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ÖZET 

Evlilik birliğinin boĢanma ile sonuçlanması halinde tarafların birbirlerinden 

talepleri olacaktır. Bu çalıĢmanın konusu da tarafların birbirlerinden talep etmiĢ 

oldukları maddi ve manevi tazminat, tazminatın koĢulları, bu tazminatın hangi 

hallerde istenebileceği, maddi ve manevi tazminatının belirlenmesinde dikkat 

edilecek hususlar, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunun getirdiği yenilikler, bu 

davalarda uygulanacak usul kuralları ve Yargıtay uygulamasının neler olduğudur. Bu 

çalıĢma; giriĢ, dört bölüm ve sonuç kısmından oluĢmaktadır. 

GiriĢ bölümünde; bu çalıĢmanın amacı, birinci bölümde; boĢanmaya genel 

bakıĢ, ikinci bölümde; boĢanma davası hakkında genel bilgiler, üçüncü bölümde; 

boĢanma halinde maddi tazminat, dördüncü bölümde; boĢanma halinde manevi 

tazminat ve sonuç bölümünde ise; Yeni Medenî Kanunda maddi ve manevi tazminat 

ile ilgili değiĢiklikler incelenmiĢtir. 
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Bilim Dalı Sayısal Kodu: 

 



viii 

 

 

 

 

 

MORAL AND MATERIAL COMPENSATION FOR THE 

CONSENQUENCES OF DIVORCE 

 

Neslihan OZTEL 

Maltepe University 

Institute  of Social Sciences, Department of Law, Program of Private Law 

M. A. Thesis,  January 2015 

Thesis Advisor: Ass. Prf. Dr. Cem AKBIYIK 

 

ABSTRACT 

Ending conjugal union rises demands of both parties. Subject of this thesis is 

demands of divorced parties such as economical and moral indemnity, indemnity 

conditions, asked in what manners, points to consider when asking for indemnity, 

innovations of article 4721 Civil Code, rules of procedure applied for such cases and 

Court of Appeal enforcement. Subject thesis includes introduction, four chapters and 

conclusion. 
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GĠRĠġ 

Aile, içinde yaĢamakta olduğumuz toplumun temelidir. 

Günümüzde modern toplumsal hayatta da ailenin önemi ve iĢlevi herkes 

tarafından bilinmekte ve itirazsız kabul edilmektedir. Toplumun sağlıklı biçimde 

geliĢebilmesi, iliĢkilerin huzur, barıĢ ve güvenlik içinde yürüyebilmesi, ancak aile 

kurumunun sağlam temellere oturtulması ve özlenen ideal bir hukuki düzenlemeye 

kavuĢturulması ile mümkün olabilir. Bu nedenle yasa koyucular, aile kurumunun 

önemini gözden uzak tutmamıĢ ve ona layık olduğu yeri vererek, onu koruyucu ve 

kollayıcı pek çok kural koymuĢlardır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın zamanla geliĢmesi, yapısı ve kapsamı itibariyle 

ailenin de değiĢmesine neden olmuĢtur. Artık günümüzün modern toplum hayatında 

ailenin dıĢa karĢı korunması, aile bireylerine düĢen bir görev olmaktan çıkmıĢtır. 

Herkesin kendi ihtiyaçlarını bizzat sağlamak zorunda olduğu devirden çıkılmıĢ, 

iĢbölümü esasına dayanan modern ekonomik hayata geçilmiĢtir. Böylece, ekonomik 

zorunlulukların sayıca geniĢ bir insan topluluğu haline getirdiği aile, günümüzde 

oldukça küçülmüĢ, daralmıĢtır. Eski devirlerin nüfus itibariyle kalabalık ailelerinin 

yerini, özellikle Ģehirlerde az nüfuslu, adeta birkaç kiĢiden yani ana baba ve 

evlenmemiĢ çocuklardan oluĢan küçük aileler almıĢtır. Hatta büyük kentlerde, 

evlenmemiĢ çocukların belli yaĢa gelince aile çatısından ayrılarak ayrı yaĢama 

yolunu seçtiklerine son yıllarda sıklıkla tanık olmaktayız. 

Modern çağın getirdiği değiĢiklikler, kültürel uyumsuzluklar, çiftlerin olaylar 

karĢısında tahammülsüzlükleri ve ekonomik nedenlerle günümüzdeki evliliklerin 

boĢanma ile sonuçlandığını görmekteyiz. Saydığımız boĢanma nedenleri eskiden de 

vardı. Ancak evlilik bir kere yapılır mantığıyla aile kurumunun dağılmaması için 

taraflar aklından boĢanmayı kolaylıkla geçirmez ve boĢanmazdı. Ancak, toplumun 

boĢanmaya bakıĢ açısının olumlu yönde değiĢmesi nedeniyle boĢanma olayları 
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fazlalaĢmıĢ ve sıradanlaĢmıĢtır. Aile hukukunda boĢanma konusu geniĢ bir yer 

tutmuĢtur. Hal böyle iken boĢanmanın çeĢitli sonuçları ortaya çıkmıĢ ve Medenî 

Kanunda bu sonuçlara iliĢkin düzenlemeler yapılmıĢtır. 

BoĢanma; kanunda sayılan boĢanma nedenlerinden birine dayanarak açılan 

dava sonunda hâkim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesidir. 

BoĢanma kararı ile eĢler arasındaki evlilik birliği artık sona erer. Evlilik birliği 

boĢanma ile sona erdikten sonra boĢanmaya bağlı olarak çeĢitli sonuçlar meydana 

gelmektedir. Türkiye‟de boĢanmanın sonuçları; boĢanmanın kiĢisel sonuçları ile 

boĢanmanın mali sonuçları Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. Biz de bu çalıĢmamızda 

boĢanmanın mali sonuçlarından olan “boĢanma nedeniyle maddi ve manevi 

tazminat”  konusunu açıklamaya çalıĢtık. Günümüzde artan boĢanma davaları ile 

birlikte en çok maddi ve manevi tazminat gündeme gelmektedir. 

Uygulamada maddi ve manevi tazminata neye göre hükmedildiği, verilen 

miktarda ölçünün ne olması gerektiği, maddi ve manevi tazminatın hangi koĢullarda 

ortaya çıkacağı gibi hususlara açıklık getirmek amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır.     
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BÖLÜM I 

BOġANMAYA GENEL BAKIġ 

1. GENEL OLARAK BOġANMA 

Evlilik birliğini sona erdiren nedenlerden biri de boĢanmadır. BoĢanma, eĢlerden 

birinin, kanunda sayılan nedenlerden biri ile dava açması sonucunda evlilik birliğinin 

hâkim kararı ile sona erdirilmesidir. 

4721 Sayılı Türk Medenî Kanun‟unda evlilik birliğini sona erdiren nedenler;  

eĢlerden birinin gaipliği, ölümü, evlenmenin hükümsüzlüğü ve boĢanma olarak kabul 

edilmiĢtir. Ancak evlilik birliğini sona erdiren nedenler arasında en sık karĢılaĢılan 

neden boĢanma olduğu için bağımsız bir bölüm ayrılarak TMK‟nın 161 ile 184. 

maddeleri arasında düzenlenmiĢtir
1
. 

Türk Medenî Kanun‟unun 161- 166. maddeleri arasında boĢanma nedenleri 

düzenlenmiĢtir. Bu nedenler çeĢitli açılardan sınıflandırılabilir. Bazı boĢanma 

nedenleri, davalının kusuruna bağlı iken diğer boĢanma nedenlerinde kusurun varlığı 

aranmamaktadır. Bazı boĢanma nedenlerinde evlilik birliğinin temelinden sarsılmıĢ 

olması Ģartı arandığı halde, diğer boĢanma sebeplerinde aranmamıĢtır. Evlilik 

birliğinin temelinden sarsılmıĢ olması ve çekilmezlik, beklenemezlik Ģartını arayan 

sebeplere, nispi boĢanma sebebi; bu Ģartın aranmadığı boĢanma sebeplerine ise mutlak 

boĢanma sebebi denilmektedir
2
. 

Mutlak boĢanma sebepleri kanunda belirtilmiĢtir. Buna göre;  zina (TMK. md. 

161), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ (TMK md. 162), terk  

                                                 

1
  Murat BAġPINAR, BoĢanmanın Mali Sonuçları ve Özellikle Maddi ve Manevi Tazminat  

( YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi ) Marmara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008, s.4. 

2
  Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ, Mustafa Alper GÜMÜġ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, 

Ġstanbul 2014, s.103; HATEMĠ/ OĞUZTÜRK, Kalkan, Aile Hukuku, 3. Bası, Ġstanbul 2014, s.114. 
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(TMK md. 164) eĢlerin anlaĢmaları ve reddedilen bir boĢanma davasından sonra 

üç yıl süre ile eĢlerin ortak hayatı yeniden kuramamaları (TMK md. 166) mutlak 

boĢanma sebepleridir. Mutlak boĢanma sebeplerinde çekilmezlik Ģartı 

aranmamaktadır. Mutlak boĢanma sebeplerinin varlığı halinde ve boĢanma davasında 

ayrılığa hükmedilmiĢ olup fiili ayrılık döneminde evlilik birliğinin yeniden 

kurulamaması durumunda hâkim mutlak surette boĢanmaya karar verecektir. Hâkim 

baĢka bir sebep aramayacak ve takdir hakkını kullanmayacaktır. Hâkim sadece 

anlaĢmalı boĢanma davalarında çocukların haklarına iliĢkin gerekli gördüğü 

değiĢiklikleri yapabilecek ve tarafların da onayını alarak boĢanmaya hükmedecektir
3
. 

Nispi boĢanma sebepleri ise, suç iĢleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md.   

163), akıl hastalığı (TMK md. 163) ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması  (TMK 

md. 166) gibi nedenlerdir. Nispi boĢanma nedenlerinin varlığına dayanarak açılan 

boĢanma davalarında hâkim sadece kanunda gösterilen olguların varlığını 

araĢtırmayacak aynı zamanda bu olguların diğer eĢ için müĢterek hayatı çekilmez hale 

getirip getirmediğini de araĢtıracaktır. Nispi boĢanma nedenlerinin varlığı müĢterek 

hayatın devamını diğer eĢ için çekilmez bir hale koymuĢ ve evlilik birliği temelinden 

sarsılmıĢ ise hâkim boĢanmaya karar verecektir. Aksi takdirde boĢanma davası 

reddedilecektir. 

Kanunda bazı boĢanma sebepleri özel olarak düzenlenmiĢ olup bunlara özel 

boĢanma sebepleri denmektedir. TMK‟nın 166. maddesinde düzenlenen evlilik 

birliğinin temelinden sarsılması yani geçimsizlik, çekilmezlik Ģartının arandığı 

boĢanma sebebi ise boĢanmanın genel sebebi olarak nitelendirilmektedir. TMK‟nın 

161- 165. maddelerinde özel boĢanma sebepleri düzenlenmiĢtir. Özel boĢanma 

sebepleri; Zina (md.161), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ ( md.162), 

suç iĢleme ve haysiyetsiz hayat sürme (md.163 ), terk (md. 164), akıl hastalığı  (md. 

165 ) dır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına iliĢkin boĢanma nedeni ve eĢlerin 

anlaĢarak boĢanmaları TMK‟nın 166. maddesinde düzenlenmiĢtir. Evlilik birliğinin 

temelinden sarsılması, eĢlerin anlaĢarak boĢanması veya boĢanma davası 

reddedildikten sonra eĢlerin bir araya gelmemesi sonucuna bağlı boĢanma sebepleri 

                                                 

3
 Ali Ġhsan ÖZUĞUR, Evlilik Birliğini Sona Erdiren Nedenler, BoĢanma, Ayrılık ve Evlenmenin Ġptali 

Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 93; HATEMĠ/ Kalkan OĞUZTÜRK  Aile Hukuku, 3. 

Bası, Ġstanbul, 2014,  s. 114. 
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TMK‟nın md. 170 ve devamı maddeleri gereğince verilen ayrılık kararı neticesinde 

ayrılık süresi sonuna kadar eĢlerin bir araya gelerek evlilik birliğini tekrardan 

kuramamaları halinde kanunun 172. maddesine binaen açılan boĢanma sebebi de genel 

boĢanma sebebidir
4
. Bu nedenler gerçekleĢmeden boĢanmaya karar verilemez. 

Evlilik birliğinin sona erme sebeplerinden olan boĢanma en çok tartıĢılan ve 

sürekli gündemde olan bir konudur. BoĢanma konusunda ileri sürülen ve çeĢitli hukuk 

sistemlerinde etkili olan görüĢler mevcuttur. ġimdi bu görüĢleri inceleyelim. 

2. BOġANMA KONUSUNDAKĠ SĠSTEMLER 

BoĢanmanın tarihi geliĢimine bakıldığında oldukça eski bir geçmiĢi olduğu 

görülmektedir. BoĢanma kurumu devrin Ģartlarına göre değiĢmiĢ ve Ģekil almıĢtır. Bu 

süreçte boĢanma konusunda çeĢitli görüĢler oluĢmuĢtur. Bu görüĢler, boĢanmaya yer 

vermeyen görüĢ, boĢanmanın serbest olması görüĢü ve boĢanmanın sebebe ve hâkimin 

hükmüne dayanması görüĢü Ģeklinde üç ana baĢlık altında toplanmaktadır. 

2.1. BoĢanmaya Yer Vermeyen GörüĢ 

BoĢanmaya yer vermeyen görüĢ X. Yüzyıldan beri Katolik Kilisesi Hukuku 

tarafından benimsenmiĢ ve uzun süre uygulanmıĢ olan bir görüĢ olup boĢanmayı kabul 

etmemektedir
5
. 

Bu görüĢe göre evlilik, ruhların birleĢmesi gibi kutsal bir bağ ile bağlanmıĢ 

kabul edildiğinden evlilik bağının kesin olarak kaldırılması mümkün olmamaktadır 
6
. 

Diğer bir ifadeyle hristiyanlar arasında evlilik kutsal bir olgu olup, evlilik, kocanın 

iradesiyle değil ancak ölümle son bulabileceği görüĢü kabul edilmiĢtir.  Burada esas 

alınan ölçüt Ġncil‟ den esinlenerek “Tanrının birleĢtirdiğini kul ayıramaz”  kuralıdır.  

Bu görüĢe göre, eĢler arasında cinsel iliĢki gerçekleĢmiĢ ise artık evlilik birliği 

                                                 

4
  ÖZUĞUR, s. 93. 

5
  Turgut AKINTÜRK, Derya AteĢ KARAMAN, Türk Medenî Hukuku Aile Hukuku, II. Cilt, 16. Bası, 

s.237. 

6
  BAġPINAR,  s. 5. 
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sonlandırılamaz. Ancak cinsel birleĢme gerçekleĢmemiĢse Papanın bir emirnamesi ile 

evlilik bağı sonlandırıp baĢka bir kiĢiyle yeniden evlenmeye imkân verilebilir
7
. 

Bu görüĢe göre evlilik bağının tamamen veya kesin olarak ortadan kaldırılması 

mümkün değildir. Ancak boĢanma yasağının katılığı karĢısında kilise, zina ve sair ağır 

hallerde ayrılığı kabul etmiĢtir. Ancak ayrılıktan kasıt “yatakta, masada ve konutta 

birlikte olmama” anlamında ki ayrılık olup hâkim sürekli olarak veya geçici bir süre 

için ayrılığa hükmedebilir. 

Katolik kilisesi tarafından kabul edilmiĢ olan bu görüĢ boĢanma kurumuna 

oldukça uzun bir süre egemen olmuĢtur. Katolik kilisesinin ailenin devamlılığı için 

benimsemiĢ olduğu bu sistem zaman içerisinde sakıncalı sonuçlar doğurduğu 

görülünce Protestanlığın da baskısı ile boĢanma kabul görmeye baĢlamıĢtır
8
. 

2.2. BoĢanmanın Serbest Olması GörüĢü 

BoĢanmaya yer vermeyen görüĢün tamamen karĢıtı olan bir görüĢtür. Bireyci 

düĢüncelere dayanan bu görüĢe göre, eĢlerin karĢılıklı iradelerine göre kurulan evlilik 

birliği yine eĢlerin serbest iradesi ile sonlandırılmalıdır. 

BoĢanmanın serbest olması görüĢünün benimsendiği sistemde, eĢler karĢılıklı 

anlaĢarak ya da bir eĢin tek taraflı irade beyanıyla evlilik birliğine son verebilmektedir. 

Bunun için eĢlerin herhangi bir sebep göstermesi gerekmemektedir. Serbest boĢanma 

görüĢü de diyebileceğimiz bu düĢünceye birçok hukuk sisteminde rastlanmaktadır. 

Buna göre, Roma, Cermen, Babil, Ġbrani, Arap ve Ġslam Hukukunda eĢlerin karĢılıklı 

anlaĢmaları ve ya tek taraflı irade açıklamasıyla (genellikle kocanın tek taraflı irade 

açıklamasıyla) boĢanmalarına olanak verilmiĢtir
9
. 

Önceki Medenî Kanun, boĢanmanın serbest olması görüĢünü yani özellikle 

eĢlerin karĢılıklı anlaĢmalarıyla boĢanma görüĢünü benimsememiĢ, boĢanmanın bir 

nedene dayanılarak hâkim kararıyla gerçekleĢmesi görüĢünü kabul etmiĢtir. Ancak 

sonrasında  4.5.1988 tarih ve 3444 sayılı kanunla 134. madde de değiĢiklik yapılmıĢ ve 

                                                 

7
  AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 238. 

8
  BAġPINAR, s. 6. 

9
  BAġPINAR, s. 6;  AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 238. 
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eĢlerin  anlaĢması ve bazı Ģartların varlığı halinde, hâkimin hükmüyle boĢanmaya 

karar verilmesi imkânı getirilmiĢtir
10

. 

2.3. BoĢanmanın Sebebe ve Hâkimin Hükmüne Dayanması GörüĢü 

Bu görüĢ, bundan önce açıkladığımız iki görüĢ arasında ortalama bir yer 

almaktadır. Ayrı bu görüĢ, Katolik Kilisesi Hukukuna karĢı Protestan Kilisesi 

Hukukunun bir tepkisi olarak ortaya çıkmıĢtır. 

BoĢanmanın sebebe ve hâkimin hükmüne dayanması görüĢüne göre, evliliğe 

boĢanma yoluyla son vermek mümkündür. Ancak bunun kanunda öngörülen bir 

nedene dayanması ve de hâkimin hükmüyle gerçekleĢmesi Ģarttır
11

. 

Fransa, Almanya ve Ġsviçre gibi Türk Medenî Kanun‟u da bu sistemi kabul 

etmiĢtir. Kanunda gösterilmemiĢ bir sebebe dayanarak boĢanmaya baĢvurulamayacağı 

gibi ancak mevcut nedenlerin olması halinde ve de oluĢan kanaate göre verilecek 

hâkim kararıyla boĢanma mümkündür.  Bu Ģekilde hem taraflar ömür boyu birlikte 

yaĢamak zorunda kalmaz hem de keyfi nedenlerle evlilik birliği sona ermez
12

. 

Bu sistemde diğer sistemlerden farklı olarak hem taraflar hem de evlilik birliği 

korunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

10
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 239. 

11
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN,  s. 239. 

12
 BAġPINAR, s. 7. 
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3. BOġANMA KONUSUNDAKĠ ĠLKELER 

Devletler, hukuk sistemlerinde boĢanma sebeplerinin dayanacağı ilkeleri kendi 

toplumunun özelliklerini temel alarak belirlemektedir. BoĢanma hukukuna  yön veren 

temel ilkeler beĢ grupta toplanmaktadır, boĢanma kanunları da bu ilkeler ıĢığında  

güncelleĢtirilmektedir. 

- Ġrade Ġlkesi 

- Kusur Ġlkesi 

- Evlilik Birliğinin Sarsılması Ġlkesi 

- ElveriĢsizlik Ġlkesi 

- Eylemli Ayrılık Ġlkesi 

3.1. Ġrade Ġlkesi 

Evlilik birliği, tarafların iradesiyle kurulduğu için yine tarafların iradesiyle sona 

erdirilmelidir. Ġrade ilkesine göre boĢanmak için eĢlerin rızalarının varlığı yeterli 

olacaktır. Buna göre eĢler birlikte boĢanma kararı alabilecekleri gibi tek taraflı irade 

beyanıyla da boĢanma hususundaki beyanlarını ortaya koyabilirler. 

AnlaĢmalı boĢanmada tarafların evlilik birliğine son verme yönündeki iradelerini 

ortak kullanmaları serbest boĢanma sistemine çok yaklaĢmıĢ olduğundan evlilik 

birliğinin temelinden sarsılması hususunun hâkim tarafından tespit edilmesi Ģartı 

getirilerek bu ilke biraz yumuĢatılmıĢtır
13

. 

3.2. Kusur Ġlkesi 

Kusur ilkesine göre boĢanmaya karar verilebilmesi için eĢlerden birinin mutlaka 

kusurlu olması gerekmektedir. BoĢanma davasını açma hakkı eĢlerden birinin kusurlu 

olması halinde kural olarak kusursuz eĢe aittir. Kusurlu eĢ boĢanma davası açamaz. 

Zira kimsenin kendi kusuruna dayanarak hukuken korunan bir yarar elde etmemesi 

gerekmektedir. Kimse kendi yararına dava açmaya zorlanamayacağından, kusursuz 

eĢin dava hakkını kullanmaması hakkın kötüye kullanılması olarak yorumlanamaz. 

                                                 

13
 BAġPINAR, s. 9 ;  AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 241. 
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Bu ilke 3444 sayılı kanunla yapılan değiĢiklikle eski Medenî Kanun‟unun 134. 

maddesinde yapılan değiĢiklik ile yumuĢatılarak daha az kusurlu bulunan tarafa dava 

açma hakkını tanımıĢ olup  aynı doğrultuda bir düzenleme de  Türk Medenî Kanun‟un 

da yapılmıĢtır. 

Kusur ilkesinin mutlak olarak kabulü mümkün değildir. Zira kusur ilkesi mutlak 

kabul edilecek olursa bazı sorunları beraberinde getirecektir. Örneğin akıl hastalığı 

nedeniyle boĢanmaya karar verilmesi halinde veya eĢlerin bir kusuru olmadan evliliği 

sürdürmelerinin mümkün olmadığı hallerde boĢanmayı engellediği, ayrıca bu ilkenin 

eĢleri boĢanabilmeleri için sürekli birbirlerine kusur yüklemeye zorlayacağı, 

birbirlerini karalama gayreti içerisine sokacağı muhakkaktır
14

. 

Bu ilke Medenî Kanunumuzda hem boĢanma nedenleri hem boĢanma sonuçları 

açısından halen varlığını sürdürmektedir. Bu ilke kapsamında kusuru ile boĢanmaya 

sebep olan eĢe karĢı, zarar gören eĢin boĢanma hakkı vardır. 

3.3. Evlilik Birliğinin Sarsılması Ġlkesi 

Temelden sarsılma ilkesine göre, evlilik birliği temelinden sarsılmıĢ ise artık bu 

birliğin devamını istemenin hiçbir yararı ve anlamı kalmamıĢtır. Evlilik birliğinin 

amacı eĢler ile çocuklara mutluluk ve fayda sağlamasıdır. Söz konusu evlilik birliği 

temelinden sarsılmıĢ ve gerek eĢlere gerek çocuklara mutluluk ve fayda yerine üzüntü 

ve keder veriyorsa artık o evlilik birliğinin devamında ne çocuklar ne de eĢler 

açısından hiçbir yarar yoktur
15

. 

