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I. GENEL OLARAK ZİYNET ALACAĞI 

Toplumumuzda genellikle evlenme sırasında düğün merasimi yapılmaktadır. 

Evlenen eşler de merasim sırasında birbirlerine ziynet eşyası hediye ettiği gibi, 

yakınları ve misafirleri tarafından da çeşitli takılar verilmektedir. Takı takmak bir örf 

ve âdet hukuku kuralı olmayıp; bir örf ve âdettir. Dolayısıyla da takı takılmamasının 

hukuken yaptırımı yoktur. Ancak, daha sonra taraflar çeşitli sebeplerle birbirlerinden 

düğünde takılan bu ziynetlerin iadesini talep ettiği görülmektedir. Ziynet eşyaları 

kadının kişisel malı olarak kabul edildiğinden, bunların iadesi için mal rejimin tasfiye 

edilmesine lüzum yoktur. Buna göre, mal rejimi devam ederken de; bir başka ifadeyle evlilik 

birliği içerisinde de kadın, bunların kendisine iadesini talep edebilmelidir. Ancak ziynet 

eşyalarının iadesi, toplumumuzda daha çok evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte gündeme 

gelmekte ve çeşitli ispat sorunlarına yol açmaktadır. 

Düğün merasimi, evlenmenin zorunlu şartlarından biri değildir1. Ancak, Türk 

toplumunda evlenmeyle birlikte bir düğün merasiminin yapılması oldukça yaygın şekilde 

yapılmaktadır. Bu husus, Yargıtay tarafından da ifade edilmektedir2. Bu ziynet eşyaları; 

gümüş, elmas, yakut, inci gibi takı olarak tasarlanan yani kıymetli madenler de bu kapsamda 

değerlendirilir. Doktrinde ziynet eşyası alacakları dar yorumlanmaktadır ve çeyrek, yarım 

veya tam altın gibi bazı takıları ziynet alacağı olarak görülmemektedir ancak Yargıtay ziynet 

eşyası kavramını daha geniş yorumlayarak bu takıları da ziynet alacağı olarak kabul 

etmektedir3.Düğünde takılan paralar ziynet eşyası olmamasına rağmen ziynet alacağı davası 

ile talep edilebilmektedir. Bu sebeple Yargıtay “takı “kavramını kullanmaktadır. 

Kanaatimize göre de, takı, gram altın gibi şeyler ve para da bu kapsamakta olup, ziynet 

eşyasına nazaran daha geniş kapsamlı olarak ele alınmaktadır.  

Eleştiri: 

Kadın ve erkeğe nikâh memuru önündeki olumlu cevaplardan önce ziynet eşyaları verilebilmektedir.  

Bu durumda doktrin ve Yargıtay Kararlarında kime ait oldukları netlik kazanmamıştır. Ancak taraflar 

henüz evli olmadığından kime verilmişse onun kişisel eşyası sayılmalıdır. 

Boşanma durumunda kadın evlilik birliği içinde ziynet eşyasını örneğin bozdurularak kadının 

bekârlığında kullandığı eğitim kredisinin ödenmesi durumunda Yargıtay, bu ziynet eşyalarının kadına 

 
1 Aynı şekilde, nikâhtan sonra düğün yapılmamış olmasının tek başına boşanma sebebi olmadığına ilişkin karar 
için bkz. 2. HD. T. 17.12.1985, E. 1985/10502 K. 1985/10806. 
2 YHGK. T. 21.3.2019, E. 2017/2-1931 K. 2019/340 “…Bilindiği üzere, evlenmenin yasal şartı olmamakla birlikte 
düğün merasimi, Türk kültüründe bir nevi evliliğin ilanı niteliği taşıyan, ailelerin ekonomik durumları, toplumsal 
kökeni, eğitim düzeyi ve yaşadığı yere göre farklılık gösteren bir gelenek olup…” . 
 
