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GABİNİN UNSURLARI  VE HUKUKİ SONUÇLARI ( BK. md. 21 ) 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GABİN KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİMİ VE  HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

 § 1- GABİN KAVRAMI ve TANIMI  

 

 I- GABİN KAVRAMI  
 
 Gabin sözcük olarak sömürme, aşırı yararlanma anlamına gelmektedir1. Gabin 

kelimesi Arapça kökenli olup, Riba kavramının daha genel anlamda kullanılmasıdır2. 

Bu kavram dini hukuktan alınmıştır3. Hukuk dilinde ise daha farklı bir anlamda 

kullanılmaktadır. 

 

 Hukukumuzda belirli sınırları aşmamak şartıyla sözleşme özgürlüğü esastır. 

Sözleşme özgürlüğü, sözleşmenin içeriğini tespit özgürlüğünü de kapsadığından 

taraflar edimlerin değerini diledikleri gibi tespit edebilirler. Yani edimler birbirlerine 

oranla çok yüksek olabileceği gibi çok düşük de olabilir. Edimlerin değerinin oransız  

olması sözleşmenin geçerliliğine engel değildir. Çünkü her iki taraf da serbest 

iradeleriyle bir sözleşme ilişkisi altına girmişlerdir. 

 

 Kural olarak, edimler arasındaki değer farkının az veya çok olması tarafların 

bileceği bir iştir. Örneğin; taraflardan biri çok pahalı bir saati karşı tarafa 

bağışlayabileceği gibi çok ucuza da satabilir ve sadece ucuza sattığı için geçersizlik 

iddiasında bulunamaz. Ne var ki taraflardan birinin çeşitli nedenlerden ötürü zayıf 

durumda ya da bir başka deyişle korunmaya muhtaç olması durumunda hukuk düzeni 

                                                           
1 Çağa, Rızadaki Fesat Sebeplerinden Biri Veya Gabin İle Malul Sözleşmelerde Fesih Beyanı Ve 
Bunun Süresi, Ege Ünv.Huk.Der., 1980, Sa: 1 s.39 dn.1’den naklen. 
2 Riba önce karz sözleşmelerinde söz konusu olmuş , modern hukukta anlamı daha da genişletilerek iki 
taraflı sözleşmelerin tamamında uygulanmaya başlanmıştır. Arsebük, Türk Kanunları Bakımından 
Borçlar Hukukunun Umumi Esasları, C. I, Ankara 1937, s. 222. 
3 Kur’an daki “ ve ahallaliulbeya ve harremerriba” ( Allah  bey’i  Helal ve ribayı haram kıldı )  buyruğu 
ile ribaya yer verilmiştir. Arsebük, s. 222, dn. 1’den naklen.  



devreye girmekte ve koruma sağlamaktadır. Dolayısıyla edimlerin karşılıklı 

değerlerini tayinde taraflara tanınan serbesti kuvvetlinin zayıfı sömürmesine 

dönüştüğü zaman artık hukuk düzeni buna müdahale etmektedir4. Zira hukukun nihai 

amacı her türlü sosyal ve bireysel ilişkide eşitliği temin ve bozulan dengeyi yeniden 

kurmaktır. Bu amaçtan hareket eden kanun koyucu BK’nın 21. maddesi ile tarafların 

karşılıklı edimleri arasında hoş görülmeyen oransızlık hallerini öngörmüş ve böyle 

haller için geçersizlik müeyyidesini düzenlemiştir.  

 

 Yargıtay da bir kararında yukarıda ifade edilenlere uygun olarak “ BK’nın 21. 

maddesinde düzenlenen gabin müessesesi sözleşmelerin feshine olanak sağlayan yasal 

nedenlerden biridir. Gabin dün olduğu gibi bugün de sözleşmelerin güçsüz veya 

korunmaya muhtaç olan taraflarını korumak imkanını veren sosyal amaçlı bir hukuk 

müessesidir. Sözü geçen madde sözleşmelerde, taraflardan birinin ötekini 

sömürmesini önleyen, alış verişlerde karşılıklı edimler arasında ekonomik denge 

kurulmasını sağlayan çok yararlı ve geçerli yasal bir mekanizmadır”5 demektedir. 

Yine Yargıtay bir Hukuk Genel Kurul Kararında “ Gabin dar ve zor durumda 

kalmalarından ötürü sözleşme yapmağa sürüklenmiş olan kişileri korumak ve zayıfı 

güçlüye ezdirmemek için kabul edilmiş bir müessesedir6” diyerek bu görüşünü 

tekrarlamıştır. 

 

 Kısaca gabin müessesesi, bir sözleşme ilişkisinde çeşitli sebeplerden ötürü 

sömürülen zayıf tarafı sömüren güçlü tarafa karşı korumaya yönelik, sosyal amaç 

güden bir hukuki kurumdur denilebilir. Bu müessese ile hakime MK. nun 2. 

maddesinde yazılı iyiniyet esasına aykırılık teşkil eden haller karşısında kudretini 

kullanma yetkisi verilmektedir. Gabin bu açık suistimallere karşı koruma 

sağlamaktadır. 

 
 

 

 

 II- GABİNİN TANIMI  

                                                           
4 Tekinay/ Akman / Burcuoğlu / Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1993, 
s.458.  
5 Yar. 1. HD. 22.3.1978 t., 1978/2699 E., 1978/3106 K s. Karar. 
6 YHGK. 24.1.1973 t.., 1971/376 E., 1976/24 K. s. Karar.  



  

 “Aşırı yararlanma”, “Sömürme” anlamına gelen gabin Türk Hukuk 

Sözlüğü’nde; “Karşılıklı edaları ihtiva eden akitlerde bir tarafın edası diğer tarafın 

ivazı arasında fahiş bir kıymet farkı bulunmasıdır ” olarak tanımlanmaktadır7.   
 

 Gabin hakkında doktrinde pek çok tanım yapılmıştır. Tanım verenlerin büyük 
bir bölümü arasında esaslı farklar olmamakla beraber, unsurlar hususunda istenerek 
veya istenmeyerek yaratılan faklılıklar mevcuttur. Birsen’e göre gabin “Bir kimsenin 
sözleşmede üzerine aldığı borç ile diğer tarafın taahhüdü olan ivazı arasında önemli 
fark bulunmasıdır”8. Kimi hukukçular ise gabini “ zarar “ kavramı çerçevesinde 
açıklamaya çalışmışlardır. İsviçreli hukukçu Martin ve Fransız Hukukundan Planiol 
ve Ribert’e göre gabin; Bir kimsenin yapmış olduğu hukuki bir işlemin neticesi olarak 
uğradığı  zarardır9,10. 
 

 Schwarz’a göre ise “Eda ile karşılık eda, oransızlık gösterdiği ve bu ikisi 

arasında eş değerlilik bulunmadığı, nispetsiz derecede aşağı olan karşılık eda için bir 

eda taahhüt edildiği veya aksine, ahzolunacak bir eda için orantısız derecede yüksek 

bir karşılık değer konulduğu takdirde gabin vardır”11. Tunçomağ da benzer bir 

tanımlama yaparak, edim ile karşı edim arasında bir oransızlık bulunduğu, çok düşük 

olan karşı edim için çok yüksek bir edim veya bunun aksine çok yüksek olan bir karşı 

edim için düşük bir edim taahhüt olunduğu takdirde “ Aşırı Faydalanma”dan söz 

edileceğini ifade etmiştir12. 
 

 Gabin kısaca ivazlar arasında aşırı değer farkı13, karşılıklı taahhütleri içeren 
sözleşmelerde tarafların karşılıklı yükümlülük veya ifa ettikleri edimler arasındaki 
oransızlık 14 olarak da tarif edilmektedir.  
 Yukarıda sözü geçen tanımlar gabinin sadece objektif unsurundan 

bahsetmektedir. Oysa sübjektif unsur bulunmadığı takdirde gabinden söz edilemez. 

İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde karşılıklı edimler arasındaki oransızlık 
                                                           
7 Türk Hukuk Lugatı, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü, 3. Baskı, Ankara 
1991, s.99.  
8 Birsen, Borçlar Hukuku Dersleri ( Borçların Genel Hükümleri), 4. Bası, İstanbul 1967, s.78. 
9 Martin, Borçlar Kanunu Şerhi ( Adalet Bakanlığı Tercümesi ), 2.bası,1936, s.43. 
10 Ayık, Gabinin Mahiyeti ve Unsurları , Adalet Dergisi, No:2, 1952, s. 244’den naklen. 
11 Schwarz, Borçlar Hukuku Dersleri, Çev: Bülent Davran, İstanbul 1948, s. 346. 
12 Tunçomağ, Borçlar Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul 1965, s. 229,230. 
13 Arsebük, s.222; Renda/Onursan, Borçlar Hukuku, C.II., Ankara 1973, s. 701. 



sözleşmenin geçerliliğini tek başına etkilemez. Ancak diğer şartlar varsa gabin 

sebebiyle sözleşme iptal edilebilir15. 

 

 Feyzioğlu, “Gabin, iki yana borç yükleyen akitlerde, taraflardan birinin, diğer 

tarafın zor durumundan, işi hafife alışından veya tecrübesizliğinden yararlanarak 

ivazlar arasında açık bir nispetsizlik yaratması ve böylece onu sömürmüş olması 

halidir” diyerek16, gabinin bir tarafın diğer tarafın özel durumundan faydalanarak elde 

edilen aşırı yarar sağlama hali olduğunu vurgulamıştır. Olgaç’a göre de, gabin 

sebebinin kabul edilebilmesi için, hiffet ve tecrübesizlik ve müzayaka içinde bulunan 

bir kimsenin durumundan yararlanmak suretiyle, ivazlar arasında açık bir nispetsizlik 

bulunan bir sözleşmenin yapılmış olduğunun ispat edilmesi zorunludur17. Benzer bir 

ifadeyle Saymen gabini; ” İki tarafa borç yükleyen akdin inşası anında mevcut ve bir 

tarafın müzayaka, hiffet yahut tecrübesizliğinden istismarından neşet eden ve akdin 

feshini mucip olan edimler arasındaki açık nispetsizliktir ” şeklinde tanımlamıştır18. 

 

 Tüm bu tanımları kapsayacak şekilde verilen diğer bir tanıma göre ise Gabin; 

“ İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, bu sözleşmenin kurulması anında mevcut 

olan ve taraflardan birinin müzayaka halinde olmasından, hiffetinden yahut 

tecrübesizliğinden istifade edilerek karşılıklı edalar arasında meydana getirilen açık 

nispetsizliktir ”19. Verilen tanımlardan da anlaşıldığı gibi kanun koyucu BK. md. 21’i 

düzenlemekle sözleşmenin zayıf olan tarafına bir yıl içinde edimler arasındaki değer 

ilişkisini gözden geçirme ve şartları gerçekleşmişse gabine dayanarak sözleşmeyi iptal 

etme imkanını tanımıştır.  

 

                                                                                                                                                                      
14 Gönensay, Borçlar Hukuku, I. Cilt, İstanbul 1948, s.118; Uygur, Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu 
Genel Hükümler, C.I., Ankara 1990, s. 180; Reisoğlu, Borçlar Hukuku, 10. Bası, İstanbul 1995, s. 105.   
15 Örnek kararlar için bkz; BGE 115 II 232 ( JdT 1990 I 71 ) ; Yar. 14. HD. 5.2.1987 t., 6425 E., 821 K. 
s. Karar (YKD. 1987 Sa. 6, s. 918 ). 
16 Feyzioğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.I., İstanbul 1977, s. 248.  
17 Olgaç, Hukuk Davalarında Gabin, Hata, Hile, İkrah, Ankara 1975, s. 5. 
18 Saymen/Elbir, Türk Borçlar Hukuku, C. I., İstanbul 1958, s. 231. 
19 İnan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, I. Kitap, Ankara 1971, s.203; Elbir, Türk Pozitif Hukukunda 
Gabin, Yayınlanmamış Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesinden tarihsiz 
baskı, s. 275 vd.  



 Tüm bu tanımlardan çıkarılabileceği ve Yargıtayın da bu yöndeki  yerleşik 

içtihatları20 üzerine Gabin; iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan birinin 

öteki tarafın müzayakasından (darda kalmasından) hiffetinden (düşüncesizliğinden) 

veya tecrübesizliğinden (toyluğundan) yararlanarak ivazlar arasında açık bir 

oransızlık yaratıp, onu sömürmesi olarak tanımlanabilir.  

 

 §.2- GABİN KURUMUNUN TARİHİ GELİŞİMİ VE 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUMU  

 

I- TARİHİ GELİŞİMİ 

 

 A-) Genel Olarak 

 

 Sözleşme ilişkisine giren tarafların, ister ticari, ister adi nitelikte olsun,  

kendileri için mümkün derecede elverişli şartlar kabul ettirmek, bir malı en ucuz 

fiyatla satın almak veya en yüksek fiyatla elden çıkarmak istemesi, bütün 

sözleşmelerde görülen en doğal eğilimdir. Ne var ki bu eğilimin sonuçları kendisini 

farklı hukuk düzenlerinde farklı şekilde göstermiştir. 

 

 Gabin fikri ilk yazılı kanun olan Hammurabi Kanunlarında iki şekilde 

görülmüştür. Bunlar faiz ile ödünç verme ve fiyatların tespitidir. İbrani hukukunda ise  

ilk defa  “faiz alma yasağı” ile birlikte gabin müessesesine oldukça benzer bir mahiyet 

gösteren bir düzenleme bulunmuştur. Görüldüğü üzere en ilkel dönemlerde bile 

edimler arasında eşitliği temin amacı güdülmüş ve bu hususta düzenlemeler 

yapılmıştır21.  

 

 Bugünkü anlamıyla gabin kurumuna ilk olarak Roma Hukukunda 

rastlanmaktadır. Modern kodifikasyonları etkilemiş olması sebebiyle Roma 

Hukukundaki durumun ayrıntılı olarak incelenmesi yerinde olacaktır.  
 

 B-) Roma Hukuku 

                                                           
20 Yargıtayın bu husustaki kararları için bkz: Yar. 13. HD. 20.04.1974 t.,1974/512 E.,1974/971 K. s. 
Karar (YKD. Sa.11. s.85 ); Yar. 1.HD. 18.09.1986 t., 1986/10165 E., 1986/9251 K. s. Karar (YKD. Sa. 
7, s. 988 ).      
21 Elbir, Gabin, s. 15. 



 

  Roma Hukukunda gabinin kabul edilişi ve sözleşmeye getirilen sınırlamalar 

dönemlere göre farklılık göstermektedir. Roma kaynaklarında yer alan bazı 

metinlerden anlaşıldığı üzere kural olarak sözleşme serbestisi tanınmıştır. Digesta’da 

geçen Paulus’a ait bir metinde  ( D.19.2. 22.3) şöyle denilmektedir: 

 

 “Daha yüksek kıymeti olan şeyi daha aşağı semen mukabilinde almak ve daha 

az kıymeti olan şeyi pahalıya satmak ve bu suretle birbirini aldatmak, satım sahasında 

tabiatıyla caiz olduğu gibi, bu hal kiranın muhtelif sahasında da hukuka uygundur22”.  

 

 Digesta’nın bu metninde, Romanın ilk dönemlerinde geçerli olan sınırsız 

sözleşme serbestisi ifade edilmiştir. Bu metinden anlaşıldığı üzere kural olarak 

sözleşme serbestisi kabul edilmiştir. Ancak özel hallerde, özellikle gabine uğrayan 

sağır (minor) ise veya gabin hile (dolus) ile temin edildiği takdirde koruma 

tanınmıştır23.  

 

Romalılarda yukarıda ifade edilen Digestaya ait bir metinden anlaşıldığı üzere 

sözleşme serbestisi kural olmakla beraber, birkaç alanda bu serbestinin kısıtlanmış 

olduğu görülmektedir. Bu alanlardan biri de faiz’dir.  

 

 Faiz alanında en eski devirlerden beri, sözleşme serbestisini sınırlama ve 

borçluyu azami faiz oranı belirleyerek, tefecilik ( murabaha ) yoluyla istismara karşı 

koruma eğilimi mevcuttu. İlk dönemlerde faiz tamamen yasaklanmış ancak daha 

sonraki dönemlerde bu konuda bazı esneklikler getirilmiş, belirli limitler dahilinde 

faiz işletilmesi kabul edilmiştir24. Belirlenen azami hadden fazla faiz almak 

yasaklanmış, tefecilik de cezayı gerektiren bir sebep olarak görülmüştür25. Bu durum 

daha sonra Katolik kilisesi hukukunda ceza gerektirici tefecilik olarak kesin olarak 

yasak edilmiştir. 

 

                                                           
22 Schwarz, s. 346, 347. 
23 Schwarz, s. 347. 
24 Bu azami faiz ölçüsü İmparatorluk döneminde ayda % 1, bugünkü hesabımızla  yılda % 12 olarak 
tespit edilmişti. İustiaunus  döneminde bu oran yılda % 6’ ya indirildi. Rado, Roma Hukuku Dersleri, ( 
Borçlar Hukuku ) , İstanbul 1992, s. 72. 
25 Rado, s. 72. 



 Faiz sınırlarından başka Son İmparatorluk döneminin Roma satım Hukukunda 

da, mal ile bedel arasında bir dereceye kadar dengeyi sağlayacak bir kavram 

bulunmaktaydı. Klasik sonrası hukukta, her malın bir “adil fiyatı” (iustum pretium) 

bulunduğu ve satım sözleşmesinin bundan mümkün olduğu derecede ayrılmaması 

gerektiği düşüncesi gitgide ön planda yer aldı26. Bu eğilimin etkisi altında yeni 

araştırmaların verdiği neticeye göre - bazı yazarlara göre imparator Diocletionus ve 

Maximiniaus diğer bazı yazarlara göre İustinianus döneminde27 - ortaya çıkan bir 

yasa (constitutio) gereğince; satıcı, bedel satım konusu malın gerçek değerinin 

yarısından aşağı olduğu takdirde, satımdan rücu ve bedelin geri verilmesi karşılığında  

satım konusu malın iadesini talep edebiliyordu28.  

 

 Kısaca bir malın satıcısının, malını, gerçek değerinin yarısından az bir fiyata 

satarak zarar etmesine “ Laesio Enormis “ denilmekteydi29.  İustinianus döneminde 

kabul edilen kurala göre  sözleşmenin bu şekilde sona erdirilmesi satıcının tek taraflı 

beyanı üzerine değil, hakimin kararı ile ( per officium iudicis ) gerçekleşmekteydi30. 

Öte yandan satım konusu malı gerçek değerinin altında satın alan alıcıya aradaki fiyat 

farkını ödeyerek sözleşmenin sona erdirilmesine engel olma imkanı tanınmıştı. Bu 

imkan  C.4.44.2’de 31“ Eğer sen veya baban gerçekte daha yüksek bir değere sahip bir 

malı daha ucuz bir fiyata satmış isen, alıcıya alınan parayı iade ettikten sonra hakim 

vasıtasıyla satılan gayrimenkulu geri alman ya da alıcının seçimine göre gerçek 

değerden eksik olan kısmı alman adildir. Ancak daha ucuz bir fiyat, gerçek değerinin 

yarısının dahi ödenmemiş olması halinde söz konusu olur” şeklinde ifade edilmiştir.  

