce sa�kte yanılmadan bah�sle �ptal hakkı

kullanılab�lecekt�r.  Öncel�kle bel�rtmek gerek�rse m�rası ret süres� �ç�nde m�rasçı susmuş �se �ptal ed�lecek �rade

beyanı olmadığı görüşüne katılmamız mümkün değ�ld�r; şöyle k� m�rası ret süres� �ç�nde m�rasçının susması

borçlar hukukuna a�t ana kuralın aks�ne olumlu �rade açıklaması anlamına gel�r, �st�sna� olarak bu halde örtülü

(zımn�) kabul mevcuttur ve örtülü kabul de b�r �rade beyanıdır. Aynı şek�lde kanımızca bu durumda sa�kte

yanılmadan da söz ed�lemeyecekt�r. Örneğ�n b�r borcun m�rasçı tarafından b�l�nmemes�, bu borcun tereken�n

pas�f�nde yer almadığı sonucunu doğurmaz; çünkü m�rasbırakanın sağlığında borcun doğumu anında

malvarlığının pas�f�nde borç yer almıştır. Tereke, m�rası ret süres� dolduktan sonra borca batık hale geld�ğ�nde,

örneğ�n m�rasbırakanın ölümü anında tereke borca batık değ�l, ancak bozucu koşula bağlı olarak b�r borç

muaccel olmuş ve bu sebeple tereke borca batık hale gelm�şse bu takd�rde hükm� ret kurumu uygulama alanı

bulacaktır.

B�r başka �ht�mal olarak �se m�rasçının b�ld�ğ� tereke akt��er�n� ve pas��er�n� hatalı değerlend�rmes� hal�nde

m�rasçının �ç�nde bulunduğu durum TBK m.30 vd. hükümler�nce yanılma (hata) olarak n�telend�r�lemeyecekt�r;

m�rası ret süres�n�n uzatılmasına �l�şk�n olarak TBK m.615 hükmü, ancak resm� makamın yaptığı hata sonucunda

öğren�lmeyen borçlar bakımından uygulama alanı bulab�l�r.  Örneğ�n, kanımızca m�rasçı TBK m.31/son hükmü
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gereğ�nce bas�t hesap yanlışlığı yaparak tereke pas�f�n�n akt�f�n� aştığını zannederek m�rası reddetm�şse bu

durumda m�rasçı sonradan bunu farkett�ğ�nde yanılmaya dayanamayacaktır. Ancak m�rasbırakan, açtığı �t�razın

�ptal� davasına TBK m.103 hükmü gereğ�nce sunduğu makbuz bakımından henüz dava sonuçlanmadan kalp

kr�z�nden ölürse davanın kaybed�leceğ� düşünces�yle t�caretten anlamayan m�rasçının telaşa kapılarak m�ras

reddetmes� durumunda ret hakkının kullanılmasından sonra yapılan duruşmada davanın m�rasbırakanın leh�ne

sonuçlanması hal�nde yanılma (hata) hükümler� gereğ�nce m�rası ret �şlem�n� �ptal beyanında bulunab�lmel�d�r.

M�rası ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet veren olgulardan �k�nc�s�, m�rasçının m�rası örtülü kabulü anlamına

gelen davranışları olup uygulamada sıkça karşılaşılan ve pek çok karara konu olan ret hakkının düşmes� hal�d�r.

TMK m 610/II hükmü gereğ�nce ret süres� sona ermeden m�rasçı olarak tereke �şlemler�ne karışan, tereken�n

olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler

yapan ya da tereke mallarını g�zleyen veya kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası reddedemez.  M�rasçının bu

davranışları “pro herede gest�o” olarak anılmaktadır.  M�rasçının hang� f��ller�n�n veya hukuk� �şlemler�n�n bu

madde hükmünün kapsamına g�rd�ğ� kazu�st�k olarak bel�rlenemeyeceğ�nden kanun koyucu genel b�r

tanımlama yapmış ve hükmün kapsamını tay�n etmek doktr�ne ve �çt�hatlara bırakılmıştır.

M�rasçının hang� eylem�n�n tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmadığı ve terekeye karışma olduğu ya da

terekeye a�t malı g�zleme, maletme olduğunu açıklamak üzere aşağıda TMK m.610/II hükmü �k� ayrı başlıkta

�ncelenecek ve uygulamada karşılaşılan pek çok örneğe yer ver�lecekt�r.

M�rası ret süres� sona ermeden tereke �şler�ne karışan, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya

m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapan m�rasçının tam ehl�yetl� olması

gerek�r.  M�rası ret süres� �ç�nde ret hakkının düşmes� �ç�n m�rasçının tam ehl�yetl� olması arandığından bu

noktada da aynı ehl�yet gereğ�n�n hayd� hayd� aranacağı doğaldır.

M�rasçının m�rası ret süres� �ç�nde m�rasçının tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya m�rasbırakanın

�şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında kalan �şlerden, başka b�r �fade �le “tereke �şler�ne karışma”

olgusundan ney�n anlaşılması gerekt�ğ� hususu tartışmalıdır. Olağan yönet�m (alelade �dare) �şler�, terekey� asıl

hal�nde muhafaza etmek, herhang� b�r surette zarara maruz bırakmamak maksadıyla yapılan �şlerd�r.  Olağan

yönet�m n�tel�ğ�nde olmayan ya da m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışındak� �şlerden

maksat �se m�rasçının m�rasçı olarak kalmak n�yet�nde olduğunu gösteren davranışlarıdır.

Sübjekt�f değerlend�rme kıstasını kabul eden Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1949/140, K. 1950/20, T. 8.2.1950

ve E. 2013/2-1607, K. 2013/1675, T. 20.12.2013 kararlarında m�rasçının f��l�n�n TMK m.610/II hükmü kapsamında

değerlend�r�leb�lmes� �ç�n onun bu f��l� �şlerken hang� maksatla hareket ett�ğ�n�n bel�rlenmes� gerekt�ğ�n�,

m�rasçının amacının m�rasçı sıfatı �le terekede tasarruf değ�l �se m�rasçının f��ller�n�n bu kapsamda

n�telend�r�lmeyeceğ� ve ret hakkının düşmeyeceğ� ben�msenm�şt�r. Bu kararlarıyla Yargıtay, m�rasçının f��l�n�n

TMK m.610/II hükmü kapsamında değerlend�r�leb�lmes� bakımından “m�rasçının maksadına” ağırlık verm�şt�r.

Dolayısıyla Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1979/1027, K. 1979/2645, T. 27.3.1979 kararında “Veraset belges�, her

b. M�rasçının M�rası Örtülü Kabulü Anlamına Gelen Davranışları
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zaman terekeye sah�p çıkmak, başka b�r anlatımla m�rası kes�n olarak �kt�sap etmek (kabullenmek) �rades�n�

gösteren b�r davranış değ�ld�r. ... Bu bakımdan böyle b�r belgen�n alınması �ç�n mahkemeye başvurmak, m�rası ret

hakkının y�t�r�lmes�ne ... yol açmaz.” şekl�nde katıldığımız yönde b�r karara varmıştır.

Yargıtay’ın aks�ne objekt�f değerlend�rme kıstasını kabul eden İsv�çre Federal Mahkemes� �se b�r kararında

m�rasçının terekeye karışma f��l�n� gerçekleşt�r�rken hang� maksatla hareket ett�ğ�n� araştırmaya gerek olmadığı,

m�rasçının amacı ne olursa olsun m�rası ret hakkının düştüğü; ancak anılan sonucun meydana gelmes�

bakımından m�rasçının üzer�nde tasarruf ett�ğ� malın terekeye a�t olduğunu b�lmes�n�n şart olduğu  yönünde

karar verm�şt�r.  Kararda kanun hükmünde m�rasçının n�yet� aranmadığından m�rasçının f��l� hang� maksatla

gerçekleşt�rd�ğ� bakımından d�kkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Kanaat�m�zce Yargıtay’ın anılan görüşü �sabetl� değ�ld�r; çünkü m�rasçının bu eylemde bulunurken asıl

maksadının tesp�t ed�lmes� oldukça güçtür.  M�rasçının eylem�n�n hang� şartlar altında tereke �şler�ne karışma

kabul ed�leceğ� TMK m.4 hükmü uyarınca hâk�m�n takd�r yetk�s� �le çözümlenecekt�r.  İsv�çre ve Türk

hukukundak� hâk�m olan ve kaynağını TMK m.2 hükmünde düzenlenen dürüstlük kuralından alan güven

nazar�yes� (kuramı)  gereğ�nce m�rasçının eylem� yorumlanmalıdır.  Buna göre b�r �rade beyanının ya da �rad�

b�r davranışın ne anlama geld�ğ�n� tesp�t etmek �ç�n beyanda bulunan veya sözü ed�len davranışta bulunanın �ç

�rades�ne değ�l, beyana yahut anılan davranışa muhatap olan karşı tarafın, dürüstlük kuralına göre kend�s�nce

b�l�neb�len bütün hal ve şartlar gereğ� g�b� değerlend�rerek buna ne anlam vermes� gerekt�ğ�ne bakılmalıdır.

Üçüncü k�ş�ler�n, özell�kle de tereke alacaklılarının veya d�ğer m�rasçıların hayat tecrübeler�ne ve dürüstlük

kuralına göre m�rasçının davranışlarından veya beyanlarından m�rasın kabul ed�ld�ğ� sonucunu çıkarmaları

hal�nde tereke �şler�ne karışmanın olduğu kabul ed�lerek m�rasçının ret hakkının düştüğü sonucuna

varılmalıdır.  Örneğ�n m�rasbırakan babanın �k�nc� evl�l�ğ�nden olan A, kend� annes�nden gelen servet�n�n

rahatlığı �le m�rasbırakan babanın m�rasını, madd� durumu kötü olan yarım kan kardeş� B’n�n m�rasın tamamını

alması amacıyla reddetm�ş olab�l�r; ancak A’nın, B’n�n madd� gücünün olmamasından dolayı -redden önce-

m�rasbırakanın taşınmazlarının korunması, bakımı ve verg�ler�n�n ödenmes� amacıyla yaptığı �şlemler, TBK m.610

hükmü gereğ�nce m�rası ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet vermeyecek türdend�r.