3 2. HD. T. 12.1.2015, E. 2014/27096 K. 2015/100 “…Düğünde kadına takılan ziynetler, bağış hükmündedir ve 
kadının kişisel malıdır…Davalı da, 70 çeyrek altını, babasının kadına (geli- ne) takılmak üzere alınan 5 bileziğin 
karşılığı olarak kuyumcuya verildiğini kabul ettiğine göre, bu altınlar yönünden davacı kadının talebinin kabulü 
gerekir…” 
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iadesine karar vermiştir4. Aynı şekilde ziynet eşyasının bozdurularak kadının umreye gittiği 5 ya da 

kendi tedavisinde kullandığı6 somut olaylarda dahi ziynet eşyalarının kadına iadesine hükmedilmiştir. 

Bu Kararlar kanaatimizce isabetli değildir, çünkü kadın zaten bunları kişisel ihtiyacı için evlilik birliği 

içinde kullanmış erkeğin boşanmada bunu tekrar iadesi iki defa ödeme olacaktır. Kaldı ki her durumda 

bu ziynet eşyaları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına göre kadının malı değildir. 

II. ZİYNET ALACAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ 

Ziynet eşyası, hukuki niteliği itibariyle eşya olduğu için aynî hakkın konusunu 

oluşturur. Ziynet eşyası, taşınır eşya niteliğindedir. Taşınırlarda aynî haklara aleniyet 

sağlayıp, onların varlığına karine oluşturan ise zilyetliktir (TMK. m. 985-986). 

Zilyetlik, bir eşya üzerinde fiilî hâkimiyetin iradî olarak ele geçirilmesiyle birlikte 

başlayıp, onun kaybına kadar süren fiilî ve hukukî bir durumu ifade etmektedir. Ziynet 

eşyası üzerinde de fiilî hâkimiyeti “iradî olarak ele geçiren eş” zilyet olarak kabul 

edilmektedir. 

III. KİŞİSEL MAL SAYILMASI 

Kişisel mallar TMK m.220 de belirtilmiştir. Bu madde de kanun koyucu emredici 

şekilde saymıştır nelerin kişisel mallara dâhil olduğunu ve buna göre: 

Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır: 

“1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya”, eşin giysileri, spor 

malzemeleri, takıları örnek verilebilir. 

 

“2.Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan 

miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği 

malvarlığı değerleri”,  

Bu fıkrada üç farklı düzenleme vardır.  

Ø Bunlardan ilki, mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan 

değerlerdir. Meselâ, erkeğin evlenme tarihi itibariyle banka kasasında bulunan 

altını örnek verilebilir. Aynı şekilde,  düğün takısı olması düşünülen evlenme 

tarihinden önce kadın veya yakınları tarafından erkeğe hediye edilen ziynet 

 
4 Yargıtay 3. HD, T. 18.01.2018 – E. 2017/17245 – K. 2018/361 sayılı kararı (Karar için bkz. Kazancı Bilişim – 
İçtihat Bilgi Bankası). 
 
5 Yargıtay 3. HD, T. 03.06.2014 – E. 2014/3689 – K. 2014/8800 sayılı kararı (Karar için bkz. Kazancı Bilişim – 
İçtihat Bilgi Bankası). 
 
6Yargıtay 3. HD, T. 20.10.2015 – E. 2015/4788 – K. 2015/16227 sayılı kararı (Karar için bkz. Kazancı Bilişim – 
İçtihat Bilgi Bankası). 
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eşyası da erkeğin kişisel malıdır. Uygulamada da tarafların bu şekilde 

evlenmeden önce birbirlerine verdikleri ziynet eşyası hukuken bağış hükmünde 

görülmektedir.  

Ø İkinci olarak, bir eşin sonradan miras yoluyla karşılıksız olarak kazandığı 

malvarlığı değerleri de kadının kişisel mal sayılmaktadır.  

Ø Üçüncü olarak da bir eşin mal rejimi devam ettiği sırada karşılıksız olarak elde 

ettiği malvarlığı değerleri de bu kapsamdadır. Meselâ, bağışlama ve 

sahiplenme (TMK. m. 767) 

 

“3.Manevi tazminat alacakları,” trafik kazası sonucu çalışma gücü kaybı nedeniyle 

alınan manevi tazminat örnek verilebilir. 