 

 Pandekt Hukukunda bu hak alıcıya da tanınmıştır 32. Alıcı da satım konusu 

malı, gerçek değerinin iki katından daha yüksek bir bedelle satın aldığı takdirde, bu 

imkana sahip kılınmıştır. Roma’da Son İmparatorluk döneminde geçerli olan laesio 

                                                           
26 Olgaç, s. 16.  
27 Bu tartışmalar için bkz: Buz, Gabin Halinde Edimler Arasındaki Aşırı Oransızlığın Giderilerek 
Sözleşmenin Ayakta Tutulması , Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XIX, Sa.4, s.56 dn.11’ de 
anılan yazarlar. 
28 Schwarz, s.347. 
29 Umur, Roma Hukuku Lügati, İstanbul 1983, s. 107.   
30 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 56. 
31 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 57 dn.13’den naklen. 
32 Schwarz, s.348. 



enormis kuralı, 18.yüzyıldan 19.yüzyıla geçiş sırasında yürürlüğe giren özel hukuk 

düzenlemeleri üzerinde çeşitli şekillerde etkili olmuştur33. 

 

 Romalılarda gabin kavramının nazara alındığı bir başka alan ise malların 

taksimi ve kar payının belirlenmesinin üçüncü bir şahsa bırakıldığı şirkettir34. Kar ve 

zararların taksimi hususunda şirket anlaşmasına bakılarak paylaştırma işlemi 

yapılmaktaydı. Bazı ortakların kârlara iştirak oranı, gerektiğinde diğerlerinden daha 

yüksek olarak kararlaştırılabilmekteydi. Ne var ki ortaklardan birinin yalnız kara, 

diğerlerinin ise yalnız zarara iştirak etmesinin kararlaştırılmış olduğu hallerde bu 

durum ve böyle bir şirket batıl kabul edilmiştir35. 

 

 C-) İslam Hukuku 
 

 İslam Hukuku gabin müessesesini gabn-i yesir ( az aldanma ) ve gabn-i fahiş ( 

aşırı aldanma ) olmak üzere iki kategoride değerlendirmiştir. Gabn-i Yesir fiyatlarda 

genel olarak görülen farklılıkları ifade etmektedir.  Gabn-i Fahiş ise fiyatlarda normal, 

mutad sayılabilecek farklılıkların üstündeki farklılıkları ifade etmektedir. Sözleşmenin 

geçerliliğini etkileme hususunda bu iki kategori hakkında farklı hükümler 

oluşturulmuştur.  

 

 Kişiler arasındaki işlemlerde daha sık rastlanması ve kendisinden kaçınmanın 

zorluğu dikkate alınarak hukukçuların çoğunluğu tarafından gabn-i yesirin sözleşmeyi 

etkilemediği görüşü benimsenmiştir. Gabn-i fahiş ise başlı başına iradeyi 

sakatlamamakta, ancak hile ile birlikte nazara alınmaktadır. Çünkü hile ve aldatma 

yapmaksızın hür ve meşru yollarla ve topluma zarar vermediği müddetçe daha fazla 

menfaat istemeye her insanın hakkı vardır. Aksi halde hürriyeti, menfaati kısıtlanır36. 

Ancak yetimlerin hakları, Vakıf ve Beytü’l mal üzerindeki hakları korumada oldukça 

özen gösterilmesi gerektiğinden, bu mallar üzerinde sözleşme sırasında meydana 

gelen gabin, tarafa derhal iade edilmektedir. Ayrıca Hanbeli içtihadı, teslim olan şahsı 

                                                           
33 Schwarz, s.348. 
34 Ayık, s.243. 
35 Rado, s. 148; Umur, s. 199. 
36 Armağan, Çağdaş Yaklaşımla İslam Hukuku, Cilt I, İstanbul 1993, s. 288. 



ve Pazar dışında mal almayı ( rükban ) mücerret gabin kurumu içinde tutmuştur37. 

Teslim olan, kendisini başkasına bırakan kişi, satıcı veya alıcıdan kendisi ile akit  

yapan diğer akit tarafa teslim olan ve fiyatı bilmeyen ( cahil ) kimsedir. Bir başka 

deyişle alıcı veya satıcıdan diğerine teslim ve fiyatlar konusunda bilgisiz, cahil olup 

da bundan kendisine pazar fiyatı ile satmasına veya kendisinden pazar fiyatı ile satın 

almasını isteyen ve kendisine bildirilen fiyata güvenen kimsedir. Ancak bu kişi fiyatı 

biliyor veya bilseydi kendisini karşı tarafa teslim etmeyeceği kabul edilebilecekse, 

birşeyde acele edip de cehalete düşmüşse onun iptal hakkı yoktur. Zira bu durumda 

gabin kişinin aceleciliği ve taksirinden kaynaklanmıştır.   

 

 Mecelle hükümlerine göre de, gabin yalnız belirli kimseler ve belirli 

sözleşmeler hakkında tatbik olunur. Gabin, Hazineye, vakfa ve yetimlere ait mallar 

müstesna olmak üzere sözleşmenin iptali için bir sebep teşkil etmez. Ancak aldatma 

ile birlikte olursa gabin göz önüne iptal sebebi olurdu. Görüldüğü üzere bu hususta 

İslam Hukukunun temel ilkelerinden hiçbir sapma yoktur.  

 

 Mecelleye göre de gabin fahiş ve yesir olmak üzere ikiye ayrılır. Edimler 

arasında büyük bir oransızlık bulunursa buna gabn-i fahiş denir. Oransızlığın hangi 

halde fahiş sayılacağı şöyle tespit edilmişti. Parada % 2,5, uruz ( teşhir olunan kumaş 

ve emsali şeyler ) % 5, hayvanlarda % 10 ve gayrimenkullerde % 20 38 ve daha fazla 

aldatmak gabn-i fahiştir. Bu orana ulaşmayan gabine gabn-i yesir denir. Fakat 

Mecelleye göre gabin başlı başına ( birkaç istisna dışında ) sözleşmenin iptali için 

yeterli değildir. Aynı zamanda aldatma da ( tağrir ) bulunmalıdır39. 

 

                                                           
37 Armağan, s. 288, 289. 
38 Ayık, s. 245. 
39 Arsebük, s. 223. 



 II- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUMU 

 

 A-) Fransız Hukuku  

 

 Fransız İhtilalinin başlıca eserlerinden biri olarak görülen Fransız Medeni 

Kanunu gabin kurumunu kabul etmiş ancak gabin sebebiyle iptal hakkının bazı 

sözleşmelerde ve bazı şahıslar hakkında söz konusu olabileceğini söylemekle, 

sözleşme yapma serbestisi ve irade serbestisi prensibine bağlılığını göstermiştir40. 

Code Civil’in genel olarak sözleşmelerden bahseden üçüncü kitabının üçüncü babının, 

sözleşmelerin geçerlilik şartlarına ilişkin ikinci faslının “ rıza” ya ayrılan birinci 

kısmında gabin, hata, hile, ikrahtan bahseden maddelerden sonra yani rızayı 

sakatlayan sebepler arasında 1118. maddede istisnai bir prensip olarak kabul 

edilmiştir. Bu maddede “ Gabin, anlaşmaları, ancak bazı akitlerde veya bazı şahıslar 

bakımından ifsat eder. “ denilmektedir.  

 

 C.C md. 1118’de sözü edilen şahısların başında reşit olmayanlar gelmektedir. 

C.C 1305. maddesinde “ Sırf bir muameleden zarar görmüş olmak ( gabin )  kazai 

rüşte nail olmayan gayri reşit lehine bütün anlaşmaları ve kazai rüşte nail olmuş 

bulunan gayri reşit lehine de gayri reşitlik, vesayet ve kazai rüşt babında gösterilen 

ehliyetinin hudutlarını aşan bütün anlaşmaları gabin sebebiyle feshe hak verir “ 

demektedir. C. C., 1306 maddesinde ise “ Gabin, kaza veya beklenmedik bir halden 

neşet ediyorsa gayri reşit eski hale iade talebinde bulunamaz “ demektedir. Bu 

maddelerden anlaşıldığı üzere, reşit olmayan birisi tarafından yapılmış olan her 

sözleşme gabin mevcut olduğu takdirde feshedilebilecek bir başka deyişle, gabin 

davası küçüklere ait sözleşmelerde mutlak surette ele alınacaktır. Şu halde reşit 

olmayanlar için gabin sebebiyle sözleşmenin feshedilebilmesi asıl olup ancak istisnai 

hallerde  sözleşme gabin sebebiyle feshedilemez.  

 

 Reşitler içinse gabin müessesesi istisnai olarak kabul edilmiştir. Reşitler için 

gabin bir kaç hukuki işleme hasredilmiş, edimler arasındaki oransızlığı ve bu sebepten 

sözleşmeyi feshettirebilecek şahsın hangi taraf olacağını kanun belirlemiştir.  

 

                                                           
40 Elbir, Fransız Hukukunda Gabin Hakkında Bir İnceleme, Gönensay Armağanı, 1955 s.513. 



 Reşitler için kabul edilen hükümlerden biri Roma Hukuku kaynaklı bir 

düzenleme olan, 887. maddede ifade edilen mirasın taksimine ilişkindir. Fransız 

Medeni Kanunun 887.maddesi ile; mirasın taksiminde kendi aleyhine ¼ nispetinde 

oransızlık mevcut olduğunu ispat eden mirasçının mirasın taksimi sözleşmesini 

feshedebileceği düzenlenmiştir. Bu hükümle; eşitlik esasının geçerli olduğu taksim 

halinde, gabinin dikkate alınabilmesi için ¼ oranından fazla oransızlığın olması 

gerektiği belirtilmiştir. Ne var ki mirasın taksiminde, Roma Hukukundan farklı 

olarak, eşitsizliğin takdiri hakime bırakılmamış, ¼ olmak üzere bizzat kanun 

tarafından tespit edilmiştir41. Ayrıca  1872. maddesinde  mirasın taksimine ilişkin 

kuralların şirketin tasfiyesi ve şirket mallarının taksimi esnasında şerikler arasında 

yapılan taksime de uygulanacağı belirtilmektedir42.  

 

 Fransız Medeni Kanununun, şirket sözleşmeleri dışında Borçlar Hukuku 

alanında gabine ilişkin, oldukça önemli ve teferruatlı diğer bir düzenlemesi de 

gayrimenkul alım satımında satıcının lehine olarak getirilen 1674. maddedir. C. C. 

1674. maddesinde “ Satıcı bir gayrimenkulun semeninde on ikide yediden fazla 

nispette zarara (gabine) uğramış olursa, sözleşmede feshi talep hakkından feragat ve 

kıymet fazlasını bağışladığını beyan etmiş olsa bile, satımın feshini istemek hakkını 

haizdir” 43 demektedir. Bu hükümle, gayrimenkul satışında satıcının, satım 

sözleşmesinde 7/12 oranından fazla gabine uğraması halinde sözleşmeyi 

feshedebileceği belirtilmiştir44. Tıpkı Roma Hukukundaki gibi gayrimenkul alım 

satımında gabin yalnız satıcı lehine tanınmış ve açık nispetsizlik 7/12  gibi bir oranla 

gösterilmiştir45. 

 Fransız Hukukunun gabin konusunda gösterdiği bir diğer özellik de, gabinin 

objektif unsurunu oluşturan karşılıklı edimler arasındaki oransızlığın tayininin 

takdirinin hakime bırakılmayıp kesin bir rakamla tespit edilmiş olmasıdır46. 

 

                                                           
41 Elbir, Fransız Hukuku, s. 515.    
42 Elbir, Fransız Hukuku, s. 524.  
43 Schwarz, s. 348. 
44 Gayrimenkul satışında gabinin kabul edilmesi belki de gayrimenkulu satanın müzayaka halinde 
bulunup, gayrimenkulünü, menkul gibi bir yerden bir yere nakledemeyip müşteri bulma iktidarında 
olmamasından kaynaklanmaktadır, Birsen, s. 80.  
45 Sayılan bu haller dışında sonradan çıkarılan bazı kanunlarla gabinin alanı genişletilmiştir. Bunlar; 8 
Temmuz 1907 tarihli gübre  ve yem satışlarına yönelik kanun , 29 Haziran 1935 tarihli Ticarethane 
satışlarına yönelik kanun ve  29 Nisan 1916 tarihli Denizde Kurtarma ve Yardıma ilişkin kanundur, 
Elbir, Fransız Hukuku, s. 530.   
46 Elbir, Fransız Hukuku, s. 513.  



 Görüldüğü üzere Fransız Kanunu, İsviçre ve Alman Kanunlarından farklı 

olarak, gabini şartları bakımından sınırlayarak düzenlemiştir. Fransız Medeni 

Kanununun gabin ile ilgili kurallarının esas itibariyle Roma Son İmparatorluk çağında 

geçerli olan “Laesio Enormis” prensibine dayandığı açıktır47.  

 

 Fransız Hukukunda gabine uğrayan kişi gabinli işlemi ancak dava yoluyla ( 

action en rescision, rescision pour cause de lésion ) ortadan kaldırabilir. Buna gabin 

sebebiyle iptal davası denilebilir. Bu kavram “ nisbî butlan sebebi ile fesih ”  ( action 

en nullité ) ile nitelikleri itibari ile aynıdır. Zira her ikisinde de borcun doğumu 

sırasında mevcut bir sebebe dayanarak işlemin geçmişe etkili olarak kaldırılması talep 

edilmektedir. Ancak bu iki kavram arasında doğdukları sebepler bakımından bir fark 

görülmektedir.  

 

 “ Action en rescision “ ölçüsü kanun tarafından belirlenmiş bir zarara; buna 

karşın “ action en nullité “ şekil eksikliği, hata, hile, ,ikrah, ehliyetsizlik gibi 

sözleşmeyi sakatlayan diğer sebeplere dayanmaktadır48. C. C. md. 1677 gereğince 

gabinin ispat edilip edilmeyeceği ancak mahkeme kararı ile, ileri sürülen hadiselerin 

ağırlığı ve gerçeğe uygunluğu gabini doğurabilecek nitelikteyse kabul edilir. Örneğin 

gayrimenkule daha önceki bir satışta verilen fiyat böyle bir karineyi meydana 

getirebilir. Ancak böyle bir emare ortaya çıktıktan sonra davacının davasını ispat 

etmesi ve delillerini sunması istenmektedir. Bir başka deyişle gabinin kabulünde 

birinci aşama hazırlık niteliğinde olup gabin hususunda delillerin kabul edilip 

edilmeyeceğini bir karara bağlamaya, ikinci aşama ise gösterilen deliller karşısında 

feshe karar verilip verilmeyeceğine ilişkindir49.     
 

 

 B-) İngiliz Hukuku 

 

 İngiliz Hukukunda gabinin yerini tutan ve hatta Türk-İsviçre hukuk 

sistemindeki gabin kurumundan daha geniş kapsamlı sayılabilecek “ undue ınfluence 

“ olarak nitelendirilen bir müessese mevcuttur. Genel bir ifadeyle haksız ve gayri 

meşru nüfuz kullanımı olarak ifade edilebilecek “ undue influence “, iradeyi 

                                                           
47 Schwarz, s. 348;  Elbir,Fransız Hukuku, s. 515. 
48 Elbir, Fransız Hukuku, s. 513. 
49 Elbir, Fransız Hukuku, s. 526, 527.  



sakatlayan sebeplerden sayılmaktadır. “ Laesio Enormis eski İngiliz Hukuku Common 

Law’ın şekilci ve sert yapısıyla bağdaşmadığından, benzer bir müessese olan “  undue 

influence “ İngiliz Hukukuna ancak Equity Mahkemelerince geliştirilen iradeyi 

sakatlayan sebepler teorisi sayesinde girebilmiştir. Schwarz’ın da söylediği üzere50 

BK.muzun gabine karşı bahşettiği haklar İngiltere’de bu müessese ile himaye görür.  

 

 Bu kavram Türk – İsviçre Borçlar hukukundaki gabinden farklı bir 

kavramdır51. Türk- İsviçre Borçlar Hukuku sisteminde de diğer tarafın müzayaka 

halinde bulunmasından, hiffetinden veyahut tecrübesizliğinden istifade ederek fahiş 

bir ivaz alan kimse haksız olarak nüfuzunu kullanmış sayılır. Fakat İngiliz 

Hukukundaki “undue influence” kurumu gabin kurumundan çok daha geniştir. Şöyle 

ki; bir şahsın diğer bir kimsenin nüfuzu altında bulunarak akdettiği tüm işlemlerde, 

irade ve rızanın serbest olmadığı, “ spirituel tyrany ”, yani ruhi ve manevi zorlama 

altında bulunulduğu, iradeye haksız olarak nüfuz edildiği karinesi mevcuttur. Haksız 

menfaat elde eden tarafın, aleyhine haksız menfaat elde edilen taraf iradesinin serbest 

olduğunu, haksız bir nüfuzun kullanılmadığını, sözleşmenin dürüst bir biçimde 

yapıldığını ispat ederek karineyi çürütmesi gerekmektedir. İradenin serbest olduğu 

ispat edilmemiş ise zarar gören taraf haksız nüfus kullanıldığını ileri sürerek işleme 

her zaman itiraz edebilir.  

 

 Haksız kullanılan nüfuz altında bir sözleşme yaptığını ispat eden herkes kural 

olarak yaptığı sözleşmeden kurtulabilir. Ancak bazı şahıslar özel bir korumaya tabi 

kılınarak, bu şahıslar lehine “ undue influence “karinesi tanınmış ve ispat külfeti yer 

değiştirmiştir52.  

 

 Undue influence sebebiyle sözleşmenin iptali için taraflardan birinin hususi 

nüfuzunun kullanılmış olması gerekli ve yeterli bulunmaktadır53. Burada zarar 

görenin uğradığı zararın büyüklüğünün önemi yoktur. Undue influence halinde nüfuz 

                                                           
50 Schwarz, Mukayaseli Hukuk Zaviyesinden İngiliz Borçlar Hukukunun Ana Hatları Konferansı, 
Ankara 1941, s. 12.  
51 Gutteridge “ İngiliz Hukuku laesio enormis nazariyesinin tesiri altında kalmamıştır” demektedir, 
Elbir, Gabin, s. 56’dan naklen.    
52 Örn: Özel güven ilişkisinin gerektiği taraflar arasında ( İnançlı işlemlerde, ana - baba ile çocuk, vasi-
vesayet altında bulunan, avukat ve müşterisi, hekim ile hasta, cahil bir şahısla okur yazar ), cahil bir 
kişi ile okur- yazar arasında,  üçüncü şahıslarla  meslekleri gereği ödünç para verenler, üçüncü 
şahıslarla müstakbel mirasçılar. Geniş bilgi için bkz: Elbir, Gabin, s. 60 vd.  
53 Örnek kararlar için bkz:http:// www.swarb.co.uk/lisc/Undue_Influence.html 



ve itimat sebebiyle iradede bir gevşeme, dikkatte bir azalma meydana geldiği kabul 

edilmekte, bu yüzden burada dikkate alınan husus adalet ve eşitlik fikri değil rızanın 

geçerli bir şekilde verilip verilmediğidir54.   

 

  Undue influence tamamen sübjektif olduğundan genişleme eğilimi  gösteren 

bir müessese olmakla beraber, İngiliz hukukunun muhafazakar karakteri bu 

genişlemeye engel olmaya çalışmaktadır55. Yargı da sözleşmelerin bağlayıcı etkisini 

azaltmama endişesi ile ancak “ tasavvur edilemez ve gayri mantıki “ durumların 

varlığı halinde haksız nüfuz kullanımının var olduğuna hükmetmektedir56.  

 

 Sonuç itibariyle denilebilir ki bir hukuki işlemde bazı sebepler dolayısıyla 

zarara uğramış kişileri koruyacak olan düzenleme, İngiliz Hukukunda iradeyi 

sakatlayan sebeplerden biri olan undue influence müessesesidir. 

 

 C-) İtalyan Hukuku 

 

 Gabin İtalyan Medeni Kanununun 1448.maddesinde düzenlenmiştir. 