Tereke �şlemler�ne karışma sayılan, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya m�rasbırakanın �şler�n�n

yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında kalan hallere şunlar örnek olarak ver�leb�l�r:

M�rasbırakanın araçlarını kend� adına tesc�l ett�rmek,  m�rasçının m�rasbırakana a�t banka hesabından

m�rasbırakanın ölümünden sonra para çekmes�,  m�rasçının terekedek� b�r malı �vazlı/�vazsız ödünç vermes�,

m�rasçının m�rasbırakanın Sosyal Güvenl�k Kurumu’na olan pr�m borçlarını ölümünden sonra yen�den

yapılandırma sonucu ödemes�,  m�rasçının m�rasbırakanın ölümünden sonra mal müdürlüğüne ödemede

bulunması,  m�rasçının m�rasbırakanın alacaklarını tahs�l etmes�,  m�rasçının m�rasbırakanın maaşını alması,

m�rasçının m�rasbırakan hakkında açılan davaya m�rasçıların ardıl (halef) sıfatıyla devam etmes� ve borca batıklık

�ler� sürmem�ş olması  �le ret hal�nde vekâlet ücret� alması,  m�rasçının m�ras sebeb�yle �st�hkak dâvası, tenk�s

dâvası veya paylaşma dâvası açması,  m�rasçının terekeye �l�şk�n b�r davada sulh olması,  m�rasçının

terekeye �l�şk�n b�r uyuşmazlığın hakeme götürülmes�ne �z�n vermes�,  m�rasçının tereke paylaşımına �şt�rak

etmes�, kend�s�ne �sabet edecek m�ras payına �l�şk�n sözleşme kurması, vas�yetler� yer�ne get�rmes�,

m�rasbırakanın k�taplarının bağışlanması,  m�rasçının TMK m.716/I hükmü gereğ�nce terekede bulunan b�r

taşınmazın adına tesc�l�n� talep etme, m�rasçının terekedek� mal üzer�nde �nt�fa hakkı, �potek tes�s etmes�;

m�rasçının Kamulaştırma Kanunu m.8 hükmü uyarınca terekedek� malın satın alma usulü �le satılmasına yönel�k

görüşmelere katılması. Bel�rtmek gerek�r k� tereke borca batık olmasına rağmen TBK m.610/II hükmü

kapsamında eylemde bulunan m�rasçının m�rası ret hakkı düşer;  kanaat�m�zce bunun sebeb�, çel�şk�l� davranış

yasağıdır (ven�re contra factum propr�um).
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Yargıtay b�r kararında “... m�rasbırakanın ... ölümü hal�nde çocukları davalılar ... leh�ne s�gorta sözleşmes� yaptığı ...

bel�rlenm�şt�r. ... davalı çocuklar, red müddet�n�n b�t�m�nden önce, s�gorta tazm�natlarını almış, terekey� sah�plenm�ş

olduklarından m�rası red hakkını kaybetm�şlerd�r” . Ancak kanımızca m�rasbırakan tarafından akded�lm�ş olan

hayat veya kaza s�gortası tazm�natının alınması m�rasın örtülü (zımn�) kabulü sonucunu doğurmamalı, m�rasçının

m�rası ret hakkı düşmemel�d�r. Örneğ�n m�rasbırakanın hayat s�gortası yaptırmış olması hal�nde m�rasbırakanın

ölümü �le üçüncü k�ş� leh�ne sözleşme n�tel�ğ�nde TBK m.129 hükmü gereğ�nce lehdar m�rasçının bunları tahs�l

etmes�, tereke �şler�ne karışma olarak n�telend�r�lmemel�d�r.

Yargıtay bazı kararlarında  m�rasçının m�rasbırakanın borçlarını rızaen ödemes�n� ret hakkının düşmes� olarak

yorumlamıştır; kanımızca bu karar yer�nde değ�ld�r. Şöyle k� m�rasçının hang� amaçla hareket ett�ğ�n� bakılmalı,

m�rası kabul �rades�nden bağımsız olarak m�rasbırakanın bütün borçlarını kapatmak ve m�rasbırakanın o k�ş�ye

borcunun kalmasının önüne geçmek düşünces�yle hareket etmes� hal�nde borcun �fa ed�lmes�nde şahsen �fa

zorunluluğu bulunmamakla b�rl�kte TBK m.83 hükmü gereğ�nce m�rasçının, bağışlama sebepl� olarak borcun �ç

üstlenmes� n�tel�ğ�nde (TBK m.195) yaptığı ödemen�n, salt olarak tereke borcunun �fa ed�ld�ğ�nden bah�sle m�rası

ret hakkının düşmes� sonucunun çıkarılması hatalıdır.

Tereke �şlemler�ne karışma sayılmayan, tereken�n olağan yönet�m�n�n gerekt�rd�ğ� hallere �se şunlar örnek olarak

ver�leb�l�r:

TMK m.610/son hükmü gereğ�nce zamanaşımı veya hak düşümü süreler�n�n dolmasına engel olmak �ç�n dava

açılması ve cebrî �cra tak�b� yapılması, m�rasçının malları deftere geç�rmes�,  tereke mallarının çalınmaması �ç�n

tebd�r alması, m�rasbırakana a�t b�r otel�n, gaz�nonun sırf müşter�s�n�n dağılmaması �ç�n verg�ler�n� ödemes�,

davaya engel olmak �ç�n borçları ödemes�,  tereken�n tesp�t� �ç�n m�rasçılar tarafından dava açılması,  m�rasın

kabulü hal�nde �hmal yüzünden gelecek b�r zararın önlenmes� �ç�n dava açması,  ac�l onarım �şler�n�n

yapılması,  m�rasbırakanın sağlığında m�rasçısı kızı �ç�n açtırdığı banka hesabındak� paranın m�rasbırakanın

ölümünden sonra kızının vel�s� sıfatını ha�z sağ eş� tarafından alınması,  m�rasçının m�rasbırakandan dolayı Bağ-

Kur'dan  veya Sosyal S�gortalar Kurumu'ndan aylık alması,  tereke borcundan dolayı m�rasçılara yapılan �cra

tak�b�ne m�rasçının �t�razda bulunması  ve sonradan da bu �t�razdan vazgeçmes�,  m�rasçının m�rasbırakanın

�şletmes�n� tereken�n yararına olmak üzere �dares�,  m�rasçı tarafından m�rasbırakanın vades� gelen borcunun

ödenmes�,  destekten yoksun kalma tazm�natı ve manevî tazm�nat talep ed�lmes�,  temerrüt fa�z�ne engel

olmak �ç�n para borcunun �fa ed�lmes�, değer� düşmekte olan b�r kıymetl� evrakı paraya çev�rmes�,  bozulacak

b�r tereke malının satılarak paraya çevr�lmes� veya ürün ve semereler�n toplanıp muhafaza ed�lmes�;

terekedek� taşınmaza a�t k�ra sözleşmeler�n�n yen�lenmes� veya terekeye a�t b�r �şletmede çalışan �şç�ler�n �ş

sözleşmeler�n�n yen�lenmes�, feshed�lmes�;  TMK m.592 hükmünce sulh ka�m� tarafından re’sen atanan

terekey� yönetmekle görevlend�r�len m�rasçının tereken�n resmen yönet�lmes�ne �l�şk�n f��ller� ve hukuk�

�şlemler�;  m�rasçının hatıra olarak m�rasbırakan eş�n�n alyansını alması.

Yargıtay b�r kararında m�rasçının m�rasbırakanın elb�seler�n� satışı  veya yatağını, yorganını fak�rlere

bağışlaması  karışma olarak n�telend�r�lmem�şt�r. Kanaat�m�zce eşyanın türüne bağlı olarak bu tür n�teleme

yapılması hatalı olab�lecekt�r. Örneğ�n m�rasçının kürk kullanımına karşı olması hal�nde tereken�n akt�f�ndek�

kıymetl� kürkü satması ya da at kılı yatağın günümüzde araba f�yatında satılıyor olması karşısında böyle b�r

eşyanın bağışlanması, satışı terekeye karışma olarak n�telend�r�lmel� ve m�rasçının m�rası ret hakkının düştüğü

kabul ed�lmel�d�r.
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TMK m.646/III ve m.649/II hükümler� uyarınca tereke malına z�lyet bulunan m�rasçı, paylaşımın eş�tl�ğe ve

adalete uygun yapılab�lmes� �ç�n eks�ks�z b�lg� vermekle yükümlüdür. TMK m.610/II hükmünde buna aykırı

olarak m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� veya kend�s�ne maletmes� hal�nde m�rası reddedemeyeceğ�

düzenlenm�şt�r.  Fransız Meden� Kanunu m.778 hükmü  gereğ�nce m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� veya

kend�s�ne maletmes� hal�nde f��l� �şleyen m�rasçının o mal üzer�ndek� m�ras payından mahrum olduğu

düzenlenm�ş olsa da bu şek�lde b�r düzenlemeye TMK m.610 hükmünde veya m�rastan yoksunluğun

düzenlend�ğ� TMK m.578 hükmünde yer ver�lmem�şt�r.

M�rasçının anılan eylem�n�n teşebbüs aşamasında kalmamış olması, tamamlanmış olması gerek�r.  M�rasçının

hükümde anılan eylemler�, m�rasın açılmasından sonra gerçekleşt�rmes� gerek�r.  Örneğ�n A, ret süres�nde

m�rası reddetm�ş olsun; ancak A, m�rası ret sürec� �ç�nde henüz m�rası reddetmed�ğ� süreçte evlad�yel�k

eşyaların bulunduğu köşkün anahtarının kend�s�nde olmasından �st�fade ederek bu eşyalardan bazılarını

satmışsa ya da eşyayı köşkten kaçırmasını tak�ben kundaklama f��l� �le yangın çıkarmışsa A’nın bu f��ller�

�şlemes�n�n üzer�nden ne kadar süre geçerse geçs�n bu durumun ortaya çıkması hal�nde ret hakkı düşmel� ve

d�ğer m�rasçılar g�b� borçlardan sorumlu olmalıdır. Bu örnekte yangın sonucu köşkün yanması ve m�rasbırakanın

da başka b�r malvarlığının bulunmaması hal�nde m�rasbırakanın alacaklıların kavuşamadıkları alacakları �ç�n

m�rasın redded�ld�ğ� de gözet�lerek borç ödemeden ac�z belges� almamaları karşısında zamanaşımı süres�

dolduktan sonra kundaklama f��l�ne �l�şk�n görüntüler�n ortaya çıkması üzer�ne alacaklılar açısından nasıl b�r

değerlend�rme yapılab�l�r? Kanımızca zamanaşımı, b�r def’� hakkı n�tel�ğ� �le dürüstlük kuralı denet�m�ne tab�

tutulmalı, “Kend� ahlaka aykırılığına dayanan k�mse d�nlenmez.-Nemo aud�tur propr�am turp�tud�nem allegans.”

kuralı uyarınca hâk�m�n ret süres� �ç�nde anılan f��ller� �şlem�ş m�rasçının ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet verd�ğ�

kabul ed�lmel� ve zamanaşımı def’�ne karşılık dürüstlük kuralına aykırılık, hâk�m tarafından re’sen gözet�lmel�d�r.

Doktr�nde b�r görüş, m�rasçının tereke mallarını g�zlemes�n� veya kend�s�ne maletmes�n� hukuk� n�tel�ğ� �t�bar�yle

m�ras hukuku �le �lg�l� haksız f��l olarak n�telend�rmekted�r;  yan� TBK m.49/I hükmü gereğ�nce zararın varlığı

aranmaktadır. Bu görüşe katılamıyoruz; çünkü “ceza olarak ret hakkının düşmes�” olarak da doktr�nde anılan

bu halde kanaat�m�zce m�rasçının anılan f�llerle m�rası ret hakkından mahrum olması �ç�n f��l�n Türk Ceza Kanunu

uyarınca cezayı gerekt�rmes� ya da d�ğer m�rasçıların bu f��lden dolayı zarar görmüş olması şart değ�ld�r.  Bu

hususta m�rası ret hakkının düşmes� �ç�n m�rasçının g�zled�ğ� ya da kend�s�ne malett�ğ� malın tereke malı

olduğunu b�lmes� şarttır.  Anılan f��llerde bulunan m�rasçının kastı (dolus) şart olmakla b�rl�kte �hmal� (culpa) �se

yeterl� değ�ld�r;  dolayısıyla kanımızca bu durumun haksız f��l olarak anılması mümkün görülmemel�d�r.

