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ÖZ 

  

 Çalismamiz TMK md. 538’de düzenlenen el yazili vasiyetnameyi konu 

almaktadir. Tabi olduklari basit usul sayesinde bu tür vasiyetnameler, vasiyet serbestligi 

prensibinin hayata geçmesini kolaylastirmaktadir. Konuya iliskin maddede uyulmasi 

gereken usulün genel çizgileriyle ortaya konulmus olmasi, uygulamada ortaya çikmis ya 

da çikabilecek birçok ayrik durumun çözümünü mahkeme içtihatlarina ve doktrine 

birakmistir. Biz de yüksek lisans çalismamizda, el yazili vasiyetnamelerin tabi oldugu 

sekil sartlarini detayli bir sekilde inceleyerek, bu noktada karsilasilabilecek sorunlarin 

çözümüne katki saglamayi amaçladik. Bunu yaparken, doktrin ve Yargitay kararlarindan 

genis ölçüde yararlandik. Ayrica bu konunun, özellikle Isviçre ve Fransa’daki 

düzenlenisini de yansitarak, karsilastirmali bir yaklasim ortaya koymaya çalistik. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 Our study handles the written testament which is regulated under article 538 in 

Turkish Civil Code Number 4721. In the study we are aiming to show differences and 

relations between two different regulations regarding testament under article 485 of 

Turkish Civil Code Number 743 which is abrogated in 2002 and Turkish Civil Code 

Number 4721 which is into force since 2002. We benefit from precedents of Turkish 

courts and foreign courts in order to explain the practice.  
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ÖNSÖZ 

 
 Yüksek lisans tez çalismamizin konusunu, TMK md. 538’de düzenlenen el yazili 

vasiyetname olusturmaktadir. Türk Medeni Kanunu’nda sinirli sayida düzenlenmis ikisi 

olagan biri olaganüstü üç vasiyetname türünden biri olan el yazili vasiyetname, 

alternatifi olan diger olagan türle kiyaslandiginda, basvurulmasi çok daha kolay ve 

masrafsiz bir yoldur. Vasiyetçiye sagladigi bu kolayliklarla ayni zamanda vasiyet 

serbestligi prensibinin güvencesini de teskil etmektedir.  

 

 Konunun tek bir maddede ve sadece genel prensiplerin ortaya konularak 

düzenlenmis olmasi, uygulamada ortaya çikabilecek sira disi durumlarda ulasilmasi 

gereken çözümleri mahkeme kararlarina ve doktrine birakmistir. Iste bu olasiliklarin 

degerlendirilmesi ve  hangi hallerde kanunun aradigi sekil sartlarini tasiyan geçerli bir 

vasiyetname düzenlenmis oldugunu tespit etmek tezimizin amacini olusturmaktadir. 

 

 Çalismamizda öncelikle genel olarak el yazili vasiyetname kavramini açiklamaya 

ve bazi yabanci hukuklardaki durumu yansitmaya çalistik. Ikinci bölümde ise, TMK md. 

538’in, el yazili vasiyetnamenin geçerliligi için aradigi sekil sartlarini üç alt baslik 

altinda detayli olarak inceledik. Bu bölümde, özellikle konunun en tartismali noktalari 

bakimindan yabanci hukuklardaki durumu da açiklayarak karsilastirmali bir çalisma 

yapmayi amaçladik. Son bölümde ise vasiyetnamenin istege bagli birakilmasini 

inceleyerek çalismamizi tamamladik. 

 

 Çalismanin her asamasinda degerli görüs ve katkilariyla bana yol gösteren 

saygideger hocam Prof. Dr. Hasan Erman’a tesekkürlerimi sunmayi bir borç bilirim. 
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GIRIS 

 
El yazili vasiyetname, vasiyetname yapmanin diger olagan sekli olan resmi 

vasiyetname ile kiyaslandiginda, neredeyse hiç masrafsiz olmasi, hemen hemen herkesin 

kolaylikla basvurabilecegi bir nitelikte olmasi yönleriyle önem arz etmekte ve yine bu 

nitelikleriyle, miras hukukunun temel prensiplerinden olan vasiyet serbestligi 

prensibinin hayata geçmesinin güvencesini olusturmaktadir. 

 

Türk hukukunda konu, TMK md. 538’de hüküm altina alinmistir. Buna göre el 

yazili vasiyetname1, basindan sonuna kadar vasiyetçinin el yazisi ile yazilip, düzenlenme 

tarihinin belirtilip imzalanmasi zorunlu olan,  vasiyetçinin arzusuna göre notere, sulh 

hâkimine ya da yetkili memura birakilabilen, sekli anlamda bir ölüme bagli tasarruf türü 

olarak tanimlanabilir. Tanimdan da anlasilacagi üzere el yazili vasiyetnamenin sekil 

sartlari, vasiyetname metninin basindan sonuna kadar vasiyetçinin el yazisi ile 

yazilmasi, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede belirtilmesi ve vasiyetnamenin vasiyetçi 

tarafindan imzalanmasindan ibarettir. 

 

El yazili vasiyetnamenin sekil sartlarini incelemeyi amaçladigimiz bu çalismanin 

birinci bölümünde, sekli anlamda ölüme bagli tasarruf türlerini gene l olarak 

açiklanmaya, el yazili vasiyetnamenin bunlar içindeki yeri ve kismen de digerlerinden 

farkliliklarini aktarmaya çalistik. Ayrica, kanun koyucunun el yazili vasiyetnameyi siki 

sekil sartlarina bagli tutmasinin fayda ve sakincalari ile bu sartlarin ihlal edilmesinin 

yaptirimi üzerinde durduk. El yazili vasiyetnamenin bazi yabanci hukuklardaki 

düzenlenis sekillerine, yabanci doktrindeki tartismalara girmeksizin genel olarak 

degindikten sonra, bu müesseseye hukuk düzeninde yer verilmesinin fayda ve 

sakincalarini maddeler halinde özetledik . 

                                                 
1 Fransizcada el yazili vasiyetnameye “le testament olographe” adi verilmektedir. “Le Testament” sözcügü 

“vasiyetname”, “olographe” sözcügü ise “tamamiyla yazilmis” anlamina gelir. “Olographe” sözcügünün 
etimolojik kökü ise Yunancadadir. Bu kelime, “tamamiyla” anlamina gelen “olos” (????) ve “yazilmis” 
anlamina gelen “graphe” (???fe?) kelimelerinin birlesiminden olusmustur. Zahit Imre / Hasan Erman, 
Miras Hukuku, 5. Basi, Istanbul, DER Yayinlari, 2004, s. 67; Ferit H. Saymen, Miras Hukuku, 
Istanbul, Ahmet Saymen Teksir Isleri, 1955, s. 79;  Jean-Pierre Henri Cottier, Le Testament Olographe 
en Droit Suisse, Lausanne, Université de Lausanne-Faculté de Droit, 1960, s. 7. 
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Tezin asil konusunun irdelendigi ikinci bölümde ise, TMK md. 538/f. 1’de 

aranan sekil sartlarini ayri ayri alt basliklar altinda detayli olarak inceledik. Bunu 

yaparken, kanunun aradigi sekil sartlarini, vasiyetname metninin, düzenlenme tarihin in 

ve vasiyetçinin imzasinin özellikleri olmak üzere üç kisma ayirdik ve bu alt basliklar 

içinde yeri geldikçe yabanci hukuklardaki görüsleri, özellikle konunun tartismali 

kisimlari bakimindan aktarmaya çalistik. 

 

Tezin son bölümünde ise, TMK md. 538/f. 2’de düzenlenen, vasiyetçinin arzu 

ederse basvurabilecegi istege bagli birakma imkânini, bunun fayda ve sakincalarini ve 

son olarak, birakilma aninda ve sonrasinda uyulmasi gereken usulü anlatmaya çalistik. 

 

Çalismamizi, incelememizde ulastigimiz önemli bazi sonuçlari özetleyerek sona 

erdirdik. 

 

Tezin içerigini el yazili vasiyetnamenin sekil sartlari olusturmus, el yazili 

vasiyetnamede bulunabilecek maddi anlamda ölüme bagli tasarruflar ve bunlarin 

yorumlanmasi, ölüme bagli tasarruf yapabilme ehliyeti, sekle aykirilik disindaki iptal 

sebepleri gibi konulara, sadece sekil sartlariyla iliskilendirilebilen noktalarda deginilmis, 

bu gibi konularin ayri bir baslik olarak açiklanmasi yoluna gidilmemistir. Ölüme bagli 

tasarruflarin sekle aykirilik sebebiyle iptali konus unda ise temel prensip, “Genel Olarak 

El Yazili Vasiyetname” basligi altinda verildikten sonra, el yazili vasiyetnamede bu 

aykiriligin hangi sekillerde ortaya çikabilecegi ve bunlara baglanacak yaptirim, tezin 

bütünü içinde yeri geldikçe vurgulanmistir. 

 

 743 Sayili Türk Kanunu Medenîsi’nin konuyu düzenleyen 485. maddesindeki 

“El Yazisi Ile Vasiyetname” seklindeki isimlendirmeye ragmen, 4721 Sayili Türk 

Medeni Kanunu’nun ilgili 538. maddesinde “El Yazili Vasiyetname” isminin tercih 

edilmis olmasi nedeniyle, biz de tezimizde “El Yazili Vasiyetname” terimini 

kullanacagiz. Bununla birlikte, her ne kadar EMK md. 485/f. 2’deki “ ... tevdi olunur.” 

yerine, TMK md. 538/f. 2’de “ ... birakilabilir.” denmis olsa da, bizce eylemi daha iyi 

aktardigi düsüncesiyle, çalismanin genelinde tevdi etmek terimi tercih edilmis, sadece 
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dogrudan dogruya TMK md. 538/f. 2’nin açiklandigi kisimlarda kanuni terminolojiye 

uyulmustur. 
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I- GENEL OLARAK EL YAZILI VASIYETNAME 

A- Türk Hukukunda El Yazili Vasiyetname 

 
Hukukumuzda el yazili vasiyetname, 4721 sayili Türk Medeni Kanunu’nun 

(TMK) miras hukukunu düzenleyen üçüncü kitabinda, “Ölüme Bagli Tasarruflar” adini 

tasiyan ikinci bölüm altinda, bir ölüme bagli tasarruf sekli olarak TMK md. 538’de 

düzenlenmistir. Bu sistematik, hem kaynak Isviçre Medeni Kanunu (CCS), hem de 4721 

sayili Türk Medeni Kanunu’nun yürürlükten kaldirdigi 743 sayili Türk Kanunu 

Medenîsi (EMK) ile paralellik arz etmektedir. 

 

Türk Hukukunda ölüme bagli tasarruf kavrami 2, biri maddi anlamda digeri sekli 

anlamda ölüme bagli tasarruf olmak üzere iki farkli kavrami kapsayacak sekilde 

kullanilmaktadir3. Maddi anlamda ölüme bagli tasarruf, ölüme bagli tasarrufun hangi 

sekle uyularak gerçeklestirildigini degil, içeriginin ne oldugunu ifade eder. Maddi 

anlamda ölüme bagli tasarrufun en çok karsilasilan türü mirasçi atamasi ve belirli mal 

vasiyeti olmakla beraber, terekeyle ilgisi olan ve olmayan baska birçok türüne de 

rastlanabilir4. Sekli anlamda ölüme bagli tasarruf kavrami ise, ölüme bagli tasarrufun 

                                                 
2 “Ölüme bagli tasarruf” terimi Türk hukukuna bati hukuk dillerinden geçmistir (Fransizca: Disposition à 

cause de mort). “Ölüme bagli” (à cause de mort) denmesinin sebebi, bu nitelikteki islemlerin miras 
birakanin ölümü ile birlikte sonuç dogurmasidir. Tasarruf (disposition) denmesinin sebebi ise, 
vasiyetçinin, ölüm aninda etkisini doguran bu tür islemler ile baskasinin (mirasçilar) malvarligina intikal 
eden bir hak veya haklarin – mirasçi nasbi yolu ile – baskasina intikaline veya atanmis mirasçinin da 
kanuni mirasçi gibi ve onunla birlikte mirasa ortak olmasina, yahut baskasinin (mirasçinin) malvarligina 
geçmis bir malvarligi degeri üzerinde vasiyet alacaklisinin, vasiyetçi tarafindan saglanmis bir talep 
hakkina sahip olmasina yol açmasidir. Iste bu nedenle burada da “tasarruf” terimi kullanilmakta, bu 
kullanisa da “belirli” mal birakma ve “mirasçi atama” seklindeki “kazandirma” (ölüme bagli 
kazandirma) niteligindeki hukuki islemler sebep olmaktadir, Hüseyin Hatemi, Miras Hukuku, 4. Basi, 
Istanbul, Vedat Kitapçilik, 2004, s. 62;  Imre / Erman, a.g.e., s. 49; karsi görüs, “... mirasbirakanin 
ölümünden sonra hüküm ifade edecek emirlerini (Anordnung) ifade etmek üzere tasarruf kelimesinin 
kullanilmasi yanilticidir. Daha açik bir ifadeyle, miras hukukunda tasarruf kelimesi teknik anlamdaki 
(saglararasi) tasarruf kelimesinden farkli bir anlam tasir. Çünkü ölüme bagli tasarruf anlaminda 
tasarruf, var olan bir hakka dogrudan etki yapan, onu devir eden, ortadan kaldiran ya da içerigi 
yönünden degistiren bir islem degildir. Bu terim, miras hukukunda, mirasbirakanin ölümünden sonra 
hüküm ifade edecek her türlü emri anlamina gelir.”, Mustafa Dural / Turgut Öz, Türk Özel Hukuku, 
Cilt IV, Miras Hukuku, 2. Basi, Istanbul, Filiz Kitapevi, 2003, s. 49. 

3 Necip Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, 3. Basi, Istanbul, Filiz Kitapevi, 1987, s. 127, Hatemi, 
Miras Hukuku, s. 62 – 63; Imre / Erman, a.g.e., s. 51; Dural / Öz, a.g.e., s. 51. 

4 Örnegin, vasiyeti yerine getirme görevlisi tayini, vakif kurma, evlilik disi çocugun taninmasi, 
mirasçiliktan çika rma,  cenaze töreninin sekli ya da çocuklarinin egitimiyle ilgili direktifler vb. 
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yapilmis oldugu islem veya sekli, yani miras birakanin ölümünden sonra 

gerçeklestirilmesini istedigi son arzularini hangi sekli kalip içine döktügünü anlatir. Türk 

Medeni Kanunu, sekli anlamda ölüme bagli tasarruflar açisindan numerus clausus 

(sinirli sayi) prensibini benimsemis ve bunlari “Vasiyet” (TMK md. 531 – 544) ve 

“Miras Sözlesmesi” (TMK md. 545 – 548) olmak üzere iki ana baslik altinda 

toplamistir. 

 

Iste tez konumuzu olusturan el yazili vasiyetname, “Vasiyet” basligi altinda 

TMK md. 531 – 544 arasinda, yine numerus clausus olarak düzenlenen üç vasiyetname 

seklinden biridir. Bu üç sekil, resmi vasiyetname, el yazili vasiyetname ve sözlü 

vasiyettir 5.  

 

Resmi vasiyetname, iki tanigin katilimiyla ve resmi memur önünde, miras 

birakanin okuma yazma bilip bilmemesine ya da metni okumamasina bagli olarak farkli 

sartlara uyularak düzenlenen vasiyetname türüdür (TMK md. 531 – 537). Sözlü vasiyet 

ise ancak, baska türlü bir vasiyetname yapma imkâninin olmadigi hallerde 

basvurulabilen istisnai ve olaganüstü bir sekildir (TMK md. 539 – 541). Konumuz olan 

el yazili vasiyetname ise, olagan hallerde de tercih edilebilen, herkesin kolaylikla 

yararlanabilecegi ve digerlerine göre daha sade bir vasiyetname seklidir (TMK md. 538). 

 

Miras sözlesmesi ise, miras birakan ile karsi taraf arasinda yapilan öyle iki tarafli 

bir ölüme bagli islemdir ki, bu islemle taraflardan en az biri, yani miras birakan 

baglayici olarak ya kendi terekesi üzerinde maddi anlamda bir ölüme bagli tasarrufta 

bulunur ya da karsi tarafin kendi terekesi üzerinde ileride dogacak Miras Hukukuna 

iliskin taleplerinden vazgeçmesini (feragat etmesini) saglar 6. 

 

Vasiyetname, tek tarafli bir hukuki islem olmasi ve miras birakanin bu hukuki 

isleminden ölümüne kadar geçecek süre içinde tek tarafli olarak dönebilme imkânina 
                                                 
5 743 Sayili Türk Kanunu Medenîsi döneminde doktrinde yerlesik olarak kullanilan, sekli anlamda ölüme 

bagli tasarruf anlamindaki “vasiyetname” (Testament) ve bunun maddi anlamda muhtevasina giren 
muayyen mal vasiyeti anlamindaki “vasiyet” (Legs) terimlerinin 4721 Sayili Türk Medeni Kanunu’a 
alimayarak, önceki kanun döneminde kisaca “vasiyet” diye adlandirilan “muayyen mal vasiyeti”ne, 
“belirli mal birakma” adinin verilmesi ve bunun elestirisi için, Hatemi, Miras Hukuku, s. 64 – 65. 

6 Mustafa Dural, Miras Sözlesmeleri, Istanbul, Istanbul Üniversitesi Yayinlari, 1980, s. 17. 
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sahip olmasi yönleriyle miras sözlesmesinden farklilik gösterir. Nitekim 

vasiyetnamelerin bu özelliginin korunabilmesi için hukukumuzda, ortak (müsterek) 

vasiyetname düzenlenebilmesi imkâni kabul edilmemistir7. 

 

Ölüme bagli tasarruf yapma ehliyeti bakimindan da vasiyetname ile miras 

sözlesmesi farklilik arzetmektedir. Kanun koyucu miras sözlesmesi düzenlenebilmesi 

için ayirt etme gücüne sahip ve ergin olmak, kisitli bulunmamak sartlarini aramakla 

beraber (TMK md. 503), vasiyetnameler bakimindan ayirt etme gücüne sahip ve onbes 

yasini8 doldurmus olmayi yeterli görmüstür 9 (TMK md. 502). Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, vasiyetnamenin içerigini olusturabilecek her maddi anlamda ölüme bagli 

tasarruf açisindan, onbes yasin ayirt etme gücü için yeterli olmayabilecegidir. Bu 

nedenle her somut olayda ayirt etme gücünün varligi dikkatle incelenmelidir. Ayirt etme 

gücüne sahip olmak sartiyla, kisitlilarin da vasiyetname düzenlemesi mümkündür. 

Ölüme bagli tasarruf yapma ehliyeti olmaksizin düzenlenmis vasiyetnameler, TMK md. 

557/b. 1’e dayanilarak iptal davasina konu edilebilecektir. Aksi takdirde ölüme bagli 

tasarruf geçerli olarak kalacak ve hükümlerini doguracaktir 10. 

 

Düzenleme asamasinda resmi bir memur ya da sahidin katiliminin gerekli 

olmamasi, miras birakanin hiç bir masrafa  katlanmaksizin bu yolu tercih edebilmesi gibi 

asagida ayrica açiklayacagimiz birçok kolaylik ve sadeliklerinin yaninda el yazili 

vasiyetname, bir ölüme bagli tasarruf olmasi nedeniyle kanun koyucu tarafindan bazi 

özel sekil sartlarina tabi kilinmistir. Hatta bu sekil sartlari, Borçlar Kanunu’nda (BK) adi 

                                                 
7 Mustafa Dural, Isviçre–Türk Hukukunda Ortak (Müsterek) Vasiyetnameler, Istanbul, Garanti 

Matbaasi, 1969, s. 7 vd.; “... ayni islemle yapilan birbiriyle iç içe geçmis ve biri digerine bagimli 
vasiyetnameler ortak vasiyetname sayilir. Bu hali ile vasiyetnameler geçersiz olup iptali gerekir.” 2. HD 
K. 11615/11521 T. 2.10.2000, bu karar için bkz., Nihat Inal, Örnek Dilekçe ve Kararlarla Açiklamali 
Miras Davalari, Ankara, Adalet Yayinevi, 2005, s. 180 – 181. 

8 Kaynak Isviçre Medeni Kanunu’nun vasiyetnamelerde ehliyet konusunu düzenleyen 467. maddesinde, 
TMK md. 502’den farkli olarak, onsekiz yasin tamamlanmasi sarti aranmaktadir. 

9 Onbes yasin doldurulmus olmasinin aranmasi sarti, fiil ehliyetine degil, hak ehliyetine dair bir sarttir. 
Burada, hak ehliyeti için geçerli olan “genellik ilkesi”nin, TMK md. 8/f. 2 anlaminda “hukuk düzeninin 
sinirari içinde” sinirlandirilmis olmasi sözkonusudur, Hüseyin Hatemi, Gerçek Kisiler Hukuku (Kisa 
Ders Kitabi), Istanbul, Vedat Kitapçilik, 2005, s. 4 –  5. 

10 Hatemi, Miras Hukuku, s. 69; Imre / Erman, a.g.e., s. 60. 
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yazili sekle iliskin BK md. 13/f. 1 ve BK md. 14/f. 1 düzenleme lerinden farkli, daha agir 

niteliktedir11. 

 

Bununla birlikte, bu kadar agir sekil sartlarina tabi kilinmanin getirdigi 

sakincalar, favor testamenti prensibinin uygulanmasi ile bir ölçüde de olsa asilabilir. 

Ölüme bagli tasarruflarin yorumunda basvurulan bu prensibe göre, vasiyetnamenin 

yorumlanmasinda süpheli kalan noktalar varsa, bunlarin anlamlandirilmasinda 

tasarrufun ayakta tutulmasini saglayan yoruma üstünlük taninmalidir ve tasarrufun iptali 

yoluna gidilmemelidir. Çünkü bu yöndeki bir davranis, vasiyetçinin iradesine ve istegine 

daha uygun düser. Ölüme bagli tasarruflarin sekline iliskin kanun maddelerinin 

yorumlanmasinda da bu prensipten yararlanilabilir. Buna göre,  eger tasarrufun sekline 

iliskin kanun maddesini birkaç sekilde anlamak imkâni varsa, kanunun amacina zarar 

vermemek sartiyla, vasiyetnamenin ayakta tutulmasini saglayan yoruma üstünlük 

taninabilir. Böylece birçok vasiyetnamenin sekle aykirilik nedeniyle iptal edilmesi 

önlenebilecektir12. 

 

El yazili vasiyetnameyi düzenleyen TMK md. 538’e göre, vasiyetnamenin 

geçerliligi için asagida belirtilen13 sekil sart larinin gerçeklestirilmis olmasi gerekir: 

 

—Vasiyetnamenin, basindan sonuna kadar miras birakanin el yazisi ile yazilmis 

olmasi, 

—Vasiyetnamede, düzenlendigi yil, ay ve günün gösterilmis olmasi,  

—Vasiyetnamenin miras birakan tarafindan imzalanmis olmasi. 

 

                                                 
11 Hatemi, Miras Hukuku, s. 77; M. Kemal Oguzman, Miras Hukuku, 6. Basi, Istanbul, Filiz Kitapevi, 

1995, s. 119; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 193; Mustafa Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, 
Istanbul, Istanbul Üniversitesi Yayinlari, 1967, s. 16; Dural / Öz, a.g.e., s. 77; Ali Naim Inan / Seref 
Ertas / Hakan Albas, Miras Hukuku, 5. Basi, Ankara, Seçkin, 2004, s. 168; Gökhan Antalya, Miras 
Hukuku, Istanbul, Alkim, 2003, s. 99. 

12 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 323, Hatemi, Miras Hukuku, s. 109, Imre / Erman, a.g.e., s. 
110 – 111. 

13 “El Yazisi ile Vasiyetname” baslig ini tasiyan EMK md. 485’te, vasiyetnamenin tanzim edildigi 
mahallin de belirtilmis olmasi, bir geçerlilik sarti olarak düzenlenmisti. Ancak bu sart, mehaz CCS md. 
505’te 23 Haziran 1995’te kabul edilen ve 1 Ocak 1996’da yürürlüge giren degisiklige paralel olarak, 
4721 Sayili TMK md. 538’de de yer almamistir. Bu konuda daha detayli açiklamalar için “B- 
Vasiyetnamenin Düzenlenme Tarihi” basligina bakiniz. 
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Bununla birlikte belirtilmelidir ki, sekli anlamda ölüme bagli tasarruflarin bir 

çesidi olan el yazili vasiyetname, kanunun aradigi bu sekil sartlarina uymamakla, 

kendiliginden hükümsüz hale gelmez. Kanun koyucu, ölüme bagli tasarrufun geçerli 

olmasi için aranan sekil sartlarinin gerçeklesmemis olmasi halinde, bunun sonucu olarak 

tasarrufun kesin hükümsüzlügünü degil, iptal edilebilmesi esasini kabul etmistir (TMK 

md. 557, md. 558). Böylece, ölüme bagli tasarruflardaki hükümsüzlük hali, hukuki 

muamelelerdeki genel prensipten (BK md. 11/f. 2) farkli olarak düzenlenmistir. 

Dolayisiyla, sekle aykiri düzenlenmis bir el yazili vasiyetnamenin geçerliligini 

kaybedebilmesi için, iptal davasina konu edilmesi ve hâkim hükmüyle iptaline karar 

verilmesi gerekir (TMK md. 557/b. 4) 14. Bu karar verilinceye kadar, kanunun aradigi 

sekil sartlarini tas imayan vasiyetname, tipki geçerli bir vasiyetname gibi hüküm 

doguracaktir. Bu sekilde bir tercihle kanun koyucu, vasiyetçinin son arzularina saygi 

göstermek isteyen mirasla ilgili kisilerin, sekle aykiri bir vasiyetnameyi iptal davasina 

konu etmeyerek ayakta tutmalarina olanak tanimistir. Örnegin, vasiyetname metninin 

vasiyetçinin el yazisi ile degil, mekanik bir araç kullanilarak yazilmis olmasi, 

vasiyetnamede düzenlenme tarihinin bulunmamasi ya da birden fazla düzenlenme tarihi 

bulunmasi hallerinde iptal edilebilirlik söz konusudur. Bununla birlikte belirtilmelidir ki, 

iptal davasi açma geregi, ancak kurucu unsurlari tamam olan ve yürürlüge giren bir 

ölüme bagli tasarruf için söz konusu olur. Çünkü kurucu unsurlarin dahi 

                                                 
14 Sekil eksikligi disinda bir sebeple, örnegin korkutma ya da ehliyetsizlik sebebiyle ölüme bagli 

tasarrufun iptali dava edilmisse, hâkimin sekil eksikligini re’sen göz önünde tutarak iptal kararini buna 
dayandirip dayandiramayacagi konusu tartismalidir.  Konuyla ilgili bir Yargitay Hukuk Genel Kurulu 
Kararina göre, vasiyetnamedeki sekil eksiklikleri resen göz önünde tutulacak birer olgudur ve Medeni 
Hukuk anlaminda birer itirazdir. Vasiyetnamenin iptali baska bir sebebe dayali olarak istenmis olsa bile 
mahkeme, o vasiyetnameyi sekil noksani sebebiyle bozmalidir. (YHGK E. 1227/D-2 K. 629, 
14.10.1964, bu karar için bkz. Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85.) Yargitay’in bu karari Kocayusufpasaoglu 
ve Imre / Erman tarafindan isabetli bulunmaktadir. Yazarlara göre, açilan iptal davasinda, vasiyetname 
dava dosyasina girmis, dava malzemesine dâhil olmustur. Böylece hâkimin, iptali istenen 
vasiyetnameyi, davacinin açikça dayanmadigi sekil noksani sebebiyle iptal etmesine bir engel 
kalmamistir. Çünkü hâkim, davacinin netice-i talebini hakli gösteren bütün hukuki sebepleri, HUMK 
md. 76 geregi re’sen göz önünde tutmakla yükü mlüdür. Ama ölüme bagli tasarrufun hükümsüzlügünün 
ileri sürülmedigi davalarda, sekil eksikligi hâkim tarafindan re’sen nazara alinamaz 
(Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 338 – 340; Imre / Erman, a.g.e., s. 210).  Oguzman ise bu 
görüse katilmamaktadir. Yazara göre, “ Muteber olmayan bir ölüme bagli tasarrufun iptali için mutlaka 
dava açilmasini arayan bir sistemde hâkimin dayanilmayan iptal sebebini re’sen nazara almasi caiz 
olmamak gerekir. ... HUMK md. 76, davanin dayanacagi hukuki sebebin tayini ile degil, hukuki sebep 
olarak davaci veya davali tarafindan ileri sürülen Kanun hükmünün mahkemeye ispati gerekip 
gerekmeyecegi ile ilgilidir.” (Oguzman, a.g.e., s. 194 – 195). Hatemi ise burada bir ayrima gitmektedir. 
Yazara göre, sekle aykiriligin yaptiriminin sadece yokluk ya da butlan oldugu hallerde Medeni Hukuk 
anlaminda bir itiraz söz konusu olabilir. Eger sekle aykirilik sebebiyle bir iptal edilebilirlik durumu söz 
konusuysa, hâkim bu durumu re’sen nazar alamaz (Hatemi, Miras Hukuku, s. 111 – 113).  
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gerçeklesmedigi hallerde, ölüme bagli tasarruf zaten varlik kazanmamistir. Iste bu 

durumda artik sekle aykirilik nedeniyle iptal edilebilmeden degil, el yazili 

vasiyetnamenin yoklugundan bahsedilecektir. Örnegin, vasiyetnamenin mirasbirakanin 

bilgisi olmadan üçüncü bir kisi tarafindan düzenlendigi, yani vasiyetnamenin sahte 

oldugu hallerde, metnin nihai bir vasiyetname degil bir vasiyetname projesi oldugu 

hallerde ya da mirasbirakanin metni, vasiyetname yapma iradesinin yoklugu sebebiyle 

bilinçli sekilde imzasiz biraktigi hallerde, ortada va siyetçi tarafindan düzenlemis bir 

vasiyetname olmadigi için, herhangi bir davaya gerek olmaksizin vasiyetnamenin 

yoklugu gündeme gelebilecektir. Elbette bu durum, olumsuz tespit davasi yoluyla 

hüküm altina alinabilir15. Ölüme bagli tasarruflarin yokluk ve iptal edilebilirlik yaninda, 

mutlak butlan veya kendiliginden hükümsüz kalma ile sakat olmasi da mümkündür. 

Eger ölüme bagli tasarruf daha yapildigi sirada mevcut bir sebepten dolayi bastan 

itibaren hükümsüz ise mutlak butlandan (örnegin, mirasbirakanin ölüme bagli 

tasarrufunda, kimin mirasçi ya da vasiyet alacaklisi olacaginin tayinini üçüncü bir kisiye 

birakmis olmasi ya da ölüme bagli tasarrufun kisiye bagimli islem niteliginin ihlal 

edilerek temsilci kullanilmis olmasi16 durumunda), baslangiçta mevcut olmayan ama 

sonradan meydana gelen bazi olgular sebebiyle hükümden düsmüsse, “butlan ilami”ni 

gereksiz kilacak sekilde bir “hükümsüzlesme”den, yani kendiliginden hükümsüz 

kalmadan söz edilir (Örnegin, vasiyetname ile mirasçi atanan kis inin mirastan mahrum 

kalmasi veya mirasi reddetmesi, sarta bagli bir ölüme bagli kazandirmada bozucu sartin 

gerçeklesmesi ya da bosanma (TMK md. 181/f. 1) halinde). Bu son iki durumda da, tipki 

yokluk halinde oldugu gibi, bozucu yenilik doguran bir “butlan davasi” açmaya gerek 

yoktur. Ama süreye bagli olmaksizin bir olumsuz tesp it davasi açilarak, bildirici (izhari) 

nitelikte bir hüküm alinmasi mümkündür 17. 

 

Bir sekil sarti olmamakla beraber, vasiyetnamenin geçerliligi için gerekli bir 

diger unsur, vasiyetçinin ölüme bagli tasarruf yapma iradesine (animus testandi) sahip 

olmasidir. Buna göre, el yazili vasiyetnamesini hazirlamakta olan vasiyetçi 
                                                 
15 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 338, 348 – 349; Imre / Erman, a.g.e., s. 213 – 214; Oguzman, 

a.g.e., s. 185 – 186, 189 – 190; Dural / Öz, a.g.e., s. 218. 
16 Ölüme bagli tasarrufun temsilci vasitasiyla yapilmasi halinde yokluk halinin söz konusu olmasi 

gerektigi yönünde, Oguzman, a.g.e., s. 186. 
17 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 348 – 351; Hatemi, Miras Hukuku, s. 112; Dural / Öz, a.g.e., 

s. 218 – 219; Imre / Erman, a.g.e., s. 213 – 214. 
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vasiyetnamesinde, meydana gelen metnin bir proje ya da karalama olmadigi, nihai 

arzularini içerdigi yönündeki iradesini tam olarak ortaya koymalidir. Bunun mutlaka 

metinde açikça yazmasi gerekli olmayip, vasiyetname yapma iradesini ortaya koyan her 

türlü delilden bu sonuca ulasilmasi mümkündür. Bu yöndeki iradenin varligini tespit 

için, vasiyetname içindeki maddi anlamda ölüme bagli tasarruflarin incelenmesi yoluna 

gidilebilecegi gibi, el yazili vasiyetnamenin sekli geçerlilik kosullarina titizlikle uyulmus 

olmasi ve vasiyetname hazirlanmasinda yararlanilan araçlarin niteligi de, bu yönde bir 

iradenin mevcut olup olmadigi konusunda ciddi bir isaret teskil edecektir. Ama 

unutulmamalidir ki, el yazili vasiyetnamenin bütün sekli sartlarina uyulmus olan 

durumlarda dahi, vasiyetname yapma iradesinin bulunmadigi örneklerle karsilasilabilir. 

Dolayisiyla, animus testandi’nin mevcudiyeti, her somut olayda dikkatlice arastirilmasi 

gereken bir unsurdur. Prensip olarak vasiyetçinin, el yazili vasiyetname yapmanin 

olagan yolu olan kâgit ve kalem kullanimindan uzaklastigi ölçüde, vasiyetname yapma 

iradesine sahip olmadigi da söylenebilecektir. Bu nedenle özellikle, el yazili 

vasiyetnamenin hazirlanmasinda sira disi araçlarin ya da yollarin kullanilmis oldugu 

durumlarda, vasiyetname kanunun aradigi sekil sartlarini tasiyor olsa bile, vasiyetçinin 

vasiyetname yapma iradesinin mevcudiyeti daha titizlikle arastirilmalidir18. 

 

Genel olarak tüm ölüme bagli tasarruflarin ve özel olarak el yazili 

vasiyetnamenin oldukça ayrintili sekil sartlarina baglanmasinin olumlu ve olumsuz 

yönleri hakkinda birçok görüs ileri sürülmüstür. Bu görüslerden olumlu yönde olanlar su 

sekilde siralanabilir: 

 

—Öncelikle, bir ölüme bagli tasarruf olan el yazili vasiyetname, hükmünü ancak 

miras birakanin ölümünden sonra dogurabilecektir. Dolayisiyla bu andan sonra 

miras birakanin gerçek ve samimi iradesi, ancak vasiyetnameden yola çikarak 

açikliga kavusturulabilir 19. Kanun koyucu, miras birakani bu sekil sartlarina 

uymaya zorlayarak, aslinda onun ölümünden sonra, yani bizzat “konusacak 

                                                 
18 Imre / Erman, a.g.e., s. 70 – 71; Bülent Köprülü, Miras Hukuku Dersleri, 2. Basi, Istanbul, Fakülteler 

Matbaasi, 1985, s. 158. 
19 Rona Serozan / Baki Ilkay Engin, Miras Hukuku, Ankara, Seçkin, 2004, s. 219; Pierre Tuor, Le Code 

Civil Suisse, 5e Édition, Almanca-Fransizca Çev. Henri Deschenaux, Zurich, Éditions Polygraphiques 
S.A., 1950, s. 334. 
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durumda” olmadigi dönemde, vasiyetnamesinin içeriginin ve geçerliliginin 

tartisilmasi riskini asgariye indirmeyi amaçlamistir20.  