Taraflardan birinin müzayaka halinden ( bisogno ) yararlanarak edimler arasında 

yarıdan fazla bir oransızlık meydana getirilmesi halinde diğer taraf bir yıl içerisinde ( 

Art.1449 ) sözleşmenin sona erdirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ancak edimler 

arasında lehine oransızlık bulunan taraf, sözleşmenin uyarlanmasını önererek, sona 

ermeye engel olma hakkına sahiptir ( Art.1450 ). Gabin nedeniyle sözleşmenin sona 

erdirilmesinden talep hakkından feragat etmek mümkün değildir57. 

 

 D-) Avusturya Hukuku 

 

 Avusturya Medeni Kanununun 934. Maddesinde “Her karşılıklı akitte, verdiği 

şeyin ifade ettiği kıymetin yarısını bile alamamış olan taraf  akitten rücu edebilir”58 

denilmektedir. Bu hükümle Avusturya Medeni Kanunu  modern kodifikasyonlar 

içinde Roma hukukundaki Laesio Enormis  kuralına en sadık kalanı olma özelliğini 

                                                           
54 Elbir, Gabin, s. 63. 
55 Elbir, Gabin, s. 67. 
56 Elbir, Gabin, s. 64.  
57 Buz,  Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 58. 
58 Barıkan, s. 3. 



taşımaktadır. Avusturya Medeni Kanunundaki bu hükümle karşılıklı bir sözleşmede 

taraflardan birinin diğer tarafa verdiğinin yarısından azını alması durumunda az alan 

tarafa sözleşmeyi sona erdirerek eski halin iadesini talep etme hakkı tanınmıştır59.  

 

 Tıpkı Roma Hukukundaki gibi sözleşmenin bu şekilde sona ermesi yenilik 

doğurucu bir hakkın kullanılması üzerine değil, mahkeme kararı ile 

gerçekleşmektedir. Sözleşmenin sona erdirilebilmesi için objektif şartın mevcudiyeti, 

yani taraflardan birinin ediminin diğer tarafın edimin değerinin yarısından az olması 

yeterlidir. Ayrıca bu oransızlığın taraflardan birinin özel bir durumundan 

yararlanılarak meydana getirilmiş olması aranmamaktadır60. Taraflardan birinin 

ediminin diğerinin ediminin değerinin yarısından az olup olmadığı araştırılırken, 

sözleşmenin kurulduğu an esas alınır61. Yine tıpkı Roma Hukukunda olduğu gibi, 

edimler arasında oransızlık lehine olan taraf, sözleşmedeki değer ile edimin ortalama 

değeri arasındaki farkı ödeyerek sözleşmenin sona erdirilmesine engel olma hakkına 

sahiptir62. 

 

 E-) Belçika Hukuku  

 

 Belçika Hukukunda da gabin Fransız Medeni Kanununa oldukça benzer bir 

şekilde düzenlemiştir. Gabin iki istisnai duruma hasredilmiştir. Bu düzenlemelerden 

biri 21 Aralık 1896 tarihli gübre ve yem alım satımları Kanunun 6. maddesi ile, diğeri 

ise 7 Ağustos 1922 tarihli İş Mukavelesi Kanunu ile yapılmıştır. Bu kanuna göre iş 

sözleşmesi ½ oranında gabin bulunması sebebiyle iptal edilebilir. Ancak bu 

oransızlık, verilen ücret ve buna mukabil görülen işe göre değil, verilen ücretle 

mahalli adete göre verilmesi gereken ücrete göre belirlenir. İptal hakkını yalnız işçi 

kullanabilir. Yine Fransız Hukukunun Denizde Kurtarma ve Yardıma İlişkin Kanunun 

hükümleri Belçika Ticaret Kanununda yer almıştır63. 

 

                                                           
59 Bu hükmün uygulanabilmesi için örneğin, taraflardan birinin ediminin 100, diğerinin 49 olması 
gerekir. Buna karşılık taraflardan birinin edimi 100, diğerinin 50 ise § 934 ABGB hükmü uygulama 
alanı bulamayacaktır; Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 57.  
60 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 57. 
61 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 57.  
62 Ancak örneğin taraflardan birinin edimi 49, diğerininki 100 ise sözleşmenin iptaline engel olmak 
isteyen tarafın 1 değil 51 ödeyerek sözleşmenin sona erdirilmesine engel olması mümkün olabilir; Buz, 
Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s .57. 
63 Elbir, Gabin, s. 114; Barıkan, s. 3. 



 F-) Alman Hukuku 

 

 Alman Hukukunda Gabin, ahlaka aykırı işlemlerin bir türü olarak BGB § 138 

Abs. 2’de düzenlenmiştir. Alman Hukukunda gabin müessesesinin tarihi gelişimine 

bakıldığında, öncelikle, 19. yüzyıl boyunca hakim olan Liberalizm sonucu pek çok 

hukuk düzeninde olduğu gibi, sözleşme özgürlüğüne getirilen pek çok sınırlamanın 

kalktığı ve faiz serbestisinin ilan ettiği görülmektedir. Ancak zamanla bu özgürlüğün 

vahim ve kaçınılmaz sonuçları belirmiş ve etkilerinden kaçınmaya imkan olmayan 

sosyal tepkiler sözleşme özgürlüğüne yeniden sınırlamalar getirilmesini emretmiştir. 

Bu sınırlamaların bir sonucu olarak “ Aşırı Yararlanma “ “Übervorteilung “ kavramı 

ortaya çıkmıştır. Ancak burada kesin bir rakamla belirlenmiş azami faiz veya mal ile 

semen arasındaki rakamla belirli değer farkına bakılmamakta, edim ile karşı edim 

arasında mevcut aşırı oransızlık yüzünden sakat sözleşmeler hukuka aykırı ve bu 

nedenle hükümsüz sayılmaktadır. Bu düzenleme Alman BGB § 138 Abs. 2 ile 

yapılmıştır. Bu hükümle bu tür sözleşmeler, ahlaka aykırı sözleşmeleri batıl sayan 

genel kurala bağlı kılınmıştır.  

 

 Esasen faizciliğin yasaklanmasına ilişkin 24 Mayıs 1880 tarihli Reich Kanunu  

gabin müessesine yol açmıştır. Bu kanun yalnız “ Kredi Murabahası ” na ( 

Kreditwucher ) , yani kredi için kararlaştırılan faizlere ilişkin bulunmakta idi. Daha 

sonra çıkarılan Murabaha Kanununa ek 19 Haziran 1893 tarihli kanunla “ murabaha “ 

kavramı, kredi işlemleri dışında, diğer tarafın müzayaka halini, tecrübesizliğini veya 

hiffetini istismar suretiyle, bir edim karşılığında, karşılık edim olarak fahiş bir 

menfaatin elde edildiği tüm hukuki işlemlere uygulanmak üzere genişletilmiştir. Bu 

suretle yeni bir “ murabaha “ yaratılmıştır. Almanca’da buna “ Sachwucher ”, 

Türkçe’de ise “ ivaz murabahası veya umumi murabaha” denilmektedir. BGB §138/II 

hükmü bu genişletilmiş murabaha kavramına dayanmaktadır64. BGB § 138 Abs.2 

hükmünün 1976 yılından önceki metni tıpkı Türk - İsviçre Borçlar Kanununun 21. 

maddesinde olduğu gibi “müzayaka hali” ( Notlage ) , “tecrübesizlik” ( 

Unerfahrenheit ) ve “hiffetinden” ( Leichtstinn ) söz etmekte idi. Anılan hükmün 1976 

yılında yapılan değişiklikle kaleme alınan yeni metnine göre, bu oransızlığın 

taraflardan birinin zor durumundan, tecrübesizliğinden, temyiz kudretindeki bir 

                                                           
64 Schwarz, s.349,350. 



eksiklikten veya önemli bir irade zayıflığından yararlanılarak meydana getirilmiş 

olması gerekmektedir65. Gabine bağlanan hukuki yaptırım ise, az önce ifade edildiği 

gibi, Türk-İsviçre Borçlar Kanunundan farklı olarak mutlak butlandır. Gabin sebebi 

ile sakat bir sözleşmenin, edimleri makul hadde getirerek butlanın etkisinden 

kurtarmanın mümkün olup olmadığı ise tartışmalıdır66.   

 

 III- TÜRK-İSVİÇRE BORÇLAR HUKUKUNDA GABİN  
 

 Sözleşme serbestisine getirilen sınırlamalar liberalizm zihniyetine uymadıkları 

düşüncesi ile 19. yüzyılın sonlarına doğru vazedilen kanunlarda genellikle muhafaza 

edilmemiştir. Bunun sonucu olarak 19. yüzyıl boyunca faiz sınırlamaları genellikle 

kalkmıştır. Türk – İsviçre Borçlar Kanunu  md. 72 de bunu göstermektedir. Bu 

düşüncelerin etkisi altında hazırlanan 1881 tarihli İsviçre Borçlar Kanununda gabin 

iptal sebeplerinden sayılmamış, ancak bu maddenin konusu kısmen iki yerde 

anılmıştır67. 83.madde Kanton kanunlarındaki “ faiz işlerinde suiistimale karşı “ 

hükümleri saklı tutmuş, 337. madde ise gayrimenkul rehini ile sağlanmış ödünç 

vermeleri ve bu işlerde alınabilecek faizin en yüksek haddini kanton kanunlarına 

bırakmıştır. Ayrıca Medeni Kanununun 795. maddesi gayrimenkul rehini ile 

sağlanmış alacaklarda alınabilecek en yüksek faizin tayinini kantonlara bırakmıştır. 

Bu hususta Medeni Kanunumuz ise ( EMK. Md. 767 ) 852. maddesinde “ Sınırlayıcı 

hükümler saklı kalmak kaydıyla,  taraflar faiz oranını diledikleri gibi 

kararlaştırabilirler”  demektedir.   

 

 Gabin ile ilgili hükmün 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanununa girmesi 

kanunlaştırma sürecinde çeşitli tartışmalara yol açmış ve yaklaşık 20 metin üzerinde 

tartışıldıktan sonra bugünkü şeklini almıştır68. Devrin sosyal telakkileri gereği 

zayıfları tecrübesizleri himaye etmek için Alman Medeni Kanununun 138/II hükmü 

esas itibariyle 1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu tarafından devralınmış ve bu 

ikincisinin iktibası dolayısıyla Türkiye’de yürürlük kazanmıştır. Ancak BGB § 138 de 

görülen ahlaka aykırı işlemlerin butlanını gerektiren genel kural ile gabin arasındaki 

                                                           
65 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 58. 
66 Buz,  Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 59.  
67 Oser / Schönenberger , Borçlar Hukuku Birinci Kısım Madde 1- 40, Çev: Recai Seçkin, 1947 s. 186. 
68 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s.56. 



bağlantı Türk - İsviçre Borçlar Kanununda kalmamıştır. Şöyle ki; Borçlar Kanununda 

gabin bağımsız bir maddede düzenlendiği gibi, ahlaka aykırı sözleşmelerin 

hükümsüzlüğünü ifade eden hüküm butlan olduğu halde, gabinin hukuki sonucu iptal 

edilebilirliktir. 
 

 IV- MİLLETLERARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN TEMEL 

KURALLARINDA GABİN  
 

 Edimler arasındaki aşırı oransızlık sorunu “ Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin 

Temel Kuralları”69 nda ( The Principles of International Contracts ) düzenlenmiştir ( 

Art.3.10 ). Bu düzenlemeye göre, taraflardan birinin sözleşmenin kurulması esnasında 

sözleşme veya sözleşmenin ihtiva ettiği bir kayıt nedeniyle diğer taraf aleyhine adil 

olmayan bir biçimde aşırı yarar sağlaması durumunda zarara uğrayan taraf sözleşmeyi 

iptal etme hakkına sahiptir70. Bu düzenleme çerçevesinde de sözleşmeyi iptal 

hakkının doğabilmesi için, aşırı oransızlığın zarara uğrayan tarafın özel bir 

durumundan yararlanılarak meydana getirilmiş olması gerekir. Bu özel durumlara 

örnek olarak anılan hükmün birinci fıkrasının a bendinde şu haller sayılmaktadır: 

Taraflardan birinin bağımlı olması, ekonomik zaruret hali, acil ihtiyaçları, öngörü 

eksikliği, bilgisizliği, tecrübesizliği veya müzakere yeteneğinin tam olmaması. Ayrıca 

b bendinde sözleşmenin niteliğinin ve amacının da göz önünde tutulacağı hükme  

bağlanmıştır71. Art. 3. 10 2 hükmü ile iptal hakkının yanı sıra sözleşmeyi ayakta tutma 

imkanı da tanınmıştır. Bu hükme göre, hakim iptal hakkına sahip olan tarafın talebi 

üzerine sözleşme veya sözleşmenin ihtiva ettiği kaydı makul hadde indirebilir. Bu 

düzenlemenin ihtiva ettiği en önemli özellik, sözleşmenin uyarlanmasını yani edimler 

arasındaki oransızlığın giderilmesini talep etme hakkının sadece zarara uğrayan tarafa 

değil, aynı zamanda aşırı yararlanan tarafa da tanımış olmasıdır. Gerçekten Art.3.10.3 

hükmüne göre, aşırı yararlanan taraf, iptal beyanının kendisine ulaşmasını müteakip 

zarara uğrayan tarafı derhal haberdar etmek suretiyle aşırı oransızlığın makul hadde 

indirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda zarara uğrayan tarafın 

daha önce kullandığı iptal hakkı etkisiz hale gelmektedir72. 

 

                                                           
69 Adı geçen sözleşme için bkz: www. Unidroit.org/english/principles/chapter-3. 
70 Buz,  Sözleşmenin Ayakta Tutulması,s.59. 
71 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s.59 dn. 25 . 
72 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 59. 



 §. 3- GABİNİN DAYANDIĞI ESAS 

 

 Hukuk Dogmatiği bize, pozitif hukukun biçimsel kaynaklarını, yani hukukun 

toplumsal düzenleme işinde varlık kazanmak üzere büründüğü biçimler olarak yazılı 

hukuk kurallarını, örf ve adet hukukunu ve içtihatları gösterir. Bunlar hukuki 

gerçekliğin en yüzeysel kısmını yansıtır. Olması gereken davranışları belirleyen bu 

normlar sosyolojik açıdan hukuk yaratıcı kaynaklar olmayıp sadece hukukun “ tespit 

şeklini ” ifade eder. Bu normların gerisindeki asıl kaynak “toplumsal gerçeklik”tir. 

Tarihi ve sosyolojik açıdan bakıldığında -dogmatik bakış açısının aksine- toplumun 

bizzat yaşadığı olaylar, edindiği tecrübeler neticesinde normlar ortaya çıkmıştır. Bir 

başka deyişle, toplumlara hakim olan siyasi, felsefi düşünceler, ekonomik gelişmeler  

hukukun doğmasını sağlamıştır. Ehrlich’in dediği gibi, hukuk kuralları hukuki 

müesseselerden önce düşünülüp formüle edilen önermeler değil, hukuki müessesenin 

varlık kazanmasından sonra düşünülüp, kararlaştırılan hükümlerdir73. Nitekim gabin 

kurumu da kanun koyucunun fikrinden doğmamış, çeşitli olaylar sonucunda zaman 

içinde oluşmuştur.  

 

 Gabin müessesesi esas itibariyle felsefi bir fikir olan adalet mefhumu üzerine 

kurulmuş olduğundan felsefi ve hukuki olmak üzere iki cepheli bir mahiyet 

taşımaktadır. Ancak çalışmamızda felsefi değil hukuki temeller üzerinde durulacaktır. 

Gerçekten Decugis’in de değindiği üzere, sözleşmenin kaynağını incelerken denklik ( 

müsavat ) esasına değinmemek imkansızdır74. Sosyalleşmiş toplumlarda daha 

başlangıçta değişmez kuralı “müsavat “ oluşturmuştur. Çeşitli olaylarda, özellikle 

zayıf tarafı kuvvetli tarafın kudretine terk eden sosyal eşitsizliklerde eşitlikçi ( 

müsavatçı ) zihniyet ön plana çıkmaktadır. Bu zihniyet kendisinden önce oluşan “ 

ferdiyetçi ” görüşle çatışmaktadır. Bu iki zihniyet arasındaki çatışmalar bir çok sosyal 

çekişmelerin kaynağını teşkil etmiştir. Zayıf kuvvetliye karşı mücadele etmekte ve 

karşılıklı edimlerin eşit olmalarını temine çalışmakta; mümkün oldukça bu mücadele 

uğrunda diğer taraf da teraziyi kendi lehine çevirmeye muvaffak olmakta, bu anda 

zayıf kuvvetli mevkiine geçmekte ve eşitlik mücadelesi bu sefer aksi istikamette 

gerçekleşmektedir75. Zira gabinin tarihi gelişiminde de “ doğru fiyat ” denilen ahlaki 

                                                           
73 Ehrlich, Fundamental Principles of Sociology of Law, New York 1962, s. 137.  
74 Elbir, Gabin, s.12.  
75 Elbir, Gabin, s.12.  



ilke yatmaktadır. Böyle bir yaklaşım tarzını benimseyen yüksek mahkememiz 

Yargıtay da bir kararında “ Karşılıklı edimler içeren sözleşmelerde tarafların 

yükümlülük ve yararları arasında ölçülü ekonomik bir dengenin bulunması gerekir. 

Gabin sözleşmelerde bu ekonomik dengeyi sağlayan ve günümüz sosyal anlayışına 

cevap veren, insancıl ve toplumsal amaçlı hukuksal bir müessesedir”76 diyerek 

gabinin dayandığı esasları belirtmiştir. Sonuç olarak kanun koyucunun bu hükmü, 

ferdiyetçi görüşten sıyrılarak tamamen sosyal düşüncelere dayandırdığı ifade 

edilebilir77.  

 

 

                                                           
76 Yar. 1. HD.  6.5.1980 t. 1980/4135 E., 1980/6218 K. s. Karar ( YKD. Sa.11, s.1464 vd ). 
77 Binatlı, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 1966, s. 93. 



 §.4 - GABİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

 I- GENEL OLARAK 
 

  BK. nın 21. maddesi hukuki ahlak ve gereklerin doğru bir telakkisidir ve 
kanunumuzun zayıfı kuvvetliye karşı koruma eğiliminin bir sonucudur. Yüksek 
mahkememizin örnek kararlarında görüldüğü üzere, gabin müessesesi karşılıklı 
edimleri içeren sözleşmelerde tarafların yükümlülük ve yararları arasında ölçülü bir 
ekonomik bir dengenin bulunmasını sağlayan günümüzün sosyal anlayışına cevap 
veren, insancıl ve toplumsal amaçlı hukuki  bir müessesedir. Ne var ki gabinin 
sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olduğundan dolayı mı, yoksa irade 
beyanındaki sakatlıktan dolayı mı iptal sebebi olarak kabul edildiği hususunda 
doktrinde çeşitli görüşler bulunmaktadır.  
 

 Bu görüşlere değinmeden önce gabinin hukuki niteliği hakkında çeşitli  
devirlerdeki görüşlere bakıldığında; Roma Hukukunun gabini iradeyi  sakatlayan 
hallerden biri olarak ele aldığı 78, Fransız hukukunun da Roma hukukunun etkisinde 
kalarak iradeyi sakatlayan sebepler arasında düşündüğü ve düzenlediği 
görülmektedir79. Alman Medeni Kanununu ise 138.maddesinin I.fıkrasında ahlaka 
aykırı sözleşmeleri batıl addettikten sonra II.fıkrasında bu genel ilke çerçevesinde 
gabini ifade etmiştir. Dolayısıyla Alman Hukuku bakımından gabinin ahlak 
kurallarına dayandığı hususunda tereddüt bulunmamaktadır.  
 

 Gabinin hukuki niteliği hakkında başlıca iki görüş mevcuttur80.  