Bu ilkeye göre boĢanmak için kusur zorunluluğu yoktur. Taraflardan biri ya da 

ikisi kusurlu olabileceği gibi her ikisi de kusurlu olmayabilir. Evlilik birliğinin 

temelinden sarsılmıĢ olması yeterlidir. Çünkü taraflardan birine kusur yüklenemeyecek 

hallerde dahi evlilik birliği temelinden sarsılmıĢ olabilir. Örneğin taraflardan birinin 

evlilik devam ederken akıl hastalığına yakalanması durumunda durum böyledir. O 

halde burada önemli olan  kusur değil evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır
16

. 

                                                 

14
 BAġPINAR, s. 8. 

15
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 241. 

16
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 241. 
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Amaç ve iĢlevini kaybeden evlilik birliğinin devamının taraflara hiçbir fayda 

sağlamaması hatta taraflara ıstıraptan baĢka bir Ģey vermemesi halinde  bu evliliğin 

sonlandırılması daha yararlı olacaktır. 

3.4. ElveriĢsizlik Ġlkesi 

EĢlerden biri bedensel veya ruhsal bozukluk sebebiyle yükümlülüklerini yerine 

getiremeyecek hale gelmiĢse bu durum bir boĢanma nedeni olarak kabul edilir. Evlilik 

bağının sona ermesini diğer eĢ isteyebilir. Ancak bunun için ortaya çıkan özür, 

eksiklik diğer eĢ için ortak yaĢamı çekilmez hale getirmelidir. 

ElveriĢsizlik ilkesine aĢağıdaki örnekler verilmektedir: 

- Akıl hastalığı 

- Ġktidarsızlık 

- Cinsel sapıklık 

- Kısırlık 

- BulaĢıcı ve iğrenç hastalık 

- Gelecek soylar için tehlikeli hastalılar 

- Alkolizm 

Medenî Kanun‟ da akıl hastalığı diğer eĢ için çekilmez bir hal almıĢsa bu ilke 

kabul edilmiĢtir. Evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması halinde, devamının 

elveriĢsiz olması halinde aynı zamanda evlilik birliğinin temelinden sarsılması ilkesi 

de mevcut olup bu ilkeler arasında sıkı bir bağ mevcuttur. 

ElveriĢsizliğin baĢlı baĢına bir boĢanma sebebi sayılabilmesi için ayrıca bu 

durumun diğer eĢ açısından çekilmez bir hal alması gerekir. Zira evlilik birliği 

fedakârlık gerektiren bir kurumdur. Ancak bu fedakârlıklar diğer eĢin hayatı açısından 

çekilmez bir hal alırsa bu durumda boĢanma talep edilebilir
17

. 

3.5. Eylemli Ayrılık Ġlkesi 

Evlilik hayatı eĢlerin bir arada yaĢamasını gerektirir. Ancak eylemli ayrılık 

ilkesine göre, eĢlerde müĢterek hayatı birlikte sürdürme istek ve inancı kalmamıĢ, 

                                                 

17
  BAġPINAR, s. 10. 
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sürekli ve eylemli olarak birbirlerinden ayrı yaĢama eğilimi devamlılık arz etmiĢse, 

uzun zamandan beri bir araya gelmiyor ve evlilik birliğinin devamını istemiyorlarsa bu 

evliliği devam ettirmeye çalıĢmakta hiçbir fayda kalmadığını kabul etmek 

gerekmektedir. Burada artık tarafların kusurlu olup olmadığına bakılmayacaktır. 

Bu ilkenin uygulanması açısından önemli olan durum, eĢlerin ne kadar süre ayrı 

kaldığı ve ne kadar süredir bir araya gelmemiĢ olmalarının saptanmasıdır. Bu son 

derece önem arz eden bir konudur. Zira eylemli ayrılık süresinin kısa olması tek tafralı 

olarak boĢanmaya neden olur, sürenin uzun olması ise yeni bir yaĢantıyı baĢlatma 

olanağını sınırlandırır
18

. 

4. TÜRK MEDENĠ KANUNUNUN BENĠMSEDĠĞĠ ĠLKELER 

Türk Medenî Kanun‟u hâkim kararı ile boĢanma sistemini kabul etmiĢ olup 

boĢanma nedenleri sayılmıĢtır. Kanunda sayılan bu boĢanma nedenleri dıĢında baĢka 

bir neden kabul edilemeyeceği gibi boĢanma nedenlerinin varlığı da ancak hâkim 

kararı ile belirlenebilir. Birçok hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk hukukunda da 

boĢanma ancak kanunda yazılan nedenlerin gerçekleĢmesi halinde kabul edilmiĢtir. 

Türk Medenî Kanun‟unun 161- 166. maddeleri arasında da boĢanma nedenleri 

düzenlenmiĢtir
19

. 

Önceki medenî kanun temelinden sarsılma ilkesini benimsemiĢ olmakla birlikte, 

kusur ilkesi ile elveriĢsizlik ilkesine de yer vermiĢtir. BenimsenmiĢ olan bu üç ilkeye 

4.5.1988 tarihinde iki ilke daha eklenmiĢ olup 3444 Sayılı Kanun ile eski Medenî 

Kanun‟un 134. maddesi, Ģimdiki kanunun ise 166. maddesinde yapılan değiĢiklik ile 

irade ilkesi ve eylemli ayrılık ilkesine dayanan bir baĢka yeni boĢanma sebebi kabul 

edilmiĢtir. Türk Medenî Kanun‟u bu son iki ilkeyi aynen kabul etmiĢtir. Türk Medenî 

Kanun‟ da bu beĢ ilke benimsenmiĢ olduğu için TMK‟nın karma sistemi benimsediği 

kabul edilmiĢtir
20

 

                                                 

18
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 242. 

19
 Serap HELVACI, Ġsviçre ve Türk Hukukunda BoĢanma Sebepleri, Prof. Dr. Ömer Teoman‟a 55.YaĢ 

Günü Armağanı, C.II, Ġstanbul 2002, s. 1156. 

20
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 242, 243. 
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5. BOġANMA SEBEPLERĠ  

5.1. Genel Olarak 

BoĢanma, evlilik birliğini sona erdiren Ģekillerden biri olup kanunda sayılan 

boĢanma sebeplerinden birinin varlığı halinde hâkimin bu sebebi tespit etmesiyle 

boĢanma yönünde vereceği karar ile gerçekleĢir
21

. 

Türk Medenî Kanun‟unda (161-166. maddelerinde) altı madde halinde boĢanma 

sebepleri düzenlenmiĢtir. Bu nedenler çeĢitli açılardan sınıflandırılabilir. Kanunda 

boĢanma sebepleri özel ve genel boĢanma sebepleri olarak iki ayrı baĢlık altında 

incelenmektedir. Bu sebeplerden bir kısmı mutlak boĢanma sebebi bir kısmı da nispi 

boĢanma sebepleri olarak adlandırılmaktadır. Nispi boĢanma sebebinde, evlilik 

birliğinin çekilmez hale gelmesini aranırken, mutlak boĢanma sebebinde bu Ģart 

aranmamaktadır
22

. Kanunda özel olarak düzenlenen boĢanma sebeplerine özel 

boĢanma sebebi denilmektedir. TMK‟nın 166. maddesinde düzenlenmiĢ olan evlilik 

birliğinin sarsılması (geçimsizlik, çekilmezlik) ise boĢanmanın genel sebebidir
23

 . 

AĢağıda özel ve genel boĢanma sebepleri incelenecektir. 

5.2.  BoĢanmanın Özel Sebepleri 

Özel boĢanma sebepleri TMK‟nın 161-165.  maddeleri arasında düzenlenmiĢ 

olup bunlar zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ, suç iĢleme veya 

haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılmıĢtır. 

5.2.1. Zina 

Türk Medenî Kanun‟ unun 161. maddesinde düzenlenmiĢ olan zina kusura 

dayalı mutlak ve özel bir boĢanma sebebidir. Kanunda zinanın tanımı yapılmamıĢtır. 

Zina sadece boĢanma sebebi olarak belirlenmiĢtir. Türk Medenî Kanun‟unun 161-1. 

maddesi “ eĢlerden biri zina ederse diğer eĢ boĢanma davası açabilir” hükmünü 

getirmiĢtir. 

                                                 

21
  Oğuzhan ARDIÇ,  Medenî Hukuk, Ankara, 2002, s. 302. 

22
  HATEMĠ, OĞUZTÜRK, s.114. 

23
  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ s. 103. 
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Anayasa mahkemesinin 23.06.1998 tarih 1998/3-28 sayılı iptal kararı ile yeni 

Türk Ceza Kanun‟ unda zina eylemi suç olmaktan çıkarılmıĢ olmasına karĢın TMK 

zina eylemini boĢanma nedeni olarak kabul etmiĢ bu konuda yeni düzenlemeler 

getirmiĢtir
24

. BoĢanma nedenlerinden olan zinanın suç olmaktan çıkarılmıĢ olması, 

yaptırım gücünün kaybedilmesine dolayısı ile günümüzde zina nedeni ile açılan 

boĢanma davalarının çokluğuna neden olduğu kanaatindeyiz. 

Zina, evli bir erkeğin eĢinden baĢka bir kadınla evli bir kadının da eĢinden baĢka 

bir erkekle cinsel iliĢkide bulunması ya da iliĢkide bulunmaya teĢebbüs etmesidir 
25

.  

Tanımdan da anlaĢılacağı gibi zinadan bahsedebilmek için eĢin kendi rızası ile cinsi 

münasebette bulunması yani kusurlu olması gerekmektedir. Bu bakımdan eĢin rızası 

dıĢında cinsel münasebette bulunması örneğin kaçırılıp zorla tecavüze uğraması 

halinde zinadan bahsedilemez
26

. 

Her ne kadar zinanın tanımı evli bir kadının baĢka bir erkekle, evli bir erkeğin 

ise baĢka bir kadınla cinsel iliĢkiye girmesi veya teĢebbüs etmesi Ģeklinde tanımlanmıĢ 

ise de eĢlerin hem cinsleri ile  (diğer sair haller) cinsi münasebette bulunması veya 

bulunmaya teĢebbüs etmesi hususu tartıĢılmıĢtır. DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ ve 

HATEMĠ, OĞUZTÜRK‟ e göre bu tip iliĢkilerin zina olmayacağı ancak bu durumun 

TMK md. 163‟e göre haysiyetsiz hayat sürme veya evlilik birliğinin temelinden 

sarsılması nedeni ile boĢanma sebebi oluĢturacağı kanaatini taĢımaktadırlar. Biz de bu 

görüĢe katılmaktayız. Bunun dıĢında cinsel münasebette bulunmaksızın tarafların 

baĢkalarına karĢı flört, yakın ilgi gibi haller zina teĢkil etmemekle birlikte zinanın 

varlığına karine sayılabilir. 

Kısaca zina sebebi ile boĢanma davasının açılabilmesi eĢlerden birinin bilerek ve 

isteyerek zina yapması gerekmektedir. Zina nedeni ile boĢanma davası hakkı iki 

Ģekilde ortadan kalkar. Bunlardan ilki zina yapan eĢin diğer eĢ tarafından affedilmesi, 

diğeri ise zina ile ilgili dava süresinin geçirilmesidir. Zina nedeni ile dava hakkına 

                                                 

24
 ÖZUĞUR, s. 94. 

25
 Nihat ĠNAL, Örnek Dilekçe Ve Kararlarla Açıklamalı Aile Mahkemeleri  Davaları, Ankara 2004, s. 

95; HATEMĠ, OĞUZTÜRK, s.115. 

26
 DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ s.104;  HATEMĠ, OĞUZTÜRK, s.115. 
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sahip olan eĢin boĢanma nedenini öğrenmesinden itibaren altı ay ile her halde zina 

eyleminin üzerinden beĢ yıl geçmekle dava hakkı düĢmekte olup bu süre hak düĢürücü 

süredir. 

5.2.2. Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı DavranıĢ 

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranıĢ Türk Medenî Kanun‟ unun 162. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Madde 162- “EĢlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya 

kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranıĢta 

bulunulması sebebi ile boĢanma davası açabilir. 

Davaya hakkı olan eĢin boĢanma sebebini öğrenmesinden baĢlayarak altı ay ve 

herhalde bu sebebin doğumunun üzerinden beĢ yıl geçmekle dava hakkı düĢer. 

Affeden tarafın dava açma hakkı yoktur” . 

Bu maddede açık ve net bir Ģekilde görüldüğü gibi üç ayrı özel ve mutlak 

boĢanma nedeni düzenlenmiĢtir. Bunlardan ilki hayata kasttır. 

EĢlerden birinin diğeri tarafından hayatına kast edilmesi halinde, hayatına kast 

edilen eĢ TMK‟nın 162. maddesine göre dava açma hakkına sahiptir. Kanun, hayata 

kast sebebi ile dava açılabilmesi için cana kast ve dolayısı ile ölüm sonucunu 

doğurabilecek fiilleri boĢanma sebebi saymaktadır
27

. Bu konu ceza hukukunu da 

yakından ilgilendirmektedir. Hayata kast nedeni ile ceza mahkemesinde görülmekte 

olan bir davanın varlığı halinde, Aile Mahkemesinin her iki davanın delillerini 

inceleyip ceza davasının sonucunu beklemesi gerekmektedir. Ceza Mahkemesi 

tarafından bu hususta verilen ceza, Aile Mahkemesinin kararını bağlamaktadır. Cana 

kast eyleminin bizzat eĢe yöneltilmiĢ olması gerekmektedir 
28

. 

Öldürme amacı taĢımayan eylemler örneğin eĢin öldürme kastını sözle 

açıklaması hayata kast nedeni ile boĢanma sebebini oluĢturmaz. Eylemde kast unsuru 

                                                 

27
 HATEMĠ, OĞUZTÜRK, s.116. 

28
 Bilal KÖSEOĞLU, Köksal KOCAAĞA, Aile Hukuku Ve Uygulaması, Bursa 2011, s.23. 
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arandığı için, eylemin temyiz kudreti olan eĢ tarafından gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir 
29

. 

Diğer bir mutlak boĢanma nedeni ise pek kötü davranıĢlardır. Bu boĢanma 

nedeninde öldürme amacı olmayıp bir eĢin diğer eĢin ruh ve beden sağlığını tehlikeye 

düĢürmesi halleridir. Bu hallere eĢlerden birini diğerini dövmesi, el ve ayaklarını 

bağlaması, sürekli bir Ģekilde odada kilitli tutması, normal olmayan cinsel iliĢkiye 

zorlaması, aç bırakması, ailesi ve üçüncü kiĢilerle görüĢmesine sürekli olarak 

engelleyici hareketlerde bulunmasını örnek gösterebiliriz. 

Üçüncü mutlak boĢanma nedeni ise onur kırıcı davranıĢlar olup kanun ve 

Yargıtay içtihatlarına uygun olarak bir eĢin diğer eĢin onuruna ve  aile bütünlüğüne 

ağır saldırısı ile eĢi evden kovmak, bakire olduğu halde bakire olmadığını yaymak, 

evde ve iĢyerlerinde diğer eĢe karĢı hakaretlerde bulunmak, hırsızlık isnat etmek gibi 

hareketleri de boĢanma nedeni olarak kabul etmiĢtir. 

Bu üç boĢanma nedeni mutlak ve özel boĢanma nedeni olduğu için bu eylem ve 

davranıĢların ortak hayatı diğer eĢ için çekilmez hale getirip getirmediği hususunun 

mahkemece araĢtırılmasına gerek olmayıp sadece hakaret ve isnatların ağırlığı 

mahkeme tarafından takdir edilecektir. Ġtibar sarsıcı davranıĢlar ile hakaretler yüze 

karĢı yapılabileceği gibi gıyapta da yapılabilir. Ayrıca yazılı ve sözlü olarak da 

yapılabilir. Ve söz konusu bu eylemlerin kusurlu, kasıtlı, iradi olması ortak 

unsurlardır
30

. 

5.2.3 Suç ĠĢleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme 

Her iki boĢanma sebebi de kusura dayalı özel fakat nispi boĢanma sebebi olup 

TMK‟nın 163. maddesinde düzenlenmiĢtir. 743 Sayılı MK‟ un 131. maddesi küçük 

düĢürücü suç yerine terzil edici( rezil eden) cürüm terimini kullanmıĢtır. Türk Medenî 

Kanun‟unda ise küçük düĢürücü suç, rezil edici suç kavramından daha geniĢ olduğu 

için bu kavram tercih edilmiĢtir
31

. 

                                                 

29
 KÖSEOĞLU, KOCAAĞA,  s.23. 

30
 ÖZUĞUR, s. 113. 

31
 DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s.109. 
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Suç iĢleme nedeni ile boĢanma davası açılabilmesi için her suç değil, sadece 

küçük düĢürücü bir suçun varlığı aranmaktadır.  Bir suçun küçük düĢürücü olup 

olmadığı ise verilen cezaya göre değil toplumdaki anlayıĢa göre, ahlaki bakımdan 

oluĢturduğu düĢüklüğe göre hâkim tarafından takdir edilecektir. Genellikle hırsızlık, 

ırza geçme, sahtekârlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal, gasp, zimmet 

gibi suçlar küçük düĢürücü suçlar olarak kabul edilir. Bu suçu iĢleyen eĢin bu suçtan 

dolayı mahkum olmasının ya da olmamasının boĢanma davası açısından herhangi bir 

önemi yoktur. 

Küçük düĢürücü suç iĢleme nedeni nispi boĢanma nedeni olarak kabul edildiği 

için hâkim, bu sebepten dolayı ortak hayatın diğer eĢ için çekilmez hale gelip 

gelmediğini araĢtırmak zorundadır
32

. Küçük düĢürücü suçun evlendikten sonra 

iĢlenmiĢ olması gerektiği için evlenmeden önce iĢlenmiĢ olması bunu bilmeyen eĢ için 

Ģartları oluĢmuĢsa hataya ya da hileye göre, evlenmenin iptali ya da evlilik birliğinin 

temelden sarsılması nedenine dayanarak boĢanma davası açma hakkına sahiptir. 

Haysiyetsiz hayat sürme sebebi de nispi bir boĢanma sebebidir. Hâkimin bu 

sebep nedeni ile ortak hayatın diğer eĢ açısından çekilmez bir hal alıp almadığını 

araĢtırması gerekmektedir. Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boĢanma davası 

açılabilmesi için bu davranıĢların iradi olup süreklilik arz etmesi gerekmektedir. 

Haysiyetsiz hayat sürme, namuslu ve Ģerefli bir insanın hoĢ görmediği yaĢam 

Ģeklinin sürdürülmesinde süreklilik ve kararlılık gösterilmesidir. Diğer bir ifadeyle bu 

nedene bağlı dava açılabilmesi için davalının doğrudan kendisiyle ilgili olarak 

haysiyet kavramlarıyla bağdaĢmayan ahlak dıĢı bir yaĢantı sürmesi gerekmektedir. 

Örnek verecek olursak, evli bir kadının baĢka bir erkekle sürekli iliĢki kurması veya 

baĢka erkeklerle içki içip resim çektirmesi,  gece kulüplerine gitmesi vs. gibi durumlar 

haysiyetsiz yaĢam Ģekli olarak belirlenmiĢtir. 

Haysiyetsiz yaĢam sürme nedeni ile açılacak boĢanma davalarında davacı eĢ 

davalı eĢi affetmemiĢ, bu hayata iĢtirak etmemiĢ, evlilik birliğini sürdürmemiĢ ve de 

müĢterek hayat çekilmez bir hal almıĢ ise hiçbir süre ve hak düĢürücü süreye bağlı 

olmaksızın her zaman dava açılabilir. TMK‟nın 163. maddesinin konusunu oluĢturan 
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olaylardan sonra evlilik birliği devam etmiĢse artık bu madde hükmü gereğince 

boĢanma kararı verilemeyecektir
33

. 

5.2.4.Terk 

Terke dayalı boĢanma nedeni TMK‟nın 164. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Madde 164- “ EĢlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine 

getirmemek maksadı ile diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta 

dönmediği takdirde ayrılık en az altı ay sürmüĢ ve bu durum devam etmekte ve istem 

üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmıĢ ise; terk edilen eĢ boĢanma 

davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep 

olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eĢte terk etmiĢ sayılır. 

Davaya haklı olan eĢin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda 

terk eden eĢe iki ay içerisinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde 

doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yolu ile yapılır. 

Ancak, boĢanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar 

isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz”. 

Terk boĢanma sebebi; ortak hayata haklı bir sebep olmaksızın eĢlerden biri 

tarafından son verilmesi halinde söz konusu olur. Ancak ceza mahkûmiyeti ve askerlik 

gibi zorunlu ayrılıklar terk sayılmamaktadır
34

. Terkin haklı nedene dayanmaması 

halinde mutlak boĢanma sebebi vardır. Terk eden eĢin düĢünmesi ve daha sağlıklı 

karar vermesi için ayrılığın en az altı ay sürmüĢ olması gerekir. Bu sebebe dayalı 

olarak hemen dava açılması söz konusu değildir. 

Terk nedeni ile dava açılabilmesi için Aile Mahkemesine baĢvurularak terk 

edene ihtar çağrısının yapılması gerekmektedir. Ġhtarda hemen yapılamaz terk 

olgusundan itibaren dört ay dolmuĢ olmalıdır ihtardan sonra iki aylık süre geçmeden 

dava açılamayacaktır. Ġhtar ilan yolu ile de yapılabilmektedir
35

. 

                                                 

33
 ÖZUĞUR, s.123. 

34
 HATEMĠ, OĞUZTÜRK, s.117. 

35
 Sevgi DEMĠR, Türk Medenî Kanunu Aile Hukuku, Ankara 2004, s.42. 
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Terk mutlak boĢanma sebebi olması hasebi ile hâkimin bu nedenle ortak hayatın 

diğer eĢ için çekilmez hale gelip gelmediğini araĢtırmasına gerek yoktur. 

5.2.5. Akıl Hastalığı 

Önceki kanunda yer alan ( MK md. 133 ) akıl hastalığının en az üç yıldan beri 

devam etmiĢ olması gerektiği Ģartı aranırken yeni Türk Medenî Kanun‟u bu Ģartı 

aramamıĢtır. Akıl hastalığına bağlı boĢanma davası nispi bir boĢanma davası 

olduğundan, boĢanmaya karar verilebilmesi için akıl hastalığı yeterli olmayıp, ortak 

hayatın çekilmez hale gelmiĢ olması gerekmektedir
36

. 

TMK 165- “EĢlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eĢ için 

çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu 

raporuyla tespit edilmek koĢuluyla bu eĢ boĢanma davası açabilir”. hükmü yer 

almaktadır. 

Akıl hastalığı bir evlenme engeli olmasına rağmen resmi sağlık kurulu raporu ile 

söz konusu akıl hastalığının evlenmeye engel oluĢturmayacağı ispatlanabilirse taraflar 

evlenebilir. 

Önceki kanunda bilirkiĢi raporu yeterli görülürken Türk Medenî Kanun‟unda 

akıl hastalığı nedeni ile boĢanma davasının açılabilmesi için bu hastalığın geçmesine 

olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir
37

. 

5.3. BoĢanmanın Genel Sebepleri 

Genel boĢanma sebepleri, belirli bir olay veya olguya dayanmayan, önceden 

belirlenmesi ve saptanması mümkün olmayan çeĢitli olay ve olgulardan doğan bir 

durumu esas aldıklarından, genel boĢanma sebepleri olarak isimlendirilmektedir
38

. 

                                                 

36
  Mustafa ġĠMġEK, Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar ve Yargılama Usulü, Haziran 2005, 

s. 19. 

37
 DEMĠR, s. 43. 

38
 AKINTÜRK, ATEġ,KARAMAN, s. 260. 
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Burada, hangi olay ve olguların evlilik birliğini sarsıp, ortak hayatı çekilmez hale 

getireceği belirlenmemiĢ, takdire bırakılmıĢtır
39

. 