 

—Bu kadar özellikli sekil sartlari, miras birakani normalden daha fazla 

düsünmeye ve tedbirli olmaya yönlendirecektir. Böylece miras birakan, 

kendisinden ya da disardan kaynaklanan anlik duygularinin tesirinden bir nebze 

de olsa kurtulacak, kararlarini olgunlukla tartabilecek ve daha sogukkanli hareket 

edecektir21. 

 

—El yazili vasiyetnamenin bu kadar detayli sekli kalip altina alinmasinin en 

önemli faydalarindan biri de, miras birakanin ölümünden sonra ortaya çikacak, 

metnin gerçekten nihai bir vasiyetname mi yoksa sadece, henüz üzerinde kesin 

karara varilamamis bir vasiyetname projesi mi (vasiyetname taslagi) oldugu 

yönündeki tereddütleri azaltacak olmasidir. Bu sayede, metindeki ifadelerin 

miras birakanin son arzulari oldugundan emin olabiliriz22. Eger bu kadar siki 

sekil sartlari aranmamis olsaydi, vasiyetname içerigindeki bir metin ile her 

karsilasildiginda, bunun gerçekten miras birakanin son arzularini ifade eden nihai 

bir vasiyetname mi yoksa bir vasiyetname projesi mi oldugu sorusunun 

cevaplanmasi görevi hâkime düsecekti ki, bu da hâkime basvurma yolunun 

kötüye kullanilmasi riskini beraberinde getirecekti23. 

 

                                                 
20 Hatemi, Miras Hukuku, s. 41; Imre / Erman, a.g.e., s. 65; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 3; 

Saymen, a.g.e., s. 77; Serozan / Engin, a.g.e. s. 219;  Nûsin Ayiter / Ahmet M. Kiliçoglu, Miras 
Hukuku, Ankara, Yetkin Yayinlari, 1989, s.  80; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.193; Jean-
Pierre Waymel, Les Formes du Testament Olographe et le Maintien de ces Formes Jusqu’au Décès 
du Testateur, Paris, Éditions Montchrestien, 1966, s. 8; Madeleine Girault, Les Particularités du 
Testament Olographe, Paris, Éditions Clarteistes, 1930, s. 17. 

21 Imre / Erman, a.g.e., s. 65;  Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 4; Saymen, a.g.e., s. 77;  Ayiter / 
Kiliçoglu, a.g.e., s. 81; Aydin Aybay, Miras Hukuku Dersleri, 3. Basi, Istanbul, Maltepe Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Yayinlari No: 15, 2002, s. 31; Cottier, a.g.e., s. 23; François Terré / Yves Lequette, 
Droit Civil, Les Successions, Les Libéralités, 2e Édition, Paris, Dalloz, 1988, s. 348; Tuor, a.g.e., s. 
334; Gabriel Marty / Pierre Raynaud, Droit Civil, Les Successions et Les Libéralités, Paris, Sirey, 
1983, s. 418. 

22 Imre / Erman, a.g.e.; s. 65; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 4;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 169; 
Cottier, a.g.e., s. 23; Waymel, a.g.e., s. 8; Tuor, a.g.e., s. 334. 

23 Virgile Rossel / F. -H. Mentha, Manuel du Droit Civil Suisse, Tome Deuxième, Des Successions, Des 
Droits Réels: 1re Partie (De la Propriété), 2e Édition, Lausanne-Genève, Librairie Payot & Cie, t.y., 
s. 83.  
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—Sekil, ölüme bagli tasarrufun ispati bakimindan kuvvetli bir delil olusturacak 

ve miras birakanin kaleme aldigi son arzularinin, onun kaleme aldigi sekilde, 

herhangi bir degisiklige ugramadan korumasini saglayacaktir24.  

 

Tüm bu olumlu yaklasimlara ragmen, bu agirlikta bir nitelikli sekle su elestiriler 

de yöneltilmistir: 

 

—Maksadini asan oranda bir sekilci yaklasim, kisilerin vasiyetname yapma 

arzusunu azaltacak, onlarin ölüme bagli tasarruf yapmaktan çekinmesine neden 

olacaktir. Oysa hukuk düzeninin amaci, kisileri bu tür tasarruflar yapmaktan 

sogutmak ya da onlarin önlerini kapamak degil, bunlarin yapilmasi için uygun 

bir ortam yaratmak, bu yönde istegi olan kisilere gerekli imkânlari mümkün olan 

en elverisli sartlarda saglamaktir 25. 

 

—Bu yöndeki önemli bir diger elestiri de, miras birakanin tüm son arzularinin 

açikça anlasilabildigi bir vasiyetnamenin dahi, sirf sekli bir sarta uymamis olmasi 

nedeniyle iptal edilme riski altinda olmasidir26.  

 

B- Diger Hukuklarda El Yazili Vasiyetname 

1- Roma Hukuku 

 
Modern hukuk sistemlerinin aksine Roma Miras Hukuku’nda, vasiyet yoluyla 

mirasçiligin Ab Intestato (kanundan dogan) mirasçilik ile bagdasmasi, yani ayni anda 

bulunmasi mümkün degildi. Nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere 

                                                 
24 Imre / Erman, a.g.e., s. 65;  Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 4; Mustafa Dural, Miras Hukuku 

(Ders Notu Niteliginde El Kitabi), y.y., AR Basim Yayim ve Dagitim A.S., 1983, s. 70; Inan / Ertas / 
Albas, a.g.e., s. 169; Antalya, a.g.e., s. 99; Dural / Öz, a.g.e., s. 79; Aybay, a.g.e., s. 31; Cottier, a.g.e., 
s. 23. 

25 Imre / Erman, a.g.e., s. 66; Saymen, a.g.e., s. 77; Rona Serozan, “Miras Hukukunda Iradi Mirasçilarin 
Konumunu Güçlendiren Yeni Gelismeler”, Prof. Dr. Aydin Aybay’a Armagan, Istanbul, Vedat 
Kitapçilik, 2004, s. 283; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 81. 

26 Imre / Erman, a.g.e., s. 66;  Saymen, a.g.e., s. 77; Serozan, a.g.m., s. 283; Cottier, a.g.e., s. 23; Tuor, 
a.g.e., s. 334.  
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potest (Hiç kimse kismen vasiyette bulunmus, kismen vasiyetsiz olarak vefat edemez.) 

prensibi geregi, eger usulüne uygun bir mirasçi atamasi yapilmissa, kanundan dogan 

mirasçilik bertaraf edilmis olurdu. Iste yine bu kurala paralel olarak, bir kimse 

malvarliginin sadece bir kismini atanmis mirasçiya birakmis, kalan kismi için bir 

tasarrufta bulunmamissa, atanmis mirasçi terekenin tamamina sahip olurdu27. Ayrica, 

vasiyet terekenin tamamina etkili bir tasarruf olarak kabul edildigi için, ayni anda geçerli 

iki vasiyet olamaz, ikinci vasiyetin birinciyi iptal ettigi kabul edilirdi28.  

 

Roma Hukuku’nda, yerine göre vasiyet, yerine göre vasiyetname anlamina gelen 

Testamentum kelimesi kullanilirdi. Ulpianus bunu “ Vasiyet ölümümüzden sonra 

muteber olmasi için irademizin seklen tespit edilmis bir ifadesidir”29 seklinde 

tanimlamaktadir30. Digesta’da yer alan tanima göre ise, “ Vasiyet, ölümümüzden sonra 

yapilmasini istedigimiz, irademizin hukuki ifadesidir”31. 

 

Romalilara göre vasiyet, kisinin son iradesini belli eden, sekle bagli, tek tarafli 

bir hukuki islemdir. Sekle bagli bir islem oldugu için, yine gerekli sekillere uyularak 

ölüm anina kadar her zaman vasiyetnamenden dönülmesi mümkündür. Tek tarafli bir 

islem olmasi nedeniyle de, karsi tarafin iradesinin bir önemi yoktur32. Bununla birlikte, 

vasiyetnamenin en önemli hükmü mirasçi atamak oldugundan, mirasçi atamasi 

yapilmamissa ya da yapilan mirasçi atamasi sakatlik nedeniyle geçersiz hale gelmisse 

vasiyetname de tamamen geçersiz kabul edilirdi33. 

 

Roma Hukuku’nda eski devirlerde iki tür vasiyetname bulunmaktadir. Bunlardan 

biri, istisnai nitelige sahip, sözlü olarak ve hiçbir sekle uymak zorunlulugu olmadan, 
                                                 
27 Ziya Umur, “Roma Miras Hukuku’nun Ana Hatlari”, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuasi, C. XXXI, S. 1– 4, 1965, s. 162; Nadi Günal, “Roma Miras Hukuku’na Genel Bir Bakis ve 
Vasiyet Yolu ile Miras”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 44, S. 1– 4, 1995, s. 427–
428. 

28 Ziya Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, Istanbul, 1987, s. 509. 
29 “Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio, in id sollemniter facta, ut post mortem nostram 

valeat”, (Ulpianus.20, 1), Günal, a.g.m.,  s. 432. 
30 Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 508; Günal, a.g.m., s. 432.  
31 “Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velid”, 

(D.28.1.1), Günal, a.g.m., s. 433. 
32 Roma Hukuku, Cermen hukukundan gelen ve bir sözlesme niteliginde olan miras sözlesmesini ise 

tanimamaktadir. Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 508. 
33 Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 509; Günal, a.g.m., s. 433. 
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savas karari verildikten sonra ancak askerler tarafindan yapilabilen ve “harbe hazir ordu” 

anlamina gelen testamentum in procinctu’dur34. Digeri ise vasiyet yapmanin olagan yolu 

olan testamentum calatis comitiis’dir. Bu sonuncusunda vasiyet, yilda iki defa, 

comitia’lar huzurunda vasiyetçinin beyanlarini bildirmesi yoluyla gerçeklestirilirdi. 

Birinci yolun kolay fakat istisnai, olagan yolun ise yilda ancak belirli günlerde 

basvurulabilen ve sekilci bir yol olmasi nedeniyle Cumhuriyetin son yüzyillarindan 

itibaren her iki vasiyet türünün de kullanimi azalmis, uygulamada rahipler ve 

tatbikatçilar tarafindan, biraz karisik fakat her zaman basvurulabilen, mancipatio islemi 

ile gerçeklestirilen bir usul olan testamentum per aes et libram (külçe ve terazi ile 

vasiyetname) gelistirilmistir35. Iustinianus Hukuku’ndan önceki bu dönemde el yazili 

vasiyetnameye ise, II. Theodosius ve III. Valentinianus döneminde rastlanir. 

Testamentum holographum adi verilen bu vasiyetnamelerde önceleri, düzenleme 

asamasinda bir sahidin katilimi ve sahidin imzasinin da vasiyetnamede bulunmasi sarti 

aranirken, post klasik devirde çikarilan bir emirname ile (Nov. 21, 2, sene M.S. 446) 

sahit sarti kaldirilmistir36. Fakat Iustinianus bu emirname hükümlerini kendi codex’ine 

almamistir 37. 

 

Iustinianus Hukuku’nda ise resmi vasiyetnamelerin 38 yaninda biri sözlü biri 

yazili olmak üzere iki tür özel vasiyetname vardi. Sözlü olana Testamentum per 

nuncupationem  denirdi. Yedi sahidin önünde son arzularin sözlü olarak beyani yoluyla, 

sekle bagli olmadan gerçeklestirilirdi39. Bu dönemde el yazili vasiyetnamelere ise, üç 

yanli vasiyetnameler anlamina gelen testamentum tripartitum adi verilirdi40. Bu ismin 

kullanilmasinin sebebi ise, tek muamele (unitus actus) olmasi unsurunu ius civile’den, 

                                                 
34 Olaganüstü nitelikteki bu vasiyetname, günümüzdeki sözlü vasiyetin temelini teskil etmektedir. 
35 Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 510-511; Umur, a.g.m., s. 168-169; Dural, El Yazisi Ile 

Vasiyetname, s. 5. 
36 Günal, a.g.m., s. 434; Ziya Umur, Roma Hukuku Lügati, Istanbul, Istanbul Üniversitesi Yayinlari No: 

3170, 1983, s. 209. 
37 Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 209. 
38 “Testamentum apud acta conditum” ve “Testamentum principi oblatum”:  Dural, El Yazisi Ile 

Vasiyetname, s. 5; Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 209-210; Günal, a.g.m., s. 434. 
39 Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 512; Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 210.  
40 Umur’a göre testamentum tripertitum kavrami, her ikisi de üç yanlilik özelliklerini tasiyan testamentum 

per nuncupationem (sözlü vasiyetname) ve testamentum per scripturam (el yazili vasiyetname) türlerini 
kapsayan bir üst basliktir. Oysa Dural bu kavrami sadece el yazili vasiyetnameyi kasteder sekilde 
kullanmaktadir. Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 512; Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 210; 
Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 5. 
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yedi sahidin bulunmasi unsurunu praetor hukukundan, vasiyetçi ve sahitlerin imza 

zorunlulugu unsurunu ise imparator hukukundan almis olmasidir41. Bu vasiyetname türü 

aslinda II. Theodosius ve III. Valentinianus döneminde, M.S. 429 yilinda ihdas edilen 

vasiyetnamenin devami niteligindedir. Iustinianus döneminde yazinin vasiyetçi elinden 

olmasi zorunlulugu kaldirilmistir42. Eger vasiyetnameyi vasiyetçi kendi yazmis ise buna 

testamentum holographum adi verilirdi ve bu durum vasiyetname metninde belirtilmis 

ise vasiyetçinin imzalamasi gerekmezdi. Vasiyetnamenin vasiyetçi disinda bir kisi 

tarafindan kaleme alinmasi halinde ise buna testamentum allographum adi verilirdi ve 

bu tür vasiyetnamelerin vasiyetçi tarafindan sahitlerin önünde imzalanmasi gerekirdi. 

Sahitler ise önce vasiyetnamenin altina isimlerini yazarak mühürlerler, sonra ise 

vasiyetnameyi kapatarak disini mühürlerlerdi43. Vasiyetçinin yazi yazmayi bilmemesi 

durumunda ise onun yerine sekizinci bir sahit vasiyetnameyi imzalardi44. El yazili 

vasiyetnamelerde iç ve dis iradenin birbirine uygunlugunu saglamak ve sonradan 

gerçeklestirilebilecek tahrifleri önlemek için vasiyetnamenin harf ile yazilmasi 

gerekiyor, notae kabul edilmiyordu. Bununla birlikte, tercih edilen dilin ve yazmakta 

kullanilan materyalin bir önemi yoktu45. 

 

El yazili vasiyetname kavramiyla ilgili olarak belirtilmesi gereken son nokta ise 

testamentum caeci (kör kimsenin vasiyetnamesi) ‘dir. Görme özürlü kisiler, klasik 

dönemde sadece testamentum per aes et libram yapabilirken, post klasik dönemde yedi 

sahit huzurunda belirttigi iradesinin sekizinci bir sahit tarafindan kaleme alinmasiyla el 

yazili vasiyetname de yapabilmeye baslamis lardir46. 

 

 

 

 

                                                 
41 Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 210; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 5. 
42 Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 210. 
43 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 6. 
44 Umur, Roma Hukuku Ders Notlari, s. 512. 
45 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 6. 
46 Umur, Roma Hukuku Lügati, s. 209. 
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2- Islam Hukuku 

 
Kur’anda vasiyet hukukuna dair en gene l esaslar ortaya konulmus, detayli 

düzenlemeler getirilmemistir. Sükûtla geçistirilmis olan bu hususlar, Sünnet, Icma ve 

içtihada terk edilmis sayilir 47. 

 

Bir kimsenin tasarruf orani üzerinden, yahut, hiç sakli payli mirasçisi 

bulunmadigi takdirde bütün terekesinden, ölümünde netice dogurmak üzere yaptigi 

temliki tasarruflara ölüme bagli tasarruf denir. Ölüme bagli tasarruflardan biri olan 

vasiyet, Islam hukukunda söyle tarif edilmistir: Ölüme bagli olmak üzere bir sahsa, 

teberru yoluyla bir mali veya hakki birakmak, temlik etmektir48. 

 

Genel olarak Islam-Osmanli Hukuku’nda hiçbir tasarruf, diger eski hukuklardan 

ve kökeni bu hukuklara dayanan modern hukuklardan farkli olarak, herhangi bir sekil 

sartina baglanmamistir. Eski hukukumuzun hükümleri insani, baskasinin haklarina saygi 

duyan ve kötü fiillerden kaçinmasi gereken bir varlik olarak kabul ve aksi durumda 

uhrevi cezalarla tehdit etmis oldugundan, insanlar arasindaki iliskileri bir takim sekli 

kurallara baglamayi prensip olarak gereksiz görmüstür 49. 

 

Yukaridaki yaklasima uygun olarak Islam Hukuku’nda vasiyetçi, ölüm tehlikesi 

altinda olsun ya da olmasin sözlü vasiyet yapabilmektedir. Fakat bunun müslüman ya da 

gayrimüslim iki sahit huzurunda yapilmasi gerekir. Buradaki sahit zorunlulugu, daha 

                                                 
47 Sakir Berki / Hayrullah Hâmidî, Islam Hususi Hukukunun Ana Prensipleri, “Kur’anda Hukuk”, 2. 

Basi, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayinlarindan: 162, 1962, s. 94. 
48 Berki / Hâmidî, a.g.e., s. 98; Hayrettin Karaman, Anahatlariyla Islam Hukuku 2, Hususî Hukuk, 

Sahis, Âile, Mîras, Esya, Istanbul, Ensar Nesriyat, 1985, s. 176.  
49 Bu nedenle Islam Hukuku’nda vasiyetin sekil sartlari denince akla gelen, vasiyet hukuki isleminin 

geçerli olarak kurulmasi için gerekli olan dört unsur yani; siyga (icap ve kabul beyanlarinin özel bir 
belirtme tarzi olup olmadigi), mûsî (vasiyet eden), mûsâleh (lehine vasiyette bulunulan) ve mûsâbih 
(vasiyet konusu)’dir. Dolayisiyla konu ile ilgili tartismalar, eski hukukta rükn olarak isimlendirilen, yani 
akdin geçerli olarak kurulmasini saglayan irade beyanlarinin çerçevesinin çizilmesi, özellikle kabul 
beyaninin sekli ve gerekliligi üzerinde toplanmistir. Ekrem Bugra Ekinci, “Islam-Osmanli Hukuku’nda 
Vasiyetin Sekli”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1, Haziran 1997, s. 229. 
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sonra çikabilecek ihtilaflari önlemeye yöneliktir, yani bir sihhat (geçerlilik) sarti degil, 

ispat sartidir50. 

 

Ayni sekilde yazili vasiyetnameler için de sahit, bir ispat sartidir. Sahit olmadan 

yapilan yazili vasiyetnameler de geçerlidir, hatta bunun bir mektupla yapilmasi bile 

mümkündür. Nitekim Mecelle’nin 69. maddesine göre mükâtebe (yazi) muhâtaba (söz) 

gibidir51. Bununla birlikte, vasiyetin ölüme bagli islem yoluyla kisileri borçlandirma 

niteliginden yola çikan bir görüs, genel olarak borçlanmaya iliskin Bakara suresinin 283. 

ayetinin kiyas yoluyla burada da uygulanabilecegini, ölüm tehlikesi olmayan hallerde 

vasiyetin yazili sekilde ve iki sahit önünde yapilmasinin, Tanrinin insanlara tedbir ve 

teyakkuz tavsiye eden iradesine daha uygun düsecegini savunmaktadir52. 

 

El yazili vasiyetnamenin siki sekil sartlarina baglanarak da olsa kabul edilmesi, 

önceleri sadece resmi vasiyetnameyi taniyan hukuk sistemlerine tâbi kisiler bakimindan 

büyük kolaylik saglamistir. Fakat ayni gelisme bizim ülkemiz için söz konusu degildir. 

Çünkü eski hukukumuzda, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen el yazili 

vasiyetnameden daha kolay bir sekilde vasiyet yapmak imkâni vardi53. Hatta bu nedenle, 

sözlü vasiyetin sartlarinin hafifletilmesi yoluyla herkesin basvurabilecegi bir vasiyet 

seklinin taninmasinin daha isabetli olacagi yönünde görüsler de savunulmaktadir 54. 

 

3- Fransiz Hukuku 

 
Fransiz Hukukunda, genel olarak bütün vasiyetnameler için geçerli bir tanim 

CCF md. 895’te verilmistir. Buna göre vasiyetname öyle bir islemdir ki, bununla 

vasiyetçi, kendisinin artik mevcut olmayacagi dönem için, malvarliginin bütünü ya da 

                                                 
50 Ekinci, a.g.m., s. 230; Sakir Berki, “Kur’an’da Miras Hukuku”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C. XXXVIII, S. 1– 4, 1981, s. 116; hem yazili hem sözlü vasiyetin iki sahit önünde yapilmasini 
geçerlilik sarti olarak kabul eden görüs için, Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 11. 

51 Ekinci, a.g.m., s. 229–230. 
52 Berki, a.g.m., s. 118, Hayreddin Karaman, Mukayeseli Islam Hukuku, Istanbul, Irfan Yayinevi, 1974, 

s. 380. 
53 Imre / Erman, a.g.e., s. 68. 
54 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 82. 
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bir kismi üzerinde, geri dönebilecegi nitelikte bir tasarrufta bulunmaktadir55. Bu 

tanimdan yola çikarak vasiyetnamenin, tek tarafa borç yükleyen, geri alinabilir ve ölüme 

bagli bir tasarruf olmasi nitelikleri ortaya konabilir56. CCF’de, yapilmasi mümkün 

vasiyetname tipleri ayri ayri açiklanmadan önce, her tip vasiyetname açisindan baglayici 

olacak genel prensipler ortaya koyulmustur: bütün vasiyetnameler yazili olmak 

zorundadir ve müsterek vasiyetnameler geçersizdir (CCF md. 968 – 969). 

 

Vasiyetnamelerin yazili sekilde olmasi bir ispat sarti degil, geçerlilik sartidir. 

Bununla birlikte, usulüne uygun olarak düzenlenmis bir vasiyetnamenin vasiyetçinin 

rizasina aykiri bir sekilde kayboldugu ya da yok edildigi her türlü delil ile 

ispatlanabilir57. Ama hiçbir zaman yaziya dökülmemis, sadece sözlü olarak yapilmis 

vasiyetnameler yok hükmündedir58. 

 

CCF md. 968, özellikle her iki tarafa da borç yükleyen vasiyetname ihtimalini 

düsünerek 59, vasiyetnamelerin dönülebilir karakterinin  zarar görmemesi amaciyla, iki ya 

da daha fazla kisinin  ayni islemle vasiyet yapmasini, yani ortak (müsterek) 

vasiyetnameleri yasaklamistir60. 

 

                                                 
55 CCF md. 895 “Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera 

plus, de tout ou partie de ses biens et qu’il peut révoquer.” 
56 Marty / Raynaud, a.g.e., s. 417. 
57 Terré / Lequette, a.g.e., s. 350– 352; Louis Bach, Droit Civil, (Régimes Matrimoniaux-Successions-

Libéralités-Droit Privé Notarial) , Tome 2, Paris, Sirey, 1975, s. 175; Henri et Léon Mazeaud / Jean 
Mazeaud / François Chabas , Leçons de Droit Civil, (Successions-Libéralités) Tome IV / Deuxième 
Volume, 5e Édition par Laurent Leveneur et Sabine Leveneur, Paris, Montchrestien, 1999, s. 280. 

58 Fransa’da, özellikle Fransizlarin çogunlugunun okuma yazma bilmedigi eski hukuk döneminde sözlü 
vasiyetname yapmak mümkündü. Ancak bu yol, 1735 tarihinde Chancelier Daguesseau’nun çikardigi 
bir emirname ile ortadan kaldirilmistir. Terré / Lequette, a.g.e., s. 349; Frédéric Lucet / Bernard 
Vareille, Droit Civil, (Régimes Matrimoniaux -Libéralités-Successions), y.y., Mémentos Dalloz, 
1995, s. 88; James Bourdillon, Étude Comparée de la Forme du Testament Olographe Français et 
du Testament Anglais, Paris, Rousseau & Cie, 1937, s. 24. 

59 Bach, a.g.e., s. 176; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 281; Bourdillon, a.g.e., s. 24– 25. 
60 Birlikte vasiyetnameler de 1735 tarihli emirname ile yasaklanmistir. O zamana kadar mümkün olan bu 

tür vasiyetnameler, emirname ile sadece esler arasinda geçerli kabul edilmis, fakat daha sonra CCF her 
türlü birlikte vasiyetnameyi geçersiz kabul etmistir. Terré / Lequette, a.g.e., s. 353.  
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CCF md. 969, CCF md. 981 vd. hükümlerinde düzenlenen istisnai tür 

vasiyetnameler61 bir yana birakilirsa, üç tane olagan vasiyetname türü saymistir. Bunlar, 

resmi vasiyetname62, mistik (gizli) vasiyetname63 ve el yazili vasiyetnamedir. 

 

El yazili vasiyetname CCF md. 970’te düzenlenmistir 64. Buna göre el yazili 

vasiyetnamenin bir bütün olarak bizzat vasiyetçi tarafindan el yazisi ile yazilmis, tarihi 

atilmis ve imzalanmis olmasi gerekir. Bu üç sart disinda baska hiçbir sart 

aranmayacaktir. Örnegin, sayilan sekil sartlarini tasiyan bir metin, ayni zamanda 

vasiyetçinin, yakinda bu isteklerini gerekli sekli sartlara uyarak yeniden yazmak 

arzusunu içerse bile, yine de geçerli bir vasiyetname olarak kabul edilecektir65. 

 

CCF md. 1001’e göre ise66, gerekli sekil sartlarina uyulmamis olmasi, 

vasiyetnamenin geçersizligine sebep olur. Bununla birlikte, sekil eksikligi nedeniyle 

geçersiz olan bir vasiyetnamede malvarligi haricinde yapilmis tasarruflar, onlara iliskin 

sekil sartlarina uyulmus olmasi sartiyla geçerlidir 67. 

 

Usulüne uygun olarak düzenlenmis bir vasiyetnamenin, bizzat vasiyetçi ya da 

baska bir kisi tarafindan saklanmasi mümkün oldugu gibi, istege bagli olarak notere 

                                                 
61 Istisnai nitelikteki bu vasiyetnameler: CCF md. 985; veba ya da baska bir bulasici hastalik nedeniyle 

disariyla iletisimi kesilmis yerlerde yapilan vasiyetnameler, CCF md. 986; Fransa’nin Avrupa 
kitasindaki adalarindan noter bulunmayan birinde ya da anakarayla iletisim imkânsizligi olan herhangi 
bir adada düzenlenmis vasiyetnameler, CCF md. 988; belli sartlar altinda deniz yolculugu sirasinda 
yapilan vasiyetnameler, CCF md. 999; bir Fransiz vatandasinin yabanci ülkede yaptigi vasiyetnameler. 
Bunlarin yaninda ayrica, 14 Nisan 1923 tarihli kanunla, düsman isgali altindaki ya da düsman tarafindan 
iletisimin durduruldugu yerlerde düzenlenebilecek bir vasiyetname türü de hükme baglanmistir. 

62 CCF md. 971 vd. hükümlerinde düzenlenen resmi vasiyetname, iki noterin ya da bir noter ve iki sahitin 
katilimiyla hazirlanir. Sahitlerin, noterin ve vasiyetçinin imzasiyla tamamlanir. 

63 Karisik bir usul gerektirmesi nedeniyle uygulamada az rastlanan bu vasiyetnamede (CCF md. 976 vd.) 
vasiyetçi, bizzat kendisi ya da baska bir kisi tarafindan yazilmis vasiyetnameyi kapali olarak, iki tanigin 
önünde notere verir. Bunun üzerine noter kendisine verilen zarfin üzerine gerekli kayitlari düserek 
(suscription)  prosedürü tamamlar.  Resmi vasiyetnamenin güvenliligi ve el yazili vasiyetnamenin 
gizliligi unsurlarini birlestiren bu tür vasiyetnamenin kökleri, II. Theodosius ve III. Valentinianus 
döneminde ihdas edilen Testamentum holographum ve sonraki devirlerde onun devami sayilan 
testamentum tripartitum’a kadar uzanir. Nitekim Fransiz Hukuku’nda da önceleri tripartite olarak 
isimlendirilirdi. Marty / Raynaud, a.g.e., s. 428. 

64 CCF md. 970: “Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la 
main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme.” 

65 Marty / Raynaud, a.g.e., s. 425. 
66 CCF md. 1001: “Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la 

présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.” 
67 Terré / Lequette, a.g.e., s. 355. 
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tevdii edilmesi de mümkündür. Bir geçerlilik sarti olmayan bu tevdii, herhangi bir 

notere, hatta vasiyetnamede lehine tasarrufta bulunulmus bir notere dahi yapilabilir. 

CCF md. 1007’ye göre, vasiyetçinin ölümünden önce istege bagli yapilan bu tevdiden 

farkli olarak, vasiyetçinin ölümünden sonra notere yapilacak tevdii ise zorunludur. 

Ölümün gerçeklesmesinden sonra uyulmasi zorunlu olan prosedüre göre vasiyetname, 

hükümlerini fiilen dogurmaya baslamadan önce onu elinde bulunduran kisi tarafindan 

mutlaka bir notere tevdii edilmelidir. Vasiyetname eline ulasan noter, vasiyetnamenin 

açilmasi için gereken sözlü ve yazili prosedürü gerçeklestirdikten sonra en geç bir ay 

içinde, ilgili tutanaklari ve vasiyetnamenin bir örnegini mirasin açildigi yer asliye hukuk 

mahkemesine gönderir. Bununla birlikte belirtilmelidir ki, CCF md. 1007’de öngörülen 

bu merasime uyulmamasinin, vasiyetnamenin geçerliligine bir etkisi yoktur68. 

 

4- Isviçre Hukuku 

 
Isviçre’de kanun koyucu, eski kantonal yasalarda mevcut olan vasiyetname 

türlerinden en güvenli ve en kolaylarini seçerek CCS’ye almistir69. Ölüme Bagli 

Tasarruflarin Sekli baslikli ayrim altinda bulunan 498. madde, kanunun izin verdigi 

vasiyet türlerini sinirlayici (numerus clausus) olarak saymistir. Buna göre Isviçre 

Hukuku’nda ikisi olagan, biri istisnai nitelikte üç tür vasiyet yapmak mümkündür. 

Bunlar, resmi vasiyetname 70, el yazili vasiyetname ve sözlü vasiyettir71. 

 

                                                 
68 Terré / Lequette, a.g.e., s. 373. 
69 Rossel / Mentha, a.g.e., s. 82. 
70 Resmi vasiyetname (Testament Public) CCS md. 499 vd’da düzenlenmistir. Buna göre resmi 

vasiyetname, vasiyetçi ve iki sahidin katilimiyla; noter, ilgili memur ya da kantonal kanunlarin bu 
konuda yetkilendirdigi herhangi bir kisinin huzurunda düzenlenmelidir. Vasiyetçinin okuma -yazma ve 
imzalama yetenegine sahip olup olmamasina göre iki farkli usule tabidir. Bununla birlikte; kanunda 
kabul edilen bu iki seklin kombinasyonu niteliginde, vasiyetçinin vasiyetnameyi okumadan imzaladigi 
ya da okudugu ama imzalamadigi iki farkli sekil daha uygulama tarafindan gelistirilmistir. Jean 
Guinand / Martin Stettler, Droit Civil II, Successions (art. 457 – 640 CC), 5e Édition, Fribourg, 
Éditions Universitaire Fribourg Suisse, 2003, s. 58. 

71 Sözlü vasiyet (Testament Oral) CCS md. 506 vd’da düzenlenmistir. Istisnai nitelikteki bu sekle ancak, 
CCS md. 506’da örnekleyici nitelikte sayilan sebepler nedeniyle, diger iki tür olagan vasiyetnameyi 
yapma imkâni olmayan hallerde basvurulabilir. Buna göre vasiyetçi son arzularini iki sahide bildirir ve 
bu sahitler vasiyetçinin son arzularini vakit geçirmeden, sözlü ya da yazili olarak adli makamlara 
aktarirlar. Istisnai nitelikteki sartlarin degismesi ve vasiyetçinin olagan türde bir vasiyetname yapma 
imkânina sahip olmasindan itibaren 14 gün sonra, sözlü vasiyet geçerliligini kaybeder.  
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Isviçre’de el yazili vasiyetnamenin kanuna alinmasi üzerinde fazla tartisma 

olmamis, fakat resmi bir makama tevdii edilmesinin geçerlilik sarti olup olmamasi 

noktasinda oldukça fazla tartisma yasanmistir72. Bunun sebebi, her ne kadar zamana ve 

yere göre tabi oldugu sekil sartlari degisse de, el yazili vasiyetnamenin özellikle 

Isviçre’nin Roma etkisi altindaki bati bölgelerinde ortaçagdan beri oldukça yaygin 

olarak kullanilmasidir. Alman Hukuku etkisindeki Isviçre bölgelerinde ise, örnegin 

Zürih ve Basel’de, bu tür vasiyetnamelere ancak XVIII. yy’da rastlanir73. El yazili 

vasiyetname, XIX. yy kantonal kanunlasma hareketlerinde de birçok kanton tarafindan 

olagan vasiyetname yapma sekli olarak kanunlara alinmistir. Bununla birlikte birçok 

kantonda vasiyetnamenin tevdii zorunlulugu kabul edilmis, Fransiz Hukuku etkisinde 

kalarak, düzenlenme yerinin vasiyetnamede gösterilmesi sarti ise aranmamistir74. 

 

1895 tarihli kismi projede 459. maddede düzenlenen el yazili vasiyetnamede, 

devlet lehine yapilan tasarruflar ile ebeveynlere, ese, arkadaslara, hizmetçilere yapilan 

önemsiz degerdeki vasiyetler ve defin ya da vasi tayin edilmesi yönündeki istekler gibi 

istisnai durumlar bir kenara birakilirsa, bizzat vasiyetçi tarafindan vasiyetnamenin tevdii 

edilmesi bir geçerlilik sarti olarak kabul edilmisti. 15 Kasim 1900 tarihli ön projede ise 

daha özgürlükçü bir yaklasimla, el yazili vasiyetname hakkindaki 524. maddede, el 

yazili vasiyetnamenin bir bütün olarak vasiyetçinin eliyle yazilacagi, tarih atilip 

imzalanacagi, kantonlarin ise yetkili otoriteye yapilacak tevdii bir geçerlilik sarti olarak 

kabul edebilecegi düzenlendi75. 

 

Daha sonra taslak metin üzerinde çalisan, Milli Meclis tarafindan olusturulan 

büyük komisyonda ise, vasiyetnamedeki tarihin günü, ayi ve yili içerecegi ve 

düzenlenme yerinin de vasiyetnamede gösterilmesi gerektigi yönündeki ifadeler, 

Burckhardt ve Weber’in teklifleriyle madde metnine girmistir. Ayrica vasiyetçinin 

vasiyetnameyi adiyla imzalamasi gerektigi kabul edilmistir. Komisyondaki asil tartisma 

ise, vasiyetnamenin tevdiine iliskin ikinci fikra hakkinda yapilmistir. Komisyonun bütün 

üyeleri, tevdie iliskin hükmün bütün kantonlari baglayici sekilde kanuna alinmasi, bu 
                                                 
72 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.191; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 171. 
73 Arnold Escher, Medeni Kanun Serhi, Miras Hukuku, Çev. Sabri Sakir Ansay, Ankara, 1949, s. 331. 
74 Cottier, a.g.e., s. 17. 
75 Escher, a.g.e., s. 331. 
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konuda kantonlara takdir yetkisi verilmemesi yönünde fikir birliginde olmalarina 

ragmen, koyulacak hükümle tevdiin zorunlu hale getirilip getirilmeyecegi noktasinda her 

iki görüs de siddetle savunulmustur. Netice itibariyle yapilan oylamada çogunluk 

oyuyla, tevdiin vasiyetçinin arzusuna birakilmasi kabul edilmistir76. 