Örneğ�n, m�rasçı terekeye a�t b�r malı g�zleme veya kend�s�ne maletme kastıyla b�le olsa m�rasbırakan annes�ne

a�t ekonom�k değer� bulunmayan el yazısını �çeren b�r not kâğıdının hatıra olarak saklanması görüleceğ� üzere

d�ğer m�rasçılar bakımından b�r zarara sebeb�yet vermeyecekt�r. Başka b�r yönden değerlend�recek m�rasçının

tereke mallarını g�zlemes�n�n veya kend�s�ne maletmes�n�n haksız f��l olarak düşünülemeyeceğ� şu örnekle de

açıklanab�l�r: Örneğ�n m�rasbırakan baba, kend�s�ne a�t b�r eve a�t k�ra bedel�n�n yardım amacıyla �lk eş�ne

ödenmes�n� k�racısına söylem�ş; m�rasçı da yıllardır k�ralananın babasına değ�l, annes�ne a�t olduğunu sanıyor

olsun. M�rasçı, annes� �le yaptıkları vekâlet sözleşmes� uyarınca k�racıdan k�ra bedeller�n� m�rasbırakan baba

öldükten sonra da tahs�l ed�p annes�ne vermeye devam ett�ğ�nde bu durumda görüldüğü üzere m�rasçının

terekeye a�t k�ra bedeller�n� kend�s�ne maletme veya g�zleme “kastı” mevcut değ�ld�r; ancak d�ğer m�rasçılar

nezd�nde “zarar” meydana gelm�şt�r. Dolayısıyla bu örnekte de açıkça görüldüğü üzere haksız f��l� oluşturan

şartlardan zarar ortaya çıkmış olsa b�le kusurun çeş�tler�nden kastın mevcut olmaması, haksız f��lden söz

ed�lememes� sonucunu doğururken m�rası ret hakkının düşmes� yolundak� sonucun varlığını ortadan

kaldırmayacaktır.
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TMK m.610 hükmüne göre m�rasçının m�rası ret hakkın düşmes� �ç�n m�rasçının g�zled�ğ� veya kend�s�ne malett�ğ�

tereke malının değer�n�n bel�rl� b�r ekonom�k kıymete sah�p olması gerek�r;  değers�z ya da az değerl� eşyaların

alınması, m�rasçı tarafından tereke mallarını g�zlemes� ya da kend�s�ne maletmes� olarak

değerlend�r�lememel�d�r.  Kanaat�m�zce bu malın m�rasçı tarafından g�zlenm�ş veya kend�s�ne maled�lm�ş

sayılması �ç�n bu noktada kıyasen uygulayab�leceğ�m�z TMK m.653/I hükmünde de �fade ed�ld�ğ� üzere “yerel

adet” veya yerel adet yoksa “k�ş�sel durumlar” göz önüne tutularak değerlend�rme yapılmalıdır. Örneğ�n bu

konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T. 19.4.1972, 777/253 kararında  g�yecek eşyasının m�rasçı tarafından

kullanılması tereke malının kend�s�ne maled�lmes� olarak kabul ed�lm�şt�r. Hâlbuk� örneğ�n ç�ftç�l�kle uğraşan

m�rasçının ç�ftç� babasından kalan yün yeleğ� g�ymes� yerel âdet göz önünde tutulduğunda hayatın olağan akışı

olarak kabul ed�leb�lecekken, b�r k�msen�n babasından kalan araba değer�ndek� saat�n� alıp koluna takması

elbette m�rasçının o şey� kend�s�ne maletmes� olarak sayılab�lmel� ve bu eylemde bulunan m�rasçının m�rası ret

hakkının düştüğü sonucu doğmalıdır.

Terekedek� b�r malı g�zleyen veya kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası ret süres� dolmadan önce m�rası kabul

etm�ş sayılır (faraz�ye).  Ret süres� sona ermeden m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� ya da kend�s�ne

maletmes� olarak sayılan f��ller�ne örnek olarak şunlar ver�leb�l�r:

M�rasçının m�rasbırakanın pay sah�b� olduğu taşınmazında m�rasbırakanın ölümünden sonra kısa b�r süre olsa da

o paya �sabet eden k�ra bedel�n� alması,  m�rasbırakana a�t taşınmazın m�rabırakanının ölümünden sonra

m�rasçı adına tesc�l ed�lmes�,  m�rasçının m�rasbırakanın taşınmazları üzer�ndek� m�ras payını tapuda adına

tesc�l ett�rmes� ve aynı resm� senetle üçüncü k�ş�ye pay devr�n� yapması,  m�rasçının terekeye dâh�l b�r malı

h�lel� surette ele geç�rmes� veya m�rasbırakana a�t olup da onun ölümünden önce m�rasçı el�nde bulunan b�r

malın g�zlenmes� ya da m�rasçının m�rasbırakana olan borcunun d�ğer m�rasçılardan saklanması,

m�rasbırakana a�t taşınmazları kullanma,  m�rasbırakanın telefonunun,  av tüfeğ�n�n, altın yüzüğünün m�rasçı

tarafından kullanılması,  m�rasbırakana a�t ş�rket h�sseler�n�n m�rasçılara devred�lm�ş olması.  Bel�rtmek

gerek�r k� kanunda “tereke malları” �fades� yer alsa da m�rasbırakanın m�rasçıya karşı olan b�r alacağının

g�zlenmes� de bu kapsama g�rmekted�r;  çünkü TMK m.646/son hükmü uyarınca m�rasbırakana borçlu

bulunan m�rasçı, paylaşma sırasında eks�ks�z b�lg� vermekle yükümlüdür.

Ret süres� sona ermeden m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� ya da kend�s�ne maletmes� olarak sayılmayan

hallere örnek olarak �se şunlar ver�leb�l�r:

Ordu Yardımlaşma Kanunu gereğ�nce ödenen para terekeye dâh�l bulunmadığından kurumun m�rasçıya verd�ğ�

parayı almak,  m�rasçıların m�rasbırakanın ölümü �le onun adına kayıtlı telefondan ücret� karşılığında

yararlanmaları.

Küll� halef�yet �lkes� gereğ�nce m�rasçı, m�rası kazandığı anda d�ğer m�rasçılarla mütesels�len ve de kend�s�ne a�t

tüm malvarlığı değerler� �le sorumlu olduğundan m�rasbırakanın ölümüyle b�rl�kte m�rasın kend�l�ğ�nden yasal

m�rasçılara geçmes� her zaman m�rasçı leh�ne olmayab�l�r. Bununla b�rl�kte m�rasçının m�rastan başkalarını

yararlandırma amacı, alacaklılarının tahs�l etmes�n� önlemek amacıyla m�rası d�ğer m�rasçılara kazandırma �steğ�,

m�rasbırakana duyulan soğukluk da m�rasın redd� sebepler� arasında sayılab�l�r. Bu sebeple özell�kle de küll�

halef�yet �lkes�n�n sakıncalı sonuçlarını bertaraf etmek ve m�rasbırakanın borçlarından sorumluluğu ortadan
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kaldırmak �ç�n “m�rasın redd�” kurumu kabul ed�lm�şt�r. M�rasın kabulü �ç�n kural olarak b�r beyana gerek olmasa

da ret süres� dolmadan m�rasçının açık kabul beyanında bulunması veya m�rası kabul anlamına gelen

davranışlarda bulunması hal�nde o m�rasçı �ç�n artık m�rası ret hakkı �le hükmen ret kar�nes� düşer.

Kanun koyucu m�rasçıya m�rası ret hakkı tanımakla b�rl�kte TMK m.610 hükmünde hakkın çıkar ölçütü d�kkate

alınarak m�rasçının ret hakkını düşüren haller� de düzenlem�şt�r. Dayanağını çel�şk�l� davranış yasağında (ven�re

contra factum propr�um) bulan “Ret hakkının düşmes�” başlıklı TMK m.610 hükmü uyarınca ret süres� sona

ermeden m�rasçı olarak tereke �şlemler�ne karışan, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde olmayan veya

m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapan ya da tereke mallarını g�zleyen veya

kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası reddedemez. Zamanaşımı veya hak düşümü süreler�n�n dolmasına engel

olmak �ç�n dava açılması ve cebrî �cra tak�b� yapılması, ret hakkını ortadan kaldırmaz.

M�rasçının hang� f��ller�n�n veya hukuk� �şlemler�n�n bu madde hükmünün kapsamına g�rd�ğ� kazu�st�k olarak

bel�rlenemeyeceğ�nden kanun koyucu genel b�r tanımlama yapmayı terc�h etm�ş, doktr�n ve Yargıtay’ın pek çok

kararında da hang� somut durumların hükmün kapsamına g�rd�ğ� tesp�t ed�lmeye çalışılmıştır.

TMK m.610 hükmü gereğ�nce ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet verecek olgular, ret süres�n�n dolması ve ret

süres� sona ermeden ret hakkının düşmes�n� gerekt�recek m�rasçı davranışları şekl�nde sını�andırılarak �nceleme

yapılmıştır ve pek çok örneğe yer ver�lm�şt�r.

Ret beyanın süres� �ç�nde kullanılmış sayılması �ç�n üç ay �ç�nde beyanın mahkemeye ulaşması gerek�r. Bu süre

zarfında ret beyanında bulunmayan m�rasçının susması, borçlar hukukuna a�t ana kuralın aks�ne olumlu �rade

açıklaması anlamına gelmekted�r.

M�rası ret süres� sona ermeden m�rasçının açıkça m�rası kabul ett�ğ�ne yönel�k �rade beyanında bulunması veya

m�rasçının örtülü olarak m�rası kabulü anlamına gelen davranışları da m�rası ret hakkının düşmes�ne sebeb�yet

veren olgulardandır. M�rası ret süres� sona ermeden tereke �şler�ne karışan, tereken�n olağan yönet�m�

n�tel�ğ�nde olmayan veya m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapan m�rasçının

tam ehl�yetl� olması gerek�r. Olağan yönet�m (alelade �dare) �şler�, terekey� asıl hal�nde muhafaza etmek,

herhang� b�r surette zarara maruz bırakmamak maksadıyla yapılan �şlerd�r. Olağan yönet�m n�tel�ğ�nde olmayan

ya da m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışındak� �şlerden maksat �se m�rasçının m�rasçı

olarak kalmak n�yet�nde olduğunu gösteren davranışlarıdır. M�rasçının eylem�n�n hang� şartlar altında tereke

�şler�ne karışma kabul ed�leceğ�, TMK m.4 hükmü uyarınca hâk�m�n takd�r yetk�s� �le çözümlenecekt�r. İsv�çre ve

Türk hukukundak� hâk�m olan ve kaynağını TMK m.2 hükmünde düzenlenen dürüstlük kuralından alan güven

nazar�yes� (kuramı) gereğ�nce m�rasçının eylem� yorumlanmalıdır. Buna göre b�r �rade beyanının ya da �rad� b�r

davranışın ne anlama geld�ğ�n� tesp�t etmek �ç�n beyanda bulunan veya sözü ed�len davranışta bulunanın �ç

�rades�ne değ�l, beyana yahut anılan davranışa muhatap olan karşı tarafın, dürüstlük kuralına göre kend�s�nce

b�l�neb�len bütün hal ve şartlar gereğ� g�b� değerlend�rerek buna ne anlam vermes� gerekt�ğ�ne bakılmalıdır.

Üçüncü k�ş�ler�n, özell�kle de tereke alacaklılarının veya d�ğer m�rasçıların hayat tecrübeler�ne ve dürüstlük

kuralına göre m�rasçının davranışlarından veya beyanlarından m�rasın kabul ed�ld�ğ� sonucunu çıkarmaları

hal�nde tereke �şler�ne karışmanın olduğu kabul ed�lerek m�rasçının ret hakkının düştüğü sonucuna varılmalıdır.

TMK m.646/III ve m.649/II hükümler� uyarınca tereke malına z�lyet bulunan m�rasçı, paylaşımın eş�tl�ğe ve

adalete uygun yapılab�lmes� �ç�n eks�ks�z b�lg� vermekle yükümlüdür. TMK m.610/II hükmünde buna aykırı

olarak m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� veya kend�s�ne maletmes� hal�nde m�rası reddedemeyeceğ�

düzenlenm�şt�r. Terekedek� b�r malı g�zleyen veya kend�s�ne maleden m�rasçı, m�rası ret süres� dolmadan önce

m�rası kabul etm�ş sayılır (faraz�ye). M�rasçının anılan eylem�n�n teşebbüs aşamasında kalmamış olması,

tamamlanmış olması; bu eylemler�, m�rası ret süres� zarfında gerçekleşt�rmes� gerek�r. Fransız Meden� Kanunu



08.10.2020 Jur�x | M�rası Ret Hakkının Düşmes�ne Sebep Olan Haller

https://jur�x.com.tr/art�cle/18937 14/27

m.778 hükmü gereğ�nce m�rasçının tereke mallarını g�zlemes� veya kend�s�ne maletmes� hal�nde f��l� �şleyen

m�rasçının o mal üzer�ndek� m�ras payından mahrum olduğu düzenlenm�ş olsa da bu şek�lde b�r düzenlemeye

TMK m.610 hükmünde veya m�rastan yoksunluğun düzenlend�ğ� TMK m.578 hükmünde yer ver�lmem�şt�r.

