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(1. DERS) 
Evet, Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 

Evet, arkadaşlar şimdi Bugünden itibaren Roma hukukunun borçlar hukuku kısmına 
geçiyoruz. Uzun uzun anlatmayacağım Arada kısa bir özet yapabiliriz ama borçlar hukuku 
daha önemli, o yüzden vakit kaybetmeyelim. Arada eğer dönemin sonuna doğru İslam 
Hukukunu hızlıca da olsa araya sıkıştırmayı düşünüyorum. Burada, Roma Hukukunun 
Borçlar Hukuku kısmı neden önemlidir, nasıl önemlidir bunun üzerinde kısmen 1. dönemde 
de durduk ama onu şimdi tekrar kısaca özetleyelim. Ondan sonra bu alanda neler var ve 
neler önemli? Anlatalım. Böylece giriş dersini yapmış olalım. 

Giriş – Roma Tarihinin Bir Tekrarı 
Hukuk Başlangıcı dersindeki kurumlarımızla da birlikte hatırlarsak; Roma Hukukunun 

1. Dönemde anlattığımız kısmında, Romanın M.Ö. 750’lerdeki kuruluş serüveni, ondan sonra 
kapalı bir mantıkla, şekilci ve milli olarak uygulanan bir etkin hukuk dönemi, bunun ortasında 
gerçekleşen 12 Levha Kanunları ve rejim değişikliği -Cumhuriyet Rejimi- ve Halk 
Meclislerinin yavaş yavaş kanun yapma anlamında devreye girmesi, magistraların 
faaliyetleri-özellikle praetörün faaliyetleri- M.Ö. 367 ve M.S. 242 yılına kadar olan süreçte 
yavaş yavaş Roma hukukunun artık kabuğuna sığmadığını ifade etmiştik. 

Daha sonra Roma’nın birden bire hem coğrafi hem nüfus gelişmesi yaşanıyor. 
Savaşların, fetihlerin gerçekleşmesiyle Roma’nın artık imparatorluğa doğru bir gidişin 
olduğunu söylemiştik. Kuzey Afrika, Anadolu, İber Yarımadası, bütün bu topraklar Roma’ya 
katılıyor. Bu çok kültürlülük demek, farklı dinler demek, yabancılar demek, deniz hâkimiyeti 
demek ve deniz ticareti demek, ticaret yolları üzerinde olmak demek. Dolayısıyla ticarete 
hâkim olmak demek. Bu da artık Roma hukukunun eski kurallarla idare edilemeyeceği, yeni 
kurallara, yeni anlayışlara ihtiyaç olduğu karşısında bir Pax Romana dönemi ve roma hukuku 
klasik hukuk adını vermiş olduğumuz dönemin yaşandığını hepiniz hatırlayacaksınız.  

Daha sonra tabii bu 200 yıllık sürecin devamında, büyüme ile birlikte gelen sorunlar, 
herkese vatandaşlık hakkının verildiği 212 yılı ve buna bağlı olarak gerçekleşen sosyal 
problemler, bunların çözümü için getirilen tedbirler ve bu tedbirlerin dolayısıyla getirdiği 
başka sorunlar, bir süre sonra güvenlik noktasında karşılaşılan sıkıntılar, derken bunların 
bastırılması ya da tek elden yönetimin daha etkili olacağı yönündeki anlayış ve imparatorluğa 
doğru bir geçişi ifade etmiştik geçen dönemimizde. 

Tabii imparatorluk dönemine geçiş ile birlikte hukuktaki anlayış farklılaşıyor ve asıldan 
uzaklaşmanın ve dejenerasyonun devam ettiğini görüyoruz. Justinianus Dönemine 
gelindiğinde, İmparator Justinianus derlenme, toparlanma adına bir kodifikasyon çalışması 
daha başlatıyor ve klasik hukuk döneminin kaynaklarından hareketle ama günlük ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir kodifikasyon çalışması yapıyor. O dönemde corpus civilis hayata geçiyor. 
Bunun çok uzun ömürlü olmadığını bir süre sonra uygulamadan kalktığını ifade etmiştik. 

 
Kanonik Hukuk ve Digesta 
Sonra kanonik 1  bir hukuk dönemi kilisenin hâkim olduğu bir dönemki zaten 

Justinianus bunu yaptığı dönemde de teokratik yapının neredeyse devlete hâkim olduğunu 
ifade edebiliriz M.S. 500’lü yılların ortalarında. Ayasofya’nın yapıldığı tarihler vs. böyle bir 
ihtişam görkem, dini anlayış bir bütün olarak karşılaşılıyor. 

Ama kanonik hukuk döneminin sonlarına doğru digesta merkezli Roma hukukunun 
tekrar canlanmaya başladığını görüyoruz. Digesta’nın yaşayan hukuku ifade etmesi, yani 
günlük karşılaştığı olayları çözen küçük davalar, küçük örnekler kazuistik yöntemle 
hazırlanmış bir kitap olması ve dolayısıyla, uygulamaya daha yakın olması sebebiyle, onun 
üzerinde başlayan çalışmalar bir süre sonra glossa, post glossa adını vermiş olduğumuz şerh 
akımları ile gelişiyor, Avrupa’ya yayılıyor. Bu dönemde de yeni anlayış ortaya çıkıyor. 
Avrupa’da feodalite ve monarşinin hâkim olduğu bir yapı, çeşitli bölgelerde örf adet hukukunun 

                                                 
1 Kilise kanun ve kuralları için kanonik ifadesi kullanılır. 
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söz konusu olduğu bir hukuk sistemi. Yazılı hukuk kuralları yapma gereği yok, merkezden 
yapılmış kanunlar yok. Bu süreç içerisinde yavaş yavaş hukukun kodifikasyon neticesinde 
ortaya çıkan digesta ve digesta merkezli yapılan şerhlerle de olsa bir yazılı hale dönüşme 
çabası tekrar yaşanıyor. Ve bir kodifikasyon süreci daha başlıyor 1500’lü 1600’lü yıllarda. 
Bunun sebebi de yine ticari faaliyetin gelişmesi, ticari ilişkilerin artması ve milattan önce ve 
sonrasında yaşanan hukukun yetmemesi. Hukuk değişen ihtiyaçlara, gelişen ihtiyaçlara cevap 
vermiyor . Bu sebeple kodifikasyon çalışmaları başlıyor. 

   
 

Kodifikasyon Çalışmaları 
Kazuistik sistem ile yapılan kodifikasyon çalışmaları. Binlerce maddeli kanunlar var. Hâkime 
takdir yetkisinin ve hukuk yaratma yetkisinin verilmediği bir anlayışla hazırlanmış, 
imparatorluk ve monarşi zihniyetiyle. Ve dünyanın da o dönemde coğrafi keşifler sanayi 
devrimine giden süreç. Daha hızlı geliştiğini, dönüştüğünü hesaba kattığımızda mevcut 
kanunlaştırma çalışmaları da derde derman olmuyor. Bir açıdan boş kalıyor. Çünkü 
kanunlaştırma ile kanun yapma ile günün problemlerine yetişemiyorsunuz. Çeşitli sebeplerle 
kanunları yapmakta gecikiyorsunuz ya da başarılı olamıyorsunuz, uygulanmasında başarılı 
olamıyorsunuz. Günlük hayat ve kanunlaşma arasında hatırlayın o kavramlardan taknin 2 
kavramından bahsetmiştim. Kodifikasyon olması gerekmiyor. Taknin dediğimiz, problemleri 
çözen, tikel manada hukuki düzenlemelerin yapılmasında da yetişemiyorsunuz.  Ve bu 
şekilde sosyal hayat ile hukuk arasındaki süreç açılıyor. O da o şekilde bir döneme denk 
gelmiş. 1600-1700’lü yıllarda yapılan kazuistik mantıklı kodifikasyon çalışmaları yeterli 
olmayınca bu sefer kazuistik temelden ayrılarak daha somut kuralların yer aldığı, daha genel 
nitelikli kodifikasyon çalışmalarına yönelinmiş. Fransa code civile ile başlayan bu 
süreç,İsviçre ve Alman medeni kanunlarının,borçlar kanunlarının yapılması ile birlikte 
tamamlanmış.  
 

Hukuktaki Değişim 
Buradaki dikkatimizi çeken husus, hukukun o dönemde dar gelen gömleği çoğunlukla 

siyasi gelişmelerin yanı sıra, öncelikli olarak sanayi devrimi ve bunun beraberinde getirdiği 
ticari faaliyetler,(yeni sözleşme tipleri, yani borçlar hukuku ile ilgili alanlarda klasik teoriler, 
klasik uygulamalar) yeni ekonomik hayatın, yeni sosyal hayatın ihtiyaçlarına cevap 
veremediğinden bu alanda yeni yapılan kanunlarla borçlar hukukuna yönelik düzenlemeler 
dikkati çekiyor. Tabii bu dönemde bir başka tecrübe daha bizim dikkatimizi çekiyor. O 
zamana kadar hayat, hukuk hep kazuistik sistem üzerinden gidiyor. Kanunlar yapılmadan 
önce digesta modeli kazuistik dava uygulamaları var. Ve bunları tamamlayıp kodifikasyon 
sürecine geçildiğinde de kazuistik kanunlar, (yani bugünkü anlayışla, kazuistik mantıkla 
düşünüldüğü için kazuistik olanını yapmıştık) ve bunun da derde derman olmadığı 
hissedilmiştir. Tabii burada yapılan çalışmalarda özellikle borçlar hukuku alanında, eskinin 
problemlerine yeni çözümler getirmek amacıyla; hukuku daha derinlemesine incelemek, 
birbirine benzeyen konularda daha genel kurallar bulmak, daha genel fikirler oluşturarak 
hukuku daha genele yaymak, daha yeknesak bir uygulama haline getirmek ve mümkünse 
devletin hukukun her alanına kazuistik şekilde en ince noktadaki bir olayı çözebilecek kanun 
maddesi yapmak yerine, daha genel içeriklerle kanunlar yapıp bunun içeriğini ve 
uygulamasını hâkimin yetkisine bırakmak. Hatta boşluklar olması durumunda, hâkimin hukuk 
yaratması suretiyle bu boşlukları doldurabilecek bir anlayış meydana gelmiştir. 
Bu kazuistik kanunlar döneminde böyle bir anlayış yok. Hâkime ne kadar yetki verilirse hâkim 
o kadar yetki alıyor. Takdir yetkisi yok. Hukuk yaratma zaten yok. Her şey İmparatorun devlet 
başkanının yetkisinde, bilgisinde, talimatındadır. Dolayısıyla hukukun boşluklarını hâkimin 
karşılaşmış olduğu olayın özelliklerine göre doldurması gibi bir durum söz konusu değil. Tabii 
sosyal hayatın tam hızlı değişmediği dönemde bu bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaz. Siz 
kazuistik kanun yaptığınız dönemde boşluk çok bırakmazsanız hâkimin uyguladığı dönemde 
de sosyal hayatta, iktisadi hayatta bir değişiklik olmazsa, ikisi birbirini tamamlar, çok büyük 

                                                 
2 Kanunlaştırma 
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bir boşluk içine düşmezsiniz. Ama sanayi devrimi gibi ticari faaliyetler gibi sömürgecilik 
dönemi-işte hammadde, mamul madde, sanayi, pazarlama, işçilik vs. ticari şirketler, bunların 
şekli senetleri, kıymetli evrak- bu alanlara ilişkin sorunlar ortaya çıkmaya başlayınca, bunları 
boşluk doldurma yetkisi olmayan hâkimlerle çözmek de mümkün olamayınca, bu sefer 
mantığını ona göre oluşturmuş bir borçlar hukuku teorisi oluşturuluyor. Bugün Türk 
hukukunda hâkim olan teori meydana gelmiş oluyor. Bu teori de borç ilişkilerinin nasıl 
kurulduğu, borç ilişkilerinin genel başlıkları nelerdir? Taraflar kimlerdir? Borç ilişkisinin 
konusu nedir, özellikleri nedir? Borç ilişkisinin tarafları değişir mi? Bu borç ilişkisi nasıl sona 
erer? Bu borç ilişkisini sona erdiren özel ya da genel sebepler nelerdir? Bu borç ilişkisinin 
konusunu oluşturan, borcu sona erdiren sebepler nelerdir? Borç ilişkisini sona erdiren 
sebepler ile borcu sona erdiren sebepler, acaba birbiriyle benzerlik gösterir mi? Nasıl bir ilişki 
vardır? Bu konular üzerinde genel kurallara ulaşılmaya çalışılmış Roma hukuku bu 
bahsetmiş olduğum başlıklarla ilgili olarak genel teoriler oluşturmuş değildir (14.40). 
 

Roma’da Borç İlişkileri ve Tarihsel Gelişimi 
Roma hukuku, borcun nasıl sona erdiğinden bahsetmez. Roma hukuku satış 

sözleşmesinde, satış sözleşmesinden doğan borcunu nasıl sona erdiğini, stipulatio’da, 
stipulatio’dan doğan borcun nasıl sona erdiğini, kirada kiradan doğan borcun nasıl sona 
erdiğini, her bir borç ilişkisi içerisinde özel olarak kazuistik olarak bunu inceler. Ama bunları 
genel kurallara dönüştürmüş değildir (15.09).Bu sebeple, Roma hukukunda bir borçlar 
hukuku genel teorisi söz konusu değildir. Ancak Türk borçlar hukukunda, 2. sınıfta genel 
teori, bunun üzerine 3. sınıfta da borçlar hukuku özel borç ilişkileri şeklinde bir eğitim anlayışı 
benimsenmiş. Bu anlayışa uygun olarak Roma hukukunun önce kendileri döneminde 
incelenmemiş ve anlatacağımız şekilde ortaya çıkarılmamış olsa bile bir genel teorisinden 
bahsedeceğiz. Yani bugünkü gözlükle Roma hukukunun o geçmişteki yapısına 
bakacağız. Borç ilişkileri nasıl kuruluyor?  Borç ilişkisinin tarafları kimlerdir?  Borç 
ilişkisinin içeriğinde ne var?  Bu içeriğin özellikleri nelerdir?  Borç ilişkisinin tarafları 
değişir mi?  Birden çok olabilir mi? Borç ilişkisinin taraflarına eklemeler yapılabilir mi?  
En sonunda bu borç ilişkisi nasıl sona erer? Bunun üzerinden başlıklar halinde üzerinde 
durmaya çalışacağız. Zaten bunu söylemiş olduğum başlıkların tamamı aşağı yukarı genel 
eksende Borçlar Hukuku genel hükümler dersinin tamamını oluşturur. Gelecek sene 
bunlardan bahsedilecek. Yani bir dakika içerisinde özet geçtiğimiz konunun konu başlıkları 
gelecek sene ve ondan sonraki seneye sizi meşgul edecek. Tabii biz diyoruz ki, gelecek 
sene bu dersi daha iyi anlamak için bir sonraki seneye sarkmaması için, bu seneki Roma 
hukukuna ilişkin bu konularda yapmış olduğumuz açıklamaları takip ederek dinlerseniz 
pişman olmazsınız. Farklı şeyler anlatmayacağız. Pek çok şey aynı belki ufak değişiklikler 
söz konusu olacak.  

Tabii bir de şunu da söylememiz gerekiyor.  
Biraz önce bahsettiğim, Roma’nın yakın dönemindeki fetihler sebebiyle yaşamış 

olduğu coğrafi ve nüfus dönüşümü, değişimi ve orada bir sosyal dönüşüm söz konusudur. 
1600, 1700, 1800’lü yıllarda yaşanan sanayi devrimi ve sanayi devriminin etkilediği toplumun 
sosyal ve ekonomik yapısı ve bu yapı içerisindeki ilişkilerdeki değişim, dönüşüm ve 2000’li 
yıllarda özellikle internetin, makineleşmenin, dijital çağın meydana gelmesi ile şu anda içinde 
yaşadığımız toplumdaki değişim ve dönüşüm birbirinden çok farklıdır. Yani eskiden olmayan 
çok yeni şeylerle karşılaşacaksınız. Bu 50 yıl önce yoktu, 50 yıl önceki hayatla belki 250 yıl 
önceki hayatta çok farklılık yoktu. 250 yıl önce değişmeye başlamış. 300 yıl önceki hayatla 
1000 yıl önceki hayatta da çok büyük bir değişiklik yok. Yani sanayi devrimine kadar olan 
süreçte üç aşağı beş yukarı sosyal yapı, iktisadi yapı aynıdır. Dolayısıyla bu değişikliklere 
denk gelen dönemlerdeki hukuk yapısı, hukuk anlayışı biraz sancılı oluyor. Bu dönemde 
hukuku iyi anlayanlar, iyi kavrayanlar, iyi geliştirenler, iyi dönüştürenler kazançlı çıkarlar. 
Statüko içerisine sıkışıp kalanlar başarılı olamazlar. 

Karşılaşacağınız problemlerin belki bir kısmı bugünkü mevcut Borçlar Kanunu ya da 
özel hukukun içerisindeki diğer kurallarla çözülemeyecek kadar kompleks, karmaşık, yeni 
olabilir, muhtemelen de olur. Çünkü bu kadar hızlı değişiyor ve dönüşüyoruz ki, 
yetişemiyoruz. Babalarımız belki anlar ama dedelerimizin bulunduğu çağda böyle bir şey 
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yoktu. Daha önceki nesil de böyle bir şey yoktu. Belki radyo televizyon işte birazcık ulaşım, 
iletişim vs. bugün hayatın her yönüyle dijitalleştiği bir alanda bu borç ilişkilerinin önemli bir 
kısmı, kendisi ve konusu dijital tabana aktarılmaya başlandı (19.32). Mevcut Borçlar kanunu 
ile bunların çözülemediği yerlerde analitik düşünülerek bu problemleri çözebilecek açılımlar 
da bulunmak gerekir. Bunu belki devletler, hükümetler, kanun yapıcılar, kanun koyuculardan 
beklemek makul olabilir ama hukuk bunu beklemez.  

Bu noktada sistemi kavrayan, bu dönüşümü kavrayan iyi anlayan kişiler, hukukun 
içerisinde kendilerine tanınan imkânları zorlayarak bu değişikliklerin kapısının tokmağını 
yakaladıklarında kapıyı açmaya, çalıştıklarında kârlı çıkacak kişiler onlar olacaktır. Peki, bu 
nasıl gerçekleşir? Bu hukukun mantığını kavramakla gerçekleşir kanunları ezberlemekle 
gerçekleşmez bugünkü olayların bugünkü kanuna göre çözümünü anlamakla da 
yapamazsınız bunu. Geçmişte nasıldı, hangi değişiklikler niye yaşandı, nasıl yaşandı, 
bugünkü değişiklikler bu değişikliklerin neresinde, nasıl, benziyor mu, dolayısıyla bugün bir 
dönüşüm olsa nasıl olur? Bu sorunun cevabını bilebilmek için Roma hukukundaki bu 
değişiklikleri ve dönüşümleri iyi anlamak ve algılamak gerekir.Bu şekilde dersi geçersiniz, 
finalde olmazsa bütünlemede, o da olmazsa seneye vesaire. Ama iyi anlarsanız, iyi 
kavrarsanız, bilinçaltınızda farkında olmasanız bile bir Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku vs. 
özel hukukun temel hukuku borçlar hukukudur, anası borçları hukukudur, kökü borçları 
hukukudur. Borçlar hukukunu bilmezseniz özel hukukun hiçbir alanında hareket edemezsiniz 
Dolayısıyla Bu sizin bilinçaltınızda ki mantık ile karşılaştığınız problemi çözme konusunda siz 
farkında olmadan devreye girecek sistem dosyaları atar beyninize. Düşünürken bunlarla 
düşüneceksiniz. Aklınıza doğrudan gelmese bile Roma hukukunun karşılaşmış olduğu 
problemleri çözmekte kullandığı bu metot devreye girecek, oradaki fikir size bir ışık tutacak. 
İşleyeceksiniz o fikri, bir çıkış yolu bulacaksınız ve ilk bulanlardan olursanız kazanan da tabii 
ki siz olacaksınız. Hâkimseniz verdiğiniz kararla, avukatsanız kazandığınız dava ile özel 
hukuk olduğu için savcılık makamı ile doğrudan bir ilgisi yok ama hukukçuluk konusunda 
onlara katkıda bulunacağı hususunda da şüphe olmadığını ifade edebiliriz. 

Burada Roma hukukunun geçirmiş olduğu tarihi gelişim içerisinde en çok dikkatimizi 
çeken konulardan bir tanesi sorumluluk. Sorumluluğa ilişkin girişimler ve dönüşümler nasıl 
yaşanmış bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Geçen derslerimizde bir önceki 
derslerimizde Roma hukukunun ortaya çıkışını başlıklar halinde zaten içeriğini doldurmuştuk. 
Onların ayrıntılarına bahsetmeyeceğim. Ama burada şundan belki bahsedebiliriz; sanayi 
devrimi ile birlikte Roma hukukundan yürürlükte olan ve çoğunlukla ahde vefa prensibi ile 
çözülmeye çalışılan ikili ilişkiler biraz devlet müdahalesine açık hale geliyor. Ne demek bu? 
Eskiden devletin çok karışmadığı borçlar hukuku alanında eskiden gelme kurallarla örf-adet 
içerisinde yerleşmiş kurallarla, uygulamalarla günlük ticari ilişkiler yürürken, bu alandaki 
ihtiyaçlar sebebiyle kanunlaştırma dönemlerine denk gelmesi sebebiyle, borçlar hukukunda 
devlet işin içine girere, birazcık daha müdahaleci bir yol çiziyor. 

 
Kamu Hukuku – Özel Hukuk Ayrımı 
Bunu şöyle bir örnek vermiştik hatırlarsanız, hukuku ilk başta böyle çizdik (hocanın 

burada tahtaya bir şey çizdiği anlaşılıyor) Roma hukukunun ilk ortaya çıkış sürecinde bir 
daire olarak M.Ö. 753 yılında olduğunu düşündüğünüzde bu hukuk kamu hukuku mudur özel 
hukuk mudur? 

 

Öğrenci: ‘Kamu hukuku’ 
Hoca: ‘Neden? (24.13) M.Ö. 753 yılında devlet kurulur kurulmaz hukukun hemen hepsini 
istihdam mı etti?’(!) 
Başka bir öğrenci:‘İkisi birden’. 
 

Hoca: Ben M.Ö. 750’lerden bahsettim, ilk kurulduğu zamanlardan. burada devlet yok. Devlet 
yeni kurulmuş bir siyasi yapı haline dönüşmüş kurum olarak kim var başta? Devletin 
başında? Rex. Statüsü ne? Rex, kral. Ama bizi ilgilendiren yönü nedir? Magistra. 
Magistra'nın yanında senatus var, bir de halk meclisi var. Bunlar ihtiyaç olduğunda, ihtiyaç 
duyulan konularda kararlar alıyorlar. 
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O zaman da söylemiştim, Kral durup dururken işleyen tekere çomak sokmuyor. 
Dolayısıyla M.Ö. 755 ile 753 arasında çok büyük bir devlet kurulur kurulmaz bütün organları 
bütün teşkilatları paldır küldür oluşturulmuyor. (Çizdiği daireye atfen) 360 derece içerisinde 
belki 2 derece. Hatta bir kişi, başka bir kişiyi öldürmüş, devlet karışmıyor. Çünkü bu kamuyu, 
toplumu, devleti ilgilendiren bir eylem olarak bugün nitelendirilmiyor. Bu bir özel ilişkidir. Bir 
suç deyince kamu hukuku akla geliyor ama o günkü kamuyu ilgilendiren bir olay olarak dikkat 
çekmiyor, devlet karışmıyor. Bir süre sonra buradaki kısas usulündeki uygulamalar vs. falan 
bunlar sıkıntı oluşturmaya başlayınca, aşağı yukarı 300 yıl sonra M.Ö. 450’ler neyi 
hatırlatıyor bize? On İki Levha kanunları ile birlikte, devlet kısas usulünün uygulanmasına 
müdahale ediyor. Bazı kurallar getiriyor. Komşuluk hukuku ile vs. hukukla ilgili özel hukuk 
alanında, kamu hukuku alanında bazı kurallarla ben buradayım demeye başlıyor. 
Buradaki(daireye atfen) 2-3-5-10 derecelik açı, oldu 20-30 derece (27.00).  

Devlet, Cumhuriyet Dönemi içerisinde geliştikçe değiştikçe dönüştükçe, magistralar 
eliyle praetorlar eliyle ya da halk meclisi’nin çıkarmış olduğu kanunlarla, güçlenmeye 
başladığı dönemden itibaren senatus müdahalesiyle ve imparatorluk dönemine geçtiğimizde 
Senatus Consultumlarla, son imparatorluk dönemi ne geçtiğimizde imparator emirnameleri ile 
devlet hukukun her alanına,adım adım, actioactio, olay olay,case case, dava dava, 
causacausa, sebep sebep sirayet ediyor (27.48). 

Bugünkü anlamda bugün genel kanunlar vs. öyle bir anlayı şöyle bir ihtiyaç zaten yok 
ama devlet her alana müdahil olmaya çalışıyor. Pax romana dönemi ile birlikte başlayan bu 
süreç içerisinde, özel hukuk ve kamu hukuku şeklinde ikiye ayrılan sürecin netleşmesinden 
itibaren devlet kamu hukukundaki alanlara müdahil oluyor. Vergiye ilişkin düzenlemeler, ceza 
hukukuna ilişkin düzenlemeler, idari yapıya ilişkin düzenlemeler vs. bugünkü anlamda bir 
anayasa hukuku yok ama uygulamalarla da olsa var (o dönemde anayasa hukuku anlamında 
değil ama öyle bir şey vardı). Mesela Osmanlı’da Kanuni Esasi yapılıncaya kadar anayasal 
olmamasına rağmen anayasal bir mantığın, anayasal bir sistemin anayasal bir işleyişin 
olmadığını söyleyebilir misiniz? Kendisine göre bir yapısı vardı, işleyişi vardı kuralları vardı. 
Belliydi, belirsizdi, fluydu, netti ama anayasa olmamasına rağmen varmış gibi işliyordu. Güçlü 
zamanınızda bu çok hissedilmez ama sıkıntılı zamanda eksiklikler hissedilince bu sefer 
Kanuni Esasi ile yapılması ortaya çıktı vesaire.  

Şimdi rejim değişikliklerinde, devlet değişikliklerinde, dönem değişikliklerinde, siyasi 
değişiklerde, devletin ilk müdahale ettiği alan, kamu hukuku ile ilgili alan olduğundan, bu 
dönemdeki kuralların yerleşmesi, oturması, gelişmesi, hâlâ tam olarak netleşmiş değildir. Bu 
alanda belirginleşen, netleşen bir ceza hukuku vardır. O da çok eski dönemden beri yapıla 
geldiği için anlaşılmıştır, kuralları yerleşmiştir. On İki Levha Kanunlarından beri devletin 
doğrudan müdahale ettiği bir alandır, tecrübesi vardır. Onun öncesinde kültür olarak 
etkilenmiştir, etkilenmemiştir, ayrı hadise ama Hitit’de var, Hammurabi’de var, Sümerler’de 
var, Romanın olduğu dönemde var bu uygulama. Uygularsanız, uygulamazsınız ama dünya 
ceza hukuku ile ilgili kural yapmaktan haberdardır. Tecrübesi olunca, bugün bir ceza kanunu 
var ama bir vergi kanunu yok, bir idare kanunu yok.  Anayasa var ama hani nasıl olduğunu 
siz benden daha iyi biliyorsunuz; yapma, düzeltme, değiştirme hususunda hala hemfikir 
değiliz. Neden? Bu alan hala değişmeye, dönüşmeye devam ediyor. Henüz yerleşmedi, ama 
özel hukuk alanına devletin müdahaleleri de olsa, bu müdahaleler istikrarlılığı sağlar. İhtiyaç 
olmayınca gerçekleşmiyor. Başka bir rejim geldiğinde, daha önceki dönemde yapılan 
müdahaleyi ortadan kaldıran değiştiren bir müdahale yapmıyor, onun üzerine bina ediyor. 

Böyle olunca Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku gibi alanlar hepsi ayrı gibi 
gözükse de, aynı temelin içerisinde söz konusu olan hukuk dallarını oluşturuyor. Bugün 
mesela, İş Hukuku dediğimiz alanın kökünü, orijinalini Roma hukukunun M.Ö. 150’li yıllarına 
kadar geri götürmek mümkündür. Bakın tarım toplumunda, Roma’da kullanılan beden 
gücünü para karşılığında bir başkasına sunması, yani işçi olarak çalışmasının ayıp olarak 
karşılandığı bir dönemde, yabancıların getirmiş olduğu bir akit türüdür. Tarlada çalışmak, 
inşaatta çalışmak işte basit işleri yapmak, tarım faaliyetleri ile ilgili işte arabaydı, tekerdi vs. 
bu temel noktadaki alanlarda bir hizmet akdi yapılırdı ki, 1500’lü yıllardan çok farklı değil. 
Ama ondan sonra birdenbire yeni bir sektör ortaya çıktı. Sanayi devrimi ile birlikte artık 
başkasına para karşılığında çalışılan alanlar, mantık olarak aynı, sektör olarak değişti, gelişti. 
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Roma hukukundan gelen hizmet sözleşmesinin kuralları ile yürüyemediğiniz için İş Hukuku 
adı verilen bir alanı ortaya çıkarmak zorunda kaldınız.  

İş Hukuku 200-300 yıllık geçmişi olan ve hala değişen, gelişen bir alandır. Benim 
öğrencilik yıllarımdan bu yana iki üç kere kanun değişti, sistem değişti, mantık değişti ve hala 
değişmeye devam edecek. Çünkü o sektör hala değişim, dönüşüm içerisinde. Bakın, İş 
Hukuku diye müstakil bir alan yok esasında, borçlar hukukunun mantığıdır. Bugün hala 
tartışılır. Borçlar Kanunu’ndaki hizmet sözleşmesi ile İş Kanunu’nda ki iş sözleşmesi aynı 
mıdır farklı mıdır? Ayıramazsınız, koparamazsınız. Borçlar hukuku bilmezseniz iş hukukunu 
anlamanız mümkün değil. 

Başka? Farklı bir tekrar oluyor Ticaret hukukuna ilişkin; şirketler, Roma’daki o 
yabancılardan öğrendikleri sermayeleri bir araya getirip kâr elde etmek amacıyla birlikte 
çalışmak gayesi ile kurulan iş ilişkisi, bu dönemde sermaye şirketleri şeklinde yeni açılımlara 
sahne oldu. Temeli yine borçlar hukuku, oradaki şirket tipi, oradaki akit prensipleri vesaireler. 
Özellikle o şirketlerin ilişkin, sözleşmelere ilişkin kısmını borçlar hukukundan ayırmanız 
mümkün değildir. Ve devletin bu dönemde oradaki boşluğu doldurmak amacıyla 
müdahalelerle Borçlar Kanunu yapılmış Ama bu borçlar kanunların içerisinde devlet çok yok. 
Ana yapı yine ahde vefa ilkesi. Ana kural yine hukuka, ahlaka, adaba, kamu düzenine 
uygunluk, şahsiyet haklarına aykırı olmamak, muvazaa gibi ikrah gibi hile gibi ana, temel 
prensiplere aykırı olmamak üzere, kişilerin diledikleri hukuki işlemleri, diledikleri kişilerle, 
diledikleri içerikte yapmaları değiştirmeleri sonlandırmalarıdır. Sözleşme serbestisi dediğimiz 
irade muhtariyeti ilkesinin görünümünü oluşturan o prensip, borçlar hukukunda hâkim bir 
haldedir ama franchising sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi gibi yeni hayatın 
ihtiyaçları ile ortaya çıkan sözleşme tiplerini düzenleyen kanun maddeleri de yavaş yavaş 
yapılmaya başlar. Yani devlet bir şekilde müdahale etmeye devam ediyor. Fakat M.Ö. 
750’lerde 5-10 derece ile başlayan süreç 180 dereceye geldi, ama genişlemeye devam 
ediyor. Ticaret Hukuku’nda Sermaye Piyasası Kurulu ile ticaret hayatına müdahale ediyor. 
Ticaret Kanunu içerisinde anonim şirketlerin kurulmasına, çalıştırması gereken kişilerin 
özelliklerine, yönetim kurullarının nasıl yapılacaklarına ilişkin kurallarla Ticaret Hukuku’na 
müdahale etmeye devam  ediyor.  

Tüketici Hukuku ile Borçlar Hukuku’nun o spesifik alanına müdahale etmeye devam 
ediyor. İş Hukukunda Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile işçiyi koruyan düzenlemelerle iş 
hukukunun içerisinde müdahale etmeye devam ediyor. Herhalde olmaz ama biraz böyle 
aklınıza kalacak bir örnek olsun diye söylüyorum, bu süreç devam ederse 500 yıl sonra 
herhalde tamamı kamu hukuku olacak. O tarafa doğru genişlemeye devam ediyor.Devlet bir 
taraftan geri durmak istiyor Borçlar Hukuku alanında,bir taraftan da zayıf tarafı koruma 
prensibi ile müdahalelerde bulunuyor (36.24) Enflasyon oluyor, dolardaki hareketlenme ile 
diyor ki, sosyal yapı dolarla kira yapamaz, artışlar şu kadar olur. Türkiye’de daha önce de 
karşılaşıldı, Anayasa Mahkemesi iptal etti. Tekrar geldi. Bütün bunların mantığını, geçmişteki 
problemlerin getirmiş olduğu çözümlerle Roma Hukuku’nun borçlar hukuku sistemi içerisinde 
görmeye çalışacağız. Aynı örneklerin yer aldığı yerler olacak, farklı örneklerin yer aldığı 
yerler olacak. Dolayısıyla burada Roma hukukunun mantığını ve işleyişini öncelikli olarak 
öğrenmeyi amaçlamamız daha kârlı olmamız için önemli olduğunu söyleyebilirim. 
Peki, borçlar hukukunda ne var nelerden bahsedeceğiz? Ana hatlarıyla şöyle söyleyebiliriz;  

(Burada hoca ders dışı konuşmalar yapıyor bazı öğrencilerin tahtaya yazılanı 
görmediğinden Tepegöz kullanabilir miyiz veya derslere başlamadan önce derste 
kullanılacak kavramları önceden verebilir miyiz şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Pek vakit 
olmadığından yakınıyor vesaire. Derste kullanılacak kavramlar ve bazı şekillerle dersi 
zenginleştirmeye deneyeceğinden bahsediyor.) 

Burada borç ilişkisi dediğimiz ilişki ile ilgilidir borçlar hukuku. Roma hukuku, tabi borç 
ilişkisini bilmez, Roma hukuku satışı bilir, haksız fiili bilir, eser sözleşmesini bilir, hizmet 
sözleşmesini bilir. Teker teker bu ilişkileri bilir ama bu ilişkilerin hepsinde ortak olan genel 
prensiplere ilişkin bir genel teori Roma hukukunda yoktur demiştik. Bugünkü bakış açısıyla 
Roma hukukuna baktığımızda neler göreceğiz onları anlatacağız En azından birkaç hafta. 
Ondan sonra teker teker borç ilişkilerine geçmiş olacağız. 
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  Öncelikli olarak On İki Levha kanunlarında da dikkatinizi çekmiştir, eşya hukuku ile 
başlayalım. Eşya hukukunun tarihi, borçlar hukukunda öncedir. Çünkü kişinin eşya ile olan 
ilişkisi eşya ile olan bağlılığı daha görünür daha net. Birbirleriyle borçlar hukuku anlamında 
ilişkilerinin varlığını kabul etmek daha sonraki dönemlerde değişiyor Ta o zamandan beri 
eşya hukuku, katı,şekilci bir yapıya sahip.Bundan etkilenen borçlar hukuku da katı, şekilci bir 
yapı ile başlıyor, gelişiyor. Ama dünyadaki bir borç ilişkilerinde ki gelişmeler karşısında artık o 
katı,şekilci yapı daha fazla direnemediği için borçlar hukukunda şekil serbestisi sisteme 
hakim oluyor. Ama Eşya Hukukunda öyle bir şey söz konusu değil, hatta eşya hukuku 
dersinde göreceksiniz 3. sınıfta kanunun ya da doktrinin teorik olarak mümkündür dediği pek 
çok işlemi tapudaki memur ya da müdür yapmaz. Statükocudur. Eşya hukukunun mantığı ile 
söylüyorum oradaki kişilerin eleştirmek için söylemiyorum, tespit amaçlı. Çünkü idare etmek 
gerçekten zordur. Oradaki memurundan müdürüne kadar doktrinin olabilir dediğine, kanunun 
yorumundan olabilir sonucunun çıkmasına rağmen, yetkili mahkeme kararında sonuç 
kısmında açıkça yapacağı işlem net bir şekilde ifade edilmedikçe, yorumla işlem yapmaz. 
‘Ona mahkemeler karar verir’ der. Hatta hâkimin gereği düşünüldü kısmında söylediği, ama 
altında karar kısmında açıkça zikretmedi diye şu işlemin yapılması noktasında bu kadar 
katıdır. Bu, iyidir, kötüdür tartışmasına girmiyorum. Eşya hukukunun mantığında bu var. 
Roma’da ilk dönemlerde borçlar hukukunun mantığı da böyleydi. Ama hayat öyleydi, 
ekonomi öyleydi. Sistem gelişiyor. Değişiyor dönüşüyor o kadar hızlı ilerliyor ki, o katı şekilli 
yapıyla problemleri çözmeniz mümkün değil. Öyle olunca, buradaki esnemeler söz konusu 
olunca, borçlar hukuku farklı bir mantığa dönüşmüş. 
 

Borç İlişkisi 
Borç ilişkisi olarak ifade ettiğimiz olduğumuz ilişki, nedir borç ilişkisi? A ile B arasında 

kurulan bir ilişki. Alacaklıyı A, borçluyu B ve bu borç ilişkisinin konusunu E yani edim olarak 
ifade ediyoruz. Borçlar hukukunda, özellikle gelecek sene üç aşağı beş yukarı 1 yıl boyunca 
bu şeklin türevlerini göreceksiniz. Biz birkaç hafta, 2. dönemin yarısı kadar bir sürede benzer 
konulardan bahsedeceğiz. Bunun Roma hukukunda ki görüntüsü temeli nasıldı? Bugüne 
nasıl geldik ondan bahsedeceğiz.  
Bu A ile B arasındaki borç ilişkisi öyle bir ilişkidir ki, alacaklı olan kişi A, B’den kendisine bir 
şeyin verilmesini ya da bir şeyin yapılmasını isteme yetkisine sahiptir. Bir başkasından 
kendisine bir şeyin verilmesini ya da bir şeyin yapılmasını isteme yetkisi veren ilişkiye biz 
“borç ilişkisi” diyoruz. ‘Bana bunu vereceksin’ ya da ‘yapacaksın’ meselenin özü, edimin özü 
budur.  

Öğrenciden bir soru geliyor. Hoca, Yapmamanın da yapmanın bir türev olduğunu 
belirtiyor.   (Derse ara verildi. ) 

 

(2. DERS) 
 

Roma’da Borç İlişkisinin Tanımı, Gelişimi ve Tarafları 
Şimdi neden bahsedeceğiz, kaldığımız yerden devam edelim. Alacaklı tarafından 

bakarak borç ilişkisinin tanımladığımda borç ilişkisi, alacaklının borçludan kendisine bir şey 
verilmesini ya da bir şey yapılmasını -yapılmama da bu kapsamda değerlendirilir- isteme 
yetkisine sahip olduğu ilişkiyi ifade eder. Borç ilişkisinin tanımı budur. Ama borç ilişkisini 
borçlu tarafından bakarak da tanımlayabiliriz. Yani bir şey tanımlarken nereden baktığınıza 
bağlıdır. Borç ilişkisi, borçlunun alacaklıya bir şey vermek ya da onun için bir şey yapmak ya 
da yapmamak yükümlülüğü altında olduğu ilişkiye borç ilişkisi adına veriyoruz.  

Dolayısıyla aslında borç ilişkisinin bakınız kuruluşu itibariyle, hukukundaki mantık 
itibariyle baktığımızda, taraflardan bir tanesi borç altındadır, diğer taraf alacaklıdır. Roma’daki 
borç ilişkisinin kurulan ilk örnekleri görüntüleri ve önemli bir süre devam eden şekli bu 
şekildeki gibidir. Bir taraf borçludur, bir taraf alacaklıdır. Derslerimizde ayrı ayrı göreceğiz. Bir 
süre sonra bakınız bu uygulamalar epey bir süre devam ediyor. Bir birkaç yüzyıl devam 
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ediyor. Bir süre sonra alacaklı olan tarafın da aynı ilişki içerisinde, aynı borç ilişkisi içerisinde 
(yoksa siz başka bir sözleşme yaparsınız, o sözleşmede alacaklı olan taraf borçlu olur, o 
başka bir şey olur ondan bahsetmiyorum) alacaklı tarafından borçlu olan tarafa karşı bazı 
borçların meydana gelmeye başladığını görüyoruz bir süre sonra.  

Yeni bir anlayışla aynı borç ilişkisi içerisinde her iki tarafın da karşılıklı olarak hem 
alacaklı hem de borçlu olduğu bir ilişki karşımıza çıkıyor. Bugün mesela Borçlar Kanunu’nun 
içerisinde her iki duruma ilişkin örnekler, ifadeler, tanımlar mevcut. Nereden anlıyoruz? 
Mesela Borçlar Kanunu şöyle bir cümleyle başlar.  Bazen der ki, her iki tarafa da borç 
yükleyen sözleşmeler. Şimdi bu şekilde bir ifade ile başladığına göre bazı sözleşmelerde 
her iki taraf borç altına giriyor demektir. Bugün her iki tarafın borç altına girdiği sözleşme 
örnekleri çok olmakla birlikte,  Roma hukukunda bu durum ilk dönemlerde yoktur.  

Borç ilişkisinde iki tarafın da borç altına girmesi gibi durumu o günkü borçlar hukuku 
zihniyeti kabul etmiyor. Eşya hukukundan sonra yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayınca onu 
bir borç ilişkisi olarak aldı bugün de işlemeye başladı. O günkü toplum tarım toplumu, 3000 
yıl önce, bugünkü küçük bir kasaba büyüklüğünde site Devleti. Homojen bir yapı, sanayi yok, 
turizm yok, yabancılar çok farklı, yabancılar zaten hostis kavramının altında hoşgörüyle 
bakılmayan bir ortamda. Örf, adet ve bu konuda içerisinde olmak kaydıyla mevcut olan borç 
ilişkileri zayıf zaten sınırlı. Öyle hani arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi bir şey yok. 
Bildiğiniz basit bir kaç tane işlem, bilinen yöntemlerle yapılıyor ve o günkü ihtiyaçlarını 
görüyorlar. Bir önceki derste bahsettiğim, geçiş dönemlerinde ticaretin yoğunlaştığı ya da 
göçlerin yoğunlaştığı, yabancılaşmanın arttığı, ihtiyaçların farklılaştığı dönemlerde, o 
ihtiyaçlar sebebiyle bu bahsetmiş olduğum borç ilişkileri, yavaş yavaş alacaklı olan tarafında 
borçlu olmaya başladığı, her iki tarafında her zaman borçlu olduğu, yeni yeni borç ilişkileri 
halinde karşımıza çıkıyor. Bunların hepsinin üzerinde duracağız. Peki, nedir Borçlar Hukuku? 
Neden bahseder bu ilişki? Başlayalım. 
  

Contractus 
Bakın şu çizgiden bahsetmiştim geçen dönemde, hukuki işlemler kısmını anlatırken 

hukuki olaylar, hukuki işlemler hatırlayın. Hukuki fiillerin altında, hukuku uygun fiiller ve 
hukuka aykırı fiiller demiştik. Hukuka uygun fiilleri de kendi içerisinde, bilgi açıklamaları, 
duygu açıklamaları ve irade açıklamaları olarak 3’e böldük. O irade açıklamalarının özünde 
de hukuki işlemler olduğunu ifade ettik. Ondan sonra karikatürize ederek, bir dairenin 
içerisindeki kişi, iradeler, beyanlar, hukuki sonuç.. Bir şekil çizmiştik işte bu şekilde başlayan 
bir alacaklının, borçluluk ilişkisi. Bu yöntemlerden bir tanesine Roma hukukunda contractus 
diyoruz. Borç ilişkisi bir contratus'dan doğabilir. Peki, sadece contractus mu? Hayır, sadece 
contractus değil. Bir kişi başka bir kişiden kendisine bir şey verilmesini ya da kendisi için bir 
şey yapılmasını -çoğunlukla verme olacaktır bu tazminat ödeme şeklinde- haksız fiil 
neticesinde elde etmiş olabilir. Ona da Roma hukukunda delictum adını vermiştik (06.28) 

 
Roma’da Kısas ve Tazminat 
Devlet kurumları oluşmadan önce, her şeyin özel hukuk olduğu dönemde, kamu 

hukuku diye bir şey bilinmiyor, suçlar var ama bunlar özel hukuk mantığı içerisinde, toplum 
kendisi bunları müeyyidelendiriyor. Kısas hukukunun hâkim olduğunu söylemiştik. Bir süre 
sonra devlet diyor ki, kısas yerine alternatif bir uygulama başlatıyorum. Nedir o? Tazminat. 
Yani anlaşırsanız kısasa gerek yok. Çünkü telafisi yok, geri dönüşü yok. Anlaşın, uzlaşın, 
onu çözün. Anlaşamadığınızda kısas uygulansın. Bir süre sonra diyor ki, bundan sonra şu 
cezalara şu müeyyideler uygulanacak. Ama burada kurduğumuz mantıkta, hukuk kendi 
içerisinde bir olduğu için kısası uygularsanız tazminat imkânı yok. Tazminat imkânı ne zaman 
doğacak? Kısastan vazgeçerseniz. Yani cezanın şekli müeyyidenin türü değişiyor. Yani ceza 
olan müeyyide,  tazminata dönüşmüş oluyor.  

Ama bugünkü hukukumuza bakın birisini öldürdünüz veya uzuv tatili dediğimiz 
organını kestiniz, kullanılamaz hale geldi. Bunun ceza hukuku anlamında bir cezası var. 
Tamam, kısas değil belki, ama bir hapis cezası özgürlüğün hem de hatırı sayılır bir süre 
alıkonulması .Bunun yanında bakınız, bunun yerinde değil bunun yanında ayrı bir de özel 
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hukuk sorumluluğu var. Tazminat doğuyor. Bir taraftan devlet yakanıza yapışıyor, kamu 
düzenini bozdunuz için kamu hukuku yönüyle. Bir taraftan -isterse özel hukuk ilişkileri 
çerçevesinde- zarara uğrayan kişi sizin yakanıza yapışıyor. Devlet buna karışmıyor. İster 
tazminat davası aç, ister açma vesaire. Ama açarsan ben tazmin edeceğim diyor. Açmazsan 
karışmam diyor. Ama kendisi kamu davası haline gelmiş olan, kamuyu ilgilendiren konuya, o 
dönemde karışmıyor demiştik ama şimdi karışıyor. Ben ilgilenmem, bana ne diyemezsiniz. 
Bugün mesela, hastanenin acil servisine gidin. Kurban Bayramı da değildir, kasap da 
değilsiniz. Elinizde bir bıçak yarası ile gittiniz. Oradaki doktor eğer bunun bir eylem 
olduğundan şüphelenirse, durumu hastane polisine bildirir. Konu silahla yaralama. O 
dönemde karışmadığı pek çok şeye bugün karışır. Tazminatı onu ilgilendirmez, borçlar 
hukuku,  ben bunu ayrıca müeyyidelendireceğim diyor.  

O günkü mantıkta delictum ikisini de ifade ediyor. Hem suç hem haksız fiil ifade eden 
bir yönü vardı. Ama bir süre sonra ayrılmaya başlandı. Delictum tabirinin yanından ortaya 
çıkan crimer, kamu hukukunda kalan kısmını oluşturdu. Borçlar hukukundaki delictum olarak 
kaldı. Dolayısıyla bugün crime dediğimiz suç yönü kamu hukukunun, delictum dediğimiz 
husus ise özel hukukun, borçlar hukukunun ilgi alanını ifade eden bir kavram olarak 
karşımıza çıkıyor. Devam edelim Bununla ilgili açıklamalarda bulunacağım tekrar. 

 
 

Borç İlişkisinin Kaynakları 
Bu borç ilişkisinde bakın, Pax Romana döneminde Gaius’u hatırlayın. O hani 

ekolünden bahsetmiştik, diyor ki; borç ilişkisinin kaynakları 2 tanedir. Nedir onlar?  
1-Contractus  
2-Delictum. O dönemden sonra bunlara bir kaynak daha ekliyorlar;  
3-Diğer Sebepler. Flu3 bir kaynak. Çünkü sebepsiz zenginleşme bunlardan bir tanesi. 

Sadece bu değil başka sebepler de var. Mesela vesayetten doğan ilişki; sözleşme deseniz 
sözleşme değil, kamu hukuku desen kamu hukuku değil, özel hukuk deseniz özel hukuk 
değil, haksız fiil hiç değil. Buradan kaynaklanan, mal idare etmekten kaynaklanan kusuru 
vesaire pek çok şey ikisine de dâhil değil. Peki, ne olacak o zaman? İki buçuk başlık; 
contractus, delictum ve diğer sebepler.  

Bunların içerisinde en yoğun olan başlık, sebepsiz zenginleşmedir. Roma’da 
incelenmiş, sanayi devrimi ile birlikte çok farklı görüntüler ortaya çıkmaya başlamış. Uzaktan 
yapılan işlemlerle karmaşıklaşan toplum yapısı sebebiyle insanların birbirini tanımadığı 
ortamlarda kurulan hukuku işlemler sebebiyle sebepsiz zenginleşmenin türleri, uygulamalı 
örnekleri çoğalmış ve bunu artık başlı başına bir borç ilişkisini kuran sebep olarak tanımanın 
zamanı gelmiş. Ne zaman? Yakın çağlarda.  Yani bu kanunlaştırma sürecinde.  

Borç ilişkisinin kaynağı bugünkü Borçlar Kanunumuz da üç buçuk sebep, nedir o? 
  
1-Contractus, hukuki işlem diyoruz ona,  
2-Haksız Fiil,  
3-Sebepsiz Zenginleşme,  
4-Diğer Sebepler.  

 
Yine herhangi bir başlık altında toplayamayacağımız kadar dağınık başka sebepler de var.  
50-100-300 yıl sonra bir 4. başlık haline gelecek kadar gelişir mi, toparlanır mı onu 
bilmiyorum. Ama şunu söyleyebiliriz; 2000 yılda borç ilişkisinin kaynakları açısından bir 
maddelik bir değişim olmuş. 2 maddeden 3 maddeye çıkıyor. Ve şimdi bu değişir mi 
kolaylıkla? 2000 yılda bu kadar değişmiş 200yılda bu kadar kolay değişmeyecektir. 
Bunlardan bahsedeceğiz. 

Hukuki ilişkinin, hukuki işlemler ile sözleşme ile kurulması, delictum ile kurulması, 
sebepsiz zenginleşme ile kurulması. Başka? 

 

                                                 
3 Flu: Bulanık, net olmayan (Fotoğrafçılık) 
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Borç İlişkisinin Tarafları 
Şimdi alacaklı kim olur? Borçlu kim olur? Alacaklı ile borçlu taraf değişir mi acaba? 

Kendisi içinde değil. A gidip onun yerine A2 gelir mi? Gelirse nasıl, gelmezse niye? Ya da B 
gidip, B'nin yerine B2 gelir mi? Gelirse nasıl, gelmezse neden? Ya da borç ilişkisinin 
kurulması esnasında, kurulduğu sırada A1, A2, A3, A4 bu gibi birden fazla alacaklı olur mu? 
Ya da borç ilişkisinin kurulması sırasında (sonradan değil) B1, B2, B3, B4 olur mu? Ya da 
borç ilişkisinin devamı sırasında -bakınız B yerine B2 değil- B'nin yanına B2 gelebilir mi? 
Borçlu sayısı artabilir mi? 

 
Borç İlişkisinde Taraf Değişiklikleri 
Bunlar nasıl olur? Bu edimi başkasına ödeyebilir miyiz? Borçlu yerine bir başkası aynı 

edimi A’ya ödeyebilir mi? Borçlu bu edimi A yerine bir başkasına ödeyebilir mi? Alacaklıysa 
sıkıntı yok. Ama alacaklı değilse bir 3. kişiye öderse veya bir 3. kişi bu borcu öderse bu borç 
ilişkisinin akıbeti nasıl? 

Daha hukuki bir problem; Medeni Hukuk dersinde gördünüz. Borç ilişkisinin taraflarına 
ait özellikler. A nasıl bir kişi olmalı? B nasıl bir kişi olmalı? Ehliyet açısından özellikle, herkes 
her borç ilişkisini kurabilir mi? Mesela bunun bir kefalet sözleşmesi olması durumunda, -
özellikle Türk Hukuku açısından bakın- B'nin taşıması gereken özellikler başkadır, A'nın 
taşıması gereken özellikler başkadır. Aynı sözleşmede kefil olan kişi başkadır. Alacaklı olan 
kişinin özellikleri sınırlı ehliyetsizlik durumuna göre farklıdır, tam ehliyetsizlik durumunda 
farklıdır. Biz Ayrıca üzerinde durmayacağız zaten kişiler hukuku dersinde gördünüz. Bizde 1. 
Dönem Roma kişilerinden kısmen bahsettik. 

 
Edim ve Borç İlişkisi 
Borç ilişkisini kurabilmek için acaba bu edim nasıl bir edim olmalı, hangi özellikleri 

taşımalı? Başlangıçta taşıdığı özellikler neler olmalı? Borç ilişkisinin devamı sırasındaki 
özellikleri nasıl olmalı? Sonradan ortadan kalkarsa ne olur? Borç ilişkisinin akıbeti ne olur? 
Yerine başka bir şey yapmak mümkün olur mu? İkale etkeni ile bu ilişkiyi çözebilir miyiz, 
yoksa kendiliğinden mi ortadan kalkar, bu borç ilişkisi sona erer? 

Bir diğer başlık, borçlar hukukunun önemli konularından bahsediyorum, bu borç 
ilişkisi nasıl sona erer? Borç nasıl sona erer? İkisi birbirinden farklıdır. Borç budur 
(muhtemelen tahtada bir şey gösteriyor). Edim, benim sizden verilmesini ya da yapılmasını 
istediğim şeydir, borç ilişkisinin konusudur. Ama aramızdaki ilişki borç ilişkisidir, birbirinden 
farklıdır. Borcu ne sona erdirir? Borç ilişkisini ne sona erdirir? Ben borcumu ifa edersem borç 
ilişkisi de gider mi? Veya tersi borç ilişkisi ortadan kalkarsa borç da sona erer mi? Bunlar 
üzerine ayrı ayrı duracağız. Mesela borcun tabii sona erme yöntemi ifa. İfanın, ifa olması için 
neler lazım? İfanın yeri açısından taşıdığı özellikler -özellikle hatırlayın 1. dönemde şartla 
vade kısmında incelemiştim- vade açısından baktığımızda ifanın zamanı açısından taşıdığı 
özellikler ve problemler. Zamanında ifayı gerçekleştirmezsek bunun sonuçları ne olacak 
borçlu açısından? Benifa için geldim, alacaklıyı bulamadım. Borçlu olarak hazırım, alacaklı 
yok. Ne olacak borç ilişkisine etkisi, sorumluluklara etkisi? 

Bütün bunlar üzerinde ayrı ayrı durulması gereken hususlar 2. Sınıfta borçlar hukuku 
genel hükümler, bunlar üzerinde ayrı ayrı durmaya yetecek ama biz Roma Hukukunun 2. 
döneminin bir kısmında bunlar üzerinde ayrıntılı olarak durmayacağız. Başlıklar halinde ana 
yapıyı çok fazla tartışmadan Roma’da olduğu hali ile bugünkü olduğu hali arasındaki 
bağlantıyı işaret etmekle yetineceğiz. Ve pek çok yerde dediğim gibi özet anlatıp sizden 
okumanızı isteyeceğiz yoksa başka türlü yetişmez anlatmamız mümkün olmaz, bu ders 
amacını gerçekleştiremez. Takip ederseniz çalışırsanız çok istifade edebileceğinizi Garanti 
edebilirim. Bunun sağlamasını da 2. ve 3. Sınıftaki derse devam etmiş ve dersi anlamış olan 
öğrencilere sorduğunuzda onlardan alacağınız cevap neyse ben ona razıyım. Onlar gereksiz, 
girmeyin diyorlarsa dersi takip etmenize gerek yok. Ama 1. Sınıftan Roma hukukundan 
aldığınız bilgi ile 2. Sınıfta borçlar hukukundan aldığınız bilgi arasında çok fark yok. Bunu 
sizin takdirinize sunuyorum. 

Borç ilişkisine ortadan kaldıran başka sebepler neler var? Onlardan bahsedeceğiz 
ayrı ayrı başlıklar halinde yeri geldiğinde. Bunlar aşağı yukarı 2. dönemin bir yarısını 
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oluşturacak. Ondan sonra teker teker borç ilişkilerine geçeceğiz. Akitler teorisi; sözlü akitler, 
aynı akitler, rızai akitler ve bunların uygulamaları. Buraya vakit kalması için dediğim gibi bu 
kısmı biraz daha özet olarak geçmek durumundayım. Konunun daha iyi anlaşılması için 
derslere gelirken Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu derse getirmeniz, yoksa sadece bir 
Borçlar Kanunu temin etmeniz -Hatta imkânınız varsa internetten çıktı olarak 
alabilirsiniz- faydalı olacaktır. Anlattığımız hususlar bugünkü Borçlar Kanunu’nun neresinde, 
nasıl düzenlenmiş ona da işaret ederiz, kafanızda da yerleşmiş olur. Dolayısıyla gelecek 
sene Borçlar Kanunu içine düştüğünüzde kafanızı mermere çarpmazsınız. Borçlar Kanunu 
karmaşık olarak telakki edilebilir. Özel hukukunda temelidir. Eğer onu bilmiyorsanız özel 
hukuku da bilmiyorsunuz. 
  

