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1.Hafta 

Merhaba arkadaşlar, 

2. döneme başlıyoruz hayırlısıyla inşallah. 

 

SINAV 

Sorular gayet basitti. Sorular çok basit olmasına rağmen kestirme cevaplar 

vardı. Yer sıkıntısı olduğunu söyleseniz de gayet boş yerler olan kağıtlar var. 

Niye öyle oldu bilmiyorum. Pratik kısım da metin soruları da basitti. 

--- 

Evet şimdi, geçen derste nerede kalmıştık? Hangi konuyu işliyorduk? 

Muvazaayı bitirmiştik galiba, sınav konularına da dahildi. 

Muvazaayı biz nerde anlatmıştık? İrade ile beyan arasındaki 

uyumsuzluklarda. 

Şunu söylemiştik: hukuki işlemlerin geçerlilik şartlarından bahsediyorduk. 

Günlük hayatta taraflar arasında hukuki geçerliliği olan işlemler 

kurulabiliyor mu? Evet, gündelik hayatta taraflar kendi aralarında hukuki 

işlemler yapıyorlar ama bazen bunlar geçerli olmuyor. 

Kurucu unsurlarının eksik olması halinde işlem ‘yok’ hükmündedir. Kurucu 

unsurun eksik olması aslında kanunun aradığı şartlara, emredici 

hükümlere, genel ahlaka, kişilik haklarına kamu düzenine aykırı olabilir 

veya konusu imkânsız olabilir. Bunlar söz konusu olabilir. Böyle bir 

durumda, hukuki işlemlerde geçersizlik söz konusu olduğunda, kanun 

koyucu ‘kesin hükümsüzlük yaptırımı’ öngörmüştür. Biliyorsunuz kesin 

hükümsüzlük yaptırımı kanun koyucunun müdahale ettiği, bizatihi 

düzenleme yapma ihtiyacı hissettiği alanlarda söz konusu oluyor. 

Hukuki işlem kurulmuş olabilir, bütün geçerlilik şartlarına uygun -yukarıda 

bahsettiğimiz emredici hükümlere genel ahlaka vs. uygun- da olabilir ama 

başka bir problem olabilir. Bu da irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk 

hali. Biz bunun 2 şekilde ortaya çıkabileceğini söylemiştik: Kişinin iradesinin 

farklı beyanının farklı olduğu durumun kasti olması yahut kasıtsız olması. 

Romalılar elimizdeki metinlerde kasti olan uyumsuzluğun kaç şekilde ortaya 

çıkabileceğini söylüyor. 

Bunlardan en önde gelenlerinden bir tanesi ‘zihni kayıt’ dedikleri kişinin 

iradesinin aslında o yönde olmamasına rağmen kişi bilinçli olarak iradesi o 

yöndeymiş gibi davranıyor. bunu çeşitli sebeplerle yapabilir; herhangi bir 

sebeple, saikle yapabilmesi mümkün. 
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İkincisi ‘şaka beyanı’ demiştik. Bazen kişiler şaka beyanında bulunabilirler; 

yine kişinin kasti olarak iradesiyle beyanının uyuşmadığını söylüyoruz. 

Üçüncüsü muvazaa demiştik, zaten sizin de iyi bildiğiniz zaten sınav sorusu 

olduğu için; kişilerin karşılıklı olarak aralarında anlaşmaları ve dış dünyaya 

farklı bir beyanda bulunmaları. Yani kendi aralarında irade ve beyanlarını 

uyuşturuyorlar fakat dışarıya farklı aksettiriyorlar. Mesela bağışlama 

yapmışlar ama bunu satış gibi gösteriyorlar.  Böyle olunca dış dünyadaki 

üçüncü kişiler tarafların arasındaki ilişkinin o olduğunu düşünüyorlar. 

Hukuk düzeni muvazaaya sonuç bağlamamıştır; daha doğrusu geçerli bir 

sonuç bağlamamıştır. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki muvazaa... (mikrofon 

bozuluyor ve hocanın cümlesi yarım kalıyor) 

--- 

Şimdi kasti olmayan irade-beyan uyumsuzluklarına bakalım. Bunun zaten 

bir tane örneği var o da HATA.  Bugünkü modern kanunda yanılma’ olarak 

geçmiş ancak Roma'dan itibaren hata olarak ifade ettiğimiz bir kavram. Ama 

siz yeni Medeni ve Borçlar Kanunu'nun metinlerine sadık kalmak 

zorundasınız. Bu yüzden burayı aslında yanılma diye anlatmam gerekiyor 

fakat alışkanlık olduğu için hata olarak anlatabilirim. Ama siz bunun 

yanılma olduğunu biliyorsunuz. Hukuki işlem yapılırken kişi iradesi farklı 

olduğu halde beyanını farklı yaptığı takdirde hata beyanından bahsediyoruz. 

Kişinin tecrübesizliği yüzünden, dikkatsizliği yüzünden, içinde bulunduğu 

koşulların kendisini bir hataya sevk etmesinden dolayı hata meydana 

gelebilir. Çok çeşitli sebeplerle karşınıza çıkabiliyor. Şimdi hataya düşmek ne 

demek?  

Dedik ki irade beyan birbirinden farklı. Mesela 10 top kumaş isteyeceğine 

100 top kumaş istemiş dil sürçmesiyle. Ya da A kişisi ile sözleşme 

yapacağına yanlışlıkla B kişisi ile sözleşme yapma beyanında bulunmuş. 

Bütün bu durumlarda bir hatanın söz konusu olduğunu görüyoruz. 

Romalılar hata konusunu bizim yerimize sınıflandırmışlar. Daha doğrusu 

somut olaylarda hangi durumlarda hatanın söz konusu olabileceğini ve 

dikkate alınabileceğini söylüyorlar. Çünkü her hata dikkate alınmaz. Her 

‘hataya düştüm’ diyerek hukuki işlemi iptal ettirmeye çalışan kişinin bu 

söylemi dikkate alınmaz. Çünkü herkes bu yola baş vurduğunda toplumsal 

hayatın ne hale geleceğini tahmin edebilirsiniz. 

Hata 2 Şekilde ortaya çıkabilir: 

Birincisi; bu hata esaslı bir hata olabilir. Yani gerçekten hukuk düzeni 

tarafından dikkate alınması gereken bir hata ki biz buna esaslı hata 

diyoruz. İkincisi; saik hatası yani kişi hukuk düzeni tarafından dikkate 

alınması gerekmeyen alelade bir hata yapmış. Kendi saikinde de bir 

yanılmaya düşmüş olabilir. O halde hata dediğimizde bu ya bir esaslı hatadır 

ya da esaslı olmayan saik hatasıdır. 
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Saik kelimesini hukuk dünyasında çok duyacaksınız. Saik; kişiyi hukuki 

işlem yapmaya götüren nedenlerdir. Kişiyi motive eden, onu güdüleyen 

birtakım nedenler. Mesela kantinden su satın alıyorsunuz, niye kantinden 

su satın alıyorsunuz? Susadığınız için. İşte bu susadığınız için ifadesi 

saiktir. Kantinden su satın alma işlemini yapmaya iten susuzluğunuz. İşte 

bir elbise satın alıyorsunuz ya da terziye elbise diktiriyorsunuz, giymek için. 

Bütün bunlar birer saiktir. Hukuk düzeni saiklere hukuki bir sonuç 

bağlamamıştır. Yani kişinin hangi saik ile o hukuki işlemi yapmak istediği 

hukuk düzeni tarafından dikkate alınmaz. Hukuk düzeni yapılan işlemi 

dikkate alır. Terziye elbise diktirmek istediniz; eser sözleşmesi yaptınız. 

Hukuk düzeni o elbisenin niye diktirildiği ile ilgilenmez; evde giymek için mi 

kız kardeşinizin nikahında giymek için mi? Hukuk düzeni bunlarla 

ilgilenmez. İşte biz bunlara saik diyoruz. 

Kişi saikinde hataya düşebilir. Mesela susadığını zannediyordum ama 

susamamışım. Annemin doğum günü zannederek karanfil satın almışım 

ama aslında bugün annemin doğum günü değilmiş. Roma hukuku 

dersinden kalacağımı zannederek gidip bir Roma hukuku kitabı almışım 

ama aslında kalmamışım, gibi. Bütün bunlar aslında sizin saikinizde 

yanıldığını gösterir. Hukuk düzeni buna sadece bir durumda sonuç 

bağlamış, onu göreceğiz. 

Romalılar esaslı hata türlerini aslında bizim yerimize saymışlar. Eğer 

Romalılar bu sınıflandırmayı yapmasalardı bizim tek tek her olayda bu bir 

esaslı hata mı yoksa saik hatası mı diye araştırma/ayrıştırma yapmamız 

gerekecekti. Ve o zaman da dürüstlük kuralı devreye girecekti. Yani kişinin 

düştüğü hata gerçekten de hukuk düzeni tarafından dikkate alınması 

gerekiyor mu? Dürüstlük kuralı dikkate alınmasını gerektiriyorsa hata bir 

esaslı hata mahiyetine gelecekti, eğer dürüstlük kuralı bu hatanın dikkate 

alınmasını gerektirmiyorsa o zaman bu hata saik hatası olarak kalacak ve 

hukuk düzeni ona hiçbir sonuç bağlamadığı için hataya rağmen bu hukuki 

işlem geçerliliğini sürdürmeye devam edecekti. 

Ama Romalılar bizim yerimize bu sınıflandırmayı yapıp teker teker 

saymışlardır 

1)Kişide Hata: 

A kişisi ile sözleşme yapacakken B kişisi ile sözleşme yapmışım. 

İsim benzerliklerinde buna çok rastlıyoruz günümüzde. Örneğin Mehmet 

Demir ismine çok rastlanır günlük hayatta. Mesela aynı meslekte aynı 

sektörde 2 tane Mehmet Demir varsa siz diyelim ki ona bir faks 

çekiyorsunuz. Hangi Mehmet Demir’e çekeceğinizi karıştırıyorsunuz ve 

aslında sözleşme yapmak istediğiniz kişiden başka bir Mehmet Demir’e faks 

çekmiş ve sözleşme teklifinde bulunmuş olabiliyorsunuz. İşte bunun gibi 

durumlarda kişide hatadan bahsediyoruz. Kişide hatanın Romalılar hiçbir 

araştırmaya gerek kalmaksızın dürüstlük kuralı uyarınca dikkate alınması 
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gereken bir hata olduğunu söylemişlerdir. O zaman biz de bugün günümüz 

borçlar hukukunda da aynı şekilde kabul diyoruz ve kişide hatayı doğrudan 

doğruya dikkate alıyoruz. Kişide hatada şuna dikkat edin; kişinin fiziki 

niteliği değişiyor. Yani fiziken A kişisi ile sözleşme yapacağıma B kişisi ile 

sözleşme yapmışım. Biraz sonra kişinin niteliklerinde hata’da göreceğiz, o 

zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İkisinin birbirine 

karışmaması gerekiyor. 

Yine Romalılara göre dürüstlük kuralı gereğince doğrudan dikkate alınması 

gereken hatalardan biri→ 

2)Hukuki işlemin niteliğinde hata: 

Bağış sözleşmesi yapacakken kira sözleşmesi yapmışım, satış sözleşmesi 

yapacakken ödül sözleşmesi yapmışım. Yapmak istediğiniz hukuki işlemden 

başka bir işlem yaptığımızda hukuki muamelenin niteliğinde bir hataya 

düştüğümüzü görüyoruz ve bunu yine hukuk düzeni dikkAte alıyor. 

3)Konuda hata: (sözleşmenin konusunda hata) Tarafların aralarında 

kararlaştırdıklarından başka bir edim. Mesela 1 ton kömür diyeceğine 10 ton 

kömür demiş.2 kilo buğday diyeceğine 2 çuval buğday demiş gibi. Bütün 

bunlar konuda bir hatanın olduğunu gösteriyor. Bu da doğrudan doğruya 

dikkate alınması gereken hallerden birisi, esaslı hatadır. 

Bunun dışında kalan bütün hataların saik hatası olduğunu da söyleyelim.  

Şimdi iki tane saik hatası örneği var. Bunlardan bir tanesi kişinin 

niteliklerinde hataya düşülmesi. Bunu saik hatasının en önemlilerinden biri 

olarak kabul ediyor Romalılar. 

A)Kişinin niteliklerinde hata: 

Dikkat edin bunu saik hatalarının altına yerleştiriyoruz; kişide hatadan 

farklı. Kişideki hatada siz sözleşme yapmak istediğiniz kişiden farklı bir 

kişiye yönelip onunla sözleşme yapıyorsunuz. Kişinin niteliklerinde hatada 

ise aynı kişiyle sözleşme yapılıyor fakat o kişinin aslında sandığınız 

niteliklerde olmadığını görüyorsunuz. Ölüme bağlı tasarruflarda Romalıların 

bu kişinin niteliklerinde hata’ya çok önem verdiklerini görüyoruz. Mesela 

oğlunu mirasçı olarak atayacak. ‘’O çok erdemli, çok ahlaklı, çok üstün 

yetenekler ile donatılmış oğlum Zeus'u mirasçı olarak atıyorum’’ diyor. 

Bakıyorsunuz aslında oğlu bir kumarbaz çıkıyor, hırsız çıkıyor. Bütün bu 

durumlarda aslında kişinin o zamanki niteliklerine göre mirasçı atamış, 

niteliklerde hata yapmış. Borçlar Hukuku'nda bu çok daha önemli; kişinin 

niteliklerinde bir yanılmaya düşülmesi. 

Mesela diyelim siz ünlü bir ressam A kişisi ile sözleşme yapmak istiyorsunuz 

gerçekten de A kişisi ile sözleşme yapıyorsunuz ama A’nın niteliklerinde bir 

eksiklik var, sizin istediğiniz niteliklerde değil. Çok ünlü bir ressam 

zannediyorduk sokak ressamı çıktı gibi. Bütün bunlarda da kişinin 

niteliklerinde bir hata söz konusu. Fakat Romalılar bunu esaslı bir hata 
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olarak değil, bir saik hatası olarak kabul etmişlerdir; çok önemli bir hata 

olarak görmemişlerdir. 

Şimdi dikkat edin kişide hata ile kişinin niteliklerinde hatayı birbirinden 

ayırt edebilmek için önümüze olay geldiğinde kişi değişmiş mi ona bakıyoruz. 

Yani kişi gerçekten sözleşme yapmak istediği kişiyle mi yapıyor farklı bir kişi 

ile mi yapıyor, ona bakılır. Bazen olaylar öyle karmaşık bir şekilde verilebilir 

ki ayırt etmek zor olabilir. 

Saik hata içerisine konulan bir ikincisi→ 

B) Konunun niteliklerinde hata: 

Sözleşme konusunda bir hata yok, ama sözleşme konusunun niteliklerinde 

hataya düşülebilir. Bu da mesela; altın bir heykel zannediyordum meğer 

başka bir maddeden yapılmış mermerden yapılmış, altın bir saat 

zannediyordum altın kaplama bir saat imiş, deniz kenarında bir ev 

zannediyordum dağ eviymiş vb. Bütün bu saymış olduğum örnekler 

konunun niteliklerinde bir hata olduğunu gösterir. Peki bu hataya 

düşüldüğünde ne olacak? 

A ile B aralarında bir sözleşme yapıyorlar. A B’ye ‘1 top kumaş istiyorum’ 

diyeceğine yanlışlıkla, dalgınlıkla, dil sürçmesi ile 10 top kumaş demiş. 

Hangi hata türü var? 

-->Konuda hata 

Esaslı bir hata olduğunu görüyoruz. Kimin iradesi uyuşmuyor? A. Kişinin 

iradesi ile beyanı arasında uyumsuzluk var. B’nin iradesi ile beyanı arasında 

bir uyumsuzluk yok. İradesi de beyanı da 10 top kumaşa yönelmiş. Bazen 2 

taraf birden hataya düşebilir ama o zaman işler iyice karışıyor. Ama 

taraflardan sadece birinin hataya düşmesi zaten yeterli. Böyle olunca 

tarafların karşılıklı olarak iradelerinin uyuşmadığını görüyoruz. Size ne 

söylemiştik? Sözleşme kurulurkem tarafların karşılıklı iradelerini uyuşması 

gerekiyor.  

Peki şimdi karşılıklı iradeler uyuşmadığına göre bu sözleşme kuruldu mu 

kurulmadı mı? İşte praetorlar, Roma hukukçuları, bu noktada tereddüte 

düşmüşlerdir. A’nın iradesi ile beyanı arasında uyumsuzluk var B’de 

problem yok ama tarafların karşılıklı iradeleri uyuşmuyor. Hangi tarafın 

korunması gerekiyor, A’yı mı koruyacağız B’yi mi koruyacağız? Burada öyle 

hemen karar verememişler. Tamam sözleşmeyi geçersiz sayalım, kesin 

hükümsüzlük verelim, olsun bitsin diyememişlerdir. Çünkü B’nin de bir 

suçu yok, karşı taraf kendisinden 10 kumaş top istiyor o da 10 kumaş 

gönderiyor. 

İşte ne bileyim bir takım nakliye masrafları oluyor vs. B’nin burada A’nın 

kafasından ne geçtiğini yahut iç iradesini yanlışlıkla 10 top kumaş olarak 

söylediğini anlamak bilmek zorunda mı? peki A’nın bir kusuru var mı? O da 
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hataya düşmekte kusurlu değil, daha doğrusu hataya düşmeyi bilerek ve 

isteyerek yapmadı, kasti olmayan bir uygunsuzluk söz konusu. O zaman 

kimi koruyacağız? Eğer A’yı koruyacaksak sözleşmenin 1 top kumaş 

üzerinden kurulduğunu mu söyleyeceğiz yoksa bu sözleşmenin aslında hiç 

kurulmadığını mı söyleyeceğiz? Ya da B’yi mi koruyacağız? Yani iç iradeyi mi 

koruyacağız beyanı mı koruyacağız, kimi koruyacağız? Kimi korumuşlardır 

praetor'lar? 

Şimdi burada praetor’lar bazı teoriler geliştirmişlerdir. İrade ile beyan 

arasında uyumsuzluk olduğunda bu teorileri dikkate alıyoruz. Bunlar 19. 

yüzyılda çıkmış teoriler gibi gözükse de aslında hepsinin kaynağı Roma'da.  

Yani şu söylediğim olayda bu problemin çözülmesi için praetor’lar tarafından 

getirilen çözümler 19. yüzyılda Pandekt’ler tarafından çözümlenmiş 

formülleştirilmiş. Aslında Roma hukukçuları da biliyorlar fakat 

formülleştirmiş değiller. Şimdi diyorlar ki böyle bir durumda A’yı mı 

koruyacağız B'yi mi koruyacağız? A’nın iç iradesine üstünlük tanıyıp bu 

sözleşmenin hiç kurulmadığını mı söyleyeceğiz yoksa B’nin iradesine 

üstünlük tanıyıp, B’yi koruyup sözleşmeyi 10 top üzerinden mi kuracağız? 3 

ayrı çözüm var. Bunlardan bir tanesi irade teorisi ya da irade çözümü. 

→İrade teorisi bir sözleşme kurulurken daima tarafların iç iradelerine 

üstünlük tanır. İç irade ne yönde ise ona bakılır. Şimdi irade teorisi A’nın iç 

iradesini koruyor. A’nın iç iradesi bunu 1 top kumaş üzerinden sözleşme 

kurmak yönünde. Peki A’nın 1 top kumaş diye bir beyanı var mı, bunu karşı 

tarafa bildirmiş mi? Hayır. Dolayısıyla bu sözleşme ,irade teorisine göre, hiç 

kurulmamıştır. Çünkü bakıyorsunuz A 10 top kumaş demiş ama iç iradesi 

10 top kumaş istemiyor, 1 top kumaş istiyor. Ama 1 top kumaş diye bir 

beyanda bulunmamış.  

Ee beyan olmayınca sözleşme de kurulamaz. Biz iç iradeye üstünlük tanırız; 

iç irade ne yönde ise kişinin istemediği bir şeyi ona zorla yaptırmayız ya da o 

işten dolayı o kişiyi sorumlu tutmamız doğru değildir. O yüzden diyorlar ki 

bu sözleşme kurulmamıştır. Bu sözleşme kurulmamış deyince B’yi feda 

etmiş oluyorlar.  

Eğer ödeme yaptıysa onu geri vermek zorunda kalacak. Nakliye masrafı 

yaptıysa veya 10 top kumaşı başkasına satacaktı bu durumda satamamış 

olduysa ve zarara uğradıysa vs. B’nin bu tür zararları nasıl telafi edilecek o 

zaman? Şimdi bu zararı kimden alacak? 

10 top kumaşı nasıl geri alacak, hangi dava ile? 

Öğrenci: Sebepsiz zenginleşme 

Evet, devredildiği için A o malın maliki olmuş. Taşınır bir mal olduğu için ve 

mülkiyet teslim ile geçtiği için 10 top kumaşı teslim eder etmez A malik oldu. 

Dolayısıyla B'nin sebepsiz zenginleşme davası açması gerekir. 
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Peki B zararlarını hangi davayla geri alacak? 

Öğrenci : maddi tazminat 

Maddi tazminat davası açabilmesi için neye dayanması gerekiyor ama, 

maddi tazminat talebinin hukuki dayanağı nedir? 

Şimdi zarar gördüğünü söyleyebilmesi için ortada bir hukuki ilişkinin olması 

gerekiyor. B A’ya diyebilmesi gerekiyor ki ‘’aramızdaki borç ilişkisine aykırı 

davrandın maddi tazminat talep ediyorum.’’ Maddi tazminat talebi borca 

aykırılık ve/ya haksız fiil halinde olur başka türlü maddi tazminat davası 

açamazsınız. Şimdi A’nın B’ye karşı haksız fiili var mı? Yok! Peki borca 

aykırılık var mı? Yok! ‘’Sözleşme kurulmadı ki! Hangi borcu yerine 

getireceğim?’’ diyemez mi, der. Peki bu zarar nasıl geri alınacak? 

Öğrenci: Vekaletsiz iş görme 

Güzel ama vekaletsiz iş görme de zarar tazmin edilmez, burada zarardan 

bahsediyoruz. Vekaletsiz iş görme’de karşı tarafın elde etmiş olduğu bir 

takım menfaatler varsa onları geri isteyebilirsiniz. Mesela diyelim böyle bir 

sözleşmeden dolayı 10 top kumaş A'nın elinde bekledi bir süre; ona bir 

menfaat sağladı ise fazladan o menfaati iade eder ama zararı ödemez. Yani 

vekaletsiz iş görme zarar taleplerini karşılayan bir dava değildir. Zarar-ziyan 

davası değildir. Biz burada zararı tazmin talebinde konuşuyoruz? 

Hangi davayı isteyebilir? Kaç tane dava biliyorsunuz? Rei vindicatio 

biliyorsunuz, sözleşmeye aykırılık davası biliyorsunuz, sebepsiz 

zenginleşme’yi biliyorsunuz. Rei vindicatio ile isteyebilir mi, isteyemez. 

Çünkü rei vindicatio zarar-ziyan davası değil. Arada sözleşme var mı, A’ya 

sözleşmeye aykırı davrandın diyebilir mi; diyemez. Sebepsiz zenginleşme ile 

isteyebilir mi? 10 top kumaşın iadesini sebepsiz zenginleşme ile yapar ama 

zararın tazmini olmaz. Hangi dava ile isteyecek o zaman, kaldı mı geriye 

dava? Yok. 

→Öğrencinin sorusu üzerine sebepsiz zenginleşme meselesini tekrar ediyor 

hoca 

(Sebepsiz zenginleşme zarar ziyan davası değil, sadece verilen şeyin 

mülkiyeti karşı tarafa geçmişse verilen şeyin iadesi için tahsis edilmiş bir 

dava. Onun için zarar-ziyan davalarını karşılamıyor) 

Şimdi arkadaşlar, Roma hukukunda bu zararın tazmini hiçbir şekilde talep 

edilemez, kalır. Bu zarara kendisi katlanmak zorunda kalır. Öyle bir dava 

ihdas edilmiş değil. Ama günümüz hukukunda böyle bir ilişkiden dolayı 

'culpa in contrahendo' sorumluluğu, duydunuz mu? 

Bu Roma kökenli bir dava değildir, Latince olmasına aldanmayın. Bu 19. 

yüzyılda Alman Pandekt hukukçularının tarafından yaratılmış bir dava, bir 

talep. culpa in contrahendo'= sözleşme görüşmeleri sırasındaki kusurdan 
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dolayı sorumluluk. Sözleşme sırasında eğer taraflar birbirlerine karşı 

kusurda bulunmuşlarsa karşı tarafa verilen zararın tazmin edilebilmesi 

mümkün. Romalılar bu davayı bilmiyorlar onu söyleyelim. Roma kökenli bir 

dava değildir, tamamen Alman hukukçular tarafından yaratılmış bir talep. 

B’nin uğradığı bu zararı karşı taraftan alabilmesi için bu davanın/talebin 

yaratıldığını görüyoruz. Bu şu demek; taraflar bir araya geldiklerinde bu 

sözleşme kurulsun ya da kurulmasın birbirlerine özen göstermekle 

yükümlüdürler. İşte bu yükümlülükten culpa in contrahendo olarak 

bahsediliyor ve buradan bir dava hakkı kabul ediliyor. 

2. DERS 

1)Giriş 

Şimdi hata hallerine devam ediyorduk. Culpa in contrahendo 

sorumluluğunu... hukukundan bahsediyoruz. Çünkü hataya düşen tarafın 

veya ona muhatap olan karşı tarafın da zararlarını tazmin etmemesi 

gerçekten de adil değil. Ama ne yazık ki Roma hukukunda buna ilişkin 

herhangi bir dava veya düzenleme yapılmış değil. 

Siz borçlar hukukunda daha geniş okuyacaksınız ama bir kulak dolgunluğu 

olsun diye şöyle kısaca söylemek istiyorum. Culpa in contrahendo 

sorumluluğu: Sözleşme görüşmeleri sırasındaki usul. 

Bu ne demek? Şimdi taraflar bazen bir sözleşme yapmak için karşı karşıya 

gelirler, bir araya gelirler. Bu bir araya gelmelerinde yeni müzakerelere 

başlarlar. Bu müzakereler sırasında bir sözleşme yapabilirler, kurabilirler 

veya kurmayabilirler.  Şimdi kanun koyucu de diyor ki daha doğrusu Alman 

doktrinindeki bunu yazan hukukçular diyorlar ki culpa in contrahendo 

sorumluluğu dediğimiz durumda şu olur: taraflar sözleşme yapmak için bir 

araya geldiklerinde tarafların arasında bir sözleşme kurulsun veya 

kurulmasın tarafların asıl o kurmak istedikleri sözleşmenin dışında ayrı bir 

yükümlülükleri daha vardır.  

Birbirlerine özen gösterme yükümlülüğü. Ve diyor ki Alman doktrininde 

culpa in contrahendo'yu yaratanlar, bu yükümlülük yani tarafların özen 

gösterme yükümlülüğü asıl edimden bağımsızdır.  Taraflar asıl edim neyse, 

hiç önemli değil asıl edim olsun veya olmasın yani sözleşme kurulsun veya 

kurulmasın taraflar birbirlerine özen gösterme yükümlülüğündedir. 

Birbirlerini koruyup kollama yükümlülükleri vardır. Bu da Almanya'da değil 

de sanırım başka bir memlekette ama Alman doktrininde çok tartışma 

konusu olmuş şöyle bir olaydan sonra culpa in contrahendo’nun 

sorumluluğu gündeme geliyor.   

Kumaş satın almak için mağazaya giren müşteri kumaş toplarını seçerken 

kumaşlar uygun bir şekilde yerleştirilmediğinden dolayı başına yukarıdan 

bir top kumaş düşüyor.  Ve yaralanmasına sebep oluyor, hastane masrafları 

vs. Daha sonra bu kişi mağazaya karşı bir dava açmak istiyor.  
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Tabi tarafların arasında bir sözleşme kurulmadığı için borca aykırılık davası 

açamaz. Tarafların çünkü asli edimden kaynaklanan bir sorunu da yok. 

Zaten tarafların arasında bir borç ilişkisi de kurulmuş değil.  

Ayrıca tarafların arasında bir borç ilişkisi kurulmuş olsa bile asli edimlerini 

yerine getirip getirilmemesi ile ilgili bir sorun yok. Adamın başına bir kumaş 

düşüp yaralanması söz konusu. Geriye haksız fiil kaldı. Haksız fiilden 

kaynaklı dava açacak. Ama ortada haksız fiilin şartları da yok. Niye çünkü o 

top kumaş bilerek adamın başına düşmemiş, kasıt veya ihmal söz konusu 

değil olayda. İlginç bir şekilde bu gerçekleşmiş. Haksız fiilin şartları da 

oluşmamış ama zorlarsak eğer hafif ihmale sokarız. Yani haksız fiille 

alınabilenecek tazminat çok az. Bunun üzerine müşterinin avukatı borca 

aykırılık davası açıyor. Tabi mağazanın avukatları da hemen cevap 

veriyorlar. Diyorlar ki: Burada bir borca aykırılık davası olamaz çünkü bir 

borç ilişkisi kurulmuş değil. Ayrıca borç ilişkisi kurulsa bile borcunu ifa 

etmeme sorunu yok burada. Burada bambaşka bir sorun var. Dolayısıyla 

burada böyle bir davanın açılmasına olanak yok diyorlar. Hemen cevap bu 

şekilde geliyor. 

 Bu olay Alman doktrininde, hukuk biliminde tartışılmaya başlanıyor. 

Sonrasında diyorlar ki Alman doktrininde taraflar her ne kadar sözleşme 

ilişkisini kursalar da kurmasalar da birbirlerine özen göstermekle 

yükümlüler. Eğer gerekli özen gösterilmiş olsaydı bu top kumaş o müşterinin 

başına düşmeyecekti. Bunun hukuki dayanağı nedir? Biz bir culpa in 

contrahendo sorumluluğu yarattık demekle yaratılmaz. Ya da Alman 

doktrininde hukukçular tarafından ‘biz böyle istedik oldu.’ denilmez. 

Hukukçu olarak biliyorsunuz her şeyi hukuki bir gerekçeye dayandırmak 

zorundasınız. culpa in contrahendo sorumluluğu yani özen gösterme 

yükümlülüğü bütün sözleşmelerde taraflar kararlaştırsa da kararlaştırmasa 

da bu yükümlülük vardır diyorlar. Bu yükümlülüğü yaratırken …. 

sözleşmeye ya da sözleşme içinde bulunmasa bile böyle bir yükümlülüğü 

gene de mevcut olduğunu söylemeye hukuki dayanağı da hemen MK 2 deki 

dürüstlük kuralı. Diyorlar ki özen yükümlülüğünün hukuki dayanağını 

istiyorsanız bu medeni kanunumuzdaki dürüstlük kuralı.  Ne diyor 2. 

madde: 

‘’Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük kuralına 

uymak zorundadır.’’ 

Burada da dürüstlük kuralına uygun davranmak yani özen yükümlülüğü 

dürüstlük kuralından çıkan bir şeydir. Siz bir borcu ifa ederken dahi 

dürüstlük kuralına uymak zorundasınız. Sözleşme müzakereleri sırasında 

dahi dürüstlük kuralına uymak zorundasınız. Sözleşme kurulmuş sona 

ermiş sona erdikten sonra dahi özen yükümlülüğü devam edebilir. Nasıl? 

Örneğin bir şirketin avukatlığını yapmışsınızdır ve bu şirketin birçok gizli 

bilgisi, müşteri portföyü elinizde mevcut olabilir. Ya da o şirketin birtakım 

sırlarını biliyor olabilirsiniz; ticari sırlarını. Böyle olunca diyelim ki siz o 
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şirketten ayrıldınız, orayla çalışmamaya karar verdiniz sözleşme ilişkiniz 

bitti. Hizmet sözleşmesi varsa aranızda hizmet sözleşmesi, vekalet varsa 

vekalet sözleşmesi bitti diyelim bu sözleşme ilişkileriniz bitse bile sizin sır 

saklama yükümlülüğünüz bir müddet daha devam eder. Kanunda açıkça 

yazmasa bile sözleşmeyi kurarken, işe girerken yani o firmayla anlaşma 

yaparken böyle bir sır saklama yükümlülüğü size kabul ettirilmemiş olsa 

dahi MK 2'deki dürüstlük kuralından dolayı sizin sözleşme bittikten sonra 

dahi özen gösterme yükümlülüğünüz devam eder. O halde diyorlar ki culpa 

in contrahendo (contrahendo=sözleşme, sözleşmeyi kurmak) sözleşmeyi 

kurarkenki kusurdur. Bu ilkin sözleşme kurarken kusur olarak başlamış, 

mağaza olayında. Daha sonra bunu Alman hukukçular genişlettikçe 

genişletmişler ve demişlerdir ki sözleşme devam ederken de taraflar sözleşme 

maddesi olarak ilave etmeseler dahi tarafların özen yükümlülüğü vardır. 

Dürüstlük kuralından çıkar.  

Sözleşme bittikten sonra dahi (az önce verdiğim vekalet sözleşmesi, hizmet 

sözleşmesi örneğinde olduğu gibi), sürer. Sözleşme taraflar arasında bitmiş 

ama bu sizin o şirketin sırlarını istediğiniz gibi kullanabileceğiniz, ifşa 

edebileceğiniz anlamına gelmiyor. Özen yükümlülüğü çerçevesinde sözleşme 

bitmiş olmasına rağmen, artık asli edim borcumuz olmamasına rağmen özen 

yükümlülüğümüz devam ediyor. Aynı şekilde firmanın da size karşı. 

Karşılıklı bir özen yükümlülüğü var tabi ki. Böyle olunca bunun çok 

genişletilmiş olmaları yani hem sözleşme kurulmadan önce hem sözleşme 

kurulduktan sonra hem de sözleşme bittikten sonra bir müddet daha devam 

eder. Somut olaya göre. 

 Elbette sonsuza dek, mezara dek gidecek değil. Bu özen yükümlülüğünün 

sözleşme bittikten sonra bir müddet daha (somut olayın özelliklerine göre ne 

kadar devam etmesi gerekiyorsa o kadar) devam etmesi gerektiğini, böyle bir 

yükümlülüğün bulunduğunu kabul ediyoruz. Bu yükümlülüğe aykırı 

davranılması halinde de culpa in contrahendo sorumluluk gündeme geliyor 

ve bundan dolayı karşı tarafın uğradığı zararları tazmin ediyorsunuz. Şimdi 

culpa in contrahendo sorumluluğunu hata halinde de kullanıyorlar 

bugünkü hukukçular. Diyorlar ki hataya düşen taraf eğer hataya düşmekte 

kusurlu ise yani gereken dikkati ve özeni gösterseydi (dikkat etmek de bir 

özen yükümlülüğü) böyle bir hataya düşmeyecekti.  

Demek ki kendi kusurunun sonuçlarına da kendisi katlanmak zorundadır. 

Bu 600 liralık B’nin uğramış olduğu zararı karşılamak zorundadır; ama 

hangi dava ile? Çünkü davaların hiçbiri uymuyor dedik, culpa in 

contrahendo sorumluluğu bugünkü hukukçuların imdadına yetişmiştir ama 

ne yazık ki Roma’da böyle bir şey yok. O yüzden de Roma’da B yaptığı 600 

liralık zarar kendi yanına kalmış oluyor hataya düşülmesi durumunda. 

B’nin yapabileceği tek bir şey var Roma hukukunda A’nın kendisine karşı 

haksız fiilde bulunduğunu, yani özellikle böyle davrandığını, özellikle hataya 

düştüğünü ispat etmeli. İspat ettiği taktirde haksız fiile dayanmak suretiyle 
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bu zararlarını tazmin ettirebilir. Ama bunun dışında başka bir yolu söz 

konusu değil. Bolluk( böyle demiyor ama ne dediğini de anlamadım) ispatına 

ait fiilleri göreceğiz. 

2) Beyan Teorisi 

Bu teoriyi savunanlar irade teorisine karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki: Siz eğer bir 

kimsenin (hataya düşenin) daima iç iradesini dikkate alırsanız veya buna 

muhatap olan kişiyi korumazsanız ticari hayat birbirine karışır. Bu nasıl 

olur? Herkes sözleşmeyi yapar ondan sonra: ‘Benim iç iradem o yönde 

değildi aslında ben bu sözleşmeyi yapmak istemiyordum dolayısıyla bu 

sözleşme kurulmamıştır. Hata sebebiyle geçersizdir. Hiç kurulmamıştır.’ Peki 

bunu diyebilir mi? Günlük hayatta pekâlâ insanlar diyebilir. Çünkü iç 

iradelerine bakıyoruz. İç irade bu yönde değil. E iç iradenin de bu yönde 

olmadığını tek söyleyen kişinin kendisi. Bize yalan da söyleyebilir. 

Evet, irade teorisyenlerinin savunduğu irade üstün tutulmalıdır. Her zaman 

iç iradeye önem verilmelidir. Hukukta sorumluluk kavramı irade üzerine 

temellenmiştir. Her şey tamam. ma bunu çok ileriye götürdüğünüzde de 

diğer tarafın mağdur edilmesi söz konusu olacaktır. Bunun için irade 

teorisine karşı beyan teorisi yani beyana üstünlük tanınması gerektiği ve 

bu beyan üzerinden bu sözleşmenin kurulması gerektiği kabul edilmiştir. 

İkinci teori yani ikinci görüştekiler, ikinci çözüm taraftarları bunu söylüyor. 

Buna beyan teorisi diyoruz.  

Beyan teorisine göre beyan üzerinden. Hangi beyan? Olayda ortada hangi 

beyan var? A 10 top kumaş demiş, yanlışlıkla demiş olsa da demiş. 10 top 

kumaş beyanı üzerinden bu sözleşmenin kurulduğunu kabul ederiz. Ortada 

bir satış vardır beyan teorisyenlerine göre. Şimdi böyle olunca beyan 

teorisyenleri kimi feda etmiş oluyorlar? A’yı feda etmiş oluyorlar. Bu 

demektir ki bu sözleşme kurulduğuna göre A hiç istemediği halde 10 top 

kumaşın bedelini ödeyecek. Bu sefer de A zarara girmiş oluyor. Dikkat edin 

1 top kumaşa ihtiyacı var, 9 top fazladan ödemiş olacak. 

Peki bu ikisinin ortası yok mudur? Vardır. Ama Roma’da ikisinin ortası 

çıkmamıştır. Roma’da farklı iki dönemde farklı teorilerin üstünlük taşıdığını 

görüyoruz. Klasik dönemde (eski hukuk devrini,klasik hukuk devrini; ikisini 

de kapsıyor) ikisinde de hangi teori galip gelmiştir? Beyan. Neden? Taraflar 

sözleşmeyi kurarken eski hukuk devrinde de klasik hukuk devrinde de 

hatırlayın sözleşmelerin kurulması son derece şekle bağlı. Katı bir şekilcilik 

anlayışı var. Tek bir borçlandırıcı işlemleri var, tek bir hukuki işlem o da 

stipulatio demiştik. 

(STİPULATİO’YU ATLAMAYIN FİNAL SORUSU OLARAK GELEBİLİR 

HABERINIZ OLSUN.) (Hocanın cümlesi) 

Stipulatio: Roma’da sözleşme yapmak için kullandıkları formül. Yani 

Roma’da sözleşme yapabilmek için taraflar günlük hayatta hangi hukuki 
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ilişkiye girerlerse girsinler mutlaka karşı karşıya gelip yüz yüze bakıp bunu 

stipulatio formunda yapmak zorundalar. Örneğin bir mal satın alacağız, 

stipulatio şeklinde yapması gerekiyor. Satış + iradelerin uyuşması tek başına 

yeterli değil.  

Bana bu malı satmayı kabul/taahhüt ediyor musun? Taahhüt ediyorum. İlla 

bu sözcüklerin söylenmesi ile gerçekleşen katı şekilci bir hukuki işlem. 

Klasik hukuk devrinin sonuna doğru etkisini kaybetse de klasik hukuk 

devrinde de stipulatio vardır diyebilir. Klasik hukuk devrinde stipulatio ile 

yapıldığı için yani sözlü şekil ön planda olduğu için tarafların beyanları 

sözleşmeyi anında kurar. Kişilerin iç iradesinin o yönde olup olmadığına 

bakılmıyor. Stipulatio’da söylenmesi gereken sözcükler söylenmiş mi, 

söylenmiş o zaman karşılıklı iradelerin de uyuştuğu kabul ediliyor. Beyan o 

yöndeyse iç irade de o yöndedir diye kabul ediyorlar. Beyan teorisi klasik 

dönemde bu yüzden üstün. Klasik dönemin beyan teorisinin kabul 

etmesinin nedeni stipulatio’dan ileri geliyor. Stipulatio yaptıkları zaman 

taraflar zaten o sözcükleri söyleyince kendiliğinden sözleşme kuruluyor. 

Kurulduğu andan itibaren de borçlar konmaya başlıyor. Bu olay klasik 

dönemde yaşanmış olsaydı: 10 top kumaş üzerinden 10 top vermeyi taahhüt 

ediyor musun? Taahhüt ediyorum. O zaman sözleşme 10 top kumaş 

üzerinden kuruldu. A'nın iç iradesinin ne olduğuna artık bakmıyoruz. Şekil 

sözleşmeyi kuruyor. Ama Justinianus dönemine gelindiğinde irade teorisi 

üstünlük kazanıyor. Çünkü Justinianus iradeye zaten önem veren yani 

iradeyi birçok yere yerleştiriyor, birçok metnin içerisine iradelerin yerleştiğini 

iradeye üstünlüğün yerleştiğini görüyoruz. Burada da diyor ki ‘hayır ben iç 

iradeyi dikkate alırım.’ yani hataya düşen tarafın iç iradesi o yönde değilse o 

zaman bu sözleşmenin kurulmadığını kabul ederim. Kişinin iç iradesine 

aykırı bir şekilde hareket edemeyiz. İrade ne yöndeyse o yönde hareket 

edilmelidir. Hataya düşen iradesinde 10 top istemediğine göre bu sözleşme 

kurulmamıştır diyor. Şimdi bu iki teoriyi de katı biçimde uyguladığımızda 

taraflardan biri mutlaka zarar görüyor. Ve hiçbir kusurları olmadığı halde. 

A'nın da bir kasti davranışı yok hataya düşmekte, kusuru olabilir ama kasti 

değil. B'nin de hiç hiç kastı yok. Muhatap olan kişi karşı taraf ne söylüyorsa 

o şekilde anlamlandırmak zorunda. Karşı tarafın kafasından geçenleri 

bilmesine zaten imkân yok. 

Şimdi bu teorilerin bir ortası 3. teori: 

3) Güven Teorisi 

Bu teori Roma hukukunda ortaya çıkmış değil. 19. yy’da Alman hukukunun 

etkisi ile güven teorisi adı altında ortaya çıkmıştır. Nasıl olur? Diyorlar ki ‘biz 

ne tam olarak irade teorisini uygulayalım ne de tam olarak beyan teorisini 

uygulayalım. Burada yapmamız gereken şu: beyana muhatap olan kişi kim? 

Yani A’nın beyanına kim muhatap oluyor? 10 top kumaşı istiyorum beyanını 

kim karşılıyor? B. Eğer beyana muhatap olan kişi, karşı tarafın beyanına bu 

anlamı vermekte haklı ise yani 10 top kumaş isteme beyanında bulunan 
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A’nın beyanına gerçekten de bu anlamı yüklemekte haklı ise bu beyana 

güvenmekte haklı ise o zaman onun güvenini korumamız gerekir ve bu 

sözleşmenin 10 top üzerinden kurulduğunu kabul etmemiz gerekir. Güven 

teorisyenleri o yüzden diyorlar ki eğer beyana muhatap olan kişinin, 

korunmaya layık bir güveni varsa korunmakta haklı ise güveninin 

korunması gerekiyor ise o zaman korumamız gerekiyor. Eğer aksi ise yani 

aslında B’nin korunmaya layık bir güveni yoksa bu nasıl olabilir? Mesela 

A’nın iç iradesini bilebilecek durumdadır. A’nın gerçekte 1 top kumaşa 

ihtiyacı olduğunu dil sürçmesi ile 10 top kumaş dediğini aslında farkındadır, 

bilebilecek durumdadır. Eğer böyleyse B’nin korunmaya layık bir güveni 

yoktur. O zaman bu sözleşmenin kurulmadığını kabul ederiz. Güven teorisi 

ne tam olarak iradeye kaçıyor ne de tam olarak beyana. Somut olayın 

özelliklerine bakacaksınız. Korunmaya layık bir güven var mı yok mu? Ona 

göre sözleşmenin kurulup kurulmadığına karar veriyoruz. 

Korunmaya layık bir güveni varsa A ile B daha önce bir sürü hukuki ilişkiye 

girmiştir. A hep kendisinden 1 top kumaş almıştır. Tüccar değildir bir şey 

değildir bir anda 10 top kumaş istemesi tuhaf karşılanır. B'nin bunu tetkik 

etmesi gerekirdi. Gerçekten 10 top kumaş istiyor musun diye araştırması 

gerekirken araştırmamışsa o zaman da yine korunmaya layık bir güveni yok 

demektir. Bu sözleşmenin kurulmadığına karar veririz. O zaman da A lehine 

bir karar vermiş oluruz. Şimdi diyelim ki bu sözleşmede B’nin korunmaya 

layık bir güveni var. Bu sözleşmeyi 10 top üzerinden kurdu. Bu sözleşme 

kuruldu. Ortada bir satış var. A 10 top kumaşı istemese de istemeye 

istemeye almak zorundadır. 

Fakat güven teorisyenleri hataya düşen A’nın da mağdur olmasını 

istemiyorlar. A için de (hataya düşen taraf için de) bir iptal getirmişler. İptal 

edilebilirlik. Sözleşme kurulur ama A isterse bu sözleşmeyi iptal edebilir. 

İptal edilebilirlik yaptırımı. Bu yüzden hata bugün borçlar hukukunda 

hataya düşen tarafa bir iptal hakkı verir. Sözleşmenin güven teorisine göre 

kurulduğunu kabul ediyorsak eğer sözleşme kurulur ama A’nın yine de 

kurtarılması gerekir, yine de hataya düşen taraf olduğundan dolayı 

cezalandırılmaması gerekir. O halde yapmamız gereken; hataya bir iptal 

hakkı veririz. A iptal hakkını kullandığında bu sözleşme hükümsüz hale 

gelir. Şimdi satış ortadan kalktığına göre, A iptal hakkını kullandığına göre 

B’nin zararlarını nasıl tazmin edeceğiz? Gene aynı probleme geliyoruz. 

Bugün nasıl tazmin edeceğiz B’nin zararlarını? 

ÖĞRENCİ: Borca aykırılık. Çünkü ortada bir sözleşme var. 

Sözleşmeyi ama iptal etti baştan. İptal baştan itibaren sözleşmeyi ortadan 

kaldırır.  A iptal ettiği andan itibaren ben iptal hakkımı kullanıyorum çünkü 

hataya düştüm diyebilir. Güven teorisine göre hataya düşen tarafa iptal 

hakkı veriliyor. Bugün kanunda da iptal hakkı verilmiş. İptal hakkı verilince 

A isterse hataya düştüğünü ileri sürerek bu sözleşmeyi aralarındaki bu 

hukuki ilişkiyi ortadan kaldırabilir. O zaman gene aynı duruma dönüyoruz. 
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B'nin uğradığı zararı A’dan nasıl talep edeceği problemi yine çıkıyor. Culpa in 

contrahendo her hâlükârda bunu sağlıyor. Ama culpa in contrahendo’ya 

gitmeye gerek kalmadan hukukçuları yormadan kanun koyucu bizzat 

kendisi demiş ki ‘hataya düşen taraf iptal hakkını kullanır, sözleşmeyi iptal 

eder ama bunun karşılığında karşı tarafın zararlarını da eğer kusuru varsa 

bu hataya düşmekte ihmali varsa o zaman zarar gören kişinin zararlarını 

öder.’ diye kanun özel bir dava özel bir talep sevk ediyor. Culpa in 

contrahendo’ya gitmenize gerek kalmıyor. Zarara örnek olarak nakliye 

masraflarını söyleyebiliriz. Hataya düşen taraf kusurlu ise, dikkat edin. 