 

1904 tarihli nihai projede ise el yazili vasiyetname 510. maddede düzenlenmis, 

vasiyetçinin vasiyetnameyi adiyla imzalamasi gerektigi ibaresi madde metninden 

çikarilmistir77. Ayrica maddede, vasiyetnamenin vasiyetçinin eli ile yazilmasi gerektigi 

belirtilerek vasiyetnamenin mekanik bir araçla düzenlenmesi engellenmis, düzenlenme 

yerinin gösterilmesi sarti ise madde metninden çikartilarak sekil sartlari kismen 

hafifletilmistir. Tevdiin zorunlu olup olmayacagi tekrar tartisilmakla beraber, istege 

bagli olarak kalmasina karar verilmistir 78. 

 

Maddenin 1907 yilinda Milli Meclis’teki görüsmeleri sirasinda ise, düzenlenme 

yerinin gösterilmesi sarti tekrar madde metnine alinmis, bunun disinda maddede 

herhangi bir degisiklik yapilmadan 505. madde olarak kanunlastirilarak 1 Ocak 1912 

tarihinde yürürlüge girmistir. Bu tarihten sonra madde, uzun yillar bir degisiklige 

ugramadan yürürlükte kalmistir. Ancak detaylari asagida anlatilacagi sekilde 1995 

yilinda yapilan bir degisiklikle, düzenlenme yerinin gösterilmesi sarti madde metninden 

çikarilmis, kanuna eklenen 520a maddesiyle ise düzenlenme tarihinin eksikligi ya da 

yanlisligi ancak belli hallerde vasiyetnamenin geçerliligine etkili hale getirilmistir. 

 

Su anda yürürlükte olan ve “El Yazili Vasiyetname” basligini tasiyan CCS md. 

505’e göre79, el yazili vasiyetname bir bütün olarak bizzat vasiyetçi tarafindan el yazisi 

ile yazilmis olmali, yine bizzat vasiyetçi tarafindan tarih atilmali ve imzalanmalidir. 

Ayni maddeye göre tarih, vasiyetnamenin düzenlendigi günü, ayi ve yili içerecek 

nitelikte olmalidir. Ikinci fikra hükmüne göre ise, usulüne uygun olarak düzenlenmis 

                                                 
76 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 10. 
77 Cottier, a.g.e., s. 19. 
78 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 11. 
79 CCS md. 505: A. Testaments / I. Formes / 3. Forme olographe “Le testament olographe est écrit en 

entier, daté et signé de la main du testateur; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du 
jour où l’acte a été dressé. / Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à 
une autorité chargée d’en recevoir le dépôt.”  
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vasiyetnameler, açik ya da kapali olarak, bunlari saklamakla  görevlendirilmis 

makamlara tevdii edilebilecektir. Görüldügü gibi Isviçre Hukuku’nda el yazili 

vasiyetnamenin, vasiyetnamenin vasiyetçinin el yazisi ile düzenlenmesi, tarih atilmasi ve 

imzalanmasi olmak üzere üç tane mecburi sarti vardir. Bunun yaninda istege bagli 

olarak, kantonlarca belirlenmis yetkili makamlara tevdii edilmesi de mümkündür.  

 

Yukarida kisaca deginildigi üzere, Isviçre Hukuku’nda el yazili vasiyetname 

bakimindan 1995 yilinda iki önemli gelisme olmustur. Bunlardan ilki, 23 Haziran 1995 

tarihinde CCS md. 505’te yapilan bir degisiklikle, vasiyetnamenin düzenlendigi yerin 

vasiyetnamede gösterilmesi sartinin madde metninden çikarilmasidir. Buna göre artik 

düzenleme yeri gösterilmeksizin de el yazili vasiyetname yapmak mümkündür. Yine 

ayni tarihli kanunla yapilan ikinci degisiklik ise, 520a maddesinin 80 CCS’ye 

eklenmesidir. Bu yeni maddeye göre, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede mevcut 

olmamasi ya da bir tarih atilmis olmakla birlikte bu tarihin yanlis olmasi durumu ancak, 

 

—Vasiyetçinin o dönemde vasiyetname yapma ehliyetini haiz olup olmadiginin 

anlasilmasi için gerekli olmasi, 

—Birden çok ölüme bagli tasarruf arasinda önceligin hangisine ait oldugunun 

ortaya çikarilmasi ihtiyaci,  

—Vasiyetnamenin geçerliligi ile ilgili diger herhangi bir sorunun çözümlenmesi 

zorunlulugu, 

— Ve yukaridaki ilk üç ihtimalden birinin gerçeklesmesi halinde, tarihin baska 

türlü tespit edilmesinin de mümkün olmamasi  

 

durumunda bir iptal sebebi teskil edecektir. Böylece Isviçre’de kanun koyucu, 

düzenleme tarihinin belirtilmemesi sebebiyle vasiyetnamenin iptal edilebilecegi halleri 

daraltarak, bu halleri tarih sartinin aranmasinin gerekçesiyle paralel hale getirmeye 

                                                 
80 CCS md. 520a: A. De l’action en nullité / II. Vices de forme / 2. En cas de testament olographe  

“Lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait 
défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre 
manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date es t nécessaire pour juger de la 
capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute 
autre question relative à la validité du testament.” 
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çalismis, sirf sekil eksikligi sebebiyle somut olayda ortaya çikabilecek adaletsizlikleri 

önlemeyi amaçlamistir. Her iki degisiklik de 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüge girmistir. 

 

5- Alman Hukuku 

 

Alman Hukuku’nun ilk dönemlerinde mirasçilarin tabiat tarafindan tespit edildigi 

kabul ediliyor, ancak kilise lehine vasiyetname yapilmasina izin veriliyordu. Zamanla bu 

kural genisledi ve 14. yy’da, basta resmi vasiyetnameler olmak üzere vasiyetnamelere 

dair hükümler Alman devletlerinin kanunlarinda yer almaya basladi81. 

 

Müsterek hukuk döneminde de el yazili vasiyetnameyi tanimayan Almanya’ya el 

yazili vasiyetnamenin girisi Fransiz Hukuku’nun etkisi ile olmustur. Fransiz 

Hukuku’nda CCF md. 970’te düzenlenen el yazisi ile vasiyetname, öncelikle bu 

kanunun 19 yy’in basinda Fransa’da yürürlüge girmesiyle Almanya ile sinir komsusu 

olmus, Alsace-Lorraine bölgesinin Almanya’ya katilmasindan sonra da bu bölgede 

CCF’nin uygulanmaya devam edilmesiyle Almanya’da da görülmeye baslanmistir82. 

 

El yazili vasiyetnameyle bu sekilde geç bir tarihte tanisan Almanya’da, bu tür 

vasiyetnamenin Medeni Kanun’a alinmasi da birçok tartismadan so nra mümkün 

olabilmistir83. Nitekim BGB’nin birinci projesinde el yazili vasiyetnameye, ancak 

olaganüstü hallerde basvurulabilen istisnai bir sekil olarak yer verilmistir. Ikinci projede 

de el yazili vasiyetname yine istisnai bir sekil olarak düzenlendi. Ancak birinci projeden 

farkli olarak ikinci projede, terekenin yirmide birini geçmeyen tasarruflar, el yazisi ile 

yazilmasi, imzalanmasi, düzenlenme yeri ve tarihinin de gösterilmesi sartiyla geçerli 

kabul ediliyordu. Nihai olarak ise, özellikle Fransiz Hukuk u’nun etkisi altindaki 

devletlerin israri ile el yazili vasiyetname, olagan bir sekil olarak BGB § 2231’de 

düzenlenerek Medeni Kanun’a alindi. Bu maddeye göre el yazili vasiyetnamenin geçerli 

                                                 
81 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 6.  
82 Cottier, a.g.e., s. 14. 
83 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.191; Halil Akkanat, “El Yazisi Ile Vasiyetnamede Vasiyetname 

Metninin Özellikleri”, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yas Günü Armagani, Cilt II, Istanbul, Beta, 
2001, s. 800. 
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olabilmesi için, son arzularin bizzat vasiyetçi tarafindan yazilip metnin imzalanmasi ve 

vasiyetnamenin düzenlenme yeri ve gününün de vasiyetnamede mevcut olmasi 

gerekiyordu84. El yazili vasiyetnamenin bu kadar agir sekil sartlarina tabi tutulmasi 

doktrinde çok elestirilmis, uygulamada da bu yolla düzenlenen vasiyetname lerin 

%25’inin geçersiz olmasi sonucunu dogurmustur. Tüm bu olumsuzluklar nedeniyle, 

Isviçre’dekine benzer bir gelisme Almanya’da da olmus, 1938 tarihinde kabul edilen 

Testamentgesetz ile kanun koyucu bu siki sekil sartlarini yumusatmis, bu yeni 

düzenleme 1953 tarihli BGB’nin 2247. maddesine oldugu gibi alinmistir 85. 

 

Su an yürürlükte olan BGB § 2247’ye göre, el yazili vasiyetname bastan sona 

kadar vasiyetçi tarafindan yazilip imzalanmalidir. Düzenlenme yeri ve tarihinin ise 

vasiyetnamede bulunmasi gerekmekle birlikte, bunlarin eksikligi ancak vasiyetnamenin 

geçerliligi ya da daha sonraki bir ölüme bagli tasarrufla bu vasiyetnameden dönülmüs 

oldugu yönünde bir süphe oldugunda ve tarihin baska sekilde ispatlanamadigi 

durumlarda bir iptal sebebi teskil edecektir86. 

 

C- El Yazili Vasiyetnamenin Fayda ve Sakincalari 

 
El yazili vasiyetnamenin fayda ve sakincalari, özellikle Almanya’da, bu tür 

vasiyetnamenin kanuna alinip alinmamasi ya da alinacaksa hangi sartlarla alinacagi 

konusunda yapilan tartismalarda oldukça derinlemesine ortaya konulmus, faydalarinin 

sakincalarindan agir basmasi ve sakincalarinin genelde bertaraf edilebilir nitelikte olmasi 

sebebiyle kanunlardaki yerini almistir87. 

 

                                                 
84 Cottier, a.g.e., s. 15. 
85 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 8; Cottier, a.g.e., s. 15. 
86 Andrea Bonomi, “La Vocation Successorale Volontaire Dans Certains Droits Européens”, Le Droit des 

Successions en Europe, Actes du Colloque du 21 Février 2003, Cenevre, Librairie Droz, 2003, s. 35;  
Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180. 

87 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.191– 193; Mehmet Ayan, Miras Hukuku, Konya, Mimoza, 
2002, s. 79. 
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1- Faydalari 

 

El yazili vasiyetnamenin faydalari su basliklar altinda özetlenebilir: 

 

a- Masrafsiz Olmasi 

 
El yazili vasiyetnamenin en önemli faydalarindan biri ekonomik olmasidir88. 

Asagida inceleyecegimiz sira disi durumlar simdilik bir kenara birakilirsa, bu tür 

vasiyetnamelerin hazirlanmasinin normal sekli, yeterli miktarda kâgit ve herhangi bir tür 

kalem kullanilarak son arzularin vasiyetçi tarafindan yaziya dökülmesidir. Bu tür 

vasiyetnamenin yaratacagi ekonomik külfet, hukukumuza göre vasiyetname 

hazirlamanin diger olagan sekli olan resmi vasiyetnamenin yaratacagi ekonomik yük ile 

kiyaslandiginda son derece hafiftir. Çünkü ne bir sahidin ne de noter, hâkim gibi bir 

resmi görevlinin vasiyetnamenin hazirlanmasina katilimini gerektirmektedir. El yazili 

vasiyetnamenin bu faydasi ayni zamanda, bireyleri vasiyetname yapmaya tesvik ederek 

malvarliklari üzerinde ölümlerinden sonraki dönem için tasarruf edenlerin sayisini 

arttiracak, böylece modern miras hukukunun amaçlarindan birini de gerçeklestirmis 

olacaktir. 

 

b- Yapilmasindaki Kolaylik 

 
Bu tür vasiyetnamelerin bir diger olumlu yönü yapilmasindaki kolayliktir. Egitim 

seviyesi ne olursa olsun okuma yazma bilen herkesin, her yerde ve her zaman 

basvurabilecegi kolaylikta bir usul olmasi, vasiyetname yapanlarin sayisinin artmasina 

da hizmet edecektir. Bu niteligiyle el yazili vasiyetname, vasiyetname serbestisinin de 

garantisi niteligi göstermekte, vasiyetname yapmak isteyenlere büyük kolaylik 

saglamaktadir 89. 

                                                 
88 Esat Sener, Vasiyet Hukuku, Ankara, Seçkin Yayinevi, 1995, s. 61–62. 
89 Imre / Erman, a.g.e., s. 67. 
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c- Gizlilik 

 

El yazili vasiyetnamenin belki de en önemli faydasi gizliligi temin etmesidir90. 

Bu gizliligin iki yönü vardir: hem vasiyetnamenin içerigi hem de mevcudiyeti gizli 

kalabilecektir. Örnegin çalisma odasinda ya da isyerinde, yalniz oldugu bir anda son 

arzularini yaziya döken vasiyetçi vasiyetnamesini, kimsenin ulasamayacagi bir yere 

koyarak bu iki tür gizliligi saglayabilir. Böylece onun ölümünden önce, 

vasiyetnamesinin içerigi nedeniyle akraba ve arkadaslariyla arasinda ortaya çikabilecek 

olumsuzluklar önlenmis olur. 

 

El yazili vasiyetnameyi düzenleyen TMK md. 538’in ikinci fikrasinda, notere, 

sulh hâkimine  ya da yetkili memura yapilabilecek tevdiinin vasiyetçinin istegine 

birakilmasi da, bu tür vasiyetnamelerde gizlilik unsurunun gerçeklestirilmesine hizmet 

etmektedir. 

 

2- Sakincalari 

 
Yukarida sayilan faydalari bir kenara birakilirsa, el yazili vasiyetnamenin 

yarattigi sakincalar su sekilde gruplanabilir: 

 

a- Vasiyetname Projesinden Ayirmakta Yasanabilecek Güçlük 

 
El yazili vasiyetname ortaya çiktiginda karsilasilabilecek sorunlardan biri, bunun 

gerçekten vasiyetçinin son arzularini içeren bir vasiyetname mi, yoksa vasiyetçinin 

henüz tamamlamadigi, üzerinde hala çalistigi bir vasiyetnamenin taslagi mi, yani bir 

vasiyetname projesi mi oldugu yönünde ortaya çikabilecek tereddüttür. Vasiyetname 

                                                 
90 Sener, a.g.e., s. 61. 
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projeleri, vasiyetname yapmak iradesi (animus testandi) tasimadiklari için geçerli 

degild ir. Yukarida da açiklandigi gibi, el yazisi vasiyetnamenin özel sekil sartlarina tabi 

kilinmasinin faydalarindan biri de, bu noktada ortaya çikabilecek kuskulari azaltmaktir. 

 

Bunun tam aksi, yani vasiyetçinin vasiyetname yapma iradesi olmadan kaleme 

aldigi bir taslak metnin sans eseri vasiyetname için gerekli sekil sartlarini tasimasi ve bu 

sebeple bir vasiyetname gibi hüküm dogurmasi tehlikesi de gerçeklesebilir91. 

 

b- Vasiyetname Metninin Açik Olmamasi 

 

El yazili vasiyetname yapmayi tercih eden kisiler genelde bunu kapali kapilar 

ardinda, sadece kendi bilgilerine dayanarak, herhangi bir hukuki yardim almadan 

yapmaktadirlar. Bu sartlar altinda yazilmis vasiyetnamelerdeki ifadeler çogu zaman 

anlasilamaz nitelikte olabilmektedir. Ayrica, vasiyetçinin hukuk bilgisi olmadigi 

durumlarda kullanilan eksik ya da yanlis terminoloji, son arzularin anlasilamamasina ya 

da yanlis anlasilmasina sebep olabilmektedir 92. Iste bu gibi durumlarda vasiyetname 

amacina ulasamamakta ve vasiyetçinin istekleri yerine getirilememektedir. Böyle bir 

vasiyetname ile karsilasildiginda vasiyetçinin kullandigi kelimelere bakilmaksizin, BK 

md. 18’den hareketle vasiyetçinin gerçek iradesinin ortaya çikarilmaya çalisilmasi 

gerekir. 

 

c- Vasiyetnamenin Kanunun Aradigi Sekil Sartlarini Tasimamasi 

 

Yeterli teknik bilgiye sahip olmayan kisilerin düzenledigi vasiyetnamelerde 

ortaya çikabilecek diger bir tehlike ise, vasiyetnamenin kanunun aradigi sekil sartlarini 

tasimamasidir. Resmi vasiyetname ile karsilastirildiginda son derece basit bir usule tabi 

olmasina ragmen, el yazili vasiyetnameler hakkinda hiçbir bilgi sahibi olmayan kisilerin 

                                                 
91 Dural / Öz, a.g.e., s. 78. 
92 Sener, a.g.e., s. 62. 
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gelisigüzel hazirladigi vasiyetnameler, sirf basit bir sekil eksikligi nedeniyle vasiyetçinin 

ölümünden sonra hükümsüz hale getirilebilecektir93. 

 

d- Vasiyetnamenin Kolaylikla Tahrif ya da Yok Edilebilmesi 

 

El yazili vasiyetnamelerin resmi görevliye tevdiini vasiyetçinin tercihine birakan, 

bunu bir geçerlilik sarti olarak kabul etmeyen sistemimizde, vasiyetçi tarafindan usulüne 

uygun olarak düzenlenmis ve saklanmis vasiyetnameler açisindan bu risk daha büyüktür. 

Genelde vasiyetçinin ölümünden sonra ortaya çikan vasiyetnamenin, bunu bulan ve 

vasiyetname metninden memnun kalmayan kisi ya da kisiler tarafindan tahrif edilmesi 

ya da tamamen ortadan kaldirilmasi çok olasi ve büyük bir risktir. Özellikle kanuni 

miras paylarindan daha az bir miktarla yetinmek istemeyen kanuni mirasçilar tarafindan 

bu gerçeklestirilebilir. Fakat vasiyetnamenin resmi bir görevliye ya da güvenilir bir 

kisiye tevdii yoluyla bu riskleri ortadan kaldirmak mümkündür. 

 

e- Vasiyetnamenin Bulunamamasi ya da Yok Olmasi 

 

Yukarida açiklanandan farkli olarak, kanuni mirasçilarin ya da diger herhangi bir 

kisinin bir kasdi hareketi olmamasina ragmen, vasiyetnamenin vasiyetçinin ölümünden 

sonra ortaya çikmamasi yani bulunamamasi, örnegin diger evraklarin arasina karisarak 

fark edilememesi, ya da vasiyetçinin arzusuna aykiri sekilde, örnegin bir yangin sonucu, 

yok olmasi da söz konusu olabilir. Bu tehlike de vasiyetnamenin tevdii yoluyla asilabilir. 

 

f- Vasiyetnamenin Çok Kolaylikla Degistirilebilmesi 

 
El yazili vasiyetnamenin yapilmasindaki kolaylik, kisileri vasiyetname yapmaya 

tesvik etmesi yönüyle olumlu olmasina ragmen, ayni durum, vasiyetnamenin günlük 

                                                 
93 Köprülü, a.g.e., s. 152. 
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olaylarin etkisiyle sik sik degistirilebilmesi riskini de beraberinde getirmektedir94. Bu tür 

olaylar, vasiyetçinin yasadigi ve onu fevri davranarak vasiyetnamesini degistirmeye iten 

günübirlik önemsiz olaylar olabilecegi gibi, vasiyetçi üzerinde belli yönde vasiyetname 

düzenlemesi için kurulmus kasdi baskilar da olabilir. El yazili vasiyetname için özel 

sekil sartlari arayan kanun bu yolla, vasiyetçinin sogukkanli ve bilinçli hareket etmesini 

ve gelip geçici duygularin vasiyetname üzerindeki etkisini azaltmayi hedeflemektedir. 

 

                                                 
94 Sener, a.g.e., s. 62. 
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II- EL YAZILI VASIYETNAMENIN SEKIL SARTLARI 

 

 Türk Hukuku’nda el yazili vasiyetnameyi düzenleyen TMK md. 538/f. 1 

hükmüne göre “El yazili vasiyetnamenin yapildigi yil, ay ve gün gösterilerek basindan 

sonuna kadar mirasbirakanin el yazisi ile yazilmis ve imzalanmis olmasi zorunludur.”. 

Madde metni incelendiginde görüldügü üzere aranan sartlar birer düzen hükmü olmayip, 

geçerlilik sartidir. Buna göre el yazili vasiyetnamenin geçerli olmasi için üç tane zorunlu 

sekil sarti vardir. Bunlar: 

 

—Vasiyetname metninin basindan sonuna kadar vasiyetçinin el yazisi ile 

yazilmis olmasi, 

—Vasiyetnameye, yapildigi yili, ayi ve günü de içerecek sekilde tarih atilmis 

olmasi, 

—Vasiyetnamenin vasiyetçi tarafindan imzalanmasidir. 

 

A- Vasiyetnamenin Metni 

 

 TMK md. 538’de açik bir ifade ile, el yazili vasiyetnamenin basindan sonuna 

kadar mirasbirakanin el yazisi ile yazilmis olmasi gerektigi belirtilmistir1. 

Vasiyetnameyi el yazili vasiyetname yapan bu temel sart açisindan uygulamada 

karsilasilabilecek birçok durumun açikliga kavusturulmasi gerekmektedir. 

 

1- Vasiyetçinin Kendi El Yazisinin Aranmasindaki Amaç 

 

 El yazili vasiyetname ancak vasiyetçinin kendi el yazisi ile yazilmis ise geçerli 

kabul edilmektedir. Kanunun böyle bir sarti aramasinin sebebi, hem vasiyetnamenin 

hem de içindeki bütün tasarruflarin gerçekten vasiyetçiye ait olup olmadigini tespitte 
                                                 
1 “Daktilo ile yazilmis vasiyet imza edilse bile el yazisi ile yazilmis sayilamaz. El yazisi ile yapilmis 

vasiyetnamelerin, basindan sonuna kadar, vasiyetçinin el yazisi ile yazilmis olmasi, geçerlik sartidir 
(M.K. 485).” 2. HD K. 7023/7791 T. 20.10.1975, karar için bkz., Sener, a.g.e., s. 341. 
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sorun yasanmamasini saglamaktir 2. Çünkü el yazisi, bir kimseyi digerinden ayiran, ona 

ait bir özelliktir3. Kimsenin yazisi digerine benzemedigi, herkesin kendine özgü bir yazi 

karakteristigi oldugu için, günümüzün teknik imkânlariyla bir el yazisinin kime ait 

oldugunu neredeyse kesin olarak söylemek mümkün olmaktadir4. Böylece 

vasiyetnamenin düzenlenme asamasinda diger kisilerin etkisi asgariye indirildigi gibi, 

düzenlenme sonrasinda vasiyetnamenin baskasi tarafindan tahrif edilmesi de 

engellenmis olmaktadir5. Bu sart ayni zamanda, ölüme bagli tasarruflarin kisiye bagli 

olmasi özelliginin de bir sonucudur6. 

 

 Vasiyetçinin kendi el yazisinin aranmasinda vasiyetnamenin gerçekligini temin 

disindaki bir diger amaç ise, vasiyetçiyi yaptigi islemin önemi konusunda 

bilinçlendirmektir. Vasiyetnamesini bastan sona kendi el yazisi ile yazan vasiyetçi, hem 

yazdiklarinin daha idrakinde olacak, hem de anlik duygularinin etkisinden siyrilarak 

daha sogukkanli hareket edecektir 7. 

 

2- Vasiyetçinin El Yazisi Kavrami 

 

 Türk Medeni Kanunu md. 538’in lafzi, vasiyetname metninin vasiyetçinin el 

yazisi ile yazilmis olmasindan bahsetmekte, dolayisiyla yazimda kullanilacak organin el 

olmasi gerektigini öngörmektedir. Her ne kadar yazi yazmanin en sik karsilasilan sekli 

elin kullanilmasi olsa da, acaba vasiyetçi fiziksel yetersizligi nedeniyle ya da hiçbir özel 

nedeni olmaksizin el disinda baska bir organini, örnegin agiz ya da ayagini kullanarak 

vasiyetnameyi yazmissa bu vasiyetname geçerli kabul edilecek midir? 

 

                                                 
2 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 193; Oguzman, a.g.e., s. 119; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83; 

Saymen, a.g.e., s. 81. 
3 Imre / Erman, a.g.e., s. 68. 
4 “El yazisi ile vasiyetnamenin geçerli olmasi için; vasiyetçinin, vasiyetnameyi bastan asagiya kadar bizzat 

tanzim etmis, tanzim ettigi mahal, sene, ay ve gün dahil oldugu halde bizzat kendi el yazisi ile yazilmis 
olmasi gerekir. Mahkemece, vasiyetnamenin bastan asagi vasiyetçi tarafindan yazilip, yazilmadiginin 
uzman bilirkisilerce incelenip rapor alinmasi gerekir.”; 3. HD, E. 1992/8083 K. 1993/781 T. 29.1.1993, 
YKD C. 20, S. 1, Ocak 1994. 

5 Dural / Öz, a.g.e., s. 79. 
6 Antalya, a.g.e., s. 99. 
7 Serozan / Engin, a.g.e. s. 219; Cottier, a.g.e., s. 37. 
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 Doktrinde, el ile yazma imkâni olmayan, örnegin iki elini de kaybetmis ya da 

felç geçirmis kisilerin diger bir organini kullanarak kaleme aldiklari vasiyetnamelerin 

geçerli olacagi kabul edilmektedir8. Bu yaklasim, kanun maddesini amacina uygun 

olarak yorumlamakta, kanun koyucunun amacinin yazinin vasiyetçiden sadir oldugunu 

tespit etmek, yani yazinin teshis fonksiyonundan istifade etmek oldugunu varsayarak bu 

tür vasiyetnameleri geçerli saymaktadir 9. Bizim de katildigimiz bu görüse göre, kanun 

koyucunun bu ifadeye yer vermesinin nedenini, yazi yazmanin olagan seklinin elin 

kullanilmasi olmasindan daha öte bir sebebe baglamak anlamsizdir. Diger herhangi bir 

organla yazilmis vasiyetnameler de, yazi karakteri incelendiginde düzenleyeninin 

vasiyetçi oldugundan süphe edilmemesi sartiyla el yazili vasiyetname olarak hüküm 

ifade etmelidir. Örnegin , agziyla veya ayagiyla yazi yazan kisilerin yazilarindan da bu 

tür bir tespitin yapilmasi mümkündür. Bu yorum kurali isiginda, el yazisinin teshis 

fonksiyonunun bulunmasi sartiyla, protez (takma) el ile yapilmis vasiyetnamelerin de 

kanimizca geçerli kabul edilmesi gerekir. 

 

 Yine ayni sekilde, her ne kadar normal sartlar altinda eliyle yazma yetisine sahip 

olsa da, bu yetinin istenmeyerek geçici olarak kaybedildigi bir anda vasiyetname yapma 

durumunda kalan bir kisinin, yazinin teshis fonksiyonunu saglamasi sartiyla, baska bir 

organiyla el yazili vasiyetname yapabilecegi düsüncesindeyiz. 

 

 Üsttekiler kadar net olmayan bir durum ise, vasiyetçinin el ile yazma olanagina 

sahip oldugu bir anda baska bir organindan yararlanarak vasiyetname yapmasi 

ihtimalidir. Bu halde, her ne kadar yazili metin sekil itibariyle el yazili vasiyetnamenin 

bütün unsurlarini tasiyor olsa da, düzenleyenin gerçekten vasiyetname yapma iradesinin 

(animus testandi) mevcut olup olmadigi titizlikle arastirilmali, bu yönde bir iradenin 

varligi kabul edilebiliyorsa geçerli bir el yazili vasiyetnameden bahsedilmelidir. Nitekim 

eli ile yazma imkânina sahip iken anormal bir davranis sergileyen bu kisinin, çogu kere 

                                                 
8 Imre / Erman, a.g.e., s. 69;  Sener, a.g.e., s. 66; Köprülü, a.g.e., s. 153; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83; 

Dural / Öz, a.g.e., s. 79; Escher, a.g.e., s. 334; Guinand / Stettler, a.g.e., s. 52;  Paul Piotet, Traité de 
Droit Privé Suisse, Tome IV, Droit Successoral, Fribourg, Éditions Universitaire Fribourg, 1975, s. 
215; Terré / Lequette, a.g.e., s. 358. 

9 Imre / Erman, a.g.e., s. 69; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Cottier, a.g.e., s. 39. 
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bu yönde gerçek bir iradesi olmayacaktir 10. Kanaatimizce bu gibi hallerde animus 

testandi’nin tespiti yaninda karsilasilabilecek diger bir sorun ise, yazinin teshis 

fonksiyonunu saglayamamasidir. Çünkü pek muhtemel olarak, vasiyetçiden sadir oldugu 

kesin olan ayni nitelikte baska bir yazili örnekle karsilasilamayacaktir. Ama tüm 

bunlardan öte, vasiyetnameyi düzenledigi anda eliyle yazabilen bir kisi, hayatinin kalan 

kisminda da bu yetiye sahipken baska bir organini kullanarak yazi yazmayi aliskanlik 

edinmis ve vasiyetnamesini de bu sekilde düzenlemisse, animus testandi’nin varliginin 

esas olmasi gerektigi düsüncesindeyiz. Sonuç olarak söylenebilir ki, eli ile yazma 

yetisine sahip bir kisinin bu imkâna sahip oldugu bir anda baska bir organini kullanarak 

hazirladigi vasiyetnameler, vasiyetname yapma iradesinin varliginin anlasilabilmesi ve 

yazinin teshis fonksiyonunu yerine getirebilmesi sartiyla geçerli bir vasiyetname olarak 

kabul edilebilmelidir. 

 

3- Vasiyetçinin Okuma Yazma Bilgisi 

 

 Okuma yazma bilen bir sahsin bizzat hazirladigi vasiyetnamelerin ve yine okuma 

yazma bilen bir sahsin son arzularini baska bir kimseye yazdirdiktan sonra yazili bu 

metni örnek alarak tekrar kendisinin yazmasi yoluyla hazirladiklari vasiyetnamelerin 

geçerliligi konusunda bir tereddüt yoktur.  

 

 Okuma yazma bilmeyenlerin11 ise el yazili vasiyetname yapamayacaklari gayet 

açiktir. Bu gibi kisiler ne son arzularini bizzat yaziya dökebilecek durumdadirlar ne de 

baskasina aktardiklari ve baskasi tarafindan kaleme alinan metnin gerçekten kendi son 

arzularini ifade ettiginden emin olarak kopyalayabilecek durumdadirlar12. 

 

                                                 
10 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 8; Akkanat, a.g.m., s. 804; Piotet, a.g.e., s. 216. 
11 “Davaci, vasiyet edenin okur yazar olmadigini iddia ettigine göre davalinin bu konudaki beyani da 

alinarak bu husustaki delillerin toplanmasi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” 2. HD K. 9828 T. 
30.12.1985, bu karar için bkz., Sener, a.g.e., s. 340. 

12 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.193;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Serozan / Engin, a.g.e. s. 
218; Aybay, a.g.e., s. 34;  Cottier, a.g.e., s. 38, Marty / Raynaud, a.g.e., s. 421; Terré / Lequette, a.g.e., s. 
359; Waymel, a.g.e., s. 38. 



 35 

 Bu konuda tartisilabilecek diger bir siradisi durum ise, vasiyetçinin yazi 

yazamamasi ama yazili bir metni okuyabilmesi halidir. Bu gibi kisiler baskasina bir 

metin yazdirip, onu okuyarak metnin kendi gerçek arzularini yansitip yansitmadigini 

tespit edip  sonra o metni kendileri tekrar yazmak durumundadirlar. Aslinda bu durumda 

yaptiklari, baskalarinin yazdigi metni tekrar yazmak degil, karsilarindaki yazili metnin 

birebir resmini çizmektir. Her ne kadar onlar açisindan yapilan islem yazi yazmak 

olmayip sekil çizmek olsa da, objektif olarak ortaya çikan sey yazili bir metin olacaktir. 

Eger ortaya çikan yazinin vasiyetçiden sadir oldugu anlasilabiliyorsa ve vasiyetçinin 

vasiyetname içerigini anlayabilecek durumda oldugu gözetilirse, bu gibi 

vasiyetnamelerin geçersiz sayilmasi için bir neden yoktur 13. 

 

4- Vasiyetname Metninin Dili 

 

 Bir kisinin vasiyetnamesini yazarken normal olarak kullanacagi dil anadilidir. 

Bununla birlikte doktrinde genel kabul gören fikre göre, vasiyetnamenin herhangi bir 

dilde yazilabilmesi mümkündür, anadilde düzenlenmesi bir zorunluluk degildir 14.  

 

 Vasiyetçinin kullanabilecegi dil günümüzde konusulmakta olan Türkçe, 

Ingilizce, Fransizca 15 gibi yasayan bir dil olabilecegi gibi, Latince, Eski Yunanca gibi 

ölü bir dil de olabilir 16. Fakat kullanilan dil kisinin anadilinden uzaklastikça, özellikle 

günümüzde konusulmayan bir dilin tercih edildigi durumlarda vasiyetçinin vasiyetname 

yapma iradesinin mevcudiyeti daha titizlikle arastir ilmalidir 17. Somut olayda sira disi bir 

                                                 
13 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 18; Dural, Miras Hukuku (Ders Notu Niteliginde El Kitabi), s. 

72; Akkanat, a.g.m., s. 805; karsi görüs: okumayi bilen ama yazmayi bilmeyen bir kisinin kaleme aldigi 
metnin, yazinin teshis fonksiyonunu saglayacak olan kisisel özellikleri tasimayacagindan hareketle, bu 
gibi kisilerin el yazili vasiyetname düzenleyemeyecegi yönünde, Cottier, a.g.e., s. 38. 

14 Köprülü, a.g.e., s. 153; Aybay, a.g.e., s. 34; Antalya, a.g.e., s. 100; Oguzman, a.g.e., s. 119; Ayan, 
a.g.e., s. 80; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Sakir Berki, Miras Hukuku, Ankara, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayinlari, 1975, s. 76; Guinand / Stettler, a.g.e., s. 52;  Escher, a.g.e., s. 
334; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 88; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 297; Cottier, a.g.e., s. 44. 

15 “Vasiyetnamenin Türkçe yazilmasi zorunlulugu bulunmadigi için, vasiyetçinin el yazisi ile vasiyetini 
Fransizca yazmis olmasi, geçerliligini etkilemez.” 2. HD K. 5977/79 T. 20.1.1981, bu karar için bkz., 
Inal, a.g.e., s. 177. 

16 Terré / Lequette, a.g.e., s. 358; Bourdillon, a.g.e., s. 35. 
17 Akkanat, a.g.m., s. 809. 
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dilin kullanilmasi haklilastirilabildigi oranda, animus testandi’nin de varligi kabul 

edilmelidir. 

 

Vasiyetnamenin hazirlanmasinda anadil disinda bir dil kullanilmasi halinde bu 

dilin vasiyetçi tarafindan da biliniyor olmasi gerekir18. Aksi ihtimalde, böyle bir metin 

ancak vasiyetçi tarafindan baskasinin yazdigi bir metnin kopyalanmasi sonucu 

olusturulabilir ki bu durumda, her ne kadar seklen geçerli görünen bir vasiyetname 

bulunsa da, vasiyetçinin vasiyetname metninin kendi son arzularini içerip içermedigini 

tespit etmesi mümkün degildir. Bu gibi durumlarda vasiyetname gerekli tüm sekil 

sartlarini tasidigi için, vasiyetnamenin sekil eksikligi nedeniyle degil, TMK md. 557/f. 

2’deki yanilma veya aldatma sebeplerine dayanilarak iptal edilmesi gerektigi 

belirtilmektedir19. 