Delictum’un Kökeni ve Ayrımı 
Şimdi peki hangisi önce? Bu borç ilişkisi nereden çıktı? Bu hususta çok ayrıntıya 

girmeyeceğim, ama iki ana teori var neydi o; önce delictum vardı. Delictum da crimer 
mantığı da vardı. Haksız fiil ile birlikte uygulanıyordu. Daha sonra devlet dedi ki, anlaşın. 
Anlaşma demek irade beyanı demek, uzlaşmak demek, konsensüs demek. Dolayısıyla 
sözleşme contractus dediğimiz borç ilişkisi, delictum'un üzerine ortaya çıktı şeklinde bir teori 
var. Buna karşı olan teoriye göre contractus olan daha önce. Bunun sebebi delictum’dan 
farklı, Roma’daki kölelik sistemine bağlı olarak bir kişi bir başka kişiye o günkü toplum 
şartlarında kredi veriyor. Kredi, credere tabiri ile ifade ediliyor. Kelime anlamı, güvenmek 
demektir. Size güveniyorum, borç veriyorum. Siz de bana zamanı geldiğinde bu borcu iade 
ediyorsunuz. Önceki dönem ki derslerimizden hatırlayalım, bir Romalı için şeref, en zirvedeki 
değerlerden bir tanesi. Borcuna sadık olmayan kişilerin censorlar tarafından infamis olarak 
ilan edilmesi düşünüldüğünde insanların borçlarını ödememesi gibi bir durumu zaten 
düşünemezsiniz. Bir taraftan örf-adet, bir taraftan ahlaki değerler, etik değerler bir taraftan 
censor uygulaması hepsi insanların dürüst doğru şerefli, borçlarına sadık kişiler olmasını 
zaten sağlıyor. Ama yabancılık unsuru artmaya başlayınca, toplumda yabancıyı 
tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Bir süre sonra toplumdaki pleblerle olan ilişki sıkılaşınca 
sizden borç alıyorlar. Plebler ile mücadele kapsamında On İki levha kanunları yapılmıştı 
hatırlarsanız. Aslında bu pleblerin zaferi idi. Pleblere karşı uygulanan katı, sert, yazılı 
olmayan pek çok ağır kuralı yazılı hale dönüştürme suretiyle objektif olarak herkese 
uygulamasını sağladı plebler. Bu bir başarıydı ve onların içerisindeki kurallardan bir tanesi de 
hatırlayın borçlulara vurulacak zincirin ağırlığı 7,5 kiloyu geçemez idi. Usul hukukuna, icra 
hukukuna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler var. Neden? Çünkü kendileri hep mağdur oluyorlar, 
mahkûm oluyorlar, köle oluyorlardı. Hatırlayın kölelik sebeplerinden bir tanesini, neydi; 
borcunu ödeyemeyen kişinin köle olması. Dolayısıyla güvenerek para verdiğiniz kişi ifa 
zamanı geldiğinde borcunu ödeyemeyince teminat vermesi gerekiyor. Diyor ki, borcumu 
ödeyeceğim 1-2 hafta içerisinde en fazla. O döneme kadar borcunun teminatı olarak kefil 
istiyorsun ipotek -hypotecha- istiyorsun. Diyor ki, “çalışır öderim, alır öderim, bulur 
öderim”. Bunun teminatı kendisi. Alacaklı olan kişiye kendisini, kendi varlığını teminat olarak 
gösteriyor. Bu işleme de nexum adını vermiştik. Nexum muamelesi. Diyor ki, borcunun 
teminatı benim. Borcunu ödemediği takdirde A, B'ye zincir takarak onu hapsediyor.  

Bugün de tartışılıyor. Zorlama hapsi, tazyik hapsi. Yargıtay diyor ki, bu bir ceza 
değildir, bu bir zorlamadır, tazyiktir. Ama akademisyen, özellikle böyle daha özgürlükçü 
düşünen kişiler, adının ne olduğu önemli değil; bir kişinin özgürlüğü kısıtlıyorsanız bu 
cezadır. İster bir gün ister 10 gün fark etmez. Bir tanesi az ceza bir tanesi çok ceza. Ama 
Roma’da borcunu ödemediği için hapsedilen bir kişi var 2500 yıl önce. Bugün de benzer 
şekilde borcunu ödeyemediği İçin hapis yatan kişiler varsa o zamandan gelen, bu mantığa 
aykırı deniyor (28.16). Ceza, kamu hukukunda, borcunu ödeyememek özel hukuktadır. Özel 
hukuktaki yükümlülük ihlal edildiğinde neden kamu hukukunu uyguluyorsun? Kendisi içinde 
tutarlı başka bir tedbir bulun ama hapis olmasın deniyor. O yüzden mesela karşılıksız çek 
kalkmıştı, tekrar geldi hapis cezası vesaire. Karşılıksız çek kesilsin demiyorum. Ama tek özel 
hukuk tarafındadır hapis cezası kamu hukuku tarafında söyleyebileceğimiz nedir? Çeki 
karşılıksız çıktığında insanlar hapse girmesin, ama müeyyidesizde olmasın. Ayrı hadise. Çek 
mi alacaksın? Alacağın çek kadar teminatı önceden ver. Çeki ödeyemezsen o teminat 
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karşılıksız kalır. O zaman çek kullanma, paran kadar ticaret yap vs. Herkes aynı şekilde 
düşünmüyor. Bugünkü kurallar da aynı bakın, farklı değil. Borcunu ödeyemediği için hapse 
maruz kalan kişi, karşıdaki kişinin hâkimiyeti altına girmiş oluyor. Bu işleme ligare4 deniyor. 
Zincire vurulma, zincirleme. İngilizcesi the tie. Boynundan bağlamak demek. Bir kişinin 
özgürlüğünü alacak şekilde boynuna zincir vurmak anlamında. Bu kişiyi zincire 
vurduğunuzda Roma devleti içerisinde yapamıyorsunuz bunu,şehrin dışına götürüp satma 
imkânınız var alacağınızı oradan tahsil ediyorsunuz. Böylece kişi de köle statüsüne düşmüş 
oluyor.  

Alacaklı ile borçlu arasında çizdiğim bu bağın temelini o zincir oluşturuyor. Zaman 
içerisinde değişti, hukuk gelişti, anlayış gelişti. Özgürlüğün borcun ödenmemesi suretiyle 
alınamayacağına ilişkin mantık hâkim olunca, boyundaki bu zincir çıkarıldı, o zincir o kişinin 
mal varlığına bağlandı. Borçlunun özgürlüğünü sınırlandıran alacaklı ile borçlu arasındaki 
zincir kalktı. Ama hukukun kabul etmiş olduğu bu zincir devam etti  

Önceden ligare (zincir) ile ifade edilen sorumluluk, obligare (yükümlülük) olarak 
ortaya çıktı. Bugün görünmeyen bir zincir olarak ortaya çıkmış.  
Şimdi, ilk hangi kaynaklardan etkilenmişti hukuk; din kuralları. Rahip hukukçular çok 
etkili.Sonra da sekülerleşme başladı.Ama hukukun bu bahsetmiş olduğumuz tartışmaların 
olduğu dönemde hukukun en önemli kaynağı din. Dinde de bağlanma var. Kişinin tanrılarla 
arasında bir bağlantısı var, bu da ligare. Sadece çok tanrılı dinlerde yok, tek tanrılı dinlerde 
de var. Tanrı ile olan ilişkinizi bir kere kurup, kenarda bırakmazsınız. Belli dönemlerde çeşitli 
şekillerde bu bağın tekrarlanması yenilenmesi gerek. İbadetler levs. Ne derseniz adına. 
Dolayısıyla bu ligare devamlı tekrarlanır. Dolayısıyla religare olur. Religion; tekrarlanan 
bağdan gelen bu inanç sisteminin adıdır din. Latincesinde, dinle hukuktaki borç arasında 
mantık olarak bir bağlantı, kelimenin kökü itibarıyla kurduk. Acaba diğer hukuk sistemlerinde 
İslam hukukunda benzer bir mantık var mı, bir de ona bakalım. A ile B arasındaki bu ilişkiden 
doğan obligations kelimesinin adı deyn. Osmanlı’da borçları idare etmek üzere kurulan 
Düyun-u Umumiye, deyn kelimesinin çoğuludur. ‘Borçlar' demektir. Deyn kelimesi 
kişinin kişiye olan borcunu ifade eder. Kişinin Allah’a olan borcunu ifade eden 
sistemin adı da dindir. Eski dilde yazılışları aynıdır, sadece okunuşları farklıdır. Ama bir 
tanesi tanrı ile kişi arasındaki ilişkileri, borçları, yükümlülükleri ifade eden bir mantığa 
sahipken, diğeri sadece kişiler arasındaki ilişkileri ifade eder. Yani deyn ile din arasındaki 
bağlantı, religion ile obligation arasındaki bağlantı çok birbirinden farklı değildir. Bu da şunu 
gösteriyor, hukukların önemli bir kısmının temeli dini anlayışına dayanır. Hukuku dinden 
ayırmak kökeni itibariyle geçmişe doğru baktığımızda mümkün değil. Ama bugüne kadar 
gelen süreçte hukukun kaynağı artık değişti. Diğer derslerinizde gördünüz, ayrıntıya 
girmeyeceğim.  
Borç ilişkisi ile ilgili yapmış olduğumuz bu açıklamalar neticesinde, contractus bu şekilde 
ortaya çıkmış olan bir ilişkiyi ifade ediyor. Credere ilişkisi ile başlayan ve krediden doğan 
ödünç almaktan kaynaklanan o hukuki ilişkiyi yerine getirmek ile başlayan süreç, günümüz 
literatüründe çok daha farklı çok daha geniş yükümlülükler içine alan bir torba haline 
dönüşmüştür. 

Delictum'un kamu hukukundan özel hukuka ayrılması sürecinde devletin suçla ilgili 
müeyyidelerini ceza hukuku olarak, cramer olarak bünyesinde tutması, borçlar hukuku 
kısmına da aynı mantığın, aynı hukuk kuralının ihlal edilip haksız fiil olarak devam etmesi, 2. 
borç kaynağını oluşturuyor. Aslında 2. Sınıfta göreceğiniz ceza hukukunun genel hükümler 
dersinin içerisindeki suç, suçun unsurları özellikle manevi unsur dediğimiz kast, ihmal bunlar 
borçlar hukukundaki ile neresinde aynı. Biz bu ikisini aynı başlık altında olduğu dönemde 
inceliyoruz ama bugünkü hukukta ayrıldığı için borçlar hukukunda delictum’u, ceza 
hukukunda cramer'i inceleyeceksiniz.  
Önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

                                                 
4 Kelime anlamı: Bağlamak 
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1. BORCUN UNSURLARI 

 Geçen hafta dersimizde borçların sona erimesine sebep olan olaylar, borç ilişkisinin 

sona ermesine sebep olan olaylar, borç ilişkisinde taraf değişiklikleri ve bazen adamların 

borçlarını ifa etmeleri ifa etmemeleri gibi durumlarda uygulanacak isteğe bağlı tarafların 

anlaşmasına ve uzlaşmasına bağlı ekstra durumları içeren genel bir ticari faaliyetlerden ve 

bu ilişkilerin nelerden kaynaklandığından bahsetmiştik. 

A                            B 

 

E 

Bunu da  A ve B arasında bir edim konusunda kurulan ilişkiyi ifade ediyordu. Borçlar 

hukukuna en kısa şekilde ifade edilecek bu işi zaten bir dönemdeki nisbi hak- mutlak hak 

ayrımında iki taraf arasında geçerli olan işlemler olduğunu bunu da borçlar hukukunda 

ayrıntılı göreceğimizi vurgulamıştık. 

 Bu ilişkinin geçen dönemin sonlarına doğru bahsetmiştik hatırlayın.  Olaylar, onun 

içerisinde hukuki olaylar, onun içerisinde hukuki fiiller, bunun içinde hukuka uygun fiiller, 

hukuk aykırı fiiller dedik. Hukuka uygun fiillerin büyük kısmının irade açıklamalarıyla ortaya 

çıktığını söylemiştik. Bu fiillerin önemli bir kısmı contractus başlığı altında.  hepsi sözleşme 

değil tek taraflı hukuki işlemler de var ama hani sayısı da çok daha az bütün olarak alındığı 

için bu başlığın altında söylenebilir zaten bizim borçlar kanunumuz sözleşmeden doğan 

borçlar yerine hukuki işlem den doğan borçlar mantıkla başlar ama çoğunlukla %90-95  

sözleşmeden bahseder. 

 O tek taraflı hukuki işlemlerin düzeyinden birkaç örnek verir geçer. Zaten bunların 

sayısı da çok fazla değildir. Hukuki işlem dediğimiz en fazla karşımıza gelen ve ilk akla gelen 

en yaygın örnek iki taraflı hukuki işlemlerden kira sözleşmeleridir. Onlar hukuka uygun fiilleri 

ifade eder. Hukuka aykırı fiilleri ise teknik sahada iki kısma ayrıldığını söylemiştik. Dolayısıyla 

bu fiil kısmı borç ilişkisini kuran sebeplerdir. Zaten fiili emniyet bahsederken hatırlayın lütfen 

eğer bir kişinin contractus yapma ehliyeti varsa bu fiil ehliyetine hukuki işlem ehliyeti adı 

verilir. Bir kişinin kendi eylemi ile meydana gelen haksız fiilden sorumlu tutulma ehliyeti var 

ise ona da haksız fiil ehliyeti adı verilir. Hukuki işlem ehliyeti ile haksız fiil ehliyeti birleşince 

karşımıza fiil ehliyeti çıkar. Fiil ehliyeti aslında iki alt ehliyet türün bileşkesini ifade etmektedir. 

Sebepsiz zenginleşmede olaylar kısmında incelenebilir. bazen irade ile gerçekleşir bazen 

irade dışı olur Bazen de 3 kişinin iradesi ile olur ancak haksız fiil sayılmaz sözleşme desen 

hiç değildir olaylar kısmında incelenebilir diğer başlıklarında ise olaylar kısmına dahil etmek 

mümkündür ama hani bir organize başlık halinde değil daha dağınık başlıklar halinde 

olduğunu geçen dersimizde ifade etmiştik. 

 Eşya hukuku mantığının uygulamasının daha önce ortaya çıkmaya başladığını 

zikretmiştik. Daha sonra mülkiyetin ortaya çıktığını bunun rakamsal bir mülkiyet şeklinde 

olduğunu toplumun gelişmesiyle kamu hukuku özel hukuk ayrımının ve sosyal devlet 

anlayışının ortaya çıkmasından başlayan pek çok sebeple o katı mülkiyet anlayışının yerine 

sınırlı mülkiyet anlayışına doğru dönüştüğü mülkiyet hakkının sınırlandığı sebepler özel 

hukuk anlamında kamu hukukunda da var ama  özel hukukta işte kamu hukuku kaynaklı 

mülkiyeti sınırlayan sebepler, özel hukuktan kaynaklanan mülkiyeti sınırlayan sebepler ve 

burada işlemlerin nasıl yapılacağı, mülkiyetinin sınırlayan kişinin gerçekleşmesini tarafların 
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iradesine bağladığı işlemlerinin contractus ile gerçekleşeceği. Bakın bu hala tartışılan 

problemlerden bir tanesidir. Yeri geldiği zaman bahsedeceğimi ama kitaplara baktığımızda 

da tek bir çözümün olmadığını görüyoruz. Teknik bir ayrıntı ama önemli. 

 I.Borç İlişkisinin Tarafları: 

Borçlu (debitor): pasif sujedir. Yükümlüdür. 
Alacaklı (creditor) aktif sujedir. 
 Komşunuza veya kiracınıza oturmuş olduğu size ait evinizi satın alma hususunda bir 

önalım hakkı tanıyorsunuz. O bu hakkı kullandığı zaman onun mülkiyetine bu şekilde 

geçiyor. Bunun aynısı eşya hukukunda da var. Mantık en güzel yönetim bir eşyanın bir kişi 

tarafından yönetilmesidir. Eğer bu eşya üzerindeki mülkiyet hakkı paylaştırılarak birkaç kişiye 

ait olursa sıkıntı ve problem çıkar. O yüzden hukuk bir çözüm yöntemi olarak önalım hakkını 

paylı mülkiyette kanuni olarak tanımıştır. Paydaşlardan birisi payını diğer paydaşlar dışında 

üçüncü bir kişiye satarsa orada paydaşlar bu dışarıya satılan payı kendi aralarında alıp malik 

sayısını azaltma yoluna gidebilirler Çünkü bir kişiye kadar çıkacaktır mülkiyet bir ve iki kişinin 

olacaktır. Aynısını özel bir anlaşma ile paydaş olmayan birisine de tanıyabilirsiniz Amaç ne 

yabancı birisi gelmesin bir apartmanda kiracı isen buraya masraf ettim, çevre edindim, eve 

masraf ettim, iş kurdum. Burası satılacaksa ben alayım en uygunu benim. Bu önalımın 

kanunlaşmış halidir. Eski hukukumuz kanundan doğan bir ön alım hakkını komşuya da 

tanınmıştır. Bakın Roma hukukunda yok. Ortaçağda tanınmış. 

 Bugün düşünülebilir yani bir daireyi satacaksanız birlikte çalıştığınız, birlikte yediğiniz 

içtiğiniz bir kişiye kime sattığınız önemli değil ise alacağınız para önemli ise al kardeşim 

paranı ver kardeşim komşum daireyi alıyorum kendimiz oturacağız gibi bir mantık da 

düşünülebilir. Birlikte yaşamaktan kaynaklanan sorunlar azaltılması anlamında. Ama bunun 

avantajları dezavantajları olabilir Peki bu hakkı kullandık. Ön alım hakkı sahibi bu hakkı 

kullanınca taraflar arasında bir sözleşme mi kurulur yoksa bir ilişki mi kurulur. Bazı kaynaklar 

bir ilişkiden bahsediyor, bazı kaynaklar bir sözleşme olduğunu söylüyor. İlişki olduğunu 

söyleyen kaynaklar burada bir sözleşme yok karşılıklı problemden dolayı öbürleri ise diyor ki 

Hayır burada önceden yapılmış belli bir ifa imkanı var karşı tarafta bunu kabul ediyor sonuç 

aynı hukuki iş hukukudur ama bu hukuki iş nitelendirilmesi konusunda bir fikir birliği hala 

sağlanmış değil. Dediğim gibi biraz ayrıntı ama meselenin özü ayrıntısı borç ilişkisinin 

kurulmasındaki sebepleri kategorize etme bizi etkileyen bir özelliği halen sahip. 

 Burada başka bir unsur da var tek taraflı borç ilişkisi olmaz Bir kişiye borç yükleyen bir 

işlem olur ama mutlaka iki kişi arasındadır. Bir alacaklı ve borçlu söz konusudur. Borç 

ilişkisinde mutlaka böyle bir durum söz konusu olmalıdır. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Bir 

taraf yazıysa diğer taraf mutlaka tura olur. Alacaklı ve borçlu olarak en az iki taraf söz 

konusudur. Zaman içerisinde ortaya çıkan borç ilişkisinin mantığı budur. Zaman içerisinde 

alacaklı olan tarafında zaman zaman borçlu olduğu durumlar söz olduğu ilişki tipleri ortaya 

çıkmaya başlamış. İki taraflı deseniz iki taraflı değil, tek taraflı desen tek taraflı değil Buna 

sonradan eksik iki taraflı borç yükleyen sözleşmeler kabul edilmiş. Bir süre sonra yeni bir 

anlaşma ortaya çıkmış ve her iki tarafında her zaman birbirine karşı sürekli borç ilişkisi 

olduğu durumlar yaşanmış bu borç ilişkisi türüne de tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler 

denmiş. Bizans ifadesiyle Sipermatik sözleşmeler adı verilmiş bugün çok kullanılan bir 

kavramdır. spermatik ilişki şu demek ben edimimi senin şu edimin karşılığında sana 

yapıyorum ya da veriyorum demektir eski dilde bir mübadele bir ivazsızlık konusu bugün 

anlamı ile karşılıklı bir durum söz konusudur. 
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 II. Borcun Edimi 

Tarafların borç ilişkisinin olmazsa olmazı dedik ikinci olara borç ilişkisinin konusu edim 

var. Bunun nasıl olduğunu, nasıl olması gerektiğini ifade etmek için “Dare” vermek, “Facere” 

yapmak, “Nonfacere” yapmamak. Bu üçüncü tanımı bir bütün olarak kullandığımız durumda 

yapmak anlamında özetleyebilirsiniz. Temelde bu iki edim türü ile borç ilişkisinin konusu ifade 

edilir. Bir de Roma hukukunda “Praestare” olarak ifade edilen üçüncü bir adam türü var idi. 

Bu daha sonra yavaş yavaş borç ilişkilerinin niteliğinin uygulanması ile Roma Hukuku ile 

gelişme sürecinde ortadan kalktı .Daha çok teminat yönü ağır basan bir garantiden de 

sorumluluğunun bir süreye yayılması, satılan malın başkası tarafından zapt edilmediğine  

ilişkin  bu süreçteki verilen kararların kapsayan bir kanun özelliği var idi zaman içerisinde bu 

ortada kalktı ama o borcun kapsamı da bu ilişki arasında paylaştırıldı değiştirildi Bugün 

mesela borç hukuku mantığı içerisinde bu koruma yükümlülükleri çeşitli sözleşmeler 

açısından tekrar yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı özellikle Medeni Kanunu 2. 

maddesi Roma hukukunun ilk  döneminde yoktu. Dürüstlük kuralı. 

 Dürüstlük kuralı Roma hukukunda ortaya çıkmadan önce şekil vardı, kalıp vardı. Borç 

kalıptan doğar, şekilden doğar. Dürüstlük kuralı sonradan ortaya çıkmış yabancılar 

hukukunun etkisi ile de gelişmiş ondan sonra da bir numaraya yerleşmiş ama sözleşmeyi de 

ikinci plana alamazsınız taraf iradelerinin anlaşma uzlaşma kalıptan sonra bile yine bir 

numaraya yerleşmiş. Hakların kullanılması ve borçların ifası ile ilgili Medeni kanunun 2. 

Maddesindeki kural çok önemlidir. Pek çok borç ilişkisinin bu muhtevasını genişletir. Yapma 

borcu ise yapma borcunu verme borcu ise verme borcunun muhtevasını genişletmek 

suretiyle Roma hukukunun o eski üçüncü başlık bugün o iki görüntüsünün genişlemesi 

şeklinde gündeme geliyor. Bir örnek mesela bazı sözleşme tiplerinin üçüncü kişilerin koruma 

yetkisi bahsedildi. Eskiden bu yoktu şimdi yeni yeni son50 yılda 100 yılda ortaya çıkmaya 

başladı. Mesela kira sözleşmesi yaptığımızda taşınmaz, taşınırda olur ama çoğunlukla 

taşınmaz Parasını verip otururuz. Kiracıyı ne zaman tahliye ettirebiliriz. En belirgin sebep 

parayı(kirayı) ödemezse. Kira ilişkisi dediğimizde kullandığı evin karşılığı kira bedeli. Ama 

aynı zamanda kiracının komşulara, kiralayana, onun yakınlarına ya da orada oturanlara 

saygı gösterme zarar vermeme gibi yükümlülüğü söz konusu. Bu yükümlülüklere aykırı 

davranırsa o sebeplerden dolayı kiracıyı tahliye ettirmek mümkün. Ama kira sözleşmesini ilk 

ortaya çıktığı zamanlar bu durum bir tahliye sebebi olarak görünmüyordu. Birlikte yaşama ile 

birlikte MK. m2 ile bu durum hayatımıza girmiş oldu. Kira sözleşmesinde bunu ayrı bir madde 

olarak yazmaya gerek var mı? Komşusuna, beraber yaşadığı kişilere iyi davranmasını zarar 

vermemesini ayrıca bir madde olarak söylemeye gerek var mı? Ama işte Medeni kanunun 2. 

Maddesinin gölgesinde bu işlem devam ediyor. Satıcının sattıktan sonra maldaki 

bozukluklardan sorumlulukları garanti sorumluluğu adı altında, ayıptan sorumluluk adı altında 

başka sebeplerle genişlemeye devam ediyor. 

 Borç ilişkisinin taraflarına “creditor” ve “debitor” tabirleri kullanıldığını birinci dönemde 

söyledik. Neden creditor kullanılıyor. Önce eşya hukuku sonra borçlar hukuku gelişmeye 

başladı. Bir süre sonra eşya hukukunda veya mal kaynaklı fiili uygulamalar borçlar hukuku 

mantığı ile hukuki işlem olarak görülmeye başladı.Önceden yapılıyordu ama bir süre sonra 

bunların borçlar hukuku görüntüsüyle bakıldığında contractus olarak tanımlanması ve buna 

uygun actiolarla desteklenerek hukukun müeyyidesi kapsamına alınması meydana 

gelmektedir. Mesela XII Levha Kanunlarında saklama sözleşmesi yok. Vedia akdini 

sözleşme olarak tanımıyorlar. Bugün saklama sözleşmesi borçlar hukukunda tanımlanmış 
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ama o dönemde sözleşme olarak bilinmiyor. Ama Vediaya aykırı davranan kişiye ceza var. 

Bir suç olarak tanımlanmış. Hukuka aykırı bir fiil olarak tanımlanmış. Kendisine saklanması 

için verilen bir şeyi iade etmeyen kişiye nasıl bir müeyyide uygulanacağı orada belirtilmiş. XII 

Levha Kanunlarında ancak sözleşme tipi ve türü olarak tanımamış. Daha sonraki 

dönemlerde bu ilişkiler yaygınlaşıp ceza hukuku boyutu, özel hukuk, kamu hukuku ayrımı 

çerçevesinde farklı bir bakış açısı başlayınca özel hukuk mantığı burada sözleşme tipi olarak 

tanımış ve sözleşme hakları içerisinde yer almıştır. Bugün mesela güveni kötüye kullanma 

suçu var. XII Levha Kanunlarındaki kuralın devamı ama aynı zamanda Contractus haline 

gelmiş olduğu türün yan alanı. 

 Yine insanlar aç kaldığında karın tokluğuna bu açıdan nasıl bir çözüm bulacak? 

Hukuka uygun bir şekilde çalma, çırpma olmadan borç alacak takas, trampa yapacak 

karşılığında verilebilecek bir şey de yok. Geçen hafta bahsettik bunlardan ben zengin olarak 

siz fakir komşularıma daha sonra bana iade edeceğinize güvenerek itimat ederek birkaç 

buğday veriyorum. Kefile gerek yok başka bir şeye gerek yok. Ama ödemekte zorlanırsanız 

ya da güvenen kişi sıkıntıya girerse bunun karşısında bir şahıs varlığına teminat olarak 

göstermeye başlamışlar. İşte borç ilişkisi de buradan çıkmıştır. Bakın hep tek taraflı, ben size 

buğday vereyim sonra geri alırım. Ne kadar verdiysem o kadar alırım. On kilomu verdim on 

kilo yüz gram almam. On kilo neden? Çünkü komşuluk ilişkisi. Bu ticari amaçla 

yapılmadığından kârdan söz edilmez. Ne miktar aldıysam o kadar miktar iade edeceğim. 

Güvene dayalı. Ben güvenenim karşı tarafın ödeyeceğini düşünüyorum.  Güvenen kişi 

creditor.Bu borç ilişkisi Roma’nın bilinen en eski ve en çok kullanılan borç ilişkisidir. Yani bu 

diğer ariyet sözleşmesi gibi, saklama sözleşmesi gibi, kira sözleşmesi gibi değil. Onlar daha 

yok öyle bir sözleşme bilinmiyor.  

 Creditor ve debitor bu ikisi kardeş konuları her şeyi aynı. Çünkü tarım toplumuna 

problemleri üç aşağı beş yukarı aynı çözüm üzerine kullandıkları yöntemlerde yine üç aşağı 

beş yukarı aynı. Creditordaki bu güven tabiri alacak tarafın sıfatı olduğu için bir süre sonra bu 

ilişkide alacaklı olan tarafı ifade etmeye başlıyor. Daha sonra diğer ilişkiler söz konusu 

olmaya başlayınca bir borç ilişkisinde diğer taraftan kendisine bir şey verilmesini ve kendisi 

için bir şey yapılmasını isteme yetkisine sahip olan herkese creditor yani alacaklı tabiri 

kullanılmaya başlıyor ve yaygınlaşıyor. 

 Bugün de mesela iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde hem iki tarafı hem alacaklı 

hem borçlu yapıyor. Satış sözleşmelerinde satıcı satmış olduğu malın bedelini isteme 

konusunda alacaklı; malı teslim etme konusunda borçludur. Karşı taraftan bakıldığında 

alıcıda parayı verme konusunda borçlu; malı alma konusunda alacaklıdır. Hangi sözleşmede 

hangisi ön planda hangisi ne zaman borçlu bunlar sözleşmenin türü ayrıca onlardan 

bahsedeceğiz.  

 III. Borç İlişkisininKonusu 

 Gelelim borç ilişkisinin konusuna. Borç ilişkisinin bağının zincire dönüşmesi 

sonucunda o zinciri elinde tutan zincir ortadan kalktıktan sonra hukuki bağ haline dönüşen 

isteme yetkisine sahip olan kişinin karşı taraftan talep ettiği şey borç ilişkisidir. Dolayısıyla 

özellikle bahsettiğimiz konu zaman içerisinde karışarak kayboldu iki ana başlık haline 

dönüşür. Çoğunlukla sözleşmeler için söz konusu olmakla birlikte sözleşme dışındaki diğer 

haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme ile meydana gelen borç ilişkileri ile de geçerli olmak 

üzere borç ilişkisi konusunu şu şekilde alt başlıklarla izah etmek mümkün.  Çoğunlukla 

sözleşme başlığı altında incelenir. Bizim borçlar hukukumuzda da hukuki işlem başlığı 
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altında incelenmektedir. Borcun hukuki olması için edimin veya yapılması gerekenin fiili 

olarak yapılmasının mümkün olması gerekir. 

 Eğer sözleşmenin yapıldığı sırada sözleşmenin konusunu oluşturan o edim imkansız 

ise borç ilişkisi geçersizdir. Sözleşmenin kurulduğu sırada bakın burası önemli sözleşmenin 

yapıldığı sırada verilmesi kararlaştırılan, yapılması kararlaştırılan imkânsız ise borç ilişkisi 

geçersizdir. Örneğin ben size çok hoşunuza giden yazlık evimde olan antika vazoyu ısrarınız 

üzerine satıyorum. Kışın siz Ankara’ ya ben İstanbul’a dönüyorum. Telefonla sık sık arıyor 

vazoyu soruyor. Konuşma oluyor satma konusunda. Ankara’daki komşu ev alınca 

İstanbul’daki ben vazoyu sana satacağım diyor. Bu sözleşme yapılıyor ama bu esnada 

deprem oluyor antika vazo kırılıyor sözleşmenin yapıldığı sırada vazo kırıldığı için sözleşme 

geçersizdir. Bu sözleşme başlangıçtaki imkânsızlık nedeniyle geçersizdir. Yukarıdaki örnekle 

altta vereceğim örneği karıştırmayın. 

 Bazen de borç ilişkisini kurulmuş olduğu sırada vazo veya nesne mümkündür. Ama 

siz borcunuzu ifa etmeden imkânsızlaşır. Vazo siz sözleşmeyi yaptıktan sonra ama teslim 

edilmeden önce kırılmış. Satmış olduğumuz inek sözleşmeden sonra teslim etmeden önce 

ölmüş. Ya da bir ressam resminizi yapma konusunda borçlanmıştır ama sizin resminizi 

yapmadan önce felç olmuştur. Bu sonraki imkansızlıktır. Bu durumda sorumluluğun kime ait 

olduğu konusunda konuşacağız. Borçlar Kanunu 27. maddesinde bahsettiğimiz hususlar bir 

madde olarak toplanmıştır. Borç ilişkisinin diğer bir imkânsızlık durumu maddi imkânsızlık ve 

hukuki imkânsızlık olarak kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Biraz önce bahsettiğimiz 

imkansızlıklar maddi imkansızlıktır. Birde hukuki imkânsızlık var.  Bazen hukuka aykırılıkla 

karıştırıldığı da olur. Örnek bir idari tasarrufla sit alanı üzerine inşaat yapmak üzere sözleşme 

yapılıyor. Fiili olarak yapılabilir mi?  Fiili olarak yapılmasına bir engel yok ama burada 

inşaatın yapılmasının bir hukuki imkansızlığı söz konusu ya da paraşütle atlama gösterisi 

yapmayı taahhüt ettiğiniz yer askeriye alan olduğu için uçuş yasağı olduğundan bu edimin 

gerçekleştirilmesi hukuki imkansızlık sebebiyle söz konusu olmayabilir. 

 Diğer üçüncü husus edimin hukuka(contraleges) ve ahlaka(contrabonosmores) 

aykırı olmaması gerekir. İyi ahlak ve güzel ahlak kurallarına aykırı ise borç olmayacaktır. 

Bunların bir kısmı zaten kamu hukuku alanındaki ceza hukuk alanında suç olarak tanımlamış 

ama hepsi değil. Mesela birisi için yalan söylemesi konusunda sözleşme yapmanız hukuka 

aykırı değil hukuki bir yaptırımı yok. Mahkemelere, resmi dairelere verilen beyanların yalan 

olmaması konusunda var ama az önceki söylediğimde neler var ahlak kuralları var, etik var, 

din var. Kanunda din kurallarına aykırı olması zikredilmediği için geçersizlik oluşturmayacak 

ama yalan söylenen bir sözleşme ahlaka aykırı olduğu için geçersiz olacaktır. Eğer 

mahkemede yalan tanıklık yapmak içinse hem ahlaka hem de mahkemede yalan şahitlik 

etmek kanunen de yasak olduğu için suç olduğu için burada ikisi birden var.Yalan söyleyen 

biri sonucu zarar oluşmamışsa burada hukuki bir durum söz konusu değil. Diğer bir husus 

edimin tayin edilmiş olması ya da edilebilir olması gerekir. Burada sözleşmenin ifası 

aşamasına gelindiğinde borçlunun neyi ifa edeceğini bilmesi veya alacaklının neyi ifa 

edilmesini isteyebilmesi açısından borcun belirlenmelidir. Eğer borcun konusu 

belirlenmemişse ya da belirlenebilir değilse müphem olan o alanda borç ilişkisi kurulmaz.  O 

yüzden bunu Dipnot olarak veriyorum eski hukukumuz ile Roma Hukukumuz ve Türk Hukuku 

arasında biraz itilaf var. Mesela eski hukukumuz bu konuda biraz daha garanticidir. 

Belirlenebilir olmayı, ileride belirlenecek olmayı, daha sonra meydana gelecek ürünlerin 

satışı ya da çiçek açmamış tarlada hiçbir şey yok bir sene sonra olacak ürünü şimdiden 

satmayı çok sıcak görmüyordu. Ama Roma Hukuku ve onun devamında Türk Hukuku 

belirlenebilir hukuktan sonra tarladan çıkacak ürünleri tarladan çıkacak kirazları, bir sene iki 
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sene sonra satılması konusundaki sözleşmeyi Roma ve Türk hukukunda yapılabilir. Çünkü 

Roma ve Türk Hukuku oluşabilecek sorunlar içinde bir şekilde çözülmesi gayreti içerisindedir. 

 Dördüncü özellik edimin mutlaka para ile ölçülebilen edim olması gerekir. Neden 

böyle bir şart istenmiş Roma Hukukunda.? Eski hukuk döneminde ya da sonraki preatorlar 

dönemindeki yavaş yavaş gelişen klasik hukuk dönemin uygulamalarında bir kişi sözleşme 

ya da haksız bir fiil nedeniyle zarara uğradığında kendisine de karşı dava açıldığında 

mahkûmiyet her zaman için belli bir miktar para ödenmesi şeklinde olur. Daha önceki örnekte 

buğday iade etmeyen adama karşı dava açıldı açılmış olan davada mahkûmiyet kararı 

buğdayın parasıdır. Bir başka örnek öküzü aldı tarlayı süreceğim diye iade etmedi öküzümü 

isterim diye dava açtım mahkûmiyet kararı öküzün parası iade edilir. Öküzün aynen iadesi o 

dönem için kullanılan bir yöntem değil. Roma hukukunda “aynen tazmin”, “nakden tazmin” 

gibi kurallar sonradan meydana gelmiş. Bugün Avrupa ülkelerinde prensip bazılarında 

nakden tazmin bazılarında aynen tazmin şeklindedir. Türk Hukuku ise bu konuda hâkime 

takdir yetkisi vermiştir. Karşılaşmış olduğu somut olayın özelliğine göre “hakim” hem konuya 

hem hukuka hakim olan kişi aynen tazminine karar verebileceği gibi nakden tazmine de karar 

verebilir. Ama uygulamaların çoğunlukla nakden tazmin ne karar veriliyor. Örneğin bir duvar 

ustası birisinin duvarının yıkmışsa, zarar vermişse mahkeme onun duvarının yapılması diye 

aynen tazminine karar verebilir. 

2. BORÇLARIN TİPLERİ 

 I. Parça Borcu – Cins,Nevi, Çeşit Borcu 

 Tabiat itibarı ile incelenen eşyalar ayrı olarak incelendiğinde bu eşyalardan 

benzerlerinden çok miktarda varsa, aynısından eski ifadeyle mislinden çok varsa bu eşyaya 

misli eşya (resfungibiles), eğer mislinden çok yoksa gayri misli eşya(resnecfungibiles) adı 

verilir. Bu ayrım eşyanın niteliğinden kaynaklanır. Örneğin sirke, şarap, et, buğday. Niteliği 

itibariyle bu eşyalardan çok miktarda sonsuz diyebileceğimiz sayıda söz konusudur. Ama işte 

falan kralın kullanıcı olduğu kaplan falan plakalı şase numaralı araba. Bir kişiden el işlemesi 

ile yapmış olduğu eşya ya da işte Mona Lisa tablosu. Bunlar niteliği itibariyle bir tanedir 

ikincisi olmaz. Gayri mislidir, bu eşyanın niteliği ile alakalı. 

 Ancak taraflar aralarındaki borç ilişkisine konu etmeleri açısından bir eşyaya ait 

nitelikleri o borç ilişkisinin konusu yapmak açısından kendi iradeleriyle belirtirler, bunu 

sözleşmeye konu yaparlar bakın buradaki unsur taraf iradesidir. Taraf iradeleriyle bir şeyin 

bir eşyanın sözleşmeye konu edilmesinde ortaya çıkan borç türü misli eşya, misli olmayan 

eşya ayrımından tamamen farklı “parça borcu”, “cins(nevi) borcu” dur. Parça borcu 

sözleşmenin konusunu oluşturan edimden bir tane vardır.O edim bulunacak ve ifa edilecektir. 

Biraz önce verdiğimiz örnekteki o antika vazo  ondan bir tane vardır ve taraf iradeleriyle 

belirlendiği için parça borcu adı verilir. Bakın parça borcu biraz önceki gayri misli mallarla 

örtüştü. Ama her zaman böyle olması şart değildir. İkinci bir örnek borç ilişkisinin konusu 

özellikler açıkça kayıt yoluyla, numarasıyla, seri no  ile tayin edilmemişse ona ait isim genel 

zikredilmişse ve borcun konusunu oluşturan edim ölçme, tartma ve saymak suretiyle miktarı 

da belirlenebiliyorsa bu tür borçlara cins borcu yada çeşit borcu yada nevi borcu adı verilir. 

Bakın bu da tarafların iradesiyle belirlenir. Örnek üzerinden konuştuğumuzda daha iyi 

anlaşılacak. Buğday nasıl bir eşya misli bir eşya, hangi tür borca konu olması düşünülür. 

Cins borcu. On ton buğday. Hangi tarladan olursa olsun önemli değildir. Bu niteliği itibariyle 

misli bir eşyadır ve cins borcunun konusudur. Yine biraz önceki örneklerde vazo, Mona Lisa 

tablosu niteli itibariyle gayri misli eşya ve parça borcunun konusudur. On ton elma istiyorum. 

10 ton elma cins borcu nitelik olarak elma mislidir . 10 ton elma istiyorum mümkün mü 
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mümkün cins borcu elma üzerine gidip bahçesine gelip 50 ton elma ile anlaştık 2 ton bu hafta 

3 ton diğer hafta için konuştuk. Akşam üzeri tekrar arayıp konuştuk öğlen oturduğum ve 

kızaran elmayı söylediğimde bu elmayı da istiyorum dedim. O elma 50 lira dedi. Bu elma yine 

misli eşyadır ancak borca konusu o elma için yapıldığından parça borcudur. Elma misli eşya 

olmasına rağmen yapılan sözleşme parça borcuna konu olmuş. 

 Eskiden kumaş mendiller olurdu. O tür mendil misli eşya olarak geçer hatta bir 

şarkıda da mendili işle de gönder yanındaki elmayı dişle de gönder olarak konu olmuştur.:))) 

Bunlar borçlar hukuku konusundan önemlidir. Hangi konuda önemli imkansızlık konusunda. 

Cins borcu imkansız borç olmaz. Örneğin elma sözleşmesinden sonra yağmur ya da dolu 

yağdı bahçedeki elmalar gitti. Ben 50 ton elmayı isterim. Senin bahçendeki elmalar beni 

ilgilendirmez. İmkansız borç olarak geçer ama sözleşme elmalar üzerine yapılmıştır cins 

borcu telef, çeşit borcu telef olmaz ödenecektir. Parça borcunda imkansızlık sözleşme öncesi 

sözleşme sonrası olmasına göre incelenir. Borç ortadan kalkar ona göre bir yaptırım olur. 

Ancak parça borcunda borç ortadan kalkar. 

 Şimdi yine borçlar hukukuna konu olan sınırlı cins borcuna değinelim. Yani senin 

bahçenin elmalarından 100 kilo. Bahçenden 5 ton çıkıyorsa 100 kilosu ama başkasının 

bahçesinden değil senin bahçenden. Parça desen parça değil cins desen tam cins değil 

sınırlı cins borcuna giriyor. O stoktan karşılanması yeterlidir. Örnek Da Vinci’nin tablolarından 

5 tane. O tablolarda 5 tane dedik mi sınırlı cins borcu olur. Yine ressamın adını diyerek 

tablolarından her hangi birini  sınırlı cins borcu ne örnek verebiliriz. Tablo adını verirsek 

parça borcu olarak değerlendirme yapabiliriz. Yine para kağıt para karmaşık olmasına 

rağmen 200’lük kırmızı seri numaraları alınmış numarası belli para. Bu para nitelik olarak 

misli sözleşmeye konu olarak parça borcudur. Bir kafede yan masadan ödünç fotoğrafta 

görünsün diye alınan pasta niteliği itibariyle misli olan yemek parça borcuna girer.  

 II. Seçimlik Borçlar 

 Bir diğer boş ise seçimlik borçtur. Bu gibi borç ilişkilerinde iki veya daha fazla edim 

gösterilmiştir. Örneğin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi kampanya 

olarak her biri tek fiyattır.  Arkadaşıma düğünde değerli eşyaları bir tanesini hediye 

edeceğim. Arkadaşa acaba ne alsam diye satıcıya sorarak arkadaş a olmayan kampanyada 

olan eşyaların diğerini alacağım. Bir hafta öncesinden de parayı ödeyip burada borç ilişkisi 

konusu bulaşık veya çamaşır makinesi veya bir kurutma makinası bunlardan bir tanesinin ifa 

edilmesi borç ilişkisini bitirecektir. 

 Buna, Orta Çağ terimi ile obligatioalternativa(seçimlik borç) denir. Birbirine alternatif 

olmuş borçlardır. Hepsini aynı anda talep edemezsin. Borçluda hepsini aynı anda ödemek 

zorunda değil. Bunlardan bir tanesini ödeyerek borç ilişkisinden kurtulabilir.  Borç 

sözleşmesini yaptık ama bazı üründe imkansızlık hali var. Fabrika o ürünü vermedi, yangın 

çıktı borç ilişkisi var ama hepsi imkânsız değil kural olarak seçimlik borcu borçlu seçer. Yine 

fabrikada ürün bitmiş ama borç ilişkisi devam ediyor. Birisiyle sözleşme yapıyorsunuz. 

Örneğin evi boyayacak veya ağacın alt dallarını budayacak yada kuyuyu temizleyecek 

üçünden bir tanesini yapacak. Yıldırım düşmüş ağaçlar yanmış, ağacı budama borcu sona 

erdi ama iki borç alternatif olarak devam ediyor. Burada şimdi borcu kim seçecek? Kural 

olarak borcu borçlu seçecek. Ama bunu sözleşmede farklı olarak belirlemek de mümkün. 

 Seçimlik borç kavramı yanında bir de ”seçimlik yetki” kavramı var ama bunlar aynı şey 

değil . Seçimlik yetki bir ifa ifadesidir. Ne demek ifa ifadesi? Asıl borcun yerine geçmek üzere 

borçlu kişiye sunulmuş olan alternatif ifa yöntemidir. Ama bu seçimlik ifa ile alakalı. Bu 
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sözleşme ifası ile ilgili alakalı ve belirlenen hususlarda yetki verilmesidir. Örnek olarak bir 

ailenin 100 dolar borcu var. Yanında gelen Türk parasını koruma kararlarıyla sebebiyle borcu 

olan kişi isterse vade günü Türk parası olarak öder. 100 dolar borcu biter. 

 III. Bölünebilen Borçlar ve Bölünmeyen Borçlar 

Diğer bir husus borcun bölünebilir ve bölünemeyen borç olması şeklinde. Eğer bir borç 

borcun bütünlüğü bozulmadan, ekonomik değeri azalmadan, fonksiyonlarını icra etmekten 

geri kalmadan küçük parçalara ayrılabiliyor bu şekilde ifa edilebiliyorsa bu şekilde ifasında 

alacaklı açısından biraz önce bahsettiğim hususlarda bütünlüğü açısından, değer açısından 

bir zarar söz konusu olmuyorsa bu tip borçlara bölünebilen borç denir.  

 Biraz önceki örnekte olduğu gibi buğday borcu, yada elma borcu.50 ton elma bir sefer 

yerine 5’ şer 10’ar ton bir hafta içinde versek olur mu? 5 ekmek borcunu sabah bir ekmek, 

öğle bir ekmek akşam 3 ekmek şeklinde ödesem ekonomik anlamda bir sıkıntı var mı? Ama 

siz beşinin aynı anda olmasını istiyorsanız, beş ekmeği aynı sofrada çok kişiye ikram 

edecekseniz, yada o 50 ton bir seferde bir konteynırla yurt dışına gönderecekseniz kısım 

kısım ifası sizin için fonksiyonel değilse bunu kabul etmek zorunda değilsiniz. Ama sizin 

kabul etmek zorunluluğunuzun olmaması bu borcun bölünebilen borç olup olmamasını 

değiştirmez.Bu borç bölünebilir bir borçtur. Siz bölünmeyi kabul etmiyorsunuz. Ama araba 

aldınız. Taksitle araba aldınız. Taksitle aldığınızca satıcı ne diyor. Önce direksiyon., sonra 

motor. Sizin taksitle ödemeleriniz bölünebilen borcu ifade eder. Ancak araba bir bütün olarak 

anlam ifade ettiği için araba borcu bölünemez borçtur. Ama iki tarafa da bölünebilir borç 

taksitle buğday almak olabilir. Yapma borçları facere dediğimiz borçlar kural olarak 

bölünemezler. Özellikle yapmama borcu şeklindeki facere borçları bölünmesi düşünülemez. 

Ama somut olayın özelliğine göre bölünemez demiyorum kural olarak bölünemezler. Somut 

olayın özelliğine göre yapma edimi bölümlere ayrılabiliyorsa, birinin ifası diğerinin ifasına çok 

çok bağlı değilse, ücretlendirme açısından ayrı değerlendirme yapılabiliyorsa bunu da 

bölünebilir borç olarak kabul etmek gerekir. Beş katlı bir bina her katıda aynı özellikte. Her 

katı 2000 Tl boyayacak şekilde anlaştık. Üç katı boyadı iki katı boyamadan gitti. Yapma 

borcunu tamamlamadı. Hiç mi para vermeyeceğim. Yoksa boyadığı üç kat için 6000 Tl mi 

vereceğim. Ama dış cephe boyama da 5 katlı binada iskele maliyeti var ama tek katlı da 

böyle bir maliyet yok. Kısmi zarar söz konusu. Bu gibi durumda zararın tazmini, aynen ifa, 

başkasının sizin yerinize ifa gibi yapma borcu ile ilgili konulardır. 

 Burada diğer bir husus bir edimin borçlusu birden fazlaysa özellikle verme ediminin 

borçlusu birden fazlaysa her bir kişiden hissesine düşen borç istenir. Yapma ediminin 

borçlusu birden fazlaysa her birinden hissesine düşen yapma miktarını mı isteyeceğiz yoksa 

her bir kişiden yapma fiilinin tamamını mı isteyeceğiz. Bunlar problemli olan konular. Geçen 

haftaki dersimizde borç ilişkisinin taraflarının çok olması, alacaklı tarafın birden çok olması, 

borçlu tarafın birden çok olması gibi problemle alakalı konuları anlattık. 

 IV. Tabi Borç (Eksik Borç) 

 Diğer bir başlığımız tabii borç. Ya da diğer bir ifadeyle davasız borç veya eksik borç 

kavramı. Şimdi geçen dönem tarihi sürece baktığımızda bir hakkın Roma Hukukunda söz 

konusu olabilmesi için ne olması gerekiyordu? Actio olması gerekiyor. Actioyu tarihi süreç 

içinde ilk kim kabul etmişti? IusCivile. Actio eğer IusCivile içinde varsa actio açabiliyorsunuz 

eğer IusCivile içinde yoksa sistem size kapıları kapatmıştır. Preatorlarda bu sistemin 

kapılarını açmak suretiyle actiolar geliştirdiler. Actiolar bu anlamda preatorlar tarafından 

kabul edilerek in factum olarak tanımlanır. Preatorlar öncesinde sistem içinde mevcut 
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olanlara in ius denir. Hukukta da in ius olarak geçer. Hangi hukuk; IusCivile. İusCivilis sistemi 

size actio tanımış ise bu borcun içinde edim kısmı bir de hukuk sisteminin zorlama kısmı var. 

İkisi birleşmiş ve karşımıza her iki unsuru da tam olan bir borç türü ortaya çıkmış. Bu borcu 

ifa etmeyen kişiye karşı bunlar birleştiğin de ve her iki unsurda tam olarak borç olur. Bu 

borçlara obligatiocivilis denir. Bu tür borçlara medeni borç adı da verilir. Borç tabii haliyle 

doğmuş öylede kalmış, IusCivile bunu bir actio ile tamamlamamış ise, desteklememiş ise 

actiosu eksik olduğundan doğduğu haliyle borç öylece kalmış ise yani natural haliyle buna da 

“obligationaturalis”(eksik borç denir. Eksik borç miktarının eksik olması değil devlet 

desteğinin olmaması yani actiosunun olmamasıdır. 

 Hangilerinin eksik borç, hangilerinin tam borç olduğu hususu o hukuk sistemine ve o 

hukuk sistemini oluşturan devletin politikasına göre belirlenir. Bazı hukuk sistemlerinin eksik 

borç olarak kabul ettiğini başka hukuk sistemleri tam borç kabul eder. Örnek olarak kölenin 

borcunu kabul ediyorlar borcu olmasını kabul ediyor ama hukuk sistemi buna destek 

vermiyor. Kölelerin haksız fiilden doğan borçlarını mal varlığıyla karşılama imkanı olduğu için 

tam borç kabul etmiştir ama dava açılmasını özgürlüğü kazanması sonrasına bırakmışlar. 

Ayrıca malik kölelerin haksız fiillerinden actionoxalis ile efendiye karşı açılan dava ile sorumlu 

oluyordu. Ayrıca aynı aile babasına bağlı olan aile evlatları arasındaki ilişkilerden doğan 

borçlar eksik borç olarak kabul edilmiş. 

                                                                                                     Ayhan DOĞAN  
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III-Borçluya Karşı Zorlama  
 

Obligatio Civilis’in en önemli özelliği borçluyu ifaya zorlamak için alacaklıya tanıdığı 
zorlama gücüdür. Tabii borçlarda böyle bir zorlama gücü yoktur. Bu zorlama, önce 
alacaklının borçlusuna karşı kullanacağı dava hakkında kendini gösterir. Roma da şahsi 
dava “actio in personem” olarak ifade edilmiştir.  
 

Roma’da mahkûmiyet çoğu kez sadece belli paranın ödenmesine ilişkindi. Bugün 
İngiliz  
Hukukunda da aynen korunan yargıya göre “bir alacağa dayanan alacaklının sadece para 
şeklinde tazminat elde edebileceği, borçlanılmış edimi alamayacağı kuralı vardır.  
 

Türk Hukukuna göre hakim tazminatın kapsamını ve türünü durumun gereğine göre 
belirleyebilecektir. Hakim kararına göre borçlu ifada bulunmazsa cebri icra söz konusu 
olacaktır.  

Roma’da 12. levha kanunu icraya ilişkin olarak borçlunun vücudunun sorumluluğunu 
istiyordu. Eski İus Civile ise bunun çok acımasız olduğunu düşünerek bazı olaylarda mallar 
üzerinde sorumluluk ilkesini getirmiştir.  

Praetorlar borçlunun sorumluluğunun tüm malvarlığı üzerinde olması şeklinde 
yumuşatmışlardır. Şerefsizlik (infamis) de gelmiştir.  
 

İmparatorluk Hukuku devrinde ise artık mallar üzerinde icra kabul edilmiştir.  
 

5-Borçlunun Sorumluluğu  
 

Borçlu, borcunu ifa ile yükümlüdür. Borçlunun bu husus da sorumluluğu doğar. Borçlu 
sorumluluğu önemli bir husus dur. Kusursuz (objektif) sorumluluk, kusurlu (subjektif) 
sorumluluk olarak iki tarz sorumluluk söz konusudur.  
 

I-Kusursuz (objektif) sorumluluk, zarara sebep olma düşüncesine dayanır. 
Sorumluluğu doğuran  olayla zarar arasında sebep sonuç ilişkisinin varlığı yeterlidir. Eğer 
borcunu ödemeyen borçlu, ne olursa olsun, mutlaka sorumlu tutulursa (yani alacaklının 
uğradığı zararı telafi etmek zorunda bırakılırsa) kusursuz sorumluluk ilkesi vardır. 
 Mesela bir kimse bir mal vermeyi taahhüt ettikten sonra vermemiştir. Eğer bu malı 
vermeyişinin, neden ileri geldiği asla düşünülmez ve sadece, beklenen sonuç meydana 
gelmediği için, sorumlu tutulursa, kusursuz sorumluluk ilkesi uygulanmış olur. Bu ilke sadece 
objektif olayları dikkate alır.  
 

Kusura dayanan sorumlulukta ise, borcun ifa edilmemesinin sübjektif  
sebepleri vardır ve bunlar araştırılmalıdır. Borçlunun kusuru olmadan yangında malın tahrip 
olması gibi.  

İkinci halde borçlu kusuru varsa onun oranında sorumlu tutulacaktır. Kusursuz 
sorumluluk ilkesi kolay ama adil değildir.  
Kusur sorumluluğu adil ama uygulanması bir hayli zordur. İlkel hukuk sistemlerinde kusursuz 
(objektif) sorumluluk ilkesi görülür. 
 

 Her iki sorumluluk ilkesi hukuk tarihi boyunca uygulanmıştır. Türk Hukukunda kusur 
sorumluluğu hâkimdir. Ancak kusursuz sorumluluk tamamen ret edilmemiştir. Genel olarak 
hakkaniyet sorumluluğu ve tehlike sorumluluğuna dayanır.  
 

Türk Hukukunda Kusursuz Sorumluluk Halleri  
 

 Ev başkanının gözetim altında olan ergin olmayan küçükler, kısıtlılar, akıl 
hastalarının zararlarından sorumludur. Bu kusursuz sorumluluktan alışılmış durum ve 
şartların gerektirdiği tüm tedbirleri olarak kurtulur.  
 
 

. İşveren için çalışan kişilerin 3. kişilere verdiği zararlardan işveren kusursuz 
sorumludur. Bundan kurtulabilmesi için gerekli tüm özeni gösterdiğini veya gösterse bile yine 
zararın gerçekleşebileceğini ispatlaması gerekir. İşçiler, 3. kişilerin haksız fiil yaparak zarar 
verirse işveren tanzimden kaçamaz.  
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. Hayvan sahibinin sorumluluğu, gerekli özen ve dikkati gösterdiğini ispatlayacak, 
bunu gösterse bile zararın meydana gelebileceğini ispatlarsa kurtulur. Kışkırtma varsa rucü 
hakkı saklıdır.  

. Karayolları Trafik Kanunu gereği araç işletenin sorumluluğu kusursuz 
sorumluluktur. İşleten sorumluluktan ancak zararın mücbir sebep, mağdurun kendi kusuru 
veya 3. kişinin ağır kusuru ile meydana geldiğini ispat etmek suretiyle kurtulur.  

 

. Ayırt etme gücü olmayanların haksız fiillerinden sorumlu tutulmaması hakkaniyete 
aykırı olduğundan, hakkaniyet sorumluluğu getirilmiştir.  
 

 

II-KUSUR KAVRAMI  
 

Borçluya “borcunu ifa etmediği için ve haksız fiil işlediği için kusur yükletilebilir.  
Eğer borçlu, borcunu ödemek için gerekli dikkati, gayreti göstermemiş, gerekli tedbirleri  
almamışsa, kusurludur. Sorumluluk için kusura bakılır. Kusurun derecelendirilmesi söz 
konusudur.  

Kusurlu davranan kusuru oranında sorumludur. “ Culpa teret suum autorem” Bu 
şekilde kusurun az veya çok, büyük yada küçük olması mümkündür. Hafif ve ağır olarak 
derecelendirilmesi yaygındır. Bunun önemi hakkaniyet kavramının altında yatar. Hafif kusurlu 
olanlar hakkaniyet gereği ağır kusurlu gibi cezalara çarptırılamaz.  
 

Kasıt ağır kusur sorumluluğudur. İhmal ise hafif kusur sorumluluğudur. Kişi kendi 
kusurundan dolayı bizzat sorumludur. Bu zarar başkasına yükletilemez. Zarar tesadüfî, 
beklenmedik bir hal, bir kaza sonucu olmuşsa, bu zarara malvarlığında azalma olan malik, 
kendisi katlanmalıdır.  
 