Gereken dikkat ve özeni gösterseydi bu hataya düşmeyecekti. O zaman 

kusurlu kabul ediliyor ve A B’ye bir ödeme yapmak zorunda kalıyor. Ama 

kanun böyle bir özel madde sevk etmeseydi bugün gene culpa in 

contrahendo sorumluluğu diyecektik. Unutmayın sizin imdadınıza her yerde 

culpa in contrahendo sorumluluğu yetişir. Zararın tazmininde bir dava 

bulamadığınız zaman eğer özen yükümlülüğüne sokabiliyorsanız özen 

yükümlülüğü ihlal etmiş deyip oradan bir culpa in contrahendo talebi 

gündeme getirebiliyorsunuz. 

 

İRADENİN OLUŞUMUNDAKİ BOZUKLUK 

İrade ile beyan arasındaki uyumsuzlukları bitirdik. Bir başka geçersizlik 

nedeni de olabilir. Taraflar sözleşmeyi kurabilirler geçerlilik şartlarında 

hiçbir problem olmayabilir, irade ile beyan arasında hiçbir problem 

olmayabilir ne muvazaa vardır ne hataya düşmüşlerdir hiçbir şey yoktur. 

Ama başka bir şey olabilir. Bu da tarafların günlük hayatta 

karşılaşabilecekleri somut problemlerden bir tanesi: İradenin oluşumundaki 

bozukluk. Kaçıncı oldu bu? 

1) kurucu unsurları bulunmaması 

2) geçerlilik şartlarının bulunmaması 

3)irade ile beyan arasındaki uyumsuzluk 

4) iradenin oluşumundaki bozukluk: 

Kişinin iradesi ile beyanı arasında bir farklılık yoktur. İradesi ne yönde ise 

beyanı da o yöndedir. İrade neyi istiyorsa beyan da onu istiyordur ama 

kişinin daha irade oluşurken bir sakatlığa düşmesi, bozukluğa düşmesi söz 

konusu olabilir. Bu da yalnızca 2 halde olabilir. Roma’da da günümüzde de 

bu böyledir. Biri hile biri korkutma. Hile ve korkutmada (yeni kanunda hile, 

aldatma diye geçiyor) iradenin daha oluşumunda bir bozukluğun olması söz 

konusu. İrade ile beyan arasındaki farkı anladınız değil mi? Hatada beyan 

farklı irade farklı. Burada beyan da irade de aynı yönde. Ne istiyorsa onu 

söylüyor zaten. Fakat irade oluşumunda bir bozukluk. 



              İÜHF  (2018-2019)                  Roma Hukuku |  Sevgi Kayak 

 

 
17 

Hilenin bir tanımının yapılmadığını görüyoruz. Tabi Romalılar tanım 

yapmaktan ciddi ölçüde kaçınan kişiler olduğundan, kazuistik hareket 

ettiklerinden dolayı hileyi de tanımlamış değiller. Tabi biz bugün onların 

metinlerine baktığımız zaman hileyi şu şekilde tanımlayabiliyoruz: (her hile, 

hile değildir.)Hilenin bizim anladığımız anlamda hile olabilmesi için bazı 

unsurlara sahip olması gerekiyor. Bir kimsenin zihninde yanlış bir kanaati 

uyandırmak sureti ile onu sözleşme yapmaya sevk etmeye hile denir. 

Tanımından yola çıkarak hile olmasının sahip olması gereken unsurları 

bulabiliriz. 

1) Bir kimsenin zihninde yanlış bir kanaat uyandırmak. 

Yanlış bir bilgilendirme yapmak olabilir bu.  O anki koşullara ilişkin içinde 

bulunduğu koşulları kötüye kullanmak suretiyle yanlış düşüncelere sevk 

etme sureti ile olabilir. Hatta susma yol ile de olabilir. Roma'da bu sık sık 

karşılaşan durumlardan biri. Örneğin at satın almaya gidiyor bir Romalı. 

Soruyor: bu atı ben gerçekten de yarışmalara soksam yarışlarda dayanabilir 

mi? Yarış atı mı? Karşı taraf sesini çıkarmıyor. Burada ne vardır? Bir irade 

açıklaması yok. Susma problemi var. Susmaya ne demiştik biz? Susma 

halinde Romalılarda ne kabul vardır ne red vardır.(bir irade açıklaması 

yoktur) Romalılara göre susan bir kişi ne kabul etmiş sayılır ne reddetmiş 

sayılır. Şimdi bu olayda da yarış atı mı diye soruyorsunuz kişi sesini 

çıkarmıyor. Bu durumda kişinin ne kabul beyanı bulunur ne red beyanı 

bulunur. Çünkü susma halinde bir irade açıklaması yoktur. Öyle olunca 

peki susma halinde ne olacak? Böyle mi kalacak? Romalılar şöyle çözüme 

bağlamışlar: konuşması gereken yerde susuyorsa bu iddiayı ya da bu teklifi 

kabul etmiş sayılır. Hani eskilerin bir deyimi vardır: sükût ikrardan gelir. 

Şimdi susma halinde de bir hile olabilir. Taraflar müzakereye geçiyorlar ve 

bu müzakereler sırasında yarış atı mı diye sorulduğunda susuyor. Burada 

konuşması gerekirken susmuş mu? Evet. Bu müzakere ortamında atın 

nitelikleri hakkında bilgilendirme yapılması isteniyor. Bu bilgilendirmeyi 

yapmaması, susması yanlış bir bilgilendirme yapmakla aynı anlama gelir. 

Hiç konuşmasa da yanlış bir bilgilendirme yapmış oluyor. ‘’Evet bir yarış 

atıdır.’’ deseydi de yanlış bir bilgilendirme yapmış oluyor. Şimdi bu gibi 

durumlarda yanlış bilgilendirmede, susmada veya biri sizin aklınıza 

girebilecek bir şekilde karşı tarafı zihninde yanlış kanaat uyandırmak. 

2) Kişiyi sözleşme yapmaya teşvik edebilmek için böyle bir kanaat 

uyandırmak. Yani buradaki amaç mutlaka kişiyi sözleşme yapmaya teşvik 

etmek. Bu yüzden bizim teknik anlamda hile dediğimiz kavram mutlaka bir 

sözleşme sırasında oluyor. Onun dışındaki hileler hile değil. Yani günlük 

hayatta denilen işte ‘bana hile yaptı, kumarda hile yaptı, şöyle hileye 

uğradım’ falan böyle hile olduğunu söylediğimiz veya hile olarak kabul 

edebileceğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Tabi bunların hiçbiri teknik 

anlamda hile değil. Bizim hukukçular olarak bir duruma hile diyebilmemiz 

için kişiyi karşı tarafla sözleşme yapmaya teşvik etme amacına sahip olmalı. 
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Öyle ki bu hile yüzünden bu sözleşme kurulmuş olmalı. Bu hile olmasa 

sözleşme kurulmayacaktı. Şimdi karşı taraf da cevap veriyor. Diyor ki: ‘’Evet 

at yarış atıdır. Hatta geçen seneki turnuvalarda galip gelen at budur.’’ 

Halbuki öyle bir şey yok. Veya at hastalıklıdır, bunu gizliyor. Bütün bunlar 

nedir? Hile. Ve buna dayanaraktan tarafların arasında at satımına dair bir 

sözleşme kurulmuş oluyor. Hilenin şartları gerçekleştiği için bir hileli 

muamelenin bulunduğunu görüyoruz. 

Hile halinde ne olur? İrade ile beyan arasında bir uyumsuzluk yok. Olmadığı 

için bu sözleşme kurulmamıştır diyebilir miyiz? Hile halinde sözleşme 

kurulur mu? Önce praetorlar bunu düşünmüştür. Acaba hileli bir muamele 

geçerli olarak kurulmuş mudur kurulmamış mıdır? 

Öğrenci: Kurulmuştur ama iptal edilebilir. 

Hoca: niye kurulmuştur? 

Öğrenci: Çünkü irade beyanları uyuştuğu için kurulmuştur. Aldatma söz 

konusu olduğu için aldatmak........... 

Öğrenci 2: İradeler uyuştuğu için yani en önemli kurulma şartı bulunduğu 

için sözleşme geçerli. Tabi bir iptal hakkı tanınmıştır. 

Hoca: Bu neden ile iptal hakkı tanınmıştır di mi? 

Öğrenci: Zarara uğrayan kişiye iptal hakkı tanınmıştır. 

Hoca: Demek ki medenide anlatıldı bunlar. Bu anlamı çıkarıyorum. 

Medenide anlatılmasaydı hile halinde sözleşme kurulmuş mudur diye 

sorduğumuzda ne cevap verirdiniz? Yine kurulmuştur diye cevap vermeniz 

gerekir. Hukukçu olarak, hukukçu mantığı ile. Şimdi praetorların mantığını 

anlatacağım ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diyorlar ki: tamam ortada 

bir hile var. Hile ile bir hukuki işlem yapılmış ve hileyi hiç kimse tasvip 

etmez. Dolayısı ile gönül ne istiyor? Bu hukuki işlemin kurulmadığını kabul 

etmemizi istiyor. Fakat hukukçu mantığı buna engel oluyor. Biz şimdiye 

kadar ne saydık? Hukuki işlemin kurulması için gerekli olan şartlar nedir? 

Bir irade açıklaması olacak. At satın almak istiyorum, at satıyorum. Burada 

bir irade açıklaması var. Bu irade açıklaması kanuna, ahlaka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına uygun mu? At satın alma işleminde bunlara 

aykırılık yok. Şekille ilgili bir problemi de yok bu olayda. Peki geçerli olarak 

irade açıklamaları kuruldu. Ne kalıyor geriye? İrade beyan uyumsuzluğu. 

İrade ile beyan birbirinden farklı mı? Hangi atı almak istiyorum? Bu atı 

almak istiyorum. İrade bu atı gösteriyor. Beyan da. İrade ile beyan 

uyumsuzluğu var mı? Hayır o da yok. Hangi atı satın almak istiyorsak 

gerçekten satın almak istediği at. Atlar değişmiyor. Şu at yerine bu at demiş 

olsaydı hataya düştüğünü irade beyan uyumsuzluğu olduğunu kabul 

edecektik. Ama öyle değil. Ben bu atı satın almak istiyorum ve gerçekten de 

bu atı satın alıyorum. İradesinin istediği at hangisi ise beyanı da o at ve onu 
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alıyorum. Burada da bir irade beyan uyumsuzluğu yok. O halde diyor 

praetorlar: hiçbir problem olmadığına göre tarafların (bugün medenicelerin 

size öyle ezberden anlatmış oldukları) iradeleri birbiri ile uyuştuğu anda 

sözleşme kurulur. Çünkü burada hiçbir problem göremiyoruz diyorlar. Evet 

bir hile var ama irade beyan uyumsuzluklarına, geçerlilik şartlarına 

bakıldığında iradeler hiçbir problem içermeyen geçerli iradeler. Karşılıklı 

olarak uyuşmuş. 

 

Hile halinde gene de bu sözleşmeye devam edilmesi ne kadar hakkaniyetli? 

Praetorlar beyannamesini sormuştum.  

Praetorlar nasıl hareket ediyorlardı? Hukuku yaratıyorlar mıydı? Kanun 

koyucu muydular? Değiller. Kanun koyucu olmadıkları için praetorlar ne 

yapabilirler? Bir kural koyucu gibi davranıyorlar ama aslında öyle bir 

yetkileri yok. Onlar yargılama makamı. Praetor beyannamelerini 

anlamamışsınız hala. Praetorlar hukuku yaratırken kanun koyucu gibi 

davranıp olmayan yetkilerini kullanıyorlar. Bir hukukçu olmayan bir yetkiyi 

hangi gerekçe ile kullanabilir? Praetor ve Roma hukuku açısından meseleye 

bakıyoruz. Anahtar kelime neydi? HAKKANİYET. Hakkaniyete dayanarak 

hareket ederler. Praetorlar Ius Civile’deki kuralı daima uygulamak 

zorundadırlar.  

Çünkü kanun koyucu değiller. Kendilerine ne söylenmişse o kuralı 

uygulamak zorundadırlar. Ama bunun uygulanması bazen adil ve 

hakkaniyetli olmayan sonuçlar verebilir. Şimdi bu olayda bunun örneğini 

görüyoruz. Diyorlar ki: hileye rağmen sözleşme kurulmuş. Ona bir şey 

yapamayız. Çünkü Ius Civille’ye göre sözleşme kurulduğunu kabul etmemiz 

gerekiyor. Fakat bu sözleşmenin kurulduğunu kabul etmek, hileli bir 

muamelenin devam edeceğini kabul etmek demektir. Hileye maruz kalan 

kişiyi adeta cezalandırmak, hile yapan kişiyi de adeta ödüllendirmek 

demektir. 

Bu anlama geliyor değil mi? Hem hile yapacak hem hileli yaptığı işlem geçerli 

olacak hem de karşı taraftan atın bedelini alacak. Bu hile yapanı 

ödüllendirmekten başka ne demek olabilir?  

Praetorlar bunu yapamayız diyorlar. O zaman her ne kadar bu hukuki işlem 

geçerli olsa da hakkaniyet gereği bu hukuki işlemin geçersizleştirilmesi 

lazım. Hileye rağmen bu sözleşmenin devam etmemesi gerekiyor. Bu da nasıl 

gerçekleşecek? 3 tane imkân vererek. Bunu oldukça akıllıca yapıyorlar. 

ACTIO DOLİ (HİLE DAVASI) 

Diyor ki praetor: ben hileye uğrayan kişiye (tamam sözleşmeyi geçerli olarak 

kabul ederim, kurarım ama) ‘Actio doli’ dediğimiz bir dava hakkı tanırım. Bu 

davayı hileye uğrayan tarafa veriyor. Hileye uğrayan taraf bu davayı açarak 

bu hukuki işlemin baştan itibaren geçersizleşmesini sağlayabilir. Bununla 
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da kalmaz. Yani hem hukuki işlemi ortadan kaldırıyor ama bununla da 

kalmıyor.  

Actio doli davası bir ceza davası, bu ciddi bir dava. Hile yapan tarafın gerek 

bedensel gerek malvarlıksal cezalara uğramasına sebebiyet veren bir dava. 

Eğer bir kimse hakkında hile davası açılmış ve bu hile davasında mahkûm 

edildiyse bundan dolayı işkence dahil bedensel cezalara uğrayabilir. Mal 

varlığını kaybedebilir (Tüm mal varlığı değil.  

Sözleşme konusu neyse onun değerinin 2 katını ödemek zorunda kalır. Tüm 

ceza davalarında hep 2 kattır. Eğer bir yerde görürseniz bir şeyin iki katı 

ödenecek bilin ki bu dava ceza davasıdır.). Bu dava bu yüzden ağır bir dava. 

Bu kadar ağır sonuçları olan davayı bazen hileye uğrayan taraf açmak 

istemeyebilir. O zaman da hangi imkânı veriyor? 

2) ESKİ HALE İADE (IN INTEGRUM RESTİTUTİO) 

Eğer hileye uğrayan taraf, actio doli denilen birtakım işkence ve cezaların 

olduğu hile davasını açmak istemiyorsa o zaman eski hale iade yapılır. 

Taraflara eski hale iadeyi vermek sureti ile tarafların mal varlıklarının bu 

hukuki işlem yapılmadan önceki hale geri dönmesi. Hukuki işlem 

yapılmadan önce ne durumdalarsa bu hukuki işlem tamamıyla ortadan 

kalkacak ve eski mal varlıklarına geri dönecek.  

Bu da bugünkü hukukta eşittir iptal hakkı. Yani hileye uğrayan tarafa eski 

hale iade vermek demek hileye uğrayan tarafa bir iptal hakkının verilmesi 

demektir. İsterse bu sözleşmeyi hileli muameleyi ortadan kaldırabilir, iptal 

edebilir ve iptal daima geçmişe etkilidir, baştan itibaren ortadan kaldırır. 

Niye geçmişe etkili? Çünkü bünyesinde bir geçersizlik nedeni var yani 

bünyesinde hukuka aykırı bir taraf var.  

Dürüstlük kuralına aykırılık yani bir hile var. O yüzden geçmişe etkili olarak 

kabul ediliyor. Bütün bu hukuki işlem ortadan kalkacak tarafların mal 

varlıklarının eski hale geri döndürülmesi gerekiyor. Bu yüzden eğer hileye 

uğrayan taraf atı almışsa, kendi mal varlığındaysa geri verecek. Eğer bir şey 

ödemişse de o kendisine geri ödenecek mal varlıkları eski hallerine geri 

dönecek. Hangi dava ile olur? Hileye uğrayan taraf eski hale iadeyi kullandı, 

sözleşmeyi iptal etti. Şimdi alınanlar verilenler geri verilecek. Hangi dava ile? 

Sebepsiz zenginleşme davası. 

3)DEF’İ 

Hileye uğrayan taraf bu iki olanağı da kullanmıyor. Hileye uğrayan taraf 

bazen hiç harekete geçmeyebilir. Kendisinden talepte bulunulmasını örneğin 

henüz satış bedelini ödememişse hileli olarak bir at satın aldı ama at 

hastalıklı veya sakat fakat kendisine yarış atı diye satıldı veya binek atı 

kendisine yarış atı diye satıldı bunun üzerine hileye uğrayan taraf eski hale 

iade kullanmıyor, actio doli kullanmıyor bu şekilde tarafların arasındaki 

sözleşme devam edecek. Geçerli olarak kuruldu ve devam ediyor. 
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 Ne zamana kadar? Eğer bir sonuç bedelini ödememişse yani A ile B 

arasındaki hileli at satışından dolayı. Ne yapacaktır B? Hile yapan taraf bir 

süre sonra ne diyecektir? Satış bedelini öde. 

 Sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. Eninde sonunda satış bedelinin 

ödenmesini talep edecek. Satış bedelinin ödenmesini talep ettiğinde işte bir 

imkân daha veriyor praetor burada hileye uğrayan tarafa DEF’İ ileri sürme. 

Yani satış bedelini ödemekten kaçınma hakkı. Edinimi ifadan kaçınma hakkı 

veriyor.  

Eğer hile yapan taraf karşı taraftan edimin ifasını talep ederse (hile yapmış 

olmasına rağmen) o zaman hileye uğrayan taraf def’i hakkını kullanarak 

diyebilir ki: ben bu sözleşmenin gereğini yerine getirmiyorum, hile sebebiyle. 

Sonsuza kadar ödemekten kaçınabilir. 

 Def’i sözleşmeyi iptal etmiyor, dikkat edin. Sözleşme tarafların arasında 

devam ediyor fakat hileye uğrayan taraf edimini yerine getirmiyor. Böyle bir 

hak. 

 

Haftaya korkutmadan devam ederiz. 

 

 

 

 

 

 

        Yazar                             Tashih  

İlalayda & İrem                           ofkoc 
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2. Hafta 

Bu arada notlarınızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Büyük çoğunluğunu 

okudum. Derse girenlerin notları çok yüksek. Ama şöyle bir şey var başka 

bir grubun anlattığı konular benim sınav kâğıdıma yazılmış. Sanırım nedeni 

salt. 

HATA (YANILMA) 

İrade bozuklukları ile ilgili olarak hatayı anlatmıştım sizlere. Roma 

hukukunda hata üzerinde özellikle duruluyor. Ve hata ile ilgili olan 

prensipleri de roma hukukundan günümüze hemen hemen aynı şekilde 

taşındığını görüyoruz. Yasal olarak hata ne demek, yanılma ne demek? Yeni 

medeni kanunumuzda hata artık 'yanılma' olarak geçiyor.  Hata denildiği 

zaman, hatanın tanımını yapamayız çünkü bir tanımı yok. Yanılmanın  (eski 

terim ile hatanın) yasal bir tanımı olmasa da şunu söylüyoruz: Kişinin 

özellikle bilgisizlik ya da tecrübesizlik nedeni ile hukuki işlemleri yaparken 

düşmüş olduğu yanılgı. 

Hata çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Romalılar hatayı 2 gruba ayırıyor: 

1)  Esaslı hatalar (Hukuki işleme ilişkin hatalar) 

2) Saik hatalar 

 

1. Esaslı hata: 

a) Hukuki işlemin kişisinde hata  

A kişisi ile sözleşme yapacakken B kişisi ile sözleşme yapılması gibi. A 

kişisinin kişisel olarak kişiliği değişiyor.  

Kişinin niteliklerinde de yanılabilir. Ama kişinin niteliklerindeki yanılmayı 

biz esaslı hatanın içerisinde saymıyoruz. Saik hatalarının içerisine 

koyuyoruz. Örneğin çok iyi aşçı zannediyorduk, çok iyi bir ressam 

zannediyorduk, ünlü bir piyanist zannediyorduk öyle değilmiş. Bunlar 

kişinin niteliklerinde hata. Ama A kişisi ile sözleşme yapacakken isim 

benzerliği yüzünden veya başka bir sebep yüzünden gidip de başka bir kişi 

ile sözleşme yapmışsan, o zaman hataya düşmüş olduğunuz kabul ediliyor 

ve esaslı bir hata olarak görüyoruz. Yani kişide bir değişim olduğunda esaslı 

hataya düşülmüş olunur. Kişide bir hata esaslı hata dedik ama esaslı hata 

sadece bundan ibaret değil. 
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b)Hukuki işlemin konusunda hata 

Bir kilo buğday diyeceğine on kilo buğday demiştir. Bir top kumaş diyeceğine 

beş top kumaş demiştir. Bunun gibi sözleşmenin ediminde, konusunda bir 

hataya düşüldüğünde burada esaslı hata hükmü ile karşı karşıyayız. 

 

C) Hukuki işlemin kendisinde (hukuki işlemin niteliğinde) yanılma 

Örneğin kişi bağışlama sözleşmesi yapacağına satış sözleşmesi yapmış. 

Ödünç veriyorum diyeceğine kiralıyorum demiş. Ya da tam tersi. Yanlışlıkla 

karşı tarafa sözleşme ile ilgili hatalı bir beyanda bulunmuş. Bu da yine esaslı 

bir hata olarak nitelendirilebilinir. 

Roma hukukunda kanun koyucu esaslı hata hallerini saymıştır. Günümüz 

hukukunda da borçlar kanununda esaslı hata halleri sayılmıştır. 

Esaslı hatanın hukuki sonucu 

Esaslı hata olduğunda hata sebebi ile iptal edilebilirlik yaptırımı uygulanır.  

Yani hataya düşen taraf hataya düştüğünü ileri sürerek sözleşmeyi iptal 

edebilir, iptal hakkımı kullanıyorum diyebilir. İptal edilebilirlik yenilik 

doğuran bir beyandır. İptal edebilmek için mahkemeye de gerek yoktur. Kişi 

tek taraflı irade açıklaması ile(yenilik doğuran beyan olması bu demek) karşı 

taraf kabul etsin veya etmesin (karşı tarafın kabulüne bağlı olmaksızın) sırf 

bir iptal ediyorum beyanında bulunmak sureti ile bütün hukuki ilişkiyi 

ortadan kaldırabilir, sözleşmeyi sona erdirebilir. İptal etmek baştan itibaren 

o hukuki ilişkinin ortadan kalkması demek. İptal, bünyesinde bir geçersizlik 

nedeni bulunan bir hukuki ilişkiyi baştan itibaren ortadan kaldırılmasıdır. 

Hata halinde de iptal edebiliriz. Sözleşmenin bünyesinde bir irade bozukluğu 

varsa hataya düşülmüşse hataya düşen taraf hatayı öne sürerek iptal 

beyanında bulunur ve bu hukuki ilişki baştan itibaren ortadan kaldırılır.  

Roma hukukunda iptal 

Roma hukukunda günümüzdeki gibi değil tabi. Yani doğrudan doğruya iptal 

edilebilirlik diye hemen size bunu söylemiyor.  

Günümüz hukukunda iptal edilebilirlik yaptırımının söylenebilmesi için 

sözleşmenin bulunduğunu kabul etmek lazım. Demek ki şu an beyan 

teorisini kabul ediyoruz, güven teorisini kabul ediyoruz. Beyan ve güven 

teorisi ile sözleşme kurulduktan sonra da hataya düşen tarafa iptal hakkı 

veriyoruz. Hataya düşen kişi bütün sözleşmeyi ortadan kaldırabiliyor. 

Demek ki muhakeme ederek de buna ulaşabiliyoruz. 

(Geçen haftanın özeti geçiliyor) 

Roma'da farklı dönemlerde farklı teoriler vardı. 3 tane teori vardı. Esaslı 

hataya düşüldüğünde bir problemle karşılaşıyoruz. Hataya düşen tarafın mı 

yanında olacağız yoksa karşı tarafın mı? 
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Örneğin A ile B aralarında bir sözleşme yapıyor. A 1 top kumaş diyeceğine 10 

top kumaş diyor. Ya da bu siparişi yazı ile gönderiyor. B’nin de başka bir 

şansı yok, 10 top kumaş olarak gönderecektir. A'nın gerçekte 1 top istediğini 

B'nin anlayabilmesine imkân yok.  

Şimdi burada problem şu: A hataya düşmüş, peki hataya düşen tarafı mı 

koruyacağız yoksa beyana muhatap olan, sözleşmeye karşı taraf olan B'yi mi 

koruyacağız? Hataya düşen mi muhatap mı? Şimdi burada farklı teoriler 

vardır. 

Beyan teoristleri beyanlar üzerinden sözleşmenin kurulduğunu kabul eder. 

A'nın beyanı da, B'nin beyanı da 10 toptur. B, 10 topu kabul ediyor ve 

gönderiyor. O halde bu sözleşme beyanlar üzerinden (10 top üzerinden) 

kurulmuştur. Beyan teorisi muhatabın kişinin iç iradesini bilemeyeceğini 

savunur ve muhatabı korur. 

Fakat beyan teorisine karşı çıkan irade teoristleri diyor ki: Hayır. Sözleşme 

beyanlar üzerinden (10 top üzerinden) kurulmuş olsa da hukuk dünyasında 

önemli olan iç iradedir. Yani biz gerçek iradeler üzerinden sözleşmeyi 

kurabiliriz. Gerçek irade neyse onu dikkate almak zorundayız. Şimdi gerçek 

iradeye bakalım. A'nın gerçek iradesi 10 top mu? Hayır. A'nın gerçek iradesi 

1 top. O halde bu sözleşme tarafların arasında hiç meydana gelmemiştir hiç 

kurulmamıştır. Çünkü ortada gerçek bir irade yoktur diyorlar. (Beyan 

teorisinin tam tersini söylüyor. ) 

Şimdi bu ikisinin ortası yok mu? İkisinin ortası var. Bu da güven teorisi. Bu 

teorinin Roma hukuku ile ilgisi yok 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir teoridir. 

Romalılar haklar halinde bu iki teoriyi biliyorlar ve bu iki teoriyi 

uyguluyorlar.  

Eski Hukuk devrinde ve klasik hukuk devrinde beyan teorisi uygulanıyor. 

Diyorlar ki bu sözleşme beyanlar üzerinden kurulmuştur. Roma'da hataya 

düşene iptal Hakkı da vermiyorlar. (Bugünkü hukukumuzda iptal hakkı 

vardır.) Bunun nedeni de şu: eski ve klasik hukuk devrinde sözleşmeler katı 

ve şekilci bir anlayışla meydana geliyor. Stipulatio denilen bir sözleşme ile 

taraflar sözleşmelerini kuruyorlar. Taraflar karşı karşıya geliyorlar, hangi 

hukuki ilişki kurmak istiyorlarsa kursunlar mutlaka bunu stipulatio 

kanunundaki gibi belirli sözcükler ile yapmak zorundalar.  

 

 

 

 

 

 

Taraflar stipulatio kanununu nasıl uygularlar? 

-10 top kumaş vermeyi vadediyor musun? 

-Evet 10 top kumaş vermeyi vadediyorum. 
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O halde bu sözleşmenin beyanlar üzerinden kurulduğunu çünkü şekil 

şartlarının bunu gerektirdiğini kabul ediyorlar. 10 top denildiyse 10 top 

üzerinden kurulmuştur. Artık iradenin beyanın içerisinde gizlidir.  

Justinianus hukukuna gelindiğinde irade teorisi hakim olur. Bu zamanda 

gerçek iradeye üstünlük tanınmıştır. Hataya düşen tarafın iç iradesi ile 

beyanı aynı olmadığı için bu sözleşmenin kurulmadığı kabul edilmiştir. 

19.yyda milli kanunlaştırmalar döneminde hangi teori esas alınacak diye 

düşünüldüğü zaman iki teoriye de uymak istemeyen hukukçular güven 

teorisini esas almıştır.  Güven teorisinde muhatap bu beyana güvenmekte 

haklı ise muhatabın güveni korunur ve sözleşme 10 top üzerinden kurulmuş 

kabul edilir. Eğer muhatap iç iradenin bu yönde olmadığını biliyorsa veya 

bilebilecek durumdaysa beyana güvenmekte haklı değildir.  

Güven teorisinde hataya düşen tarafa ise bir iptal hakkı tanınır. Hataya 

düşen taraf isterse bu hatalı işleme devam etmeksizin hukuki işlemi 

sonlandırır veya hatalı işleme devam eder. Bu hataya düşen tarafın iradesine 

bırakılır. Anlayacağınız iki taraf da korunur. Bugün milli kanunlarımıza ( 

borçlar kanununa) baktığımızda güven teorisinin esas alındığı görülür. Miras 

hukuku alanında ise günümüzde de Roma’da da irade teorisi kabul 

edilmiştir. Miras bırakanın geride bıraktığı mal varlığının akıbetini 

düzenleyebilmesi için iki işlem formu vardır.  

Vasiyetname formu ile (kişinin örneğin atımı kızıma bırakıyorum diye yazılı 

veya sözlü beyanda bulunması) veya miras sözleşmesi ile (kişi malını 

bırakmak istediği kişi ile karşı karşıya gelip ölmeden önce bir sözleşme yapar 

ve kişi öldükten sonra bu sözleşme hüküm doğurur.) mal varlığı 

düzenlenebilir. Miras hukukundaki iki işlemde de irade teorisinin kabul 

edilmesinin sebebi ise ölenin son arzularının mümkün oldukça yapılmasının 

istenmesi, ölene saygı duyulmasıdır. Miras bırakan yanlışlıkla yanlış bir 

beyanda bulunursa irade teorisi gereği iç iradesi esas alınır. Örneğin 

vasiyetnamesinde küçük oğlundan bahsederken vasiyetnamenin sonuna 

mirasımı küçük oğluma vereceğim diyeceğine büyük oğluma vereceğim 

demişse kişinin iradesi esas alınır, mirasçı küçük oğlu olur. 

Evlenme sözleşmesinde ise beyan teorisi katı bir şekilde kabul edilir. 

Evlenecek olan eşler evlendirme memurunun önünde beyan açıklamalıdır. 

Medeni kanunun 142. Maddesinde yer alan hükme göre yapılır. MK 2:  

Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip 

istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri 

anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun 

olarak yapılmış olduğunu açıklar. 

 Bu maddeyi yorumladığımızda olumlu sözlü beyan denildiği zaman biz 

burada beyan teorisini uygulandığını anlıyoruz. Burada iç iradenin ne 

olduğuna bakılmaz. Eğer iç irade bu yönde değilse zorla evleniyorsa bu 

sözleşme daha sonra hata sebebi ile iptal edilebilinir. 
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2. Saik Hata 

Esaslı hataların haricidir. (Romalılar esaslı hatanın içinde: kişide hata, 

konuda hata ve hukuki işlemin niteliğinde hatayı saymışlardır. Günümüzde 

de böyle sayılır.)  

Kişinin hukuki işlem yapmaya götüren nedenlerdeki, güdülerdeki hatalardır. 

Kişiyi hukuki işlem yapmaya götüren nedenler çok çeşitli olabilir. Herkesin 

güdüsü ,hukuki işlem yapmaya motive eden unsur farklı olabilir. Örneğin 

polisiye bir roman satın alan kişinin ilk başta polisiye romandan 

hoşlandığını ve bu yüzden aldığını düşünebiliriz. İkinci olarak polisiye 

romanı seven bir arkadaşına hediye etmek için aldığını düşünebiliriz. Daha 

sonra kardeşinin özel istekte bulunduğunu düşünebiliriz. Bunların hepsi 

birer saiktir. Yeryüzünde kişi sayısı kadar saik sayısı vardır. 

a) Kişinin niteliklerinde hata 

Bir kişinin hukuki işlem yapmasına ve hataya düşmesine sebep olan şey 

kişinin nitelikleri olabilir. Dikkat edin kişide hata değil bu. Kişinin 

niteliklerinde hata. Yetenekli ve ünlü bir aşçı zannedilen kişinin yetenekli ve 

ünlü çıkmamasını örnek verilebiliriz.  

b) Konunun niteliklerinde hata 

Bir de konunun niteliklerinde hataya düşülür. Altın zannedilen şeyin altın 

kaplama çıkması, deniz kenarında yazlık zannedilen yerin bağ evi çıkması 

vs. Ev aynı ev. Kişi hangi evi almak istiyorsa onu alıyor. Ama onu deniz 

kenarında zannettiği için alıyor. Burada düşülen hata konunun niteliğindeki 

hatadır. Romalıların metinlerinde yiyecek örnekleri çoktur. Bulgurun 

türünün farklı zannedilmesi, buğdayın tahmin edilenden değişik olması 

sonucunda iade edilmeye çalışıldığında problemler çıkması... Saik hatası söz 

konusu olduğunda en çok karşılaşan hatalar kişinin niteliklerinde ve 

konunun niteliklerinde hatadır. 

Saik hatası sonucu ne olur? Teorilerle hareket edebilir miyiz? Saik 

hatalarında irade ve beyan birbirini tuttuğu için irade ile beyan arasındaki 

uyumsuzluk yok. Örneğin Şimşek adındaki atı almak isteyen A, gerçekten 

Şimşek ismindeki atı alır. Kendi aralarında belirlenmiş özelliklerini tespit 

etmişler ve de göstererek Şimşek isimli atı istemiştir. İradesi de beyanı da 

görüldüğü üzere aynı ata yönelmiştir. A’nın iradesi ile beyanı arasında bir 

uyumsuzluk yok ki teoriler devreye girsin. Kimi koruyacağız diye 

düşünmemize gerek yok. Burada niteliklerinde hataya düşülmüş. Şimşek’i 

bir yarış atı zanneden A’ya at gönderildiğinde Şimşek’in bir binek atı 

olduğunu anlamış. Şimşek çiftçinin getir götür işlerinde kullandığı bir atmış. 
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Böyle bir saik hatasına düşüldüğünde ne yapılır? Hataya rağmen sözleşmeye 

devam edecek miyiz?  

Kural olarak saik hataları sözleşmenin geçerliliğine etki etmez. Sözleşme 

geçerli bir şekilde hataya rağmen devam eder.  

Şimşek ismindeki atı ben turnuva atı zannediyordum meğerse bir binek 

atıymış. Buna rağmen sözleşmenin devam ettirildiğini görüyoruz. Hataya 

düşen tarafa kural olarak herhangi bir imkân tanınmış değil. Kural olarak 

denildiğine göre bunun bir istisnası var. O da şu: Eğer dürüstlük kurallarına 

göre yorum yapıldığında saik hatasına düşen taraf hataya düşmekte haklı 

ise hataya düşen tarafa bu sözleşmeyi hata sebebi ile iptal edebilme hakkı 

doğar. Dürüstlük kurallarına göre hataya düşmekte haklı olmak ne demek? 

Hataya düşen taraf örneğin A şimşek isimli atı istiyorum demiş ve bu atı A’ya 

göndermişler. Meğerse at binek atıymış. Burada bir saik hatası var. A’nın bu 

atı geri göndermesinin tek yolu var. A’nın dürüstlük kurallarına göre hataya 

düşmekte haklı olduğuna karar verilmesi. Bu şekilde sözleşmeyi iptal edip 

atı geri verecek ve ödediği şeyi de geri alabilecek.  

Ölçü de şu: A’nın yerine kimi koyarsak koyalım bu hataya düşmekte haklı ve 

bu sözleşmeye devam etmemek istemekte haklı ise o zaman bu sözleşmenin 

iptal edilebilinir olduğunu kabul ederiz. Somut olayda somut olaya bu kriter 

değişir.  A at yarışı organize eden kişilerden biri ise veya yarış atı tüccarı ise 

ve A’ya bu at satılırsa A’nın bunu iptal edebilme hakkı vardır. Ama A bir 

çiftçi ise ve ona bir binek atı geldiğinde ‘ben yarış atı istiyordum.’ deyip 

sözleşmeyi iptale kalkarsa A haklı olabilir mi? Bu sizi biraz şüphelendirmez 

mi? Sonuçta şimşek bir binek atı. Çiftçiye bir yarış atı ile ne işin olur diye 

sorarız. Her zaman olmasa da güçlü olan karine bu sözleşmenin 

kurulmasından, iptal edilmemesinden yani sözleşmenin devam etmesinden 

yanadır.  

Bir dükkânın vitrininde çok güzel bir saat görüyorsunuz ve saati çok 

beğeniyorsunuz. İçeriye girip saat hakkında bir şey sormadan ‘altın olan kol 

saatinden ben çok iyi anlarım’ diye düşünüp satıcıdan satın almak 

istediğiniz saati göstererek satın alıyorsunuz.  Sonrasında siz o saatin altın 

olduğunu düşünüp takıyorsunuz. Bu işlerden iyi anlayan biri de size, bu 

saatin altın değil altın kaplama bir saat olduğunu söylüyor. Siz bu saati 

yatırım amaçlı veya estetik kaygısıyla almış olabilirsiniz. Eğer estetik 

kaygısıyla aldıysanız ve saatin altın olmadığını öğrendiğinizde saati iade 

etmek isterseniz satıcı bunu geri almamakta haklı mıdır değil midir? Haklı 

olabilir. Ama siz altın bir saat koleksiyoncusuysanız bu sözleşmeden ‘Benim 

sağladığım bir fayda yok. Bu yüzden ben bu sözleşmenin iptal edilmesini 

istiyorum.’ diyebilirsiniz. Haklı olur musunuz? Burada haklı olabilirsiniz. 

Ama somut olaya göre çok değişkendir. Her somut olayda haklılığa karar 

vermek de zordur. Çünkü kişi ‘ben çiftçiyim ama bu sene yarış atı ile 

turnuvaya katılmaya karar verdim.’ diyebilir.  Yani somut olaydan somut 

olaya değişkenlik gösterebilir. Ölçü bu. 
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GEÇEN DERSLERİN KONU TEKRARI 

Hile nedir? Hilenin şartları nedir? Hilenin sonuçları nedir? 

Hile, bir kimsenin zihninde yanlış bir karar uyandırarak onu sözleşme 

yapmaya teşvik etmektir. Bu tanımda hilenin unsurlarını ve şartlarını da 

çıkartmış oluruz. Hilenin şartları demek ki neymiş? Sözleşme yapmaya 

teşvik edecek, karşı taraf da yanlış bir kanaat uyandıracak.  

& 

    Bir sonraki hukuki işlemin ne zaman ortaya çıkabileceği sorunu, günlük 

hayatta ortaya çıkabilecek problemlerden bahsediyoruz. Günlük hayatta 

tarafların arasında hukuki işlemde irade hiç beyan edilmemiş olabilir ya da 

bir irade açıklaması varmış gibi görünmesine rağmen bir irade açıklaması 

hiç olmayabilir. Bu doğrudan doğruya yokluğa tekabül eder dedik. Böyle bir 

problem olabilir.  

Hukuki işlemin kurucu unsuru yerinde de olabilir, irade açıklamaları vardır, 

hukuki işlem hemen oluşur ama acaba geçerli olarak mı oluşur? İrade 

açıklaması vardır ama bu seferde bir kanuna aykırılık, ahlaka aykırılık, 

kamu düzenine aykırılık, konuda imkânsızlık vardır, bunun gibi durumlarla 

karşılaşabiliriz dedik ve bakın bu da bir geçersiz işlem olur; tarafların 

günlük hayatta aralarında çıkabilecek sorunlarından bir tanesi.  

İrade ile ilgili başka ne sorun çıkabilir? Her şey yerli yerindedir, irade 

açıklaması vardır, kurulmuştur, geçerlidir de hukuka aykırı hiçbir tarafı 

yoktur, hukuki anlamda düzeni her şeye uygundur ama bu seferde az önce 

bahsetmiş olduğumuz üzere; kişinin iç iradesi başka beyanı başka olabilir. 

İşte kasti olabilir, muvazaa vs. sınav sorumuzdu zaten veya kasti olmayan 

bir şekilde de pekala olabilir dedik. Hukuk düzeninde bunu nasıl 

çözebileceğimizi söyledik. Öyle hemen bir çözüm üretmek kolay değil. 

Bölümlere göre, farklı çözümler ortaya çıkıyor; irade teorisi farklı düşünüyor, 

beyan teorisi farklı düşünüyor, güven teorisine göre farklı çözülüyor. 

Dolayısıyla bugün hangilerinin hakim olduğunu söyledik. Roma hukukuna 

hangilerinin hakim olduğunu söyledik, problemleri de böylece çözdük.  

Şimdi bir de günlük hayatta karşılaşabileceğiniz irade bozuklukları ile ilgili 

bir problem. İradelerin oluşumunda bozukluk, yani bu ne olabilir? İrade 

beyanı bir bütün olur ama içinde daha baştan iradesi oluşurken bozuk, 

sakat doğmuş olabilir. İrade bozukluğu daha oluşurken olabilir. İşte ben 

mesela karşı taraf onu hileye düşürmüştür ya da karşı taraf korkutulmuştur 

TAVSİYE:   Konuları sistematik hale getirerek öğrenin.  İlk tanımı 

öğrenin. Sonra o konunun şartlarını öğrenin. Bu konunun 

hukuki sonucu nedir bunu öğrenin.  En son olarak da pratik 

çözün. Gerçek hayattaki olaylar size dava olarak gelmiş olsaydı siz 

ne yapardınız bunları düşünün. 
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ya da saik hatalarında olduğu gibi kişinin iradesinin oluşumu, dikkat edin 

saik hatası iradenin oluşumundaki bozukluk hallerinden biri bu durumda. 

İrade oluşurken kusur oluşuyor zaten, saik hataları bu demek aslında esası 

kabul etmiyoruz. Çünkü dedim ya saik hatalarında teoriler uygulanmaz. 

Çünkü irade ile beyan uyumsuzluğu yok. Dikkat edin, dimi öyle dedik. 

Neden? Çünkü iradenin oluşumunda bir bozukluk var. İrade ve beyan 

birbirini tutuyor, problem yok orada. Onun için niye teoriler ilgilenmez, 

çünkü oluşumunda bir bozukluk var. Dolayısıyla iradenin oluşumundaki 

bozukluk problemlerine de nasıl hareket edeceğimizi söyledik. Dedik ki; saik 

hatalarını hukuk düzeni kural olarak dikkate almaz. Yani sözleşmenin 

geçerliliğini etkilemez. Ama istisnai olarak söyledik.  

Şimdi gelelim iradenin oluşumundaki bozukluğun diğer ifadelerine. 

Bunlardan 2 tane daha var: HİLE ve KORKUTMA. Hileyi geçen hafta 

anlatmıştım siz bana söylüyorsunuz. Ve geçiyoruz bu sefer sizden birinden 

alalım hile konusunu. Hile nedir az önce bahsi geçen hukuki kurumun nasıl 

sistematize edildiği ile ilgili çalışırken onu da söylemiştim: hile nedir,  şartları 

nedir, hukuki sonucu nedir? Hadi söyleyin: 

Öğrenci cevabı: bir kimsenin zihninde yanlış bir kanaat uyandırmak 

suretiyle onu sözleşme yapmaya sevk edilmesi 

Bu hile. Burdan şartlarını çıkaralım o zaman muhakeme edelim, sadece 

okumakla kalmayalım yani okuduğumuzu muhakeme edelim. 

Öğrenci: Bir kimsenin zihninde yanlış bir kanaat uyandırmak,  

Bu nasıl olabilir?  

Susmak suretiyle ya da yanlış bir bilgi vermek suretiyle olabilir. 

Öğrenci: Sözleşme yapmaya sevketmek 

    Dikkat edin bir zarar görmesini falan aramamış. Yani hileyi uygulayan 

tarafa zarar verme kastı ya da bu sözleşmeden illa bir menfaat elde etme 

kastı filan aramıyor, sadece karşı tarafı o sözleşmeyi kurmaya teşvik etmek. 

Amaç şu: bu sözleşmeyi ne olursa olsun yapalım, teşvik etmek. Onun için 

hile söz konusu ve demek ki diğer durumlarda hileden bahsedemeyiz. 

Örneğin kurulmuş bir sözleşmeden mesela ben altın kolye üzerinden 

kurulmuş bir sözleşmeden altın küpe gönderirsem ne olur. Bu hile olmaz 

mı? Altın kolye gibi bir sözleşme kurduk, kurduk tamam, daha sonra ben bu 

kutunun içerisine altın kolyeleri yerleştirdim gönderdim. Kişi de açtı baktı ki 

altın. Anlaşmamız altın kolye değil de altın küpe çıktı. Burada hile mi vardır, 

hile yoktur dimi çünkü sözleşme kurulmaya teşvik edilirken olmadı bu. 

Burada bambaşka bir şey var. Onu da hemen söyleyeyim:  
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    Hile ile diğer kurumların arasındaki farklılıklar. Hile ile en çok karışan 

kurumlardan biri sözleşme yapıldıktan sonraki kandırmalar, yani sözleşme 

kurulduktan sonra da kişilerin tarafların birbirini kandırmaya çalışmaları 

mümkün olabilir. Örneğin kolye göndereceğim demiş.  

    Bu sözleşme kolye üzerinden kurulmuş ama kolyenin yerine başka bir şey 

göndermiş ne bileyim küpe göndermiş, künye göndermiş gibi. Buna 

sözleşmenin konusundan başka bir konu, sözleşme kurulduktan sonra eğer 

sözleşmenin konusu olan edimden başka bir edim gönderiliyorsa biz buna 

artık hile demiyoruz. Hileyi teknik olarak bize hukuk böyle tanımlıyor. Bu da 

sizin gözünüze aslında bir hile gibi görünebilir. Gerçekten de öyle yani ben 

şunu demişim o çantayı göndermiş. Bu açıdan aslında bakıldığında bu da 

bir tür hile. Ama kanun koyucu buna sözleşmenin kuruluşu esnasında 

yapılmadığı için hile demiyor. Hile daima sözleşmenin kuruluşundan önce 

olacak, müzakereler sırasında yapılacak ki hile olsun.   