 

“4. Kişisel mallar yerine geçen değerler” kişisel mal niteliğindeki bir aracın 

kullanılamaz olması sebebiyle sigorta şirketi tarafından ödenen sigorta tazminatı ya da 

ziynet eşyasının bozdurulmasının karşılığı olan para ile alınan şeyler örnek verilebilir. 

IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE VE BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİYLE 

KİŞİSEL MAL SAYILMASI 

A. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE KİŞİSEL MAL SAYILMASI 

Eşler arasındaki kişisel mallar TMK m.220 de emredici olarak sayılmıştır. Ancak eşler 

mal rejimi sözleşmesiyle bazı değerlerin de kişisel mal sayılacağını kararlaştırabilirler. 

Ø İlk olarak, TMK 221/1:” Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle, bir mesleğin icrası 

veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dâhil olması 

gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler.”    

Ø TMK 221/1 : “Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin 

edinilmiş mallara dâhil olmayacağını da kararlaştırabilirler “ . Kanunî veya 

sözleşmeye dayalı kişisel malların dışında kalan malvarlığı değerleri ise 

buraya dâhil değildir. Ancak Yargıtay, böyle bir değerlendirmede 

bulunulmaksızın” düğünde takılan ziynet eşyasının tamamı”, kadının kişisel 

malı sayılmakta idi7. Yargıtay’a göre düğün sırasında takılar kim tarafından 

kime takılırsa takılsın “kadının kişisel malı “sayılmakta idi8. Bu konuda konuya 

ilişkin Yargıtay’ın bir kararında sadece “düğün merasimi sırasında takılan 

 
7 2. HD. T. 10.10.2016, E. 2016/11949 K. 2016/13666 “…Düğünde kadına hediye edilen ziynetler kadının kişisel 
malı olup…”  
8 Y.3.HD.,02.03.2016T.,2015/13112 E.,2016/6918K. 
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ziynet eşyalarının, kadına bağışlanmış sayıldığı ve karşılıksız kazandırma 

niteliğindeki bu armağanların, TMK m. 220/b. I uyarınca, kadının kişisel malı 

olmasıdır “şeklinde Yargıtay gerekçelendiriyordu.9Buna göre ziynet eşyaları 

edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sırasında koca ile 

paylaşılmayacağı gibi, edinilmiş mal rejimi devam ederken de kadının 

tasarrufuna bırakılmıştır10.  

Eleştiri: 

Meselâ, erkeğin arkadaşlarının düğünde ziynet eşyası takmaları halinde, onların 

bağışlama kastı, kadına değil, damada yönelik olduğu için burada kadına 

bağışlama kastından bahsedilemez. Dolayısıyla, Yargıtay’ın belirttiği şekilde 

genel bir varsayım yerine, somut olayda bağışlama sözleşmesinin hangi taraflar 

arasında kurulduğunun tespit edilerek değerlendirilmesi gerekir. 

Yine evlenme sırasında kadına takılan ziynetler, ülke geleneklerine göre 

kadına güvence olarak verilmektedir11.Evlenme sırasında emaneten takıldığı 

iddia edildiği hususlar kadın tarafından kabul edilmediği sürece kadına 

takılmakla ona hediye edilmiş sayılmakta idi. 

B. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİYLE KİŞİSEL MAL SAYILMASI 

Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sonuçlarını sağlığında doğurmak üzere malvarlığından 

bağışlanana ivazsız olarak kazandırmada bulunmayı üstlendiği sözleşmedir. Görüldüğü üzere, 

her sözleşmede olduğu gibi bağışlama sözleşmesinin de iki tarafı vardır. Bunlar: Bağlayan ve 

bağışlanan kişidir. Malvarlığından karşılıksız olarak bir kazandırmada bulunmayı üstlenen 

kimseye bağışlayan; kendisine böyle bir kazandırmada bulunulan kimseye ise bağışlanan 

denir. Bağışlamadan bahsedebilmek için bağışlanan bir mal ve anlaşmanın gerekmektedir. 