 

1) Kasıt (dolus): 
 

Hile ve kasti hata anlamına da gelir. Borçlu isteyerek borcun ifasını imkânsız hale 
getirmiş veya bilerek kötü ifa ediyorsa kasıtlı olarak hareket etmekte ve sorumluluğu 
bulunmaktadır. Kasıtlı hareket toplum düzenini ilgilendirir. Akit ile bertaraf edilemez. Kasıt 
halinde sorumluluğun kalkacağı yönünde bir sözleşme ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı 
olduğu için yok hükmündedir.  

İhmali kasıt, neticeyi istememekle beraber, neticenin doğabileceği tehlikeyi göz önüne 
alarak hareket etme ( topluluk içinde onları korkutmak için havaya ateş açmak ama 
havadakini vurma olasılığı ) gibi.  
 

2) İhmal (Culpa)  
 

Özensizlik, tedbirsizlik, dikkatsizlik sonucu meydana gelir.  Kasıt yoktur ve fakat makul 
bir insanın göstermesi gerektiği dikkat özen ve tedbir gösterilmemiştir ve bu yüzden çeşitli 
problemler çıkmıştır. İhmalin de derecelendirilmesi söz konusudur. Çünkü günlük yaşam 
içerisinde  hemen herkesin yapabileceği ihmali davranışlar da bulunmaktadır. Bu bağlamda 
ağır ihmal (culpa lata). herkesin anlaması, herkesin yapması, göstermesi gerektiği dikkat, 
tedbir ve özeni göstermesi gereken, affedilemez nitelikte bulunan davranışlar ağır ihmal 
(culpa lata) olarak adlandırılır ve sorumluluğu ağırdır.  

Bunun yanında her dikkatli insanın da başına gelebilecek haldeki ihmale ise hafif 
ihmal (culpa levis) olarak adlandırılır. Her iki ihmal sınırını belirlemek zordur. Çoğu kez makul 
bir insandan beklenecek davranışlar kıstas olarak alınır. (soyut düşünce)  
 

Buna göre makul bir insanın yaşam düzeyinde yaptığı haller kriter olarak dikkate 
alınır. Bazen de istisnai olarak borçlunun kendi yaşamındaki hareket tarzı dikkate alınır. 
(somut düşünce) Borçlunun kendi yaşam tarzındaki hareketlerinin dikkate alınması onun 
lehine bir tercihtir.  

Roma’da klasik devirde borçlunun sorumluluğu objektiftir. Yani borçlu, kusuru olmasa 
bile ifa edemediği borcun zararını tazminle yükümlüdür. Bu çok ağırdır. Zamanla 
yumuşatılmıştır.  
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Roma’da borçlunun sorumluluğu, borç ilişkisinden menfaati olduğu zaman, olmadığı zamana 
göre daha ağırdır. Ağır ihmal ile kasıt sorumluluğu eş değerdir.  
 

4-Borçlunun Davranışı Dışındaki Sebepler  
 

a. Beklenmedik olay (Casus Fortuitus):  
 

Bir konuda beklenmedik ve tarafların kusuru yada ihmali olmadan meydana 
gelebilecek olaylar bulunabilir. Bu gibi hallerde sorumluluk istisnası söz konusu olacaktır. 
Kusursuz sorumluluğun bulunduğu haller bunun dışındadır.  

Roma da klasik devirde beklenmedik olaylardan dahi borçlu sorumlu tutulmuştur. 
Zamanla bu değişmiştir. Hiç kimse, kusur (culpa) söz konusu olmadan bir hayvanın uçuruma 
düşmesinden veya ölümünden, hiçbir nezaret gerektirmeyen kölelerin kaçmasından, silahlı 
soygundan, ayaklanmadan, yangından, su baskınından ve yağmacıların saldırısından 
sorumlu değildir.  

Borçlunun hafif ihmal ve beklenmedik hallerden sorumlu olacağı veya olmayacağı 
geçerli bir şekilde kararlaştırılabilir hükmü borçlar kanunumuzda mevcuttur.  

 

Yukarıda açıklanan nedenlere rağmen mücbir sebeplerle (deprem, sel, binanın 
çökmesi, işgal, savaş) borçlunun kusuru olmadan mal zarar görürse bunun borçluya 
yükletilmesi gibi bir olasılık asla söz konusu olmayacaktır. Bunun da istisnası hukuk mantığı 
gereği vardır.  

Mesela ariyet (ödünç) alınan bir atın çiftlik yerine savaşa götürülmesinde mücbir 
sebebe kişi kendisi teşvik etmektedir. Yada sözleşme ile yapısı kararlaştırılan bir binanın 
malzemelerinde en kalitesiz malzeme kullanma binanı çökmesine (mücbir sebep) kasıtlı 
oluşumdur.  

Borçlar Kanunumuza göre beklenmedik hadise ve mücbir sebep, farklı kavramlar 
olmakla beraber, kusursuzluğun ispatı bakımından farkın önemi yoktur. Ancak, tarafların 
anlaşması veya kanun icabı, borçlunun beklenmeyen olaydan da sorumlu olduğu ve borcun 
ifa edilmemesinin mücbir sebepten ileri geldiğini ispatla sorumluluktan kurtulabildiği hallerde, 
beklenmeyen olay ve mücbir sebep ayrımı önem taşır. BK 102/1 e göre mütemerrit olan 
borçlu, borcun geç ödenmesinden dolayı zararı ödemekten başka kazara (beklenmedik) 
olaydan meydana gelen zarardan da sorumludur.  

Beklenmeyen olay (casus fortuitus) borçlunun kaçınamayacağı şekilde borcu ihlal 
etmesine sebep olan olaydır.  

 

b-Mücbir sebep (vis maior) borçlunun borcu ihlal etmesine mutlak olarak kaçınılmaz 
şekilde sebep olan dış olaydır.  
 

Bir fabrikada kazan patlaması sonucu çıkan yangın beklenmedik olay sayılıp, mücbir 
sebep teşkil etmez.  
Ama yıldırım düşmesi sonucu, gerekli önlemlerin alınmış olmasına rağmen çıkan yangın 
mücbir sebep teşkil eder. Beklenmedik olay gerekli önlem alınmasına rağmen 
engellenemeyen ve borcun ihlali önlenememiştir.  

Mücbir sebep ise herkes için önlenmesi mümkün değildir. Herkes önlem alsa bile 
önlenemez.  

Gerekli tüm tedbirler alınsa bile dış etkenler yüzünden borcun yerine getirilmesi 
engellenmiştir.  

Mücbir sebepler işletme dışında meydana gelen bir olaydır. Olayın sebebi, hiçbir 
şekilde (aracın işletilmesi olayı ile ilgili yada iş ile ilgili) olmamalıdır. Trafik hukuku açısından 
en çok kullanılan  mücbir sebep örnekleri, deprem, yıldırım düşmesi, yanardağı patlaması, 
toprak kayması halinde işletmenin sorumluluktan kurtulacağı hükmü vardır. Bk. 96 hükmünü 
uygulanmasıdır.  

BK 96 hükmü gereği alacaklı hakkını kısmen veya tamamen alamadığında borçlu 
kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe bundan meydana gelen 
zarardan sorumlu değildir.  
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2.DERS  

 
13-AKİT BENZERLERİ ( QUASİ CONTRACTUS)  

 

Karşılıklı anlaşmanın olmadığı ama akte benzeyen hallerdir.  
 

I. Sebepsiz Zenginleşmeler (condictio’lar)  
 

Bir kimsenin malvarlığında haklı ve geçerli bir sebebe dayanmayan bir artışın, 
zenginleşmenin meydana gelmesidir. Mancipatio ve in iure cessio’da görülür. Mülkiyet geçer 
ve fakat alana karşı haksız iktisap davası açılabilir. Sebepsiz zenginleşmenin olması için 
mülkiyet geçecek, mülkiyetin geçisindeki hukuki sebep olmayacaktır.  

 
 

. Condictio İndebiti (borç olmayan bir mevzun ifası halinde ikinci kez ifa yapılmış ve 
sebepsiz zenginleşme olunur. )  

 

. Condictio causa data causa non secuto: öncede var olan bir sebebin önceden 
ortadan kalkması halidir. A, B ile evlenecektir. B’nin babası bu yüzden A’ya dükkan 
devretmiştir. Ancak evlilik olmadığı zaman A sebepsiz zenginleşmiş olur.  

 

. Condictio ob turpeb vel iniustem causa: Ahlaka aykırı sözleşmelerde ifa 
yapılmamış sayılır. Bu yüzden sebepsiz zenginleşme vardır.  

 

. Condictio furtiva: malı haksız yere elinde tutan hırsız yada mirasçıya karşı açılır.  

 

. Condictio Sine causa: genel nitelikli davadır.  
 

II-Vesayet:Tutela 

 

III-Vekaletsiz İş İdaresi (negotiorum Gestio)  
 

Vekaleti olmadan başkasının işlerinin idare edilmesidir. İşi idare edenin ve iş sahibinin 
borçları doğar. İki özelliği vardır. İş sahibi ile işveren arasında bir anlaşma yoktur. Başkasının 
bir işi görülmelidir. Kendi işi sanarak yapılırsa vekaletsiz iş görme olmaz. Ya da karşılıksız 
yapılırsa da olmaz. Para alınabilecek nitelikte olmalıdır.  

Misal, tatile çıkan komşusunun yıkılan duvarının tamir edilmesi, vekaletsiz iş idaresi 
değildir.  

 

Şartları  
. vekalet yok  
. başkasına ait olan işin görülmesi  
. iş sahibinin borç altına sokulması  
. iş sahibi tarafından yapılacak bir iş olması  

 

Vekaletsiz iş idaresi eksik iki taraflı bir akittir. Actio negotiorum gestorum directa 
açılır.  
Zaruri ve faydalı masraflar faiz ile talep edilir.  
 

IV-Müşterek Mülkiyet  
(communia incedens)  

 

Belirli bir mala, birden fazla kişinin kendi iradeleri bulunmadan, bir akit oluşturmadan, 
o malın muayyen mal vasiyeti ile veya bağış yoluyla meydana gelen müşterek mülkiyette, 
müşterek malik olmaları meydana gelirdi. Şirkete benzemekte ancak rızai akit olmadığından 
ondan farklıdır.  
 

V-Muayyen Mal Vesayeti (Legatum) 
 
 

14-HAKSIZ FİLLER (DELİCTUM)  
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Modern hukukta haksız filer bir yandan kamu yaptırımı bir yandan da sebep olunan 
zararın tanzimidir. Oysa Roma’da müeyyide çoğu kez sadece para idi. Misal hırsızlık suçüstü 
değilse çalınan malın iki katı verilirdi.  

 

Haksız fiil olması için; 
. hukuka aykırı bir fiil  
. fail kusurlu olmalı  
. illiyet bağı olmalı (haksız fiil ile kusurun bağlı olması)  
. zarar olmalı ( fail kusuru ile neden olduğu hukuka aykırı fiil neticesinde zarar olmalı)  

 

15-Ius Civile TarafındanTanınan  Haksız Fiiler  
 

I. Furtum: hırsızlık gibi. Ancak çok geniştir. Kullanma hırsızlığı, zilyetlik hırsızlığı, ve 
malik hırsızlığı olarak anlaşılmalıdır. Malı alıp götürme değil onu kullanma, malik yada zilyet 
olma olarak ortaya çıkar. Malikin rızasına aykırı bir şekilde ve özellikle müsaade etmeyeceği 
bir şekilde malı kullanan furtum yapmış olur. Çalma kastı yoksa furtum olmaz. Malı çalan 
malik, mal hırsızın elinde bulunuyorsa hırsıza mal mirasçıların yada 3. kişinin elinde 
bulunuyorsa r ei vindicatio (istihkak davası) açar.  

 

Actio futu ceza davasıdır.  
Condictio furtune ise tazminat davasıdır.  

 

II. Gasp (rapine)  
Cebir şiddet, soygun, eşkiyalık ile ortaya çıkmıştır. Furtunun daha ağır cezalarına 

hükmedilir. Aynı usüller uygulanır.  
 

III- Haksız fiil ile Başkasının Malına Verilen Zararlar  (Damnum iniuria Datum) 
 

Başkasına ait köle yada sürü hayvanının öldürülmesidir. Kasıt önemli değildir. Zararı 
tanzim gerekir. Alacaklının zararına borçlunun ibra edilmesi, köle ve hayvanların yaralanması 
ve mallara verilen her türlü zararlar buna dahildir. Buna göre ölüm dışında yaralanma, zarar 
verme, koparma, kırma gibi fiiller de artık haksız fiil olarak nitelendirilmiştir. Lex Aquillia 
davası açılırdı.  

 

IV-Maddi ve Manevi Kişiliğe Tecavüz: Iniuria    

Ruhi TUNCER 
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Geçen dersin alt başlıklarına tekrardan  bir bakalım, 
 

KUSUR KAVRAMI 
 

Kusur: Hukukun çizdiği sınır içerisinde kalmak hususunda düşüncelerinizde oluşan 

eksikliklere kusur diyoruz. Kusurun kelime anlamı, bir şeyin eksilmesi, azalması, olması 

gerekenden daha az olması demektir. Kanunun yükümlülüklerine uyacaksınız, bu uyma 

konusunda iradenizde ortaya çıkan azalma, sizin kusurunuzu oluşturur. Bu azalma, hukukun 

gereğini yerine getirmeme konusunda çok açık net bir arzu ise, bu artık kasıt olmuş oluyor. 
 

Borçluya bir  kusur İsnat edilebiliyorsa, borcunu ifa etmediği için, haksız fiil işlediği için 

sorumlu olacak ve verdiği zararı tazmin edecektir. Eğer borçlu borcunu ödemek için gerekli 

dikkati gayreti göstermemiş, gerekli tedbirleri almamışsa kusurludur. İfada bulunmak için 

gerekli dikkat ve tedbirde kusur göstermiştir. Borcun yerine getirilmesi için, gereken her türlü 

şeyi yapmak gerekir. Eğer irade buna aykırı ise, gerekenin aksi isteniyorsa veya irade 

hukuken ifası gerekeni gerçekleştirecek kadar kuvvetli değilse, bu irade eksikliğine veya 

irade bozukluğuna kusur denir. Romalılar sorumluluğun esas itibarıyla subjektif bir unsur 

olan kusur kavramını karşılamak için culpa kelimesini kullanırlardı. Geniş anlamıyla kusur 

içine, kasıt  yani  dolus ve ihmal yani culpa girmektedir. 

 

Eski dilde yani Osmanlıca'da bir kelime vardır; bir şeyin ince ince dilimlere ayrılması 

küçük küçük parçalara bölünmesi. Eski dilde buna dakik de derlerdi. Hatta zamanı küçük 

küçük dilimlere ayırırsanız dakikadır. Siz olayları çözerken ya da bir iş yaparken, her bir 

unsurunu her bir hareketinizi ince İnce düşünmek zorundasınız, bunun adı da dikkattir; ya da 

bir işi en ince ayrıntısına kadar inceleyeceksiniz bunun adı da tetkiktir. Yani dakika dikkat 

tetkik, ayrıntıya gideceksiniz. Bazen özellikle ceza yargılaması açısından birinci soru; bu 

eylemde kasıt mı var; yoksa ihlal mi; önemlidir. Ceza yükümlülüğü  için kasıt aranıyorsa 

bu iş biraz daha kolay. Peki ihmalde de sorumluluk varsa, ilgili konuda hukuk ihmali de 

cezalandırmışsa  ne olacak? 
 

1-Kasıt  (Bunlardan birincisi kasıt yani dolus ) 
 

Bu Terim haksız kötü davranışı ifade etmektedir dolus, hile anlamına gelmektedir, 

kötü niyeti ifade eder. Kasıt, borçlunun borcunu ifa etmemek için bilerek ve isteyerek hukuka 

aykırı haksız şekilde hareket etmesi, zarar vereceği belli bir sonucu istemesidir.  Mesela bir 

kimse kasabaya gitmek için aldığı, dolayısıyla başkasına ait olduğunu bildiği bir atı, onu geri 

verilemeyecek hale gelmek için bilerek ve isteyerek öldürürse, kasıt vardır. Satıcı sattığı malı 

teslim etmemek için malı bozar veya kırarsa, kastı vardır. Kötülük etme niyeti olmasa bile 

alacaklısına zarar vereceğini bile bile hareket eden kimsenin, kastı olduğu söylenir. Kastın 

varlığını kabul etmek için, hukuka aykırı sonucun istenilmiş olması yeter 
 

2- ihmal  (Kusurun 2. kısmı ihmal yani culpa)  

 

İhmal, dar anlamda özensizlik, dikkatsizlik, tedbirsizlik olarak ifade edilir. Kişi 

kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermemişse, gerekli tedbirleri almamışsa, ihmal 

vardır. Borçlu yanlış hareket etmemeye, hareketinin muhtemel kötü zarar verici sonuçlarını 

hesaba katmaya, bunlardan kaçınmaya mecburdur. Kanunlarımızda çeşitli tabirleri vardır; 

ihmal,  özensizlik, dikkatsizlik,  tedbirsizlik, ağır kusur olarak  tanımlanır.  

İhmal halinde, bir haksızlık, hukuka aykırılık niyeti ve kastı yoktur fakat, yeteri kadar 

dikkat ve itina gösterilmemiş, haksız sonucu meydana gelmesini önlemek için gerekli önlem 

ve özen sarf edilmemiştir. Kasıt hukuka aykırı davranma bilinci olduğu halde, ihmalde böyle 

istek ve bilinç yoktur. Ancak zararın meydana gelmemesi için, yeteri kadar dikkat 

gösterilmemiş , tedbirlere  başvurmamıştır  özensizlik  tedbir  eksikliği  söz  konusudur  
 



     İMECE PAYLAŞIM     (ÜCRETSİZ)    ROMA HUKUKU | 04.03.2019  | TEK 

 
 

 
3 

             a-Ağır ihmal (Culpa lata)  
 

Ağır ihmalden maksat, herkesin anladığını anlamamak herkesin bildiği ve yaptığı şeyi 

bilmemek ve yapmamak, yani herhangi bir kimsenin alacağı bir tedbiri almayı 

düşünmemektir. Ağır ihmal açıklanamaz, affedilemez bir düşüncesizliktir. Dikkatsiz, hatta 

ihmalkar bir kişinin bile yapmayacağı bir hatadır; o kadar ağırdır ki, sanki bilerek yapılmıştır. 

Ancak irade unsuru bulunmadığından, ağır ihmal kasıttan ayrılır. Mesela hasta köleyi, 

zamanında tedavi ettirmeyen, ameliyatta gerekli tedbirleri almayan kişinin, ağır ihmali söz 

konusu olur. Herkes tarafından daha ilk anda  ‘böyle bir şeyi nasıl yaptı’  tepkisiyle karşılaşan 

kimsenin ağır ihmali vardır.  

 

b-Hafif ihmal (Culpa Levis) 

 

Dikkatli bir insanın da gösterebileceği tedbirsizlik halidir. Normal seviyede dikkatli bir 

insanı alacağı tedbiri almamak. Mesela bir bisikleti bahçe içinde bırakmak veya apartmanın 

girişinde bırakmak gibi. Oysa daha özenli davranabilirdi. Çoğu kez bu konuda soyut olarak, 

dürüst bir insanın, iyi bir aile reisinin özeni şeklinde ifade olunur.  İyi bir aile reisi dikkatli, 

dürüst,  iyi bir vatandaş tipidir ve onun gösterdiği özeni göstermiş olan kimsenin, ihmali 

olmadığı söylenir. Roma hukukçularına göre, borçlunun sorumluluğu, borç ilişkisinden 

istifadesi yani, yararı olduğu zaman, yararı olmadığı ilişkiye göre daha ağır olmalıdır. 

Dürüstlük kuralı uygulandığında, her iki taraf hukuku ilişkiden bir yarar sağladığı zaman, 

bütün kusurlarından sorumludur. Ancak eğer işten, sadece bir tarafın yararı varsa, diğer taraf 

sadece kasıttan sorumludur. Buna rağmen justinyanus hukuku, yarar prensibini mutlak 

olarak uygulamamıştır. Buna karşılık, alım satım, kira akitlerinde olduğu gibi her iki tarafın da 

sözleşmeden yararı varsa, tüm kusurlarından sorumluydular. Borçlu, justinyanus Hukukunda 

bütün kusurlardan sorumludur; yani borçlu, kasıt ağır ihmal ve hafif ihmalden sorumludur. 

Buna karşılık  beklenmedik  hallerden  kimsenin  sorumlu  olmayacağı  durumlar  vardır. 

Özellikle ceza yargılaması açısından cevap verilmesi gereken bir  soru; bu eylemde 

kasıt mı var, yoksa ihmal mi var? Cezai sorumluluk için kasıt aranıyorsa bu kolay. Peki 

ihmalde de sorumluluk varsa, ilgili konuda hukuk ihmali de cezalandırmışsa, ne 

olacak? Ya da özel hukuk açısından bakınca, tazminatın  derecesi kusurun seviyesine 

göre belirlenecek ise ne olacak? 

Bugün mahkemelerin yapması gerekirken en çok yaptığı şey, kusurun derecesin i 

kendilerinin belirlemesi gerekirken, bilirkişiye başvurmalıdır. Bugün Bilirkişilik Kanunu 

düzenlemeye çalışıyorlar. Sırf bu sebeplerden, Bilirkişilik Kanunu değişti. Kanun, 

mahkemelere, ‘kusurun derecesinin belirlenmesi için hukukçu bilirkişilere başvuramazsın’ 

dedi. Diyelim ki onuncu katta oturuyorsunuz, ön tarafta bahçe olur, boş arsalar olur. 

Misafiriniz geldi, patates kızartması ikram edeyim dediniz. Ne de olsa öğrenci evi, patates 

kızartması bol olur. Genişçe bir tava buldunuz, yağı da  koydunuz, kızarttığınızı misafirimize 

ikram ettiniz, yediniz. Şimdi ise kızartmanın yağını dökmemiz gerek, nereye dökeceksiniz? 

Lavaboya dökseniz tesisata yazık, çöpe de atamazsınız. Ne yaptınız? Camı açıp aşağıya 

döktünüz. Tam o sırada eski ev sahibiniz oradan geçiyormuş. Bir de ‘merhaba’ dediniz. 

Adam yukarı baktı, eli yüzü, iyice yandı. Bunu yaparken adama erken bağırırsanız kaçabilir, 

geç kalırsanız isabet veremezsiniz. Buradaki düşünce gibi,  ince ayar yaparsanız, nasıl olur? 

Kasıt olur. Ama aşağıdan sesler geliyor, kim olduğuna bakmadınız yağı döktünüz. Bu durum 

hiç kimsenin yapmayacağı bir dikkatsizlik örneğidir ve ağır ihmaldir. 

Örneği değiştirelim, tavadaki yağ soğusun diye pencerenin kenarına koydunuz, yağ 

rüzgarla devrildi,  iradeniz dışında ve aşağıya döküldü.  Bu durumda  hafif  ihmaldir. 

 

3-Çeşitli borçlarda sorumluluk kıstasları 

4-Borçlunun davranışı dışındaki sebepler 
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a-Beklenmedik olay (Casus fortuitus)  

 

Yükümlülük altında olana izafe edilemeyen bir durumdur. Beklenmedik olaylar yani 

casus, bir insanın kolaylıkla ön göremeyeceği ihtimaller demektir. Bazı durumlarda 

hiçbir insan gücüyle önlenemeyecek kadar kuvvetli, önüne geçilmez olaylarla karşılaşılır. 

Bunların borçlunun davranışı ile hiçbir ilişkisi yoktur. Mesela; deprem, sel, savaş, isyan, 

yıldırım düşmesi ve benzeri. Bunlara mücbir sebep, yani borçlunun borcu ihlal etmesine 

mutlak olarak kaçınılmaz şekilde sebep olan dış olaylar denir.  Alacaklının borcun ifa 

edilmemesinden dolayı uğradığı zarar, hem fiili zarar hem de mahrum kaldığı kar olabilir.  Fiili 

zarar,  mevcut mallar çerçevesinde meydana gelen azalmayı ifade eder. Mesela alacaklıya 

bir mal teslim edilecek yani, edilmemişse önce malın değeri olan fiili zarar hesap edilir. Sonra 

alacaklının o maldan elde edecek olduğu kar, yani mahrum kalınan kar, yapılması zorunlu 

masraflar olarak hesap edilir mahrum kalınan kar, yani Latince olarak  lucrum  cessans, 

bir karın, mal varlığında bir artışın eksik kalmasını gerçekleşmesini ifade eder. Bir kimse 

başkası tarafından trafik kazasında yaralandığı için işini yapamıyor ve kazancından mahrum 

kalıyorsa, mesela iş yerini,  dükkanını  açamıyorsa, bu hesaplar yapılır.  

 

b-Mücbir Sebep  ( Vis Maior)  

 

Bazı durumlarda, hiçbir insan gücüyle önlemeyecek kadar kuvvetli, önüne geçilmez 

olaylarla karşılaşılır. Bunların, borçlunun davranışları ile hiçbir ilgisi yoktur. Mesela deprem, 

sel baskını, bir binanın çökmesi, düşman işgali, iç savaş, yıldırım düşmesi, geminin batması, 

soygun, hastalık, hayvanların doğal sebeplerle veya kaza sonucu ölmesi ve büyük yangınlar 

buna örnektir. Bu gibi hallerde mücbir sebep, yani en büyük kuvvet söz konusu olur. Bu 

hallerde zarardan doğan sorumluluğun, borçluya yüklenmesi imkanı yoktur, borçlu 

sorumlu olmaz. Bununla birlikte, istisnai olarak borçlunun mücbir sebepten veya beklenmedik 

halden sorumlu olması söz konusu olabilir. Mesela bir  dare yani vermek borcunun borçlusu 

temerrüt halindeyse, bu kural yapma borçlarına da uygulanır.  Eğer borçlu kusurlu davranışı 

ile bir malı beklenmedik hal veya mücbir sebep sonucu telef olma tehlikesiyle karşı karşıya 

bırakmış ve mal telef olmuşsa, mesela ariyet alınan bir atın tarla yerine savaşa götürülmesi 

gibi, eğer borcun ifası borçlunun kusuru olmadan imkansız hale gelmişse, justinyanus 

Hukuku’nda borçlu, kural olarak sorumlu olmaz. Nezaret sorumluluğunda ise beklenmedik 

olaylardan da sorumlu olur. Mücbir sebep, borçlunun borcu ihlal etmesine mutlak olarak 

kaçınılmaz şekilde sebep olan dış olaydır. Beklenmeyen olay, borçlunun kaçamayacağı 

şekilde borcun ihlaline yol açar. Mücbir sebeple borcun ihlalinden kaçınamama, herkes için 

söz konusu olacak niteliktedir. Yani beklenmeyen olayda, borçlunun kendisinden beklenen 

tedbirleri almakla borcun ihlalini  ödeyemeyeceği bir olaydır. Mücbir sebep, hiç kimsenin 

alacağı tedbirlerle,  borcunu ihlali önüne geçemeyeceği bir olaydır. 
 

2.DERS  

 

   

Borçların kaynakları  

 

Ortaya bir borç ilişkisi çıkaran hukuki olaylara borcun kaynakları denir.  Romalılar 

buna borçların doğuş sebepleri anlamında causae obligationum, yani borçların sebepleri 

derlerdi. Belirtildiği gibi hukukçu gaiusa göre, borçlar ya akit'ten ya da haksız fiilden doğarlar. 

Akit ile iki taraf birbirleri ile uygun rızalarını beyan ettikleri için borç doğmaktadır. Haksız 

fiilde ise, taraflardan birisi hukuka aykırı bir harekette bulunmuş olduğu için borç doğar. 

Bizim Borçlar Kanunumuzda, borçların akitlerden ve haksız fiillerden doğduğunu 

söylenmektedir. Yalnız, bu tasnif eksik kalmaktadır. Çünkü akit veya haksız fiil olmayan bazı 

olaylar da borç oluşturmaktadır. Bu sebeple Borçlar Kanunu, borç kaynağı olarak sebepsiz 

zenginleşmeyi de üçüncü kaynak olarak eklemiştir. Roma kaynaklarında, akitlerin haksız 



     İMECE PAYLAŞIM     (ÜCRETSİZ)    ROMA HUKUKU | 04.03.2019  | TEK 

 
 

 
5 

fiillerin ve çeşitli sebeplerin borçları doğurduğu yazılıdır. Roma kaynaklarında, Justinianosun  

ınstitutionnes’indeki bir paragrafta, akitten haksız fiilden akit benzerinden ve haksız fiil 

benzerinden, borçların doğdukları ifade edilmektedir. Contraktus ve delictum yani akit ve 

haksız fiil benzerleri olarak vasıflandırma halleri herhalde, daha önceki metinde çeşitli 

sebepler diye söylenenlerdir. 

 

Haksız fiiller  (delictum)  

 

Genel  Bilgiler  

Borç doğuran kaynaklar arasında haksız fiiller önemli bir yer tutarlar. Önce, modern 

hukuktaki haksız fiil kavramını ana çizgileriyle gözden geçirmek gerekir. Modern hukukta 

cezai ve hukuki sorumluluk arasında kesin bir ayrım vardır. Modern hukuktaki haksız fiil 

veya suç söz konusu olduğu zaman, toplumun ortak menfaatini koruyan bir kuralın ihmal 

edilmiş olduğu anlaşılır. Böyle bir olay, zamanımızda iki  sonuç doğurur.  

Birincisi Kamu Hukuku Bakımından. Zamanımızda suç fikri, devlet adına ve bir 

devlet makamı olan Savcılık tarafından açılan ceza davasından ayrılamaz. Bu ceza, devlete 

yani bütün topluma karşı çekilir. Bir şahsın maruz kalmış olduğu zarara karşılık, suçluyu 

zarar gören hesabına cezalandırmak, sadece zarar görenin intikam hislerini tatmin etmeye 

yarayabilir zamanımızda. Böyle bir şeye müsaade edilemez.  

Haksız fiilin özel hukuk bakımından doğurduğu ikinci sonuca gelince, haksız fiile 

maruz kalan kimse bir zarar görmüştür, mal varlığında bir eksilme olmuştur. Özel hukukta 

haksız fiil, bozulan bu durumun yerine getirilmesini gerektiren fiildir.  Şu halde haksız 

fiil işleyen kimse, bir taraftan kamu cezası davası ile devlete karşı bir cezaya mahkum olur; 

diğer taraftan özel hukuk davası ile, sebebiyet verdiği zararı tazmin etmeye mahkum  olur.  

 

Ceza davası, suçlunun ölümü ile sona erer, özel hukuk davası ise mirasçılara 

intikal eder. Roma hukukunda, suçların çoğunun yaptırımı, para cezasıdır, fail bunu 

mağdura veya ailesine ödeyecektir. Ceza çoğu kere basit bir tazminattan daha ağırdır. Eski 

devirlerde, daha ziyade kısas usulü vardı, yani göze göz, dişe diş. Ancak kısas, çok ilkel ve 

vahşi bir ceza olduğu gibi, hukuk düşüncesine de aykırıdır. Daha sonra, belli bir miktar para 

yani diyet vermek suretiyle uzlaşmaları ve nihayet haksız fiilin cezası, kanuni yaptırımlar 

altında, hakim tarafından tayin edilen para cezalarına dönüştü. Bir kimsenin menfaatlerinin 

hukuka aykırı olarak ihlal edilmesi haksız fiildir.  Haksız fiil şahsa veya mala karşı olabilir  
 

Haksız fiilin 4 şartı vardır  

1-Fiil hukuka aykırı olmalıdır. Bir hukuk kuralını ihlal eden her fiil, kanuna aykırı ve 

haksızdır. Bununla birlikte bazı hallerde, meşru müdafaa veya zaruret hali, kasıtla işlenen 

suça ceza verilmesini engeller.  Ayrıca bir kanun hükmünün uygulanması veya bazı hallerde 

mağdurun rızası sonucu bir kişiye verilen zarar haksız fiil oluşturmaz; bunlar hukuka 

uygunluk sebeplerini oluşturur. Örneğin, bir kimse kendisine silahla saldıran birini öldürürse, 

onu haksız yere öldürmemiştir, ancak meşru müdafaada saldırı ile orantılı olmak şartına tabii 

tutulmuştur. Aynı şekilde bir kimse öldürüleceği korkusuyla bir hırsızı öldürürse, kesin olarak 

sorumlu değildir, fakat onu hareketsiz hale getirebileceği halde öldürmeyi tercih etmişse, 

haksız olarak hareket ettiği düşünür  

2-Haksız fiillerin ikincisi: Failin kusuru olmalıdır. Bu kusur hafif da olabilir, fakat 

hiç kusuru olmayan zararla sonuçlanan olayda kusursuz olan kimse için, haksız fiil işlemiş 

denemez. Bu nedenle haksız fiil bir faile istinat edebilmeli, yani o kimseye fiilin sorumluluğu 

yüklenebilmelidir. Bunun anlamı, fiili işleyenin o olaydan doğacak sonuçların farkında 

olmasıdır. Roma Hukukunda, yedi yaşından küçükler veya akıl hastaları, temyiz 

kudretinden mahrum  oldukları için, kendilerine haksız  fiil  isnat edilemez.  
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3-Haksız fiillerin üçüncüsü: Haksız fiil ile meydana gelen sonuç arasında, uygun 

illiyet bağı olmalıdır. Bunun tespiti bir hayli zor olabilir. İlliyet bağı, zararın kökenindeki 

davranıştan hareketle bir kimseyi suçlayabilmek için, zarar verenin kimliğini tespit etmek ve 

davranışı ile mesela, bir malın tahribi veya telafi edilmesi arasında maddi ilişkiyi kurmaktır  

4-Haksız fiillerin dördüncüsü: Haksız fiil sonucu bir zarar meydana gelmelidir, 

bu manevi bir zarar da olabilir. Kişinin manevi varlığına bir tecavüz durumunda, haksız fiilin 

bu şartı oluşmuştur. Haksız fiil davaları ceza davalarıdır, yani Latincesi actıones poanales 

Ceza davalarının özellikleri, mağdurun zarardan fazla bir miktara mahkum edilmesi, 

davalarının mirasına intikal etmemesi, suçlular birden fazla ise her birine karşı ceza 

davasının ayrı ayrı açılabilmesidir. Bazen haksız fiilden dolayı, ayrıca bir de tazminat davası 

açılabilir. Haksız fiil davalarından mahkum  olanlar,  şerefsiz  yani infamis  olurlar 

Haksız olarak başkasının malına verilen zararlar (Damnum iniuria  Datum) 

Damnum ne demek? Damnum iniuria  nedir? Bu, damnum ama nasıl bir damnum, 

damnum iniüria, hukuka aykırı demek oluyor. Latince'de in eki, olumsuzluk ekidir. 

Damnum da davranış demek, yani hukuka aykırı bir davranış olmasıdır. Bu haksız fiili 

oluşturan bileşenlerden bir tanesidir. Data nedir? Veri anlamında, bugün bile kullanıyoruz. 

Türkçe'ye çevirecek olursak damnum iniüria datum, haksız fiil ifa etmektir.  Toplumsal 

hayatta hakim olan kuralların çoğu da yazısızdır, öyle değil mi? Mesela, hiçbir yerde 

pencereden aşağıya çöp atılmaz yazmaz, ama bu bir kuraldır. Çöp, çöp tenekesine atılır. 

Pencereden aşağı sıcak su dökülmez. Bir de ayrıca bir davranış vardır ki, hareketsiz kalmak 

da bir yükümlülük davranışı sayılıyor. Mesela, doktor davranışı. Bu tarz suçlara da 

garantörlük suçları deniyor. Bir görev size yüklenmiş ve siz bu görevi yerine 

getirmemişsiniz. Bu da kanunda düzenlenmiş,  ona garantörlük suçu adı veriliyor. İhmal 

suretiyle, hareketsiz kalmak suretiyle bir suç işlenmiş oluyor. Borçlar hukuku bunlara bakıyor 

ve bunlar varsa diyor ki; ‘verdiğin zararı karşılayacaksın.’ 

Başkasının malına verilen zararlara yatırım getiren aquilia  kanunu, lex aquilia de 

damno  halk oylamasıyla, -yani plebiscitum ile - kabul edilmiştir. Kanunun kapsamı ve 

uygulama alanı, hukukçular tarafından genişletilmesi, özel hukuk suçunun hukuku rejimini 

tamamen değiştirmiştir ve haksız fiilden doğan borçların modern teorisine bağlanan 

sorumluluk kavramını başlatmıştır damnum iniuria  datum yani Aquila  Kanunu. Yani lex 

aquile ile  doğan bir haksız bir fiil şeklidir. Daha önceleri 12 Levha Kanunu’nda genel bir 

düzenleme yoktu, başkasının malına verilen zararlar için tek tek kimler vardır? Önceleri 

nispeten eski bir kanun olan lex aquile, mallarda meydana gelen zararlar için genel 

kavramlar ortaya koymuştur. Bu kanun mallara verilen zararlara da genel sorumluluğu 

getirmiş ve bu fiillerin hepsini tek bir haksız fiil haline sokmuştur.  

Bu  kanun suçları 3 bölümde toplamıştır  

1. bölümde başkasına ait bir köle veya sürü hayvanın öldürülmesi  

2. bölümde alacakların zararına borçlunun ibrası  

3. bölümde köle veya hayvanların yaralanması veya mallara verilen her türlü 

zararlardan söz ediliyordu. 

 Kanun bir bölümde başkasına ait bir kölenin veya sürü hayvanının haksız şekilde 

öldürülmesinden bahsediyordu. Bu kanundan doğan actio  Legis aquilia, bir ceza davasıdır. 

Haksız fiili birkaç kişi işlerse, dava her birine karşı ayrı ayrı açılabilir. Haksız fiili aile evladı 
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veya köle işlerse,  dava aile reisine  veya  kölenin efendisine  karşı, noxalis  şeklinde 

açılabilir.  

Lex aquilia  davasının üç unsuru vardır  

A- Haksız fiil sonucu bir zarar meydana gelmelidir. 

B- Zarar haksız hukuka aykırı olmalıdır. Meşru müdafaa veya ıztırar halinde 

başkasının malına zarar verenler sorumlu değildir.  Zarar veren kusurlu 

olmalıdır, kusurun her derecesi sorumluluk bakımından yeterlidir.  

C- Zarar bedenen verilmelidir, yani haksız fiil doğrudan doğruya fail tarafından ve 

doğrudan doğruya mal üzerinde gerçekleştirilmelidir. 

Plato hukukunun tedbirleri ve hukukçuların içtihatları ile Roma hukukunun son devrinde 

lex aguilia hükümleri son derece genişledi. Kusurlu bir hareket sonucu mala verilen her türlü 

zararı kapsadı. Hatta hür bir insanın yaralanması da actioutilis olarak tanındı. Bu gelişmeler 

sonucu, haksız fiilin kapsamı, mala verilen zararı aşmıştır. Zira insan vücudu mal değildir, 

tazminatta tedavi masrafları, kar mahrumiyeti dahil edildi. Mesela bir kimse başkasının atını 

yaralarsa ve atın sahibi bu nedenle atını, kazancını temin eden arabaya koşamazsa, atın 

tedavi masraflarından başka maruz kaldığı zarardan, hukukta kar mahrumiyetinin de 

tazminini  isteyebiliriz, 

Zarar, iki şekilde ortaya çıkıyor, birisi sözleşmeye aykırılık, bir diğeri ise haksız fiil.  

Bir sözleşme yapılmış ama sorumlulukları yerine getirilmemiş, ya da hukuk dikkat et 

demiş ama dikkat edilmemiş, zarar verilmiş. Bu sayılanların sonuçları çoğunlukla tazminattır. 

Zaten haksız fiilin sonucu tazminat ama borca aykırı davranış da tazminatla sonuçlanabilir.  

Borca aykırı davranışı sebebiyle karşı tarafa borcunu ödemeyene bir de ‘tazminat 

ödemeni talep ediyorum’ diyebilirsiniz ya da ‘artık borcunu ödeme, iş işten geçti tazminat 

istiyorum ‘ diyebilirsiniz. 

Roma hukuku nakden tazmini daha çok gündeme getirir, maddi değeri olmayan 

şeyler Roma Hukukunda satışa söz konusu olmaz. 

 Romalıların borcu countracus’dan doğar. İlk zamanlarda iradenin ne şekilde olduğuyla 

çok ilgilenmezlerdi. Yabancılar ise bu kavramları telaffuz edemiyor, haliyle contraktus 

yapamıyor.  O zaman yabancılar nasıl ticaret yapacaklar? Yabancıların borç altına 

girebilmesi için,  güven mantığı bir kaynak olarak kabul edildi. 

Zarara devam edelim, zarar, fiili zarar şeklinde ortaya çıkar. Bir de Roma hukuku lucrum  

cessans denilen yoksun kalınan kar’ı da  bu zarar kapsamında değerlendirir. Kaza yaptınız, 

adamın arabasına çıktınız. Arabayı yaptırdın ama adam, bir hafta çalışamadı ve  bir gelirden 

yoksun kaldı; bu kısmı da tazminat olarak alacak. Fiili zararın tespiti kolaydır, ancak yoksun 

kalınan geliri nasıl hesap edeceksin? Taksici hele bir de belge vermiyorsa, şimdi taksicinin 

yoksun kaldığı geliri nasıl hesaplayacağız? Taksiciye sorsan, her gün işlerin süper olduğunu 

düşünerek hesap yapacak ama boş gezen taksici de var değil mi? O zaman, o civardaki bir 

durakta çalışan bir taksinin ortalama geliri hesap edilir ve zarar tazmin edilir. 

           İlliyet bağı  

İlliyet nedir? Borçlar Hukukunda Roma devrinde bir şart daha aranıyordu: Kanunda 

zararı temasla vermeniz gerekiyordu. Bir hayvana vurmanız ya da onu uçurumdan aşağı 
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temasla atmanız gerekiyordu. Hayvana vurmadınız ama ürküttünüz, o da uçurumdan aşağı 

düştü. Bu durumda, temas etmediğiniz için sorumlu değilsiniz, çünkü elinizi sürmediniz.  Ya 

da hayvan bağlıyken kapıyı kapatınız, ahırda hayvan havasızlıktan öldü, yine sorumlu 

tutulmuyorsunuz. Yani kanun Roma döneminde fiziksel teması, illiyet bağının yani sebep 

sonuç ilişkisinin en somut hali olarak görüyor. Bu toplumda, bu fiil, zararı vermeye yeterli ise 

sorumlusunuz. Yerden nohut büyüklüğünde bir taş aldınız, adamın kafasını attınız, adam 

öldü mümkün mü? Olabilir. Normalde nohut kadar taşın darbesiyle adam ölmez ama o taşı 

hızlı bir şekilde atarsanız belki ölebilir. 

Bir gün apartman yöneticisi ile yaşlı bir adam tartışmış, aidatı ödersin, ödemezsin 

derken itişmişler. Yaşlı adam yere düşmüş, daha sonra kalkmış, evine gitmiş. Oradan camiye 

gitmiş, sonra eve gelmiş, evde ölmüş. Bu kavgayı öğrenen polis, apartman yöneticisini 

tutuklamış. Neticede bir  kişi ölmüş, Normalde yavaş bir şekilde yere düşmek ölüme sebep 

olmaz. Dış görünüş itibariyle illiyet bağı var gibi görünüyor, dolayısıyla tedbir amaçlı 

tutuklama kararı verilmiş. Ancak hastaneden otopsi raporu geliyor, adam kalpten ölmüş, 

çünkü zaten kalp hastasıymış. Dolayısıyla düşme olayı ile ölüm arasında bir illiyet bağı 

kurulamamış oluyor. 

 

Ruhi TUNCER 
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1.DERS. 

Geçen dersin tekrarı 

Bir hususu daha anlatarak bugün hızlı gideceğim. Hızlı gitmemin sebebi, bunların daha 

önceki derslerimizde anlatmış olduğumuz konuları temel alan yeni konular olmasıdır. Bunların 

üzerinde ayrıntılı durmayacağız. Sadece işaret etmekle yetineceğim. O yüzden, ilgili olan 

kısımları müsait olduğunuzda kitaptan bir daha okumanızda yarar var. 

Geçen haftaki dersimizde kusursuz sorumluluktan kusur sorumluluğuna dönüşü 

anlatmıştık. Ceza hukukunda ve haksız fillerde (Delictum) bu sürecin farklı işlediğini, cezai 

anlamda önce kasıttan sorumluluğun söz konusu olduğunu, daha sonra taksirle olan ihmal 

(Culpa) suretiyle olan sorumluluğun bu işe eklendiğini söyledik ama haksız fiil anlamında 

borçlar hukukundaki maddi – özellikle mala verilen- zararlarda (Lex Aquilia kanunu ile birlikte 

M.Ö. 300’lere doğru, yabancıların yavaş yavaş artmaya başladığı ve bu şekilde sosyal yapının 

değiştiği bir zamana denk gelmesi dikkat çekicidir.) kusur sorumluluğuna geçiş söz konusudur. 

M.Ö.242 yılında yabancılar praetorluğunun ihdasına yakın bir süreçte, orada kusursuz 

sorumluluk esasının hakim olduğu durumdan borçlar hukuku açısından kusura dayanan 

sorumluluğa doğru bir geçişin başladığını, tabiri caizse bu işin Lex Aquilia kanununda mala 

verilen ama köle ve sürü hayvanlarına verilen zararlarla sahneye çıktığını ve daha sonra bunun 

her türlü zarara uygulanmasının teşvik edilerek günümüz hukukuna kadar genişlediğini ifade 

etmiştik. 

Yani, Ceza hukukunda kasıt sorumluluğundan kusur sorumluluğuna şeklinde genişletici bir 

süreç yaşanmışken, Haksız Fiil’de kusursuz sorumluluktan kusur sorumluluğuna doğru 

daralan bir süreç yaşanmıştır.  

Bir tarafta Ceza hukuku açısından süreç çok genişlemiş. İhmali  - Ceza hukukunun 

tabiriyle Taksir- de içine alan bir sorumluluk sistemde oluşmuştur ama Borçlar hukuku 

açısından baktığınızda, kusursuz sorumluluk şeklinde olan o çok geniş uygulama yerine, 

kusurun varlığı durumunda sorumluluğun esas olduğu uygulamanın kabul edilmeye 

başlanarak -“Başlanarak” diyorum çünkü birden bire değişim, dönüşüm yaşanmamış. 

Iustiniaus’a doğru giden süreç (aşağı yukarı 600-700 yıl devam eden bir süreç içinde 

evrilerek) – böyle bir sonucun ortaya çıktığını görüyoruz. Kusur sorumluluğunun, o zaman 

hakim olduğunu ifade ettik. 

Yine, borçlar hukuku, özellikle kusuru anlattığımız derslerimizde, Orta Çağ sürecinde 

kusur sorumluluğunun olduğunu hatta neredeyse kusursuz sorumluluğun devreden çıktığını 

ifade etmiştik. 1800’lü yıllardan itibaren Sanayi devriminin de etkisiyle tekrar birer ikişer 

kusursuz sorumluluk olarak ifade edilebilecek durumların değerlendirilmeye başlandığını ve 

yeni yapılan kanunlarda kusursuz sorumluluk şeklindeki bu tespitlerin, işte borçlar 

kanunumuzdaki 65-66….69-70 arası maddelerle hatta başka kanunların içerisinde kusursuz 

sorumluluğa ilişkin düzenlemelerin borçlar hukuku açısından yer almış olduğunu ifade etmiştik. 

Burada borçlunun davranışı dışındaki sebeplerin kusura etkisi, hukuka etkisi nasıl 

olacak? Bu da aklımıza iki hususu birlikte getiriyor. Birincisi Mücbir Sebep, ikincisi 

Beklenmeyen hal. Önce Mücbir sebepten başlayalım. Daha iyi anlaşılacaktır. 

Vis Maior (Mücbir Sebep) 
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Mücbir sebep, Latince ifadesiyle “Vis Maior” ya da “Vis Major” olarak ifade edilen 

durum, kavram; dış tabiat olayları etkisiyle meydana gelen zararın sonuçlarını ifade eder. 

Burada, bu dış tabiat içerisinde meydana gelen olaylar o kadar güçlüdür ki insan gücüyle ne 

yaparsanız yapın, önleyemezsiniz, engelleyemezsiniz, çare bulamazsınız. Belki 

öngöremezsiniz, öngörseniz bile yapabileceğiniz bir şey yok, oturup sonucunu 

bekleyeceksiniz. Bu noktada birazcık daha insanı aşan bir yapının olduğu ifade ediliyor. 

Dolayısıyla insan kuvvetini, gücünü aşan, dolayısıyla alması gereken tedbir sınırını aşan bu 

durumlardan dolayı bir sorumluluk meydana gelmez. 

Mesela, bir deprem olmuş, depremde ev yıkılmış. Eğer depreme dayanıklı olduğu 

hususunda bir rapor varsa, alınmışsa, öngörülemeyen depremde, işte fay hatlarının yarılması 

ya da tamamen deprem sebebiyle öngörülemeyen başka bir durum ortaya çıkmışsa, bunda 

herhangi bir sorumluluğun olmadığını söyleyebiliriz. 

Yine, Tsunami. Yakın zamanlarda birkaç kere yaşandı. Bunun görüntülerini hala 

internette görmek mümkün. Tonlarca ağırlıktaki arabaların, kamyonların bir saman çöpü gibi 

suyun üzerinde dalgalandığı bir ortamda acaba ne kadar güçlü binalar yaparsanız tsunamiye 

dayanıklı olur? Bu, şu anki teknoloji ile mümkün değil. Dolayısıyla, bu gibi durumlarda yine bir 

“Vis Maior” olduğunu ifade edebiliriz ve dolayısıyla “Vis Maior” durumunda sorumluluk söz 

konusu olmaz. Mücbir sebep dediğimiz –“Vis Maior”- olağanüstü haller durumunda bu kişinin 

sorumluluğu meydana gelmeyecektir. 

Şöyle bir istisnai durum söz konusu. - Bu hafta değil, belki önümüzdeki hafta 

anlatacağız, bu istisnai durumun çerçevesini – Eğer siz borcunuzu ifa etmeniz gereken 

zamanda ifa etmemişseniz, Latince tabiriyle “Mora”, Türkçe’deki tabiriyle, hukuk tabiriyle 

“Temerrüt” durumuna düşmüşseniz, yani ödeme için kararlaştırılan zaman geçmiş ve siz eksi 

pozisyona düşmüşseniz, “Vis Maior” olmuş ve -birazdan anlatacağım- beklenmeyen hal 

meydana gelmiştir. Bunun sonucunda da eğer “zamanında ifa etseydiniz bu zarar meydana 

gelmezdi”, şeklinde ikisinin arasında bir illiyet bağı kurulabilirse, bu sizin sorumluluğunuza 

sebep olacaktır. Çünkü zamanında ifa etseydiniz, bu sonuç meydana gelmeyecekti. Bu da 

borcun ödenme tarihindeki bir gecikmenin kişilerin sorumluluğunu genişlettiği şeklindeki bir 

tespit ile ifade edilebiliyor. Tabiri caizse, “zamanında ödeseydiniz, yırtacaktınız ama geç 

kaldınız.”  

Geç kaldığınız için hukuk sistemi, sizi, gücünüz dahilinde olmayan sonuçlarda da 

sorumlu tutuyor ama kanunun dizaynına baktığında çoğunlukla bu gibi durumlarda “Sende 

zarara uğradı ama bende de olsaydı zarara uğrayacaktı” denirse, bu sorumluluk 

sınırlandırılabilir veya ortadan kaldırılabilir.  

Mesela, Tsunamide. Benim size teslim etmekte geciktiğim mobilyalar vs. tsunamide 

harap oldu ama sana verseydim nereye koyacaktın? Evine. Evin de yıkıldı. Başka nereye 

koyacaktın? Depoya. Orası da yıkıldı. Dolayısıyla, bunun sende ya da bende olması arasında 

sonuç itibarıyla bir fark olmazsa sorumluluk bu gibi  - bakın çok ağırlaşmış bir durumda – tekrar 

kaldırılabiliyor. Tabi bunların ispatında, bu sefer yer değişecek. Sizin ispat yükümlülüğünüz 

artacak ve pek çok sıkıntı beraberinde gelişecek. 

Bunun yanında, bir de “Casus Fortuitus” olarak isimlendirilen veya kısaca “Casus” 

olarak ta ifade edilebilen “Beklenmeyen Hal” durumu olarak ifade ettiğimiz bir durum söz 

konusu.  
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Casus Fortuitus ( Bekenmeyen Hal) 

Bu da nedir? Yine “Vis Maior”, mücbir sebep gibi önceden kestirilemeyen, bilinemeyen 

durumlarda bir kişinin sorumlulu olup olmayacağına ilişkin bir kural. Beraber tespit yapmaya 

çalışacağız. Nedir bu? Bir kimsenin evine hırsızın girerek eşyalarını çalması, beklenmedik 

olaydır. Önlenebilir mi? Deprem, tsunami gibi değil. Önlenebilir. Bekçi alırsın, orada birisi 24 

saat devamlı kontrol eder. Neyse bunun tedbirini almak, belki biraz maliyetli, zahmetli olur ama 

deprem gibi, tsunami gibi değil. Beklenmeyen halin özelliklerinde böyle bir sonuç söz konusu. 

Mesela, bir yangın çıkmış. İtfaiye gelinceye kadar yapacak bir şey yok. Yanacak. Siz 

müdahale edemiyorsunuz. Önlenebilen nedir? Mutlaka birisinin dikkatsizliği, tedbirsizliği 

sonucunda ya kontaktan çıktı, ya doğal gazdan çıktı ya da birisi sigara izmariti attı vs. ama 

bunların mutlaka öngörülebilirliği, tedbir alınabilirliği durumu söz konusu olduğundan bunun da 

bir beklenmeyen hal (Casus Fortuitus) olduğunu ifade edebiliriz. 

Bazı durumlarda, ikisi birbirine yaklaşabilir. Acaba beklenmeyen hal mi, mücbir sebep 

mi? Nasıl olacak? İkisinin arasındaki temel ayrım aslında birisinin, eskilerin ifadesiyle semavi 

olması yani insan gücünün, kudretinin dışında tabiat olaylarıyla meydana gelmesi ve diğerinin 

insan kaynaklı ya da ihmaller sonucunda meydana gelmesi. Bu şekilde bir ayrım göz önünde 

tutulabilir ama bu da her zaman kesin değil.  

Mesela, yangın bu anlamda beklenmeyen bir hal olarak kabul edilebilir ama geçen sene 

California’da bir yangın olmuştu, yanlış hatırlamıyorsam şehirler yanmıştı. Hani ilk başta olsa 

belki “önlenebilir miydi?” diyecektiniz ama şehirlerin, ormanların, çok büyük arazilerin 

önlenemez şekilde yanması gibi bir durum varsa yani bir tarafta rüzgarlar artıyor, yangın sizin 

yetişemeyeceğiniz şekilde artarak gidiyor ve insanlar kaçmaya başlıyorlarsa artık bu biraz 

mücbir sebebe doğru dönüşmüştür. Bu durum, mücbir sebeptir, denilebilir. 

Yine su basması bir beklenmeyen hal olmakla birlikte, bunun büyüklüğüne göre – 

yağan yağmurdan sonra derelerin taşması, baraj kapaklarının açılması – bir mücbir sebebe de 

dönüşebilir. İstiklal Marşı’nda da “Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner…” diyor ya, önünde 

bent duramaz zaten. Mücbir sebepten bahsediyorum. Yani yıkar, geçerim, diyor. Hiçbir şey 

beni engelleyemez, diyor. Engelleyemezse, zaten sorumluluğun da olmayacağı kabul edilecek 

ama biraz önce de bahsettiğim temerrüt durumunu, bazı hallerde bunun dışında 

değerlendirebiliyoruz. 

Roma hukukundaki bu durumun günümüz hukukuna da etkileri var. Roma hukukunda, 

kusursuz sorumluluktan kusur sorumluluğuna gidiş aşağı yukarı 1000 küsur yıllık bir serüven. 

Borçlar hukuku için konuşuyorum. Başlangıcındaki tam kusursuz sorumluluk, Iustiniaus 

hukukuna geldiğimizde prensip olarak tam kusur sorumluluğuna dönüşmüş. İşte M.Ö. 500 ile 

M.S. 500 yılları arası derseniz 1000 yıllık bir süreç. Bu 1000 yıllık sürecin içerisindeki 

dönüşüme baktığınızda, arada geçişler var. Öyle birdenbire kusursuzdan kusur sorumluluğuna 

dönüşmüyor. Yavaş yavaş kusursuz sorumluluk içerisine, acaba beklenmeyen halleden 

sorumluluk olsun mu, olmasın mı?, düşüncesi gelmeye başlıyor. Kusursuz sorumlulukta 

beklenmeyen hal normalde dinlenmez, sadece mücbir sebep gündeme gelir. 

Bir süre sonra artık o kişi için, malı, eşyayla olan borçları veya yapma borçları 

konusunda denmiş ki; o kişi tedbir amacıyla gözetim altında tutsun, nezaret etsin, 7/24 başında 

bulunsun, almış olduğu atı korumak için gerekirse ahırında yatsın. Emanet çünkü. Emanet 

derken “Depositum” anlamında değil. Aldığınızı kullanacaksınız, iade etme yükümlülüğünüz 

var. Gereken tüm dikkat ve özeni maksimum seviyede göstermeniz gerekiyor. Bir insan bunu 

yapabilir mi? Yapabilir. Çok zorlanır ama yapabilir. Bu şekilde başlayan bir süreç. Bunu 
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yapmamışsanız sizi “Casus” tan sorumlu tutuyor. Normal insanın tabiatının dışında belki ama 

genişlettiğinizde bir insan gücüyle engellenebilecek zararlar “Casus” olarak değerlendirilmiş. 