Madde 166.- “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden 

beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmıĢ olursa, eĢlerden her biri boĢanma davası 

açabilir. 

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hallerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının 

açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye 

kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar 

bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamıĢsa boĢanmaya karar verilebilir. 

Evlilik en az bir yıl sürmüĢ ise, eĢlerin birlikte baĢvurması ya da bir eĢin 

diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmıĢ sayılır. Bu 

halde boĢanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek 

iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boĢanmanın mali sonuçları ile 

çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması 

Ģarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaĢmada 

gerekli gördüğü değiĢiklikleri yapabilir. Bu değiĢikliklerin taraflarca da kabulü halinde 

boĢanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü 

uygulanmaz. 

BoĢanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmıĢ bulunan davanın reddine karar 

verilmesi ve bu kararın kesinleĢtiği tarihten baĢlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne 

sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamıĢsa evlilik birliği temelden 

sarsılmıĢ sayılır ve eĢlerden birinin istemi üzerine boĢanmaya karar verilir.” hükmü 

yer almaktadır. 

Türk Medenî Kanun‟unun 166. maddesinde düzenlenmiĢ olan genel boĢanma 

sebepleri evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eĢlerin boĢanma hususunda 

anlaĢması ve fiili ayrılık sebebi ile boĢanmadır. Türk Medenî Kanun‟unun 166/I. 

maddesinde düzenlenen evlilik birliğini temelinden sarsan ve ortak hayatı çekilmez 

hale getiren olgular genel boĢanma sebebi olup bu nedenlerle boĢanma davası 

açılabilmesi için olayların davacı için müĢterek hayatı sürdürmenin ve bu hayata 
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katlanmanın çekilmez hale gelmesi, diğeri ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmıĢ 

olmasıdır.  Kanunun 166/I‟ e dayanarak açılan boĢanma davasında salt evlilik birliğini 

temelinden sarsan bir olayın varlığını ispat etmek yeterli değildir. Zira davacı için 

müĢterek hayatın çekilmez hale geldiğinin ispatlanması gerekmektedir. Genel 

boĢanma sebebi kanunda ismen düzenlenmiĢ olmasına rağmen bu sebebin doğmasını 

sağlayan olay ya da olaylar belirleyici olarak düzenlenmemiĢtir. Burada hâkimin takdir 

yetkisi bulunmaktadır. 

5.3.1. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması TMK‟nın 166. maddesinin ilk iki 

fıkrasında düzenlenmiĢ olup bu sebebe dayalı boĢanma davasında davacı için evlilik 

birliğindeki ortak hayatın katlanılamaz, tahammül edilemez ve çekilmez hale gelmiĢ 

olması ve de bu olguların ispatlanmıĢ olması gerekmektedir. 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boĢanma davaları aile 

mahkemelerindeki davaların çoğunu oluĢturmaktadır. Uygulamada Ģiddetli geçimsizlik 

sebebine bağlı boĢanma olarak da adlandırılan bu davanın kabul edilebilmesi için 

evlilik birliğinin temelinden sarsılmıĢ olması, davacının ise ağır kusurlu olmaması 

gerekmektedir
40

. Yani davacının kusursuz ya da daha az kusurlu olması 

gerekmektedir. 

EĢlerin geçimsizliklerinin derecesine göre tekrar ortak hayata dönme 

ihtimallerinin olmaması evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Evlilik birliğinin 

temelinden sarsılıp sarsılmadığı uzmanlar tarafından tespit edilir. Bu noktada tarafların 

barıĢmaya teĢvik edilmesi gerekmektedir. Taraflar uzmanlardan görecekleri destek ile 

mahkemenin teĢvikine rağmen evlilik birliğini yeniden kuramıyorlarsa evlilik birliği 

sona erdirilmeye mahkûmdur
41

. Yargıtay‟a göre TMK 166/I anlamında evlilik birliğini 

temelinden sarsan olay ve davranıĢlar Ģunlardır: 

“Kadının kocasına karĢı saygısızlık ve sadakatsizliğini gösteren sözler 

söyleyerek hakaretlerde bulunması, alay etmesi, evli kadının erkeklerle birlikte gazino, 

plaj, otel, ormanlık alan vs. gibi yerlerde görülmesi, kadının frengiye yakalanması, 

                                                 

40
  ġĠMġEK, s. 22. 

41
 KÖSEOĞLU, KOCAAĞA, s.50. 
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kadının cinsel görevlerini yerine getirmemesi, yıkanma gibi medenî bir ihtiyacı haklı 

sebep olmadan yerine getirmemesi, bakire olarak alındığı kabul edilen kızın bakire 

olmaması, kadının kocası hakkında erkekliği yok kocalık yapamıyor Ģeklinde 

beyanlarda bulunması, karısı aleyhine boĢanma davası açan kocanın bir baĢka kadınla 

karı koca gibi yaĢanması, kocanın baĢka bir kadınla ters iliĢkide bulunması, cinsel 

iktidarsızlık, eve ve çocuklara bakmaması, kocanın baĢka bir kadınla baĢ baĢa vermiĢ 

ve elini boynuna dolaĢmıĢ Ģekilde fotoğraf çektirmesi, eĢlerden birinin diğerinin 

cebinden habersiz para alması, eĢe hakaret ederek baĢkalarının önünde küçük 

düĢürülmesi, kadının kasten çocuk düĢürmesi, kocanın içkiye düĢkünlüğü, milli ve 

dini duygulara tecavüz edilmesi”  vs. gibi olaylar örnek olarak gösterilmektedir. 

Buna karĢılık karı kocadan birinin Ģahsi kusuru olmadan akıl hastalığı dıĢında bir 

hastalığa yakalanması, eĢin ağır kusuruna dayanmayan iflas, eĢin çocuk yapma 

iktidarından yoksun olması, eĢler arasında yaĢ farkının bulunması, eĢlerin iĢ arkadaĢı 

ile sokakta gözükmesi, kadının üvey çocuğuna bakmaması, birbirinden ayrı yaĢayan 

eĢler arasında beĢ sene öncesinde meydana gelen kavga, kadının kocasının 

kısıtlanmasını talep etmiĢ olması vs.. gibi olayların varlığı Ģiddetli geçimsizliğe 

dolayısı ile de evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebebiyet vermedikleri kabul 

edilmiĢtir
42

. 

Bu olaylarda davacının kusursuz veya eĢit kusurlu olması gerekmektedir. 

Kusurun tümü davalıda ise ancak bazı hallerde herhangi bir kusuru olmasa dahi evlilik 

birliği sarsılmıĢ olabilir. Kaza sonucunda sakatlanan eĢin evlilik birliğinin 

yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde evlilik birliği sarsılmıĢ sayılacaktır. 

Burada esas alınacak ölçüt bu durumun diğer eĢ için müĢterek hayatı ne derece 

çekilmez hale getirdiğidir
43

 . 

5.3.2. Ġrade Esasına Dayalı BoĢanma 

Türk medenî Kanun‟unun 166/III‟ e göre “Evlilik en az bir yıl sürmüĢ ise, 

eĢlerin birlikte baĢvurması ya da bir eĢin diğerinin davasını kabul etmesi” halinde, 

evlilik birliği temelinden sarsılmıĢ sayılır. Bu halde boĢanma kararı verilebilmesi için, 

                                                 

42
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s.50. 

43
 Seher KANDĠL, Türk Hukukunda Terk Sebebi Ġle BoĢanma, Ankara 2006, s. 38. 



22 

 

hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat 

getirmesi ve boĢanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca 

kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması Ģarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların 

menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaĢmada gerekli gördüğü değiĢiklikleri 

yapabilir. Bu değiĢikliklerin taraflarca da kabulü halinde boĢanmaya hükmolunur. 

Tarafların anlaĢarak boĢanma sebebi, genel ve mutlak bir boĢanma sebebidir. 

TMK‟nın 166/III‟ ün Ģartlarının gerçekleĢmesi halinde boĢanmaya karar verilir. 

Tarafların boĢanma hususunda anlaĢmaları halinde kanun, evlilik birliğinin temelinden 

sarsıldığını ve ortak hayatın devamının mümkün olmadığını faraziye olarak kabul 

etmiĢtir. Ancak anlaĢmalı boĢanma bazı ek Ģartlara bağlanmıĢtır. Bu Ģartlar; 

-  Evlilik en az bir yıl sürmüĢ olmalıdır. 

-  BoĢanmak için eĢlerin mahkemeye birlikte baĢvurması ya da ayrı olarak açılan 

boĢanma davasını diğer eĢin kabul etmesi gerekmektedir. 

- BoĢanmaya karar verilebilmesi ve tarafların iradelerini serbestçe açıklayıp 

açıklamadıklarını kontrol edebilmek için hâkimin tarafları bizzat dinlemesi 

gerekmektedir. 

- AnlaĢmalı boĢanma için tarafların yapmıĢ olduğu anlaĢmayı hâkimin uygun 

bulması gerekmektedir
44

. 

5.3.3. Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması 

Türk medenî Kanun‟unun 166. maddesinin dördüncü fıkrasında 

düzenlenmiĢtir.  Önceki Medenî Kanun‟unda yer almayan ve 3444 sayılı 

değiĢiklikle eklenen ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boĢanma 

yeni Türk Medenî Kanun‟unda  yer almıĢtır. 

Türk Medenî Kanun‟u md.166/IV‟ e göre; “BoĢanma sebeplerinden 

herhangi biriyle açılmıĢ bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın 

kesinleĢtiği tarihten baĢlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa 

olsun ortak hayat yeniden kurulamamıĢsa evlilik birliği temelinden sarsılmıĢ 

sayılır ve eĢlerden birinin istemi üzerine boĢanmaya karar verilir”. 

                                                 

44
  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 120, 121. 
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BoĢanma kararının kesinleĢmesi ile evlilik birliği kesin olarak sona 

ermektedir. Ancak ayrılık kararı verilmiĢ ve kesinleĢmiĢ olsa dahi evlilik birliği 

hukuken devam etmektedir. TMK md. 170/I. maddesi gereğince boĢanma 

sebeplerinin varlığı halinde boĢanmaya veya ayrılığa karar verilebilir
45

. 

Açılan boĢanma davasının reddedilmesinden sonra, karar kesinleĢ ve bu 

kesinleĢmeden itibaren taraflar üç yıl süre ile bir araya gelememiĢler ise ortak 

hayatın yeniden kurulamamasına bağlı olarak taraflardan birinin talebi üzerine 

boĢanma davası açılarak boĢanma talep edilebilir. Taraflar ne kadar ayrı yaĢamıĢ 

olursa olsunlar, açılan ve reddedilip kesinleĢen bir boĢanma davası yok ise TMK 

166/IV‟ ün uygulanması söz konusu olamaz. 

Ortak hayatın yeniden kurulamamasına bağlı olarak boĢanma davası 

açılabilmesi için reddedilen boĢanma kararının kesinleĢmesinden sonra ki üç yıl 

içerisinde tarafların bir araya gelmemesi ve ortak hayatı sürdürmemesi 

gerekmektedir. Bundan da anlaĢılacağı gibi tarafların kesintisiz olarak ortak hayatı 

kuramamıĢ olmaları gerekir. 

Bu nedene dayanılarak açılan boĢanma davalarında hâkim, tarafların kusur 

durumlarını incelemeden karar vermek zorundadır. Fiili ayrılık süresince bir araya 

gelemeyen taraflardan birinin talebi üzerine kusur durumuna bakılmaksızın 

boĢanmaya karar verilir
46

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

45
  Ömer Uğur GENÇCAN, Türk Medenî Kanunu, Yetkin Yayınları, I.Cilt, Ankara 2004, s. 926. 

46
 DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 124 
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BÖLÜM II 

BOġANMA DAVASI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 

1. DAVANIN KONUSU 

BoĢanma davaları eĢlerin Ģahsiyet haklarına sıkı sıkıya bağlı olduğu için 

boĢanma davasının tarafları eĢlerdir. TMK‟nın 167. maddesiyle boĢanma davası 

düzenleme konusu yapılmıĢtır. BoĢanma davası açmaya hakkı olan taraf dilerse 

boĢanma dilerse ayrılık talep edebilir ( TMK md. 167 ) . 

BoĢanma davası ile amaçlanan evlilik birliğinin sona ermesidir. Ayrılık 

kararı ise evlilik birliğini hukuken sona erdirmemesine rağmen tarafların ortak 

hayatı tatil etmelerini sağlar. Gerek boĢanma gerek ayrılık talebi yenilik 

doğuran bir haktır. BoĢanma davası açma hakkı olan taraf mutlaka boĢanma 

talebinde bulunmak zorunda değildir. BoĢanma hakkı olan taraf dilerse 

boĢanma yerine ayrılık talebinde de bulunabilir. Ancak TMK‟nın 

166.maddesinin 3. ve 4. fıkrasınca ayrılık kararı verilmesini talep edemez. Zira 

bu hallerde evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve tarafların ortak hayatı 

sürdürme ihtimalleri ortadan kalktığı için, ayrılık istenemez
47

. 

Türk Medenî Kanunun 170/II. maddesine göre açılan dava yalnız ayrılığa 

iliĢkin ise sadece ayrılığa karar verilir. Diğer bir ifadeyle boĢanmaya 

hükmedilemez. Bunun dıĢında açılan davada boĢanma talep edilmiĢ olmasına 

rağmen tarafların tekrar bir araya gelme ihtimali varsa o hal de ayrılığa karar 

verilebilir (TMK md.170III)
48

. 

 

 

                                                 

47
  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 125. 

48
  GENÇCAN, s. 903. 
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2. BOġANMA DAVASI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER 

2.1. Genel Olarak 

Türk Medenî Kanun‟un 169. maddesine göre, “BoĢanma veya ayrılık 

davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eĢlerin 

barınmasına, geçimine, eĢlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve 

korunmasına iliĢkin geçici önlemleri re‟sen alır” hükmünden anlaĢılacağı gibi, 

boĢanma davasında alınacak önlemler tek tek sayılmamıĢ, genel bir ifade ile 

geçici önlemlerin alınabileceği belirlenmiĢtir. 

BoĢanma davası kamu düzenini ilgilendirdiği için hâkime geniĢ takdir 

yetkisi tanınmaktadır. BoĢanma davalarına bakan hâkim, gerekli gördüğü 

önlemleri alacaktır. Kanun koyucu alınması gereken önlemleri teker teker 

saymamıĢ, alınacak önlemlerin belirlenmesini hâkime bırakmıĢtır. Hâkim 

görevi gereği gerekli gördüğü önlemleri kendiliğinden alacaktır. ġimdi boĢanma 

davası sırasında hâkim tarafından alınabilecek olan önlemlerin neler olduğunu 

inceleyelim
49

. 

2.2. EĢlerin Barınması 

BoĢanma ya da ayrılık davasının açılması halinde taraflar için ayrı yaĢama 

hakkı doğacağından
50

 Türk Medenî Kanun‟unun 194. maddesinin ikinci fıkrası 

gereğince eĢlerden birinin talebi üzerine veya re'sen boĢanma davası sırasında 

evlilik birliği devam ett iği  için  hâkim tarafından aile konutu ile ilgili gereken 

tedbirler alınabilecektir. Tarafların oturduğu müĢterek konutun ya da eĢyaların 

mülkiyeti kime ait olursa olsun h â k i m  serbestçe bu konudaki geniĢ takdir 

yetkisini kullanabilecektir
51

. Bu halde hâkimin eĢlerin barınmasına iliĢkin alması 

gereken önlem, ortak konutta kimin oturacağının belirlenmesidir. Hâkim, diğer 

önlemler gibi bu önlemi de serbestçe tayin edebilir. Ancak bu konuda karar verirken 

tarafların durumunu gözden kaçırmaması gerekmektedir. Örneğin, evin mülkiyeti 

kocaya ait olması halinde dahi müĢterek konut anne ile çocukların birlikte 

                                                 

49
  AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 283. 

50
  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s.131. 

51
  BAġPINAR, s. 27. 
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yaĢamasına tahsis edilmiĢ olabilir. Çünkü bu durumda kadın ve çocukların menfaati 

daha önde olabilir. Veya kadının ayrı bir konutunun olması halinde ortak konut 

kocaya tahsis edilebilir
52

. 

Hâkim, ortak konutun hangi eĢe tahsis edilmesi gerektiğini belirlerken ölçü 

olarak, ortak konutun hangi eĢe daha yaralı ve gerekli olduğuna bakar. Dava sırasında 

taraflar ortak konutta kimin kalacağını aralarında da kararlaĢtırabilirler. 

2.3. EĢlerin Bakım ve Geçimi ( Tedbir Nafakası ) 

Türk Medenî Kanun‟unun 169. maddesine göre hâkim, eĢlerin barınmasının 

yanında bakım ve geçimleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

BoĢanma ve ayrılık davası ile eĢlerin ayrı yaĢama hakkı doğmakla birlikte 

evlilik birliği devam eder. Bu nedenle tarafların karı koca olarak birbirlerine karĢı 

bakım yükümlülüğü devam edecektir. Taraflar bu bakımın ne Ģekilde olacağını 

kararlaĢtırabilirler. Ancak taraflar arasında anlaĢma sağlanamaması halinde 

hâkim, taraflardan birinin geçiminde güçlük çektiği durumda, diğer eĢin onun 

geçimine ne miktarda katkıda bulunacağına karar verir. BoĢanma ve ayrılık 

talebinde bulunulması halinde karar kesinleĢene kadar evlilik birliği sona ermiĢ 

olmayacağı için, bir eĢin diğer bir eĢe dava devam ettiği sürece yapacağı yardıma 

tedbir nafakası denmektedir
53

. Bu nafakanın miktarını hâkim, tarafların mali 

gücüne göre belirler. Nafakanın ödenmesi, evlilik birliği devam ederken takdir 

edileceği için, kimin kusurlu olduğu ya da davayı kimin açtığına bakılmaksızın 

geçimini temin edemeyen davacı veya davalı eĢ, diğer eĢten tedbir nafakası 

isteyebilecektir. 

Önceki Medenî Kanun‟da koca, kadının geçimini sağlama 

yükümlülüğündeyken, yeni Türk Medenî Kanun‟ unun 186. maddesinde “eĢlerin 

birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacakları” 

kabul edilmiĢtir. Diğer bir ifadeyle eski medenî kanun zamanında erkeğe 

yüklenen bu yükümlülük artık tarafların ekonomik durumuna göre erkek veya 
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  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 131. 
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 DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 131. 
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kadına yüklenebilecektir. Evlilik birliğinin geçiminin artık her iki eĢe ait olduğu 

kabul edilmiĢtir. 

3.4. EĢler Arasındaki Mali ĠliĢkilere Yönelik Önlemler 

AçılmıĢ olan boĢanma ve ayrılık davalarında hâkim tarafından alınması 

gereken önlemler arasında eĢlerin mallarıyla ilgili alınacak tedbirler de vardır. 

Ancak, taraflar anlaĢarak mal ayrılığını seçmiĢlerse böyle bir önlemin alınmasına 

gerek yoktur. 

3.5. Çocuklara ĠliĢkin Alınacak Önlemler 

Taraflar boĢanma veya ayrılık davası açıldıktan sonra boĢanma kararı 

kesinleĢinceye kadar ayrı yaĢama hakkına sahip oldukları için, çocukların kimin 

yanında kalacağına hâkim karar verecektir. Hâkim, çocuklar kendisine 

bırakılmamıĢ olan eĢin çocukların geçimine nasıl katkıda bulunacağı (iĢtirak 

nafakası) ve onlarla kiĢisel iliĢkilerini nasıl sürdüreceği konularında da 

düzenleme yapmak zorundadır
54

. Ayrıca, velayetin kaldırılmasını gerektiren bir 

neden olmadığı sürece velayet her iki eĢ için de devam edecektir
55

. Hâkim 

çocuklarla ilgili karar verirken çocukların menfaatini göz önünde 

bulundurmalıdır. 

Çocukların bakımı için ödenen nafakaya iĢtirak nafakası denmektedir. 

Yukarıda incelemiĢ olduğumuz önlemler ile çocuklar hakkındaki önlemler 

geçici nitelikte olup, boĢanma veya ayrılık davası devam ettiği sürece söz konusu 

olurlar. Hâkim, gerekli görürse almıĢ olduğu önlemleri değiĢtirebilir ya da yeni 

önlemler alabilir. 
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  AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 286. 

55
  DURAL, ÖĞÜZ, GÜMÜġ, s. 132. 
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3. YETKĠLĠ VE GÖREVLĠ MAHKEME 

3.1. Yetkili Mahkeme 

Yetki, yani bir davaya yer olarak hangi mahkemenin bakması gerektiği konusu 

medenî hukuka değil, esas itibariyle medenî usul hukukunun konusuna girer 
56

. 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu da tıpkı 1086 sayılı önceki Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanun‟u gibi bu konuyu düzenlemektedir (HMK md. 6; 

HUMK md. 9). Kural böyle olmakla birlikte, Medenî Kanun‟ da boĢanma veya 

ayrılık davalarında yetkili mahkemeyi bizzat belirlemiĢtir. Medenî Kanun md. 168‟ e 

göre, “ BoĢanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eĢlerden birinin yerleĢim 

yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir”.  

Medenî Kanun bu hükmüyle, hem HMK „ unun 6. maddesi hem de önceki Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanun‟unun 9. maddelerinde konulmuĢ olan genel kuraldan 

ayrılmıĢtır. 

Önceki kanun zamanında kocanın yerleĢim yeri kanundan ötürü aynı zamanda 

kadının da yerleĢim yeri sayıldığından, koca veya karı tarafından açılacak boĢanma 

davalarında yetkili mahkeme daima kocanın yerleĢim yeri mahkemesi olmakta idi. 

Fakat kocanın yerleĢim yeri belli olmadığı veya karının ayrı yaĢama hakkına sahip 

bulunduğu hallerde, karı ayrı bir yerleĢim yeri edinebileceğine göre bu iki halde 

boĢanma davası kocanın değil, davacı karının kendi yerleĢim yeri mahkemesinde 

açılabilecekti. Ancak, bunun için, ayrı yaĢama hakkının hâkimin izniyle kazanılmıĢ 

olması Ģarttı
57

. 

Ancak yeni medenî kanun kadın- erkek eĢitliğine yer vermiĢ ve kocanın yerleĢim 

yerini aynı zamanda kadının yasal yerleĢim yeri olmaktan çıkarmıĢtır. Bu nedenle 

TMK 168. maddesi yetkili mahkemeyi belirtirken eĢlerden birinin yerleĢim yeri 

esasını benimsemiĢtir. 

Türk Medenî Kanun‟ un benimsediği eĢlerin mutlak eĢitliği ilkesine göre her eĢ 

kendi yerleĢim yerinde boĢanma davasını açabilir ( TMK md. 168 ) . Bu durumda 

                                                 

56
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yerleĢim yerini yani eĢlerin ikametgâhlarını tespit etmek gerekir. TMK md. 19‟a göre 

eĢlerin yerleĢim yeri;  bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yer  olarak tarif 

edilmektedir. Ayrıca yerleĢim yerinin değiĢtirilmesi yenisinin edinilmesine bağlı 

tutulmaktadır ( TMK md. 20 ) . 

BoĢanma davalarındaki yetki kuralları kamu düzeniyle ilgili olmadığından, ilk 

itiraz yoluyla yetkisizlik itirazında bulunulmadıkça, mahkeme kendiliğinden 

yetkisizlik kararı veremez
58

. 

Davalının süresinde yetki itirazında bulunması gerekmektedir. 