 

5- Vasiyetnamede Kullanilan Yazinin Niteligi 

 
 El yazili vasiyetnameye iliskin TMK md. 538’in emredici düzenlemesi nedeniyle 

bu tür vasiyetnameler herhangi bir mekanik araç yardimi ile yazilamaz veya bazi kelime 

ve cümleleri matbaada basilmis vasiyetnameler kullanilamaz20. Bu tür vasiyetnamelerin 

bizzat vasiyetçi tarafindan hazirlanmis ya da hazirlatilmis olmasi durumunda dahi, 

vasiyetnamenin makine ile yazilmis olmasi geçersizligine sebep olabilecektir21. 

 

 Vasiyetnamenin yaziminda Latin harflerinin kullanilmasi zorunlulugu yoktur. 

Aksi yöndeki yaklasim, medeni haklardan istifadenin bir sekli olan el yazili vasiyetname 

yapma imkânini sadece Latin harflerini bilenlerin tekeline birakmak anlamina gelir ki, 

bu da hukuk kurallarinin genelligi ilkesi ile çatisan sonuçlar dogurur 22. Vasiyetçi, ölüme 

bagli tasarruf yapma iradesi tespit edilebilmek ve kullandigi alfabeyi bilmek kaydiyla 

her türlü alfabeyi, örnegin, Arap, Çin, Kiril alfabesini kullanarak vasiyetnamesini 

                                                 
18 Dural / Öz, a.g.e., s. 80; Cottier, a.g.e., s. 45; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 297. 
19 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 23. 
20 Imre / Erman, a.g.e., s. 68; Oguzman, a.g.e., s. 119; Dural, Miras Hukuku (Ders Notu Niteliginde El 

Kitabi), s. 71;  Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83. 
21 Akkanat, a.g.m., s. 804; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 174. 
22 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175. 
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hazirlayabilir23. Nitekim Yargitay da bu görüste olup, eski yazi kullanilarak, yani Arap 

alfabesiyle yazilmis bir vasiyetnameyi geçerli kabul etmistir24. 

 

 Vasiyetçinin el yazisinin kötü olmasi nedeniyle vasiyetnamenin metninin 

okunakli olmamasi25, vasiyetname yapma iradesinin anlasilabilmesi sartiyla, 

vasiyetnameyi geçersiz kilmaz26. Fakat eger yazinin okunamamasi vasiyetçinin metin 

üzerinde kismi degisiklikler yapmak amaciyla bazi kisimlari çizmesi, düzeltmesi ya da 

eklemeler yapmasi nedeniyle ortaya çikiyorsa, geriye kalan kisimlarin bagimsiz birer 

varligi bulunmak kaydiyla, vasiyetname bu son haline göre hüküm ifade etmelidir27. 

Üzeri karalanan, çizilen kisimlar ise hükümsüz hale gelecektir. Ama eger vasiyetname 

basindan sonuna kadar çizilmis, karalanmissa vasiyetçi vasiyetnamesinden tamamen 

dönmüs, ortada geçerli bir vasiyetname kalmamis demektir. 

 

 Görme özürlü kimseler yazdiklarini görebilecek durumda olmadiklari için bu 

gibi kisilerin el yazilariyla vasiyetname  yapmalari mümkün gözükmemektedir 28. Fakat 

BK md. 14/f. 3’ten hareketle, bunlarin yazi bildikleri oranda ve imzalarinin tasdik 

edilmis ya da imza attiklari zaman vasiyetname metninden haberdar olmalari sartiyla el 

yazili vasiyetname düzenleyebilecekleri de doktrinde savunulmaktadir29. Bununla 

birlikte, görme özürlülere özgü kabartma yazi sistemini (Braille alfabesi) kullanarak 

seklen geçerli bir vasiyetname yapabilirler. Fakat doktrinde bu sekilde hazirlanmis 

                                                 
23 Oguzman, a.g.e., s. 119; Antalya, a.g.e., s. 100; Aybay, a.g.e., s. 34; Berki, a.g.e., s. 76; Dural, Miras 

Hukuku (Ders Notu Niteliginde El Kitabi), s. 72; Cottier, a.g.e., s. 45; “Yazanin kimligini tespit etme 
imkani vermedigi için, nokta ve çizgilerden olusan mors alfabesiyle düzenlenen vasiyetnameler de 
geçersiz kabul edilmek gerekir.” Dural / Öz, a.g.e., s. 80; Ayni yönde: Piotet, a.g.e., s. 215; Cottier, 
a.g.e., s. 44. 

24 “Vasiyetnamenin Arap harfleriyle yazilmis olmasi geçersiz (keenlemyekun) olmasini gerektirmez.” 2. 
HD K. 4928/1964 T. 8.4.1947, bu karar için bkz., Sener, a.g.e., s. 341. 

25 “Vasiyet senedinde bazi kelimelerin okunmamasi senedin diger münderecatinin vüsukunu ihlal 
eylemez.” 2. HD K. 4241/3603 T. 9.7.1936, bu karar için bkz., Ahmet Ertugrul Bolak, Uygulamada 
Miras ve Tereke Hukuku, Istanbul, Egitim Yayinlari, 1980, s. 1062. 

26 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 174. 
27 Imre / Erman, a.g.e., s. 69. 
28 Imre / Erman, a.g.e., s. 69; karsi görüs, görme özürlü kimselerin yazi yazmayi bilmeleri sartiyla, üçüncü 

bir kisiden, satirlarin sayfaya düzgün yerlestirilmesi amaciyla yardim alarak geçerli bir vasiyetname 
düzenleyebilecegi yönünde; Cottier, a.g.e., s. 38. 

29 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Samim Gönensay / Kemaleddin Birsen, Miras Hukuku, 2. Basi, 
Istanbul, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayinlari, 1963, s. 108. 
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vasiyetnamelerin geçerliligi hakkinda da farkli görüsler vardir. Baskin görüs 30, bu yolla 

hazirlanmis vasiyetnamelerde vasiyetçinin kisiliginin belirlenmesinin mümkün 

olmamasi yani bu tür yazinin teshis fonksiyonunun bulunmamasi nedeniyle böyle 

hazirlanmis vasiyetnameleri geçersiz kabul etmektedir. Karsi görüse göre ise31, eger 

vasiyetçi bu alfabeyi yazabiliyor ve anlayabiliyorsa, Braille alfabesi ile hazirlanmis 

vasiyetnameler de geçerli kabul edilmelidir. Bize göre, BK md. 14/f. 3’ün el yazili 

vasiyetname açisindan uygulanmasi pek mümkün gözükmemektedir. Yazinin teshis 

fonksiyonunu yerine getirmedigi için, el yazili vasiyetname düzenlenmesi amaciyla 

Braille alfabesinden yararlanilamamasi gerekir. Iste bu nedenle rle, görme özürlü kisiler 

için resmi vasiyetname yolunun tercih edilmesinin daha uygun olacagi düsüncesindeyiz. 

 

 Steno yazisiyla, yani konusma sirasinda söylenen sözleri söylenme hiziyla 

yazmaya elverisli kisa ve yalin isaretlerden olusan yazi yöntemini kullanarak 

hazirlanmis olan vasiyetnamelerin geçerliligi tartismalidir. Bu konudaki bir görüs32, 

steno ile yazilan el yazili vasiyetnamedeki steno yazisinin okunabilmesi, bu tür el yazisi 

ile hazirlanan metindeki gerçek iradenin anlasilabilmesi ve yazinin tamamen vasiyetçiye 

ait oldugunun saptanabilmesi sartiyla bu tür vasiyetnameleri geçerli saymaktadir. Fakat 

steno ile yazilmis vasiyetnameleri geçerli kabul eden görüs dahi, bu nitelikteki yazinin 

genellikle müsvedde ya da taslak metinlerin hazirlanmasinda tercih edilmesinden 

hareketle, steno ile yazilmis bir metinle karsilasilmasi durumunda vasiyetçinin 

vasiyetname yapma iradesine sahip olup olmadiginin daha titizlikle arastirilmasi 

gerektigini vurgulamaktadir33. Iste basta animus testandi’nin tespitindeki güçlük, ayrica 

yazi hatlarinin sahsiyeti belli etmemesi riskleri nedeniyle hukukumuzda steno ile el 

yazili vasiyetnamenin yapilmamasi tavsiye edilmektedir34. Bu konudaki diger görüs 

                                                 
30 Imre / Erman, a.g.e., s. 69; Akkanat, a.g.m., s. 811; Sener, a.g.e., s. 65; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83; 

Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 22;  Cottier, a.g.e., s. 44. 
31 “Körlere ait yaziyi vasiyetçi yazabiliyor ve okuyabiliyorsa kullanmak caizdir.”, Escher, a.g.e., s. 334; 

Vasiyetçinin Braille alfabesiyle yazmayi bilmesi ve yazdiklarini anlayabilmesi sartiyla geçerli oldugu 
yönünde, Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 298–299. 

32 Serozan / Engin, a.g.e. s. 220; Köprülü, a.g.e., s. 153; Sener, a.g.e., s. 65;  Saymen, a.g.e., s. 81; 
Gönensay / Birsen, a.g.e., s. 108; Escher, a.g.e., s. 334;  Cottier, a.g.e., s. 43; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 
88; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 298–299; Terré / Lequette, a.g.e., s. 358. 

33 Akkanat, a.g.m., s. 810; Sener, a.g.e., s. 65; Dural / Öz, a.g.e., s. 80; Escher, a.g.e., s. 334;  Cottier, 
a.g.e., s. 43. 

34 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 21. 
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ise35, mirasbirakanin iradesinin teshis edilmesini ve kisiye bagli hakkini kullandiginin 

belirlenmesini engelleyen araçlarla gerçek iradenin ortaya konulmasinin mümkün 

olmadigi gerekçesiyle steno ile yazilmis vasiyetnameleri geçersiz saymaktadir. Bize 

göre, eger steno ile yazilmis olan metinden yazinin vasiyetçiye ait oldugu tereddütsüz 

anlasilabiliyorsa, metnin okunmasi yoluyla vasiyetçinin son arzulari ortaya 

çikarilabiliyorsa ve en önemlisi, steno ile yazim tercih edilmis olmasina ragmen 

vasiyetname yapma iradesinin mevcudiyetinden kusku duyulmuyorsa bu sekilde kaleme 

alinmis el yazili vasiyetnamelerin geçerli olarak kabul edilebilmesi gerekir. 

 

 Vasiyetnamedeki kelimelerin kisaltilarak yazilmasi mümkündür36. 

Vasiyetnamenin sifreli olarak düzenlenebilecegi de kabul edilmektedir37. Sifrelerin tam 

olarak çözülüp vasiyetçinin son arzularinin kuskuya yer birakmayacak sekilde açiga 

çikarilabilmesi ve vasiyetname yapma niyetinin tespit edilebilmesi sartiyla, metnin 

sifreli olarak kaleme alinmasinda bizce de bir sakinca bulunmamaktadir. Ayrica bu 

yolla, el yazili vasiyetnamenin en önemli fonksiyonlarindan biri olan gizlilik çok daha 

iyi saglanmis olacaktir. 

 

6- Vasiyetname Metninin Yaziminda Kullanilacak Malzeme 

 

 Hayatin olagan akisi içinde vasiyetname, kalem kullanilarak bos ve müstakil bir 

kâgit parçasi üzerine yazilacaktir. Fakat TMK md. 538 bunun mutlaka bu sekilde 

yapilmasini gerektirecek emredici bir düzenleme getirmemektedir. Kanunun aradigi 

sekil sartlarini tasimak ve vasiyetçinin vasiyetname yapma iradesi bulunmak kaydiyla, 

vasiyetçinin arzularinin herhangi bir yazim araciyla herhangi bir nesne üzerine 

yazilmasinda prensip olarak hiçbir sakinca yoktur38. Bununla birlikte elbette, ortaya 

çikan eserin el yazisi vasfini tasiyor olmasi ve son arzularin hükümlerini dogurabilmesi 

için metnin anlasilabilecek durumda olmasi sattir. 

                                                 
35 Antalya, a.g.e., s. 100. 
36 Antalya, a.g.e., s. 100. 
37 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 22; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Piotet, a.g.e., s. 216; 

Cottier, a.g.e., s. 43; Terré / Lequette, a.g.e., s. 358. 
38 Imre / Erman, a.g.e., s. 70. 



 40 

 

 Bu genel yaklasima uygun olarak el yazili vasiyetnamenin, savasta ya da kazada 

ölen bir kisinin cebindeki not defterinin bir sayfasinda, vasiyetçi tarafindan lehine 

tasarrufta bulunulan kisiye ya da bir üçüncü kisiye gönderilmis bir kartpostal ya da 

mektubun içinde, duvarda ya da tahtada, vasiyet edilen hisse senedinin ya da tablonun 

arkasinda 39, vasiyet edilen esyanin içerisinde bulundugu paketin üzerinde, masanin 

çekmecesinde, sandigin kapaginda, hatira defterinde 40, bir kitap kapaginin arkasinda 

yazili olmasi mümkündür41. 

 

 Vasiyetnamenin yaziminda mutlaka kursun, tükenmez ya da dolma kalemden 

yararlanilmasi da gerekmez. Vasiyetname yapan bir kisinin son arzularini kaniyla 

duvara, tebesirle tahtaya , kömür parçasi ile yere, resim firçasiyla tuvale, çivi ile bir tahta 

parçasina, elmasla cama, kesici bir cisimle deri üzerine  ya da renk veren herhangi bir 

cisim yardimiyla yazmasinda sakinca yoktur42. Burada gözetilmesi gereken kistas, 

vasiyetçinin elini söz konusu yazida görebilmemizdir43. 

 

 Fakat burada dikkat edilmesi gereken durum vasiyetçinin gerçekten vasiyetname 

yapma iradesinin mevcut olup olmadigidir. Özellikle bu gibi durumlarda, karsilasilan 

metnin bir vasiyetname mi, yoksa bir vasiyetname taslagi mi oldugu dikkatlice tespit 

edilmelidir. Genel olarak söylenebilir ki, alisilmamis madde ya da araçlarin kullanilmis 

olmasi, vasiyetname yapma arzusunun varligini kabulde önemli tereddütlere yol 

                                                 
39 Escher, a.g.e., s. 332–333. 
40 “Dava konusu vasiyetname, ölenin son arzularini yansitacak niteliktedir. Bunun hatira defterine 

yazilmis olmasi niteligini degistirmez.”; 2. HD E. 1978/2387 K. 1978/2516 T. 28.3.1978, YKD C. 4, S. 
8, Agustos 1978. 

41 Oguzman, a.g.e., s. 119; Imre / Erman, a.g.e. s. 70–71; Ayan, a.g.e., s. 80; Dural / Öz, a.g.e., s. 79; 
Köprülü, a.g.e., s. 153; Berki, a.g.e., s. 76;  Antalya, a.g.e., s. 99; Akkanat, a.g.m., s. 806; Piotet, a.g.e., 
s. 216; Bach, a.g.e., s. 176; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 88; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 299;  
Marty / Raynaud, a.g.e., s. 420;  Terré / Lequette, a.g.e., s. 358; Girault, a.g.e., s. 27; Bourdillon, a.g.e., 
s. 35; Waymel, a.g.e., s. 49. 

42 Aybay, a.g.e., s. 34; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83; Oguzman, a.g.e., s. 119;  Dural, Miras Hukuku 
(Ders Notu Niteliginde El Kitabi), s. 72; Köprülü, a.g.e., s. 153;  Serozan / Engin, a.g.e. s. 218; Piotet, 
a.g.e., s. 215; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 91;  Escher, a.g.e., s. 332; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 88;  Terré / 
Lequette, a.g.e., s. 358; Girault, a.g.e., s. 26–27; Bourdillon, a.g.e., s. 30; Waymel, a.g.e., s. 47; Cottier, 
a.g.e., s. 39. 

43 Marty / Raynaud, a.g.e., s. 420. 
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açabilir44. Ama unutulmamalidir ki, vasiyetname yapma iradesinin mevcut olup 

olmadigi her somut olayin özelliklerine göre ayri ayri tayin edilecektir. Alisilagelmis yol 

olan kâgit ve kalem kullaniminin terk edildigi her halde pesinen bu iradenin de mevcut 

olmadigi sonucu çikarilmamalidir. Nitekim kanimizca, ölmek üzere olan bir kisinin, 

gerekli tüm sekil sartlarini tasimak kaydiyla, kaniyla duvara yazdigi vasiyetnamesinde 

animus testandi’nin yoklugu degil, varligi esastir. 

 

 Bu konuda ilginç bir örnek Amerika Birlesik Devletleri’nin Philadelphia 

kentinde yasanmistir. Hermann Schmidt adinda bir kisi, ölümünden kisa bir süre önce 

hasta olarak bulundugu hastanede yataginin bitisigindeki duvara son arzularini yazdiktan 

sonra vefat etmistir. Bu sekilde yazilmis vasiyetname itiraza ugramadigi için ilgilisinin 

basvurusu üzerine Philadelphia Sicil Memurlugunca vasiyetname olarak tasdik edilmis 

ve duvarin vasiyetname olan kismi koruma altina alinmistir45. Bizim hukukumuz 

bakimindan da böyle bir metnin, noter in tutanaga geçirmesi ile yazili bir metin haline 

getirilerek vasiyetname olarak kabul edilmesinde herhangi bir sakinca yoktur. 

 

 El yazili vasiyetname için vasiyetçinin son isteklerini “bir nesne üzerine bizzat 

kendi el yazisi ile yazmis olmasi” kosulunun, bugünkü teknik olanaklar karsisinda artik 

degerini muhafaza etmedigini kabul eden bir görüse göre 46, videobantlari, CD denilen 

kasetler, internet siteleri gibi araçlarla vasiyetçinin son isteklerinin daha saglikli olarak 

tespiti olanaklidir. De lege ferenda olarak yapildigini anladigimiz bu teklifin eger 

gelecekte kanuna alinmasi gündeme gelirse, bu sekilde hazirlanacak vasiyetnamelerin el 

yazili vasiyetnamenin yaninda, ayri bir baslik altinda düzenlenmesi gerektigi 

düsüncesindeyiz. Çünkü bu yolla düzenlenmis vasiyetnamelerde, hem vasiyetnamenin 

hazirlanmasi prosedürü hem de ortaya çikan vasiyetnamenin biçimi, el yazili 

vasiyetnameden çok daha farkli olacaktir. 

 

                                                 
44 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.193; Oguzman, a.g.e., s. 119; Antalya, a.g.e., s. 100; Saymen, 

a.g.e., s. 83; Cottier, a.g.e., s. 40;  Escher, a.g.e., s. 332; Bourdillon, a.g.e., s. 30–31. 
45 Vasiyetnamenin, Philadelphia Sicil Memurlugundan özel yazisma ile temin edilmis fotokopisi için, Ali 

Naim Inan / Seref Ertas, Miras Hukuku, 3. Basi, Ankara, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Döner Sermaye Isletmesi Yayinlari, 1995, s. 125. 

46Aybay, a.g.e., s. 34.  
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 Günümüzde teknolojinin geldigi nokta sonucu, el yazili vasiyetname ile ilgili 

ortaya çikan bir durum da sudur: bugün artik kalem gibi kullanilan bir araç yardimiyla, 

kâgida el yazisi yaziliyormus gibi bilgisayar ekranina el yazisi yazilabilmektedir. Eger 

bu sekilde bilgisayar ekranina yazilmis bir metin kanunun aradigi tüm sekil sartlarini 

tasiyorsa, yani ayni zamanda yine elektronik ortamda imzalanmis ve tarih koyulmussa, 

el yazili vasiyetname olarak hüküm ifade edecek midir? Doktrinde bir görüs47, bu 

sekilde düzenlenmis vasiyetnamelerde yazinin teshis fonksiyonunun bulunmasindan, 

yani hem bu vasiyetnamenin hem de onun içerisinde yer alan maddi anlamdaki ölüme 

bagli tasarruflarin bu metni yazan sahsa ait oldugunu tespit etmenin mümkün 

olmasindan hareketle, bu sekilde yazilmis vasiyetnameleri el yazili vasiyetname olarak 

geçerli kabul etmektedir. Çünkü bir yazinin kime ait oldugunu tespit bakimindan dikkate 

alinan, harflerin yazi içerisindeki egimi, iki harf arasindaki mesafe ile satirlar arasindaki 

mesafeler gibi yazinin ayirt edici unsurlari, bu teknolojiden yararlanilarak olusturulan 

metinlerde de mevcuttur. Ayrica bu sekilde yazilmis vasiyetnameler diskete 

kaydedilerek daha kolay bir sekilde saklanabilecek, diskete sifre konulmasi yoluyla 

gizlilik de temin edilebilecektir. Vasiyetname yapma arzusunun tespit edilebilmesi 

sartiyla, bilgisayar kullanimini günlük hayatinin bir parçasi haline getirmis belli egitim 

düzeyindeki kisilerin bu yolla vasiyetname hazirlayabilmesine imkân tanimak gerekir. 

Kanaatimizce, ister ekrandan bakilsin ister yazicidan çiktisi alinsin, her durumda el 

yazisi niteligini koruyacagi için, bu gibi yazilari mekanik bir araçla, örnegin daktiloyla 

yazilmis yazilar gibi kabul edemeyiz. Ayrica bu yolla olusturulmus metinlerde yazinin 

teshis fonksiyonundan yararlanmak da mümkündür. Bu veriler isiginda bizim 

görüsümüze göre de, bu sekilde hazirlanmis metinler, prensip olarak el yazili 

vasiyetname hükmünde kabul edilebilmelidir. Fakat su noktada bir tereddüt yasanabilir: 

aslinda hiçbir vasiyetname yapmamis, fakat günlük hayatinda bu teknolojiyi kullanarak 

yazilar yazmis bir kisinin elektronik ortamdaki bu yazilari, daha sonra kötü niyetli bazi 

kisiler tarafindan onun haberi olmadan degisiklige ugratilarak, yani kelime ve cümlelerin 

yerleri elektronik ortamda degistirilerek, tamamen onun el yazisiyla fakat içerigi hiçbir 

sekilde ona ait olmayan el yazili vasiyetname niteliginde bir metin ortaya çikarilabilir. 

Ayni risk, bu yolla vasiyetname yapmis kisilerin vasiyetnamelerinin kötü niyetli kisilerin 

                                                 
47 Akkanat, a.g.m., s. 808– 809. 
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eline geçmesi durumunda, mevcut metnin degistirilmesi seklinde de gerçeklesebilir. Bu 

gibi durumlarla karsilasildiginda, vasiyetname metninin kâgit üzerine yazilmasi halinden 

farkli olarak, dijital ortamda saklanan bu metinlerde vasiyetçinin arzusuna aykiri sekilde 

yapilmis degisiklikleri tespit etmek mümkün olmayacaktir. Iste tüm bu nedenlerle, bu 

sekilde hazirlanmis metinlerin el yazili vasiyetname olarak kabul edilebilmesi için, 

öncelikle yukarida açiklanan riskin tamamen bertaraf edilmis olmasi gerektigi 

düsüncesindeyiz. Kanimizca bu risk, vasiyetname metnini içeren ve elektronik ortamda 

saklanan yazi dosyasinin, yine elektronik ortamda saklanan kayitlarina bakilarak önemli 

bir ölçüde asilabilir. Nitekim bilgisayarda, her dosya ile ilgili otomatik olarak tutulan 

kayitlara dayanilarak, bir dosyanin ne zaman yaratildigini, ne zaman degisiklige 

ugratildigini ve en son ne zaman okundugunu tespit etmek mümkündür. 

 

7- Vasiyetnamenin Dis Görünüsü 

 
 El yazili vasiyetnameyi düzenleyen TMK md. 538, adi yazili sekle iliskin BK 

md. 13, md. 14 ve md. 15’ten daha agir sekil sartlari aramakla birlikte, vasiyetnamenin 

dis görünüsü için herhangi bir özel düzenleme getirmemistir. Kanunun aradigi özel sekil 

sartlarini tasimak kaydiyla ve vasiyetçinin vasiyetname yapma yönündeki iradesi tespit 

edilebilmek sartiyla, vasiyetnamenin dis görünüsünün hiçbir önemi yoktur.  

 

 Bu genel prensibe uygun olarak el yazili vasiyetnamenin metnine, 

“vasiyetnamemdir”, “son arzularimdir”48, “ölüme bagli tasarruflarimdir” ya da benzeri 

bir basligin atilmasi zorunlulugu yoktur 49. Vasiyetname metninin vasiyetçinin el yazisi 

ile yazildiginin özel olarak metin içinde belirtilmesi de gerekli degildir50. Yine ayni 

sekilde metnin sonunda, “vasiyetnamem bu sekildedir”, “ölümümden sonra bu 

isteklerim yerine getirilsin” benzeri herhangi bir kapanis cümlesinin koyulmasi da 

gerekmez. Önemli olan vasiyetçinin bu hukuki islemde, ölümünden sonra terekesinin 

                                                 
48 “Vasiyetnamede son arzu ibaresinin yazilmasina da gerek yoktur.” 2. HD E. 6828 K. 7129 T. 

15.12.1972, RKD, 1973, s. 247– 248. 
49 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 19; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.194;  Oguzman, a.g.e., 

s. 119; Dural / Öz, a.g.e., s. 79; Antalya, a.g.e., s. 99; Akkanat, a.g.m., s. 807; Inan / Ertas / Albas, 
a.g.e., s. 173; Escher, a.g.e., s. 332; Bourdillon, a.g.e., s. 37– 38. 

50 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 173. 
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tamaminin ya da bir kisminin bir kimseye ya da kimselere geçmesini arzu ettigini 

anlatabilen “veriyorum”, “birakiyorum”, “son arzumdur”, “intikal ettiriyorum”, 

“komsum A’nin olsun” ve benzeri bir ifadeyi kullanmis olmasidir51. Bu noktada metnin 

içerigi bakimdan aranmasi gereken tek özellik, vasiyetçi tarafindan yazilanlarin 

bütününe bakildiginda, vasiyetçinin vasiyetname yapma iradesinin tespit 

edilebilmesidir52. Ayrica dikkat edilmelidir ki, her ne kadar metnin basinda 

“vasiyetnamemdir” ya da benzeri bir ifade olsa da metnin içerigi okundugunda, 

vasiyetçinin aslinda tam olarak vasiyetname yapma iradesine sahip olmadigi, halen 

üzerinde çalistigi bir taslagin söz konusu oldugu durumlarla da karsilasilabilir. 

 

 El yazili vasiyetnamenin bütün metninin tek bir sayfada toplanmasi zorunlulugu 

yoktur, birden fazla sayfaya da yazilabilir. Vasiyetname metninin birden fazla sayfaya 

dagildigi durumlarda ideal olan, sayfalarin birbirini izleyecek sekilde 

numaralandirilmasi olmakla beraber,  böyle bir numaralandirmanin ihmal edildigi 

hallerde sayfalar arasinda mantikli bir devamlilik ve bütünlügün mevcut olmasi da 

yeterlidir 53. Söz konusu devamlilik, sayfalarin birbirine yapistirilmasi ya da 

zimbalanmasi gibi maddi yollarla saglanabilecegi gibi, önceki sayfada baslamis bir 

cümlenin diger sayfada devam etmesi seklinde fikri olarak da saglanabilir. Bu sayfalarin 

birbiriyle iliski içinde oldugunun, bir bütünün parçalarini olusturdugunun tespitinde 

kusku yoksa, vasiyetname geçerli olarak kabul edilmelidir54. 

 

 El yazili vasiyetnamenin bagimsiz bir belge olmasi zorunlulugu yoktur. Kanunun 

aradigi sekil sartlarini tamamen tasimak ve vasiyetname yapma iradesi bulunmak 

kaydiyla, vasiyetname yapma gayesi ile ya da vasiyetnamenin içerigi ile hiç ilgisi 

olmayan baska bir bütün içinde yer alabilecektir55. Elbette buna benzer sira disi 

durumlarda vasiyetçinin vasiyetname yapma iradesinin mevcut olup olmadigi daha 

                                                 
51 Oguzman, a.g.e., s. 119; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 173. 
52 Guinand / Stettler, a.g.e., s. 52.  
53 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s.194;  Dural / Öz, a.g.e., s. 80; Akkanat, a.g.m., s. 808; Dural, El 

Yazisi Ile Vasiyetname, s. 20;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 176;  Escher, a.g.e., s. 332;  Terré / 
Lequette, a.g.e., s. 358; Girault, a.g.e., s. 28;  Bourdillon, a.g.e., s. 35– 36; Waymel, a.g.e., s. 49– 50. 

54 Birden fazla sayfa arasindaki bu bütünlügün harici delillerle, özellikle bu sayfalarin içine koyuldugu 
zarfin üzerindeki vasiyetçiye ait imza ile ispatlanabilecegi yönünde; Piotet, a.g.e., s. 216. 

55 Oguzman, a.g.e., s. 119; Piotet, a.g.e., s. 216. 
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titizlikle arastirilmalidir. Çünkü böyle metinler içerisinde bulunan arzular daha çok bir 

fikir açiklamasi veya bir vasiyetname projesi niteliginde olabilecektir56. Bu gibi bir 

vasiyetna meyle örnegin, günlügün içindeki olagan sayfalardan biri olarak, not 

defterindeki siradan notlarin arasinda, lehine vasiyette bulunulan kisiye ya da diger bir 

kisiye gönderilmis olagan bir mektup 57 ya da kartpostal metninin içinde58, hisse 

senedinin arkasinda, bürodaki muhasebe kayitlariyla karismis olarak ve benzeri 

sekillerde karsilasilabilir. 

 

8- Üçüncü Kisilerin Vasiyetname Metnine Müdahalesi 

 

 Vasiyetçinin hazirlamakta oldugu nihai vasiyetname metninde üçüncü kisilerin 

hiçbir müdahalesi olmaksizin , henüz bu metni hazirlarken bizzat kendisinin eklemeler ya 

da çikarmalar yapmasi, bazi kisimlarini karalamasi ya da üzerini çizmesi mümkündür. 

Vasiyetçinin bu türden hareketleri, metnin bir vasiyetname projesi oldugu izlenimini 

uyandirmadikça, vasiyetnamenin geçerliligine herhangi bir etkide bulunmaz59. Bu 

hareketleriyle vasiyetçi, daha vasiyetnamesini hazirlarken metinde bazi degisiklikler 

yapmak amacini gütmektedir. Bu durumda vasiyetname, geriye kalan kisimlarin 

bagimsiz birer varligi olmak ve okunabilmek sartiyla, geriye kalan kisimlariyla yani son 

haliyle hüküm ifade eder, üzeri çizilen ya da karalanan kisimlari ise hükümsüz kabul 

edilir60. Fakat eger vasiyetname bir bütün olarak çizilmisse, bu takdirde vasiyetnamenin 

tamaminin ortadan kalktigi kabul edilmek gerekecektir61. Vasiyetçinin bizzat 

gerçeklestirdigi bu türden müdahalelerin, yani düzeltmelerin, çikintilarin ya da 

eklemelerin vasiyetnamenin tamamlanmasindan sonraki bir dönemde yapilmasi halinde 

ise artik ortada yeni bir vasiyetnamenin bulundugu varsayilir 62. Dolayisiyla bu 

                                                 
56 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 19. 
57 “Maddede sekil sartlarindan bahsedilmis olup son arzularin ne sekilde ifade edilecegi hususunda bir 

açiklama yapilmamistir. Madde metnine göre vasiyetnamenin mektup seklinde yazilmasinda bir sakinca 
bulunmamaktadir.” YHGK K. 2/713/631 T. 3.11.1971, bu karar için bkz., Inal, a.g.e., s. 210. 

58 Guinand / Stettler, a.g.e., s. 52; Piotet, a.g.e., s. 216; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 89; Escher, a.g.e., s. 332; 
Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 299; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 420. 

59 Oguzman, a.g.e., s. 120; Akkanat, a.g.m., s. 811; Köprülü, a.g.e., s. 159; Piotet, a.g.e., s. 220. 
60 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 176; Akkanat, a.g.m., s. 811; Imre / Erman, a.g.e., s. 69; Guinand / 

Stettler, a.g.e., s. 53. 
61 Imre / Erman, a.g.e., s. 69. 
62 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 176; Akkanat, a.g.m., s. 811. 
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nitelikteki yeni tasarruflar için el yazili vasiyetnamede aranan sekil sartlarinin ayrica 

yerine getirilmesi63, bu eklemelere de ayrica tarih ve imza atilmasi gerekir64. Ama 

yapilan eklemeler mevcut metnin açiklanmasi niteligindeyse, örnegin, vasiyet edilen 

malin yerinin belirtilmesi ya da atanmis mirasçinin adresinin yazilmasi gibi, bu sekildeki 

eklemelerin ayrica tarihlenmesi ve imzalanmasi gerekmez. 

 

 Vasiyetçinin vasiyetnamesini yazarken diger bir kisiden tavsiye almasinda65 ya 

da diger bir kisi tarafindan hazirlanmis modeli taklit ederek vasiyetnamesini kaleme 

almasinda 66 hatta vasiyetnamenin vasiyetçiye üçüncü bir kis i tarafindan vasiyetçinin 

arzularina uygun bir sekilde dikte ettirilmesinde, vasiyetnamenin seklen geçerliligi 

bakimindan herhangi bir sakinca yoktur 67. 

 

 Vasiyetçinin daha vasiyetnamesini yazarken, baska bir kisinin yazisinin 

hâlihazirda ayni nesne üzerinde mevcut oldugu halleri de bu basliktan ayri düsünmek 

gerekir. Bu halde vasiyetçi, aslinda daha önce kendisi ya da baska bir kisi tarafindan 

vasiyetname ile ilgisi olmayan bir amaçla kullanilmis nesnenin bos kalan kismina son 

arzularini yazmaktadir. Bu gib i durumlarda vasiyetçi vasiyetnamesini örnegin, bir dava 

dilekçesinin ya da bir mektubun arkasindaki ya da altindaki bos kisma yazmaktadir ki, 

bu durumun vasiyetnamenin geçerliligine herhangi bir etkisi yoktur68. 

 

 Bu baslik altinda incelenmesi gereken esas sorun ise, diger sekil sartlarinda 

herhangi bir eksiklik olmamak sartiyla, vasiyetçinin el yazisi ile hazirlanan vasiyetname 

metnine üçüncü kisilerin müdahalesi halidir. Burada iki noktanin açikliga 

kavusturulmasi gerekir:  

 

                                                 
63 Fransiz Hukukunda da codicille, yani sekli sartlari hafifletilmis vasiyetname eki müessesesi kabul 

edilmemistir. Dolayisiyla Fransiz hukukuna göre de; vasiyetnamenin hazirlanmasindan sonra yapilan 
düzeltmeler, eger mevcut vasiyetnamenin açiklanmasi niteliginde degil, yeni tasarruf eklenmesi 
niteligindeyse ayrica tarihlenip imzalanmasi gerekir,  Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 297. 

64 Imre / Erman, a.g.e., s. 70; Oguzman, a.g.e., s. 120;  Köprülü, a.g.e., s. 159;  Antalya, a.g.e., s. 99; 
Guinand / Stettler, a.g.e., s. 53;  Piotet, a.g.e., s. 220. 

65 Bourdillon, a.g.e.,  s. 27. 
66 Marty / Raynaud, a.g.e., s. 421. 
67 Cottier, a.g.e., s. 48. 
68 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 24. 
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—Üçüncü kisilerin müdahalesi sonucu vasiyetname metnine yapilan eklemelerin 

akibeti ne olacaktir? 

—Üçüncü kisilerin yaptigi degisiklikler, vasiyetnamenin tamaminin geçerliligi 

üzerinde ne gibi sonuçlar doguracaktir? 

 

 Bu sorulara verilecek cevaplar iki degiskene bagli olarak farklilik  gösterecektir. 

Bunlar:  

 —Üçüncü kisinin bu müdahalesinin ne zaman gerçeklestigi, yani vasiyetnamenin 

hazirlanmasi sirasinda mi yoksa daha sonraki bir dönemde mi meydana geldigi, 

 —Üçüncü kisinin gerçeklestirdigi müdahalenin vasiyetçinin bilgi ve rizasi ile mi 

yoksa onun bilgi ve rizasi olmadan mi gerçeklestigidir. 