    Sözleşme kurulduktan sonra bu tür tarafların birbirini yanıltmaya 

çalışmaları, işte bunlardan bir tanesi sözleşmenin konusu olan edimden 

başka bir edimin gönderilmesi, buna ALİUS diyoruz. Duydunuz mu? Değişik, 

duymadınız. Alius bunun Türkçe karşılığı da yok zaten şöyle tanımlıyoruz: 

Sözleşme kurulduktan sonra taraflardan birinin diğerine sözleşme konusu 

olan edimden başka bir edimi göndermesi. Bilezik yerine küpe göndermesi, 

ne bileyim pirinç yerine buğday göndermesi, bunun gibi ipek kumaş yerine 

yün kumaş göndermesi gibi. Bu gibi durumlarda biz alius yani sözleşme 

kurulduktan sonra sözleşme konusunun değiştirilmesi diyoruz. Alius, bu 

hileden farklı. Peki aliusun yaptırımı nedir? Demin alius’un şartını söyledik,  

ALİUS ne demek: sözleşme konusu olan edimden başka bir edimin 

gönderilmesi, sözleşme kurulduktan sonra olacak. Alius halinde kanun 

koyucu diyor ki: Sözleşme hiç yapılmamış gibi olur. Edim ifa hiç edilmemiş 

gibi olur. Adem-i ifa, ifa yokluğu. Eskiden adem-i ifa derlerdi Şimdikiler ifa 

yokluğudur diyorlar. İfa hiç yapılmamış gibi görünebilir. Yani bilezik yerine 

künye gönderdim, tamam sözleşmeden doğan edimini ifa ettim diyerek 

kurtulamıyor. Ne söz vermişse onu göndermek zorunda. Aksi takdirde ifa 

yokluğu oluşur. İfa yokluğu da arkadaşlar bir sözleşmeye aykırılık nedenidir 

ve tazminatı gerektirir.  

    Anladık dimi? Yanlış cevapladığınız sorulardan biri de buydu ama dediğim 

gibi sanıyorum ki, yani hem sanıyorum hem de ümit ediyorum derse devam 

etmeyen arkadaşlarınız sebepsiz zenginleşme davası açar, tazminat talep 

eder demiş. Olayı hatırlayın olayda bir dört-beş husus vardı. Bir borca 

aykırılık söz konusuydu. Borca aykırılık halinde açılacak dava tabii ki 

tazminat davası ama sebepsiz zenginleşme davasını açtırıp tazminat 

istemesi..? Sebepsiz zenginleşme davası ile tazminat istenir mi sebepsiz 
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zenginleşme davası ile ne istenir? Karşı tarafa verilen edimin iadesi istenir. 

Rei vindicatio ile isteyemediğimiz için,  çünkü o edim onun malvarlığına 

girmiştir, karşı tarafın malı olmuştur.  

    O malvarlığına girdiği için siz mülkiyeti, sahipliği kaybettiğiniz için rei 

vindicatio açabiliyorsunuz. Ama yine de bir şansınız var karşı taraftan 

edimin iadesini isteyebilirsiniz. Ama işte Kanun koyucu onu rei vindicatio 

demiyor,  borca aykırılık da demiyor sebepsiz zenginleşme. Ama bizim 

olayımız da edimin iadesi yok zaten, bizim olayımız da borca aykırılık vardı, 

oturma hakkını iki kişiye birden tanımıştı. Borca aykırılık söz konusuydu. 

Aynı anda oturamayacakları için iki kişi biri sözleşmeye edilen kendisine 

vaad edilen edim yerine getirilmiyor. İşte orada açılacak dava borca aykırılık 

davası; söz vermiş, oturma hakkını tesis edeceğini söylemiş ama tesis 

edememiş dolayısıyla bir borca aykırılık davası ve tazminat davası açılması 

gerekiyordu. Siz sebepsiz zenginleşme davasını açtırıp tazminat istemişsiniz. 

Yani böyle açıkça anlaşılmadığı belli oluyor.  

    Şimdi ifa yokluğu bir borca aykırılıktır dedik. Borca aykırılık hallerinde de 

daima tazminat talep edilir yani edim + zarar. Yani kişi hem edimi geri ister 

vermiş olduğu edimi hem de uğradığı zararları ister. Sadece edimi istemez 

verdiği bir şey varsa onu geri alır, bir de üstüne uğradığı zararı. Çünkü bu 

ifa yokluğu sebebiyle artı bir zarara uğramışsa ekstra bir zarara uğramışsa 

borca aykırılık davasında onu da ister. Şimdi burada da aliusta da ifa 

yokluğu kabul ediyor kanun düzeni. Yani buğday yerine pirinç gönderdim 

demekle kurtulamıyorum. Buğday söz vermişseniz buğday göndermek 

zorundasınız.  

    Eğer bunun yerine pirinç göndermişseniz bu ifanın yapılmadığı kabul 

ediliyor. İfa yapılmamış görüyor hukuk düzeni. İfa yokluğundan tazminat. 

Tazminatı ne isteyecek, ne isteyecek hem buğdayı isteyecek, buğday 

istemişti, hem buğdayın yerine getirilmesini isteyecek hem de bu iş 

zamanında yerine getirilmediği için -mesela zamanında bana buğday 

verilseydi bu buğdayı bir başkasına satacaktım ve bundan bir kar elde 

edecektim, fakat bana zamanında verilmediği için ben başkasına satamadım, 

kardan mahrum kaldım- dolayısıyla kardan mahrum kalma zararını da 

istiyorum diyerek artı zararlarını da isteyecek. Anladık değil mi şimdi 

arkadaşlar, tamam. Hile ile alius arasındaki farkı da böylece araya 

sıkıştırmış olduk. Devam edelim. Hilenin şartlarını söyledik.  

    Evet hile oldu da ne oldu, hukuk düzeni hileye sonuç bağlıyor? Yani 

tarafların arasında hile varsa hukuk bunu nasıl çözecek? 

Öğrenci: Hile davası açabilir 
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    Evet ama önce sırayla hukukçu mantığıyla, hukukçu sistematiğiyle, 

hukukçu ağırlığıyla gidelim. Hile sözleşmenin geçerliliğini etkiler mi? Ius 

civile demiştik, ne yazıyordu hileye rağmen sözleşmeyi geçerli kabul ediyor. 

Onun da nedeni nedir? Çünkü hile halinde irade ve beyan uyumsuzluğu 

yok, kişinin iradesi ne istiyorsa beyanı da onu istiyor.  

    İradeler de uyuştuğu için beyanlar da uyuştuğu için hile halinde sözleşme 

kurulmuştur, yapacak bir şey yok ama hile var sonuçta hakkaniyeti,  

insanın vicdanını rahatsız eden bir durum var, evet o zaman ne yapıyorlar.  

Öğrenci: Preatora gitmesi gerekir. 

    Evet bunu da kağıtlara yazmışlar arkadaşlarınız. Sorunun 4c şıkkında 

demişiz ki oturma Hakkı veya kira Hakkı 2.tanınan C kendisi bu hakkı 

preator kaldırıyor biliyorsunuz. Aynı anda iki kişi oturamayacağı için 

taşınmazda, birinin hakkını kaldırıyor öncelik sonralık meselesi demişsiniz, 

onu tespit edebilmişsiniz. Ama önce kaldırılan yani hakkı kaldırılan kişi ne 

yapacak, hangi talepte bulunacak, yani ne yapması gerekir diye sormuşuz. 

Preatora gitmesi gerekir demiş cevaplar. Bu da bir cevap. Evet Preatora 

gidecek de, nasıl gidecek ne ile gidecek, hangi taleple gidecek? Preatora 

gitmesi gerekli. Öyle cevaplar vardı ki arkadaşlar. Hayır kendimce kendimi 

öğretememiş hissediyorum yani böyle olunca insan kendisini biraz rahatsız 

hissediyor. Evet o cevaplar vardı yani. 

Evet sırayla söyleyelim: 

1-)Preatorlar bu tür taleplere ne ad veriyorlar ACTİO DOLİ ( hileye karşı 

açılan dava) korkmadan söyleyelim, yüreklice söyleyelim, ceza davası ne 

oluyordu orada? Tamam preator ceza davası açacak. Ceza davası açılması 

demek hileye uğrayan tarafın sözleşmeyi ortadan kaldırması demek, artı 

dikkat edin karşı taraftan zararını demeyelim de ceza talep ediyor. Verdiği 

şeyin iki katını talep edebiliyor. Hatta bu bir ceza davası olduğu için hile 

yapan tarafa ceza davası açıldığı zaman, actio doli açıldığı zaman iki tane 

daha farklı sonucu var:  

Bir tanesi kişinin üzerinde bedensel cezalar uygulanabilir, özellikle ile 

yapan kişi köle ise -hürlere uygulanmıyor, asilzadeleri uygulanmıyor- ama 

hile yapan bir köle ise kölenin işkenceye uğraması söz konusu hile yaptığı 

için.  

İkincisi hile yapan kişi ister köle olsun ister hür olsun kim olursa 

olsun bu ceza geçerli: Şerefsizlik yaptırımı burada, şerefsiz kabul ediliyor. 

Roma’da şerefsizliğin bir yaptırım biçimi olduğunu söylemiştik arkadaşlar 

nasıl sonuçları vardı?  

Öğrenci: Bazı sosyal haklardan mahrum kalıyor.  
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Hoca: Evet, güzel sosyal haklar derken kamu hizmetlerinden diyelim. Seçme 

ve seçilme hakkından mahrum kalıyor. Magistra seçme ve magistra seçilme 

haklarından mahrum kalıyor.  

 

Tanıklıkları kabul edilmiyor, mahkemede tanık olarak dinlenmeleri  

kesinlikle kabul edilmiyor. Çünkü güvene ihanet suçu olarak kabul ediliyor. 

Hile yapan kişinin karşı tarafın güvenini suistimal ettiği düşünülüyor. Evet 

actio doliyi  söyledik. 

2) İkincisi mal varlıklarının eski hale döndürülmesi, ESKİ HALE İADE 

hilenin ikinci seçeneği. Hileye uğrayan taraf eğer actio doli açmak  

istemiyorsa yani onun birtakım ceza ve ağır yaptırımları olduğunu 

görüyoruz. Hileye uğrayan taraf Actio Doli açmak taraftarı değilse, ama bu 

hileli sözleşmeye de devam etmek istemiyorsa yapacağı üçüncü bir şey var: 

Preatora gidip eski hale iade talep etmek. O da şu demek: mal varlıklarının 

bu hileli işlem yapılmadan önceki hallerine döndürülmesi. Alınmış ve 

verilmiş bir şeyler varsa geri verilecek. Örneğin atı geri verecek,  karşılığında 

da verilmiş bir şey varsa geri alacak. Bu da hileli işlemi yapılmadan önceki 

haline döndürülmesi. Bu da bir ihmal edilebilirliktir aslında, dikkat edin 

hileli muameleyi siz ortadan kaldırmış oluyorsunuz.  

3) DEF'İ: Bu da şu durumda ortaya çıkıyor. Hileye uğrayan taraf hiçbir şey 

yapmıyor; yani ne actio doli açıyor,  ne de eski hale iade talep ediyor. Fakat 

karşı tarafa da henüz bir edimini yapmamış, henüz bir ödeme de yapmamış. 

Bu durumda ne yapacaktır karşı taraf harekete geçecektir, hile yapan taraf. 

Çünkü hileli insan artık edimini ifa etmiş ve hile yapan taraf edimini ifa et 

dediği zaman, hileye uğrayan tarafta şunu söyleyecektir diyecektir ki: Bana 

hile yapıldığına göre ben o hileden doğan edimimi yerine getirmekten 

sonsuza kadar kaçınıyorum. Bunu da Defi olarak adlandırıyoruz. Dikkat 

edin, hile defini preatorlar veriyor ve bu hile defini hile şartların ispatlandığı 

takdirde, hileye uğrayan taraf actio doli açmasa bile eski hale iade talep 

etmese bile kendisine karşı açılacak bir davada hile defiyle öne sürerek halefi 

püskürtebiliyor. Diyebiliyor ki; ben bu edimi ifa etmekten sonsuza kadar 

kaçınıyorum. Çünkü bu işlem hileli bir işlemdir. Bu hileli işlemden doğan 

edimimi ben ifa etmiyorum diyebilme hakkına sahip. O zaman işlem devam 

ediyor, ama ifalar yapılmıyor. Öyle bir durum. İşlem varlığını devam ettiriyor 

sonsuza kadar, ama ifalar yapılmıyor ifadan sonsuza kadar kaçınabilir. 

Peki şimdi gelelim korkutma, korkutmayı da tamamlayarak sizi bırakayım 

artık. İrade bozukluklarını böylelikle bitirmiş olalım. Korkutma da 

arkadaşlar, tehdit tam  karşılamıyor korkutma diye geçiyor bugün eski 

deyimle eski kanunun deyimi ile ihrak denirdi, bazı eski kaynaklarda ihrak 
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diye de görebilirsiniz. Korkutma demek şaşırmayın. Eski terimleri de öğrenin 

eski kanunu da öğrenin, mesela 90’larda yazılan bazı kaynaklar ihrak diye 

anlatır, karıştırmayın. Şimdi gelelim; korkutmanın yasal bir tanımı yok 

ancak Romalıların korkutma ile ilgili metinlerinin çözümlemesinden yola 

çıkarak biz şöyle bir tanım yapıyoruz, hukukçular doktrin de şöyle bir tanım 

yapıyorlar diyorlar ki:  

KORKUTMA: Bir kimsenin zihninde manevi bir baskı uyandırmak suretiyle 

onu sözleşme yapmaya teşvik etmek demek. Demek ki her korkutmaya biz 

korkutma demiyoruz. Hukuk anlamında bir korkutmanın söz konusu 

olabilmesi için, bir kimsenin zihninde manevi bir baskı uyandırmak suretiyle 

onu sözleşme yapmaya teşvik etmektir, buna korkutma denir bunlar varsa, 

bu şartlar varsa korkutma gerçekleşmiştir. Şimdi bu tanımdan yola çıkarak 

unsurlara şöyle teker teker bakalım:  

1)  Birincisi hile de olduğu gibi karşı tarafı sözleşme yapmaya teşvik etme 

amacı olacak,  yani sözleşmenin kuruluşu esnasında olacak. Sözleşme 

kurulduktan sonra yapılan korkutmalar korkutma değil. Bir kimseyi 

mutlaka o sözleşmeyi yapmaya teşvik etmek, yüreklendirmek, 

sözleşmeye cesaretlendirmek amacıyla itmek, o sözleşmeyi yapmaya 

itmek amacıyla bunun gerçekleştirilmesi gerekiyor. 

2) 2. Unsur Aslında en önemli unsur manevi baskı uyandırmak. 

Hile de ne demiştik, yanlış kanaat uyandırmak; burda manevi bir baskı. 

Şimdi manevi  bir baskı,  sözleşmenin kuruluşu amaçlanacak, 

kuruluşuna teşvik amacı olacak. 2-)kişinin zihninde manevi bir baskı 

uyandırma amacının olması gerekiyor. Manevi baskıdan kastımız 

manevi bir cebirdir. Buradan hemen yola çıkarak şunu söyleyebiliriz: 

Maddi olarak yapılan maddi cebirler korkutmaya girmez. Maddi olarak 

bir kimseye cebir uyguluyorsanız o korkutma değildir, o başka bir 

şeydir Örneğin kafasına silah dayayarak ya da bir kimseyi döverek 

onun elinden imza almak, ya da ne bileyim şiddet kullanarak başına 

silah dayayarak… Bunlar maddi cebire giriyor. Silah dayamayı da biz 

maddi cebir olarak kabul ediyoruz. Çünkü artık orada manevi baskıyı 

da geçmiş ileri boyutlarda bir cebir uygulanması söz konusu.  

Manevi baskı uyandırmak daha çok manevi cebir, manevi bir baskının 

olabilmesi için;  

 1) kişinin yani manevi baskı unsurundan bahsedebilmemiz için kişiye 

yönelik bir tehdidin olması gerekiyor. Ortada bir tehdit olması gerekiyor. 

Örneğin bu sözleşme imzalamazsan çocuklarını öldürürüm, evini 

yakarım, eşini kaçırırım gibi. Bütün bunlar birer manevi baskı 

uyandırabileceğini …tehditlerdir. Demek ki bir tehdit olacak ama 

manevi baskı uyandıracak bir tehdit olması gerekiyor.  
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2) Tehdidin hukuka aykırı olması gerekiyor. Evini yakarım hukuka 

aykırı bir tehdittir, çocuklarını öldürürüm hukuka aykırı bir tehdit. 

Ama mesela şöyle derse, eğer bu sözleşmeyi imzalamazsan seni 

mahkeme mahkeme süründürürüm, bir hukuka aykırı tehdit değil. 

Neden? Çünkü kişi burada hukuktan doğan hakkını kullanacağını 

söylüyor. Yani mahkemeye veririm. Dolayısıyla hukuka aykırı bir tehdit 

değil. İşte seni mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürürüm gibi. 

Bunlar hukuka aykırı bir tehdit değildir. Tehdidin hukuka aykırı olması 

gerekiyor. 

3) Tehdidin cana ve namusa yönelmiş olması gerekiyor. Roma 

hukukunun anlayışında, bugün de öyle mala yönelmiş olan tehditler 

acaba tehdit olarak kabul edilebilir mi, Roma hukukunda tartışılmış. 

Çok emin değilim arkadaşlar ama mala yönelik tehditlerin de daha 

sonradan tehdit olarak kabul edildiğini, örneğin evini yakarım 

hayvanlarını öldürürüm gibi ifadelerin de, pekala korkutma olabileceği 

kabul ediliyor. Mesela: Bu sözleşmeyi imzalamazsan, ne bileyim işte şu 

buğdayı satmazsan bir gece ahırındaki bütün hayvanları yakarım. Bu 

mala yönelik bir tehdit olmasına rağmen aslında korkutma olarak kabul 

ediliyor. Fakat korkutma, asıl cana ve namusa yönelik olması gerekiyor. 

Mesela: Eğer bu sözleşmeyi imzalamazsan, benimle bu sözleşmeyi 

yapmazsan, bunu bana satmazsan, şunu bana kiralamazsan hakkında 

öyle dedikodular yayarım ki bütün ticari itibarın sıfıra düşer. Bu da bir 

tehdit. Dikkat edin, bu da hukuka aykırı ve aynı zamanda manevi baskı 

uyandırabilecek bir tehdit. Bu da yine kişinin itibarına yönelmiş olan 

bir tehdit.  

Kişinin kendisine yönelmiş olan tehditlere tehdit olarak kabul ediyorsa 

yakınlarına yani üçüncü kişilere daha doğrusu yakınlarına demeyelim 

de üçüncü kişilere yönelmiş olan tehditler de acaba korkutma olarak 

kabul edilebilir mi? Mesela sen şunu yapmazsan eşini öldürürüm. 

Şimdi eş aslında bu sözleşmenin dışında bir kişidir, fakat dikkat edin 

kimin yakınıdır, sözleşme taraflarından birinin yakınıdır. Dolayısı ile 

üçüncü kişi olmakla birlikte böyle bir özel durumu vardır. Şimdi bunu 

da kanunlar şöyle söylemişler: Eğer tehdide uğrayan kişinin 

yakınlarına, yakın sıfatına girecek olan kişilere yönelik bir tehdit varsa, 

bu da korkutmaya girer. Yani eş, çocuklar, ana-baba, yakın aile fertleri, 

kardeşler bütün bunlar aslında yakın aileye yani yakın sıfatının 

içerisine girer. Dolayısıyla bunlara yönelik tehditler de korkutmanın 

içerisine giriyor, korkutma olarak kabul ediliyor. Ancak mesela köpeğini 

öldürürüm derse, acaba o bir yazılı kanun içerisine girer mi, ne 

dersiniz? Bu sözleşmeye imzalamazsan evini bana satmazsan köpeğini 

öldürürüm, derse. Köpek benim en iyi dostumdur, en yakınımdır hiç 
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yakınım yok, yani en yakın bulduğum köpektir, yani köpeğim benim 

aile ferdimdir diyebilir miyiz acaba? 

Öğrenci: Bence Roma’da diyebilir. O dönemde tarım önemliydi. Tarımda 

kullanılan hayvanlara pek önem verilmiyordu. Ama diğer hayvanlara 

muhtemelen belli bir değer veriliyordur ama… 

Öğretmen: Orada da var köpeklere çok büyük fonksiyonlar yüklenmiş. 

Yani köpeklerin nasıl korumasını istiyorsak o dönemde de var. O 

dönemde de hayvanlara ilişkin, tabi çok bugünkü gibi şey değil ama 

aslına bakarsanız bugün de biz hayvan hakları konusunda, benim 

yarama bastınız aslında, hayvan hakları konusunda da çok gelişmiş 

olduğunuzu zannetmiyorum. Çok uygar toplumlar olduğumuzu 

düşünüyoruz ama bazen tanık oluyorum hayvanlara nasıl 

davrandığımızı, yani bilmiyorum çok vahşice davrananlar var. Eskiden 

çok fazlaydı, şimdi azaldı belki ama. Onun için hani uygarlık başka bir 

şey tabii...  

 

    Nerede kaldık? Evet, yakınları ile ilgili çok net bir bilgi yok, ben de 

çok net bildiğimi söyleyemeyeceğim. Ama bunlar çok dikkate alınmıyor. 

Mesela çok yaşlı bir kadın var ve sadece kedisiyle yaşıyor. Kedisi onun 

artık ailesi gibi olmuş. Onun elinden kedisini almanız ile onu 

öldürmeniz arasında neredeyse bir fark yok. Şimdi bu kadına kedisinin 

öldüreceğini tehdit ederek kendisine bir sözleşme yapmaya teşvik 

ettiğinizde orada artık bence korkutma vardır. Peki Romalılar bu kadar 

ince düşünmemiş olabilirler. O yüzden korkutma kavramının içine daha 

çok insan kavramı girdiğini söyleyebiliriz. 

 

    Öğrenci sorusu: Hayvanlar mal statüsünde kabul edilebilir mi?  

Hoca: Doğru, mal statüsünde görülüyor. Evet, malı da zarar görüyor 

ama ondan çok emin değilim. Tehditlerde can ve şerefe yönelik olanlar 

tehdit olarak kabul ediliyor. Mala yönelik tehditler, bazı metinlerde var, 

değişime uğramış metinlerde yani sonradan ortaçağ hukukçuları da çok 

yükleniyorlar, bazı değişiklikler yapabiliyorlar üzerinde özünde. Çok iyi 

bilmiyorum, emin değilim ama siz kişiye canına, namusuna yani 

şerefine ve mala yönelik tehditleri de korkutma olarak kabul 

edebilirsiniz. Kabul etmek yanlış değil. Şimdi korkutmayı söyledik, 

tehdidin hangi içerikli olmasını anladık.  

 

    Şimdi gelelim ne oldu,  korkutma oldu da ne oldu?  Hukuki işlem 

kurulmuş kabul edilir mi, edilmez mi? Korkutma halinde Romalılar 

sözleşmeyi kurdurmuşlar mıdır, kurdurmamışlar mıdır?  

Kurdurmuşlardır, güzel neden? İrade ve beyan uyumsuzluğu yok, o 

sözleşmeyi yapmak yönünde iradesi ama baskı altında oluşması 
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dolayısıyla bir bozukluk var ama beyanda o yönde, irade de o yönde 

yani beyan ve irade uyuyor. Her ne kadar istemese de o sözleşme 

konusunu, o sözleşmeyi o konuda o kişiyle bir sözleşme yapmak istiyor. 

Dolayısıyla irade ve beyan arasında uyumsuzluk olmadığı için Romalılar 

demişlerdir ki bu sözleşme kurulur.  

Ama korkutma olduğu için tabii burada hakkaniyeti rahatsız eden bir 

şey var. Hakkaniyeti rahatsız ettiği için de 3 tane olanak vermiştir. 

Bunlardan birincisi bu korkutmanın etkisi ortadan kalktığı andan 

itibaren, -çünkü korkutma etkisi devam eden bir unsur olabilir- 

korkutmanın etkisi ortadan kalktığından itibaren  

1) ACTİO METUS, metus korkutma demek bu arada. Açılacak dava 

Actio metus birinci olanak Actio metus. Bu da bir ceza davası. Actio 

doli den bir farkı yok arkadaşlar, hile davasından farkı yok. Buna 

korkutma davası da diyebilirsiniz. Latincesi aklımıza gelmezse, 

korkutma davası da derseniz kabulümdür, korkutma davasını 

açabilir. Bu bir ceza davasıdır, verilen şeyin iki katı talep edilebilir. 

Cezalandırmak amaçlı. Ayrıca korkutmayı yapan taraf bir köle ise 

üzerinde bedensel fiziksel cezalar uygulanabilir. Ayrıca korkutmayı 

yapan taraf şerefsizlik ile mahkum olur. Yani eğer bir mahkumiyet 

alırsa bu aynı zamanda şerefsizlikle de mahkum olduğu anlamına 

gelir. Bunun da sonuçlarını biliyorsunuz. Magistra seçilmez, 

seçilemez. Tanıklıkları kabul edilmez. 

2) ESKİ HALE İADE. Hangi imkan olabilir? Preatorlardan hangi imkanı 

önermiş olabilirler?  Eski hale iade korkutmadan önceki eski hale 

döndürülmesini talep edebilir. İN İNTEGRUM RESTİTUTİO, ESKİ 

HALE İADE. Mal varlıklarının korkutmadan önce, bu işlem 

yapılmadan önceki hallerine döndürülmesi de bir iptal edilebilirlik 

demektir. Başka bir ifade ile sözleşme ortadan kalkar ve taraflar 

birbirlerinden edimlerini isteyebilirler. Hangi dava ile isteyecekler? A, 

B yi korkutarak sözleşme yapmaya teşvik etmiş, işte evini yakarım, 

işte bana şu atı satmazsan örneğin. Şimdi korkutmanın etkisi 

ortadan kalktıktan sonra bu sözleşmeyi iptal etmeye karar veriyor, 

eski hale iade talep ediyor Preatordan. Ve diyor ki: Eski hale iade ile 

bu sözleşmeyi ortadan kaldırdım. Ama atı da satmıştı. Dikkat edin at 

kimde, B de, parasını da aldı diyelim 500 sesters, para da aldı. Eski 

hale iade yaptı, bu sözleşme ortadan kalktı. Artık edimlerin iadesi 

gerekiyor.  

 

    Hangi davayı açacaklar dedik. A atını ne ile geri alacak, hangi 

davayla? Rei vindicatio yapamaz. Atı teslim ettiği anda eski hale iade 

yapmadan önce bu sözleşmeyi kurmuşlardı. Bu sözleşmeden dolayı 

A atı teslim etmişti. Teslim işlemi gerçekleşti, atın mülkiyeti B ye 
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geçmez mi? Atın mülkiyeti B ye geçtiğine göre; B Malik olmadı mı, 

oldu. Peki A mülkiyeti kaybettiğine göre B rei vindicatio ile atı geri 

isteyebilir mi? İsteyemez, hangi davayı açacak? Sebepsiz zenginleşme 

ile atımı geri istiyorum diyecek. Peki B de 500 sestersini neye göre 

alacak? Hangi davayı açacak?  

    O da sebepsiz zenginleşme, niye 500 sestersini A ya ödeyince A 

nın malvarlığına katıldı. Onu geri alabilmesi için sebepsiz 

zenginleşme. A, 500 sestersin maliki olmuştu. Burda korkutma 

olması sizi yanıltmasın. Korkutmadan önce taraflar sözleşmelerini, 

geçerli bir şekilde, edimlerini ifa ettiler. A, B ye atı teslim etti, 

mülkiyetini geçirdi, at B nin malvarlığına girdi. B de parayı teslim 

etti. A daha sonra korkutmadan kurtuldu, korkutmanın etkisinden 

kurtuldu. Artık B den korkmamaya başladı. Ve bu korkutmanın 

etkisi bir şekilde ortadan kalktı. Ve dedi ki A; ben evet bu atı 

satmıştım ama korkutma altında satmıştım. Hemen preatora gidip 

eski hale iade talep etti. Korkutmaya uğradığını ispat etti. Ve A, eski 

hale iadeyi kullanarak bu sözleşmeyi iptal etti, ortadan kaldırdı. 

Sözleşme ortadan kalktı, ancak mülkiyetler zaten taraflara çoktan 

geçmişti. Neyle geri alacak? A verdiği atını sebepsiz zenginleşme ile 

diğer tarafta verdiği parayı sebepsiz zenginleşme ile geri alacak.  

Haftaya görüşürüz… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Yazar                              

                                                                                                      İlaayda & Lutfiye                           
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3.Hafta 

Hile-korkutma 

         Bugün irade bozukluğu ile anlatmış olduğum son iki tanesi; aldatma 

ve korkutma diye de geçiyor artık borçlar kanunumuzda. Israrla 

söylüyorum, yeni kanunun terimlerine; borçlar kanunu, medeni kanunu 

terimlerine sadık kalmak mecburiyetindesiniz o yüzden aslında aldatma 

demeniz gerekiyor ama ağız alışkanlığıyla bazen hile diyebiliyorum, her ikisi 

de kabul.  

        Hile, aldatma, korkutma bunlar iradenin oluşumundaki 

bozukluklardır. Bunların nasıl gerçekleştiğini, problemin ne olduğunu 

söyledik. İrade oluşurken bir ... söz konusu olduğunda irade beyan 

uyumsuzluğu olmadığı için ister istemez sözleşme derhal kuruluyor çünkü 

iradeler ve beyanlar  uyuşuyor. Hiçbir problem olmadığı için ister istemez 

sözleşmenin kurulduğunu kabul ediyoruz. Ama tabii burada rahatsız eden 

bir şey var, o da böyle bir sözleşmenin kurulduğunu kabul etmek sadece 

hukuk tekniğine göre, hukukçu tekniğine baktığımızda bunların kurulması 

gerekiyor. İrade beyan uyumsuzluğu yok. Ama sırf hukukçu tekniği ile 

hareket edip bu sözleşmelerin kurulduğunu kabul etmek hakkaniyeti 

yaralayan bir şey. Neden? Çünkü hileli, korkutmalı halde bir sözleşmeyi 

ısrar etmiş oluyoruz. Bu da tabii ki hukukla bağdaşmaz.  

        Bu yüzden preatorlar uis civile'ye göre bu sözleşmenin 

kurulduğunu ama sonrada bozulabileceğine yani kurulmuş bir 

sözleşmenin sonradan bozulabileceğini kabul ediyorlar. Bunun için de 

üç yol belirleniyor. Bunlardan bir tanesi, acs actio ceza davası dedik. 

Hile söz konusu olunca actio doli, korkutma söz konusu olunca actio 

metus diye geçiyor. Siz hileden doğan dava, korkutmadan doğan dava 

diyebilirsiniz. Bu bir ceza davası dedik. İkincisi, eski hale iade. Bugünkü 

iptal edilebilirliğe tekabül ediyor. Bugün de bizim borçlar kanunumuzda 

hilenin ve korkutmanın iptal edilebilirlik yaptırımına tabi olduğunu daha 

baştan itibaren sona ermiş olduğunu kabul ediyoruz. Oradaki eski haline 

iade yani Roma'nın eski hale iadesi bugünkü iptal edilebilirliğin aynısı, 

kökeni oradan geliyor.  

        Üçüncü hal de, eğer hiçbir şey yapmıyor, hileye uğrayan korkutulmuş 

olan kişiyi tamam böyle yan taraflar sözleşme, edimleri konusunda harekete 

geçmeden bekliyorlar ve ilk hareketlilikten eğer hileyi yapan taraf olursa 

korkutmayı yapan taraf olursa karşı taraftan yani aldattığı kişiden 

korkuttuğu kişiden o kişiden edinimini isterse o zaman da hileye, 

korkutmaya uğrayan kişinin de bir defi ileri sürmek suretiyle ben, hileye,  
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       korkutmaya uğradım bu yüzden bu sözleşmenin ifasından kaçınıyorum 

deme hakkına sahibim. Defi her zaman olmuyor, yani ben bu sözleşmeyi 

ifa etmiyorum diyemiyorsunuz. Defi ancak kanunun tanıdığı hallerde 

söz konusu oluyor, iki tanesi de karşımıza çıktı(hile ve korkutma). 

Hilede ve korkutmada bir defi hakkı davalıya verilmiş. Hile defi bugün de 

var. Hile defiyi öne sürmek suretiyle ya da korkutma defini öne sürmek 

suretiyle kendisinden talep edilen edimin yerine getirmekten sonsuza kadar 

kaçınabiliyor. 

(İradenin konuşmadaki bozukluklarını tamamen sona erdirdik, 

oluşumundaki bozukluklar tamamlandı) 

İrade açıklamasında ortaya çıkabilecek sorunlar 

       Hukuk düzeni bize bunları sıralıyor. Tarafların hukuki işlem yaparken, 

bir sözleşme kurarken ne gibi problemlerle karşılaşabileceğini bize söylüyor.  

       Bir başka ortaya çıkabilecek problem, her şey yolunda, irade 

açıklamaları hukuka uygun bir şekilde kurulmuş, irade ve beyan birbirine 

uygun. İradenin oluşumunda da bir beyan söz konusu değil yani ne bir saik 

hatası ne de bir hile var ne de bir korkutma böylelikle iradenin oluşumunda 

da bir sıkıntı yok. Ama bu sefer şöyle bir durum olabilir, taraflar hukuki 

işlemi yaparlar ancak bu hukuki işlemden hüküm doğmasını hemen 

istemeyebilirler. Yani hukuki işlemden hüküm doğmasını daha sonraki bir 

tarihe ertelemek isteyebilirim. Şimdi normalde, günlük hayatımızda hayatın 

olağan akışında hukuki işlemler kurulur kurulmaz hükümleri doğar. 

Hükümlerin doğmasından kasıt da şu, borç ve alacak olması demek.  

Şart-vade 

       Sözleşmelerden hüküm doğması günlük hayatta normalde taraflar 

sözleşme yaptıklarında bir sözleşmenin hükümleri derhal doğar. Buna bir 

engel yok. Yani taraflar örneğin satış sözleşmesi yaptıklarında satıştan 

derhal bir borç ve alacak doğar. Satılanın mülkiyetini karşı tarafa teslim 

etme yükümlülüğü bir tarafın üzerinde doğar. Diğer tarafın üzerinde de satış 

bedelini ödeme yükümlülüğü derhal doğar. Daha sonra tasarrufi işlemi 

gerçekleştirecekler bir taraf malın mülkiyetini karşı tarafa devredecek sattığı 

malın, diğer taraf da bunun karşılığında satış bedelini ödeyecek. Ama satış 

sözleşmesini yaparken, borçlandırıcı işlemi yaptığım anda borçlar ve 

alacaklar doğdu. Buna bir engel yok. Ama bazen taraflar hemen hüküm 

doğmasını istemeyebilirler. Örneğin satış sözleşmesinden derhal borç 

olmasını istemeyebilir. Ya da bir bağışlamada bulunmak istiyor olabilir ama 

mesela bu bağışladığı malı bir süre kendisi kullanmak istiyor hemen 

bağışlamak istemiyor. Ama bir bağışlama vaadi yapıldığında hemen teslim 

etme borcu olacak demiştik. 
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        Bağışlama yaptığınızda da zaten bağışlama mekanizmasını 

biliyorsunuz, tasarrufi işlemin ta kendisi. Bağışlıyorum dediğinizde anında 

karşı tarafa malı teslim etmeniz gerekiyor ki bir bağışlama yapmış olasınız. 

Kişi hemen bağışlamak istemiyor veya hemen bağışlama vaadinde bulunuyor 

ama bu vaatten derhal bir borç doğmasını istemiyor, satış yapıyor derhal 

satıştan bir hüküm doğmasını istemiyor, kira sözleşmesi yapıyor derhal 

kiraladığı evin anahtarlarını teslim etmek istemiyor ya da karşı taraf derhal 

satış bedelini ödemek istemiyor bu gibi durumlar günlük hayatta olabilir. 

İşte tarafların hukuki işlemi derhal hüküm doğurmasını istemeyip 

belirli bir onaya ya da belirli bir süre sonrasına ertelemelerine şart, 

vade diyoruz.  

       Taraflar, hukuki işlemi kendi istekleriyle şarta ve vadeye bağlamak 

suretiyle derhal hüküm doğurmasını engelleyebilirler. Hukuk düzeni buna 

izin vermiş. Normalde derhal hüküm doğurması gereken bir sözleşme; 

satışın, kiranın, bağışlamanın aklınıza gelen bütün sözleşmeler gibi bu yolla 

yani kendi iradeleriyle aralarında anlaşmak suretiyle yaş arta bağlayarak ya 

da vadeye bağlayarak iki yolla kabul ediyorlar. Daha sonraki bir  tarihe, 

zamana veya olayın gerçekleşmesine erteleyebilirler. Biz buna bir hukuki 

işlemin arzi unsurları, geçici unsurları da diyoruz.  

       Bu arzi unsurlar şart ve vade aslında bunlar iki taneler. Bir tane daha 

bunlara ekleyeceğiz ama önce bunları görelim. Üçüncü ekleyeceğimin gerçek 

anlamda bir hükümlerin doğmasına engel olma durumu yok. Asıl hukuki 

işlemin arzi unsurları bunlar. Şart ve vade. Bunların fonksiyonlarını ve ne 

işe yaradıklarını da gördünüz. Hukuki işlemin derhal bulunması gereken 

hükümlerini bir süre ertelemiş oluyoruz. Arzi unsur dememizin sebebi de 

o, tarafların iradesiyle geçici olarak ediniliyor. Yani her sözleşmede 

buna uymak zorunda değil. Taraflar her yaptıkları sözleşmeye mutlaka şarta 

bağlayacaklar, her sözleşmede bir vade kararlaştırılacak demek değil. Bunu 

taraflar sözleşemeye irade ettikleri zaman bazen ilave ettikleri zaman arzi 

unsurlar diye geçiyor.  

      Şart ne demek? Şartın roma hukuku kaynaklarında bir tanımı yok. 

Romalılar kavramlaştırma ya da kuramlaştırmayla pek ilgilenmedikleri için 

şartın da tanımını yapmış değiller. Ama şartla ilgili olan birçok hukuki 

problemi düzenlemişler. Bugün Roma hukukundaki şartın bütün unsurları 

ve çözümleri günümüz hukukuna aynen taşınmıştır. Bugün borçlar 

kanununda şartın bütün hükümleri Roma hukukundaki şarttan geliyor. 

Burada ne ise borçlarda da aynısı göreceksiniz. 

       Şartın günlük hayatta biz aksadığımız (?) şart cümlesine aşinayız. 

Mesela, hava şartları iyi olursa dışarı çıkmayı düşünüyorum deriz. Sözleşme 

şartları elverişli olursa bu işte çalışmayı düşünebilirim gibi.  
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        Dikkat ederseniz burada da şart ifadesini kullanıyorum. Günlük dilde 

kullandığımız şart ile buradaki teknik anlamdaki şartı birbirine 

karıştırmayın. Yani sözleşme şartları dediğimizde aslında biz sözleşme 

koşulları veya o anlama gelebilecek başka şeyleri kastediyoruz, şartı 

kastetmiyoruz. Buradaki şartın teknik bir anlamı var. Şart, burada teknik 

anlamda, hukuk alanında ayrı bir kavram niteliğinde. 

       Bir hukuki işlemin hüküm doğurmasını ya da doğmuş olan 

hükümlerinin sona ermesini gelecekte gerçekleşmesi objektif olarak 

şüpheli bir olaya bağlanmasına şart denilir. Örneğin günlük hayatta bir 

satış sözleşmesi yapıldı ama bu satış sözleşmesini şarta bağlandı, kartacıdan 

gemi gelirse sana 10 ton kumaş satmayı kabul ediyorum veya Roma hukuku 

sınavından geçersen sana bu kitabı bağışlamayı düşünüyorum gibi. Dikkat 

ederseniz taraflar bir şart kararlaştırıyor. Eğer, ama gibi ifadeleri bize 

iradelerin yorumu sırasında bir şart kararlaştırdıklarını gösteriyor. Niye şart 

kararlaştırarak? Tabii ki bir takım saiklerle, ihtiyaçlarla kararlaştırabilirler. 

Diyelim ki siz Roma hukuku kitabına sınıfta kalırsanız ihtiyaç duyacaksınız 

siz o yüzden bağışlayıp bağışlamamak konusunda emin olamıyorsunuz 

derhal hüküm doğurmasını istemiyorsunuz, eğer geçersem Roma dersini o 

zaman bağışlıyorum diye şart koşuyorsunuz. Dikkat ederseniz burada bir 

hüküm doğurmasını burada ertelemiş oluyorsunuz. 

       Bazen doğmuş olan hükümlerin de sona ermesi söz konusu olabilir. Bir 

sözleşme derhal hüküm doğurmaya başlar fakat bu defa taraflar diyebilirler 

ki, doğmaya, işlemeye başlamış olan bu hükümlerin sona erdirilmesine bu 

konuda anlaşmış olabilirler. Öğrencisiniz, şehir dışından okumak için 

gelenleriniz var. Şehir dışından gelenleriniz için ilk zamanlarda en büyük 

probleminiz bir yurtta, evde kalmak. Diyelim ki siz bir yurt ayarladınız, 

yurtla bir anlaşma yapıyorsunuz her ay belirli bir ödeme yapacaksınız size 

önceden birtakım sözleşme maddeleri düzenleniyor sözleşmeyi imzalatıyor 

bir yıl boyunca kalmanız için, bir tür kira sözleşmesi gibi düşünün. Bütün 

bunların karşılığında da bir ücret ödeyeceksiniz. Siz bir devlet yurduna da 

başvurdunuz diyelim, devlet yurdu çıkma ihtimali de var, o zaman siz devlet 

yurduna para ödemekten kurtulacaksınız ama size çıkıp çıkmadığını 

bilmiyorsunuz. Diyelim ki size devlet yurdu çıktı ama siz bu sözleşmeyi 

imzaladınız. Bir yıl boyunca kalacağınıza söz verdiniz, bunun karşılığında da 

edim ödemeye taahhüt ettiniz. Sözleşmeye bağlandığınız için artık 

sözleşmeden geri dönemiyorsunuz. Sözleşmeden dönseniz bile karşı tarafın 

zararını karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Bu da aşağı yukarı  bir yıl 

boyunca kalacağınız miktara tekabül ediyor. O halde burada ne yapmamız 

gerekiyor? Bir şart koymamız lazım. Özel yurda, ben bu yurtta kalacağım 

ama devlet yurdu bana çıkarsa bu sözleşme aramızda sona ersin. Karşı taraf 

da bunu kabul ederse bir şart kararlaştırmış oluyorsunuz.  
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       Böylece doğmuş, doğmaya başlamış olan sözleşmenin baştan itibaren 

ortadan kaldırılması söz konusu ve size asla zarar tazmini talebinde 

bulunamaz. Neden? Siz şarta başvurduğunuz için devlet kurumu da çıktığı 

için sözleşme kendiliğinden sona ermiş oluyor, hiçbir şey ödemek zorunda 

kalmıyorsunuz. Burada bozucu şart imdadınıza yetişebilir. Demek ki 

sözleşmenin bazen hüküm ifade etmeye başlamamış bir sözleşmenin henüz 

hüküm doğurmasını istemediğinizde şart kararlaştırabilirsiniz. Ya da 

hükümlerini doğurmaya başlar ama daha sonra bu hükümleri ortadan 

kaldırabilmek için de şart kararlaştırırsınız.  

       Demek ki bu tanımdan yola çıkmak suretiyle şartın iki tane türü 

olduğundan söz edebiliriz; bunlardan biri geciktirici şart, taliki şart 

da derlerdi eskiden, ikincisi de bozucu şart. Yani ya sözleşmenin 

hükümlerini bir olaya kadar bir olayın gerçekleşmesine kadar ertelemiş 

oluyor ya da hüküm doğurmaya başlamış ancak ... hükümleri baştan 

itibaren ortadan kaldırması söz konusu.  

       Tanımın ikinci unsurlarına gelelim, hüküm doğurma meselesini 

hallettik. Ya hüküm doğurmasını engeller ya da doğmaya başlamış bir 

hükmü ortadan kaldırır, şartın böyle bir fonksiyonu var. Gelecekte 

gerçeklemesi dedik. Şartın  olabilmesi için tarafların hükümleri 

bağladıkları, doğmasını ya da doğmamasını bağladıkları olayın 

mutlaka gelecekte gerçekleşecek bir olay olması gerekir. Geçmişte 

yaşanan olaylara bağlananlar şart değildir. Mesela tarafların ikinci dünya 

savaşı olmuşsa ben edimimi ifa edeceğim gibi. Böyle bir şartın 

kararlaştırılması yani bizim şart  olarak kabul edebilmemiz mümkün değil.  

       Bazen taraflar geçmişte bir olayın olup olmadığını bilmeyebilirler. 

Mesela, Romalıların arasında örneğin yaşanan olaylardan biri, titus ölmüşse 

ben sana bu parayı vereceğim. Ama titusun ölüp ölmediğini taraflar 

bilmiyorlar. Bu gelecekte de olabilir. Yani titus ölürse gibi bir ifade 

kullandıklarında titus aslında ölmüş olabilir, taraflar bunu bilmiyor 

olabilirler, bu biraz tartışmalı. Geçmişte olmuş ama taraflar bunun geçmişe 

yaşandığını bilmiyorlarsa yine şart olabilir mi?  

       Bu konuda da şart olabileceğini kabul ediyorlar. Yani şunu söylemek 

istiyorum; şart mutlaka gelecekte gerçekleşmesi gereken bir olay 

olacak. Herkesin bildiği, gerçeklemiş olan kesin örneğin birinci dünya 

savaşı, bunu herkes biliyor. Böyle bir olayı şart olarak kabul edemiyoruz. 

Fakat bilinemeyen yani tam, kesin olarak bilinemeyen geçmişte 

yaşanmış olma ihtimali var böyle olaylar da şart olarak kabul 

edilebilir. Gelecekte gerçekleşmesi objektif olarak şüpheli, mutlaka 

şartın objektif olarak şüpheli olması gerekiyor yani gerçekleşip 

gerçekleşmemesi bilinmeyecek olmalı.  
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     Eğer gerçekleşme ihtimali varsa yani taraflar kuvvet ve 

muhtemelse veya taraflar bunu biliyorsa, gerçekleşmesi kesin ise o 

zaman şart olmaz . Şüpheli bir olayın olması gerekiyor. 

Gerçekleştirileceği kesin olan olaylar şart olarak kararlaştırılamaz. 

Şart daima şüphelilik arz eder. Taraflar gerçekleşip gerçekleşmeyeceğiniz 

bilemezler, emin değillerdir.  

       Örneğin Roma hukuku sınavından geçersem Roma hukukunu kitabımı 

bağışlayacağım. Geçip geçemeyeceğimizi ş an bilmiyoruz, bilen var mı? Bir 

kesin olay mıdır, değildir. Eğer geçersem derseniz ne karşı taraf biliyor sizin 

dersi geçeceğinizi ne de siz biliyorsunuz ne de diğer üçüncü kişiler. Roma'da 

gemi kartacıdan gelirse, serf sapasağlam pazara gelip mallarını satarsa gibi 

ifadeler bi anlam ifade ediyordu çünkü orada korsanların saldırısı, dağlarda 

... pazara mallarını getiren kişiler bazen ... saldırıya uğrayabiliyorlardı. 

Dolayısıyla onlar bilinmiyor. Gemi kartacıdan gelirse 10 top kumaş satmayı 

uygun buluyorum, aksi halde bu borç doğmayacak. Gemi kartacıdan gelirse 

10 top kumaş satma borcum doğacak dikkat edin borcun doğumunu 

engellemiş oluyor, şart koyan taraf.  

        Şartı tanımladık, unsurlarını söyledik, şart olduğunda ne oldu yani 

şartın hukuki sonucu nedir? Şartın hukuki sonucu tarafların 

aralarındaki hukuki ilişkinin söz ya da sözleşmenin hüküm 

doğurmasını engellemek ya da doğmuş olan hükümleri sona erdirmek. 