Mesela, hancılar, otel, tatil köyü işletenleri, belli miktardaki sorumlulukla sınırlı olmak 

üzere (Borçlar kanunumuzda da belirtilmiş) yolcuların beraberinde getirmiş oldukları 

eşyalardan, o miktar içinde kusursuz olarak sorumlu tutar. Hırsız geldi, oradan aldı. “Ben işte 

tedbir almıştım.” Onu sormuyorum, diyor. Demek ki beklenmeyen hali, o kapsam içerisinde 

almış ama daha büyük bir sorumluluğa gitmek için bu sefer kusur sorumluluğu devreye girecek 

ve kusur sorumluluğunun prensipleri işletilecek. 

Yine Roma hukukunda özellikle - birazdan bahsedeceğim – kazuistik sistem hakim 

olduğu için  borçlar hukukunun geneline ait bir “Casus” teorisi de yok aslında. Her bir sözleşme 

ilişkisi içerisinde “Casus”’u ayrı ayrı incelemişler. Geçen hafta, genel hükümlerin ortaya çıkış 

sürecinde bahsetmiştik. Dolayısıyla, acaba Ariyet sözleşmesinde “Casus” nasıl etki eder? 

Vedia sözleşmesinde “Casus” nasıl etki eder?, Satış sözleşmesinde “Casus” nasıl etki eder? 

Bunların hepsini, her bir sözleşme tipini incelerken hep ayrı ayrı, o başlık altında incelemişler. 

Günümüz hukuku bunları daha çok birleştirerek, borçlar hukukunun genel hükümleri 

mantığıyla ifade ediyor. Biz de zaten bu kısmı anlatırken, bunun gerçekte Roma’da olmadığını, 

günümüz hukuk metodolojisi ile Roma hukukuna bakışın bir sonucu olduğunu ifade etmiştik. 

Onu da hatırlatma yapıyoruz. 

Zarardan ve zararın tazmin edilmesinden bahsetmiştim. Fiili zarar ve yoksun kalınan 

kar şeklinde ve aynen tazmin, nakden tazminden bahsettiğimi hatırlıyorum. Tekrar üzerinde 

durmayacağım. Onlara da bakın lütfen. Alacaklı ve borçlunun birlikte kusurundan da 

(Compensatio Culparum) bahsetmiştik. 

Çeşitli Borçlarda Sorumluluk Kıstasları: 

Atladığımız bir başlık hatırlıyorum. “Çeşitli borçlarda sorumluluk kıstasları” Biraz 

önce bahsettiğim süreç içerisinde haksız fiillerden doğan sorumluluklarda, sorumluluğun 

kusursuz sorumlulukla başlayıp kusur sorumluluğuna doğru evirildiğini anlatmıştık. Yine Roma 

hukukunda genel prensipler söz konusu olmadığından her bir borç ilişkisi için, her bir sözleşme 

tipi içerisinde, o sözleşme ilişkisindeki duruma göre bir hüküm getirilmiş, ona göre bir çözüm 

getirilmiş. Dolayısıyla kazuistik sistemin özelliğini buraya da yine aynı şekilde yansıtacağız. 

Utilitas (Fayda-Menfaat Prensibi) 

Burada “Utilitas” olarak ifade edilen bir kuralımız var. Fayda prensibi, menfaat ve fayda 

prensibi. Kusursuz sorumluluğun söz konusu olduğu zamanlarda bu prensibi çalıştırmak 

gereksizdi. Çünkü sonuca bakıyorsunuz. Sonuç odaklısınız. Sonuç gerçekleşmemişse 

“Sorumluluk, ilgili kişinindir.”, deyip, yapıştıracaksınız.  

Yapacak başka bir şey yok ancak kusur sorumluluğuna olan gidişte menfaat dengesini 

o kadar hassas ayarlamanız gerekiyor ki o kusur dediğiniz, kişinin hukuk kurallarına uyma 

konusundaki isteksizliğini, dikkatsizliğini ya da kasıt derecesindeki tam aykırılığını tespit edip 

bunu sorumluluğa yansıtmak gerçekten çok büyük beceri isteyecektir. 

Sözleşmelerde Sorumluluk Kıstasları 

Bir de bunun yanında – ikinci dersimizde muhtemelen bahsedeceğimiz – Roma 

hukukundaki sözleşmelerin gelişim, değişim süreci içerisinde arz ettikleri şekiller de önemli. 

Kabaca bahsedeyim. İkinci derste daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Roma hukukunun ilk 
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döneminde – daha önce söylediğimi hatırlıyorum- borç ilişkilerinde tek taraflılık asıldır. 

Taraflardan sadece bir tanesi borç altına girebilir. Şöyle demiştik: 

 

                                                  

                                                          A                           B 

 

                                                                                 E 

 

Borçlar hukukuna başlarken bu şekli çizmiştik hatırlarsanız. Alacaklı “A”’dır. Borçlu 

“B”’dir. A’nın borcu yoktur. B’nin de alacağı yoktur. İlk baştaki akit mantığı bu şekilde 

başlamıştır. Bir süre sonra bu akitlerin tanınma sürecinde, toplum içinde süregelen faaliyetler, 

sosyal ilişkiler hukuk sistemi tarafından kalıplara dökülerek akit olarak tanınmaya, 

tanımlanmaya başladığında yeni yeni akitler ortaya çıkmaya başladı. Aslında bunlar uzaydan 

gelen akitler değil, toplum içerisindeki mevcut sosyal ilişkileri hukuk gözlüğüyle baktığımızda 

tanımladığımız, formüle ettiğimiz sonuçlar ve ilişkiler. 

Yani, eskiden birinin, tarlada çalıştırmak için komşusunun ineğini, kölesini ya da 

eşyalarının taşımak için atını veya arabasını alması durumunda hukuk bununla ilgilenmiyordu. 

Bu işe, kardeşlik, dostluk, birlikte yaşam şeklinde bakıyordu. Bir süre sonra hukuk, bunu 

alıyorsa, kullanıyorsa, karşılığında bir menfaat sağlamıyor ve para ödemiyorsa, “şu, şöyle 

sorumlu olsun, öbürü böyle sorumlu olsun.” , diye bazı kurallar getirmeye başladı. 

                                                  

                                                         A+B                          B 

 

                                                                                 E 

 

Bazen alacaklı taraf ta borçlu olabiliyor. “B”’yi küçük yazıyorum. Çünkü bazen borçlu 

oluyor. O zaman, burada yeni bir akit ortaya çıkıyor. 12 Levha kanunlarında “Bir kişi almış 

olduğu emaneti aynen iade etmezse şu kadar cezalandırılır ve ayrıca bir de güveni kötüye 

kullanmaktan dolayı Infamis ilan edilir.” , kuralı geldi. Bu bir ceza hukuku kuralıyken, bunu 

formüle ettiler ve “Vedia Sözleşmesi” olarak isimlendirdiğimiz “Depositum”, bir sözleşme 

olarak tanımlandı. 

Bir süre sonra Ius Civile tarafından kabul edildi ve orada denildi ki; “ Tamam, borç 

saklayanın borcu - Vedia – ama diğer tarafın da bazı borçları var.” Yani, burada eskisi gibi tek 

taraflı değil, bunlar. Yavaş yavaş terazinin kefeleri birbirine yaklaşmaya başladı. Bazen 

sarsıntılar oluyor. İkisi, birbirine dengelenmeye çalışıyor. 

Daha sonra yeni bir akit durumu ortaya çıktı. “Al gözüm, ver gözüm. Ne kadar para, o 

kadar köfte.” İş, komşuluktan, dostluktan, arkadaşlıktan ve birlikte yaşamaktan çıkıp gelir elde 

etmeye, para elde etmeye, para karşılığında işler yapmaya, ticarete veya tam ticaret 

demeseniz bile artık karşılıksız iş yapılmamaya başlandı. 
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Sosyal yapı değişmiş, yabancılar çoğalmış, insanlar yardımlaşma duygusu, birlikte 

yaşama olgusu açısından karakter değiştirmiş, kabuk değiştirmiş ve “Yapmış olduğum işin 

karşılığını isterim, arkadaş” denilmiş. 

                                                  

                                                         A+B                    B+A 

 

                                                                                 E 

 

Bakın “B” büyüdü ve “Alacaklı olduğum kadar borçluyum ve sen de borçlu olduğun 

kadar alacaklısın. Bu dengeyi koruyacağız.”, anlayışı (A+B  / B+A ) geldi İkisinin arasında da 

bir denge var. 

Gabin (Aşırı Yararlanma) 

 İşte birinci dönemde Medeni Hukuk dersinde gördüğünüz ”Aşırı yararlanma” eski 

ifadesiyle “Gabin” edimin “E” neticesinde meydana gelir. Eğer bu ilişki yoksa gabinden 

bahsedemezsiniz. Bağışlamada Gabin olur mu? Bağışlamada, bağışlamışımdır, artık. Bu 

açıdan bakarsanız, “Ben size bir şey vereceğim. Karşılığında bir şey almayacağım.” Karşıda 

bir edim yok ki. Neyin menfaati? Neyin dengesi? O yüzden, “Gabin var”, diyebilmemiz için 

karşılıklı edimler arasında bir menfaat dengesinin olması ve bu dengenin de şaşması lazım. 

İşte bu denge, o zamanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten Gabin dediğimiz husus ta hukuka o 

zamanlar giriyor. Ondan önce Gabinin esamesi okunmuyor. Gerek yok, çünkü. 

Sözleşmelerde Sorumluluk Kıstasları (Devam) 

Bir süre sonra, bu dönemde, önceki akit gruplarında, biraz önce bahsettiğim akit 

gruplarında, bu akit gruplarında menfaat dengesi çok farklı olunca ve kusur da devreye  

girmeye başlayınca denmiş ki; “Madem kusursuz sorumluluktan kusur sorumluluğuna geçtik. 

O zaman, kusurun menfaat dengesini iyi okumamız, iyi değerlendirmemiz lazım.” Her bir 

menfaat ilişkisi içerisinde sorumlu olan kişinin sorumluluğunu tespit edip menfaati az olanın 

sorumluluğunu da kısmak gerektiği, değerlendirilmiş. Eski dönemde, menfaatin az veya çok 

olduğuna değil sonuca bakıyor. “Oldu mu? Oldu.”, Kusursuz sorumlu. 

Örnek1. Commodatum (Ariyet) Sözleşmesinde Sorumluluk Kıstasları 

Madem kusur sorumluluğu var, madem bir iş yapılacak. Onu da tam yapalım, 

mantığıyla beraber kusur sorumluluğu devreye girdiğinde tabiri caizse “fine-tuning” hassas 

ayar mekanizmaları da hukukun içine girmiştir. Mesela, – İlgili kısımda bahsedeceğim.  

Şimdi sadece özet veriyorum.- , kullanım ödüncü sözleşmesi, Latincesi 

“Commodatum”, Türkçe’si eski adıyla “Ariyet”. Bir kişi malını karşı tarafa verir kullanılmak 

üzere. O kişi de malı kullanır. Karşılığında bir ücret ödemez, hatta malın olağan yıpranmasıyla 

meydana gelen bozulmanın da parasını ödemez. Olağan kullanmayı söylüyorum. Kötü 

kullanmadan bahsetmiyorum. Bir malın kullanma neticesinde hafif yıpranmasına 

“Amortisman” diyoruz, ya mutat şartlarda, onu da ödemez. Malı ücretsiz kullanır ve iade eder. 

Peki “A”’nın bundan karı ne? Teşekkür, iyilik, sevap, sosyal çevrede “Ne kadar cömert bir 

insansın.”, gibi iltifatlar. Nereden baktığınıza bağlı ama o, hukukun ilgilenmediği bir menfaat. 

Hukukun ilgilendiği türden bir menfaat yok. Hukuk diyor ki; “O zaman burada A’nın bir menfaati 



 

Sayfa 9 / 21 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                ROMA  HUKUKU   11.03.2019  TEK 

yoksa kusurunu ona göre kısalım. Peki nasıl kısalım? Ya, bir zarar meydana gelmişse, B bir 

zarara uğramışsa veya A kasten B’ye zarar vermişse! 

Sınava girmek için kalem istedi arkadaşından. Dedi ki “ Sınavdan sonra iade ederim.” 

O da “Tamam.” dedi ve yanındaki arkadaşına da “ Curcunayı seyret şimdi.” , diyerek cebinden 

çıkarttığı, akıtan mürekkepli bir kalemi verdi, karşı tarafa. O da alıp cebine koyunca.. 

Ne var burada? Gömleğin kirlenip batmasında kalemi veren kişinin neyi var? Kusuru. 

Nasıl bir kusur bu? Bilerek yani kasıt. Bundan sorumlu olsun mu? Olsun. 

Ağır ihmal buna yakın olduğu için bunda da sorumluluğu çok benzer çünkü ama yeni 

almış olduğu bir kalemi hatta akıttığı için kullanmak istemediği bir kalemi unutarak çantasındaki 

yedek kalem zannedip arkadaşına vermiş, onun da üstüne akmış. Hafif ihmal. Hafif ihmalinden 

sorumlu olmasın ya da olmayabilir. “ Buna siz kendi aranızda karar verin.” , denilebilir. 

Örnek2. Commodatum (Ariyet) Sözleşmesinde Sorumluluk Kıstasları 

Örneği değiştireyim. Hala “Ariyet” . Sadece örneği değiştiriyorum. Arkadaşınızı yemeğe 

çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki ; “Akşamki toplantıya senin de gelmen lazım.”, “Abi, ben 

gelmeyeyim.”, diyor. “Yok. Gel. Şunlar gelecek. Bunlar gelecek. Şöyle kişiler. Böyle kişiler.”, 

“Yok. Benim kıyafetim uygun değil.”, diyor. Şimdi siz de “Senin o toplantıda benim için olman 

lazım. Senin varlığın önemli. Kıyafeti ayarlarız. Zaten beden ölçülerimiz aynı. Ben sana bir 

takım elbisemi veriyorum. Akşam giy, yemeğe gel.” Takım elbiseyi verdi. Ariyet. Kullanım 

ödüncü. Peki, bu takım elbisenin kullanılmasında menfaat kimin? Elbiseyi alanın mı yoksa 

elbiseyi verenin mi? Elbiseyi verenin.  Bakın, burada elbiseyi verenin menfaati olduğu için 

karşıdakinin kusuru birazcık daha değişti. Eğer kendi menfaati için alsaydı her türlü 

kusurundan çok hassas olması ve dikkat etmesi gerektiği için her türlü kusurundan sorumlu 

olacakken senin için yapmış olduğu bir durum var. “Abi, zaten hastayım. Elim titriyor. Bir şey 

dökerim elbisene O yüzden gelemiyorum.” , dediğinde buna katlanacaksınız. Elbisenin üstüne 

yemek döküldü vs, bu hafif ihmal sebebiyle meydana gelen kusurdan karşı tarafı sorumlu 

tutamazsınız. Çünkü, burada menfaat yer değiştirir. Burada örnekleri çoğaltmak mümkün. 

Örnek3. Vekalet Sözleşmesinde Sorumluluk Kıstasları 

Her bir akit tipinde ayrı ayrı değerlendireceğiz, bir sonraki dersten itibaren 

başlayacağımız süreçte ama bir istisnası var. Aslında birkaç istisnası var ama bu dikkat çeken 

bir istisna. Vekalet sözleşmesi, Roma’nın o yabancılar hukukunun oluşmaya başlamasından 

sonraki süreçte  - MÖ 100’lü yıllara tekabül ettiği düşünülüyor. – ortaya çıkıyor ve ilk sözleşme 

örnekleri o dönemde görülüyor.  

Çünkü, ondan önce bir ihtiyaç yok. Köleler var. İnsanlar her türlü işini bir başkası ile 

sözleşme yapma ihtiyacı olmadan kölelerine emretmek suretiyle yapıyorlar ama (yine bakın 

sosyolojik olarak birbiriyle bağlantılı) o dönemde savaşlar kazanılıp Roma’ya akın akın köleler 

gelince köle kalitesi de düşüyor. Eskiden kölelerin sayısı az ama kalitesi, seviyesi yüksek. 

Dolayısıyla köleyle yapılan işler de daha seviyeli ama köle sayısı artınca, sistemin içi boşalıp 

işe yarar köle kalmayınca bu sefer işleri kim yapacak? Artık ya yabancılardan ya da 

Romalılardan bu anlamda sözleşme ile yardım alma süreci başlıyor. 

Romalılar, beden işlerine çok sıcak bakmıyorlar, çalışmıyorlar. Roma’daki bir kişinin, 

bir beden işçisi olarak çalışması, kas gücüyle para kazanması ayıp karşılanır, olmaz. Fikir işi 

olarak, zihin, beyin gerektiren iş olarak ta belli işler var. – İlgili sözleşme kısmında onlardan 

bahsedeceğiz. – Bu işlerini vekalet sözleşmesi ile yapıyorlar.  Peki, siz bir Romalının fikrini, 

düşüncesini nasıl ölçersiniz?  Bunun parasal değerini nasıl tespit edersiniz? Bir Romalının o 

yüce düşüncesini, sizin için o çığır açan fikir dünyasını tespit edebilir misiniz? Diyorlar ki; “ 
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Buna para, ücret olmaz. Zaten bunun karşılığında o kişiye teşekkür payesi, şeref payesi olarak 

Honor, verilir.” Bu, Türkçe’deki onur kelimesiyle ifade edilir. 

O zaman, vekalet sözleşmesi niçin yapılıyor? Bir Romalı adına bir şeyler yapılması 

vekalet sözleşmesidir. Mesela tedavi amaçlı doktor, ders verme, bilgi öğretme vs bunlar fikir 

işçiliği olduğu için eğitim ve bilim gerektirdiği için vekaleti konu alan sözleşmelerdir. Ücret yok. 

Ücret olmazsa mantığın nasıl olması gerekiyor? Vekilin sorumluluğunun olmaması veya çok 

sınırlı olması lazım. Yani vekil, işi bilerek, kasıtlı olarak yapmamışsa sorumlu olması lazım. 

Çok ağır ihmal (Culpa Lata) ile yapmazsa yine sorumlu olur ama hafif ihmali, dikkatsizliği ve 

tedbirsizliği ile işi yapamamışsa para da almadığından, buradaki gibi sorumlu olmamasını 

bekleriz. Beklenmeyen hallerde zaten sorumluluk olmaz, diyeceğiz ama işler öyle değil. 

Roma hukukunda ve ayrıca günümüz hukukunda da vekalet sözleşmesinde vekil işi 

ücretsiz olarak yapsa bile (Zaten Roma hukukunda ücretli olmaz. Günümüz hukukunda ücretli 

de olabilir ücretsiz de olabilir.) özellikle Devlet tarafından verilmiş belli ruhsat, belge ve statüleri 

kullanmak suretiyle icra edilen avukatlık, doktorluk gibi vekalet sözleşmesine konu olan 

eylemleri yaptığınızda vekilin işini ücretsiz yapması durumunda bile göstermesi gereken dikkat 

ve özen maksimum seviyede olmalıdır. Hatta, Klasik hukuk döneminde, vekil “Casus” tan dahi 

sorumludur. Beklenmeyen hallerden bile sorumludur, vekil. Buna “Custodia” , nezaret 

sorumluluğu diyoruz. O kadar ağır ki.. Bakınız diyor ki; “Yapamayacaksan alma. Madem aldın. 

Tabiri caizse, kendi işini bırak. Benim işimi tamamla.” Gösterilmesi gereken dikkat ve özen 

maksimum. Bu kusursuz sorumluluk değil ama neredeyse bir basamak kalmış. 

Örnek üzerinden gidelim. Daha iyi anlayacaksınız. Doktorun bir tanesi ameliyat 

yapacak. Dedi ki; “Bu ameliyatı sana 10.000 liraya yaparım.” Var mı, hukuka aykırı bir durum? 

Yok.  Başka bir hasta gelmiş, muayene oluyor. Doktora cebindeki parayı muayene ücreti olarak 

verirken, son parası olduğunu doktor anlıyor. Diyor ki; “ Aynı ameliyatı sana da yapmam lazım.” 

Hasta; “O kadar param yok. Ben bu ameliyatı olamam.”, diyor. Doktor da; “Tamam. Senin 

ameliyatını ücretsiz yapalım.”, diyor. 

İki ayrı hasta. Aynı ameliyat. Biri ücretli 10.000 Lira Diğeri ücretsiz. Ameliyattan 

çıkıyorlar. Ücretli olan hasta tamam, çıkmış.  Ücretsiz ameliyat olan hastaya bakıyorsunuz, 

atılan dikiş sayısı diğerine göre üçte bir. Bir tanesi daha ince, böyle estetik dikiş demeyelim de 

o ayrı bir sanat, ona yakın bir dikiş, öbürü mont fermuarı gibi.  

İçerisinde alet, edevat unutulmuş. Onlar için para istemiyoruz. Hastanemizden, 

müessesemizin hediyesi. Niye böyle? Ücretsiz. Şimdi ücretsiz olunca, ben bir gözümü kapatıp 

diğeriyle yaptım, diyebilir misiniz? Tabi, bunun sebeplerinden bir tanesi özel ruhsat, özel bir 

eğitim gerektirdiği için böyle. 

Bunun dışında, diğer alanlarda herhangi bir ruhsat veya tekel oluşturmayan alanlarda 

yaptığınız vekalet sözleşmelerinde vekilin ücret alıp almamasına bağlı olarak daha hassas bir 

denge kurulmaya çalışılabilir ama özellikle bu alanlarda Roma hukukundan çok büyük 

farkımızın olduğunu söyleyebiliriz. Bu söylemek istediklerim anlaşıldı mı? Kusur, menfaat 

dengesi vs. 

Günümüzde Sorumluluk Kıstasları / TBK İle Değerlendirme 

Doğrudan ofisten geldiğim için yanımda değil. Borçlar kanunu olan var mı? O zaman, 

bahsetmiş olduğumuz bu hususu Borçlar kanunundan dikkatlerinize sunayım Şimdi birkaç 

farklı madde okuyacağım, birlikte değerlendirmek adına. 

TBK. MADDE 114. Borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sorumludur. Borçlunun 

sorumluluğunun kapsamı, işin özel niteliğine göre belirlenir. İş özellikle borçlu için bir 

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10849
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yarar sağlamıyorsa, sorumluluk daha hafif olarak değerlendirilir. 

 

Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hâllerine 

de uygulanır. 

Borçlu, genel olarak her türlü kusurdan sorumludur. Kasıt, ağır ihmal ve hafif ihmal. 

Kural olarak “Casus”, Beklenmeyen hal kusuru aştığı için ondan sorumlu değil. 

Borçlunun sorumluluğunun kapsamı, işin özel niteliğine göre belirlenir. İşin özel niteliğine, 

sözleşmenin özel niteliğine bakarak daha hassas bir sorumluluk ayarı yapmak gerekebilir, 

diyor, genel hükümler. 

Devam ediyorum, “İş özellikle borçlu için bir yarar sağlamıyorsa…” , Bakın, menfaat 

dengesinden bahsettik. Sorumluluk daha hafif olarak değerlendirilir. 

“Haksız fiil sorumluluğuna ilişkin hükümler, kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de 

uygulanır.” Diyor ki; Delictum kısmına bir bak. Orada da sorumluluğun tespitine, 

paylaştırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Onları, bünyesine uygun düştüğü şekilde çevir, 

evir, buraya uygula. 

Tazminat sorumluluğuna ilişkin maddeler Madde 50’den başlıyor. 

TBK. MADDE 50. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. 

 

Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını 

ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete 

uygun olarak belirler. 

“Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.” Haksız fiilin 

kurallarından bir tanesi diyor ki; “Zarar gören olarak, karşındakinin bu şekildeki kusurunu sen 

ispatlayacaksın. O kişi kendisinin kusursuz olduğunu ispatlamayacak, sen onun kusurlu 

olduğunu ispatlayacaksın.” 

Devam ediyoruz. “Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa, hakim 

olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak….” Aldığı 

önlemler? Kusur? Geçen haftadaki “Müterafik kusur”. Karşıdaki ne kadar zarar verdi, sen o 

zararın gerçekleşmemesi için ne kadar önlem aldın? 

“Zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.”, diyor 50.Madde. Devam 

ediyoruz. 51.Maddeye geçiyoruz. Tazminat.. 

TBK. MADDE 51. Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini 

ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler. 

 

Tazminatın irat biçiminde ödenmesine hükmedilirse, borçlu güvence göstermekle 

yükümlüdür 

“Hakim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini..” Bakın, edim demiştik. Bu edim, 

eğer delictum kaynaklı ise zararın giderilmesi, tazminat olarak görüntülenir. Bu tazminatın 

belirlenmesinde, durumun gereği ve özellikle kusurunun ağırlığı göz önüne alınır. Kasıt mı, 

ihmal mi, ağır ihmal mi, hafif ihmal mi? Kendi işlerinde gösterdikleri dikkat ve özen mi yoksa 

herkesin göstermesi gereken dikkat ve özen mi? Onlara bakılır. 

Yine 52 .Madde. Bakın, daha bitmedi. 

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10155
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10156
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TBK.MADDE 52. Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında 

ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise 

hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir. 

 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde yoksulluğa 

düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hâkim, tazminatı indirebilir. 

“Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuşsa veya zararın doğmasında ya da 

artmasında etkili olmuşsa..” Bu zarar senin de eylemin neticesinde meydana gelmiş veya 

“doktor olarak ben ameliyatı yapmışım, ameliyat iyi olmasına rağmen, ufak tefek eksiklerin 

olmasına rağmen bu zararlı sonuç enfeksiyon, kangren neyse, sen hijyene önem 

göstermemişsin. Ben sana bir hafta yat, demiştim. Yatmadın. Ağır taşıma dedim. Taşıdın. 

Şöyle oldu. Böyle oldu vs.. Senin bu zararın meydana gelmesinde veya artmasında etkin var.”  

Bakın, bunların belirlenmesi çok ince hesapları gerektirir. Çok dikkatli davranmayı 

gerektirir. Tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hakim tazminatı indirebilir veya 

tamamen kaldırabilir. Duruma göre hakim, orada takdir yetkisine sahip. 

Zarara hafif kusuruyla sebep olan tazminat yükümlüsü, tazminatı ödediğinde 

yoksulluğa düşecek olur ve hakkaniyet de gerektirirse hakim, tazminatı indirebilir. Diyor ki; 

“Garibanı gözet ama hafif kusuru varsa.” Ağır kusuru varsa bir nevi ceza mahiyetinde, onu 

yapma diyor ama hafif kusur varsa dikkatsiz ve tedbirsiz davranmışsa, bu durumda sen 

durumu idare et. 

Bakın o kadar hassas bir denge ki, bu dengenin kurulması hakimin mutlak yetkisinde. 

Bakın, hep hakim. Günümüz davalarında tarafların şekilde meydana gelen zararlarda kusur 

durumları münhasıran hakim tarafından belirlenmelidir. Kanun da bunu açıkça söyler ama 

uygulamaya baktığımızda maalesef hakimler dosyayı bilirkişiye havale ettiklerinde “özellikle” 

ifadesini de kullanarak tarafların kusur durumlarının belirlenmesi şeklinde bir talepte 

bulunurlar. Hiçbir bilirkişi bu anlamda,  kusura giremez, girmemelidir. Kusur kimin işi? Hakimin 

işi.  

Maalesef hakimlerin en az %70’i –oranı yükseltmek mümkün-  kusur tespiti için 

bilirkişiye ya da bir başkasına müracaat ediyor. Böyle tam meselenin en önemli yeri, tam bam 

teli, iki kurum, iki kişi arasında gidip geliyor. Bunu hakim belirleyecek. Bilirkişiden yardım alacak 

ama bilirkişiye, binanın çökmesindeki kusur oranını sormayacak.  

Bu binanın neden çöktüğünü soracak. Bu hasta niye öldü? Onu soracak. O da diyecek 

ki; “Bu doktor, bu ameliyatı yaptı. Ameliyatta, hastanın içinde şu unutuldu, şu eksik kaldı ama 

hastanın da şunları yaptığı anlaşıldığından hastanın ölmesinde bu ikisinin etkili olduğu, hatta 

düzgün soru sorabilse, “ Doktor bu hatayı yapmasaydı, hasta ölür müydü? Hasta, o hatayı 

yapmasaydı, bu doktora rağmen ölür müydü? “ Bunları da belirleyecek.  

Hakim, bir kanaat sahibi olup, oranı bu almış olduğu verilerle kendisi tespit edecek. 

Bunu yapmıyorlar. İşin, en sorumluluk isteyen, en sıkıntılı olan kısmı budur. En kolayı nedir? 

Başkasına havale etmek. 

Bazen bilirkişi haddini aşarak bu şekildeki bir davada görüş bildiriyor. Hakimler de, 

bilirkişi söyledi diye güvenerek aynen alıyor. Sonra pek çok sıkıntılı durum ortaya çıkıyor. 

Bilirkişi de diyor ki; “ bu zaten hakimin görevidir. Ben söyledim ama hakimin kendisi baksın, 

değerlendirsin.” O, topu, ona, o da topu ona atarak sürdürüyorlar. Şu anda içinde 

bulunduğumuz hukuk sistemi içerisinde, maalesef böyle. 

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10157
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Sorunun çözümü basit. Sorunun çözümü açısından kanundaki tanımda hiçbir sıkıntı 

yok. Hakime de bir şey diyemiyorum. O kadar yoğun dosyanın içerisinde bu hassas dengeyi 

kurabilmek için dosyanın bütün hepsini çok net bir şekilde okuyup anlaması gerekir. Görev 

değişikliği sebebiyle yeni geldiğiniz mahkemedeki bir celseye bakmanız gerektiğinde, nasıl 

anlayacaksınız, nasıl kavrayacaksınız? Duruşmayı o zamana kadar takip eden hakimin, o 

konu hakkında bilgisi vardır ama yeni gelen hakimin bilgisi hiç yoktur. Bilgi sahibi olması lazım. 

Bunu da, maalesef taraf dilekçeleri ve varsa bilirkişi raporları vasıtasıyla yapıyorlar. 

Dosya içindeki verileri tam manasıyla okumaya vakitleri kalmıyor. Mevcut hakim/savcı 

azlığı ve yeni atananlardaki tecrübe durumları da göz önünde bulundurulduğunda sistemdeki 

sıkıntıların, istenmese de bir süre daha devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Çok 

çalışmanız lazım. Hakimseniz, karşılaştığınızda lütfen sorumluluğu başkasına havale ederek 

kurtulmayın. Kendiniz çözeceksiniz.  

İkinci derste devam edeceğiz. 

 2.DERS. 

Bu dersimizde, Roma hukuku akitler sistemine başlayacağım. Borçlar özel kısmına, 

alacak temliki, borcun nakli, borç taraflarının değişmesi sonucunu doğuran süreç. Sonrasında 

borcun sona ermesine yönelik olan kısmı ve temerrüdü, borcun ifası, yeri ve zamanı ile ilgili 

kısımları tekrar geriye dönerek anlatacağım. Onları boş geçmeyeceğim. 

Şimdi bahsedeceğim konuları önümüzdeki hafta tamamlamış olursak ve bu kısımları 

geriye dönüş yaparak anlatarak konunun daha kolay ve daha kısa sürede anlaşılacağını ümit 

ediyorum. Bu ve bundan sonraki dersi öncelikli olarak anlatmak gerektiğini düşünüyorum. 

Akit  Sisteminin Tarihsel Gelişimi 

Burada, Borç kaynakları “ den sorumluluk” bahsine baktığımızda, birkaç hafta önceki 

dersler içinde Roma hukukunda haksız fiilden (Delictum) olarak doğan sorumluluk ve 

sözleşmeden (Contractus) doğan sorumluluk olarak ifade edilmeye başlandığını ve bunun 

Gaius’un  Institutiones’inde söylendiğini belirtmiştik ama 12 Levha kanunlarında ve bunun 

etkisiyle devam eden süreç içerisinde genel bir haksız fiil teorisinden bahsetmek mümkün 

değildir. Belirli actio’lar var. Henüz sistemleşmemiş bir hukuk uygulaması var. Gittiğinizde, 

rahip hukukçular (Pontifex) somut olayın özelliğine göre, sizin hak durumunuza göre, zarar 

varsa zarara göre – bunun adına sözleşme demeseler bile- böyle bir durumdan kaynaklanan 

alacak hakkınız varsa hani actio oluşturulacaksa, onu size veriyorlar ve siz alacağınızı elde 

ediyorsunuz. 

Bir süre sonra yavaş yavaş akitlerin ortaya çıkmaya başladığını, geliştiğini, değiştiğini, 

dönüştüğünü görüyoruz ve kendi içlerinde yavaş  yavaş gruplandırılıyorlar. Bu gruplandırmada 

da – daha doğrusu akitlerin çeşitli gruplar şeklinde ortaya çıkmasında da- Roma kültürünün, 

sosyal yapısının, dininin, ahlakının ve iktisadi yapısının çok büyük etkisi var. Zaten bunların 

hepsinin birbiriyle sebep sonuç ilişkisi içerisinde olduğunu söylemiştik. Yine hatırlayın lütfen, 

1. dönem, uzunca bir süre anlattığımızda bazı arkadaşlar gereksiz gibi görmüş olabilir, krallık 

dönemi, cumhuriyet dönemi, ilk imparatorluk dönemi, son imparatorluk dönemi. 

Oralardaki hukukun durumu, devletin durumu, praetorlar kim? Diğer magistralar kimler? 

Yabancıların statüsü, bunların topluma etkisi, katkısı aslında şimdi bahsedeceğimiz hususun 

meydana gelmesindeki temel etkenler. 

Bu uygulama, bir kere praetorların varlığına kadar geçen süreç hatta biraz daha devam 

eden süreçte devam ediyor. –Praetorluk M.Ö.367 yılında ihdas edilmiştir.- M.Ö.367 yılında 

Praetorluk ihdas edilir edilmez sistem hemen değiştirildi. Onun bir etkisinin ortaya çıkması 
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gerekiyor. Aşağı yukarı 150-200 yıl devam eden bir sürece ihtiyaç duyulmuş. M.Ö. 2 yüzyılın 

ortalarına veya M.Ö.3 yüzyılın ortalarına doğru gelen sürece kadar Roma hukukunda belli 

actiolar var, kalıplar var, delictum söz konusu, 12 Levha kanunlarında belirlenen belli suç tipleri, 

haksız fiil (Delictum) var. Iniuria var. Furtum var.  

Ius Civile tarafından belirlenen haksız fiillerden dolayı bir zarar meydana gelmişse 

actiosunu talep ediyorsunuz. Actio olunca borçluya karşı actio ile beraber davanızı 

açıyorsunuz. 

Henüz daha böyle bir sözleşme kültürü de ortaya çıkmamış. Bildikleri birkaç sözleşme 

tipi var. Tabi, bunların bir yönüyle ahlaka, bir yönüyle dine dayandığını söylemek te yanlış 

olmaz.  

Hukuka intikal oralardan geliyor. Pontifex’lerin etkisinin de, katkısının da yok olduğunu 

söylemek mümkün. O dönem içerisinde bu şekildeki uygulamada, eski hukuk döneminde aşağı 

yukarı 400 yıllık süre içerisinde “Stipulatio” olarak ifade edilen sözlü taahhütlerin hakim olduğu 

bir temel yapı ile birlikte hukuki sözleşme tipi olarak benimsenmiş olmasa bile toplumda bilinen, 

uygulanan bir borç ilişkisi var. 

Yine aynı şekilde –belki bir sözleşme olarak tanımlanmış olmasa bile, adına sözleşme 

denmese bile- borç doğuran dolayısıyla actiosu olan bir uygulama daha var. Mutuum yani yeni 

kanundaki adıyla tüketim ödüncü sözleşmesi var. Stipulatio’nun Türkçe’de tam karşılığı yok. 

Söz vermek, taahhüt etmek anlamında kullanılıyor ama gerçekten anlamı da budur zaten. Akti 

ifade eder. 

O dönemde şunu düşünmek, göz önünde bulundurmak lazım. O zamanki toplum tarım 

toplumu. Devletin 500-600 yıl küçük bir kasaba büyüklüğünde bir yapıya sahip olduğunu 

söylemiştik. Yabancılara hatta kendi ülkesindeki pleblere bile hak vermekte çekingen davranan 

yapıdaki yabancıların durumunu siz düşünün. Dolayısıyla homojen bir kültür, homojen bir yapı, 

homojen bir toplum, homojen bir dil, homojen bir din. Her şey homojen ve  yabancıya da kapalı 

bir toplum. Dolayısıyla, toplumun uzunca bir süre kendi dinamikleriyle çok değişiklikler 

göstermeden, bu ihtiyacı hissetmeden kendi yağında kavrulduğunu söylemek yanlış olmaz. 

Bu süreç içerisinde belli başlı formülleri var. Legis Actio usülü içinde belli başlı dava 

kalıpları var. Bu dava kalıplarıyla problemleri çözüyorlar. Toplum da yabancılara kapalı, 

değişime, dönüşüme kapalı olduğu için hukukun, aynı zamanda dinin, aynı zamanda örf-adetin 

ortak bazı özellikleri vardır. Hukuk başlangıcı derslerinden hatırlayın. Bunlar kısmen değişmez 

kısmen de zor değişen prensipler üzerine bina edilmiştir. Örf-Adet, hele o dönemin şartlarında 

çok sık değişmez. Dinin değişmezleri vardır. Hatta, dinin değişmezleri, değişkenlerine bile etki 

ederek onları değişmez hale dönüştürür ve öyle algılanmasına sebep olur. Hukuk tarihi 

dersinde bunları tartışacaksınız. Sene başında, Hukuk başlangıcı dersinde de belki tartıştınız. 

Bu şekildeki prensiplerle, belli başlı kurallarla toplumun homojen sorunlarını çözüyorlardı. 

Asıl sorun, toplumdaki homojenliğin değişime başlamasıyla ortaya çıkıyor. Yeni 

problem, yeni çözüm demek. Yeni çözüme ihtiyaç duymak demek, aslında. Çünkü eski 

formülle, eski anahtarla yeni kilidi açamazsınız. Öyle olunca değişime ihtiyaç var ve bu değişim 

başlangıçta hani 12 Levha kanunlarıyla formülasyonlar şeklinde gerçekleşip daha sonra diğer 

Lex’ler ile, praetorluğun ihdasından itibaren actio actio, edictum edictum, praetorların getirmiş 

olduğu yeni çözüm yollarıyla birlikte bu değişimin önü açılmış ama yine praetorlara kadarki 

hatta daha sonraki zamana kadar bu değişimin çok yavaş hareketlerle gerçekleştiğini, o 

yüzden bu döneme “Eski Hukuk dönemi” adının verildiğini söylemiştik. Ne zaman ki hukuk 

bu değişime başladı. İşte “Klasik Öncesi hukuk”, ondan sonra “Klasik hukuk” dönemine 

doğru bir geçiş yaşandı. 
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Actio’lar Sistemine Geçiş  

Bu dönemde “Mutuum” adını verdiğimiz tüketim ödüncü sözleşmesi yine tarım 

toplumunun sosyal dayanışma kültürü içerisinde, ihtiyacı olan kişinin ihtiyacının ücretsiz olarak 

giderilmesi temeline dayalı bir akittir. Komşunuzun buğdayı bitmiştir, ona 100 kg buğdayı 

verirseniz, gelecek sene ekip biçtiğinde size 100 kg buğdayınızı iade eder ama 110 kg vermez.  

Faize yasak getirdikleri için değil, (Dönem dönem yasaklanmıştır.) dost, dosttan faiz 

almaz. Faiz dediğin ticaretin sonucudur. Bu tarım topluluğunda dayanışma gerekiyor. O 

yüzden “Stipulatio” dediğimiz akit gibi bu da tek tarafa borç yükleyen, bir tarafın borçlu olduğu 

ve borcun konusunun çerçevesinin her ikisinde de çok sıkı çizildiği, genişlemesi, genişletilmesi, 

çoğaltılması, büyütülmesi mümkün olmayan dar bir içeriğe hapsedilen türden borçlardır. 

Stipulatio’da “Ne konuştuysan o. Ne verdiysen o.”, Artırma, çoğaltma vs böyle bir şey talep 

etmeniz mümkün değil. 

Tabi, devir değişmeye başlayınca yavaş yavaş akit tipleri de değişiklik gösteriyor ya da 

daha güzel bir ifadeyle toplumda o zamana kadar mevcut olan uygulamalar akitleşmeye 

başlıyor. Hukuk sistemi onu akit adı altında “Contractus” olarak korunması gereken bir 

menfaat şeklinde algılayıp actiolar tanımaya başlıyor. Actio tanımak, ne demek? Hak etmek, 

demek. Roma hukukunda, önce actio, sonra hak var, biliyorsunuz. Actioların olma sebebinin 

orada tanınan menfaatin hakka dönüşümünü sağlamak olduğunu ve yavaş yavaş borçlar 

hukuku alanında bu nispi hakların geliştiğini ve gelişmenin de actio actio gerçekleştiğini 

söylemiştim. Buna da “Actiolar sistemi” adı verilmektedir. Bu sistemi algılamadan Türk 

Borçlar hukukunu algılamak imkansız demeyeceğim ama kolay olmaz, verimli olmaz. 

Bir süre sonra kullanması için komşuya verilen “ Kullan, kullandıktan sonra iade et.” , 

şeklindeki uygulamalar da hukuk tarafından kabul görüyor. Bakın burada da ücret yok. 

Ücretsiz. Yine 12 Levha kanunlarında düzenlenen ve iade etmemeniz durumunda cezai 

anlamda sorumluluk altına girmiş olduğunuz emanet uygulaması “Depositum”  bu dönemde 

akitleştirilerek Vedia adı altında bir sözleşme olarak tanımlandı. Bu da ücretsiz. Komşunuza 

bir şey saklattığınızda, dönüp aldığınızda “Bundan dolayı borcum nedir?”” , diye sormazsınız. 

Koyununuzu, keçinizi, tavuğunuzu, baksın diye komşuya verdiğinizde koyunun, tavuğun yediği 

yemi ya da hastalanması durumunda tedavi masraflarını vermeniz ücretliydi. Onlar masraftı, 

zaten vereceksiniz. Ekstra bu iş için karşı tarafın harcamış olduğu emek için para 

vermiyorsunuz. Hatta bugün bile dostlar, arkadaşlar arasında böyle bir hizmet yaptığında siz 

elinizi cebinize attığınızda “ Yok. Vallahi almam. Böyle yapacaksan, bir daha da yapmam.”, 

anlayışı ve uygulaması vardır. Şimdiki bu uygulama, o günkü toplumda herkes için temeldi.  

Bu şekildeki işler para karşılığında olmazdı ama bir süre sonra artık toplum da 

değişmeye başladı. Bakın Stipulatio, Mutuum, bir süre sonra ortaya çıkan Commodatum, 

Depositum ve Pignus. Bu 3 akit grubunda ortak bir şey var. Mutuum da aynı şey aslında. 

Mutuum daha eski. Bunlardaki ortak husus, tümünde bir eşyanın tesliminin amaçlanmasıdır. 

Bakın, Mutuum. (Karz-Tüketim ödüncü)  Buğday, para neyse tüketecek, bitirecek sonra  size 

karşılığı aynı neviden geri verecek.  Commodatum (Ariyet-Kullanım ödüncü). O kullanacak. 

Sonra o kullandığı şeyi size iade edecek. Depositum (Vedia- Saklama ödüncü) Vereceksiniz. 

Saklayacak. İstediğinizde veya süre dolduğunda iade edecek. Pignus (Rehin sözleşmesi) 

Borç oluştuktan sonra bunu vereceksiniz. Borç ödendiğinde ya da başka sebeple sona 

erdiğinde bu eşyayı size iade edecek. Bütün bunların içerisinde ortak bir kültür, ortak bir mantık 

var. Aslında bu mantık, o döneme hakim olan genel mantığın bir uzantısı. 
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Res Kavramı ve Ayni Akitlerde Teslim 

Biz M.Ö. 510’lardan M..Ö 27’ye kadar olan sürece ne demiştik? Siyasi olarak 

Cumhuriyet dedik. Latincesini hatırlıyor musunuz? Res Publica. Res ne demekti? Res, eşya 

demektir.  

Res Publica kelimesinin aslında doğrudan siyasetle, çoğunluk, seçme, seçilme, onlarla 

hiç alakası yok. Res Publica kelimesinin mantığı, buradaki eşyaların artık teker teker kişilerin 

dışında topluma, public’e ait olmasını tanımlamaktır.  

Public’e ait olan eşya mantığı, kültürü ortaya çıkınca dönemin en önemli özelliği olan 

“Hepimiz karar verelim. Hepimize soralım. Halk meclisi karar alsın”, gibi bir mantık bu temelden 

hareket etmiş ve Cumhuriyet kelimesi hiç alakası olmadığı şekilde “Kamu malı” anlamındaki 

“Res Publica” kelimesi ile ifade edilir, olmuş. 

Bakın “Res” kelimesinin Latince cümle içerisindeki yere göre değişen yazılışları var. 

“Rei”  ya da “Re” de eşya demek. Reel diyoruz ya. Reel ne demek?  Gerçek. Gerçek hukuk 

açısından fiziki olarak gerçekten var olan, demektir. Hatırlayın tekrar, 1.dönemde Manus 

kelimesini anlatırken yine aynı zamanda Zilyetlik kavramından bahsederken, o dönemin 

özelliği olarak eli ve fiziki olarak elle teması, dokunmayı yeni bunların hepsinin bir zihniyet, 

mantık olarak takip edildiğini söylemiştik. Bu dönemde de özellikle bu akitler açısından, bu 

akitlerin kurulmasında eliniz, aktin konusu neyse o reel’e, eşyaya dokunacak, değecek, onu 

alacaksınız.  

Bir tüketim ödüncü sözleşmesi mi kurulacak, o sözleşmenin kurulması için 

tüketeceğiniz şey size teslim edilecek. Alacaksınız, onu. “ Abi, gel 100 kg buğday ayarladım.”, 

ve “Tamam. Peki, geliyorum.” Böyle akit kurulmaz. Bu akitin kurulması için ertesi sabah oraya 

gidip o 100 kg buğdayı dokunup, teslimle alman gerekiyor. Biz, buna “Res” diyoruz. Buradaki 

res, eşyanın ifade ettiği anlamdan birazcık daha geniş. Teslim etmeyi, karşıdakinin zilyetliğine 

hukuk alanında intikal ettirmeyi ifade ediyor. Tarafların anlaşması “Consensus” yetmiyor. Bir 

de yanına Res, lazım. Teslim. Fiziki olarak o malın hakimiyet değiştirmesi gerekiyor. 

Depositum, Bir saklama sözleşmesinin – eski adıyla Vedia- kurulmuş olması için 

saklanılacak şeyin karşı tarafa teslim edilip onun hakimiyetine geçmesi lazım. “Tamam abi. 

Hallederiz Sen yarın getir, bakarız.”, dediğinde sözleşme kurulmaz. Ne zaman ki aldınız 

affedersiniz eşeği ahıra bağladınız., vedia sözleşmesi kuruluyor. Akşamki anlaşmayla, 

konuşmayla bu sözleşme kurulmuş olmaz, Roma hukukunda.  Kurulması için Res, teslime 

ihtiyaç var.  

Bakın, bu akitler Roma hukukunda daha önce piyasada mevcut olan Mutuum aktinin 

genişletilmesi suretiyle, o prensipten hareketle aynı mantıkla kurulan akit grupları olarak kabul 

edilmiş, ortaya çıkmıştır. 3 (Commodatum, Depositum, Pignus) ve 1 (Mutuum) olmak üzere 

4 akit mevcuttur ama Mutuum’un bir farkı var. Mutuum ne verdiyseniz sadece onu istiyorsunuz. 

Stipulatio, birazdan bahsedeceğim. Ne taahhüt ettiyseniz, sadece onu ama bunlardan uğramış 

olduğunuz zararlar ile yapılması gerektiği halde yapılmayan şeyler sebebiyle maldaki 

eksilmeler veya diğer zararları da ekstra olarak talep etmek mümkün.  

Çünkü bu dönem yavaş yavas yabancıların yaygınlaştığı, Roma’nın şekilden 

kurtulduğu, artık borcun sadece şekilden, kalıptan, taahhütten değil dogma ile (ahde vefa 

ilkesini hatırlayalım, ilk dönemden) iyi niyet, dürüstlük kuralının da borç doğuran bir sebep 

olarak belirlenmeye başladığı bir dönemdir. Dolayısıyla, verilen söz iradesi ile sadece 

ağzımızdan çıkan taahhüt ettiğimiz şeyin verilmesi yetmez, bu dönemde. Yapmanız gerektiği 
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halde yapmadığınız şeyler de dürüstlük kuralına göre sizi borç altına sokacak veya borcun 

miktarını genişletmeye başlayacaktır. 

Bakın, tekrar buraya geçiyorum. 

 

                                                  

                                                         A+B                    B+A 

 

                                                                                 E 

 

Önceden sadece A ve B varken şimdi alacaklı olan A’nın yanında kendisinin borçlu 

olmasını gerektirecek yeni akit tipleri ortaya çıkmaya başladı. Bu borçlu olunda diğer taraf ta 

alacaklı olacak. Bu da genişlemeye müsait. Duruma göre bu borç artabilir, çoğalabilir. 

Devam ediyoruz. Yabancılar geldi, sayıları çoğaldı. M.Ö. 242 Yabancılar praetorluğu 

kuruldu.  Bir süre sonra yabancılar praetoru olmadan “Praetor Urbanus” olunmaz, denildi. 

Bakın burası çok önemli bir aşama. “Praetor Urbanus” olmak için “Praetor Peregrinus” 

olacaksınız. Bu, şu demek; yabancılar hukukunun özelliklerini, güzelliklerini, oradaki 

uygulamalarını, çıkış yöntemlerini anlamış olan, kavramış olan, özümsemiş o lan Praetor, 

Roma Praetoru olunca, Roma’lıların işlemlerini çözerken aynı formülleri ister istemez tatbik 

etmek zorunda.  Başka bir çıkış yolu yok. Zihin öyle düşünüyor. 

Şimdi, bununla başlayınca, bu süreç içinde böyle milada yakın yıllardan itibaren ve 

miladın ilk 100 yılı içerisinde de  - Milada yakın yıllar demek,M.Ö.242’deki yabancıların 

yoğunluğu, M.Ö.150 yılındaki fetihler, son Pön savaşındaki galibiyet- bütün bunlarla 

perçinlenince ticari faaliyetler arttı, genişledi. 

Rızai Akitler 

Ticari faaliyetlerin artması demek sermaye demektir. Ticaretin artması demek sosyal 

yapıda değişiklik demektir. Ticaretin artması demek yabancı sayısının çoğalması demektir. 

Bunlar yeni sorunlar demektir. Yeni sorunlar demek yeni çözümler demektir. İşte, yavaş yavaş 

bu çözümler artmaya başladı ve yeni akit grupları meydana geldi. Roma’lılar eskiden belli 

kalıplarla veya bir eşyanın verilmesiyle, sözleşmenin kurulduğunu kabul ederken şimdi 

sistemlerinde, yabancılar hukukunun etkisiyle oluşmuş yeni akitler tanımladılar. 

Sadece irade beyanı “Consensus” ve irade beyanlarının varlığı, oluşması, buluşması. 

Bunların bir eşya teslim edilmeden ya da işlem belli bir kalıpta yapılmadan borç doğurması 

sonucu kabul edildi. Bu Roma’nın ilk zamanlarda aklına bile getiremeyeceği bir sonuç. Kalıp 

yok. Şekil yok. Fiziki temas yok. Malın teslimi yok ama borç var. Roma’nın o katı hukuk dönemi, 

eski hukuk dönemi bunu algılayamaz, kabul etmez. Çünkü orada borç kalıptan,sözden doğar 

ama buradaki borç artık iradeden doğmaya başlıyor.  

Beyan onun bir aracı olarak kabul edilmiş. Beyan teorisinden irade teorisine doğru bir 

geçiş yaşanmış. Zamanla, yabancılar hukukunun etkisiyle; Emptio Venditio, Locatio 

Conductio, Societas ve Mandatum olarak isimlendirilen (Türkçe’lerini de söyleyeceğim. 

Yazacağım. Bunları göreceğiz.)  bir akit grubu ortaya çıkıyor.  
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Tarafların herhangi bir şey tespit etmesine gerek kalmaksızın, herhangi bir ifadeyi 

telaffuz etmek zorunda olmaksızın irade beyanlarını istedikleri şekilde oluşturarak ve 

buluşturarak kurmalarının mümkün olduğu sözleşmelerdir. 

Emptio Venditio (Satış sözleşmesi). Bakın, Roma’lılar bu sözleşmede tam iki tarafa 

da borç yüklüyor. Locatio Conductio eğer bir eşyayı konu alıyorsa Locatio Conductio Rei 

(Kira sözleşmesi ve ürün kirası), bir işin ücret karşılığında ifa edilmesini konu alıyorsa Locatio 

Conductio Operarum (Hizmet Sözleşmesi) ve bir malzeme üzerinde bir eserin meydana 

getirilmesini konu alıyorsa Locatio Conductio Operis (Eser-İstisna sözleşmesi) adı veriliyor. 

Opus, eser demek. Operis bunun çekilmiş hali. 

Bakın, bunların hepsinde (Mandatum hariç) Para var, mal var. Para var, malın 

kullanımı var. Para var, bir hizmetin ifası var. Para var, bir sonucun meydana getirilmesi borcu 

var. Artık iş ticarete dönmüş. Bedava iş yapma vs bunlar hala var ama yeni akit tiplerinde “ Al 

gözüm ver gözüm.” Bedava iş yok. Çünkü yabancılar var. Kendileri aynı kültürü, aynı toplumu 

ve aynı geçmişi paylaştığı kişilerle sınırlıyken gelen yabancılara bedava iş, hayrına iş 

yapmıyorlar. Bizde de öyle değil mi? Yani oraya bakıp söylemeye gerek yok. Kendi 

toplumumuza baktığımızda da aynı şeyleri söylemek yanlış olmaz. Köye gittiğinizde – İstanbul, 

çok büyük bir metropol - , dedenizin size anlattığı yardımlaşma duygusunun bu çağda 

olmadığını görürsünüz. Hatta kendiniz de yaşıyorsunuzdur. Anlatmaya gerek yok 

Şimdi akit gruplarını esasında tanımlamış olduk. Süreç biraz bu şekilde işliyor. Tabi, 

kesin şu tarihte şu geldi, bu tarihte bu geldi, diyemiyorsunuz. Zaman içerisinde ihtiyaç 

karşısında işte o dönemdeki hukuk yardımcı kaynakları neyse, onların müdahalesiyle bu akit 

tipleri yavaş yavaş gelişerek, değişerek, çoğalarak ortaya çıkmış ve bir akitler sistemi 

oluşmuş. M.S.1 Yüzyılda, klasik hukuk döneminde o eserlerin yazılmaya başlandığı dönemde 

ve imparator Hadrianus’a kadar olan zaman içerisinde, bu girişimin, bu haliyle tanımlandığını, 

tamamlandığını ifade ediyoruz. Bunlar Ayni akitler ve Rızai  Akitler. 

Stipulatio: 

Burada açıklayacağımız, bir de Stipulatio var. Stipulatio, ilk dönemlerden başlayarak 

Iustiniaus dönemine kadar gidecek süreç içinde şekil değiştirse de, kalıp ve font değiştirse de 

hep uygulanan, çok eski dönemlerden itibaren uygulanan bir akit. Belki de şöyle demek lazım; 

Stipulatio, daha bu akitlerin ortaya çıkmadığı bir dönemde, o günkü hukuki ihtiyaçları 

karşılamak için multifonksiyonel olarak kullandıkları bir akittir ve bu amaçla “Sözlü akitler” 

olarak isimlendirilen bir grubun önderi olmuştur. Sözlü akitler grubu “Contractus Verbalis” 

olarak isimlendirilir. “Verb” , fiil diyoruz ama sözü, kelimeyi ifade ediyor.  

Bu sözlü akitlerde kural ve mantık aynı. Tek tarafa borç yüklüyor. Sadece, taahhüt eden 

kim ise, söz veren kim ise, o borç altına giriyor. Diğer tarafın herhangi bir taahhüdü yok.  

Taahhüt olmayınca, bir söz olmayınca borç ta yok ve alacak adayı diyor ki; “Bana, şunu 

vermeyi (Dare) taahhüt ediyor musun?” veya “Bana, şunu yapmayı (Facere) – yapmamayı 

(Non Facere) taahhüt ediyor musun?” şeklinde bir taahhüt ile bu borç ilişkisini kuruyorlar. Bu 

borç ilişkisinde, dediğimiz gibi iki taraf var. 

Çok ilginç bir noktaya daha değineceğim. Yazı yok. Roma’da yazılı kültür, hukuk 

alanında çok kullanılmıyor. O dönemde sözlü kültür daha hakim ve kavramlar, uygulamalar 

hep sözlü. Dicta (Dictator), Edictum hep sözlü. Hatta halk meclislerinde alınan kararların, 

kanunların bile sözlü olduğu ifade edilir. Yazılı hukuk yapma gereği son dönemde ortaya 

çıkmıştır. 
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Hukuk başlanıcı dersinden hatırlayın. Hukukun, ilk başlarda, neredeyse tamamı sözlü 

kurallardan oluşurken yavaş yavaş yazılı olan kurallar devreye girmeye başlayınca zamanla 

bu günkü haline kadar gelmiş. Medeni kanunun 1. Maddesi “Kanun” diyor. Ne demek? Yazılı 

hukuk kuralı.  Bu yoksa, yazılı olmayan hukuk kuralı, ondan sonra devreye girecek. Bu da, onu 

esasen ifade eden başka bir dikkat çekici düzenlemedir.  

Burada Stipulatio’da yazı yok. İlginçtir. Tanık ta yok. Yani bir kişinin taahhüt ettiği 

hususu başka bir kişinin görmesine, tanıklık etmesine ihtiyaç duymuyorlar ve bu en çok 

kullanılan akit tipi. İlginç. Anlayamıyorsunuz. 21.Yüzyılda üçkağıtçılığın, dolandırıcılığın zirve 

olduğu bir sistemde, insana güvenin sıfır olduğu bir toplumda, 2500 yıl önce bir Roma’lının 

başka bir Roma’lıyla sözlü olarak, tanık olmayan ortamda Stipulatio yapmasını ve bunun da 

çok yaygın olarak kullanılan akit türlerinden biri olmasını biz anlayamıyoruz.  