 

a- Üçüncü Kisinin Vasiyetname Metnine Müdahalesi Vasiyetçinin 

Bilgi ve Rizasina Dayaniyorsa 

 

 Üçüncü kisilerin vasiyetname metnine vasiyetçinin bilgi ve rizasi ile müdahalesi 

ya vasiyetname daha düzenlenirken, ya da vasiyetnamenin tamamlanmasindan sonra 

gerçeklesecektir. 

 

(1)- Üçüncü Kisinin Müdahalesi Vasiyetname Düzenlenirken 

Gerçeklesmisse 

 

 Vasiyetçinin bilgi ve rizasi ile olsa dahi üçüncü kisiler tarafindan vasiyetname 

metnine yapilan ekleme lerin geçersiz olacagi konusunda herhangi bir tereddüt 

bulunmamaktadir69. Çünkü bu kisimlar bakimindan vasiyetname, kanunun emredici 

sekilde getirdigi, bizzat vasiyetçinin el yazisi ile düzenlenme sartini tasimamaktadir ve 

bu kisimlar hiçbir hüküm ifade etmez70. 

 
                                                 
69 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 24. 
70 Akkanat, a.g.m., s. 812. 
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 Üçüncü kisiler tarafindan vasiyetçinin rizasi ile vasiyetnamenin düzenlenme 

asamasinda yapilan müdahalelerin, vasiyetnamenin bütününe yapacagi etki ise doktrinde 

tartismalidir. 

 

 Fransiz hukukunda baskin olarak kabul edilen görüse göre71, vasiyetçinin rizasi 

ile üçüncü kisi tarafindan metne eklenen tek bir kelime bile, vasiyetnamenin bütününün 

hükümsüz olmasi sonucunu dogurur. Fransiz hukukundaki bu sert yaklasim, üçüncü kisi 

tarafindan düzenlenme asamasinda yapilan en küçük bir müdahalenin dahi, 

vasiyetnamenin kaleme alindigi sirada vasiyetçinin tam bir serbesti altinda hareket 

etmedigi, onun hukuka aykiri etkilere maruz bulundugu yönünde kesin bir karine yaratir 

seklinde gerekçelendirilmektedir72. Hatta Waymel’e göre73, üçüncü kisinin kalemine ait 

bir mürekkep lekesi bile, bu karinenin gerçeklesmesi ve vasiyetnamenin hükümsüz 

sayilmasi için yeterlidir. 

 

 Alman Hukukunda da ayni görüsün taraftarlari vardir74. Buna göre, üçüncü 

kisilerin tek bir kelime yazmis olmalari dahi vasiyetnamenin tümünü geçersiz ha le 

getirir. Çünkü her ne kadar eklenen tek bir kelime olsa dahi bu durum, vasiyetnamenin 

gerçek oldugunun teminatini ve onun içerigine itimat edilebilme imkânini ortadan 

kaldirir. Vasiyetname sekil yönünden bir bütün teskil etmektedir ve yapilan eklemelerin 

vasiyetnamenin önemli bir kismini teskil edip etmedigi seklinde bir ayrima gidilerek, 

vasiyetnameye kismen geçerlilik tanimak söz konusu olamaz. Fakat Alman 

doktrinindeki baskin görüse göre, eger üçüncü kisiler tarafindan yapilan eklemeler 

vasiyetnamenin önemli kisimlarini teskil etmekte iseler ya da bu kisimlar önemli 

olmamakla birlikte, eger bu kisimlar olmasa idi vasiyetnamenin hiç yapilmayacagi 

anlasiliyor ise, ancak o zaman vasiyetname bir bütün olarak geçersiz kabul edilmelidir. 

                                                 
71 Vasiyetnamenin düzenlenmesinden sonra ve vasiyetçinin bilgisi disinda yapilan eklemeler hariç olmak 

üzere, üçüncü kisi tarafindan vasiyetnameye yapilan eklemelerin vasiyetnamenin tamamini hükümsüz 
hale getirecegi, çünkü bu durumda artik vasiyetnamenin vasiyetçinin maddi eseri olmayacagi yönünde, 
Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 299; Bourdillon, a.g.e.,  s. 28–29; Cottier, a.g.e., s. 52–53. 

72 Karsi görüs; Vasiyetnamenin bir kisminin basili olmasinin tamamini hükümsüz hale getirecegi, ama 
üçüncü kisiler tarafindan ekleme yapilmasi halinde sadece bu eklemelerin hükümsüz olacagi, kalan 
kismin geçerli kabul edilecegi yönünde, Marty / Raynaud, a.g.e., s. 420. 

73 Waymel, a.g.e., s. 46. 
74 Alman Hukukundaki bu görüslerin detaylari için; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 25 vd.; 

Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 195– 196. 
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Fakat eger üçüncü sahislar tarafindan yapilan eklemeler vasiyetnamenin önemli 

kisimlari diyebilecegimiz nitelikte degilse ya da önemli olmakla beraber bu kisimlar 

eklenmemis olsaydi dahi yine de vasiyetnamenin yapilacagi anlasiliyor ise, sadece 

üçüncü sahislar tarafindan yapilan eklemeler geçersiz olacak, vasiyetnamenin kalan 

kisimlari ise hüküm ifade edecektir. Ancak böylesi bir kismi hükümsüzlügün söz konusu 

olabilmesi için, vasiyetnamede birden fazla tasarruf olmali ve üçüncü kisilerin 

eklemeleri çikarildiktan sonra kalan kisim bir anlam ifade etmelidir. 

 

 Isviçre Hukukunda da Alman Hukukundaki baskin görüs genel olarak kabul 

edilmektedir75. Buna göre, vasiyetnamenin tamaminin hükümsüz sayilabilmesi için ya 

üçüncü kisi tarafindan yazilan kisimlarin vasiyetnamenin esasli noktalari ile ilgili 

olmasi, ya sadece vasiyetçi tarafindan yazilan kisimdan tek basina bir anlam çikmamasi 

ya da onun, üçüncü kisinin yazdigi kisimlar olmadan vasiyetnameyi hiç yapmayacagi 

anlasilmasi gerekir. Aksi takdirde sadece üçüncü kisi tarafindan yazilan kisimlar 

geçersiz olacaktir 76. 

 

 Türk Hukukunda ise Kocayusufpasaoglu77, Isviçre Hukukundaki baskin görüsü 

uygun bulmaktadir. Yazara göre, üçüncü kisinin vasiyetçinin rizasi ile vasiyetnameye 

bazi eklemeler yapmasi, mutlaka vasiyetçinin hukuka aykiri etkiler altinda serbestisini 

kaybederek ölüme bagli tasarruf yaptigi anlamina gelemez. EMK md. 485’te yer alan 

“… bastan asagiya kadar … kendi el yazisi ile yazilmis” ibaresini, sekil hükümlerinin 

yorumlanmasinda da geçerli olan favor testamenti kuralinin isigi altinda, imkân 

ölçüsünde vasiyetçinin her devirde saygin kabul edilmis son arzularina yürürlük 

kazandiracak sekilde, vasiyetnamenin ancak bizzat vasiyetçi tarafindan bastan asagiya 

kendi el yazisi ile yazildigi ölçüde geçerli olacagi tarzinda yorumlamak gerekir. Sekil 

noksani yüzünden iptal olunan tasarruf bulunmadan digerinin de yapilmayacagi ispat 

edilemedigi sürece, hiç degilse sekil sartlarini gerçeklestiren tasarruf geçerli olarak kabul 

edilmelidir. 

                                                 
75 Piotet, a.g.e., s. 215;  Cottier, a.g.e., s. 54–55. 
76 Karsi görüs; Vasiyetnamenin tamamlanmasindan sonra vasiyetçinin haberi olmadan eklenmis olmasi 

hali hariç olmak üzere, üçüncü kisi tarafindan vasiyetnameye yazilmis tek bir kelimenin bile 
vasiyetnamenin tamaminin iptaline sebep olacagi yönünde; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 91. 

77 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 197–198. 
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 Ayni yöndeki diger bir görüse göre de78, EMK md. 485’te yer alan “bastan 

asagiya” ibaresi, favor testamenti kurali ile birlikte yorumlanmali, vasiyetnamenin bizzat 

vasiyetçi tarafindan el yazisi ile yazildigi ölçüde geçerli oldugu kabul edilmelidir. 

Ayrica, üçüncü kisinin vasiyetçinin rizasi ile vasiyetnameye eklemeler yapmasi, 

vasiyetçinin hukuka aykiri etkiler altinda irade serbestisini kaybederek ölüme bagli 

tasarruf yaptigi seklinde yorumlansa bile, böyle bir etki sekil noksani ya da sekle 

aykirilik nedeniyle degil, iradenin üçüncü sahislarin etkisinde kalmasi nedeniyle 

sakatlanmis olmasi yüzünden ortaya çikacaktir ki, bu durum ise ayri bir hükümsüzlük 

nedeni olup sadece bu ihtimale münhasir da degildir. 

 

 Imre ve Erman’a göre79, düzeltme ve eklemeler ancak vasiyetçinin el yazisi ile 

yapilmissa geçerli olur. Vasiyetçinin arzusu ile yapilmis olsa bile, baskasi tarafindan ya 

da makine ile yapilan eklemelerin hükümsüz olmalari gerekir. Alman ve Isviçre 

hukuklarindaki baskin görüsü paylasan yazarlar, vasiyetçinin arzusu ve emri ile baska 

birisi tarafindan vasiyetnameye eklenen hususlarin vasiyetnamenin önemli unsurlarindan 

olmasi halinde, yani bu eklemeler olmaksizin vasiyetçi vasiyetnamesini yapmayacak 

veya muhafaza etmeyecek idi ise bütün vasiyetnamenin, eger söz konusu eklemeler 

ikinci derece nitelikte ise BK md. 20/f. 2’ye uygun olarak yalniz eklemelerin hükümsüz 

olmasi gerektigi düsüncesindedirler. 

 

 Inan, Ertas ve Albas’a göre80, üçüncü kisi tarafindan vasiyetçinin bilgisi hatta 

talimati dogrultusunda yapilan bu degisiklikler vasiyetnamenin sekle iliskin unsurlarinda 

sakatlik doguracagi için, TMK md. 557/f. 1/b. 4 ve md. 558/f. 2 dogrultusunda ilgili 

kisimlarin iptali söz konusu olacaktir. Ancak iptal edilen bu kisimlarin vasiyetnamenin 

esasli noktalarini olusturmasi veya bunlar olmadan vasiyetnameden bir anlam 

çikarilamamasi ya da vasiyetçinin bunlar olmadan vasiyetnamesini yapmayacagi 

sonucuna varilabilmesi halinde TMK md. 20/f. 2 uygulanmali ve vasiyetnamenin 

tamami iptal edilebilmelidir.  

                                                 
78 Akkanat, a.g.m., s. 814– 815.  
79 Imre / Erman, a.g.e., s. 69.  
80 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 177. 
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 Görüldügü gibi Türk doktrinde81, Alman ve Isviçre hukuklarindaki genel egilim, 

yani bu nitelikteki eklemelerin varligi halinde prensip olarak sadece eklemelerin 

hükümsüz olacagi, ancak bunlarin vasiyetnamenin esasli noktalarindan olmasi halinde 

bütün vasiyetnameyi geçersiz kilacagi görüsü baskin olarak kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte doktrinde azinlikta kalan bir görüse göre, tipki Fransiz hukukunda savunuldugu 

gibi, düzenlenme asamasinda vasiyetçinin bilgi ve rizasiyla vasiyetname metnine 

vasiyetçininki disinda bir el yazisinin girmesi, onun disinda biri tarafindan eklemeler 

yapilmasi halinde sadece eklemelerin degil, bir bütün olarak vasiyetnamenin geçersiz 

sayilmasi gerekir. 

 

 Dural’a göre82, üçüncü sahislar tarafindan, vasiyetname yapilirken ve 

vasiyetçinin bilgisi altinda eklenen hususlar EMK md. 500/f. 1’in açik ifadesi karsisinda, 

vasiyetnamenin esasli noktalariyla ilgili olsun ya da olmasin, vasiyetnamenin tamaminin 

iptal edilmesine sebep olmalidir83. Çünkü “Sekil Noksani” basligini tasiyan EMK md. 

500/f. 1 esasli noktalar ile ilgili olan ve olmayan diye bir ayrim yapmaksizin, kesin bir 

ifade ile her türlü sekil eksikligini iptal sebebi olarak kabul etmektedir. Sadece üçüncü 

sahislarin yazdigi kisimlar iptal edilerek kalan kisimlari ayakta tutmak, yani kismi 

hükümsüzlük yoluna ise gidilemez. Çünkü sekil eksikligi sebebiyle kismi 

hükümsüzlügün hangi hallerde söz konusu olabilecegi, EMK md. 500/f. 2’de bir istisna 

olarak düzenlemistir. Ikinci fikra disindaki sebeplerde vasiyetnamenin tamamini 

hükümsüz saymak gerekir. Bu durumda, Alman hukukunda BGB § 2085’den 

faydalanarak kismi hükümsüzlügü kabul eden çözüm tarzinin, Türk ve Isviçre 

hukuklarinda kabul edilmesi mümkün degildir. Yazar bu görüsünü yeni tarihli 

kitaplarinda da korumaya devam etmektedir 84. 

 

                                                 
81 Ayni yönde, Serozan / Engin, a.g.e. s.221; Saymen, a.g.e., s. 82; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 82–83. 
82 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 27–28. 
83 Türk doktrininde ayni yönde; vasiyetname içerigine bir kelimenin bile yabanci bir el ile yazilmasinin 

butlani gerektirdigi, Gönensay / Birsen, a.g.e., s. 107; Mustafa Resit Belgesay, Türk Kanunu Medenisi 
Serhi, Üçüncü Kitap, Miras, 4. Basi, Istanbul, Fakülteler Matbaasi, 1952, s. 77. 

84 Dural, Miras Hukuku (Ders Notu Niteliginde El Kitabi), s. 73; Dural / Öz, a.g.e., s. 81. 
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 Türk doktrininde ayni görüs 85, 743 sayili Türk Kanunu Medenîsi’nde, BGB § 

2085 benzeri bir kismi hükümsüzlük düzenlemesinin olmamasi ve özellikle, üçüncü 

kisilerin vasiyetnameyi bu sekilde sakatlamasina sebep olanin, EMK md. 485 (TMK md. 

538) hükmüne aykiri davranan, yani baskasinin yazisinin vasiyetnameye girmesine 

imkân verenin bizzat vasiyetçinin tutumu olmasi gerekçesiyle de savunulmaktadir. 

 

 Türk Hukukunda diger bir görüs ise86, üçüncü kisilerin daha düzenleme 

asamasinda vasiyetçinin rizasiyla metne müdahale etmeleri halinde bir ayrima 

gitmektedir. Eger üçüncü kisiler tarafindan yapilan ekleme ve çikarmalar vasiyetname 

metninde bir degisiklik yaratiyorsa, vasiyetnameyi geçersiz olarak degerlendirmek 

gerekir. Ancak bu biçim düzeltme ve eklemeler vasiyetnameye bir katki getirmiyor, 

baska bir deyisle onda açiklanan irade yönünden herhangi bir degisikligi öngörmüyorsa, 

sadece düzeltme ve eklemeler dikkate alinmamali, vasiyetname ise geçerli sayilmalidir. 

 

 Kanaatimizce, Fransiz hukukunda çogunluk, Alman ve Isviçre hukuklarinda 

azinlik tarafindan savunulan bu sert çözüm yolunun Türk hukukunda kabul edilmemesi 

daha uygun düser. Vasiyetname metnine daha düzenleme asamasinda üçüncü kisilerin 

müdahalesi, vasiyetçinin bagimsiz hareket etme yetisinin kesin olarak ortadan kalktigi 

anlamina gelmemelidir. Kaldi ki, doktrinde hakli olarak belirtildigi gibi, üçüncü kisinin 

müdahalesi, bizzat vasiyetçi tarafindan yazilan kisimlarin yazimi asamasinda 

vasiyetçinin özgür davranma imkânini ortadan kaldirmissa bu durum, TMK md. 557/b. 

4’te belirtilen sekil eksikligi nedeniyle degil, TMK md. 557/b. 2’de düzenlenen yanilma, 

aldatma, korkutma veya zorlama olgularinin biri ya da birkaçinin gerçeklesmesi 

sebebiyle iptale neden olabilecektir. TMK md. 538’de bulunan “basindan sonuna kadar” 

ibaresi ise favor testamenti kurali isiginda yorumlanmali, vasiyetname metnine üçüncü 

kisilerin ekledigi kisimlar iptal edilebilmeli, vasiyetnamenin kalani ise vasiyetçinin onu 

el yazisi ile yazdigi nispette geçerli kabul edilmelidir, megerki üçüncü kisilerin yaptigi 

bu eklemeler olmasaydi vasiyetçinin vasiyetnamesini hiç yapmayacagi ya da yapmakta 

oldugu vasiyetnamesine devam etmeyecegi anlasilsin. Unutulmamalidir ki miras 

hukukunda genel bir kural olarak benimsenen favor testamenti prensibine göre, ölüme 

                                                 
85 Oguzman, a.g.e., s. 120. 
86 Köprülü, a.g.e., s. 160. 
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bagli tasarruflarin iptalinden önce, eger mümkünse, bunlarin geçerli sayilarak 

korunmalari lehinde bir sonuca varmak gerekir 87. Dural’in, kanundaki istisnalarin dar 

yorumlanmasi gerektigi kurali ile ulastigi ve 743 Sayili Türk Kanunu Medenîsi 

döneminde Kocayusufpasaoglu88 tarafindan bizce de isabetli olarak elestirilen 

düsüncesinin, yani sekil eksikligi sebebiyle kismi hükümsüzlügün hangi hallerde söz 

konusu olabileceginin EMK md. 500/f. 2’de istisnai olarak düzenlendigi ve kanunun 

açik hükmü olmadan sekil eksikligin in sebep oldugu yeni bir kismi hükümsüzlük halinin 

yaratilamayacagi, EMK md. 500/f. 1’de, f. 2’deki haller haricindeki sekil eksiklikleri 

açisindan bir ayrima gidilmeden iptal müeyyidesinin öngörüldügü yaklasiminin, 4721 

sayili Türk Medeni Kanunu ile saglam bir dayanagi da kalmamistir. Zira EMK md. 500, 

“Sekil Noksani” basligini tasimakta ve birinci fikrasinda “Sekle ait noksani bulunan 

tasarruflar, iptal olunur.” hükmünü getirmekte idi. EMK md. 499’da bentler halinde 

sayilan iptal sebepleri arasinda ise sekle aykirilik ayrica düzenlenmemisti. Dolayisiyla 

sekle aykiriligin yaptirimini iptal olarak düzenleyen tek hüküm EMK md. 500’dü. Fakat 

TMK md. 557, “Asagidaki sebeplerle ölüme bagli bir tasarrufun iptali için dava 

açilabilir:” dedikten sonra, tasarrufun kanunda öngörülen sekillere uyulmadan yapilmasi 

halini dördüncü bir bent olarak saymistir. “Dava Hakki” basligini tasiyan 558. maddenin 

ikinci fikrasinda ise, iptal davasinin, ölüme bagli tasarrufun tamaminin veya bir kisminin 

iptaline iliskin olabilecegi düzenlenmistir. Dolayisiyla mevcut mevzuat karsisinda, nasil 

ki iptal davasi 557. maddenin diger bir bendine dayandirildiginda tam veya kismi iptal 

söz konusu olabilecekse, dördüncü bentteki sekle aykiriliga dayandirildiginda da 

vasiyetnamenin tam veya kismi iptali gündeme gelebilecektir. Iste 4721 sayili Türk 

Medeni Kanunu’nun getirdigi bu olanak karsisinda, favor testamenti prensibinin de 

hayata geçirilebilmesi açisindan kanaatimizce, vasiyetnamenin düzenlenmesi 
                                                 
87 Imre / Erman, a.g.e., s. 111. 
88 “MK 500/II’nin sekil noksaninda kismi hükümsüzlüge cevaz veren tek istisnayi öngördügü, «istisnalar 

dar yorumlanir» kurali geregince bu konuda yeni istisnalar yaratilamayacagi gibi gerekçelerle bu görüse 
karsi çikilabilecegini sanmiyorum. Çünkü, modern yorum kurallari açisindan, kanunun öngördügü 
istisnanin, ilgili kurala iliskin tek istisna mi oldugu, yoksa kanunun açikça düzenlemedigi baska 
istisnalarin da kabul edilmesinin gerekip gerekmedigi, bahis konusu kanunun temelinde yatan deger 
hükümlerine ve söz konusu kural ile takip olunan amaçlara göre tayin edilir. Kisaca ana kurali koyan 
hüküm ile, istisnayi koyan hüküm arasindaki iliskiler, olaya ve amaca uygunluk açisindan bir 
degerlendirmeye tabi tutulmadan sirf sekli bir mantik kurali ile istisnalarin genisletilemeyecegi 
söylenemez. Bu bir yorum problemidir. Oysaki bütün Miras Hukukuna temel teskil eden favor 
testamenti kurali, sekil noksani yüzünden iptal olunan tasarruf bulunmadan digerinin de yapilmayacagi 
ispat edilemedigi sürece, hiç degilse sekil sartlarini gerçeklestiren (maddi anlamda) tasarrufun geçerli 
kalmasini hakli gösterir.” Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 198. 
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asamasinda vasiyetçinin bilgi ve rizasiyla üçüncü kisiler tarafindan metne müdahale 

edilmis ise, sadece bu nitelikteki eklemeler iptale tabi tutulmali, diger sekil sartlarinin 

tam olarak yerine getirilmis olmasi kosuluyla vasiyetnamenin vasiyetçi tarafindan 

yazilmis kisimlari ise ayakta tutulmalidir. 4721 sayili Türk Medeni Kanunu’nun 

getirdigi bu yeni düzenleme sonrasinda, bu sonuca varmak için artik BK md. 20/f. 2’ye 

gitmeye de gerek kalmamistir. Bununla birlikte, bizzat vasiyetçi tarafindan yazilan 

kisimlardan tek basina bir anlam çikarilamadigi ya da onun, üçüncü kisinin yazdigi 

kisimlar olmadan vasiyetnameyi hiç yapmayacaginin açikça anlasildigi durumlarda, BK 

md. 20/ f.2’nin kiyasen uygulanmasi ve vasiyetnamenin bir bütün olarak iptal edilmesi 

daha uygun olacaktir. 

 

 Bu baslik altinda deginilmesi gereken diger bir nokta ise, üçüncü kisinin 

vasiyetname metninin yazimina müdahalesinin dogrudan degil, dolayli oldugu hallerdir. 

Vasiyetçinin vasiyetnamesini önce diger bir kisiye yazdirip, sonra bunu bizzat 

kopyaladigi durumlarda vasiyetnamenin geçerli oldugu üzerinde herhangi bir tereddüt 

yoktur. Peki, vasiyetçinin vasiyetnamesini bizzat yazdigi durumlarda, üçüncü bir kisinin 

onun eline fiziksel destekte bulunmasi halinde nasil bir yaklasim kabul edilmelidir? Eger 

vasiyetçinin bedeni zayifligi, hastaligi ya da bu durumu hakli gösterecek benzeri 

nedenlerle üçüncü bir kisi vasiyetçinin elini destekliyor, onun vasiyetname metnini 

kendi özgür iradesiyle yazmasina yardimci oluyorsa, bu sekilde kaleme alinmis 

vasiyetnamelerin geçerli kabul edilmesi gerekir89. Çünkü bu sayede hem vasiyetçi kendi 

son arzularina uygun bir vasiyetname yapabilmekte, hem de yazinin teshis fonksiyonu 

korunmaktadir90. Fakat burada çok ince bir çizgi söz konudur. Üçüncü kisi tarafindan 

                                                 
89 Guinand / Stettler, a.g.e., s. 52; Cottier, a.g.e., s. 48–49; Bourdillon, a.g.e., s. 2627; Fransiz 

uygulamasinda da; üçüncü kisinin vasiyetçinin eline müdahalesi onun yönlendirilmesi (testament à main 
guidée) niteliginde olmadigi, vasiyetçinin kendi arzularini yazabilmesine yardimci olmakla yetinildigi 
durumlarda vasiyetname geçerli kabul edilmektedir, Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 299; 
Üçüncü kisinin fiziksel desteginin vasiyetçiyi, yabanci bir inisiyatifin pasif enstrümani haline 
getirmedigi hallerde vasiyetnamenin geçerli olmasi gerektigi yönünde, Girault, a.g.e., s. 18. 

90 “... herhangi bir fiziki rahatsizliga bagli olarak vasiyetname düzenlenmesinde miras birakana, yardimci 
olunmasi (Olayimizda oldugu gibi felç sebebiyle titreyen elinin tutulmasi) halinde miras birakanin 
serbest iradesi engellenmedigi ve yapilan yardim, bu iradenin aksine sonuç dogurucu bir nitelige 
dönüsmedigi takdirde vasiyetnamenin miras birakan tarafindan yazilmadigi neticesine ulasilmasi ve 
böylece sekil sarti gerçeklesmedigi gerekçesi ile vasiyetnamenin iptaline karar verilmesi yanlistir. 
Mahkemece üzerinde durulmasi gereken husus, dava konusu vasiyetnamenin düzenlenmesinde miras 
birakanin eline destek olan sahsin iradesinin miras birakanin iradesini degistirecek nitelikte olup 
olmadigi ve sonuçta düzenlenen vasiyetnamenin miras birakanin son arzulari hilafina hükümleri 
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vasiyetçinin eline yapilan müdahalenin, destek olmak seviyesini asip, elin üçüncü kisi 

tarafindan yönlendirilmesi haline gelmemesi gerekir91. Çünkü bu durumda, kanunun 

aradigi vasiyetçinin eliyle yazilma sarti seklen gerçeklesse bile, bu sekilde bir 

gerçeklesmenin kanunun ruhuyla bagdastigini söylemek yanlis olur. Nitekim böyle bir 

yönlendirme ile artik yazi, vasiyetçinin yazisi olmaktan çikip üçüncü kisinin yazi 

karakteristigini alacaktir ki, bu halde ortada vasiyetçi tarafindan yazilmis bir 

vasiyetname vardir denemeyecektir92. 

 

(2)- Üçüncü Kisinin Müdahalesi Vasiyetname Düzenlendikten Sonra 

Gerçeklesmisse 

 

 Üçüncü kisilerin vasiyetname metnine müdahalesi, yukarida açiklandigi sekilde 

daha vasiyetname düzenlenirken gerçeklesebilecegi gibi, vasiyetnamenin vasiyetçi 

tarafindan düzenlenmesinden sonraki bir dönem de gerçeklesebilir. Acaba vasiyetname 

bütün sekil sartlarina uygun, geçerli bir sekilde düzenlendikten sonra üçüncü kisiler, 

vasiyetçinin bilgi veya rizasiyla vasiyetname metnine eklemelerde bulunmuslarsa ne gibi 

bir sonuca ulasilmalidir? 

 

 Alman doktrininde kabul gören bir fikre göre93, üçüncü kisiler tarafindan yapilan 

bu nitelikteki eklemeler, ister vasiyetname düzenlenirken ister vasiyetname 

düzenlendikten sonra yapilsinlar, vasiyetnamenin bir bütün olarak geçersizligine sebep 

olmalari gerekir. Vasiyetnamenin düzenlenmesi asamasi bakimindan bu yaklasimi 

paylasan Goetz ise, bu tarz eklemelerin vasiyetnamenin tamamlanmasindan sonraki bir 

dönemde gerçeklesmesi durumunda bu görüsten ayrilmakta, sekil sartlarinin sadece bu 

ekler için ihlal edilmis oldugunu, bu ihlalin ise muteber olarak düzenlenmis 

                                                                                                                                                
kapsayip kapsamadigidir. ... Diger taraftan davada miras birakanin felçli oldugu, sag tarafinin hiç 
tutmadigi ve yazi yazamayacagi ileri sürülmüs bulunmasina göre bu yönün de bir bilirkisi kurulunca 
ayrica arastirilmasi ve yalnizca eli tutulmak ve baskaca bir zorlama ya da etki yapilmamak suretiyle yazi 
yazip yazamayacaginin da ayrica tibben belirlenmesi gerekir.” 2. HD K. 1318/1722 T. 20.2.1986, bu 
karar için bkz., Sener, a.g.e., s. 339– 340. 

91 Escher, a.g.e., s. 334; Cottier, a.g.e., s. 49 Piotet, a.g.e., s. 215; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 91;  Bach, 
a.g.e., s. 176. 

92 Akkanat, a.g.m., s. 811; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 17. 
93 Alman Hukukundaki bu görüslerin detaylari için; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 25–26. 
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vasiyetnameyi geçersiz hale getirmeyecegini, sadece bu eklerin hükümsüz olacagini 

kabul etmektedir. Alman hukukundaki baskin görüs ise, bu tarz eklemeler ancak 

vasiyetnamenin önemli kisimlarini teskil etmekte iseler veya eger bu kisimlar olmasaydi 

vasiyetnamenin yapilmayacagi anlasiliyorsa vasiyetnamenin tamaminin, aksi durumda 

sadece bu eklemelerin hükümsüz olacagini kabul etmektedir. 

 

 Isviçre Hukukunda da Alman Hukukundaki baskin görüs kabul edilmekte94, bu 

nitelikteki eklemeler vasiyetnamenin esasli kisimlari ile ilgili ise veya vasiyetçi 

tarafindan yazilan kisim tek basina anlamsiz ise ya da üçünü sahsin eklemeleri 

olmaksizin vasiyetnamenin hiç yapilmayacagi anlasiliyor ise vasiyetnamenin tamami 

geçersiz, aksi takdirde sadece eklemelerin geçersiz olacagi kabul edilmektedir. 

 

 Türk hukukunda ise Dural’a göre95, sekil sartlarina uygun olarak düzenlenmis 

olan vasiyetnameye üçüncü sahislar tarafindan sonradan eklemeler yapilmasi 

durumunda, artik EMK md. 500/f. 1’deki tamamen hükümsüzlük halinin uygulanmasi 

uygun düsmez. Çünkü prensip olarak, sonradan sekil sartlarinin ihlal edilmis olmasi, bir 

defa sekil sartlarina uygun olarak yapilmis vasiyetnameyi iptal edilebilir hale getirmez. 

Bu gibi durumlarda, sadece o ekler açisindan sekil sartlarinin ihlal edilmis olmasi söz 

konusudur ve sadece o eklerin iptal edilebilmesi gerekir. Ancak bu kisimlar olmaksizin 

vasiyetname bir anlam tasimiyorsa ya da o kisimlar olmaksizin vasiyetnamenin hiç 

yapilmayacagi anlasiliyorsa, vasiyetnamenin bir bütün olarak iptali gündeme gelir. 

Doktrinde diger bazi yazarlar tarafindan da ayni görüs paylasilmaktadir96. 

 

 Kocayusufpasaoglu ise97, bu tarz eklemelerin, önceden yapilan ve sekil sartlarini 

tam olarak gerçeklestiren vasiyetnamenin iptaline sebep olamayacagi, sadece sonradan 

eklenen kisimlarin hükümsüz kabul edilecegi noktasina kadar yukaridaki yazarlarin 

bizim de katildigimiz fikrini paylasmakla beraber, vasiyetçinin, eklenen ve sekil noksani 

yüzünden iptal edilen kisimlar olmaksizin ilk vasiyetnameyi ayakta tutmak isteyip 

                                                 
94 Cottier, a.g.e., s. 54– 56. 
95 Dura l, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 28–29;  Dural, Miras Hukuku (Ders Notu Niteliginde El Kitabi), 

s. 73– 74; Dural / Öz, a.g.e., s. 81. 
96 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 177; Oguzman, a.g.e., s. 120. 
97 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 198. 
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istemediginin arastirilmasinin gerekliligi yönünden onlardan ayrilmaktadir98. Çünkü 

yazara göre aksi takdirde, sekle uygun olmayan sonraki eklere, hak etmedikleri ve haiz 

olamayacaklari bir hukuki sonuç, yani bir defa tam ve geçerli olarak gerçeklesmis 

bulunan vasiyetnamenin hükümsüz kalmasi sonucu baglanmis olacaktir. Kanimizca bu 

yaklasim tarzi, üçüncü kisiler tarafindan bu nitelikteki eklemelerin vasiyetçinin sadece 

bilgisi dâhilinde yapilmis olmasi halinde makul kabul edilebilirse de, eklemelerin 

vasiyetçinin açikça verdigi bir talimat dogrultusunda yapildigi durumlarda sakincalara 

sebep olabilir. Çünkü en azindan, vasiyetçi tarafindan açikça verilen bir talimat 

dogrultusunda bu gibi eklemelerin yapildigi hallerde, bunlarin geçersizligini bilen 

vasiyetçinin vasiyetnamesini hiç yapmamasi ihtimali daha yüksektir. 

 

b- Üçüncü Kisinin Vasiyetname Metnine Müdahalesi Vasiyetçinin 

Bilgi ve Rizasi Olmadan Gerçeklesmisse 

 

 Eger üçüncü kisiler vasiyetname metnine vasiyetçinin bilgi ve rizasi olmadan 

müdahale etmislerse çözüm kolaydir. Doktrinin üzerinde hemfikir oldugu yaklasima 

göre99, vasiyetçinin bilgi ve rizasi olmaksizin yapilan eklemeler ister vasiyetname 

düzenlenirken yapilsin, ister vasiyetnamenin tamamlanmasindan sonraki bir tarihte 

yapilsin, vasiyetnamenin diger kisimlarinin geçerliligini etkilemez.  Ancak 

vasiyetnamenin kalan bölümlerinin geçerliligini koruyabilmesi için, kanunun aradigi 

sekil sartlarinin tamamini tasimasi ve tek baslarina anlamli olmalari gerekir. 

 

 Üçüncü kisilerin yaptigi eklemeler ise yapilmamis sayilir, yani yok 

hükmündedir100. Burada kismi bir yokluk hali söz konusudur101. Vasiyetçinin rizasi ile 

                                                 
98 Ayni yönde, “Vasiyetçinin kendi kaleminden çikma kendi eseri vasiyetname ise her halde geçerliligini 

korur. Bu olasilikta ekleme olmaksizin vasiyetnamenin gerisinin istenmedigi mantiken kanitlanamaz 
ki!” Serozan / Engin, a.g.e. s. 221. 

99 Imre / Erman, a.g.e., s. 70; Köprülü, a.g.e., s. 160;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 176; Belgesay, a.g.e., s. 
77; Gönensay / Birsen, a.g.e., s. 107; Oguzman, a.g.e., s. 120; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 
199; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 24; Escher, a.g.e., s. 335;  Cottier, a.g.e., s. 51–52; Mazeaud / 
Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 299;  Terré / Lequette, a.g.e., s. 360; Bourdillon, a.g.e., s. 29–30. 

100 Oguzman, a.g.e., s. 120; Köprülü, a.g.e., s. 160; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 199; Serozan / 
Engin, a.g.e. s. 221; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 82. 

101 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 176. 
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yapilan eklemelerin iptal edilebilir nitelikte, rizasi ve bilgisi olmaksizin yapilan 

eklemelerin yok hükmünde olmasi pratikte önem arz etmektedir. Çünkü vasiyetçinin 

rizasi ile eklenen kisimlar dava konusu edilip iptal edilmedikçe, geçerli sekilde hüküm 

dogururlar. Vasiyetçinin son arzularini yansitmayacak sekilde onun rizasi olmaksizin 

eklenen kisimlar ise hiçbir hüküm dogurmaz. Ancak gerek duyulursa bir olumsuz tespit 

davasina konu edilebilir102. 

                                                 
102 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 199.  
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B- Vasiyetnamenin Düzenlenme Tarihi 

 

 TMK md. 538’in el yazili vasiyetnamelerde emredici olarak aradigi diger bir 

sekil sarti, vasiyetnamede vasiyetnamenin yapildigi yil, ay ve günün gösterilmis 

olmasidir. Ilk bakista çok olagan ve yer ine getirilmesi basit gibi görünen bu sart, aslinda 

el yazili vasiyetnamenin en tartismali unsurlarindan biridir. 