Her türlü malvarlığı değeri mal ve hak özellikle de ziynet eşyasının da bağışlanabilmektedir. 

Bağışlama sözleşmesinden bahsedebilmek için bağışlayanın bağışlama kastına sahip olması 

ve bağışlananın da karşı tarafın bağışlama kastını bilmesi şarttır. Bu sebepten dolayı  düğünde 

kendisine ziynet eşyası takılan ve bunu yapan taraflar arasında, bağışlama sebebi ve kastı 

konularında anlaşma bulunmalıdır. Böyle bir anlaşma ise, ancak bağışlayan ile kendisine 

ziynet eşyası bağışlanan kimse arasında kurulabilir. Meselâ, düğünde erkeğe kayınpederi 

tarafından ziynet eşyası takılmışsa, TBK m.289 anlamında elden bağışlama kurulmuş olur. 

Düğünde takılan ziynet eşyasının tamamının kadına ait olacağına ilişkin erkek ile kadın 
 

9 2. HD. T. 12.1.2015, E. 2014/27096 K. 2015/100 (4721/m.6) 
10 ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, Kişisel mallara ilişkin olarak bkz.,  Ankara 
2017,s.349. 
11 Y.4.HD.27.01.2003,2002/10498E.,2003/770K. 
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arasında yapılan “yazılı bir sözleşmenin varlığı halinde” ise bağışlama sözü verme 

gerçekleşmektedir. 

Buna göre, bağışlama sözleşmesinin bağışlanan tarafında kadın yer alabilir. İşte, böyle bir 

durumda, ziynet eşyası kadına bağışlanmış olup, onun kişisel malı sayılır Ancak, bağışlanan 

tarafta erkek bulunduğu durumlarda ise, kadının ana ve babası tarafından düğünde damada 

ziynet eşyası takılmış olabilir. Böyle bir durumda ise, ziynet eşyasının kadına bağışlandığı 

varsayımından hareketle bir sonuca varılamaz. Ben de bu sebeplerle her türlü durumda 

düğünde takılan takıların kadının malı olması gerektiği fikrine katılmıyorum. Hakkaniyet ve 

adaleti zedeleyen durumlara yol açabilir. 

Sonradan karışıklık oluşturmamak adına önceden yazılı olarak bağışlama hangi eşe 

bağışlandığı belirtilerek bu sıkıntı giderilebilir.   

Yargıtay’a göre, bağışlamayı geri almanın şartları mevcut olduğu takdirde, takıların erkeğe 

iadesi gerekir. Bağışlamanın geri alınmasından maksat, bağışlama sözleşmesinin ortadan 

kalkmasına yol açan, yenilik doğurucu ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak ortaya çıkması 

durumudur. Bağışlayan bu hakkı geri alma sebeplerinden biri gerçekleştiği takdirde tek taraflı 

irade açıklamasıyla kullanabilir. Bahse konu hakkı sadece bağışlayan kullanabilecektir. 

Örneğin, kadının kayınpederi tarafından takılan ziynet eşyasına ilişkin geri alma açıklaması 

sadece onun tarafından yapılabilir. 

Boşanma, tek başına bağışlamanın ortadan kalkması sonucunu doğurmaz. Bağışlamanın geri 

alınma sebepleri, bağışlananın, bağışlayan veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç 

işlemesi veya bağışlananın, bağışlayana veya onun ailesinden birine karşı kanundan doğan 

yükümlülüklerine önemli ölçüde aykırı davranması durumlarında doğmaktadır. Meselâ, 

bağışlanan eş zina veya haysiyetsiz hayat sürer ise, bağışlama geri alınabilir. Nihayet, 

bağışlayanın, yüklemeli bağışlamada haklı bir sebep olmak- sızın yüklemeyi yerine 

getirmemesi de geri alma sebebidir.  