Kimse yok. Yazı yok. Neyi, nasıl ispatlayacaksın? Dönüyoruz. Infamia ve Censor. 

Düşünün, Stipulatio yaptınız, sözünü tutmadınız. Komşularınızla da yaptınız onda da 

tutmadınız. Üçüncü bir kişiyle de yaptınız. Onda da tutmadınız. 2 yıl sonra Censor geldi. 

Soruyor, soruşturuyor. “Bunu nasıl tanırsın?” “Stipulatio yaptık. İnkar etti.” Başkaları da aynı 

şeyi söylüyorlar. Bu kişiyi Censor, İnfamis olarak ilan etti mi, puanını düşük verdi mi, o kişi 

toplumdan soyutlanır. Censor’un görevlerini hatırladınız değil mi? Sadece nüfus sayım 

işlemleri değildi. Soruyorlardı, “Borcuna, taahhüdüne sadık mıdır?”. Daha akitler yok. Onlara 

gelmedi sıra. “Borcuna, taahhüdüne sadık değil. Aldığı ödüncü vermez, yaptığı taahhüdü inkar 

eder.”, denildi mi ve bu birkaç kişi tarafından desteklendi mi, tamam. Geçmiş olsun. 

Şimdi bir noktalı virgül.  

Geçen hafta bir haber okudum. Çin eyaletlerinin bir tanesinde vatandaş puanlama 

sistemi olarak bir sistem geliştiriliyor. Drone’lar ile şehrin her noktasında, herkesin her 

hareketini takip ediyorlar. Her türlü verinizi elektronik ortama işliyorlar. Okuldaki notlarınıza, 

geç gelip gelmediğinize, devamsızlığınıza, kullandığınız araç GPS, cep telefonunuzun GSM 

verileri, kameralardaki yüz tanıma sistemi, ceza kesilmiş olsa da olmasa da  trafik kuralları 

ihlalleri ve sosyal medya üzerinden diğer bütün veriler alınarak kişilere bir vatandaşlık puanı 

takdir eden ve devlet kadrolarında işe alımlarda bu vatandaşlık puanının göz önünde olacağını 

ifade ettikleri bir proje başlandı. Yani, tabiri caizse modern Censor’lar geldi. Onlar 5 yılda bir 

yapıyorlardı. Modern dünyada anlık yenilenen veri tabanlarıyla yapılıyor.  

Hayatınızın her alanını düzgün yönetmek zorundasınız. Erken uyanıp uyanmadığınıza, 

cep telefonunuzun ne zaman wake-up olduğundan, kolunuzdaki dijital saatin ne zaman GPS 

verisi almaya başladığından tespit edebiliyor, geç mi kalkan, tembel birisi olup olmadığınızı. 

Gittiğiniz yerler, oradaki kalma saatleriniz belirleniyor. 

Sadece telefon olarak düşünmeyin. Şehir içindeki kameralar, yüz tanıma sistemleri ve 

diğer sistemlerin bir saniyede 1,3 milyar veriyi işleyebilecek kapasitede olduğu söyleniyor. Bu 

şu demek, bir saniye içerisinde yüz tanıma sistemi ile 1,3 milyarlık Çin nüfusunun içinde kim 

olduğunu hemen karşınıza çıkarıyor. Modern Censor sistemi farklı bir şey. Yani, ister devlet 

tarafından ister özel kuruluşlar isterse sosyal medya tarafından yapılsın, bu şekildeki 

uygulamalar gittikçe artıyor. Zaten son zamanlarda da kişisel veri, kişisel verilerin korunması, 

işlenmesi vs muhabbetlerinin ortaya çıkmasının temel nedeni de dünyanın o tarafa doğru 

gitmesidir. 

Roma hukuku, Türk hukuku ve günümüz modern hukuku arasında sadece bağlantı 

kurdum. Tekrar Stipulatio’ya dönersek, bunda dinin etkisi, kültürün etkisi, dilin etkisi var. 

Çünkü Stipulato’nun oluşabilmesi için Gaius’un Institutiones’inde açıkça ifade ettiği gibi belli 
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Latince kelimelerin telaffuzu gereklidir. Yabancı birisinin telaffuzuyla Stipulatio oluşmaz. 

Telaffuz etmediği için de borç doğmaz. 

- Sağır veya dilsiz, olmayacak mı? 

- Olmayacak. Dilsiz olursa ya da işitme engelli, duymayan biri bu sözleşmeyi yapamaz. 

Şimdi garip geliyor ama Medeni hukuk dersinde gördünüz. Evlenme sözleşmesi sözlü 

olarak yapılan akitlerdendir. Ne zaman kurulmuş oluyor, evlenme sözleşmesi? İki soruya 

“Evet” cevabı verildiği anda kurulmuş olur. Oradaki evlenme memurunun ilanı, imzalar falan 

formalitedir.  

Dolayısıyla, konuşma engelli ya da işitme engelli birisinin nasıl “Evet” diyeceğine ilişkin 

Evlilik Yönetmeliğinde hüküm var. “Gerektiğinde, evlendirme memuru, işaret dilini konuşma 

diline çeviren bir tercümanı orada hazır bulundurabilir.”, diyor. 

 Zaten oraya gelmişler, demek yetmiyor. İşin mantığı ikinci planda, şekil ön planda. 

Soracak “Ne dedi?” “Evet”, dedi. İşaret dilinde “Evet” dediğini tutanaklara geçecek. Bakın işi 

zora sokmak değil, bu. Roma’dan gelen sözlü yapının, mantığın bir şekilde devam etmesi. 

“Evet”, diyeceksiniz. “Kabul ettim, kabul ediyorum. Tamam”, diyeceksiniz.  

“Memnuniyetle. Herhalde yani, memur bey. Buraya geldik. Gelinlik, damatlık giydik. 

Evlenmek istemese insan neden insan burada oturur?”, diyemezsiniz. Konuya gelin. Soruya 

cevap verin. Orası muhabbet yeri değil.  Bir merasim var. Bir şekil var. Bazen böyle espri 

yapılır. Soğuktur. “Evlenmeyi kabul ediyor musun?” sorusuna  “Hayır’lısıyla Evet diyorum.” 

Memur hemen defteri toplar, gider. Çok örneği vardır. Acaba ne demek istedi “Hayır” 

kelimesiyle? Bir şey mi söylemek istiyor? Bir baskı mı var? Orası şaka yapılacak yer değil. 

Evlilik merasimi, Türk hukukunda, bunun en güzel örnek olarak verilebilecek yeri ama o 

dönem bunlar bilinmezken Stipulatio’yu bütün bunların yapımında kullanıyorlar. “Bana 100 

torba buğday vermeyi  taahhüt ediyor musun?” veya “ Sana vermiş olduğum bu eşyayı 

sakladıktan sonra,  iade etmeyi taahhüt ediyor musun?” veya “ Kullanmak amacıyla köleni bir 

haftalığına (tarla sürmekte ya da arabayı taşımakta) vermeyi taahhüt ediyor musun?” gibi 

verme ya da yapma konusundaki, daha sonraki dönemlerde müstakil sözleşme haline 

gelebilecek pek çok edimi içeren genel kapsamlı bir uygulama. 

Zaten kitabınızdaki başlığa dikkat ederseniz, “ Bir akit modeli olarak Stipulatio” denmiş. 

Akit tipi olarak değil. Bunun altında pek çok amaçla kullanılan, farklı türler, görüntüler mevcut. 

Bunu, hepsi için bir üst başlık olarak görmek mümkün. 

Sözleşmenin konusunun hukuka uyun olması, mümkün olması. Bunlar zaten daha önce 

bahsettiğimiz konular olduğu için tekrarına gerek yok. Burada dikkatinizi çekmesi gereken 

husus, dil, telaffuz ve özellikle de sebepten bağımsız olması. Hangi sebeple, niye bu 

taahhüdün yapıldığı önemli değil. Eğer bir kişi kayıtsız ve şartsız bir taahhütte bulunmuş ise 

bu taahhüt geçerliydi ve borç doğururdu.  

Bakın Borçlar kanunu 18.Madde, ne diyor? 

 TBK.MADDE 18   Borcun sebebini içermemiş olsa bile borç tanıması geçerlidir.  

” Benim birisine karşı borcum var.” şeklinde bir ifadeniz varsa bunun hangi sebepten 

kaynaklandığı, contractus’tan mı?, delictum’dan mı?, sebepsiz zenginleşmeden mi? Bunlar 

açıkça yazılmış olmasa bile “Borcum vardır.” , demeniz borç doğması için yeterlidir. 

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=10157
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Aynı şekilde, Stipulatio yaptığımızda Roma hukukunda yeterliydi. Bugün yazılı kültür 

hakim olduğu için bu uygulama yazı şeklinde devam etmekte. Bu, şu demek. Birisine çek yazıp, 

imzaladınız. Niye verdiniz ona bu çeki? 10.000 liralik çek.” Borç karşılığı verdim.”  

Hatır çekini duydunuz mu? Aslında uygulamanın verdiği bir isim. Gerçekte hatır çeki 

olmaz. Sebebi olmasa da çek varsa borç vardır. Çekin sebebi yoktur. İster bağışlama, ister 

hatır deyin. Çek var mı? Var. İmza var mı? Var. O halde, borç var demektir. Nasıl Roma 

hukukunda sebebi gösterilmeden mücerret bir Stipulatio ile borç doğabiliyor ise aynı şekilde 

yazıya dönüşmüş kültür içerisinde herhangi bir sebep gösterilmese bile bir borcun tanınması 

ve bunun bonoya, çeke bağlanması hukuken geçerlidir. “Ama hatır için vermiştim.” Hukuk, 

bunu dinlemez.” Çek varsa, senet varsa ödeyeceksin. Siz onu kendi aranızda halledin.”, 

diyecektir. 

Stipulatio bir süre sonra içerisinde, kültürün değişmesiyle sebepleri de zikredilen 

“Sebepli Stipulatio” olarak ifade edilmeye başlandı. Bu durumda sebebi de ispat etmek, 

değerlendirmek gerekiyor. Stipulatio’ların sözlü olması kuralından neredeyse hiç taviz 

vermediler. 

Iustiniaus dönemine gelindiğinde, Stipulatio’ların yazılı olarak yapıldığını da 

görüyoruz ama oradaki yazılılık “Stipulatio’yu yazılı olarak yapıyoruz, imzalıyoruz. Hadi hayırlı 

olsun.”, şeklinde değil. Stipulatio’nun sözlü olarak yapıldığını tespit eden bir ispat yöntemi 

şeklinde gerçekleştiriliyor. Orada “Bu, Stipulatio’dur”, demiyor. “Sözlü olarak bu Stipulatio 

yapılmıştır.”, diyor. Eğer gerçekten yapılmadığını ispat ederseniz, o yazılı belgenin varlığına 

rağmen “ Stipulatio yapılmamıştır.”, sonucuna ulaşmak ta mümkündür. 

Yazılı belge, sözlü Stipulatio yerine geçmez ama bu dönemde yabancılar da 

yapmışlar. Yabancı dilde de yapılıyor. Belli kelimelerin telaffuz edilmesine gerek kalmadan 

genel olarak sorumluluk ifade eden cümlelerle Stipulatio’yu kurmak mümkün. Tabiri caizse, 

Stipulatio genel bir form sözleşmesine dönüşmüş ve o haliyle günümüze kadar gelmiş. 

Stipulato’yu bu şekilde anlattıktan sonra, bu Stipulatio bilgilerimizi de kullanarak 

önümüzdeki hafta borcun sona ermesi ve borçtaki taraf değişikliklerine ilişkin kısmı bir derste 

herhalde tamamlarız. Kefalet kısmına geçmedim. Onu, daha sonra anlatacağım. Hatırlatın 

lütfen. 

                                                                       

                                                                                                               MEHMET                                                   
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1. DERS 
 

Borcun Sona Ermesi İlişkisi 
 

A’nın B’nin boğazına  bağlamış olduğu  zincir ligeria da demiştik ve buna da obligare’den 

obligation… Teorisini anlatmıştık hatırlarsanız. .....Şimdi bu zincir ne zaman çözülecek? İfa 

olunca. Dolayısıyla bu borcun yerine getirilmesiyle  zincirin çözülmesi arasında doğrudan ilişki 

var. Borcunu yerine getirirsen gerçekten anahtar elinde zincirin kilidini çözecek. Latincede 

çözmek: solvere. Bir bağlantıyı koparmak ya da bir sıkıntıdan gidermek ya da kölelik bağlarını 

kaldırmak, koparmak anlamlarında. Mesela güneyde, Latin ülkelerinde dışarıdan gelen ve 

kendilerini esaretten kurtaran kişilere salvadore, solve kelimesi. Yani bizi kurtaran, 

sorunlarımızı çözen kişi olarak; el salvador, san salvador. İşte oradaki kelimelerin kökeni de 

buradaki kelimeye dayanır. Solvere, çözüm, solution. Solüsyon diyorsunuz, kullanıyorsunuz 

ya solüsyon, çözelti. Kelimenin kökü çözmekle alakalı. Solutio bu çözümün, fiilin türetilmiş hali 

mastar olarak. Çözüm demek. Madem ki bu borç ilişkisindeki zinciri o borcun ödenmesi 

çözüyor dolayısıyla Latince'de çözüm kelimesi aynı zamanda ifa anlamında kullanılan bir 

kavramdır.  

Peki Solutio'nun solutio olabilmesi için ne lazım? Yine mekanik düşünelim. Elinizdeki 

tabletler, bilgisayarlar için de geçerli. Bilgisayara, tablete bir şifre girdiniz. Bunu kaldırmak için 

ne ister sizden? Şifreyi geri ister. Anahtarla bir kilidi kilitlediniz. Açmak için ne ister? O anahtarın 

aynısını ister. Başka bir anahtarla, şifreyle bunu açamazsınız. Dolayısıyla bu zincirin 

çözülebilmesi için mantık olarak da daha önce taahhüt ettiğiniz, konuştuğunuz ya da bu zincirin 

bağlanması kilitlenmesini gerektiren sebep neyse ifanın ona uygun olarak yapılmasını ister. 

Zaten ifa kelimesi de hukukta kullandığınız vefa kelimesiyle aynı kökten gelir. Vefa  kelimesinin 

kökeni eski dilde gelmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Gelmenin türlerinden bir tanesidir. 

Ama buradaki geliş, bir yere taahhüt edip önce oradan ayrılmışsınızdır ve oraya tekrar geri 

gelişi söyler?. Şu anlamdadır esasında vefa: durup dururken İstanbul'a ilk defa geldim 

kelimesinde vefa kullanılmaz. Vefa, oradan ayrılırsınız, yıllar sonra geri geldiğinizde bu gelişin 

adı vefadır. Bu yüzden bir taahhütte burada. Aradan zaman geçer o taahhüdünüze geri 

dönmenin adı ahde vefadır. Yıllar sonra geri dönmenin adıdır. Dolayısıyla borcun bulunduğu 

zamanla ya da borcun oluştuğu zamandaki zarar ne ise ya da sözleşmenin şartları ne ise ona 

tekrar geri dönüp oradaki yükümlülüğü yerine getirmenizin adı vefa kelimesinden türetilmiş 

ifadır. İfanın ifa olabilmesi için oradaki ahde uygun olması gerekir. Eğer oradaki ahde uygun 

değilse bu vefa olmaz. Ahit ile vefa arasında bu anlamda bağlantının olması gerekir. Vefa 

anahtarının ahit kilidine uygun olması gerekir ki mesele çözülsün. Eğer sizin geri 

döndüğünüzü, ifada bulunduğunuzu iddia ettiğiniz şey kişi itibariyle, zaman itibariyle, edimin 

niteliğinin başka itibarlarla ahde uygun değilse bu vefa olmadığı için ifa da olmaz. İfa 

olmadığına göre borç çözülmez. Borç devam eder. Dolayısıyla Roma hukukundaki işin 

mantığı, felsefesi buraya dayanır. Tabii bu mantıki altyapı bugün açıkça söylenmez ama 

borçlar hukukundaki kuralların işletilmesindeki temel mantık budur. O yüzden bir, Hani şair de 

demiş ya: 

 

"Güzele güzel demem güzel benim olmadıkça  

Vefaya vefa demem ahde uygun olmadıkça."  

 

O şair benim. 1. mısra benim değil tabi onu aldım işledim. Dolayısıyla vefa olabilmesi için 

ahde uygun olması gerek. Peki akitte ne var? Bir kere taraflar açısından bir tespit? var. Bir 
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alacaklı sıfatına sahip, bir borçlu sıfatına sahip kişi var. Bir edim tanımlanmış, belirlenmiş ya 

da işin niteliği gereği edim olarak belli olan bir haksız fiil de olsa buradan doğacak zararın 

ödenmesi anlamında bir konu söz konusu. Bir zaman mefhumu var. Dolaylı olarak tarafların 

iradesinden çıkan bir mekan mefhumu var.  

Dolayısıyla ifa  dediğimiz o kavramın içerisine ifanın yapılacağı şekil, ifanın yapılacağı 

zaman, ifanın yapılacağı zemin, ifayı yapacak kişi, ifanın yapılacağı kişi bütün bunlar ifanın alt 

başlıkları, unsurları olarak dahil olurlar. Bunların hepsine birden de riayet etmek 

gerekecektir.  Eğer tarafları bakımından  ifa kabul olmazsa borç sona ermiş olmaz. Taraflar 

açısından ayrı ayrı incelemek lazım. Borçlu açısından baktığımızda borç kimin tarafından ifa 

edilmeli? Burada işin mantığı .... asıl olan borçluya bir şey yaptırmak mıdır? Alacaklının tazmin 

edilmesi midir?? Alacaklının bu anlamda alacağının iade edilmesi, tazmin edilmesi birinci 

unsurdur dolayısıyla bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak yapılacak bir edim ifa olabilir. Gönül 

ister ki bunu borçlu yapsın. Ama eğer borçlunun yapacağı bu edim özellikle dare, bu parça 

borcu olabilir o vazo veya 3 kilo 5 kilo buğday, üzüm, zeytinyağı, şarap veya para ne ise. Bunu 

Ali vermiş, Veli vermiş, Julius vermiş, Antonius fark edecek mi?  Alacaklı açısından amaç bu 

edime ulaşmaktır.  

Dolayısıyla eğer sözleşmenin konusu dare ise cins, parça borcu fark etmez ve bu 

alacaklıya sunuluyor ise bunun ister borçlu ister borçsuz? adına bir başkası tarafından yapılıp 

yapılmaması hatta borçlunun haberinin olup olmaması hatta günümüz hukukunda bu bir adım 

daha ileri gidecek. Borçlu bunu yasaklamış olmasına rağmen bunu bilen bir 3. kişi gidip bunu 

ödeyebilir mi? Bunlar tartışılan ve çoğunlukla da evet diye cevap verilen hususlar. Çoğunlukla 

evet diye cevap verilen. Çünkü alacaklının borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde 

spesifik bir menfaati yoksa bu kişiyi zorla borcun ifasına da katmaya gerek yok. Ama bu borcun 

ifasında borçlunun şahsı önemli ise özellikle dare, facere yani yapma borcuysa ve bu yapmada 

da kişinin şahsı, özellikleri, sanatçılığı, mühendisliği, sadakati ne derseniz o kişinin şahsi 

özellikleri ön plandaysa bu borcun başkası tarafından ifa edilmesi mümkün olmayacaktır. 

Dolayısıyla borç, borçlu tarafından yerine getirilirse ifa olur. Borçlunun bir kişi tarafından 

yapılacak bir eylem ifa yani genel ifadesiyle vefa olmayacaktır. Böyle bir ifa borcu sona 

erdirmez. En azından sorumluluğu tamamen ortadan kaldırmaz.  

Alacaklı açısından baktığımızda, borcun mutlaka alacaklıya ödenmiş olması gerekir. 

Kanunlar ve tarafların iradesinden kaynaklanan istisnalar dışında bu edimin alacaklıdan başka 

bir kişiye yapılmış olması borcu sona erdirmez. Alacaklının tatmin edilmesi anlamına gelmez. 

Dolayısıyla edimin alacaklıyla ilişkisi daha sıkı olduğundan bu edimi alacaklıya ifa edeceksiniz. 

Ama derse ki alacaklı, bu edimi benim yerime falana ifa et, ona ver. Ya da mahkeme derse 

"Sen Abdurrahman'a borçluymuşsun ama Abdurrahman'ın şu kişiye borcu varmış dolayısıyla 

dava açmış mahkemeye gelmiş demiş ki 'Abdurrahman bana edimini yerine getirmiyor. 

Getirsin. Senden de alacağı olduğunu biliyorum ki o söyledi bana bunu.' dedi. Ben de 

inceledim. Bu da önemli bir mesele. Dolayısıyla sen Abdurrahman'a olan borcunu alacaklısı 

falan kişiye öde. Ödediğini de bana bildir. Ben Abdurrahman'ın borcunu ödediğini kabul 

ediyorum." Mahkeme diyor. Bunun mesela en klasik uygulaması nafaka borcu gibi borcunu 

ödemeyen kişinin alacaklısı mahkemeye müracaatla, mesela patrona müracaatla "bu kişinin 

maaşının şu kadarlık kısmını şu hesaba yatır" gibi doğrudan borçlu adına işlemlerde bulunur 

ve der ki borcunu şuraya şu şekilde? ve saire. Alacaklının rızası veya rızası olmadan mahkeme 

kararıyla alacaklıdan başkasına yapılan ödeme ile de ifa gerçekleşir. Ama bunun dışındaki 

ifayı başka kişiye yaptığınızda bu ifa olmaz.  

Mesela geçen hafta derslerimizde bundan bahsetmiştik. Misli işlemlerden? bahsederken 

özellikle bir apartmanda kirada bir daire var. Bu dairedeki kiracı gece 11-12 civarında birisi 

gelmiş güm güm çalıyor. Karşı komşu çıkmış "Kardeşim ne bu tak tak. Saat olmuş 12. 
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Uyuyacağız. Rahatsız ediyorsun." "Ben karşı dairenin sakiniyim. Burada kiracım var. 3-4 aydır 

da kirayı ödemedi." "Tamam hatırladım. o Almanya'daki amca sizdiniz. Kiracı uzun zamandır 

apartmana gelmedi. Biz de bilmiyoruz. Siz komşusu musunuz diyor ev sahibi. "Evet ben karşı 

dairede oturuyorum. Kiracının bana olan borcunu siz bana ödeseniz? diyor Almanya'dan gelen 

o amca. Tabi gecenin o vaktinde çok çeşitli cevaplar verilebilir. "Ama hukuken bir ilişkinin tarafı 

olmadığıma göre sizin bu talebi bana yöneltmeniz mümkün değildir." şeklinde veya bu anlama 

gelen bir cevap verecektir. Tersinden bakın. Bu sefer kiracı elinde parayla gitti. Gece saat 11. 

Güm güm güm kapıyı çalıyor. Ev sahibi evde yok. Karşı komşu diyor "Kardeşim bu vakitte niye 

rahatsız ediyorsun?" "Ben karşıdakinin kiracısıyım. Ahmet amcayı bulamadım." diyor. "Ben 

kirayı da ulaştıramadım. Banka hesabı da kapanmış herhalde. Elimde de kira borcu birikti. 

Bunu ben size ödesem olur mu?" Tabi bunu duyan karşıdaki esnafın gözler parlar "Tabi ne 

demek." diyor. İki ay sonra adam diyor ki ben hastaydım. Ameliyatlıydım, şöyleydim böyleydim. 

Hesaplarım da şöyle olmuş. Altı aylık kira da birikmiş. İki ay daha geçti. Onu ben alayım. Dört 

aylık kirayı ben karşı komşuya bıraktım. Adam der ki? "Sen ondan al." "Kusura bakma para 

borcu, verme borcu benim rızam olmadan alacaklı dışında bir başka kişiye yapılan ödeme ifa 

olmaz. Sen git verdiğin parayı geri al, benim kiramı öde." Tamam, Peki ben ondan alırım derse 

icazet vardır. Ya da telefon açtığında karşı komşuya bırakıver derse izin olabilir, onay.  

Bunlar alacaklının rızası ile gerçekleşen durumlar. İfa yeriyle de ilgili olarak kişiler 

bakımından. Konu bakımından, zaten borcun niteliği hakkında birazdan da bahsedeceğiz. İfa 

yeriyle ilgili genellikle sözleşme içerisinde nerede ödeneceği belirlidir. Veya işin niteliğinden 

çıkar ya da zımni olarak bu anlaşılır. Berbere telefon açıyorsunuz diyorsunuz ki "Saat 10'da 

tıraş olacağım. Uygun mudur?" "Uygundur." diyor. 11.15'te arıyorsunuz berberi "Niye 

gelmedin?" diyorsunuz. Bakın, yer konuşmadık normalde. "Ben mi geleceğim?" diye sorar 

size. Hayatın olağan akışı içerisinde berber ile, kuaför ile yapılan sözleşmede ifa için sizin 

oraya gitmeniz gerekiyor. Ama bu hastaysa, engelliyse, gidemeyecek durumda birisiyse ve bu 

da bilinirse o zaman ifa yeri eve taşınır.  

Ağaçlar budanacaksa ağaçların bulunduğu bahçedir ifa yeri. Ama budanacak ağaçlar tüp 

içerisinde, hani kökünün toprakla bağlantısı kurulmamış, saksıda iseler, taşınabilir türdeyse bu 

sefer ağaçları budayacak kişinin yanına götürmek konuşulabilir. Konuşulmadığındaysa aksi 

anlaşılır. Bunlar somut olayın özelliğinden çıkacak hususlar. Eğer taşınamıyorsa zaten 

taşınmazın bulunduğu yer. Bir malın iadesi söz konusu ise malın nerede  teslim edildiyse ilk 

başta, orada iade edilir. çünkü Roma Hukukunda bahsetmiştim ayni akitlerde çoğunlukla bir 

malın, verilen malın iadesi temelli akitlerdir bunlar. Vedia böyledir, ariyet, commodatum 

böyledir, vedia böyledir. O yüzden ben mesela bazen arkadaşlardan kitap alırım fakülteden.  

Evime ziyarete  geldiğinde kitaplarla işim bittiyse kitabı iade edebilirim ama dersen ki kitabı 

fakültedeki odama getir orada teslim edeceğim diye müsaadesini isterim. Hani seçenek 

sunarım. Evine gitmeyecektir, başka işi vardır yük etmek istemez, olabilir. İade etmem gereken 

yer, kitabı aldığım yer,  fakültedeki odadır. Tabi bunlar sözleşmeyle, anlaşmayla 

belirlenebilecek hususlar.  

Temerrüt (Mora) 
 

Diğer bir husus, temerrüt. İfa zamanı ile alakalı bir durum. Nedir ifa zamanı? Bir kere 

burada biz vadeyi ifade etmeye çalışacağız. 1. dönemin Roma hukukunda Roma hukukunda 

dies diye bir kavram üzerinde durmuştuk. Aslında borç ilişkilerinde açıkça konuşulmamışsa, 

borcun niteliğinden aksi anlaşılmıyorsa borç  taahhüt ettiği, sözleşme kurulduğu, borç doğduğu 

anda vadesi de gelmiştir. Muacceldir ve o anda istenebilir. Ve biz bu sebeplen bunun üzerinde 

vadeye bağlanmamış olan borçların hemen ödenmesi gerektiği. Tersinden bakıldığında da 

hemen talep edilebilirliğini ifade etmek üzere muaccelliyet kavramını kullanıyoruz. Eskiden 
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bunlardan A C L kelimesi vardı. Türkçe'de de kullanıyoruz da, acel, biraz kalın bir fark ile. Bu 

şu anda dolmuş olan vakti, hemen yapılması gereken bir işi ifade eden ve dolayısıyla eğer siz 

borcu hemen isteyebilir hale gelmişse bu borç, muaccel olan bir borçtur ve talep edilebilir. 

Zaten ödenebilir ama daha çok talep edilebilmesi açısından gündeme gelir. Bu borç istenebilir. 

Ama siz borcunuzu bir vadeye bağlanmış iseniz, dies Latincesi idi, eski dildeki karşılığı da 

(burada hocanın tahtaya Arapça harfler yazdığı anlaşılıyor) ecel, Latincesi de dies. Bir vadeye 

bağlanmış ise vade gelmeden borç istenemez. Vade gelmeden borç talep edilemez. 

Dolayısıyla henüz borçlu açısından ödememesini gerektirecek, zorunluluk ifade eden zaman 

gelmemiştir. Bu şekildeki borçlara da müeccel tabiri kullanılır. Müeccel olur.  

Eski hukukumuzda evlenme hukukuyla, aile hukukuyla ilgili olarak mihir adı verilen bir 

kurum vardı. Belki Hukuk Tarihi ve İslam Hukuku derslerinde görürsünüz. Orada erkeğin 

kadına İslam Hukuku açısından vermesi gereken bir malvarlığı değeri, buna mihr denir. Bu 

mihr eğer sözleşmenin kurulduğu anda peşin olarak verilecekse mehr-i muaccel olarak 

isimlendirilir. Daha sonraki bir zamanda ifası kararlaştırılırsa ki en geç evliliğin sona erdiği 

zamandır bu ona da mehr-i müeccel denir. Bu muaccel ve müeccel kavramları çoğunlukla mihir 

kelimesi ile birlikte Türk hukukunda  ve Türk toplumunda bilinir ama biri diğerinin olmazsa 

olmaz parçası değildir. Mihir ayrı bir kurumdur. Muacceliyet ve müecceliyet başka bir 

kurumdur. Mesela vadesi gelmiştir. Ödenme zamanı gelmiştir?. Gidersiniz "Bana üç ay daha 

bir süre ver." Yani biraz daha ecel var diyorsunuz. "Evet, sana biraz daha ecel verdim." deyip 

üç ay sonra gel dediğinde bu işlemin adı da "tecil"dir. Çoğunlukla erkekler için askerlik görevini 

ertelenmesi anlamıyla kullanılır ama bu Borçlar Hukuku'nda vadesi gelen bir borcun tecil 

anlaşmasıyla vadesinin uzatılmasıyla kullanılan bir kavram. 2. sınıf Borçlar Genelde bu bahiste 

zaten tecil anlaşmasını ayrıca göreceksiniz. Peki neden önemli?  

Borçlunun borcunu ifa edebilmesi her zaman mümkün ama istisnalar dışında alacaklının 

alacağını talep edebilmesi vadenin gelmesine bağlıdır. Vade gelmeden alacaklı borcunu talep 

edemez. Bu anlamda bir dava hakkı veya cebri icra vasıtalarından kullanamaz. Bu şekilde 

dava açarsa borçlunun sadece vadeyi göstermek suretiyle bu hamleyi püskürtmesi çok 

kolaydır. Peki, vadesi de gelmiş. Vade konuşulmadığı için doğumunda muaccel olmuş veya 

vade konuşulmuş, tarih gelmiş. Artık ödenecek. Borcun bu halde ödenmemesi durumunda 

borçlunun içinde bulunduğu o mevcut ve vadesi gelmiş olan borcun ödenmemesi konusundaki 

ısrarına, direnişine diretme anlamında eski dilde temerrüt kavramı, Latincesi de mora diyoruz.  

Eğer sözleşmenin sona erdirilmesi, ifa, solutio gelmişse ne olacak? Borçluyum, borcu 

ödeyeceğim. Veya alacaklıyım, borcu öde diyorum. Her iki taraf açısından da temerrüt 

mümkün. Eğer borçlu vadesi gelmesine rağmen borcunu ödemeye yanaşmıyorsa, böyle bir 

hamle de bulunmuyorsa mora debitoris borçlu temerrüdü dediğimiz temerrüt gerçekleşir. 

Borçlu ifaya hazır ama alacaklı ifayı kabul etmiyor veya kabule hazır değil. Böyle bir durumda 

da bu şekildeki temerrüde de alacaklı temerrüdü mora creditoris denir. Creditor: alacaklı. Mora 

creditoris: alacaklı temerrüdü. Her ikisi de bir temerrüdün alt başlığıdır ve sonuçları itibariyle 

de birbirinden farklıdır. Borçlu açısından temerrüt durumunda vadesi gelmiş olmasına rağmen, 

borç muaccel olmasına rağmen borç ifa edilmemişse, bakın Borçlar Kanunu'nda açıkça da 

belirtilmiş, bazen borçlu konuşmuştur, görüşmüştür, sözleşme yapmıştır. "Ne zaman 

ödeyeceğiz bunu?" dediğinde alacaklı "Ya hallederiz, sen işimizi hallet." Böyle bir ifade yok. 

Esasında tescil yoktur. Şimdi bu borç doğmuştur ama karşı tarafın "Hadi kardeşim temerrüde 

düştün. Bu borcu öde artık." diyebilmesi için bir bildirimde bulunması gerekir. Çünkü ben 

borcun nerede ne zaman ne şekilde ödeneceğini bileyim ki ödememenin sonuçları gündeme 

gelsin. Yine faiz işleteceğiz. Faiz ne zamandan itibaren işleyecek? Ben "Tabii ki kardeşim. 

Tamam hallederiz. Lafı mı olur." demişim hem kendim gönderiyorum hem de bu tarihten 

itibaren faiz işleteceğim. Adil değil. Eğer borcun vadesi taraflar arasında kararlaştırılmamışsa 
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borcun niteliğinden de anlaşılmıyorsa temerrüt için, borçlunun temerrüde düşmesi için alacaklı 

tarafından bir bildirimde bulunulması gerekir. İhtar diyoruz buna Roma hukukunda. Bir ihtarda 

bulunmanız gerekir. Eğer ihtarda bulunmazsanız borç temerrüde düşmez. Ancak eğer borcun 

vadesi taraflar arasında birlikte kararlaştırılmazsa ya da bu tarih işin niteliğinden net bir şek ilde 

anlaşılıyor ise artık bir tarih daha vermeye gerek yok. Tarih alacaklı adına ihtarda bulunur. 

Roma hukukundaki kural budur. Bir tarih var mı? Var. Biz mi kararlaştırdık? Evet. Benim bir 

daha söylememe gerek yok. Ecel orada. Ecel geldiğinde sen bunu ödeyeceksin. Bana bir daha 

bakma takvime bak. Notunu al ona göre ver.  

Biraz önceki örnekte söylediğim gibi "hallederiz, eline geçtiği" gibi ifadelerde henüz daha 

ödeme talebi, zamanı söz konusu olmadığı için borç muaccel olmamış. Bir ihtar ile artık öde 

yani. "Tamam git dedik de bir gittin bir daha gelmedin. Getir artık şu parayı." dediğiniz andan 

itibaren borç muaccel olmaktadır. O işlemde de faiz bu zamandan itibaren işletilir. Mesela 

bugünkü hukukumuza baktığınızda davalarda çoğunlukla faiz, ihtarname tarihinden itibaren 

veya ihtarname çekilmemişse, unutulmuşsa ihtarname çekmeden ya da geçerli olmayan bir 

ihtarnamenin peşinden dava açılmışsa ihtarname geçersiz olduğu için dava tarihinden itibaren 

faiz isteyebilirsiniz. Geçmişe doğru yükümlü değil çünkü borçlu, borcunu ifa edeceği zamanı 

kesin olarak bilmiyorsa ondan da bilgisi dışında bir şey istemek haksızlık olacaktır.  

Borçlunun ifa zamanı gelmesine rağmen borcunu ödememesinin sonuçlarından bir tanesi 

de borçlunun sorumluluğunun artmasıdır. Hatırlayın, sorumluluk hukukunda her kusurdan 

sorumluydu borçlu. Kastından sorumluydu borcun ifa edilmemesinde. Ağır ihmalinden 

sorumluydu. Hafif ihmalinden sorumluydu.  Peki kusuru yoksa sorumlu muydu? Kusursuz 

sorumluluk halleri dışında sorumlu değildi diyorduk. Ama eğer temerrüde düşmüşse 

beklenmeyen hallerden de sorumlu. Hukuk diyor ki: madem temerrüde düştün, bunu 

zamanında ifa etmedin. Faturan ağır. Beklenmeyen hallerden, yangın, sel basması ve saire 

bunlardan da sorumlusun. Eğer mücbir bir sebep seviyesindeyse sorumlu olmaz. Mücbir 

sebepse. Ve biraz önceki derslerimizde bahsettik, 1-2 ders önce kusur sorumluluğunda veya 

başka yerde de, hatırlamıyorum. Ben borcumu ifa etseydim bile bu zarar sana gelecekti diyorsa 

ancak o zaman sorumluluktan kurtulabiliyor. İmalathane çöken binanın altında kalmış, 

imalathanede üretilen malzemeler. Bu sebepten dolayı borcunu ifa edememiş. Ama alacaklının 

evi de üst katta zaten. Yani  ifa etse de aynı hasara o da uğrayacaktı. Yıkılacaktı. Belki bu gibi 

durumlarda düşünülebilir. Bunun dışında borçlunun sorumluluğunun arttığını ifade edebiliriz.  

Bir kavramımız daha var. Alacaklının temerrüdü olarak ifade ettiğimiz kurum. Alacaklı 

temerrüdünde aslında alacaklı temerrüde düştüğü anda borç sona ermez. Borçlunun borcunu 

ödeme yükümlülüğü devam eder. Ama faiz de devam edecek. Hasar sıkıntı durumları var. 

Masraflar var. Canlı bir hayvan düşünün. Afrika'dan benden bir kaplan istediniz. Teslim edilmek 

üzere getirdim. "Abi ben bunu getirdim neredesin?" dedim. Siz de "Ben gelemiyorum. 1 aya 

gelebilirim." dediniz. Ben de "Ben bununla ne yapayım 1 ay boyunca?" demez miyim. Ben 

bunu teslim ediyorum zaten. Al bunu. Ben bakamam. Bunun günlük bakımı var, eti var. 

desem." Böyle bir durumda hukuk size bir çıkış kapısı getiriyor aslında. Diyor ki alacaklı ifanın 

yapılması için ifaya katılması gerekiyorsa ve katılmamışsa siz de bu sebepten dolayı ifada 

bulunamıyorsanız mahkemeye müracaat ederek hakime ben borçluyum. Dürüst bir borçlu 

olarak da borcumu ödemek istiyorum. Şu şu şu sebeplerden dolayı da alacaklı benim borcumu 

ödeme hususunda yapması gerekenleri yaparak bana yardımcı olmuyor. Sen yardımcı ol. 

diyorsun mahkemeye. Mahkeme de para borcuysa bu, biraz önceki kira örneğinde olduğu gibi, 

tamam diyor. Alacaklının adı ne? Ahmet. Soyadı ne? Yılmaz. T.C. kimliği şu. Hemen bankaya 

talimat veriyor. Alacaklı adına bir hesap açtırıp bu elemanın getirdiği parayı bankaya yatırın 

diyor. Durum ona bildiriliyor. Sen parayı buraya yatırdığın anda borcun ödeniyor. Veya 

elinizdeki bir eşyayı, bu bir canlı hayvan olabilir, çabuk bozulabilecek yani bir eşya olabilir 
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bunun da yine mahkemeye müracaatla bir yere bırakılması ve koruma, gözetim işlerini o yer 

tarafından, o kişi tarafından yapılması ve bunun masraflarının da artık bundan sonra alacaklıya 

ait olacağının kabul edilmesi ya da o şeyin içerisinden satılarak karşılanması ne ise. Ama 

sorumluluğunun sizden çıkması için mahkemeye bu şekilde müracaatla bir ifa yerinin, bir ifa 

kişisinin belirlenmesi istenir.  

Bankaya para yatırılan kişilere ne denir? Mudi. Vedia kelimesinden türetilen bir kavramdır. 

Vedia depositumdur. Saklama sözleşmesi. Siz paranızı saklatmak için bankaya götürürsünüz 

ve bu sebeple paramı sakla ey banka dediğiniz için siz esasında borç veren değilsiniz. Hukuk 

anlamında yapmış olduğunuz sözleşme bir saklama sözleşmesi için yine türetilen bir kavram 

yine mudisiniz. Aynı mantık burada da var. Diyorsunuz ki mahkemeye, şu elimdeki alacaklıya 

vermem gereken ama alacaklı almadığı için teslim edemediğim malı ya da parayı, aynı şey, 

bana bir yer göster oraya vereyim. Artık ben tahammül edemeyeceğim. (Hoca tahtaya bir 

şeyler yazıyor) Tevdi diyoruz. Peki kime tevdi edilmiş? Saklamayla alakalı. Saklama ilişkisinde 

saklayanın en önemli özelliği nedir? Güvenilir olması.  

Hatırlarsanız manus kelimesi. Eski dildeki karşılığı ne demiştik yed demiştik. Yediemin 

olacak. "Yediemin deposu" dediğimizde esasında bu işlerle uğraşan kişilerin, o mahallenin 

yediemin deposuna götürülüp kaldırılır. Bu iş yapılır bu artık ifa edilmiş demektir. Tevdi 

kelimesiyle ifade edinilir. Tevdi anından andan itibaren sorumluluk kalkar. Faiz ifadan itibaren 

biter. O Yediemin Deposu da hakimin kararına göre eğer mümkünse aynen, mümkün değilse 

canlı değilse... Gerçi bugün soğuk hava depoları ve saire var ama bunun da çare bulamadığı 

noktalar var. Dondurduğunuz meyveyi çözündürdüğünüzde aynı tazelikte olmuyor. Belki 

saklanabilir bir maddeye dönüştürülüp satılarak parasının temin edilmesi gibi imkanlar da söz 

konusu. Bakın bunların hepsi temerrüdün sonuçları. Mademki borcu zamanında ifa edemedin, 

borçlu açısından faiz, gecikme tazminatı gibi sıkıntılar gündeme gelecek. Alacaklı açısından 

da aldığı ifayı bu şekilde yarım elde etme, elde edememe ya da başka malzemeden 

dönüştürülerek elde etmek gibi sonuçlar gerçekleşmiş olacak. 

Alacaklının temerrüdünde sorumluluk derecesi hafifler. Alacaklının temerrüdünden itibaren 

sadece kastından, ağır ihmalinden sorumludur. Bakınız eğer malın başına bir kaza geliverse 

"Borçluyum. Borcumu ödemek istiyorum, adam almıyor. Almadı, yağmur yağdı. Mal telef oldu." 

Sorumluluk söz konusu değil. Kastın varsa "Adam zaten almıyor. Koy kapının önüne. Islanırsa 

ıslansın." demişsen sorumlusun ama bunun dışındaki hafif ihmallerden sorumlu değilsin. O 

yüzden o kusur sorumluluğunun olaya etkisi konusu kast, ağır ihmal, hafif ihmal şeklinde alt 

başlıklara ayrılacak. 

Roma Hukukunda bahsettiğimiz tevdi hususu, adalet mekanizmalarının yerleşmesinden 

önce dinin de hukukla iç içe olması sebebiyle, tapınaklarda yapılıyordu. Tevdi işlemi orada 

pontifexler, tapınaklar aracılığıyla gerçekleşiyordu. 1. dönemden hatırlayın, hani Roma 

Hukukunun dinin etkisi altında olduğu, pontifexlerin kontrolü altında olduğu dönemde, Borçlar 

Hukukunun bu alanında bile etkilerini görmek mümkün.  

Şimdi çok hızlıca Borçlar Kanunundan acaba kanunun günümüzdeki yaklaşımı nedir, neler 

var neler yok hızlıca bir okuyalım. Borçların ifası başlığıyla günümüz hukukunda. Borçların 

ifası. Zaten kitabınızın bu bölümünün anlatımının günümüz Borçlar Kanunu sistematiğine 

uygun olarak modern Roma hukukçuları tarafından dizayn edildiğini söylemiştik. Yani Roma 

Hukuku, bu bilgileri sistematik halde vermiyordu. Bunların hepsi var ama kazuistik olarak. 

Mesela satış sözleşmesi. Satıcı temerrüde düşerse ne yapılır, onu orada anlatmış. Kira 

sözleşmesinde kiracı temerrüde düşerse ne olur? Hepsini ilgili başlıkta anlatıyor. Onu genel 

olarak bu kısma modern hukukçular getirmiştir. 83. madde diyor ki:  
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"I. Şahsen ifa zorunluluğunun olmaması 

 

TBK-MADDE 83: Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati 

bulunmadıkça borçlu, borcunu şahsen ifa etmekle yükümlü değildir." 

Telefon faturası ödemeye gidiyorsunuz. Alacaklı açısından önemli olan ne? Para, 

telefon faturasının miktarı, bedeli. "Kimsiniz? Borcunu vereceğiniz kişiyle aranızdaki yakınlık 

derecesi nedir? Kendi paranızla mı ödeyeceksiniz?" diye sormuyorlar. Eğer alacaklı açısından 

borçlunun şahsı her zaman önemlidir derseniz para borcu da olsa ifa ettiğinizde "Kimliğinizi 

görebilir miyim? Bu telefon size mi kayıtlı? Kendi telefon borcunuzu mu ödüyorsunuz?" diye 

sorması gerekiyor. Önemli değilse kim ödedi, nasıl ödedi önemli değil. Bir ara annemin 

faturasını ödeyeceğim, fatura çıkmıyor. Dedim herhalde annem çok kullanmadı. Bazen taahhüt 

etmiyor. Bir dahaki ay denedim yine fatura çıkmıyor. Dedim hani biraderim var, o ödedi 

herhalde. Benden önce davrandı. Bir sonraki sefer ben ödeyeyim diye yine denedim, yine 

fatura çıkmıyor. Ama biraderimin ödemeye fırsatının olmadığı bir zamanda deneme 

yapmıştım. İşler karıştı, aradım "Sen mi ödedin?" dedim. "Yok abi, sen ödüyorsun diye 

ödemedim." dedi. "Ben de sen ödüyorsun diye ödemedim. Fatura da çıkmıyor." dedim. Birisi 

ödüyor. Merkezi aradım "Böyle bir durum var. Hiç karşılaştınız mı bilmiyorum ama ben falan 

kişinin oğluyum. Telefon faturası ödeniyor ama bunu biz ödemiyoruz. Bunu birisi ödüyor. Kim 

ödüyor?" dedim. "Bakayım." dedi. Baktı "Kredi kartı ile ödeniyor." dedi. "Kimin kredi kartı?" 

dedim. Söyleyemez yani tabii. Şimdi hem kişisel veri hem gizli veri ve saire hani. "Bir şekilde 

kendisine ulaşmam mümkün mü?" dedim. "Kartın sahibini de göremiyorum." diyor. Kartta 

numaralar çünkü çarpı çarpı çıkıyor ya bazı numaralar. 10 küsur ay 11 miydi 12 miydi neydi 

para ödendi. Bekliyoruz bir sebepsiz zenginleşme talebini faturalarımızı ödedi diye. Yani ona 

da kabulüm. Şimdi bizim değil bu ödeme. Ödememiz lazım o da yok, hala duruyor. Bazen 

kendi borcuma bakıyorum birisi de benim için yapar mı diye. Yapmadı, kendimiz ödüyoruz. 

Bu problemin böyle olmasının, problem değil belki ama, bunun böyle olmasının sebebi 

nedir? Para borcu şahsen ifa gerekli değil ama bir konser verme borcunda şahsa ihtiyaç var. 

Şimdi düşünün, isim de verelim mesela Tarkan veya Orhan Abi ile konser verme hususunda 

sözleşme yapmışsınız. Arabanın kapısı açılıyor, içinden hoplaya zıplaya Tarkan'ın inmesi 

lazım, başkası iniyor. O da hopluyor zıplıyor ama öyle hoplayamıyor. "Onun işi vardı, konser 

vermeye ben geldim." diyebilir mi? Bu şahsen ifa edilmesi gereken bir edim. Bunu kendisi ifa 

etmezse başkasının ifası ifa olmaz. Çünkü bu ahde uygun olmaz. Ahde uygun olmayan bir 

edim de borcu sona erdirmeyecektir.  

Borcun vakti gelmiş, ödeme zamanı gelmiş ise alacaklı kısmen ifayı reddedebilir. 

Kısmen ifayı kabul etmek zorunda değil. Bölünebilen- bölünemeyen borçlar kısmında bundan 

da bahsetmiştim. Alacaklı kısmen ifayı kabul ederse "Tamam 500 liralık borcun 150 lirasını 

ödüyorsun." dediğinde borçlunun borcu bitmiyor. Borçlu, madem öyle 500 liranın 150 lirasını 

ödemeyi teklif etti, borçlu 350 liradan borçludur. Bu borç bitti ve saire diyemezsin. Bu da biraz 

Usul Hukuku ile alakalı olan kısım. 150 bari ödeyeyim demek 150 lira konusunda borçlu 

olduğunu kabul etmektir. Bunu ödemem diyemezsin diyor. Borcun ifa yeri konusunda madde 

89 var: 

"B. İfa yeri 

TBK-MADDE 89: Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine 

bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır; 
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1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, 

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde, 

3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde, 

ifa edilir. 

Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının 

yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki 

yerleşim yerinde ifa edilebilir." 

Bakın alacaklının ödeme zamanı diyor. Bu sebeple biz para borçlarına da götürülecek 

borç adını veriyoruz. Para borcu, alacaklı elinde kahvesini içerken kapısına kadar giderek 

ödenir. "Abi gel de sana borcumu vereyim." diyemezsin. Olmaz. 

"2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde..." 

Biraz önce dedik ya ben arkadaştan bir kitabı aldım. O kitabı aldığımda teslim edeceğim yer 

nerede olur? Oradan aldım, gideceğim oraya teslim edeceğim.  

"3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde, 

ifa edilir." Bakın yerleşim yeri diyor. Demek ki ikametgah, yerleşim yeri kavramının borcun 

ödeneceği yer açısından, temerrüt durumu açısından önemli bir etkisi var.  

2. Ders 

İfa Yerine Temlik (Datio in Solutum) 

 
Evet, şurada bir de datio in solutum kalmıştı, onu da hemen anlatalım. Ondan sonra da 

stipulatioda aralarda bir eksiklik kaldığını söyledi arkadaşınız, onu da tamamlayıp sonra 
kaldığımız yerden devam edeceğim.  
 

Dedik ya “Ben güzele güzel demem güzel benim olmadıkça. İfaya ifa demem, ahde 
uygun olmadıkça.” Ahde vefadan bahsettik. Burası yine onunla alakalı. Bir kere yaptığınız 
edimin ifa sayılabilmesi için bunun ahde uygun olması, başlangıçtaki o şartları karşılayan bir 
ifa tarzı olması gerekiyor. Eğer siz borcun konusunu oluşturan edimden farklı bir edimi 
gerçekleştirdiğinizde yeni bir edim var ama bu edim burada konuştuğumuz edim değil. Başka 
bir şey veriyorsunuz diyorsunuz ki “Ben bunu getirdim. Yani çantamda bu var.” Bu normalde 
borcu sona erdirmez. Böyle bir şeyin dar anlamda verilmesi geniş anlamda ifası, yapmak, 
facere edimiyle de birlikte geniş anlamda. Çünkü sadece verme, dare edimleri değil, işin 
yapılmasına ilişkin edimin başka bir edimle karşılanması. En iyisi örnekten gidelim, karışacak 
yoksa.  
 

“Çantanızı tamir etmeyi taahhüt etmiştim ama yüksekten korkmaya başladım.  
Kulağımda denge problemi oldu ve saire.  O yüzden o kadar yükseğe çıkmaktansa ağaçlarınızı 
budasam olur mu onun yerine?” Bu şekilde sözleşmenin konusunu oluşturan edimden başka 
bir şeyi edim olarak sunmanız durumunda alacaklı bunu kabul etmek zorunda değil ve 
dolayısıyla siz bunu ifanın gerçekleşmemesi durumunda eski dönemde kusursuz olarak 
sorumlusunuz. Klasik dönemde duruma göre kusurlu kusursuz kesin olmayan sorumluluklar 
söz konusu. Custodia sorumluluğu var. Arada nezaret sorumluluğu ve saire. Bahsetmiştik ama 
Iustinianus dönemine gelindiğinde böyle bir durumda kusurunuz yoksa ifa edememeden 
sorumlu değilsiniz. Kusurumuz varsa da kusurunuz oranında sorumlu olacaksınız. Alacaklı 
derse ki ”Ya, tamam hadi.” o ifa bitti artık, muhtemelen olmayacak. Onun yerine eldeki bir kuş 
havadaki iki kuştan iyidir. Madem burada bir teklifte bulundun getir, kabul ettim derse böyle bir 
durumda siz ifa sayılmayan bir şeyi ifa yerine karşı tarafa veriyorsunuz. İfa sayılmayan, 
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sayılmayacak bir şeyi ifa yerine saymak. Veriyorsunuz karşı tarafa ifa yerine geçmek üzere. 
Başka bir şeyin alacaklıya verilmesine “datio in solutum” denir. Dar anlamda belki sadece dare 
borçları için akla gelebilir ama aslında sadece dare değil, facereyi de içine alan geniş bir anlamı 
vardır. ”Benim size 10.000 lira borcum vardı ama bu borcu ödeyemeyeceğim. Onun yerine 
elimden boyacılık da geliyor. Boyacı ihtiyacınızın olduğunu da duydum. 10.000 lira yerine 
evinizi boyayayım mı?” Bakın dare yerine facere şeklinde datio in solutum yapıyorsunuz. Tabi 
bu başlangıçta dare ile başladığı için belki terminoloji ve saire filan olabilir ama daha sonraki 
dönemlerde facereyi de içine alan günümüzde genişlediği için hükümlerin ona göre 
düşünülmesi gerekiyor. 

 
 

Bir saat veya araba teslim etme borcu yerine çok güzel bir kılıcınız var onu vereyim 
dediniz. Alacaklı “Tamam.” derse borç sona erer. Yapmış olduğunuz işlem ifa yerine geçen bir 
şeyi karşı tarafa vermektir. Eskiden buna benim öğrencilik yıllarımda kullanılan terminoloji ile 
"ifa makamına temlik" kavramı kullanılırdı. Datio in solutum: Solutum : İfa. in : Makamına,onun 
yerine. Datio : Temlik 
 

Temlik deyince sanki böyle sadece aynı haklar; mülkiyetçi, böyle fiziki bunlarla 
sınırlıymış gibi bir anlam içerdiğinden bu kavram daha geniş ve daha iyi ifade eden kavramla 
“ifa yerine geçen edim” olarak dönüştü ve bugün o kullanılıyor. Bakınız yeni bir edimde 
bulunuyor. Dolayısıyla bu edim verme eylemine verme, verme eylemine yapma, yapma 
eylemine verme ya da yapma eylemine yapma gibi farklı kombinasyonlar şeklinde 
gerçekleşebilir. Alacaklı kabul ederse borç sona erer. Tabii bu durumda borcun sona erme 
şekli de tartışmalı idi ekoller arasında.  
 

Ekollerden birisi, böyle bir ifa gerçekleştiğinde asıl edimin yerine başka bir 
gerçekleştiğinde borç o anda kendiliğinden hukuki olarak da ipso iure (hukuken, kanundan 
dolayı) sona erer, diyordu. Diğer ekol, birazcık daha klasik düşünen, birazcık daha katı 
düşünen bir ekol. Dedik ya kuralımız: “ifaya/vefaya, ifa/vefa demem ahde uygun olmadıkça” 
Burada ahde uygun bir vefa var mı? Yok. Başka bir şeye gerek yok. Dolayısıyla bu ifa olmaz. 
İfa olmadığına göre borç, ipso iure (hukuk açısından), Ius Civile açısından sona ermez. Bu ne 
demek? Alacaklı Ius Civile'ye göre dava açma hakkına hâlâ sahip. İyi de ben onun yerine 
başka bir şey verdim. Olsun borç sona erdi mi? Ermedi. Sona ermediğine göre dava hakkı hâlâ 
devam ediyor. Peki, bir actio ile bana dava açarsa ben ne yapacağım davada? Alacaklının 
rızasıyla ben ona başka bir şey vermiştim, deyip bu davayı püskürteceğim. Borcumu inkâr 
etmeyeceğim, yok demeyeceğim ama ödedim de demeyeceğim. Çünkü o ödeme, ödeme 
değil. Onun yerine başka bir şey vermiştim, diyeceğim. 
 

Bir de ifayı hedef tutan edim var. İfa yerine geçen edim değil. Tabi, ifa yerine geçen 
edimde, benim size 10.000 lira borcum vardı. Dedim ki ”10.000 liram yok, başka şekilde ödeme 
imkânım yok. Böyle giderse uzunca bir süre daha ödeyemeyeceğim. Kolumdaki saati sana 
vereyim gel bu borcu bitirelim sıfırlayalım.” Baktınız saat 5.000 lira, geri kalan 5.000. "Tamam 
hadi.” dediniz. Aradaki meblağ yarı yarıya, üçte bir, beşte bir bu önemli değil. Ben saati verdim 
10.000 lira borcum ipso iure sona erdi. Birisinden saat sipariş etmişim satıcı dedi ki: “O saatten 
yok, getiremiyoruz.” Ya ısrar edeceksiniz; taahhüt, ifa, tüketici hakları ve saire veya onun yerine 
size şu saati bir de şu saati vereyim iki tane saat vereyim dedi. Bu sefer bir saat almaktan 
vazgeçip onun yerine düşündünüz "Tamam" dediniz. Bu iki saatin toplamı o saatin yarısıdır, 
iki katıdır bunlar hiç önemli değil. Teslimat yapıldığı anda, ifa gerçekleştiği anda borç edimlerin 
değer farkı dikkate alınmaksızın sona erer. Taraflardan bir tanesi önceki duruma göre 
kazıklanmıştır veya müsamaha göstermiştir, ne derseniz. Kabul diyor ki; edimin diğerleriyle eş 
olup olmaması gerekmiyor.  