 

 Bunlardan birinci görüşe göre bu kavram sözleşme serbestisine getirilen  bir 

sınırlamadan ibarettir81. Bu görüş, tarafların iradelerini göz önüne almaksızın sırf 

sözleşmenin konusunu ele almakta ve gabini sözleşmenin konusunu sakatlayan bir 

                                                           
78 Ayık, s. 243. 
79 Elbir, Fransız Hukuku, s. 514 . 
80 Elbir bu iki görüşü sübjektif ve objektif teoriler olarak nitelendirmiştir. Sübjektif tez denilen birinci 
görüşe göre gabin irade sakatlığına bir karine teşkil eder. Şöyle ki gabine maruz kalan kimse ya 
aldatılmış ya ikraha maruz kalmıştır. Bunlar olmasa idi sözleşmeyi akdetmeyecekti. Objektif tez ise 
sözleşmenin iptalini edimler arasındaki dengesizliğe dayandırır; Elbir, Gabin, s. 6.  
81 Saymen/Elbir, s. 231; Von Tuhr, Borçlar Hukuku, Çev: Cevat Edege, Yargıtay Yayınları 1983, 
s.311; Schwarz, s. 346; İnan, s. 202; Özsunay, Borçlar Hukuku (Giriş, Hukuki Muamelelerden Doğan 
Borçlar, Nedensiz Zenginleşme ) Cilt 1, II. Bası, İstanbul 1983, s. 57; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, C. I., İstanbul 1998, s. 390 dn.2’de anılan yazarlar. 



sebep olarak görmektedir. Bu görüş taraftarlarına göre, her sözleşmede bulunması 

gereken “ iyiniyetin ” bulunmaması edimler arasında denkliği bozan bir sebeptir82. Bu 

görüş, edimler arasındaki oransızlığın takdirinin güçlüğü, karşı edimin diğer taraf için 

arz edebileceği şahsi kıymetinin takdir edilemeyeceği, ticari hayatta bilhassa 

spekülasyonun gerekli olduğu gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır83.   

 

 Diğer görüşe göre ise gabin tıpkı hata, hile, ikrah gibi bir irade bozukluğu 

oluşturur84. Bu görüşe göre gabin bizzat kendisi için değil fakat hata, ikrah gibi bir 

irade sakatlığı hali olduğu için kendisine hukuki sonuç bağlanmaktadır. Bu görüş 

taraftarlarına göre reşit olmayanlar ve ehliyetsizler nasıl korunuyorsa sözleşme 

mücadelesinde zayıf olanları da bu şekilde korumak gerekmektedir85. Bu görüş, 

sözleşenler arasında hiçbir zaman eşitlik olmayacağından, rızaların etki gücünü 

ölçmenin zor olduğu ve bu sebeple gabinin varlığının kesin surette iradenin 

sakatlanmış olduğunu göstermeyeceği gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır86.  

 

 Gabinin hukuki niteliğine ilişkin bu görüşlerin biraz daha ayrıntılı olarak 

incelenmesi yararlı olacaktır:  

 

 II- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNE GETİRİLEN SINIRLAMA OLMASI  

 

 Gabinin hukuki niteliğine ilişkin olarak ileri sürülen görüşlerden biri gabinin 

sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olmasıdır. Sözleşme özgürlüğü ve buna 

aykırılığın yaptırımı BK. md. 19 ve 20’de belirtilmiştir. Ne var ki gabin, yani bir 

tarafın diğer tarafın zayıf hallerinin istismarı sonucu sözleşmeden aşırı yarar elde 

etmesi, BK. md. 19’da açıkça sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlamalardan 

sayılmamıştır. Ancak doktrinde hakim görüş çeşitli nedenlerle BK. md. 21 hükmünü 

sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınırlama olarak kabul etmekte olup, çalışmamızda 

bu konu üzerinde ayrıntılı durulacaktır. 

 

 A-) Sözleşme Özgürlüğü Kavramı  
                                                           
82 Elbir, Gabin, s. 6.  
83 Elbir, Gabin, s. 7.  
84 Bu görüşte: Kocayusufpaşaoğlu, s.390, dn.1’de anılan yazar; Birsen, s. 78; Kaynar, Türk Borçlar 
Hukuku Dersleri Genel Hükümler, İstanbul 1965, s. 56.  
85 Elbir, Gabin, s. 6 dn. 15’de anılan yazar. 



 

 Türk Borçlar Hukukuna hakim olan temel ilke irade özerkliği ilkesidir87. İrade 

özerkliğinin temelinde, davranıştan önce gelen ve akıl tarafından yapılan düşünme ve 

tartışma işinin ve özellikle insanın davranışta bulunmasını sağlayan kararın belli 

saiklerin zorunlu ve kaçınılmaz sonucu olup olmadığı sorusu yatmaktadır. Ne var ki 

bu husus kesin olarak cevaplanabilmiş değildir88. İrade özerkliği liberal hukuk 

felsefesinin ve dolayısıyla sözleşme özgürlüğünün ideolojik esasını oluşturur. İrade 

özerkliği, hukuk düzeninin fertlere kişisel ilişkilerini hür iradelerine göre diledikleri 

gibi düzenleme hususunda tanımış olduğu genel yetkidir89. Bu  ilkeye göre fert hür bir 

varlık olup hukuki açıdan kendi kaderini bizzat tayin etme yetkisine sahiptir.  

 

 Gerçekten irade özerkliği sayesinde fertler kendi aralarında ( inter pares ) 

kendi hukuklarını ve hukuki ilişkilerini kurup yaratırlar90. İrade özerkliği, insanın 

kendi kendisini yönetme, kendi kaderini, kendi geleceğini bizzat belirleme ilkesinin 

bir parçasını oluşturması yanında felsefi, ahlaki ve ekonomik temellere de dayanır. 

Gerçekten irade özekliği sorunu felsefenin ve özellikle ahlakın inceleme alanına girer. 

Buna göre insanın her türlü tutum ve davranışının temeli ve kaynağı yine bizzat insan 

kaynağında aranmalıdır. Bir başka deyişle insan hürdür; çeşitli alternatifler arasında 

seçme, bunlardan birini tercih etme imkanına sahiptir. Bu sebeple de insanı yöneten 

kurallar yine insan özgürlüğünden kaynaklanmalıdır.  

  

  Liberalizm ve bireyciliğin savunduğu91 irade özerkliğinin sonucu olarak 

Borçlar Hukukunda hakim ilke “ Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ”dir. Sözleşme 

Özgürlüğü 18. yy. hukuk anlayışında adeta kutsal bir nitelik kazanmıştır. 82 

Anayasasının 48. maddesinde sözleşme özgürlüğü bir temel hak ve özgürlük olarak, 

                                                                                                                                                                      
86 Elbir, Gabin, s. 6 dn. 16’da anılan yazarlar.   
87 Von Tuhr, s.242; Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, 6. Bası, İstanbul 1998, s.275;  
Kocayusufpaşaoğlu, s.408; Oğuzman/Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, İstanbul 2000, 
s.19; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop,  s.19.  
88 Güriz, Hukuk Felsefesi, Ankara 1992, s.111. 
89 Eren,  s.16.  
90 Eren,  s.275; Kocayusufpaşaoğlu, s.408; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 363.  
91 Eren, s. 275, 278;  Liberal anayasaları öngördüğü sosyal ve ekonomik sisteme göre, özel hukuk genel 
olarak dört temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler fert hürriyeti, mülkiyet hürriyeti, vasiyet hürriyeti ve 
sözleşme hürriyetidir. Bu hürriyetler temel hak ve hürriyetler olarak 82 Anayasasında da teminat altına 
alınmış bulunmaktadır. Gerçekten, AY.md.19’da kişi hürriyeti, 35’te mülkiyet ve dolayısı ile miras 
hakkı, 48’de ise sözleşme hürriyeti anayasa teminatı altına alınmıştır. Aslında sözleşme hürriyeti hem 
irade özerkliğinin önemli bir parçasını hem de yürürlükteki ekonomik düzenin esaslı bir unsurunu 
oluşturmaktadır.  



çalışma özgürlüğü ile birlikte ele alınmıştır. Bu maddeye göre “ Herkes dilediği 

alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” 

1961 Anayasasında da sözleşme özgürlüğü temel haklar ve özgürlükler çerçevesinde ( 

md.40 ) yer alıyordu92. Anayasa md. 48 ile de garanti altına alınmış olan sözleşme 

özgürlüğü ilkesi aslında ferdin davranış hürriyetinin, hak ve fiil ehliyetinin ve 

dolayısıyla kişiliğinin zorunlu bir sonuç ve uzantısıdır.  

 

 Borçlar Hukukunda “sözleşme özgürlüğü” biçiminde karşımıza çıkan irade 

özerkliği kişilere, hukuki ilişkilerini serbest iradeleri ile ve kendi sorumlulukları 

altında diledikleri gibi düzenleme imkanı tanımaktadır 93. Şöyle ki özel hukukta 

kişiler, kendi iradeleri ve dolayısı ile kendi sorumlulukları içinde özel ilişkilerini 

bizzat düzenleyip biçimlendirirler. Bu düzenleme ve biçimlendirmede başvurulan en 

önemli hukuki araç sözleşmelerdir94. Taraflar özerk iradeleriyle yaptıkları 

sözleşmelerle, sınırlı da olsa kendilerini hem bağlayan, yani borç altına sokan, hem de 

hak sahibi yapan ve böylece bizzat uymak zorunda oldukları hukuk kuralları koyarlar. 

Bir başka deyişle irade özerkliğine işlerlik sağlayan en önemli hukuki araç hukuki 

işlem ve özellikle sözleşmelerdir95. Bu yüzdendir ki “irade özgürlüğü” ve “sözleşme 

özgürlüğü” kavramları çok defa eş anlamda kullanılır96. Kısaca fertlerin özel borç 

ilişkilerini hukuk düzeninin sınırları içinde yapacakları sözleşmelerle özgürce 

düzenleme yetkisine sözleşme özgürlüğü denir97.  

 

 Liberalizm ve ferdiyetçiliğin savunduğu irade özerkliği fikrine dayanan 

sözleşme özgürlüğüne göre, kişiler irade özgürlüğüne sahip olup hukuki ilişkilerini ve 

özellikle borç ilişkilerini diledikleri gibi düzenlerler. Anayasa md. 48 ile de garanti 

altına alınmış olan sözleşme özgürlüğü ilkesi aslında ferdin davranış hürriyetinin hak 

ve fiil ehliyetinin ve dolayısıyla kişiliğinin zorunlu bir sonuç ve uzantısıdır. İrade 

özerkliği  dolayısıyla “sözleşme özgürlüğü” ilkesi kişileri kendi özel hukuk ilişkilerini 

düzenlerken her türlü dış baskıdan ve özellikle devletin baskısından korumayı 

amaçlarlar98.  

                                                           
92 Kocayusufpaşaoğlu, s.408; Tekinay/ Akman/Burcuoğlu/Altop , s. 362.  
93 Kocayusufpaşaoğlu,  s.408; Eren, s.17.                                                                                      
94 Eren, s. 276.  
95 Eren, s.16. 
96 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s.363. 
97 Eren, s.278 ; Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu / Altop, s.362. 
98 Eren, s.16.  



 

 Sözleşme özgürlüğüyle hukuk düzeni kişilere sözleşmeye konu olabilecek 

ilişkilerini bizzat düzenlemek ona diledikleri şekli vermek imkanını tanımaktadır. Bu 

suretle sözleşme özgürlüğü fertlere sınırlı bir şekilde de olsa kişisel ilişkilerini 

diledikleri gibi düzenlemek, aralarında geçerli olacak bir hukuk düzeni yaratma 

yetkisi vermektedir. Bir başka deyişle irade özerkliği ferde özel hukuk ilişkilerinde 

“kendi kendine norm koyma”, “kendi kanunu bizzat yapma” yetki ve gücünü verir99. 

Fransız Medeni Kanununun 1134. maddesinde ifade edildiği gibi, hukuka uygun 

olarak kurulmuş sözleşmeler onu yapanların kanunu, sözleşmenin kurucu unsuru olan 

fert iradesi de hukukun kaynağı sayılır100. Ne var ki irade özerkliği ilkesi kişilere özel 

hukuk ilişkilerini özgürce düzenleme yetkisi vermekle birlikte, onlara objektif hukuk 

normu koyma yetkisi vermez. Objektif hukuk normunu sadece bununla yetkili 

organlar, örneğin yasama organları koyar. Buradaki norm koymadan amaç, hukuk 

düzeninin sınırları içinde tarafların çeşitli sözleşmelerle borç ilişkilerini düzenlemek 

ve bununla bağlı olmaktır101.  

  

 Borçlar Kanunumuz irade özerkliğinin doğal bir sonucu olarak borç doğuran 

sözleşmelerin içeriklerini tayin hususunda sözleşme özgürlüğü ilkesini 19. maddede 

açıkça ifade etmiştir. BK.md. 19’a göre “Bir sözleşmenin içeriği kanunun gösterdiği 

sınırlar dairesinde, serbestçe tayin olunabilir.” Türk Borçlar Kanunu bu maddeyle 

bireyci ve liberal hukuk anlayışının etkisinde kalarak sözleşme özgürlüğünü asli bir 

kural olarak düzenlemiştir102.  

 

 Sözleşme özgürlüğü de kendi içinde dört alt türe ayrılır. Bunlar herhangi bir 

sözleşmeyi yapıp yapmama, istenilen şekil ve içerikte bir sözleşme yapma, 

sözleşmenin karşı tarafını seçme ve nihayet kurulmuş olan bir sözleşmeyi ortadan 

kaldırma serbestisidir103. Tüm bu özgürlükler bu kavramın içinde yer alır. Bu ilke 

                                                           
99 Eren, s.17, 276. 
100 Eren, s. 17,  276; Tekinay/ Akman / Burcuoğlu / Altop, s. 364. 
101 Eren, s. 276.  
102 Eren, s. 275. 
103 Eren, s.16; Yar. 4.HD.nin 26.10.1978 t.,E.1977/ 13113, K. 1978/ 12134 sayılı kararında sözleşme 
özgürlüğüne ilişkin genel açıklamalar yapılmaktadır. Kararda özellikle  şöyle deniliyor: “...Genel 
olarak kişiler özel hukuk alanında diğer kişilerle olan ilişkilerini, hukuk düzeni içinde kalmak şartıyla 
diledikleri gibi düzenler, diledikleri konuda, diledikleri ile sözleşme yapabilirler. Bu olanak borçlar 
kanununda öngörülen ( sözleşme serbestliği ) ilkesinin bir sonucudur ve bu hak irade özerkliği ( 
sözleşme hürriyeti ) kavramı ile Anayasa tarafından teminat  altına alınmıştır. ( Ana. m. 40 ) O  halde 
sözleşme serbestliği prensibine göre kişiler; kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşme tiplerinden 



uyarınca fertler ( taraflar ) her şeyden önce herhangi bir sözleşmeyi yapıp 

yapmamakta, yapmak istedikleri bir sözleşmeyi hukuk düzeninin sınırları içerisinde 

diledikleri tip ve içerikte yapma hususunda özgürdürler. Sözleşme özgürlüğünün bu 

türüne “ düzenleme veya tip serbestisi104”  denilmektedir. Düzenleme serbestisinin bir 

cephesi de sözleşmenin tipini seçme serbestisidir105.  

 

 Düzenleme serbestisi uyarınca taraflar bir yandan sözleşmenin tipini, diğer 

yandan da sözleşmenin içeriğini, yani edimlerin miktarını, konu ve içeriğini, süre ve 

tarzını serbestçe tayin edip seçerler106. Bu özgürlüğün doğal bir sonucu olarak taraflar 

sözleşmenin şartlarını ve dolayısıyla edim ve karşı edim arasındaki oranı diledikleri 

gibi kararlaştırabilirler107. Yapılan bir sözleşmenin içeriğini belirlemede taraflara 

tanınan bu özgürlüğe “ dar anlamda sözleşme özgürlüğü ” de denir108.  

 

 Tarafların bu özgürlük gereğince karşılıklı borç doğuran sözleşmelerde edim 

ve karşı edimin değerini serbestçe belirleyebilmeleri “adalet” meselesi hususunda 

düşünmeye sevk etmektedir. Aristoteles’e kadar geriye giden “denkleştirici sözleşme 

adaleti” ilkesini savunanlara göre, bir karşılıklı edim değiş tokuşunun adil olabilmesi 

için, edim ile karşı edimin aynı değerde olması gerekir. Karşılıklı bir sözleşmede bir 

edim yükümlülüğü altına giren taraf bunun uygun bir karşılığını almalıdır. Bu 

anlamda “adil fiyat” ( iustium pretium ) , “doğru fiyat” ( verum pretium ) ve “ortak 

fiyat” ( pretium commune ) kavramları ortaya çıkmıştır109. Ancak, serbest piyasa 

ekonomilerinde bir edimin objektif değerini, bu değerin adil olup olmadığını ve 

dolayısıyla karşılıklı sözleşenlerin edimleri arasında bir dengenin mevcut olup 

                                                                                                                                                                      
ayrı karma veya nev’i şahsına münhasır sözleşmeler yapmak ve bunların koşullarını diledikleri gibi 
tespit etmek hukuka ( yani buyurucu ve yasak koyan hukuk kurallarına ) ve ahlak ve adaba aykırı 
olmamak şartıyla kanun tarafından düzenlenmiş olan sözleşmelerin fizyonomisini ( tipini ) değiştirmek 
ve konusunu yasal sınırlar içinde tayin etmek hakkını haizdir. Bu serbestinin nedenini, devamlı olarak 
değişen ve gelişen toplumun, gerek sosyal ve gerekse ekonomik ihtiyaçlarının zorlamasında ve buna 
karşılık  ( kanunları yaparken kendisine gerekli malzemeyi genellikle geçmişteki tecrübe, ilmi ve kazai 
içtihatlardan alan ) Yasa koyucunun bu nitelikteki hayati ihtiyaçları önceden derpiç edip, uzun bir 
geleceğin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını düzenleyememesinde aramak lazımdır....” , YKD., 1979, 
Sa: 5, s. 634, 635. 
104  Eren, s.16. 
105 Düzenleme, muhteva veya tip serbestisi sadece borç sözleşmelerinde geçerli olup diğer 
sözleşmelerde-Şahsın Hukuku, Aile hukuku, Miras Hukuku, Eşya hukuku- söz konusu olmaz. Zira bu 
tip sözleşmelerde “ sınırlı sayı ” ilkesi geçerli olup sözleşme hürriyetinden bahsedilemez; Eren, s.293. 
106 Eren, s. 293. 
107 Eren, s. 387.  
108 Aybay, Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, 10. Bası, İstanbul 1991, s. 41.  
109 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 54. 



olmadığını tespit etmek güçtür110. Zira serbest piyasa ekonomilerinde bir edimin 

değeri bir rekabet ortamında o edime yönelik talebe göre belirlenir. Bu rekabet 

ortamında aynı mala yönelik talepte bulunanlardan biri, diğerinden fazla bir teklifte 

bulunarak, ancak diğerlerine oranla daha elverişsiz koşullarla sözleşmeyi yapacak ve 

fiyat bu şekilde oluşacaktır. Bu şekilde oluşan bir fiyatında “adil” olduğundan söz 

etmek mümkün olmayacaktır111.  

 

 Bu durum, yani piyasa ekonomilerinde bir edimin objektif, adil değerini 

tespitteki güçlük fark edilince, tarafların sözleşme konusu edime verdikleri kişisel 

önem esas alınmış ve karşılıklı edimler arasında sübjektif bir dengenin bulunması 

aranmıştır. Buna göre adil bir mübadele ilişkisinden söz edebilmek için taraflardan 

her birinin, karşı tarafın edimini kendisinin uygun bir karşılığı olarak görmesi 

yeterlidir112.  Bu sübjektif denge anlayışı  son yıllarda özellikle Almanya’da ilginç 

boyutlara ulaşmıştır. Bir sözleşmenin adil olabilmesi için, edimler arası dengenin de 

ötesinde adeta karşılıklı sözleşenler arasında bir dengenin de bulunması aranmıştır.  