Hangi şart kararlaştırılmışsa, geciktirici şart kararlaştırılmışsa hüküm 

doğurmasını engelliyor yani hemen borç, alacak doğmasını engelliyor. 

Bozucu şartın ... sözleşme normal bir sözleşme gibi başlıyor normal 

hükümleri doğuruyor. Tarafların bize ... borçlar da alacaklar da doğuyor. 

Ama o olay gerçekleşince taraflar baştan itibaren bu hükümleri ortadan 

kaldırıyorlar, sözleşme tamamen ortadan kalkıyor. 

       Şartın üç evresi olduğunu söyleyebiliriz. Romalılar üçe ayırarak 

inceliyor. Birinci evre, taraflar bir şartlı hukuki işlemden ... bunun hukuki 

sonucunu anlamaya çalışırken birinci evre şartın henüz gerçekleşmediği ... 

önce ... taraflar arasında. Bu dönemde ne olur? Taraflar şartın henüz 

gerçekleşmediği bir dönemde şartın gerçekleşmesini bekliyorlar. Bu dönemde 

geciktirici şart ise ... hüküm doğup doğmayacağı belli değil. Böyle bir 

dönemde hukuki işlem askıda. Yani taraflar üzerinde ne borç bulunmuş ne 

de alacak bulunmuş, buna dikkat edin. Ne borç bulunmuş ne de akacak 

doğmuş. Gemi kartacıdan gelirse 10 top kumaş satacağım. Daha öncesinde 

kumaş satma borcum yok, olayın gerçekleşmesini bekliyorum. Gemi 

kartacıdan gelirse borcum doğacak. Daha önce diyelim 10 top kumaşın 

bedellini ödememe talebinde bulunursa karşı taraf, diğer taraf ne diyecek? 

Benim böyle bir borcum yok, şartın gerçekleşmesini bekliyoruz.  
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        Tarafların şartın henüz gerçekleşmediği bir dönemde hiçbir borçları ve 

alacakları yok birbirlerinden hiçbir talepte bulunamazlar. Ne karşı taraf 

diğerinden edinimin isteyebilir ne de diğer taraf karşı taraftan edinimini 

isteyebilir. Şartın gerçekleşmesine kadar beklemek zorundalar. Yalnız 

burada bir istisna var. Borçla alacak doğmuyor ama kanun hem iki tarafa da 

bir yükümlülük yüklemiş. Borç alacak doğmuyor ama her iki tarafın da 

kanundan doğan yükümlülükleri var. İsmi biraz uzun gelebilir ama ne 

demek olduğunu anlayacaksınız, şartın gerçeklemesini engelleyecek 

davranışlarda bulunmama yükümlülüğü. Tarafların bu dönemde borçları 

ve alacakları doğmuyor ama kanundan doğan bir tek yükümlülükleri var o 

da her iki taraf da şartın gerçekleşmesini engelleyecek davranışlardan 

kaçınacak. Taraflardan biri şartın gerçekleşmesine mani olmaya kalkarsa 

yani mesela gemi kartacıdan gelirse diyoruz ama her iki taraf da henüz 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekliyorlar bu dönemde taraflardan biri 

gidip de diğerini korsanlarla anlaşıp da gemiyi batırırsa o zaman şartın 

gerçekleşmesini engellemiş olur. 

        Yani bu hükümlülüğe aykırı davranmış olur. Buna aykırı davranan için 

şart gerçekleşmiş sayılır ve edimini yerine getirmiş olur. Yani taraflardan 

biri şartın gerçekleşmesini engellemeye çalışırlarsa bu tabii ki 

dürüstlüğe aykırı bir davranış olduğundan kanun koyucu böyle bir 

durumda şartın gerçekleştiğini varsayıyor. Şart gerçekleşmiş gibi olur 

ve bu sözleşme hükümlerini doğurmaya başlar. 

 

2. EVRE 

A) Şartın gerçekleştiği evre 

    Bu evrede şart gerçekleştiği için tarafların tabi hakları doğmuştur. 

Taraflar şartın gerçekleştiği evrede birbirlerinden ayrılık talebinde 

bulunabilirler.  

     Şartın geçekleşmesinden önce borçlar ve alacaklar doğmamıştı ama şart 

gerçekleşince tarafların artık borçları ve alacakları doğmuş olur. Bu evrede 

taraflar birbirlerinden alacaklarını talepte bulunabilirler.  

‘Gemi şuradan gelirse 10 top kumaş satacağım.’ diyen A’nın gemi geldikten 

sonra 10 top kumaşı satma borcu doğar. Diğer taraf da tasarrufi işlemin 

yapılmasını ve kumaşın kendisine teslim edilmesini isteyebilir. A’da satış 

bedelini diğer taraftan talep edebilir. Yani şartın gerçekleşmesi ile birlikte 

borçlar ve alacaklar doğar. 

     Bozucu şartta şart gerçekleşmeden önce hukuki işlem hükümlerini  

(borçlar ve alacakları) doğurmaya başlar. Şartın geçekleşmesi halinde ise 

sözleşme hükümleri geriye dönük olarak ortadan kalkar.  
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(Geciktirici şartta borçlar ve alacaklar şart gerçekleşince doğuyordu ama 

bozucu şartta şartlar ve alacaklar zaten doğduğu için şart gerçekleşince 

sözleşme ortadan kalkıyor.) 

     Bana devlet yurdu çıkarsa özel yurtla aramdaki sözleşme kendiliğinden 

sona erecek diye yurtla anlaştık. Bana devlet yurdu çıktığı andan itibaren 

benim kira ödeme borcum, karşı tarafın da yurdu tahsis etme borcu ortadan 

kalkar.  

B) Şartın gerçekleşmediği evre 

     Şart ya gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Örneğin geminin fırtınadan veya 

korsan saldırısından dolayı gelememesi şartın gerçekleşmediği evredir. Bu 

evrede şart gerçekleşmemiş olur ve sözleşme kendiliğinden ortadan kalkar.  

(Sakın geçersiz olur demeyin. Bir geçersizlik olması için sözleşmenin 

bünyesinde bir geçersizlik nedeni bulunması gerekir. İrade bozuklukları, 

irade açıklanmasının bulunmaması ‘yokluk’ , kanuna aykırılık bunlar 

sözleşmenin geçersizlik nedenleridir.  

Şartın gerçekleşmemesi sözleşmeyi geçersiz hale getirmez, sözleşmeyi 

ortadan kaldırır. Artık o sözleşme hukuk dünyasında hiçbir anlam ifade 

etmeyen bir sözleşme haline gelir.)  
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ŞARTIN TÜRLERİ 

Kitaptaki şart türleri: 

• Geciktirici Şart- Bozucu Şart 

• Olumlu Şart- Olumsuz Şart  

• İradi Şart- Tesadüfi Şart- Karma Şart 

• Gerçekleşebilecek Şart- Gerçekleşemeyecek Şart 

Asıl şart ayrımı geciktirici şart ve bozucu şart ayrımıdır. Bunu iyi bilin. 

 

OLUMLU ŞART- OLUMSUZ ŞART 

Bu geciktirici ve bozucu şartlar bazen olumlu ve olumsuz ifadeler 

içerebilirler. Örneğin kar yağarsa dediğimde olumlu bir şart, kar yağmazsa 

dediğimde olumsuz şart olmuş olur. Olumsuz şart demek bozucu şart demek 

değildir. Her olumsuz ifade gördüğünüzde bu bozucu şarttır demeyin. 

Örneğin ‘Bana devlet yurdu çıkarsa aramızdaki sözleşme sona erecektir.’ 

dediğimizde bu olumlu bir bozucu şarttır.  

‘Ankara’ya tayinim çıkmazsa evi kiralarım.’ Burada olumsuz bir ifade ile 

bozucu bir şart gerçekleşmiş. Bir kişi ‘Ankara’ya tayinim çıkmazsa burada 

kalacağım. O zaman bu kirayı gerçekleştireceğim. Şimdi aramızda kira 

sözleşmesini kuralım. Ankara’ya tayinim çıkmazsa devam etsin. Ama 

Ankara’ya tayinim çıkarsa bu sözleşme kendiliğinden sona erer.’ derse 

burada da olumsuz bir bozucu şart oluşmuş olur.  

İRADİ ŞART- TESADÜFİ ŞART 

Tarafların kararlaştırdıkları şartın gerçekleşmesi taraflardan birinin 

iradesine bağlanmışsa buna iradi şart denir. Örneğin ‘Benimle evlenirsen 

evimi sana bağışlayacağım.’ denildiğinde bu bir iradi şart olarak 

kararlaştırılıyor. Evlenip evlenmemek diğer tarafın iradesine bağlı.  

Tarafların iradeleri ile müdahale edemeyecekleri şartlar tesadüfi şartlardır. 

Her iki tarafın iradesinden bağımsız olarak gerçekleştirilir. Kar yağarsa, 

fırtına çıkarsa… Bunlar tarafların müdahale edemeyecekleri, kendi iradeleri 

ile tespit edemeyecekleri şartlardır. 

Geciktirici ya da bozucu şartlar; olumlu, olumsuz, tesadüfi, iradi, karma 

şartlar şeklinde meydana gelebilir. Bunlar geciktirici şartın ve bozucu şartın 

ifadeye göre değişik görünümleridir.  

(Hocanın Notu: önemli olan geciktirici ve bozucu şartı bilmeniz.) 

Püf noktası: Bazen geciktirici şart ile bozucu şartı birbirinden ayırmak zor 

olabilir. Şuna bakarız. Taraflar ifalarını birbirlerine yapmışlarsa bozucu şart, 

yapmamışlarsa geciktirici şarttır.  
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Eğer tarafların arasındaki sözleşme hükümlerini doğurmaya başlamışsa 

taraflarca kararlaştırılan şart daha sonra sözleşmeyi ortadan kaldırabilir. Bu 

bozucu şarttır. Örneğin bu sene borçlar hukuku dersi birinci sınıfta 

görülmeye başlanırsa elimdeki kanunu arkadaşınıza bağışlıyorum. Olumlu 

bir şart kararlaştırdık. Eğer ben bu kitabı vermişsem arkadaşınıza artık bu 

şart bir bozucu şart olur.  

‘Borçlar hukuku dersi birinci sınıfa konulursa bu kanunu sana 

bağışlıyorum.’ dediğimizde henüz ifayı yapmamışız, o zaman henüz borçların 

doğmasını istemiyoruz demektir. Bu bir geciktirici şarttır.    

Örneğin yurtla sözleşme yaptınız sonra yurda yerleştiniz. Ediminizi ifa 

etmeye başlamışsınız, bir iki ay geçmiş. Sonra size devlet yurdu çıkmış. 

Dikkat edin ediminizi ifa ettiğiniz için buradaki şart bozucu şart olur. Çünkü 

sözleşme geriye dönük olarak ortadan kalkar.  

Şart sözleşmenin kurulmasını engellemez. Arkadaşınıza kanunu şu şartla 

satıyorum dediğimde satış sözleşmesi yapmış oluruz. Örneğin ‘Ben şu malı 

satmayı söz veriyorum, karşı taraf da bu malı satın almayı söz veriyor.’ 

dediğinizde şarta hiç bakmaksızın irade açıklamalarınız birbiri ile uyuştuğu 

andan itibaren bu sözleşme kurulmuş olur. Şart sözleşmenin kurulmasını 

değil, sözleşme kurulduktan sonra derhal bir borç doğmasını engelliyor. 

Sözleşme kurulmasa zaten hüküm doğurup doğuramayacağını niye 

bekleyelim? Kurulmamış sözleşmenin hüküm doğurmasını veya şartın 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bekler misin? Beklemezsiniz. 

 

VADE  

Vade de şart gibi bir arzi unsur ve hukuki işlemin tamamlayıcı unsurudur.  

Vade nedir? Romalıların vadenin tanımını yapmasalar da vade ile ilgili birçok 

husus düzenlediklerinden vadenin tanımını çıkartabiliyoruz. Vade; bir 

hukuki işlemin hüküm doğurmasını ya da doğmuş olan hükümlerin sona 

ermesini, gelecekte gerçekleşmesini kesin bir olaya bağlanmasına denir. 

Şarttan ne farkı var? Şart için gelecekte gerçekleşmesi şüpheli bir olay 

olmalıdır. Vadede mutlaka bir kesinlik olması gerekiyor. Eğer taraflar 

sözleşmedeki unsurun gerçekleşmesini, hükümlerin doğurmasını veya 

doğurmamasını kesin bir olaya bağlamışlarsa bu artık gerçekleşecek 

demektir. Şarttan farkı budur.  

Vade genellikle süre olarak kararlaştırılır. Örneğin gelecek ayın 15’i, iki yıl 

sonra bugün, ayın başında… Bize bu ifadeler mutlaka o gün geleceği için 

daima kesinlik arz eder. Süre kararlaştırıldığı hallerde vade bulunur.  

Vadenin süre veya bir zaman aralığı olarak kararlaştırılması şart değil. 

Bazen kesin bir olaya da bağlanabilir.  
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Süre olarak söylenilmemesi sizi aldatmasın. Mesela gelecek sene bağ 

bozumunda denildiğinde bağ bozumu yapılacak tarih hangi tarihse o tarihte. 

Örneğin gelecek sene fasıl toplandığı gün. Fasıl hangi gün toplanıyorsa o gün 

vadenin kararlaştırıldığı gündür. 

Bazen şart ve vadeyi ayırmak zor olabilir. Hatta İsviçre Federal Mahkemesi 

kararlarında bile biz bunun örneklerini görüyoruz. Öyle ifadeler olabiliyor ki 

tarafların sözlü olarak kararlaştırdıkları sözleşmelerde şart mı 

kararlaştırdılar vade mi anlamıyoruz. Örneğin Antalya’da yaşayan iki 

tüccarın arasında bir sözleşme yapıldığını düşünün. Aralarındaki sözleşmeye 

şöyle bir kayıt koyuyorlar. Bu sene ilk kar yağdığında… Vade mi şart mı? 

Şart. Antalya’ya her zaman kar yağar mı? Antalya’ya kar yağması olağan bir 

olay mı? Hayır. Ne zaman yağacağı da yağıp yağmayacağı da belli değil. 

Yargıtay’ın kararlarına konu olan olaylardan birinde böyle bir olay olmuş. 

Yargıtay burada şarta karar vermiş. Ama mesela Erzurum’da iki tüccarın 

aralarında böyle bir şart olsaydı ne derdiniz? Bu sene ilk kar yağdığında… 

VADE. Çünkü muhakkak Erzurum’a kar yağacak. Her sene yağmış çünkü. 

Görüldüğü gibi olayda şart mı vade mi olduğu yaşanılan yere göre değişmiş. 

Ekvator bölgesinde yaşayıp da bu sene kar yağarsa diyen birisinin şart 

kararlaştırdığını çok iyi anlarız. Kutuplarda yaşayan birinin de söylediğinin 

vade olduğunu söyleyebiliriz.  

Şartla vade arasındaki ikinci fark da şu: Şartta, borçlar ve alacaklar henüz 

doğmamıştır. Taraflar sözleşmeyi kurmuşlardır ama birbirlerinden talepte 

bulunamazlar. Çünkü borç ve alacak doğduktan sonra talepte 

bulunabilecekler. Vadede ise tarafların aralarındaki hükümler (borçlar ve 

alacaklar) doğmuştur, talep edilebilirlik ertelenmiştir. Örneğin ‘15 gün sonra 

edimimi ifa edeceğim, kitabı arkadaşınıza bağışlayacağım.’ dediğimde 15 gün 

burada vadedir. Ve bu 15 günlük sürede borcum doğmuştur. Üzerimde 

bağışlamadan dolayı bir teslim borcu var. Ama talep edilebilirlik ertelenmiş. 

Arkadaşınız henüz benden kitabı talep edemiyor. Borç doğmuş ama talep 

edilebilirlik ertelenmiş.  

Diğer farklılık da şu: Diyelim ki taraflar şart kararlaştırmışlar. Şartın 

gerçekleşmesinden önce borçlar ve alacaklar doğmadığı için birbirlerinden 

edim talebinde bulunamazlar. Farz edelim ki taraflardan biri bilgisizlik 

yüzünden ya da yanlışlıkla şart gerçekleşmeden önce edimini ifa etti. 

Örneğin ‘Gemi gelirse 10 top kumaş vereceğim.’ dedim ama karşı taraf dedi 

ki ‘Biz bunu bekleyemeyiz. Senin zaten 10 top kumaş borcun var bunu ifa 

et.’ Ben de 10 top kumaşı sattım. Şartın gerçekleşmesinden önce edimimi ifa 

etmiş oldum. Böyle bir durumda yapılan ifa geçerli mi geçersiz mi olur? Şart 

gerçekleşmeden önce yapılan ifalar geçerli olur ama verdiği edimi sebepsiz 

zenginleşme ile geri alabilir. 10 top kumaşı şimdiden vermişim ve geminin 

gelip gelmeyeceği belli değil. Sebepsiz zenginleşme davası açarak 10 top 

kumaşı geri alabilirim. Ve şartın gerçekleşmesini bekleyeceğiz artık 

diyebilirim. Ama vadede örneğin 15 gün sonra ödeyeceğim dedim 15 gün 
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beklemeden ödedim. Yaptığım ödemeyi sebepsiz zenginleşme davası ile geri 

alamam. 

Neden şartı geri alabiliyoruz da vadeyi alamıyoruz?  

Şartta borçlar doğmamıştır ama vadede borçlar doğmuş oluyor. Vadede 

zaten borçlu olduğun için ifa veriyorsun. Niye geri alasın? 15 gün sonra 

verecektin zaten. Ha 15 gün önce, ha 15 gün sonra.  Ama şartta böyle değil. 

Şartta daha borç doğmamış. Belki hiç şart gerçekleşmeyecek ve borç hiç 

doğmayacak. O yüzden sebepsiz zenginleşme ile geri alabiliyoruz.  

YÜKLEME 

Hukuki işlemin arzi unsurları şart ve vade ile birlikte anlatılan ama aslında 

şarttan ve vadeden hukuki sonuç itibariyle ve hükümleri itibari ile farklı olan 

bir husus daha var, biz buna yükleme diyoruz. Yükleme sözleşmenin arzi ve 

tamamlayıcı unsuru değildir. Farklı bir kavramdır. Yükleme Roma 

hukukunda çok yapılırdı. Sağlararasında bir karşılıksız kazandırmada 

(ivazsız işlem. İvazsız işlem örneği: bağışlama) veya ölüme bağlı bir 

kazandırma işleminde(ölüme bağlı kazandırmalar zaten karşılıksız olduğu 

için ayrıyeten karşılıksız kazandırma demeyiz. Ölen birinden karşılık 

bekleyemeyiz.) uygulanır. Demek ki ivazlı sözleşmeler, karşılıklı sözleşmeler, 

sinallagmatik sözleşmeler dediğimiz satış sözleşmesi, eser sözleşmesi, kira 

sözleşmesi gibi sözleşmelerde biz bir yükleme yapılmasından bahsedemeyiz. 

Sağlarası karşılıksız bir kazandırmada veya ölüme bağlı bir kazandırmada, 

kazandırmada bulunan tarafın belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için diğer 

tarafa bir yapma edimi yüklemesine yükleme diyoruz.  

Taraflar karşılıksız bir sözleşme yaptıklarında (bağışlama veya ölüme bağlı 

kazandırma yaptıklarında) normalde bu kazandırmalardan bir karşı edim 

talep edemezler. Kazandırmada bulunan kişi (bağışlayan kişi) bağışladığı 

malın karşılığında bir talepte bulunamaz. ‘Sana kitabımı bağışlıyorum, 

sende bunun karşılığında bana 10 lira ver.’ dediğimde bu bağışlama olmaz, 

satış sözleşmesi olur.  

Kişi edim talep edemese de bazen karşı taraftan bağışladığı şeyin 

karşılığında bir amacının gerçekleşmesini ister. Ve bu amacın 

gerçekleşebilmesi için sağlararası veya ölüme bağlı kazandırma yaptığı 

kişiden bir edimi yerine getirmesini ona yükleyebilir. Buna yükleme deriz. 

Örneğin ben sana tüm mal varlığımı miras olarak bırakıyorum ama 

ölümümden sonra hayrıma bir çeşme yaptırmak kaydı ile. Ölüme bağlı 

kazandırmadan bir ivaz talep edemez aslında. Ben sana mirasımı 

bağışlıyorum ama sende bana şunu yapacaksın diyemez. Bu yaptığı 

sözleşmenin ivazsız olmasına aykırı olur. Kanun koyucu buna müsaade 

etmiş. Fakat biz buna bir karşı edim olarak değil de bir davranış yüklemesi, 

yani böyle bir şeyin yapmasını rica etme olarak görüyoruz. Yükleme bir 

ricadan ibarettir.  
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Hayrına çeşme yaptırması kaydı ile bu kişiye bağışlıyorum dediğinde veya 

ölümümden sonra oğlum Titus’u okutması, eğitmesi, eğitim masraflarını 

karşılaması kaydı ile mirasımı bağışlıyorum diyebilir. Bu örnek de roma’da 

yapılan şeylerden biri. Burada ölüme bağlı kazandırma olduğu için karşı 

taraftan bir şey talep edememesi gerekirken bir edim yükleyebilir. Ama 

yüklenen edim mutlaka yerine getirilmek zorunda değil. Sadece rica. Karşı 

tarafa bir borç yüklenmiş değil. Arkadaşınıza diyorum ki kanunumu sana 

bağışlıyorum ama bu kanunu sende senden sonra birine bağışlaman 

kaydıyla. Burada bir bağışlama yapıyorum, bağışlamada edim talep 

edemesem de bir davranış yükleyebilirim. Arkadaşınız o zaman bir davranış 

yükümü ile yüklenmiş oluyor.  

Bu davranış bir karşı edim değildir. Sözleşmeye karşı tarafa bir yapma edimi 

yüklediniz diye ivazlı, karşılıklı,  sinallagmatik bir sözleşme haline getirmiş 

olmazsınız. Yükleme yapmakla bağışlamayı satış haline getirmiş olmazsınız. 

Edim karşı edim ilişkisi yok. Parasal bir edim onu karşılayan bir edim yok. 

Sadece davranış yükümlülüğünün yüklenmesi var. 

 Roma’da genellikle şu örnekler vardı: ölümümden sonra çok ağlaman kaydı 

ile evimi sana bağışlıyorum, ölümümden sonra bahçeme bakman kaydı ile 

şunu bağışlıyorum,  ölümümden sonra meydana benim heykelimi yaptırman 

kaydı ile... Burada bir yapma borcunu yüklediği için yükleme. Bağışlamanın 

karşılığında bir karşı edim istemiyor. Davranış yüklüyor. Mutlaka bir yapma 

edimi şeklinde bir edim olması gerekiyor. Ben sana kanunu veriyorum sen 

de bana para vereceksin denildiğinde bu bir yükleme olmaz. Kütüphanemi 

ölümümden sonra sana bırakıyorum fakat her hafta sonu bu kütüphaneden 

öğrencileri yararlandırman, kütüphaneyi açık tutman kaydı ile. Karşılığında 

bir para istemiyorum, bir verme borcu istemiyorum. Aksi halde bu bir satış 

olur.  

Yüklemenin Hukuki Sonucu 

Kendisine yüklemede bulunulan taraf, yükleme yüklenen taraf yükleme 

borçlusu olur. Yükleme borçlusu olarak kendisinden istenilen bu yapma 

edimini yerine getirmek zorundadır. Bu ricayı yerine getirilmediği zaman 

hukuk düzeninde bir yaptırım uygulanır. Bu edimi yerine getirmediğiniz 

zaman borca aykırı davranmış olmazsınız. Yükleme sadece bir yükümlülük, 

borç değil.  

Yüklemenin Tenfizi 

Hukuk düzeni her ne kadar borç mahiyetinde kabul etmese de yüklemeyi, 

yükleme ediminin yerine getirilmemesinin yaptırımını kabul etmiş. Bu 

yaptırım ölüme bağlı tasarruflar söz konusu olduğunda yüklemenin tenfizi 

davası açılır. Sağlararası işlemlerde ise bir yaptırım öngörülmemiştir. Dava 

belli değildir. Örneğin hayrıma bir çeşme yaptırman kaydı ile kütüphanemi 

arkadaşınıza bağışladım. Ama verdiğim kişi hayrına bir çeşme yaptırmaktan 

kaçınıyor.  
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Böyle bir durumda onun edimini ifaya zorlayacak herhangi bir mekanizma 

öngörülmüş değil. Fakat eğer ölüme bağlı bir kazandırma yapmışsam 

vasiyetnamemde ‘Bu kütüphanemi bağışlıyorum, hayrıma bir çeşme 

yaptırılması kaydı ile.’ demişsem ve o kişi yerine getirmemişse, edimi ifadan 

kaçınırsa ölenin mirasçıları yükleme borçlusuna karşı bir yüklemenin tenfizi 

davası açabilir. Bu yeni bir dava. Dikkat edin borca aykırılık davası ile 

çözülmemiş. 

Sağlararası işlemlerde ifa yerine getirilmemiş ise Roma’da bir dava 

açılamazdı ama bugün yüklemenin tenfizi davası ilgililer tarafından 

açılabiliyor. Örneğin ben arkadaşınıza ‘Her hafta sonu kütüphane açık 

olacak ve öğrenciler bu kütüphaneden yararlandırılacak.’ diye yükleme 

yaptım. Arkadaşınız da kütüphaneyi kilitli tutuyor. Kimseyi 

yararlandırmıyor. Bu durumda hem kütüphanenin mirasçıları davayı 

açabilir hem de kütüphaneden yararlanan herhangi bir öğrenci yüklemenin 

tenfizi davasını açabilir. O zaman ihmali yerine getirmek zorunda kalır.  

Burada da şöyle bir problem var. Yargı elinde olduğu için nasıl cebri icra 

olacak? Kütüphaneyi açık tutmayan birine zorla mı açtırtacaksınız? İlle de 

anahtarı eline alacak ve o kapıyı açacak diye bir şey yok. Cebri icra ile 

yapma edimleri uygulanamadığı için yüklemenin tenfizi davası ister istemez 

bir tazminat edimine dönüşüyor. Arkadaşınızdan ancak tazmin talebinde 

bulunabiliyorsunuz. Uğranılan bir zarar varsa o zararın giderilmesi talep 

edilmiş oluyor.  
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Sınavlar hakkında 

63 yüksek bir not. 50’nin altında alanlarda haklar ve davalar anlaşılmamış. 

Sınavda tarihi kısmın anlaşılmadığını fark ettim. Finale tarihi kısmı da dâhil 

edeceğim. 

04.03 PRATİK ÇALIŞMASI 

OLAY 

İlerleyen yaşı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle artık dinlenmeye çekilmek 

isteyen Romalı kumaş tüccarı R, bu amaçla şehir merkezinden uzak ve deniz 

kenarında bir villa aramaya başlar. Bunu duyan ve acil nakde ihtiyacı olan A, 

elinde R’nin aradığı özelliklerde bir villanın bulunduğunu bildirir. Taraflar, 

R’nin villada 2 yıl oturması karşılığında 50.000 sesters ödemesi ve villanın bir 

ay sonra R’ye teslimi konusunda anlaşırlar. Taraflar arasındaki anlaşmaya 

göre ayrıca R, villanın birikmiş vergi borcunu da ödeyecek ve eğer, vergi 

toplama memurları geldiğinde ödeme yapmazsa, R ile A arasındaki 

sözleşmenin bir hükmü kalmayacaktır. Bu kayıtları kabul eden R, 50.000 

sestersi peşin olarak ödeyerek villanın anahtarlarını A’dan teslim alır.  

Villaya taşınmak üzere hazırlık yapmaya başlayan R, ilk olarak ticaretten iyi 

anladığını düşündüğü büyük oğlu O1’i tüm işlerinin başına geçirmeye karar 

verir ve bu amaçla kumaş üretim atölyesini O1’e devreder. R, daha sonra 

vasiyetnamesini hazırlamaya başlar. R, vasiyetnamesinde küçük oğlu O2’ye 

‘başkasına satıp devretmemesi’ kaydıyla çiftliğini; kızı K’ya ‘cencor C ile 

evlenmesi’ kaydıyla altınlarını; eşi E’ye de ‘ömrünün sonuna kadar hiç 

evlenmemesi’ kaydıyla malikânesini bıraktığını yazar. 

Bu işlemleri tamamlayan ve villaya yerleşmek üzere yola çıkan R, villaya 

geldiğinde, villanın A’nın söylediği gibi deniz kenarında değil, ormana bakan 

bir tepede olduğunu görür.  Ayrıca villanın içinde, B ve ailesinin oturduğunu 

öğrenir. A, birkaç gün önce villa üzerinde B ve ailesi lehine bir yıllığına ve 

10.000 sesters karşılığında bir oturma hakkı tesis etmiştir.  

Diğer taraftan işleri iyice bozulan ve tefeci T’ye de yüklü miktarda borçlu 

bulunan A, öldürüleceği korkusuyla tüm borcuna karşılık, söz konusu villayı 

T’ye teminat olarak göstermiştir.  

Bu arada, R’nin büyük oğlu O1, işleri devralır almaz riskli yatırımlar yapmış 

ve başarılı olamayınca iflasın eşiğine gelmiştir. Oğlunun başarısızlığını ve 

kumaş üretim atölyesinin alacaklılar tarafından satılacağını öğrenen R, 

atölyeyi alacakların haczinden kurtarmak için oğluna yaptığı devir 

işlemlerinin geçerli olmadığını ve kumaş üretim atölyesinin halen kendi 

mülkiyetinde olduğunu iddia etmektedir. 
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SORULAR 

1)   a) R ile A arasında kurulmak istenen hukuki ilişki hangisi olabilir? Bu 

ilişkiden doğabilecek hakkın belli başlı özelliklerini belirtiniz. 

b) Sözleşme konusu villada B ve ailesi lehine bir oturma hakkı tesis edilmiş 

olması, A ile R arasındaki hukuki ilişkinin geçerli olmasını engeller mi? 

Burada nasıl bir sorun doğar ve nasıl çözüme bağlanır? Bu durumda hak 

kaybına uğrayan taraf hangi hukuki çareye başvurabilir? Gerekçeli olarak 

açıklayınız.  

c) Eğer B ve ailesinin villada oturma hakkı değil de kira sözleşmesinden doğan 

bir hakları söz konusu olsaydı, yukarıdaki soruya verdiğiniz cevap değişir 

miydi?  

d) R ile A arasındaki anlaşmada; villanın bir ay sonra teslim edileceği ve vergi 

borcunun R tarafından ödeneceğine ilişkin kayıtlar hukuken ne anlama gelir? 

Açıklayınız.   

2) R’nin düzenlediği vasiyetnameyi, hukuki işlemlere ilişkin sınıflandırmadaki 

yeri bakımından nitelendiriniz.  

3) a) R’nin vasiyetnamesinde; küçük oğlu O2’ye ‘’başkasına satıp 

devretmemesi’’ kaydıyla çiftliğini bırakması hukuken ne anlama gelir? Bu 

kayda rağmen O2, çiftliği Ü’ye satıp devretmiş olursa, Ü malik olur mu? Niçin?  

b) R’nin vasiyetnamesinde kızı K ve eşi E lehine yaptığı ölüme bağlı 

kazandırmalar için koyduğu kayıtlar hukuken ne anlama gelir? Bu kayıtlar 

geçerli midir?  

4) A’nın R’ye vaat etmiş olduğu villanın deniz kenarında olmaması hukuken 

ne anlama gelir? Bu durum R ile A arasındaki hukuki ilişkiyi nasıl etkiler?  

5) A’nın sahip olduğu villayı tefeci T’ye teminat olarak göstermesi olayında:    

a) B ve R’nin villa üzerindeki hak iddiaları, bu teminat ilişkisinin geçerli 

şekilde kurulmasını engeller mi? Neden?  

b) A’nın öldürüleceği korkusuyla tefeci T ile böyle bir anlaşmaya girmiş olması, 

anlaşmayı geçersiz kılar mı?  

6) R’nin kumaş üretim atölyesini alacakların haczinden kurtarabilmek için, O! 

İle yaptığı devir işleminin geçerli olmadığı iddiasının hukuki temeli ne olabilir? 

Bu haklı bir savunma olabilir mi?  
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Bu kayıtları kabul eden R, 50.000 sestersi peşin olarak ödeyerek villanın 

anahtarlarını A’dan teslim alır. Villanın anahtarlarını teslim alması villanın 

zilyetliğini de teslim aldığı anlamına gelir. Taşınmazlarda mülkiyet devri 

taşınırlarda olduğu gibi bir yerden kaldırılıp başkasına teslim edilmesi sureti 

ile değildir. Malı temsil eden bir şeyin karşı tarafa verilmesi iledir. 

Taşınmazlarda özellikle villa, ev gibi mesken olarak kullanılan yerlerde 

genellikle anahtarların teslim edilmesi, tarım arazisi toprak gibi yerlerde ise 

araziye ait olan bir avuç toprak ya da çakıl taşının karşı tarafa teslim edilmesi 

ile birlikte zilyetliğinin devredilmesi söz konusudur. Mülkiyet devri değil. 

Mülkiyet devri başka bir amaç ile mesela kullanma amacı ile veya kira amacı 

ile pekâlâ yapılabilir.  

 R, ilk olarak ticaretten iyi anladığını düşündüğü büyük oğlu O1’i tüm 

işlerinin başına geçirmeye karar verir ve bu amaçla kumaş üretim 

atölyesini O1’e devreder. Bu devir işlemi öğrendiğiniz hangi hukuki işleme 

yakın duruyor? Bağışlamaya. Çünkü karşı tarafa bir bedel ödenmediğine göre 

satış değil. Ve bir mülkiyet devri olduğu için bunun bağışlama olması yüksek 

bir olasılık. Ama bu tür iş, ticarethane, ticari işletme, fabrika gibi tek bir 

maldan değil birden fazla birbiri ile fonksiyonel bağlantılı maldan oluşan 

nesnelerin devrinde (toplu devirde) biz buna mal varlığının devri diyoruz. 

Roma hukukunda çok yapılıyor. Peki, neden böyle? Bir kimse kendi ticari 

işletmesinde birbiri ile fonksiyonel bağlantılı birden fazla malın bulunduğu bir 

devir işlemi gerçekleşeceği zaman aslında bir bağış veya satış olarak 

nitelendirmemiz gerekirken her bir malın devir ve temlik işleminin ayrı ayrı 

yapılması zor olduğu için bu Romalıların işine gelmemiş. Ne yapmışlar? Tek 

tek devir ve temlik işlemini yaparak zaman ve emek kaybetmekten 

kaçındıkları için birbiri ile fonksiyonel bağlantılı mal birliğinin tek bir işlemle 

devir ve temlikini yapabilmişler. Buna mal varlığının devri veya ticari 

işletmenin devri diyoruz. Birbiri ile bağlantılı mallara örnek olarak kumaş 

üretim atölyesinde bir takım makineler ve üretim ünitelerini verebiliriz. Tabi 

mutlaka kanun koyucu tarafından söylenmiş olması gerekiyor.  

1.Soru 

1.Soru a şıkkı 

Ö1: İntifa veya oturma hakkı. Eğer kira olsaydı buradaki gibi değil aylık şu 

kadar diye hesaplanırdı diye düşünüyorum. İntifa hakkında kişiye belirli bir 

taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkının içinde yer alan yararlanma ve kullanma 

hakkı veriliyor. Burada satım sözleşmesi olamaz çünkü iki yıllığına R’de 

duracak. Sonra A‘ya geri dönecek. Burada oturma daha yakın gözüküyor.  

Hoca: neden oturma daha yakın dediniz? İntifa neden ayrıca? Kullanma ve 

yararlandırma gerektiriyor mu villa?  

Ö1:  taşınmaz üzerinde intifa tesis edilir mi?  
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Hoca: tabi taşınmazlar üzerinde de taşınırlar üzerinde de intifa olur. Ama 

villanın semerelerinden yararlanma gibi bir durum var mı? Villanın doğal 

semereleri yok ama hukuki semere olabilir. Kiralanabilir, faiz uygulanabilir. 

Acaba bu niyetle mi intifa? R acaba semerelerinden mi yararlanmak istiyor?  

Ö1: Oturmak istiyor.  

Hoca: O zaman hangi hak olabilir? Tarafların iradelerini nasıl yorumlarsınız?  

Ö1: Orada oturma hakkının tesis edildiği anlaşılıyor. 

Hoca: Arkadaşınız oturma veya intifa dedi. 

Ö2: Tarafların iradelerine bakmak lazım. Sözleşme hükümlülüklerine 

bakmamız lazım. Kullanma ve yararlanma varsa intifa olur yoksa kira 

sözleşmesi. 

Hoca: kira sözleşmesinde kullanma ve yararlanma yok mu? 

Ö2: Kullanma var, yararlanma yok. 

Hoca: mesela elma bahçesini kiralıyorum. Elma bahçesindeki elmalarını 

yiyemez miyim?  

Ö2: O kadar da değil hocam. Mesela kiraladığınız elma bahçesini başkasına 

kiralayamazsınız. 

Hoca: kiracının alt kiracısı olamaz mı? 

Ö2: Çok karıştı hocam. 

Hoca: Burada kira mı var diyorsunuz? 

Ö2: İradeye bakarız. Bence kira sözleşmesi.  

Hoca: Siz neler düşünüyorsunuz? 

Ö3: ikisi de olabilir. 

Hoca: Ama biz karar vermek zorundayız. Bir başka arkadaşınız da şöyle dedi: 

ayni hak kategorisine sokmuş. Çünkü oturma karşılığında vergi borcunu 

ödeyecekmiş. 

Ö4: emekliliğe ayrılacağını düşünüyor. Bu yüzden kira değil oturma hakkıdır 

diyorum. 

Hoca: Emekliliğini kirada da geçirebilir. Emekli olması burada belirleyici bir 

unsur olabilir mi? Sizce intifa hakkı bu olayda olabilir mi?  

Ö5: adam emekliye ayrılmayı düşünüyor. Orada kendisi kalacak. Sadece 

usus’u kullanacak. Yararlanmayı düşünmüyor. Yani burada intifa hakkı 

olamaz diyorum. Oturma hakkı olabilir. 

Hoca: İntifa hakkı burada olamaz diyorsunuz. Oturma hakkı daha uygun size 

göre. İntifa hakkı diyen diğer arkadaşınız ikna oldu mu?  
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Ö: Oldum hocam. 

Hoca: İntifa seçeneği pek uygun değil. İntifa hakkı neydi? Usus ve fructus. 

Yani kullanma ve yararlanma. Villa semeresi olan ve semeresinden 

yararlanabileceğimiz bir mal değil. Villa doğal ürün veren bir mal değil. Tavuk, 

ağaç gibi değil. Villanın da her malın olduğu gibi bir hukuki semeresi var. İki 

tane hukuki semere biliyoruz. Evin kirası, paranın faizi. Burada hukuki 

semere villanın kirası olabilir. Ama R’nin evin hukuki semerelerinden, 

kirasından yararlanmak gibi bir niyeti yok. Onun amacı bu evde oturmak. Bu 

yüzden intifa seçeneğini elemiş oluruz. İntifa hakkının kendisi devredilemese 

de intifa hakkının kullanımı devredilebilir. Yani kiralayabiliyorsunuz. Örneğin 

villanın size verilmiş olan intifa hakkını siz başkasına devredemiyorsunuz ama 

villayı kiralayabiliyorsunuz. İntifa hakkı buna müsaade ediyor. Oturma 

hakkında hakkın devri zaten mümkün değil. Ama kullanımın devredilmesi 

(kiralanması) oturmada mümkün değildir. Oturma hakkını kullanabilmeniz 

için oturmanız gerekiyor. Kullanım devrettiğiniz zaman hakkın özünü 

devretmiş oluyoruz. Roma’da oturma hakkının devri kesin mümkün değilken 

günümüzde bu konu tartışmalıdır. 

Kira demediniz de neden intifa dediniz? Oturma ile kira arasında ne fark var 

ve nasıl ayırırız?  

Ö6: oturma hakkında üçüncü kişiye karşı da öne sürebiliyoruz. Ama kirada 

sahibi olan kişi ile birisine. Ama bunu devrederse üçüncü kişiye karşı kiracı 

öne süremiyor.  

Hoca: Oturma hakkı bir ayni haktır. Kira olsaydı sadece karşı tarafa ileri 

sürülürdü. Olur da A, villayı başkasına devredecek olursa ona karşı nispi bir 

hak olduğu için üçüncü kişilere ileri sürülemiyor.  

Ama olayda oturma mı kira mı bunu nasıl anlayacağız?  

Ö7: kira aydan aya ödendiği için burada da aydan aya ödenmediği için kira 

diyemeyiz.  

Hoca: iki yıl sonunda öder, aydan aya öder istediği gibi öder. Kira 

sözleşmesinde toplu bir ödeme yapılma ihtimali olmaz mı? İlla mı aydan aya 

olacak? Evet kira sözleşmesinde rutin olan aydan aya, 3 ayda bir ödemek veya 

farklı dönemlerle ödemek. Ama adam dese ki ‘ben bu evin kirasını peşin 

ödemek istiyorum.’ şimdi biz buna kira sözleşmesi diyemeyecek miyiz? 

Ö7: Diyebiliriz ama devredilen 50.000 sesters buna biraz ciddiyet katıyor.  

Hoca: Adam zengin ama. R ödeyebilecek durumda. Miktar önemli değil 

sözleşme yaparken. Villayı B’ye 10.000 sesterse, A’ya 50.000 sesterse vermiş. 

Miktar belirleyici olabilir mi? 

Ö8:  Mülkiyet sahibi birikmiş verginin ödenmesini bir kiracıdan isteyemez. 

Kiracı ödemek zorunda değildir. Ama oturma hakkına ayni hakka sahipsen 

birikmiş vergiyi ödemek zorundasın.  
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Hoca: Oturma hakkı sahibi birikmiş vergi borçlarını ödemek zorunda mıdır? 

Ö8: Zorunda değildir ama oturma sürecindeki vergiyi ödeyebilir. 

Hoca: Kira sözleşmesi olmasından ziyade vergi borcunun olması ve bunu 

ödeyecek olması oturma hakkına yakın duruyor dedi arkadaşınız. Güzel.  

Ö9: Bence burada kira olsaydı sadece maliğe karşı ileri sürülebilinirdi ama 

vergi toplama memurlarına karşı ileri sürebilmesi için oturma hakkı olması 

lazım. 

Hoca: Neyi ileri sürecek vergi memurlarına?  

Ö9: Hakkını herkese karşı ileri sürebilmesi için. 

Hoca: Evet ama o ne zaman olur?  Borçlu vergi borcunu ödemediği zaman, 

vergi memurlarına direndiği zaman, R’nin mal varlığının haczi söz konusu 

olduğu zaman bunlar olabilir. Karıştırmayalım. Vergi memurları kime 

gidecekler peki borç için? A’ya. A kime yönlendirecek vergi memurlarını? R’ye. 

Ama sonuçta borçlu A.  R ödemediği zaman A’nın mal varlığına haciz konulur. 

R’ye bir şey olmaz ki. 

Ö10: Vergi memurlarının muhatabının ya mülkiyet sahibi ya da ayni hak 

sahipleri olduğunu düşünüyorum ben. Kiracı ile muhatap olamazlar. 

Buradan oturma hakkının tesis edildiğini çıkarıyorum. Bir başka konu da, 

kira sözleşmesinde iki tane borçlanma var. Ev sahibi evi teslim edecek, evi 

kiralamak isteyen de evin borcunu ödeyecek. Burada vergi borcunu ödemek 

üçüncü bir borçlandırıcı işlem. Bu da kira sözleşmesinin ruhuna aykırı olabilir 

mi? 

Hoca: Siz bunu bilmiyorsunuz. Doğru tespit ettiniz ama onu şimdi 

görmeyeceğiz. Bu borç üstlenme. Yani B’nin A’nın borcunu üstlenmesi. 

Alacaklı kendi alacağını başkasına devredebilir, borcun da devri mümkün. 

Alacaklı borcu A’dan değil de B’den istediğinde de borç B’ye devredilmiş olur. 

A ile B aralarında anlaşmış. Bu bambaşka bir konu, bura ile ilgisi yok, 

karıştırmayalım. Kira sözleşmesinde de, oturma hakkında da olabilir. 

Başkasının borcunun üstlenilmesi mümkün olabilir. Söyleyin, son bir 

toparlayalım.  

R ile A arasındaki kurulan toplu ilişki oturma hakkı veya kira hakkı olabilir. 

İkisinden biri olabilir. İntifa olamaz dedik, çünkü fructus söz konusu değil. 

Bir başka arkadaşınız da şunu söylüyor: B’ye oturma hakkı vermiş. Aynı ev 

üzerinde hem B’ye hem R’ye oturma hakkı verebilir mi diyor arkadaşınız? 

Veremezse kira olarak verebilir mi acaba? İkisine de aynı hak olmayacağına 

göre ötekine kira hakkı tanımış olabilir mi?  

Burada hakkından fazlasını devreden var mı, önce ona bakalım. Olayda hak 

sahibi kim? Malik yani A. Villanın maliki olduğuna göre B’ye de oturma hakkı 

verse R’ye de oturma hakkı verse hakkından fazlasını mı vermiş olur?  
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Mülkiyet hakkının içeriğinde usus yok mu hala? Ususu herkese verebilir, 

buna bir engel var mı? Hakkından fazlasını mı vermiş olur? Yani A ususu R’ye 

devredince usus R’ye gitmiş, mülkiyet elinden çıkmış R’ye gitmiş olmuyor. 

Dikkat edin hakkın devri demiyoruz, hakkın tesisi, oturma hakkında hakkın 

tesisi. Hakkı tesis eden A. Hakkın tesisi demek şu; A, R’ye oturma hakkını 

yani ususu devretti diye usus tamamıyla R’ye gitmiş değil. Tasarruf yetkisi 

R’ye kazandırılmış değil. Hala A’nın yetkilerinin içerisinde tasarrufu işlem 

yapabilme, ususu başkalarına da tanıyabilme imkânı var. Yani tasarruf 

yetkisini devretmiş olmuyor A. Mülkiyet hakkının içeriğindeki ususu R’ye 

tanımış oluyor ama tesisen tanımış oluyor.   

Hakkın üzerinde tasarrufi işlemler yapabilme yetkisi, abusus yetkisi hala 

A’da. A, R’ye tanımış bu hakkı, B’ye de tanıyabilir mi bu durumda? Tanır, 

tasarruf yetkisi var. Herkese oturma hakkı tesis eden bir işlem yapabilir. 

Hakkından fazlasını devretmiş olmaz. Burada kira hakkı ya da oturma hakkı 

olabilir. İntifayı düşünemiyoruz dedik, çünkü fructus, semerelerinden 

yararlanma, her ne kadar doğal bir mal olmasa da hukuki ürün, kiradan elde 

edilmek istenen bir istek yok. R’nin isteği daha çok evin içerisinde kendisi 

oturmak, yaşamak, son günlerini geçirmek. Dolayısıyla burada oturma ya da 

kira hakkı var. Oturma şeklinde gerçekleşecek olan bir kullanım söz 

konusudur. Bu da iki ihtimalli olabilir; ya oturma hakkı tanınmak suretiyle 

ya da kira hakkı tanınmak suretiyle. Hangisinin tanındığına tarafların 

iradelerini yorumlayarak anlayabiliriz. Başka bir şansımız yok. 

 Eğer açıkça kira dememişlerse, eğer açıkça oturma hakkı tanıyoruz 

dememişlerse tarafların iradelerini yorumlayacağız. Fakat size olayda 

tarafların iradelerini yorumlayabileceğiniz bir veriyi tam olarak vermemişiz. 