M�rasçının tereke mallarını g�zlemes�n� veya kend�s�ne maletmes�n� hukuk� n�tel�ğ�n�n haksız f��l olarak

n�telend�r�ld�ğ� görüşe katılamıyoruz; şöyle k� m�rasçının anılan f�llerle m�rası ret hakkından mahrum olması �ç�n

f��l�n Türk Ceza Kanunu uyarınca cezayı gerekt�rmes� ya da d�ğer m�rasçıların bu f��lden dolayı zarar görmüş

olması şart değ�ld�r. Bu hususta m�rası ret hakkının düşmes� �ç�n m�rasçının g�zled�ğ� ya da kend�s�ne malett�ğ�

malın tereke malı olduğunu b�lmes� şarttır. Anılan f��llerde bulunan m�rasçının kastı (dolus) şart olmakla b�rl�kte

�hmal� (culpa) �se yeterl� değ�ld�r; dolayısıyla kanımızca bu durumun haksız f��l olarak anılması mümkün

görülmemel�d�r.

TMK m.610 hükmüne göre m�rasçının m�rası ret hakkın düşmes� �ç�n m�rasçının g�zled�ğ� veya kend�s�ne malett�ğ�

tereke malının değer�n�n bel�rl� b�r ekonom�k kıymete sah�p olması gerek�r; değers�z ya da az değerl� eşyaların

alınması, m�rasçı tarafından tereke mallarını g�zlemes� ya da kend�s�ne maletmes� olarak

değerlend�r�lememel�d�r. Kanaat�m�zce bu malın m�rasçı tarafından g�zlenm�ş veya kend�s�ne maled�lm�ş

sayılması �ç�n bu noktada kıyasen uygulayab�leceğ�m�z TMK m.653/I hükmünde de �fade ed�ld�ğ� üzere “yerel

adet” veya yerel adet yoksa “k�ş�sel durumlar” göz önüne tutularak değerlend�rme yapılmalıdır.
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 Dr. Öğr. Üyes�, Maltepe Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�, Medenî Hukuk Anab�l�m Dalı, Öğret�m Üyes�.

E-posta: mugeurem@maltepe.edu.tr; Orc�d No: https://orc�d.org/0000-0002-4143-5575.

Küll� halef�yet �lkes� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n bkz. GÖNENSAY, Sam�m / BİRSEN, Kemalett�n, M�ras Hukuku,

İstanbul, 1963, s. 1 vd.; BERKİ, Şak�r, M�ras Hukuku, Ankara, 1975, s. 1 vd.; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Nec�p, M�ras

Hukuku, İstanbul, 1987, s. 41 vd.; OĞUZMAN, M. Kemal, M�ras Hukuku, İstanbul, 1995, s. 5 vd.; HATEMİ, Hüsey�n,

M�ras Hukuku, İstanbul, 2018, §1, 2; DURAL, Mustafa / ÖZ, Turgut, Türk Özel Hukuku C�lt IV M�ras Hukuku,

İstanbul, 2017, s. 12 vd.; İMRE, Zah�t / ERMAN, Hasan, M�ras Hukuku, İstanbul, 2017, s. 10 vd.; SEROZAN, Rona /

ENGİN, Bak� İlkay, M�ras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, Ankara, 2018, §1, N. 69 vd.; ÖZTAN, B�lge, M�ras

Hukuku, Ankara, 2017, s. 15 vd.; KILIÇOĞLU, Ahmet, M�ras Hukuku, Ankara, 2018, s. 1 vd.; ANTALYA, Gökhan /

SAĞLAM, İpek, M�ras Hukuku, İstanbul, 2015, s. 53 vd.; AYAN, Mehmet, M�ras Hukuku, Ankara, 2016, s. 38 vd.;

İNAN, Al� Na�m / ERTAŞ, Şeref / ALBAŞ, Hakan, Türk Meden� Hukuku M�ras Hukuku, Ankara, 2015, s. 72 vd.;

ÇABRİ, Sezer, M�ras Hukuku Şerh� (TMK m.495-574), C�lt I, İstanbul, 2018, s. 5 vd.

TUOR, Peter / PICENONI, Roberto, Berner Kommentar: Kommentar zum Schwe�zer�schen Z�v�lgesetzbuchBand

III: Das Erbrecht. 2. Abte�lung: Der Erbgang, Art.537-640 ZGB, 2. Au�., Bern, 1964, Art.571, N. 2; GÖKSU, Tarkan,

CHK -Handkommentar zum Schwe�zer Pr�vatrecht, Erbrecht, Art.457-640 ZGB, Zür�ch, 2016, Art.571, N. 1.

BGB §1943 hükmünde açık b�r �fadeyle m�rasın kabulü hal�nde m�rasın redded�lemeyeceğ� düzenlenm�şt�r.

HELVACI, İlhan, Esk� Meden� Kanunumuzla Karşılaştırmalı Olarak Türk Meden� Kanununa Göre M�rasın Redd� (MK

m.605 - MK m.618), İstanbul, 2014, s. 121.

“M�rasçılar, m�rası reddederken, kend�ler�nden sonra gelen m�rasçılardan m�rası kabul ed�p etmeyecekler�n�n

sorulmasını tasf�yeden önce �steyeb�l�rler.

(*)

(**)
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Bu takd�rde ret, sulh hâk�m� tarafından daha sonra gelen m�rasçılara b�ld�r�l�r; bunlar b�r ay �ç�nde m�rası kabul

etmezlerse reddetm�ş sayılırlar.

Bunun üzer�ne m�ras, ��âs hükümler�ne göre tasf�ye ed�l�r ve tasf�ye sonunda arta kalan değerler, önce gelen

m�rasçılara ver�l�r” .

“Ölümü tar�h�nde m�rasbırakanın ödemeden acz� açıkça bell� veya resmen tesp�t ed�lm�ş �se, m�ras redded�lm�ş

sayılır” .

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2001/2-220, K. 2001/240, T. 14.3.2001: “Meden� Kanunumuz, m�rasın "hak�k� redd�n�

süre �le kayıtlı kılıp, m�rasçıların tek tara�ı �rade açılması ya da dava yolunu öngördüğü halde; davada söz konu

"hükm� redd�n" sonuç doğurması �ç�n herhang� b�r �rade açıklaması ya da dava yolu öngörülmem�şt�r. Dahası redd�n

kend�l�ğ�nden oluştuğu kabul ed�l�p, m�rasın açılma �le m�rasçılara kend�l�ğ�nden �nt�kal edeceğ� yolundak� kurala

b�r �st�sna get�r�lm�şt�r. Gerçekte de m�rası hükmen red etm�ş sayılan k�ş� tereke alacaklıları aleyh�ne husumet

yönelterek bu durumun tesb�t�n� �steyeb�leceğ� g�b�, bunu def'� yoluyla da �ler� süreb�l�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m

Tar�h� 02.02.2019. Ayrıntılı �nceleme �ç�n bkz. PETEK, Hasan, “M�rasın Hükmen Redd�”, Yaşar Ün�vers�tes�

Elektron�k Derg�s�, III (Özel sayı), 2013, s. 2191-2235. Hükmen redd�n verg�sel boyutu hakkındak� değerlend�rme

�ç�n bkz. EROL, Ahmet / CİNGÖZ, D�lek, “B�r Mükellef Hakkı Olarak M�rasın Redd�”, Ankara, 2015, S. 118, s. 271-

296.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 236, 239; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 600; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 486; ANTALYA /

SAĞLAM, s. 359; NOMER, Haluk Nam�, Beklenen Haklar Üzer�ndek� Tasarru�arın Hukuk� Sonuçları, İstanbul,

2002, s. 133; HELVACI, s. 11.

TUOR / PICENONI, Vorbem. Zum zwe�tenAbschn�tt, N. 16, 19; GÖKSU, Art.566, N. 1; GÖNENSAY / BİRSEN, s.

237; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 46; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 486; ANTALYA / SAĞLAM, s. 359; HELVACI, s. 11.

HELVACI, s. 11.

Devlet�n m�rası reddedemeyeceğ� hususunda Alman Meden� Kanunu (BGB) §1942(2)’de hüküm mevcutken,

TMK’da buna da�r b�r düzenleme yapılmamıştır. Katıldığımız görüşe göre devlet�n sorumluluğu zaten terekedek�

malla sınırlı olduğundan devlet�n m�rası reddedemeyeceğ�n�n kabulü amaca uygun düşecekt�r. Bkz. SEROZAN

/ ENGİN, §6, N. 50.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 600.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 46; HELVACI, s. 12, 13.

BERKİ, s. 52; DURAL / ÖZ, N. 1697; İMRE / ERMAN, s. 355, 363; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 47; HELVACI, s. 12.

Ayrıca bkz. Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/7046, K. 2016/1952, T. 22.2.2016: “B�r k�msen�n öldükten sonra

m�rası reddetmes� mümkün olmadığı g�b�, doğmamış b�r hakkın tesp�t� �stenemeyeceğ�nden ret hakkı ancak m�rasın

açılmasından sonra kullanılab�l�r. M�rası ret hakkından, m�ras açılmadan vazgeçmen�n tesp�t� de �stenemez.”,

www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 51.

ESCHER, Arnold, Kommentar zum Schwe�zer�schen Z�v�lgesetzbuch. Bd. 3. Das Erbrecht, Abt. 2. Der Erbgang.

(Art.537-640.), Zür�ch, 1960, Art.570, N. 6; SCHWANDER, Ivo, Z�v�lgesetzbuch II. Art.457-977 ZGB und Art.1-61

SchIT ZGB, Basel, 2015, Art.566, N. 3; GÖNENSAY / BİRSEN, s. 236; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 601; Oğuzman, s.

289; AYBAY, Aydın, M�ras Hukuku Dersler�, İstanbul, 2000, s. 96; DURAL / ÖZ, N. 1698; HATEMİ, §12, N.44; İMRE /

ERMAN, s. 365; ÖZTAN, s. 387; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 487; ANTALYA / SAĞLAM, s. 359; KILIÇOĞLU, s. 285;

HELVACI, s. 11, 120.

Tek �st�snası, TMK m.614 hükmünde öngörülmüş sonra gelen m�rasçı leh�ne redd�r.

M�rasın kayıt ve şarta bağlı olarak redded�lmes� hal�nde b�r görüşe göre ret beyanı TBK m.27 hükmü gereğ�nce

kes�n hükümsüzdür ve m�ras kazanılmış olur. Bu yönde bkz. ESCHER, Art.570, N. 14; TUOR / PICENONI, Art.570,

N. 13. Aks� görüşe göre �se ret beyanı geçers�z olmakla b�rl�kte m�ras süres� �ç�nde tekrar redded�leb�l�r. Bu yönde

bkz. OĞUZMAN, s. 289, dn. 113; DURAL / ÖZ, N. 1701; İMRE / ERMAN, s. 366.
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Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/2695, K. 2015/2563, T. 9.3.2015: “Çek�şmes�z yargı �ş� olarak m�rasçılık belges�

talep ed�ld�ğ� takd�rde, varsa talepten öncek� m�rası ret durumunun m�rasçılık belges�nde payın �nt�kal�n� göster�r

şek�lde yansıtılması gerek�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Şekle aykırı yapılan ret, kes�n hükümsüzdür. Bkz. HRUBESCH-MILLAUER, Stephan�e, Erbrecht, Zür�ch/St. Gallen,

2011, s. 144; GÖNENSAY / BİRSEN, s. 249.

TMK m.609/V hükmü uyarınca tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağının tüzükle düzenleneceğ� �fade ed�lse de

bu tüzük henüz çıkartılmadığından esk� MK dönem�nde çıkartılmış olan Türk Meden� Kanunu’nun Velayet,

Vesayet ve M�ras Hükümler�n�n Uygulanmasına Da�r Tüzük m.40 hükmü, bu konuda uygulama alanı bulab�l�r. Bu

yönde bkz. DURAL / ÖZ, N. 1699.