 

Hile varsa o ayrı bir şey. Size 1.000 liralık saati 5.000 lira gibi gösterseydi zaten o hile 
kısmıyla ayrıca değerlendirilecek. Ama burada ifayı hedef tutan edimde diyorum ki "Sana 
benim 10.000 lira borcum mu var?" Evet. Bileziği çıkarıyorum. "Künyemi, kolyemi, götür, bunu 
sat alacağını buradan al." Bakın, yüzüğü, kolyeyi, bileziği teslim ettiğim anda borç sona erdi. 
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Deseydim ki "Bu yüzüğü ya da bileziği al, borç sona ersin." Tamam deseydi koluna taktığı 
andan itibaren borç sona ermişti. Böyle yapmadım. Bu ifa yerine geçen edim. Bunu kabul 
etmedim. Dedim ki "Ben ifayı hedef tutan edim olarak alıyorum." Gittim, kuyumcuya bozdurdum 
10.000 lira alacağım vardı bu 7.000 lira tuttu. Diyeceğim ki "Verdiğin bilezik 7.000 lira 
tuttu,3.000 lira daha borcun var haberin olsun." Bakın hedef tuttuğu için hedefi ne kadar 
10.000,3.000 açıkta kalmaya devam eder. Ya da tersi: gittiniz 11.000 lira tuttu. Telefon 
açacaksınız veya bizzat gideceksiniz diyeceksiniz ki "10.000 lirayı geçti şu fazla olan kısmı 
1.000 lirayı iade ediyorum. Alacağımı aldım." İfayı hedef tutan edimde bu para çevirme 
işleminin yapıldığı anda ve oranda borç sona ermiş sayılır ama ifa yerine geçen edimde o 
esnada borç sona erer edimler arasında eşitlik denklik ve saire aranmayacaktır. Var mı burada 
anlaşılmayan bir husus? 

 

Öğrenci: Hocam bunun Latincesi ne? 
Hoca     : Burada daha çok mandatum (vekâlet sözleşmesi) ilişkisi var. Bunun özel bir adı yok 
çünkü bu bir vekâlet sözleşmesi. Türk Hukukunda da Roma Hukukunda da burada bir vekâlet 
sözleşmesi var. Ben size o edimi, o eşyayı götürüp paraya çevirme hususunda bir vekâlet 
veriyorum. Siz vekâlet sözleşmesini ifa ettiğiniz anda ifa gerçekleşiyor. İfa, vekâletin ifasına 
bağlı olan bir ifa söz konusu. 
 

Evet, şimdi stipulatio ile ilgili olarak arkadaşlar bazı eksik başlıklar olduğunu söyledi 

ama tekrar döneceğiz. Aslında kefaletten bahsederken konumuzu ilgilendirdiği kısmıyla ben 

stipulatioyu anlattım. Şimdi tekrar oraya git, tekrar buraya dön yine tekrar oraya git... Şu an 

stipulatio ile ilgili eksik kısımları tamamlamayacağım. Onu kefaletten önümüzdeki hafta 

bahsederken tamamlarız. Ben burada stipulatioyu niye önce anlattım? Burayı atladım çünkü 

bunun mantığına uygun olarak anlattığım için geri gidip şimdi oradaki verileri kullanacağım. 

Nedir buradaki kullanacağım veriler? Bakınız, devam ediyorum. 

Yenileme (Novatio) 
 

Borcu sona erdiren sebeplerden bir tanesi yenileme. Roma Hukukunda, hatta Türk 

Hukukunda hatta eski hukukumuzda bir borcun sona ermesine sebep olan hususların bir 

tanesi de yenileme. Nedir yenileme?  

Bir acıyı dindirmenin en güzel yöntemlerinden birisi nedir? Yeni bir acı oluşturmak. O 

yeni acı olduğunda eskisi diner. Onu unutursunuz. Çok güzel bir örnek olmadı ama.  

A ile B arasında bir borç ilişkisi var. Yeni bir borç ilişkisi kuruyorum ikisinin arasında 

ama yeni borç ilişkisini kurmamızın amacı eski borç ilişkisini kaldırmak, onu yerine getirmek. 

Ben sizden 50 kilo buğday almışım, 20 tane yumurta vermişim. 10 kilo elma vermişsiniz siz 

bana, ben size 30 kilo armut vermişim taşıma işi yapmışım. Bir sürü ilişki. Biliyorum, ben biraz 

borçluyum ama tam olarak ne kadar nasıl borç hani bunların hepsini parayla ifade etmekte 

zorlanıyorum. Diyorum ki "Eskiye bir sünger çekiyorum. Eskiyi sıfırlayalım. Ben gelecek sene 

senin tarlanı süreceğim. Tohumu, buğdayı da bana ait, ekeceğim. Tamam mı?" "Tamam." dedi 

yeni bir borç ilişkisi kuruldu. Peki bu borç ilişkisini kurmamızın esas sebebi ne? Geçmişte 

kurulan bir ya da birden fazla borç ilişkisini silip oraya beyaz bir sayfa çekmek, aramızdaki 

ilişkiyi yenilemek. Yeni bir statü ortaya çıkarıyorsunuz. Bu da eski hukukumuzda, Nizam-ı 

Cedit'den hatırlayın lütfen, yeni kelimesi, "tecdit" kavramı kullanılıyor: yenileme. Nizam-ı Cedit 

yeni dönem demekti zaten. Eski kanunda tecdit, yeni kanunda yenileme dedik ve Latincedeki 

nova kelimesinden türetilen novatio. İngilizcede "novation" diyorlar ya, yeni teknolojiler, yeni 

teoremler ve saire, onlar da buradan geliyor.  
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Burada bu işlemi yapmak suretiyle borcu yeniliyoruz ve eski borç sona eriyor. Bizi 

ilgilendiren kısmı eski borcun sona ermesi ve  ifa dışında borcun sona ermesi. Bakın ifa 

etmediğim halde eski borç sona erdi. Peki yeni borcu nasıl yapıyoruz? Yeni borcu kurarken ve 

dolayısıyla eski borcu ortadan kaldırırken uyguladığımız yöntem stipulatio. Yeni borcu 

stipulatio kullanarak taahhüt ediyor ve yapmış olduğum stipulatio ile eski borç veya borçlar 

ortadan kalkıyor. Dolayısıyla stipulatio bu anlamda eski borcu ortadan kaldıran bir yöntem 

olarak kullanılmaktadır. Yine biraz önce bahsetmiş olduğum, hani stipulatioyla yapılmış, ortaya 

çıkmış olan bir borcun vadesinin değiştirilmesi de aslında bir nevi borcun yenilenmesi 

mantığıyla değerlendirilmiş olacak. Hatta gelecek sene göreceksiniz, mesela bir sözleşmenin 

yapılması şekle bağlıysa değiştirilmesi de sonlandırılması da şekle bağlıdır. Bu da nasıl 

olacak? Vade şekil içerisinde yer almışsa tecil, biraz önce yazmıştık, anlaşması sözleşmenin 

değiştirilmesi anlamını taşır mı? Sözleşmenin değiştirilmesi anlamını taşıyorsa bunun da yazılı 

veya resmi bir şekilde yapılması gerekir mi? Tüm bunların mantığı bu yenileme. Yan i, eski 

borcu değiştirme, ortadan kaldırma mantığıyla birlikte değerlendirilir. Burada bir husus var. 

Eski borçlarda, hani dedim ya, A ile B arasında yeni bir borç ilişkisi kurulur ve bu borç ilişkisi 

eski borcu ortadan kaldırmaktadır. Eski hukukumuzda, Mecelle'de de bir kural vardı. Günümüz 

hukukunda da geçerli aynısı. Burada mantık, Roma Hukukunda da geçerli hukukun genel 

prensiplerinde. Şöyle der Mecelle'de: "Asıl sakıt oldukta, fer'i dahi sakıt olur." Bir asıl, kök, ana 

ilişkisi düşerse ona bağlı olan yan borçlar, yan ilişkiler de sona erer. Dolayısıyla ağacın kökünü 

kuruttunuz mu dalları da kurur zaten ona bağlı olarak. Bir sebep sonuç ilişkisi var.  

Eski borç ilişkisinde kefil varsa, rehin varsa bakın bunların hepsi fer'i borçlardır, asıl 

borca bağlı. Biz yenilerini yapmak suretiyle asıl borcu sona mı erdirdik? Evet ama eski asıl 

borç sona ermedi. "Asıl sakıt oldukta, fer'i dahi sakıt olur." Eski borçta kefalet düştü. Otomatik 

olarak yeni borca intikal etmez. Çünkü eski kefil, eski borcun kefili. Beni yeni borcun konusu 

ilgilendirmez ki. Ben onu bilmem ya da rehin, eski borçtan rehin edilebilen bir rehin, yeni borç 

ilişkisindeki ifa olacak mı, yapılabilecek mi ben bilmiyorum ki niye riske atayım. Dolayısıyla 

yenilemeyle birlikte Roma Hukuku açısından baktığımızda bu borcun yanındaki fer'i sona ermiş 

olmakta. Tabii tarafların yenileme iradesinin kendilerinde mevcut olduğunu ifade ediyoruz. 

Bakalım acaba günümüz hukukunda bu konular düzenlenmiş mi, nasıl düzenlenmiş? 

Hızlıca okuyacağım. Ayrıntılara girmeyeceğim. Diyor ki Yenileme 133. Madde: 

"C. Yenileme 

I. Genel olarak 

TBK- Madde 133: Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu 

yöndeki açık iradesi ile olur. 

Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir alacak senedi ya 

da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri olmadıkça yenileme 

sayılmaz." 

" Yeni bir borçla mevcut bir borcun sona erdirilmesi, ancak tarafların bu yöndeki açık 

iradesi ile olur." Animus novandi, biraz önce bahsettiğim animus zihin unsuru demek. Zilyetlikte 

de bahsedeceğiz, fiili hakimiyet için iki şart vardır: biri animus biri corpus. Dediğim gibi, belki 

burada gördünüz zilyetlikte. Fiili hakimiyet iradesi olmadan zilyetlik kurulmaz. Birisi sizin 

cebinize haberiniz olmadan uyuşturucu koyuverse, bakın sizin hakimiyet alanınızda ama 

bundan haberiniz yok, bilmiyorsunuz. Bu uyuşturucunun sizin üzerinizde bulunması bunun 

sizin zilyetliğinizde olduğu anlamına gelmez kural olarak. Tabii bunu ispatlayabildiğiniz 

takdirde. Ama tersi, sizin üstünüzde, cebinizdeyse bunun sizin rızanız dışında koyulduğunu 
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ispatlamanız lazım. İspatladığınızı kabul ediyoruz. Tartışmaya girmeyeceğim.  Animus o 

anlamda oldukça önemlidir.  

Bir örnekten bahsedeceğim. Kira sözleşmesi yapıyorsunuz. Kira sözleşmesinden 

doğan kiracının bir kira bedeli ödeme borcu vardır değil mi? Ayrıca ev sahibi bir şey daha 

yapıyor bazen daha garanti olsun diye. Ne yapıyor? Depozitodan başka. Her bir kira bedeli için 

senet alıyor. Şimdi aslında her bir kira bedeli için senet almak, eğer siz animus novandi sahibi 

değilseniz kira sözleşmesinden doğan kira borcunu ortadan kaldırmaz. Senet, bir stipulatio gibi 

açıkça kira sözleşmesinde "Bu kira sözleşmesinden doğan kira bedelleri senet verilmek 

suretiyle senede bağlanmıştır." Yazmazsanız kira sözleşmesinden bir kira borcu doğar. 

Senetten bir borç daha doğar. Siz kirayı ödediğinizde senedi aldığınızda senetten doğan 

borcunuzu ifa etmişsiniz demektir. Ayrıca imza atıp makbuz almazsanız kira sözleşmesinden 

doğan kira borcu devam eder. Çünkü böyle bir belgenin düzenlenmesinde her zaman bir 

animus novandi aranmalı. Bakın ama kira sözleşmesine yazarsanız açıkça o zaman bakacak 

ki senetler var. Senetlerin niyeti kira bedeli. Senetler yok, senetlerin olmaması ne demek? Borç 

ödendi, senedi iade ettim demek. Yorum kurallarından bunu da çıkarmış oluyoruz. Bakın ne 

diyor orada: "Özellikle mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması, mevcut bir borç, 

kira borcu için kambiyo dahilinde, bir de senet imzalanması veya yeni bir alacak senedi ya da 

yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi tarafların açık yenileme iradeleri animus novandi 

olmadıkça yenileme sayılmaz." Hem Roma Hukuku hem Türk Hukuku stipulationun buradaki 

o yüce ilişkinin novatio sayılabilmesi için animus novandi'ye bağlı olmasını arıyor. Eğer bu 

yoksa yapmış olduğu işlemde borç var. Yeni bir borç daha geldi yanına. İki tane borç oluyor. 

Evet, ayrıntıya girmeyeceğim.  

İbra (Acceptilato) 
 

Diğer bir borcu sona erdiren sebep acceptilato Latincesiyle, Türk Hukukundaki adıyla 

ibra. İbra, beraat kelimesiyle aynı kökten geliyor. Eski hukukumuzda, Roma Hukukunda ve 

saire özel hukuk- kamu hukuku ayrımı olmadığı için suçtan ve borçtan uzak olma anlamında 

kullanılır. Biz bunu Türkçede özel- kamu hukuku ayrımı olduğu için değiştirmişiz. Dolayısıyla 

suçtan kurtulmanın adı beraattır. Borçtan kurtulmanın adı da ibradır. Aynı kökten gelmesine 

rağmen kavramların niteliği değişmiş. Biri borçtan, biri suçtan uzak olmayı, korunmayı ifade 

ediyor. 

İbra nedir peki? Alacaklıyla borçlu arasında yapılan bir anlaşma ile borçlunun 

sorumluluğunun ortadan kaldırılmasıdır. İfa yapılmazsa zaten ortadan kaldıracak. Buradaki 

dikkat çeken husus, borçlunun borcunun ifa olmadan ortadan kaldırılmasıdır. Bu da alacaklının 

alacağını elde etmeden borcundan vazgeçmesi anlamına gelmektedir. 

Roma Hukuku, o dönemde şekle bağlı bir işlem olduğundan öyle sözle, kuru kelamla, 

efendim "Tamam, hadi istemiyorum" şeklinde basit bir cümleyle borcun ödenmiş sayılmasını 

yeterli görmemiş ve işi biraz merasime bağlamış. İşi ciddiye bağlamışlar. Çünkü borcun 

kurulmasında da benzer bir merasim söz konusuydu. Borcun sanal bir ifası merasimi yapılır. 

Sanal ifa, ifa ediyormuş gibi. Hani küçük çocuklar da evcilik oynarken getirir "Sana kahve 

yaptım." der. Fincan vardır, içi boştur. "Tamam, teşekkür ederim." dersin. "İçsene." der. Sana 

mantıksız gelir ama onun gönlünü almak için ağzına götürürsün. İçinde çay yok, kahve yok 

ama ağzınıza götürmeniz gerekir. Burada da tabiri caizse benzer bir uygulama ile sanki borç 

ifa edilmiş gibi işlemler yapılır ve bu şekil işlemleri de stipulatio ile gerçekleşir. Borçlu, 

alacaklıya sanal olan "Borcunu almış sayıyor musun? Almış kabul ediyor musun?" Şeklinde 

bir soru üzerine alacaklı da "Evet, ifa edilmiş sayıyorum. Borcumu almış, kabul etmiş 

sayıyorum." şeklinde bir beyan ile karşılık verir. Belki daha şekle bağlı olan merasimde de 
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sanal ifa şeklindeki gibi olan stipulatio ile daha sonra uzunca bir süre gerçekleştirilmiş ve bu 

şekilde borç ifa edilmeden ortadan kalkmış olmakta.  

Roma Hukuku, bunu bir ifa olarak kabul ediyor. Türk Hukuku da bunu bir ifa olarak 

kabul ediyordu. Bugün de kabul ediyor ama hani önceki kanunumuzda ibrayı genel olarak 

kabul etmekle birlikte Borçlar Kanununda ibraya ilişkin bir düzenleme yoktur. Sebebi, tercüme 

yapılırken unutulmuş. Dedik ya kodifikasyon çalışmalarında olabilir bu. O yaptı zannetmiştir, 

öbürü yapmış zannetmiştir. O şekilde kalmış. Ama doktrinde, her ne kadar kanunda olmasa 

bile, bunun gibi bir duruma sebep olduğunu, dolayısıyla borcun ibra suretiyle de sona 

erebileceğini sözleşme serbestisi prensibi içerisinde kabul edildiği ifade edilirdi. Bugünkü 

hukukumuz yeni Borçlar Kanunu bu eksikliği giderdi ve ibranın borcu sona erdiren bir sebep 

olduğunu buraya açıkça yazdı.  

"B. İbra 

TBK-MADDE 132: Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş 

olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya 

kısmen ortadan kaldırılabilir." 

"Borcu doğuran işlem..." bakınız, Roma'nın o eski tarihli dönemine de atıf yapmakla 

stipulatioyu zımni olarak hatırlamak suretiyle bir düzenleme. Yani stipulationun nasıl yapıldığını 

anladıktan sonra kanunun bu şekilde dizayn edilmesinin felsefik temellerini de anlıyorsunuz. 

"Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile..." yani 

borcu doğuran işlem, şekle bağlı bir işlem olsa bile tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları 

ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen borç ortadan kalkabilir. Bakın, işlem şekle bağlı olsa 

bile bu işlemden doğan borç şekilsiz olarak ispatlayabildiğiniz takdirde ortadan kalkabilir. Bir el 

hareketiyle boş ver diyebilirsiniz. 

Borcunuz var. Zar zor ödüyorsunuz. Cebinizdeki parayı çıkarıyorsunuz, 200 lira 

borcunuz var, bir 100 lira verdiniz. 50 lira veriyorsunuz. 30 lira veriyorsunuz. En son 20 lira 

kaldı. Cebinize bakıyorsunuz, yok. Karşıdaki ne diyor? Boş ver anlamına gelen el hareketini 

yapıyor. Ne demek bu? "Tamam, önemli değil" demek. Bu şimdi zımni olarak bile bir yaptığınız 

el hareketi bir icap. Tabii bu borçlunun isteğine de bağlıdır. Çünkü ibra bir sözleşme. İfa 

etmediğim halde borcumu sona erdiriyorsunuz. Size karşı neden mahçup olayım? Dolayısıyla 

hiç kimse kendisini minnet altında bırakıp bu tür işlemi kabul etmek zorunda değildir. 

Karşıdakinin "Borcu istemiyorum. Tamam vazgeçtim." şeklindeki beyanı borçlu tarafından 

kabul edilmedikçe ibra gerçekleşmez. Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda ibra bu anlamda 

bir sözleşmedir. Eski hukukumuzda sözleşme olup olmadığı tartışmalıdır. Herhalde orada da 

sözleşme olduğu hususunun kabulü işin özüne, mantığına uygun olur. Türk Hukuku bu 

anlamda ibrayı sözleşme olarak kabul eder. Çünkü her gördüğünüzde sizi mahcup olarak 

başını öne eğip yürümek istemezsiniz. Çünkü yüklü bir borcu benden sildiniz. Böyle bir şeyi 

kabul etmek zorunda değilim. "Süre ver, ödeyeyim. İfanın imkanını tanı." diyebilirsiniz. 

Def'i Yoluyla Borçların Sona Erme Sebepleri (Ope Exceptionis) 
 

Bir başka hususumuz daha var. Onu da burada, kitapta 2. başlık aslında ama burayla 

bağlantılı olduğu için burada bahsedeceğim. Bakınız, ister novatio deyin, isterseniz ifa, 

isterseniz datio in solutum, isterseniz acceptilato. Yani buradaki ibra, bunların hepsinde ve 

birazdan sayacaklarımızda borç otomatik olarak ipso iure, hukuken sona erer. Ekoller arasında 

tartışmalı olduğunu söylemiştim biraz önce. Ekolün bir tanesi acceptilato durumunda ipso iure 

sona ermez demişti ama diğer ekolün görüşü galip oldu ve datio in solutumda dahi borç 

hukuken sona erer. Bazen borç hukuken sona ermez, borç devam eder borçluya bir def”i 
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imkânı tanımış olur. Alacaklının dava açması durumunda bir talep hamlesi yapması 

durumunda borçlu ”Ya borç benim. İnkar etmiyorum ama hani, böyle olmaması lazım. Ben 

bunu ödemem çünkü...” gerekçesini yazabildiği bir def’i imkânı sunulmuştur kendisine.  

Meselâ bunlardan bir tanesi zaman aşımı. Zaman aşımına uğramış borç sona erer mi? 

Hayır. Zaman aşımıyla borç hiçbir zaman sona ermez. ”Hak zail olmaz.” Eski hukuk prensibi 

budur. Günümüz hukukundaki kural da böyle çoğunlukla. Hatta 50 yıl önce var olan borcu 

bugün bana ileri sürdüğünüzde, dava açtığınızda ben bu borcu ödersem bu bir ifadır ama bu 

borcun zamanı geçmiş, "Ödemiyorum" da diyebilirim. Çünkü kanun, işte 5 yıl, 3 yıl neyse bu 

kadar süre geçmiş olduktan sonra bunu talep edemezsin diyor. Bakın borç yok demiyor. "Borç 

var inkâr etmiyorum ama ödemiyorum. Kanun bana ödememe imkânı sunmuştu." demediğim 

sürece bu borcu öderim. Ama böyle bir def’ide bulunursam yine borç sona ermez, eksik borç 

haline gelir. Borç olarak alamaz. Karşıdaki kişi ”Ne biçim adammışsın ya! Beni kandırmışsın, 

beni mahçup ettin.” dedi. Vicdan yapıp 2 ay sonra ödediniz. Daha sonra adam ”Manyak mısın, 

niye ödedin? Sana zaten kanun ödememe imkânı tanıdı.” deyince sinirlenip geri dava açıp geri 

talep etme imkânınız yok. Çünkü yapmış olduğunuz ödeme, bir ödeme, bir ifa. 10 yıl da geçse 

20 yıl da geçse borç ayakta durduğu için yapmış olduğunuz ödeme bir ifadır. 

Çoğunlukla ibra sözleşmesi stipulatioyla yapıldığından, stipulatioyu yabancılar 

yapmadığından, yabancıların da yapabilmesine imkân tanıyan, aynı hedefe yönelik ama aynısı 

olmayan bir başka sözleşme ortaya çıkıyor. ”Bana dava açmayacaksın tamam mı” anlaşması. 

“Pactum de non petendo” diyorlar buna Latincede. Dava açmayacağına ilişkin bir anlaşma. 

2.Sınıf Borçlar Hukukunda Latincesiyle bu kavramlar geçer. Aynen geçer. Aynısı Türk 

Hukukunda da vardır. Bir gram değişiklik yok. 

Bakınız sizin sorumluluğunuzu oradan kaldırmıyorum. İbra etmiyorum, borcu 

silmiyorum. Yapacağım şey, dava açmayacağım konusunda size taahhütte bulunmak ve bu 

konuda bir sözleşme yapmak. Eğer dava açarsam siz bu def’i imkânını ileri sürerek açtığım 

davayı püskürtüyorsunuz ama bu borcun olmadığı anlamına gelmiyor. Borç tabiri caizse hangi 

borca dönüşüyor? Eksik borca dönüşmüş oluyor. Borcun kendisi var ama davası yok. Biraz 

önce zaman aşımına uğramış edimler açısından da borcun kendisi var ama zaman aşımına 

uğradığı için davası yok. 

Roma Hukukunda litis contestatio (davanın tespiti) olarak eski borcu sona erdirdiğini, o 

davanın tespit edildiği aşamadan itibaren hakimin vereceği karara uygun davranma 

yükümlülüğü haline dönüştüğünü daha önce ifade etmiştik. 1. dönemde. Tekrar üzerinde 

durmayacağım. Vaktimizi iyi kullanmak adına takastan bahsetmek istiyorum daha önce. 

Takas (Compensatio) 
 

Compensatio, bakın trampa değil, malın malla değişimi değil. Takas mallar hususunda 

olmaz. Takas, Borçlar Hukukla alakalıdır ve borcun borç ile karşılanmasını ifade eder. Ben 

size 100bin lira vermişim, siz bana 50bin lira vermişsiniz. Karşılıklı borçlarımız var. Şimdi ne 

yapacağız? Ben size 100bin lira ödeyeceğim, siz bana 50bin lira mı ödeyeceksiniz yoksa ben 

sadece size 50bin lira ödesem işimiz hallolur mu? İşte buna takas adı verilir. Bunu 

yapabilmeniz için: 

1. Takas olacak. 
2. Bu borçlar karşılıklı olacak. 
3. Muaccel olacak. 
4. Aynı türden olacak. 
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Elmayla armudu toplayamadığınız gibi çıkaramazsınız. Benim size 3 tane elma borcum, 

sizin bana 5 armut borcunuza karşılık gelmez. Çünkü cinsleri farklı. Takas yapabilmek için 

ikisini de ortak, aynı tür borca dönüştürebilirsiniz. 3 tane elma borcu şimdi 1 kilograma 

yakından yaklaşık 4 lira. 5 tane armut borcu 2 kilograma yakından 7 lira. Çıkardım, topladım 3 

lira borcum var. İkisini aynı türe dönüştürürseniz takas olur ama farklı türlerden takas olmaz. 

Takas, malla malın değişiminden değildir; o trampadır. O bir ayni akittir. Takas, borçlar 

hususunda karşılıklı olarak gerçekleşir. O yüzden bir hukuk öğrencisi takas deyince malın 

malla değişimini anlıyorsa durum kötüdür. Sınavlarda da çok sevdiğimiz konulardan biridir, 

sürekli sorarız. Sormamıza rağmen, soracağımızı söylememize rağmen öğrenciler maalesef 

bu hataya düşerler. Çünkü bu zamana kadar yerleşmiş, hala da devam eden bir ağız alışkanlığı 

var. "Evle araba takas edilir." Evle arabayı takas edemezsin. Evle arabayı trampa edersiniz. 

Eğer bedelleri hususunda konuşacaksınız bedelleri takas edilir. Arabanın bedeli şu kadardı, 

evin bedeli şu kadar. Bakın bu takas işlemidir. 

Peki, bu nasıl gerçekleşebilir? Bu takas işlemi kendiliğinden mi gerçekleşir yoksa bir 

sözleşme mi? Bu bir hukuk politikası meselesi. Roma Hukuku şekle bağlı olduğu için bunun 

taraflar arasında bir anlaşma ile, yani iki tarafında rızasıyla gerçekleşmesini arzu etmiş ve 

demiş ki: Takas yapılabilmesi için tarafların bu konuda anlaşması lazım.  

Eski hukukumuz, İslam Hukuku, takas konusunda herhangi bir irade beyanına gerek 

kalmaksızın, ipso iure, otomatik bir takas işlemini kabul etmiş. Günümüz hukuku, takası, tek 

taraflı hukuki işlemler arasına almış. Taraflardan bir tanesi takas beyanında bulunduğu anda 

bu takas gerçekleşir. Ama beyanda bulunursanız. Beyanda bulunmazsanız kendiliğinden 

takas gerçekleşmez. Borçlar Kanununda da başlangıçta, sonda vs. takas yapılmasından 

feragat etmeye ilişkin düzenlemeler mevcut. Özellikle taraflardan bir tanesinin korunduğu kira 

sözleşmesinde, kiracının korunduğu için bazı yasaklayıcı hükümlerin getirildiğini görüyoruz. 3. 

sınıfta Borçlar Hukuku özel hükümlerde buna ilişkin çok ayrıntıdan bahsedilecek. 

Birleşme (Confusio) 
 

Alacaklı ve borçlu tarafların birleşmesi. Bir kişi hem alacaklı hem borçlu olamaz. Eğer 

borcun tarafları aynıysa alacaklı, borçlu aynı kişide birleşirse borç sona erer. Klasik örneği 

vardır. Bir baba oğul, ikisi arasında bir sözleşme var. Birbirlerinden başka kimseleri yok. 

Dolayısıyla başka mirasçı da yok. Babanın oğula ya da oğulun babaya borcu var. Baba ölmüş. 

Baba ölünce miras kime kalıyor? Şimdi, oğlan babadan intikal eden miras sebebiyle hem 

alacaklı hem de borçlu oldu. Aynı anda bu ikisi artık birbiriyle birleşince Orhan Abi'nin de dediği 

gibi "hem çare hem dertsin", sen hem dertsin hem de çaresin. Hem çare hem dert aynı anda 

olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu borç ilişkisi iki taraflılık şartını kaybettiği için borç sona erecek.  

Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

 

Ayşe  VİLDAN 
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1.DERS 

Merhaba arkadaşlar şimdi hiç zaman kaybetmeden bir başlıktan söz edeceğim. İktisadi ve İdari 
Bilimler bölümlerinde, siyasal bölümlerinde vs. çok fazla okutulmak üzere yazılmış Borçlar 
Hukuku kitapları var. Onların içerisinde yer almayan bir başlık. Yine bahsetmiş olduğum Hukuk 
Fakültesindeki Borçlar Hukuku kitaplarının bir kısmında var bir kısmında çok özet, dağınık 
olarak var. Toplu halde derlenmiş, toparlanmış bir halde her kitapta bulunması bazen mümkün 
olmayan bir başlık. Nedir bu? 
 

 Borç İlişkisini Sona Erdiren Sebepler ve Borcu Sona Erdiren Sebepler Ayrımı  
Şeklimiz üzerinden gidelim. O basit şeklimizi tekrar çizelim: 
 

 A ile B arasında bir edim konusunda oluşan ilişkiye borç ilişkisi adni vermiştik. Bu ilişkinin 
contractus'tan, delictum'dan ya da herhangi bir sebepsiz zenginleşme durumundan meydana 
geleceğini söyleşmiştik. Biz en son dersimizde borcu sona erdiren sebepleri ifade etmeye 
çalışmıştık. Bunun da en temel sebebinin solutio olduğunu söyledik. ifa dedik, zincirden 
bahsetmiştik. Zinciri çözünce işte oradaki "çözme" kelimesinden getirilen bir kavram olduğunu 
ifade ettik solutionun Daha sonra yenilemeden(novatio) bahsetmiştik. O da yine bir sözleşme 
ile eski bir sözleşmenin ortadan kaldırılmasıydı ama asıl amaç taraflar arasındaki borcun 
yenilenmesi amacıyla yapılan bir borç ilişkisi yenilemesi aslında. Yani özünde baktığınızda 
"yeni bir borç" meydana getiriyorsunuz ama "yeni bir borcu" meydana getirirken "yeni bir borç 
ilişkisiyle" bir borç meydana getiriyorsunuz. Mevcut borç ilişkisinden yeni bir borç doğmuyor, 
yeni bir ilişki.  
 

 Şöyle geniş pencereden baktığımızda borç ilişkisini sonra erdiren sebeplerle borcu sona 
erdiren sebepler birbirinden farklıdır. Bazen borç ilişkisi sona erer ama bu ilişkiden doğmuş 
olan borç, varlığını sürdürür. Bazen a borç ilişkisi, devam eder. Bunların hepsi farklı farklı 
durumlar. Mesela bir kira borcunu ödediğinizde borç sona ermiştir ama borç ilişkisi devam 
eder. Kira sözleşmesini borcun ödenmemesi sebebiyle feshettiğinizde borç ilişkisi sona erer 
ama borç devam de borç sona erer am eder, icra talebi vs. onu alırsınız.  
 

 Bir satış sözleşmesinin konusu bir kalemin teslim edilmesi ise siz bu sözleşmeden 
doğan; kalemi teslim etme borcunu ifa ettiğinizde başkaca yan edim yükümlülükleri vs. de 
yoksa bu borcun ifası, sona ermesi aynı zamanda borç ilişkisinin sona ermesi neticesini de 
doğurur ama bütün borçlar için bu sonuç meydana gelmek zorunda değildir. Dolayısıyla biri 
diğerinden farklıdır. 
 

  "Borcu sona erdiren sebepler" kanunumuzda da açıkça yazıldığı için ve biz de onları 
anlattığımız için kitaplarda açık net bir şekilde anlatılır ama "borç ilişkisini sona erdiren 
sebepler" her kitapta ayrıntılı bin şekilde anlatılmaz. O yüzden burada çok fazla vakit 
kaybetmeyeceğim ama dağınık dağınık olan o borç ilişkisini sona erdiren sebepleri de başlıklar 
halinde de olsa hatırlamakta fayda var.  
 

 Bu ilişkiyi sona erdiren sebeplerden bir tanesi fesihtir. Çoğunlukla sürekli borç ilişkilerinin 
ileriye yönelik olarak sona erdirilmesidir. Bir hizmet sözleşmesini feshedersiniz; bu geçmişte 
yapılmış olan ifalar, ödenen olan paralar yapılan hizmetler onlar bundan etkilenmez. Geleceğe 
yönelik olarak artık bu ilişkiye devam etmiyorum, demektir bu. 
 

  Yine borç ilişkisin sona erdirilmesine sebep olan gelen imkânlardan biri dönmedir. Roma 
Hukukundan gelen bir süreçte ortaya çıkıyor. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 
taraflardan bir tanesi, edimini yerine getirmiş olmasına rağmen diğer taraf edimini yerine 
getirmemiş ise belli bir prosedürün takip edilmesinden sonra dönme imkânı vardır  
 

 "Bedelini yerine getirdim ama sen hala borcunu ödemedin. Normalde borcunu ödemeni 
beklemek ve bu borcun tahsili için devam etmek gerekirken ben işten dönüyorum arkadaş. Al 
mektuplarını ver mektuplarımı. Sana verdiğim her şeyi geri istiyorum. Bana verdiğin ufak tefek 
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şeylerin vardı, al bunları da sana iade ediyorum." Bu ilişkiye başladığınız andaki duruma 
dönecek şekilde tasfiye ediyoruz anlamında "dönme" diyoruz 
 

  Medeni Hukuk dersinde gördünüz, Roma Hukuku dersinde de biz değindik biraz. Roma 
Hukukunda biraz uydu ama günümüz hukukuna daha netleşerek geldi irade sakatlıkları 
sebebiyle taraflardan bir tanesine tanınan bir imkânın kullanılması sonucunda borç ilişkisini 
geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasına iptal diyeceğiz. 
 

  Bozucu yenilik doğuran bir haktır ve iptal hakkı kullanılırsa bu borç ilişkisi ortadan kalkar. 
Borç ilişkisi ortadan kalkarsa kural olarak borçlar da ortadan kalkacak ve böyle bir "geriye doğru 
sarma tuşuyla" her şeyi eski haline geri getireceksiniz.  
 

 Bakın yine taraflar arasında bu borç ilişkisini ortadan kaldıran bir sözleşme de yapmış 
olabilirler. Taraflar kendi aralarındaki bir bozma sözleşmesiyle ya da hukuk literatüründeki 
adıyla bir ikale sözleşmesi ile ortadan kaldırılması da borç ilişkisini sona erdiren sebepler 
arasında yer edinmiş. İkale diyoruz buna. Çoğunlukla iş Hukuku terimi olarak kullanılır ama 
aslında bir Borçlar Hukuku terimidir. 
 

  Borç ilişkisinin karşılıklı, tarafların anlaşmasıyla sözleşmesiyle ortadan kaldırılmasına 
ikale denir ve borç ilişkisi ortadan kaldırılır. Bu borç ilişkisinin ortadan kalması çoğunlukla borcu 
da ortadan kaldırır ama her zaman borç ortadan kalmayabilir. Bazı borç ilişkileri geçmişe etkili 
olarak iki tarafın kontiradius konsentusu ile ortadan kaldırılabilir ama bazı borç ilişkilerinin 
tabiatı itibariyle geçmişe etkili olarak "geri sarma tuşu" olmadığından -özellikle yapma (facere) 
borçları- tekrar geri alınması mümkün olmayan edimler olduğundan bazılarının contractus 
konsensus ile ortadan kaldırılması mümkün olmaz. İleriye yönelik olarak bir borç ilişkisini 
sonlandırma söz konusu olur. O da haliyle feshe benzer ama fesih tek taraflıdır, mesi 
contractus konsensus olmak üzere iki taraflıdır. Çünkü iki taraflı rızaların uyuşmasını 
gerektiren bir işlemdir. 
 

 İfa, dediğimiz gibi kural olarak borcu sona erdirmekle birlikle borç ilişkisi “paketinin” içinde 
başka bir borç yoksa dolaylı olarak borç ilişkisini de sona erdiren bir sonuç meydana getirir. 
 

 İfadan bahsettik, novatiodan bahsettik yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu bahsettiğimiz 
ipso iure borcu sona erdiren sebeplerdir. ifa yapılmışsa borç sona erer. Yenileme yapılmışsa 
borç sona erer, bu kendiliğindendir Ancak bazı durumlar vardır ki bunlar borcu sona 
erdirmezler. Peki, borcu sona erdirmezlerse ne olur sonuç? Borç devam eder. Peki, karşıdaki 
kişi bu borcun devam etmesine rağmen bu borcun tahsili için dava açamıyorsa ne olacak?  
 

 Bakınız hatırlayın büyüterek incelemiştik; bir borç var demiştik, bir de actio var demiştik 
hatırlarsanız kendisinin içerisinde. Borç sona ererse actio da otomatik olarak sona erecektir 
zaten ama bazı durumlarda taraflar arasında işin borç kısmı değil actio kısmı etkilenir. Actio 
ortadan kalkar ama borç ortadan kalkmaz. Dolayısıyla böyle bir durumda borç hukuken 
varlığını devam ettirir ama borçlu olan tarafa bu borcun ödenmesi konusunda kendisine karşı 
açılan davayı geri püskürtme anlamında defetmek" anlamında bir defi imkânı tanınmış olur. Bu 
defi imkanını kullanırsa borç yine sona ermez. Sadede dava açma, hukuk nazarında bu borç 
devam etmekle birlikte actio imkânı ortadan kalkar. Buna da ipso iure borcu sona erdiren 
sebepler olmasına rağmen bahsetmiş olduğum defi imkânları, "ope exeptiois' olarak ifade 
edilen "exeptio" suretiyle, defi suretiyle borcu sona erdirmiş gibi sonuç doğuran sonuçlar 
diyebiliriz ama borcu sona erdiren sebepler diyemiyorum. Çünkü borç ope exeptionis 
hallerinde sona ermez, borç varlığını devam ettirir. Hem Türk Hukuku hem Roma Hukuku 
böyledir, ikisinin arasında bu durumda fark yok.  
 
 Bu bağlamda baktığımızda takastan ibradan bahsetmiş miydik?  
 

 Öğrenci: Acceptioydu sanırım  
 

 Hoca: Evet, Acceptio  
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 İbradan bahsettik, ibra, mesela ipso iure borcu sona erdiren bir sebep olarak kabul 
edilecek. Yine takas dediğimiz hadise var. Bakınız eski dilde de kullandığımız bir kavramdı 
bunu 12 Levha Kanunlarından bahsederken ifade ettiğimi hatırlıyorum. Orada kısas 
kelimesinden bahsetmiştik. Kısas neydi? 
 

Öğrenci: Birebir..  
 
Hoca: Evet, birebir yani size yapılan haksız filin aynısını sizin karşı tarafa yapmanız anlamına 
gelir. Dolayısıyla göze göz, dişe diş, kola kol ne derseniz. Sizin dişinizi kıran kişinin dişi yoksa 
kısas yapamazsınız, yani kuralın tabiatı böyle. Sizin sağ kolunuzu kesen kişinin sağ kolu yoksa 
kısas yapmazsınız. Çünkü sağ kol ile sol kol aynı fonksiyonda değildir. Bunun örneklerini 
çoğaltmak mümkün 
 

 Kısaslarda neredeyse tam bir "muadelet" aranır, eskilerin ifadesiyle. Yani denklik aranır. 
Eğer bu denklik şaşarsa kısasın mantığı yerine gelmez. O yüzden kemik kırma eyleminde 
kısas olmaz demiştim, neden? Çünkü kemiğinizi iki noktadan kırmıştır, 5 cm uzunluğunda 
arada bir parça meydana gelmiştir. Bunun aynısını karşıdakine yapacaksınız Çat! 3 yerden 
kırıldı. Öbür taraf bir kırma alacaklısı oldu. O bu sefer kısas için 2 yerden kıracak falan derken 
karşılıklı ne kol kalacak ne başka bir yer. Şimdi buna kapı açmamak için muadelet tam yer...  
Şimdi buna kapı açmamak için tam muadelet gerçekleşmeyeceği yerlerde kısasa kapı 
kapalıdır  
 

 Şimdi bu mantıkla düşündüğünüzde borçlar arasında birini diğerinden rahatlıkla çıkarma 
işlemi yapabileceğiniz oranda birbirinin aynısı olan borçların büyük olanından küçük olanının 
çıkarılmasına takas denir. Yani oradaki mantık Borçlar Hukukuna bu mantıkla aktarılmaktadır. 
Dolayısıyla eğer borçlar biraz önceki örnekte olduğu gibi sağ kol, sol kol ya da dişi olmayan 
birisinin dişini kıramayacağınız gibi bu şekil birbirinden farklıysa işin mantığı gereği çıkarma 
işlemi yapamazsınız. Dolayısıyla aynı türden olmayan borçların takası mümkün olmaz. Takas, 
amiyane tabiriyle, piyasadaki adıyla eşyanın eşyayla değişimidir ama hukuken bu yanlış bir 
kavramdır. Biz ona "trampa diyoruz. Mal değişim sözleşmesidir hukuktaki adı. 
 

 Arabanın üzerinde: "satılık ilanı 25.000 lira" altına yazmış "takas olur" hukuken o 
kavramı bir hukukçu kullanamaz. Kullanamaz çünkü o takas değildir trampadır. Takas 
dediğimizde borçların karşılıklı olarak aynı türden ve muaccel ödeme zamanı gelmiş, 
istenebilir bir borç olması lazım. Bunların arasında çıkarma işleminin yapılmasına ve 
kalan kısmının devam etmesine biz takas diyoruz.  
 

 Şimdi takasın mantığı bu olmakla birlikte takasın nasıl yapılacağı hususu hukuk 
sisteminin konuya yaklaşımına göre değişir. Hatırlarsanız daha önce 3 hukuk sisteminden 
bahsetmiştik: Anglo-Sakson Hukuk Sistemi, Roma Hukuk Sistemi ve İslam Hukuk Sistemi.  
 

 Anglo-Sakson Hukuk Sisteminin yapısı biraz farklı Bu konuyla ilgili düzenlemesini de tam 
bilmiyorum yaklaşımı nasıldır ama mesela Roma Hukuku takasın gerçekleşebilmesi için 
tarafların en azından bir conselsunun olmasını arıyor bir takas anlaşmasını arıyor. Diyor ki bir 
araya gelsinler şekilsiz de olsa bir anlaşsınlar, karşılıklı görüşsünler. Bu şekilde bir uzlaşım 
olsun diyor. 
 

 Türk Hukuku böyle bir uzlaşıya gerek kalmadan işi biraz kolaylaştırmış diyor ki: 
Taraflardan birisi tek taraflı bir irade beyanıyla bu şekildeki bir sonucu arzu ettiğinde, 
yaptığında, söylediğinde, bunu karşı tara bildirdiğinde takas işlemi gerçekleşmiş oluyor. 
Paraysa para, buğdaysa buğday, elmaysa elma, kumaşsa kumaş vs. bu karşılıklı aynı türden 
olan borçlardan; küçük olan sona erer, büyük olandan da bu oranda düştükten sonra kalan 
kasım da devam edecek diyor 
 

  Eski hukukumuz İslam Hukuku ise takasa kendiliğinden gerçekleşen bir sonuç olarak 
yaklaşmış. Herhangi bir irade beyanında bulunmaya gerek kalmaksızın karşılıklı olarak 
buluştuğu anda otomatik olarak takasa girer. Bunun hangisi doğru hangisi yanlıştır o tartışma 
boş bir tartışmadır. Yani bu hukuk sisteminin oraya yaklaşımıyla alakalı Roma Hukuku birazcık 
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daha böyle hani "şekilci" olduğu için ilk dönemlerde ve bunu da tarafların iradesine sormadan 
yapmak istememesinden dolayı iki tarafın anlaşmasın kabul etmiş olabilir, sıkıntı yok ama Türk 
Hukuku bunu tek taraflı beyanla meydana gelebilen bir sonuç olarak kabul etmiştir. Var mı 
takasta anlaşılmayan bir husus? Confusiodan bahsetmiş miydik?  
 

 Birleşme: Confusio  
 

 Confusio, “conf/konf” yine ne demekti hatırlayın? "consensus" kelimesini açıklarken 
bahsetmiştim. Birleşmeyi buluşmayı ifade eden bir ön ek Latincede. Bir kelimenin basında 
"kon" varsa ve on ek olarak varsa: "Konferans, consens" bunların hepsi birleşmeyi buluşmayı 
ifade eder. Tabi bir ön ekse bu  
 

 Zamanında İngilizce öğretmenliği yapıyorum bir okulda. 1. Sınıfta "continuous tense" den 
bahsedeceğim. Hatırlamıyorum ama karşıdakiler 1.sınıf olduğu için ve de ilk defa ders 
anlattığım bir ortam olunca o sene tecrübem de çok fazla yok. Sonunda "-ing" olan filler dedim 
continuous ifade eder. İşte söyledim orada swimming vs. Birisi kalktı: "hocam king nasıl" dedi. 
Şimdi tabi cevap veremedim. Yani şimdi öyle bir ifade kullandım ki hukuk mezunu olarak kalıba 
uyuyor, çocuk bunu sormakta haklı. Sonunda -ing var o nasıl "k" mi fiil nedir? Ondan sonra 
daha dikkatli ifadeler kullanmaya çalışıyorum. O yüzden "kon" bir ön ekse bu çoğunlukla 
birleşmeyi ifade edecek ama ön ek olmadan kelimenin orijinalinden ise o ifade etmeyecek. 
Yanlış kullanırsanız sorumluluğu bende değil, onu da şimdiden söyleyeyim 
 

  "Consensus" dediğimiz husus alacaklı ve borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesini ifade 
eder. Hm eski hukukumuzda hem Roma Hukukunda şekle bağlı işlemler daha yoğun 
olduğundan; "iki taraf olmasının yanında, aynı zamanda "iki kişi" de olacak. Bakın borç 
ilişkisinde iki taraf olması başkadır bir işlemi iki kişinin yapması başkadır, nasıl mı?  
 

 Borç işleminde iki tane taraf vardır. A bir kişiye temsil yetkisi vermiştir bir eşyasını 
satması için. B de aynı kişiye o türden bir eşyanın satın alınması hususunda bir temsil yetkisi 
vermiştir. Şimdi bakın temsilci -tek kişi olarak- bir taraftan alıcının bir taraftan satıcının 
temsilcisi olarak tek başına bu işlemi iki taraf adına yapabilir. Kişi tek ama taraf iki tane.  
 

 İki tane taraf var, iki de kişi olacak. Hukukun diğer metotları kullanıldığında bazen bu 
kişilerin kişilik sıfatları bir araya gelir: Birleşir ve bu bahsetmiş olduğumuz iki kişi olma iki tarafın 
iki kişide tecessüm etmesi özelliği gerçekleşmez ya da ortadan kaybolur. Mesela B ile A 
arasında bir borç ilişkisi vardır. Baba oğlundan alacaklıdır, oğlan borçludur. Tek mirasçısı 
oğludur, baba ölür. Atlar yatlar katlar vs. hani tamam oğlana kalıyor ama borç da kalacak, 
alacaklar da kalacak. Dolayısıyla oğlan mirasçısı olarak küllü halefiyet yoluyla babanın tüm 
mal varlığına sahip olduğu için onun içerisinde kendisinin borçlu olduğu alacak da kendisine 
intikal ediyor ve bir taraftan alacaklı bir taraftan borçlu olma sıfatı aynı kişide birleştiği için bu 
borç sona ermektedir  
  

 Karşılıklı ticari ilişki içerisinde olan iki şirketten bir diğerinden mal almış mal satmış vs. 
aralarında bir cari hesap var. Sonra işlerinin bir tanesi bozulmaya başlayınca büyük şirket diyor 
ki: Gel birleşelim, bana katıl, tamamen tüzel kişiliğin bitsin. Benim de sermayem bu şekilde 
devam etsin, istersen ortak ol. Prosedürler gerçekleştikten sonra bir ticari işletmenin bir başka 
ticari işletme tarafından devralınması suretiyle birleşmesi esasında bu şekilde ikisinin karşılıklı 
3. Kişilerin statüsü farklı olan o borçları tek kişide birleştiği için bu borç artık confusio olarak 
sonra erer. Bir kişi ayni zamanda hem alacaklı hem de borçlu olamaz. Borç ilişkisinde alacaklı-
borçlu taraflarının farklı kişilerde tecessüm etmesi belirmesi gerekecektir  
  

 Verdiğimiz klasik örnek burada biliyorsunuz yine eskilerden Orhan Abi'den bir örnek 
verirsek: "Hem çare hem dert" olur mu? "Hem yara hem yara bandı" ama şarkının devamı 
bunu da ifade ediyor. "Sen hem sensin hem bensin" yani orada belki aşkı ifade ediyor ama 
sonuç itibariyle hukuken alacaklı borçlu tarafların birleşmesiyle borç ortadan kalkar hesap var. 
Sonra işlerinin bir tanesi bozulmaya başlayınca büyük şirket diyor ki: Gel birleşelim, bana katıl, 
tamamen tüzel kişiliğin bitsin. Benim de sermayem bu şekilde devam etsin, istersen ortak ol. 
Prosedürler gerçekleştikten sonra bir ticari işletmenin bir başka ticari işletme tarafından 
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devralınması suretiyle birleşmesi esasında bu şekilde ikisinin karşılıklı -3 Kişilerin statüsü 
farklı- olan o borçları tek kişide birleştiği için bu borç artık confusio olarak sonra erer. Bir kişi 
aynı zamanda hem alacaklı hem de borçlu olamaz. Borç ilişkisinde alacaklı-borçlu taraflarının 
farklı kişilerde tecessüm etmesi belirmesi gerekecektir. Verdiğimiz klasik örnek burada 
biliyorsunuz yine eskilerden Orhan Abi'den bir örnek verirsek: "Hem çare hem dert" olur mu? 
"Hem yara, hem yara bandı" ama şarkının devam bunu da ifade ediyor. "Sen, hem sensin hem 
bensin" yani orada belki aşkı ifade ediyor ama sonuç itibariyle hukuken alacaklı ve borçlu 
tarafların birleşmesiyle borç ortadan kalkar 
 

 Hatırlarsanız 1. Dönemde kölelerin başkalarının yapmış oldukları haksız filler nedeniyle 
aslında borcundan köle sorumlu. Çünkü kölelerin haksız filden doğan sorumlulukları tam borç 
ancak kölelerin dava ehliyeti olamadığı için ona karşı dava açabilme imkânına sahip değiliz. O 
zaman ne yapacağız?  
  

 Sahip S'nin bir kölesi var. Bu köle X'e karşı haksız fil işlemiş. Normalde X'in bu davayı 
köleye karşı açması gerekir ama bekleyecek. Malvarlığı yok, zaten kişilik yok. Özgür 
olmayabilir, özgür olduktan sonra malvarlığı olmayabilir. Roma Hukukunun kuralı "nimetinden 
yararlanan külfetine de katlansın" genel prensibi olarak diyor ki X: Ben davayı köleye 
açıyormuş gibi olup şemsiye dava" niteliğinde sahibi S'ye açıyor, dava yöneliyor. Ne diyorduk 
bu davaya? "actio noxalis" diyorduk. Aslında actio noxalis bir şemsiye dava bir genel dava idi. 
Dolayısıyla mesela eğer bir hırsızlık yapmışsa köle, X kişisi bu hırsızlıktan dolayı tazminat 
davasını köleye karşı açması durumunda "actio furti' ama köleye karşı dava açmasının anlamı 
yok. Bunu sahibine karşı açtığında "actio furti noxalis". Actio furti ama "noxalis" demek suretiyle 
aslında: "Bu hırsızlığı sen yapmadın biliyorum, kölen yaptı ama kölenin eyleminden sen 
sorumlusun. Dolayısıyla bu borcu sen ödeyeceksin." anlamında bir dava anlamı da içeriyor. 
   

 Kölenin mülkiyetinin. Değişmesi durumunda yeni yönelir dava. S, köleyi S2'ye satmış 
haksız filinden sonra. X davayı kime açacak? S2'ye açacak. Çünkü borç köleyi takip eder. 
Buradaki asil muhatabımız köleydi. Köleye dava açıp pratik sonuç elde etmeyince dava açma 
zamanında malik kimse ona açıyor. S2 de bunu S3'e satmış. Bu sefer X kime dava açacak? 
Bu sefer S3'e açmak durumunda. Daha davayı açmadan S3, bunu X'e satmış. Kime açacak 
davayı? Kendisine açacak ama kendisi hem alacaklı hem borçlu fatları birleşince ne oldu? 
confusio oldu, borç sona erdi. Şimdi borcun ermesine ilişkin kafanızı biraz karıştıracağım ama 
biraz fikir jimnastiği yapmak adına karıştıracağım yoksa çok karışmayacak. Burada ilki prensip 
de geçerli olabilir hukukun genel ilkeleri çerçevesinde. Roma'da da vardı bunlar ama eski 
hukukumuz bunu daha iyi formüle etmiş daha geç olması sebebiyle. Bir kere ikisi birleşti bir 
kişide; X hem alacaklı hem borçlu olunca borç ne oldu? Sona erdi, düştü. Eskilerin ifadesiyle 
"sukut" etti. Borçların sona ermesi sebeplerine eski kanunumuz "borcun sukutu sebepleri" 
diyordu. Sükût" değil bakınız "sukut". Sükût: susmak demek, sukut düşmek demek, Birbirinden 
farklı kelimeler. Dolayısıyla eski hukuktaki günümüz hukukunda da geçerli bir kural olan şey 
diyor ki: Giden geri gelmez, sona eren borç tekrar doğmaz 
. Kuralın biri bu.  
 

 Başka bir kural, ikinci bir kural: Bir işlemin yapılmasında bir engel ortaya çıkınca hukuki 
statüde o engel ortadan kalkıncaya kadar borç, yükümlülük bekler. Engel ortadan kalkınca 
kaldığı yerden sorumluluk, yükümlülük devam eder. "Mani zail oldukta memnu avdet eder." 
 

 Acaba "alacaklı-borçlu sıfatının birleşmesiyle borç sukut eder. Bu köleyi bir başkasına 
sattığında bu borç düştüğü için, sona erdiği için tekrar dirilmez." mi diyelim yoksa "Alacaklı-
borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesiyle bu borçlu-alacaklı sıfatını birleştiren sebep uykuya 
dalar, bir engel ortaya çıkar, bu davanın açılması ve yürütülmesi için bir mani durum var o da 
alacaklı borçlu sıfatlarının birleşmesi. Alacaklı ve borçlu sıfatları birbirinden ayrılırsa yani o köle 
bir başkasına satılırsa mani ortadan kalkarsa, zali olursa memnu olan avdet eder (geri döner)." 
Hangisini uygulayalım?  
  

 Bu konuda Roma Hukukunda da tartışmışlar. Bugün değil bakin 2000 yıl önceden 
tartışıyorlar. Ağırlıklı görüş borcun sukut ettiği konusunda. Türk Hukukuna da bakalım. Hızlıca 
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geldiğim için Borçlar Kanunu getiremedim varsa Borçlar Kanunu yanınızda hemen söyle hızlı 
bir okuyuverelim bakınız burada da ne diyecek 
 

  Birleşme 
  

 "Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesiyle" (.)aynı kişide birleşirse sıfat 
olarak borç sona erer." Söyledim, anlattım Roma Hukukundakinin aynısı. "...Ancak, üçüncü 
kişilerin alacak üzerinde önceden mevcut olan hakları birleşmeden etkilenmez." 3. kişilerin 
haklarını karıştırmayın, kendi aranızdaki ilişkide sona erer. Bakın bahsetmiş olduğum tartışma 
aslında 2. Fıkrada çaktırmadan zikredilmiş burada, kapalı üstü örtük bir şekilde: "Birleşme 
geçmişe etkili olarak ortadan kalkarsa, borç varlığını sürdürtür." Alacaklı-borçlu sıfatlarının 
birleşmesi geçmişe etkili olarak kalkarsa; mezara koymuş olduğunuz kişiyi mezarlıktan sesler 
geliyor diye açıp baktınız -teorik konuşalım- ölmüştü, tekrar dirildi. o zaman kişiler tekrar ayrıldı, 
alacaklı borçlu sıfatları tekrar geldi, borç varlığımı sürdürecek. Peki, burada geçmişe etkili 
olarak satış işlemi de geçersiz kılındı. S2 ile S3 arasında bir satış işlemi yapılmıştı. Bunu iptal 
ettik, feshettik. Geçmişe etkili olarak bu sözleşmeyi ortadan kaldırdık, Ne olacak? Taraflar 
arasındaki o ilişkinin ayrılmasıyla alacaklı-borçlu sıfatları tekrar gündeme gelecek. Sona 
erdiğini beklediğiniz borç aslında sona ermemiş olacak. O zaman diğer kural geçerli, Bir mani 
durum ortaya çıkmıştı. Mani zail oldu memnu avdet etti. Eski hukukun prensiplerinden 
bahsetmiştik, yeri geldiği zaman değiniyorduk. Roma Hukukunda da aynılarının olduğunu 
söylemiştik. Boş vaktinizde birkaç kere eski hukukumuza ilişkin o Mecelle'nin 100 
Maddesi'ndeki hukukunun genel prensiplerini Türkçe açıklamaları da olan kitaplar var 
İnternetten de bulabilirsiniz. Alıp okumanızda tarifi mümkün olmayan bir fayda olduğunu 
söyleyebilirim. Litis contestatio dan bahsetmiş miydik? Çok kısa bahsedelim 
 

 Davanın Tespiti: Litis contestatio 
 

  Litis contestatio davanın tespiti demektir. Davada taraflar magistra önündeki aşama 
bitmekte ve hâkim önündeki aşama başlıyor Çünkü magistraya gidiyorsunuz alacağınızın 
olduğunu vs. orada izah ediyorsunuz. Tabiri caizse bir actio kapmaya çalışıyorsunuz. Actio 
elde ettikten sonra legis actiolar usulünde eski sistemde gidişat, süreç, hakemin yapacağı 
işlemler bunların hepsi borcun adı tür alacaklının aı borçlunun adı bunların hepsi litis 
contestatio dediğimiz davanın tespitinin yapıldığı tabiri caizse kıpırdamayın çekiyorum deyip 
resmi çektiği anda artık dava çekilen bu resim üzerinden yapılacaktır Bunun şöyle bir etkisi var 
bu aşamadan itibaren artık tarafların hakkı da borçları da hakemin vereceği karara bağlıdır. 
Hakemden önceki o magistraya gidilmesine, actionun alınmasına, istenmesine sebep olan 
hukuki ilişki; borç haksız fiil contrac onların hepsi devreden çıkar. Onlar sona erer yeni bir 
hukuki ilişki doğar tarafların arasında. Nedir? Hukuki ilişki hakemin vereceği karara uyma borcu 
litis contestatio dolayısıyla bu yönü itibariyle eski defterleri kapatır davanın tespit edildiği 
aşama eskiden ne vardı o sizi ilgilendirmez  
 

 Günümüz hukukunda litis contestatio tam olarak aynen söz konusu değil ama hukuk 
yargılamasında özellikle dava dilekçesi bu dava dilekçesini karşı tarafa bildirilip cevap bu 
cevabın davacıya tekrar bildirilip ona cevap vermesi bunu tekrar karşı tarafa bildirilip cevaba 
cevap verilmesi neyse 2. Cevabın verilmesi bu aşamada tanık bildirecekseniz tanık isimleri, 
başka ispatlar varsa onlar şunlar gelsin gitsin bu davadaki argümanla dayanacağınız 
argümanlarınızın ismini cismini listesini vs. mahkemeye sunarsınız. Mahkeme bakar 
sunulanlara yargılamaya geçiyorum tamam der. Bitti dediği anda yeni delil getiremezsiniz, 
yeni bir hukuki sebebe dayanamazsınız, yeni bir şey sunamazsınız, iddianızı 
değiştiremezsiniz. İddianızdan vazgeçip giderseniz davayı reddetmiş vazgeçmiş 
olursunuz ya onu deme istemedim ben şunu demek istemiştim diyemezsiniz.  
 