 Anayasanın koruyucu fonksiyonundan hareket eden Alman Anayasa 

Mahkemesi, maddi anlamda bir sözleşme adaletinin gerçekleşebilmesi için tarafların 

eşit konumda olması gerektiğine hükmetmiştir113. Ancak Alman Federal Anayasa 

Mahkemesi daha sonra 19.10.1993 tarihli ünlü “kefalet kararı”  ile bu içtihadını 

kısmen yumuşatmış, hakimin sözleşmeyi bir içerik kontrolüne tabi tutmasının, taraflar 

arasında bir eşitsizlik bulunduğu her durumda değil, sadece böyle bir eşitsizliğin zayıf 

durumda olan tarafın aleyhine sonuç doğurduğu tipik durumlarda söz konusu 

olacağına hükmetmiştir114. Bu esastan hareket edilince hukuk düzenine düşen görev, 

tarafların bu şekildeki sübjektif iradelerinin herhangi bir hataya ve zorlamaya maruz 

kalmadan oluşmasını teminat altına almaktır115.  
 
 B- Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları  
 
 

                                                           
110 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 54.  
111 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 54.  
112 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 54. 
113 Bir sözleşmede güçlü olan tarafın sözü geçmemelidir. Taraflardan biri üstün konumda ise, bu taraf 
genellikle sözleşmenin içeriğini tek taraflı olarak kendi lehine belirleyecektir. Bu nedenle taraflardan 
birinin üstün konumda olduğu her durumda yargıç “durumdan vazife çıkarmalı” ve sözleşmeyi içerik 
kontrolüne tabi tutmalıdır; Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 55. 
114 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 55. 
115 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 54. 



 En geniş ve mutlak anlamda irade özerkliği ferde hukuki ilişkilerini 

düzenlemede sınırsız bir hürriyet tanır. Bu anlamda irade özerkliği, insan 

varlığıyla birlikte mevcut, devlet otoritesi ve hukuk düzeninden önce (a 

priori) var olan, hiçbir sınır konulmadan kabul edilmesi gereken bir 

ilkedir. Hukukta bireyci akım, sözleşme özgürlüğüne getirilecek herhangi 

bir sınırlamayı uzun süre kabul etmemiştir. Fakat toplumcu görüşlerin 

gittikçe kuvvetlenmesi sözleşme özgürlüğünü sınırlayan hukuki 

tedbirlerde önemli aşamalar kaydedilmesini sağlamıştır. Devletin ve 

diğer kamu kuruluşlarının bazen düzenleyici ve kontrolcü bazen de 

tekelci müdahalelerini teşvik eden hukuk politikası hemen her yerde kabul 

görmüş116 böylelikle modern hukuk düzenleri tarafından  irade özerkliği 

ilkesine bazı sınırlamalar getirilmiştir.  

 

 Türk – İsviçre Hukuk sistemi de irade özerkliğini ve onun bir sonucu olan 

sözleşme özgürlüğünü mutlak şekliyle değil, sınırlı olarak kabul etmiştir. Bu kabule 

göre irade özerkliği, fertlere hukuk düzeni tarafından tanınan bir yetkiden ibarettir117. 

Bir başka deyişle, kişileri kendi özel hukuk ilişkilerini düzenlerken her türlü dış 

baskıdan ve özellikle devletin baskısından korumayı amaçlayan118 irade özerkliği ve 

bunun yansıması olan sözleşme özgürlüğü sınırsız değildir. Bu ilke fertlere hukuk 

düzeninin sınırları içinde tanınmıştır. İrade özerkliği pozitif hukuka dayandığına göre, 

onun sınırları da kaynağını hukuk düzeninde bulmaktadır. İrade özerkliği ve onun 

ayrılmaz sınırları her ülkenin pozitif hukuku tarafından düzenlenmiştir. Hukuk düzeni 

irade özerkliğini sınırlı bir şekilde tanıyabileceği gibi ona her zaman yeni sınırlar da 

getirebilir.  

 

 Sözleşmeler alanında düzenleme serbestisi de kural olmakla birlikte mutlak 

değildir. Kanun bu serbestiye bazı sınırlamalar getirmiştir. Bu husus BK m. 19/I’de “ 

Kanunun gösterdiği sınır içinde ” denilmek suretiyle ifade edilmiştir. Diğer taraftan 

                                                           
116 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 364. 
117 Eren, s. 277. 
118 Eren, s. 16.  



Anayasamız da 13. maddesiyle119 “ Temel hak ve hürriyetler, özlerine 

dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, 

demokratik toplum düzeninin ve Laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine 

aykırı olamaz “ demek suretiyle sözleşme özgürlüğünün genel olarak sınırlarını ifade 

etmiştir.  

 

 Borçlar Kanunumuzda da düzenleme serbestisinin sınırları BK.  md. 19/II ve 

20/I birlikte nazara alındığı takdirde ortaya çıkmaktadır. BK. md. 19/II: “ Kanunun 

kat’i surette emreylediği hukuki kaidelere veya kanuna muhalefet ; ahlaka (adaba) 

veya umumi intizama yahut şahsi hükümlere müteallik haklara mugayir 

bulunmadıkça, iki tarafın yaptıkları mukaveleler muteberdir” 120demektedir. 

BK.md.20/I ise “ Bir akdin mevzuu gayri mümkün veya gayri muhik, yahut ahlaka 

(adaba) aykırı mugayir olursa o akit batıldır” demektedir. 

 

 Kanunun ilgili maddelerinden de anlaşıldığı üzere sözleşme özgürlüğüne 

getirilen sınırlamalar; sözleşmenin içeriğinin imkansızlığı, hukuka, ahlaka ve şahsi 

hükümlere ilişkin haklara aykırılıktır. Hukuka aykırılıktan kasıt “emredici hukuk 

kuralları” ( jus cogens ) na aykırılıktır121. Bazen kanun bir kurala aykırı 

davranılamayacağını ifade etmek veya buna aykırı sözleşmeleri yasaklamak suretiyle 

söz konusu kuralın emredici nitelikte olduğunu açıkça beyan eder. Ancak bu açıklık 

emredici hükümlerin hepsinde bulunmaz ve kanun emredici hükümleri daima aynı 

tabirlerle ifade etmez. BK. md. 19/II bir kurala aykırılık “kamu düzenine, adaba veya 

şahsın hukukuna” aykırı olduğu takdirde bu kuralın emredici nitelikte olduğunu 

belirtmek suretiyle bu husustaki eksikliği tamamlamaktadır. Türk Medeni Kanunun 

Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun122 2. maddesindeki “ kamu düzeni” 

tabirinden korunması ve uyulmasında topluluğun ( devlet ve cemiyet ) büyük 

                                                           
119 T.C. Anayasası, 4709 s.kan.değ. 3.10.2001 tarihli 13.madde, 17.10.2001 tarih ve 24556 tarihli 
Mükerrer sayılı Resmi Gazete . 
120 Tekinay’a göre BK. md. 19/II örnek İsviçre Borçlar Kanununa daha uygun bir çeviri ile “ Kanunda 
yazılı hükümlere uymayan anlaşmalar ancak, kanun değiştirilemez nitelikte bir hüküm koymamış; veya 
sözü edilen uymama, kamu düzenine ahlaka ya da kişilik haklarına aykırı düşmemiş bulunduğu 
takdirde caizdir” şeklinde olmalıydı, Tekinay, s. 364. 
121Bu tür kurallar borçlar hukukunda istisnai niteliktedir. Borçlar Hukukunun pek çok hükmü 
yorumlayıcı olduğundan  bu tür hükümler ancak taraflar hukuki ilişkilerini bizzat tayin etmedikleri 
veya sözleşmelerinde bazı kapalı yönler bulunduğu takdirde uygulanır;  Von Tuhr, s. 243. 
122 3.12.2001 tarihli ve 4722 s.kanun. 



menfaate sahip olduğu özel hukuk kuralları anlaşılmalıdır123. Ne var ki borçlar 

hukuku kural olarak ancak tarafların menfaatlerine ilişkin olup kamu düzenine ilişkin 

değildir. Tekinay sözleşme özgürlüğüne getirilen bu sınırlamaları olumlu ve olumsuz 

olarak nitelendirmiştir. Yazara göre olumlu sınırlama; Bazı sözleşmelerin yapılmasını 

zorunlu saymak, edimlerin değerini bazı sınırlamalara tabi tutmak ve bazı 

sözleşmeleri kamu organların iznine bağlı kılmak  gibi yollarla olur. Olumsuz 

sınırlama ise sözleşmeleri hükümsüz saymak veya yasaklamak tarzında görülür124.  

 

 Dikkat edilirse bu madde, sözleşme ile bertaraf edilebilecek ve edilemeyecek 

olan kanun hükümlerini birbirinden ayırmakta ve sözleşme özgürlüğünü taraflarca 

etkisiz bırakılamayacak olan kanun hükümleri ile sınırlamaktadır125. Sözleşme 

özgürlüğünün olumsuz  biçimde sınırlanması, sadece belli konulara ilişkin emredici 

kurallarla gerçekleştirilmiş değildir. Kanun belli ve özel konularla ilgili                              

emredici hükümler dışında, sözleşme özgürlüğünü kısıtlayıcı bazı genel prensipler 

koymaktadır. Bu prensipler 19/II ve 20/I’ de ifade edilmiştir. Kanun gerekli gördüğü 

bazı hallerde bu genel esasları teyit eden belli ve özel konulara ilişkin hüküm koymuş 

olabilir. Bu türlü özel hükümler, ahlaka, kamu düzenine ve şahsiyet haklarına 

aykırılığın nerede başlayacağını bizzat Kanun koyucunun tayin etmesinde yarar 

görülen, özel haller için konmuştur. Hatta denilebilir ki, belli konulara ilişkin emredici 

kuralların önemli bir kısmı, ahlak düzenini ya da şahsiyet haklarını korumak amacını 

gütmektedir. Bununla beraber bu amaçlar dışında kabul edilmiş emredici kurallar da 

bulunmaktadır. Bunlar hukuk politikasının çeşitli gereklerine dayanmaktadır. Fakat 

19/II ve 20/I. maddelerin asıl uygulama alanı bunların özel hükümlerle teyit 

edilmediği halleri kapsar126.     

 

 Von Tuhr’a göre de Borçlar Kanununun esas olarak emredici nitelikte 

hükümler içermemesinin sebebi kamu düzenine ilişkin olmamalarıdır. Zira Borçlar 

Hukuku ahlaka hukukun diğer kısımlarından daha az değinmektedir. Bununla beraber, 

emredici hüküm niteliğinde kurallar da yok değildir. Bu nitelikteki kurallar adaba 

aykırılık oluşturacak nitelikte ya da şahsiyete ilişkin haklarla ilgilidirler. Kanunun 

                                                           
123 Bu kuralların pek çoğu aile hukukunda ve ayni haklarda ve bir kısmı da miras hukukunda bulunur.; 
Von Tuhr, s. 244. 
124 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 364 . 
125 Tekinay/ Akman / Burcuoğlu/ Altop, s. 370. 
126 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop,  s. 371. 



sosyal ve iktisadi bakımdan zayıf tarafı, hürriyetinin haddinden fazla bir sınırlamaya  

engel olmak veya şahsiyet ve yaşamının devamı için zaruri unsurlarını tehdit eden bir 

tecavüze karşı himaye için kullandığı kurallar bu amacı taşımaktadır127.                                                     

 

 Doktrinde ağırlıklı görüş gabinin sözleşme özgürlüğüne getirilen bir sınırlama 

olmasıdır128. Hakim görüş edim ve karşı edimin içeriği hususunda 21. maddedeki 

gabine ilişkin maddenin sözleşme serbestisini sınırladığını yolundadır 129.   

 

 Bazı hukukçulara göre bu hüküm, sözleşmelerde, edimler arasında belirli bir 

eşdeğerlilik sağlamaya yarayan ve tarafların iradesi dışında kalan emredici bir hukuk 

kuralıdır 130. Bu sebeple önceden veya sözleşme yapılırken bunun aksi şart edilemez. 

Fakat sözleşmenin kurulmasından sonra bir senelik süre içinde ya açıkça veya bir 

senenin geçmesiyle zımnen sözleşmenin geçerli kalması sağlanabilir131. Bu görüş 

taraftarlarından Elbir gabini gerek iradeyi sakatlayan sebeplerden bağlı bulunduğu 

rejim gerekse gabine ilişkin maddenin kanunun sistematiğindeki yerinden dolayı132 

iradeyi sakatlayan sebeplerden değil sözleşmenin konusuna ilişkin bir durum şeklinde 

ele alarak gabinin esası bakımından objektif bakış açısı benimsemiştir. Bununla 

beraber yazara göre BK. md. 21’i  iyiniyete ilişkin MK. md. 2’nin sözleşmeler 

alanında, edimlerin tespitinde bir yansıması olarak kabul etmek gerekir133.  

 

 Bu görüş taraftarlarından Kocayusufpaşaoğlu’na göre gabinde her zaman, 

sözleşme serbestisinin kötüye kullanılmasının önlenmesi yanında, bir de irade 

bozukluğu bulunduğu, zira sömürülenin iradesinin, bu iradenin oluşumu aşamasında 

sakatlandığını söylemek yerinde değildir. Yazara göre öncelikle beyan hatasından 

hiçbir şekilde söz açılamayacağına göre bir saik hatasına düşmüş sayılması ancak 

“tecrübesizlik” ve “hiffet” hallerinde söz konusu olabilir134. Yoksa “müzayaka” 

halinde  içinde bulunduğu zor durum sebebiyle bile bile aleyhindeki sözleşmeyi 

                                                           
127 Von Tuhr, s. 244. 
128 Von Tuhr, s. 311; Elbir, Gabin, s. 150; Eren, s. 303;  Kocayusufpaşaoğlu, s. 390 ; Tunçomağ, s. 230; 
İnan, s.202; Feyzioğlu, s. 234; Esener, Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği ( Bk. md. 1-40  ), Ankara 
1969, s. 159.  
129 Bu sebeple İsviçre Federal Mahkemesi, bir kararında BK. md. 21’in dar yorumlanması gereken 
istisnai bir hüküm olduğunu belirtmiştir. ATF 44 II 183; Elbir, Gabin, s.150 dn.6’dan naklen. 
130 Elbir, Gabin, s.150 dn. 7’de anılan yazar; Oser/ Schönenberger, s. 155. 
131 Elbir, Gabin, s. 150. 
132 Aynı görüşte; İnan, s. 202. 
133 Elbir, Gabin, s. 273,  274. 
134 Kocaysusufpaşaoğlu, s. 391. 



yapmak mecburiyetini hisseden sömürülen, ilke olarak, herhangi bir hataya düşmüş 

olmadığı gibi, aldatılmış da değildir. Bu durumdaki kişinin, BK.md.29-30 anlamında 

korkutulmuş olduğu da, hiçbir halde ileri sürülemez. Vadesi gelen borcunu ödemek 

için değerli bir malını satmaya çalışan, fakat alıcı bulamadığı için, bunu onun 

durumundan yararlanarak düşük fiyat teşkil eden birisine satmak zorunda kalan 

kimsenin tehdit edildiğinden söz açmak mümkün olamaz. Görülüyor ki, bu örnekte, 

hata hile veya ikrah şeklinde herhangi bir irade bozukluğu mevcut olmayıp, sadece 

gabin vardır135. Ayrıca yazara göre de gabinle ilgili maddenin kanun sistematiğindeki 

yeri de bu hükmün sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlamalardan biri olduğunu 

göstermektedir.  

 

 Gabinin sözleşme özgürlüğüne getirilen sınırlamalardan biri olduğunu kabul 

edenlerden Aybay’a göre de kanun koyucu sözleşmenin içeriğinin tarafların ortak 

dileklerine göre belli olacağını kabul ederek birinin diğerine istediği şartları dikte 

edemeyeceğini, her iki tarafın sözleşmeyi ortak isteklerine göre kuracaklarını ve bu 

yoldan kendi çıkarlarını kollayıp sağlayacaklarını düşünmüştür. Ne var ki yazara göre, 

bir kimsenin kendi çıkarlarını korumakta sahip olduğu serbestlik, aslında maddi ve 

fiili imkanlarıyla  sınırlıdır. Hastasına doktor arayıp, kasabanın tek hekimine başvuran 

kimsenin, doktorla yapacağı sözleşme şartlarının tespiti yönünden tamamen serbest 

olduğu söylenemez. Bunun gibi alacaklıların baskısı karşısında sahip olduğu değerli 

bir evi yok pahasına elden çıkarmaya mecbur olan kimse de, satım bedelini tayinde 

kendisine ve hatta piyasaya şartlarına uygun bir istekte bulunmuş değildir. İşte bu gibi 

haller dolayısıyla ortaya çıkabilecek sömürmeyi önlemek için Kanun koyucu BK. md. 

21’de gabin kurumunu düzenlemiş ve bu yoldan sözleşme özgürlüğünü 

sınırlamıştır136. 

 

 III- İRADE SAKATLIĞI SEBEPLERİNDEN SAYILMASI  

 

 Gabinin hukuki niteliği hakkında ileri sürülen ikinci görüşe göre gabin tıpkı 

hata, hile, ikrah gibi irade sakatlığı hallerinden birini oluşturur. Bu görüş 

taraftarlarından bir kısmına göre gabin halinde sömürülen tarafın iradesi oluşum 
                                                           
135 Bu yönde kararlar için bkz: Yar. 1.HD. 2.5.1978 t. E.3138, K. 6251 ve 26.4.1979 t. ve E.2670, K. 
5555 s. Kararları; Karşı yönde kararlar için bkz: HGK. 24.1.1973 t. ve E. 971 /1-376 , K. 24. s. Karar. ; 
Kocayusufpaşaoğlu, s.391 dn.6’dan naklen.    



anında sakatlanmaktadır ve bu sebeple burada bir saik hatası vardır137. Yüksek 

Mahkememiz Yargıtay’ın da bu görüşü destekler nitelikte kararları bulunmaktadır. 

Nitekim 24.1.1973 t. ve 971/1-376 E. ve 24 s. HGK. kararında138 gabinin sözleşmenin 

ahlaka aykırı olarak yapılması hallerinden birini oluşturduğu, ayrıca gabin halinde 

sömürülen tarafın iradesinin oluşum anında sakatlandığı ve bu sebeple burada bir saik 

hatasının bulunduğu ifade edilmiştir. 

 

 Saik, iradi faaliyetlere esas olan istek, duygu veya düşüncedir. Bu tarif, hukuki 

işlemler bakımından da doğrudur. Nitekim hukuki işlemler çeşitli ruhi isteklerin, 

duyguların veya düşüncelerin etkisi altında yapılmaktadır. Ekonomik değerlerin değiş 

tokuşuna ilişkin sözleşmelerde saik çok defa maddi veya manevi ihtiyaçların 

karşılanması isteğine dayanır. Bir başka deyişle saik, sözleşmede ifadesini bulmayan 

psikolojik bir olguyu ifade eder. Gerçekte mevcut olmadığı veya ortadan kalktığı 

öğrenilen bir ihtiyaç mevcut sanılarak sözleşme yapıldığı takdirde ortada saik hatası 

vardır. Ne var ki BK. md. 24/II’ye göre sözleşmenin yalnız saiklerine ilişkin hata 

esaslı hata değildir. Ancak  bu kural mutlak olmayıp bazı hallerde esaslı hata halini 

alır. Saik hatasının esaslı hata kabul edilebilmesi şu üç şartın bir arada gerçekleşmesi 

halinde mümkündür139. 1) Saik öyle bir fiili duruma ilişkin olmalıdır ki, bu durumun 

varlığında hataya düşen tarafın sözleşme yaparken gerçeği bilmiş olsaydı bu 

sözleşmeyi yapmayacak olduğu söylenebilmeli, 2) Üzerinde hata edilen saikin böyle 

bir önem taşıdığı sözleşme kurulurken diğer tarafça da bilinmeli veya bilinmesi 

gerekmeli ya da hiç değilse kabul edilebilir olmalıdır, 3) Hata edence mevcut sanılan 

fiili durumun, onun bakımından zorunlu şart gibi telakki edilmesi, iş hayatındaki 

dürüstlük kurallarına da uygun düşmelidir.  