Eleştiri: 

Bir bağışlamadan bahsedebilmek için, kazandırıcı işlemin bir kimseyi karşılıksız olarak 

zenginleştirmek gayesiyle yapılması gerekir. Hâlbuki inceleme konumuzu da oluşturan âdet 

üzere hediye verilmesinin bağışlama sayılıp sayılmayacağı oldukça tartışmalıdır. Bazı 

yazarlar, âdet üzere verilen hediye ve bahşişleri kanunen bağışlama olarak kabul 

etmekteyken; öğretideki baskın görüş, âdet üzere verilen hediye ve bahşişlerin, ahlâkî bir 

vazifenin yerine getirilmesi olduğunu ileri sürmektedir. Çoğunluk fikrine göre burada eksik 

bir borcun ifası söz konusudur. Dolayısıyla, düğünde yapılan kazandırmaların, teknik olarak 
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bir bağışlama olmadığı kabul edilmektedir12. Bu açıklamalar, Yargıtay’ın içtihadını 

temellendirirken dayandığı görüşün isabetli olmadığını göstermektedir. Evlilik münasebetiyle 

takılan ziynet eşyalarının karşılıksız kazandırma olarak kabul edilmediği takdirde, bunların 

kim tarafından takıldığının tespiti gerekir. Zira bu ziynet eşyaları, somut olayların çoğunda 

iadesi gerekmektedir. 

 

Karşılıksız kazanma (“bağışlama”)yoluyla elde edilen malvarlığı değerleri de kişisel mallar 

arasında sayılmıştır. Öyle görünüyor ki Yargıtay, bu hükme “meğerki evlilik münasebetiyle 

verilmiş olsun” şeklinde bir ekleme yapmıştır. Zira evlenmesi sebebiyle damada parasal bir 

yardımda bulunulması veya bir ziynet eşyası hediye edilmesi TMK. 

m. 220/b.II uyarınca damadın kişisel malı olarak kabul edilirken; bu kazandırmaların nikâh 

töreni sırasında yapılması halinde gelinin kişisel malı haline gelmektedir. Bu durumun hukukî 

olarak temellendirilmesi bir yana, mantıkî olarak izahı da oldukça güçtür.  

 

 

V. DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILARIN ERKEĞE ÖZĞÜ OLDUĞU DURUMLAR 

Düğünde erkeğe özgü takılan takılar örneğin “künye” Yargıtay’ın birçok kararında 

“düğünde takılan takılar kadınındır” hükmü gereği kadına takılması hakkaniyete 

uygun değildir. Erkeğe takılan künye erkeğe özgü olduğundan erkeğin kişisel malı 

sayılmalıdır. Bu konuda Yargıtay bir kararında takı merasimi sırasında erkeğe takılan 

künyenin, muhtemelen üzerinde ismi yer aldığı için erkeğin kişisel malı olarak kabul 

etmiştir13. 

Bu konuda Yargıtay’ın erkeğin kişisel malı saydığı başka bir kararında14 :“Davalı 

kocaya ait olması gereken 1 adet erkek künyesi dışındaki dava konusu altınlar ve para 

yönünden davanın kabulü gerekirken dosya kapsamına uymayan yanlış gerekçeyle 

davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır…” şeklinde açıklanmıştır. 

ELEŞTİRİ: 

Yukarıda son iki Yargıtay kararında ve YHGK son içtihadıyla gördüğümüz üzere 

düğünde erkeğe özgü takılan takılar konusu son YHGK kararıyla çözüme ulaşmıştır. 

Kanaatimizce de bu karar yerinde ancak geç verilmiş bir karardır. 