 

 Nitekim EMK md. 485’te de bu sart, düzenleme yeri ile birlikte aranmaktaydi. 

Doktrinde bu iki nokta, yani tarih ve düzenlenme yerinin vasiyetnamede bulunmasi 

mecburiyeti agir elestirilere hedef olmus, özellikle düzenlenme yerine iliskin sartin çok 

sert yorumlanmamasi gerektigi hem doktrin103 hem de Yargitay104 tarafindan 

belirtilmistir. Bununla birlikte Yargitay, eski kanun metninin açik ifadesi karsisinda, 

düzenlenme yerinin vasiyetnamenin geçerlilik sartlarindan biri oldugunu belirten bir 

Içtihadi Birlestirme Kararini da kabul ederek105, maddenin alt mahkemelerce farkli 

uygulanmasinin önüne geçmeye ve tereddütleri sona erdirmeye çalismis, bundan sonraki 

uygulama da bu yönde gelismistir106. Yöneltilen tüm bu elestiriler karsisinda kanun 

                                                 
103 Guinand / Stettler, a.g.e., s. 54; Piotet, a.g.e., s. 218; Bu konudaki detayli tartismalar için: Ismet 

Sungurbey, “Elyazisi Vasiyetnamede Vasiyetçinin Ikamet Yerini Yazmasi Durumunda, Bu Yer Ayni 
Zamanda Düzenleme Yeri Olarak da Yorumlanmak Gerekir.”, Medeni Hukukun Temel Sorunlari, 
Ankara, Adalet Yayinevi, 2003, s. 542 vd.; Ahmet Kiliçoglu, “El Yazisi Vasiyetnamede Düzenleme 
Yeri (2. HD’nin Konuyla Ilgili Bir Kararinin Elestirisi)”, Prof. Dr. Jale Akipek’e Armagan, Konya, 
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayinlari, 1991, s. 327 vd. 

104 “El yazisi ile düzenlenen vasiyetnamede düzenleme yerinin bulunmasi geçerlilik sartidir. Düzenlenme 
yeri açikça belirlenmemis olsa bile, vasiyetnamenin içeriginden anlasilmasi halinde vasiyetin yan 
delillerle geçerli olacagi kabul edilebilir. Bu bagitta düzenleme yeri vasiyetname disinda bir delille, ad 
ve imza bulunsa bile tanikla kanitlanamaz.” YHGK E. 2000/2-166 K. 2000/177 T. 8.3.2000, YKD C. 
26, S. 8, Agustos 2000; “Vasiyetname metninin; vasiyetçi tarafindan kendi el yazisiyla yazilmasi, yer ve 
tarih konularak imzalanmasi gerekir. Vasiyetnamenin nerede düzenlendigini gösteren herhangi bir kayd, 
bir olgu yeterlidir.”; 2. HD E. 1989/12841 K. 1990/4057 T. 10.5.1990, YKD  C. 17, S. 4, Nisan 1991; 
“El yazisi ile vasiyetnamede, düzenleme yerinin yazilmasi gerekli olup bu geçerlik sartidir. Yasadaki 
(mahal) deyimi adresi ifade etmez. Yorum yolu ile de vasiyetnamenin yazildigi yer saptanabilir.” 2. HD 
E. 1975/1565 K. 1975/1909 T. 27.2.1975, YKD C. 1, S. 11, Kasim 1975. 

105 “El yazisiyle tanzim edilen vasiyetnamelerde tanzim mahallinin zikredilmesinin vasiyetnamenin 
muteberlik sarti oldugu hakkinda.” YIBGK 27.2.1952 günlü ve E. 7 K. 2 sayili YIBK, RG No: 8198. 

106 “Gerçekten el yazisi ile düzenlenen vasiyetnamede düzenleme yerinin vasiyetçi tarafindan yazilmasi 
zorunlulugu vardir. Bu eksiklik basli basina vasiyetnameyi geçersiz kilar.”; 2. HD E. 1974/1079 K. 
1974/1158 T. 26.2.1974, YKD, C. 3, S. 12, Aralik 1977; “Vasiyetçinin, arzusunu belirttikten sonra bir 
yer zikrederek vasiyetnameyi imzalamasi halinde, düzenleme yerinin belirtildigini kabul etmek 
gerekir.” YHGK E. 1967/2-355 K. 320 T. 15.5.1968, RKD, 1968, II/I, F: 17; “El yazisi ile vasiyette 
düzenleme yeri açikça belli edilmemis olsa bile vasiyetname düzenleme yeri vasiyetname disinda ispat 
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koyucu CCS md. 505’teki son degisikligi ve Fransiz ve Italyan Medeni Kanunlarindaki 

düzenlemeleri takip etmis, düzenlenme yerinin vasiyetnamede belirtilmesi sartini 4721 

sayili Türk Medeni Kanunu’na almayarak, bir geçerlilik sarti olmaktan çikarmistir107. 

TMK md. 538’in gerekçesinde bunun nedeni, 1971 ve 1984 tarihli öntasarilarda bu 

kosula yer verilmemesi ve Fransiz Medeni Kanunun ilgili maddesinde bu sartin 

aranmamis olmasi seklinde açiklanmistir. 

 

 Dolayisiyla mevcut düzenleme karsisinda el yazili vasiyetnamede, metnin 

vasiyetçinin el yazisi ile olmasi ve imza disindaki tek sekil sarti, düzenlenme tarihinin 

vasiyetnamede gösterilmesidir. 

 

1- Vasiyetnamede Tarih Bulunmasinin Faydalari 

 

 Her ne kadar doktrinde bu faydalarin gerçekten mevcut olup olmadigi ciddi 

sekilde tartisma konusu yapilsa da, el yazili vasiyetnamede tarih bulunmasinin genellikle 

kabul edilen faydalari ve bunlara karsi gelistirilen elestiriler su sekilde özetlenebilir: 

 

a- Vasiyetname ile Vasiyetname Projesinin Ayrimini Kolaylastirir 

 

 Bir metne tarih atilmis olmasi, vasiyetçinin ölümünden sonra metne ulasan 

kisiler açisindan, bunun bir vasiyetname mi yoksa bir vasiyetname projesi mi oldugunu 

tespitte bir kistas olabilecek niteliktedir 108. Vasiyetçinin, el yazili vasiyetnamenin sekli 

bir sarti olan tarih kosulunu gerçeklestirmis olmasi, aksini düsünmeyi gerektirecek özel 

bir durum olmadigi sürece, bunun bir vasiyetname projesinden çok bir nihai 

vasiyetname oldugu yönündeki izlenimi kuvvetlendirir. 

 

                                                                                                                                                
edilemez. Tanik dinlenemez.” 2. HD E. 1184 K. 2780 T. 23.03.1999, bu karar için bkz., Ali Ihsan 
Özugur, Medeni Yasadan Önce ve Sonra Türk Miras Hukuku, y.y., Seçkin, t.y., s. 640. 

107 Ahmet Kiliçoglu, Medeni Kanun’umuzun Aile-Miras-Esya Hukukuna Getirdigi Yenilikler, 
Ankara, Turhan Kitapevi, 2003, s. 281. 

108 Cottier, a.g.e., s. 61;  Antalya, a.g.e., s. 100; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 34; 
Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 200. 
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 Bu görüse katilmayan Cottier109, gerçek bir vasiyetnameyi basit bir projeden 

ayiran asil unsurun tarih degil, vasiyetçinin imzasi oldugunu belirtmekte, ayni zamanda, 

tarihin genellikle vasiyetnamenin basinda olacagindan hareketle , metnin sonunda ortaya 

çikan, vasiyetçinin vasiyetname yapmak ya da tasari hazirlamak yönündeki amacinin 

tarihin varligiyla aydinlatamayacagini vurgulamaktadir. 

 

b- Vasiyetçinin Bilinçli Hareket Etmesine Yardimci Olur 

 

 Tüm diger formaliteler gibi tarih atmak da vasiyetçiye yapmakta oldugu islemin 

önemini hatirlatacak ve onun, düsüncesizce hareket ederek ya da gelip geçici 

duygularinin baskisi altinda vasiyetname yapmasini önleyecektir110.  

 

 Vasiyetnameye tarih atilmasinin çok çabuk gerçeklestirilebilecek bir islem 

olmasi sebebiyle, tarihin vasiyetnameye konulmasi için harcanacak sürenin, vasiyetçiyi 

düsünmeye sevk edemeyecek kadar kisa oldugu düsünülebilir111. Ancak 

unutulmamalidir ki, burada vasiyetçiyi yaptigi tasarruflarda daha sogukkanli hareket 

etmeye iten sey, tarih atildigi sirada düsünmek için fazladan kazanilmis birkaç saniyeden 

ziyade, onun bu sekli sarti gerçeklestirirken belli bir bilinç seviyesiyle hareket etmesinin 

zorunlu olmasi ve bunun ona , belki de alelacele yapmakta oldugu vasiyetnameyi ayni 

bilinç seviyesiyle tekrar gözden geçirmek için son bir sans vermesidir. 

 

 Bununla birlikte diger bir yaklasima göre ise112, vasiyetname metninin basindan 

sonuna kadar vasiyetçinin eliyle yazilmasi sarti zaten, yapmakta oldugu islemin önemi 

konusunda vasiyetçiyi yeterince bilinçlendirmistir. Tarih için harcanacak birkaç 

saniyede, gelinen bilinç seviyesini daha yukariya tasimak mümkün degildir. 

  

                                                 
109 Cottier, a.g.e., s. 62– 63. 
110 Cottier, a.g.e., s. 61; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 200; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 

34; Antalya, a.g.e., s. 100. 
111 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 35–36; Dural / Öz, a.g.e., s. 83. 
112 Cottier, a.g.e., s. 62. 
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c- Vasiyetname Yapma Ehliyetinin Tespitini Saglar 

 

 Vasiyetçi ölüp de vasiyetname ortaya çiktigi zaman, özellikle vasiyetnamedeki 

tasarruflardan memnun kalmayanlar tarafindan, vasiyetçinin vasiyetnameyi düzenledigi 

sirada vasiyetname yapma ehliyetine sahip olmadigi iddiasi ileri sürülerek 

vasiyetnamenin iptali dava edilebilecektir. Iste vasiyetnamede düzenlenme tarihinin 

bulunmasi, vasiyetname yapma ehliyetinin mevcudiyetinin hangi anda aranmasi 

gerektigini netlestirerek, bu sorunun cevabinin dogru olarak ortaya konulmasini 

saglar113. 

 

 Fakat tarihten beklenen bu fayda, su sekilde elestirilmektedir114: tarihin 

vasiyetname yapma ehliyetini tespitteki faydasi ancak istisnai olarak, yani vasiyetçinin 

vasiyetname yapma ehliyetini tespitte süpheye düsülen hallerde söz konusu olacaktir. 

Böyle bir süphenin olmadigi durumlarda ise, vasiyetnamenin gereksiz yere iptalini 

saglamaktan baska bir fonksiyonu yoktur. Ayrica unutulmamalidir ki, bunun yaninda 

vasiyetçi, vasiyetname yapma ehliyetine sahip olmadigi bir dönemde hazirladigi 

vasiyetnamesine, bu ehliyete sahip oldugu bir anin tarihini atarak tarihten beklenen bu 

faydanin gerçeklesmesini bertaraf edebilecektir. 

 

d- Birden Çok Vasiyetname Arasindaki Sirayi Belirler 

 

 Vasiyetçinin arkasinda birden fazla vasiyetname biraktigi ve bu vasiyetnamelerin 

birbiriyle ayni anda bagdasamayacak nitelikte son arzular içerdigi durumlarda, 

vasiyetnamelerdeki tarih dikkate alinarak bu vasiyetnamelerden hangisinin en son 

                                                 
113 Imre / Erman, a.g.e., s. 72; Oguzman, a.g.e., s. 121; Köprülü, a.g.e., s. 155;  Antalya, a.g.e., s. 100;  

Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 83; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 178; Serozan / Engin, a.g.e. s. 219; Dural, 
El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 34; Cottier, a.g.e., s. 62; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 200;  
Piotet, a.g.e., s. 217;  Bach, a.g.e., s. 177; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 302;  Marty / Raynaud, 
a.g.e., s. 422; Terré / Lequette, a.g.e., s. 362;  Girault, a.g.e.,  s. 34. 

114 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 34–35; Dural / Öz, a.g.e., s. 83; Cottier, a.g.e., s. 63. 
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düzenlenmis oldugunu tespit edebiliriz. Böylece vasiyetçinin son arzularinin gerçekten 

hangileri oldugu bulunarak onlar hayata geçirilebilir 115. 

 

 Bu faydanin sadece, birden fazla vasiyetnamenin fiilen mevcut oldugu 

durumlarda ortaya çiktigi vurgulanmakta, ayrica, vasiyetnameler arasindaki siranin 

üzerlerindeki tarihe göre tespit edilmesi nedeniyle, vasiyetnamelerden birine öncelik 

tanimak isteyen vasiyetçinin, ona daha sonraki bir tarihi atarak, tarihin sagladigi bu 

faydayi ortadan kaldirabilecegi belirtilmektedir116. 

 

 Diger taraftan ise117, eger amaç vasiyetnameler arasindaki sirayi tespit etmekse, 

sirf bu amaç için günün dahi belirtildigi detaylilikta bir tarihin aranmasinin somut olayda 

gereksiz olabilecegi savunulmaktadir. Ayrica bu sorunun cevabini vasiyetname içindeki 

birçok göstergeden ya da vasiyetname disi delillerden yararlanarak bulmak da 

mümkündür. Nitekim birden fazla vasiyetnamenin tam olarak ayni tarihi tasimasi 

halinde de basvurulacak yol budur. 

 

2- Tarihin Gösterilme Biçimi 

 

 TMK md. 538’in açik ifadesi karsisinda, el yazili vasiyetnamelerde tarih, 

vasiyetnamenin yapildigi yili, ayi ve günü gösterecek sekilde vasiyetçinin el yazisi ile 

yazilmis olmalidir.  

 

 Vasiyetnamede tarihin bulunmasi sartini arayan kanun koyucu, bunun için 

herhangi bir sekli kalip getirmemistir. Dolayisiyla düzenlenme tarihinin, gün, ay ve yilin 

açikça belirtilmesi yoluyla alisilagelmis sekilde gösterilmesi (Örnegin, 13.05.2005 ya da 

13 Mayis 2005) mümkün oldugu gibi, düzenlenme tarihinin ne oldugunu tereddütsüz 

                                                 
115 Oguzman, a.g.e., s. 121; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 178;  Hatemi, Miras Hukuku, s. 79; Antalya, 

a.g.e., s. 100; Köprülü, a.g.e., s. 155; Imre / Erman, a.g.e., s. 72; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 
34; Cottier, a.g.e., s. 62; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 200; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 90; 
Piotet, a.g.e., s. 217;  Bach, a.g.e., s. 177; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 88; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, 
a.g.e., s. 302; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 422; Terré / Lequette, a.g.e., s. 362; Girault, a.g.e., s. 34. 

116 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 35. 
117 Cottier, a.g.e., s. 64. 
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sekilde anlamamizi saglayacak dogrudan bilgilerle belirtilmesi de mümkündür. Bu yolla 

belirtme örnegin, 1966 yili Kurban bayraminin üçüncü günü, kizim Ayse’nin dogdugu 

gün, 1968 yilindak i dogum günüm, Idare Hukuku sinavini geçtigim gün, üniversiteye 

kayit oldugum gün, Cumhuriyetin 75. Yildönümü seklinde olabilir118. Bu sekilde 

metinden çikarilan tarihlerin yeterli kabul edilmesinde gözetilmesi gereken kistas, 

vasiyetnamenin düzenlendigi günün, ayin ve yilin açikça anlasilip anlasilamadigidir119. 

Eger metnin yorumlanmasi yoluyla tarih tam olarak tespit edilebiliyorsa, favor 

testamenti kurali geregi vasiyetname ayakta tutulacaktir. Bununla birlikte, 1966 yili 

Kurban Bayrami seklinde atilmis bir tarih, günün tam olarak tespitine olanak 

saglamadigi için yeterli degildir. 

 

 Vasiyetnamede birden fazla tarih bulunmasi durumunda, aksini düsünmemizi 

gerektirecek geçerli bir neden olmadigi sürece bunlar, vasiyetnamenin yaziminin birden 

fazla gün devam ettigi ve her bir tarihin farkli safhalara ait oldugu seklinde 

yorumlanmali ve vasiyetname geçerli kabul edilmelidir 120. Örnegin, tarihin “10/12 Mart 

2005” seklinde atildigi durumlarda ya da vasiyetnamenin basinda “10 Mart 2005” ve 

sonunda “12 Mart 2005” seklinde bir tarih varsa bu sekilde düsünülebilir. Fakat eger 

tarihlere bakildiginda bu yönde bir yoruma gitmek mümkün degilse ve tarihin birden 

fazla bulunmasinin dikkatsizlikten ileri geldigi anlasilabiliyorsa, bu sekil eksikligi, 

yorum yolu ile ve her halde bizzat vasiyetname metnine dayanilmak suretiyle imkâni 

varsa düzeltilmelidir121. 

 

                                                 
118 Hatemi, Miras Hukuku, s. 78; Imre / Erman, a.g.e., s. 72–73; Oguzman, a.g.e., s. 122;  

Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 202; Antalya, a.g.e., s. 101; Köprülü, a.g.e., s. 156; Rossel / 
Mentha, a.g.e., s. 90; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 423; Cottier, a.g.e., s. 73; Terré / Lequette, a.g.e., s. 
362; Juan-B. Perez, La Date Dans le Testament, Paris, Jouve & Cie, 1914, s. 63– 65; Bourdillon, a.g.e., 
s. 43. 

119 Piotet, a.g.e., s. 217. 
120 Ayni düsünceden hareketle; birden fazla güne karsilik gelecek nitelikte, örnegin; 1966 yili Kurban 

bayrami, tarih atilmasinin da bu sekilde anlasilip geçerli kabul edilmesi gerektigi yönünde Hagmann’in 
görüsü; naklen; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 33. 

121 Imre / Erman, a.g.e., s. 72; Cottier, a.g.e., s. 77; farkli görüs; “Bir tasarrufta muhtelif tarihler 
bulunmakta ise tefsir yolu ile, gerek senede geçmis bulunan muhtevaya ve gerek muhteva disinda 
bulunan mesnet noktalarina dayanarak hangisinin dogru oldugu anlasilmak lazimdir.”, Escher, a.g.e., s. 
337. 
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 Kanun düzenlenme gün, ay ve yilindan bahsettigi için, düzenlenme saatinin 

belirtilmesi gerekmez122. Tarih atilirken genel olarak bilinen kisaltmalardan 

yararlanilmasi mümkündür123. (Örnegin, 21 Haz 2005 seklinde) 

 

 Kanaatimizce, eger aksini düsünmeyi gerektirecek, vasiyetçinin yüzyil içinde iki 

kere vasiyetname yapma olanagina sahip olmasi ya da baskaca geçerli bir neden yoksa, 

tarihin 13.05.2005 yerine 13.05.05 seklinde atilmasi da yeterli kabul edilmelidir. 

 

 Ayrica, tarih belirtme seklinin kültürden kültüre farklilasabilmesi nedeniyle, 

tarihin yaziminda gün, ay ve yilin hangi sirayla yazildiginin önemi olmamasi gerektigi 

düsüncesindeyiz. Örnegin, eger gün tam olarak tespit edilebiliyorsa bir Amerikan 

vatandasinin attigi 05.13.2005 ya da Mayis 13, 2005 seklindeki tarihleme geçerli kabul 

edilmelidir. 

 

 Tarih belirtilmesinde kullanilan rakamlarin türü de önemli olmamak gerekir. 

Eger kullanilan rakamlar okunabiliyorsa, bu rakamlardan tarih tam olarak 

anlasilabiliyorsa ve bu rakamlarin kullanilmasi nedeniyle vasiyetçinin vasiyetname 

yapma iradesinin mevcudiyetinde tereddüt yasanmiyorsa, kullanmakta oldugumuz Arap 

rakamlari yerine Romen rakamlariyla ya da Hint rakamlariyla da tarih atilabilir. 

 

 Tarihin belirtilmesinde yararlanilan takvimin de önemi olmamalidir. Günün 

dogru olarak tespitine imkân vermesi sartiyla miladi takvim yerine hicri takvimin ya da 

Rumi takvimin kullanilmasi geçerlidir. 

 

3- Tarihin El Yazisi Ile Yazilmis Olmasi 

 

 TMK md. 538, vasiyetname metninin yani sira, düzenlenme tarihinin de 

vasiyetçinin el yazisi ile belirtilmis olmasini bir geçerlilik sarti olarak düzenlemistir. 

                                                 
122 Oguzman, a.g.e., s. 122; Perez, a.g.e., s. 66; Bourdillon, a.g.e., s. 44; Birden fazla vasiyetnamenin ayni 

gün yapildigi durumlarda dahi saat belirtilmesine gerek olmadigi yönünde, Piotet, a.g.e., s. 217; Cottier, 
a.g.e., s. 69. 

123 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 33; Cottier, a.g.e., s. 72. 



 66 

Buna uyulmamis olmasi, örnegin tarihin basili ya da baska bir kisinin elinden çikmis 

olmasi, bir iptal sebebi teskil edecektir124. 

 

 Doktrinde bir görüs125, tarihin matbu olmasinin, onun gerçekliginden daha fazla 

süphe edilmesine neden olmamasi gerektigi, vasiyetçinin isterse vasiyetnameye el yazisi 

ile de yanlis tarih atabilecegi, metnin el yazisi ile olmasinin zaten vasiyetnamenin 

gerçekligini yeterince temin ettigi, böyle bir sartin baska hiçbir neden yokken 

vasiyetnamelerin iptal edilmesine sebep oldugu gerekçeleriyle kanunun bu 

düzenlemesini elestirmektedir. Ama bu görüse göre de, kanun metninin açik ifadesi 

karsisinda tarihin el yazisi ile belirtilmis olmasi bir geçerlilik sartidir. 

 

 Vasiyetnamede tarihin 13.05.2005 ya da benzeri bir sekilde gösterilmeyip 

vasiyetname metnindeki bilgilerden dogrudan anlasilabildigi durumlarda, tarihin el 

yazisi ile olmasi sartinin yerine getirilmesi bakimindan sikinti yasanmamaktadir. 

Bununla birlikte tarihin dogrudan dogruya atildigi haller, vasiyetnamede tarihin 

bulunmasi sartinin gerçeklesmesi bakimindan en güvenli yol olmakla birlikte, mevcut 

tarihin el yazisi ile olmasi sartinin gerçeklesmesi bakimindan doktrinde en çok 

tartismanin yasandigi durumlardir. 

 

 Bu tartismanin nedeni, belki de kanunlarin hazirlandigi dönemde çok yaygin 

olmayan, fakat günümüzde siklikla kullanilan baslikli (antetli) kâgitlardir . Çünkü bu tür 

kâgitlarda genellikle tarihin bir kismi matbu halde bulunmakta, kullanici ise kalan 

kismini kendi el yazisi ile doldurmaktadir. Doktrinde kabul edilen ve bizim de 

katildigimiz fikre göre126, vasiyetnamenin düzenlenme tarihinin yüzyili gösteren ilk iki 

basamaginin basili, buna karsilik, yili gösteren son iki basamaginin vasiyetçinin el yazisi 

ile olmasi, bu kismin tarihi yeterince belirttigi gerekçesiyle kanuni seklin gerçeklesmesi 

açisindan yeterli görülmektedir. Bununla birlikte, düzenlenme yilinin ilk üç rakaminin 

                                                 
124 “El yazisi ile vasiyetlerde, düzenleme tarihinin, vasiyetçinin el yazisi ile atilmis olmasi, geçerlige 

iliskin sekil sartlarindandir.” 2. HD K. 1227/629, T. 14.10.1964, bu karar için bkz., Sener, a.g.e., s. 338. 
125 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 37–39. 
126 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 199; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 36; Cottier, a.g.e., s. 

72. 
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matbu oldugu ve vasiyetçinin sadece son rakami doldurdugu durumlarda kanunun 

aradigi sekil sarti gerçeklesmemektedir 127. 

 

 Bunun yaninda bize göre, nasil ki tarihin vasiyetname metninde bir olaya atif 

yapilarak yazi ile belirtilmesi yeterli ise, atilmis olan tarihin gün ve ay kisminin el yazisi 

ile, yil kisminin ise matbu oldugu durumlarda geçersiz olan tarihlemenin, yil kisminin 

metinden anlasilabildigi durumlarda, bunlarin birbirini tamamladigindan hareketle 

geçerli kabul edilmesi gerekir. Çünkü her ne kadar bunlarin vasiyetname içindeki yerleri 

farkli olsa da, günün, ayin ve yilin el yazisi ile olmasi sarti ayri ayri yerlerde, ama  tam 

olarak yerine getirilmektedir. 

 

4- Tarihin Vasiyetname Içindeki Yeri 

 

 Kanunumuz, el yazili vasiyetnamede tarih bulunmasini bir geçerlilik sarti olarak 

kabul etmekle birlikte, bunun vasiyetname içindeki yeri hakkinda herhangi bir sinirlama 

getirmemistir. Buna göre, vasiyetname ile bütünlük tasimak sartiyla herhangi bir yere 

tarih atilabilecektir.  

 

 Tarih eger dogrudan dogruya belirtilmemis ama metinden anlasilabiliyorsa, 

metin içindeki yeri önemli degildir128. Örnegin, vasiyetçi vasiyetnamesine “Yüce 

Atatürk’ü ölümünün 60. yilinda minnetle andigimiz su günde… ” seklinde 

baslayabilecegi gibi, “… az sonra geçirecegim kalp ameliyatinin basarili olmamasi 

durumunda, evlatlarimin yukaridaki isteklerimi yerine getirmesini istiyorum.” seklinde 

de bitirebilir. Bunun yaninda vasiyetnamenin ortasindaki bir tasarruftan da tarihin 

anlasilmasi mümkündür 129. Örnegin “Oglumun eczac ilik fakültesine kaydini yaptirdigi 

bu günde, ileride kuracagi eczanesinde sermaye olarak kullanmasi için…” seklindeki bir 

tarihlendirme, kanuni sekil sarti için yeterli görülmelidir. 

 

                                                 
127 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 178; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 199–200. 
128 Guinand / Stettler, a.g.e.,  s. 55;  Escher, a.g.e., s. 337. 
129 Oguzman, a.g.e.,  s. 123.  
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 Vasiyetnameye dogrudan dogruya tarih atilmasi durumunda ise, tarihin 

vasiyetnamenin basinda ya da sonunda bulunmasi mümkündür 130. Bununla birlikte en 

uygunu, tarihin, içindeki tüm tasarruflari örtecek sekilde vasiyetnamenin en altina 

atilmasidir 131. Tarih bir irade açiklamasi niteliginde olmadigi için, imzanin üstüne ya da 

altina atilmasinda bir sakinca yoktur 132. Vasiyetnamede tek bir tarihin bulundugu 

ihtimallerde, mevcut tarihin vasiyetnamenin ortasinda olmasi durumunda ise 

kanaatimizce, bu tarihin kendisinden daha alttaki tasarruflari örtüp örmedigi konusunda 

ciddi süphe vardir. 

 

 Tarihin vasiyetname içindeki yeri prensipte önemli olmamakla beraber, tarih ile 

vasiyetnamenin kalani arasinda belgede birligi gösteren bir bagin ve belgede devamliligi 

gösteren bir yakinligin bulunmasi gereklidir 133. Sayfalar arasinda devamliligin 

anlas ilabilmesi sartiyla, vasiyetnamenin birden fazla sayfaya yazildigi durumlarda 

bunlarin hepsini kapsayacak nitelikte tek bir tarihlendirme yeterli kabul edilmelidir134. 

Tarihin, vasiyetname metninin üzerinde bulundugu kâgida atilmasinin gerekli olup 

olmadigi ise tartismalidir. Bir görüse göre tarihin 135, vasiyetnamenin yazildigi kâgida 

atilmasi gerekli iken, diger görüse göre 136, el yazili vasiyetname ile bütünlügünün tespiti 

sartiyla, vasiyetnamenin içine konuldugu zarfin üzerine atilmasi da mümkündür. 

Kanaatimizce, vasiyetname metninin zarf üzerinde devam ettigi istisnai haller bir kenara 

birakilirsa, zarfin üzerinde belirtilmis olan tarih, kanunun aradigi sekil sartini yerine 

getirmemektedir. Bu nedenle, tarihin de vasiyetnamenin yazildigi kâgitta belirtilmesi 

gerektigi düsüncesindeyiz. 

 

                                                 
130 Dural / Öz, a.g.e., s. 85; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 178; Imre / Erman, a.g.e., s. 73;  Oguzman, a.g.e., 

s. 123; Guinand / Stettler, a.g.e., s. 55;  Cottier, a.g.e., s. 93;  Perez, a.g.e., s. 69;  Bourdillon, a.g.e., s. 44. 
131 Imre / Er man, a.g.e., s. 73; Escher, a.g.e., s. 337. 
132 Köprülü, a.g.e., s. 156; Dural / Öz, a.g.e., s. 85; Guinand / Stettler, a.g.e., s. 55. 
133 Dural / Öz, a.g.e., s. 85. 
134 Cottier, a.g.e., s. 93– 94; Perez, a.g.e., s. 71. 
135 Imre / Erman, a.g.e., s. 73. 
136 Dural / Öz, a.g.e., s. 85; Cottier, a.g.e., s. 94; tarih atilmamis ve imzalanmamis vasiyetname metninin, 

üzerinde “Bu benim vasiyetnamemdir” seklinde bir ibare bulunan zarfin içine koyulmasi durumunda, bu 
zarfin tarihlenip imzalanmasinin yeterli olacagi yönündeki Fransiz uygulamasi için, Bourdillon, a.g.e., 
s. 36. 
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5- Tarihin Yanlis Olmasi 

 

 Vasiyetnamede düzenlenme tarihinin bulunmasi sarti her ne kadar birçok yazar 

tarafindan elestiriliyor ve de lege ferenda niteliginde farkli çözüm tarzlari öneriliyorsa 

da, mevcut düzenlemenin açik ifade tarzi karsisinda bu sartin bir geçerlilik sarti oldugu 

ittifakla kabul edilmektedir. Bununla birlikte ortada hala cevaplanmasi gereken sorular 

da vardir: Vasiyetnameden anlasilan tarihin dogru olmasi gerekir mi yoksa dogru ya da 

yanlis bir tarihin bulunmasi seklen geçerliligi temin için yeterli midir? Vasiyetnameye 

atilan tarih ne zaman dogru kabul edilir? Vasiyetnamedeki tarihin yanlis olmasina 

baglanacak yaptirim, bu yanlisligin vasiyetçi tarafindan kasten ya da istemeyerek 

yapilmis olmasina bagli olarak degisir mi? 

 

 Öncelikle belirtmek gerekir ki, eger kanun koyucunun vasiyetnamede 

düzenlenme tarihinin bulunmasini geçerlilik sarti olarak aramasinin iddia edilen 

faydalarina ulasilmak isteniyorsa, vasiyetnamedeki tarihin gerçegi yansitmasinin 

gerektigi savunulmalidir137. Aksi takdirde, ne birden fazla vasiyetname arasindaki 

siranin saglikli bir sekilde tespitine ne de vasiyetçinin vasiyetnamesini düzenlemesi 

aninda vasiyetname yapma ehliyetine sahip olup olmadiginin ortaya çikarilmasina 

hizmet edecektir. Ayr ica kanaatimizce, kanun koyucunun, tarihin dogru olarak 

belirtilmis olmasi gerektigini kanun metninde özel olarak zikretmesi ise beklenemez. 

 

 Bununla birlikte doktrinde savunulan bir görüse göre138, kanun metninde tarih 

denmesi, mutlaka dogru tarihin kastedildigi anlamina gelmez. Vasiyetnameye tarih 

atilmasinin, sadece projeyi nihai metinden ayirmaya yaramak noktasinda fayda 

sagladigini kabul eden, doktrinde ileri sürülen diger yararlari reddeden Dural, yanlis 

tarihin de bu tek faydayi saglayacagini belirtmektedir. Vasiyetçinin öncelik tanimak 

istedigi tasarruflara bilerek yanlis tarih atmasi ihtimalinde ise, bu nedenle yanlis 

tarihlenmis bir vasiyetnamenin iptalinin, vasiyetçinin gerçek iradesinin ortaya çikmasini 

önledigini belirtmektedir. Biz bu görüse katilmiyoruz. Birden fazla tasarrufu arasinda 

                                                 
137 Imre / Erman, a.g.e., s. 72; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 179; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 

208; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 302; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 422; Cottier, a.g.e., s. 76. 
138 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 52–55; Antalya, a.g.e., s. 101–102. 
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sirayi belirleyen bir vasiyetçinin normal davranisi, bunlarin üzerine yanlis tarihler atmak 

degil, bunlari istedigi siraya uygun olarak yeniden yapmak olmalidir. Kanunun sadece 

tarihten bahsetmesi, özel ola rak dogru tarih tabirini kullanmamasi ise, gerçegi 

yansitmayan tarihe cevaz verdigi seklinde yorumlanamaz. 

 

 Vasiyetnamede bir tarih bulunmasi durumunda ise esas olan bunun 

dogrulugudur. Aksini, yani vasiyetnamedeki tarihin gerçegi yansitmadigini iddia eden 

bu iddiasini ispatla yükümlüdür 139. Bu iddia, vasiyetname içi ya da disi her türlü delile 

dayanilarak ispat edilebilecektir, örnegin, vasiyetnamede gösterilen tarihte vasiyetçinin 

yazi yazamayacak derecede, koma halinde hasta oldugu gibi140. 

 

 Vasiyetnameye koyulmus olan tarihin ne zaman dogru olarak kabul edilecegini 

tespitte de fayda vardir. Esas olarak böyle bir sorunla, vasiyetname metninin tek günde 

tamamlandigi, tarih ve imzanin da ayni günde atildig i ihtimallerde karsilasilmaz. 

Vasiyetnameye dair bütün sekil sartlari tek günde yerine getirilmis oldugu için, o günün 

tarihinin atilmasi dogru ve yeterli kabul edilecektir. Vasiyetçinin vasiyetnamesini birden 

fazla günde tamamladigi ihtimallerde, vasiyetnameye bu süreci yansitacak sekilde 

birden fazla tarih atmasinda da sakinca yoktur141. Peki, vasiyetnamenin düzenlenmesi 

birden fazla gün sürmüsse ve vasiyetnamede tek bir tarih varsa sonuç ne olmalidir? 

Vasiyetnamede hangi anin tarihi aranacaktir? 

 

 Doktrinde Kocayusufpasaoglu tarafindan savunulan düsünceye göre142, 

vasiyetnameyi olusturan son eksik unsurun vasiyetnameye eklenmesi yoluyla el yazili 

vasiyetname tamamlanacaktir. Bu günün düzenlenme tarihi olarak kabul edilmesi ve 

vasiyetnamede de bu tarihin gösterilmesi gerekir. Imre / Erman da143, bu sekilde 

hazirlamis vasiyetnamelere tek bir tarihin, vasiyetnamenin bitirildigi günün tarihinin 

yazilmasini yeterli görmektedirler. 

 
                                                 
139 Imre / Erman, a.g.e., s. 72; Antalya, a.g.e., s. 102. 
140 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 179; Oguzman, a.g.e., s. 123; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 

208. 
141 Imre / Erman, a.g.e., s. 73. 
142 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 209. 
143 Imre / Erman, a.g.e., s. 73. 
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 Diger bir görüse göre ise144, vasiyetnamenin düzenlenmesi sirasinda meydana 

gelen tarih degisikliklerinin vasiyetnamede belirtilmesi, kanunun sistematigine daha 

uygun olmakla beraber, vasiyetnamenin tamamlandigi tarihin de düzenlenme tarihi 

olarak geçerli kabul edilmesi mümkündür. 