 

  Bazı yazarlara göre sömürülenin saik hatasına düşmüş sayılması ancak 

“tecrübesizlik” ve “hiffet” hallerinde söz konusu olabilir140. Zira, müzayaka halinde, 

içinde bulunduğu zor durum nedeniyle bile bile aleyhindeki sözleşmeyi yapmak 

mecburiyetini hisseden sömürülen, kural olarak, herhangi bir hataya düşmüş olmadığı 

gibi aldatılmış da değildir. Bu durumdaki kişinin BK. md. 29-30 anlamında 

                                                                                                                                                                      
136 Aybay, s. 43. 
137 Eren, s. 388 dn. 4’te anılan yazarlar. 
138 Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I., 1992, s. 255. 
139 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 431. 
140 Kocayusufpaşaoğlu, s. 391 dn. 5’de anılan yazar. 



korkutulmuş olduğu da hiçbir halde ileri sürülemez. Örneğin vadesi gelen borcunu 

ödemek için değerli bir malını satmaya çalışan, fakat alıcı bulamadığı için, onun bu 

durumundan yararlanarak düşük fiyat teklif eden bir kimsenin tehdit edildiğinden de 

söz edilemez. Bu örnekte görüldüğü üzere hata, hile veya ikrah şeklinde herhangi bir 

irade bozukluğundan bahsedilememektedir141.   

 

 Hile hali ise pek çok halde gabine uğrayan kişide bulunan, hiffet veya 

tecrübesizlik halleri ile birleşmektedir. Zira her iki halde de, kişi aldatılmaya 

müsaittir. Ne var ki her olayda hilenin şartlarını tam olarak bulmak mümkün 

olmayabilir. Hile bir şahısta yanlış bir fikir oluşturmak veya zaten bir şey hakkında 

yanlış bir fikri, bir hatası mevcut ise bu yanlış fikri devam ettirmek sureti ile şahsa 

irade beyanında bulunması ve özellikle bir sözleşmeyi yapması için yapılan her türlü 

desisedir. Gabinde ise gabine maruz kaldığını iddia edenin içinde bulunduğu, 

müzayaka, hiffet veya tecrübesizlik,  gibi özel durum sebebiyle edimler arasında açık 

oransızlık bulunmakta ancak bu oransızlığın sebebi bizzat gabine uğrayan kişiden 

kaynaklanmaktadır.  Diğer taraf da onun bu müşkül durumunu bildiği veya hiffet, 

tecrübesizlik içinde olduğunu gördüğü için bunu bir fırsat bilmekte ve şeyi değerinden 

çok düşük bir bedel karşılığında satın alabileceğini ifade etmektedir. Bir başka 

deyişle142 hile, bir kimsenin hukuki işlem yapmasını sağlamak için onu kasden 

yanıltmaktır. Burada da bir tür, başkasının kasdi hareketleriyle düşülen saik hatası 

bulunmaktadır. Böyle hileden doğan saik hatası esaslı olmasa da geçersizlik sebebidir. 

Örneğin; A otomobilini B’ye satmak istiyor ancak otomobilin fazla kullanılmadığı 

kanaatini vermek için kilometre saatini yarıya indiriyor. B de otomobilin az 

kullanıldığını düşünerek  otomobili çok farklı bir fiyata alıyor. Bu gibi hallerde 

sözleşen tarafın hilesi yanında karşı tarafta tecrübesizlik veya hiffet hali mevcut 

bulunabilir ve iki hal birleşebilir. Ne var ki müzayakada, zor durum içinde olan taraf 

durumunun farkındadır ve bile bile aleyhindeki sözleşmeyi yapmaktadır.   

 

 Gabinde bulunması gereken “istifade“ kavramı da çoğu zaman hile ile 

karıştırılmakta veya birleşmektedir. Nitekim Birsen143 “ Davacı şayet dava vaki olursa 

evvela ivazlardaki açık nispetsizliği, sonra müzayaka halinde bulunduğunu yahut 

hiffet ve tecrübesizliğini ispat etmekle beraber aynı zamanda bu sebepler yüzünden 

                                                           
141 Kocayusufpaşaoğlu, s. 391. 
142 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, s. 445.  
143 Birsen, s. 83. 



kendisinin aldatılmak sureti ile gabinin husule getirildiğini ispat mecburiyetindedir “ 

demek suretiyle gabini hileye benzettikten sonra gabinde desiseler bulunmasının şart 

olmadığını da ilave etmektedir. Ancak yukarıda ifade edildiği üzere gabine varlık 

veren sömürme ile hile arasında nitelik farkı vardır. Hile ile sakat olan bir 

sözleşmenin yapılmasını bilhassa isteyen taraf hileye başvuran taraftır. Gabinde ise 

sözleşmeyi gabine uğrayan kişi yapmak istemekte ancak hiffet hali veya 

tecrübesizliğinden ötürü açık oransızlığın farkına varamamaktadır. Bu farklılıklara 

rağmen, çoğu zaman bu iki ihtimal birleşmekte ve zarar gören bu halde gabin veya 

hileden birini seçmek ve iddiasını ona dayandırmaktadır. Nitekim Yargıtay, 

kararlarında144  gabin, hata ve hile sebebi ile sözleşmenin iptalini talep eden davalının, 

öncelikle davasını bunlardan birine dayandırarak açmasını ve ondan sonra 

duruşmanın yapılması gerektiğine işaret etmiştir. Zira Yargıtay’a göre bu hallerin her 

biri Borçlar Hukukunun başka başka hükümlerine tabidir ve bir davada bir davada 

birbirinin tümüyle aksi olan birkaç hukuki nedene dayanılamaz.  

 

 Yüksek Mahkememiz Yargıtay 2.5.1978 tarihinde verdiği bir kararında145 

gabin ile irade sakatlıklarından olan ikrah arasındaki farklara değinmiştir. Karara 

konu olayda; davacı, babasının ölmüş bulunmasından ötürü davalı olan erkek 

kardeşinin yanında kaldığını, nişanlı olduğunu, müşterek olan taşınmazdaki payını 

davalının isteğine uyarak kendisine satmadığı takdirde, nişanı bozarak evlenmesine 

engel olacağını söylemesi,  bu isteğinde direnmesi ve baskısını sürdürmesi üzerine 

55000 bin lira değerindeki payını davalıya 3600 liraya satmak zorunda kaldığını ileri 

sürerek “gabin“ nedeniyle satış sözleşmesinin iptalini istemiştir. Yüksek Mahkeme 

kararında ikrah ile gabin halini şu gerekçelerle ayırmıştır:  

 

 “ Gabinde davacı durumunda olan kişinin hukuksal iradesinde esas itibariyle 

bir bozukluk “fesat “ yoktur. Davacı iradesini, isteğine ve amacına uygun düşecek 

şekilde kendiliğinden açıklamıştır. Kaynak ve kökendeki irade ile onun açıklanan 

şekli arasında bir aykırılık ve kopukluk mevcut değildir. BK.nun 21. maddesinde 

düzenlenen gabinde davacı olan kişi yasada sayılan ve belirlenen – müzayaka, hiffet, 

                                                           
144 Yar. 4. HD.  7. 12. 1943 t. 1679 E., 1293 K. s. Karar, Feyzioğlu, s. 260; Yar. 4. HD. 20.3.1953 t., 
1720 E., 1286 K. s. Karar; Yar. 13. HD. 20.4. 1974 t., 512 E., 971 K. s. Karar, YKD. 1975, Sa. 11., 
s.85-86; 1. HD. 15.11.1982 t., 13003 E., 13131 K. s. Karar, YKD. 1983, C. 9, s. 1292, 1293.  . 
145 Yar. 1. HD. 2.5.1978 t. , 1978/3138 E., 1979/6251 K. s.karar; YKD. 1979, sayı 1, s. 15-18. 



tecrübesizlik varlığına davalının neden olmadığı bazı hallerden ötürü- sıkı bir pazarlık 

yaparak kendi çıkarını yeteri kadar koruyabilmek güç ve olanağından yoksundur. Bu 

gibi durumlarda  sözleşme tarafların arzusuna uygun düşecek şekilde yapılmış, ancak 

davacının sözü edilen nedenlerin doğurduğu güçsüzlüğünden ötürü davalı aşırı yarar 

sağlamış, çıkarlar arasında denge olmayan bir sözleşme düzenlenmiştir. Kısaca 

gabinde sözleşmenin varlığını sağlayan iradede sakatlık, açıklamada iradeye aykırılık 

yoktur. İkrah BK.nın 30. maddesinde düzenlenen, iradeyi bozan nedenlerden biridir. 

İkrah da gabin gibi çok yönlü ve unsurlu bir hukuki müessesedir. .. İkrah halinde 

taraflardan biri kişisel arzu ve isteğini değil adeta karşı tarafın kendisine empoze ettiği 

iradesini açıklamıştır. İkrah da irade ve beyan uygunluğu yoktur.  

 

 Durum gereği davalıya bu derece bağlı bulunan davacının “yardan“olmamak 

için maldan vazgeçmeyi göze alması, davalının yaratmaya kadir olduğu çeşitli 

tehlikelerden kendisini koruyabilmek için taşınmazdaki payını satarak “ehvenişeri” 

seçmesi çok insancıl ve doğal bir harekettir. Bu açıklamaya göre davada “gabin” değil 

“ikrah” hali söz konusudur. ” 

 

 Yukarıda anılan kararda da açıkça ifade edildiği üzere gabin ile ikrah arasında 

iradenin oluşması aşamasında açık farklılıklar bulunmaktadır. Şöyle ki ikrah halinde 

aslında sözleşme yapmak istemeyen tarafa, kendisi veya yakınlarının uğrayacağı bir 

tehlike tehdidi ile zorla iradesi beyan ettirilmekte ve taraf olunması sağlanmaktadır. 

Gabin halinde ise kişi tamamen kendi iradesi ile sözleşme ilişkisine girmektedir. 

Müzayaka halinde kendisi veya yakınlarının derhal uğrayacağı bir tehlike mevcut 

bulunsa da, bu tehlike bizzat sözleşmenin karşı tarafınca meydana getirilmiş değildir. 

İkrahta karşı  tarafın veya üçüncü şahsın eylemi bulunmakta iken gabinde böyle bir 

eyleme gerek yoktur. Müzayaka böyle bir eylem bulunmaksızın da meydana gelebilir. 

Hatta bir kimse kendi eylemi ve kusuru ile de müzayaka haline düşebilir. Örneğin  

servetini hesapsız harcayan, satıp yiyen kimsenin hali böyledir. Yine ikrah haksız 

olduğu halde müzayaka haklı bir sebepten, örneğin vergi borcundan, doğabilir. Bu 

temel farklardan dolayı gabin ile irade sakatlıklarından olan ikrah arasında da 

benzerlik bulunmamaktadır.  

 



 Doktrinde yeni bir görüşe göre ise146 iki sebepten ötürü gabin ile irade 

bozuklukları arasında yakın ve sıkı bir ilişki vardır ve gabin bu iki farklı alanın 

birleştiği dikiş yerini oluşturur. 

  

 Gabin ile irade sakatlığı halleri arasında yakın ve sıkı bir ilişki olduğunu 

düşünen yazarlara göre öncelikle, gabinde sadece tarafların karşılıklı edimleri 

arasındaki oransızlıkla yetinilmemekte, bunun yanında bu oransızlığın karşı tarafın 

zayıf durumundan yararlanarak gerçekleştirilmiş olması da aranmaktadır. Böylece her 

zaman olmasa bile çok defa gabinle birlikte, irade sakatlıklarının şartları da 

gerçekleşir. Bu halde sömürülen hem BK. md. 21’e, hem de yerine göre temel hatası, 

hile veya ikrah hükümlerine dayanmak imkanını elde eder147. Diğer bir sebep olarak 

ise, gabinli sözleşme için öngörülen müeyyidenin, BK. md. 20’de, sözleşme 

serbestisinin sınırlarının aşılması halinde öngörülen kesin hükümsüzlük 

müeyyidesinden farklı olması gösterilmektedir. Zira kanun burada kesin 

hükümsüzlüğe yer vermemiş ve tıpkı hata, hile, ikrah hallerinde olduğu gibi, 

sömürülene bir iptal hakkı tanınmakla yetinmiştir148. 

 

 Tüm bu görüşlerden ve Yüksek Mahkemenin kararlarında da istikrar 

kazandığı üzere, gabinde sözleşmeyi oluşturan iradelerin istenilen hukuki sonuç 

doğrultusunda açıklandığı hususunda kuşku yoktur. Yüksek Mahkememizin 

kararlarında da tekrarlandığı şekilde, gabin halinde, sözleşmenin varlığını sağlayan 

iradelerde sakatlık mevcut olmamasına rağmen, sözleşme ekonomik hasıla açısından 

normal sayılmayan bir sonuç meydana getirmiştir. Gabinde önemli olan bu sonuçtur. 

Bu özelliği sebebiyle gabin, iradeyi sakatlayan hallerin dışında kalan özel bir durum 

olarak ifade edilmektedir149.  

 

 §. 5- GABİN ( BK. md. 21 ) ve AHLAKA AYKIRILIK ( BK. md. 20/II ) 

ARASINDAKİ İLİŞKİ  

   

                                                           
146 Kocayusufpaşaoğlu,  s. 390 dn. 3’de anılan yazar.  
147 Kocayusufpaşaoğlu, s. 390 dn. 4’de anılan yazarlar. 
148 Kocayusufpaşaoğlu, s. 390. 
149 Bu kararlara örnek olarak: 1. HD. , 26.4.1979 t. 2670 E. ve 5555 K. s. Karar, Karahasan, s. 257; 1. 
HD., 21.11.1974 t. 10284, 8745 K. s. Karar, YKD. 1975, s. 6., s. 50-51;  Bozer de gabini her iki görüş 
dışında tutarak  bu kurumu hakkaniyet kurallarına dayandırmaktadır, Bozer, Borçlar Umumi 
Hükümleri, s. 62. 



 Gabinli bir sözleşmenin aynı zamanda BK. md. 20/I uyarınca ahlaka aykırı da 

kabul edilip kesin hükümsüz sayılabileceği doktrinde tartışmalıdır. Gabinli bir 

sözleşme aynı zamanda ahlaka aykırı kabul edilirse pratik sonuçları bakımından 

oldukça farklılıklar doğacaktır. Gabinli bir sözleşmenin aynı zamanda ahlaka aykırı 

kabul edilebilmesi için ikili bir ayrım yapılmalıdır150:  

 Olayda sadece BK. md. 21’in şartları gerçekleşmiş bulunuyorsa gabinle ilgili 

özel hüküm ( BK. md. 21 ) , BK. md. 20/I ‘de yer alan genel hükmün uygulanmasını 

engeller ( lex specialis derogat generalis )151 . 

 

 Buna karşın olayda BK. md. 21’de aranan şartlar dışında, örneğin; taraflardan 

birinin haiz bulunduğu tekel durumunun veya güçlü konumun kötüye kullanılması, 

mesleki etik kuralların ağır biçimde çiğnenmesi, sömürenin zihniyet veya hareket 

tarzının kötü ve aşağılık diye ifade edilebilecek bir nitelik taşıması vb. ek bir unsur da 

gerçekleşmiş bulunuyorsa, BK. md. 20’deki ahlaka aykırılık kavramının sınırları içine 

girilir152. Bu hal bazı yazarlarca gabin dışı bir olgu sayılarak özel bir ahlaka aykırılık 

hali olarak kabul edilmektedir153. Gabinli bir sözleşmeye ek bir unsur eklenerek BK. 

md. 20’nin sınırlarına girilirse bu maddede öngörülen kesin hükümsüzlük müeyyidesi 

uygulama alanı bulur ki bunun son derece önemli bazı sonuçları vardır.  

 

 Öncelikle BK. md. 21’deki hak düşürücü sürenin geçmiş olması hiçbir şekilde 

BK. md. 20 hükmüne dayalı kesin hükümsüzlük müeyyidesinin uygulanmasına engel 

olmaz.  

 

 İkinci olarak BK. md. 20’nin uygulanabilmesi BK. md. 21’de gabin için 

aranan sübjektif şartların varlığına da bağlı değildir. Şu var ki olayda hem BK. md. 

21’in şartları tam olarak mevcut hem de ek bir unsurun varlığı dolayısıyla BK. md. 

20’deki ahlaka aykırılık olgusu gerçekleşmiş olabilir. Bu halde sömürülenin her iki 

hükme de dayanması mümkün olabilecektir154.    

                                                           
150 Kocayusufpaşaoğlu, s. 405. 
151 Oser, s. 190. 
152 Oser, s. 190; Kocayusufpaşaoğlu, s. 405. 
153 Eren, s. 173 dn. 129a’da anılan yazarlar. 
154 Federal Mahkemenin eski sayılabilecek bir kararına göre ( BGE 47 II 174 ) ilke olarak edim ile karşı 
edim arasındaki açık nispetsizlik tek başına ahlaka aykırılığın kabulü için yeterli değildir. Bunun için 
içeriği amacı ve bu sözleşmenin yapılmasına vesile teşkil eden şartlar bakımından onu genel niteliği 
itibariyle ahlaka aykırı gösteren başka unsurların da buna eklenmiş olması gerekir; Kocayusufpaşaoğlu, 
s. 406 dn. 67’den naklen. 



 

 Bir diğer ihtimal de sözleşmedeki edimler arası açık nispetsizliğin çok aşırı bir 

düzeyde  gerçekleşmesi, bir başka ifadeyle sadece “ açık “ değil “ çok veya 

olağanüstü açık “ bir nispetsizliğin bulunmasının BK. md. 20’deki ahlaka aykırılık 

müeyyidesinin uygulanabilmesi imkanını doğurup doğuramayacağıdır. Doktrinde bir 

kısım yazar nispetsizliğin yalnız “ açık “ olmakla kalmayıp “ çok veya olağanüstü 

ölçüde açık “ nitelikte bulunmasını   BK. md. 21 için bulunması zorunlu olmayan bir 

ek unsur olarak görüp ek unsur olarak görüp bu halin BK. md. 20’nin uygulama 

alanına girdiğini kabul etmektedirler155.  

 

 Yargıtayın aşırı ölçüde, fahiş cezai şartlarla ilgili içtihatları da yukarıda bahsi 

geçen “ çok veya olağanüstü derecede açık “ oransızlığın ahlaka aykırı bulunmasını 

destekler niteliktedir. Taraflar sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi 

ihtimalleri için bir miktar  para kararlaştırmış olabilirler. BK. md. 158’de ifadesini 

bulan cezai şartın  BK. md. 161/III gereğince hakim tarafından fahiş görüldüğü 

takdirde tenkis edilmesi söz konusu olabilir. Burada doktrinin belirttiği gibi BK. md. 

21’de öngörülen gabin hükmünü tamamlayan özel bir düzenleme söz konusudur156. 

Ayrıca TTK. md. 24 gereğince tacir sıfatını taşıyan borçluların fahiş olduğu iddiasıyla 

cezanın indirilmesini isteme hakkından dahi mahrum bırakılmış olmasına karşın 

Yargıtay  borçlunun ekonomik varlığını büyük tehlike altına sokacak hatta yıkımına 

yol açacak kadar yüksek cezai şartları BK. md. 20 uyarınca ahlaka aykırı saymıştır157. 