VI. TMK m.220, b.1 HAREKETLE DÜĞÜNDE TAKILAN ÇEYREK, YARIM, 

 
12 GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt I, İstanbul 2012, s. 247. 
13 Yargıtay 2. HD, T. 22.01.2007 – E. 2006/21021 – K. 2007/101. Karar için bkz. SAĞIROĞLU, s. 230. 
14 2. T. 22.01.2007, E. 2006/21021 K. 2007/101 
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TAM ALTIN ve PARA HAKKINDA  

Bu takılar ne erkeğin ne de kadının kişisel kullanımına yarayan takılardır. Bu takılar 

daha çok eşlerin yatırım aracı olarak kullandığı takılardır. Yargıtay son yıllara kadar 

bu takıları da kadına özgü takılar olarak görmekteydi15. “KADINA ÖZGÜ” ziynet 

eşyaları, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça 

evlilik sırasında kim tarafından “HANGİ EŞE TAKILMIŞ OLURSA OLSUN” kadın 

eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğindedir (TMK mad. 1, 6, 

220/1-1, 222/1, HMK mad. 190, YHGK’nin 04.03.2020 tarihli ve 2017/ 3-1040 E., 

2020/240 K. sayılı kararı). Aksi halde, eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen 

mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır (TMK mad. 222/2). 

Yargıtay 8.HD.’nin en son kararında bu konu aydınlatılarak içtihat geliştirilmiştir. 

”Somut olayda, varlığı ispatlanan 14 ayar 1 künye, 15 gramdan 2 adet bilezik, 10 

gramdan 12 adet bilezik “kadına özgü ziynet eşyası” niteliğinde olup, eşler arasında 

aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça evlilik sırasında kim 

tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun 

kişisel malı niteliğindedir. Ancak varlığı ispatlanan “1 adet TAM ALTIN ve 65 adet 

ÇEYREK ALTIN” ise “KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI NİTELİĞİNDE OLMAYIP”, 

hangi eşe ait olduğunun ispat edilememesi halinde eşlerin paylı mülkiyetinde 

olduğunun kabulü gerekir16.Bizim de kanaatimiz düğünde takılan çeyrek, yarım ve 

tam altın ile para konusunda son verilen karar hakkaniyet açısından çok uygun fakat 

geç verilmiş bir karar olmuştur.  

 

 

VII. TMK m.220,b.2 ANLAMINDA EVLENMEDEN ÖNCE EŞLERE VERİLEN 

HEDİYELER 

Düğünden önce eşlerden her birine verilen hediyeler Öztan/Kulaklı ’ya göre 

hangi tarafa verilmişse o tarafa ait kişisel mal olarak görülmektedir17.  Eşlere 

evlenme sözleşmesinden sonra verilen hediyeler de hangi eşe verilmişse onun 
 

15 3. HD. T. 01.10.2018, E. 2016/22463 K. 2018/9328 (Gençcan, Ziynet, 56). 
 
16 Y .8.HD, 24.09.2020, E. 2020/944,   K. 2020/5388 
 
17 ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara ,s.451,KULAKLI,Emrah :Ziynet Eşyasına İlişkin Sorunların 
Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi, MÜHFHAD., C. 25, S. 1, 2019, s.266. 
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kişisel malı sayılmaktadır. Ancak, eşlerden birine verilmekle beraber, 

hediyenin hangi eşe verildiği açıkça zikredilmemişse veya her ikisine birlikte 

bağışlanma amacı bahse konu ise, eşler bağışlama konusu üzerinde paylı 

mülkiyet hakkına sahip olurlar (TMK. m. 222/II)18. Düğün evlenme sözleşme- 

sinin kurulmasından sonra yapılmışsa, mal rejiminin başlangıcında kadının 

mülkiyetine geçmiş sayılmayacaktır. Yine, bir eşin evlenme sözleşmesinden 

sonra herhangi bir şekilde karşılıksız şekilde kazandığı değerler de kişisel mal 

olarak sayılmaktadır. Ancak, bu hüküm de kadının her durumda ziynet eşyasını 

kişisel mal olarak kazanmasını sağlamaz. Zira bu hükmün uygulanması için 

kadına ziynet eşyasının bağışlanmış olması gerekir. Hâlbuki erkek tarafının 

bağışlama kastı genellikle kadına değil, erkeğe yöneliktir. Buna rağmen, ziynet 

eşyasının kadına bağışlandığı şeklinde bir sonuç çıkarılamaz. Bunun yerine, 

ziynet eşyasının evlenme sözleşmesinden önce mi yoksa sonra mı bağışlandığı 

ve kime bağışlanmak istediği hususları belirlenerek hüküm kurulması gerekir. 