YerleĢim yerleri Türkiye‟de bulunmayan Türk vatandaĢlarının boĢanma davaları, 

yerleĢmiĢ oldukları ülke mahkemesinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde, 

Türkiye‟ de yer itibariyle yetkili mahkeme bulunmaması halinde ilgilinin oturduğu 

yer, Türkiye‟ de oturmuyorsa Türkiye‟ deki son yerleĢim yeri mahkemesinde, o da 

bulunmadığı takdirde Ankara, Ġstanbul veya Ġzmir mahkemelerinden birinde görülür ( 

MÖHUK. md. 28 )
59

. 

BoĢanmanın eki niteliğinde olan maddi ve manevi tazminat talepleri boĢanma 

davasının görüldüğü TMK 168. maddesindeki mahkemelerde ya da davalı tarafından 

süresinde yetki itirazında bulunulmadığı takdirde Türkiye‟nin herhangi bir yerindeki 

mahkemede görülür
60

. 

BoĢanma davasından bağımsız olarak açılan maddi ve manevi tazminat davaları 

ise genel yetki kuralı gereğince davalının ikametgahı mahkemesinde görülür. Ya da 

açılan davaya davalı yetki itirazında bulunmazsa herhangi bir mahkemede görülür
61

. 
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3.2. Görevli Mahkeme 

BoĢanma davalarında; 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev Ve 

Yargılama Usullerine Dair Kanunda belirlendiği gibi Aile Mahkemeleri, Aile 

Mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde ise Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu‟nca 

belirlenen Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. BoĢanma ile ilgili olan tüm konular 

Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir
62

. 

Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde;  Asliye Hukuk Mahkemeleri aile ile 

ilgili olan bütün davalara Aile Mahkemesi sıfatıyla bakacaktır. 

Aile Mahkemelerinin kuruluĢ amacı aile hukukundan doğan dava ve iĢlerin 

görülmesinden ibarettir (4787 sy. K. md. 1 /II). Buna göre ancak aile olarak 

isimlendirdiğimiz topluluğu ilgilendiren uyuĢmazlıklar dava yoluyla Aile 

Mahkemelerinde görülür 
63

. 

Görev, o ilçede bulunan hukuk mahkemelerinin hangisinin davaya bakacağını 

belirler
64

. Görev, kamu düzenine iliĢkin olduğundan mahkeme tarafından 

yargılamanın her aĢamasında re‟sen incelenir ve mahkeme görevsiz olduğuna kanaat 

getirirse, görev yönünden davalının görev itirazında bulunmasını beklemeden 

kendiliğinden görevsizlik kararı verir. Öyle ki mahkeme, görevli olmadığını 

düĢünüyorsa, duruĢma yapmadan, tarafları dinlemeden dosya üzerinden görevsizlik 

kararı verebilir. Görev konusunda bir itiraz varsa mahkeme öncelikle bu konuda bir 

karar vermelidir. Çünkü görev dava Ģartıdır
65

. 

Maddi ve manevi tazminat talebi boĢanma davasının eki niteliğinde yani 

boĢanma davasında istenmiĢse, 4787 sayılı AMKGYUDK‟nın 4/I. maddesi gereğince 

Aile Mahkemeleri görevlidir. Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde ise bu davalara 

Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından bakılır (AMKGYUDK‟ ın 2/II)
66

. 
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Maddi ve manevi tazminat talebi boĢanma davasında ileri sürülmeyebilir. 

BoĢanma kararı kesinleĢtikten sonra tazminat talebinde bulunmak isteyen taraf 

karardan itibaren zamanaĢımı süresi olan 1 yıl içinde açmıĢsa görevli mahkeme, yine 

Aile Mahkemesi ya da burada Aile Mahkemesi kurulmamıĢ ise HSYK tarafından bu 

davalara bakmakla görevlendirilen Asliye Hukuk Mahkemesidir. 

Evlilik birliği devam ederken yani açılmıĢ bir boĢanma davası olmadan açılan 

maddi ve manevi tazminat davalarında Aile Mahkemesi görevli değildir. Çünkü bu 

dava TMK 174. maddesine dayanmayıp TMK md. 25 ve TBK md. 49. maddelerine 

dayanan genel nitelikte bir tazminat davasıdır. BaĢka bir ifadeyle; Aile Mahkemesinin 

görevli olması için; ya boĢanma davasında ya da tarafların boĢanmasından sonra bir 

yıllık zamanaĢımı süresinde maddi ve manevi tazminat davasının açılması 

gerekmektedir
67

. 

4. YARGILAMA USULÜ 

4.1. Genel Olarak 

Medenî Kanun, aslında usul hukukuna ait olan bir baĢka konuyu da 

düzenlemiĢtir. Bu ise ispat konusu ile ilgili olan TMK „unun 184. madde hükmüdür.  

Kanun koyucu bu hükümle hâkime, boĢanma davalarında delilleri serbestçe takdir 

edebilme Aile Mahkemesi imkânını vermiĢtir. TMK md. 184 „ de belirtilen hususları 

aĢağıda ayrı ayrı inceleyeceğiz. Ancak, bundan önce bir noktayı belirtmemiz gerekir 

ki; daha önceleri boĢanma davasına bakılmadan önce yapılması gerekli olan sulh 

teĢebbüsü ile ilgilidir
68

. 

Ülkemizde 1963 yılına kadar HUMK md. 494 gereğince, boĢanma davası 

açılmadan önce tarafların sulh hâkimi önüne davet edilmesi gerekirdi. Sulh hâkimi, her 

iki tarafında hazır bulunduğu gizli bir oturumda tarafları barıĢtırmaya gayret eder idi. 

Eğer bunda baĢarılı olamazsa ancak o zaman boĢanma davası açılabilirdi. Buna sulh 

teĢebbüsü denilirdi. Ancak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun sulh 

teĢebbüsüyle ilgili 494- 499 „ uncu maddeleri 26.09.1963 tarih ve 238 Sayılı Kanunla 
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kaldırıldığından, bugün artık boĢanma davası açmadan önce sulh teĢebbüsünde 

bulunmaya ihtiyaç yoktur. Dava hakkı olan eĢ boĢanma davasını doğrudan doğruya 

yetkili Aile Mahkemesinde, Aile Mahkemesi kurulmamıĢ olan yerlerde ise, Hâkimler 

ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Aile Hukuk Mahkemesinde açabilir
69

. 

4.1.1. Hâkimin Vicdanen Kanaat Getirmesi 

“Hâkim, boĢanma veya ayrılık davalarının dayandığı olguların varlığına 

vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmıĢ sayamaz”  ( TMK. md. 184 b.1 ) . 

Bu durumda hâkim, davacı tarafın ileri sürdüğü olgu ya da olayların gerçekten mevcut 

olduğuna vicdanen kanaat getirmezse, bunlar ispat edilmiĢ olsalar bile davayı 

reddedebilecektir. Belirtmek gerekir ki, TMK md. 184, b.1 hükmü hiçbir surette 

hâkime dilediği gibi  (subjektif) hareket etme serbestliği tanımamakta, sadece onu 

vicdanen kani olmaya delillere bağlı kalma zorunluluğundan kurtarmaktadır. 

Prof. TEKĠNAY‟ ın dediği gibi, bu hüküm, kanuni delil yerine vicdani delil 

sisteminin kabul edildiğini gösteriyor
70

. 

4.1.2. Yemin Önerilememesi 

BoĢanma davasının dayandığı olaylar hakkında hâkim gerek re‟sen gerekse 

davacı veya davalının talebi üzerine taraflara yemin öneremez ( TMK md.184,b.2 )
71

. 

 

Görüldüğü gibi, yemin hususunda boĢanma davası ile diğer davalar arasında 

farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. BoĢanma davalarında diğer davalarda söz konusu 

olabilen yemin kanıtına  yer yoktur
72

. 
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4.1.3. Ġkrarın Hâkimi Bağlamaması 

Tarafların; boĢanma davasının dayandırıldığı olguları veya olayları ikrar etmiĢ 

olmaları hâkimi bağlamaz ( TMK md. 184, b.3 ). Davalı koca davacı karısına pek kötü 

ve ya onur kırıcı davranıĢta bulunduğunu, mesela onu dövdüğünü, hakaret ettiğini 

mahkemede ikrar etse dahi, hâkim bu ikrarla bağlı kalarak boĢanmaya karar vermek 

zorunda değildir. Hâkim, ancak boĢanma davasının dayandığı olguları veya olayları 

araĢtırdıktan ve bunların gerçekten var olduklarına vicdanen de kanaat getirdikten 

sonra boĢanmaya karar vermelidir
73

. 

AnlaĢmalı olarak açılan boĢanma davalarında tarafların ikrarının hâkimi 

bağlamayacağına iliĢkin md.184, b.3 hükmünün uygulanmayacağı md. 166/III 

hükmünün son cümlesinde açıkça belirtilmiĢtir ve bu istisna son derece isabetlidir
74

. 

4.1.4. Kanıtların Serbestçe Takdiri 

 Hâkim delilleri serbestçe takdir eder (TMK md. 184, b.4) . 

4.1.5. BoĢanmanın Fer’i Sonuçlarına ĠliĢkin AnlaĢmaların Onaylanması 

Kural olarak boĢanmanın veya ayrılığın fer‟i (yan) sonuçları boĢanma kararı 

verilirken hâkim tarafından belirlenir. Bununla beraber kanun koyucu, bu konularda 

tarafların karĢılıklı anlaĢmak suretiyle çözüm yolu bulmalarını da yasaklamamıĢtır. 

Taraflar boĢanma halinde, aralarında yapacakları bir sözleĢme ile boĢanmanın fer‟i 

sonuçlarını belirleyebilirler. Taraflar, kendi aralarında anlaĢarak hazırlamıĢ oldukları 

sözleĢmeyi mahkemeye sunarlar. SözleĢmenin geçerlilik kazanabilmesi için hâkim 

tarafından onaylanması gerekmektedir. ( TMK md. 184, b.5 ). Hâkimin sözleĢmeyi 

onaylayıp onaylamama konusunda geniĢ takdir yetkisi vardır. Hâkim, sözleĢmede 

üzerinde anlaĢmaya varılan, örneğin çocukların velayetinin hangi tarafa bırakılacağı, 

velayet kendisine bırakılmamıĢ olan tarafın çocuklar ile kiĢisel iliĢkisinin nasıl 

düzenleneceği, bir tarafın diğerine ödeyeceği nafaka ve tazminat gibi konularda, 

özellikle çocuklarla ilgili maddelerde hukuka ve çocukların menfaatine açıkça ters 
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düĢen noktalar saptarsa, sözleĢmeyi onaylamaz; böyle bir durum söz konusu değilse 

onaylar ve böylece sözleĢme geçerlilik kazanmıĢ olur
75

. 

Hâkimin onayladığı sözleĢmelerin hukuki sonuç doğurabilmesi için, mutlak 

surette boĢanma davasının devam ettiği sırada yapılmıĢ olması gerektiği ve boĢanma 

kararının hüküm fıkrasında gösterilmek suretiyle infaz olanağı sağlayan mahkeme 

hükmü haline dönüĢmüĢ bulunması gerekir. BoĢanma gerçekleĢtikten sonra, ne 

boĢanma davasından el çekmiĢ olan mahkemeden, ne de baĢka mahkemeden bu 

sözleĢmenin onaylanması istenemez
76

. 

4.1.6. DuruĢmanın Gizli Yapılması 

Hâkim, taraflardan birinin talebi üzerine duruĢmanın gizli yapılmasına karar 

verebilir ( TMK md. 184, b. 6 ). 

4.2. BoĢanma Davasında Taraflar ve Dava Ehliyeti 

BoĢanma davasının tarafları eĢlerdir. Diğer bir ifadeyle boĢanma davasında 

davacı ve davalı ancak eĢler olabilir. BoĢanma davası açma hakkı kiĢiye,  mutlak sıkı 

sıkıya bağlı haklardan olduğu için, eĢ, sınırlı ehliyetsiz, yani ayırt etme gücüne sahip 

kısıtlı da olsa, davayı yasal temsilcisinden izin almadan açabilir ve savunmada 

bulunabilir( TMK md.16/I ) 
77

. 

Ayırt etme gücünü kaybeden eĢin, yani tam ehliyetsiz olan eĢin dava ehliyeti 

yoktur. Bu nedenle bu eĢ boĢanma davasını bizzat açamaz. BoĢanma davası açma 

hakkı kiĢiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için tam ehliyetsiz kiĢinin adına yasal 

temsilcisinin dava açma yetkisi yoktur. Ancak tam ehliyetsiz eĢe karĢı ayırt etme 

gücüne sahip diğer eĢ tarafından boĢanma davası açılabilir. Bu halde davayı, tam 

ehliyetsiz eĢin yasal temsilcisi yürütür
78

. 

Tam ehliyetsiz eĢin yasal temsilcisinin dava açma hakkı yoktur, diğer bir 

ifadeyle boĢanmada dava açma konusunda temsil hükümleri geçerli olmaz. Ancak 
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kural böyle olmasına rağmen doktrinde,  kiĢiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımında 

zorunlu hallerde yasal temsilcinin bu hakkı kullanmasına izin verilir. Örneğin, diğer 

eĢin tam ehliyetsiz eĢin hayatına kast etmesi, onur kırıcı veya pek kötü muamelede 

bulunması veya diğer eĢin zina etmesi halinde tam ehliyetsiz eĢin yasal temsilcisine 

veya kendisine dava açma hakkı tanınmalıdır
79

. 

5. BOġANMA KARARI VE SONUÇLARI 

5.1. BoĢanma Kararı 

BoĢanmaya, gerek ayrılık sonunda gerek ise boĢanma sonunda karar verilmiĢ 

olsun, kararın kesinleĢmesiyle evlilik birliği sona erecektir. BoĢanma kararı 

kesinleĢtikten sonra, mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne kararın bir sureti 

gönderilerek bu durum nüfus kütüğüne iĢlenir ve böylece boĢanmanın en önemli 

sonucu doğmuĢ olur. 

BoĢanma kararıyla evlilik birliğinin sona ermesinin birçok sonucu mevcuttur. 

ġimdi boĢanmanın sonuçlarını inceleyelim. 

5.2. BoĢanma Kararının Sonuçları 

BoĢanma kararı ile sadece evlilik birliğinin sona ermesi sonucu meydana 

gelmez. Daha birçok sonucu mevcuttur. Bu sonuçlardan bazıları yasa gereğince 

kendiliğinden yani kararda yer almalarına gerek olmadan meydana gelirler. Ancak 

diğer bazı sonuçlar ise karar da yer almalıdır. Kararda yer alması gereken bazı 

sonuçları hâkim re‟sen, taraflardan birinin talebi olmadan düzenler. Bazıları ise 

tarafların talebi üzerine belirlenir. 

BoĢanma davasının bir baĢka açıdan sonuçları ise; eĢler yönünden, çocuklar 

yönünden ve mali olmak üzere sonuçlar meydana getirir. 

 

 

                                                 

79
 AKINTÜRK, ATEġ KARAMAN, s. 278. 



36 

 

5.2.1. BoĢanma Kararının EĢler Yönünden Sonuçları 

5.2.1.1. Evlilik Birliğinin Sona Ermesi ve EĢlerin Yeniden Evlenebilmeleri 

BoĢanma kararının ilk meydana gelen sonucu, evlilik birliğinin (TMK md.185/I) 

kararın kesinleĢtiği anda hukuken son bulmasıdır. BoĢanma kararı ile birlikte, evlilik 

sona ereceği için, artık boĢanmıĢ olan eĢler yeniden evlenebilirler. Ancak, kadının 

yeniden evlenebilmesi için TMK md. 132‟ deki üç yüz günlük bekleme süresinin 

geçmiĢ olması gerekir. 

BoĢanma kararı bozucu yenilik doğuran karar niteliğinde olup evlilik birliği bu 

kararla sona ereceği için aynı kararla evlilik birliğinin taraflara yüklemiĢ olduğu 

yükümlülükler ve taraflara tanımıĢ olduğu haklar kendiliğinden ortadan kalkmıĢ 

olacaktır
80

. 

5.2.1.2. Evlenmeyle Kazanılan KiĢisel Durumun Korunması ya da DeğiĢmesi 

BoĢanmanın meydana gelmesiyle tarafların evlenmeyle kazanmıĢ oldukları 

kiĢisel durumları da etkilenir. Ġlk olarak evli olan taraflar artık evli olmadan çıkıp 

boĢanmıĢ olurlar. BoĢanmanın, tarafların kiĢisel durumlarına etkisi TMK‟nın 173. 

maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu madde hükmüne göre boĢanma halinde kadın, 

evlenmeyle kazandığı kiĢisel durumunu korur; ancak evlenmeden önceki soyadını 

yeniden alır. Bu maddeye göre kazanılmıĢ olan kiĢisel durum, erginlik, kayın 

hısımlığı, vatandaĢlık ve soyadıdır. Kazanılan bu durumlar, sadece evlenmiĢ olan 

kadın için değil erkek için de söz konusudur. Zira erkek de evlenme ile ergin olur ve 

karısının kan hısımları ile kayın hısımı olur ve bu durum onlar için de devam eder. Bu 

nedenle TMK md. 173‟ü boĢanan erkeği de kapsayacak Ģekilde anlamak 

gerekmektedir
81

. 

Kanun koyucu, kiĢisel durumların eĢler açısından korunacağını yasada 

düzenlemekle birlikte boĢanan kadının soyadı yönünden farklı bir düzenleme 

getirmiĢtir. Soyadı da kiĢisel durumlara dâhil olmasına rağmen, kadın boĢanma ile 
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kocasının soyadını kaybedip evlenmeden önceki soyadını alacaktır
82

. Bu durumda 

kadın, bekârlık ya da dulluk soyadını alacaktır. Ancak bazı hallerde hâkim, kadına 

kocasının soyadını taĢıma izni vermektedir. TMK‟nın 173. maddesine göre, kadının, 

boĢandığı kocasının soyadını taĢımasına izin verir. Örneğin, iĢ hayatında kocasının 

soyadıyla tanınan bir kadının kocasının soyadını taĢıması menfaatine olduğu için, 

mahkemeden kocasının soyadını taĢıma izni isteyebilir.  Ancak, kadının eski kocasının 

soyadını taĢımasında kocanın bir zararı olmamalıdır. 

Kadın, boĢandıktan sonra kocasının soyadını kullanmasına izin verilmesine 

karĢılık, kocaya da Ģartların değiĢmesi halinde bu izni kaldırma hakkı tanınmıĢtır 

(TMK md. 173/III). Örneğin, kadının iĢ hayatından çekilmesi halinde artık kocasının 

soyadını taĢımasında bir menfaati kalmamıĢ olacağından, koca mahkemeden kadının 

soyadının kaldırılmasını isteyebilir. 

5.2.1.3. EĢlerin Birbirlerine KarĢı Miras Hukukundan Doğan Hakların Sona 

Ermesi 

EĢler yasal olarak birbirlerinin mirasçısıdır. Ancak boĢanan eĢler, bu sıfatla 

birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Ayrıca boĢanmadan önce yapılmıĢ olan ölüme 

bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları aksi tasarruftan anlaĢılmadıkça 

kaybederler. BaĢka bir ifadeyle ölüme bağlı tasarrufta aksi kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, 

ölüme bağlı tasarruflar kural olarak ölüm anında hukuki sonuç meydana 

getireceklerinden boĢanma hükmünün kesinleĢmesinden veya evliliğin iptaline iliĢkin 

hükmün kesinleĢmesinden sonra ölüm meydana gelmiĢse, evliliği iptal edilen veya 

boĢanan eĢ yararına yapılan ölüme bağlı tasarruf veya tasarruflar artık hukuki sonuç 

doğurmayacak, ölüme bağlı tasarrufla lehine belirli mal vasiyet edilen veya mirasçı 

atanan eĢ aksi tasarruftan anlaĢılmadıkça bu haklarını kaybeder. 

BoĢanma davası devam ederken ölen eĢin mirasçılarından herhangi birinin 

davayı devam ettirmesi ve diğer eĢin tamamen ya da daha fazla kusurlu olduğunun 

kanıtlanması halinde diğer eĢ ölen eĢe mirasçı olamayacaktır. 

BoĢanma veya evliliğin iptali davası açan eĢ davanın devamı sırasında ölürse, 

mirasçıları veya mirasçılarından biri davayı devam ettirebilecektir.  Ancak davada 
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hâkim boĢanmaya karar veremeyecek, sadece eĢlerin kusur durumlarını belirleyerek, 

diğer eĢin tamamen veya daha fazla kusurlu olduğu tespit edildiğinde diğer eĢ, aksi 

tasarruftan anlaĢılmadıkça miras haklarını veya kendisine ölüme bağlı tasarruflarla 

kazandırılmıĢ olan haklarını kaybedecektir. 

BoĢanma kararı verildikten sonra hüküm tebliğe çıkarılmadan eĢin ölmesi 

halinde, yine ölen eĢin mirasçıları kararı tebliğe çıkartarak, TMK„nın md. 181/ II. 

maddesinin uygulanması açısından kararı temyiz edebileceklerdir. 

5.2.2. BoĢanma Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları 

BoĢanmanın, çocuklara iliĢkin sonuçları kendiliğinden doğmaz. BoĢanmaya 

bakan hâkim tarafından küçüklerin velayet hakları ile velayet hakkı verilmeyen taraf 

ile küçükler arasında ki kiĢisel iliĢkinin ne Ģekilde tesis edileceği kararda belirlenir. 

5.2.2.1. Velayet 

Velayet, küçüklerin ve bazı durumlarda kısıtlı çocukların gerek kiĢiliklerinin 

gerek mallarının korunması ve onların temsili konusunda yasanın ana babaya 

yüklediği ödevler ile bu ödevlerin gereği olan hakların tümünü ifade eder
83

. Velayet 

konusu TMK „unun 182. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Madde 182- Mahkeme boĢanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça 

ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının 

düĢüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kiĢisel 

iliĢkilerini düzenler. 

Evlilik devam ederken, kural olarak ana ve baba tarafından birlikte kullanılan 

velayet, boĢanma sonucunda, hâkim tarafından ana ya da babadan birisine verilir.  

BoĢanma kararından sonra anne baba velayet hakkını artık birlikte kullanamayacaktır. 

BoĢanma davası sırasında müĢterek küçükler için boĢanma davasına bakan hâkim 

tarafından velayet hakları ile velayet hakları verilmeyen taraf ile küçükler arasındaki 

kiĢisel iliĢkinin ne Ģekilde tesis edileceği düzenlenir
84

. 

                                                 

83
  GENÇCAN,  s. 988. 

84
  ÖZUĞUR, s. 830. 



39 

 

Velayeti düzenleyen madde hükmü gereğince Aile Mahkemesi hâkimi ayrılığa 

ve ya boĢanmaya karar verirken anne babanın ve çocuk vesayet altında ise vasisinin ve 

vesayet makamının düĢüncesini aldıktan sonra anne ve babanın hakları ile çocuk ile 

olan kiĢisel iliĢkileri düzenler. 

Anne baba ile çocuklar arasında kiĢisel iliĢki kurulurken annelik babalık 

duygusunun tatmin edilmesinden önce çocuğun güvenliği gelir. Hâkimi bağlayan tek 

husus, çocuğun menfaatidir
85

. Aile Mahkemesi hâkimi anne, baba, vasi ve vesayet 

makamının düĢüncelerini aldıktan sonra anne ve babanın sosyal ve ekonomik 

durumlarını, yaĢam koĢullarını, ruhsal ve bedensel sağlıklarını, eğitim ve kültür 

düzeylerini, aynı Ģekilde küçüklerin yaĢı, görüĢlerini bildirebilme yeteneğini kazanıp 

kazanmadıklarını, bedeni, fikri, ruhsal, ahlaki ve sosyal geliĢimlerini, öğrenim 

durumlarını, anne baba ile ilgili yakınlıklarını ve küçüğün hangi tarafa verilmesinde 

yararı olduğunu belirlerken 4787 Sayılı Kanunun 5. maddesine uygun 

görevlendireceği, sosyal çalıĢmacı, pedagog, psikolog gibi uzman araĢtırma, inceleme 

görüĢ ve düĢüncelerinden de yararlanabilecektir
86

. Yargıtay da uzman görüĢleri 

alınmadan hüküm tesis edilmesini doğru bulmamaktadır 
87

. 