Onun için ne diyeceksiniz? Tarafların iradelerinin yorumlanması, söze göre 

yorumlanması oldukça zor, amaca göre bir yorum yapmamız gerekir. Amaca 

göre yorum yani tarafların birbirlerine söyledikleri sözün dışında tarafların bu 

sözleşmeyle gerçekten ne istediklerini anlamaya çalışabiliriz, iradelerini bu 

şekilde yorumlarız.  

Burada her ne kadar oturma ve kira gibi dursa da oturma hakkına daha yakın 

gibi duruyor dikkat ederseniz. Çünkü R’nin orada rahatsız edilmemek, 

mülkiyet başkasına devredilse bile 3. Kişiler tarafından kendisine karşı bir 

hak iddiasında bulunulmaması, bu evde 2 yıl boyunca yaşama isteği var. Bu 

açıdan yaklaşırsanız oturma hakkı, sınırlı ayni haktır. Sahibini daha güçlü 

kılar, çünkü A, eğer villayı üçüncü bir kişiye devredecek olursa veya burada 

yaptığı gibi daha önce başka birisine de bir hak tanıyacak olursa o zaman 

güçlü olmak isteyen R, ancak oturma hakkıyla bu isteğine kavuşabilir. Bu 

açıdan oturma hakkı. Ama kira hakkı da olabilir, kira hakkı dememiz de yanlış 

olmaz.  

Dediğim gibi olayda bunu yorumlayabileceğiniz bir veri yok. O zaman ne 

diyeceksiniz soru kâğıdına? Benim dediğim gibi, oturma hakkı olabilir, kira 

hakkı olabilir, tarafların iradelerini yorumlarız, söze göre yorum yetersiz kalır, 
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amaca göre yoruma bakmak gerekir ama onda da bir sonuca ulaşamayabiliriz. 

O halde iki ihtimalli cevap vermekten başka bir seçeneğiniz kalmıyor. Yani 

kiradır, oturmadır demeniz sizin için daha uygun olur. Uygulamada hâkim 

olursanız, önünüze gelirse birini seçmem zorunda kalırsınız. Hangi tarafın 

daha doğru olduğunu muhakkak size bir şeyler işaret edecektir, hangi 

iradenin daha ağır bastığı hususunda.  

Özelliklerini de söyleyelim hemen; Oturma hakkı, sınırlı ayni hak herkese 

karşı ileri sürülebilir. Kişiye bağlı bir hak, şahsi irtifak, kişiye bağlı irtifak da 

diyebilirsiniz.  Kişiye bağlı irtifak olmasının anlamı nedir? intuitus persona 

anlayacaksınız. Yani kişiye bağlı, başkasına devredilemez, miras yoluyla 

intikal etmez olduğunu hemen anlayacaksınız. Kira hakkı nisbi bir haktır, kira 

hakkının kişiye bağlı özelliği yoktur.  

Kanun koyucu, kişiye bağlıdır demediğine göre kira sözleşmesi devredilebilir, 

mirasçılara geçirilebilir niteliktedir. R ölse de R’nin mirasçıları bu kira 

sözleşmesini devam ettirebilirler. Buna bir engel yok. Evi bir başkasına 

kiralanması mümkün müdür? Oturma hakkı başkasına devredilemiyor ama 

kira hakkının başkasına devredilebilmesi mümkün. Yani evi kiralıyorsunuz 

ama siz oturmuyorsunuz, arkadaşınızı oturtuyorsunuz o da mümkündür 

buna ‘alt kira’ diyoruz. Ama tabi bu nasıl mümkün oluyor? Malikin burada 

rızasının olması gerekiyor bugünkü kanunlarımıza göre. Roma hukukunda da 

mümkün oluyor. Yani alt kira dediğimiz, kiralananın başkasına kiralanması 

mümkündür. Roma hukukunda da bugünkü hukukumuz da bu 

mümkündür. Ama bugünkü hukukumuzda da yanılmıyorsam şöyle bir şart 

var: malikin rızasının olması gerekiyor, alt kiraya izin vermesi gerekiyor. 

Malik, o evde kimin oturduğunu bilmesi gerekiyor. Kiracının kiracısı olmaz 

çünkü. 

 1.Soru b şıkkı 

B şıkkına geçiyoruz. Dikkat ederseniz daha çok başlardayız. Şimdi gelelim o 

can alıcı soruya, sınavda da yapamadığınız. 

Sözleşme konusu villada B ve ailesi lehine oturma hakkı tesis edilmiş olması, 

A ile R arasındaki hukuki ilişkinin geçerli olmasını engeller mi? A’nın daha 

önce B ile böyle bir sözleşme yapması ve villa üzerinde açıkça ‘oturma hakkı 

tesis ediyorum.’ demiş olması ve B ve ailesinin bir oturma hakkı kazanmış 

olması, A ile R arasındaki ilişkinin geçerli olarak doğmasını engeller mi? 

Burada nasıl bir sorun var, nasıl bir çözüm gelir ve hak kaybına uğrayan ne 

yapar? Sınav sorunuz! Ne sorun var burada?  

Sistematik gidelim. B’ye oturma hakkı vermiş. Bir de gelip R’ye ya oturma ya 

kira hakkı vermiş. İhtimalli dediğinize göre nasıl cevap vermeniz gerekiyor bu 

soruya? İhtimalli. R’nin hakkı eğer oturma hakkı ise, diye başlayıp devam 

ediyoruz.  

Eğer ikisininki de oturma hakkı ise ayni haklarda hakların çatışması olur. Ve 

nasıl çözülür?  
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Ö11:Zamanda öncelikli olan hakta da önceliklidir. Bu yüzden B’nin hakkı 

geçerlidir. R de sözleşmeye aykırılıktan dolayı dava açabilir. 

Hoca: Hangi sözleşmeye? Aralarında hangi sözleşme vardır? Oturma hakkı 

nasıl korunur? 

Ö12: Bir olasılık daha var. Eğer R’ye tanınan kira hakkı ise B’nin hakkı üstün 

tutulur. Kira hakkı, nisbi bir hak olduğu için oturma hakkı olan hak sahibidir. 

R hakkını kaybetmiş olur. Yani her halükarda R, hak kaybına uğramış oluyor.  

Hoca: Neden? Birinde zamanda öncelikli olmadığı için, diğerinde de kira hakkı 

nisbi hak olduğu için. Ne yapar R, o zaman? 

Ö13: Sebepsiz zenginleşme davası açıp verdiklerini geri alabilir? 

Hoca: Sebepsiz zenginleşme davası açabilir mi acaba bu durumda? Sebepsiz 

zenginleşme mi var bakın bakalım ya da sebepsiz zenginleşen kim gibi 

görünüyor? A, sebepsiz mi zenginleşmiş? Sebepsiz zenginleşme ne demekti? 

Hiç bir hukuki sebep olmaksızın mal varlığında bir artış olması. Burada 

hukuki sebep yok mu? A’ya bir sözleşme karşılığında kendi villasını 

kullandırma. Orada da aynı şeyi yapıyor. Sanki sebepsiz zenginleşmeden 

başka bir şey var. Yapabilir mi dedik, yapar dedik çünkü tasarruf yetkisine 

sahip. Dolayısıyla aynı villanın üzerinde oturma hakkı olsa bile, başka bir hak 

olsa bile tasarruf yetkisine dayanarak herkese başka başka haklar tanıyabilir. 

Buna oturma verir, ona kira verir, öbürünü oturma verir, buna intifa hakkı 

tanır, böylece birçok kişiye villasını dağıtabilir, buna bir engel yok.  

Ama sonra ne olacak? Sözleşmeye aykırılık. Aralarında hangi sözleşme var B 

ile? Oturma hakkının nasıl kurulduğunu anlattık. Oturma hakkının 

tanınması bir tasarrufi işlemdir. Bir kimseye oturma hakkı tanıyorum 

dediğimizde mal varlığınızdaki usus yetkisi, karşı tarafın malvarlığına tesisen 

geçmiş oluyor. Dolayısıyla mal varlığını etkileyen bir işlem yapmış oluyor. Mal 

varlığını etkileyen bir işlem yaptığına göre bu işlem, oturma hakkının 

tanınması tasarrufi işlemdir. Oturma hakkının verilmesi, bugünkü 

hukukumuzda tapu sicillerinde yapılıyor. Sınav kâğıtlarınızda o da çok var, 

neden böyle bir hataya düştünüz? Roma hukukunun tapu kayıtlarına 

bağlamışsınız. Demişsiniz ki oturma hakkını tapu sicil memurluğunda 

kaydettirir demişsiniz. Roma’da tapu sicili mi var ki, oturma hakkı tapu 

siciline kaydedilmiş olsun? Bugünkü hukuk ile karıştırmışsınız. Tapu siciline 

kayıt yapılmaz çünkü Roma’da tapu sicili yok.  

O zaman ne yapacak? Anahtarları yani zilyetliği vermek suretiyle oturma 

hakkı tesis ediyor. Anahtarları vermesi ile zilyetliği veriyor. Burada tasarrufi 

işlem yapıyor, oturma hakkı tesis ediliyor. Bu tasarrufi işlem kaç parçalıydı? 

Animus + corpus. Animus unsuru neydi burada? Mülkiyeti devretmek mi? A, 

mülkiyeti mi devretmek istiyor R’ye. Onun için mi zilyetliği(corpusu) veriyor? 

Oturma hakkını veriyor. Yani usus vermek iradesiyle hareket ediyor. R de 

villanın ususunu, oturma hakkını almak üzere hareket ediyor.  
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İradeler, animus unsurları burada uyuştu. Tasarrufi işlemin animusundan 

bahsediyoruz. Ve corpus. Arkasından anahtarları, yani zilyetliği devretmek 

suretiyle maddi fiili de gerçekleştiriyor. Tasarrufi işlem gerçekleşince de A’ya 

hak tesis edilmiş oluyor. Oturma hakkı böyle tesis edilir. Öncesinde bir 

borçlandırıcı işlem yapabilirler ya da yapmayabilirler de. Eğer öncesinde A, 

R’ye bir borçlandırıcı işlem yapmışsa yani villanın üzerinde bir oturma hakkı 

tesis edeceğini vaat etmişse bu borçlandırıcı olur. Demek ki tasarrufi işlemi 

yapmadan önce taraflar villanın üzerinde bir oturma hakkı tesis edileceğini de 

birbirlerine söz verebilirler.  

Diyelim ki A, ben sana villanın üzerinde oturma hakkı tesis edeceğimi söz 

veriyorum dedi. Dikkat edin, söz veriyorum dediği için henüz borç 

aşamasında, tasarruf işlemi henüz yapmamış, yapacağını söz veriyor. O 

yüzden bu bir borçlandırıcı işlem, mal varlığını etkilemiyor. Diğer taraf da 

parayı ödeyeceğini söz veriyor.  Bir borçlandırıcı işlem yapıyorlar. Olayda böyle 

bir şey mi var? Olayda nasıl? Olayda böyle bir şey var. Önce borçlandırıcı işlem 

yapmışlar, sonra tasarrufi işlem yapmışlar. Nerden anlıyoruz onu? Bakın 

olaya, ilk paragrafa. Villa hemen teslim ediliyor mu, ne zaman teslim edilecek? 

Bir ay sonrasında. Öncesinde bir söz verme işlemini oradan anlıyoruz. Bir ay 

sonra da anahtarlar teslim edilecek, tasarrufi işlem yapılacak. Hak doğacak. 

Tasarrufu işlemin dışında aralarında birbirlerine verdikleri bir tesis etme yani 

oturma hakkı tesis edeceğine ya da kira hakkı derseniz kira hakkı tesis 

edeceğine dair öncesinde bir borçlandırıcı işlem yapmış. Demek ki oturma 

hakkı olsun, bütün ayni haklar da bu geçerlidir, taraflar birbirlerine söz 

verebilirler yani bir borçlandırıcı işlem yapabilirler hakkı tesis edeceğiz diye. 

Ondan sonra asıl hakkın tesisini yani tasarruf işlemi daha sonra yapabilirler. 

Ya da direk hiç borçlandırıcı işleme girmeden doğrudan tasarrufi işlemle, gidip 

zilyetliği birbirlerine o anda devretmek suretiyle de bunu yapabilirler. Bizim 

olayımızda birincisi söz konusu. A, Öncesinde böyle bir tasarrufi işlem 

yapacağına, hakkı tesis edeceğine, villayı bir ay sonra teslim edeceğine söz 

veriyor. Bir borçlandırıcı işlem yapıyorlar. O halde, söylemiş olduğunuz B’nin 

hakkının oturma hakkı olması nedeniyle hakların çatışması, B’nin hakkı bir 

oturma hakkı, R’nin hakkının da bir oturma hakkı olduğu ihtimalinde haklar 

birbiriyle çatışacak. B, oturuyor ailesiyle birlikte; R de oturacak. Aynı anda 

oturamayacakları için haklar birbiriyle çatışacak. O halde praetor ne 

yapacak? ‘Prior tempore potior iure.’ diyecek ve hangisi daha önce ise diğerinin 

hakkını kaldıracak. R‘nin hakkını kaldıracak. R’nin hakkını kaldırması bu 

borçlandırıcı işlemi geçersiz kılar mı? A; villayı, oturma hakkını tesis edeceğim 

diye söz vermiş. Sözü hala devam ediyor. Bu sözünün gereğini yerine 

getirememiş olacak. O zaman borca aykırılık olmaz mı? Bir söz vermiş R’ye. 

Ama praetor o hakkı kaldırdığı için, mahkeme kararıyla bu hak kalktığı için, 

A sözünün gereğini yerine getiremiyor. Bir şekilde o villayı tesis etmesi 

gerekiyor.  

O villa üzerinde bir oturma hakkını tesis etmesi gerekiyor. Ama imkânsız. 

Çünkü B’nin üzerinde bu hak. O halde R’ye bu hakkı tesis edemeyeceği için 
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daha sonra göreceğimiz bir kusurlu imkânsızlık, yani yerine getirmesi 

imkânsızlaşıyor ama bu imkânsızlık kendi kusurundan kaynaklanıyor. İki 

kişiye aynı anda hakkı verirseniz o zaman birine yerine getiremeyeceksiniz 

demektir ve bunun da bilincinde olduğunuz için bu kusurlu imkânsızlığa 

dönüşüyor.  

A borca aykırılığa düşmüş; söz vermiş ama sözünün gereği olarak villada 

oturma hakkını tesis edememiş, borca aykırılıktan dolayı da R tarafından A’ya 

tazminat davası açılacaktır. R’nin başka birine gitme şansı var mı, örneğin 

B’ye? Gidemez. Bir ayni hak olduğunu, R’nin de oturma hakkı olduğunu B’nin 

de oturma hakkı olduğunu, düşündüğümüzde iki tarafta birbirlerine karşı 

ileri sürecek. R, B’ye; B, R’ye. Bunun bir yerde kesilmesi gerekiyor. Nasıl 

kesiliyor? Ayni hak çatışması diyoruz. Praetor birinin hakkını kaldırıyor. 

Zamanda daha sonra olanın hakkını kaldırıyor. İkisininki de ayni hak olduğu 

için sonsuza kadar birbirlerine ileri sürebilirler. Bunu ancak bu şekilde 

sonlandırıyorlar. 

Öbür ihtimale dönelim. R’nin hakkı kira hakkı ise ne olacak, kim oturacak? 

B’nin oturma hakkı bir ayni hak olduğu için, sınırlı ayni haklar daima üstün 

oldukları için ve R’nin kira hakkı da nisbi bir hak olduğu için, R hakkını B’ye 

karşı ileri süremez. Burada ayni hakların çatışması da olmaz. Dolayısıyla R 

kime gidecektir, nisbi hakkın gereği olarak? Aralarındaki kira sözleşmesinden 

dolayı, A’ya. Kira sözleşmesine aykırı davrandığı için, bana kiraladığın evi bir 

de başkasına kiralamışsın diyerek borca aykırı davranıştan dolayı A’ya dava 

açar.  

Birinci ihtimali söyledik R’nin hakkı oturma hakkı, B’nin hakkı oturma hakkı. 

İkisi de çatışıyor. Dedik ki ikinci ihtimal kira da olabilir. R’nin hakkı kira ise 

kim oturacak evde? B, oturacak. Sınırlı ayni hak olduğu için R’nin hakkından 

üstün. R, B’ye hakkını ileri sürebilir mi? Süremez. Ama B, R’ye hakkını ileri 

sürebilir mi? O sürebilir. O zaman burada çatışma falan olmaz. Zaten B’nin 

hakkı üstün tutulur. Bu durumda R’nin yapabileceği tek bir şey var, nedir o? 

Hakkı nisbi bir hak olduğu için, kira sözleşmesinden doğan bir hak olduğu 

için sadece A’ya karşı, kendisine bunu böyle şekilde kiralayan A’ya karşı, kira 

sözleşmesinden doğan davayı açacak.  

1.Soru c şıkkı 

Olayı değiştiriyorum, şurada küçük bir değişiklik yapıyorum. Şimdi söyleyin. 

B’nin hakkı da bir kira hakkı olsaydı ne olurdu? Diyelim ki B’nin hakkı da 

kira hakkı, R’nin hakkı da kira hakkı, o zaman ne olacak? Yine hak çatışması 

demeyin. Zamanda öncelik burada işler mi? Burada neden geçerli değil? İkisi 

de kira sözleşmesini birkaç gün önce yapmış. İkisi de aynı mahiyette hak 

kazanmış.  

Ayni haklardan çok farklı değil ama hak çatışması ayni haklarda olur, nisbi 

haklarda olmaz dedik. Dikkat edin B’nin de R’nin de hakkı kira hakkı. 

Birbirlerine karşı ileri süremezler mi bu hakları? İki tarafın hakkı da kira ise, 
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burada zamanda öncelik prensibi işlemez. Çünkü R’nin hakkı da bir nisbi 

hak, B’nin hakkı da bir nisbi hak. Nispi haklar birbirlerine karşı ileri 

sürülemez; nispi hakkı kim tanımışsa ona karşı ileri sürülür. R’ye karşı bu 

nisbi hakkı A tanımıştı. O halde R hakkını B’ye değil A’ya ileri sürecek. B’ye 

de bu hakkı A tanımıştı. O zaman B de hakkını R’ye karşı ileri süremez, yine 

A’ya ileri sürecek. Burada iki tarafta hakkını ancak A’ya ileri sürebilirler. R, 

B’ye; B, R’ye hiçbir talepte bulunamaz. Çünkü onların hakları nisbi hak; 

sadece sözleşmenin diğer tarafına, bu hakkı kendisine kim tanımışsa ona 

karşı, ikisine de A tarafından tanınmış, o halde ikisi de gelip bu hakkını A’ya 

karşı ileri sürebilir.  

O zaman A’nın yapacağı şey şu; ikisinden birini tercih edecek. Villanın 

zilyetliğini ona verecek, diğerine karşı yerine getiremeyeceği için bu bir 

kusurlu imkânsızlığa dönüşecek. Çünkü birine anahtarları verip zilyetliği 

verdiğinde ötekine veremeyecek, ötekine karşı borcunu yerine getirememiş 

olacak ve dolayısıyla ötekine tazminat ödeyecek.  

Kimin kalacağını A seçecek. İkisi de talepte bulunuyor, mahkemede dava 

açmış. İkisinden birine ancak borcunu ifa edebilir. Kime ifa edeceğini kendisi 

bilir. Artık ya R’ye ya B’ye verecek. Ondan sonra veremediği kimse, hak 

kaybına uğrayan kimse ona da tazminat ödeyecek kusurlu olduğu için, borcu 

yerine getiremediği için. A ve b şıkkını yaptık, c şıkkını da cevapladık. D şıkkı 

ile devam edeceğiz.  
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İlalayda 
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Geçen ders aralarında kurulmak istenen hukuki ilişkinin ne olduğunu 

söylemiştik. İki yıllığına oturma hakkı veya kira hakkı olabilir demiştik. 

Tarafların iradelerinin durumuna göre ya oturma hakkı olduğuna karar 

vereceğiz ya da kira hakkı olduğun karar vereceğiz. 

Sorunun ikinci maddesine nasıl cevap vermiştik? B lehine bir oturma hakkı 

verildiği bize açıkça söyleniyordu. Dolayısı ile R'nin hakkı kira olduğunda, 

nispi hak sayıldığı için B’nin ayni hakkı üstündür; oturma hakkı olduğunda, 

zamanda öncelikli olan taraf R olmadığından yine B’nin hakkı üstündür. Bu 

durumlarda R dava açabilir A ya borca aykırılıktan. 

Üçüncü madde de ise B'nin hakkının nispi hak olduğu varsayılmıştı. Yani R 

nin hakkı da R'nin hakkı da nispi hak olsaydı ne olurdu? 

B ve R birbirlerine karşı nispi haklarını ileri sürebilirler mi? Ayni haklar ancak 

birbirlerine karşı ileri sürülebilir. İki tarafında hakkı nispi olduğunda bu 

şekilde bir durum mümkün olmazdı. İki tarafta hakkını ancak A’dan 

isteyebilir. 

Bu durumda A’nın yapacağı şey şudur; birine evin zilyetliğine verecek, 

diğerine borcunu ifa edemeyecek ve borca aykırılık hükümlerine göre tazminat 

ödeyecek. Nispi haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez, sadece 

sözleşmeyi yapan, hakkı tanıyan kimse ona karşı ileri sürülebilir. 

1.Soru d şıkkı: R ile A arasında ki anlaşmada; villanın bir ay sonra teslim 

edileceği ve vergi borcunun R tarafından ödeneceğine ilişkin kayıtlar ne 

anlama gelir? Açıklayınız. 

Vergi memurlarına ödeme yapılmadığı takdirde anlaşmanın geçersiz olacağına 

dair bir kayıt koyuyorlar. Bir ay sonra teslim edileceğine dair de kayıt 

koyuyorlar. Bu kayıtların hukuken anlamı nedir? Bu kolay bir soru 

anlatmıştık. Burada anlaşmanın arızi unsurlarından bahsedebilir bunlar şart 

ve vade idi. Yükleme de vardı ama onu farklı konumlandırmıştık hatırlarsanız. 

Öğrenci: Vergi için konulmuş kayıtta bozucu şart var. Çünkü, anlaşmanın 

hüküm doğurmasına devam etmesine bir şarta bağlamışlar. Yani hüküm 

doğurmaya başlamış bir sözleşmenin hüküm doğurmayacak olması. Diğer kayıt 

ise vadedir. 

Biz bozucu şart için ne demiştik? Bu nokta önemli dikkat edelim. Hüküm ifade 

etmeye başlayan bir sözleşmenin sona ermesi. Geciktirici şartta hüküm ifade 

etmesinin önüne engel konulması durumu söz konusudur. 

Vade olunca ne olur? Şart olunca ne olur? Bunlar olunca taraflara ne olur? 

Bunların hükmü nedir? Vade ile şart arasında ki fark nedir? 

Öğrenci: Sözleşme vadeye bağlanmışsa eğer, bir tarafın eksik borcu söz 

konusudur. 
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Eksik borç nerede oluyordu? Bu dönem göreceğiz eksik borcu. Eksik borç 

dediğimiz şey dava hakkı bulunmayan borç. Burada arkadaşınız şunu demek 

istedi galiba, vade söz konusu olduğu zaman talep edilebilirlik söz konusu 

olur. Talep edilebilirlik şu, eğer vade doğmadan önce alacaklı, borçludan bir 

talepte bulunursa borçlu ödememe hakkına sahip. Ama bu, borcun eksik 

olduğunu göstermez. Çünkü dava hakkı vardır, sadece vadenin dolmasını 

beklemek gerekir.  

Eksik borç denen şey, hiç dava ve talep hakkı olmayan demektir. Yani siz 

eksik borç borçlusundan hiçbir şey talep edemiyorsunuz çünkü talep hakkı 

yoktur, vade de ise talep hakki vardır ve sadece zamanın dolması bekleniyor. 

Her önümüze geldiği zaman eksik borç vardır diyemeyiz. Kanun eksik borçlan 

saymıştır. Örneğin, evlenme tellallığı, ahlaki bir yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi, en önemlisi zaman aşımına uğramış borçlar bütün bunlar eksik 

borç olarak kanun koyucu tarafından sayılmıştır. Bir de eksik borçlar sınırlı 

sayı prensibine tabidir. Vadeden farklı bir durum. 

Mesela bankaya bir miktar para yatırıyorsunuz, vadesinden önce size ödeme 

yapmak zorunda değildir, genelde de söylerler vade dolmadan önce ödeme 

yapılmaz diye. 

Burada şunu da söyleyelim, vade söz konusu olduğunda ifa kabiliyeti ve 

muacceliyet kavramları karşımıza çıkar, bunları duymamış olabilirsiniz. 

Hemen açıklayalım. 

Vade söz konusu olduğunda sürenin dolmasını beklemeye muacceliyet 

diyoruz. Yani bugün ki deyişle talep edilebilirlik. Sürenin dolması beklenecek 

ki talep edilebilirlik mümkün olsun. Bu muaeceliyet gerçekleşmeden yani vade 

dolup da talep edilebilir bale gelmeden önce; alacaklının, borçludan borcu 

talep edebilmesi mümkün değil, süresini bekleyecek. Örneğin, iki ay mı 

bekleyecek? O zaman iki ay beklemek zorunda. Ancak bu, alacaklı için 

zorunlu olmakla beraber -yani alacaklı muacceliyet mecburiyetine tabi- fakat 

aynı mecburiyet borçlu için getirilmemiştir. Borçlu isterse vadenin dolmasını 

beklemeden önce ödeme yapabilir. Buna da ifa kabiliyeti diyoruz. 

Borçlunun vadeyi beklemeden ödeme yapmak istemesi mümkündür, alacaklı 

talep edemez ama borçlu istediği takdirde ödeme yapabilir. Bunu kanun 

koyucu serbest bırakmıştır. Alacaklıyı zorlamıştır. 

Süreyi beklemeyi alacaklıya mecbur kılmış, bu neden olabilir? Kanun koyucu 

muacceliyet mecburiyetini alacaklı için getirip, borçlu için muacceliyet 

mecburiyeti getirmeyip borçluya ifa kabiliyetini getirmesinin neden, şu: 

borçluyu korumak. Şu açıdan korumak, borçlu ne kadar erken ödeme yaparsa 

bu alacaklının yararınadır aynı zamanda borçlunun da yararına olabilir.  

Çünkü borçlu, daha sonra, yani >vade dolduktan sonra bu ödemeyi 

yapamayacak duruma düşebilir eğer borçlu vade dolduktan sonra ödeme 

yapamazsa bu onu zor tu yüzden kanun koyucu durumda bırakabilir; İşte 
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borçluya ifa kabiliyetini tanımıştır ki borçlu vadesinden önce ödemesini 

yapsın. Bu ödeme, geçerli bir ödemedir sebepsiz zenginleşme ile geri alınamaz. 

Hemen sorulara dönelim, böyle bir soru karşınıza çıktığında şöyle 

cevaplamaksınız. Öncelikle bir ay sonra teslim edilmesi zilyetliği yani b 

bağlandığını gör kaydı var, ne teslim edilecek? Villanın bir tasarufi işlemin 

yapılmasının vadeye ödüyoruz, vade neydi? 

Bir hukuki işlemde ki talep edilebilirliğin, kesin olan bir olaya bağlanması. 

Vade, kesin bir olaydır dedik, genellikle bir süre kararlaştırılır ve bu sürenin 

ne kadar olduğu önemli değildir ama önemli olan belirli bir olay olması. 

Mutlaka belirli bir tarih olmak zorunda da değildir. Mesela gelecek sene bağ 

bozumunda, gelecek sene ilk yağmurlar yağdığında gibi vadeler de söz konusu 

olabilir. Bu olay mutlaka gerçekleşecektir. Buna da biz vade diyoruz. 

Vade gerçekleştiğinde, talep edilebilirliği engeller. Kimin için engeller? Alacaklı 

içindir bu engel, borçlu istediği takdirde ödeme yapabilir. Bu ödeme geçerlidir. 

Bizim olayımızda da bir aylık süre, vade olarak kararlaştırılmıştır. 

Şimdi vergi konusuna gelelim. Vergi toplama memurları geldiğinde eğer ödeme 

yapılmazsa bu sözleşme hükümsüzdür, ibaresi mevcuttu. Burada bir şart 

mevcuttur. Çünkü ödeme yapılıp yapılmayacağı henüz belli değildir. Sözleşme 

kurulurken taraflar bunu henüz bilmiyorlar.  

Dikkat edin bu aynı, zamanda R'nin iradesine bağlanmış. Yani bu şartın 

gerçekleşip gerçekleşmene R’nin iradesin sonucudur. İradi şartta olsa, kesin 

değil çünkü her iki tarafta - buna R’de dahil ödeme yapılacağını kesin olarak 

bilemez- dolayısı ile bu bir şarttır,, iradi şarttır ve daha önemlisi bozucu 

şarttır. Neden? 

Çünkü dikkat edin, taraflar ifaları yapmışlar, sözleşmenin derhal alacak ve 

borç doğurmasını istemişler bunu birbirlerine teslimin yapılmış olmasından 

anlıyoruz. Başlamış bir sözleşmenin sona erdirilmesi isteniyor. İşte bu 

durumda da biz bozucu şart vardır diyoruz. 

Bozucu şart söz konusu olduğunda, geciktirici şart söz konusu olduğunda, 

şartın ileriye mi etkili olduğu yoksa geçmişe mi etkili olduğu yani baştan 

itibaren mi sözleşmeyi sona erdirdiği yoksa ileri dönük mü sona erdirdiği 

doktrinde tartışmak.  

Bu tartışma Roma Hukuku’nun en ciddi tartışmalarından biri. Bu önemli, 

çünkü siz sözleşmeyi eğer baştan itibaren ortadan kaldırırsanız bu sözleşme 

tarafların arasında biç yapılmamış gibi olacak. 

Tarafların birbirlerinden bir talepleri olduğunda sebepsiz zenginleşme davası 

açabilirler geriye dönük kararlarda. Öteki türlü olduğunda yani ileriye dönük 

olduğunda yine sözleşme ortadan kalkacak ancak tarafların aralarında 

yaptıkları anlaşmalar ne olacak? Bu tartışmalara girmeden doktrinde ki 

baskın görüşü ele alalım. 
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Baştan itibaren ortadan kalması, yani geciktirici şartla sözleşmenin baştan 

itibaren büküm doğurmaya başlamasının ertelenmesi, bozucu şarta ise 

biliyorsunuz sözleşmenin biç yapılmamış gibi ortadan kalması söz konusu 

olur. Yani geçmişe etki kabul ediliyor. Bunun tersini de söyleyenler var ama 

benim gördüğüm, şartın Roma hukukunda geçmişe etkili olduğu. Extunc 

diyoruz, geçmişe etkili.  

2.Soru: R'nin düzenlediği vasiyetnameyi, hukuki işlemlere ilişkin 

sınıflandırmalarda ki yeri bakımından nitelendiriniz. 

Vasiyetname nasıl bir hukuki işlemdir? tabi sınıflandırmaları dikkate alarak 

bunu yapmalıyız. Mal varlığına etki bakımdan, taraf sayısı bakımından. 

Vasiyetname biliyorsunuz özel bir işlem. 

Öğrenci: ölüme bağlı tasarruf. 

Peki ölüme bağlı tasarruf ne demek? Bu işlem ölümden sonra hüküm doğuyor. 

Bu vasiyetnameyi yapan kişi ölümüne kadar bu hukuki işlemden dolay borç 

altına girmez. Sağlar arası işlemler gibi değildir. Sağlar arası işlemlerde 

taraflar borç altına giriyorlar ama ölüme bağlı tasarruflarda vasiyetnameyi 

düzenleyen kişi ölümüne kadar hiçbir |borç altında değildir. Bu sebeple 

vasiyetnamesini dilediği gibi geri alabilir. 

Örneğin, ben vasiyetnamende arkadaşınızı kendime mirasçı olarak atadım. 

Ben öldükten sonra o benim bütün mal varlığımın mirasçısı olacak. Fakat 

daba sonra vasiyetnamemi değiştirdim. Onun yerine diğer arkadaşınızı 

mirasçı olarak tayin ettim. İlk olarak mirasçı olarak atadığım arkadaşınız gelip 

kendine bir bak doğduğunu iddia edebilir mi? Buradan ben bak kaybına 

uğradım deyip borca aykırılık davası açabilir mi? 

Açamaz. Çünkü ölüme bağlı tasarrufun adı üstünde, ölüm ile birlikte büküm 

doğurmaya başlar. Ölüme kadar hiçbir borç altına girmiyorum dilediğim^ 

kadar vasiyetname yazabilirim, istediğim kadar vasiyetnameyi geri alabilirim. 

Peki öldüğümde benim üstüme borç doğar mı? Ölünün üstüne borç doğmaz 

mirasçıların üstüne doğar. Ölüme bağlı tasarruf, taraf sayısı bakımından nasıl 

nitelendirilir? 

Tek taraflı bukuki işlemdir yani tek bir tarafin iradesi ile ölümden sonra 

büküm doğuran hukuki işlemdir. Vasiyetnameyi düzenleyen kişinin iradesi  

yeterlidir. Karşı taraf olmadığı için sözleşme değildir Bu bir tek taraflı hukuki 

işlemdir. Vasiyetnamenin kabulüne ihtiyaç yoktur. 

Mal varlığına etki bakımından nasıl nitelendirilir? Borç doğurmuyor ve mal 

varlığından bir şey çıkartmıyor. Biz tasarruf! işlem için ne dedik? Tasarruf! 

işlem yaptığım anda benim mal varlığımdan çıkacak onun mal varlığına 

girecek. Bir devir ya da temlik olmalı. Vasiyetname hazırlayınca mal 

varlığından bir şey mi çıkıyor? Nasıl tasarruf! işlem olabilir ki. 
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Vasiyetname borçlandırıcı işlem değildir bunu biliyoruz, bu işlem tasarufi 

işleme yakındır ama bizim anladığımız teknik manada tasarufi işlem değil, 

ölüme bağlı tasarufi işlem ibaresinde ki tasarruf kelimesi sizi yanıltmasın. 

Orada ki tasarruf, bizim klasik manada ki tasarruf tanımımız değil. 

Çünkü hukuki işlemi yaptığımız anda benim mal varlığımdan çıkıp, onun mal 

varlığına girmiyor. Dolaydı ile hemen olmadığı için devir, temlik ya da intikal 

yok, teknik anlamda tasarufi işlem olarak nitelendirilemez. Biz bunu kendine 

özgü bir tasarufi işlem olarak tanımlarız. Yani ölüme bağlı tasarruf ibaresini 

kullanıyoruz bunu için. Öğrenci: yenilik doğuran hak mıdır? 

Yenilik doğuran haklar bir-i, hukuki ilişkinin kurulmasını sağlıyor karşı 

tarafın iradesi olmadan tek bir kişinin irade açıklaması ile yapılması demek. 

Baktığımızda mirasçılar açısından bu tutuyor çünkü mirasçılar, ölüm olduğu 

takdirde mirasçı sıfatını kazanırlar. Kabul; etseler de etmeseler de. Bu açıdan 

baktığımızda evet uyar. Ama yenilik doğuran bak diye bir nitelendirmeye 

rastlamadım açıkçası. 

3.Soru 

3.Soru a şıkkı: R'nin vasiyetnamesinde; küçük oğlu O2’ye 'başkasına satıp 

devretmemesi- kaydıyla çiftliğini bırakması hukuken ne anlama gelir? Bu 

kayda rağmen O çiftliği Ü'ye satıp devretmiş olursa, Ü malik olur mu? Niçin? 

Başkasına satıp devretmeme kaydı var. Bunu değerlendirelim. Bu kayıt nasıl 

bir kayıttır? 

Öğrenci: bozucu şarta bağlanmıştır. 

Bu bir bozucu şart olarak değerlendirilebilir mi? Öğrenci2: burada bir yükleme 

söz konudur. Bozucu şart mıdır yoksa yükleme midir? Bunların bukuki 

sonuçları nedir? Her miras bırakanın, son arzusu kutsaldır deyip; bunu 

bozucu şart olarak değerlendiremeyiz, sonuçta vasiyetname de kanuna 

tabidir. Ben size yüklemeleri anlatırken çok önemli bir şey söylemiştim. 

Yükleme dediğiniz şey, sağlar arsası karşılıksız kazandırmalarda veya ölüme 

bağlı karşılıksız kazandırmalarda mümkün oluyordu. 

Sağlar arası karşılıksız kazandırma deyince akla ne gelmeliydi? Bağışlama. 

Ölüme bağlı karşılıksız kazandırmalar -zaten karşılıksız olur- deyince akla ne 

gelir? Vasiyetname.  

Niye karşılıklı işlemlerde; satışta, kirada, eserde yükleme yapamıyoruz? Şöyle 

açıklamıştık. Karşılıksız kazanmalarda bir karşı edim olmaz. Siz bir şey 

bağışlar ya da bir şey miras bırakırsınız ve bunun karşılığında normalde karşı 

taraftan bir istekte bulunamazsınız. Eğer isterseniz bu karşılıksız kazandırma 

olmaz, karşılıklı bir kazandırma olur. Bağış, bağış olmaktan çıkar satışa 

dönüşür. Arkadaşınıza diyorum ki: ben sana Roma kitabımı vereceğim ama 

sen karşılık olarak bana şu kadar para vereceksin. Bu neye dönüştü? Biz 

buna bağis diyebilir miyiz? 
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Hukuk düzeni buna satış der çünkü edimler söz konusudur. Karşılıksız 

kazandırmalar edim olmaz. Karşılıklı da karşı fakat belli bir amacın 

gerçekleşmesi için, bazen karşılıksız kazandırma yapan taraf, karşı taraftan 

bir edim mahiyetinde olamayan şekilde, ivaz isteyebilir. 

Örneğin, ben sana villamı bağışlıyorum ama sen de bunun karşılığında sınıfını 

geç. Ben sana ölümümle birlikte bütün mirasımı bırakıyorum ama sen de 

ölümümden sonra kitaplığımı muhafaza et. Karşı edim mahiyetinde olmayan, 

edimi karşılamayan ama karşı taraftan bir şeyin yerine getirilmesi istenebilir. 

Bu ivazdır. Edimleri karşılıklı yapamadığımız için burada istenen şey bir karşı 

edim değildir. Olsa olsa bir ivazdır. Olayımıza dönelim. Vasiyetname bir 

karşılıksız kazandırmadır. Bu, yükleme olma ihtimalini güçlendiriyor. Ama 

bu, karşılıklı kazandırmalarda bozucu şart yapılamaz anlamına gelmez. Biz 

şimdi ayrım yaparken elimizdekilere bakıyoruz. 

Birinci olarak bu, ölüme bağlı tasarrufta yapılmış. Karşı edim istenmez ama 

bir ivaz istenebilir. İkinci olarak, bu yüklenen J edime baktığımızda satıp 

devretmeme kaydı, bir borç konusu olabilecek davranış mıdır? Yani tesadüfi 

mi gerçekleşecek olay, yoksa O2’nin yapmaması gereken bir davranış mıdır? 

Yani medeni ve fikri gücüyle davranış tarzını mı gerektiriyor? 

Demek ki tesadüfi de olmadığı için yükleme olma ihtimalini artıyor. Size 

yüklemeyi anlatırken, ikinci unsuru da şu demiştim: karşı taraftan istenilen 

ivaz asla verme şekline- yani para vermesi niteliğinde- değil, bir şey yapması 

şeklide olmalıdır. Olayda da bir şey yapmaması var. Yapmama yapmanın 

tersidir, aynı şey. Bu durum yükleme olma ihtimalini kuvvetlendiriyor. 

Şimdi problem şu, biz şartı söylerken de iradi şart olabilir demiştik; yani, karşı 

tarafın iradesine bağlanan bir şartta kararlaştırılabilir. Başkasına satıp 

devretmeme kaydı, bir bozucu şartta olabilirdi. Ama bozucu şart olursa; yani, 

bir iradi şart mevzu olsa nasıl ayırt edecektik? 

Bu ayrımı yapmakta İsviçre federal mahkemesi de zorlanmış. Buna JJ “benzer 

olaylar İsviçre federal mahkemesinin yargı kararlarına konu oluyor. İradı 

bozucu şartla yükleme birbirine karıştırılıyor ve sonunda federal mahkeme bir 

kriter getiriyor. 

Bunun şart mı yoksa yükleme mi olduğuna nasıl karar vereceğiz? -çünkü 

böyle bir şey, şart olarak da kararlaştırılabilir yükleme olarak da 

kararlaştırılabilir- sağlar arası bir karşılıksız kazandırma yapılmış olması, 

karşı tarafa bir yapma mahiyetinde edimin yüklenmesi, bunlar yükleme 

ihtimalini yüksekse de, mutlaka yüklemedir diyemeyiz. Kafanız karıştı biraz 

daba güzel izah edelim. Şöyle bir hukuki işlem var. Federal mahkeme böyle 

bir kayıtla karşılaşıyor. Bu kaydın bozucu şart mı yoksa bir yükleme mi 

olduğuna karar verme noktasında zorlanıyor. Yükleme olma ihtimali güçlü 

çünkü, biz yüklemeye ne demiştik? 
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Sağlar arasında veya ölüme bağlı karşılıksız kazandırmalarda mümkün olur. 

Ya bağışlamada ya da vasiyetnamede olur başka bir ihtimal yok.  

Burada da zaten ölüme bağlı kazandırma işlemi ile karşılaştık vasiyetnameden 

bahsediliyor çünkü. Bir de karşı tarafa yüklenen şey tesadüfen gerçekleşecek 

bir şey değil dikkat edin, onun bu durum için caba gerekiyor satış 

devretmeyecek; yapmama fiil gerçekleştirecek. Yani satıp devretmeme 

çabasını gerektiriyor. 

Böyle olunca yükleme ihtimali güçlense de federal mahkeme diyor ki; bu 

şartta olabilir. Buna bir engel yok. Peki şartla yükleme nasıl ayırt edilecek? 

Çünkü karşılıksız kazandırmalarda şartta olabilir ve bu şart karşı tarafın 

iradesine bağlandığında da iradi şart olur. Pekala bu bir iradi şart olarak 

nitelendirmeye de uygundur. Yükleme olarak nitelendirilmeye de uygundur. 

Aralarında ki ayrımı kurmak için kriter veriyor. 

Bu kavdı kovan taraf, aslında bu kaydı koymakla belirli bir amacı hedefliyorsa 

bir maksadı varsa bu alelade bir şart değildir bir yüklemedir. Bu alman 

hukukunda da kabul edilmiştir. Çünkü yüklemde, şarttan farklı olarak bir 

amacın gerçekleşmesi söz konusu olur.  

Sadece, sözleşmenin hüküm doğurması veya doğurmaması amaç değildir. 

Yüklemede hedef belirli bir amacın gerçekleşmesidir. R'nin bu kaydı koymakta 

ki amacına bakalım. R aslında bunun hüküm doğurmasını mı engelliyor? Şart 

biliyorsunuz ki hüküm doğurmayı engellerdi. Burada aslında 

vasiyetnamesinin uygulanmasını mı engellemek istiyor? 

Burada aslında R'nin hedeflediği başka bir şey var. Burada bir amaç gizli. 

Diyor ki bu çiftlik O2'de kalsın. Yani aile fertlerinde kalsın; başkasına 

devredilmesin, asıl maksadı bu. 

Başka bir örnek daha verelim, anlaşılırlığın artması için. Arkadaşınıza Roma 

hukuku kitaplığımı bağışlıyorum ama diyorum ki, benim kitaplığımı 

muhafaza et, her kitaplarını ekle. Böyle bir duruma baktığınızda, karşı 

taraftan -yani arkadaşınızdan- bir istekte bulunurken aslında ben , I 85 

muamelenin hüküm doğurmasını engelleyecek amaçla mı hareket ediyorum 

yoksa başka bir amaç mı var burada. 

Şart neydi? işlemin hüküm doğurmasını doğurmamasını engelleyecek. Yani 

buna bakacağım. Ama benim burada amacım öyle değil. Benim amacım- 

kitaplığın korunması ve sonraki nesillerin bu kaynaklardan beslenmesi. 

Burada böyle bir amaç olduğu için yükleme söz konusudur. Örneğimizde ki 

bütün deliller yüklemeyi gösteriyor. Olayları yorumlarken çok dikkatli olmanız 

gerekiyor. Yükleme ve şartın arasında ki farkı anladık öyleyse.  

Sorunun ikinci kısmı vardı birde. 

02 bu şartı dinlemeyip, bu çiftliği Ü’ye satıp devrederse Ü çiftliğin maliki olur 

mu? 



              İÜHF  ( 2018-2019 )                 Roma Hukuku |  Sevgi Kayak 

 

 

21 

Yüklemenin, hiçbir zaman hukuki işlemin î? hükümlerine etki edici bir tarafi 

yok. Hukuki işlemin hüküm doğurmasına- yani taraflar arasında 

vasiyetnamenin- engelleyecek bir karakteri yok. Yükleme diğer derslerde 

söylediğimiz gibi bir tür ricadır. Hukuki işlemin hükümlerine etki etmiyor. 

Şart gibi değil. Şart hükümleri ya geciktiriyordu ya da baştan itibaren ortadan 

kaldırıyordu dikkat edin hukuki işlemin akıbetini belirliyor şart, ama yükleme 

hukuki işlemin akıbetini belirlemez. Hukuki işlem yüklemeden bağımsız 

olarak bükümlerini doğurur. 02 malik olur ve satış geçerli olur. Çünkü 

tasarruf yetkisi var. Bu sebeple Ü de malik olur. 

02 bu davranışı ile yüklemeye aykırı davranmış olur. Bu ihlalden dolayı 02 ye 

bir dava açılabilir. Diğer mirasçılar tarafından. Bu dava ile yüklemenin yerine 

getirilmesi istenir ama bu imkansızdır çünkü malik Ü olmuştur. 

Yerine getirilemeyeceği için bu ifa davası, bir tazminat davasına dönüşecektir. 

Başka çare yoktur- Yüklemeye aykırılıktan dolayı bu dava açılır. 

                                               

                                                                                                Yazar: Sercan 
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İlerleyen yaşı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle artık dinlenmeye çekilmek 

isteyen Romalı kumaş tüccarı R, bu amaçla şehir merkezinden uzak ve deniz 

kenarında bir villa aramaya başlar. Bunu duyan ve acil nakde ihtiyacı olan A, 

elinde R’nin aradığı özelliklerde bir villanın bulunduğunu bildirir. Taraflar 

R’nin villada iki yıl oturması karşılığında 50.000 sesters ödemesi ve villanın 

bir ay sonra R’ye teslimi konusunda anlaşırlar. Taraflar arasındaki anlaşmaya 

göre ayrıca R, villanın birikmiş vergi borcunu da ödeyecek ve eğer, vergi 

toplama memurları geldiğinde ödeme yapmazsa, R ile A arasındaki 

sözleşmenin bir hükmü kalmayacaktır. Bu kayıtları kabul eden R, 50.000 

sestersi peşin olarak ödeyerek villanın anahtarlarını A’dan teslim alır. 

Villaya taşınmak üzere hazırlık yapmaya başlayan R, ilk olarak ticaretten iyi 

anladığını düşündüğü büyük oğlu O1’i tüm işlerinin başına geçirmeye karar 

verir ve bu amaçla kumaş üretim atölyesini O1’e devreder. R, daha sonra 

vasiyetnamesini hazırlamaya başlar. R, vasiyetnamesinde küçük oğlu O2’ye 

“başkasına satıp devretmemesi” kaydıyla çiftliğini; kızı K’ya “Censor C ile 

evlenmesi” kaydıyla altınlarını; eşi E’ye de “ömrünün sonuna kadar hiç 

evlenmemesi” kaydıyla malikanesini bıraktığını yazar. 