Kulaklı’ ya göre düğünde yapılan kazandırmaların bağışlama niteliğinde 

olmadığıdır19. Bununla birlikte, ziynet eşyasının eşlerden hangisine ait olduğu 

ispat edilememiş olabilir. Meselâ, düğün sırasında ziynet eşyası takı (gelin) 

kesesinde ortak bir biçimde toplanmış olabilir. Böyle bir durumda ise, bahse 

konu mallar eşlerin paylı mülkiyetinde sayılmalıdır (TMK. m. 222/II; 688/II)20. 

Eleştiri: 

Özellikle gelin ve damadın ailelerinin farklı illerde olması sebebiyle birden 

fazla düğün merasiminin tertip edildiği somut olaylarda nikâh kıyıldıktan sonra 

düğün yapılmış olabileceği gibi, düğünün sonrasında nikâh töreni yapılmış da 

olabilir. Düğün merasimi nikah öncesi önce yapılmışsa, taraflar arasında henüz 

bir mal rejimi bulunmadığından, damada takılan ziynet eşyalarını gelinin 

kişisel malı olarak nitelendirilmez. Ziynet eşyasının evlilik münasebetiyle 

verilmiş olmasını yeterli gören Yargıtay, düğün, nikâh, kına gibi bir ayrıma 

gitmeksizin, ziynet eşyasını kadının kişisel malı olarak kabul etmektedir. Ne 

var ki, yukarıda da ifade edildiği üzere eşler arasındaki mal rejimi düğün 

merasimi ile başlamaz; evlendirme memuru önündeki sözlü olumlu cevaplar 

 
18  8. HD. T. 28.9.2010, E. 2010/3007 K. 2010/4382 “…Meskenin bedelinin ödenmesinde kullanı- lan ve düğünde 
takılan altınların taraflara mı yoksa sadece birine mi ait olduğu tam olarak belirlenemediğine göre, ortak olduğu 
kabul edilmelidir…” 
19 KULAKLI,s.268-269. 
20 KULAKLI,s.270. 
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ile başlar. Tüm bu nedenlerle bunun öncesinde geline verilen ziynet eşyaları 

gelinin, damada verilen ziynet eşyaları damadın olmalıdır ve bu ziynet 

eşyaları, taraflar arasındaki mal rejimine kişisel mal olarak dâhil olmalıdır. Bu 

temel ayrımı yapmaksızın bir sonuca varan Yargıtay içtihatları kanaatimize 

göre isabetli değildir. 

VIII. DÜĞÜNDE TAKI SANDIĞINA KONULAN ZİYNETLERİN DURUMU 

Bu konu hakkında Yargıtay’ın herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır. Yargıtay 2.HD. 

Başkanı Ömer Uğur Gençcan bu konuda21; 

Ø Konulan şey kadına özgü ise (küpe, gerdanlık vs.)o şey kadına aittir. 

Ø Konulan şey erkeğe özgü ise (erkek kol saati, erkek küpesi vs.) o şey erkeğe aittir. 

Ø Konulan şey herhangi bir cinse özgü değilse, yani hem kadın hem erkeğin 

kullanabileceği özellikte ise (Yarım altın, Çeyrek altın para vs.) o şey ortak sayılır. 

Ø Takı sandığına konulanlarla ilgili “yerel adetin” varlığı iddia ve ispat edilirse o kural 

uygulanır. 

Ø Takı sandığına konulanlarla ilgili tarafların farklı “anlaşması” varsa o anlaşma hükmü 

uygulanır. 

Ø Takı sandıkları ayrı ise yani hem “gelin sandığını” hem de “damat sandığı” varsa 

doğal olarak içindekiler de “ sandık sahibine” ait sayılmalıdır. 