DURAL / ÖZ, N. 1698.

ESCHER, Art.570, N. 16; TUOR / PICENONI, Art.570, N. 5; GÖKSU, Art.570, N. 5; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 601,

602; OĞUZMAN, s. 290, dn. 115; HELVACI, s. 11.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 4; ESCHER, Art.566, N. 8, 10; WOLF, Stephan / HRUBESCH-MILLAUER,

Stephan�e, Grundr�ss des schwe�zer�schen Erbrechts, Bern, 2017, N. 1431; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 593;

OĞUZMAN, s. 291; ÖZTAN, s. 410; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 488; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 60’a göre ret

beyanının ger� alınması tüm �lg�l�ler�n rızası �le mümkündür.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 236; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 606; HELVACI, s. 110, 111. Bu yönde Yargıtay 2. Hukuk

Da�res�’n�n 30.4.1944, 5381/1488 ve Yargıtay 4. Hukuk Da�res�’n�n 16.4.1931, 1091/955 sayılı kararında ve bütün

�lg�l�ler�n rızası olmadan redden dönülemeyeceğ� kabul ed�lm�şt�r. Karar özet� �ç�n bkz. ŞENER, 1223.

TUOR / PICENONI, Art.570, N. 6; DAVRAN, Bülent, “M�rası Ret Beyanından Rücu Ca�z M�d�r?” İstanbul, İler�

Hukuk, 1947, S. 24, s. 333, 345; bu yönde bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 10.06.1973, 3569/3616; Yargıtay 2. Hukuk

Da�res� 12.09.1978, 5695/5977, bkz. ŞENER, Esat, Esk� ve Yen� M�ras Hukuku, 1981, s. 1222. Yargıtay 14. Hukuk

Da�res� E. 2015/2363, K. 2015/3271, T. 25.3.2015: “... m�rası ret hakkı beyanı yen�l�k doğurucu n�tel�kte olup hâk�m�n

görev�, ret beyanını tesc�lden �barett�r. Beyan sulh hukuk mahkemes�ne ulaştıktan sonra bu beyandan tek tara�ı

olarak dönülemez. Ancak redden yararlanan k�ş� tarafından, d�ğer m�rasçılara husumet yönelt�lerek açılacak b�r

dava �le ret kararının kaldırılması �steneb�leceğ�nden, ret beyanından dönmeye (feragata) da�r �stek �le �lg�l�

d�lekçen�n redd�ne karar vermek gerekm�şt�r.” ; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1978/5695, K. 1978/5977, T. 12.9.1978:

“M�rasın redd�n� kapsayan beyan "tek tara�ı bozucu yen�l�k doğuran" �rade açıklamalarındandır. Bu bakımdan

ulaşma şartı gerçekleşt�kten sonra bundan dönüleb�lmes�, ancak m�rasçıların söz b�rl�ğ� �le mümkün olur.”,

www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

ESCHER, Art.570, N. 8; TUOR / PICENONI, Art.570, N. 4, 6; SCHWANDER, Art.571, N. 3; BERKİ, s. 237; GÖNENSAY

/ BİRSEN, s. 237; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 607; OĞUZMAN, s. 290; DURAL / ÖZ, N. 1705; SEROZAN / ENGİN,

§6, N. 62; DAVRAN, s. 345; İMRE / ERMAN, s. 367; ANTALYA / SAĞLAM, s. 361; HELVACI, s. 114 vd., 126. Yargıtay 2.

Hukuk Da�res� E. 1978/5695, K. 1978/5977, T. 12.9.1978: “M�rasın redd�n� kapsayan beyan ... ulaşma şartı

gerçekleşt�kten sonra bundan dönüleb�lmes�, ancak m�rasçıların söz b�rl�ğ� �le mümkün olur. Ne var k� Medenî

Kanun'un 5. maddes� gereğ�nce Borçlar Kanunu'nun hükümler� Medenî Hukuk �l�şk�ler�nde de uygulanacağı �ç�n,

�rade sakatlığı söz konusu olduğu hallerde m�rasçıların muvafakat� aranmadan m�rası red beyanından dönüleb�l�r.”,

www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019. M�rasçının b�ld�ğ� tereke akt��er�n� ve pas��er�n� hatalı

değerlend�rmes� hal�nde m�rasçının �ç�nde bulunduğu durumun TBK m.30 vd. hükümler�nce yanılma (hata)

olarak n�telend�r�lemeyeceğ�ne �l�şk�n açıklama �ç�n bkz. aşa. dn. 78.

Ayrıntı �ç�n bkz. HELVACI, s. 113.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 53; VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Bağışlama Sözleşmes�, Ankara, 2016, s. 93;

Yargıtay 17. Hukuk Da�res� E. 2014/11254, K. 2016/2469, T. 1.3.2016, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019;

BGB §517.
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GÖNENSAY / BİRSEN, s. 249; AYBAY, s. 96; ayrıca bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 10.10.1974, 5670/5788, bkz.

ŞENER, s. 1221; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 30.3.1979, 2034/2195, bkz. ŞENER, s. 1236.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 249; AYİTER, Nuş�n / KILIÇOĞLU, Ahmet M., M�ras Hukuku, Ankara, 1993, s. 240; İNAN

/ ERTAŞ / ALBAŞ, s. 488; ANTALYA / SAĞLAM, s. 360; AYAN, s. 277.

TMK m.614 hükmünde düzenlenen sonradan gelen m�rasçılar yararına ret, çek�ncel� ret beyanının kanun koyucu

tarafından düzenlenen b�r �st�snasıdır.

Örneğ�n m�ras payının bell� b�r oranının redded�lmes� (m�ras payının yarısı g�b�) koşula, çek�nceye bağlanmış değ�l

de �çer�ğ� sınırlandırılmış ret olarak geçerl� sayılmaktadır. Bkz. DURAL / ÖZ, N. 1702.

ESCHER, Art.570, N. 12; TUOR / PICENONI, Art.570, N. 11; OĞUZMAN, s. 289; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 605;

DURAL / ÖZ, N. 1699; İMRE / ERMAN, s. 366; ÖZTAN, s. 389; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 52, 58; HOŞLAN,

Osman, “M�rasın Redd�”, Ankara, Adalet Derg�s�, S. 7, 1974, s. 554-585, s. 560 vd.; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 488;

Helvacı, s. 67. Ancak b�r görüşe göre bu durum anlamsızdır; çünkü b�r�nden b�r�n�n redd� hal�nde reddeden d�ğer

sıfatı �le m�rasçı kalmaya devam edeceğ� �ç�n ret hakkının kullanılmasıyla �zled�ğ� amacı elde edemeyecekt�r.

Bkz. DURAL / ÖZ, N. 1703.

İMRE / ERMAN, s. 367; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 52, 58.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 58.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 55, 56; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 487; ÖZTAN, s. 388; HELVACI, s. 16, 68; aynı yönde

bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 12.11.1933, 2266/152, karar özet� �ç�n bkz. ÖZMEN, İsma�l, Açıklamalı-İçt�hatlı-

Uygulamalı Tereke Hukuku Davaları, Ankara, 1977, s. 520.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 237; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 56; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 487; HELVACI, s. 68.

Ver�lecek tems�l yetk�s�, Türk Meden� Kanununun Velayet, Vesayet ve M�ras Hükümler�n�n Uygulanmasına İl�şk�n

Tüzük m.39/II, c.2 hükmü gereğ�nce “Vek�l�n vekâletnames� bu tutanağa eklen�r” . Buna göre sulh hâk�m�, sözlü

değ�l, yazılı şek�lde tems�l yetk�s�n�n varlığını arayacaktır.

“Açıkça yetk� ver�lmem�ş �se vek�l; sulh olamaz, hâk�m� reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yem�n tekl�f

edemez, yem�n� kabul, �ade veya reddedemez, başkasını tevk�l edemez, hacz� kaldıramaz, müvekk�l�n�n ��asını

�steyemez, tahk�m ve hakem sözleşmes� yapamaz, konkordato veya sermaye ş�rketler� ve kooperat��er�n uzlaşma

yoluyla yen�den yapılandırılması tekl�f�nde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez, alternat�f uyuşmazlık çözüm

yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı �bra ve davasını kabul

edemez, yargılamanın �ades� yoluna g�demez, hâk�mler�n f��ller� sebeb�yle Devlet aleyh�ne tazm�nat davası açamaz,

hang�ler� hakkında yetk� ver�ld�ğ� açıklanmadıkça k�ş�ye sıkı sıkıya bağlı haklarla �lg�l� davaları açamaz ve tak�p

edemez” .

ESCHER, Art.570, N. 5; TUOR / PICENONI, Art.570, N. 3; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 604; DURAL / ÖZ, N. 1700;

ÖZTAN, s. 388; ŞENOCAK, Zar�fe, “Yargıtay’ın Verd�ğ� B�r Karar Dolayısıyla”, Ankara, AÜHDF, S. 45, 1996, s. 449-

451, s. 451; HELVACI, s. 71. Ayrıntılı açıklama �ç�n bkz. HELVACI, s. 70 vd.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/532, K. 2018/6446, T. 8.10.2018; Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/555, K.

2018/6199, T. 1.10.2018; Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/315, K. 2018/5394, T. 10.9.2018; Yargıtay 3. Hukuk

Da�res� E. 2016/13440, K. 2018/3487, T. 4.4.2018; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2004/15954, K. 2005/2593, T.

22.2.2005. Bu görüşün aks�ne Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1997/6795, K. 1997/8177, T. 11.7.1997 kararında �se

“Tereke üzer�nde tasarruf şahsa bağlı haklardan olmadığından, m�rasın redd� genel vekâletname �le yapılab�l�r.”

şekl�nde görüş sunmuş ve kararın gerekçes�nde şu �fadelere yer ver�lm�şt�r: “Vek�l�n müvekk�l�nden özel yetk�

alması gereken haller kanunlarda sayılmıştır. Borçlar Kanununun 388. maddes�nde ortaya konan genel

sınırlamanın �st�snası kanunda göster�lmed�kçe, genel kural uyarınca, vek�l�n �ş�n gerekt�rd�ğ� tüm yetk�lerle

donatıldığını kabul �şlem güvenl�ğ� �lkes�n�n zorunlu b�r sonucudur. Özel yetk� gerekt�ren haller benzetme yolu �le

gen�şlet�lemez. Tereke üzer�nde tasarruf şahsa bağlı haklardan değ�ld�r. Yasaların öngörmed�ğ� b�r konunun tüzükle

ben�msenmes�ne geçerl�l�k tanınamaz. Meden� Kanun velayet, vesayet ve m�ras hükümler�n�n uygulanmasına �l�şk�n
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Tüzüğün 40. maddes�nde öngörülen "talep bu konuda yetk�s� olan vek�l tarafından yapılmış �se" �bares� yasada yer

almadığından m�rasın redd�n�n özel vekâletname gerekt�rd�ğ� şekl�nde yorumlanamaz. Buradak� sözler �ş�n gereğ�

konusunda genel vekâletnamen�n bulunmasını �fade eder.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

OĞUZMAN, s. 291; DURAL / ÖZ, N. 1718; KILIÇOĞLU, s. 284.

743 sayılı Meden� Kanun’un 550. maddes� şöyleyd�: “Müddet� �ç�nde reddetm�yen m�rasçı, m�rası, kayıtsız ve şartsız

�kt�sab etm�ş olur. Müddet h�tamından evvel alelâde �daren�n ve m�rasa a�t �şler� �damen�n �st�lzam etmed�ğ� b�r

muameley� yapan ve terekeden b�r malı z�mmet�ne geç�ren veya ketmeden m�rasçı, m�rası reddetmek hakkından

mahrumdur” .