 Artık bitti karşı taraf muvafakat etmeden bunlarda değişiklik yapmak mümkün değil. 
Bizim hukukumuz açısından da bu aşamanın Roma Hukukundaki litis contestatio dediğimiz 
aşamaya çok benzediği ama tabi Artık birebir aynı olmadığı ifade edilebilir.  
  

 Şunu da söyleyeyim mesela etkisini söyleyeyim size. Roma Hukukunda hatırlarsanız 
alacağın naklinden bahsetmiştik, borcun naklinden bahsetmiştik alacağın devrinden geçen 
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haftaki dersimizde değil mi? Hatırlamıyor musunuz? Şimdi alacağın devri ne ile yapıyordu 
Roma Hukukunda? Yenileme, yenileme ne ile yapılıyordu? Stipulatio. Dolayısıyla şekle bağlı 
bir işlem Dolayısıyla şekle bağı işlem olması hasebiyle tarafların bir arada bulunması gibi belli 
kalıpların olması lazım   
  

 Şimdi alacaklı ile borçlu arasındaki hukuki ilişkiler alacaklı, alacağını devretmek istiyor 
ama borçluyla stipulatio yapmak, bir araya gelmek, buluşmak sıkıntı o dönemin şartlarında. Ne 
yapıyor kendi alacağını tahsil etmesi hususunda? Üçüncü bir kişi olan T'ye yetki veriyor. Diyor 
ki benim B den olan alçağımı git tahsil et. Aslında alacağı devretmek istiyor ama devir için B 
ile stipulatio yapılacak, buna imkân yok. T gidiyor magistraya A'nin temsilcisi olarak. Bir dava 
istiyor şartları sunuyor, argümanları sunuyor. En son litis contestatio aşamasına geldi dava 
tespit edilecek artık. Bir resim çekilecek ve davanın geri kalan kısmı bu tespit üstünden 
yapılacak. Davacı kim A mi T mi? kimin adı yazılacak? Eğer gerçekten temsilci derseniz A'nın 
ad yazılması lazım. Çünkü asil alacaklı A ama asıl amaç alacağı devretmek olduğundan 
davanın tespiti aşamasında davacı kısmına T'nin adı yazılırsa A'nın alacağı düşer. Dedik ya 
eskisini her şeyiyle geçmişi silen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla litis constetatio da alacaklı 
olarak T'nin adı yazıldığı anda kim alacaklı konumuna geçmiş oluyor? T. Stipulatio yaptık mi 
yapmadık? Stipulatioya gerek kalmadı. Dolayısıyla o şekle ilişkin kuralları Usul Hukukunu 
kullanarak bertaraf etmiş oluyoruz dolayısıyla bu şekilde sonuca ulaşıyoruz.    
 

 Bugün de mesela bir çekiniz var. Bu çeki tahsil etmesi hususunda bir avukata 
vereceksiniz. Ayrıca ne yapmanız lazım? Vekâlet vereceksiniz, başka bir sözleşme 
yapacaksınız. Onun vergisi var, notere kadar gideceksiniz... Bunlardan kurtulmak için çeki 
avukata ciro ödeyip veriyorsunuz avukat kendi çekiymiş gibi takip ediyor. Kanun, hukuk diyor 
ki: Eğer bu amaçla yaptığınızı anlarsam bu muvazaadır, bana karşı ileri süremezsiniz. 
Alacağın devri yöntemini bu şekildeki prosedürü kuralları devre dışı bırakmak için kullanmayın 
diyor, kullanamazsınız diyor. Ama mümkün mü mümkün. Aksi ispatlanıncaya kadar bu varlığını 
sürdürecek. Yani bir avukatın bu çeki kendi adına tahsil etmesinde kimsenin dikkatini 
sekmezse, böyle bir şey olduğunu iddia etmezse tabiri caizse arada kaynar gider Ama Roma 
Hukukunun o kullandığı yöntemin günümüz hukukunda tersinden uygulanışını ifade 
etmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz hususlar Ipso lure yani hukuk ereği borcun sona erdiği 
sebepler burada borç gerçekten sona eriyor. 
 

 Kitabınızda var kendiniz de yazdınız notlarınızda exeptionis; pretor hukukuna göre borcu 
sona us civiléye göre borcu sona erdirme erdiren ama aslında sonucunu doğuran bazı işlemler 
var.  
 

 Praetor Hukuku davayı, actioyu veren ve yöneten olduğu için onun açısından pratikte 
borç sona ermiş gibi bir sonuç doğuruyor ama özel bir gözlükle, bir hukuk gözlüğüyle 
baktığınızda borç devam ediyor. Sadece işin actio kısmı sona ermiş oluyor. Bunlardan bir 
tanesi yine Roma Hukukunda da günümüz hukukunda da geçerli olan "pactum de non petendo 
2. Sınıf Borçlar Hukuku dersine geldiğinizde ibra sözleşmesinden bahsederken mutlaka 
Latincesiyle bu kurum da arada zikredilir Latincesiyle pactum de non petendo kitabınızda var. 
Bakınız ismi üstünde bu bir contractus değil ne? Pactum Pactum ile contractus arasindaki fark 
ne? Hatırlayın Pactum, şekilsiz ve bağlayıcı değil ama contractusta hukukun kabul ettiği tipte 
sözleşmeler olduğu için actioalar var. Pactumlarda actio yok. Ahde vefa ilkesi geçerli ama 
execptio imkânı da tanıyor. 
 

 Pactum de non petendo borcu sona erdiren, borcun özüne etki eden bir anlaşma değil. 
Borcun özünü sona erdiren bir anlaşma olsaydı ne olurdu? O sözleşmenin adı ne? Borcun 
bizzat kendisini hedef alan bir anlaşma olsaydı bir sözleşme olsaydı o sözleşmenin adı ne? 
acceptilato dedik ya ibra sözleşmesi, anlattık bunu bra sözleşmesinde/ benim hedefim 
doğrudan borcun kendisi. Anlaşarak sözleşerek bu borcu ortadan kaldırıyor ve borç, gidince 
dava "da otomatik olarak ortadan kalkacak zaten ibrada. Pactum de non petendoda 
muhatabım, hedefim borcun kendisi değil borcun davası. Karşı tarafla anlaşıyorum, bu borç 
için sana dava açmayacağım diyorum. Dava açmayacağım diyorum, ifa ettin, borç sona erdi 
demiyorum. Borç var mı var. Borcun nesi gidiyor? davası gidiyor. Dolayısıyla aslında bu borç 
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nasıl bir borca dönüşüyor? Eksik borca dönüşüyor ama borç var mı? Evet, borç var. Bu borç 
takas edilebilir, kefil olunabilir vs. ödenebilir. Bunun ödenmesi sebepsiz zenginleşme 
oluşturmaz ama dava açamazsınız, neden? Pactum petendo. Açarsa ne olur? Davayı ortadan 
kaldırırsınız. Mahkeme: ‘’Madem anlaşmışsınız bana bunu niye getiriyorsunuz, yıkık 
karşımdan!’’ der ama karşı tarafın borçsuz olduğuna karar vermez. Çünkü bu davanın konusu 
o değil. Anlaşmamız "Dava açmayacaktın neden buna aykırı davrandın?" şeklinde bir 
exeptiodur, def'idir. Sonuçta bakarsanız öderse öder ödemezse ödemez. Ödemediği taktirde 
borç sona ermiş gibi bir sonuç doğuracak ama özünde borç sona erdi mi? Hayır. ipso ure sona 
ermedi, ope exeptionis sona erdi. Roma Hukuku ile Türk Hukuku arasında bu açıdan bir fark 
yok. Bir ara verelim.  

 
 
 

 

 2. DERS  
 

 Evet, arkadaşlar şimdi diğer bir ope exeptionis yani exeptio tanınmış olmak suretiyle 
hukuken devam etmiş olsa bile mahkeme, yargılama önünde davanın sonuçsuz kalması 
durumunu doğuran hallerden bir tanesi de uzun zaman aşımı defi: 
 

 Uzun Zaman Aşımı Defi 
 

  Şimdi kural olarak zaman aşımı kurumu önce Eşya Hukuku'nda ortaya çıktı. Roma 
Hukukunda kısaca değineceğiz birkaç hafta belki işte bir ya da iki yıl, 3 yıl bazen, işte duruma 
göre 3 yıl olduğu, 10 yıl olduğu taraflar aynı şehirlerde, farklı şehirlerde vs. bu şekilde taşınırdı 
taşınmazdı. Ya da Roma Hukukundaki mal ayrımına dayalı olarak o mal ayrımlarından da 
onlara göre o malı kendisinin olduğuna inanarak, belli bir süre elinde bulundurmasının sonucu 
mülkiyettir dedi Roma Hukuku. Böyle bir kazanmayı aslen kazanma kabul edilir dedi ki aslen 
kazandırmaya göre önceki malik hakkı kaybetmiştir ve bunu bir hakkın kazanılması 
kaybedilmesi sebebi olarak kabul ediliyor. Ama bunun karşılığında, bir borcun uzunca bir süre 
ifa edilmemesini, sona erme sebebi olarak görmüyorlar. Çünkü borç ilişkisi şahsi bir ilişki 
kuruyor. Tamam borcun sona ermesi için özellikle o ius cilive tarafından şekle bağlı olan 
merasimli işlemlerin yapılması ya da en azından ifanın, solutionun ekleşmesi arandığından; 
bunlar yoksa borç devam ediyor. Peki, ne kadar süre devam eder? Eski hukukumuzdaki aynı 
prensibin ifade ediliş şekliyle "hak zail olmaz" borç sona ermez devam eder. Şimdi Roma'nın 
küçük bir kasaba devleti olduğu dönemde; insanların borçlu oldukları başkalar tarafından da 
bilindiği sürece, yabancıların sayısının çok fazla olmadığı, işte belli sayıdaki belli çevredeki 
kişilerin, bir arada olduğu dönemde; hem şahit bulmak kolaydır hem o sosyal baskı, mahalle 
baskısı dediğimiz kurum sizin borcunuzu ödemeye en azından, borcunuzu unutmamaya sevk 
eder. Ama devir değiştikçe, ülke geliştikçe ticaretin taraflarının ve mekânlarının değişmesi 
sonucunda; şahit bulma, yazılı belge bulma yeni akit tipleri, pek çok şey mahkeme önünde; 
borcun ispatlanması, borç ilişkisinin ispatlanması ya da borcun ifa edildiğinin ispatlanması gibi 
problemleri beraberinde getirdi. MS 424 lustinianusa doğru giden süreç içerisinde 100 vıl falan 
var aşağı yukarı ama hukuk mektepleri oluşmuş, klasik döneminden geçilmiş ve imparator 
emirnamesi çıkarıyor ve diyor ki; 30 yıl takip edilmemiş bir alacak için artık dava açılamaz.  
  

 Çooook uzun zaman geçti. Praescriptio longi temporis. Longi; long uzun demek, 
temporis süre tempus dolayısyla uzun zaman geçtiğine ilişkin bir defi dediğimiz bir durum 
ortaya çıkmış ve dava hakkının sona erdiği kabul edilmiş. Günümüz hukuku da bunu formüle 
etmiş ve aynı şekilde zaman aşımını konu olarak düzenlemiş. Ve diyor ki; takasın devamında 
zaman aşımın ayrı bir yerde ama borcun sona erdiren sebeplerin sonunda düzenlemiş Burada 
düzenlendiği için eski kanunda da borcun sukutu sebepleri yani borcu sona erdiren sebepler 
aynı şekilde düzenlenmişti. Sanki zaman aşımı işleyince, işte 5 yıl yıl 2 yıl neyse borç sona 
erermiş gibi bir sonuç çıktığı zannediliyor ama bu algı yanlıştır, Zaman aşımı 2 yıl da geçse 12 
yıl da geçse 22 yıl da geçse borcun kendisi sona ermez. Borç varlığını devam ettirir. Dava 
açma imkânınız da aslında devam eder - yine bir Usul Hukuku tartışması, buraya 
girmeyeceğim alanım değil - ama biraz önce bahsetmiş olduğu o aşama içerisinde Türk 
Hukukundaki o davanın tespiti; ön inceleme aşaması içerisinde siz zaman aşımına uğradığına 
ilişkin bu davayı -bakin borcu demiyorum- bertaraf etmek için beyanınızı sunmazsanız kural 
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olarak sonraki bir zamanda artık ileri süremezsiniz. Zamanı geçmiştir zemini geçmiştir. Ha bazı 
durumlarda ıslahla ileri sürülebilir sonradan. Alanım değil Usul Hukuku dersinde ayrıca 
tartışırsınız ama kural olarak baktığınızda Türk Hukukunda da benzer bir sonucun ortaya 
konduğunu ifade edebiliriz. Yine bakın Eşya Hukukuyla ilgili bir konu daha öncesine ait bir kural 
dedik ya Roma Hukukunda zaman aşımıyla bir malın kazanılması mümkündür. Bir kişi malı 
alır benimdir diye satın almıştır mülkiyetini de kazandığım düşünür belli bir süre kullanır o 
sürenin sonunda gerçekten satan kişi malik olmasa bile alıcı zamanaşımıyla malik olur. Eşya 
Hukuku kuralı ama Roma Hukukunda bir kural var.  
  

 Res purtiva ne demek? Hırsızlığa konu olmuş mal. O dönemde çok karşılaşıldığı 
için bugün de öyle ama o gün hukuk bir kural koymuş diyor ki res furtiva zaman aşımıyla 
da kazanılamaz. O gün seri üretim mallar çok fazla yok onun da etkisi var. Bir malın kimin 
olduğu küçük bir köyde kasabada bilinir. Af edersiniz bir eşeğin kimin eşeği olduğunu, bir 
koyunun kimin koyunu olduğunu, bir işte buzağının, ineğin, sığırın neyse kimin hayvanı 
olduğunu bilir. Ben köye gidip baktığımda hepsi böyle aynı gibi geliyor ama bir çobana 
bakıyorsunuz 40 tane koyunlu sürünün içerisinde bir tanesi eksik ve hangi koyunun eksik 
olduğunu biliyor. Yani şimdi bir tanesinin eksik olduğunu şöyle bir bakıyor falan koyun eksik 
diyor işte küçük toplumda bu mal tanındığı için kıyafetse elde dokuyorsunuz kılıçsa o köydeki 
demirci yapıyor işte marangozu ona göre. Bugün de öyledir aslında küçük yerlerde bir işçilik 
yapılmışsa böyle bir baktığında bu falan kişinin işçiliği der, oradan ustayı da söyler bugün de 
zor bir şey değil. Fabrikasyon ürünler çoğaldığı için bunu unutmaya başladık ama özünde böyle 
bir kimlik fonksiyonu da sosyolojik psikolojik olarak mevcut olduğunda hukuk buna uygun 
olarak res furtiva zaman aşımında da kazanılamaz demiş ama; toplum kalabalıklaşınca, 
dışarıdan ticaretle mal gelince sizin malınız dışarıya gidince vs. artık bunu takip edemez 
olmuşlar. Ve bir süre sonra üzerinden 40 yıl geçmişse zamanaşımıyla o da kazanılabilir diye 
bir kural getirmiş 40 yıl hani uzunca bir süre bizim Medeni Kanunumuzda 5 yıl bu süre. 
Sahibinin elinden rızasız şekilde çıkmış bir mal üzerinde bir kişi bi ayni hak kazanmışsa ve iyi 
niyetli olursa; o mal sahibinin elinden rızasız çıktığı için hemen malin mülkiyetini kazanmaz 
ama iyi niyetli olduğu için 5 yıl geçtikten sonra mülkiyeti kazanabilir. Bu 5 yılık süre Roma 
Hukukunda hırsızlık suçu için 40 yıldır. Şimdi o düştü düştü düştü neden toplum değişti işte 
yapı değişti .vs. dolayısıyla buradaki 30 yıllık süre bugün 20 yıla işte oradan 10 yıla düştü. 
Kural olarak 10 yıl olmakla birlikte kanun diyor ki; aksine hüküm bulunmadıkça genel zaman 
aşımı süresi 10 yıldır ama; şu şu şu şu kanunlardan kaynaklanan alacaklar 5 yıl diyor. Sebepsiz 
zenginleşmeye geliyorsunuz 2 yl diyor, haksız file geliyorsunuz 2 yıl diyor azami süreler 
koymuş işte genel 10 yıl buna göre bir genel çerçeve çizmişler. 
 

 Evet, borcun sona ermesine ilişkin kısım da anlaşıldığına göre şimdi kaldığımız yerden 
tekrar ediyorum. Stipulatiodan bahsetmiştik 2 hafta kadar önceki dersimizde oradan novatioya 
geçtim. Alacağın nakli borcun nakli onlardan bahsettik stipulatiovu kullandığımız için şimdi 
stipulatio yu kullanarak başka sözleşmeleri yapmaya devam edeceğim. Bunlardan bir tanesi 
yine çok kullanılan Roma Hukuku'nda hatta günümüz hukukunda a ok kullanılan kefalet 
sözleşmesi.  
 

 Kefalet Akti  
 

 Aslında Roma Hukuku kefalet sözleşmesi diye müstakil bir sözleşme bilmiyor. 
Stipulatioyu kefalet sözleşmesinin fonksiyonlarım ifa edecek şekilde.. Ondan önce kısaca bir 
bilgi verelim kefalet nedir mantığı kavramı çerçevesi vs. Şimdi eskiden eski hukuklarda 
şehadet kurumu chitlik kurumu yazılı belgeden sözleşmeden daha erlidir, neden? Dedik ya 
insanlarda etik değerler, güçlü ahlaki değerler, belki o günkü dinin de kendisi içerisinde hangi 
din olursa olsun burada katkısı var. Hukuk, din, etik ilişkisi, örf ve âdeti de bunun içerisine 
katınca yazılı belge olmasa bile; insanlar borçlu olduğunda borçluyum diyor. Suçlu olduğunda 
suçluyum diyor, idam edileceğini bilse de falan tarihte geleceğim teslim olacağım diyor oluyor 
ve geliyor zamanında borcunu ödüyor. Ama bu her zaman böyle olmayabiliyor. Bakin mal da 
tatlı can da tatlı. Mal konusunda; iki kişi arasındaki borç ilişkisinde, bu borcun ödenmemesi 
riskine göre duruma göre, alacaklının alacağını teminat altına almasını sağlayan çeşitli 
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formüller geliştirilmiş. Bunlardan bir tanesi ayni teminattır mal üzerinde, diğeri şahsi teminat. 
Ayni teminat dediğinizde önceleri hypotheca olarak isimlendirilen bir kurum var. Hipoteka ne 
demek? Bugün ipotek Dediğimiz kurumun atası, Roma Hukukundaki görünümü. O zaman 
taşınır taşınmaz vs. mallarda böyle bir ayrım yok. Dolayısıyla taşınır malda da taşınmaz malda 
da hipoteka kurmak mümkün. Şöyle kuruyorlar; diyorlar ki benim sana 1000 lira borcum var 
tamam ödeyeceğim. Stipulatiodan doğmuş, başka bir şeyden doğmuş; ödemezsem diyor şu 
saatim üzerinde, ceketim üzerinde, kılıç üzerinde, değerli bir eşya bir yüzük üzerinde, bir künye 
üzerinde ya da bir arazi bahçem üzerinde, tarlam üzerinde, teslim etmeden tapu kütüğü 
olmadığı için de tescil yapılmadan sözlü olarak size bir hipoteka hakkı tanıyor, ipotek hakkı, 
Anlaşmayla, sözleşmeyle bu hak otomatik olarak size geçiyor. Bu bir ayni hak, bakın ayni hak 
işte ayni hak olunca doğrudan eşya üzerinde hâkimiyet sağlıyor. Ben bu hipoteka dediğim 
hakkın vermiş olduğu eşyayı bir başkasına satsam da sizin aynı hakkınız eşyayı takip edecek    
. Dolayısıyla bu yüzüğü başkasına sattım. Sizin orada bana karşı değil, orada ayni hak olduğu 
için yüzük üzerinde hipotekaya sahip olduğunuzda yüzüğün alıcısına karşı bir dava hakkınız 
var. O da gitti bir başkasına satti Hakkınız yüzüğü takip eder. Simdi alic kişi diyor ki; ben bu 
yüzüğü aldığımda üzerinde hipoteka var mi nereden bileceğim. Arazi satıyorsunuz arazinin 
üzerinde hipoteka var mı yok mu nereden bileceğiz? Çünkü hipoteka hakkına sahip olan birisi 
ortaya çıktığında; ayni haklarda öncelik ilkesi geçerli olduğundan, sonradan mülkiyeti 
kazandığı iddia edilen kişinin elinden bu araziyi alacak.  
  

 O yüzden mesela eski Roma da Yunan'da bu şekildeki hakların göstergesi olması 
amacıyla arazilerin başlarına büyük ipotek taşları konur. Ve bu arazinin üzerinde falan kişinin 
mülkiyet hakkının olup olmadığı aleniyet göstergesi açısından bir tapu belgesi ama fonksiyonu 
ipotek var mi yok mu onun göstergesi. Bu riskleri tapu değil. Fonksiyonu 3. Kişilere bunu 
üzerinde bir bertaraf edebilmek için bakınız hipoteka dan vazgeçilmiş ve dersin sonunda veya 
haftaya bahsedeceğimiz rehin sözleşmesi ortaya çıkmış. Rehinde malı teslim ediyorsunuz 
artık sizde kalmıyor, o başkasına nakletme efendim ipotekli mi değil mi o riskler yok artık. Mal 
alacaklının elinde rehin, bunu paraya çevirmek artık usulüne göre onun hakkı olmuş oluyor. 
Bu ayni teminat. Bu ayni teminatlar bu gibi riskler sebebiyle; çok azla revaçta olamayınca, çok 
fazla sıkıntılar olunca bu sefer: şerefli, haysiyetli bir toplumda çıkış formülü olarak şahsi 
teminata yöneliyorlar. Şahsi teminat ne? Kefalet. Dolayısıyla bir kişi başka bir kişin borcuna 
kefil olduğunda bakınız stipulatio ile yapılıyor hatırlayın geri sarıyorum stipulatio; şahitsiz yazılı 
belgesi olmayan iki taraf arasında, tamamen o kültürün sonucunda ortaya çıkmış bir sözleşme 
ve ispat olmamasına rağmen yazı şekli olmamasına rağmen toplumda en çok kullanılan akit 
tipi, Benim hala kafam almıyor bugün noterde yaptığımız sözleşmeyi inkar eden bir toplumda 
şekil senedinin altında imzayı alt ay süre kazanmak için inkar eden bir toplumda, yazılı belge 
olmadan bu şekildeki bir sözleşme. Ha bir yerde kullanırsınız da her yerde karşımıza çıkıyor . 
İbrada karşımıza çıkıyor alacağın devrinde, borcun malikinde, kefalet her yerde karşımıza 
çıkıyor. Daha başka uygulama alanları da var. Gerçekten bu noktayı iyi düşünmemiz lazım. 
Günümüz toplumu olarak, başka şekilde izah etmek mümkün değil İşte bu ilişki içerisinde kefil 
olacak kişi ile alacaklı olan kişi bir araya gelerek stipualio ile bu borcun aynı da kefil olan kişi 
tarafından da taahhüt edilmesini zaman sağlıyorlar.  
 
 Alacaklı ile borçlu; A, B ve bu ikisinin arasında konusu edim olan bir borç ilişkisi var B'nin 
yanına kefil olabilecek kişi gelince A kefile diyor ki: Aynı şeyi sen de bana vermeyi taahhüt 
ediyor musun? Evet diyor. Taahhüt etmek, suretiyle bu borç ilişkisini stipulatio yaparak kefili 
bu ilişkiye dâhil ediyorlar. Şimdi burada tabi şöyle sorunlar var mesele stipulatio olunca tarafları 
kim olacak? Romalılar olacak. Romalı olmayanların stipulatio yapması mümkün değil Yazılı 
olarak yapamıyorsunuz, Sözlü taraflar bir araya gelecek diğer bir sıkıntı; bu şekildeki kefilin 
borcu şahsi bir borç olarak görünüyor mirasçıları da borca intikal etmiyor çok kullanışlı değil. 
Küçük bir toplumda kullanışlı. Yabancıların sayısı artmaya başladıkça, artık bu iş yabancıların 
da ticarete girişmesiyle birlikte sonuç vermiyor etkisiz kalıyor. Bu sefer yabancılar hukukunun 
temel felsefesini hedef alan bir yeni sözleşme türü tipi geliştiriyorlar stipulatio temeline dayalı 



 

Sayfa 13 / 17 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                            ROMA HUKUKU 25.03.2019  TEK 

ama yabancıların da yapabildiği nedir bu? Yabancılardaki hatırlayın lütfen Romalılar şekle 
sonuç yüklerken yabancıların o ilişkisinin temelinde gördükleri prensip neydi?  
 

Öğrenci: Actio değil miydi?  
 

Hoca: Daha öncesi., actio Romalılar için ama bir Romalı olmayan bir kişinin actiosu olamaz ki 
çünkü şekle bağlı olan sözleşmeyi yapamıyorłar. Onlardaki o yükümlülük nereden doğuyor 
demiştik 
                                                                                                                                 

  Ahde vefa. Roma Hukukunda bunun şekilden doğduğunu ama yabancılar hukukunda 
us gentium da hatırlayın lütfen ahde vefa pacta sunt servanda prensibinden doğduğunu 
söylemiştik. Çünkü yabancının şeklin içerisine dahil olacak o dini kültür, örf-adet... O.nu 
almıyorlar ki? Dili farklı zaten o kelimeleri telaffuz edemediği için konuşamıyor. Ee 
konuşamayan birisi stipulatio yapamayacağına göre bu da yapamayacak. Dolayısıyla kendi 
aralarındaki borç ilişkilerinde taahhüdün bulunduğunu kabul ediyorlar ve ahde vefa 
yabancıların da yapabileceği türde bir tabiri caizse gönülden gelen bir söz, ahde vefa öyle değil 
midir? Bona fide demiştik hatırlarsanız dürüstlük kuralındaki. Hani ahde vefayı da içeren, bir 
borca sahip olmayı da içeren bir kavram aynı zamanda. Ama söz veriyorsunuz fide promisyo 
adı verilen bir tür geliştiriyorlar. Yabancılar da yapabiliyor. Ama yine bununun bir problemli 
tarafı var eskisi gibi bu borç mirasçılara da intikal etmiyor. Adam ölüverdi mi kefil gidiyor, kefil 
gidince borçludan da bir şey alamazsanız sıkıntı. Bir süre sonra yine şekilden arındırılmış 
yabancıların da yapabildiği ve Romalıların aynı şekilde yaptıkları mirasçılara da intikal edecek 
türden bir borç doğuran fiducia isimli bir akit ortaya çıkmış. Fiduciann bugünkü kefaletin 
atası olduğunu bugünkü kefaletin orijinal hali olduğunu ifade edebiliriz. Fiducia; fide 
kelimesinden türetilmiş. Artık hani borcun ödeneceğine duyulan o güvenin Roma'nın kabul 
ettiği o fıtrattan gelen borçların içerisine dahil olduğunun bir tezahürü şeklinde ifade edilebilir. 
Bu şekildeki borcun yabancıları da kapsayan, Romalıları da kapsayan mirasçılara da intikal 
eden ve genel prensiplerle ortaya çıkan bir borç olduğunu görüyoruz. Burada karşımıza şöyle 
bir sonuç çıkıyor aslında: Kefilin statüsü ne olacak? Kefil alacaklıya karşı borçluyla beraber 
aynı anda m sorumlu olacak yoksa alacaklı önce borçluyu, bir şey elde edemezse ondan sonra 
mı kefili takip etmek durumunda olacak? Sıralama nasıl olacak? Bu şekilde bir tereddüt ortaya 
çıkıyor Roma Hukukunda alacaklıyı korudukları için.  
 

 Modern hukukta çoğunlukla suçluyu, borçluyu koruyan hani cezalandırma amacıyla 
demeyelim ama özellikle Ceza Hukukunda "aksi ispatlanıncaya kadar herkesin masum 
olduğu" ilkesinin uygulaması, bu şeklide biraz toplumda da bu şekilde algılanması o gün daha 
böyle kati. Alacaklı tarafı koruyan düzenleme diyor ki: "Alacaklı ister borçluya ister kafile 
müracaat eder, aralarında bir sıralama ilişkisi yoktur." alacaklı hangisinden artık isterse ondan 
alır diyor. Bu şekildeki kefalet kurumuna biz bugünkü terminoloji ile "müteselsil kefalet" adını 
veriyoruz, zincirleme kefalet müteselsil kefil. Alacaklı ister borçluya isterse kefile müracaat 
edebiliyor. Bunun uygulamada müteselsil kefaletse zaten sıkıntı yok aynı şekilde geçerli ama 
adi kefaletse; mesela avukat önce kefili arar. Borçlunun durumu sıkıntılıdır. Hele bir de borcunu 
ödememeye alışmışsa, alacaklı sayısı birden fazlaysa alacaklının borçluyu. Aramasının pratik 
bir faydası olmaz. Rahatsa, tembelse/zaten etkisi olmayacaktır. Kefili aradığınızda kefil 
çoğunlukla 'alacaklıya karşı borçludan daha dürüst daha güvenilir biridir . İnsanlar kimi kefil 
olarak istiyorlar bugün? Bugünkü toplumda kefil dediğimiz kişiler kimler?  
 

Öğrenci: Düzenli çalışanlardan  
 

Hoca: Evet, çünkü kesin maaşı var garantisi var vs.  
 

 Ya da ona güvenmezse bu sefer ipotek istiyor, eşya istiyor. Alacaklı açısından alacağını 
tahsil etme konusunda daha bi net fikir veriyor. Siz kefili aradığınızda 1 kere arıyorsunuz, kefil 
asıl borçluyu 10 kere arar. Ya dostudur ya arkadaşıdır ya akrabasıdır ya tanıdığıdır neyse sizin 
yerinize o uğraşır zaten borçluyla. 
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 Eğer sonuç elde edemezseniz borçludan sonra kefile müracaat edebilirsiniz. Biz buna 
"adi kefalet" diyoruz. Önce borçluya sonra kefile gidebilme sırasına adi kefalet, aynı andan 
ikisine birden gidebiliyorsanız müteselsil kefalet adını veriyoruz  
 

 Kefiller aynı zamanda birden fazlaysa yine birlikte kefalet durumu söz konusu, Birlikte 
kefalet durumunda da yine müteselsil kefillik söz konusuysa alacaklı, istediği kefile müracaat 
etmek suretiyle alacağını elde edebilir. Şimdi ama Roma Hukukunda adi kefaleti önce kabul 
etmemişler lustinianus dönemine kadar. Kefalet müteselsil kefalet olarak uygulanmış, 
lustinianusun ilk döneminde de müteselsil kefalet olarak uygulanmış Sonra işte sosyolojik, 
ekonomik sebeplerle kefilin durumunu iyileştiren düzenlemeler yapılmış ve denmiş ki: "Asıl 
borçluya müracaat edip dava açıp o süreci tamamlamadan kefile müracaat edemezsin." ve 
bugünkü adi kefalet kurumu o zaman kabul edilmiş ve oradan bugüne kural olarak gelmiş. 
 

 Bizim şuandaki Borçlar Kanunumuzda da kefalet dendiğinde akla gelen kefalet türü adi 
kefalettir. Aksi belirtilmemiş ise açıkça yazılmamış ise kefalet, adi kefalettir. Bu da şu demektir: 
Önce borçluya gidip sonuçsuz kalmadıkça kefile müracaat edemezsiniz. Eğer kefile müracaat 
ederseniz. kefil: "Önce borçluya git elin boş kalırsa ondan sonra bana gel." şeklinde bir defi 
hakkına sahiptir. Buna "tartışma defi" adı verilir günümüz hukukunda. Yani önce asil borçluya 
git ondan sona - bana - gel anlamında . Borcu inkar etmiyorlar. Sıralamayı size sunuyor ve bu 
şekilde bir defi imkanına sahipler.  
 

 Bir ara Roma Hukukunda kefiller arasında bir sıralama getirilmiş. Bakın, kefili koruyan 
düzenlemeler zaman zaman yapılmış ama adi kefalete hemen geçilmemiş. Eğer kefil sayısı 
birden fazlaysa kefillerden birisi, diğer kefillerin de ödeme gücü olması ş Hepimiz aynı anda 
kefiliz. 100 lira alacak var 3 kişiyiz, diğerlerinin de ödeme gücü var. Dolayısıyla     ben kefil 
olarak sadece üçte birini öderim, geri kalanın git diğer kefillerden al. Şeklinde bir defi imkânı 
tanıyor, " beneficium divisionis" şeklinde bir bölme defi kefiller arasında isteme şekli. Bunu ileri 
süre kefillerin ödeme gücü varsa kendi hissesi dışındakilerden kurtulur ama diğer kefillerin 
ödeme gücü yoksa defiyi ileri süremez ve kefaletten dolayı bor can tamamını ödemek zorunda 
kalacaktır. 
 

 Rücu  
 

 Burada yine diğer bir husus önemli olan hususlardan bir tanesi rücu adını vermiş 
olduğum kurum. Nedir rücu? Hukukta çok kullandığınız kavramdan bir tanesi olacak. Bir 
başkasının, borcu ödeyen kişinin, o ödemiş olduğu fazlalık sebebiyle asıl borçluya veya 
diğer borçlulara müracaat etmesini, bunu onlardan istemesini ifade eden bir kavramdır 
rücu.   
Rücu, kelime anlamıyla "dönmek" demek. 
 

  Hiç unutmuyorum Konya' da çalıştığım dönemde bir Borçlar Genel sınavı. Sınavda 
gözetmenlik yapıyorum. Öğrencinin bir tanesi "hocam" dedi. Tabi diğerleri rahatsız olmasın 
diye yaklaştım "buyur" dedim. "Şu ne demek?" dedi. Baktım rücu kelimesini soruyor. Rücu ne 
demek diyor 2. Sınıf Borçlar Genel final sınavında.  "Bir soru soracağım." Dedim, şaşırdı. Tabii 
birazcık da yüksek sesle konuşuyorum ki kopya verdiğim falan sanılmasın, yanlış anlaşılmasın 
öğrenciler tarafından. Yanındakilerin duyacağı şekilde konuşuyorum. "Kaç kere girdin diye 
sormayacağım.". dedim. "Hiç derse girdin mi?" dedim. Böyle bir baktı "Hayır hocam ilk defa 
geldim." Dedi. Ben sana neyi, niye anlatayım şimdi. Rücu’nun neyini söyleyeyim. Burada yani 
bana sorunun doğru cevabını söylettirecek. "Kusura bakma yani bu çok geç sorulan bir soru. 
Bunu önce sormalıydın, zaten derse gelseydin bu soruyu da sormaya ihtiyaç kalmazdı. dedim. 
Eğer öğrenci rücu kelimesini, hiç duymadıysa, bilmiyorsa o dersten geçmesin 
arkadaşlar: Yani o rücuda katliam yapar eğer o dersten geçerse Allah korusun.  
 

 Birisinin tek kefil olduğunu düşünelim. Kefilin ya borcu ödedikten sonra asil borçluya olan 
rücusu. Rücu sadece bunu ifade etmez. Başka borç ilişkilerinde de benzer bir durum söz 
konusu olduğunda o başvurma işlemini de ifade eden bir kavramdır rücu. 
 



 

Sayfa 15 / 17 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                            ROMA HUKUKU 25.03.2019  TEK 

 Bakın öncelikli olarak o dönemin şekil şartlarının hakim olduğu bir sistemi ifade etmeye 
çalışacağım. lustinianus dönemi bundan çok söz etmiyor ama lustinianus'a gelinceye kadar 
özellikle o sponsio yani stipulationun ilk haliyle yapılan şekle bağlı olan kefalet türü sadece 
Romalıların yapabildiği kefalet Bütün bunlar şeklin bir göstergesi, kalıbın bir göstergesi. 
Dolayısıyla şekli yok sayamazsınız.  
 

 Kefilin, alacaklıya borcu ödediğinde borçluya karşı dava açabilmesi için elinde bir actio 
olması lazım. Bir kere A ile B arasındaki borç ilişkisinde bir actio doğdu. Bu borca bağlı kefil 
bu borcu A'ya ödediğine göre ödemeden önce diyor ki: "Sen bana bu actioyu devret. 
Devrediyor musun?" diyor. "Evet, B'nin borcunu bana ödeme kaydıyla bu actioyu sana 
devrediyorum." Diyor. Bu şekilde bir devir anlaşması yapıp borcu ödediğin bu anlaşma 
çerçevesinde actioyu almış oluyor. Eğer böyle bir konuşma, böyle bir anlaşma yapmazsa: K 
bunsuz B'ye gidip borcu A'ya öderse ne olacak? B'yi ödedim, borcu ödedim ne oldu? Sona 
erdi. B gidince ne oldu? Borç gidince acito devam eder mi? Actio da sona ermiş olur. 

 

  Önce gideceksiniz diyeceksiniz ki: “bak bu actioyu bana devret ona göre 
ödeyeceğim.” “Evet devrediyorum diyecek” o. Ona gerek var mı bugünkü pencereden, 
rızai akitler penceresinden bakarsanız gerek yok ama o günkü şekil mantığıyla bunu 
yapmadan olmaz. Her şey şekil kalıp çünkü. Bu actioyu açıkça, ayrıca devralmadan 
borcu "ödeyemezsiniz. Öderseniz elinizde actio kalmaz ve dolayısıyla rücu etme 
imkânını kaybedersiniz.  
  

 Justinianus demiş ki: "Bunu ödediğinde otomatik olarak alacaklının haklarına halef olur. 
Buradaki actiolar, elindeki hangi imkanlar, neden varsa bunların hepsi ipso iure kefile geçer 
Dolayısıyla kefil buradaki davasını otomatik olarak kendine geçen davayı B'ye karşı açmak 
suretiyle rücu imkanını elde etmiş olur. Herhangi bir anlaşma yapılmasa da açıkça 
konuşulmasa da. Bugün bu bize çok basit geliyor ama o günkü şekil mantığı içerisinde bunun 
bu kadar basit olmadığını söyleyebiliriz. 
 

  Şimdi Türk Hukukunda eski Borçlar Kanunu ile yeni Borçlar Kanunu arasındaki farklılık 
oluşturan sözleşme tiplerinden bir tanesi de -hepsi değil tabii ki yani üzerinde değişiklik yapılan- 
kefalet sözleşmesidir. Kefalet sözleşmesiyle kanun değişirken biraz oynandı. Özellikle bu 
kefilin borcunun 2. Dereceden borç olmasına ilişkin güncellemeler düzenlemeler yapıldı. 
 

 Şahsi teminat diyor yani K olarak borcun ödenmemesinin sonuçlarından" Roma 
Hukukunda aynı borç, bakınız Türk Hukukunda aynı borç değil. Bu borcun ifa edilmemesinin 
sonuçlarından sorumlusunuz. Tazminatından, faizinden, borcun kendisinden duruma göre 
ama borcun aynısından sorumlu değilsiniz. 
 

 Bir kuyu kazma borcunu siz ifa etmekle sorumlu değilsiniz kefil olarak. Aynısı olsaydı bu 
sefer alacaklı sizden kuyu kazmanızı isterdi. Hayır, o kuyunun olmamasının alacaklıya vermiş 
olduğu zararlı sonucun giderilmesinden sorumlusunuz. Türk hukukunun demek istediği bu. 
Koşullara neler? Asil borç "kefalet sözleşmesi mevcut ve geçerli bir borç için yapabilir" 
devamını okumayacağım. Mevcut ve geçerli dolayısıyla geçersiz bir borç için kefalet 
sözleşmesi olmaz.  
 
 582. Madde:  
 

  Koşulları.  
 Asıl borç  
TBK Madde 582- Kefalet sözleşmesi, mevcut ve geçerli bir borç için yapılabilir., Ancak, 
gelecekte doğacak veya koşula bağlı bir borç için de bu borç doğduğunda veya koşul 
gerçekleştiğinde hüküm ifade etmek üzere kefalet sözleşmesi kurulabilir.  
 583. madde bizi asıl ilgilendiren anlattıklarımla bağlantı olan kısım burası bakin he diyor: 
11. Şekil TBK Madde 583- Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu 
olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, sorumlu olduğu 
azami miktar, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama 
gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla 
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belirtmesi şarttır. Kendi adına kefil olma konusunda özel yetki verilmesi ve diğer tarafa veya 
bir üçüncü kişiye kefil olma vaadinde bulunulması da aynı şekil koşullarına bağlıdır. Taraflar, 
yazılı şekle uyarak kefilin sorumluluğunu borcun belirli bir miktarıyla sınırlandırmayı 
kararlaştırabilirler. Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumluluğunu artıran 
değişiklikler, kefalet için öngörülen şekle uyulmadıkça hüküm doğurmaz  
 

 Kefalet sözleşmesi Roma Hukukunda nasıl yapılıyordu? Stipulatio, yani sözlü şekil. 
Modern hukuk bunu değiştirmiş: "Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça..." bir kere 
yazılı yapacaksınız. Yazılı deyince nedir? Bir metin var yazılı, onun altı imzalanacak diyor. "..ve 
kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin, 
sorumlu olduğu azami miktar 3000 liraya, 5000 liraya, 10000 liraya kefaletin miktarını virgül 
"..kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, ."yani kefile, borçludan önce müracaat 
edebilmesi konuşulmuşsa bu şekilde bir kefalet olduğunu veya ".bu sıfatla veya bu anlama 
gelen herhangi bir ifadeyle ister müteselsil kefil yazın isterseniz bu anlama gelen amiyane 
başka olmak zorunda değil diyor başka bir kelimeyi yazarsan bu anlama gelen o durumda da 
kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır. Kendi el yazısı bir tabir o yörede örf müteselsil kelimesinin 
aynisi. Onu yazarsan tartışmam ama yani Roma Hukukunda stipulatio yapan kişinin ağızdan 
kelimeyi çıkaran kişinin borç altına girmesi gibi el yazısıyla o meblağ yazan kişi borç altına 
girer. Onu alacaklı yazacak olursa geçerli olmaz, 3. Bir kişi yazacak olursa geçerli olmaz, 
bilgisayar çıktısında yazılmış olursa geçerli olmaz. O yüzden mesela bir bankayla yapılan kredi 
sözleşmesinde kefil imzalarken kefalet miktarı sözleşmede boş bırakılmıştır. Orayı da kendi el 
yazısıyla doldurur.  
 

 Mesela ben bir bakmış olduğum dosyada kefalet miktarını güncellemişler. Borcun 
miktarını da krediyi de güncellemişler Borcun miktarını da krediyi güncellemiş, kefile karşı dava 
açmışlar. Kredinin miktarı güncellenmiş, borç güncellenmiş kefile de dava açınca ilk baktığım 
şey sorumlu olduğu miktar güncellenmiş mi ve bu güncellemenin kefilin el yazısıyla mı 
yapılmış?  
 

 Evet, güncellenirken tekrar kefili çağırmışlar, üstü çizilmiş altına yeni güncellenen kredi 
sözleşmesinin miktarı kefalet sözleşmesinde yazılı olarak el yazısıyla tekrar tarihlendirilmişse 
yapacak bir şey yok işlerini düzgün yapmışlar. Ayrıntıya girmeyeceğim bir de şunu söyleyelim:  
 

 İçeriği 
  Türlerine göre 
 Adi kefalet  
TBK Madde 585- Adi kefalette alacaklı, borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez; 
ancak, aşağıdaki hallerde doğrudan doğruya kefile başvurabilir:  

 

1. Borçlu aleyhine yapılan takibin sonucunda kesin aciz belgesi alınması. 
2. Borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkânsız hâle gelmesi veya önemli ölçüde 

güçleşmesi  
3. Borçlunun iflasına karar verilmesi  
4. Borçluya konkordato mehli verilmis olması.                                                           

 

 Kefaletin türü içeriğine göre adi kefalet demiş bakınız 585. Madde "Adi kefalette alacaklı, 
borçluya başvurmadıkça, kefili takip edemez. Ancak istisnalar var istisnaları da aşağıda 
sıralamış onları kafanızı karıştırmamak adına şimdi zikretmiyorum. Bir sonraki madde 
müteselsil kefalet  
 

586. Madde:  
Müteselsil kefalet  
 

TBK Madde 586- Kefil müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama gelen herhangi bir 
ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip etmeden veya 
taşınmaz rehinini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. Ancak, bunun için borçlunun, 
ifada gecikmesi ve ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde 
olması gerekir. 
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 Alacak, teslime bağlı taşınırı rehni veya alacak rehni ile güvenceye alınmışsa, rehnin paraya 
çevrilmesinden önce kefil başvurulamaz. Ancak, salacağın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 
tamamen karşılanamayacağının önceden hâkim tarafından belirlenmesi veya borçlunun iflas 
etmesi ya da konkordato mehli verilmesi hallerinde rehnin paraya çevrilmesinden önce de 
kefile başvurulabilir.  
  

 “Kefil, müteselsil kefil sıfatıyla." açıkça müteselsil yazılmışsa bakın bizim oradaki 
müteselsil kelimesi, adi kefil anlamına gelir diyemezsiniz. Müteselsil kelimesi yazılmışsa kanun 
diyor ki ‘’Ben buna bu anlamı yükledim buradan kurtuluş yok "..veya bu anlama gelen herhangi 
bir ifadeyle.." başka bir kelime cümle yazmış olabilirsiniz oraya bunun sonunca müteselsil 
sonucu çıkıyorsa’’ diyor. “…yükümlülük altına girmeyi kabul etmişse alacaklı, borçluyu takip 
etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden kefili takip edebilir. “  
  

 Evet, önümüzdeki hafta muhtemelen ayni akitleri bitiririm. Sadece sonraki 
derslerimizde her bir borç ilişkisinde bir davadan bahsedeceğiz. Ayrıca biraz böyle 
Latince literatürümüzü geliştirecek, yükümlülüğümüz artacak ama yapacak bir şey yok 
muhtemelen ayni akitleri bitiririz, ondan sonra stipulationun dava kısmı kaldı. Bundan 
devam ederiz.  
  

 Haftaya görüşürüz 
 
 
             Saim  BÖĞÜRCÜ 
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1.DERS 

NOVATİO-YENİLEME-TECDİD 
 

Tecdit (yenileme) anlaşmasının bu işte sıklıkla kullanıldığını söylemiştik. Neydi burada 
bahsettiğimiz tecdit? Yenileme Türk borçlar hukukunda 133 ve 134 maddelerinde borcu 
sonlandıran bir şey olarak bahsi geçmektedir. Kısaca var olan bir borç ilişkisini sonlandırıp bir 
başka borç ilişkisi kurmak diyebiliriz. Yenilemenin Roma hukukundaki karşılığı novatio. Roma 
hukukunda çok büyük öneme sahipti. Çünkü bir borcun içeriğinin veya taraflarının değişmesi 
basit bir işlem değil idi. Bu değişiklikler ancak o borç ilişkisinin sona erip yeni baştan bir borç 
ilişkisi kurmakla mümkün oluyordu. Burada borç ilişkisinin taraf değişikliğini anlatacağım. 
Acaba alacaklı olan taraf alacağını başka bir kişiye devredebilir mi? Ya da borçlu olan taraf bu 
edimi yerine getirme borcunu başka kişiye devredebilir mi? şeklinde sorular sorulur ve buna 
alacağın devri ya da borcun nakli denir. 
 

ALACAĞIN DEVRİ 
 

Şimdi Roma hukukundaki İlk olarak baktığımızda alacaklının B’den alacağını bir 
üçüncü kişi olan A2’ye devri için taraflar kendi aralarında anlaşma yaparlar. Yani A bu alacağı 
A2’ye niye devrediyor acaba? Bu soru kendi aralarında bir iç ilişkinin sorunudur. Ve bu B’yi 
ilgilendirmez. B’yi ilgilendiren tarafı A2 kendisi ile görüşüp A2 ile B arasında “A’ya olan borcunu 
bana ödeyeceğini taahhüt ediyor musun” şeklinde yine stipulatio kullanmak suretiyle yeni bir 
borç ilişkisi kurarlar. Novatio ile gerçekleşiyor bu ilişki. Eski ifadesiyle tecdit, yeni ifadesiyle 
yenileme, Latince ifadesiyle novatio ile gerçekleşen bu ilişki önceki ilişkiyi ortadan kaldırıyor ve 
borç ilişkisinde yeni bir alacaklı ortaya çıkmış oluyor. Eski alacaklı ve eski borç ilişkisi ortadan 
kalkıyor Tabii ki bunun sıkıntılı sonuçlarını da görüyoruz Eski borç ilişkisinde rehin hak ise ya 
da kefil var ise bunlar fer’i borçlar olduğu için asıl borca bağlı olan yan borçlar olduğu için asıl 
borcun ortadan kalkmasıyla birlikte fer’i nitelikteki bu borçlar da ortadan kalkarlar. Yani esas 
borcun kalkmasıyla esas borç ilişkisi düşerse bu borca bağlı kalarak geçerliliğini devam ettiren 
diğer fer’i borç ilişkileri de düşer. Rehin de böyledir, kefil de böyledir, ceza-i şart da faiz de 
böyledir, Yani bu hukukun genel bir prensibidir. Türk hukukunda da böyledir, Roma hukukunda 
da böyledir, eski hukukumuzda da böyledir. Mesela siz bir dava açmış iseniz eğer faizini, 
borcun vadesini işin içine katmamışsanız günü dolmadan isteyemezsiniz. Asıl borca dava 
açmakla bu hakkınız sona erer. Sözleşmeden dönmüşseniz -sözleşmeden dönmek ilişkiyi 
ortadan kaldırmak demek. Bu ilişkiyi ortadan kaldırınca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça cezai 
şart ortadan kalkar. Cezai şart bir ek yükümlülüktür. Dolayısıyla alacağın devrinin yapılması 
böyle sıkıntılı sonuçları doğuruyor idi. Zaman içerisinde bu sorun giderilmeye çalışılmış. Nasıl? 
Diyor ki A; aslında alacağı A2’ye devretmek istiyor. Ama etmiyor sadece tahsil yetkisi veriyor. 
“Git, B’den benim alacağımı benim için tahsil et.” diyor. A2 tahsil etmek için gidiyor. Bu şekilde 
bir süreç başlıyor. Bir actio alması lazım preatorden. Preatorden actioyu talep ediyor. Bununla 
ilgili görüşmeler devam ediyor. Hatırlarsanız borcu sona erdiren sebeplerden takas 
(compensatio) davanın tespiti gibi bir aşama söylemiştik.   

 

Neydi takas? iki kişi arasında karşılıklı borç ve alacak olduğu zaman alacakların 
birbirinden mahsup edilmesiydi. Başlarda taraflar aralarında anlaşma yaparak pactum yoluyla 
takas yapıyorlardı. Buna rağmen dava açıldığında defi yoluyla espectio İleri sürülüyordu. 
İustinianus döneminde takas borcun sona erme sebebi sayılmıştı. Neyse devam edelim. O 
davanın tespit aşaması geldiğinde önceki aşamanın sona erdiğini söylemiştik. Davanın tespiti 
aşaması başlı başına taraflar arasında yeni bir borç ilişkisi doğurur. Bu borç da hakimin 
vereceği karara uyma borcudur. Bu tahsil görevlisi davanın ilgili kısmında alacaklı yerine kendi 
ismini yazar. Artık alacaklı kendisi olmuştur. Eskiye tekrar dönelim. Bu işlemler yapılmadığı 
takdirde borca bağlı feri haklar sona erdiği yeni alacaklı bu feri haklarından yararlanamaz Bu 
nedenle vekalet yoluyla bu sorun çözülmeye çalışılmıştır alacağın temlikinde stipulatio yapılır. 
Ayrıca bazı alacaklar temlik edilemez. İhtilaflı alacakların temlik edilmesi yasaktır gibi… Bazı 
kişilere de temlik yapılmaz. Nüfuslu saygın kişiler mesela…  Geçelim… 



 

Sayfa 4 / 14 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                     ROMA HUKUKU  01.042019  TEK 

 

 Anlattığım sistem ile alacağın devri ile alakalı sorunları giderme yoluna gidilmiştir. 
Burada dikkatinizi çekmesi gereken husus stipulatio ile bağlı alacağın şekle bağlı işlemde sözlü 
şekil geçerlidir. Hem eski hem yeni alacaklı hem de borçlu bu ilişkiye katılmak zorunda çünkü 
yeni bir sözleşme yapmak zorundasınız. Yeni bir sözleşmede de taraflar gereklidir stipulatio 
için. Ve sadece A ile A2’nin anlaşmış olması alacağın devri için Roma Hukukunda yeterli 
değildir. Bakalım nasıl düzelmiş. Diyor ki 181. madde “Kanun sözleşme veya işin niteliği engel 
olmadıkça bazı borçlar devredilemez. Ya da taraflar arasında borcu deldiği için yasak 
edilmiştir. Bunun dışında alacaklı, borçlunun rızasını aramaksızın alacağını 3. kişiye 
devredebilir. Şimdi 184. maddeye bakalım. “Alacağın devrinin geçerliliği yazılı şekilde yapılmış 
olmasına bağlıdır.” Yani A ile A2 arasındaki işlemin geçerli olabilmesi için yazılı şekilde 
yapılmış olmalıdır. “Tamam bunlar anlaşmış ikisinin de rızası var fakat yazılı şekilde yapmak 
zorundasınız diyor.”  
 

NISBİ ETKİSİZLİK 
 

Geçersizlik türlerinden bir tanesi nisbi etkisizliktir. Nedir bu nisbi etkisizlik? A ile A2 
arasındaki bu alacağın devri işlemi yapıldıktan sonra dürüstlük kuralı gereği bu alacağı 
devrettiğini B’ye bildirmelidir. Bakın izin almaktan bahsetmiyorum sözleşme yapmaktan 
bahsetmiyorum. Bildireceksin. Niye bildireceksin? Çünkü borçlu o ifayı kime yapacağını bilsin. 
Eğer bu bildirmeyi yapmazsanız Roma hukuku devir işlemine geçersiz diyecektir. Onay 
alamadığı için geçersiz demiyoruz. Sadece borçlu olana karşı ileri süremiyorsunuz. B’nin bu 
devirden haberi yoksa ve borcunu A’ya öderse borcunu ifa etmiş olur. Alacağın devredildiğini 
bilmeyen borçlu kira borcunu daha önce kendisine verilen devredilmeden önceki alacaklıya ait 
banka hesabına yatırdığı anda borcunu ifa etmiş olacaktır. İşlem geçersiz değil sadece nisbi 
etkisiz yani bunu B’ye karşı ileri süremiyorsun ama 3. kişiler açısından etkisini devam ettiriyor. 
Unutmamanız gereken husus ne? Bu işlem B’ye karşı ileri sürülemez ve değişiklik B’ye karşı 
etkili olamaz. Bu duruma ne diyorduk? Nisbi etkisizlik.  
 