Bu işlemleri tamamlayan ve villaya yerleşmek üzere yola çıkan R, villaya 

geldiğinde villanın A’nın söylediği gibi deniz kenarında değil, ormana bakan 

bir tepede olduğunu görür. Ayrıca villanın içinde B ve ailesinin oturduğunu 

öğrenir. A, birkaç gün önce villa üzerinde B ve ailesi lehine bir yıllığına ve 

10000 sesters karşılığında bir oturma hakkı tesis etmiştir.  

Diğer taraftan, işleri iyice bozulan ve tefeci T’ye yüklü miktarda borcu bulunan 

A, öldürüleceği korkusuyla tüm borcuna karşılık söz konusu binayı T’ye 

teminat olarak göstermiştir. 

Bu arada, R’nin büyük oldu O1, işleri devralır almaz riskli yatırımlar yapmış 

ve başarılı olamayınca iflasın eşiğine gelmiştir. Oğlunun başarısızlığını ve 

kumaş üretim atölyesinin alacaklılar tarafından satılacağını öğrenen R, 

atölyeye alacakların haczinden kurtarmak için oğluna yaptığı devir 

işlemlerinin geçerli olmadığını ve kumaş üretim atölyesinin halen kendi 

mülkiyetinde olduğunu iddia etmektedir. 

Olayı bir kez daha hatırladık şimdi b şıkkından devam edelim.  

3.Soru b şıkkı: R, vasiyetnamesinde O2’ye başkasına satıp devretmemesi 

kaydıyla çiftliğini bırakması ne anlama gelir demiştik, yükleme demiştik 

hatırlarsanız. Bu tür kayıtlar genellikle karşı tarafın bir yapma borcu konusu 

olabilecek bir davranışın yüklenmesi durumunda gerçekleşir, bu daha çok 

yüklemeyi andırır. Ama çoğu zamanda bozucu şartla karışabilir. Bozucu 

şarttan ayırt edebilmek için ise, bozucu şartın belirli bir amacın gerçekleşmesi 

için değil de tesadüfî olarak gerçekleştiğini yani tesadüfi olma özelliğinin ön 

planda olduğunu söylemiştik. Ama burada yani yüklemede tesadüfi olma 

özelliği ön planda değildir, her zaman ön planda olan şey belirli bir amacın 

gerçekleşmesidir. Aslında yüklemeyi, bu kaydı gerçekleştiren kişi, bu 
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kazandırmayı karşı tarafa yaparken karşı taraftan da bir beklenti 

içerisindedir. Belirli bir amacın gerçekleşmesini istemektedir. Bunun için 

kaydı koymuştur. Bağışlama, vasiyetname de karşılıksız bir kazandırma. Biri 

sağlar arası, biri ölüme bağlı.  

Vasiyetnamede de karşı tarafa herhangi bir kazandırma yaptığınızda ondan 

herhangi bir şey bekleyemezsiniz, çünkü o zaman iki taraflı bir sözleşmeye 

dönüşür ve bu vasiyetnamenin doğasına aykırı olur. İşte bu amaçla karşılıksız 

kazandırma yapan bir kişi eğer karşı taraftan hiç değilse bir edim mahiyetinde 

olmasa bile; hiç değilse bir davranışın yerine getirilmesini, belirli bir amacın 

gerçekleşmesini istiyorsa bu tür kayıtlar belirtilmelidir. Hakim tarafından bir 

yapma borcunun konusu olabileceği; bir yapma fiilini, bir yapma davranışını 

yükleyebilmektedir. Burada da aslında amacının bir yükleme yapmak olduğu 

anlaşılıyor. Başkasına satıp devretmemesi kaydıyla çiftliğini vermesi aslında 

bir bozucu şartla değil; bozucu bir şartın gerçekleşmesinden çok aslında 

çiftliğin ailede kalması amacı ile onu satıp devretmemesi gibi bir amacın 

olduğunu söylemiştik.  

Yüklemede şarttan ve vadeden farklı olarak çok önemli olan bir şey, aklınızda 

bulundurun. Şart ve vade ile birlikte anlatıyoruz ama şart ve vadeden çok 

farklı bir şey var. Şart ve vade, hukuki işlemin hükümlerine etki eder. 

Hükümleri ya geciktirir ya da hükümlerini doğurmaya başlamış olan bir 

sözleşmeyi, bir hukuki işlemi ortadan kaldırır. Vadede de aynı şekilde talep 

edilirliği engelleyen bir durum söz konusudur. Yani orada borçlar ve alacaklar 

kurulmuştur ama ifanın istenebilmesi, ifa da bir hükümdür, için belirli bir 

zamanın geçmesi, dolması, o kesin olayın gerçekleşmesi beklenmektedir.  

O zamana kadar hukuki işlemin hüküm ifade edip etmeyeceği belli değildir. 

Yani hukuki işlemin hükümlerine, borç ve alacak doğurmasına etki eden bir 

durum vardır şart ve vadede. Fakat yükleme de öyle değil; yüklemede hukuki 

işlemin hükümlerine etki eden bir durum söz konusu değildir, hukuki işlemin 

hükümleri yüklemeden bağımsız olarak işlemeye başlar. Ve hatta bu davranış 

yerine getirilmese bile, bozucu şartta olduğu gibi (bozucu şart 

gerçekleşmediğinde baştan itibaren hukuki işlem ortadan kalkıyor). Ancak 

yükleme de öyle değil. Yüklemede, yükleme konusu olan davranış yerine 

getirilmese dahi o hukuki işlem bozulmuyor, hukuki işlemin hükümleri yine 

devam ediyor. Burada yüklemenin gerekleri yerine getirilmedi, o zaman ne 

olacak? Hukuki işleme etki etmiyor, hukuki işlemi bozmuyor; o zaman, 

burada yapılacak tek şey yüklemeyi yerine getirmeyen kişiye karşı bir dava 

açmaktır. Yoksa hukuki işlemin hükümlerini etki ettiremezsiniz, yüklemenin 

doğasına aykırı. 

 

 

Bizim olayımızda diyelim ki O2, babasının vasiyetnamesinde söylediği bu 

kayda rağmen buna uygun davranmadı ve satıp devretti çiftliği. Babasının 



              İÜHF  ( 2018-2019 )                 Roma Hukuku |  Sevgi Kayak 

 

 

24 

vasiyetnamesinde kendisine bu çiftliği devretmiş olma işlemi geçersizleşmiyor 

yani vasiyetname hükümsüzleşmiyor, geçersizleşmiyor. Yükleme, 

vasiyetnamenin hükümlerini doğurmasına da sona ermesi ne de hiçbir etkisi 

yok.  

Üçüncü kişiye sattı diyelim, acaba üçüncü kişi ile arasındaki satış 

sözleşmesini geçersiz kılıyor mu diye bakarsanız, onu da geçersiz kılmaz. 

Çünkü satış sözleşmesi gerçekleşebilmesi için, biliyorsunuz borçlandırırcı 

işlem aşamasında, söz verme aşamasında zaten tasarruf yetkisine ihtiyaç yok; 

devir aşamasına geldiklerinde tasarruf yetkisine ihtiyaç var, O2’de tasarruf 

yetkisi var çünkü baba vasiyetnamesinde bu çiftliği devretmiş. Yüklemenin de 

hiçbir etkisi olmadığı için, yüklemeye aykırı davranmış olsa bile çiftlik O2’nin 

üzerinde devam edecektir, bozulmayacaktır vasiyetname. 

Şimdi artık b şıkkına geçebiliriz: R’nin vasiyetnamesinde kızı K ve eşi E lehine 

yaptığı ölüme bağlı kazandırmalar için koyduğu kayıtlar hukuken ne anlama 

gelir, bu kayıtlar geçerli midir?  

R, kızı K’ye censor C ile evlenmesi kaydıyla altınlarını bırakıyor. Eşi E lehine 

de asla evlenmemeli kaydıyla malikanesini bırakıyor. Bu kayıtlar geçerli mi? 

Aslında aşağı yukarı aynı şeyler. Bu kayıtlar hukuken ne anlama geliyor, 

geçerli mi?  

Ya şart ya yükleme diyeceğiz. Vade olmadığı kesin. Yerel mahkemenin ne 

kadar zorlandığını söylemiştim size. Burada altınlar geçmiş değil. Altınların 

geçmesi için bu kayıtların yerine gelmesi gerekiyor. Henüz hukuki işlemin 

hükümleri doğmamış diyoruz.  

Burada da belli bir amacın gerçekleştirilmesi ön plandadır. Yükleme ve şartı 

asıl bu noktada ayırıyoruz. Dolayısıyla burada da sanki eşinin evlenmeme, 

kızının da evlenmesi kaydıyla böyle bir amaçlın gerçekleşmesini istiyor. 

Dolayısıyla da yükleme vardır dedi, arkadaşınız.  

Burada iradi bir şart olamaz mı? Şartın konusu iradi olamaz mı? Tesadüfi 

olaylar şartın konusu olmaya daha müsaittir. Yağmur yağarsa, kar yağarsa, 

üçüncü kişi şöyle yaparsa gibi. Ama sözleşmenin taraflarından birinin 

iradesiyle gerçekleştirilecek bir şey söz konusu olduğunda biraz duruyoruz bu 

şart mıdır diye ama şart yine de olabilir, buna engel yok. İradi şart olduğunu 

söyleyebiliriz bu sefer. Zaten yükleme ile en çok karıştırılan da iradi şarttır. 

Çünkü kişi kendi iradesi ile yerine getirecek, bu şart mıdır yükleme midir? 

Evlenirse şart yerine gelmiş olacak yani kızının iradesine bağlı bir şart var 

diyebilir miyim ya da kızının evlenmesi belirli bir amaç ya da bir yapma 

borcudur, bunu yapmasını istiyoruz mu derim?  

Kanunda evlilik irade ile gerçekleştiği için iradi şarttır. Bunların ikisi de iradi 

olarak gerçekleştirilen bir davranıştır. O2’nin satıp devretmemesi de onun 

iradi olarak gerçekleşebileceği bir şey, K’nin evlenip evlenmemesi onun iradi 
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olarak gerçekleştirebileceği bir şey, E’nin evlenmemesi onun 

gerçekleştirebileceği bir şey.  

Burada cevaba ulaşamamanız borçlar hukuku bilmiyor olmanız, bilseniz takır 

takır cevaplarsınız. Cevaba yaklaşıp uzaklaşıyorsunuz. Şimdi ben size bir 

ipucu vereyim. Yüklemeyi nerden tanıyabilirsiniz? En önemli unsuru? 

Özellikle yerel mahkemenin de bize önerdiği kriter, Roma hukukunda da 

öyleydi zaten: belirli bir amacın ön planda olması. Fakat dediğim gibi sağlar 

arası kazandırmalarda olacak. Çok ayırt edici bir şey değil çünkü iradi şartta 

da sağlar arası kazandırmalar olabilir; oraya da şart konulabilir, yükleme de 

konulabilir. Bu birincisi. İkincisi, dedim ki belirli bir davranışın, yapma borcu 

konusu olabilecek bir davranışın yani borç konusu olabilecek bir davranışın 

yüklenmesi halinde yüklemeden bahsedebiliriz. Borç konusu olabilecek bir 

davranış yani para ile ölçülebilecek bir davranış; borç konusu demek para ile 

ölçülebilecek malvarlıksal bir değer demek.  

O2’nşn davranışı kişiye bağlı bir hak mıdır, parayla ölçülebilen mal varlıksal 

bir hak mıdır? Satıp devretmekten bahsediyoruz. Borç konusu olabilir mi satıp 

devretmek? Borç konusu olabilir, bir insan bir insana bir malı satacağına söz 

verebilir.  

Evlenme ya da evlenmeme şeklinde borç konusu olamaz. Borç konusu 

olabilecek davranışlarla borç konusu olamayacak davranışları bilmediğimiz 

için bunun hem yüklemeye hem de iradi şarta müsait olduğunu görüyorsunuz 

ya da öyle zannediyorsun. Fakat burada yükleme olarak kabul edemeyişimizin 

nedeni bu iki kayıt da şarta yakındır hatta şarttır. Çünkü yükleme olabilmesi 

için; 

1. sağlar arası karşılıksız kazandırmalar da ya da ölüme bağlı karşılıksız 

kazandırmalar da olacak. Zaten vasiyetname de bu şart tamam. Yüklemenin 

birinci şartı yerine gelmiş.  

2. Borç konusu olabilecek bir davranışım yüklenmesi. Evlenme kayıtları yani 

birisiyle evlenme konusunda bir kimse bir kimseye söz veremez. Bu borç 

konusu olmaz çünkü para ile ölçülebilen bir şey değildir. Evlenme/ 

evlenmemek sözünün, çocuk yapma sözünün, gayri meşru çocuğu tanıma 

sözünün, evlat edinme sözünün para ile ölçülebilen bir tarafı yoktur, bunlar 

kişilik alanındaki işlemlerdir. Kişilik alanındaki işlemler oldukları için de borç 

konusu asla olamaz. Borç konusu olamayacağı için de yükleme konusu 

olamaz. Yüklemede daima bir yapma borcunun olması gerekiyor borç konusu 

olabilecek bir davranışın. Bir kimse bir kimseye malı satmaya söz verebilir. 

Bunu yerine getirmediği zaman ben zarara girdim, malın değeri şu diyebilir. 

Bu kişi alanında bir işlem değil, mal varlıksal bir şeydir. Ama 

evlenme/evlenmeme kayıtları, evlat edinme, tanıma gibi bütün kişilik 

alanlarındaki işlemler borç konusu yapılamaz. Bunlar Roma hukukundan 

beri gelen kuraldır, değişmez. Zaten insanın doğası gereği değişmez. Siz kendi 

kişilik davranışlarınızı başkasına söz veremezsiniz. Evleneceğine de söz 

veremez. Bu söze aykırı davrandı diye kimse size dava açamaz. Halbuki borç 
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konusu olsaydı borca aykırılık davası açılırdı. Evlenme sözü verdi ama 

benimle evlenmedi, o halde ben de borca aykırılık davası açıyorum diyebilirdi 

karşı taraf. Ama bunlar borç konusu olamayacağı için bunların yapma 

borcuna konu olabilmesi mümkün değil, dolayısıyla yüklemeye de konu 

olabilmesi mümkün değil. 

Daha üçüncü aşamaya geçmeden yani,  

3. belirli bir amacın gerçekleştirilmesi konusuna girmeden ikinci unsurda 

eksik olduğunu dolayısıyla bunun bir yükleme değil de olsa olsa şart 

olabileceğini kabul ediyoruz. Bu şartta tür olarak baktığınızda bozucu şarttır. 

Altınlar ve malikane, miras bırakanın ölümü ile birlikte anında geçmişti. E, 

eğer evlenirse malikane terekeye geri dönecek, ölenin mal varlığına geri 

dönecek bozucu şart olduğu için. K eğer evlenmezse censor C ile, o zaman da 

onun aldığı altınlar geri dönecektir.  

Bu tür şartlar acaba kararlaştırılır bilir mi? Dikkat edin, kişilik alanındaki 

şartlar bunlar. Bu şartın hukuka aykırı bir tarafı var mı ya da bu şartı siz bir 

hukukçu gözüyle geçerli sayar mısın? Preatorlar bu tür kayıtlarla 

karşılaşmaya başlamışlardır. Klasik dönemden itibaren Bu tür kayıtlar 

vasiyetnamelere, vasiyetnamelerin yazılı hale gelmeye başlaması ile, ilave 

edilmeye başlanmıştır. Çünkü Roma’da vasiyetname ilk zamanlarda 

toplumun önünde, bütün halk meclisi önünde gerçekleşirdi. Dolayısıyla bu 

tür kayıtların konulabilmesi zaten mümkün değildi. Sözlü, belirli şekil ve 

merasimlere uyularak, onun dışına çıkılmadan, onun dışında bir söz 

eklenmesi ya da çıkarılması mümkün değildi. Ama vasiyetname yazılı olarak 

yazılmaya başlandığı andan itibaren bu tür kayıtları miras bırakanlar ilave 

etmeye başladılar, özellikle de eşleri için benden sonra evlenmemesi kaydıyla.  

Preatorlar bu kayıtlarla karşılaştıkları zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor: 

acaba biz bu kayıtları geçerli mi sayacağız geçersiz mi sayacağız? E’nin 

malikaneye sahip olabilmesi için hayatı boyunca evlenmemesi gerekiyor. 

Evlenirse şart gerçekleşmiş olacağı için, bozucu şart, dolayısıyla hukuki işlem 

baştan itibaren ortadan kalkacak, vasiyetnamenin o kaydı hükümden 

düşecek ve aldığı malikaneyi geri vermek zorunda kalacak diğer mirasçılara. 

Kızı K, censor C ile evlenmek istemiyor. Yaşlı çirkin bir adam, bununla 

evlenmek istemiyor. Ama evlenmese de bu sefer babasından kalan altınları 

kaybedecek çünkü bozucu şart gerçekleşecek. Geçmişe dönecek baştan 

itibaren vasiyetnamenin o kaydı hükümden düşecek. Aldığı altınları diğer 

mirasçılara yani kardeşlerine geri vermek zorunda kalacak. Şimdi K, ne yapsın 

evlensin mi evlenmesin mi? Bunun en mantıklısı nedir? Hem altınları alması 

hem de evlenmemesi.  

Bu olayda vasiyetname ile bölünüyor, kanuni mirasçılıktan genel hatlarıyla 

ayrı. Burada iradidir yani vasiyetnamede adının yazması miras bırakana bağlı. 

Yazmasa mirasçı olacak diye bir kanun yok. Onu daha sonra miras 

hukukunda göreceksiniz.  
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Vasiyetnameye kimin adı yazılırsa o mirasçı olacak denebilir. Onun adını 

yazmadı hâlbuki hakkıydı, onun adını da yazması gerekirdi, ona da bir şey 

bırakması lazımdı diyemeyiz. Miras bırakanın son arzuları neyse, hangi 

kişilere bir şey bırakmak istiyorsa ona sadık kalmak zorundayız, orada 

hukuka aykırı bir taraf yok.  

Evlenme kişiye bağlı bir haktır, ondan dolayı kişiye bağlı bir hakkı etkilemiş 

oluyor. Çünkü altınları alıp almama konusunda tereddüt altında kalacak ve 

dolayısıyla iradesi bundan etkilenecektir. K, censor C ile yanlış bir karar verip 

evlenmeye de kalkabilir. Bu şartı şart olarak kabul ediyoruz ancak bu şartı 

hukuken geçerli midir diye de soruda soruyor. Arkadaşınız dedi ki burada şart 

olarak kararlaştırılmış olsa dahi, aslında kişilik haklarına aykırılık seziyorum. 

Çünkü miras veren, altınlarını alabilmek için K’nın iradesini etkilemeye 

çalışmış. K tereddütte kalacak, altınları alayım mı almayayım mı? Almak için 

evlenmeye de kalkabilir. Ne yapacağız da bu şartı hükümden düşüreceğiz?  

Kanuna, ahlaka aykırılık kuralları tamamen Roma’dan geliyor. Şart ile ilgili 

hiçbir fikrim değişmiş değil, Roma hukukunun kopyasıdır. Modern hukukta 

ne biliyorsan Roma’ya uygulayabilirsin.  

Öğrenci: Tahvil yöntemi ile bu şart olmasaydı R’nin iradesi yine altınları 

bırakmak yönünde olsaydı... 

Hoca: Ama tahvil farklı bir kurum. Tahvil değil. Tahvil olsaydı biz hukuki 

işlemin geçersiz olduğuna ve bu hukuki işlem ayakta tutmaya çalışırdık. 

Burada hukuki işlemin geçersizliğinden bahsetmiyoruz. Vasiyetname bütün 

şartlarına uygun, şekil ve ehliyet her şey var. Vasiyetnamenin geçersizlik 

problemi yok ki onu ayakta tutalım. Biz burada vasiyetnamede koyulan 

kayıtların geçerliliğini tartışıyoruz.  

Öğrenci: sonuçta emredici hükümlere aykırı olunca geçersiz olmayacak mı?  

Hoca: Bütün vasiyetnamenin geçersiz olacaktır.  

Öğrenci: Vasiyetnamedeki hüküm aykırı olduğu için geçersiz olacaktır.  

Hoca: O zaman vasiyetname hükümden düşecek mi?  

Şartlar ayrıştırılabilir dedik. İradi şart olabilir, ama şöyle bir durum var; şart 

olarak kararlaştırılan olayların da kanunun emredici ilkelerine, kişilik 

haklarına, ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekiyor. Eğer bir 

aykırılık söz konusuysa bu şartın geçersizliğinden bahsediyoruz. İkincisi de 

şartın imkansız olmaması gerekiyor. Şartı kararlaştırırken, bazen Romalılar 

şartla ilgili olarak ilginç cümleler kullanıyorlar; mesela parmağımla göre 

dokunursan, aya merdivenle gidersen, güneşi batıdan doğurursan, kar 

yağdırırsan şeklinde ifadelerle birtakım şartlar da kararlaştırabiliyorlar. Bu 

iradi şart gibi gözükmekle beraber aslında bu şartların gerçekleşmeyeceği 

kesin. Çünkü imkansız.  
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Preatorlar bu tür şartları imkansız şartlar olarak kabul etmişlerdir. Ve bu tür 

şartlar kararlaştırıldığı zaman böyle bir sözleşmenin aslında hiçbir hüküm 

ifade etmeyeceğini yani bu hukuki işlemin geçerliliğini kaybedeceğini 

belirtmişlerdir. Çünkü böyle bir şart kararlaştıran,  zaten bu hukuki ilişkiden 

bir fayda sağlamayı beklemiyordur. Şartın imkansızlığı kararlaştırılırınca, 

gerçekleşmeyeceğine kesin olduğu için-şartta biz ne demiştik, gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği kesin değil- halbuki burada gerçekleşmeyeceği kesin. 

Kimse merdivenle gökyüzüne çıkamayacağına göre bu gerçekleşmeyecek bir 

şarttır. Daha baştan itibaren böyle bir şartın konulması böyle bir hukuki 

işlemin hüküm ifade etmediğini, bundan borç ve alacak doğmadığı anlamına 

geliyor. İmkansız şartlar bu.  

Bir de kanuna, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı şartlar 

kararlaştırılabilmesi mümkün. Örneğin, savaş çıkartırsan, bir Roma 

vatandaşını düşmana teslim edersen, filancanın evini yakarsan, şunun 

oğlunu öldürürsen gibi kayıtlarda söz konusu olabilir. Bunlar kanunun 

emredici ilkelerine, kişilik haklarına, kamu düzenine, ahlaka aykırılıktır. Bu 

saydıklarıma aykırı bir şart söz konusu olduğunda ne olacak? Bütün hukuki 

işlem hükümden düşer mi? İmkansızlık da düşer dedim, bütün hukuki işlem 

baştan itibaren hiç yapılmamış gibi kabul edilir. Gerekçesini de söyledim 

muhakeme edesiniz diye. Tekrar söyleyeyim, çünkü böyle bir hukuki işlemde 

zaten şartının gerçekleşmeyeceği kesindir, bu şartın doğasına aykırı olduğu 

için. Böyle bir hukuki işlem hiç yapılmamış gibi, bundan bir borç ve alacak 

doğmadığı kabul edilir. 

Halbuki kanuna ve ahlaka aykırılıklar da kamu düzenine kişilik haklarına 

aykırılıklar da tam tersi diye kabul ediyor preatorlar. Diyorlar ki, bu tür 

geçersiz kayıtlar kararlaştırıldığında, ahlaka, kişilik haklarına, kamu 

düzenine emredici şekilde aykırı olan, hiç yazılmamış sayılır yani şartın 

kendisi yazılmamış sayılır ve hukuki işlem sanki şartsız yapılmış gibi hüküm 

doğurur. Ahlaka, kanuna, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olan şart 

yazılmamış gibi kabul edilir. Burada da böyle bir çözüm benimsiyorlar. Bunun 

gerekçesi nedir? İmkansızlıkta olduğu gibi hukuki işlemin baştan itibaren 

ortadan kalkması gerekiyor gibi düşünülebilir. Preatorların imkansızlıktaki 

çözümle burada belirttikleri çözümün bu denli farklı olmasının nedeni ne 

olabilir diye düşündüğümüzde aslında ben bir cevap bulamıyorum. Çünkü 

kanuna, ahlaka aykırı olarak kurulmuş olan şartın tüm hukuki işlemi ortadan 

kaldırması gerekirdi tıpkı imkansızlıkta olduğu gibi. Biliyorsunuz ki şart 

denilen şey, hukuki işlemin hüküm doğurup doğurmayacağını belirleyen bir 

unsur.  

Eğer o şart muallaktaysa hukuki işlemin hüküm doğurup doğurmayacağı da 

belli değildir. Yani hukuki işlemin hükümleri, şartın gerçekleşmesine ya da 

gerçekleşmemesine bağlı. Şart ahlaka aykırıysa gerçekleşse ne olacak, 

gerçekleşmese ne olacak? Bütün hukuki işlemin hükümden düşmesi gerekir; 

bütün hukuki işlemin o şartın gerçekleşmemesi ile beraber ortadan kalkması 

gerekir.  
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Fakat böyle denmemiş, onun yerine şart yazılmamış gibi kabul edilmiş, 

hukuki işlem hükümden değil sadece şartın hükümden kalkması istenmiş. 

Bunun bir sebebi sanırım şu olabilir; bu kazandırmaları yapan, bu tür 

sözleşmeleri yapan, bu tür şartlar koyan kişi yani ahlaka, kamu düzenine, 

kişilik haklarına aykırı kayıtların sonuçlarına da kendisi katlansın. Madem 

böyle bir kayıt koyuyor bu kaydın sonuçlarına da kendisi katlansın. Bu 

hukuki işlem hüküm doğursun ama şartları yazılmamış olsun ve bu hukuki 

işlemin gereğini yerine getirmek zorunda kalsın.  

Mesela ben romalı A olarak B’ye diyorum ki C’nin oğlunu öldürürsen sana 

evimi bağışlayacağım ya da sana evimi satacağım. Satış da olabilir. Şart her 

türlü hukuki işleme konulabilir. Sağlar arası kazandırıcı olmak zorunda değil. 

C’nin oğlunu öldürürsen şeklinde kurmuş olduğum bu kayıt aslında bir iradi 

şart. Bu bir iradi şart, borç konusu olabilecek bir davranış değil. Ama bu iradi 

şart kanuna aykırı, emredici ilkelere aykırı. Dolayısıyla bu satış ya da bağış 

sözleşmesi, aramızda yapmış olduğumuz bu hukuki işlem, normalde 

bütünüyle geçersiz olması gerekirken sırf bu kayıt geçersiz sayılıyor. Yani 

C’nin oğlunu öldürürsen kaydı yazılmamış kabul ediliyor, onun üstünü 

kapatıyorlar preatorlar. Diyorlar ki A ile B arasında bir bağış sözleşmesi 

yapılmış, A evini B’ye bağışlamaya söz vermiş; o halde yerine getirmek 

zorunda. Kayıt ne oldu? Ben evi bağışlamayı ancak C’nin oğlunu öldürürsen 

diye söz vermiştim. O zaman diyorlar ki biz burada kaydı görmezden geliyoruz, 

bu kayıt yazılmamış sayılıyor hukuken. Ve ben bir evi durduk yere bağışlama 

sözleşmesi ile söz vermiş oluyorum. Bir yandan da, hukuka aykırı davranan 

kişiye bu davranışının sonuçlarına kendisinin katlanması isteniyor.  Onun 

için böyle davranılıyor.  

Şimdi olayımıza gelirsek, kızının censor C ile evlenmesi kaydıyla, eşinin de 

evlenmemesi kaydıyla yapmış olduğu kayıtları, bu anlattığım bilgiler 

doğrultusunda değerlendirirsiniz nasıl şart bunlar? Burada Preatorlar 

çözümü bulmuşlar. K, censor C ile evlenmesin, altınları alsın; E de istediği 

kişiyle tanışıp evlensin, malikane de kendisinde kalsın. Bunu sağlayabilecek 

tek şey bu kayıtların hukuka aykırı olduğunu kabul etmek. Burada dikkat! 

Önemli bir şey! 

Preatorlar diyor ki her kişilik hakkına aykırı olarak kararlaştırılan şart 

mutlaka geçersiz sayılamaz. Çünkü R, bunu tesadüfi olarak da yani eğer C ile 

evlenirse veya eşi olurda hayat boyu kimseyle evlenmeyip dul kalırsın şeklinde 

de kararlaştırmış, yani biraz bu kişilerin iradesinin rahatlıkla tecelli 

edebileceği şekilde de  kararlaştırılmış olabilir. O halde diyorlar ki kişilik 

hakları ile ilgili bir kayıt koyuluyorsa evlenmemesi, şehir dışına hiç 

çıkmaması, şu işte çalışması; bunu da yapıyorlardı Romalılar -benim oğlumun 

daima çiftlik işlerinde çalışması kaydıyla, asla Roma dışına seyahat etmemesi 

kaydıyla, mutlaka hukukçu olması kaydıyla. Bu tür kişilik hakları ile ilgili bir 

kayıt kararlaştırıldığında preatorlar bu kayıt kişinin iradesi üzerinde bir 

patronaj -Bunuda bugünkü hukukçular kullanıyor- kurmaya yani egemenlik 

kurmaya yönelik mi diye bakıyorlar. 
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 Tekrar söylüyorum kişilik hakları ile ilgili kararlaştırılan bu tür kayıtlar şart, 

ama şartın geçerli olup olmadığına bir şekilde bakacağız;  eğer kararlaştırılan 

şart, bu kişinin iradesi üzerinde bir baskı kurmayı, bir patronaj kurmayı, bir 

egemenlik kurmayı hedefliyorsa yani onu aslında o şeye yöneltiyorsa, kişilik 

hakkını istediği gibi kullanmamasına yöneltiyorsa o zaman bu kayıt geçersiz 

sayılır. Ama onun üzerinde bir baskı kurmak gibi bir niyet yoksa ve yorumla 

bu anlaşılmıyorsa, böyle bir sonuç çıkmıyorsa o zaman bu kaydın geçerli 

olması gerekir. Yani olurda evlenirse gibi bir anlam çıkıyorsa bu geçerli olur. 

Ama eğer mutlaka evlenirse bu altınlar onun olacak diye bir anlam çıkıyorsa 

o zaman bu kayıt ahlaka aykırı kabul edilir, hiç yazılmamış kabul edilir. K, 

censor C ile evlenmekten kurtulur. Dilerse evlenir, dilerse evlenmez. Her türlü 

altınları geri vermek zorunda kalmaz. Hem evlenmekten, hem de altınları geri 

vermekten kurtulmuş oldu. Son söylediklerim, bugünkü hukukumuzda da 

aynen geçerli.  Zaten söyledim, şartın hükümleri olduğu gibi kabul edilmiş. 

Dördüncü soruya geçiyoruz. 

4.Soru: A’nın R’ye vaat etmiş olduğu villanın deniz kenarında olmaması 

hukuken ne anlama gelir? Bu durum R ile A arasındaki hukuki ilişkiyi nasıl 

etkiler? 

R ile A arasında nasıl bir hukuki ilişki vardır? Oturma hakkı tanınması veya 

kira sözleşmesi. Ya kiradan dolayı oturma yetkisi kazandı ya da oturma 

hakkından dolayı oturma yetkisi kazandı. Biri sınırlı ayni hak, biri kira. Bu 

villanın aslında şehir merkezinden uzakta deniz kenarında olması gerekirken 

deniz kenarında olmaması ne anlam ifade ediyor? Bu hukuki ilişkinin 

geçerliliğini etkiler mi?  

Ö1: Bence hile vardır burada. Deniz kenarında olduğunu söyleyerek R’nin 

iradesini bozuyor. (baştan üçüncü cümle.) Oysa ev o niteliği taşımıyor. Sırf o 

evi almak için kişinin iradesi bozulmuş. Yani sözleşme yapmadan önce karşı 

tarafın sözleşme yapması için onu kandırıyor. 

Hoca: Hile nedir ve unsurları nelerdir? Bu olayda hangi unsurları vardır? 

Düşünmeye devam edin geri döneceğiz. 

Ö2: Sözleşmenin hükümsüz olduğu bazı haller var. İrade ile beyan 

uyuşmazlıkları da bu hallerin alt başlığında inceleniyor. Burada da irade ile 

beyan uyuşmazlığı olduğu görülüyor.  

Hoca: Neden irade beyan uyuşmazlığı var? 

Ö2: Çünkü R’nin iradesi deniz kenarında bir eve yönelmiş fakat olayda evin 

deniz kenarında olmadığı gözüküyor. İrade yanlış bir yere yöneliyor.  

Hoca: İç iradesi deniz kenarı peki beyanı? 

Ö2: Beyanı da deniz kenarı. 

Hoca: O zaman nasıl olur irade beyan uyuşmazlığı? 
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Ö2: Sonradan uyuşmuyor iradesi. Sözleşmenin konusuna uymuyor irade. 

Hoca: Nasıl? İç iradesi neye yönelmiş? Deniz kenarındaki bu villaya. İç iradesi 

bu villayı istiyor. Beyanı bu villayı istiyor mu? Evet. Burada yanılma nerede? 

Burada uzlaşılmayan taraf nerede? Villanın deniz kenarında olmaması. İrade 

villayı istiyor, beyan da bu villayı istiyor. Burada villada bir değişiklik var mı? 

Yok. Villanın nesinde bir değişiklik var? Niteliğinde. Villanın niteliklerinde bir 

değişiklik olduğu zaman biz bunu irade beyan uyuşmazlıklarına mı sokuyoruz 

yoksa iradenin oluşumundaki bozukluklara mı? 

Ö3: Ben burada saik hatası olduğunu düşünüyorum. Yani kişiyi hukuki işlem 

yapmaya yönelten unsurlarda hata. Burada irade ile beyan birbirini tutuyor. 

Hukuki işlem gerçekleşince dürüstlük kuralları çerçevesinde 

değerlendirdiğimizde bunu iptal etmemiz gerekiyor. Saik hatası nedeniyle 

hukuki işlemi iptal etmemiz gerekiyor. 

Hoca: yani dürüstlük kuralları çerçevesince iptal edilebilir diyorsunuz. 

Ö4: burada hile söz konusu. Çünkü karşı tarafın o sözleşmeyi yapmaya teşvik 

ediyor. Bu şekilde yanlış fikirle tam istediği gibi bir şey varmış gibi gösteriyor. 

Hile söz konusu olduğu için praetorun önüne gelirse praetor hile yapan kişiyi 

şerefsizlik ile cezalandırılacaktır. Ya da yapılan harcamaların iki katını 

verecektir. 

Hoca: önce bir karar verelim hile mi değil mi? Hile dersek onları uygulayacağız 

doğru ama bir başka arkadaşınız saik hatası dedi. Bunun hakkında ne 

düşünüyorsunuz. Ya da arkadaşınız saik hatası düşüncesinden vazgeçti mi? 

Ö3: benim fikrime göre irade ile beyan birbirini tutuyor. Aynı evden 

bahsediyoruz aslında. Ama sizin de birkaç örnekte verdiğiniz gibi mesela bir 

ressamdan tablo alma örneğinde ünlü bir ressam değil de sokak ressamıydı. 

Olaydaki aynı örneği de vermiştiniz geçen derste. Bu ev deniz kenarında değil 

de farklı yerde bir evdi. 

Hoca: Yani saik hatası var. Kendi düşmüş? 

Ö3: Evet. 

Ö5 konuştuktan sonra Hoca: Sizden şunu anladım. Size göre saik hatası da 

olabilir hile de olabilir. Saik hatası da hile de iradenin oluşumundaki 

bozukluktur. Bu açıdan birbirleri ile örtüşürler. Ama aralarındaki fark şu: bu 

kişi saik hatasında bu hataya kendisi düşmüştür. Kendisi yanılmıştır. Ama 

hilede saik hatasına itilmiştir. Yani yanıltılmıştır. Dolayısıyla orada iş değişir. 

Çünkü A,  B'nin deniz kenarında şehir merkezinden uzakta bir villa istediğini 

biliyor. Aradığı özelliklerde bir villa olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz 

arkadaşlar?  

Ö6: Saik hatası demek için parmağımı kaldırmıştım ama şu an hileye ikna 

oldum. 
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Hoca: Niye saik hatası diyecektin bize? 

Ö6: Çünkü burada villanın niteliklerinden kaynaklanan bir yanılma olduğu 

için,  nitelik de saik hatası ile ilgili olduğu için saik hatası diyecektim. Ama 

burada karşı taraf o özelliklerde bir villanın kendisinde bulunduğunu 

söylüyor. Eğer bunu söylememiş olsaydı saik hatası olurdu ama bunu 

söylediği için hile olur. 

Hoca: Katılıyor musunuz arkadaşınıza? Bu tür sorularda biliyorsunuz ki irade 

bozukluklarından yola çıkıyoruz. Aklımıza ilk olarak irade beyan 

uyumsuzluğu gelmesi gerekir. Ama şimdi baktığımızda kim yanılmış? R'nin 

yanılgıya düştüğünü görüyoruz. Çünkü R'nin aradığı özelliklerde villa değil. 

R'nin iç iradesine bakıyoruz. Hangi villayı istiyor? Bu villayı istiyor. Villada bir 

değişiklik yok. Villanın kendisi villa. A'nın da R'nin de beyanı ve iç iradeleri 

üzerinden bu sözleşme kuruluyor. Dolayısıyla irade beyan uyumsuzluğu yok 

diyoruz. Onu eledik. Geriye ne kalıyor? İradenin oluşumundaki bozukluk. 

İrade bozuklukları irade uyumsuzlukları şeklinde olabilir ya da iradenin 

oluşumundaki bozukluk şeklinde olabilir. İradenin oluşumundaki bozukluk 

deyince bizim aklımıza "saik hatası" geliyor. 

 Neden çünkü irade oluşurken bozukluk oluşmuş. Bu villayı istiyor ama villayı 

bu niteliklerde olduğu için istiyor. Nedende, saikte, güdülerde kendisini bu 

hukuki işlemi yapmaya iten nedenlerde saik hatası. Bu elimizde dursun bu 

ihtimal olabilir. İkinci bir ihtimal de hile. Bir de üçüncüsü var, korkutma. 

Olayda korkutma görebiliyor musunuz? Korkutma olacak hiçbir veri söz 

konusu değil. Korkutmayı eledik. İradenin oluşumundaki bozukluk olduğuna 

göre ya hile ya saik hatası. Saik hatasında kişiyi hukuki işlemi yapmaya 

yönelten saiklerde, nedenlerde bir bozukluk olması. R niye bu hukuki işlemi 

yapıyor? Niye villaya para ödüyor? Niye oturma hakkı tesis edilmesini istiyor. 

Onun amacı şehir merkezinden uzak olduğunu deniz kenarında olduğunu 

düşündüğü için. Bundaki bozukluk, yanılma saik hatasına girer. Saik 

yanılması olur da nolur? Hukuki işlemin geçerliliğine saik hataları kural 

olarak etki etmiyordu.  

Bunun dikkate alınabilmesi için ancak dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil 

etmesi gerekirdi. Yani eğer R’nin yerine kimi koysaydık bu sözleşmenin artık 

kendisine bir fayda sağlamayacağını düşündüğü için bu sözleşmeyi iptal 

etmeyi istemekte haklı olur ise o zaman bu sözleşmenin geçersizliğini, iptal 

edilebilirliğini karar verebiliriz. Ama bunun dışındaki saik hatalarını dikkate 

almıyoruz. Bizim olayımızda saik hatasından çok sanki hileye yakın bir durum 

var. Hileyi nerden anlıyoruz? A aslında R’nin iradesini biliyor, şehir 

merkezinden uzakta bir villa istediğini biliyor. Ve aradığı özelliklerde villanın 

bulunduğunu beyan etmesi karşı tarafa sözleşme yapmaya sevk etmek için 

onun zihninde yanlış bir kanaat uyandırmaya gelir. Biz burada hile var 

diyoruz. Hile ne demektir, biz neye hile deriz? Bir kişiyi sözleşme yapmaya 

sevk etmek için onun zihninde yanlış bir kanaat uyandırmaya denir. Bu bir 

bilgilendirme sureti ile olabilir başka davranışlarla olabilir.  
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Burada da zaten bilgilendirme sureti ile oluyor. A’nın beyanından R’ye aradığı 

özelliklerde bir villanın bulunduğunu beyan ediyor. Biz burada hile vardır 

diyoruz. Hilenin şartları nelerdir? Sözleşme yapmaya sevk etmek amacı var 

mı? Evet. Bu sözleşmenin kuruluşu aşamasında gerçekleşiyor. A’nın amacı 

R’ye bu villayı bu bedel karşılığında oturma hakkını veya kira sözleşmesini 

tesis etmek. İlk şart var. İkincisi onun zihninde yanlış bir kanaat uyandırmış 

mı? Evet. Aradığın özelliklerde villa bende diyerek. Burada hile var. Hile 

olduğunda da ‘actio doli’ dediğimiz, eski hale iade dediğimiz exeptio belli 

sonuçlar devreye girer. Yani burada R ne yapacak ya A’ya karşı hileyi ileri 

sürmek sureti ile bir actio doli davası açacak. Bu dava cezai bir dava olduğu 

için A’nın üzerinde birtakım cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlardan 

bir tanesi şu: sözleşme ortadan kalkar. Sözleşme actio doli davası ile birlikte 

hükümden düşüyor. Böylelikle sözleşme yapılmamış gibi oluyor baştan 

itibaren. Taraflar birbirlerine aldıklarını verdiklerini iade etmek zorundalar. R 

villada oturma karşılığı kaç sesters ödemişti? 50.000 sesters peşin. R, 50.000 

sestersi nasıl geri alacak? Cezai dava olduğu için iki katını actio doli davası ile 

alır. Sebepsiz zenginleşme ile de alabilirdi. Ama actio doli davası sayesinde 

sebepsiz zenginleşme davası açmasına gerek yok. Yani actio doli davası ile 

zaten sözleşme kendiliğinden ortadan kalkacak. X2 katı R’ye ödeyecek.  

R bunu tercih etmezse ne olacak? İkinci imkan: eski hale iade talep edilecek. 

Eski hale iade ile sözleşme ortadan kalkacak ve R ödediği 50.000 sestersi nasıl 

geri alacak? Sebepsiz zenginleşme ile. Actio doli de açmasına gerek yok cezai 

bu dava. Ceza davası olduğunu x2 katından anlayabiliriz. Actio doli açmadı, 

eski hale iade de istemedi, nolacak peki? A 50.000 sestersi R’den ödemesini 

isteyecek. Ama olayda bu gerçekleşir mi? R zaten peşin ödemiş. Artık A’nın 

talepte bulunacağı bir şey var mı? Yok. A’nın actio dali açılırsa bedensel 

cezalara uğratılacağını da söyleyelim. A şerefsizlik cezası nedeniyle ‘infamiz’ 

şerefsizlik yaptırımı ile karşı karşıya kalır. Bunun da ağır sonuçları vardır. 

Bugün şerefsizlik bir cezai yaptırım değil. Ama Roma’da bir cezai yaptırımdı. 

Bunun ağır sonuçları var. Kamu haklarından yoksun tutuluyor, tanıklıkları 

dinlenmiyor, varis seçilmiyor ve seçemiyorlar da. Hile olduğunu anladınız değil 

mi? 

Ö: sözleşmenin olmamasının sebebi kesin hükümsüzlük mü yoksa yokluk 

mu? 

Hoca: actio doli açılınca mı? Nullus dedikleri yok olmak anlamına geliyor. 

Yokluk da diyebilirsiniz, kesin hükümsüz de. Yanlış olmaz. Böyle bir hukuki 

işlem yokmuş gibi olur.  
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5.Soru 

5) A’nın sahip olduğu villayı tefeci T’ye teminat olarak göstermesi olayında:    

5.Soru a şıkkı: B ve R’nin villa üzerindeki hak iddiaları, bu teminat ilişkisinin 

geçerli şekilde kurulmasını engeller mi? Neden? 

Ne hakları vardı? R’nin oturma ya da kira. B’nin de oturma hakkı vardır.  

Ö7’nin konuşması üzerine Hoca: Arkadaşınız diyor ki daha önceki 

sorularımızda B’nin oturma hakkı var demiştik R’nin de oturma ya da kira 

hakkı var demiştik. Bunun sonucunda da şuna varmıştık: Oturma hakkı 

dersek haklar birbiri ile çatıştığı için aynı şekilde kira da dersek sonuçta ikisi 

birden oturamayacağı için R’nin hakkı ortadan kalkacak demiştik. Olayımızda 

B’nin hakta öncelikli olduğu için R’nin oturma hakkından veya R’nin hakkını 

kira kabul ederseniz B’nin oturma hakkı da sınırlı bir ayni hak olduğundan 

üstün hak olduğundan sonuç olarak B’nin oturma hakkı devam ediyor. 

Buraya kadar geçen sorularda söylemiştik. Devam eden hak kimin hakkı? 

B’nin oturma hakkı ona karar verdik. B’nin hakkı ile buradaki ilişki rehin 

ilişkisi, rehin hakkı. Teminat olarak gösteriyor çünkü. Rehin hakkının 

kurulma şartlarını biliyorsunuz. Sınav sorunuzdu. Buradaki problem şu: 

B’nın oturma hakkı ile T’nin rehin hakkı birbiri ile çatışır mı? Ayni haklarda 

çatışma problemi ortaya çıkabilir demiştik. İki ayni hakkın birbiri ile çatışması 

problemi. Fakat burada çatışma olmuyor. Çünkü B oturma sureti ile hakkını 

kullanacak, T’nin oturmasına gerek yok. İkisi aynı anda oturmayacağı için 

hakların çatışması ile karşı karşıya kalmıyoruz.  

Buradaki sorun şu: eğer borç ödenmezse T bu villayı satışa çıkartacak. Kime? 

Üçüncü kişilere. Üçüncü kişilere satıp devredebilecek. Abusus yetkisi 

dolayısıyla. Bu teminat ilişkisi geçerli olarak kurulmuştur diye baktığımızda 

A’nın abusus (tasarrufi işlemler yapabilme yetkisi) yetkisi devam ettiği için 

villa üzerinde, rehin de tasarrufi bir işlem olduğuna göre pekala yapabilir. 

Hala maliktir. Ve malikin mülkiyet hakkından doğan bir tasarrufi işlemlerde 

bulunabilme yetkisi vardır. B’nin villa üzerindeki ayni hakkı bunu engellemez. 