BK. 21 hükmünü tamamlayan özel bir düzenleme için kabul edilen bu çözümün gabin 

halinde de geçerli olacağından şüphe edilemez.  

 

 

 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM 

                                                           
155 Kocayusufpaşaoğlu, s. 406 dn. 69’da anılan yazarlar; Aynı görüşte Kocayusufpaşaoğku, s. 406. 
156 Kocayusufpaşaoğlu, s. 406 dn. 71’de anılan yazarlar.  
157 YHGK. 20.3.1974 t. ve E. 1970/1053, K. 1974/222 s. Karar; Yar. 13. HD. 3.10.1998 t. ve E. 2765, 
K. 4383 s. Karar; Karahasan,Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, II. Cilt, 1992, s. 332, 336. 



GABİNİN UNSURLARI 

 

 §. 6- GABİNİN UNSURLARI  

 

 I- GENEL OLARAK  

 

 Borçlar Kanunumuzun Birinci Kısmının Birinci Faslının “ Akdin 
mevzuu“ başlığı altında bulunan gabini düzenleyen 21. maddesi ; “ Bir akitte 
ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunduğu takdirde, eğer gabin 
mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından veya hiffetinden, yahut 
tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmiş  ise, mutazarrır bir sene 
zarfında akdi feshettiğini beyan ederek verdiğini  geri alabilir. Bu müddet, 
akdin inikadından itibaren cereyan eder “ demektedir. Görülüyor ki bu 
madde sözleşmelerin keyfi bir surette iptaline izin vermemektedir.  

  

 Hükmün açık ifadesinden çıkarılacağı üzere BK. md. 21 anlamında gabinden 
bahsedebilmek için iki unsurun birlikte mevcut olmaları yetmemekte ikisi arasında bir 
illiyet bağının da bulunması gerekir. Ossipow’a göre de” Gabin müessesesini 
sakatlamadan bu iki unsuru birbirinden ayırmaya imkan yoktur”158. İsviçre – Türk 
Borçlar Kanunu, Alman Medeni Kanunun izinden yürüyerek ve Fransız Hukukundan 
farklı olarak gabinin varlığından bahsedebilmek için tek başına objektif unsurun yeterli 
olmadığını bu unsurun sübjektif bir unsurla birlikte ortaya çıkması gerektiğini kabul 
ederek gabinin sınırlarını oldukça daraltmıştır. Nitekim Schwarz, md. 21’in ifadesini 
düzelterek  kanun koyucunun ifadesi olan “ bir akitte ivazlar arasında açık bir 
nispetsizlik bulunması “ yerine sübjektif unsurun bu nispetsizlik üzerinde oynadığı rolü 
belirten “ akitte eda ve mukabil eda arasında açık bir nispetsizlik ihdas edilmesi “ 
şeklinde bir ifade tarzı benimsemektedir159.    

 

 Ne var ki gabin müessesesinin unsurlarının sayısı hususunda doktrinde çeşitli 

görüşler mevcuttur. Doktrinin bir bölümü bilerek veya aralarında fark olmayacağını 

düşünerek gabinin unsurlarını biri objektif diğeri de sübjektif olmak üzere ikiye 

indirgemişlerdir. Saymen de bu hususta “Birçok müellifin bu noktayı gözden 

kaçırarak gabin için ivazlar arasında açık nispetsizlik gibi birisi objektif; müzayaka, 

hiffet ve tecrübesizlikten istifade gibi diğeri de sübjektif iki şart aramakla yetinmiş 

                                                           
158 Elbir, Gabinin Unsurları, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 25, Sa: 4, Nisan 1951, s. 193, dn.1’den 

naklen. 
159 Schwarz, s. 350.  



olduklarını ve bu müelliflerin hiffet, tecrübesizlik ve müzayaka ile bunların birinden 

istifadeyi bir arada zikrettiklerini ” belirtmiştir160. Halbuki bu iki unsuru birbirinden 

ayırmak gerekir. Gerek Federal Mahkemenin gerekse Yargıtayın bazı kararlarında  

görüldüğü gibi161 “istismar” ayrı bir unsur sayılmalıdır. Gerçekten;  

 

 a )Edim ile karşılık edim arasındaki oransızlık sözleşmenin kurulması anında 

objektif olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olduğundan buna objektif şart  

 

 b )Gabine maruz kalanda aranılan hiffet, müzayaka veya tecrübesizlik hali 

ancak gabine uğrayan için sübjektif olduğu için sübjektif şart  

 

 c)Gabine uğrayanın bu hallerinin birinden istifade edilerek sözleşmenin 

meydana getirilmesi gabine uğrayan için değil fakat diğer taraf için sübjektif bir şart 

olarak  kabul edilmelidir.  

  

 Bu yüzden; birisi gabine uğrayan için; diğeri karşı akit taraf için konulmuş 

olan bu iki şartı bir arada değerlendirmek ne kanun koyucunun amacı ne de ilmi 

bakımdan pek yerindedir162. Buna karşın yazarların bir kısmı gabinde objektif unsur 

olarak “karşılıklı edimler arasındaki oransızlığı” ve sübjektif unsur olarak da 

“müzayaka, hiffet veya tecrübesizliğin istismarını” görmektedir163. Elbir, bu görüşüne 

gerekçe olarak müzayaka, hiffet ve tecrübesizlik hallerinin ayrı bir unsur, ve bu 

hallerin istismarının ayrı bir unsur olarak sayılmasının gabinin unsurları arasında 

olması gereken yakın ilişkiyi ve özellikle illiyet bağını gevşetmek tehlikesini 
                                                           
160 Saymen, Gabin -Müzayaka – İstifade Şartı, İÜHFM.,1947, C.13, Sa: 1, s. 800. 
161YHGK’nin 5.2.1969 t ve 66/I-263/90 s. kararında bu nokta üzerinde duruluyor. Bu kararda  “ ...açık 
nispetsizlik, bütün şartların tahakkuk ettiğini kabul için yeterli sayılamaz. Zira bu objektif şart ile 
birlikte sübjektif şartı teşkil eden müzayaka veya hiffet veyahut tecrübesizlik hallerinden birisinin dahi 
bulunması ve alıcının bu durumu bilmesi ve ondan faydalanması diğer deyimle satıcının durumunu 
istismar etmesi lazımdır” denilmektedir. 
1.HD’nin 4.3.1969 tarihli kararında da “ Olayda objektif ve sübjektif unsurların tahakkuk etmediği 
açıklanmış bulunmaktadır. Bir an için bu iki unsurun bir arada olduğu kabul edilse bile gabin iddiasının 
subuta erdiğini kabul etmek imkanı yoktur. Zira gabin iddiasının kabul edilebilmesi için bir başka 
unsurun daha gerçekleşmiş olması zorunlu bulunmaktadır. Gabinde üçüncü unsur, bilerek yararlanma 
keyfiyetidir. Davalı taraf sübjektif unsuru teşkil eden hal ve şartlar içinde bulunan davacı tarafın bu 
durumunu bilerek kendisine aşırı yarar sağlamadıkça gabin iddiası gerçekleşmiş sayılamaz” 
denilmektedir; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 463 dn. 4’den naklen; Aynı yönde: 1. HD. 
26.4.1979 t.., 1979/2284 E., 1979/2105 K. s. Karar; HGK. 11.12.1991 t. ve 1991/1-557 E., 1991/637 S. 
Karar.  
162 Bu görüşler için bkz: Saymen, İçtihat Notu, s.800; Birsen, s. 82, 83;  Feyzioğlu, s. 250, İnan, s. 204, 
Tunçomağ, s. 230, Aybay, s.48; Kocayusufpaşaoğlu, s. 391.  



yarattığını, ayrıca ve özellikle istismarın, müstakilen yani kendi başına gabinde hiçbir 

şey ifade etmeyeceğini ancak kanunun tahdidi olarak saydığı hallerle birlikte 

değerlendirildiğinde anlam ve önem arzedeceğini ileri sürmüştür. Böyle hareket 

etmekle “istismar” unsuru gözden kaçmayacak aksine bu husus vasıflandırılmış 

olacaktır164. Aynı zamanda Elbir gabine uğrayanda bulunan zayıf durumları sübjektif 

unsurun bir kısmı ve bu hallerden istifadeyi de diğer bir kısmı olarak görmekte fakat 

unsurun esas niteliğini istismarın meydana getirdiğini ileri sürmektedir165.  

 

 Elbir’e göre 166; sübjektif unsur yani müzayaka, hiffet veya tecrübesizlik 

hallerinin istismarı sebep ve buna mukabil objektif unsur yani edimler arasındaki açık 

oransızlık bu sebebin neticesini teşkil etmektedir. Bununla beraber sübjektif unsur 

bulunmadığı halde objektif unsur bulunuyorsa gabinden bahsedilemeyeceği gibi, 

sadece sübjektif unsurun mevcudiyeti halinde de bu müesseseden bahsedilemez.  

 

 Yukarıda görüldüğü üzere bazı hukukçular gabinin unsurlarını tahlil ve tetkik 

ederken sübjektif unsurun objektif unsura bir sebep teşkil ettiğini yani objektif unsuru 

oluşturan nispetsizliğin sübjektif unsurun nedenlerinden birinin istismarı ile doğmuş 

olması gerektiğini ileri sürmekte, öncelikle sübjektif unsurun incelenmesinin doğru 

olacağını kabul etmektedirler. Ancak uygulamada ve doktrinde öncelikle objektif 

unsurun araştırılması gerekeceği167 baskın görüş olarak kabul edilmektedir. Aslında 

bu iki unsurun Gabinde birlikte bulunması gerektiği, birinin olmaması halinde 

gabinden söz edilemeyeceği göz önünde tutulduğu takdirde hangi unsura öncelik 

verileceği pratikte farklı bir sonuç doğurmayacaktır.  

 

 Uygulamada genellikle objektif kriterlere ve somut delillere göre hesap edilen 

objektif unsur, daha karmaşık ve soyut kanıtlarla ispat edilmesi gereken sübjektif 

unsura göre daha kolay kanıtlandığından objektif unsur daha önce incelenmekte ve 

belirlenmekte, sabit görülmesi halinde sübjektif unsura geçilmektedir. Nitekim 

                                                                                                                                                                      
163 Schwarz, s. 350; Oser, s.188; Arsebük, s. 222; Saymen, İçtihat notu, s. 800 dn.2’de anılan yazarlar;  
Elbir, Unsurlar, s.195.  
164 Elbir, Unsurlar, s.195. 
165 Elbir, Unsurlar, s.198. 
166 Elbir, Unsurlar, s.194. 
167 Tarihi bakımdan da objektif unsurun daha eski olduğu kabul edilmekte, Roma Hukukundan hatta 
bazı müelliflerce İbrani Hukukundan geldiği iddia edilmektedir. Buna mukabil sübjektif unsur daha 
yeni olup, önceleri Alman Murabaha kanunlarında ve nihayet BGB m. 138’de yerleşmiştir; Elbir, 
Unsurlar, s. 195. 



doktrinde pek çok hukukçu da168 objektif unsurun öncelikle incelenmesi gerektiği 

görüşündedir. Yargıtay kararlarına göre de, hakimin önce edimler arasında açık 

oransızlık olup olmadığını incelemesi, ancak bu incelemeden olumlu sonuç alınmışsa, 

gabinin sübjektif şartlarının olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılması 

gerekir169.   

 

 Sonuç olarak denilebilir ki; iki unsurun -edimler arasındaki açık oransızlıkla, 

bu oransızlığın bir tarafın müzayakası, hiffeti veya tecrübesizliğinden kaynaklanması- 

müştereken varlığı yeterli olmayıp ikisi arasında bir illiyetin olması gerekmektedir170. 

O halde gabinin oluşması için denilebilir ki; 

 

 Birinci şart; Karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlığın bulunmasıdır. 

Buna çok defa “ objektif şart” da denir. 

 

 İkinci şart; Sömürülenin zayıf durumda olmasıdır. BK. md. 21 bu konuda üç 

durumdan bahsetmektedir. Hiffet ( hafiflik veya düşüncesizlik ) , tecrübesizlik ve 

müzayaka ( zor durum ). Bu şart “ sömürülen açısından sübjektif şart ” olarak 

adlandırılabilir.  

 

       Üçüncü şart; Sömürenin, edimler arasındaki açık oransızlığı, karşı tarafın zayıf 

durumundan bilerek yararlanmak suretiyle gerçekleştirmiş bulunmasıdır ki , buna “ 

sömüren açısından sübjektif şart” denilebilir.  

 

 II- OBJEKTİF UNSUR: KARŞILIKLI EDİMLER ARASINDAKİ AÇIK 
ORANSIZLIK  
 

 A-) Genel Olarak  
 

                                                           
168 Gönensay,  s. 118; Birsen, s. 82; Arsebük, s. 451; Oser/ Schönenberger, s. 187; Aksi görüş için bkz: 
Kocayusufpaşaoğlu, s. 194. 
169 Yar. 1.HD. 28..2.1974 t.,ve 1924 E., 1255 K. s. Karar; Yar. 1. HD. 23.2. 1979 t., 1979/2284 E., 
1979/2105 K.s. Karar; YHGK. 21.10.1981 t., 1980/2-2156 E., 682 K. s. Karar; Yar. 1. HD. 21.2.2000 
t., 2000/1314 E., 2000/1739 K. s. Karar.  
170 Bu bakımdan durum fahiş faizden faklıdır. Zira “murabaha” da fahiş faiz yeterlidir. Halbuki gabinde 
sözleşmenin geçersizliği için, aşırı yararlanma gabine uğrayanın şahsında oluşan bazı sübjektif hallerin 
istismarı suretiyle temin edilmiş olmalıdır; Schwarz, s. 350.  



 Borçlar Kanunumuzun gabini düzenleyen 21. maddesinde “ Bir akitte ivazlar 

arasında açık bir nispetsizlik bulunduğu takdirde ..” diyerek gabnin kabul edilebilmesi 

için ilk şart olan “karşılıklı edimler arasındaki açık oransızlığı” ifade etmiştir. Ne var 

ki bu edimlerin değerinin kim tarafından, nasıl ve ne zaman tespit edileceği 

belirtilmemiş bu husus doktrin ve uygulamaya bırakılmıştır. Edimler arasındaki 

oransızlığı takdir etmek için “değerlendirme” gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi 

yapabilmek için üç hususun incelenmesi lazımdır. Bunlar;  

 

          •Edimlerin hangi zamandaki değerinin dikkate alınacağı 

          •Bu değerlendirmeyi kimin takdir edeceği  

          •Edimler arasındaki oransızlığın ne şekilde tayin edileceğidir.  

  

 B-) Karşılıklı Edimlerin Değerini Takdir Zamanı  
 

 Karşılıklı taahhütleri içeren bir sözleşmede edimler arasındaki oransızlığın ne 
zaman takdir edileceği hususunda kanunda bir açıklık bulunmamaktadır.  Ne var ki 
doktrinde hakim görüş171 edimler arasındaki oransızlığın  “sözleşmenin kurulduğu 
zamana “ göre tespit edilmesi gerektiği yolundadır. Yani gabinin objektif şartı 
sözleşmenin kurulması sırasında mevcut olmalıdır.  
 

 Von Tuhr, “ Nispetsizliğin mevcut olup olmadığını imkan verecek husus, 

sözleşmenin kurulması sırasında halin icaplarına göre edanın herkesçe kabul ve takdir 

edilen objektif kıymetidir ” diyerek, oransızlığın sözleşmenin kurulması sırasında 

mevcut olması gerektiğini belirtmiştir172. Fritz Funck da “ Her iki edimi de akdin 

in’ikadı zamanındaki değerlerine göre  birbirleriyle mukayese etmek lazımdır” 

şeklinde ki ifade ile aynı yoldaki görüşünü beyan etmiştir173.  

 

 Türk hukukunda da durum aynı şekildedir. Doktrindeki yazarların bir kısmı bu 

meseleye değinmemiştir174. Değinenlerin ise fikir birliği içinde olduğu 

gözükmektedir. Bu konuya değinenlerden Arsebük “ Nispetsizliğin açık olup 

                                                           
171 Bu hususa doktrindeki yazarların bir bölümü değinerek aynı hususta birleşmişler bir bölümü ise 
bunu herhalde tabii görerek bu hususa değinmemeyi tercih etmişlerdir. 
172 Von Tuhr,  s. 312. 
173 Saymen, Gabinde İvazlar Arası Nispetsizlik, İÜHFM. Cilt: 11, Sa: 3-4,  s. 147 dn. 3’den naklen.   
174 Örneğin; Tunçomağ.  



olmadığı, halin icaplarına göre mütekabil edaların objektif kıymetlerine bakılarak 

anlaşılır ve umumiyetle yapılmakta olan mümasil muamelerde mukavelenin 

akdedildiği zamandaki vaziyet nazar alınır” şeklinde görüşünü ifade etmiştir175. 

Feyzioğlu da benzer bir ifadeyle açık oransızlığın belirlenmesinde edimlerin 

sözleşmenin kurulduğu zamandaki taşıdığı objektif değerlerinin  göz önüne alınması 

gerektiğini belirtmiştir176. 

  

 Görüldüğü gibi, doktrindeki hakim görüş, karşılıklı edimlerinin değerinin 

belirleneceği an olarak, sözleşmenin kurulduğu anı esas almaktadır. Yani hakimin 

değerlendirmeye tabi tutacağı durum,  sözleşmenin yapılmasından sonraki hal ve 

şartların değişmesi suretiyle meydana gelen durum değildir. Çünkü kanun gabin 

hakkındaki hükümlerle ancak sözleşmenin yapılması sırasında edimlerin mümkün 

olduğu kadar birbirine denk olmasını temin etmek istemektedir. Bu itibarla hakim 

sözleşmenin yapılması anında mevcut olan durumu inceleyecektir.  

 

 Sözleşme kurulduktan sonra edim veya karşı edimde meydana gelen azalma 

veya çoğalma derecesi ne olursa olsun, gabin sebebiyle sözleşmenin iptaline yol 

açmaz177. Sözleşmenin kurulmasından sonra edimlerin değerinde bir oransızlık 

oluşursa artık gabinden değil “sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması, 

emprevizyon” latince tabiriyle “clasula rebus sic stantibus” olmak üzere başka 

kurumlara başvurma imkanının bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Sözleşmenin 

kurulmasından sonra oluşan durumlar sebebiyle, olağanüstü oranlardaki değer 

farklılıkları halinde artık  gabin hakkındaki hükümlerden değil Clausula Rebus sic 

Standibus  (Mücbir sebep, olağanüstü haller dolayısıyla sözleşmenin yeniden tetkiki) 

kuralından istifade edilmesi gerekmektedir178.   

 

 Oransızlığın sözleşmenin kuruluş tarihine göre aranmasının bir diğer nedeni 

de, taraflardan birinin sözleşmenin yapılması sırasında karşı tarafı istismar edici, 

ahlaka, iyiniyet kurallarına aykırı bir davranış içerisine girmesini önlemektir179.  

 

                                                           
175 Arsebük,   s. 223. 
176 Feyzioğlu, s. 251.  
177 Kocayusufpaşaoğlu, s. 392; Eren, s. 389.  
178 Ayık, s. 242; İnan, s. 205; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Eren, s. 446 vd.  
179 Özkaya, Gabin Davaları, Ankara 2000, s. 24. 



 C- ) Oransızlığın Tayin Ve Takdiri     
 

 1. “ Açık Oransızlık” Kavramı  
 

 Edimler arasında tam bir eşitlik sağlanamayacağından sırf oransızlık yüzünden 

sözleşmelerin iptali yoluna gidilmesi alış verişlerde ve ticari hayatta güveni, istikrarı 

ve düzeni ortadan kaldırır. Esasen ticari hayatta, alış-verişlerde genellikle kar etme 

amacı güdülür. Bu itibarla gabinin objektif şartının gerçekleşmiş sayılması için BK. 

md. 21’e göre edimler arasında -bütün yan edimler de dikkate alınarak- yapılacak 

değerlendirme sonucunda   “ açık bir oransızlık” bulunmalıdır.  