SCHWANDER, Art.571, N. 1, 4; HEIZMANN, Reto, Strafe �m schwe�zer�schen Pr�vatrecht, Phänomenolog�e und

Grenzengesetzl�chbegründeter Strafsankt�onendes Pr�vatrechts, Bern, 2015, N. 555. Bu Lat�nce dey�m, “kend�

davranışına karşı davranma” şekl�nde çevr�leb�l�r. Bkz. AKYOL, Şener, Meden� Hukukta Çel�şk� Yasağı, İstanbul,

2007, s. 1.

OĞUZMAN, s. 292.

“Düşme” ter�m�n� kullanan yazarlardan bazıları şöyled�r: KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 614; DURAL / ÖZ, N. 1723. Bu

ter�m�n kullanıldığı karara örnek olarak bkz. Yargıtay HGK E. 2013/2-1607, K. 2013/1675, T. 20.12.2013.

Örneğ�n b�r haftadır �şe gelmeyen �şç�ye b�r gün daha �şe gelmemes� hal�nde �ş sözleşmes�n�n sonlandırılacağı

�htar ed�ld�ğ�nde buradak� koşul, bozucu yen�l�k doğuran hakkın kullanılmasıyla hüküm �fade etmes�n�

engellemez. Bkz. OĞUZMAN, M. Kemal / BARLAS, Nam�, Meden� Hukuk G�r�ş Kaynaklar Temel Kavramlar,

İstanbul, 2018, N. 566.

ESCHER, Art.571, N. 8; TUOR / PICENONI, Art.571, N. 5, 9.

GÖKSU, Art.571, N.1; HELVACI, s. 130.

SCHWILL, Paul, D�e Stellung des vorläuf�gen Erben �m Schwe�zer�schen Z�v�lgesetzbuch, Bern, 1931, s. 60;

ESCHER, Art.571, N. 15; HELVACI, s. 127, 128.

DURAL / ÖZ, N. 1754; ayrıca bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1982/2919, K. 1982/3442, T. 15.4.1982: “Davacıların

Madenî Kanunun 550. maddes�nde yazılı davranışlarda bulunduğu anlaşılmış, böylece tereken�n defter�n�n

tutulmasını �steme hakları düşmüştür.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

“Hat e�n Erbe s�ch vor Ablauf der Fr�st �n d�e Angelegenhe�ten der Erbschaft e�ngem�scht oder Handlungen

vorgenommen, d�e n�cht durch d�e blosse Verwaltung der Erbschaft und durch den Fortgang der Geschäfte des

Erblassers gefordert waren, oder hat er Erbschaftssachen s�ch angee�gnet oder verhe�ml�cht, so kann er d�e

Erbschaft n�cht mehr ausschlagen” .

HELVACI, s. 127.

ZGB Art.567 hükmünce bu süre üç ay �ken BGB §1944(1) hükmünce bu süre altı haftadır.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1996/8996, K. 1996/9996, T. 10.10.1996: “M�rasın redd�ne �l�şk�n süre hak düşürücü

süred�r. Reddetmemek m�rası kayıtsız şartsız kabul etmek anlamına gel�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h�

02.02.2019.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 243.

ESCHER, Art.570, N. 16; TUOR / PICENONI, Art.570, N. 5; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 608; OĞUZMAN, s. 291;

Zür�ch, Oberger�cht LF170020, 28.04.2017. Aks� görüş �ç�n bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 28.4.1972, 2723/2667

kararının özet� şöyled�r: “Kanunda yazılı ayrık hükümler saklı kalmak üzere kural olarak m�rasın redd�ne �l�şk�n hak

mutlaktır. Sulh hâk�m�n�n görev�, red �steğ�n�n süres�nde olup olmadığını ve reddeden�n m�rasçılık sıfatını taşıyıp

taşımadığını tesb�t etmekten �barett�r. Süre şartı ve m�rasçılık sıfatının gerçekleşmes� hal�nde hâk�m�n yapacağı �ş,

red beyanını tesc�l etmekten �barett�r.”, bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 608, dn. 25a.

TBK m.6 hükmü şöyled�r: “Öneren, kanun veya �ş�n özell�ğ� ya da durumun gereğ� açık b�r kabulü beklemek

zorunda değ�lse, öner� uygun b�r sürede redded�lmed�ğ� takd�rde, sözleşme kurulmuş sayılır” . Borçlar hukukunda

k�mse kend�s�ne yapılan b�r öner�ye (�caba) cevap vermek zorunda olmadığından susma, kural olarak kabul
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beyanı olarak kabul ed�lemez. Kanun (TBK m.1/I), dürüstlük kuralı, �ş�n özell�ğ� veya durumun gereğ� g�b�

hallerde veya sözleşmede susmanın açık b�r �rade beyanı sayılacağı kararlaştırılmış �se susma kabul yönündek�

�rade beyanı olarak n�telend�r�leb�l�r. Bkz. VON TUHR, Andreas, Borçlar Hukuku 1-2, Ankara, 1983, §II-21, N. 5, §24,

N. IV; TEKİNAY, Selahatt�n S. / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Haluk / ALTOP, At�lla, Tek�nay Borçlar Hukuku,

İstanbul, 1993, s. 93, 94; OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C�lt 1, İstanbul,

2018, N. 230; EREN, F�kret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2017, s. 135.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 611; DURAL / ÖZ, N. 1707; BGB §1943 hükmünde açık b�r �fadeyle m�rası ret süres�

�ç�nde susma hal�nde m�rasın redded�lemeyeceğ� düzenlenm�şt�r.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 610.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1979/5840, K. 1979/6209, T. 11.9.1979.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 612.

Kanun önünde eş�tl�k gereğ�nce tüm ehl�yet gruplarının her yönden aynı kurallara bağlı tutulması gerekt�ğ�nden

bah�sle Anayasa’ya aykırılık �dd�ası �le açılan �ptal davasında Anayasa Mahkemes� 2012/37 E., 2012/148 K.,

T.11.10.2012 sayılı kararında TMK m.606 hükmünün Anayasa’nın 2., 10. ve 35. maddeler�ne aykırı olmadığına, TMK

m.463, 605/II, 615 hükümler�n�n m�ras haklarının zedelenmes�n� önled�ğ�ne ve �ptal �stem�n�n redd�ne karar

ver�lm�şt�r.

HELVACI, s. 16; bkz. Yargıtay 8. Hukuk Da�res� E. 2014/2729, K. 2014/22557, T. 19.12.2014: “davacı S. G.n�n kend�

adına asaleten çocukları Nebahat ve K. G. adına velayeten m�rası kayıtsız şartsız reddett�ğ�ne �l�şk�n beyanı d�kkate

alınarak velayet altındak� davacılar �le �lg�l� olarak m�rasın gerçek redd� �stem�n�n tesp�t ve tesc�l�ne karar ver�lmes�

gerek�rken...”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

ESCHER, Art.566, N. 3; TUOR / PICENONI, Art.566, N. 4; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 603; OĞUZMAN, s. 289, 290;

HELVACI, s. 16.

HELVACI, s. 20 vd. Küçük adına vel�s� m�rası reddett�ğ� takd�rde �se küçüğün zarar görmeyeceğ� bell� olmadıkça

kayyım atanması �sabetl�d�r. Bkz. DURAL / ÖZ, N. 1700; HELVACI, s. 24 vd.

ESCHER, Art.566, N. 3; TUOR / PICENONI, Art.566, N. 4; HELVACI, s. 121.

Yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere hukukumuzda �st�sna� olarak sadece �k� durumda m�rasın kazanılması �ç�n açık

kabul beyanına �ht�yaç vardır; aks� halde m�ras redded�lm�ş sayılır. Bunlardan b�r� TMK m.614 hükmünde

düzenlenen sonra gelen m�rasçılar yararına ret, d�ğer� �se TMK m.605/II hükmünde düzenlenen hükmün ret

kurumudur.

GÖKSU, Art.571, N. 2; ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu G. / BÜYÜKTANIR, Oğuz, “A�len�n Ekonom�k Devamlılığının

Sağlanması Açısından Eş�n M�rası Ret Hakkını Kullanması”, s. 127-143, Ankara, Ankara Barosu Derg�s�, 2013/2, s.

133.

BERKİ, Şak�r, “Türk M�ras Hukukunun Esasları”, Ankara, Ankara Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes� Derg�s�, C. 11, S. 3-4,

1954, s. 174-221, s. 198.

ESCHER, Art.566, N. 8; TUOR / PICENONI, Art.588, N. 4; HRUBESCH-MILLAUER, s. 144; Kocayusufpaşaoğlu, s.

593; OĞUZMAN, s. 6, dn. 21, 291; DURAL / ÖZ, N. 1; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 45, 47; ANTALYA / SAĞLAM, s.

368; HELVACI, s. 124.

İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 494.

VON TUHR / PETER, s. 241; VARDAR HAMAMCIOĞLU, Gülşah, Meden� Hukuk’ta Tasarruf İşlem� Kavramı,

İstanbul, 2014, s. 44.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 2.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 593; Helvacı, s. 125. M�rası ret (gerçek-hükmü ret) bakımından TMK m.606 hükmü

gereğ�nce hak düşürücü süre düzenlenm�şken m�rası kabul bakımından sadece TMK m.614/II hükmü

gereğ�nce sonra gelen m�rasçılar yararına ret bakımından b�r aylık süre düzenlenm�şt�r.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 4.
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TUOR / PICENONI, Art.571, N. 4; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 593; Helvacı, 125, 126; GÜNAL, Aydın Ebrar, M�rasın

Redd� ve Hukuk� Sonuçları, İstanbul, 2018, s. 80.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 248’de �k�l� ayrım yapılmaksızın araştırma ve �ncelemeyle b�le anlaşılamayan b�r borcun

ret süres�n�n dolmasından sonra ortaya çıktığı �spat ed�ld�ğ� takd�rde TMK m.615 hükmü gereğ�nce süren�n

uzatılab�leceğ� öne sürülmüştür.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 611, 612; HELVACI, s. 124, 126.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 611; HELVACI, 126.

ESCHER, Art.576, N. 4.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 9’da tereke �şler�ne karışmayı poz�t�f, tereken�n olağan yönet�m� n�tel�ğ�nde

olmayan veya m�rasbırakanın �şler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olanın dışında �şler yapmayı �se negat�f olarak

sını�andırmıştır.

DRUEY, §15, N. 34; BERKİ, ŞAKİR, “Roma’da M�ras Hukuku”, Ankara, AÜHFD, C. 1, S. 1, 1953, s. 542-576, s. 558;

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68; ANTALYA / SAĞLAM, s. 369.

ESCHER, Art.571, N. 13; TUOR / PICENONI, Art.571, N. 9a; SCHWANDER, Art.571, N. 6; Druey, Jean N�colas,

Grundr�ssdes Erbrechts, Bern, 2002, §15, N. 34-37; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 619; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68;

HELVACI, s. 130.

SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 241, 242; Yargıtay HGK 8.2.1950 T., 140/20, bkz. ŞENER, s. 1226.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 241, 242. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1981/455, K. 1981/818, T. 9.2.1981: “Red hakkının

y�t�r�ld�ğ� �ler� sürülüp kanıtlanmadığına göre, terekeye sah�plenme eylem� vardır.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h�

02.02.2019.

Bkz. ÖZMEN, s. 476, N. 20; benzer yönde bkz. Yargıtay 2. HD. E. 5753, K. 961, T. 18.2.1969, bkz. YAZICI, H�lm� /

ATASOY, Hasan Şahıs, A�le ve M�ras Hukuku �le İlg�l� Yargıtay Tatb�katı, 1952-1970, 1970, s. 1204, 1205.

Benzer yönde bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 8.2.1950, E.1-261-140/K.20, bkz. YAZICI / ATASOY, 1970, s. 1202.