Türk Medenî Kanunun md.178/III fıkrasında, velayeti kendisine verilmeyen eĢin 

çocukla kiĢisel iliĢki kurarken göz önünde bulundurulacak yararlar göz önünde 

bulundurulacak yararlar hüküm altına alınmıĢtır
88

. 

Hâkim, velayet konusunda karar verirken, boĢanma olayının özelliklerini de 

dikkate alarak çocukların ruhsal ve bedensel açıdan geliĢimlerini en iyi Ģekilde temin 

edebilmeleri ve en iyi Ģekilde yetiĢebilmeleri için çözüm aramalıdır. 
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Türk Medenî Kanununun 183. maddesi gereğince değiĢen Ģartlar karĢısında 

hâkim kendiliğinden veya anne ve babadan birinin talebi üzerine gerekli gördüğü 

tedbirleri alır. Hatta gerek görürse çocukla ilgili velayet hakkını yeniden düzenler. 

Çocuğun geliĢimi ve menfaatlerinin tehlikeye düĢmesi halinde, anne ve baba 

yetersiz gelirse çocuğun korunması için hâkim gerekli önlemleri alır. Anne ve babanın 

yetersizliği, deneyimsizliği, hastalığı veya baĢka sebepler nedeniyle velayet hakkını 

gereği gibi yerine getiremeyen, çocuğa karĢı yeterli ilgiyi gösteremeyen veya 

göstermeyen, çocuğa karĢı görevlerini ağır biçimde savsaklayan anne ve babaya veya 

her ikisine de velayet hakkını vermez ( TMK md. 346- 349 ). 

Velayet konusunda toplumda yaygın olan görüĢe göre kız çocukları anneye, 

erkek çocukları babaya verilir veya tarafların kusurları velayet konusunda etkilidir 

Ģeklinde yasal bir dayanak yoktur. 

Velayet konusunda hâkim karar verirken tek ölçüsü çocuğun menfaatidir. 

Hâkimin takdir hakkını sınırlayacak taraflarca hiçbir kural konulamaz. Ancak 

küçüklerin menfaatleri ile ilgili Ģu kurallar gözden uzak tutulamaz. Çocuk kendisine 

iyi bakacak fikri, bedeni, ahlaki, sosyal ve ruhi geliĢimini temin edecek kiĢiye 

verilmelidir. 

Velayet hakkının düzenlenmesinde ayırt etme gücü taĢıyan küçüğün görüĢ ve 

düĢüncelerinin alınmasına bu konuda çocuğunda bilgilendirilmesine önem verilmelidir 

(TMK md. 339). BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Hakları SözleĢmesi md.12, Avrupa Çocuk 

Hakları SözleĢmesi 2,3 ve 6. maddeleri 
89

. 

Anne bakım ve Ģefkatine muhtaç küçükler aynı Ģekilde, zorunlu nedenler 

olmadıkça annelerinin velayetine verilmelidir. Ayrıca sağlık sorunu veya özürlü olan 

çocuklar da tedavi imkânı sağlayabilecek olan tarafa verilmelidir. 

Birden fazla çocuk varsa birbirlerinden ayrılmaları çocukların ruh sağlığını 

olumsuz yönde etkileyecektir. Bu sebeple ciddi bir tehlike ya da zorunluluk yok ise, 

çocuklar birbirlerinden ayrılmamalıdır. 

                                                 

89
  ÖZUĞUR, s. 831. 



41 

 

Türk Medenî Kanunun 183. maddesine göre; ana veya babanın baĢkasıyla 

evlenmesi, baĢka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması 

halinde hâkim, re‟sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri 

alır. Çocuğun baĢı boĢ ve korumasız bırakılması, dövülmesi, eğitiminin engellenmesi, 

ahlak dıĢı bir yaĢamın olması, sağlık ve ruhsal açıdan çocuğun yaĢamının tehlikeye 

düĢürülmesi gibi hallerde hâkim re‟sen veya anne ve babanın talebi üzerine gerekli 

önlemleri alabilecektir. 

Anne ve baba görevini gereği gibi yerine getirmez veya deneyimsiz ise, küçüğe 

yeterli ilgi göstermez ve görevini ağır bir Ģekilde savsaklarsa hâkim velayet hakkını 

anne ve babadan alarak küçüğe vasi atanması için vesayet makamına ihbarda 

bulunabilecektir. Kararda aksi belirtilmedikçe velayetin kaldırılması mevcut ve 

doğacak bütün çocukları kapsayacaktır ( TMK  md. 348 ). 

EĢler, çocukların velayet hakkını istemez veya önemli nedenlerle velayeti ifaden 

kaçınırlarsa, hâkim çocuğun bedensel veya ruhsal geliĢimini tehlikede görürse çocuğu 

anne ve babadan alarak bir aile yanına ya da bir kuruma yerleĢtirebilir ( TMK md. 

346- 347 ). 

5.2.2.2. Çocukla KiĢisel ĠliĢki Kurulması 

BoĢanma davası sonucunda düzenlenmesi gereken önemli hususlardan biri de 

çocuklarla kiĢisel iliĢkinin kurulmasıdır. KiĢisel iliĢki, velayeti kendisinde olmayan 

veya mahkeme kararı ile velayet kendisine bırakılmayan ana, baba veya üçüncü kiĢi ile 

çocuklar arasında belirli gün veya saatlerde görüĢme, birbirlerinden haberdar olma, 

aralarında sevgi bağı oluĢturma ve bu bağı devam ettirmeye yönelik bir haktır
90

. 

Çocukla kiĢisel iliĢkinin kurulması TMK‟nın 323. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Madde hükmüne göre; ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya 

kendisine bırakılmayan çocuk ile uygun kiĢisel iliĢki kurulmasını isteme hakkına 

sahiptir. 
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Çocukla kiĢisel iliĢkinin velayeti kendisinden alınan kiĢi tarafından nasıl 

sürdürüleceği hâkim tarafından kararda belirtilmelidir. 

Türk Medenî Kanununun 182. maddesi, ana ve baba ile çocuklar arasındaki 

kiĢisel iliĢki ile ana ve babanın kiĢisel haklarını düzenlemiĢtir. Çocuk kendisine 

verilmemiĢ olan taraf ile çocuk arasında kiĢisel iliĢkinin düzenlenmesinde TMK‟nın 

182/II. maddesi gereğince, çocuğun öncelikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından 

yararları esas tutulur. 

Hâkim, istem halinde irad biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin 

gelecek yıllarda tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre ne miktarda 

ödeneceğini karara bağlayabilir ( TMK md.182/III ). 

Çocukla kiĢisel iliĢki kurma hakkı, velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın 

kiĢilik haklarındadır. Bu nedenle vazgeçilmez, feragat edilmez bir haktır. Çocukla 

kiĢisel iliĢki kurma hususunda hâkim kendiliğinden ya da tarafların talebi üzerine 

çocuğun menfaatlerini göz önünde tutacak Ģekilde gerekli düzenlemeleri yapacaktır. 

Hâkim bu konuda tarafların anlaĢmaları ile bağlı olmamakla birlikte, tarafların bu 

husustaki anlaĢmalarının hâkim tarafından uygun görülmesi bunun istisnasıdır
91

 

Türk Medenî Kanununun 325/I. maddesine göre; olağanüstü haller mevcutsa 

çocuğun menfaatine uygun düĢtüğü halde çocuk ile kiĢisel iliĢki kurulmasını isteme 

hakkı olan diğer kiĢilere özellikle hısımlara, büyük ana ve büyükbabalara da bu hakkı 

tanımalıdır. Madde hükmünden de anlaĢılacağı gibi olağan üstü hallerde büyükanne ve 

büyükbaba ile çocukları bakıp gözeten hısımlar ve bunun gibi kiĢilerle de çocuklar 

arasında uygun kiĢisel iliĢki kurulabilecektir. 

Çocuklarla ilgili davalarda bilhassa çocukların velayet sorumlulukları ve kiĢisel 

iliĢki ile ilgili hususlarda çocuk yeterli olgunluğa eriĢmiĢse; Çocuk Haklarının 

Kullanılmasına ĠliĢkin Avrupa SözleĢmesi‟nin 3, 4 ve 5‟inci maddeleri gereğince 

çocuğa davadan bilgilenme, görüĢünü ifade etmek, kendi seçtikleri bir kiĢiden, bir 

avukattan yardım almayı isteme hakkı da tanınmalıdır
92

. 
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5.2.3. BoĢanmanın Mali Sonuçları 

BoĢanmanın mali sonuçları maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. 

5.2.3.1. Yoksulluk Nafakası 

Yoksulluk nafakası boĢanmanın mali sonuçlarından olup TMK‟nın 175/I 

maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Türk Medenî Kanununun 175/I maddesi “BoĢanma yüzünden yoksulluğa 

düĢecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koĢuluyla geçimi için diğer taraftan mali 

gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir” hükmünü getirerek boĢanma halinde 

eĢlerden birinin, diğerinden yoksulluk nafakası istemesi imkânını tanımıĢtır. 

BoĢanmanın mali sonuçlarından olan yoksulluk nafakası geniĢ ve ayrı bir 

çalıĢma konusu olduğu için bu çalıĢmamızda detaylı olarak bu konuya 

değinilmeyecektir. 

5.2.3.2. Maddi ve Manevi Tazminat 

BoĢanmanın mali sonuçlarından olan maddi ve manevi tazminat konusu çalıĢma 

konumuz olduğu için aĢağıda detaylı olarak incelenecektir. 
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BÖLÜM III 

MADDĠ TAZMĠNAT 

1. GENEL DÜZENLEME 

Maddi ve manevi tazminat boĢanmanın mali sonuçlarından olup boĢanmada 

maddi ve manevi tazminat 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun 174. maddesinde, 743 

Sayılı Mülga Medenî Kanununun ise 143. maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Madde 174- “ Mevcut ve beklenen menfaatleri boĢanma yüzünden zedelenen 

kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat 

isteyebilir./ BoĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan 

taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktar da bir para 

ödenmesini isteyebilir”. 

Yeni medenî kanunda sadece kusursuz eĢin, maddi tazminat isteyebileceği 

ilkesinden vazgeçilmiĢ, az kusurlu olan eĢe de bu hak tanınmıĢtır. Böylece kusursuz ya 

da daha az kusurlu eĢ boĢanma davası ile maddi tazminat isteyebileceği gibi dava 

sonunda da zamanaĢımı süresi içinde maddi tazminat talep edebilecektir. Davacının 

her zaman kusursuz olması mümkün olamayacağından bu düzenlemenin yerinde 

olduğu kanaatindeyiz. 

BoĢanma nedeniyle düzenlenen maddi tazminat, borçlar hukukunda (TBK md. 

51) düzenlenmiĢ olan haksız fiilden kaynaklanan maddi tazminattan özellikleri 

açısından farklıdır. Türk Medenî Kanununun 174. maddesinde düzenlenen maddi 

tazminat aile hukukuna iliĢkin bir tazminat olup bu tazminat evlilik iliĢkisini boĢanma 

nedeniyle ortadan kaldırma Ģartına bağlamıĢtır. Kanun koyucu boĢanma halinde maddi 

ve manevi zararların tazmin edilmesi konusunu kanunda ayrıca düzenlemesi bu 

konuya verdiği önemden kaynaklanmaktadır. 
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2. MADDĠ TAZMĠNATIN AMACI,  HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ VE ÖZELLĠKLERĠ 

BoĢanma halinde maddi tazminat talebinin hukuki niteliği sözleĢmenin ihlali mi 

yoksa haksız fiil tazminatı mı olup olmadığı hususunda tartıĢma mevcut olup, 

doktrinde ağırlıklı görüĢ, maddi tazminatın hukuki niteliğinin sözleĢme veya haksız 

fiilden doğan bir tazminat olmayıp, kendine özgü bir mahiyet taĢıdığı yönündedir 
93

. 

KÖSEOĞLU ve KOCAAĞA‟ ya göre, TMK‟nın md. 174/I, Borçlar 

Kanunundaki haksız fiil kurumunun özel bir Ģeklini düzenlemektedir. Burada temelde 

kusura dayalı bir sorumluluk söz konusudur. Buradaki kusurun evlilik birliği içinde 

oluĢması, temelde geçerli olan kusura dayalı sorumluluk esasına kendine özgü bir 

nitelik kazandıracak ölçüde farklılık getirmemektedir. Kusur, meydana geldiği anda 

mevcut iliĢki ve ortama göre değiĢik özellik gösterir. Ancak bu, doğan zararın 

dayandığı hukukun temel ilkelerini aĢacak ölçüye varmamaktadır. Uygulanacak olan 

kanun maddesinin ayrı olması, sorumluluğun esasını değiĢtirmez ancak sadece hukuk 

siteminde geçerli olan sorumluluk çeĢidinin özel bir düzenlemesi olabilir
94

. 

BoĢanma halindeki maddi tazminat Borçlar Kanunundaki haksız fiil kurumunun 

özel düzenlenmiĢ Ģekli olarak karĢımıza çıkmaktadır. Haksız fiil sorumluluğundan 

doğan maddi tazminat ile boĢanma nedeni ile istenecek maddi ve manevi tazminatı 

düzenleyen TMK‟nın 174. maddesi gösterdikleri özellikler bakımından farklılık arz 

eder. Türk Medenî Kanununda düzenlenen tazminat aile hukuku içinde yer aldığı için 

aile hukukuna iliĢkin bir tazminattır. Bu tazminatın istenebilmesi ise ancak 

boĢanmanın varlığı halinde mümkündür. BoĢanma nedeniyle talep edilen maddi 

tazminatın miktarı ve kusur durumu aile hukuku ilkelerine göre belirlenmektedir
95

. 

BoĢanmaya bağlı maddi tazminat alacağı, kiĢiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu 

için baĢkasına devredilemez, mirasçılara geçemez. Ancak Borçlar Kanunu kapsamında 

istenen maddi tazminat alacağı, baĢkasına devredilebilir ve zarara uğrayan kiĢinin 

ölümü halinde mirasçılarına geçebilir niteliktedir. Borçlar Kanunda düzenlenen haksız 

fiil kapsamındaki maddi zarar matematiksel olarak hesaplanabilirken, boĢanma 
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nedeniyle talep edilen maddi tazminat da bu zarar matematiksel olarak hesaplanamaz. 

Bu nedenle kanunda uygun bir tazminat denmiĢtir
96

. 

Türk Medenî Kanununun md. 174/I, Borçlar Kanunumuzdaki haksız fiil 

kurumunun (TBK md. 51) özel bir Ģeklini düzenlediği için haksız fiil sorumluluğuna 

iliĢkin hükümlere öncelikle Medenî Kanun hükümleri uygulanmalı, bu kanundaki 

hükümlerin yeterli olmadığı hallerde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmalıdır. 

3. MADDĠ TAZMĠNAT TALEP EDĠLEBĠLMESĠNĠN ġARTLARI 

Türk Medenî Kanununun 174/I. maddesi gereğince boĢanan taraflardan, birinin 

diğerinden maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için aĢağıdaki Ģartların 

gerçeklemiĢ olması gerekmektedir. 

AĢağıda açıklayacağımız koĢulların herhangi birinin veya birkaçının olmaması 

halinde, kusursuz ya da daha az olan kusurlu olan tarafın diğer taraftan maddi tazminat 

talebinde bulunması mümkün değildir. 

3.1. BoĢanmaya Karar VerilmiĢ Olmalıdır 

Maddi tazminat talebinin değerlendirilmesi için öncelikle boĢanmaya karar 

verilmiĢ olması gereklidir. 

Kanunda maddi tazminat için yukarıda zikredilen evliliğin sona erme hallerinden 

yalnız boĢanma halinde maddi tazminat istenebileceği düzenlenmiĢtir. BaĢka bir ifade 

ile Türk Medenî Kanunu maddi tazminat için evlilik birliğinin boĢanma kararı ile sona 

ermiĢ olmasını aramıĢtır. Bunun dıĢındaki nedenlerle evlilik birliğinin sona ermesi 

halinde maddi tazminat istenemez. 

BoĢanma davası reddedilirse maddi tazminata hükmedilmez. Kanunda “boĢanma 

yüzünden” denmek suretiyle bu koĢul açıkça vurgulanmıĢtır
97

.  Ayrıca TMK‟nın md. 

                                                 

96
  Mustafa KICALIOĞLU, BoĢanma Halinde Maddi ve Manevi Tazminat, Ankara Barosu Dergisi, 

Sayı: 2001/1, s. 74. 

97
 Nazif KAÇAK, BoĢanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat ve Yoksulluk Nafakası, 2. Bası, 

Ankara, 2009,  s. 24. 



47 

 

174/I gereğince maddi tazminata hükmedilebilmesi için boĢanma kararının varlığı 

kesinlikle aranan bir Ģekil Ģartıdır. Bu nedenle ayrılık halinde de yine maddi tazminata 

hükmedilemeyecektir. 

3.2. Zarar 

Kusursuz tarafın iradesi dıĢında malvarlığının mevcut hali ile boĢanma 

olmasaydı geleceği durum arasında oluĢan fark, zarar unsurunun gerçekleĢtiğini 

gösterir
98

. Haksız fiil sonucu meydana gelen zararın tazmini, haksız fiilden sorumlu 

olan kiĢiden istenebilir. Bu zararın tazmini için açılan dava maddi tazminat davasıdır. 

BoĢanma yüzünden tazminat talebinde bulunan eĢin mevcut ve beklenen 

menfaatlerinin zedelenmiĢ olması gerekir 
99

. TMK md. 174‟ ün amacı boĢanma 

halinde kusursuz ya da kusuru daha az olanın zararının tazmin edilmesidir. Tazmin 

edilmesi gereken zarar kanunun deyiĢi ile mevcut veya beklenen bir menfaatin 

ihlalidir. Bu sebeple, ortaya çıkan bir zarar (örneğin, davalı eĢ davacı eĢi yaralamıĢtır), 

TMK 174/I„e göre tazmin edilemez
100

. Kusursuz veya daha az kusurlu tarafın evlilik 

devam etse idi evlilik birliği içerisinde elde etmiĢ olacağı yararlar ile evlilik birliği 

içerisinde elde etmiĢ olduğu yararlar onun beklenen ve mevcut çıkarlarıdır. BoĢanma 

nedeniyle mevcut yararlar kaybedilmiĢtir. Beklenen yararlara ise boĢanma nedeniyle 

eriĢilememiĢtir. 

Kusursuz ya da daha az kusurlu olan tarafın boĢanma nedeniyle maddi tazminat 

talebinde bulunabilmesi için boĢanmadan dolayı mevcut ve beklenen bir menfaatinin 

zedelenmiĢ (zarar görmesi) olması zorunludur. 

Evlilik birliği devam ederken bir eĢin diğer eĢe yapmıĢ olduğu parasal katkılar, 

ev eĢyaları ile altın gibi alınmıĢ kıymetli eĢyaların tazmini maddi tazminat kapsamında 

talep edilemez. Bu eĢyalar için ayrı bir alacak davası açılması gerekmektedir
101

. 
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4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun 174/I. maddesine göre boĢanma nedeniyle 

mevcut ve beklenen menfaatleri zarar gören eĢ, diğer eĢten maddi tazminat talep 

edebilir. Yasa koyucu, 743 Sayılı Medenî Kanunun ilgili maddesini sadeleĢtirerek 

aynen benimsemiĢtir. Kanunun benimsediği ölçüt kavramlar, soyut, yoruma açık olup 

hâkime geniĢ takdir yetkisi tanımaktadır
102

. 

3.2.1. Mevcut Zarar 

Mevcut zarar, kusursuz eĢin malvarlığında boĢanma nedeniyle meydana gelen 

eksilmedir. Beden bütünlüğüne yönelik haksız fiillerden doğan zarar, bu tazminat 

kapsamı dıĢında kalmalıdır. Bu tür zararlar Türk Borçlar Kanunu md. 49 ile talep 

edilebilir
103

. 

BoĢanma sonucunda eĢlerin birbirlerine karĢı hak ve menfaatleri sona erer. Sona 

eren menfaat ise kusursuz ve ya daha az kusurlu olan eĢin boĢanma nedeniyle uğradığı 

zarardır. Kusur durumuna göre bu tazminat istenebilir. 

Evlilik birliğinin taraflara ekonomik açıdan bazı yararlar sağladığı 

görülmektedir. Ancak bu ekonomik yararların neler olduğu ve yararlardan hangilerinin 

boĢanmayla ne ölçüde zedelendiğini tespit etmek çok zordur. Eski Medenî Kanun 

zamanında evin bakım ve iaĢesi erkeğin yükümlülüğünde idi. Bu nedenle, önce ki 

zamanda kadın, bütün emek ve mesaisini eĢ ve çocuklarına ayırmıĢ, kendine gelir 

getirecek bir düzen peĢinde olmamıĢtır. Sadece bu döneme iliĢkin olmak üzere, 

kocanın kusurlu olduğu boĢanmalarda, kocanın evin infak ve iaĢesini vermek zorunda 

olduğu miktar esas alınır. Kocanın sosyal ekonomik durumu, kadının çalıĢıp 

çalıĢmama imkânın bulunup bulunmadığı, yaĢ ve sağlık durumuna göre çalıĢıp 

çalıĢamayacağı ihtimalleri zararın hesaplanmasında önemli etkenlerdir. Evliliğin kısa 

sürmesi halinde evlilik öncesi ve sonrası durum kolay tespit edilebilir ve zararın 

hesaplanması da kolay olur
104

. 
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Mevcut ve beklenen menfaatlerin neler olduğu kanun da belirtilmemiĢtir.  

BoĢanma nedeniyle zedelendiği ileri sürülen ve boĢanma nedeniyle maddi tazminata 

esas oluĢturacak menfaatler; toplumun genel yapıĢı, yaĢam gerçekleri göz önüne 

alınarak ve evlilik birliği devam ederken bir eĢin diğer eĢten yapmasını bekleyeceği 

ölçüde makul, ciddi ve sürekli olmalıdır. Maddi tazminatın belirlenmesinde zarar 

gördüğü ifade edilen menfaatlerin dıĢında kusursuz ya da daha az kusurlu eĢin eğitim 

düzeyi, yaĢı, evlenme Ģansını kaybetme oranı gibi nedenlerin varlığının da 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

3.2.2. Beklenen Zarar 

BoĢanma anında mevcut olmayan, tam olarak elde edilmiĢ bulunmayan ancak 

kusursuz ya da daha az kusurlu eĢin malvarlığında kesin ya da büyük bir ihtimalle 

meydana gelebilecek artıĢın boĢanma yüzünden engellenmesi beklenen zararı 

oluĢturur (TMK md. 174). 

BoĢanmayla, kusursuz ya da daha az kusurlu tarafın beklenen menfaatleri ve 

buna bağlı olarak elde edeceği yararları engellenecektir. Bu yararlar, ileride ortaya 

çıkma ihtimali olan, ancak evlilik birliği boĢanmayla sona erdiği zaman artık o eĢin 

malvarlığına girme imkânı bulunmayan ve bu nedenle malvarlığında meydana gelen 

azalmadır
105

. O halde, boĢanmada kusursuz ya da daha az kusurlu olan eĢin bu 

beklentisi tazmin edilmelidir 
106

. 