BORCUN NAKLİ 
 

Tersine bakacak olursak borç ilişkisinde borçlu tarafın değişmesi durumunda yeni bir 
borçlu gelmiş ve gelen borçlu ile bu işin tarafı değişmiş olacaktır. Biraz önce söylediklerimizi 
önemli bir kısmı bunun için de geçerli. Bu borç ilişkisinin tarafları arasında niye devredildiği 
başka bir problem. Kendi aralarında ayrı ve özel başka bir ilişki olabilir eski ve yeni borçlu 
arasında. Bağışlama ilişkisi olabilir. Yani bu borç bağışlama değil tabii ki. Para bağışı amacıyla 
bir borcu kapatma sonucu doğabilir. Pek çok sebep olabilir. Mesela B kişisi “Ben bu borcu 
ödeyemeyeceğim” der, B2 de “Tamam benim sana hediyem olsun. Bu borcu sen bana devret 
senin yerine ben ödeyeyim.” Bu işlem bir borcun nakli işlemidir. Ya da B2’nin B2ye bir borcu 
vardı başka sebeplerden dolayı. Bunu ödeyemedi. B de dedi ki “Sen bana borcunu 
ödemeyince ben de kendi borcumu başkasında ödeyemedim.” B2 de dedi ki “O borcu bana 
aktar dolayısıyla ben de sana borcumu ödemiş olayım.” Tamam diyorlar. Bu borcun naklinin 
temelindeki amaç B2’nin daha önceden B’ye olan başka bir borcunu ödemesi. Ödenmemiş 
borç ilişkisini çözmek de diyebiliriz amacına. Ardından B2 alacaklıya şunu derse “Şu anda 
ödeyecek durumum yok” alacaklı da “Tamam, sorun yok. Bu borcu sen eline ne zaman para 
geçerse o zaman öde.” derse bu credendi olur. Neyse bizi ilgilendiren kısma gelelim yeni borçlu 
adayı ve alacaklı ile bu ilişkinin yapılması. Yine aynı şekilde A ile B2 arasında yapılacak bir 
stipulatio ve A’nın B2’ye “B’nin bana olan borcunu sen ödemeyi tazmin ediyor musun?” 
şeklinde bir öneride bulunması da diyebiliriz. B2 de tamam diyor. Neyi ödeyecek ONUN 
borcunu. Yeni bir ilişki kurmak istiyorlar. Yukarıdaki olay burada da gerçekleşiyor. Yani 
“Novatio” yenileme işlemi ile taraflar arasındaki eski borç ilişkisi ortadan kalkıp onun yerine 
yeni bir borç ilişkisi getirmek suretiyle tabi bu yenileme de borçlu tarafı değiştirmek suretiyle 
borcu devretme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Borcu nakil işleminde de yine alacaklı ile 
yeni borçlu adayı arasında yeni bir sözleşme geçerli. Alacak devrinde anlatmıştık. Tersinden 
baktığımızda bu sefer alacaklının müsaadesi lazım. Alacaklının izni olmadan kurulması 
mümkün olmayan bir sözleşme. 
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Acaba Türk hukukunda bu nasıl düzenlemişler? Roma hukukuna benziyor mu? 
Ona bakalım. “Borcun üstlenilmesi” diyor. Borcun üstlenilmesi. Şimdi Borcun üstlenilmesini 
ikiye ayırarak incelemiş kanunumuz. TBK madde 195/f.1 Birincisi benim biraz önce size 
anlattığım B ile B2 arasında bu üstlenmenin temelini oluşturan bir iç ilişki şeklinde. Kanunumuz 
buna iç üstlenilmesi demiş. Diyor ki; “Borçlu ile iç üstlenme sözleşmesi yapan kişi, borcu (yani 
yeni borçlu B2) bizzat ifa ederek veya alacaklının rızası ile borcu üstlenerek, borçluyu 
borcundan kurtarma yükümlülüğü altına girmiş olur.” İkisi arasındaki sözleşme iç üstlenme 
sözleşmesi, B2’nin görevi de bu borcu A2ya ifa etmek. Borçlu üstlenme sözleşmesinden doğan 
borçlarını ifa etmedikçe diğer taraftan yükümlülüğünü yerine getirmesini isteyemez. Bu kendi 
aralarındaki ilişki ile alakalı bir husus. Ayrıca ilgili maddesinin ikinci fıkrası. 
 

 Borcun dış üstlenilmesi asıl Roma hukukuna novatio ile gerçekleşen borcun nakli 
işlemini karşılayan TBK 195. Madde. Diyor ki; “Öneri ve kabul” (maddenin kenar başlığı) 
alacağın devrinde öneri ve kabul eden bahsetmemişti. Çünkü borçlunun bu konudaki 
muvafakatına gerek yoktu sadece bildirim yapıyorduk o da hani etkisiz kalmasın diye. Ama 
borcun üstlenilmesinde, borcun naklinde borçlunun da onayı lazım alacaklının da onayı lazım. 
Roma hukukuna daha çok benziyor. (Borcun nakli daha çok benziyor.) 
 

Devam edelim. Türk Borçlar Kanunu madde 196/f.1; “Borçlunun yerine yenisinin 
geçmesi ve borcundan kurtarılması, borcu üstlenen ve alacaklar arasında yapılacak 
sözleşme ile olur.” Roma hukukundakinin tamamen aynısı. 
 

Türk Medeni Kanunu 196/f.2; “İç üstlenme sözleşmesinin, üstlenen veya onun 
izniyle borçlu tarafından alacaklıya bildirilmesi, dış üstlenme sözleşmesinin 
yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir.” Borçlu tarafından eskisi veya yenisi ikisinden biri 
alacaklıya “Biz kendi aramızda borcu devrettik. Artık borcu B2 ödeyecek.” şeklinde bir bildirimin 
yapılması Dış üstlenme sözleşmesinin yapılmasına ilişkin öneri anlamına gelir. Bir öneridir. Bir 
icattır eski ifadesiyle. Ne için icattır? Novatio (yenileme) işleminde göre bir icattır.  
 

Türk Borçlar Kanunu madde 196/f.3/; “Alacaklının kabulü açık veya örtülü olabilir.” 
Burada “açık veya örtülü olabilir” ifadesinden yazılı bir şeklin aranmadığını anlıyoruz. Devam 
edelim maddemize “Alacaklı, çekince ileri sürmek sizin istifasını kabul eden veya onun borçla 
sıfatı ile yaptığı diğer herhangi bir işleme hızar gösterirse, borcun üst edilmesini kabul etmiş 
sayılır.” Roma hukuku için söyleyeceklerimizi mantık olarak da yorumlarsa bu hükmün orada 
da geçerli olduğunu görüyoruz. 
 

Özetleyecek olursak o B ile B2 arasında olan o iç ilişkinin bir şekilde (yazılı şekil 
aranmıyor) A’ya bildirilmesi A’nın da “Tamam benim için uygundur. B’nin borcunu B2’nin 
ödemesini kabul ediyorum. Benim İçin sorun teşkil etmiyor.” şeklinde bir beyanda bulunarak 
onaylamışsa artık borç nakledilmiş ve yeni borçlu B2 olmuştur. B borcundan kurtulur. 
 

Öğrenci bir soru soruyor duyamadım fakat hocanın cevabı şuydu; Hayır borcun ne 
olduğu fark etmez. Fakat parça borcun kendi aralarında devri yapılmış olmalı. Yani parça 
borcun belki nakli de mümkün fakat ifası oldukça sıkıntılı olacaktır.  
 

Yapma borcun nakli anlaşması yapılmış ise ne yapacağız. Mesela bir kuyu kazmak… 
Şahıs önemli midir? Değildir. Ama resim yapmak? Şahıs önemlidir. Dolayısıyla aynı şekilde 
buradaki eğer ifa başkası tarafından yapılabilecekse bir anlamı var. Eğer ifa başkası tarafından 
yapılamayacaksa ve buna rağmen bir borcun nakli anlaşması yapılmış ise o zaman biraz 
düşünmek lazım. Acaba borcun nakli geçersiz midir? Yoksa tam roma hukukunda olduğu gibi 
novatio (yenileme) sözleşmesiyle eski borç ibra edilip alacaklı ile yeni borçlu arasında yeni bir 
sözleşme kurulmakta mıdır? Şeklinde bir yoruma girmek gerekecektir. Çünkü borcun nakli için 
böyle bir edimin B2 tarafından yapılıp yapılamayacağı ayrıca değerlendirmek gerekir.  
 

Buraya kadar kafamızda var mı bir soru işareti? Alacağın devri ya da borcun nakliyle 
alakalı? Yok. Mesela en iyi örneklerinden bir tanesi hamiline yazılı olan senet veya çek. 
Hamiline olduğu için nasıl devredecek? Teslim.  
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SPENSIO-KEFALET  
 

Evet devir konusunu tamamladık zaten novatiodan bahsetmiştik stipulatiodan 
bahsetmiştik. Zaten onları bildiğiniz için bu kısmı anlamak daha kolay olacaktır. Şimdi geçen 
haftaki dersimizde kefaletten bahsetmiş miydik? Tamam. Bahsettiğimiz konuyu çok kısa 
tekrarlayalım.  

 

Roma hukukunda stipulationun kullanım yerlerinden bir tanesi de sponsio şeklinde yani 
sponsor olmak kelimesiyle Türkçede karşılık bulan bir kavramda gerçekleşiyor. 

 

Borcun naklinde bir farklılık var önceki borçlu borcundan kurtuluyor idi. Kefalette ise 
önceki borçlunun borçluluğu devam ediyor, onun yanına bir borçlu daha ekliyoruz. Kefaletle 
borcun nakli arasındaki en temel farklardan bir tanesi budur. Bir tanesinde kes-yapıştır bir 
tanesinde kopyala-yapıştır mantığı söz konusudur. Önceki varlığını devam ettirir. Bunun 
sponsio işlemiyle gerçekleştirildiğini, şekle bağlı sözlü olarak yapılan bir akit olduğunu, 
tarafların Romalı olması gerektiğini, mirasçılara bu kefaletten doğan borcun intikal etmediğini, 
milattan önce 240tan itibaren yabancıların preatorlüğüyle birlikte yabancılar hukuku da 
gelişince artık yabancıların da bu şekilde bir kefalet sözleşmesi yapmalarına imkan tanımak 
için yeni bir formül bulunduğunu bu yeni formülün aslında Romalılar için kabul gören sistemin 
yabancılar tarafından da yapılabilecek şekilde bazı ufak tefek tadilatlarla değiştirilmesinden 
ibaret olduğunu söylemiştik. Yemin edilir; “şeref, haysiyet, onur üzerine promosio söz vermek 
anlamında söz verilirdi” tabirini kullanıyorlar. Bu şekilde işlemi yapıyorlar idi. Ama yine bu 
şekilde bir işlem de mirasçılara intikal etmeyen bir borçtu. 
 

Asıl borçtan bakınız kefalet -biraz önce dedik- feri nitelikte bir borç asıl sakıt olunca feri 
dahi sakıt olur diyordu mecelle. (Sakit değil sakıt biraz kalın okuyacağız.) Bunun da mantığında 
feri ile asıl -ki feri dal demek, asıl kök demek- dalların köke yakınlığı da aranıyordu ö dönemde. 
Asıl borç ilişkisini kuruverince hemen akabinde kefaleti de kurmamız lazım hem sponsio da 
hem fidepromissio da ikisinde de lazım. Dolayısıyla kefil yararı bekleyecek siz asıl stipulatio’yu 
yapacaksınız ondan sonra kefil gelecek kefille birlikte bu sözleşmeyi kefalet olarak bir daha 
yapacaksınız. 
 

Şimdi bunların uygulanması çok küçük bir topumda herkes bir arada yaşarken ya da 
“Ahmet nerede?’’ ‘’Tarlada.’’ ‘’Gidin, getirin.” dediğinizde kolay olur ama toplumun 
genişlemesiyle insanların her zaman nerede olduğunun bilinmemesi ve her zaman 
sözleşmenin yapılamamasıyla zorluklarla karşılaşıyorsun. Hem Romalılar açısından hem 
yabancılar açısından bu sefer fedüsio (yazılışından emin değilim) olarak isimlendirilen bir 
kefalet sözleşmesinin hem Romalılar hem yabancılar için yapılabildiğini, artık bağlı kalınmadan 
geniş anlamdaki kefalet sözleşmesinin kurulabildiğini bunun mirasçılara intikal eden bir borç 
doğurduğunu ve bu kefalet sözleşmesinin fedüsionun yapılabilmesi için asıl borçtan hemen 
sonra yapılması gibi kronolojik bir yakınlığın aranmadığını ifade ettik. Dolayısıyla kefalet 
sözleşmesinin ortaya çıkışı ve gelişme sürecinin bu şekilde olduğunu hatırlatalım. Burada 
dikkatinizi çekmesi gereken nokta Kefilin sorumluluğu ile Asıl borcun sahibinin sorumluluğunu 
aynı olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı dönemlerde kefillerin birden fazla olması diğer 
kesimlerinde ödeme gücüne sahip olması durumunda alacaklı kefillerden birine asıl borçluya 
müracaat etmeden gittiğinde O keyfinde yahu bula bula benimi buldun diyerek yalnızca kendi 
kısmını ödeyebilmesine imkan sağlanmıştır.  
 

Bugün benzer düzenlemeleri Ticaret Hukukunda göreceksiniz 3. Sınıfta, Borçlar Özel 
2. dönemin sonlarına doğru. Türk hukukundaki düzenlemelerle Roma hukukundaki bu 
düzenlemeler birbirine oldukça benzemektedir. Hem şekil açısından hem adi kefaletle 
müteselsilen kefalet açısından, kefillerin kendi aralarında sorumlulukları açısından 
Roma hukukundaki temel unsurları neredeyse Türk Hukuku ile aynı olduğunu ifade 
edebiliriz. Bakın tekrar ediyorum neredeyse. Tamamen değil.  

 

Türk Hukukunun bu alandaki düzenlemelerin de dikkatinizi çekmesi gereken özelliği -
az önce söylemiştik- Roma hukukunun uzunca bir döneminde Kefilin sorumluluğunun asıl 
borcun sahibinin sorumluluğu ile eşdeğer bir sorumluluk olduğu prensibinin değiştirilmesidir. 



 

Sayfa 7 / 14 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                     ROMA HUKUKU  01.042019  TEK 

Uzunca bir süre kefil asıl Borçlu ile aynı derecede sorumlu tutulur. Bu şekilde Alacaklı isterse 
kefile gider isterse asıl borçluya giderdi. Ama günümüz hukukunda adi kefalet açısından önce 
borçluya git alacağını talep et alabileceğin kadarını al alamayacağın kısmı haciz belgesiyle 
ispatladıktan sonra gel benden iste şeklinde bir def’i imkanına sahip kılınmış. Biz buna tartışma 
def’i adını veriyoruz. Kefalet hukukunda tartışma def’i… “Bana gelmeden önce asıl borçluya 
gidecektin.” şeklinde bir def’i diyoruz. Adi kefil için söz konusu bu ama müteselsil kefil için 
böyle bir def’i imkanı söz konusu değil. Müteselsil kefilde de bu kefalet sözleşmesini ilk 
ortaya çıktığı zamanlarda Kefilin asıl borçluya aynı anda aynı derecede sorumlu olduğu kefalet 
türüdür. Müteselsil… “Silsile” yani zincirleme bir ilişki söz konusu. Alacaklı isterse gider isterse 
asıl borçluya gider, bu şekilde alacaklar için durum biraz daha güçlendirilmiştir. Yine kefalet 
hukukundaki ilgili maddeleri tekrar ederseniz de çok iyi olur. Çünkü Türk hukukunda 
kefalet sözleşmesi oldukça önem arz etmekte. Borçlar kanunu içerisinde de eskisine 
göre değişikliğin oldukça fazla hissedildiği bir alanın ve uygulamanın da oldukça yoğun 
olduğu konulardan bir tanesi. 
 

TÜKETİM ÖDÜNCÜ, MUTUUM, KARZ 
 

Stipulatio mantığına çok yakın bir şey var. Ayni akitler olarak kronolojik olarak 
baktığımızda mutuum’un ayni akitler olarak isimlendirilen akitler grubunun içerisinde ilk ortaya 
çıkan bir akit türü olduğunu görüyoruz. Türk hukukundaki yeni adıyla tüketim ödüncü 
sözleşmesi, eski adıyla karz sözleşmesi. Aslında düşündüğümüzde sosyolojik olarak hangi 
topluma girerseniz girin en yaygın en çok karşılaşılan akit tiplerinden biridir mutuum. En yaygını 
olmasının sebebi tabii ihtiyaçların tabii yollarla karşılanması temeline dayanmasıdır. Eskiliğinin 
sebebi de budur zaten. Yani bir varlığın temelinde kökeninden gelen bir akittir. Buğdayınız 
yoksa buğday, o günkü toplumda yağınız yoksa yağ, şarabınız yoksa şarap, tuzunuz yoksa 
tuz, para kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren de paranız yoksa parayı ya da bunun gibi 
mislini malların belli bir miktar karşıdaki kişiden alınması teslimle birlikte mülkiyetin alana 
geçmesi taraflar arasında sözleşmenin bu teslim anında kurulması ve daha sonraki bir süreçte 
teslim alanın yani ödünç alanın aynı miktarda aynı içerikte cins borcu, çeşit borcu doğan o 
eşyayı karşı tarafa iade etmesi yükümlülüğü altına girdiği bir sözleşmeyi ifade ettik. (Hocanın 
cümlesi baya uzun, umarım anlatım bozukluğu yoktur.) 

Bu sözleşmenin Roma hukukundaki yerine baktığımızda stipulatio ile kardeş mantık 
üzerine kurulduğunu, stipulationun sözlü olarak dar hukuk akdi mahiyetinde olduğunu 
görüyoruz. Ne demek dar hukuk akdi? 

 

Öğrenci: Tek taraflı. 
 

Hoca: Hayır tek taraflı değil. Dar hukuk akdi demek; sözleşmenin konusu ne ise bunun 
genişletilmesinin, gevşetilmesinin mümkün olmamasıdır.  

 

Bu şu demek; borç asıl borç vergiler bu borcun içerisine dahil edilir. Dolayısıyla 
stipulatioda borcunuz asıl borçtur. Faiz gecikme zammı vs. bunların hiçbirisi istenilmez. Çünkü 
şekilde ne konuşuysanız o. Çünkü Romalılar için borç o kelimenin telaffuzundan doğuyor. O 
kavramın ağızdan çıkmasından doğuyor. Birinci dönemde bunu söylemiştik. Dolayısıyla neyi 
telaffuz ettiyseniz borç onun üzerinden doğduğuna göre telaffuz etmediğimiz ağızdan 
çıkmayan bir şeyin hangi sıfatla olursa olsun bu borcun kapsamına girmesi-alınması mümkün 
değil. Bu yüzden borç -bugünkü materyallerle düşündüğümüzde- bir streçe sarılmıştır. Streç. 
Stress. Aynı kökten gelen ve (bir şeyin) çevresini saran ve onu sınırlandıran bir anlama sahiptir. 
Dolayısıyla buna stricti iuris yani dar hukuk kavramı kullanılır. Eğer bu akitse contractus 
dava ise actio stricti iuris yani dar hukuk davası. Stipulatio’nun davasıdır. Mutuum 
davası. dar hukuk davasıdır. Bu şu demek; genişletemezsiniz. Stipulatioda ne 
konuştuysanız, mutuumda ne verdiyseniz.  

  

FAİZ 
 

Tabii burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor: Faiz ne olacak? Aslında faiz çok eski 
toplumlardan beri hukuk sistemlerini, ekonominin, dinlerin hep ilgi alanı olmuştur. Sadece dini 
bir konu değil hani faiz deyince dini yönü de olduğu için günahtır deriz ama sadece dinde değil, 
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hatta sadece İslam dininde de değil. O dönemdeki kilise hukuku (?) faize karşı çıkmaktadır. 
Yahudilikte faizin tarafları açısından bakıldığında yasak olduğu yerler vardır. Ekonomi 
içerisinde Roma’da karşılaşıldığı dönemler açısından baktığımızda henüz daha Hıristiyanlığın 
ortaya çıkmasından birkaç yüzyıl önce faizin yasaklandığına dair düzenlemeler görürüz. Bunu 
aslında şöyle izah etmek mümkün. Biraz önce dedik ya mutuum kökeni itibariyle dostluğa, 
arkadaşlığa, birlikte yaşama kültürüne bağlı olarak ortaya çıkan bir fikirdir. Dolayısıyla dost, 
dosttan faiz almaz, tamam mı? Bu ticari amaçla yapılan bir sözleşme değil. Eski dönemlerde 
ne verdiyseniz o. 100 kilo buğday verdiyseniz, 100 kilo buğday alırsınız. Yani faiz almak ya da 
faiz vermek iki köylünün aklına gelir mi? 10 yumurta verdiyseniz, 10 yumurta alırsınız. Taraflar 
arasındaki bu ilişki zorunluluktan, komşuluktan kaynaklanan bir ilişkidir. Dolayısıyla ticari bir 
ilişki olmadığı için dolayısıyla bundan ekstra bir yükümlülük fer’i bir alacak söz konusu olmaz, 
olmamalıdır. Ama kronolojik olarak baktığımızda Roma hukukunda hatırlayın plebler ya da 
clientler, köylüler ya da yabancılar şehrin büyüsüne kapılarak şehre doğru akın yapıyorlar. 
Bugün de çok fazla bir şey değişmemiş. Buradan köylüleri küçümsediğim anlamını çıkarmayın. 
Köylü şehirli diye ayırmak istemiyorum ama bugünkü metropol şehirlerin en büyük problemi 
insanların şehre göç etmesidir. E göçle birlikte nüfus, şehir hizmetleri, işsizlik gibi pek çok 
noktada problemler doğar. Aynı zamanda da patatesin fiyatı da 10 liraya çıkar, niye? Köyde 
insan kalmıyor. İnsanlar patates üretmek yerine başka işler yapmayı arzuluyorlar. Ama arz 
ettikleri gibi de olmuyor. Şehirde görmediğiniz bilmediğiniz aklımıza gelmeyecek birçok 
problem var. Satmışınız, salmışınız, gelmişiniz.  

 

Bakın bugünle 2500 yıl önce farklı değil. Dönemiyorsunuz, 
1. “Gittin yapamadın.” diyecekler. ‘ 
2. Yeriniz yurdunuz kalmamış olacak. 
3. Örnekleri varsa çevrenizde; gitmiş, kendini kurtarmış, belli bir seviyeye gelmiş… 

onları hedef alırsınız kendinize.  
 

“Biraz daha zorlayalım, biraz daha çabalayalım, biraz daha bekleyelim.” dersiniz. 2 
kesim ortaya çıkar: Şehre gelip kendini kurtaranlar ve şehre gelip başaramayıp borç batağının 
içerisinde batanlar. Özellikle o dönem için. İşte asıl faizli ödünçlerin muvaffakı bu kişilerdir. 
Bunlar dostluk-arkadaşlık ilişkisi ile sizden bir şeyler almazlar. Bunlar zor durumda olan 
mecbur kalıp gelen kişilerdir. Ve genellikle faizli ödünç alan bunlardır. İşte yine birinci dönemde 
bahsetmiştik, ikinci dönemin başlarında da bahsettik. Nexum muamelesi köleliğe götüren borç 
ilişkisinin sosyolojik kaynağı da bunlardır aslında. Bir Romalı başka bir Romalıdan ödünç 
alarak ödeyemedim gibi değil bu çoğunlukla meydana gelmez. Bu köylüler yabancılardan faizli 
ödünç alıyorlar. Ödünçlerini ifa edemezler. Kendilerini temin gösterirler. Bir süre sonra 
köleleşirler ve ee geri kalan kısmını zaten anlatmıştım. Öldürülür mü? Satılır mı? Nasıl olur, 
nasıl gider? 

 

Öğrenci: 60 gün ceza alırlar. 
 

Hoca: İşte onlar zincirle bağlanma, kendilerine yiyecek verilmeme falan 12 levha kanunlarımım 
ortaya çıkmasının ve bu şekildeki düzenlemelerin de temel kaynağına baktığımızda sosyolojik 
olarak köleyken de intikal eden bu şekildeki kişilerin olduğunu söylemek de yanlış olmaz. En 
azından önemli bir etken olduğunu -tek başına değilse bile- önemli bir etken olduğunu 
söyleyebiliriz.  

 

Bir süre sonra tabi M.Ö 300’lerde, M.Ö 100’lerde, M.S yine 200-300’lerde faizin 
yasaklanmasına ilişkin kanunlar, preator emirnameleri getiriliyor. 500’lerden Katolik hukukla 
birlikte Hıristiyanlığın kabulüyle birlikte Hıristiyanlıktan kaynaklanan faizin yasaklanmasına 
ilişkine düzenlemeler vardı. Hukuken ve dinen yasak olsa bile örfen de hoş olmayan bir şey 
olsa bile el altından faiz uygulanmaya devam etmiş ve hukuk sistemleri bunu yasaklamak 
yerine belli kurallar belli yöntemlerle kontrol altına almayı tercih etmişler. Bunu Türk hukuku 
açısından baktığımızda en önemli problemlerden bir tanesi adi faiz akdi faiz bunu türleriyle 
getiriyor. Bugün davaların en önemli konularından bir tanesi faizin hesaplanması, faizin 
başladığı tarih, hangi tür faizin uygulanacağı… Hala bu problemler devam etmekte. Tüketici 
kredisi açısından baktığımızda kredi hukukunda yeni bir enflasyon oranı belirdiğinde eski 
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kredilerin akıbeti ne olacak, ıradaki faiz oranları geçmişe etkili olacak mı? Bütün bu problemler 
ve aynı hassasiyet devam etmekte. Bir ara verelim. 

 
2.DERS  

 
 

FAİZİN DEVAMI 
Oranlar üzerinde duruyor kitabımız da. Bazı konuların tartışmalı olduğuna ulaşıyoruz. 

Mesela faiz oranı ne kadardır şeklinde bir tartışma. %6, %8 veya %12 şeklinde. Ama bunun 
aylık olup olmadığı hususunda tartışmaların olduğunu ifade ediyor. Hukukçular belki hani 
“%’de şu kadardır.” şeklinde bir ifade kullanıldığında bunu yıllık olarak algılamış görünüyorlar. 
Ama Roma tarihçileri, iktisat tarihçileri o dönemdeki faizin aylık olarak hesaplandığını ve 
oranların aylık oranlar olduğunu ifade ediyorlar. Bu şekilde konuya yaklaştığımızda da faizin o 
dönemler %100’lere vardığı şeklinde bir sonuçta ortaya çıkabiliyor. (aylık faiz oranlarının %8-
10 olduğunu düşünürsek, yıllık faiz ne kadar olur?) O yüzden bazı kitaplarda aylık %1-1,5 gibi 
bazı kitaplarda ise aylık %7-8’lere varan ve yıllık da %100lere varan bir faiz sistemi olduğunu 
görebiliyoruz.  
 

Faizin oranının ne olduğu dersimiz açısından bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren 
kısmı Roma hukukunda faizi nasıl düzenledikleri. Şimdi dedik ya; mutuum denince bunun 
kronolojik efendime söyleyeyim sosyolojik temeli dostluğa arkadaşlığa kaçık olduğundan ve 
stricti iuris -bir dar hukuk akdi, bir dar hukuk sözleşmesi- olduğundan ne verilmişse onu 
isteyebilirsiniz. Dolayısıyla bu sözleşmenin temel unsurlarından bir tanesi, verilen şeyin 
iadesidir. İkinci olarak burada dikkatimizi çekmesi gereken husus; faiz kararlaştırmak 
isteniyorsa bu fer’i nitelikteki borcun dar hukuk karakterini bu akdin içerisine sıkıştırılması 
mümkün olmadığından -düşünün şimdi hani bir streç attığınız bir yiyeceği buzluğa koydunuz, 
daha sonra onun içerisine başka bir şeyi koyabilir misiniz? Açarsanız sağı solu yırtılır o biter. 
Stricti iuris de streçin kökeni aynı olduğu için böyle düşünmek gerekir. Bu şekildeki fer’i 
nitelikteki özellikle faiz borcunu kararlaştırmak istiyorlarsa açıkça ve ayrıca faizi konu edinen 
kardeş akit mahiyetindeki bir stipulatio yapmaları gerekir. Dolayısıyla asıl sözleşmeyi 
mutuumla “sana 100 kilo buğday veriyorum” bunun faizini de ikinci bir sözleşme ile -bakın 
sözleşme diyorum, sitpulatio ile- “bana %10 faiz ödemeyi ya da 10 kilo buğday vermeyi taahhüt 
ediyor musun?” 10 kilo buğdayın sebebi ne? Faiz yani daha önceki buğdayın %10’u 
mahiyetinde. Stipulationun sebepsiz olabileceğini göz önünde bulundurduğunuzda bu iki akdin 
birbiriyle mantıki bir bağlantı içerisinde olması yeterli. Ayrıca şundan kaynaklanan faiz borcu, 
şundan kaynaklanan borç diye stipulaitonun içerisine yazılması gibi bir zorunluluk söz konusu 
değil.  

Hatta bazen şöyle yapıyorlar o dönemde. Bu şekle bağlı işlemlerin problemini azaltmak 
için 100 birim ödünç verecek ve 10 birim de onun faizi var. 100 birim mutuumu var. Ayni akit 
elden teslim. 10 birimi de yani %10’luk kısmı da stipulatio ile kararlaştırması gerekiyor yani 
toplamda alacağı ne kadar? 110. Hiç mutuumu falan karıştırmadan diyor ki: Bana bir yıl sonra 
110 kilo ya da 110 lira -artık neyse- vermeyi taahhüt ediyor musun şeklinde bir stipulatio 
yapıyorlar başlangıçta. Bakın sebep mebep hiçbir şey yok. Sadece stipulatiodan doğan bir 
borç var. Bu borcun taahüdünü aldıktan sonra “Al sana” diyor “100 lirayı veriyorum.” Borcu 
nerden kaynaklandı aslında? Stipulatiodan kaynaklandı. Mutuumu tamamen devre dışı 
bıraktılar. Asıl borcun kendisini stipulatiodan doğurdular. Buradaki stipulatiodan doğan borç 
aslında mutuumdan doğan borçtan farklı bir borç.  

 

Örneğini kıyasen günümüz hukukundan verdiğimi hatırlıyorum. Arkadaşınıza 100.000 
lira ödün vereceksiniz ama faiz de almak istiyorsunuz. Ve aynı zamanda alacağınızı da garanti 
altına almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki; “100, %10 da faiz 110 bin lira. Bana 100 bin lira 
vereceksin bir ay sonra 110 bin lira… Bana 110 bin liralık senet imzala ver ondan sonra sana 
bu 100 bin lirayı vereyim.” “Tamam” diyorlar senedi imzalıyor veriyor ama bakıyorsunuz yarın 
sabah diyor ki “Gel paranı al.” Herhalde seviniyorsunuz. Senet sizde. Bakınız kendi aranızda 
akitten doğan bu borçtan tamamen bağımsız bir senet, bir stipulatio var orada ve ondan doğan 
bir borç var. Roma hukukunda da aynı bu dertle karşılaşmışlar. Yani stipulatio’yu yapıyor ama 
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adam parayı vermiyor. Parayı vermesini gerektirecek bir hukuki ilişki yok. Ama 110 bin lirayı 
100 bin liraya almasını gerektirecek bir hukuki ilişki var. Bİr stipulatio var. Vermediği teslim 
etmediği paranın faizle karıştırılmış miktarı kadar bir stipulatio yaptırdığı için, karşı taraftan bir 
alacak elde etmiş oluyor. Tabi bunlar özellikle yabancılar hukukunun da etkisiyle, böyle toplum 
hayatının bozulması ve bu gibi sıkıntılarla karşılaşınca ortaya çıkıyor. Ama dönem diyor ki 
“Faizi yasakladım.” E yasakladım demekle de olmuyor. Bu işin bir özü, bir şekli var. Mesela 
eski hukukumuz da faizi yasaklamıştı. İslam hukukunda biliyorsunuz faiz yasaktır. Ama bunu 
kendi aralarında tırnak için de söylüyorum güya hani dolanmak için şöyle sistemler 
geliştiriyorlar: “Sana 1000 lira ödünç veriyorum.” tabi faizsiz veriyor. Daha sonra bu kişi 1200 
lira olarak alacak, 1100 lira olarak alacak. Faizli bir şekilde ama faiz derse olmaz. Diyor ki 
“1000 lira sana ödünç verdim. Tamam çok güzel. Şu kalem var ya. Şu kalemin bugün ki piyasa 
değeri ne kadar? 5 lira. Bu kalemi de sana 100 liraya satıyorum.” “E tamam.” diyor borç alan 
kişi. Kalemi 100 liraya satın alıyor. Ama bu kalemi 100 liraya satın almanızın sebebi ne? Biraz 
önceki karz işlemi. O faizsiz ama kalem piyasa değerinden çok daha yüksek bir değere 
satılmış.  

 

Bu fiyatın belirlenmesindeki amaç ne? Öbür taraftan faizin yasak olması sebebiyle onu 
iyileştirici yollarla faiz almak. Dolanma yöntemi, hukuki açıdan baktığımızda bu faiz değil. Bu 
malın bedeli. Ama gerçekte öyle mi? Hayır Muvazaalı işlem. (Yani öz açısından baktığımızda) 
O yüzden gerek mecellenin 1. maddesi eski hukukumuzda tarafların kullandıkları oradaki 
ifadesiyle hukukta itibar meallidir yani, “İşler maksatlarına göredir. Bir iş üzerine bağlanacak 
hüküm, o işten maksat ne ise ona göredir. Maksat kalbin yöneldiği şey/gayedir.” Borçlar 
kanunun da 19. maddesinde de aynı ifadeyi yakalayabiliriz: “Bir sözleşmenin türünün ve 
içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını 
gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın gerçek ve ortak iradeleri esas alınır. 
Borçlu yazılı bir borç tanımasına güvenerek Alaca kazanmış olan üçüncü kişiye karşı bu işi 
muvazaalı olduğunu savunmasında bulunamaz” der borçlar kanunumuz. Hiçbir fark yok aynı 
düzenlemenin devamıdır. Tarafların gerçek iradesi neyse o sözleşmesinin adını o ortak irade 
koyar. Sizin kullanmış olduğunuz kelimeler kavramlar burada geçerli değildir yani. Niye verdik 
bu örneği? Roma hukuku, Türk toplumu, Osmanlı toplumu, A toplumu, B toplumu… 
Toplumlarda her zaman problemler aynı, sıkıntılar aynı getirilmeye çalışılan neticeler aynı. Bu 
şekilde bir tarafta toplum, bir tarafta ekonomi, bir tarafta hukuk -veya beraber iç içe olabilir- bu 
karşılaşılan problemleri gidermek yönünden kurallar koymaya ve uygulamaya gayret etmeye 
çalıştılar.  
 

Burada dikkatimizi çekmesi gereken özellikle mutuum konusunda bu akit grubunun en 
önemli özelliği olan hususlara değinmek lazım. A ile B arasında karz anlaşması. Tüketilebilen 
türden bir eşyanın kullanımına ilişkin tüketilmek amacı olan ve daha sonra aynı miktarda aynı 
cinsten o ürünün geri verilmesi amacıyla bu sözleşme yapıyorlar. Önce taraflar bir consensus 
ile bir anlaşma Yapıyorlar kendi aralarında. Bu anlaşma Roma’da hukuken borç doğurucu 
nitelikte değil. Niye? Çünkü gelişigüzel yapılmış anlaşmalar Roma hukukunda borç 
doğurmazlar. Bu borcun dolması için anlaşma şeklinde değil sözleşme şeklinde yapmaları 
lazım. Peki Romanların borç doğuran sözleşmesi neydi? 

 

Öğrenci: Stipulatio 
Hoca: Evet! Stipulatio.  

 

Eğer derse ki “Bana 100 lira vermeyi taahhüt ediyor musun?” “Evet ediyorum.” derse 
sadece tahhütten kaynaklanan bir borç doğabilirdi. Ama kalıbı uymayan bir şekilde yaparlarsa 
bu şekilde bir sözleşme olmaz, sözleşme olmadığı için actio olmaz, actiosu olmayınca borç 
doğmaz. Bu borç doğurmayan bir anlaşma consensus, pactum. Roma hukukunda bir pactum 
yapılır.  Bu pactum, sözleşmeyi oluşturmak için yeterli gelmezdi. Sözleşmenin konusu olan bu 
geri istenecek olan materyalin alacaklı A tarafından borçlu B tarafına teslim edilmesi 
gerekiyordu. Bu teslim edilen madde için de RES ifadesi kullanılır. Res, eşya anlamında 
gelmektedir. Ama kelime olarak eşya anlamından daha geniş bir anlam kazanarak Teslim 
etmek fiilinin içine alan bir anlam kazanmıştır. Dolayısıyla mutuum sözleşmesinin ve birazdan 
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bahsedeceğim diğer ayni akitlerin kurulabilmesi için tarafların anlaşması yetmez. Dolayısıyla 
teslimin gerçekleşmesi gerekir. Teslim gerçekleşmemişse akit kurulmamıştır. Kurulmayan 
akitten borç da doğmaz. Yani Roma hukukunda size “100 lira vereceğim.” diyen kişi ertesi gün 
bu vaadini yerine getirmezse borcunu ihlal etmiş olmaz. Neden. Bundan kaynaklanan bir borç 
yok çünkü. Ama stipulatio ile taahhüt etmişse o zaman stipulatiodan doğan bir borcunu ihlal 
etmiş olur. Taahhüt için söylüyorum. Resle birlikte mülkiyet karşı tarafa geçmiştir. Para, 
buğday, mazot, benzin, kaymak, tuz... Neyse o. Tüketilebilen türden eşya mülkiyeti karşı tarafa 
geçirir.  
 

Bakın mülkiyetin karşı tarafa geçmesiyle alakalı 1. dönem açıkladığım bir kavram 
kullanacağım. Zilyetlik. Romalılar bunun gerçek anlamda bir teslim işlemiyle 
gerçekleşebileceğini kabul ediyorlardı. Gerçek anlamda bir teslim olmaz ise bu akdin 
kurulmadığı sonucuna varılır. Fakat zamanlara yavaş yavaş roma hukukçularının bu gerçek 
teslimin her zaman gerçekleşmemesi Gerçekleşmeyecek durumda olması mesafeden 
kaynaklanan veya malın taşınamaz olmasından kaynaklanan, pek çok sebepten kaynaklanan 
problemi gidermek amacıyla sanal teslim ficta kurgusal bir teslim işlemi geliştirmişler ve traditio 
ficta şeklinde gerçekleşebileceğini kabul etmişler. Bu da nasıl oluyor? Mal zaten sizin elinizde 
ise bir arkadaşınızın bana iletmeniz için size vermiş olduğu parayı siz tüketim ödüncü olarak 
elinizde tutmak istiyorsunuz. Sizin o paraya ihtiyacınız var. Diyorsunuz ki “Falan kişi size bin 
liraya gönderdi ama benim 1000 liraya ihtiyacım var. Ben bu parayı kullanabilir miyim?” “Evet” 
diyeceğim ama bir sözleşme kurulmayacak consensus olmayacak. Sözleşme kurulmazsa ne 
ile gerçekleşecek? Res yapabilmem için önce parayı bana vermeniz lazım. Ben de o parayı 
tekrar size vermem lazım. O fiilin gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla bu fiil ilk dönemlerde 
aranıyor idi. Ama daha sonradan bu zorluktan kurtulmak için traditio ficta-traditio brevi manu 
yani kısa elden teslim zilyetliği intikal ettiği bir durum gerçekleşmiş olmakta idi. Bu şekildeki 
yöntemlerle zilyetliğin devrindeki problemler çözülmeye çalışılmış.  
 

Yine biraz önceki derste bahsetmiş olduğum kefaletin çoğunlukla-kefalet 
sözleşmesinin çoğunlukla mutuum sözleşmesini bir devamı mahiyetinde olması. Bu şekildeki 
borcun çoğunlukla dar gelirli kesimin aldığı bunlar da işte köyden kente göç etmiş kiracı 
olanların, toprağı olmayan, eşyası olmayan geçinmeye yetecek kadar mal varlığı olmayan 
zenginlerin arazilerini kiralayan ve oralarda çalışan bu şekildeki insanlar -hasılat kirası denir- 
sözleşmeler kurarlar. (Önümüzdeki hafta da bahsedeceğiz. Bu şekilde mutuumlarla ödünçlerle 
İhtiyaçların alırlar ve kefalet ile teminat altına alıp -biraz önceki derste bahsetmiştim- Bir asıl 
borç fer’i borç ilişkisi ortaya koymuş olurlar.  
 

Burada karşımıza çıkan davaları açıklayacak olursak, stipulatioda bahsetmiş 
olduğumuz davaların aynısı mutuum için de geçerli. Neden? Çünkü hem stipulatio hem de 
mutuum actio stricti iuris adını vermiş olduğumuz dar hukuk davalarını içeriyor. Peki bu davalar 
ne? -dedik ya- Para vermişse vermiş olduğu parayı geri almayı amaçlayan bir actio… 
Miktarımız belli, belirlenmiş kesin olan bir miktar var. Certae. Actio certae creditae pecuniae. 
Latincesi aslında o kadar zor değil. Actio dava demek. Certae; kesin, belirli, tespit edilmiş, 
sınırlandırılmış demek. Creditae zaten kredi demek. Pecuniae de para demek. Para olduğunda 
bu dava sözleşmenin konusu paraysa ismi budur. Sözleşmenin konusu paranın dışında misli 
bir eşya ise- buraya geçmeden önce şunu söyleyeyim o dönemde bu şekildeki Misli borç 
doğuran -bakın misli diyorum aldığınız şeyin aynısını geri almak değil. O cinsten o türden belli 
bir miktarda o şeyi geri istemeye dayanan davalar. Davalara condictio adı veriliyordu hatırlayın 
ve burda bahsettiğimiz davaya da condictio certae adı verilir. Belirli bir alacak la belirli bir para 
talep edilmesine ilişkin dava. Peki para dışında bir şey verilmişse ne olacak? Res, eşya. Yine 
condictio. -tahtaya yazalım- Condictio certae rei olur. Belirli malın davası anlamında. Hatta 
başka bir şey daha soralım. O günki tarım toplumunda para dışında en çok ödünç verilen eşya 
nedir? Hani ekmek parası diyoruz ya. Ekmeğin ham maddesi ne? Buğday. Dolayısıyla buğday 
kelimesinden türetilen -kitabımızda var- condictio triticaria denir. Triticaria buğday demek. 
Mesela buğday condictiosu da diyorlar. O kadar yaygın ki. Para olursa yukarıdaki (condictio 
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certae), para değil belirli bir mal ise condictio certae rei, buğdaysa condictio triticaria ifadesi 
kullanılır. 

 

 Şimdi 380’lerde çok fazla ayrıntısına girmeden bir bahsedeyim. Türk hukukunda nasıl 
düzenlenmiş bir bakalım. TBK m. 386, “Tüketim ödüncü sözleşmesi, ödünç verenin, bir miktar 
parayı (actio certae creditae pecuniae’yi hatırlayın) ya da tüketilebilen bir şeyi (Şimdi para 
tüketilen bir şey değil mi zaten? Tüketilebilir deyince aklımıza yalnızca yemek mi geliyor? Aynı 
türden, aynı cinsten şeylerle geri verebiliyorsanız biz bugünkü anlamda tüketim eşyası diyoruz. 
Hatta tüketilemeyen tüketim eşyaları var. Tükenmez kalem ama tükeniyor. Dayanıklı tüketim 
eşyaları var. Mesela çamaşır makinası. Yiyor musunuz çamaşır makinasını? Buzdolabını vs. 
Öyle düşünün buradaki kavramı da. Para da aslında tüketilebilen bir eşya olmasına rağmen 
Roma hukukunun kültüründen gelen bir anlayışla kanunda ikisi de ayrı ayrı zikredilmiş.) 
‘’Ödünç alan devretmeyi, ödül alanında aynı nitelik ve miktarda şeyi geri verme üstlendiği 
sözleşmedir.” diyor. Bakın “ödünç alanında aynı nitelik ve miktarda şeyi” demiş, ‘aynı parayı’ 
ifadesini kullanmadı. Çünkü bu ikisi birbirine o kadar yakın özdeş kavramlar ki. Sadece para 
ve eşyayı birbirinden ayırdı çünkü davaları Roma hukukunda ayrı ayrı.  
 

Bakın hemen bir sonraki madde. Faiz. Roma hukukunda stricti iuris olduğu için dar 
hukuk akdi karakterli olduğu için içine sıkıştıramadığımız faizi burada düzenlemiş. 387. madde. 
Düzenleme tarzı da ilginç. “Ticari olmayan tüketim ödüncü sözleşmesinde (yani tüketim 
ödüncü sözleşmesinin doğuşuna, karakterine, mantığına uygun olan orijinal haline) (komşular 
arasında, arkadaşlar arasında) taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça faiz istenemez.” Borçlar 
Kanunu’nun ilgili bölümünde ilişkin ticari olmayan tüketim ödüncüne ilişkin düzenlemede faiz 
kararlaştırabilirsiniz Roma hukuku kadar katı değil. Ama kararlaştırmamışsanız faiz 
isteyemezsiniz. Maddede buna ek olarak “Ticari tüketim ödüncü sözleşmesinde taraflarca 
kararlaştırılmamış bile olsa faiz istenebilir.” yer alır ikinci fıkrada. Ticari ilişkilerde tabiri 
caizse bir kredi almışsanız konuşmamız bile olsanız bir faiz söz konusu olacaktır. Ama 
komşular arasında diyelim bir miktar para aldınız, 2 ay geçti veya bir öğrenci arkadaştan bir 
miktar şey aldınız faizi kararlaştırmadığınız sürece faiz isteyemez karşı taraf. Talep edemez. 
 

TEFECİLİK VE ROMA’DA AİLE EVLADININ BORÇ EHLİYETİ 
 

Burada dikkatinizi çekmesi gereken bir husus var. Toplumun hayatını ve işleyişini 
bozacağı öngörülen durumlara ilişkin spesifik düzenlemeler yapma geleneği vardır. Bir 
sosyolojik olay gerçekleşiyor bundan zarar görme ihtimalleri var toplum etkilenecek hop onun la 
alakalı bir düzenleme geliyor hemen. Geniş kapsamlı değil. Başka alanları etkilemeyen. 
Tamamen o durumla alakalı. Senato kararları o dönemde kültür olarak ilgili oldukları kişiyle ya 
da konuyla ilgili bir kavramla-bir kelimeyle ya da anılıyorlar. O dönemde de Yunan asıllı bir 
genç -ismi Makedon- ödünç almış. Aile evladı. Aile evlatlarının borçları kamu borcudur. Sadece 
mal varlıkları yok. Fiil ehliyetleri var. Hak ehliyetleri yok. Mal varlıkları olmadığı için hak 
ehliyetleri olmadığı için dava açmak mümkün değil. Ama borç kamunun. Bekliyoruz, ne 
zamana kadar? Peterfamilias ölüp bunlar sui iuris olup pater familiastan da kendilerine bir 
miktar mal kalınca hem hak ehliyetine hem de malvarlığı sahip oluyor. O zaman dava açabiliriz. 
Tabi bunlar ne zaman olacak belli değil. Bu kişi paterfamiliastan önce ölebilir veya uzunca bir 
süre adam (paterfamilias) ölmeyebilir. Roma’da borç da çok önemli, ödemek lazım. 
Muhtemelen karşı taraf da sıkıştı, “Hadi, öde artık!” diyor. Bu kişi o baskıdan kurtulmak için; 
sui iuris olmak ve mal varlığına sahip olmak adına, borçlu olan Roma vatandaşı aile evladı, 
babasını öldürür. Babasını öldürünce otomatik olarak sui iuris olacak, ondan kalan mirasa da 
sahip olmuş olacak. Bu durum hukukun matematiksel işlemesine uygun. Hukuka uygun 
demiyorum bakın, arkamdan konuşmayın sonra, laflamayın.  Matematiksel olarak 
baktığımızda doğru. Ölüm gerçekleşince hak ehliyeti sonra erecek. Paterfamilias ortadan 
kalkınca aile evlatları pater familias aynı zamanda sui iuris olacaklar. Mal varlığı -tak- onlara 
geçecek.  

 

Ama bu işin özünde bir aykırılık var, bunun böyle olmaması lazım. Senatus Consultu 
Makedonia (?) diye bir senato kararı çıkartıyorlar. Diyorlar ki; “Aile evlatlarına verilen para 
ödünçleri aile evladı sui iuris olduktan sonra da istenemez.” Aile evladına para verirseniz, aile 
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evladı sui iuris olduktan mal varlığına ve hak ehliyetine sahip olduktan sonra bile dava açarak 
isteyemezsiniz. Öderse kendi öder. Bu baba katlini önlemek -bu somut problemi önlemek- için 
getirilen somut bir düzenleme. Kanun para ile ilgili olduğundan para dışında başka bir şey 
verildiği zaman aile evladına dava açılabiliyor. Para olursa açamıyorsunuz. Garip geliyor değil 
mi? Aynı düzenlemeler bizde de var. Dünyada çok fazla bir şey değişmiyor. Bugün borçlar 
kanununda tüketim ödüncü sözleşmesi var faizi düzenlemiş. Kararlaştırırsan faiz olur mu 
dostlar ya da arkadaşlar arasında?  Evet olur. Kanun yasaklamıyor bunu. Peki ben 3 -5 tane 
arkadaşa -hatta bunu ben harçlık temin etme yolu olarak belirledim kendime- ailemin bana 
gönderdiği paraları faiz yoluyla para kazanmak amacıyla veriyorum. Kanun engelliyor mu 
bunu? Hayır engellemiyor. Bu kanun engellemiyor ama engelleyen bir kanun var. Ceza 
kanunundaki tefecilik düzenlemesi bunun önüne geçiyor. Diyor ki: ‘’Gelir getirmek amacıyla bu 
şekildeki bir eylemi para konusunda yaparsanız tefecilik suçu olur.’’  Cezasını çekersiniz. Ceza 
kanunu para dediği için para verirseniz suç olur. Para dışında buğday verirseniz olmaz, demir 
verirseniz olmaz, tuz verirseniz olmaz, altın verirseniz olmaz, herhangi bir şey verirseniz olmaz; 
sadece para verirseniz suç olur. E ne oldu şimdi? Parayla sınırlı tefeciliği yasakladık. Ama 
altını, buğdayı, demir, çimentoyu yasaklamadık. Uygulamaya baktığımızda tefecilik çoğunlukla 
bu maddeler üzerinden yapılmaktadır. Alman Hukuku tefeciliği daha geniş kapsamlı olarak 
düzenlemiş. Karz ile tefecilik arasındaki bağlantıyı daha geniş tutmuş. Günümüz Türk 
Hukukunda bunun çok dar olduğunu söyleyebiliriz.  
 

KULLANIM ÖDÜNCÜ 
 

Bunu anladıktan sonra 2. olarak kullanım ödüncü sözleşmesini anlatalım. Bir eşyanın 
kullanılmak üzere bir başkasına verilmesi ve daha sonra bu eşyanın veren kişi tarafından geri 
alınması yönelik bu ihtiyacı karşılayan yine mutuum gibi ayni karakterli bir akittir. Ne demek 
ayni karakterli? Bu sözleşmenin kurulması için taraflar arasındaki anlaşmanın varlığı yeterli 
değil. Kullanılacak olan eşyanın kullanacak olan kişiye teslimi de gerekir. Teslim edilmemişse 
borç doğmamıştır. mutuum da tüketilebilir türden eşyalar karşı tarafa teslim edilir ve mülkiyet 
intikali ederdi. Tüketim ödüncü alan, karz alan bugünkü ifadesi ile borç alan kişi aldığı şeyin 
maliki olurdu. Mülkiyet size geçtiği için kusur var mı, yok mu, kasık mı, ihmal mi, mücbir sebep 
mi, değil mi; tartışmaya gerek yok. Mülkiyet zaten sizde. İster harca, ister harcama, ister yok 
olsun, ister kahrolsun; beni hiç ilgilendirmiyor. Ben aynı türden aynı miktarda eşyayı senden 
isterim. Genus Non Perit: Cins borcu telef olmaz. Cins borcu hasara uğramaz. Borcunu 
ödeyene kadar da borç hiçbir sebeple sona ermeyecektir.  
 

Tapuda verdiğim şeyi aynen geri alacağımdan sözleşmenin niteliği biraz farklı oluyor. 
Roma hukukunda bu şekildeki bir sözleşmede mülkiyet geçmiyor. İşin bir de sosyolojik bir tarafı 
var. Değinmekte fayda var. Toplumun böyle bir akdi bilmesinden çok önce hukukun pek de 
gelişmediği bir dönemde ihtiyaçlar aynı ama hukuki anlayış sınırlı. O yüzden şöyle bir formül 
bulmuşlar idi. Kullanmak üzere benim arabamı mı istiyorsun? Tarlanda kullanmak üzere benim 
kölemi mi istiyorsun?” Mutfakta kullanmak üzere benim bıçağımı mı istiyorsun? Ben bu bıçağı 
bu köleyi ya da bu arabayı sana veriyorum. Mülkiyeti de sana geçiyor. Mutuum gibi düşünün. 
Mutuumdan farkı ne? Verdiğim şeyi daha sonra bana mülkiyeti ile birlikte iade 
edeceksiniz.  Mutuumdan farkı bu. Ama bir risk var ben size verdim, mülkiyet size geçti, o artık 
sizin oldu. Bana iade borcunuz var. İade etmek üzere aldınız. Ama bunu başkasına 
devredebilirsiniz. Çünkü maliksizsiniz. Bu sayede kefalet kavramına da benzeyen bir akit 
ortaya çıkıyor. Bugün biz buna inançlı işlem adını veriyoruz. Bugün hala kullanılıyor. Malınızı 
başka bir kişiye devredersiniz ne için inandığınız güvendiğiniz için. Nesine güveniyorsunuz? 
Daha sonra tekrar size iade edeceğine güveniyorsunuz. İnançlı işlem. Bunu rehin için 
yapabilirsiniz. Bunu kira amaçlı yapabilirsiniz. Kullanım ödüncü şeklinde yapabilirsiniz. Üçüncü 
kişileri kandırmak için yapabilirsiniz. Uzun bir süre Türkiye gelemeyeceksiniz için sistem 
değişeceği için vekalet veremediğimiz için yapabilirsiniz. Diyorsunuz ki “Ben bu malı sana 
devredeyim. Sen de ben gelince o malı bana geri ver.” Dolayısıyla malın idaresi için her türlü 
yetkiyi mülkiyet hakkınızda birlikte veriyorsunuz. Akın hukuku kandırmak için değil üçüncü 
kişileri kandırmak için muvazaalı işlemden de bahsetmiyorum burada. Mülkiyet gerçekten 



 

Sayfa 14 / 14 
 

1.SINIF TEK-İMECE (ÜCRETSİZ)                     ROMA HUKUKU  01.042019  TEK 

intikal ediyor. Bir süre sonra geri vereceksiniz. İsmi oradan geliyor. İnanıyor size geri 
vereceğiniz konusunda. İşlem bu şekildeydi. Fakat her zaman işe yaramıyordu. Çünkü bazen 
güvenilen kişi güveni boşa çıkarıyor, aldığı malı iade etmiyordu. İşler böyle gidince bu akit 
ortaya çıktı. Malı teslim ediyorsunuz kullansın diye. Teslim ettiğiniz malın ne mülkiyeti karşıya 
geçiyor -mutuumdaki gibi- ne de zilyetliği karşıya geçiyor. Teslim alan kişi yalnızca malı elinde 
bulundurma sıfatını taşıyor. Detentio, elde bulundurma. Zilyetlik değil bakınız.  Roma'da 
çoğunlukla zilyetlik mülkiyete dönüşen bir kapıdır. Dolayısıyla eziyete dönüşmesin diye 
zilyetlikte vermiyorlar. Sadece detentio, elde bulundurma.  

 

Roma hukukunda bu malı kullanacak kişiden iyi niyetle güvenerek devralan 3 kişinin iyi 
niyeti korunmaz. Neden? Çünkü karşı taraftaki malik değil, zilyet de değil elde bulunduran. Bu 
Türk hukukunda yok zilyetlik var. Ne yapacak? Sözleşmedeki amaca uygun olarak alıp 
kullanacak. Tarladaki Ekinleri bitmesi için ödünç aldığınız köleyi inşaatta kullanmayacaksınız. 
Arabaya binmek için aldınız, yük taşımayacaksınız. Bu sözleşme dostluk, arkadaşlık, 
komşuluk, ilişkisinden çıktığı için ücretsizdir. Bu kullanma kullandırmanın karşılığında bir ücret 
talep edilmez. Hatta malın kullanmaktan doğan yıpranma payı bile ödenmez. Fakat bunu 
genişletmek mümkün. Malı Konuştuğunuz amaçtan farklı bir amaçla kullandınız ya da zarar 
verdiniz, işte o zaman karşı tarafa alacak hakkı doğar. Eğer bir zarar vermişsiniz veya 
konuştuğunuz amaçtan farklı bir amaçla kullanırsanız sizin ona karşı ekstra bir dava açma 
hakkınız yok. Yapacağınız tek şey var: Malı iade etmek. Borç B’nin borcu. Borcu ise teslim 
aldığı eşyayı kullandıktan sonra iade etmek. Peki karşı tarafın bir borcu var mı, A’nın? 
Normalde yok ama bazen olabiliyor. Mutuumda hiç yok. Ama A’nın da borçları olabiliyor. Nasıl 
bir borç? Karşı tarafa kullansın diye verdiğiniz arabanın frenleri tutmuyor, kaza yapmış. İçindeki 
de yaralanmış. Kullansın diye verdiğiniz dolmakalem akıtmış ceket veya gömlek mahvolmuş. 
Tarlayı sürsün diye verdiğiniz öküz-inek hasta imiş o hastalık kendi hayvanına veya ödünç 
alanın kendisine bulaşmış ve zarara uğramış. Şimdi acaba burada ödünç veren kişinin de bir 
borcu doğmuş mudur, doğmamış mıdır? Bunun hesaplanmasını yapıyoruz. Bu konudaki 
hesaplarımız için menfaat teoremimiz vardı, hatırlarsanız. Ne kadar menfaatiniz var o kadar 
sorumluluğunuz olacak.  

 

Mecellenin 88. maddesi bu konuyu işlemiş: Külfet nimete, nimet külfete göredir. 
Bugünkü borçlar kanununda 114. ve 115. maddelerin yollaması ile 51. madde “Hakimin 
sorumluluğu tarafların sözleşmedeki hukuki ilişkideki menfaatlerini göz önünde 
bulundurarak hakkaniyete göre belirler.” kuralı vardır. 3 hukuk sisteminde de aşağı yukarı 
aynıdır. Ücretsiz kullan diyor atmaların parasını bile izleyemiyor karşı taraftan menfaat kimin? 
Kullanan kişinin. Dolayısıyla malın her türlü kusurundan sorumlu. Daveti varmış ineği kesmiş 
misafirlerine yedirmiş. Kasten zarar görmüş bundan sorumlu. Ağır ihmal ile zarar vermiş, aşırı 
yüklenmiş, hasta etmiş. Hafif ihmali ile zarar vermişse de sorumludur. Hatta klasik hukuk 
döneminde nezaret sorumluluğu olarak ifade edilen devamlı bu hayvana verdiği eşyaya 
nezaret etseydi gözetimi altında bulundurduğu takdirde zarar meydana gelmezdi 
diyebileceğimiz türden zararlardan da sorumludur. Hırsızın bu malı çalmasından da 
sorumludur. Devamlı göz önünde bulundursaydı çalınmazdı.  

 
 

Özlem COŞKUN 
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