Çünkü tasarruf yetkisi var A’nın. A tasarruf yetkisine dayanarak villayı tefeci 

T’ye rehin hakkı göstermiş. Burada T’nin yapacağı şey borç ödenmediğinde 

satış + devir yapacak. Satış + devir yaptığında Ü malik olur mu? Olur. Çünkü 

rehin hakkı tasarruf yetkisinin tek istisnası. Aslında T bunu borç ödenmediği 

zaman paraya çevirmek için satışa çıkardığında üçüncü bir kişiye satıp 

devredecek. Dikkat edin villanın maliki sıfatı ile satmıyor, rehinli alacaklı sıfatı 

ile satıyor. Üzerindeki rehin hakkına dayanarak. Normalde bunu yapamaması 

gerekir. Neden? Çünkü T malik değildir, tasarruf yetkisi yoktur. Mülkiyetin 

devir işlemini ancak malik kim ise, mülkiyet hakkı kimdeyse o yapabilir. Ama 

kanun koyucu rehin hakkını istisna kabul ediyor ve diyor ki: Rehinli 

alacaklar, rehin hakkı sahipleri de tıpkı malikler gibi satıp mülkiyeti 

başkasına geçirebilirler. Öyle olmasaydı zaten kimse satın almaz ki mülkiyeti 

kendisine geçmeyince. O malı alır mı üçüncü kişiler? Dolayısıyla kanun 

koyucu dedi ki: rehin hakkı tasarruf yetkisi olmasa bile yani T’nin tasarruf 
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yetkisinden burada kastımız malik sıfatı. Çünkü malik sıfatı ile mülkiyeti 

devrediyor. Hangi hakkı devrediyorsa o hakka sahip olması gerekiyor. ‘Kimse 

hakkından fazlasını devredemez’ in anlamı o. Burada villanın mülkiyetini Ü’ye 

devrediyor. Aslında mülkiyete sahip olması gerekir ki geçirebilsin. Fakat 

burada kanun koyucu bir istisna yapıyor. Diyor ki: rehin hakkı sahipleri malik 

değildir. Biliyoruz ve kabul ediyoruz. Ama bir istisna yarattım. Pekala rehinli 

alacaklardan satın alan devralan üçüncü kişiler malik olur diyorlar. Ü malik 

olunca B’nin hakkı nolur? B’nin hakkı da sınırlı ayni hak olduğu için zarar 

görmez. B bu hakkını yeni maliklere de ileri sürer ve süresi doluncaya kadar 

villada oturmaya devam eder. Ü çıkartabilir mi onu? Hayır. Oturma hakkı ayni 

bir hak olduğu için T’ye karşı da ileri sürülebilinir.  

 

B şıkkına geçiyoruz. 

5.Soru b şıkkı: A’nın sahip olduğu villayı tefeci T’ye teminat olarak göstermesi 

olayında: A’nın öldürüleceği korkusuyla tefeci T ile böyle bir anlaşmaya girmiş 

olması, anlaşmayı geçersiz kılar mı?  

Ö8: A öldürülme korkusuyla hareket ettiği için iradenin oluşumunda bir 

bozukluk var. Zaten olayımızda da korku ile oldu. Açıkça belirtilmiş. Direk 

korkutma alt başlığına gideceğiz. Korkutmada da kişinin iradesinin karşı 

tarafın 

Hoca: Emin misin? İradenin oluşumundaki bozukluk doğru. Ama bu 

bozukluk T’nin korkutması ile mi oluşuyor yoksa A’nın kendi korkusu ile mi 

oluşuyor? Öldürüleceği korkusu demişim bak. T mi söylemiş bunu? Olayda 

öyle bir veri var mı? T, A’ya seni öldürürüm demiş mi? Dememiş. O zaman 

korkutma var diye T’yi suçlayabilir misiniz? Tefeci T’ye korkuttun sen diyebilir 

miyiz? Diyemeyiz. O zaman ne kalıyor geriye? 

Ö8: Korkutma olmazsa saikte yanılma olur. 

Hoca: Saikte yanılma. Kendi kendine yanılmış. Böyle bir şey yok ama böyle 

bir korkuya kapılmış ve böyle bir hukuki işleme girişmiş. Peki saik hatası oldu 

da noldu? Bu işlem geçersiz olur mu? Saik hatası işlemi geçersiz kılar mı? 

Ö9: saik hatası geçersiz kılmaz. Sadece burada bir istisnası vardı. Dürüstlük 

kuralına aykırı olması durumunda evet o zaman geçersiz kılınır. 

Hoca: Dürüstlük kuralına aykırılık değil de dürüstlük kurallarına göre yorum 

yapacağız. Bu saik hatası bu işlemi geçersiz kılmaya yeter mi yetmez mi? 

Çünkü hukuk düzeninde ne diyor? Saik hataları kural olarak sözleşmeyi 

geçersiz kılmaz. Kendi kendine yanılmış. Karşı taraf ne yapsın? Hukuki 

işlemimizi şimdi geçersiz mi sayacağız? Hayır. Tarafların arasında bu ilişki 

yürümeye devam eder. Bir istisnası var.  

Eğer dürüstlük kurallarına göre yorum yaptığımızda A’nın bu sözleşmeyi 

ortadan kaldırmak istemekte haklı olduğuna karar verebiliyorsak o zaman bu 
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sözleşmenin iptal hakkını verebiliriz. Olayda A’nın ben öldürüleceğim korkusu 

ile bu işleme girişmiştim meğer öyle bir şey yokmuş, yanılmışım diyerek bu 

hukuki işlemi iptal etmesinde haklı buluyor musunuz dürüstlük kurallarına 

göre yorumladığınızda? Rehin geçersizdir diyebilir mi? İki şeye bakarız. Saik 

hatasına düşmekte haklı mı? Saik hatasına düştü, bu hukuki işlemi eğer 

hataya düşeceğini bilseydi böyle bir sözleşme yapmayacak mıydı? 

Yapmamakta haklı mı? Bunun kriteri bu arkadaşlar. 

Ö10: Güven teorisi bağlamında düşündüğümüzde burada saik hatasına 

düşmekte haklı. Çünkü karşı taraf tefeci. Öldürme korkusuna kapılması 

normal. Eğer adam tefeci olmasaydı böyle bir işlem yapmayacaktı. 

Hoca: sözleşmeyi ortadan kaldırmak istemekte haklı olabilir mi?  Ben bu 

sözleşmeyi aslında yapmak istemiyordum, saik hatasına düşmüşüm. Meğer 

öyle bir öldürülme korkusu falan yokmuş. Bu sözleşmeyi iptal edilebilir denilir 

mi? 

Ö10: haklı olduğuna göre desin yani. 

Hoca: Desin? İkisi birbirinden farklı ama. Saik hatasına düşmekte haklı ama 

acaba bu saik hatası ile sözleşmeye devam etmek istememekte mi haklı? Ne 

dersiniz? 

Ö11: Ölüm korkusu olmasaydı rehin etmeyecekti. Ölüm korkusu olduğu için 

yaptı. Bu durumda haklı olur.  

Hoca: Şöyle mi demek istiyorsun? Bu sözleşmeye devam etmek istememekte 

haklı. Çünkü kimse tefeci ile eğer böyle bir hataya düşmeseydi kalkıp da bu 

sözleşmeyi yapmazdı. A’nın yerine kimi koyarsak koyalım tefeciler ile böyle bir 

sözleşme yapmaya girişmezdi. Dolayısıyla sözleşmeye devam etmek 

istememekte haklıdır, diyebilir miyiz? Deriz. Somut olaya göre değişir. Bu 

olayda karşı tarafın bir tefeci olması kimsenin tefecilerle gönüllü olarak 

sözleşme yapmayacağını, kendisini atmayacağını düşünebiliriz. A’nın yerine 

kimi koyarsak koyalım kimse böyle bir tefeci ile böyle bir sözleşmeye devam 

etmek istemeyecekti. Sadece A’nın sübjektif iradesi değil.  

Burada saik hatası var. Çünkü karşı tarafın tehdidi korkutması falan yok. 

Ama adamın tefeci olması A’nın kendi kendisine böyle bir korkuya düşmesine 

sebebiyet vermiş. 

 

6. soru 

6) R’nin kumaş üretim atölyesini alacakların haczinden kurtarabilmek için, 

O1 ile yaptığı devir işleminin geçerli olmadığı iddiasının hukuki temeli ne 

olabilir? Bu haklı bir savunma olabilir mi? Neden? Hoca: O1’e işlerini ve 

kumaş atölyesini devrediyordu. O1’e kumaş atölyesini devrederken ne diye 

devrediyordu? R, ilk olarak ticaretten iyi anladığını düşündüğü büyük oğlu 

O1. Hâlbuki O1 ticaretten falan anlamıyormuş. 
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 Riskli yatırımlar yaptığını dolayısıyla da başarılı olamadığını ileri sürerek bu 

kumaş atölyesini hacizden kurtarabilmek için aslında bu işlemin geçersiz 

olduğunu ileri sürsün mü? Sürebilir mi? Haklı olabilir mi? Devir işlemi 

yapılmış, kumaş atölyesi O1’de. Oğluna bütün işlerini devretmiş. Mal 

varlığının devri demiştik buna. O1 malik oldu kumaş atölyesinin. Fakat 

başarılı olamayınca borçlandı. Ve sonunda alacaklılar tarafından atölyeye 

haciz geliyor. R ile O1’in aralarında hangi sözleşme vardı? Mal varlığının devri 

dedik (bir tür bağışlama) ama karıştırmayalım da bağışlama diyelim. 

Bağışlama sözleşmesi var aralarında. Bu işlem geçersizdir diyor. Gerekçe 

olarak ne söyleyecek? 

Ö12: Geçersizliğe takıldım. Burada kişinin kendisinde değil, niteliklerinde bir 

hata olduğu için burada saikte bir yanılma var. Oğlunun ticaretten iyi 

anladığını düşünüyor ama anlamıyormuş. Saikte yanılmada da dürüstlük 

kuralları çerçevesinde düşündüğümüzde  

Hoca: Hukuki işlemin geçerliliğini etkilemiyor ama? 

Ö12: güven teorisi çerçevesinde 

Hoca: güven değil dürüstlük kuralı. Güven irade ile beyan uyumsuzluklarında 

olur. Saik hatalarında güven teorisi olmaz. 

Ö12: Dürüstlük kuralları çerçevesinde düşündüğümüzde de kişinin 

niteliğinde yanıldığı için bu hata kendisinindir. O yüzden sözleşmeyi bence 

etkilemez. 

Hoca: R’nin yerine kimi koyarsak böyle söylemekte haksızdır diyebiliriz. Ama 

dikkat edin adam iş adamı. Oğluna kumaş atölyesini devrediyor. Acaba 

oğlunun gerçekten böyle olacağını bilseydi kim olursa olsun oğluna kumaş 

atölyesini devreder miydi?  

Ö13: devretmez ama oğlunun ticaretten iyi anladığını düşünmesini gerektiren 

bir durum yok ortada. Bu hataya düşmekte haklı sebebi yok. Mesela az önce 

adamın tefeci olması hataya düşmekte haklı bir sebep oluşturuyordu. 

Hoca: Evet, güzel. Buradan da yaklaşabiliriz konuya. Bu saikin oluşmasında 

tamamen kendisi sebep oluyor. Mesele şu: Bu işlem geçerli olarak yürür diyor 

muyuz? Yürür evet. Burada saik hatası var. Çünkü kişide hata var mı? Hangi 

oğluna devretmek istiyor? Birinci oğlu, büyük oğlu, O1’e. Onlarda bir hata var 

mı? O da olabilir. Büyük oğluna devredeceğine küçük oğluna devretmiştir. 

Şaşırmıştır, isimlerini unutmuştur. Çok çocuklu ailelerde isimleri karıştırma 

oluyordu. Zaten evlatlıkları da var bir sürü. İsim benzerliklerinde olabiliyor. 

Böyle bir şey yok. Kişide hata söz konusu değil. Burada olsa olsa kişinin 

niteliklerinde hata var. Çünkü R kendisi oğlunun ticaretten iyi anladığını 

düşünüyor. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Burada saik hatası var. 

Kişinin niteliklerinde hata bir saik hatasıdır. Saik hataları kural olarak 

hukuki işlemin geçerliliğini etkilemiyor. Ancak şu şartla etkiler: Dürüstlük 

kuralları uyarınca R’nin haklı olduğuna karar verilebiliyorsa.  
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R’nin haklı olduğuna karar verebiliyor muyuz, dürüstlük kurallarına göre 

yorum yaptığımızda? Hangi iş adamını, hangi babayı, hangi R’yi buraya 

koyarsak koyalım bu sözleşmenin yürümesini istemeyecektir diyebilmeliyiz. 

Tabi bu somut olaya göre çok değişen bir şey. Farklı sonuçlar çıkabilir, yanlış 

olmaz. Yeter ki gerekçeleriniz sağlam olsun. Bu iki cevaplı bir sorudur. R’nin 

durumu, iş adamı olması, Roma hayatındaki yeri, sosyal konumu, mevkisi 

onun böyle bir sarsılmayı hak etmez. Hangi kişi olursa olsun böyle bir 

durumda devretmek istemeyebilir. Veya R’nin burada oğluna devretmiştir ama 

bu sözleşmeyi iptal etmek istemekte haklı değildir. Çünkü O1’in ticari 

başarısızlığı vardır ama O1’in erdeminde dürüstlüğünde bir yanılma söz 

konusu değil.  

Burada doğrudan doğruya tamamen ticari hayatın getirdiği başarısızlıklardan 

kaynaklanan bir şey var. Bunun yerine başka bir kişi olsaydı O1’i onu sevdiği 

için bu sözleşmenin geçerli olduğu da düşünebilirdi. Mesela başka bir metinde 

O1’in kumar oynaması, sahtekâr ya da dolandırıcı olması yüzünden 

sözleşmenin iptalini isteyen babalar da var. Belki burada haklıdır diyebiliriz, 

neden? Çünkü ikisi farklı. O1’in bir ticari başarısızlığının olması başka bir 

şey, kendi sahtekârlığı yüzünden olması başka bir şey. Burada haklı değildir 

dememiz daha mantıklı.   
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25 Mart 2019 Roma Borçlar Hukuku 

Giriş 

Şunu tereddütsüz şekilde söyleyebilirim ki, Roma hukukunun borçlar 

hukuku ile ilgili olan prensipleri, kavramları, kurumları diğer alanlara 

nazaran yani; aile, kişiler, miras, eşya hukukuna nazaran borçlar hukuku 

modern yapıları daha fazla etkilemiştir. Hemen hemen kurumların birebir aynı 

şekilde kopya edildiğini ve roma hukukundan günümüze kadar taşındığını 

görüyoruz. Bugün borçlar kanununda yer alana bir ... temelini Roma 

hukukundan alındığını görüyoruz. Aslında biz ilk derslerimizde tarihi kısıma 

dahil olarak okuduğumuz hata, hile, korkutma ile ilgili olan konular aslında 

borçlar hukukunun konuları, onları bir parça orada gördük. Borçlar 

hukukunun ... hukukuna aynen taşınmış olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden, 

bir bilgiyi bilerek bu bilgiyi ön kabulle kabul etmek suretiyle kabul ettiğinde 

yavaş yavaş borçlar hukuku konularına girelim.  

Borç 

Mademki borçlar hukukunun konusu borçlardır, o halde borcun ne olduğunu 

hukukçu olarak bilmemiz gerekir. Borcun ne olduğunu sorduğumuzda bu 

konuda yasal bir tartışmaya girmeniz neredeyse imkansız çünkü tanımı yok. 

Borçlar kanununda borç kavramının tanımı yapılmış değil o yüzden yasal bir 

tanımı yok, doktrin tanımlıyor. Yasal bir tanımı yok, peki bu neden böyle? 

Bugün modern kanunlarda borç kavramının tanımını bulamıyorsunuz, 

sadece Alman medeni kanununda bir borç kavramının tanımı var. Bunun 

dışındaki modern kanunlarda borç kavramının yasal bir tanımı yok, bu yine 

Roma hukukundan gelen bir gelenek. Biliyorsunuz ki Romalılar kazuistik 

çalıştıkları için somut olayları, somut olaylarla ortaya çıkabilecek hukuki 

problemleri incelemişler, derlemişler, toplamışlar ve bunlarla ilgili olarak 

aslında bize çözümleri sunmuşlar fakat bunları kurallaştırmak ya da 

kavramlaştırmak ya da bunlardan bir tanım çıkarmak bir kural çıkarmakla 

uğraşmamışlardır. Çünkü Romalılar kazuistik yani somut olay adaleti 

üzerinden daima somut olayı çözmek üzerinden hareket ettikleri için bu 

somut olayların çözümünden ortak bir kural yaratalım ve bu ortak gruplar 

bütün somut olaylar dahil olsun, ortak bir çözüm ortak bir kural belirleyelim, 

temizleyelim dememişlerdir ve kavramları tanımlamaktan hep çekinmişlerdir 

uzak durmuşlardır, Romlalıların pek çok konuda böyle davrandıklarını 

görüyoruz. Mesela çok önemli konularda ilk dönem size anlatmıştım hukuki 

işlemle ilgili olarak pek çok hususu düzenlemişler. Bugün hukuki işlem ile 

ilgili olan teori tamamen Roma hukukundan geliyor ancak hukukun işlem 

teorisini Romalılar oluşturmamıştır. Dediğim gibi pandekt hukukçuları 

hukuki işlemin tanımını yapan, hukuki işlem ile ilgili olan kuralları çıkartan 

Romalıların somut çözümlerinden yola çıkmak suretiyle pandektlilerdir.  
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Hukuki işlem gibi borç kavramı da böyle, yasal bir tanımı yok. Doktrinde nasıl 

tanımlanıyor? Tam bir tanımı yok dedim ama bu ne zamana kadar devam 

ediyor? Romalıların kavramlarla, tanımlarla uğraşmak gibi bir eğilimleri yok 

ama bazı kavramları ele almışlardır.(İlk dönem hak, adalet gibi kavramların 

bu yönde olduğundan bahsetmiştik.) Borç kavramı ilk imparatorluk 

döneminde ilk kez Iustinianus  tarafından yasal olarak tanımlanıyor. 

Size hukukçu olarak borç nedir diye sorduğumda nasıl cevap verirsiniz? 

Iustinianus nasıl tanımlamış olabilir?  

Öğrenci: Sözleşme taraflarının bir edimi yerine getirmesini isteyebilme hakkı 

tanıyan hukuki işlem. 

Sözleşme diye başladınız, borç illa sözleşmelerde mi olur? Mesela bir kimsenin 

malına zarar verdiğimizde yahut onun kolunu kırdığımızda da acaba bir borç 

kavramı ile karşı karşıya kalır mıyız? Kalırız. Sözleşmeler işin içine girdiği 

zaman bu tanım edim kavramını aslında açıklıyor. 

Iustinianus şöyle tanımlamış, yani bu tanım diğer tanımlara benziyor mu 

benzemiyor mu onu göreceğiz. Borç dediğimiz kavram, yani borç ilişkisi olarak 

bakıyor, obligatio Roma hukukunda borç ilişkisi kavramına denk düşüyor. 

Borç ilişkisi, obligatio dediğiniz şey bir hukuki zincirdir ki bununla 

geleneksel hukukun gereğince bir kimse bir başka kimseye bir şey 

vermeye, yapmaya, yapmamaya zorlanabilir bu zorlanmaya borç deriz.  

Baktığımız zaman bu borç kavramının burada sözleşmeleri hedef alarak 

yapılan bir tanım olduğunu görüyoruz. Başka kaynakları gördükten sonra bu 

tanımın sadece sözleşmelere münhasır, sözleşme kaynaklı olan borç 

ilişkilerini kapsadığını göreceksiniz. Çünkü bir sözleşmeden bahsedersek 

tarafların arasında bir hukuki zincirin vermeyi, yapmayı veya yapmamayı 

içerisine aldığını söyleyebiliriz.  

Borç ilişkisini meydana getiren nedir diye baktığımızda bir şeyi vermeye, 

yapmaya,yapmamaya yükümlü kılan şu hukuki zincirin kurulmasını 

sağlayan şey dikkat ederseniz irade. Bir kimsenin bir kimseye kendi iradesiyle 

bir şeyi vermeyi, yapmayı veya yapmamayı zorlayamaz oradaki devletimizin 

hukuku gereğince … ibaresi de şu, eğer bu vermeyi, yapmayı ya da yapmamayı 

yerine getirecek olursa devletimizin hukuku gereğince yani kanunlar 

gereğince buna zorlanabilir ama başlangıçta şu zincirin meydana gelmesini 

sağlayan şey iki taraf arasındaki irade uyuşması. Borçluyu alacaklıyı 

zincirle bağlayan şey, vermeyi, yapmayı, yapmamayı zorlanan şey 

borçlunun bunu kendi iradesiyle söz vermiş olmasıdır. Bu borç ilişkisi 

üç tane davranış tarzını içeriyor; verme, yapma, yapmama.  

Verme 

Vermeden kasıt, Latincede buna dare deniliyor. Verme, bir şeyin verilmesi 

üzerinden gitmekte olan bir davranışın arzu olduğunu anlıyorsunuz ama bu 

alelade bir vermek değil. Bir malın mülkiyetini yani bir mesleğin mülkiyetini 
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ya da zilyetliğini devretmek şeklinde gerçekleşen davranış tarzıdır, buna 

vermek diyoruz.  

Bir paranın devredilmesine de verme olarak bakıyorlar ama bu yanlış, 

verme dediğimiz şey bir malın mülkiyetinin veya zilyetliğinin 

devredilmesi, vermek kapsamındadır.  

Yapma 

Yapma, bir kimsenin fikri ya da medeni gücüyle yerine getirdiği davranış 

yapmadır. Fikri ve medeni çalışmasıyla bir şeyin yerine getirilmesi söz 

veriliyorsa biz buna yapma borcu diyoruz. Yemek yapmak, bahçeyi sulamak, 

elbise dikmek, televizyona bir film hazırlamak, reklam kampanyası 

hazırlamak.  

Yapmama 

Yapmama, yapmanın tersidir. Olumsuz şekilde gerçekleşir. Çok tipik olarak 

verilen örnekler; müzik aleti çalmama yükümlüğü, örneğin müzik aleti 

çalmayı öğreniyorsunuz ve siz çalarken komşularınız bundan çok rahatsız 

oluyorlar ve siz bir yapmama borcu getiriyorlar, iradi ya da kanunen olarak. 

Veyahut rekabet etmeme yükümlülüğü, mesela bir yerde uzun bir süre 

çalıştınız daha sonra ayrılmaya karar verdiniz, oradan ayrıldıktan sonra 

oradaki müşteri ve portföy Bilgilerini biliyorsunuz ve o bilgileri kullanmak 

suretiyle eski çalıştığınız firmada rekabet etmemeniz gerekir bunu bir borç 

konusu olarak kararlaştırabilirsiniz size bu konuda bir sözleşme 

imzalatılabilir. İşten ayrıldığınız takdirde buradaki müşteri bilgilerini 

kullanarak bizimle rekabet etmeyeceksiniz dendiğinde rekabet etmeme yani 

yapmama borcu bunun da yine medeni ve fikri bir çalışmayla meydana 

getirilebileceğini görüyoruz.  

Bir kimse vermeyi, yapmayı, yapmamayı karşı tarafa söz vermiş 

olduğunda bu hukuki zincirin kendiliğinden kurulduğunu görüyoruz. 

Bu hukuki zincir bir mecazi zincirdir. Yani gerçekten borçluyla alacaklı 

birbirlerine zincirle mi bağlanıyor derseniz ilk zamanlarda gerçekten 

bağlanıyorlardı, yani bu zincir aslında gerçek de bir zincir. Nasıl? Eski hukuk 

devrinde borçluyla alacaklı bir hukuki ilişkiye girdiklerinde mesela borçluya 

bir miktar para verildi, borçlunun aldığı parayı iade etmesi gerekiyor 

ödemediği zaman size daha önce anlatmıştım, alacaklının üç tane seçenek 

hakkı var bunlar neydi? Zincirlemek suretiyle alıp evine götürmesi buradaki 

zincir de bu anlamda oradan geliyor yani çok da mecazi zannetmeyin 

alacaklıların borçlularını zincirlemesi söz konusu oluyordu, zamanla mecazi 

zincirlere dönüştü. 

Nisbilik diye size anlatılan da buradan geliyor. Borçlu sadece alacaklıya 

karşı talepte bulunur başkasına karşı talepte, üçüncü kişilere talepte 

bulunmaz diyorduk ya işte bu hukuki zincirle bağlanmalarından ötürü, 
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kime karşı bağlanmışsa ona karşı ancak edimini yerine getirecek 

ancak ondan isteyecek.  

 

Borç ilişkisi 

Borç ilişkisi, tarafların arasında kurulan bir tarafın diğer tarafın diğer tarafa 

bir şey vermesi, yapması, yapmamasını yüklenmiş olduğu bir ilişki. Bu borç 

ilişkisi bunu geniş anlamda borç olarak kabul ediyoruz. Bugünkü 

hukukumuzda baktığımızda buna politik bakmıyorlar çok zorlanıyorlar. 

Bugünkü hukukumuza baktığımızda bu aynı zamanda Romalıların yapmış 

olduğu bu tanım bizim geniş anlamda borç dediğimiz tanıma denk geliyor. 

Geniş anlamda borcun içerisinde asli edim olarak Romalıların verme, 

yapma, yapmama şeklinde saymış oldukları asıl edim dediğimiz asıl 

yerine getirilmesi gereken davranış tarzı.  

Taraflar günlük hayatta bir araya geldikleri zaman borçlu alacaklıya 

üç davranış karşısında birini söz vermek zorundadır, başka bir 

seçeneği yok. Verme, yapma, yapmama dışında Romalılar bir seçenek 

düşünemiyorlar. Bu üç edimden biri söz verildiğine göre bu asli edimdir.  

Örneğin satış sözleşmesini düşündüğümüzde satıcı ile alıcı karşı karşıya 

geliyor. Satıcı malı satmayı alıcı da bunun karşılığındaki satış bedelini 

ödemeye söz veriyor aralarında bir borç ilişkisinin kurulduğunu görüyoruz, 

bu borç ilişkisinde satıcının davranışını asli edimi nedir? Satıcının bir malın 

mülkiyetini devretmek yani verme şeklinde bir davranış olduğunu görüyoruz. 

Alıcının davranışı nedir? Bir paranın mülkiyetini nakletmek yani verme 

şeklinde, bir paranın üzerindeki hakkın devredilmesi verme şeklinde davranış 

tarzı olduğunu görüyoruz. Veya taraflar diyelim ki bir elbise diktirmek 

konusunda aralarında anlaşma yapıyorlar biz buna bugün eser sözleşmesi 

diyoruz, bir sonucun meydana getirdiği sözleşmeler. Elbise dikimine söz veren 

taraf medeni ve fikri çalışmasıyla bir davranışa söz verdiği için asli edimi 

yapmadır. Bunun karşı tarafa olan yani iş sahibi olan o elbisenin kendisine 

dikilmiş olduğu kişi de bunun karşılığında bir bedel ödemek zorunda, onun 

davranışı da bir paranın mülkiyetini nakletme şeklindedir, verme asli 

ediminden oluşan bir davranış şekli olduğunu görüyoruz.  

Asıl edim 

Asli edim dedikleri şu verme, yapma, yapmamadan biri olacak. 

Tarafların belirledikleri hukuki ilişkiye göre bu edim belirlenir. Romalılar 

postklasik devre kadar sadece asıl edim yani bir borç ilişkisinde daima 

asıl edim olur demişlerdir. Romalılar sadece şunu anlamışlardır, biz bugün 

şu borç ilişkisine geniş anlamda borç diyoruz çünkü bunun içerisinde sadece 

dar anlamda borçlar yer almaz.  
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Geniş anlamda borçlar içinde bir kere dar anlamda borçlar topluluğu yani bir 

borç ilişkisinde sadece bu edimler yer almayabilir, bunlar asli edimlerdir yer 

almak zorundadır ama bunların dışında da borçlar olabilir.  

Dar anlamdaki borçlardan birincisi asli edim. Asli edim, asıl edim de denir. 

Yapma ya da yapmama şeklindeki davranış tarzıdır fakat bugün biz buna 

başka edimleri başka borçları da ekliyoruz. Sadece asli edimlerden ibaret 

değil. Hangilerini ekliyoruz? Yan edimler de bu borç ilişkisinin konusuna 

dahildir bu da bir dar anlamda borçtur. Geniş anlamda borçta asli edim var 

verme, yapma, yapmama şeklinde. Yan edime asil edimle birlikte 

bulunmak zorunda olan ve asıl edimin ifasını kolaylaştıran edimler 

diyoruz. Yan borç mutlaka asıl borçla birlikte bulunmak zorunda çünkü 

onun ifasını kolaylaştıracak.  

Örneğin bir süt satılmasında sütün kendisi nedir? Asıl edimdir, yani sütün 

mülkiyetini karşı tarafa devredeceksiniz sütü devretmekle yükümlüsünüz. 

Sütü nasıl devredeceksiniz? Ancak bir kap içerisinde veya ambalaj içerisinde 

verebilirsiniz, sütü başka türlü vermeniz mümkün mü? İşte sütün bir kap 

veya ambalaj içerisinde verilmesi, verilmek zorunda olması bize süt asıl 

edimdir ama onun ambalaja konularak verilmesi yan edimdir. Mesela doğum 

günü için arkadaşınıza hediyelik eşya dükkanından hediye satın 

alıyorsunuz,bu hediyelik eşyanın güzel bir paket yapılması gerekir, bu bir yan 

edimdir. Ürün asıl edim bu ürünün ambalajlanması yan edimdir. Diyelim ki 

siz bir elbise dolabı alıyorsunuz bu elbise dolabının kendisi asıl edimdir ama 

bu asıl edim nasıl yapılır? İfasını kolaylaştıran da montajlamadır. Montajlama 

da bir yan edimdir. Bunlar bir borç ilişkisinde mutlaka bulunması gereken 

edimlerdir. 

Faiz 

Bir de üçüncü bir edim olabilir faizler buraya girer. Faiz ne zaman 

kararlaştırılır? Eğer bir borç ilişkisi bir miktar para borcunu konu alıyorsa ve 

diyelim ki alacaklı A daha önce B ye bir miktar para vermiştir ve B ödeme 

yükümlüğü altında. B bu paranın kendisine ödeyecek ama bu paranın aynı 

zamanda faizini de ödemek zorunda kalabilir, faizler de birer borçtur, yan 

borca girmiyor.  

Özel borç 

Romalıların bilmedği ama bizim borç ilişkisine ilave etmiş olduğumuz bir 

başka edim tipi daha var özel borcu. Sözleşmenin ifasını yerine getirilirken 

taraflar birbirlerine karşı sözleşme ilişkisinde ifa asıl edimin yan 

edimin borç ilişkisinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak birbirlerini 

koruyup kollamakla gözetmekle yükümlüdür buna da özel borcu 

diyoruz. Mesela bir boyacıya dolabınızı boyatıyorsunuz,boyacıyla 

anlaşıyorsunuz boya badana yapacaksınız evinize, anlaşma hangi borcun 

konusu olur? Asli edim nedir? Duvarların boyanması ne konusudur verme, 

yapma, yapmama mı? Yapma, bedeni çalışmasıyla yapacaktır bunu.  
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Yan edim nedir? Boyanın yapılması için  gerekli olan hazırlıkların yapılması 

yan edimdir. Özel borç nedir? Boyacı size boyaları muntazam şekilde boyadı 

hiçbir dalga izi falan yok fakat bu boyama işlemi gerçekleştirilirken sizin 

değerli bir vazonuzu kırdı diyelim bu neye girecektir? Asli edim yerine 

getirilmiş mi, getirilmiş. Ama boyacı bu işlemi yaparken sizi gerektiği kaar 

olayları gözetmemiş. Gerektiği kadar özen gösterseydi eşyanıza bir zarar 

vermeyecekti. Bu da özel borcun kapsamı içine giriyor. Dikkat edin asıl ifanın 

dışında ifa yapılsa bile mükemmel bir şekilde sözleşmenin konusu yerine 

getirilmiş olsa bile sözleşme dışı bir zarar verilmiş olsa bile biz özel borcu da 

buraya dahil ediyoruz. Özel borcuna aykırı bir şekilde ifanın yapıldığını ileri 

sürüyoruz. Tarafların birbirlerini koruyup kollama, gözetleme yükümlülüğü 

her iki taraf için de söylüyoruz. Örneğin boyacı işini yaparken yemek ikram 

ettiniz, ikram ettiğiniz yemek de bozukmuş onun midesinin bozulmasına belki 

hastaneye kaldırılmasına sebep oldunuz. Bu da ifanın … boyacının parasını 

zamanında tam olarak ödeseniz bile ona vermiş olduğunuz bu zarar özel 

borcun ihlalidir dikkat edin asıl edimden bağımsızdırlar. Özel borcu asıl edim 

yerine getirilse de getirilmese de … bağımsızdır.  

Özet 

Borç ilişkileri nelerden oluşabilir bugünkü hukukumuzda? Romalılar bunun 

asli edim kısmına giriyorlar. Mesela sütün bir kap içerisinde beklemesi 

gerektiğini onlar da biliyorlar bunlar için Romalıların anlayışına göre ayrıca 

bir sözleşmede bulunulması gerekiyor. Yan edimin bir süre sonra bizim 

anladığımız gibi kararlaştırılmasa bile asıl edimle birlikte yan yana bulunur 

diye asıl edimle yan edim bizim anladığımız gibi bir borç ilişkisi içerisinde 

dikkate alıyorlar. Ama bunun dışında faizin kararlaştırılması için asıl 

borç ilişkisinin dışında ayrıca bir borç ilişkisiyle faiz kararlaştırılmak 

zorunda, faiz buraya dahil olmaz. Özel borç ayrıca kararlaştırılmak 

zorundadır.  

Az önce söylediğim örnek Roma’da gerçekleşmiş olsa yani boyacı duvarları 

boyadı fakat sizin bir eşyanızı kırdı, Roma’da eşyaların da kırılmaması için 

ayrıca bir sözleşme yapıp ayrıca özel borcun kararlaştırılması gerekiyor yoksa 

özel borcun tarafların arasındaki borç ilişkisine dahil kabul edilmiyor. Niye? 

Çünkü taraflar kararlaştırmamışlar ki diyorlar. Tarafların 

kararlaştırmadıkları bir şeylerin … ilave edemeyiz diyorlar. Bugüne 

geldiğimizde aşamalar geçirdik tabii ki aşamaları geçire geçire en sonunda 

vardığımız nokta şu, bugün biz tarafların arasındaki borç ilişkisine 

kararlaştırmasalar bile bunların daimi olduğunu kabul ediyoruz. Faiz 

kanun gereği borç ilişkilerinde temerrüt faiz dediğimiz yani her para 

ödendiğinde faiz kararlaştırılacak diye bir şey yok ama gecikme faizi 

kanundan doğar. Bunun da geniş anlamda borç ilişkisine dahil olduğunu 

görüyoruz.  
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Özel borcun bugün dayanağı MK m.2 dürüstlük kuralı kabul ediliyor. 

Taraflar ayrıca kararlaştırmasalar bile bu da özel borcu da geniş 

anlamda borç ilişkisinin içine dahildir diyorlar. Taraflarca ayrıca 

kararlaştırılmasına gerek yoktur diyoruz. Bunların her birinin yerine 

getirilmesi gerekiyor ki borç ilişkisi sona ersin. Bir eksik yerine getirildiğinde 

örneğin bize sütü veriyor ama diyor ki, ellerini aç sütü yukarıdan dökeceğim 

böylece edimimi ifa etmiş olacağım. Bu şekilde bir ifa olmayacaktır yine ifa 

etmemiş sayılır.  

Geniş anlamda borç ilişkisinin ifa edilebilmiş olması için her bir borcun 

yerine getirilmiş olması gerekir. Romalılar sadece asıl edimin yerine 

getirilmesini yeterli kabul ediyorlar daha sonra buna yan edim de 

eklendi. Asıl edimle yan edim yerine getirilirse öbürleri yerine 

getirilmese de olur onun için ayrıca bir kararlaştırma ayrıca bir 

anlaşma yapılmışsa dikkate alırsın yoksa dikkate almayız diyorlar.  

 

Geniş anlamda borç ilişkilerinde şu görülmüştür ki, Romalılar zamanından 

itibaren yani Romalılar da birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde bazen 

mutlaka bir verme, yapma veya yapmama şeklinde bir davranışı değil bu 

davranışların hiçbirine uymayan bir yeni edim tipi bu da  zararı giderme 

borcu denilen bir başkasının vereceği zararın giderileceğinin 

üstlenilmesi, bu hiçbir edim tipine uymuyor. Taraflar günlük hayatta bu 

tanıma uymadan sigorta sözleşmeleriyle başlamıştır. Bugünkü 

hukukumuzun temelinde, bugünkü hukukumuzda sigorta sözleşmeleri var. 

Roma’da başlamış ilk defa deniz mallarının taşınması sırasında çünkü deniz 

yolculuğu, malların deniz yoluyla taşınması çok riskli; korsanların saldırısına 

uğrayabilmesi ve geminin batırılması, fırtına dolayısıyla batması her türlü şey 

olabilir. Dolayısıyla gemilerdeki mallar sağlam bir şekilde sahiben limana 

ulaşmaya gelir. Bunun için bir takım garantiler istenmeye başlanmıştır. 

Örneğin gemi adamları biz bu malları sağ salim bir şekilde öbür limana 

ulaştıracağız diye eğer ulaştıramazsak zararı biz ödeyeceğiz şeklinde bir takım 

edimler söz vermeye başlamışlardır.  

Preatorlara baktıkları zaman burada aslında hiçbir şeye uymayan bir edim 

tipi vardır çünkü bir verme değil, neden? Çünkü bir malın mülkiyetini 

devretmek bir zilyetliği devretmek şeklinde görülen bir verme davranışı yok. 

Burada zararın giderimi parayla ödeniyorsa paranın mülkiyetinin giderilmesi 

var ama bu anlamda almıyoruz. Zararın giderilmesi mutlaka parayla olacak 

değil. Aynen tasmin yoluyla da olabilir. Malın bizatihi sağlanması yoluyla da 

olabilir. Mutlaka veya başka yollarla da olabilir. Zaten verme edimine uymuyor 

çünkü bir miktar paranın önceden kararlaştırılması söz konusu değil. Bir 

zarar meydana gelecek ve bu zararın ne kadar olacağı baştan belirli 

değil sonradan ortaya çıkabilecek zararı giderileceği söz veriliyor, bu 

yüzden de verme edimine uymuyor. Yapmaya hiç uymuyor, zararı 

giderme borcu bir yapma davranışının konusu olamaz. Yapmamaya da 
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uymuyor. Bu edim tipi nedir? Romalılar demişlerdir ki, tarafların gündelik 

hayattaki birbirlerine zarar meydana gelmeyeceğine dair zararı gidereceğine 

dair özel olarak birbirlerine söz vermeleri geçerlidir bu edim vermeye, 

yapmaya, yapmamaya uymayan özel bir edimin tipidir. Bunun da tarafların 

gündelik hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerine zarar vermekle söz 

verebilirler. A B’ye diyebilir ki, sen herhangi bir zarara uğramayacaksın bu 

tabii her hukuki ilişkide ortaya çıkmıyor tipik sözleşmelerde ortaya çıkıyor. 

Sigorta sözleşmelerinde ortaya çıkıyor.  

Sigorta sözleşmelerindeki edimin bu verme, yapma,yapmamaya uymadığını 

eser sözleşmesi gibi olmadığını burada aslında tarafların birbirlerine söz 

verdikleri şeylerin bir zararın giderileceğine dair söz olduğunu ve dolayısıyla 

özel bir edim tipi olduğunu görüyoruz. Bu da yine geniş anlamda bizim borç 

ilişkileri kapsamında düşündüğümüz edim tiplerinden biri. Bir başkasının 

vereceği zararı örneğin doğal afetlerin vereceği zararı sigorta sözleşmeleri de 

veya üçüncü kişilerin vereceği zararları gidereceğine söz veriyor A B’ye diyor 

ki, sen bu hukuki ilişkiden dolayı zarara uğramayacaksın örneğin benim 

gemimde mallarının taşınmasında aramızda bir eser sözleşmesinin 

yapılmasından dolayı bir zarara uğramayacaksın eğer uğrarsa diye eser 

sözleşmesini yapıyorlar, dikkat edin bir yapma edimi kararlaştırıyorlar gemi 

malları taşırken hemen arkasından ikinci bir hukuki ilişki, bir sözleşme yapıp 

bu sözleşmede de zararın giderileceğine eğer bundan dolayı bir zarar meydana 

gelirse birbirlerine zararın giderileceğine söz veriyorlar.  

Burada preatorlar biraz terreddüte kapılmışlardır, başkasının vereceği zarar 

üstlenilebilir mi? Çünkü düşünün, siz bir şeyi vermeyi, yapmayı, yapmamayı 

söz vermiyorsunuz burada tamamen gidip başkasının sebep olacağı zararı 

dikkat edin kusurunuz da yok, bu zararın meydana gelmesinde diyelim ki 

gemi fırtına yüzünden battı doğal afetlerin sebep olabileceği zararı 

üstleniyorsunuz veya korsanlar saldırdı veya korsanlar gemiyi batırdı, 

korsanların sebep olduğu bir zararı üstleniyorsunuz. Başkasının vereceği bir 

zararın üstlenilmesi mümkün müdür? Bu durum ilkin preatorlara biraz tuhaf 

gelmiştir ama sonra demişlerdir ki, madem ki taraflar iradi olarak dikkat edin 

ben ne demiştim açılamalarımın başında; taraflar arasındaki hukuki ilişki 

iradi yani bu zincirin oluşmasını sağlayan şey borçlunun alacaklıya bunu söz 

vermesi irade ile bu ilişki meydana geliyor. Burada da taraflar irade ile 

birbirlerine bağlanmayı kabul ediyorlarsa iradeleri o yönde ise ve bunu 

istyorlarsa birbirlerine hukuki zincirle bağlandıklarını kabul ederiz. Biz bu 

ikisini birbirinden ayırabilmek için bugün ne diyoruz? Yükümlülük borç 

ilişkisi diyoruz.  

Yani eğer bir verme, yapma, yapmama söz konusuya biz bunlara 

yükümlülük borç ilişkisi diyoruz. Eğer doğrudan zararın giderileceği 

üstleniliyorsa biz buna da sorumluluk borç ilişikisi diyoruz, çünkü bir 

sorumluluk üstleniliyor.  
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Dikkat edin burada artık bir sorumluluğun üstlenildiği, başkasının artık 

vereceği zarardan sorumluluğun üstlenildiği durum söz konusu. Sorumluluk 

borcunun içerisine aynı zamanda neler girer? Taraflar yükümlülük borç 

ilişkisi ile birbirlerine bağlandılar verme, yapma, yapmamaya söz verdiler bu 

yerine getirilmediği zaman neye dönüşecektir? Borç ortadan kalkar mı? Borçlu 

söz verdiği verme davranışını yerine getirmiyor bu davranışı varsa ortadan 

kalkar mı yerine getirmedi diye? Hayır, neye dönüşür? İşte bu da sorumluluk 

borç ilişkisine dönüşür.  

Artık tarafların aralarındaki yükümlülük borcun yerine getirilmediği zamanda 

yerine getirilmediği andan itibaren adeta tarafların arasında yeni bir borç 

ilişkisi, sorumluluk borç ilişkisi kurulmuş olur. Çünkü artık bu saaten sonra 

borçlunun zararlı gidermekle yükümlü olduğu bir borçlu haline dönüştüğünü 

görüyoruz. Borçlu eğer bu edimleri zamanında yerine getirmezse bunlar 

ortadan kalkmıyor bunları yerine getirmekle yine yükümlü olacak ama 

bu defa üzerine karşı tarafa zamanında yerine getirmesine vermiş 

olduğu zararları da ödemek suretiyle yerine getirecek. Yani artık bizim 

borçlumuz bir yükümlülük borçlusu değil bizim borçlumuz artık 

zamanında yerine getirmediği andan itibaren bir sorumluluk 

borçlusuna dönüşmüş oluyor. Çünkü artık bu saatten sonra zararı 

gidermekle yükümlüdür.  

Sadece bu edimleri değil bu edimleri yerine getirmek neye dönüşüyor? Zararı 

giderme borcuna. O hale toparlarsam yükümlülük borç ilişkisi … bu şekilde 

meydana geliyor dedik.  

Günlük hayatta taraflar ilk karşılaştıkları zaman birbirlerine bir şeyi 

vermeyi, yapmayı, yapmamayı söz verdikleri andan itibaren günlük 

hayatta yükümlülük borç ilişkisi kuruluyor dedik. Bir de tarafların 

arasında gündelik hayatta hukuki dünyada sorumluluk borç ilişkisi de 

kurulabilir. Kurulacak borç ilişkisi iki tip olabilir ya yükümlülük borç 

ilişkisi ya da sorumluluk borç ilişkisi. Sorumluluk borç ilişkisi 

dediğimiz şey zararın gidermekle doğrudan üstlenilmesi. Asli edim edim 

olarak üstlenilmesi suretiyle olabilir ya da ikinci kaynak şu olabilir; bu 

yükümlülük borcu yerine getirilmediği zaman da tarafların arasında 

yerine getirilmediği andan  itibaren yeni bir borç ilişkisine 

dönüştüğünü artık borçluyla alacaklı arasında bir sorumluluk borcuna 

dönüştüğünü görüyoruz.  

Buna göre borçlunun verme, yapma, yapmama davranışı devam edecek buna 

artı bir ilave biniyor o ne? Bir de karşı tarafa verdiğiniz zararları yerine 

getirecek, o zararları da ödeyecek dolayısıyla bir sorumluluğu olan borçludan 

bahsediyoruz.  

 

 



                   İÜHF  (2018-2019)                           Roma Hukuku | Sevgi Kayak 

 

 
11 

Yükümlülük borç ilişkisinde bu yükümlülük yerine getirilmediğinde; 

 1)Kanunen sorumluluk borç ilişkisine dönüşüyor. 

2)Taraflar doğrudan bir araya geldiklerinde zararı gidermeyle 

birbirlerine söz verebilirler halleri gereği o da bir sorumluluk borç 

ilişkisidir.  

Borç kaynakları 

Yükümlülük ve sorumluluk borç ilişkileri nereden, hangi kaynaklardan 

doğuyor? Borç ilişkilerinin kaynakları aslında iki tanedir. Temel olarak iki 

borç kaynağından bahsediyoruz. 

Borç ilişkilerinin doğduğu iki tane kaynak söz konusu; 

1)Sözleşmelerden doğan sözleşme kaynaklı borç ilişkilerinden doğabilir 

2)Haksız fillerden doğabilir 

 Taraflar bu borç ilişkilerini iradi olarak kararlaştırmış olabilirler ve iradeden 

bir sözleşmeden doğar biz bu borçların sözleşme kaynaklı sözleşmelerden 

doğabileceğini kabul ediyoruz. Gerçekten de taraflar bir araya gelip bir 

sözleşme içerisine girdiklerinde bundan bir yükümlülük ya da sorumluluk 

borç ilişkisi doğacaktır, yani bir borç doğacaktır, borç kaynağıdır. İkincisi de 

her zaman tarafların mutlaka anlaşma yoluyla bir borç doğurmalarına 

gerek yok bazen tarafların aralarında hiçbir anlaşma meyana 

gelmeden hiçbir sözleşme konusu olmadan da taraflar birbirlerine 

karşı borçlanabilirler işe haksız fiiler böyledir.  

Haksız fiilerde şöyle bir durum gerçekleşir genel davranış kurallarına aykırı 

davranılması suretiyle bir haksız fiilde bulunulması suretiyle aynı zamanda 

haksız fiilde bulunan kişi karşı tarafa borçlamış oluyor yani sözleşme kaynaklı 

ya da haksız fiil kaynaklı olabilir.  

Sözleşmeleri biliyorsunuz zaten onu söylemeye gerek yok yükümlülük veya 

sorumluluk borç ilişkisi şeklindedir. Haksız fiiller ise tarafların arasında 

hiçbir sözleşme bulunmamasına rağmen taraflar yine genel  davranış 

kurallarına aykırı hareket ettikleri için kanun tarafından borçlanmış 

kabul edilebilirler. Örneğin birisinin camını kırdığınızda veya kolunu 

kırdığınızda ya da malına zarar verdiğinizde bütün bunlar aynı zamanda 

haksız fiildir, dikkat edin daha önce borç ilişkisi var mı? Hayır. Bu borç ilişkisi 

fiilin yapıldığı anda meydana geliyor.  