 

 Vasiyetçinin vasiyetname yapma iradesini kesin bir sekilde ortaya koydugu 

tarihin, vasiyetnamenin tamamlandigi gün oldugundan hareket eden diger bir görüse 

göre ise145, vasiyetçinin her yazdigi kisma ayri ayri o günün tarihini atmis olmasi 

vasiyetnamenin geçerliligine etki etmemekle beraber, vasiyetnamenin tamamlandigi 

tarihin ise mutlaka vasiyetnameye yazilmis olmasi gerekir. 

 

 Doktrinde kabul gören baska bir fikre göre ise146, kanunun aradigi sartin 

gerçeklesmesi bakimindan vasiyetnamede, düzenlendigi safhalardan herhangi birinin 

tarihinin bulunmasini yeterli görülmelidir. Örnegin, 1 Martta vasiyetname metni 

yazilmis, 2 Martta imzalanmis ise, vasiyetçinin 3 Martta vasiyetname metnine 1 Mart 

tarihini atmasi yeterlidir. Çünkü bu görüse göre, vasiyetnamenin düzenlenmesi ve 

düzenlenmenin tamamlanmasi kavramlari farklidir. Vasiyetnamenin düzenlenmesinin 

birden fazla güne yayildigi durumlarda, her unsurun yazilmasi düzenlenmenin bir 

kismini teskil edecektir. Kanun da düzenlenme tarihini aradigina göre, bu günlerden 

herhangi birinin tarihinin atilmasi yeterli kabul edilmelidir147. 

 

 Fransiz Hukukunda ise148, vasiyetnameye konan tarihin gerçegi yansitmasi 

gerektigi kabul edildikten sonra, dogru tarihin ise, vasiyetnamenin imzalandigi günün 

tarihi oldugunu be lirtilmektedir. Bununla birlikte, vasiyetnameye koyulmasi gereken 

tarihin, vasiyetçinin vasiyetnamesini bitirdigini düsündügü anin tarihi olmasi gerektigi 

de savunulmaktadir149.  

 

                                                 
144 Oguzman, a.g.e., s. 122. 
145 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 179.   
146 Dural / Öz, a.g.e., s. 83; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 46. 
147 Isviçre Hukukunda ayni y önde, Cottier, a.g.e., s. 80-81.  
148 Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e.,  s. 302; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 423; Perez, a.g.e., s. 71. 
149 Terré / Lequette, a.g.e., s. 364; Bourdillon, a.g.e., s. 45. 
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a- Vasiyetçinin Tarihi Istemeyerek Yanlis Belirtmesi 

 

 Eger vasiyetnameye koyulan tarihin yanlis olmasinin vasiyetçinin arzusu hilafina 

oldugu tespit edilebilirse, bu vasiyetnameleri ayakta tutmak imkâni var midir? 

 

 Vasiyetnamede bulunan düzenlenme tarihinin dogru olmasi gerekmedigini, 

dogru ya da yanlis bir tarihin seklen bile mevcut olmasinin kanunun aradigi sarti yerine 

getirdigini savunan Dural’a göre150, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede bulunmasi ile 

bunun dogru olmasi farkli seylerdir. Vasiyetnameye bir tarih konulunca, artik sekil sarti 

yerine getirilmistir. Onun dogrulugu ise maddi bir meseledir. Bu maddi mesele ise 

vasiyetnamenin esasi ile ilgili oldugu için, bu yanlisligin TMK md. 504/f. 2’deki (EMK 

md. 451/f. 2) açik yanilma hali kapsaminda düzeltilmesi mümkün olmalidir. TMK md. 

524/f.2’nin, gerçek arzularin nasil tespit edilecegi konusunda bir sinirlama 

getirmediginden hareket eden yazar, nasil ki vasiyetnamedeki mevcut tarihin yanlisligi 

her türlü delil ile ispat edilebiliyorsa, tarihin yanlisligi bir kez ortaya çiktiginda dogru 

tarihin de vasiyetname içi ya da disi her türlü delille ispatlanabilmesi gerektigini 

savunmaktadir. Çünkü bunun sadece vasiyetname içi verilere hasredilmesi halinde, 

tarihin düzeltilmesi tamamen bir tesadüfe bagli kalmaktadir. Ayrica bu durumda taraflar 

arasindaki esitlik de gözetilmemis olacaktir. 

 

 Vasiyetnamedeki düzenlenme tarihinin dogru olmasinin gerekliligini, bunun 

yanlisligi halinde davaliya, dogru tarihi ispat ederek vasiyetnameyi kurtarma imkâni 

verilmesi gerektigini savunan Kocayusufpasaoglu’na göre151, vasiyetçinin dogru tarihi 

ispatlamak için vasiyetname içi ya da disi her türlü olgudan yararlanabilecegini de kabul 

etmek gerekir. Hatta bu noktada TMK md. 504/f. 2’nin sinirlarini da asmak gerekir. 

Davalinin dogru tarihi her türlü delille ispatlayarak vasiyetnameyi kurtarabilmesi için, 

bunun bir beyan hatasi sonucu vasiyetnameye yanlis geçmesi zorunlu degildir. Her türlü 

hata halinde, tarihin düzeltilmesi mümkün olmalidir. 

 

                                                 
150 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 62–65; Dural / Öz, a.g.e., s. 84. 
151 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 208. 
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 Imre / Erman’a göre ise152, tarihin yanlis yazilmasi bir hata sonucu 

gerçeklesmisse, dogru tarihin vasiyetname metninden anlasilir olmasi sarti ile, böyle bir 

hata iptal sebebi teskil etmemelidir. Burada TMK md. 504/f. 2 uygulanabilecektir. 

Örnegin vasiyetçi 15 Ocak 1966 yerine 1866 yazmissa, bu hata düzeltilir. Yanlis yazilan 

tarihin dogrusunun vasiyetnameden anlasilamadigi hallerde ise, hatali yazilan tarih bir 

iptal sebebi teskil eder. Doktrinde bu görüs  baska yazarlar tarafindan da kabul 

edilmektedir153.  

 

 Oguzman da154, hatali yazilan tarih nedeniyle vasiyetname yapma iradesinin 

ortadan kalkmadigi ve dogru tarihin vasiyetname metninden tespit edilebildigi 

durumlarda, yanlis tarihin hataya dayandirilmasi gerektigini savunmakta ve 

vasiyetnameyi geçerli kabul etmektedir. Mevcut düzenlemeyi elestirmekle beraber, 

kanunun, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede gösterilmesini bir sekil sarti olarak 

aramis olmasindan hareketle, dogru tarihin vasiyetname disi olgularla tespit edilmesini 

mümkün görmemektedir. 

 

 Isviçre’de ise 23 Haziran 1995 tarihinde kabul edilip 1 Ocak 1996 tarihinde 

yürürlüge giren CCS md. 520/a ile bu sorun çözülmüstür. Kanuna eklenen bu madde ile, 

düzenlenme tarihinin vasiyetnamede bulunmamasi ya da yanlis olmasi hali ancak, 

vasiyetname yapma ehliyeti konusunda süpheye düsülmesi, birden çok ölüme bagli 

tasarruf arasinda siranin belirlenmesi mecburiyeti ve vasiyetnamenin geçerliligi ile ilgili 

diger herhangi bir sorunun çözümlenmesi zorunlulugu halinde ve bu ihtimallerden 

birinin gerçeklesmesi durumunda, tarihin baska türlü tespit edilmesinin de mümkün 

olmamasi sartiyla bir iptal sebebi sayilmistir. Bununla birlikte Isviçre Federal 

Mahkemesi bu degisikligin kabul edilmesinden önceki bir dönemde, yani bizdeki 

mevcut düzenlemenin Isviçre’de de geçerli oldugu dönemde verdigi, belki bize de isik 

tutabilecek nitelikte olan bir kararla daha önceki çok elestirilen uygulamasindan 

dönmüstü. 1990’daki içtihat degisikliginden önce Federal Mahkeme , vasiyetnamedeki 

düzenlenme tarihinin dogru olmasini seklin zaruri unsuru saymakta, tarihin yanlis olmasi 

                                                 
152 Imre / Erman, a.g.e., s. 72. 
153 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 84;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 179. 
154 Oguzman, a.g.e., s. 123. 
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halinde vasiyetnameyi sekil yönünden sakat kabul etmekteydi155. Bununla birlikte, 

yanlisligin hataen yapildigi durumlarda, dogru tarihin vasiyetname metninden 

anlasilabilmesi sartiyla vasiye tnameyi geçerli kabul ediyor, ama vasiyetname disi 

unsurlara dayanarak ispati reddediyordu156. 1990 yilinda verdigi bir kararda157 ise, favor 

testamenti prensibinin sadece maddi içerik degil, sekil için de geçerli oldugunu, bununla 

birlikte, kanunda degisiklik yapilmadikça tam bir tarihin gösterilmesini emreden sekil 

kuralina bagli kalmak gerekecegini teyit ettikten sonra, tarihteki yanlisligin, eger kasdi 

degilse ve tarihin dogru olmasinin somut olayda herhangi bir önemi yoksa 

vasiyetnamenin geçersizligine neden olmamasi gerektigini içtiha t etmistir. Ayrica, 

müteveffanin birbiri ile çelisen birkaç vasiyetname birakmadigi ve tasarruf ehliyeti 

hususunda bir süphenin bulunmadigi hallerde tarihin yanlisligi yüzünden zedelenen bir 

hukuki menfaatin olmadigindan hareketle, gerçek tarihin ortaya çikarilmasinin gerekli 

oldugunu ispatin, iptal davasi açan tarafa düsecegi sonucuna varmis, böylece ispat 

yükünü de tersine çevirmistir.  

 

 Tekinay da bu sonucu isabetli bulmakta, eger vasiyetnameye kanunun sekil 

bakimindan koydugu hükümler uyarinca bir tarih konmussa sekil kurallarinin yöneldigi 

genel amaca uygunlugun saglanmis olacagini, tarihin dogrulugunun herhangi bir fiili ya 

da hukuki yarara hizmet etmedigi ve özel bir himayenin söz konusu olmadigi 

durumlarda kasdi olmayan tarih yanlisliginin iptal sebebi olmamasi gerektigini 

belirtmektedir 158. Bununla birlikte yazar bu karardaki su çeliskiyi de ortaya 

koymaktadir159: Eger vasiyetnamede bir tarih mevcutsa, bu tarih yanlis da olsa, bu 

yanlislik birçok hallerde bir iptal sebebi olmayacaktir. Buna karsin vasiyetnamede 

tarihin yazili olmamasi, yapilan tasarrufu geçersiz kilacaktir. Tarihin asikâr sekilde 

yanlis olmasi ile hiç olmamasi arasinda sirf kanunun metni ile uyusabilecek bir çözüme 

                                                 
155 Guinand / Stettler, a.g.e.,  s. 54. 
156 Oguzman, a.g.e., s. 123; Köprülü, a.g.e., s. 159; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 57–59. 
157 BGE 116 EE 117 = JdT 1991 I 52, Kararin genis özeti için; Selâhattin Sulhi Tekinay, “El Yazisi Ile 

Vasiyetnamede Yer ve Tarih Unsurlarinin Dogrulugu Sorunu”, Reha Poroy’a Armagan, Istanbul, 
1995, s. 378–386. 

158 Ayni yönde; Antalya, a.g.e., s. 102. 
159 Ayni kararin elestirisi için; “Haten konulan yanlis tarih ile kasten konulan yanlis tarih arasinda bir 

ayrim yapmanin yerinde olmadigi…” “Ayni çözümün vasiyetnamede bulunan tarihin kismen eksik 
olmasi, yahut el yazisi ile yazilmis hiçbir tarihin bulunmamasi (örnegin sadece basili bir tarih vardir) 
hallerinde de geçerli olmasi gerekir.”; Necip Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, 2. ve 3. Basilara Ek 
Kitap, Istanbul, Filiz Kitapevi, 1992, s. 52–53. 
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ulasabilmek için yapmacikli bir fark gözetmekte isabet yoktur. Böylesi bir yorum, asiri 

derecede metne bagli bir yorumdur. Yazarin tavsiye ettigi çözüm yolu ise sudur: yorum 

yapilirken kanundaki hükmün hangi menfaatleri hangi sartlar altinda korumak amacini 

güttügü incelenmeli ve korunmasi hedef tutulan bir menfaatin bulunmadigi hallerde 

hükmü uygulamaktan vazgeçilebilmelidir. TMK md. 1 de bunu gerektirir. O halde 

tarihin sadece yanlisligi degil, eksik olmasi halinde de, eger kanunun önlemek istedigi 

bir sakinca ile karsilasilmayacaksa, TMK md. 538’in ratio legis’i esas alinmali ve ortada 

bir iptal nedeni bulunmadigi sonucuna varilmalidir160. 

 

 Vasiyetçinin tarihi isteyerek yanlis belirttigi durumlarda bunun düzeltilmesine 

imkân vermeyen ve vasiyetnameyi iptal eden Fransiz uygulamasinda, tarihin 

istenmeyerek yanlis ya da eksik belirtildigi durumlar için daha yumusak bir çözüm 

benimsenmistir. Buna göre, tarihin istenmeyerek yanlis belirtilmesi halinde, lehine 

vasiyette bulunulan kisiye dogru tarihi ispatlayarak vasiyetnameyi kurtarma imkâni 

taninmistir. Dogru tarihin ispati için ise,  vasiyetname içi olgulara (Örnegin, 

vasiyetnameyi içeren mektubun postalanma tarihi, vasiyetnamede belirtilen yerde 

vasiyetçinin bulundugu dönem vb.) dayanilabilecegi gibi, kökü vasiyetname içinde 

mevcut olmak kaydiyla vasiyetname disi delillere de dayanilabilmektedir. Hatta Fransiz 

uygulamasinda kabul edilen, “Tarihin Bölünebilirligi” (Divisibilité de la date)  prensibi 

geregi, vasiyetnameye atilan tarihin sadece bir kisminin yanlis oldugunun anlasilmasi 

durumunda (Örnegin, gün ve ayin dogru, yilin yanlis olmasi), yanlis olan kisim dogru 

kismi sakatlamayacaktir161. Dolayisiyla bu ihtimalde, sadece yanlis oldugunun tespit 

edildigi kisimlarin dogrusunun (Örnegimizde sadece yilin) ispatlanmasi yoluyla 

vasiyetnameyi kurtarmak mümkün olacaktir 162. 

 

  

                                                 
160 Tekinay, a.g.m., s. 381–383. 
161 Fransiz uygulamasinda; tarihin bölünebilirligi prensibinin kabul edilmedigi dönemde, vasiyetnamedeki 

tarihin bir kisminin yanlis olmasi halinde, vasiyetnamenin geçersiz kabul edilecegi yönündeki yaklasim 
için, Bourdillon, a.g.e., s. 43. 

162 Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 304–305;  Marty / Raynaud, a.g.e., s. 423–424; Terré / Lequette, 
a.g.e., s. 363 ve 366;  Perez, a.g.e., s. 93. 
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b- Vasiyetçinin Tarihi Isteyerek Yanlis Belirtmesi 

 

 Vasiyetnamede bulunan düzenlenme tarihinin gerçegi yansitmadigi ortaya çikmis 

ve bunun vasiyetçi tarafindan kasten bu sekilde yanlis belirtildigi de ispatlanabilmisse, 

böyle bir yanlis tarihin vasiyetnamenin geçerliligine etkisi ne olacaktir? 

 

 Vasiyetnamede bulunan düzenlenme tarihinin dogru olmasinin gerekli 

olmadigini, herhangi bir tarihin sekli sarti yerine getirerek vasiyetnamenin geçerliligini 

saglamak için yeterli oldugunu kabul eden görüse göre163, her ne kadar tarihin 

istemeyerek yanlis atildigi durumlarda gerçek tarihin ispatlanmasi yoluyla 

vasiyetnameyi geçerli saymak mümkünse de, hatali tarihin kasten atildigi hallerde 

animus testandi yoklugu sebebiyle vasiyetnamenin geçersiz kabul edilmesi gerekir. 

Oguzman da164, vasiyetname yapmak arzusu ile hareket eden bir sahsin kasten yanlis 

tarih atmasinin hayatin normal akisina uymadigindan hareketle, vasiyetname yapma 

arzusunun bu nedenle sabit olmamasi durumunda ayni sonuca ulasmakta ve 

vasiyetnameyi geçersiz saymaktadir. 

 

 Vasiyetnamedeki tarihin dogru olmasi gerektigini savunan 

Kocayusufpasaoglu’na göre ise165, tarihin kasten yanlis gösterildiginin anlasildigi 

hallerde de, hem vasiyetname içi hem de disi olgulardan yararlanarak dogru tarihin 

ortaya konulabilmesi ve vasiyetnamenin ayakta tutulmasi gerekir. Sadece objektif bir 

olgu olarak tarihin yanlis yazilmis olmasi önem tasimali, vasiyetçinin ne gibi sübjektif 

etkiler altinda vasiyetnamesine yanlis tarih koydugu ihtilafin disinda birakilmalidir. 

 

 Imre / Erman’a göre ise, vasiyetnameye kasten hatali tarih atilmis olmasi 

durumunda, bu bir iptal sebebi teskil edecektir. Vasiyetname içi ya da disi olgularla 

dogru tarihin ispat edilmesi ve vasiyetnamenin ayakta tutulmasi mümkün degildir166. 

 

                                                 
163 Dural / Öz, a.g.e., s. 84. 
164 Oguzman, a.g.e., s. 123. 
165 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 208–209. 
166 Imre / Erman, a.g.e., s. 72; ayni yönde, Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 179. 
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 Isviçre ve Fransiz hukukunda da167, tarihin açikça ve isteyerek yanlis yazilmis 

olmasi, vasiyetnamenin iptal sebebi olarak kabul edilmektedir168. 

 

 Kanaatimizce, vasiyetnamede gösterilen tarihin yanlis oldugu durumlarda esas 

olan, bu yanlisligin istenmeden yapildigidir. Ancak aksinin açikça ortaya konulabildigi 

durumlarda bir hatanin degil, kasten yanlis göstermenin söz konusu oldugu kabul 

edilmelidir. Tarihin kasten yanlis gösterilmesi ise, normal insan davranisina aykiridir. 

Hukuk düzeninin vasiyetçiye, hukuka uygun amaçlarina ulasabilmesi için yeterli 

imkânlari saglamis oldugu gözetilirse, vasiyetnamesine kasten yanlis tarih atan vasiyetçi, 

ya hukuk düzeninin kabul etmedigi bir amaca ulasmaya çalismaktadir ya hukuk 

düzeninin kabul ettigi bir sonuca ulasmakta kolayciliga kaçmaktadir ya da gerçekte 

vasiyetname yapma iradesi yoktur. Bu nedenle tarihin bilerek yanlis atildiginin açikça 

anlasilabildigi hallerde, vasiyetnamenin geçersiz sayilmasi gerektigi düsüncesindeyiz. 

Ama eger tarihin hata sonucu yanlis atildigi kabul ediliyorsa, kanunun aradigi bütün 

sekil sartlarina uygun olarak vasiyetnamesini hazirladigina inanan vasiyetçiyi, 

geçersizlikle cezalandirmak adil gözükmemektedir. Iste bu durumda dogru tarihin hem 

vasiyetname içi hem de vasiyetname disi delillerle ispatlanarak vasiyetnamenin ayakta 

tutulmasinin, favor testamenti kuralina daha uygun olacagi kanaatindeyiz.  

 

6- Tarihin Eksik Belirtilmis Olmasi 

 

 Vasiyetnamede tarihin eksik belirtilmis olmasindan kasit, vasiyetnamede tarihin 

bir sekilde  belirtilmis olmasi ama bu belirtmeye bakildiginda tam olarak gün, ay ve yilin 

anlasilamamasidir169. Bu eksiklik , gün ve ayin anlasilip yilin anlasilamamasi seklinde 

                                                 
167 Rossel / Mentha, a.g.e., s. 90–91; Lucet / Vareille, a.g.e., s. 89; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 

304; Terré / Lequette, a.g.e., s. 366; Perez, a.g.e., s. 93. 
168 Hatta Fransiz doktrininde Baudry -Lacantinerie / Colin tarafindan savunulan bir görüse göre, 

düzenlenme tarihinin bir geçerlilik sarti olarak vasiyetnamede aranmasi vasiyetçiye, vasiyetnamesini 
baski altinda düzenledigi hallerde, vasiyetnamesine kasten yanlis tarih atarak onun geçersiz olmasini 
saglama olanagi verir. Naklen, Cottier, a.g.e., s. 62. Bizce bu yaklasim, bu sonuca ulasmak için, irade 
sakatligi hallerinden biri olan tehdide dayanarak vasiyetnamenin iptalini saglamak yolu varken, 
vasiyetnamedeki tarihe gereginden fazla bir rol yüklemek anlamina gelmektedir.  

169 Fransiz uygulamasinda; tarihin eksik belirtilmesi durumunda (ay ve yilin anlasilabilmesi, günün 
anlasilamamasi), düzenlenme tarihinin aranmasindan beklenen faydalara zarar gelmediginden hareketle 
vasiyetnamenin geçerli sayildigi bir mahkeme kararinin tam metni için, Henri Capitant, Les Grands 
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olabilecegi gibi, ay ve yilin anlasilip günün anlasilamamasi seklinde de olabilir. 

Örnegin, “Mayis 2005” ya da “15 Mayis” seklinde tarih atilmasinda oldugu gibi. 

 

 Bu durumda da tarihin eksik kismi, vasiyetname içi olgularin yorumlanmasi 

suretiyle tamamlanabilecektir. Tarihin yanlis belirtilmesi durumunda vasiyetname disi 

olgulari ispat araci olarak kabul eden Kocayusufpasaoglu170, tarihin eksik olmasi 

durumunda bu yolu kapatmaktadir. Çünkü yazara göre, vasiyetnamede tarihin 

mevcudiyeti sekle, dogrulugu ise esasa iliskin bir meseledir. Esasa iliskin bu mesele ise 

vasiyetname içi ya da disi her türlü delille çözülebilir. Oysa eksik tarih halinde daha 

kanunun aradigi sekil sarti dahi gerçeklesmemistir. Bu durumda ise vasiyetname içi 

olgulardan ayrilanamaz. Olsa olsa, kaynagi vasiyetname içinde olan bazi olgulari 

tamamlamak ve açiklamak üzere vasiyetname disi delillere basvurulabilir. 

 

 Vasiyetnamede tarihin tam olarak belirtilmis, ama bir kisminin yanlis belirtilmis 

olmasi da buna benzer bir haldir. Örnegin vasiyetçi “15 Mayis 2005” tarihini atmistir. 

Bu tarihteki 2005 yilinin dogrulugu konusunda ihtilaf yoktur. Ama 15 Mayis’in yanlis 

oldugu ortaya çikmistir. Bu durumda da, tarihin bölünebilir olmasi prensibi geregi, 

sadece düzenlenme gün ve ayinin tespitiyle vasiyetnamenin iptal edilmesi 

önlenebilecektir171. 

 

7- Tarihin Hiç Belirtilmemis Olmasi 

 

 TMK md. 538 hükmü, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede bulunmasini bir 

geçerlilik sarti olarak düzenlemistir172. Bunun vasiyetnameden anlasilamiyor olmasi 

halinde vasiyetname sekil yönünden sakattir ve bu eksiklik bir iptal sebebi teskil 

                                                                                                                                                
Arrêts de la Jurisprudence Civile, 10e Édition par François Terré et Yves Lequette, Paris, Dalloz, 
1994, s. 1023–1030. 

170 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 210. 
171 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 203. 
172 Dural / Öz, a.g.e., s. 82. 
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edecektir 173. Düzenlenme tarihinin hiç bulunmamasi gibi, bulunan tarihin vasiyetçinin el 

yazisi ile olmamasi da bir iptal sebebidir174. 

 

  Bununla birlikte doktrinde Serozan / Engin175 tarafindan savunulan bir görüse 

göre, düzenlenme tarihinin vasiyetnamede belirtilmemis olmasi, somut olayda bir 

uyusmazligin çözümünde belirleyici bir rol oynadigi (örnegin, vasiyetçinin ehliyetini ya 

da birden fazla vasiyetname arasindaki sirayi tespit etmek gerektigi) oranda 

vasiyetnamenin iptaline sebep olmali, bunun disindaki hallerde tarihin varligina ve 

dogru olmasina aldiris edilmemelidir. Ayrica, vasiyetnamede hiçbir sekilde mevcut 

olmayan tarihin, salt vasiyetname disi olgulara (tanik ifadelerine ve benzeri kanitlara) 

dayanilarak tamamlanmasi yoluna basvurulabilmelidir. 

 

 Fakat doktrinde baskin olarak176 savunulan ve bizim de katildigimiz görüse göre, 

vasiyetnamede dolayli olarak gösterilmis olan tarihin, vasiyetname disi olgularla 

yorumlanarak tamamlanmasi mümkün olmakla birlikte177, vasiyetnameden hiçbir 

sekilde anlasilamayan tarihin vasiyetname disindaki unsurlarla tamamlanmasi mümkün 

degildir. Eger düzenlenme tarihine yorum yoluyla ulasilmasini saglayacak veriler dahi 

vasiyetnamede mevcut degil ise, bu durumdaki vasiyetnamelerin iptal edilebilmesi 

gerekir.  

 

 Fransiz Hukukunda da, CCF md. 1001’in açik hükmü karsisinda, tarih 

atilmasinin tamamen ihmal ed ilmesi ya da tarihin kismen eksik atilmasi (örnegin, Mayis 

2005) halinde bu durum vasiyetnamenin iptaline sebep olabilecektir178. Bununla birlikte 

                                                 
173 Köprülü, a.g.e., s. 156; Imre / Erman, a.g.e., s. 71; Hatemi, Miras Hukuku, s. 78; Ayiter / Kiliçoglu, 

a.g.e., s. 84. 
174 Oguzman, a.g.e., s. 120; Antalya, a.g.e., s. 100; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 202. 
175 Serozan / Engin, a.g.e. s. 219 ve 303 – 304. 
176 Hatemi, Miras Hukuku, s. 78; Imre / Erman, a.g.e., s. 71; Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 

208–209. Oguzman, a.g.e., s. 120–121;  Antalya, a.g.e., s. 102. 
177 “Yer bakimindan yorum yolu ile el yazisi ile vasiyete geçerlik taninmasi mümkün olmakla beraber 

tarihin, yorum yoluyla tespiti mümkün degildir. Temyize konu vasiyetnamede düzenlendigi tarih yazili 
degildir. Bu bakimdan vasiyetname geçersizdir.” 2. HD K. 2921/3167 T. 14.04.1980, bu karar için bkz., 
Sener, a.g.e., s. 337. 

178 Fransiz uygulamasinda; kocanin, esinin ölümünden bir saat sonra intihar etmesi ve arkasinda tamamen 
tarihsiz bir vasiyetname birakmasi durumunda, vasiyetnamedeki trajik ifadelerden ölümle ayni gün 
düzenlendigi sonucuna varan ve vasiyetnameyi geçerli kabul eden istisnai nitelikteki bir mahkeme 
karari için, Bourdillon, a.g.e.,  s. 46–47. 
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uygulamada bu kural oldukça esnetilmistir. Buna göre, tarihin dogrudan dogruya 

atilmadigi durumlarda, düzenlenme tarihine ulasmamizi saglayacak bilgiler, yani tarihin 

kökü (son principe et sa racine) vasiyetnamede mevcutsa, vasiyetname içi bu olgularin 

vasiyetname disi delillerle desteklenerek dogru tarihin tespiti ve vasiyetnamenin ayakta 

tutulmasi mümkündür 179.  

                                                 
179 Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e.,  s. 302–303;  Terré / Lequette, a.g.e., s. 366. 
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C- Vasiyetçinin Imzasi 

 

 El yazili vasiyetnameye iliskin TMK md. 538, vasiyetnamenin vasiyetçinin el 

yazisi ile imzalanmasini bir geçerlilik sarti olarak düzenlemistir. Buna göre bizzat 

vasiyetçi tarafindan el yazisi ile yazilip düzenlenme tarihi de atilan vasiyetname, son bir 

sekil sarti olarak yine vasiyetçi tarafindan imzalanmis olmalidir. 

 

1- Imzanin Fonksiyonlari 

 

 Vasiyetnamenin vasiyetçi tarafindan imzalanmasindan beklenen faydalar 

asagidaki sekilde gruplandirilabilir: 

 

a- Imzanin Teshis Fonksiyonu 

 

 Imzanin tüm hukuki islemlerde genel olarak sagladigi bu fayda, el yazili 

vasiyetnamede için de geçerlidir180. Aslinda bu tür vasiyetnameler zaten vasiyetçinin el 

yazisi ile düzenlenmek zorunda oldugundan, bir de imzanin bu amaci gerçeklestirmek 

için gerekli olup olmadigi düsünülebilir181. Ama en azindan, tipki metni yazan kisi gibi, 

metni kapatip buna nihai bir vasiyetname niteligi vermek isteyen kisinin de gerçekten 

vasiyetçi oldugunu tespit bakimindan imza, teshis fonksiyonunu hala yerine 

getirmektedir. 

 

 

 

                                                 
180 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 193; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 68; Köprülü, a.g.e., 

s. 157; Waymel, a.g.e., s. 62;  Cottier, a.g.e., s. 97. 
181 Imzanin; vasiyetçiyi teshis amaçli degil, ama vasiyetnameye nihai eser karakterini vermesi sebebiyle 

arandigi yönünde, Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300. 



 82 

b- Imzanin Vasiyetnameyi Kapatmasi 

 

 Imza ayni zamanda vasiyetnameyi kapatma niteligine sahiptir. Imzanin bu 

fonksiyonunun iki görünümü vardir. Öncelikle fiziksel olarak vasiyetnamenin nerede 

bittiginin, hangi tasarruflarin vasiyetnameye dâhil oldugunun tespitini saglar. Ikinci 

yönü ise, vasiyetçinin, imzanin örttügü kisimdaki irade beyanlariyla bagli olma niyetini 

ortaya koymasidir. Iste bu baglanma yönündeki iradenin disa vurusuyladir ki biz ayni 

zamanda, metnin bir proje mi yoksa nihai bir  vasiyetname mi olduguna kanaat 

getiririz182. 

 

2- Imzanin Niteligi 

 

 TMK md. 538 hükmü, el yazili vasiyetnamenin tüm diger kisimlari gibi imzanin 

da vasiyetçinin el yazisi ile olmasini aramistir. Dolayisiyla, BK md. 14/f. 2’de 

düzenlenen, imzanin bir alet vasitasiyla atilabilmesi imkâni el yazili vasiyetname 

bakimindan uygulama alani bulmayacaktir 183. 

 

 Doktrinde bir görüs184, görme özürlü kimselerin BK md. 14/f.  3 hükmünden 

istifade ederek, imzalarinin usulen tasdik edilmesi ya da imza ettikleri zaman 

vasiyetname metnine vakif olmalari sartiyla el yazili vasiyetname düzenleyebilecegini 

kabul etmektedir. Oysa bizim katildigimiz görüse göre185, bu gibi kimselerin el yazili 

vasiyetname hazirlayabilmeleri mümkün degildir. Çünkü yazdiklarini görebilecek, 

vasiyetname içerigini bizzat kavrayabilecek durumda degildirler. Ancak resmi 

vasiyetname ya da sartlari gerçeklesmisse sözlü vasiyetname düzenleyebilmeleri gerekir. 

 

                                                 
182 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 68;  Köprülü, a.g.e., s. 156–157; Cottier, a.g.e., s. 97; Mazeaud / 

Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300;  Marty / Raynaud, a.g.e., s. 424. 
183 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 193; Imre / Erman, a.g.e., s. 73; Oguzman, a.g.e., s. 123; 

Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85; Köprülü, a.g.e., s. 157; Dural / Öz, a.g.e., s. 85;  Antalya, a.g.e., s. 102;  
Ayan, a.g.e., s. 80; Escher, a.g.e., s. 336. 

184 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 175; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 92. 
185 Imre / Erman, a.g.e., s. 69; Köprülü, a.g.e., s. 157; Ayan, a.g.e., s. 80; Oguzman, a.g.e., s. 123; Ayiter / 

Kiliçoglu, a.g.e., s. 85. 
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 BK md. 15 hükmüne uygun olarak resmen tasdik edilmis bir isaretin ya da resmi 

bir sahadetnamenin de el yazili vasiyetnamedeki imza sartini yerine getirmesi mümkün 

degildir186. Çünkü TMK md. 538, tipki vasiyetname metni ve tarih gibi, imzanin da 

vasiyetçinin el yazisi ile olmasini aramaktadir. 

 

 Bu konuda belirtilmesi gereken bir diger nokta, elektronik imzaya iliskindir. 

15.01.2004 tarihinde kabul edilen 5070 Sayili Elektronik Imza Kanunu’nun 22. maddesi 

ile, Borçlar Kanunu’nun 14. maddesinin ilk fikrasina “Güvenli elektronik imza elle 

atilan imza ile ayni ispat gücünü haizdir.” cümlesi eklenmistir 187. Acaba güvenli 

elektronik imza ile el yazili vasiyetname düzenlenebilir mi? Mevcut mevzuat karsisinda 

kanaatimizce, güvenli elektronik imza ile el yazili vasiyetname düzenlenememek 

gerekir. Öncelikle bu, vasiyetname metninin ve hatta tarihin vasiyetçin el yazisi ile 

olmasi sartini arayan kanunun ruhuna aykiri düser. Ayrica, güvenli elektronik imzanin 

borçlar hukuku alaninda dahi yerinin netlesmesi için BK md. 14’e ekleme yapma 

ihtiyaci duyulduguna göre, bu hükmün hiçbir özel düzenleme olmaksizin sadece kiyas 

yolu ile miras hukuku alaninda da uygulanmasi uygun gözükmemektedir. Iste bu 

nedenle biz, el yazili vasiyetname bakimindan da, BK md. 14’e yapilan ekleme benzeri 

özel bir düzenleme getirilmedigi takdirde, güvenli elektronik imza ile el yazili 

vasiyetname hazirlanamayacagi düsüncesindeyiz. 

 

3- Imzanin Içerigi 

 

 TMK md. 538’de imzanin el yazisi ile atilmis olmasi aranmakla birlikte, ne 

sekilde atilmasi gerektigine iliskin özel bir düzenleme getirilmemistir. Dolayisiyla, el 

yazili vasiyetnameye koyulmus olan imzanin yeterli kabul edilmesi bakimindan 

gözetilmesi gereken tek kistas, atilmis olan bu imzanin vasiyetçinin kimligini yansitip 

yansitmadigidir. 
                                                 
186 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 193; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180; Ayiter / Kiliçoglu, 

a.g.e., s. 85; Imre / Erman, a.g.e., s. 73; Dural / Öz, a.g.e., s. 85;  Ayan, a.g.e., s. 80; Oguzman, a.g.e., s. 
123; Antalya, a.g.e., s. 102; Köprülü, a.g.e., s. 157. 

187 2005 tarihli Türk Borçlar Kanunu Tasarisi’nin imzaya iliskin 15. maddesinin birinci fikrasinda konu, 
“Güvenli elektronik imza da el yazisiyla atilmis imzanin bütün hukuki sonuçlarini dogurur.” cümlesiyle 
düzenlenmistir. 
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  Imzanin fonksiyonu, vasiyetçinin vasiyetnameyi bizzat yazdigini ve 

vasiyetname içeriginin vasiyetçinin son arzularina uygunlugunu ona ylamak oldugu için 

imza, vasiyet eden kisinin kimliginin belirlenmesine yardimci olacak sekilde adiyla ya 

da soyadiyla ya da her ikisiyle birlikte atilabilir188. Bununla birlikte, kisinin usulen 

atmakta oldugu imzadan baska bir sekilde, fakat kisiliginden süphe birakmayacak 

tarzda189 vasiyetnameyi imzalamasi da geçerli kabul edilmelidir190. Örnegin küçük isim 

ya da lakaplarla (örnegin “mimi”)  atilan imza da geçerli kabul edilebilecektir191. Bunun 

yaninda imzanin, hiçbir isim zikredilmeden sadece “Babaniz”, “Biricik Anneniz” ya da 

benzeri ifadelerle de atilmasi, bu kisilerin kim oldugunu tespitte sorun yasanmamasi 

kaydiyla geçerli kabul edilmelidir192,193. Böylece bir kimsenin, arkadasina ya da 

çocuguna mektup seklinde kalem aldigi son arzularinin vasiyetname sayilarak yerine 

getirilmesi saglanir 194. 