Taraflar arasındaki ölüme bağlı tasarruflardan veya sigortadan doğan alacak, 

diğer eĢin iĢyerinde çalıĢmasından elde ettiği gelir, evliliğe güvenip iĢten ayrılmak, 

yükseköğrenimi yarıda bırakmak, emekli aylığı, eĢler arasındaki mal rejimlerinin 

erken sona erdirilmesi, bir yardım sandığı yararlarından yoksun kalmayı, beklenen 

menfaatlere örnek olarak sayabiliriz
107

. 
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3.2.3. Kusur 

BoĢanmaya neden olan olaylarda tazminat talep eden eĢ kusursuz veya daha az 

kusurlu olmalıdır. Yargıtay uygulamalarına göre de tazminat talep eden eĢ tamamen 

kusursuz veya daha az kusurlu olmalıdır. Tamamen kusurlu olan taraf maddi tazminat 

talep edemeyecektir
108

. 

Kendisinden tazminat talep edilen eĢ de boĢanmaya neden olan olaylarda 

kabahatli, kusurlu olmalıdır. 

Eğer tazminat talep edilen eĢe herhangi bir nedenle kusur yüklenemiyorsa veya 

akıl hastalığı nedeniyle boĢanmada olduğu gibi eĢin eylemleri iradi değilse tazminat 

talebi reddedileceği gibi, her iki tarafın da eĢit kusurlu olması halinde de talep 

reddedilecektir
109

. 

3.2.3.1. Tazminat Ġsteyen Tarafın Kusursuz ya da Daha Az Kusurlu Olması 

Maddi tazminat isteyebilmenin Ģartlarından biri, tazminat talebinde bulunacak 

olan tarafın kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Önceki kanun (md.143/I) maddi 

tazminat talebinde bulunan tarafın mutlak kusursuz olması Ģartını ararken yeni Medenî 

Kanun bu hükmü daha açık hale getirerek daha az kusurlu tarafın da tazminat 

isteminde bulunabileceğini benimsemiĢtir  (TMK md. 174/I). 

Doktrinde benimsenen görüĢ, kusursuz olma deyiminden mutlak kusursuzluğun 

anlaĢılmamasıdır. Davalı tarafın evlilik devam ederken, evliliği bitirmeye yönelik 

davranıĢlarda bulunmasına karĢılık davacının tamamen tepkisiz kalması dolayısıyla da 

mutlak kusursuz olması pek mümkün değildir. Tazminat talebinde bulunan tarafın 

mutlak kusursuz olması Ģartının aranması maddi tazminat istemini istisnai hallere 

sokacaktır. Uygulamada maddi tazminata hakkaniyete göre hükmedilmediğini 

görmekteyiz. Bununla birlikte tazminat talep edenin mutlak kusursuz olmasının 

aranması maddi tazminata hükmedilmesi durumunu iyice güçleĢtirecektir. Ancak 

tazminat talep eden tarafın herhangi bir kusuru ile evlilik birliğinin sona ermesi 

arasında sebep sonuç iliĢkisi var ise ve hâkim böyle bir illiyet bağını tespit ederse, 
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tazminat talep eden tarafın kusursuzluğunu kabul etmeyecektir. Tazminat talebinde 

bulunan tarafın kusurunun bulunduğu haller, evliliğin ortadan kalkmasına neden olan 

olaylarda ikinci derecede kalıyor ve bir takım kıĢkırtmaların, tahriklerin basit birer 

tepkisi olmaktan ileri gitmiyor ise, talepte bulunanın yine kusursuz sayılması 

gerekmektedir. Ancak bu durumda hâkim, ortak kusur nedeniyle TBK. md. 52 „ye 

göre tazminat miktarında indirim yapabilir. Türk doktrininde Tekinay, Feyzioğlu, 

Seymen/ Elbir bu görüĢü paylaĢmaktadır. Biz de aynı görüĢe katılmaktayız
110

. 

Yasa koyucu da, bu görüĢlere istinaden kusursuzluğun yanına daha az kusurlu 

olma ölçütünü de eklemiĢtir. Bu durumda, tazminat talep eden tarafın boĢanmaya 

neden olan olaylarda kusuru bulunmaktadır ancak kendisinden tazminat istenene 

nazaran kusuru daha azdır
111

. Böylelikle kusursuz olmanın yanı sıra daha az kusurlu 

olan tarafın da tazminat talebinde bulunabilmesi imkânı getirilmiĢtir. Yargıtay 

kararlarında da daha az kusurlu eĢin maddi tazminat isteyebileceği görülmektedir
112

. 

3.2.3.2.  Tazminat Talep Edilen Tarafın Kusurlu Olması 

Davalı taraf, boĢanmaya neden olan olaylarda kusurlu olmalıdır. BoĢanmaya 

kusuru ile sebep vermeyen taraftan tazminat istenemez. Örneğin, akıl hastasının 

boĢanmaya neden olan olaylarda kusurlu kabul edip tazminat talep edilemez
113

.  

Haksız fiilden doğan tazminat taleplerinin en önemli Ģartlarından biri tazminat 

yükümlüsünün kusurlu olmasıdır
114

. Türk Medenî Kanununun md. 174/I maddesinde 

kusursuz veya daha az kusurlu tarafın zararlarının tazmini düzenlenirken açıkça kusura 

dayanan tazminat sorumluluğu düzenlenmiĢtir. Davalı tarafın kusuru yoksa tazminat 

da söz konusu olamayacaktır
115

. 

Mutlak boĢanma sebeplerinden; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı 

davranıĢ ve terk kusur ilkesine dayandığı için bu sebeplere iliĢkin boĢanma 
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davalarında bu durumlar ispat edilirse kusurun varlığı kabul edilecektir. Nispi 

boĢanma sebeplerinden suç iĢleme ve haysiyetsiz hayat sürme halinde ise eĢlerin 

birlikte yaĢamaları çekilmez bir hal almıĢsa davalı taraf kusurlu kabul edilecektir. 

Ancak genel boĢanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması kusura 

dayanan bir boĢanma nedeni olmadığı için kusur durumu somut olayın özelliğine göre 

tespit edilecektir
116

. 

Türk Medenî Kanununun md. 166/ son gereğince boĢanma davası reddedildikten 

ve karar kesinleĢtikten itibaren üç yıl geçmiĢ olmasına rağmen ortak hayat yeniden 

kurulamamıĢsa baĢkaca husus araĢtırılmadan boĢanmaya karar verilir. Böyle 

durumlarda haksız bir sonucun oluĢmasını engellemek için fiili ayrılığa sebep olan 

eĢten maddi tazminat istenebilmelidir
117

. 

Maddi tazminat boĢanma davasında istenmiĢ ise tazminat isteyen tarafın, diğer 

tarafın kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Kusur durumu tespit edilmeden 

maddi tazminat talebi hakkında karar verilmemelidir. 

Mevcut ve beklenen menfaatleri boĢanma yüzünden zedelenen kusursuz veya 

daha az kusurlu taraf boĢanma kararının kesinleĢmesinden sonra da tazminat talep 

edebilecektir. Hâkim boĢanma kararının kesinleĢmesinden sonra açılan tazminat 

davalarında, karara çıkmıĢ olan boĢanma davasını inceleyerek hangi tarafın kusurlu 

olduğunu tespit etmesi gerekmektedir.  Buradaki kusur durumu açılan tazminat 

davasında belirleyici olacaktır. 

BoĢanma davasında maddi tazminat isteyen taraf, diğer eĢin kusurlu olduğunu 

da ispatlamalıdır. Kusur durumu belirlenmeden maddi tazminat hakkında karar 

verilmemelidir. 

3.2.3.3. Tarafların EĢit Kusurlu Olması 

BoĢanmaya sebep olan olaylarda tarafların eĢit kusurlu olmaları halinde maddi 

tazminat talep edilip edilemeyeceği sorusu akla gelmektedir. Bu konuda yasada 

                                                 

116
 KIRMIZI, s. 17 

117
 KÖSEOĞLU, KOCAĞA, s.247 



53 

 

herhangi bir hüküm olmamakla birlikte bazı yazarlar tarafların eĢit kusurlu oldukları 

hallerde maddi tazminat talep edemeyeceklerini savunmuĢlardır
118

. 

ÖZTAN‟a göre, evlilik birliğinin özelliklerinden biri de ekonomik birliktelik 

olduğu, bu nedenle eĢlerin evlenirken birinin ev iĢlerini yapması konusunda 

anlaĢmaları halinde, bu anlaĢmanın sonuçlarına birlikte katlanmaları gerektiği, bu 

nedenle sadece kusurlu tarafın tazminat yükümlüsü olmasının, aile hukukunun eĢlerin 

emek ve kazançlarına eĢdeğer kabul edilmesi ilkesine ters düĢtüğünü, bu sebeple 

maddenin kusur unsuruna dayanmaksızın Ġsviçre Hukukuna benzer Ģekilde yeniden 

düzenlenmesinin isabetli olacağını savunmuĢtur
119

. 

Yargıtay, eĢlerin boĢanmaya neden olaylarda eĢit kusurlu olmaları halinde maddi 

tazminat talep edemeyeceklerini kabul etmektedir
120

. 

Yargıtayın tarafları eĢit kusurlu kabul ettiği ve bu sebeple tarafların maddi 

tazminat talep edemeyecekleri olaylara örnek verecek olursak; davacının (kadının) 

süregelen güven sarsıcı davranıĢlarına karĢılık, davalı kocanın da eĢini dövdüğü, 

alkolün etkisiyle ev eĢyalarını kırıp döktüğü
121

, boĢanmaya neden olan olaylarda, eĢine 

hakaret eden ve Ģiddet kullanan kadın
122

, boĢanmaya neden olan olaylarda davalı eĢine 

ağır hakaretlerde bulunma
123

, tarafların cinsel iliĢkiden kaçınmaları
124

, eĢlerin 

karĢılıklı olarak birbirlerine Ģiddet kullanmaları
125

, örnek olarak gösterilebilir. 

3.2.4. BoĢanma Ġle Maddi Tazminat Arasında Uygun Ġlliyet Bağı Bulunmalıdır 

Nedensellik Bağı ; “ boĢanma ile tazminat arasında illiyet bağı bulunmalı yani 

boĢanma sonucu tazminat talep eden zarara uğramıĢ olmalıdır”
126

. 
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Meydana gelen zarar ile sorumluluğun baĢlangıcı olay veya davranıĢ arasında 

sebep- sonuç iliĢkisine illiyet bağı denir
127

. 

Kusursuz olan taraf, boĢanma nedeniyle var olan ve ileride ortaya çıkması 

beklenen yararları (çıkarları, menfaatleri), kaybettiğinden zarara uğramıĢtır. Zarara 

uğrayan tarafın maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için, bu zarar ile boĢanma 

arasında bir bağ olmalıdır. 

Ortaya çıkan ve ileride çıkması ihtimali bulunan zarar, boĢanma yüzünden 

meydana gelmiĢ ise, boĢanma ile zarar arasında illiyet bağı var demektir. Davalı 

tarafın eylemi ile meydana gelen zarar arasında doğrudan bir bağlantı olmalıdır. 

Tazminat isteyen taraf, boĢanmaya ve yarar kaybına davalı tarafın eylem ve 

davranıĢlarının neden olduğunu kanıtlamakla illiyet bağı kurulmuĢ olur
128

. 

3.2.5. Hukuka Aykırılık 

BoĢanma nedeniyle tazminat isteyen tarafın var olan beklenen yararı hukuka 

aykırı bir eylem sonucu kaybedilmiĢ olmalıdır
129

. Ancak, hukuka aykırı bir fiil sonucu 

zarar meydana gelmiĢ ise tazminat talep edilebilir. Diğer bir ifadeyle tazminat istenen 

tarafın davranıĢı hukuka uygun ise maddi tazminat ödemekle yükümlü olmaz
130

. 

Hukuka aykırılık kusur ile karıĢtırılmaya müsaittir. Hukuka aykırılık fiilin 

hukuk kurallarına aykırılığı, kusur ise failin bu hukuka aykırı fiile iliĢkin iradesi 

sebebiyle davranıĢın kınanan bir davranıĢ olmasını ifade eder. 

Hukuka aykırı davranıĢa örnek olarak, evlilik birliğinin eĢlere yüklediği 

sadakat yükümlülüğünün en ağır ihlali olan eĢin zinası, eĢin hayatına kast etme, eĢe 

eziyet, eĢin bedensel ve ruhsal varlığını tehlikeye düĢürme ve onur kırıcı davranıĢ ile 

eĢi terk etmeyi sayabiliriz. Tazminat yükümlüsünün davranıĢları hukuka uygun ise 

ancak diğer taraf zarar görmüĢ ise bu durumda tazminat talep edilemez
131

. 
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4. MADDĠ TAZMĠNAT MĠKTARININ TESPĠTĠ 

Var olan ve beklenen menfaatler kanunda sayılmamıĢtır. Hâkimin takdir hakkı 

vardır ve nihayet hakkaniyette göre (TMK md. 4) bir sonuca varmak durumundadır. 

Maddi tazminatın hesaplanmasında belirli bir yöntem veya matematiksel hesap 

metodu yoktur. Türk Medenî Kanunun 174/I maddesinde uygun bir maddi tazminata 

karar verilmesi gerektiği belirtilerek uygun bir maddi tazminattan bahsedilmiĢtir. 

Maddi tazminatın miktarını belirlerken hâkim; evliliğin devam süresini, 

tarafların boĢanma sebebinin gerçekleĢmesindeki kusur derecelerini, eĢlerin sosyal ve 

ekonomik durumlarını, yaĢlarını, kısaca somut olayın özelliklerini göz önünde tutmak 

ve hakkaniyete göre (TMK md. 4) bir sonuca varmak durumundadır
132

. 

BoĢanma nedeniyle tarafların uğradıkları zararı tam olarak tespit etmek mümkün 

değildir. Hâkim tazminat miktarını mevcut veya beklenen menfaatleri göz önüne 

alarak takdir etmelidir. Burada tazmin edilmesi gereken zarar boĢanma yüzünden 

evlilik birliği sona erdiği için artık kullanma olanağı ortadan kalkan ve ileride 

kavuĢulma ihtimali kalmayan yararların toplamıdır
133

. 

Belirtmek gerekir ki, maddi tazminat miktarı belirlenirken maddi tazminatın 

zenginleĢme aracı olmadığı göz önünde bulundurulmalıdır. Tarafların ekonomik ve 

sosyal durumlarına, boĢanmaya yol açan olaylardaki kusur derecelerine, paranın alım 

gücüne, beklenen menfaat dikkate alınarak tazminat miktarı hâkim tarafından 

belirlenmelidir
134

. Maddi tazminatta esas teĢkil edecek menfaatler ve boĢanma 

nedeniyle zedelenmiĢ menfaatler, evlilik devam ettiği zaman zarfında normal Ģartlar 

altında bir tarafın diğer taraftan bekleyebileceği ölçüde makul, ciddi ve sürekli 

olmalıdır. Yine irad Ģeklinde ödenmesine karar verilecek olan maddi tazminat 

hesaplamasında eĢin evliliğin devamındaki hayat standardı esas alınmalıdır
135

. 

Maddi tazminat miktarının belirlenmesinde doktrin ve uygulamada bir takım 

ölçütler vardır. Bunlar tazminat talep eden taraf açısından zedelenen menfaatlerin 
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varlığı, eğitim düzeyi, toplumun genel yapısı ve yaĢam düzeyi, eĢlerin çalıĢıp 

çalıĢmadıkları, yaĢı itibariyle yeniden evlenme Ģansını kaybetme oranı, boĢanma 

nedeniyle eĢin diğer eĢin sosyal güvenlik kuruluĢunun imkânlarından yoksun kalması, 

evliliğin devam süresi, eĢlerin boĢanmadaki kusur dereceleri, tarafların evlilik birliği 

içerisinde ki sosyal ve ekonomik durumları ile sahip oldukları imkânları, oturdukları 

evin yeri ve özellikleri, davacının eĢine güvenerek iĢinden ve öğreniminden ayrılmıĢ 

olması, ortak malların idare Ģekilleri, istenilen tazminatın baĢka bir yerden karĢılanma 

ihtimalinin olup olmadığı ve boĢanmaya neden olan olayların özellikleri gibi 

hususlardır
136

. SaymıĢ olduğumuz bu hususlar Yargıtaya göre de tazminatın 

belirlenmesinde bir ölçüdür
137

. 

Maddi tazminat miktarı tespit edilirken yukarıda saymıĢ olduğumuz ölçütler bizi 

her zaman tarafların sosyal ve ekonomik duruları hakkında doğru sonuca 

götürmeyebilir. Zira ülkemizde kayıt dıĢı ekonominin çok fazla olması nedeniyle 

tarafların kayıtlı gelirleri üzerinden yola çıktığımızda tazminat yükümlüsünün zayıf 

ekonomik yapısıyla karĢı karĢıya kalmaktayız
138

. Uygulamaya bakıldığında boĢanma 

davalarında tazminat yükümlüsünün maddi gücü neredeyse yok gibi gösterilmektedir. 

BoĢanma sürecini tahmin eden tazminat yükümlüsü eĢ, üzerinde bulunan mal varlığını 

baĢkasına devrederek ve sigorta giriĢini sonlandırarak iĢsiz, hatta hiçbir gelir elde 

edemiyor gibi kendisini göstermektedir. 

Bu da çoğu zaman tazminat talep eden kusursuz ya da daha az kusurlu, 

ekonomik olarak zayıf eĢin hak ettiğinden daha az tazminat almasına neden 

olmaktadır
139

. 

Davacı tarafın diğer taraftan talep edeceği tazminat miktarı ölçülü ve amacına 

uygun düĢecek Ģekilde olmalıdır. Tazminat miktarı belirlenirken, tazminat hukukunun 

kabul ettiği tarafların sosyal ve ekonomik durumları, ekonomik koĢulları, paranın satın 
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yapılan saldırı ile ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında kadın için hükmedilen 

maddi ve manevi tazminat azdır.”  
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alma gücü gibi nedenler ile TMK„nın 4. maddesindeki hakkaniyet ilkeleri 

gözetilmelidir. Yargıtay görüĢlerinde de hakkaniyet ilkeleri gözetilerek uygun bir 

tazminata hükmedilmesi gerektiği savunulmuĢtur
140

. 

5. MADDĠ TAZMĠNATLA ĠLGĠLĠ DĠĞER HÜKÜMLER 

5.1. Maddi Tazminat Ġstemi 

BoĢanma nedeniyle maddi tazminata karar verilebilmesi, bu tazminatın talep 

edilmesine bağlıdır. Aksi halde hâkim, kendiliğinden maddi tazminata karar veremez. 

Davacının, dava dilekçesinin sonuç kısmına karar verilmesini istediği talebini yazması 

gerekir. Hâkim kural olarak tarafların iddia ve savunmaları ile bağlı olup talepten 

fazlasına veya baĢka bir Ģeye hükmedemez. Ayrıca, taleple bağlılık kuralı (talepten 

fazlaya hükmetme yasağı) uyarınca tazminat belirlenirken talep edilen istem miktarı 

aĢılamaz. 

Maddi tazminat yabancı para esas alınarak istenemez
141

 . 

Maddi tazminat kısmi olarak (fazlası saklı tutularak) istenemez. Çünkü boĢanma 

halinde istenen maddi tazminatta tarafın zararını tam olarak tespit etmek mümkün 

değildir
142

. Ayrıca burada tam bir hesaplamaya dayalı zararın tamamının giderilmesi 

amaçlanmamıĢ, maddede “UYGUN BĠR MADDĠ TAZMĠNAT” ın istenebileceği 

hüküm altına alınmıĢtır
143

. Yargıtay da uygun bir maddi tazminat diyerek tazminat 

miktarında ki ölçüyü belirlemiĢtir
144

. 

Bu nedenle bilmeyerek de olsa yetersiz miktarda maddi tazminat istenmiĢse bu 

sonradan arttırılamaz
145

. 
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Maddi tazminat boĢanma davasının eki olduğu için boĢanma kararının 

kesinleĢmesi ile belirgin ve muaccel (istenebilir) bir alacak haline gelir. 

5.2. Maddi Tazminatın Ödenme ġekli ve Faiz 

Maddi tazminatın ödenme biçimi yani ne suretle ödeneceği yeni Türk Medenî 

Kanunun 176. maddesinde düzenlenmiĢtir. Bu maddeye göre hâkim, maddi tazminatın 

toptan veya durumun gereklerine göre, irad biçiminde de ödenmesine karar 

verilebileceğini düzenlemiĢtir. Kanun maddesinden de anlaĢılacağı üzere, maddi 

tazminatın ödenme biçimine karar verirken hâkime geniĢ takdir yetkisi verilmiĢtir. 

Ancak, hâkim maddi tazminatın ödenme Ģeklini belirlerken, sadece maddi tazminat 

talebinde bulunan tarafın değil,  tazminat borçlusunun da ekonomik ve sosyal durumu 

ile taleplerini de dikkate alarak bir değerlendirmede bulunması gerekmektedir
146

. 

Tazminat zenginleĢme aracı olamaz. Ayrıca tazminat miktarı, tazminat 

borçlusunun yıkımına da sebep olmamalıdır. Buna göre tazminat miktarı 

hesaplanırken öncelikle eĢlerin kusur dereceleri belirlenmelidir. Zarar gören tarafa 

verilecek tazminat miktarı, doğan zararı aĢamaz.  Tazminat talebinde bulunan tarafın 

kusuru var ise bu tazminattan indirim sebebi sayılmalıdır. Öyle ki tazminat talep eden 

tarafın kusurunun ağırlığı ile tazminat borçlusu olacak eĢin kusuru derece itibariyle 

birbirini dengelemekte veya yakın ise tazminata hükmedilmeyebilir. Zira hiç kimse 

kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez
147

. 

Türk Medenî Kanununun md. 174, tazminat miktarının tespiti hakkında “uygun 

bir tazminat” terimini kullanmıĢtır. Bununla her olayın ayrıntısıyla incelenmesi 

hususunda ve tazminat miktarının tespitinde hâkime geniĢ bir takdir hakkı verilmiĢtir. 

Bu durumda hâkim, uygun bir tazminat miktarını belirlerken hakkaniyete uygun bir 

takdirde bulunmalıdır
148

. 

Tazminat borçlusunun mali durumu zayıf ise hâkim, tazminattan indirim 

yapabilir. Zira TMK md. 174‟ te “ uygun” bir tazminattan bahsedilmektedir. Ancak 
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tazminat borçlusu yüksek bir gelire sahip ise tazminat talep eden eĢ meslek, sanat icra 

edebilecek olsa dahi lehine tazminata hükmedilebilir
149

. 

Tazminat talep edecek olan taraf her türlü gayreti sarf etmesine rağmen kendine 

gelecek zararı engelleyemiyorsa bu taraf lehine tazminata hükmetmekte tereddüt 

edilmez. 

5.2.1. Nakden Tazmin 

5.2.1.1. Toptan Ödeme 

Toptan ödeme,  tazminatın bir defada para olarak ödenmesidir. 

Türk Medenî Kanunun 176/I maddesinde maddi tazminatın toptan ödenmesine 

karar verilebileceği düzenlenmiĢtir. Maddi tazminat yükümlüsünün ödeme gücü 

yerindeyse maddi tazminatın toptan ödenmesi ilk önce düĢünülmelidir. 

Maddi tazminatın hâkim tarafından toptan (sermaye) olarak ödenmesine karar 

verilirse de maddi tazminatın iki parça halinde ödenmesine karar verilemez
150

. 

5.2.1.2. Ġrad Biçiminde Ödeme 

Mahkemece, istek halinde; irad biçiminde ödenmesine karar verilen maddi 

tazminatın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne 

miktarda ödeneceği karara bağlanabilecektir
151

. 