Bir kimsenin camını yerden taş alıp kırdığınız andan itibaren o kişi ile 

aranızda hiçbir sözleşme bulunmamasına rağmen  yaptığını haksız fiil 

dolayısıyla siz ona kanunen borçlanmış oluyorsunuz. Bazen ikisi aynı anda 

da olabilir. Mesela bir evde kiracı olduğunuzu düşünün sonra tahliye süreniz 

geliyor süreniz doluyor ve ev sahibi sizin yeni bir sözleşmenizi yenilemiyor ve 

uzatmıyor, bunun üzerine kiracı olarak evden çıkarken kiracı hem geç tahliye 
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yapıyor hem de tahliyeyi gerçekleştirirken diyelim ki elektrik saatini söküyor, 

su saatini söküyor duvarları parçalıyor vs. böyle bir kiracıyı düşünün burada 

hangi durumlar söz konusu, hangi borç kaynakları var? 

1)Kira sözleşmesine aykırılıktan borç doğuyor çünkü tahliye 

zamanında ve gerektiği gibi yapılmamış 

2) Mala zarar verilmesi söz konusu burada haksız fiil var, hem sözleşme 

kaynaklı hem de haksız fiil kaynaklı borç vardır 

Sözleşme kaynaklı olan borçlar daima tarafların arasında bir irade ile 

anlaşmayla kurulur bu da yükümlülük ya da sorumluluk borç ilişkisi şeklinde 

gerçekleşir. Haksız fiiller ise genel davranış kurallarının tarafların daha önce 

giriştikleri bir sözleşme olmamasına rağmen yine de birbirlerine karşı olan 

bazı davranışlarından dolayı kanun koyucu tarafından borçlandırılabilirler. 

Romalılar borç kaynaklarına iki tane daha ilave ediyorlar.  

1)Sözleşmelerden doğan borçlar 

2)Haksız fiillerden doğan borçlar 

*Haksız fiiller* daima bir sözleşme ilişkisi bulunmaksızın genel 

davranış kurallarına aykırılıktan kaynaklanıyor. Örneğin trafikte 

giderken arabayla birine çarptığınızda o kişiyle aranızda bir sözleşme ilişkisi 

yok ama bir haksız fiil sebebiyle haksız fiil kaynaklı borçlanmış oluyorsunuz 

ona vermiş olduğunuz zararı tedavi masrafları gibi unusrları karşılmak 

zorundasınız. 

Sözleşme benzerleri (quasi contractus) yalın sözleşme, sözleşme benzeri 

diye çevrilir. Neden böyle bir kaynak ilave ediyorlar? Çünkü biz dedik ki borç 

kaynakları sözleşmelerden doğar bu sözleşmeleri de biz yükümlülük ya da 

sorumluluk borç ilişkileri şeklinde yaparız ama bazen günlük hayatta taraflar 

sözleşme olmamasına rağmen sözleşme varmış gibi birbirlerine karşı 

borçlanmaları söz konusu olabilir yani aslında bir irade veya anlaşma yoktur 

ama sanki anlaşma varmış gibi birbirlerine karşı borçlanmaları söz konusu 

olabilir.  

Örneğin bir Roma’lı seyahate çıkıyor, evini tabii ki bırakıyor ve o yokken 

komşusu onun bahçesin suluyor, çiçeklerini koruyor, hayvanlarına bakıyor 

vs. şimdi bu durumda tarafların arasında bir sözleşme ilişkisi varsa normal 

karşılanır yani böyle bir borç altına girilebilir ama hiç böyle bir borç ilişkisi 

yokken yani Roma’lı seyahate çıkarken komşusuna böyle bir talimat, irade 

göstermemiş olmasına rağmen  komşusu sırf zarara uğramasın diye bu 

Roma’nın evini barkını kolladığında sözleşmeye benzeyen ama tarafların 

arasında bir irade olmadığı için tam olarak  sözleşme kabul edilemeyecek bir 

durumla karşı karşıya kalmıştır preatorlar. Bugünkü hayatımızda da aynı 

olayların yaşandığını görüyoruz.  
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Mesela siz bir arkadaşınızın diyelim ki harcını yatırdığınızda sırf o zarara 

uğramasın diye onun size böyle bir talimatı olmamasına rağmen dikkat edin 

size hiç böyle bir talimat yok aslında bir sözleşme ilişkisi meydana gelmemiş 

ama böyle davranışlar olabilir mi, olabilir. Peki biz buna haksız fiil diyebilir 

miyiz? Hayır. Sözleşmeye girer mi, hayır çünkü böyle bir anlaşma yok size 

böyle bir talimat verilmemiş. Preatorlar sözleşme benzerlerine girer demiştir. 

Bugünkü hukukumuzda vekaletsiz iş görme buraya giriyor.  

Vekaletsiz iş görme, başkasının menfaatine yapılan, başkasıyla bir 

irade açıklaması veya başkasının bir talimatı olmaksızın yani 

aranızda bir vekalet ilişkisi bulunmaksızın bir başkasının menfaatine 

iş yapılmasına denir. Vekaletsiz iş görme bugün tam anlamıyla 

sözleşmeye girmiyor çünkü karşı tarafın yani menfaatine iş görülen 

kişinin size böyle bir talimatı söz konusu değil. Haksız fiilden de 

bahsemeyiz çünkü yapılan iş karşı tarafa zarar verecek iş değil karşı tarafın 

menfaatine olan bir iştir. Bu vekaletsiz iş görme bugün de bizim 

hukukumuzda tıpkı Roma hukukunda olduğu gibi sözleşme benzerlerinin 

tipik bir örneğini meydana getiriyor.  

Roma’da vegatum denilen bir ilişki var, vasiyet ilişkisi. Vasiyetname tek taraflı 

bir hukuki işlemdir ve ölüme bağlıdır. Miras bırakan vasiyetnamesinde çeşitli 

tasarruflarda bulunabilir. Bunlardan en baştakileren biri mirasçı atamak. 

Mirasçı atadığında bütün mal varlığını tek bir kişiye bırakmış oluyor. 

Terekesinin bir bölümünü ya da tamamını atadığı mirasçı kimse ona bırakıyor 

bi buna mirasçı atama diyoruz. Geride bıraktığı harekedir. O onun yerine 

geçecektir ve miras bırakanın geride bıraktığı bütün özel hukuk ilişkilerinde 

bu kişi devam ettirecektir. Ama sadece mirasçı atama tasarrufu mu yapılıyor? 

Hayır, başka tasarrufların yapılması da mümkün mesela bunlardan bir tanesi 

yükleme. Yüklemenin de vasiyetnameye konulabilmesi mümkün. 

Diyebilir ki ben şuna şunu bırakıyorum ama bunu aynı zamanda yüklme 

yaparak da bırakıyorum diyebilir. Bunun dışında ıskat dediğimiz 

mirasçılıktan uzaklaştırma örneğin, aile evlatlarından ya da aile 

fertlerinden kendisine mirasçı olacak bazı kişilerin onların kendisine olan bazı 

uygunsuz davranışları yüzündne mirasçılıktan men edebilir. Kanunen önemli, 

ağırlıklı görünen sebeplerde olabilir. Mesela öldürmeye teşebbüs etmişse ya 

da aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirilmemesi halinde 

mirasçılıktan çıkarma gibi bir tasarrufta bulunulması da mümkün. Bir de 

legatum yapılabiliniyor, terekesinden bir veya birkaç malı bir kişi lehine 

bırakabilir. Ben kütüphanenin tamamını A’ya bırakıyorum ama 

kütüphanemin içerisindeki Roma hukuku kitaplarını da hukuk öğrencisi B’ye 

bırakıyorum işte bu kitapalrımı kütüphanenin içerisindeki Roma hukuku 

kitaplarımı B’ye bırakıyorum demesi belirli bir … vasiyet edilmesi olduğu için 

biz buna belirli mal vasiyeti diyoruz. Bu belirli mal vasiyetini yerine getirecek 

olan kişiler de atanan mirasçılar. Miras bırakanın ölümünden sonra 

kütüphaneyi devralan kişi bu kütüphanenin içerisindeki Roma hukuku 

kitaplarını gösterilen vasiyet alacaklısına vermek zorunda. Bu vasiyet 
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alacaklısıyla mirasçı arasında bir hukuki ilişki kuruluyor bu hukuki ilişki 

mirasçının isteğiyle kurulmuyor bu yüzden sözleşme değildir, sözleşme 

benzeri kabul edilmiştir. Mirasçının isteğiyle, iradesiyle kurulmuyor 

vasiyetname gereği mecburen kuruluyor.  

Zaman içerisinde bir hukuki ilişki daha yaşanıyor haksız fiil benzeri fill coasi 

velictum bir haksız fiilin şartlarının taşıması gereken şartları taşımıyorsa bile 

haksız fiil gibi değerlendirilmesini sağlayabiliriz.  

Bir haksız fiilden bahsedebilmek için öncelikle; 

1)Hukuka aykırı bir fiil olması gerekiyor yani yaptığınız davranışın 

başkasının camını kırmak, malına zarar vermek, kölesine zarar vermek 

hukukun tasnif etmediği davranış olacak 

2)Bu davranıştan dolayı zararın ortaya çıkması gerekiyor 

3)Zararın bu davranış sonucunda ortaya çıkması gerekiyor 

4)Kusurlu olmak gerekiyor 

Binadan atılan veya köprüden atılan şeyler haksız fiil benzeri fiil 

olarak kabul edilmiştir. Roma’daki evleri düşünün insula denilen apartman 

evleri onlarda da var. Romalılar ellerindeki şeyler dışarı atıyorlar bazen de 

temizledikleri suları aşağıya döküyorlar ve aşağıdan geçenler de bundan dolayı 

zarar görebiliyorlar. Burada bir kusur yok diyorlar. Özellikle o kişiye zarar 

verilmek istenmiş değil ama binadan atılan şeyler, dökülen şeyler aynı 

zmaanda bir başkasına zarar verdiği için kusur olmasa, haksız fiil olmasa bile 

biz bunu haksız fiil olarak kabul edebiliriz. Dükkanlara asılan levhalar ya da 

yiyecekler gibi asılan şeylerin zarar vermesi dolayısıyla bu yapmış olduğu 

davranış başkasına zarar verdiği için her ne kadar istemese de kusuru olmasa 

da biz bunu haksız fiil benzerlerine koyuyoruz.  

Sözleşmeler, sözleşme benzerleri, haksız fiiller, haksız fiil benzerleri bugün 

olduğu gibi Alman hukukuna borç kaynakları olarak taşınmıştır. Bize hangisi 

taşınmıştır? Bizim borçlar kanunumuzda borç kaynaklarından sözleşmeler, 

haksız fiiller, sebebsiz zenginleşme borçları adlı üç kaynak bulunur. Sebepsiz 

zenginleşme de doktrinde eleştiriliyor. Sebepsiz zenginleşmeyi sadece bir borç 

kaynağı olarak kabul ediyorsunuz ama vekaletsiz iş görme ne olacak, 

binalardan atılan dökülen şeylerden sorumluluk ne olacak bunlar genel 

borçlardan değil midir diye doktrinde eleştiriliyor. En doğru sistematiğin Roma 

hukukundan gelen o dörtlü ayrım; sözleşme, sözleşme benzerleri, haksız fiil, 

haksız fiil benzerleri olarak bugünkü hukukumuza taşınmış olduğunu 

görüyoruz.  

Borç türleri 

Borçlar çeşitli açılardan sınıflandırılmaya tabi tutuluyor Roma hukukunda 

özellikle bu sınıflandırılmalardan en fazla görülmekte olanı nevi borcu, parça 
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borcu dediğimiz bir ayrım. Yani tarafların günlük hayatta aralarında 

birbirleriyle girmiş oldukları borç ilişkilerinden sözleşmelerden doğan borçlar 

nevi borcu ya da parça borcu şeklinde olabilmelidir diyorlar. Bu borcun 

kararlaştırılmasına göre yapılmakta olan bir ayrım.  

Taraflar eğer borç konusunu neyin verileceğini, yapılacağını, 

yapılmayacağını ferdi olarak bütün özellikleriyle tespit ediyorlarsa 

mesela şu araba ya da şu bilgisayar gibi özellikle ferden tayin etmiş 

oldukları takdirde bi buna parça borcu diyoruz. 

Eğer ferden tayin edilmiyorsa yani borç konusunun özellikleri tayin 

edilmek suretiyle bireysel olarak belirlenmek suretiyle değilse biz buna 

nevi borcu diyoruz. 

Örneğin iki kilo buğay, beş kilo arpa üç top kumaş dediğimizde biz bunun nevi 

borç konusu olduğunu söylüyoruz ama mesela Picasso’nun tablosu 

dediğimizde, köle Ceus veya şu çuvalda duran pirinç gibi ferden özellikleri 

tayin edildiği takdirde biz bunun parça borcu konusu olduğunu söylüyoruz. 

Eğer borç konusu taraflarca tayin edilmemişse de biz buna nevi borcu diyoruz. 

Bu ayrımın pratik önemi nedir? Eğer borç konusunu fertler tayin etmeyip 

de nevi olarak tayin etmişler, tür olarak belirlemişlerse iki kilo buğday 

on top kumaş gibi borç konusu asla sona ermez yani borçlunun kusuru 

olmaksızın borç konusunun telef olması halinde bile  borçlunun 

sorumluluğunun daimi olarak devam ettiğini görüyoruz. O mal 

yeryüzünde tükeninceye kadar o maldan yeryüzünde hiç kalmayıncaya 

kadar borçlunun borcu devam eder. Kusurlu olsa da olmasa da bu malı 

mutlaka bulup yerine getirmek zorundadır. Diyelim ki A, B’ye iki kilo 

buğday sözü verdi ve bu iki kilo buğdayı B’ye götürmek üzere yola çıktı fakat 

yolda eşyaların saldırısına uğradı ve iki kilo buğdayı çaldılar. A b’ye iki kilo 

buğday  borcunu yerine getirebiliyor mu, getiremiyor. Burada kusurlu mu, 

değil. Fakat borç konusu nevi olarak tayin edildiği için A’nın buğday verme 

borcu sona ermiyor. A’nın  buğday verme borcu yeryüzündeki buğdaylar 

tükeninceye kadar devam edecektir, borcun nevi olarak tayin edilmesinden 

kaynaklanıyor. 

Mesela köle Ceus’un verilmesi şeklinde ferdi olarak belirlenmiş özellikleri 

tespit edilmiş, ayırt edilmiş olan bir borç konusunun verilmesi söz konusuysa 

biz buna parça borcu diyoruz. Parça borcu borçlunun borcunu eğer 

kusurlu değilse sona erdirir. Borç konusu yerine getirilemediği, telef olduğu 

zaman parça borcu konusu kendiliğindn ortadan kalkar. Köle Ceus 

hastalıktan öldü varsayımında bulunursak hiçbir kusur söz konusu değil 

borçlunun da borcu sona erer çünkü o köle Ceus’tan başka biri yeryüzünde 

yok o yüzden bu borcun kusursuz olarak yani kusuru da olmadığı için 

tazminata da dönüşmüyor dolayısıyla borç konusunun ortadan kalkmış 

olduğunu sorumluluğun da ortadan kalkmış olduğunu kabul ediyoruz. 
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Tür borçları cins telef olmaz. İki kilo buğday, on kilo pirinç, üç kilo süt gibi 

genellikle borç konusu fertler tayin edilmemiş olduğu mallar söz konusu 

olduğunda bu malla yeryüzünde tükeninceye kadar borçlunun borcunun 

kusuru olmasa bile devam etmiş olduğunu borcun sona ermediğini görüyoruz. 

Karşı taraftan bir miktar para aldınız, onu geri ödemeniz gerekiyor fakat sizin 

elinizde olmadan hacize düştünüz o borç konusunu artık yerine 

getiremeyeceksiniz ya da o parayı ödeyemeyeceksiniz bunu ileri sürmek 

suretiyle borcun ortadan kalktığını ileri süremeyeceksiniz çünkü nevi telef 

olmayacağı için para borcu olduğu için ve yeryüzündeki bütün paralar 

tükeninceye kadar sizin borcunuz devam edeceği için bu borç konusunun 

sonsuza kadar devam ettiğini görüyoruz. İkisinin arasındaki pratik ayrım bu. 

Nevi telef olmaz parça borcu telef olur tabi kusur yoksa. Eğer kusur 

varsa özellikle köle Ceus’u öldürmüşse bu borç sona ermeyecektir 

sorumluluk borcuna dönüşecektir köle Ceus’un verilmemesinden doğan 

tazminatı ödemesi gerekecektir.  

 

 

 

 

 

Yazım - Tashih 

İlayda 
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1 Nisan 2019 Borçlar - 2 Dersi 
 

Edim 
Edimin edim olabilmesi için iki tane önemli unsura sahip olması gerekiyor.  

 
Asıl unsurlar; 
     1)Bütün edimlerin para ile ölçülebilir bir edim olması gerekiyor. 

Söylemiş olduğumuz; verme, yapma, yapmama şeklindeki davranış tarzlarının 
aynı zamanda para ile ölçülebilir bir davranış tarzı olması gerekir. Malvarlıksal 

nitelikte olması gerekir. Para ile ölçülemediği takdirde biz para ile ölçülemeyen 
halleri edim konusu yapamayız. Para ile ölçülemeyen değerler dediğimizde de 
aklınıza kişi hakları alanındaki haklar aklınıza gelmeli. Kişilik hakları 

kesinlikle edim olamaz. Örneğin bir babanın çocuğunu tanıması edim olarak 
taahhüt edilemez. Evlilik edim olarak taahhüt edilemez. Boşanma edim olarak 
taahhüt edilemez. İsim eğeri edim olarak taahhüt edilemez. Bunlar kişi varlığı 

alanındaki haklardır bunlar borç konusu olmaya, edim olmaya uygun değillerdir 
bu yüzden bunların edim olarak kabul edilemeyeceğini söylüyoruz. 

 
2)İradi olarak yerine getirilecek bir davranış olması gerekiyor. İradi 

olarak yerine getiremediğimiz davranışların edim olarak taahhüt edemeyiz. Mesela 

Güneş’in doğma eylemi, yağmur yağma eylemi… 
Edimin konusu olabilmesi için; 

-para ile ölçülebilmesi gerekiyor. 
-iradi olarak yerine getirilebilmesi gerekiyor. 
-bir insanın yapabileceği bir şeylerden ya da yapamayacağı şeylerden 

biri olması gerekiyor. Yapamayacağı derken yapmama borcunu kastediyorum. 
Rekabet etmemek gibi iradi olarak gerçekleşebilecek davranış tarzlarını edim 
konusu olduğunu söylüyoruz.  

 
Bazen edim olarak kabul edemeyeceğimiz davranış tipleri de olabilir örneğin 

ahlaka, adaba, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olan edimlerin 
taahhüt edilebilmesi mümkün değildir. Biz bunları edim olarak kabul 
edemeyiz. Örneğin uyuşturucu satımı konusunda bir edim yani sana uyuşturucu 

vermeyi taahhüt ediyorum, davranış verme olmakla birlikte, parayla ölçülebilir 
olmakla birlikte irad olarak yerine getirilebilir olmakla birlikte kanuna aykırılık 

içerdiğinden dolayı uyuşturucu satmak gibi bir edim söz verilemez. Adam 
öldürmek, bir insanı öldürmek yine söz verilemeyecek edimlerden bir 
tanesidir.Parayla ölçülebilir, iradi olarak gerçekleştirilebilir ancak kanuna aykırılık 

teşkil eder, yerine getirilebilmesi mümkün değildir. Köle gibi bütün hayatım 
boyunca senin için çalışacağım gibi bir taahhüt de kabul edilemez. Kişilik 
haklarına teşkil eder ve kanuna aykırıdır. Aslında iradi olarak yerine getirilebilir 

para ile de ölçülebilir ama kişilik haklarına ve kanuna aykırıdır.  
Her verme, yapma, yapmama davranışına edim diyemiyoruz. Söz 

konusu olan verme, yapma yapmamanın söylemiş olduğumuz davranışları 
taşıması gerekiyor. 

-belirli ya da belirlenebilir olması gerekiyor. 

 
Belirsiz bir edime söz verilmesi mümkün değil. Örneğin belirsiz olan edimler 

dediğimizde, miktar olarak tespit edilmemiş, kurmuş olduğumuz bu hukuki 
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ilişkiden doğacak olan bütün zararlar ileride senin gideceğin bütün borç 
ilişkilerinde ben kefil olacağım şeklindeki ifadeler geçerli olarak kabul edilemiyor. 

Neden? İleride gelebilecek borç ilişkileri hangi borç ilişkilerinin geleceği belli değil. 
O borç ilişkilerinden hangi borç ilişkilerinin doğabileceği, hangi borçlardan 

zararlar meydana geleceği belli değil. Bu belirsiz olan edimlerin de edim olarak 
taahhüt edilebilmesi Roma hukuku açısından ve bu söylediklerim aynen günümüz 
hukuku içerisinde geçerli olduğu için günümüz hukuku içinde kabul edilemiyor. 

 
Edimlerin sınıflandırılması 

Bu sınıflandırılmalar Roma hukukundan geldiği için biz de riayet ediyoruz.  

Bölünebilir edimler, bölünemeyen edimler 
Bu yapmış olduğunuz edimler söz konusu olduğu zaman bölünebilir ve 

bölünemeyen edim ayrımını yapıyoruz. Borcun konusu olan edim mahiyeti, 
niteliği bozulmaksızın parçalara ayrılabiliyorsa, bölünebiliyorsa biz buna 
bölünebilir edimler diyoruz. Eğer mahiyeti bozulmaksızın bölünemiyorsa o 

zaman buna da bölünemeyen edimler diyoruz. Para borcu daima bölünebilir 
bir edimdir. 300 lira borcunuz varsa, 100er 100er ödeyebilirsiniz. Bu şekilde 

bölmeler mümkün. Bir atın teslim edilmesi söz konusu olduğunda bu bölünemez 
edimdir. öle de bölünemeyen bir edimdir. Araba, bilgisayar, cep telefonu gibi 
edimler bölünemeyen edimdir; parçalara ayırarak teslim edemezsiniz. 

Bölünebilirlik ve bölünemezlik edimlerin niteliği bizim için hangi aşamada önemli? 
Kısmi ifaya ilişkin midir değil midir? Eğer bölünemeyen bir edimden söz ediyorsak 
kismi olarak ifa edilmesi mümkün değildir. Tek seferde ifa edilmesi zorunludur. 

Neden? Çünkü bölünemeyen bir edim. Bölünemeyen edimlerde kimsi ifadan 
bahsedemeyiz. Bölünebilen edimlerde kısmi ifadan bahsedebilmemiz mümkündür.  

 
Öğrenci: Peki eğer o bölünemeyen edim konusuna giren herhangi bir şey 

hisseliyse? Yani birden fazla kişiye aitse? Birden fazla kişiye ait olduğu takdirde 

edimin kendisi yani malın bölünmesinden değil hakkın bölünmesinden 
bahsederiz. O ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Buradaki kasıt malın yani 
borcun konusu olan şeyin, edimin bölünmesi. Eğer bir mala birden fazla işi 

sahipse bu malın bölünebilmesi anlamında değil hakkın bölünebilmesi 
anlamındadır.  

Satıcı, bir malı alıcıya satacak. S, A’ya bir malı satıyor bu mal at olsun. Satış 
konusunun bir at olduğunu düşünelim. Satışın edimi nedir?Hangi davranış 
tarzıdır? Atın mülkiyetini devretmek şeklinde gerçekleşecek. Hangi edim tipidir? 

Verme. Satıcının verme borcu var. Çünkü bir malın mülkiyetini karşı tarafa 
verecek dolayısıyla bir verme borcudur. Para ile ölçülebilir bir edim midir? Evet. 

At, bölünebilir bir edim midir? Hayır. Bölünemez bir edimdir. Dolayısıyla kısmi 
ifaya mümkün değildir, tek seferde alıcıya teslim edilmesi gerekir. Bu atın 
üzerinde satıcılar, satıcının tek başına mülkiyetinin olduğu söyledi diyelim ki, S1, 

S2 ve S3’ün atın üzerinde hakkı var. Edim bölünemez. Farklılığı anladınız mı? Atın 
bölünebilmesine gerek yok burada, üç kişinin at üzerinde birlikte mülkiyet var. 
Atın ⅓’ü üzerinde S1, atın ⅓’ü üzerinde S2, geri kalan ⅓’ü üzerinde S3’ün payı 

vardır. Bu atın bölünmesi anlamına gelmiyor. Atın üzerinde birden fazla mülkiyet 
söz konusuysa bu at üzerindeki hakkın bölündüğü anlamına geliyor. Diyelim ki, 

S1 bu alıcı ile sözleşmeyi yaptı, atı teslim etmeyi söz verdi neyi temin edebilir? Atın 
kendisini değil hangi payı devrecek? Kendisine ait olan payı devredebilir. Ama bu 
atı teslim etme suretiyle değil, atın üzerindeki hakkı teslim etmek suretiyle 
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gerçekleşir. Yani S1 sadece payını devreder atı değil. Dikkat edin orada 
bölünebilirlik söz konusu olabilir. Haklarda bölünebilirlik olur. S1 eğer atı değil de 

payını satıyorsa orada zaten bölünebilirlik olabilir. Bölünebilir bir edimden söz 
edebiliriz çünkü paydır ve at değildir. At üzerindeki hissesini karşısındakine 

devrediyordur. Bu durumda alıcı S1 yerine geçer. S2 ve S3 ile birlikte atın 
üzerindeki mülkiyet devam eder. Ama atın tamamını söz vermişse o zaman ne 
olacak? Atın üzerindeki kendi payı ⅓ ama atın tamamını vermeyi söz veriyor, bunu 

yapabilir mi? Diğerlerinin iznini almadan tek başına malikmiş gibi bütün atı tek 
başına karşı tarafa verebilir mi? Veremez. Teslim ederken atın ⅓’ünü kesip 
verebilir mi? Hayır. O zaman ne yapacak? İki ihtimal var; 

1)Diğerlerinin rızasını alacak. Onların da payının karşılığını ödemek 
suretiyle payı devralacak. Bütün pay, bütün at kendisine ait olacak ve atı 

bölünemeyen bir edim olarak karşı tarafa teslim edecek.  
2)İmkansızlık yüzünden söz verdiği atı teslim edemeyecektir. Atı karşı 

tarafa bir bütün olarak geçmesi gerekiyor ama bir bütün olara geçmesi diğerlerinin 

de ona paylarını teslim etmesi ile gerçekleşecek. Eğer atın kendisi değil payın 
teslimi konusunda söz verseydi o mümkündü. Dikkat edin atı teslim etmiyor 

sadece atın üzerindeki mülkiyet hakkımı teslim ediyorum diyebilirdi. Malın 
bölünmesiyle hakkın bölünmesini birbirine karıştırmayın.  Eşya nitelik itibariyle 
bölünemiyorsa bölünemeyen maldır ama o mal üzerindeki haklar bölünebilir.  

DİPNOT: Roma hukuku elbirliğiyle mülkiyet kabul etmemiştir. Roma 
hukukunda her zaman müşterek(birlikte) mülkiyet vardır. Yani mülkiyet hakkı 
bölünebilir. Hisseli mülkiyet hakkını kabul etmişlerdir.  

 
Parça borcu - Nevi borcu ayrımı 

Bu durum Roma hukukundan gelmekte olan bir ayrım. Hala günümüz 
hukukunda kabul edildiğini ve kullanıldığını biliyoruz. 

 

Edimin ferden tayin edilmediğini tür olarak tayin edildiğini söylemiştik. Ferden 
ya da cins olarak tayin edildiği durumlara biz nevi borcu diyoruz. İki kilo süt, beş 
kilo buğday, on yumurta… Bütün bunlar borcun özelliklerini, borcun konusu olan 

edimin tip olarak tayin edilmediği sadece tür olarak tayin edildiği durumlardır. Biz 
bunlara nevi borcu diyoruz. Bunun karşısında parça borcu yer alıyor. Eğer edim 

ne ferdi ne de tür olarak değil de ferden tayin edilmişse yani özellikleri belirtilmiş 
bulunmakta ise biz buna parça edimleri diyoruz. Parça borcunun konusuna 
şöyle örnek verebiliriz; İbrahim Çağla’nın tablosu dediğim zaman bu parça 

borcudur. Tür olarak tayin edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde, galerideki 
en arkada duran ikinci araba dediğimizde ferden tayin etmiş oluyoruz. Diğer 

aralar değil özellikle sıra olarak belirtiyoruz. Biz buna da parça borcu diyoruz. 
  
Misli mal- gayri misli mal ayrımı 

Bu tamamiyle farklı bir ayrım. Nevi ve parça borcu ayrımını biz borçlar 
hukuku alanında yaparız. Misli mal- gayri misli mal ayrımını da biz eşya 
hukuku alanında yapıyoruz. Müsli mal, sayılabilen ölçülebilen mallara 

deriz. Romalılardan gelen bir ayrımdır. Eşyaları tabiatlarına göre 
sayılabilir, ölçülebilir olan mallara misli mal, sayılamayanlara da gayri 

misli mal diyoruz.  
Örneğin, koyun sayılabilir bir maldır; süt tartılabilen bir maldır; kumaş 

ölçülebilen bir maldır, bunlar daima misli mallar içerisindedir. Şuna da dikkat 
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etmek gerekiyor, bir dönem Roma’da şöyle bir ayrım da vardı; biz koyunu 
sayılabilen bir maldır dedik ve müsli malların içerisine koyduk burada şöyle de bir 

gariplik var. Bir koyun ancak diğer oyunlarla yan yana olursa sayılabilir tek 
başına bir koyun olduğunda sayılabilir diyebilir miyi? Hayır, bir mantığı yok. 

Romalılar aslında koyundan hiçbir farkı olmayan atlar da sayılabilen malların 
arasında girmesi gerekir ama sayılabilen mallardan kabul edilmemiştirler, 
gayrimisli mallardandır. Neden? Her atın kendisine özgü özelliği vardır, her attan 

başka bir tane daha yoktur. Yani her at kendi kişisel özellikleri ile bir tanedir. Ama 
her koyun aynıdır onları sayabiliriz. Şunu da söyleyenler var; pirinçler de 
sayılabilen mallardır ama her bir pirinç tanesi kendi kişisel özelliklerini taşıdığı 

için her bir pirinç tanesi de gayri misli maldır diyen hukukçular da olmuştur. O 
kadar derine girmeden biz, sayılabilen ölçülebilen her mala misli mal diyoruz, tersi 

durumda da gayri misli mal deniliyor.  
 
Misli mal- gayri misli mal ile parça- nevi borcunun karışma nedenleri 

Nevi borcu genellikle misli mallara uygulanır. Yani sayılabilen, 
ölçülebilen, tartılabilen malları konu alıyor. Bu yüzden de sanki zannediliyor ki bir 

misli mal söz konusu olduğunda daima o misli maldan daima bir nevi borcu 
doğacak. 

Örneğin iki taraf karşı karşıya geliyorlar ve birbirlerine diyorlar ki, iki kilo 

buğday. İki kilo buğdaydan daima bir nevi borcu koyuyormuş gibi. Nevi borcunun 
konusunu misli mallardan oluşturur ama her zaman değil. Genellikle misli mallar 
oluşturur. Bir misli malın genellikle nevi borcuna konu olduğunu söyleyebiliriz. 

Çünkü onun türünden çok fazla vardır. İki kilo buğday dediğinizde nevi olarak 
tayin etmiş olursunuz kabul ederiz o ii kilo buğday olmazsa başka iki kilo buğday 

getirmek, teslim etmek zorunda kalacaktır. Ama genellikle dediğimize göre misli 
malların da parça borcu olarak kararlaştırılmasına bir engel yok. Nasıl 
yapabilirler? Şu sepet içerisindeki iki kilo buğday dediğim zaman ferden tayin 

etmiş oluyorum. Ama sıradan iki kilo buğday dediğimiz zaman ille de o sepetin 
içindeki iki kilo buğdaydan bahsediyoruz. O sepetin içerisinde olmadığı sürece o 
iki kilo buğday işini görmeyecek.  yüzden de biz buna pekala misli mallardan 

parça borcu doğabilir bir engel yoktur. Her misli borç gördüğünüz zaman parça 
borcudur demeyeceksiniz. Bakacaksınız taraflar o misli malı nasıl tayin etmişler 

parça borcuna mı konu yapmışlar, nevi borcuna mı konu yapmışlar. Bunu da 
nasıl anlayacaksınız? Kişisel özelliklerini ferdi özelliklerini tayin etmişlerse o 
zaman bir misli mal olmasına rağmen parça borcu konusu olmuştur. Ama bir 

gayri misli mal söz konusu ise bu da genellikle parça borcunun konusunu 
oluşturur. Osman Hamdi Bey’in tablolarından herhangi biri dediğimde onu nevi 

borcunun konusu yapmış oluyoruz.  
 
Bu ayrımın yapılmasının hukukta çok önemli bir sonucu var. Nevi borcu telef 

olmaz ama parça borcu telef olur. Yani yeryüzündeki bütün borç konusu 
mallar tükenene kadar borçlunun borcu devam edecektir. Parça borcu daima 
telef olur. Parça borcuna borç konusu olan şey yeryüzünde başka olmadığı 

için eğer borç konusu telef olmuşsa artık onun yerine başkasını 
koyamayacağımızdan tür olarak değil kendisi tayin edildiği için borç sona 

ermiş olacaktır. Eğer borçlu kusursuzsa.  
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Mesela kaplumbağa terbiyecisinin tablosunu söz verdim ve benim elimde 
olmayan sebeplerle tablo çalındı ya da telef oldu. Artık benim borcum devam eder 

mi? Kaplumbağa terbiyecisi tablosu yerine koyabileceğim başka bir tablo var mı? 
Hayır yok. Dolayısıyla borçlunun borcunun sona erdiğini kabul ediyoruz. Nevi 

borcu ile parça borcu arasındaki ayrımın hukuktaki en pratik önemli sonucu bu. 
Günümüzde de bu ayrımın devam ettiğini görüyoruz her ne kadar eleştirilse de. 
Nevi borcu telef olmaz. Parça borcunda borçlu kusursuz ise borçlunun borcu 

ortadan kalkar. Kusurlu ise sorumluluk borcuna yani tazminat borcuna 
dönüşür. Bir para edimine dönüşür, parasal olarak tablonun karşılığını ve 
alacaklıya ekstra verdiğim zararlar söz konusu ise bunları da tazmin 

etmek gerekecektir. Parça borcu ortadan kalkmıyor nitelik değiştiriyor. 
Verme, yapma, yapmama edimi ne ise ortadan kalkmıyor tazminat borcuna 

dönüşüyor.  
 
DİPNOT: Misli veya gayri misli borcu kendi irademizle nevi veya parça borcuna 

konu yapabiliriz. Tamamen nevi veya parça borcu ayrımı tarafların iradesinin 
karar verdiği bir şeydir. Karşılıklı anlaşmak suretiyle bir misli malın veya gayri 

misli malın nevi borcu mu parça borcu mu konusu olacağına taraflar kendileri 
karar veriyor. Bu ayrım tamamen tarafların iradesinden meydana gelen bir ayrım.  

 

Seçimlik edimler 
Eğer bir borcun konusu birden fazla edimden oluşuyorsa ve borçlu bu 

edimlerden yalnız birini yerine getirmek suretiyle borcundan 

kurtulabiliyorsa biz buna seçimlik edim diyoruz.  
Seçimlik edimleri tanıyabilmeniz çok kolay. Araba veya ev, iki koyun veya iki 

at gibi ifadelerde dikkat edin hep seçimlik edimler belirliyorum. Borç konusu 
günlük hayatın içerisinde dikkat ederseniz bir tanedir. Alacaklı ile borçlu karşı 
karşıya geldiklerinde bir edim belirlerler. Ama her zaman böyle olacak diye bir şey 

yok. azen birden fazla eidm belirleyebilirler ve bunlardan hangisi ifa edilirse onun 
ifası ile birlikte borç ortadan kalkabilir. Biz bunlara seçimlik edimler diyoruz. O an 
edim belirli değildir, alacaklı o an işine hangisinin uygun geldiğini hangi saiklerle 

karar verdiklerini bilmiyoruz. Böyle bir kararlaştırma yaptığımız zaman bunun 
günlük hayattaki pratik önemine bakacağız. Eğer seçimlik edim kararlaştırılmışsa 

edimlerden biri ifa edilemez duruma gelmişse diğer edim otomatikman onun yerini 
alır. Seçimlik edimlerin sağladığı pratik fayda budur. Televizyon veya buzdolabı 
dediğimde eğer buzdolabının ifası imkansızlaşmışsa otomatikman televizyon edimi 

onun yerini alacaktır. Köle A veya köle B demişsem, köle A öldü ve ifası imkansız 
hale geldiyse köle B otomatikman onun yerini alacaktır ve borç konusu köle B 

üzerinden devam edecektir.  
 
 

Seçim hakkı 
Seçimli borçlarda tercih hakkı kime ait olmalı? Borçluya mı alacaklıya 

mı ait olmalı? Kural olarak borçluya ait olmalıdır. Hangi edimi ifa edeceğine 

borçlunun kendisi karar verir. Her zaman böyle değildi, kural olarak dediğimiz için 
bunun bir istisnası vardır. Taraflar aralarında anlaşmak suretiyle seçim 

hakkını alacaklıya bırakabilirler. Alacaklı hangi edimin ifa edileceğine karar 
verebilir. (Seçim hakkı yenilik doğuran bir haktır, seçim hakkı kural olarak 
borçludadır ve seçim hakkı bir kez kullanıldıktan sonra artık edim belirli hale 
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geliyor değiştirilebilme şansı yok. Karşı tarafın iradesine bağlı değil. Tercih hakkını 
kullanıp ben bunu ifa ediyorum dediğinde artık karşı tarafın iradesinden 

bahsedilemez. Karşı tarafın buna itiraz etme şansı yok seçim hakkının gereği buna 
uymak zorunda. Değiştirici yenilik doğuran haktır.)  

Seçim hakkında Romalılar borçlunun yararına hareket etmişlerdir. Borçlu 
hangi edimin kendi menfaatine uygun düştüğüne karar verirse onu ifa etmek 
suretiyle borcundan kurtulur. Seçimli borçta hangi edim seçilirse, seçilen edimin 

ifası borcu ortadan kaldırır.  
 
Tabi borçlar (Eksik borçlar) 

Dava hakkı olmayan borçlara tabi borç diyoruz. Borçlunun üzerindeki 
baskı kuran şey dava hakkıdır. Eğer borçlu borcunu yerine getirmek istemezse 

alacalı ona karşı bir dava açmak suretiyle onu ifaya zorlayabilir ama tabi 
borçlarda böyle bir şans yok. Tabi borçlarda böyle bir hak verilmediği için böyle bir 
borcu alacaklı karşı taraftan talep edemiyor. Bazen istisnai olarak dava hakkı 

olmayan borçlar da doğabilir. İstisnai diyorum çünkü kanun koyucu hangi 
borçların tabi borç olacağına hangi borçların dava hakkı doğuracağına karar verir.  

1)Zamanaşımına uğramış borçlar.  
Eğer bir borç zamanaşımına uğramışsa o borç tam borç olmaktan çıkar. Dava 

açabilirsin ama karşı taraf zamanaşımını size defi olarak ileri sürebilir. Bir dairede 

oturduğunuzu düşünün, orada kira borcunuz vardı ödemediniz ve oradan tahliye 
ettiniz ve çıktınız. Birikmiş olan kira borçlarını size kiraya veren hiçbir şekilde 
talep etmedi. Dava yoluyla sizden istenmedi ve aradan 10 yıl geçti. Kural olarak, 

üzerinden 10 yıl geçen bütün alacaklar zamanaşımına tabidir. 10 yıl geçtikten 
sonra diyelim ki kiraya veren sizin karşınıza çıkıyor ve sizden borcunu istiyor. Siz 

o sırada neyi ileri süreceksiniz? 
Öğrenci: Zamanaşımı def’i. 
Zamanaşımına uğramış borçlarda borç ortadan kalkmıyor, niteli 

değiştirip tabi borca dönüşüyor ve dava hakkını yitiriyor. Dava açılsa bile 
borçlu zamanaşımı def’i ileri sürerek borcunu ödemekten kaçınıyor. Neden 
bu yapılmıştır? Çok uzun yıllar geçtikten sonra bir borçla karşılaşıp borçta borcun 

talep edilebilirliği Roma’da hoş karşılanmamış. Arada uzun zaman geçtikçe borcun 
ödenip ödenmediğinin hatırlanılabilmesi bazen çok zor olduğu gibi bazen de borçlu 

o zaman ödeme kabiliyetine sahiptir bazen de ödeme kabiliyetinden yoksun 
olabilir. Roma hukukunda da günümüzde de zamanaşımına bir borç uğrarsa, ki 
bu borç süresi 10 yıllıktır, 10 yıl boyunca alacağınızı talep etmediyseniz karşı taraf 

size bir def’i ileri sürer ve siz hiçbir şey talep edemezsiniz, icraya geçemezsiniz. 
2)Kumar ve bahis borçları.  

Bunlara dava dahi açılmasına müsade edilmemiştir, def’iye gitmeye bile imkan 
yok. Roma ve günümüzde de böyle. Sizce neden dava hakkı imkan verilmemiştir? 

Öğrenci: Kanuna aykırı olduğu için. 

Hayır, kanuna aykırı değil. 
Öğrenci: Sebepsiz zenginleşme. 
Hayır, değil. Ortada bir borç ilişkisine girmişler yani kumar ve bahiste bir ümit 

satışı var dikkat edin.  
Öğrenci: Ahlaka aykırı olduğu için. 

Evet, çok doğru! Romalılar bugün de kumar ve bahis borçlarını ahlaka aykırı 
kabul etmişlerdir. Peki neden? 
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Öğrenci: Üretim faaliyeti sonucu bir emek, alın teri sarf edilmediği için kabul 
edilmemiştir. 

Alın teri sarf edilmeden kazanılan bir şey daha var, miras. Mirası geçerli kabul 
etmişlerdir.  

3)Evlenme tellallığından doğan borçlar. 
Evlenmek isteyen kişileri karşılıklı bir araya getirip evlendirmek isteyen 

kişilere evlenme tellalı diyoruz. Görücü usulünün farklı bir boyutu.Roma’da 

muhabbet tellallığı da var, günümüzdeki genelevin karşılığı. Bunların bu işten 
para kazanması söz konusu olduğunda bunları ücret karşılığında da 
yapabiliyorlar. Bu ücret kendisine ödenmediğinde dava açamaz bu da eksik 

borçtur.  
4) Aile evladının ödünçlerinden doğan borçlar. 

Günümüzde bu yok. Roma’da borç alan aile evladı aldığı bu ödünçten dolayı 
kendisine dava açılacağı zaman açılamıyor çünkü bu tabi borç kabul ediliyor. (Aile 
evladı, aile reisinin hakimiyeti altında yaşayan kişiler var en başta eşi aile reisinin 

hakimiyeti altında bütün kişi varlığı ve malvarlığı hakları aile reisinde. Ali reisinin 
de çocukları, aile babası dediğimiz alt soyu var çocuklarının çocukları bunlar kaç 

yaşında olursa olsunlar babaları sağ olduğu sürece aile bireyi sıfatını taşımaya 
devam ederler. Adam 60 yaşına gelmiş ama hakimiyet altında, kimin hakimiyeti 
altında? Aile reisi, babasının. Babası ölünceye kadar onun hakimiyetinde kalmaya 

devam ediyor. Aile evlatları kendi başlarına hukuki ilişki yapamıyordu, aile 
reisinin iznini alması gerekiyordu. Bazen babasının izni olmadan da işler 
yapıyorlardı örneğin ödünç para alabiliyorlardı. Ödünç para aldığında da o kişiye 

dava açılamıyor yani tabi borç.)  
Makedo isimli bir aile evladı babasından izin almadan tefecilerden borç alıyor 

ve daha sonra bu borcu ödeyemiyor. Hak ehliyeti olmadığı için kendi işi de yok, 
yaptığı işlemlerden doğan haklar direkt babasına geçiyor. Ne zaman kendi 
malvarlığına sahip olacak? Babası ölünce miras yoluyla ona geçecek. Makedo, 

tefecilerin daha fazla ısrarlarına dayanamayıp babasını öldürüyor. Sırf borçları 
yüzünden babasını öldürmesi büyük bir infial yaratıyor. Bunun sonucunda aile 
evladına verilen ödünç paralar istenmeyecektir denilerek önlem alınıyor. 

Bugün bunlara bir tane daha tabi borç eklendi. 
5)Organ naklinden doğan borçlar.  

Organ nakli için bugün bir kanun var, organ ve doku nakli hakkında kanun. 
Organların ve kök hücrelerin başkasının vücuduna devredilebilmesi 
mümkün ama bu devir üç koşulda gerçekleşiyor; 

1)Kesinlikle para karşılığı olmayacak.  
Bu hem kanuna hem de kişilik haklarına aykırıdır. 

2)Organı verecek olan kişinin sağlığına, vücut bütünlüğüne zarar 
verilmeyecek. 

3)Organ nakli mutlaka ulvi amaçlarla yapılmalı. Ticari amaçlarla 

değil.  
Diyelim ki iki kişi kan nakli için belirli bir miktarda anlaştılar ama o kişiye 

para ödenmedi. Dava açma hakkı var mı? Hayır bu da bir tabi borç. 

 
Ani edimli borç- Dönemli edimli borç- Sürekli edimli borç 

Bu ayrımı modern hukuklar yapıyor. Eğer borç konusu bir anlık yani borç 
konusunun ifası anlık gerçekleşmekteyse ani edimli borç diyoruz. İfanın 
gerçekleşmesi zamana yayılıyorsa sürekli edimli borç denir.  
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Dönemli edimli borçta edimin ifası anlık gerçekleşiyor fakat dönem 
dönem tekrarlanıyor. Mesela satıcının koyun teslim etme borcu anlıktır, koyunu 

teslim etmeyi zamana yayabilir misiniz? Hayır. Biz bu durumda ani edimli borç 
diyoruz. Satıcı ve alıcı arasındaki ilişkki daima ani edimlidir. Kiracının edimi 

dikkat edin dönemlik edimlerdir. Neden? Aslında kiracı edim borcunu teslim 
yoluyla ifa eder ama teslim borcu dönemliktir, anlıktır. Anlık olduğu için ani 
edimli olması gerekiyor ama dönemlik olduğu için dönemlik edim diyoruz. Sürekli 

borç ilişkisinde zamana yayılması gerekiyor. Çok tipik örnek; bir konser 
sanatçısının verdiği konser bir anlık mıdır yoksa zamana mı yayılır? Buradaki 
ayrımı yapmak hala çok zor olduğu için doktrinde ayrım yapılmıştır. İfaya olan 

menfaate bakacağız. İfaya olan menfaat karşı tarafa anlık olarak sağlanıyorsa yani 
bir dakika kadar kısa bir anda sağlanıyorsa ani edimlidir.  

 
Bir konser sanatçısına olan menfaat süreye yayılarak devam ediyor burada da 

sürekli edimden bahsediyoruz. Terzinin elbise dikmes ani edim midir, sürekli edim 

midir? İfaya olan menfaat karşı tarafa anlık mı sağlanıyor yoksa sürekli midir? 
Anlık edimden bahsederiz. Eser sözleşmelerinde ani edimden bahsederiz örneğin 

aşçının yemek yapması, terzinin elbise dikmesi... 

         

Yazım - Tashih 

İlayda 
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