IX. DÜĞÜNDE TAKILAN TAKILARLA İLĞİLİ YARGITAY HUKUK GENEL 

KURULUNUN EN GÜNCEL KARARI 

YHGK 2020 tarihli Kararda22 özetle :” Kadına özgü ziynet eşyası niteliğindeki bilezik eşler 

arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir âdet bulunmadıkça evlilik sırasında 

kim tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun 

kişisel malı niteliğini kazanır. Bu ilkeden hareketle, davalı erkeğin düğünde toplam 12 adet 

bilezik takıldığını beyan etmiş olması karşısında, bu beyanın mahkeme önünde ikrar kabul 

edilmesi gerekir. Bu durumda, düğünde davacı kadına 12 adet bilezik takıldığı hususu 

çekişmeli olmaktan çıkacaktır. O hâlde mahkemece bu bilezikler yönünden de davanın 

kabulüne karar verilmesi gerekir.” Bu Karardan yola çıkarak eşler arasında aksine bir 

anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça ”KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI” 

evlilik sırasında kim tarafından “HANGİ EŞE TAKILMIŞ OLURSA OLSUN” KADIN 

EŞE bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır. 

 
21 GENÇCAN, Ömer Uğur, Sosyal Medya Makalesi, Düğünde Takılanlarda Gelinen Son Nokta, (Erişim 
Facebook:29.Ağustos 2020 yayım tarihi). 
22 YHGK,04.03.2020,E.2017/3-1040,K.2020/240 (Veri Erişim Tabanı: Sinerji mevzuat,13.01.2021). 
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Eleştiri: 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararı da yetersizdir, zira düğünde erkeğe takılan takılar 

erkeğin olması gerektiği görüşündeyiz. Zira bazı çeteler sadece bu hükümden 

faydalanabilmek için naylon evlilikler yapmaktadırlar. Düğünde takılan takılar ülkemizde 

hem düğün esnasında hem de düğünden sonra da eşlerin arasında tartışma konusu olmaktadır. 

Kanaatimizce diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bu takı merasimlerinin 

kaldırılması eşlerin evlenirken ekonomik zorluklar çekmeden güçleri nispetinde harcamalar 

yaparak evlenmeleridir. Kaldı ki eş dostun taktığı takılar hediye değil örf âdetimize göre 

“ödünçtür”. 
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DÜĞÜNDE TAKILAN TAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN KİMİNDİR? 
“KADINA ÖZGÜ” ziynet eşyaları, eşler arasında aksine bir anlaşma veya bu konuda 

yerel bir adet bulunmadıkça evlilik sırasında kim tarafından “HANGİ EŞE TAKILMIŞ 
OLURSA OLSUN” kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı 

niteliğindedir (TMK mad. 1, 6, 220/1-1, 222/1, HMK mad. 190, YHGK’nin 04.03.2020 
tarihli ve 2017/ 3-1040 E., 2020/240 K. sayılı kararı). Aksi halde, eşlerden hangisine ait 
olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır (TMK mad. 222/2). 

Somut olayda, varlığı ispatlanan 14 ayar 1 künye, 15 gramdan 2 adet bilezik, 10 
gramdan 12 adet bilezik “kadına özgü ziynet eşyası” niteliğinde olup, eşler arasında 

aksine bir anlaşma veya bu konuda yerel bir adet bulunmadıkça evlilik sırasında kim 
tarafından hangi eşe takılmış olursa olsun kadın eşe bağışlanmış sayılır ve artık onun 
kişisel malı niteliğindedir. Ancak varlığı ispatlanan “1 adet TAM ALTIN ve 65 adet 

ÇEYREK ALTIN” ise “KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASI NİTELİĞİNDE 
OLMAYIP”, hangi eşe ait olduğunun ispat edilememesi halinde eşlerin paylı 

mülkiyetinde olduğunun kabulü gerekir. 
(Y8HD, 24.09.2020, E. 2020/944,   K. 2020/5388) 

 
 

 


