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ÖZET
Yargılama devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde evlilik birliği sona erer. Bu sebeple
boşanmaya karar verilemez. Türk Medeni Kanununun 181. maddesinde ise; "Boşanan eşler, bu sıfatla
birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla
kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. " Boşanma davası devam
ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun
ispatlanması halinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Mahkemece, her ne kadar davacının mirasçılarının
davaya katılımı sağlanmış ise de; kusur belirlemesi yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar
verilmemiştir. Bu itibarla, mahkemece davacı eşin ölümü nedeniyle konusuz kalan boşanma davası
hakkında karar verilmesine yer olmadığına, ve davalının boşanmaya sebebiyet verecek derecede
kusurunun bulunup bulunmadığına karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun
yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalat Bakanlığının talebi üzerine .... Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesince
verilen ve kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen 26.12.2014 tarihli 2007/1072 esas, 2014/1051 karar
sayılı boşanma kararının hukuka aykırı bulunduğunu ileri sürerek kanun yararına bozulmasını talep
etmiştir.

Mahkeme dosyasının incelemesinden; davacı ... tarafından davalı ...'ya karşı açılan davada evlilik birliğinin
temelinden sarsılması nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesinin talep edildiği, yargılama
sırasında davacının vefat etmesi nedeniyle mirasçıları davaya dahil edilerek boşanmaya karar verildiği ve
mahkeme kararının temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Yargılama devam ederken eşlerden birinin ölümü halinde evlilik birliği sona erer. Bu sebeple boşanmaya
karar verilemez.

..../....

Türk Medeni Kanununun 181. maddesinde ise; "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı
olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi
tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler.

"Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin
kusurunun ispatlanması halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Mahkemece, her ne kadar davacının mirasçılarının davaya katılımı sağlanmış ise de; kusur belirlemesi
yönünden olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemiştir.
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Bu itibarla, mahkemece davacı eşin ölümü nedeniyle konusuz kalan boşanma davası hakkında karar
verilmesine yer olmadığına, ve davalının boşanmaya sebebiyet verecek derecede kusurunun bulunup
bulunmadığına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı
bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine
dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere
BOZULMASINA oybirliğiyle karar verildi.24.01.2017 (Salı)
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