Benzer yönde bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1976/3899, K. 1976/4138, T. 13.5.1976: “... veraset belges� her

zaman b�r tereken�n paylaştırılmasına katılmak veya terekeye sah�p çıkmak g�b� sebeplerle alınmaz. M�ras

bırakanın öldürülmes� sebeb� �le manevî tazm�nat davası açmak (BK m.47), dul, yet�m aylık veya �kram�yes� almak

(5434 sayılı Kanunun 68, 89), b�r vakfın «Tevl�yet�n�n tevd�h�n�» sağlamak, MK’nın 610. maddes� gereğ�nce emeğ�n�n

karşılığı tazm�nat �steyeb�lmek g�b� sebep ve düşüncelerle de veraset belges� alınab�l�r. Bu bakımdan veraset

belges� almak h�çb�r bakımdan m�rası reddetmek hakkını y�t�rmez. Hatta m�rası reddeden m�rasçının b�le yukarıda

yazılı sebeplerle veraset belges� �stemes� mümkündür.” ; aynı yönde bkz. TUOR / PICENONI, Art.571, N. 10;

SCHWANDER, Art.571, N. 5; MÜLLER, Franz / LINDENMEYER LIEB, Sask�a ZGB Kommentar zum

Schwe�zer�schen Z�v�lgesetzbuch, 3. Au�age, Zür�ch, 2016, Art.571, N. 2; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68.

Bu görüşün tutarlı olmadığı yönündek� eleşt�r� �ç�n bkz. ESCHER, Art.571, N. 11.

BGE 54 II 416 vd.; 70.II.199 vd.; JdT 1929 I 549-557 özet� �ç�n bkz. HELVACI, 131, dn. 325.

Bu yönde bkz. KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 616; Helvacı, s. 132.

HELVACI, s. 133.

Bkz. Yargıtay 13. Hukuk Da�res� E. 1994/5745, K. 1994/8501, T. 11.10.1994 kararı şöyled�r: “... tüm çağdaş hukuk

s�stemler�nde uygulanan güven kuramı ışığında �l�şk� ele alınır. Bu kurama göre, �rade beyanlarından her b�r�n�n

objekt�f anlamına bakılmaz. Bu beyanlara muhatabın �y�n�yetle vereceğ� anlamın ne olması gerekt�ğ� araştırılır.”,

www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 9a; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 616; OĞUZMAN, s. 293; DURAL / ÖZ, N. 1721;

İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 488; ANTALYA / SAĞLAM, s. 369, 370; HELVACI, s. 132; BGE 54 II 416 Erw. 4 S. 422 =

ZBGR 27 S. 98 Erw. 4; BGE 5C.126/2006, ZBGR 89/2008 s. 342.
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Yargıtay 4. Hukuk Da�res� E. 1984/7125, K. 1984/8253, T. 8.11.1984 kararı şöyled�r: “B�r �rade beyanına muhatap

olan k�msen�n, bu beyanı; doğru, dürüst ve makul b�r �nsan sıfatıyla vereb�leceğ� anlamı hukuken geçerl� kabul eder.

Güven kuralı olarak �s�mlend�r�len bu görüşün n�tel�ğ� objekt�f ve ferd�yetç�d�r. Muhatap, objekt�f olarak ortaya konan

�rade beyanını; örf adet, �ş�n n�tel�ğ�, beyan sah�b�n�n yapısı ve kend�s�yle olan �l�şk�s�n� esas almak suret�yle

şahş�leşt�rmek zorundadır. Burada k�ş�den beklenen özen, MK.nun 2. maddes�n�n get�rd�ğ� kuralla b�rl�kte

değerlend�r�lmel�d�r; k�ş� kend�s�ne yönelt�len �radeye, kend� dışında oluşan doğruluk ve dürüstlük (objekt�f

hüsnün�yet) kurallarına uygun olarak anlam vermek zorundadır.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.;

ayrıca bkz. SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68.

B�r k�mseye yönelt�len beyan, muhatabın, beyan yapılırken b�ld�ğ� şartlara ve beyanda bulunanın daha öncek�

tutumuna dayanmak, beyanı gerçekten �stem�ş g�b� anlamak suret�yle bu beyana vereb�leceğ� makul anlam

esas alınarak yorumlanmalıdır. Bkz. BGE 94 II 101, JdT 1969, I, 27.

B�r k�msen�n davranışını dürüstlük kuralı uyarınca kend�s�ne yapılmış b�r �rade beyanı saymakta haklı görünen

k�mseye karşı söz geçen davranış, b�r �rade beyanının unsurlarını ve özell�kle hukuk� sonuca yönelm�ş arzuyu

taşımasa b�le �rade beyanı varmış g�b� hukuk� sonuç doğurur. Bkz. VON TUHR, Andreas / PETER, Hans

Allgeme�ner Te�l des Schwe�zer�schen Obl�gat�onenrechts, Band I, Zür�ch, 1974, 34, s. 287;

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Nec�p, Güven Nazar�yes� Karşısında Borç Sözleşmeler�nde Hata Kavramı, İstanbul,

1968, s. 8 vd.; OĞUZMAN / ÖZ, C. 1, N. 24; TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP, Tek�nay Borçlar Hukuku,

İstanbul, 1993, s. 73, 74; Eren, s. 152 vd.

HELVACI, s. 133.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2012/26315 K. 2013/19666, T. 10.7.2013: “... m�rasbırakana a�t 2000 model kartal marka

aracın bu veraset �lamı uyarınca davacı ve d�ğer m�rasçılar adına tesc�l�n�n yapıldığı bu suretle davacının terekey�

tesahup ett�ğ� anlaşılmaktadır.” ; Yargıtay 2. HD. E. 2006/12141, K. 2007/2756, T. 26.02.2007: “M�rasbırakan 3.12.2005

tar�h�nde ölmüş, çocukları Mustafa ve Bahadır 3.1.2006 tar�h�nde 3 aylık süre �çer�s�nde m�rası reddett�kler�n�

açıklamışlardır. ... Toplanan del�llerden davacı Mustafa ve Bahadır’ın m�rasbırakana a�t 2 adet aracı traf�kte kend�

adlarına 22.12.2005 tar�h�nde �nt�kal ett�rd�kler� anlaşılmaktadır. Bu �şlem�n tereken�n olağan yönet�m�ne a�t b�r

davranış olduğu da kabul ed�lemez. Davacıların ret hakkı düşmüştür.”, karar özet� �ç�n bkz.

http://derg�park.gov.tr/download/art�cle-f�le/159951, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/2896, K. 2016/4019, T. 4.4.2016., www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

BERKİ, M�ras, s. 199.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/12078, K. 2015/9380, T. 22.10.2015, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2011/5211, K. 2011/8037, T. 10.5.2011, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

WOLF / HRUBESCH-MILLAUER, N. 1432; OĞUZMAN, s. 293. Ancak GÖNENSAY / BİRSEN, s. 242’de m�rasçının

fa�zler� tahs�l etmes�, MÜLLER / LINDENMEYER LIEB, Art.571, N. 2’de de vades� gelm�ş alacağın tahs�l� bu

kapsamda değerlend�r�lmem�şt�r.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2002/4454, K. 2002/5478, T. 18.4.2002, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1978/1729, K. 1978/1877, T. 9.3.1978; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1973/2038, K.

1974/1987, T. 1.4.1974, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1979/4682, K. 1979/4876, T. 12.6.1979, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. HD. 17.11.1958, 3734/3545, bkz. ŞENER, s. 1213; OĞUZMAN, s. 293; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 241; ayrıca bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1984/10040, K. 1984/10249, T. 11.12.1984:

“Ölüm anında tereke borca batıksa, m�ras hükmen (kend�l�ğ�nden) redded�lm�ş sayılır. Ancak m�rasa a�t �şler�n

devamını amaçlayan eylemler�n dışında olmak üzere tereke �le �lg�l� b�r g�r�ş�mde bulunan veya terekeden b�r malı

z�mmet�ne geç�ren m�rasçılar bu �dd�ada bulunamaz. M�rasçıların, kend�ler� aleyh�ne ve m�rasçılık sıfatı neden�yle

açılan tazm�nat davasında davacı �le sulh olmaları terekeye sah�p çıkma anlamındadır ve artık m�rasın hükmen

redd� taleb�nde bulunamaz.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.
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GÖNENSAY / BİRSEN, s. 241.

OĞUZMAN, s. 293.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� T. 5.4.1949, 6825/1897, bkz. ÖZMEN, s. 519, N. 140.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 241.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/10037, K. 2016/8338, T. 12.10.2016; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1984/10040, K.

1984/10249, T. 11.12.1984, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. HD. E. 2001/502, K. 2001/6543, T. 27.4.2001, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/6455, K. 2017/2682, T. 4.4.2017; Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/6455, K.

2017/2682, T. 4.4.2017; Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/16408, K. 2017/2673, T. 4.4.2017: “Terekeye sah�p

çıkıldığına da�r her türlü eylem/hukuksal �şlem, bunun yanında m�rasbırakanın borçlarını rızaen ödeme tereken�n

ben�msend�ğ�n�n gösterges�d�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 242.

OĞUZMAN, s. 292.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 242, ayrıca bkz. Yargıtay HGK E.2-59, K. 70, T. 16.12.1953: “... �potekl� borcu ödemey�

taahhüt etmek, terekeye sah�p çıkma anlamını taşır.”, bkz. ŞENER, s. 1231, 1232.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/6455, K. 2017/2682, T. 4.4.2017; Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/16408, K.

2017/2673, T. 4.4.2017: “Terekeye sah�p çıkıldığına da�r her türlü eylem/hukuksal �şlem, bunun yanında

m�rasbırakanın borçlarını rızaen ödeme tereken�n ben�msend�ğ�n�n gösterges�d�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h�

02.02.2019.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2010/2-379, K. 2010/413, T. 22.9.2010; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1950/1-

158, K. 1951/40, T. 28.2.1951., www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay HGK E. 1949/140, K. 1950/20, T. 8.2.1950, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

MÜLLER / LINDENMEYER LIEB, Art.571, N. 2; RUSCH, s. 39; WOLF / HRUBESCH-MILLAUER, N. 1432;

OĞUZMAN, s. 293; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1973/2038, K. 1974/1987, T. 1.4.1974, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1999/4379, K. 1999/6408, T. 7.6.1999, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

“... çünkü ölen�n eş ve çocuklarına Sosyal S�gortalardan bağlanan maaş terekeye dâh�l değ�ld�r.”, bkz. Yargıtay 2.

Hukuk Da�res� E. 1983/8965, K. 1983/8919, T. 22.11.1983; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2017/3-438, K.

2018/770, T. 11.4.2018; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2012/22590, K. 2013/17266, T. 20.6.2013, www.kazanc�.com,

Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019; ayrıca bkz. KILIÇOĞLU, s. 302.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1973/2038, K. 1974/1987, T. 1.4.1974; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1975/8495, K.

1975/1131, T. 6.2.1975: “M�rasçının, m�rasbırakan hakkındak� �cra tak�b�ne �t�raz etm�ş olması, terekey� ben�mseme ve

kabullenme anlamına gelmez. M�rasçı, bu eylem� �le tereken�n sürekl�l�ğ�n� sağlamış olduğundan, borca batıklığı

�ler� sürme hakkını y�t�rmez. Çünkü bu davranış, tereken�n korunması amacını güden, bas�t ve zorunlu

�şlemlerdend�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1977/2-569, K. 1977/774, T. 30.9.1977, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1973/2038, K. 1974/1987, T. 1.4.1974, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay HGK E. 2013/2-1607, K. 2013/1675, T. 20.12.2013, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.; MÜLLER /

LINDENMEYER LIEB, Art.571, N. 2; WOLF / HRUBESCH-MILLAUER, N. 1432.

RÜZGARESEN, CUMHUR, “M�rasbırakanın Borca Batık Olması”, Erz�ncan, Erz�ncan Ün�vers�tes� Hukuk Fakültes�

Derg�s� 2010/1-2, s. 271- 311, 2010, s. 292-293.

OĞUZMAN, s. 293; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 68; St. Gallen Just�zdep., SJZ 13, S. 93, Nr. 27.

HELVACI, s. 135.

İMRE, ZAHİT, Türk M�ras Hukuku, İstanbul, 1978, s. 544.