Mahkeme kararıyla veya bir sözleĢme ile kendisine maddi tazminat olarak bir 

irad tahsis edilmiĢ olan eĢin yoksulluğunun ortadan kalkması veya haysiyetsiz hayat 

sürmesi, bir evlenme gerçekleĢmeden fiilen karı koca gibi yaĢaması, yeniden 

evlenmesi veya eĢlerden birinin ölmesi halinde, aksi taraflarca kararlaĢtırılmadıkça bu 

irad kesilecektir
152

. 
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Yukarıdaki koĢulların varlığı halinde irad kesilecektir ancak tarafların bir 

sözleĢme ile bu koĢulların aksini yani hükümsüzlüğünü kararlaĢtırmaları halinde irad 

kesilmeyecektir. Mesela, eĢin yeniden evlenmesinin iradın kesileceği sonucunu 

doğurmayacağını taraflar sözleĢme ile kabul etmiĢlerse, artık bu koĢulun varlığından 

söz edilerek iradın kesilmesi istenemeyecektir. Yukarıdaki koĢullar iradın kesilmesiyle 

ilgili koĢullardır. Bundan baĢka irad biçiminde maddi tazminat gerektiren koĢullarda 

değiĢiklik halinde iradın indirilmesi (azaltılması) istenebileceği gibi, iradın artırılması 

da ileri sürülebilecektir. Bu koĢullar, tarafların mali durumlarının değiĢmesi veya 

hakkaniyetin gerektirdiği hallerin mevcut olması, nafaka ve tazminatın yükümlüsünün 

mali gücünde önemli noksanlık olması yani ödeme gücünü yitirmesi durumlarıdır. Bu 

durumlarda mahkemeden irad biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat 

veya nafaka kesilebilecek veya bir kısmı indirilebilecektir 
153

. 

Ġrat Ģeklinde maddi tazminatı gerektiren sebep ortadan kalkar ya da önemli 

ölçüde azalır veya borçlunun mali gücü önemli ölçüde eksilirse iradın indirilmesine 

veya kaldırılmasına karar verileceği gibi değiĢen durumlara göre ve hakkaniyet 

gerektiriyorsa iradın artırılması da istenebilir. 

Hâkim istem halinde irad biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminatın 

gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda 

ödeneceğini karara bağlayabilecek, gelecek yıllara göre ne miktar maddi tazminat 

ödeneceğini, iradın miktarını infazda tereddüde yer vermeyecek Ģekilde 

belirleyecektir. Ancak talep olmaması halinde böyle bir belirleme yoluna 

gitmeyecektir
154

 . 

Aksi kararlaĢtırılmamıĢ ise maddi tazminat Türk parası ile ödenmesi 

gerekmektedir. Eğer tazminatın yabancı para ile ödenmesi kararlaĢtırılmıĢ ise bunun 

hâkim tarafından tasdiki ve hüküm fıkrasına geçirilmesi zorunludur
155

. 
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5.2.1.3. Ayın Olarak Ödeme 

Türk Medenî Kanun‟un 176. maddesinde maddi tazminatın durumun gereklerine 

göre irad Ģeklinde ya da toptan ödenmesine karar verilebileceği düzenlenmiĢken ayın 

olarak ödenmesi hususunda herhangi bir düzenleme yoktur. Maddi tazminatın ayın 

olarak ödenmesine iliĢkin herhangi bir düzenlemenin olmaması maddi tazminatın ayın 

olarak ödenmesine engel değildir. Maddi tazminatın ayin olarak ödenmesinin 

kararlaĢtırılması halinde hâkim tazminatın ayın (mal) olarak ödenmesine karar 

verebilir. 

Eski Medenî Kanun zamanında maddi tazminatın ayın (mal) olarak ödenmesine 

karar verilemezken yeni Türk Medenî Kanunu zamanında Yargıtay, özel ve kabul 

edilebilir nedenin varlığı halinde maddi tazminatın ayın (mal olarak) ödenebileceğini 

kabul etmektedir
156

. 

5.2.2. Yabancı Para Ġle Ödenememesi 

Türk Borçlar Kanununun 99. maddesinde para borçlarının ifası düzenlenmiĢtir. 

Madde 99- “ Konusu para olan borç ülke parasıyla ödenir. Ülke parası dıĢında 

baĢka bir para birimiyle ödeme yapılması kararlaĢtırılmıĢsa, sözleĢmede aynen ödeme 

veya bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça borç, ödeme günündeki rayiç üzerinden 

ülke parasıyla da ödenebilir. 

Ülke parası dıĢında baĢka bir para birimiyle belirlenmiĢ ve sözleĢmede aynen 

ödeme ya da bu anlama gelen bir ifade bulunmadıkça, borcun ödeme gününde 

ödenmemesi üzerine alacaklı, bu alacağının aynen veya vade ya da fiilî ödeme 

günündeki rayiç üzerinden ülke parası ile ödenmesini isteyebilir” . 

                                                 

156
 Y.2.H.D. 2012/4021 E,   2012/6577 K,  21.3.2012 T., “…BoĢanmanın eki olan maddi ve manevi 
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Bu maddede konusu para olan borçların ülkenin parasıyla ödeneceği 

düzenlenmiĢtir. Türk Borçlar Kanununun 98. maddesine göre taraflar arasında 

herhangi bir anlaĢma yoksa tazminatın Türk parasıyla ödenmesine karar verilmesi 

gerekmektedir. Ancak taraflar, anlaĢmalı boĢanma davalarında tazminatın yabancı 

para ile ödenmesini kararlaĢtırabilirler. 

5.2.3. Faiz 

Maddi tazminat boĢanma davasının eki olduğu için maddi tazminatta faiz bu 

yöndeki kararın kesinleĢmesi tarihinden itibaren söz konusu olabilecektir. Maddi 

tazminat alacağı kesinleĢmekle belirgin ve muaccel bir alacak haline gelmektedir
157

. 

Maddi tazminata faiz, boĢanma kararının kesinleĢtiği tarihteki kanuni faize göre 

uygulanır. BoĢanma davası kesinleĢtikten sonra ki bir yıl içinde ayrı bir dava ile talep 

edilen maddi tazminat söz konusu ise faize, bu dava tarihinden itibaren hükmedilir. 

Faize hükmedilebilmesi için bu konuda bir talep olması gerekmektedir. Faizin talep 

edilmiĢ olması halinde hâkim bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar vermelidir. 

Burada talep edilecek olan faiz yasal faizdir. 
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BÖLÜM IV 

MANEVĠ TAZMĠNAT 

1. GENEL OLARAK 

Madde 174/II – BoĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı saldırıya 

uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir 

para ödenmesini isteyebilir. 

Kanun koyucu, Türk Medenî Kanun‟ unda, boĢanmada maddi tazminatla beraber 

manevi tazminatı da düzenlemiĢtir. BoĢanma halinde boĢanan tarafların sadece mevcut 

ve beklenen menfaatleri değil, aynı zamanda kiĢilik hakları da zarar görebilir.  

BoĢanmanın gerçekleĢmesi tarafların kiĢilik haklarını da zarar vererek üzülmelerine, 

acı ve ıstırap çekmelerine neden olmaktadır. 

Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için talepte bulunan tarafın kusursuz 

olması zorunlu olmayıp manevi tazminat istenen tarafın kusurlu olması yeterlidir. 

Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın da boĢanmada kusuru söz konusu ise genel 

hükümler gereğince TBK md. 49. e göre tazminattan indirim yapılmalı ya da manevi 

tazminat istemi reddedilmelidir. 

Bu olaylar nedeniyle kiĢinin bozulan manevi dengesinin yenden kurulması için 

manevi tazminat bir araçtır. Bilindiği üzere manevi tazminat insanlarda var olan 

intikam arzularını dindirmek ve bir çeĢit ödün vermek amacını taĢır
158

.  Manevi zarara 

uğrayan tarafa, bir miktar para verilmesi suretiyle bir nebze de olsa üzüntüsünün 

giderilmesi amaçlanmıĢtır. Manevi zararın bir miktar para ile giderilmesinin amacı 

hiçbir zaman paranın manevi değerleri geri getirdiği ya da bu değerlerin parayla 

değiĢtirildiği anlamını taĢımaz. Paranın buradaki fonksiyonu, kiĢilik hakları zedelenen 
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tarafın duyduğu manevi acıyı bir nebze de olsa hafifletmek, yumuĢatmak ve 

yatıĢtırmaktan ibarettir. Amaç bozulan manevi dengenin düzeltilmesidir
159

. 

Manevi tazminat istenebilmesi için talepte bulunan tarafın kiĢisel değerlerinin 

zedelenmiĢ olması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle boĢanmaya neden olan olaylar 

yüzünden manevi bir zarar oluĢmalıdır. 

Hükmedilen manevi tazminat miktarının ruhsal dengeyi düzeltecek ölçüde 

olması gerekir. Diğer bir ifadeyle zenginleĢme aracı olmamalıdır. 

Manevi zarar, boĢanmaya sebebiyet veren olaylar nedeniyle oluĢmalıdır. Kusurlu 

tarafın boĢanmaya sebebiyet veren eylemi olayların alıĢılan akıĢına ve yaĢam 

deneyimlerine göre ağır bir manevi zararı meydana getirmeye elveriĢli  ise o eylemle 

manevi zarar arasında uygun nedensellik bağı var sayılır
160

. 

2. MANEVĠ TAZMĠNATIN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ VE AMACI 

BoĢanma halinde taraflar maddi tazminatın yanında manevi tazminat da talep 

edebilirler. KiĢilik hakkına saldırıdan kaynaklanan manevi tazminat talebinin temel 

dayanağı TMK md. 25 ve TBK‟nın 49. maddeleridir. BoĢanmanın eki niteliğindeki 

manevi tazminat davası,  kiĢilik hakkı boĢanmaya neden olan olaylar yüzünden 

zedelenen tarafın bozulmuĢ olan dengesinin giderilmesini amaçlayan TMK „ unun  25 

ve TBK‟ unun 49. maddeleriyle benimsenmiĢ olan ilkelerle benzerlik  gösteren özel 

bir giderim biçimidir
161

. Türk Medenî Kanununun 174/II. maddesi gereğince 

boĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakları saldırıya uğrayan taraf, kusurlu 

olan diğer taraftan manevini tazminat olarak uygun miktarda para ödenmesini 

isteyebilir. 

Manevi tazminatın hukuki niteliği hususunda birçok görüĢ vardır. Bir görüĢe 

göre, manevi tazminat, boĢanmada davacıya zarar verene uygulanan özel hukuk 

cezasıdır. Amaç, zarar verenden uygun bir miktar para alınarak onun 
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  Mustafa ReĢit KARAHASAN, Tazminat Hukuku, Manevi Tazminat, 6. Bası, Ġstanbul, Beta, 2001, 

s. 419. 
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cezalandırılmasıdır
162

. BaĢka bir görüĢ, manevi tazminatın maddi tazminat gibi bir 

zararı karĢılama niteliğinde olmayıp, zarar görenin manevi acısını azaltmayı 

amaçlayan nitelikte bir alacak hakkı olduğunu, bir baĢka görüĢ ise manevi zararın 

tatmin ve telafi etme iĢlevine sahip olduğunu kabul etmektedir
163

. 

Ağırlıklı olarak manevi tazminatın ceza niteliğinde olmadığı,  mamelekteki 

eksilmenin, telafisi amacına yönelik de olmadığı, sadece ruhi dengenin onarılması 

amacını taĢıdığı görüĢü benimsemektedir. Bu uygulamayı, tatmin görüĢünün 

benimsenmesi olarak yorumlayabiliriz. Kanaatimizce de manevi tazminatın amacı 

Ģahsiyet değerlerine yapılan saldırı sonucu kiĢide doğan ruhi eksilmenin giderilmesi, 

böylece kiĢinin maneviyatının bir miktar tatmin edilmesidir
164

.. 

Önceki Medenî Kanun 143/II maddesinde düzenlenen manevi tazminatta 

davacının kusursuz olması Ģartı aranmaktaydı. Ancak yeni Medenî Kanunumuzun 

174/II maddesine göre iki hususta değiĢiklik yapılmıĢtır. Bunlardan biri tazminat talep 

edenin mutlak kusursuz olması Ģartı kaldırmıĢ olması, diğeri ise kiĢilik hakkının 

zedelenmesinin ağır olmasının aranmamasıdır. 

3. MANEVĠ TAZMĠNAT TALEP EDEBĠLMENĠN ġATLARI 

Türk Medenî Kanunumuz boĢanmada taraflara maddi tazminat talep edebilme 

imkânı ile birlikte manevi tazminat da talep edebilme imkânını tanımıĢtır.  Türk 

Medenî Kanunu 174/II „ ye göre, boĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı 

saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun 

miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Türk Medenî Kanununun md. 174/II 

gereğince taraflardan birinin diğerinden manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için, 

aĢağıdaki Ģartların gerçekleĢmesi gerekmektedir. 
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3.1. BoĢanmaya Karar VerilmiĢ Olmalıdır 

Türk Medenî Kanununun 174/ II maddesinde, boĢanmaya neden olan olaylar 

denmek suretiyle manevi tazminatın ancak tarafların boĢanmaları halinde 

verilebileceği düzenlenmiĢtir. 

BoĢanmaya neden olan kusurlu taraftan, kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan ve 

dolayısıyla kiĢilik hakkı zarar gören tarafın tazminat talebinin kabul edilebilmesi için 

öncelikle, tarafların boĢanmasına mahkemece karar verilmiĢ olması zorunludur. 

BoĢanma reddedilirse, evlilik birliği devam etmiĢ olacağından yani boĢanmanın 

sonuçları gündeme gelmeyeceğinden tazminat talebi de reddedilecektir
165

. 

KiĢilik hakkı saldırıya uğrayan ve dolaysıyla kiĢilik hakkı zarar g ö r e n   

tarafın tazminat  talebinin kabul edilebilmesi için her Ģeyden önce, tarafların 

boĢanmasına mahkemece karar verilmiĢ olması zorunludur. Bu hususa kanun 

koyucu, Türk Medenî Kanunu md. 174/II ' de "BoĢanmaya sebep olan olaylar: ..." 

ifadesiyle iĢaret etmektedir. BoĢanma halinde manevi tazminat, boĢanmaya dayalı 

bir haktır. Bu nedenle manevi tazminat talebinin kabul edilmesi için boĢanmaya karar 

verilmiĢ olması ve boĢanma kararının kesinleĢmesi gerekmektedir
166

. 

BoĢanma davası reddedilmiĢ ya da ayrılık kararı verilmiĢse TMK‟nın 174/II 

maddesine göre manevi tazminata karar verilemez
167

. 

3.2. Davacı BoĢanma Yüzünden Manevi Zarara UğramıĢ Olmalıdır 

Manevi tazminata karar verilebilmesi için boĢanmaya neden olan olayların eĢin 

maneviyatına tecavüz etmesinin yanında, maneviyatında objektif Ģekilde eksiklik 

görülmelidir. Bu durum kusurlu eĢin, davranıĢları nedeniyle, onurun kırılması, derin 

üzüntü, ıstırap, moral çöküntüsü Ģeklinde ortaya çıkan durumdur. Kusurlu tarafın onur 

kırıcı davranıĢlarını görmezden gelmek, hoĢgörü göstermek, kusurlu tarafın 
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davranıĢını zımnen kabul, hatta affetmek olur. Böyle hallerde maneviyatta objektif 

eksilmeler meydana geldiği ileri sürülemez
168

. Yargıtay da bu görüĢtedir
169

. 

BoĢanmanın varlığı tek baĢına manevi tazminata hükmedilmesi için yeterli 

değildir. Kanun metninde “ boĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden” denmek 

suretiyle, boĢanmanın tek baĢına yeterli olmadığı, boĢanmaya neden olan olayların 

varlığının arandığı anlaĢılmaktadır. Yasa koyucu tazminat isteyen tarafın, kiĢisel 

değerlerinin zedelenmesini yani maneviyatında meydana gelen bir zararın varlığını 

aramıĢtır. Manevi zarar, bir kiĢinin kiĢilik değerlerinde, Ģahıs varlığında, manevi 

değerlerinde iradesi dıĢında meydana gelen eksilmedir. Bu nedenle manevi zararı, 

maddi yönden tam olarak hesaplamak mümkün değildir
170

. OluĢan manevi zarar; 

manevi tazminat talebinde bulunan kiĢide, kiĢilik hakkı zedelenmesi ile ruhsal açıdan 

acı, üzüntü, ruhsal bunalım yaratır. Bu sebeple manevi tazminatla ancak belli bir 

manevi tatmin duygusu sağlanmaya çalıĢılmaktadır. 

3.3. KiĢilik Haklarına Saldırı 

Manevi tazminat istenebilmesi için her Ģeyden önce boĢanmaya neden olan 

olaylar yüzünden talepte bulunan tarafın kiĢilik haklarının zedelenmiĢ olması gerekir. 

Yargıtay, kiĢilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat 

isteyebileceğini kabul etmekle birlikte
171

, eğer kiĢilik haklarında saldırı söz konusu 

değil ise manevi tazminat talebinin kabul edilmeyeceği görüĢündedir. 
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bu olayların kiĢilik haklarına saldırı teĢkil ettiği anlaĢılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal 
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743 Sayılı Kanunun 143/II maddesinde zedelenmenin (ihlalin) ağır olması 

koĢulu aranıyordu. Yeni Medenî Kanun iki konuda önceki kanundan farklı bir 

düzenleme getirmiĢtir. Bunlardan biri, tazminat isteyen tarafın kusursuz olması 

Ģartının kaldırılması, diğeri de zedelenmenin ağır olmasının gerekmemesidir
172

. 

Türk Medenî Kanununun 174/II maddesinde manevi tazminata hükmetmenin 

Ģartı olarak sadece kiĢilik hakkının saldırıya uğraması yeterlidir. Burada geçen Ģahsi 

menfaatten maksat TMK md. 25 „ te düzenlenen Ģahsiyet haklarıdır. ġahsiyet hakları 

Ģahsın hukuk düzeni tarafından korunan ahlaki ve hukuki değerlerinden oluĢan 

Ģahsiyet değerleri olup, sınırlı olarak kanun metninde sayılmayan ve somut olaya göre 

hâkim tarafından tespit edilerek değerlendirilecek haklardır (hayat, beden bütünlüğü, 

sağlık, onur, itibar, hürriyetler, özel hayatı ve benzeri). BoĢanmaya yol açan olayların 

Ģahsiyet haklarında oluĢturduğu tecavüzün eski Medenî Kanunda ki gibi “ağır bir 

surette” olması gerekmez (TMK md. 174/II). Manevi tazminatı düzenleyen TBK md. 

49‟ da ise “ağır bir surette” tecavüz Ģartı yoktur. Hâkim, boĢanmaya yol açan olayların 

mahiyeti, kusursuz eĢin duyduğu ıstırabı, olayların ruhi sıkıntı verip vermediğini, ruhi 

dengesinin sarsılıp sarsılmadığını, ahlaki değerlerinin tahrip olup olmadığını, hukuki 

değerlerinin tecavüze uğrayıp uğramadığını gözeterek manevi zararın ne Ģekilde 

oluĢtuğunu gerekçesinde belirtir
173

. 

Zina, cana kast ve onur kırıcı davranıĢ, yüz kızartıcı suçlar, haysiyetle 

bağdaĢmayan alıĢkanlıklar, haklı sebep olmadan yaĢlı kadın eĢin terk edilmesi, 

kocanın cinsi zayıflığı ile eĢin kızlığının izale edilmemesi ve aile sırlarının ifĢa 

edilmesi gibi hallerde maneviyata yönelik tecavüz bulunduğu doktrin ve uygulamada 

kabul edilmektedir
174

. BoĢanma davalarında tarafların birlikte yaĢama ve birbirlerine 

yardımcı olmak görevlerinin ihlali kiĢilik haklarına saldırı sayılmalıdır. Sadakat ihlali, 

                                                                                                                                             

ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları( TMK md. 4, BK md. 

42, 43, 44, 49 ) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi 

gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiĢtir. 
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onur kırıcı davranıĢlar, suç iĢlemek ve eĢi toplum nezdinde mahcup duruma düĢürmek 

Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde manevi tazminatı gerektirir
175

. 

Davacı tarafın kiĢilik haklarının hangi hallerde zedeleneceği, boĢanmaya neden 

olan olayların içeriğine ve davacının duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre 

belirlenir. Örneğin eĢlerden birinin kusuru sonucu meydana gelen  bir boĢamada diğer 

eĢ çok büyük bir manevi ıstıraba maruz kalmıĢ, bu yüzden sıhhati ve sinirleri 

bozulmuĢsa, yahut bu boĢanma diğer tarafın aleyhine bir takım dedikodulara yol 

açarak onu çok büyük bir kedere düĢürmüĢse, onun lehine bir manevi tazminat hakkı 

doğacağını kabul etmek gerekir
176

. 

Tek baĢına boĢanma kararı,  boĢanan t a ra f l a ra  diğer taraftan manevi 

tazminat talep etme hakkı vermez. BoĢanma halinde manevi tazminattan söz 

edebilmek için, davacı tarafın kiĢilik  hakkının boĢanmaya neden olan olaylar 

neticesinde zarar görmüĢ olması zorunludur. KiĢilik hakkının içeriği belirleyici bir 

Ģekilde tanımlanmamıĢ olmakla birlikte baĢlıca kiĢisel değerler olarak kiĢinin hak ve 

fiil ehliyetini, kiĢinin özgürlüğünü,  hayat, sağlık ve vücut bütünlüğünü, kiĢinin 

hayat alanını, Ģeref ve haysiyetini, resmini, sesini ve adını sayabiliriz.  KiĢilik 

hakkı mutlak bir hak olup kiĢiye sıkı surette bağlı,  devredilemeyen, 

vazgeçilemeyen ve mirasçılara geçmeyen haklardandır
177

. 

Hangi hallerin kiĢilik haklarının ihlali sayılıp sayılmayacağı konusunda 

Yargıtay uygulamaları belirleyici niteliktedir. Buna göre,  eĢin evden kovulması
178

, 

kusurlu kocanın eĢinin hastalığı ile ilgilenmemesi
179

, eĢin, diğer eĢe giyim kuĢamda 

dayatması ve onu baba evine bırakması
180

, davacının fiili ayrılık döneminde baĢka 

kadınla yaĢaması
181

, kocanın baĢka kadınla yaĢaması
182

, kadının reddedilen kocanın 
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açtığı boĢanma davasında sadakatsizlikle suçlanması
183

, doğru olmadığı halde 

kocanın, eĢinin baĢka bir erkekle iliĢkisi olduğunu söylemesi
184

, kocanın düğün 

yapmaya yanaĢmaması
185

, kumar, evle ilgilenmemek ve evi terk etmek
186

, kocanın, 

eĢini kürtaja zorlaması 
187

, bakire kadının bakire olmamakla suçlanması
188

 gibi 

nedenleri manevi tazminatın konusu sayabiliriz. Bununla birlikte yine Yargıtay 

uygulamalarına göre, sahtecilik suçunu iĢleyen eĢler
189

, davacının, davalıyı affetmesi 

halinde
190

, akıl hastası eĢin davranıĢları iradi olmadığından
191

, davalının, davacının 

kiĢilik haklarına saldırıda bulunduğu kanıtlanamadığından
192

, davalının tek baĢına 

ayrı yaĢaması kiĢilik haklarına saldırı olmadığından
193

, sadece davanın terk nedeniyle 

boĢanma ile sonuçlanması davacının kiĢilik haklarına saldırı sayılmadığından
194

, 

manevi tazminata hükmolunması doğru değildir. 

Manevi tazminata karar verilip verilmemesi gereken durumları gösteren bu 

kararlar uygulamada yerel mahkemelere ıĢık tutmaktadır. Yargıtay kararlarında 

manevi tazminata hükmedilmesiyle ilgili olarak; " Türk Medenî Kanununun 174/II 

maddesi, boĢanmaya sebebiyet veren olaylar nedeniyle kiĢilik hakları saldırıya 

uğrayan tarafın, kusurlu olan taraftan manevi tazminat isteyebileceğini 

öngörmüĢtür. 