 

 Imza yerine konan parafin da, vasiyetçinin kesinlikle onun tarafindan vasiyette 

bulunuldugunu ortaya koyacak bir durumu mutlak olarak belirledigi takdirde imza 

olarak kabul edilmesi gerektigi doktrinde savunulmaktadir195. 

 

                                                 
188 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180; Oguzman, a.g.e., s. 124; Ayan, 

a.g.e., s. 80; Rossel / Mentha, a.g.e., s. 91; Tuor, a.g.e., s. 335;  Escher, a.g.e., s. 336;  Mazeaud / 
Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300;  Marty / Raynaud, a.g.e., s. 424. 

189 “... bilirkisi raporunda vasiyetnamenin altinda imza mahallinde yazilmis olan soyadinin sonunda 
(tetkike esas tutulan belgelerdeki soyadinin sonuna vasiyetçi tarafindan asagiya dogru çekilmis) bir 
çizgi bulunmamis olmasindan imza karakterini tasimadigi mütalaa edilmis ise de; imza muayyen bir 
sekle bagli tutulamaz. Sahsin itiyatlarina göre ona ait olup olmadiginin tespiti bilirkisiye ve gereginin 
takdiri de hâkime düsen görevlerdendir. Yazilarin ve altindaki imza mahallinde bulunan ad ve soyadinin 
murise aidiyeti anlasildigina göre bir çizginin bulunmayisi bunun murise ait olmadigi manasini 
çikarmaya müsait degildir.” 2. HD E. 1887 K. 860 T. 05.02.1968, bu karar için bkz.; Özugur, a.g.e., s. 
651. 

190 Oguzman, a.g.e., s. 124; Imre / Erman, a.g.e., s. 74; Serozan / Engin, a.g.e. s. 220; Dural / Öz, a.g.e., s. 
86; Antalya, a.g.e., s. 102; Köprülü, a.g.e., s. 157; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 85;  Piotet, 
a.g.e., s. 219; Bach, a.g.e., s. 177; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300; Marty / Raynaud, a.g.e., 
s. 424; Terré / Lequette, a.g.e., s. 368–369; Girault, a.g.e., s. 62. 

191 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85;  Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300. 
192 Imre / Erman, a.g.e., s. 74;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180; Ayan, a.g.e., s. 80;  Rossel / Mentha, 

a.g.e., s. 91. 
193 Karsi görüs: “Doktrinde ileri sürüldügünün aksine, takma (müstear) adla veya lakapla ya da ad 

bulunmaksizin baban, annen ya da kardesin tarzindaki bir kelimenin imza yerine geçmeyecegini kabul 
etmekteyiz.”; Antalya, a.g.e., s. 103. 

194 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85;  Oguzman, a.g.e., s. 124. 
195 Köprülü, a.g.e., s. 157. 
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 Sadece bu harflerden hareketle ya da vasiyetnamenin kalan kisminin 

okunmasiyla düzenleyeninin kim oldugu anlasilabilmek kaydiyla, sadece ad ve soyadin 

bas harfleriyle (inisyalleriyle) atilmis imzanin da yeterli kabul edilebilmesi gerekir196. 

 

4- Imzanin Vasiyetnamedeki Yeri 

 

 Doktrinde genel olarak kabul gören fikre göre197, imzanin yeri vasiyetnamenin 

son satirinin altidir. Bu fikrin temel dayanak noktasi,  imzanin vasiyetnameyi kapatmasi 

ve içindeki bütün tasarruflari kapsayacak nitelikte olmasinin gerekliligi ve bir görüse 

göre de198, mehaz kanunun Almanca metninde imza için, “alt yazi” anlamina gelen 

“Unterschrift” tabirinin kullanilmis olmasidir. 

 

 Imzadan sonra gelen kisimlar ise imza ile örtülmedigi, yani imza onlari 

kapsamadigi için, eger ayrica imzalanmazsa hüküm dogurmayacaktir199. Bununla 

birlikte, bir irade açiklamasi niteliginde olmamasi nedeniyle düzenlenme tarihinin 

imzanin altina atilmasinda bir sakinca yoktur 200. 

 

 Vasiyetnamenin birden fazla sayfa sürmüs olmasi halinde, bu sayfalar arasinda 

bir devamlilik ve bütünlügün olmasi kaydiyla en son sayfanin imzalanmasi yeterlidir201. 

Bununla birlikte daha güvenli olmasi açisindan her sayfanin ayri ayri imzalanmasinda da 

bir sakinca olmamak gerekir. Her sayfa tek tek imzalanmamissa ve sayfalar arasinda da 

baglilik yoksa, vasiyetname disindan elde edilen delillerle, örnegin tanik sözleriyle bu 

eksikligin tamamlanmasi mümkün degildir202. 

 

                                                 
196 Imre / Erman, a.g.e., s. 74; Piotet, a.g.e., s. 219; Girault, a.g.e., s. 62; Sadece “J.B.” ve “J. J.” Seklinde 

atilmis imzayi yeterli gören Fransiz içtihatlari için,  Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300.   
197 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85; Imre / Erman, a.g.e., s. 74; Oguzman, a.g.e., s. 124;  Dural / Öz, a.g.e., 

s. 86; Ayan, a.g.e., s. 80; Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180;  Antalya, a.g.e., s. 102;  Rossel / Mentha, 
a.g.e., s. 91; Cottier, a.g.e., s. 110–111; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 424.  

198 Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180. 
199 Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 85; Imre / Erman, a.g.e., s. 74. 
200 Köprülü, a.g.e., s. 157; Oguzman, a.g.e., s. 124; Dural / Öz, a.g.e., s. 86; Antalya, a.g.e., s. 103. 
201 Antalya, a.g.e., s. 102; Imre / Erman, a.g.e., s. 74; Köprülü, a.g.e., s. 157; Oguzman, a.g.e., s. 124;  

Dural / Öz, a.g.e., s. 86; Escher, a.g.e., s. 332; Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300. 
202 Imre / Erman, a.g.e., s. 74. 
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 Doktrinde Dural tarafindan savunulan bir görüse göre203, imza, sahsi ve irade 

açiklamasinin o sahistan oldugunu gösterir ve bu iki görev açisindan imzanin yeri önem 

tasimaz. Vasiyetnamenin imza ile kapanmasi mümkün olmakla birlikte, tek yol bu 

degildir. Vasiyetçinin son arzularinin bitmis oldugunu gösteren herhangi bir isaret de, 

örnegin bu yöndeki açik bir ibare ya da son satirlarin altina çizgi çekilmis olmasi, 

vasiyetnameyi kapatmak için yeterlidir. Özellikle, metnin sonunda hiçbir belirti olmasa 

bile, vasiyetçinin kendinden metin içinde imza anlamina gelebilecek sekilde bahsettigi 

durumlarda, vasiyetnamenin resmi makamlara tevdii edilmesi, kesin olarak kapandigini 

göstermeye yeter. 

 

 Biz de bu noktada Dural ile ayni görüsü paylasmaktayiz. Eger vasiyetnamenin 

kapanmasindan maksat, artik yeni tasarruf eklenmeyecek sekilde sonlandirilmasi ise, bu 

sonlandirmayi anladigimiz her durumda vasiyetnamenin kapanmis oldugunu kabul 

edebiliriz. Imza ise bunu gerçeklestirmenin yollarindan sadece biridir. Bize göre eger 

imza, vasiyetname üzerindeki tasarruflari örtüyorsa, kendisinden beklenen temel 

fonksiyonu yerine getirmis demektir. Bu durumda vasiyetname örnegin, metnin en 

sonuna yazilan “Son arzularim yukarida saydiklarimdan ibarettir.” seklinde bir cümle ile 

ya da baska herhangi bir yolla kapatilabilir. Eger vasiyetnamenin kapandigi bir sekilde 

anlasiliyorsa, vasiyetname üzerindeki tüm tasarruflari örtüyor olmak kaydiyla imzanin 

yerinin de bir önemi olmamalidir. Örnegin vasiyetçi bir kâgidin en üstüne “Asagida bes 

madde halinde siraladigim istekler son arzularimdir” yazsa, hemen altina tarih atip imza 

koysa ve bunu takip edecek sekilde daha alta son isteklerini gerçekten bes madde 

halinde belirtse ve en alta da bir çizgi çekse, bu vasiyetnameyi geçersiz saymak için 

hiçbir neden yoktur düsüncesindeyiz. Bize göre kanunun Almanca metnindeki 

“Unterschrift” ibaresi de bunu engelleyemez. Öncelikle bu, kanunun lafzina çok bagli 

bir yorum olur. Ayrica kanunun lafzinin tam olarak uygulanmasi gerektigi kabul edilse 

bile, “Unterschrift” sözcügünden imzanin mutlaka metnin altina atilmasi gerektigi 

seklinde bir anlam da çikarilmamalidir. Nitekim Almancada imza herhangi bir yere, 

örnegin sayfanin basina da atilsa, “Unterschrift” seklinde anilmaktadir. Sözcügün içinde 

                                                 
203 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 86; Ayni yönde “Imza mutlak surette metnin altinda bulunmak 

lazim degildir, fakat metne teallukunu açikça gösterir surette metni takip etmesi lazimdir.”, Escher, 
a.g.e., s. 336. 
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“Unter” kelimesinin bulunmasini, imzanin genellikle metnin altina atilmasindan daha 

öte bir sebebe baglamak ise yanlis olur. Kaldi ki maddenin Fransizca metninde, imzanin 

sona atilmasi gerektigi yönünde hiçbir dogrudan ibare ya da dolayli ima yoktur. Eger 

kanun koyucu imzanin mutlaka sona atilmis olmasini arasaydi, Fransizca metinde de 

bunu özel olarak belirtmesi beklenirdi. 

 

 Imzanin, son arzularin bulundugu kâgit üzerine degil de onun içine koyuldugu 

zarfin üzerine atilmis olmasi halinde ise, prensip olarak bunun geçersiz sayilmasi 

gerekir 204. Çünkü bu durumda vasiyetname sekil yönünden eksiktir. Üç unsurdan biri 

olan imzayi barindirmamaktadir205. Ayrica bize göre burada büyük bir risk vardir ki, 

vasiyetçinin henüz tamamlamadigi, bu nedenle imzasiz biraktigi bir vasiyetname projesi, 

kötüniyetli bir üçüncü kisi tarafindan, vasiyetçinin baskaca bir amaçla imzalamis oldugu 

bos bir zarfa koyularak, geçerli bir vasiyetname niteligine kavusturulabilir. Ancak somut 

olayda öyle durumlarla karsilasilabilir ki, zarf üzerine atilmis imza da yeterli kabul 

edilebilmelidir. Örnegin, vasiyetçi son arzularini bir kâgida  yazmis, kâgit yeterli 

gelmedigi için son arzularin yazimina zarfin üzerinde devam etmis, kâgida ve zarfa 

numara vererek bunlar arasindaki devamliligi da saglamis, kâgidi zarfin içine koymus ve 

zarfi da, zarftaki son arzularin altina gelecek sekilde imzalamissa, sirf imzanin zarf 

üzerinde olmasi nedeniyle bu vasiyetname geçersiz sayilamaz düsüncesindeyiz206. 

 

5- Vasiyetnamenin Imzalanmamis Olmasi 

 

 TMK md. 528’de imza, el yazili vasiyetnamenin bir geçerlilik sarti olarak 

düzenlenmistir. Dolayisiyla, vasiyetçinin imzasini içermeyen vasiyetnameler, 

kanununun aradigi sekil sartini tasimamaktadir. Bu nitelikteki bir sekle aykiriliga 

                                                 
204 Fransiz Hukukunda; zarfla vasiyetname arasinda maddi ya da fikri bir bagin olmasi, özellikle zarfin 

üzerine “Bu benim vasiyetnamemdir” yazilmasi halinde, zarfin üzerine atilan imzanin yeterli olacagi 
yönünde, Mazeaud / Mazeaud / Chabas, a.g.e., s. 300; Marty / Raynaud, a.g.e., s. 424; Girault, a.g.e., s. 
68; Bourdillon, a.g.e., s. 36; Waymel, a.g.e., s. 89. 

205 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 87. 
206 “Imzanin ayri bir senet üzerine, yahut tasarrufu ihtiva eden zarf üzerine konmasi, bunlarla tasarruf 

arasinda vahdet halinde bir irtibat bulundugu takdirde, binaenaleyh mesela tasarrufta baslamis olan 
cümle zarf üzerinde devam etmis ve imza bu devama samil bulunmus olursa caizdir.”, Escher, a.g.e., s. 
336. 
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baglanacak yaptirim ise, sekle aykiriligin hangi sebeple meydana geldigine bagli olarak 

degisecektir. 

 

 Eger vasiyetname içerigindeki bir metinde imza bulunmuyorsa ve bu eksiklik, 

yazinin henüz bir proje olmasindan ya da mirasbirakanin vasiyetname yapmaktan 

vazgeçmesinden ileri geliyorsa, bunu düzenleyen kisinin vasiyetname yapma iradesi 

olmadigi için zaten ortada bir vasiyetname yoktur  sonucuna varilacaktir. Bu gibi 

durumlarda yokluk sonucu kendiliginden dogacak, bir iptal davasi açip hâkim karari 

almaya gerek kalmayacaktir207. Bununla birlikte somut olayda, vasiyetname yapilmak 

istendigi ancak imza atilmasinin ihmal edildiginin anlasildigi hallerde ortada bir 

vasiyetname vardir ama sekil yönünden sakattir. Imzanin bu nedenle eksik kaldigi 

hallerde, kanunun aradigi sekle uyulmamis olmasi bir iptal sebebi teskil edecektir208. 

Ama unutulmamalidir ki, imza eksikliginin prensip olarak animus testandi’nin 

yoklugundan kaynaklandiginin kabulü gerekir. Dolayisiyla, imzasiz bir yazinin proje 

degil, nihai bir vasiyetname oldugunu iddia eden, bunu ispatla yükümlüdür 209 

. 

                                                 
207 Hatemi, Miras Hukuku, s. 80. 
208 Imre / Erman, a.g.e., s. 74. 
209 Oguzman, a.g.e., s. 123 – 124; Karsi görüs, Dural / Öz, a.g.e., s. 86. 
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III- EL YAZILI VASIYETNAMENIN BIRAKILMASI 

 

 TMK md. 538/f. 2’ye göre, “El yazili vasiyetname, saklanmak üzere açik veya 

kapali olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura birakilabilir.”. Asagida daha 

ayrintili olarak açiklayacagimiz gibi, kanun koyucu el yazili vasiyetnamenin 

birakilmasini (EMK md. 485’in, bizce daha isabetli olan ifadesiyle “tevdiini”) 

vasiyetçinin arzusuna birakmis, bunu bir geçerlilik sarti olarak düzenlememistir. Diger 

bir deyisle, el yazili vasiyetname birakilmamissa, bu durum vasiyetnameyi hükümsüz 

kilmaz, bir iptal sebebi degildir1. Ayrica belirtilmelidir ki, kanunun öngördügü kisiler 

disindaki kisilere, örnegin bir arkadasa ya da bankaya, saklanmak üzere vasiyetnamenin 

birakilmasinda da herhangi bir sakinca yoktur2. Vasiyetnamede lehine tasarrufta 

bulunulan kisi dahi vasiyetnameyi saklayabilir3. 

   

 Bu noktada belirtilmelidir ki, el yazili vasiyetnamenin kanunun gösterdigi 

herhangi bir kisiye birakilmis olmasi, onu resmi vasiyetname haline getirmez. Birakilan 

makamin görevi, kendisine birakilmis olan vasiyetnameyi saklamaktan ibarettir 4. 

 

A- Birakilmanin Fayda ve Sakincalari 

 

 Gerekli sekli sartlara uygun olarak düzenlenmis vasiyetnamenin vasiyetçi 

tarafindan ilgili kisilere birakilmasinin bazi faydalari oldugu gibi sakincalari da vardir. 

 

 Vasiyetnamenin birakilmasinin en büyük faydasi, el yazili vasiyetnamenin en 

önemli sakincalarindan biri olarak gösterilen, kaybolma, tahrif edilme ve bulunamama 

riskini ortadan kaldirmasidir 5. Böylece vasiyetname, içeriginden memnun kalmayan 

                                                 
1 Imre / Erman, a.g.e., s. 75. 
2 Tuor, a.g.e., s. 336. 
3 Escher, a.g.e., s. 343. 
4 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 91. 
5 Köprülü, a.g.e., s. 160; Antalya, a.g.e., s. 103; Serozan / Engin, a.g.e. s. 221; Oguzman, a.g.e.,  s. 124; 

Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 217; Ayan, a.g.e., s. 81; Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 
88; Dural / Öz, a.g.e., s. 87;  Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 181;  Piotet, a.g.e., s. 220. 
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kisiler tarafindan tahrif edilme riski altinda kalmayacaktir. Bize göre, birakilmanin bir 

diger faydasi ise, vasiyetname içeriginin gizli kalmasini kesin olarak saglamasidir. 

 

 Bununla birlikte birakilmanin bazi sakincalari da vardir. Vasiyetnamenin 

birakilmasiyla vasiyetçinin bir vasiyetname düzenledigi sir olmaktan çikacaktir. Bu 

durum ise daha vasiyetçinin sagliginda, vasiyetnamenin içerigi ile ilgili çesitli 

söylentilerin dogmasina neden olabilecektir. Doktrinde, vasiyetnamenin birakilmasinin, 

vasiyetnamenin mevcudiyetinin yaninda içeriginin de bir sir olarak kalmasini engelledigi 

belirtilmekle beraber6, bize göre, vasiyetnamenin kapali olarak birakilmasiyla bu sakinca 

ortadan kaldirilabilir7. 

 

B- Birakilmanin Istege Bagliligi 

 

 TMK md. 538/f. 2’ye göre el yazili vasiyetnamelerin istege bagli olarak, kapali 

ya da açik bir sekilde notere, sulh hâkimine ya da yetkili memura birakilmasi 

mümkündür. Madde metninden anlasildigi üzere bu birakma, el yazili vasiyetnamenin 

bir geçerlilik sarti degildir. Diger sekil sartlari tam olmak kaydiyla hiçbir resmi makama 

birakilmamis, bizzat vasiyetçi ya da bu konuda kanunen yetkili olmayan diger bir kisi 

tarafindan saklanmis vasiyetnameler de geçerli kabul edilecektir 8. 

 

 743 Sayili Türk Kanunu Medenîsi döneminde el yazisi ile vasiyetnameyi 

düzenleyen 485. maddenin 2. fikrasinin metni “…tevdi olunur.” seklinde kaleme alindigi 

için, Türk Hukukunda bir süre, vasiyetnamenin tevdiinin mecburi olup olmadigi 

konusunda tereddüt yasanmistir. Aslinda bu tereddüt CCS md. 505/f. 2’nin tercümesinde 

yapilan bir yanlisliktan ileri gelmektedir. Çünkü mehaz kanunun metninden bunun istege 

bagli oldugu anlasilmaktadir 9. Nitekim Isviçre’de de tevdiin bir zorunluluk olmadigi, 

                                                 
6 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 88. 
7 Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 217–218. 
8 “Kanuni sekle uygun bulunan vasiyetnamenin notere tevdi edilmeyip müteveffanin satilan elbisesi 

cebinde bulunmus olmasi geçerliligine müessir degildir.” 2. HD E. 945/2881 K. 4761 T. 20.10.1945, bu 
karar için bkz., Bolak, a.g.e., s. 1063–1064. 

9 CCS md. 505/f. 2: “Les cantons pourvoient à ce que l’acte, ouvert ou clos, puisse être remis à une 
autorité chargée d’en recevoir le dépôt.” 
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“Isviçre Hukuku” basligi altinda etraflica açikladigimiz gibi, ancak uzun tartismalardan 

sonra tevdi mecburiyetinin sakincalarinin faydalarindan büyük oldugu görülerek kabul 

edilebilmistir10. Türk hukukunda da 743 Sayili Türk Kanunu Medenîsi döneminde 

doktrinin tamami tarafindan bunun bir zorunluluk olmadigi fikri paylasilmaktaydi11. 

Eski kanun döneminde buna gerekçe olarak, EMK md. 538/f. 1 ve f. 2’de (TMK md. 

595) düzenlenen, mirasbirakanin ölümünden sonra bulunmus olan vasiyetnamenin sulh 

hâkimine tevdii mecburiyeti gösterilmekteydi12. Nitekim Yargitay da uygulamada bu 

konuya açiklik getirerek, tevdiin istege bagli oldugunu teyit etmisti13. 

 

 Yeni Medeni Kanun ile artik bu tereddüdün sebebi de ortadan kalkmistir. Çünkü 

4721 Sayili Türk Medeni Kanunu’nun 538. maddesinin 2. fikrasinda “... birakilabilir.” 

seklinde bir tabir kullanilarak, birakilmanin vasiyetçinin istegine bagli oldugu açikça 

vurgulanmistir. TMK md. 538’in gerekçesinde de bu husus belirtilmektedir.  

 

C- Birakilma Usulü 

 
 TMK md. 538/f. 2’de, el yazili vasiyetnamenin birakilmasinda hangi usulün 

izlenmesi gerektigi yönünde bir düzenleme yoktur. Madde metninde sadece, 

vasiyetnamenin açik ya da kapali olarak birakilabilecegi belirtilerek, bu noktada 

                                                 
10 Tuor, a.g.e., s. 335–336. 
11 Imre / Erman, a.g.e., s. 75; Ayiter / Kiliçoglu, a.g.e., s. 86; Köprülü, a.g.e., s. 161; Sener, a.g.e., s. 63; 

Inan / Ertas / Albas, a.g.e., s. 180–181; Belgesay, a.g.e., s. 80– 81; Saymen, a.g.e., s. 87;  
Kocayusufpasaoglu, Miras Hukuku, s. 217– 218; Gönensay / Birsen, a.g.e., s. 109–110; Hüseyin 
Hatemi, Miras Hukuku (Kisa Ders Kitabi), Istanbul, Filiz Kitapevi, 2000, s. 73. 

12 Farkli görüs; “Kanaatimizce MK. m. 535/f. 2, MK. M. 485’de tevdiin bir muteberlik sarti sayilmadigini 
ispat etmeye yetmez. Zira; MK m. 535 hükmü tevdi mecburiyeti bulunan bir sistemde de anlam tasir. 
Böyle bir sistemde vasiyetnamenin tevdi edilmis olmasi da, d iger sekil noksanlari gibi bir iptal sebebi 
teskil edecektir. Fakat nasil, müteveffanin ölümünde evraki arasinda bulunan diger kabili iptal 
vasiyetnameler sulh mahkemesine verilmek gerekiyorsa, baslangiçta tevdi edilmedigi için kabili iptal 
bir vasiyetname nin de sulh mahkemesine verilmesi mecburiyeti anlasilmasi güç olmayan bir husustur. 
MK. m. 485 vasiyetçinin davranisini ilgilendiren bir hükümdür. MK. m. 535 ise üçüncü sahislarin 
davranisini düzenlemektedir. MK. m. 535’den MK. m. 485 için lehe veya aleyhe bir delil çikarilamaz. 
Bununla beraber, Isviçre Medeni Kanunu’nun çözümünden istenerek ayrilindigini gösteren herhangi bir 
bilgi bulunmadigi için, MK. m. 485’in IMK. m. 505’e uyacak tarzda yorumlanmasi tasvip edilebilir.”  
Oguzman, a.g.e., s. 125. 

13 “Yazili vasiyetnamenin belli bir süre içinde bir mercie gösterilmesi (ibrazi) zorunlu degildir.”; 2. HD E. 
1978/2387 K. 1978/2516 T. 28.3.1978, YKD  C. 4, S. 8, Agustos 1978. Ayni yönde: 2. HD K. 465/461 
T. 6.4.1951; 2. HD K. 2652/4596 T. 19.9.1947; 2. HD K. 501/ 434 T. 1931, bu kararlar için bkz., Sener, 
a.g.e., s. 346. 
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vasiyetçiye bir tercih hakki taninmistir. Dolayisiyla vasiyetçi vasiyetnamesini ister açik 

bir sekilde ister bir zarfin içine koyarak ilgili kisiye birakabilir. 

 

 Kanun metninde vasiyetnamenin, notere, sulh hâkimine veya yetkili memura 

birakilabilecegi belirtilmis, yetkili memurun kim oldugu konusunda bir açiklik 

getirilmemistir. Bu konuda pozitif bir düzenleme olmamakla beraber de lege feranda 

olarak kanaatimizce, yetkili memur olarak nüfus memuru kabul edilebilir. Çünkü 

vasiyetçinin ölümüyle beraber bu durumdan en kisa sürede haberdar olabilecek memur, 

nüfus memurudur. Ayrica, nüfus memurunca verilecek resmi kayitlar olmaksizin, kanuni 

mirasçilarin mirasçilik belgesi almasi ve vasiyetname ortaya çikmaksizin mirasin 

paylasilmasi riski yoktur. Yetkili memur olarak nüfus memuru disinda tapu memuru ya 

da Trafik Sicil Müdürü düsünülebilirse de, bu gibi kisiler ölüm olgusunu ancak 

vasiyetçinin bir tasinmazi ya da sicile kayitli araci varsa ögrenebilecekler ve ögrenmeleri 

genellikle kanuni mirasçilarin mirasçilik belgesini almasindan sonra gerçeklesecektir. 

Bu noktada ortaya çikan vasiyetname, mirasin paylasilmasi prosedürünün bastan 

tekrarlanmasina sebep olur. Yetkili memur olarak ayrica Sulh Mahkemesi Kalem 

Müdürü düsünülebilirse de, kanun koyucunun adli makamlara yapilacak birakma 

bakimindan sulh hâkimini görevlendirdigi dikkate alinirsa, sulh hâkiminin yaninda bir 

de kalem müdürünü görevlendirmeyi amaçlamis olmasi bizce pek tutarli degildir. 

 

 Vasiyetnamenin bizzat vasiyetçi tarafindan yetkili kisiye elden birakilmasi 

mümkün oldugu gibi, baska bir kimse eliyle ya da posta ile gönderilmesi de 

mümkündür 14. 

  

 Yetkili kisiye birakilmis vasiyetname vasiyetçi tarafindan her zaman geri 

alinabilir15. Fakat bunun vasiyetnamenin geçerliligine bir etkisi yoktur. Yani birakilmis 

olan vasiyetnamenin herhangi bir sebeple geri alinmasi, eger aksini düsünmemizi 

gerektirecek baska bir neden yoksa, vasiyetnameden de dönüldügü seklinde 

                                                 
14 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 90. 
15 Piotet, a.g.e., s. 220;  Cottier, a.g.e., s. 145. 
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yorumlanamaz. Bu durumdaki vasiyetnameler de vasiyetçinin ölümünden sonra 

bulundugu takdirde hüküm ifade edecektir16. 

 

 Vasiyetnamenin notere birakilmasi usulü Noterlik Kanunu’nda, vasiyetçinin 

ölümünden sonra vasiyetnamenin açilmasinda izlenmesi gereken usul ise Türk Medeni 

Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Tüzük’te 

açiklanmistir. 

 

1- Noterlik Kanunu 

 
 Konuyla ilgili düzenleme Noterlik Kanunu’nun 69. maddesindedir. Buna göre 

noterler, açik ya da kapali olarak kendilerine verilen vasiyetnameleri saklarlar ve buna 

iliskin bir tutanak düzenlerler. Vasiyetçinin ölümü halinde kend ilerine bilgi 

verilebilmesi için, posta gideri ve yazi ücretleri vasiyetçiye ait olmak üzere, vasiyetçinin 

kayitli oldugu nüfus dairesine durumu yazi ile bildirirler. Vasiyetçinin ölümünü takiben 

noterler, bu durumun nüfus idaresi tarafindan kendilerine bildirilmesi ya da resmi bir 

belge ile ispati halinde, dairelerinde sakli tuttuklari vasiyetnamelerin onayli örneklerini, 

yetkili sulh hâkimine verilmek üzere Cumhuriyet Savciligi’na tevdi ederler. 

 

2- Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras 

Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Tüzük 

 
 Vasiyetçinin ölümünden sonra vasiyetnamenin açilmasinda uyulmasi gereken 

usul ise, 5960 sayili Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin 

Uygulanmasina Iliskin Tüzük’ün 36. maddesinde düzenlenmistir. Buna göre, miras 

birakanin ölümünden sonra ele geçen vasiyetname, geçerli olup olmadigina 

bakilmaksizin miras birakanin yerlesim yeri sulh hâkimine teslim edilecek, vasiyetçinin 

ölümü konusunda bir süphe yasanmiyorsa, hâkim bir ay içinde ilgilileri de davet ederek 

vasiyetnameyi açip onlarin huzurunda okuyacak ve durumu tespit eden bir tutanak 

                                                 
16 Dural, El Yazisi Ile Vasiyetname, s. 91;  Cottier, a.g.e., s. 145– 146. 
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düzenleyecektir. Bu sekilde açilmis vasiyetnameler, hâkim tarafindan güvenli bir yerde 

saklanacaktir. 
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SONUÇ 

 

 El yazili vasiyetnamenin düzenlenmesi sirasinda uyulmasi gereken sekil sartlari, 

ilk bakista çok sade gibi bir izlenim yaratmakla beraber, çalismamizda da gördügümüz 

üzere, miras hukukunun hakkinda pek çok farkli görüs ortaya atilan konularindan biridir. 

Yapilan bu tartismalarin sonuçlarinin teorik düzlemde kalmayip, henüz netlik 

kazanmamis noktalar hakkinda ulasilacak neticelerin uygulamayi dogrudan 

etkileyebilecek nitelikte olmasi, konunun önemini arttirmaktadir. Sekle aykiriligin hangi 

hallerde söz konusu oldugunu tespitin bu kadar önemli tartismalara sebep olmasinin bir 

diger nedeni ise, bu olgunun, hemen hemen her zaman ancak vasiyetçinin ölümünden 

sonra fark edilebilmesi ve artik vasiyetçinin bu hatasini telafi etme sansinin 

bulunmamasidir. Iste bu gibi durumlarda, özellikle vasiyetnamedeki tasarruflardan 

memnun kalmayan mirasçilar tarafindan iptal davasi açilabilmekte ve çogu kez aslinda 

adalet duygularimizi inciten bir nedene dayanarak vasiyetname hükümsüz 

kilinabilmektedir. Iste bu nedenle biz genel olarak çalismamizda, her ne kadar kanunun 

aradigi sartlar in birer geçerlilik sarti oldugunu göz ardi etmesek de, bu sartlari favor 

testamenti prensibi isiginda mümkün oldugunca esnek yorumlayarak vasiyetnameyi 

ayakta tutmaya ve vasiyetçinin son arzularinin hayata geçmesini saglamaya çalistik. 

  

 Ilk olarak belirtilmelidir ki, TMK md. 538’de, EMK md. 485’ten farkli olarak, 

“tanzim mahalli”nin vasiyetnamede belirtilmesi sartina yer verilmemis olmasi isabetli 

bir degisiklik olmustur. Her ne kadar 1952 tarihli Içtihadi Birlestirme Karariyla bunun 

bir geçerlilik sarti oldugu belirtilmis, müteakip kararlarla da bu sartin mümkün 

oldugunca esnek uygulanmasi gerektigi söylenmisse de, tatbikatta birbiriyle çelisen 

nitelikte kararlarin çikmasinin önüne geçilememis ve çogunlukla da, sirf düzenlenme 

yerinin eksik olmasi nedeniyle, adalet duygularini zedeleyecek sekilde, birçok 

vasiyetnamenin iptal edilmesi sonucunu dogurmustur. Kaldi ki, eski Medeni Kanun 

döneminde doktrinde de belirtildigi gibi, Isviçre’den farkli olarak üniter devlet yapisini 

benimsemis ülkemiz açisindan, vasiyetnamenin nerde düzenlendiginin bilinmesi ciddi 

bir önem tasimamaktadir. 

 



 96 

 Bununla birlikte biz, vasiyetnamenin düzenlendigi anda ölüme bagli tasarruf 

yapma ehliyetinin tespiti ve birden çok vasiyetname arasindaki sirayi belirlemek basta 

olmak üzere, vasiyetnamede tarih bulunmasinin birçok faydasi oldugu fikrindeyiz. Ama 

elbette vasiyetnamede düzenlenme tarihinin bulunmasindan beklenen bu faydalara 

ulasilmak isteniyorsa, vasiyetnamede seklen mevcut ama yanlis bir tarih yeterli kabul 

edilmemeli, vasiyetnamedeki tarihin gerçek düzenlenme gününü yansitmasi gerektigi 

düsüncesi benimsenmelidir. 

 

 Tarihin vasiyetnamede açik bir sekilde belirtilmis olmadigi durumlarda, 

vasiyetname metninin yorumlanmasi, hatta vasiyetname içindeki olgularin vasiyetname 

disindaki delillerle desteklenmesi yoluyla dogru tarihin tespit edilmesi ve favor 

testamenti prensibi isiginda vasiyetnamenin ayakta tutulmasi mümkün olmalidir. 

Bununla birlikte biz, Türkiye’deki mevcut pozitif düzenleme karsisinda, salt 

vasiyetname disi olgulara (Externa’ya) dayanarak, vasiyetnameden hiçbir sekilde 

anlasilamayan tarihin tamamlanabilecegi görüsüne katilmiyoruz. Çünkü bize göre böyle 

bir yaklasim, TMK md. 538’deki düzenlenme tarihine iliskin sartin esnek 

yorumlanmasini asip, adalet duygularimizi tatmin etmek amaciyla da olsa, pozitif 

düzenleme nin ihmal edilmesi noktasina ulasmaktadir. 

 

 Ama bizim de de lege feranda teklifimiz, CCS md. 520/a benzeri bir maddenin 

en kisa sürede Türk Hukukuna kazandirilmasidir. Böylece, vasiyetnamede düzenlenme 

tarihinin olmamasi ya da yanlis olmasi hali sadece, somut olayda bir uyusmazligin 

çözümünde belirleyici rol oynadigi oranda vasiyetnamenin de iptaline sebep olacak, 

bunun disindaki hallerde tarihin varligina ya da dogruluguna önem verilmeyecektir. 

Bizim hukukumuzda da bu yönde bir pozitif düzenlemenin kabul edilmesiyle, hem 

vasiyetnamede düzenlenme tarihinin aranmasindan umulan faydalara ulasilmis olacak, 

hem de somut olayda basit bir sekil eksikligi nedeniyle, adalet duygularimizi da 

incitecek sekilde, vasiyetnamenin iptal edilmesi yolu kapatilacaktir.  

 

 Son olarak vurgulamak isteriz ki, TMK md. 557 ve md. 558’in, EMK md. 499 ve 

md. 500’den farkli olarak kaleme alinmis olmasi, doktrindeki tereddütleri gidermesi 

bakimindan isabetli olmustur. Böylece, basta üçüncü kisilerin vasiyetname 
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düzenlenirken vasiyetçinin bilgi ve rizasi ile vasiyetname metnine müdahalesi hali 

olmak üzere, sekil eksikliginin söz konusu oldugu diger durumlarda da, BK md. 20/f. 

2’nin izin verdigi ölçüde kismi iptal yoluna gidilerek, sekle aykirilig in bütün 

vasiyetnameye sirayet etmedigi nitelikteki sekil eksiklikleri söz konusu oldugunda, 

vasiyetnamenin sekil eksikligi tasimayan kisimlarinin ayakta tutulmasi saglanabilecektir. 

Favor testamenti prensibi göz ardi edilmeyerek, vasiyetnamenin diger kisimlari, 

kanunun aradigi sekil sartlarini tasidigi oranda geçerli kabul edilecektir. 
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