BGE 54 II 419, Jdt 1929 I 549.
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Yargıtay 2. Hukuk Da�res� 7.9.1949, 3613/4244, bkz. ÖZMEN, s. 519, N. 141.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T. 15.10.1947, 24/46, bkz. ŞENER, s. 1234; Yargıtay 2. Hukuk Da�res� T. 5.4.1949,

6825/1897, bkz. ÖZMEN, s. 519, N. 140.

MK m.550, c.2 hükmünde “terekeden b�r malı z�mmet�ne geç�ren veya kend�s�ne ketmeden m�rasçı” olarak �fade

ed�lm�şt�r.

«Sans préjud�ce de dommages et �ntérêts, l'hér�t�er qu� a recelé des b�ens ou des dro�ts d'une success�on ou

d�ss�mulé l'ex�stence d'un cohér�t�er est réputé accepter purement et s�mplement la success�on, nonobstant toute

renonc�at�on ou acceptat�on à concurrence de l'act�f net, sans pouvo�r prétendre à aucune part dans les b�ens ou

les dro�ts d�vert�s ou recelés. Les dro�ts revenant à l'hér�t�er d�ss�mulé et qu� ont ou aura�ent pu augmenter ceux de

l'auteur de la d�ss�mulat�on sont réputés avo�r été recelés par ce dern�er.

Lorsque le recel a porté sur une donat�on rapportable ou réduct�ble, l'hér�t�er do�t le rapport ou la réduct�on de

cette donat�on sans pouvo�r y prétendre à aucune part.

L'hér�t�er receleur est tenu de rendre tous les fru�ts et revenus produ�ts par les b�ens recelés dont �l a eu la

jou�ssance depu�s l'ouverture de la success�on».

HELVACI, s. 129.

WOLF / HRUBESCH-MILLAUER, N. 1434; GÖKSU, Art.571, N. 4; HELVACI, s. 129; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 495;

bu yönde bkz. RUSCH, s. 47.

ERDOĞMUŞ, BELGİN, Hukukta Lat�nce Tekn�k Ter�mler Sözlüğü, İstanbul, 2011, s. 91.

İMRE, s. 548; İNAN / ERTAŞ / ALBAŞ, s. 495; İMRE / ERMAN, s. 362.

TUOR / PICENONI, Art.571, N. 6; HEIZMANN, N. 554; PIOTET, s. 601; DRUEY, §15, N. 36; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU,

s. 614; SEROZAN / ENGİN, §6, N. 69; AYİTER / KILIÇOĞLU, s. 235; DURAL / ÖZ, N. 1723 vd.; İNAN / ERTAŞ /

ALBAŞ, s. 495; GÜNAL, s. 88.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 243; HELVACI, s. 129.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 614; OĞUZMAN, s. 294; GÖNENSAY / BİRSEN, s. 243; DURAL / ÖZ, N. 1723;

HELVACI, s. 129.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 614; DURAL / ÖZ, N. 1723; HELVACI, s. 129. Kast, hukuka aykırı sonucun b�lerek ve

�steyerek meydana get�r�lmes�d�r. İhmal �se hukuka aykırı sonucu �stememekle b�rl�kte, böyle b�r sonucun

önlenmes� �ç�n gerekl� önlemler�n alınmaması ve gereken özen�n göster�lmemes�d�r. Bkz. von TUHR / ESCHER,

§69, I, s. 114; TANDOĞAN, Mesul�yet Hukuku, s. 414 vd.; TEKİNAY / AKMAN / BURCUOĞLU / ALTOP, s. 876;

OĞUZMAN, M. KEMAL / ÖZ, TURGUT, Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. 2, İstanbul, 2017, N. 158, 159; bkz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2003/11-756, K. 2003/743, T. 10.12.2003.

HELVACI, s. 129.

ESCHER, Art.571, N. 16; TUOR / PICENONI, Art.571, N. 7; KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 614; HELVACI, s. 130.

ŞENER, s. 1231.

HATEMİ, §12, N. 54.

Yargıtay 8. Hukuk Da�res� E. 2014/15951, K. 2014/17642, T. 1.10.2014. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1973/2038, K.

1974/1987, T. 1.4.1974 kararına göre “550. madden�n özü ve sözü karşısında, m�rasçıların �cra tak�b�ne yahut b�r

davaya karşı koymuş olmaları, k�ra toplama, b�r �şletmey� tereken�n yararına olmak üzere �dare g�b� eylemler

terekey� kabullenmek anlamına gelmez. Öyle �se tereken�n korunması amacını güden bu çeş�t bas�t ve fakat

zorunlu �şlemler borca batıklık �dd�asının �ler� sürülmes�ne engel değ�ld�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h�

02.02.2019. Bu yolda GÖNENSAY / BİRSEN, s. 242’de semerey� ve mahsuller� toplamayı olağan yönet�m

�şler�nden sayılmıştır. Ancak bel�rtmek gerek�r k� k�ra bedeller�n�n, semeren�n, mahsuller�n toplandıktan sonra

g�zlenmes� veya m�rasçı tarafından kend�s�ne maled�lmes� elbette TMK m.610 hükmünce m�rası ret hakkının

düşmes�ne sebeb�yet verecekt�r.
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Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2007/11460, K. 2007/12835, T. 28.9.2007: “Davacılar m�rasbırakanın eş�ne a�t

taşınmazı tapuda kend� adlarına �nt�kal ett�rm�ş ve aynı gün m�rasçılardan b�r�ne paylarını aktarmışlardır. Bu �şlem,

terekeye sah�plenme ve kend�ne maletmed�r. Davacıların m�rası red hakkı düşmüştür.” ; Yargıtay başka b�r kararında

�se tereken�n olağan �şler�ne karışma-terekeye a�t malı g�zleme, kend�ne maletme ayrımı yapmaksızın sonuç

bakımından aynı yönde karar verm�şt�r. Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2004/3256, K. 2004/6456, T. 18.5.2004:

“Müddet� �ç�nde reddetm�yen m�rasçı, m�rası kayıtsız ve şartsız �kt�sap etm�ş olur. Müddet h�tamından evvel alelâde

�daren�n ve m�rasa a�t �şler� �damen�n �st�lzam etmed�ğ� b�r muameley� yapan ve terekeden b�r malı z�mmet�ne

geç�ren veya ketmeden m�rasçı, m�rası reddetmek hakkından mahrumdur. Davacılar mur�se a�t �k� taşınmazı

8.3.1999 ve 23.3.1999 tar�h�nde tapuda kend� adına �nt�kal ett�rm�şlerd�r. Bu nedenle davanın redd�ne karar ver�lmes�

gerek�rken yazılı şek�lde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Ancak öncek� tar�hl� b�r kararında Yargıtay terekedek� ev� kend� adına tesc�l ett�rmey� de tereke �ş�ne karışma

olarak saymamıştır. Bkz. İMRE, Zah�t, Türk M�ras Hukuku, İstanbul, 1978, s. 545, 547.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2015/12439, K. 2016/3994, T. 4.4.2016: “Davacı m�rasçı ... ve dava dışı d�ğer

m�rasçıların 20.10.2008 tar�hl� ve 2008/300 Esas, 298 Sayılı m�rasçılık belges�ne göre 5.8.2009 tar�hl� ve 3038 Sayılı

resm� senette bel�rt�len ve mur�sler� ... oğlu ... adına kayıtlı taşınmazlardak� payları tapuda kend� adlarına �nt�kal

ett�rd�kler� ve aynı resm� senetle dava dışı ...'a satmış oldukları anlaşılmıştır. Bu �şlem TMK'nın 610/2 maddes�ne göre

terekey� sah�plenme anlamına gelen davranış olmakla...”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

GÖNENSAY / BİRSEN, s. 243.

Yargıtay 2. HD. E. 2010/9050, K. 2010/13701, T. 07/07/2010: “Toplanan del�llerden; davalıların, 08.05.2000

tar�h�nde ölen m�rasbırakan Cuma'nın m�rasını 07.08.2000 tar�h�nde kayıtsız şartsız reddett�kler� halde; tapuda arsa

olarak m�rasbırakan Cuma adına kayıtlı üzer�nde f��len zem�n artı 3 kat olarak 4 bağımsız bölümü bulunan

taşınmazda; zem�n katta Gülsüm, 1.katta Mehmet, 2.katta Cabbar, 3.katta Samet'�n oturmaya devam ederek

mur�s�n ölümünü müteak�p alelade �daren�n ve m�rasa a�t �şler� �damen�n �st�lzam etmed�ğ� muameleler� yaptıkları

anlaşılmaktadır.”, kararın özet� �ç�n bkz. http://derg�park.gov.tr/download/art�cle-f�le/159951, Er�ş�m Tar�h�

02.02.2019.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� T. 6.11.1975, 8046/8423: “M�ras bırakanın karısı Ma�de'n�n, mur�sten kalan telefonu

kullandığı ve terekey� ben�msed�ğ� anlaşıldığından... ” . Bu kararında Yargıtay’ın telefondan kastının c�s�m olarak

telefon olduğu anlaşılmaktadır. Hâlbuk� Yargıtay ev veya cep telefonu abonel�ğ� kastıyla m�rasbırakan adına

kayıtlı telefonun ölümü �le m�rasçıların ücret� karşılığında telefondan yararlanmalarını terekey� ben�msemek

olarak görmem�şt�r. Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1976/2-3472, K. 1978/192, T. 1.3.1978, www.kazanc�.com,

Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay HGK T. 19.4.1972, 777/253, bkz. Şener, s. 1231.

Yargıtay 14. Hukuk Da�res� E. 2016/5017, K. 2017/1712, T. 6.3.2017: “Dava; m�rasın hükmen redd�n�n tesp�t� taleb�ne

�l�şk�nd�r. M�ras bırakanın vefatından sonra m�ras bırakana a�t ş�rket h�sseler� m�rasçılara devred�lm�ş olduğundan

Türk Meden� Kanunu madde 610 uyarınca tereke �şlemler�ne karışılıp mal ed�n�ld�ğ�nden m�rasın hükmen redd�

�stenemez. Davacılar Türk Meden� Kanununun 610/2. maddes� anlamında, tereke mallarını kend�ler�ne maletm�ş

(m�rası ben�msem�ş) ve ret hakkından yoksun kalmışlardır.” ; aynı yönde bkz. Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 2013/650,

K. 2013/21915, T. 25.9.2013: “Dava m�rasın hükmen redd�ne �l�şk�nd�r. M�rasbırakanın başkaca malvarlığı tesp�t

ed�lemem�şse de anon�m ş�rkette h�sses� olduğu anlaşılmaktadır. Öncel�kle m�rasbırakanın ş�rkettek� h�sses�n�n

davacı m�rasçılara �nt�kal ed�p etmed�ğ�n�n araştırılması; �nt�kal söz konusuysa, h�sseler� devralan m�rasçı yönünden

m�rasın hükmen redd�ne engel teşk�l eden tereke mallarını kend�s�ne mal ed�nme durumunun gerçekleş�p

gerçekleşemed�ğ�n�n değerlend�r�lmes�; �nt�kal söz konusu değ�lse, m�rasbırakanın ölüm tar�h� �t�barıyla söz konusu

bu ş�rket�n akt�f ve pas�f�n�n bel�rlenerek ş�rket�n akt�f�n�n pas�f�nden fazla olduğunun tesp�t� hal�nde de

m�rasbırakanın ş�rkettek� h�sses�n�n karşılığının bu m�ktarın m�rasbırakanın borcunu karşılayıp karşılamayacağı

araştırılıp karar ver�lmes� gerek�r.”, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.
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KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, s. 614, 615; OĞUZMAN, s. 293; DURAL / ÖZ, N. 1723; ANTALYA / SAĞLAM, s. 370; bu

yönde bkz. ÖZTAN, s. 416.

Yargıtay 2. Hukuk Da�res� E. 1972/7950, K. 1973/7537, T. 28.12.1973, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1976/2-3472, K. 1978/192, T. 1.3.1978, www.kazanc�.com, Er�ş�m Tar�h� 02.02.2019.