3.4.  BoĢanmaya Neden Olan Olaylar Ġle Manevi Zarar Arasında Uygun Ġlliyet 

Bağı Bulunmalıdır 

Tazminat isteminde bulunan tarafın manevi zararının, boĢanmaya neden olan 

olaylar nedeniyle oluĢması gerekir. Kusurlu tarafın boĢanmaya neden olan davranıĢları 
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hayatın olağan akıĢına ve yaĢam deneyimlerine göre manevi zararı meydana getirmeye 

elveriĢli ise zarar ile eylem arasında nedensellik bağı vardır
195

. BoĢanmaya neden olan 

olaylar ile talep edilen manevi zarar arasında sebep- sonuç iliĢkisi oluĢmuĢsa tazminat 

talebi haklıdır. 

3.5. Hukuka Aykırılık 

BoĢanma nedeniyle manevi tazminat isteyen tarafın kiĢilik hakkının 

hukuka aykırı bir eylem sonucu zarara uğramıĢ olması gereklidir .. Hukuka 

aykırılık; hukuk düzeninin, kiĢileri zarara uğramaktan korumak amacıyla koyduğu 

emir ve yasalara aykırı davranıĢ biçimidir 
196

. 

Zarar, hukuka aykırı eylem sonucu oluĢmalı ki manevi tazminat gerektirsin. 

BaĢka bir ifadeyle hukuka aykırı olmayan davranıĢ ile oluĢan zarardan kiĢi sorumlu 

değildir. Emredici hukuk kurallarına, ahlaka, örf ve adetlere iliĢkin kuralların ihlali o 

eylemi hukuka aykırı hale getirir
197

. 

Yargıtay ve doktrinde kiĢilik haklarına saldırı oluĢturan hukuka aykırı 

davranıĢlara bazı örnekler Ģunlardır; 

- EĢlerden biri, hastalanan eĢinin ya da çocuğunun hastalığı ve tedavisi ile 

ilgilenmemiĢse, 

- Koca eĢini kürtaja zorlamıĢsa. 

Taraflardan biri her ne sebeple olursa olsun diğerine fiziksel Ģiddet uygulamıĢsa, 

ancak fiziksel Ģiddet olayından sonra evlilik birliği sürdürülmüĢse, bu affetme en 

azından hoĢ görme anlamını taĢıdığından bu olaylara dayanarak manevi tazminat 

istenemez
198

. 

BoĢanmayı oluĢturan hukuka aykırı eylemlerin hangilerinin kiĢilik 

h a k k ı n a  saldırı kapsamında olduğu Yargıtay kararlarıyla uygulama birliği 

                                                 

195
  GENÇCAN, s.961. 

196
  Zekeriya YILMAZ, Hukuk Davalarında   Yargılama Harç ve Giderleri Ġle Vekalet Ücreti, Ankara, 

Seçkin, 2006, s.336. 

197
  KIRMIZI, s. 73. 

198
  KIRMIZI, s. 74. 



72 

 

olacak Ģekilde belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Buna göre, kiĢinin beden ve ruh 

sağlığını ihlal etmek, kiĢiyi sosyal çevrede küçük düĢürmek, Ģeref ve onurunu 

kırmak, zina yapmak, suç iĢlemek, haysiyetsiz hayat sürmek, evlilik sırlarını açığa 

vurmak, sadakatsizlik göstermek, ulusal ve dinsel duygulara tecavüz etmek bu 

nitelikteki davranıĢlarından sayılabilecektir. 

3.6. Kusur 

3.6.1. Tazminat Yükümlüsünün BoĢanmada Kusurlu Olması 

Manevi tazminata hükmedilebilmesi için davalı tarafın kusurlu olması Ģarttır. 

Davalı taraf boĢanmaya kendi kusuruyla sebebiyet vermemiĢ ise, onun aleyhine 

tazminata hükmedilemez. 

Tazminat yükümlüsünün kusursuz kabul edildiği durumlardan bazıları Ģunlardır; 

Akıl hastası olan taraf kusursuzdur. Buradaki akıl hastalığı ayırt etme gücünü 

ortadan kaldıran akıl hastalığıdır. 

Yoksa akıl hastası olmasına rağmen ayırt etme gücü olan kiĢi davranıĢlarından 

sorumlu olduğundan manevi tazminattan da sorumludur
199

. 

Örneğin, akıl hastalığı nedeniyle açılmıĢ olan bir boĢanma davasında davalı 

tarafın kusurlu olduğundan söz edilemeyeceği gibi, evlilik birliğinin temelden 

sarsılması (Ģiddetli geçimsizlik) sebebiyle açılmıĢ olan boĢanma davalarında bazen her 

iki tarafın da kusursuz olması mümkündür. ĠĢte bu gibi hallerde davalı taraf kusurlu 

olmadığından tazminata hükmedilemez
200

. 

Yargıtay kararlarında manevi tazminatın istenebilmesi için,  boĢanmaya 

sebebiyet vermiĢ olan olaylar yüzünden kiĢilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, 

kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüĢtür
201

. 

KesinleĢen boĢanma kararında kusur araĢtırması yapılmamıĢ ise, sonraki 

tazminat davasında kusur araĢtırılması yapılmalıdır
202

. 
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3.6.2. Tazminat Talep Eden EĢin Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olması 

Manevi tazminat talep eden tarafın tamamen kusursuz olması Ģartı 

aranmamaktadır. Tazminat talebinde bulunan tarafın davranıĢı boĢanmaya neden 

olmuyorsa o eĢin manevi tazminat talep etme hakkı olmalıdır. Hakkaniyet de dikkate 

alınarak varsa talep sahibi tarafın kusuru takdiren indirim sebebi sayılmalıdır. Fakat 

manevi tazminat talebinde bulunan tarafın kusuru boĢanmaya neden olmuĢsa manevi 

tazminat talebinin reddedilmesi gerekmektedir
203

. 

TMK manevi tazminatta kusur açısından, talepte bulunan açısından sadece 

kiĢilik hakkının saldırıya uğramasını, aleyhine manevi tazminat talep edilen hakkında 

ise kusurlu olmak Ģartını öngörmüĢtür. Maddi tazminatta zararın doğması Ģartı açıkça 

aranırken manevi zararda zarara yol açacak saldırının  (eylem) olması yeterli 

görülmüĢtür. Öte yandan saldırıya uğrayan tarafın daha az kusurlu olup olmadığının 

tazminat istemeye etkisinin ne olacağı belirtilmemiĢtir. 

KÖSEOĞLU ve KOCAAĞA‟ ya göre; sadece saldırı olması manevi tazminatı 

doğurduğuna göre ve birinci fıkrada zarara uğrayan az kusurlu taraf maddi tazminat 

isteyebildiğine göre kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan az kusurlu eĢ de evleviyet ilkesine 

göre manevi tazminat isteyebilir. Dolayısı ile hem maddi hem de manevi tazminatta 

daha az kusurlu olan taraf diğer taraftan tazminat isteyebilir
204

. 

3.6.3. EĢit Kusurluluk 

Eski MK‟nın yürürlükte olduğu dönemde, Yargıtay Ġkinci Hukuk Dairesinin 

yerleĢik içtihadı, boĢanmaya neden olan olaylarda tarafların eĢit kusurlu olmaları 

halinde manevi tazminata hükmedilemeyeceği yönünde idi. 

TUTUMLU‟ ya göre; yeni düzenlemede dava açısından kusursuzluk Ģartı 

kaldırıldığından, tarafların eĢit kusurlu olmaları manevi tazminata engel değildir. Bu 
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durumda TBK‟ unun 52. maddesine 
205

 göre ya tazminatta indirime gidilecek ya da 

tazminatın verilmesinden tamamen vaz geçilecektir. Her somut olayın kendi 

özelliklerine göre takdir yetkisi kullanılarak (TMK md. 4 ) karar vermek 

gerekecektir
206

. 

Ancak Yargıtay tarafların eĢit kusurlu olması halinde manevi tazminata 

hükmedilemeyeceğini kabul etmiĢtir. ÇeĢitli Yargıtay kararlarında da bu durum açıkça 

görülmektedir 
207

. 

4. MANEVĠ TAZMĠNAT MĠKTARININ TESPĠTĠ 

Manevi tazminatın miktarını hâkim takdir yetkisine dayanarak belirler. Ancak 

manevi tazminatın tespiti maddi tazminatın tespitinden zordur. Zira, kiĢilik haklarında 

meydana gelen eksilmenin hesaplanması, maddi zararların hesaplanmasına nazaran 

daha güçtür. Bu sebeple hâkim, manevi tazminat miktarını belirlerken her iki tarafın 

sosyal ve ekonomik durumlarını, tarafların boĢanmadaki kusur derecelerini, evliliğin 

süresini göz önünde bulundurmalıdır
208

. 

Manevi tazminatın amacı tazminat talep eden tarafın maneviyatında oluĢan 

eksikliği telafi ederek moralini düzeltmek olduğu için manevi tazminat miktarı zarar 

gören taraf için zenginleĢme aracı olmamalıdır. Manevi tazminat zarar gören tarafın 
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maneviyatında meydana gelen çöküntünün giderilmesini sağlayacak düzeyde 

olmalıdır. Sembolik bir rakam da olmamalıdır. Manevi tazminat miktarı tespit 

edilirken, TMK‟nın 4. maddesi doğrultusunda somut olayın vasıf ve mahiyeti, evlilik 

süresi, yaĢ, zararın ağırlığı ve manevi değerler ile kusurun ağırlığı, zedelenen kiĢisel 

hakkın niteliği, zararın toplumun vicdanına yansıma Ģekli dikkate alınmalıdır
209

. 

Derecesine göre zarar gören tarafın kusuru TBK md. 52 anlamında tazminatta 

indirim sebebi veya tazminata engel de olabilir. Yargıtay, manevi tazminat talep eden 

ile tazminat talep edilen tarafın eĢit kusurlu olmaları halinde manevi tazminat talebini 

kabul etmemektedir. Kusursuz taraf, kusurlu davranan tarafın kusuruna katlanıp, 

fedakârlıkta bulunursa, kusura kusurla karĢılık vermez ise kusursuz tarafın manevi 

tazminat hakkı mutlaktır. Ancak, kusura kusurla karĢılık veren ve böylece eĢit kusurlu 

olan eĢin manevi tazminat talebinin reddi gerekmektedir. 

Takdir edilen manevi tazminat miktarının, talep edilen tazminat miktarını 

aĢmaması gerekmektedir. Mahkeme, talep edilen tazminat miktarıyla bağlı olup daha 

fazlasına hükmedemez. Manevi tazminat miktarını taraflar kendi aralarında anlaĢarak 

belirleyebilirler.  Ancak bu anlaĢma hâkim tarafından uygun bulunmalıdır ( TMK md. 

184 ). Hâkimin manevi tazminat miktarını uygun bulmasından amaç, tarafların mali 

konuda anlaĢtıkları hususunu tespit etmesinden ibarettir. Yoksa hâkim, anlaĢmada 

belirlenen tazminat miktarına müdahalede bulunamaz
210

. 

5. MANEVĠ TAZMĠNATLA ĠLGĠLĠ DĠĞER HÜKÜMLER 

5.1. Manevi Tazminat Ġstemi 

BoĢanma nedeniyle manevi tazminata karar verilebilmesi için tazminatın talep 

edilmiĢ olması gerekir. Hâkim re‟sen karar veremez. Manevi tazminat boĢanma 

davasının fer‟i niteliğindedir. Bu nedenle manevi tazminat boĢanma davasının her 

aĢamasında yazılı olarak bir dilekçe ile ya da sözlü olarak duruĢma tutanağına 
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yazdırılarak talep edilebileceği gibi, harcı yatırılarak açılacak ayrı bir dava ile de talep 

edilebilir
211

. 

Manevi tazminat kısmi olarak istenemez. Manevi tazminat talebi ıslah yoluyla 

arttırılamaz. Bunun aksinin kabulü manevi tazminatın bölünemezliği ilkesine aykırıdır. 

Manevi tazminat talebinde bulunanın, tazminat talebi açık değilse hâkim, tazminat 

talep eden tarafa bu isteğini açıklattırmalıdır. Hâkimin ihtarına rağmen talepte bulunan 

taraf açıklamada bulunmamıĢ ise bu durumda isteğin varlığından söz edilemez. Ve 

hâkim bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar vermelidir
212

. 

Tarafların TMK md. 166/III. maddesi kapsamında anlaĢmalı boĢanma davasında 

tarafların manevi tazminatın da içinde bulunduğu mali talepler konusunda anlaĢması 

ve bunun protokolde belirtilip hâkim tarafından uygun bulunması gerekir. Bu nedenle 

anlaĢmalı boĢanma hükmü kesinleĢtikten sonra haricen manevi tazminat davası 

açılamaz. Yine yabancı mahkemenin anlaĢmalı boĢanmaya iliĢkin hükmü tenfiz 

edildikten sonra da artık manevi tazminat davası açılamaz
213

. 

Manevi tazminat yabancı para olarak da istenemez. 

4721 Sayılı Medenî Kanunun 174/II. maddesine göre manevi tazminat, boĢanma 

hükmü kesinleĢinceye kadar yargılamanın her aĢamasında istenebilir. BoĢanma 

davasında istenen manevi tazminat boĢanmanın eki niteliğinde olduğu için harca tabi 

değildir. 

TMK‟nın 178. maddesine göre evliliğin boĢanma nedeniyle son bulmasından 

doğan dava hakları, boĢanma hükmünün kesinleĢmesinden sonra bir yıl geçmekle 

zamanaĢımına uğrar. Buradaki zamanaĢımı süresi eĢler arasındaki taleplere 

iliĢkindir
214

. Yani çocuklara iliĢkin talepler herhangi bir zamanaĢımı süresine tabi 

değildir. 
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Manevi tazminat talebi, kiĢiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için Türk 

Medenî Kanunu md. 25/IV. Maddesine göre, "manevi tazminat istemi karĢı tarafça 

kabul edilmiĢ olmadıkça devredilemez, miras bırakan tarafından ileri sürülmüĢ 

olmadıkça mirasçılara geçmez" Ģeklinde düzenlenmiĢtir.  Önceki Medenî Kanun ‟ 

un 24/a maddesi yürürlükte iken manevi tazminat talebi miras yoluyla 

devredilebilirdi. Manevi tazminat isteminin devri için karĢı tarafça kabul edilmiĢ 

olması, mirasçılara geçebilmesi için de miras bırakan tarafından ileri sürülmüĢ 

olması gerekmektedir.  Ancak manevi tazminat kiĢiye sıkı sıkıya bağlı 

haklardan olduğu için hiçbir koĢulda devrinin mümkün olmaması gerektiği 

kanaatindeyiz. 

5.2. Manevi Tazminat Talebinden Feragat 

Türk Medenî Kanununun 23. maddesine göre zarar gören manevi tazminattan 

önceden vazgeçemez. Ancak manevi tazminat hakkı doğduktan sonra vazgeçebilir. 

Dolayısıyla, açılan manevi tazminat davasından feragat mümkündür. BoĢanma 

davasıyla veya boĢanmadan sonra talep edilmiĢ olması halinde dava hakkındaki karar 

kesinleĢinceye kadar talepten feragat mümkündür
215

. 

5.3. Manevi Tazminatın Ödenme ġekli ve Faiz 

Medenî Kanun‟ da manevi tazminatın ödenme Ģekli TMK‟nın 176/II. 

maddesinde açıkça düzenlenmiĢtir. Buna göre manevi tazminatın irad biçiminde 

ödenmesine karar verilemez. 

5.3.1. Toptan Ödenebilmesi 

4721 Sayılı Türk Medenî Kanun‟unun 176/II. maddesine göre manevi 

tazminatın irad biçiminde ödenmesine karar verilemez. Yeni Medenî Kanunumuz 

tazminat olarak bir miktar para ödenmesini düzenleyerek eski kanundan ayrılmamıĢtır. 

Yani manevi tazminat bir defada toptan olarak ve para olarak ödenmelidir. Ġrat 

Ģeklinde ödenmesine karar verilemez. 
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Manevi tazminatın toptan ödenmesi manevi tazminatın bölünmez olmasının bir 

sonucudur. Manevi tazminat toptan ödendiği için doğal olarak manevi tazminatın 

kaldırılması veya miktarının değiĢtirilmesi (arttırılması veya indirilmesinin) söz 

konusu olamaz
216

. Manevi tazminatın toptan ödenmesine karar verilmiĢken bunun 

bölünerek ödenmesine karar verilemez. 

Türk Medenî Kanununun md 174/II„e göre boĢanmaya sebep olan olaylar 

yüzünden kiĢilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan taraftan manevi 

tazminat olarak uygun miktarda bir paranın ödenmesini hüküm altına almıĢtır. Böylece 

yasa koyucu manevi tazminatın para olarak ödeneceğini açıkça düzenlemiĢtir
217

. 

5.3.2. Yabancı Para Olarak Ödenememesi 

Manevi tazminat, TBK‟ unun 99. maddesi gereğince Türk parasıyla ödenmelidir. 

Tazminatın yabancı para ile ödenebileceğinin tek istisnası anlaĢmalı boĢanmalardır. 

Taraflar anlaĢmalı boĢanma davalarında tazminat bedelinin yabancı para ile 

ödenmesini kararlaĢtırabilirler. Ancak hâkimin bu anlaĢmayı uygun bulması ve bu 

konuda karar vermesi gerekmektedir. Belirttiğimiz bu durum haricinde tazminat 

yabancı para ile ödenemez. Memleket parasıyla ödenmek zorundadır. 

5.3.3. Faiz 

BoĢanma halinde manevi tazminatta faize hükmedilebilmesi için faizin talep 

edilmiĢ olması gerekmektedir. Talep olmadan faize hükmedilmesi Yargıtay tarafından 

da doğru kabul edilmemektedir
218

. 

BoĢanma kararının kesinleĢmesi ile manevi tazminat alacağı muaccel (talep 

edilebilir) hale gelir. Bu nedenle boĢanma kararının kesinleĢmesinden itibaren manevi 

tazminat için talep varsa faize hükmedilmelidir. Tazminat isteyenin faiz talebi 

konusunda mutlaka olumlu veya olumsuz bir karar verilmelidir. BoĢanma kararının 

kesinleĢme tarihi faizin baĢlangıç tarihidir.  Fakat tarafların boĢanmasından sonra ki 

                                                 

216
  KIRMIZI, s. 83. 

217
  KIRMIZI, s. 83. 

218
  Y.2.H.D, 2002/ 4463 E, 2002/ 5406K, 18.04.2002 T. 
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bir yıl içinde açılan manevi tazminat davalarında faize dava tarihinden itibaren 

hükmedilir
219

. 

Manevi tazminat boĢanma davasında yargılamanın her aĢamasında yazılı veya 

tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak talep edilebileceğinden faiz talebi de 

yargılamanın her aĢamasında yazılı veya tutanağa geçirilmek suretiyle sözlü olarak 

istenebilir. Burada yasal faize hükmedilir. Ayrıca hüküm kısmında faizin baĢlangıç 

tarihi gösterilmelidir 

Manevi tazminat talebinde bulunan tarafın faiz talebi yoksa faize 

hükmedilmemelidir.

                                                 

219
  KIRMIZI, s. 85. 
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SONUÇ 

Evlilik birliği boĢanma kararı ile sona erer. BoĢanma davası yenilik doğuran 

davalardandır, bu sebeple mevcut evliliği kesin surette sona erdirir. Böylece ortak 

hayat ayrılıkta olduğu gibi sadece fiilen değil, hukuken de ortadan kalkmıĢ olur. 

BoĢanma gerçekleĢtikten sonra buna bağlı olarak eĢler ve çocuklarla ilgili sonuçlar 

meydana gelecektir. BoĢanmanın sonuçları kiĢisel ve mali sonuçlar olmak üzere 

ikiye ayrılır. ÇalıĢmamızın konusu, boĢanmanın mali sonuçlarından olan “ boĢanma 

halinde maddi ve manevi tazminat” olup bu konuyu açıklamaya çalıĢtık. 

Tarafların evlilik birliğinin sona ermesi halinde mali konularda zedelenme 

meydana gelirse maddi tazminat, boĢanma nedeniyle tarafların kiĢilik hakları 

zedeleniyorsa manevi tazminat isteme hakkı doğacaktır. BoĢanma halinde maddi ve 

manevi tazminat TMK md. 174/I- II maddelerinde düzenlenmiĢtir. TMK md.174/I-II 

maddeye göre; 

“Mevcut veya beklenen menfaatleri boĢanma yüzünden zedelenen kusursuz 

veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. 

BoĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, 

kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para 

ödenmesini isteyebilir.” 

TMK. md. 174. maddenin birinci fıkrası boĢanma nedeniyle maddi tazminatı 

düzenlemektedir. 743 Sayılı Medenî Kanunu‟ndan farklı olarak davacının kusursuz 

olması mutlak Ģart olarak aranmamıĢ, daha az kusurlu olan tarafında bu davayı 

açabilmesi kabul edilmiĢtir. 

Maddenin ikinci fıkrası boĢanma nedeniyle manevi tazminatı düzenlemektedir. 

Önceki maddeden farklı olarak  ( MK md. 143/II )  davacının kusursuz olması Ģartı 

yasadan çıkartılmıĢ, davalının kusurlu olması yeterli görülmüĢtür. Davalının kusurlu 
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olması Ģartının arandığı her olayda, davacının kusursuz olması gerekeceğinden böyle 

bir koĢulun maddede yer almasına gerek görülmemiĢtir. Davacının da boĢanmada 

kusurunun bulunması genel hükümler gereğince Borçlar Kanunu 49. madde ve 

devamı hükümlerinin uygulanması sonucu tazminattan indirim ya da tazminata hiç 

hükmetmeme sebebi sayılacaktır. 

Maddenin her iki fıkrasında da yürürlükteki maddeden farklı olarak “eĢ” 

sözcüğü yerine “taraf” sözcüğü kullanılmıĢtır. Zira maddi ve manevi tazminat davası, 

boĢanma kararından sonra da açılabilen bir davadır. Bu durumda boĢanmıĢ eĢlere 

halen “eĢ” demek mümkün değildir. Bu nedenle, bu hali de kapsayacak Ģekilde 

maddedeki “eĢ” sözcüğü yerine “taraf” sözcüğü kullanılmıĢtır. 

743 Sayılı Türk Kanunu Medenîsi madde 143- “ Mevcut ve hatta muntazar bir 

menfaati boĢanma yüzünden haleldar olan kabahatsiz olan karı veya kocanın, 

kabahatli olan taraftan münasip maddi bir tazminat talebinde hakkı vardır. 

Bundan baĢka boĢanmaya sebebiyet vermiĢ olan hadiseler kabahatsiz karı veya 

kocanın Ģahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiĢ ise, hâkim manevi tazminat 

namıyla muayyen bir meblağ dahi hükmedebilir”. 

BoĢanma yüzünden, mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz 

veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteğinde 

bulunabilir. Maddi tazminat talebinde bulunan tarafın MK 143. madde de belirtildiği 

gibi kusursuz olması gerekmemektedir. Kusursuz olma Ģartı 4721 sayılı yasanının 

174. maddesi ile kusursuz veya daha az kusurlu olma Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

BoĢanmaya sebep olan olaylar yüzünden kiĢilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, 

kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para 

ödenmesini isteyebilecektir. Manevi tazminat talebinde bulunan tarafından 743 sayılı 

yasanın 143. maddesinde belirtilen davacının kusursuz olması Ģartı 4721 sayılı 

yasanın 174. maddesi ile metinden çıkarılmıĢ, davalının kusurlu olması yeterli 

görülmüĢtür. 
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