 

 Gabin kurumunun tarihi gelişimine de bakıldığında, gabinin öncelikli 

amacının edimler arasında eşitliği sağlamak olduğu görülmektedir. Ne var ki edimler 

arasında tam bir eşitlik sağlama kaygısının işleri sekteye uğratacağı düşüncesiyle bu 

fikirde bazı fedakarlıklar yapılıp sırf oransızlık yüzünden sözleşmelerin iptali yoluna 

gidilmekten vazgeçilmiş, bu oransızlığın oldukça büyük olması aranmıştır180.  

 

 Edimler arasındaki oransızlık her sözleşme türünde görülebilir. Ancak 

sözleşmenin türü ne olursa olsun oransızlığın mevcut olabilmesi için edimlerin 

karşılıklı mübadele ilişkisi içinde olması şarttır. Örneğin; Karzda alacaklı lehine fahiş 

faiz181, satımda oldukça az veya oldukça yüksek bir bedel, iş görme sözleşmesinde 

çok düşük veya yüksek bir ücret182, ortaklık sözleşmesinde ortağın hissesiyle orantılı 

olmayan kar hissesi, sulh sözleşmesinde terkedilen hak ile orantılı olmayan bir 

tazminat tespit olunduğu takdirde durum böyledir183. Von Tuhr’a göre oransızlık 

taraflardan birinin, üçüncü bir şahsa fahiş bir edimde bulunmayı taahhüt etmesinden 

de  

( örneğin; karz sebebiyle komisyon olarak) ibaret olabilir184. 

 

                                                           
180 Bu hususta bir hayli şiddetli hareket eden Kilise Hukuku dahi juistum pretium fikrini baltalayarak 
adil fiyat fikrini pek çok dereceye ayırmıştır; Ayrıntılı bilgi için bkz: Elbir, Gabin, s. 30.  
181 Faiz konusunda özel hükümler saklı kalmak kaydıyla karz sözleşmesinde şart kılınan hallerde BK. 
md. 21 hükmü de uygulama alanı bulur. Ayrıntılı bilgi için bkz:  Elbir, Gabine Müteallik Umumi 
Hüküm Muvacehesinde Fahiş Faiz Meselesi, İstanbul Barosu Mecmuası, Yıl: 1949, Cilt: 23, No: 12. 
182 Ayrıntılı bilgi için bkz: Özkent, Ücret Mukavelesinde Gabin İddiası, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl: 
11 Şubat 1947, Sa: 2. 
183 Sungur, s. 22; Saymen, Nispetsizlik, s.146.  
184 Von Tuhr, s. 311. 



 Gabin, hakim görüş tarafından da kabul edildiği üzere, tam iki tarafa borç 

yükleyen sözleşmelerde uygulama alanı bulabilen bir kurumdur185. Ne var ki bir kısım 

hukukçuya göre  BK. md. 21 hükmü ortaklık186, şirket, mirasın paylaştırılması, sulh 

sözleşmeleri187 gibi diğer bazı sözleşmelere de, hiç değilse kıyas yoluyla  

uygulanmalıdır188. Ayrıca edimlerin niteliği gereği kimi özel hukuk sözleşmelerine bu 

hükmün uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Bu husus ayrıca incelenecektir.   

 

 Kanunumuz, eski ve yeni bir çok hukuk sisteminin189 aksine edimler 
arasındaki “ açık oransızlık ” hususunda, belirli bir oran öngörmemiş ve hakimin 
takdirine geniş ölçüde imkan tanıyan bir yol benimsemiştir190. Bu husus, yani açık 
oransızlığın kanunlarca önceden belirlenmesi, ilk bakışta çekişmelerin daha kolay 
çözümlenebileceği ve kişiler arasında eşitlik sağlanacağı şeklinde bir kanaat 
uyandırmaktadır. Ne var ki, kanunlarca önceden belirlenmiş bu oranın zamanla 
gerçeğe uygunluk derecesi değişeceğinden ve kanunlarda da sık sık bu yönde 
değişiklik yapılması mümkün olmadığından önceki kanun zamanındaki uygulama ile 
sonraki kanun zamanındaki uygulama arasında çelişki doğacaktır. Bu çelişki adalete 
inancı da  sarsacaktır. Ayrıca rakamlar arasındaki anlam ve değer farkı da önemlidir. 
Örneğin; 50 Lira ile 100 Lira arasındaki oransızlık ile 500.000.000 Lira ile 
1.000.000.000 Lira arasındaki oransızlık aynıdır. Ancak anlam ve değer farkı 
birbirleriyle kıyaslanmayacak derecede farklıdır. Bu örneğe göre birincide gabinin 
objektif unsurunun gerçekleşmediği kabul edilebilecekken, ikincisinde mutlaka 

                                                           
185 Kocayusufpaşaoğlu, s. 393; Eren, s.388; Tekinay, s.458; Oğuzman / Öz, s. 113; Alman Hukukunda 
da bu çözüm kabul edilmektedir; Bkz: Kocayusufpaşaoğlu, s. 393 dn.12’de anılan yazarlar.  
186 Oğuzman / Öz, s. 113. 
187 Von Tuhr, sulh sözleşmesinde feragat edilen hakla kabul edilen edim kıyaslanamayacak derecede 
farklı ise BK. md. 21’in uygulanmasının mümkün olduğu kanaatini taşımaktadır, Von Tuhr, s. 312; Bu 
hususta Yar. 4. HD. 8.11.1965 t., 7613 E., 45593 K. s. Kararında “... Borçlar Kanunun sözleşmelerdeki 
rıza fesadına ilişkin 21 ve sonraki maddelerinin hakim önünde yapılan sulhlere uygulanmayacağı ve 
ileri sürülemeyeceği konusunda bir hüküm ne usule ilişkin ne de esasa ilişkin kanunlarımızda 
benimsenmiştir. O halde, davacıya hariçte yapıp, onattığı sulhten ötürü geçersizlik nedenlerini usulüne 
uygun delillerle isbatına imkan verilmek gerekir...”    diyerek sulh sözleşmelerinde BK. md. 21’e 
başvurulabileceğini ifade etmektedir.  
188 Kocayusufpaşaoğlu, s. 393 dn. 12’de anılan yazarlar; Eren, s. 388. 
189Özellikle Fransız hukukunda gabin Türk hukuk sisteminin aksine, hem bütün sözleşmelere 
uygulanabilecek genel bir hükümle düzenlenmemiş, hem de edimler arasındaki oransızlığın 
belirlenmesi hakime bırakılmayıp, kanun tarafından tespit edilmiştir. Bu düzenlemelerin en 
önemlilerden biri olan Fransız Medeni Kanununun 1674. maddesine göre, taşınmaz satışlarında 7/12 
oranının üstünde sömürülen, yani taşınmazın değerinin  5/12 sinden azını elde eden satıcı gabin 
sebebiyle sözleşmenin iptalini isteyebilir.  
190 “ İsviçre Medeni Kanununun birleştirilmesi sırasında bu oran, Valais Kantonunda % 50 ve Friburg 
ve Tesin kantonlarında % 33 idi. Roma Hukukunda geçerli olan % 50 ‘lik oranın kabulü teklif edilmiş 
ancak hakimin takdir hakkını sınırlamamak, halin gereklerine göre ve kantonlarda geçerli olan daha 
uygun oranların uygulanmasını sağlamak amacıyla, madde metninde herhangi bir oran belirlenmemiş, 
gabin iddiasının kabulü için açık oransızlığın yeterli olduğu belirtilmiştir,  Ayık, s. 246.  



objektif unsurun varlığı kabul edilecektir. Kanunlarda oranın önceden belirlenmesi 
halinde, rakamlar arasındaki bu anlam ve değer farkına göre değerlendirme imkanı da 
ortadan kalkacaktır. Bunun yanında böyle bir oran belirlemek bir çok olayda 
adaletsizliklere yol açacak, kişilerin hukuka inanışını ve saygısını azaltacaktır. 
Örneğin; kanunla % 50 oranı aşırı bir oransızlık kabul edilse yukarıdaki örneğe 
dönülecek olursa 500.000.000 ile 1.000.000.000 ‘lık oranda gabin iddiası kabul 
edilecekken 500.000.001/1.000.000.000 Liralık oranda gabin iddiası reddedilecektir.  
Böylece 1/1.000.000.000’luk çok küçük bir miktar uğruna iki olay farklı çözüme 
kavuşturulacaktır. Bu gibi olayda verilen kararın adil olup olmadığına toplumu 
inandırmak zor olacaktır. Bu itibarla hakimin her olayda adalet ve nısfet  kurallarına 
göre edimler arasındaki oranı belirlemesi, vereceği kararın olaya daha iyi intibak 
etmesini ve daha adil olmasını sağlayacaktır191.  
 

 Açık oransızlık kavramından, herkesin gözüne çarpan192, “şüphesiz, zahir, 

aşikar, bedihi” bir oransızlığı anlamak gerekir193. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 

6.11.1974 t. ve 973/1-976 E ,1146 K. s. Kararında da açık oransızlık kavramı şu 

sözlerle ifade edilmiştir: “ Kanunumuzda belli bir miktar üzerinden nispet 

gösterilmemiş olmakla beraber, karşılıklı ivazlar arasındaki aşırı farkın tayinindeki 

ölçü, satılan mal için ödenen paranın normal olarak herkes tarafından kabul ve takdir 

edilen değerin ( piyasa değerinin ) çok altında olması ve açıkça göze çarpacak bir 

farklılık göstermesi, toplumdaki ekonomik değer ölçülerini aşan ve ticari ahlak 

kurallarına aykırı düşen fahiş ( aşırı ) bir nispetsizliğin mevcudiyeti halidir”194.  

 

 Oransızlık sadece, sözleşme sırasında taraflarca bilindiği zaman açık sayılmaz. 

Zira tarafların sözleşmenin yapılması anında bu oransızlığı bilmeleri zorunlu 

değildir195.  Federal Mahkeme ve doktrinin bir bölümü aksi görüştedir196.  

 

 Oransızlık açık, ( zahir, aşikar, bedihi ) olmalı yani işten anlayan herkesin 

derhal, kolaylıkla gözüne çarpmalıdır. Bir başka deyişle, inkar olunamayacak 

derecede açık olmalıdır. “ Çok pahalı, çok yüksek, çok ucuz ” gibi sıradan 
                                                           
191 Özkaya, Gabin Davaları, Ankara 2000, s. 23.  
192 Kanunun burada kullandığı “açık”  kelimesi  BGB 138/ II’de kullanıldığı gibi göze çarpan “ 
auffallig” anlamına gelir; Eren, s. 389.  
193 Oser, s. 188. 
194 Kocayusufpaşaoğlu, s. 392 dn. 8’den naklen. 
195 Oser, s. 188; Von Tuhr, s. 311 dn. 3’den naklen.   



nitelendirmeler yeterli değildir. Önemli ve tereddüte yer bırakmayacak bir oransızlık 

mevcut  olmalıdır. Örneğin rekabet düzeni iyi çalışmayan bir piyasada bir malı herkes 

çok yüksek fiyatlarla satıyorsa gabinin ileri sürülüp sürülemeyeceği yolunda tek bir 

olumlu görüşe rastlanmakla beraber197 hakim görüş bunu reddetmektedir. Bu görüş 

taraftarlarına göre gabin kurumunun piyasa fiyatlarını aşağı çekmek, bir başka 

deyimle piyasada rekabet politikası aracı olarak hizmet görüp bir fiyat kontrol 

merkezi oluşturmak fonksiyonu yoktur. Sonuç olarak denilebilir ki bir malı, piyasada 

herkesin sattığı pahalı fiyattan alan alıcı BK. md. 21’ e dayanamaz. Bu durumda olan 

bir kişinin gabin hükmünden yararlanabilmesi için mal kendisine piyasa fiyatının 

üstünde ve bu fiyata nazaran açık oransızlık oluşturacak şekilde satılmış olmalıdır. 

 

 Açık oransızlık şartı tamamen objektiftir. Objektif olmasıyla birlikte,  

“oransızlık “ kavramı kanuna ait bir kavram olduğundan, bir olayın oransız olarak 

telakki edilip edilmeyeceği hususu hukuki bir olgudur. Bunun mevcut olup olmadığını 

rakama dayanan hiçbir kayda ihtiyaç olmaksızın hakim serbestçe takdir eder. Nitekim 

Federal Mahkeme bir ödünç almada % 37.5 faiz vaat edilmesini veya ustanın bütün 

hastane masraflarını üstlenmesine karşılık, üç parmağının kaybolmasıyla neticelenen 

zarardan çiftlik çırağının feragat etmesi hallerini olumlu, bilirkişilerin 5500 frank 

değer takdir ettikleri kullanılmış bir otomobili 7500 franga satın almış olan doktorun 

halini olumsuz nitelendirmiştir198.     

 

 Yargıtay kararlarında ise herhalde uygulamada birlik ve kolaylık sağlamak 

amacıyla, kanunda yeri ve dayanağı olmadığı halde bazı oranlar tespit edildiği 

görülmektedir. 

 

  Yüksek mahkeme ilk önce 1969 yılında verdiği bir kararda199, oransızlığın en 

az % 50 oranında olmasını aramışken, 1976 yılında verdiği başka bir kararı ile 

oransızlık % 50 ise, BK. md. 21’in aradığı açık oransızlığın herhalde gerçekleşmiş 

                                                                                                                                                                      
196 Bkz: JdT 1932 s. 452; Von Tuhr  s. 311 dn. 3.  
197 Bu yazar için bkz: Kocayusufpaşaoğlu, s. 394 dn. 19. 
198  Ayık, s. 246. 
199 Yar. 1. HD. 4.3.1969 t. ve 69/391 E,, 69/1133 K. s. Yayımlanmamış Karar; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 459 dn. 1c’den naklen. 



sayılacağını, buna karşın oran % 25 veya daha aşağı ise gabinin kabul edilmeyeceğini 

ifade etmiştir200.  

 

 Yargıtay yukarıda anılan 4.3.1969 tarihli kararında “ Dairenin sürekli 

uygulamalarına göre, ivazlar arasında 50/100 oranındaki bir fark açık nispetsizliktir, 

bu kesindir. Dairenin uygulamalarında  % 25 oranındaki bir farkın açık nispetsizlik 

sayılmadığı dahi kuşkusuzdur. Hal böyle olunca, olağan koşullar altında açık 

nispetsizlikten söz edilebilmesi için ivazlar arasında en az % 25’ten fazla bir fark 

olması zorunluluğu vardır. .....Ülkemizde para her yıl ortalama olarak değerinin % 

20’sini kaybederken, ödünç alınan para için bankalara % 25’ e yakın faiz ve masraf 

ödenirken   % 30 karlı satışlar ucuza yapılan alışveriş sayılırken uyuşmazlık konusu 

olan % 25  farklı satışın gabin nedeniyle illetli olduğu düşünülemez. “ demektedir. Şu 

halde oransızlığın % 25 ile % 50 arasında olduğu durumlarda hakimin takdir yetkisini 

kullanması gerekecektir.  

 

 Alman doktrini ve Alman Federal Mahkemesi, kural olarak karşılıklı edimler 

arasında % 100 gibi bir oransızlık aramakta ve ancak bundan sonra –Yargıtay’ın 

görüşünden farklı olarak meseleyi kesin olarak halledilmiş saymayıp- bu oransızlığın 

değerlendirilmesine geçmektedir. Ne var ki, burada sözü edilen % 100 gibi bir oran 

ile Yargıtay kararlarında ifadesini bulan % 50 oranı ilk bakışta sanılacak olanın aksine 

aynı şeydir. Piyasa değeri 100 olan bir malın 50’ye satıldığı durumlarda, piyasa fiyatı 

olan 100 rakamından hareket edilirse nispetsizlik % 50’dir. Aynı olayda yer alan 50 

rakamından hareket edilince, piyasa değerini ifade eden 100 bunun iki misli 

olduğundan, nispetsizlik oranı ister istemez 100 olarak ifade edilecektir201.  

 

 İsviçre Federal Mahkemesi ise bir kararında, bir taşınmazın satım fiyatı piyasa 

değerinden % 100 fazla ise açık oransızlık unsurunun gerçekleşmiş sayıldığına karar 

verirken202, % 40 gibi bir faiz şartında da aşırı dengesizlik görmüştür203.  

 

 Sonuç olarak denilebilir ki açık oransızlık sözleşme şartları, piyasa durumu, 

gibi pek çok değişkene göre yapılacak değerlendirme sonucunda hakimin takdir 
                                                           
200 Yar. 1. HD. 27.12.1976 t. ve 1976/10791 E., 1976/12571 K. s. Karar; YKD. 1977/5, s. 620.  
201 Kocayusufpaşaoğlu, s. 392. 
202 BGE 61 II 35; Eren, s. 388. 



yetkisine göre belirleyeceği, edimin objektif piyasa değeri ile sözleşme değeri 

arasındaki fahiş farktır.  

 

 2. Edimlerin Değerlendirilmesi   

 

a. Genel Olarak  

 

 Her sözleşen taraf diğerinin zihninde kendi ediminin karşı edimden üstün 

bulunduğu izlenimini uyandırmaya çalışır. Buna karşın gerçekte psikolojik bakımdan 

her iki taraf kendi ediminin daha üstün olduğu, hiç değilse eşit bulunduğu, o hukuki 

ilişkiden karlı çıktığını düşünmektedir. Aksi halde sözleşme yapması için bir sebep 

kalmaz. Bu yüzden oransızlığın belirlenmesinde edimlerin değerlendirilmesinin hangi 

kriterlere göre yapılacağı oldukça büyük önem taşır.   

 İki edim arasındaki açık oransızlığın takdirinde, tarafların edimlerinin 

değeriyle objektif değer arasındaki farkı çıkarmak ve karşılıklı edimlerin sözleşmenin 

kurulması sırasındaki değeriyle, bu objektif değeri karşılaştırmak gerekir204. Değerler 

takdir edilirken, tarafların ihtiyaçlarına veya kendi düşüncelerine göre edimlere 

verdikleri değer değil, esas itibariyle bunların objektif değerleri göz önüne 

alınmalıdır. Tarafların edimler hakkında sahip olduğu subjektif değer yargıları göz 

önünde tutulmaz205. Bu itibarla edimler arasındaki oransızlığın açık olup olmadığı, 

karşılıklı edimlerin halin gereklerine göre herkesçe kabul ve takdir edilen objektif 

değerlerine göre bakılarak anlaşılır ve genellikle yapılmakta olan benzer işlemlerde 

sözleşmenin kurulduğu zamandaki durum göz önüne alınır. Örneğin; sermayesinden 

çok aşağı bir malın satılması ya da modası geçmiş ve diğer bir rakip firmanın faaliyete 

geçmesi yüzünden tacirin düşük  fiyatlı satışları doğru bir hareket olarak kabul edilip, 

gabinin ileri sürülmesini engelleyebilir.  

 

 Federal Mahkeme de aynı şekilde, BK. md. 21’in uygulanması için satım 

konusu mal ile bedelin objektif değerleri arasında açık bir farkın bulunmasını 

aramaktadır206. Doktrindeki yazarların pek çoğu, objektif değerle neyi kasttettiklerini 

                                                                                                                                                                      
203 BGE 84 II  411; Eren, s. 388 dn. 6’dan naklen.  
204 Gönensay, s. 98; Arsebük, s. 223; Von Tuhr, s. 312 ; Oser, s. 187.  
205 Eren, s. 389; Oğuzman/Öz, s. 113. 
206 Elbir, Gabin, s. 176.  



izah etmemişlerdir. Oser, objektif değer tabirinden “piyasa fiyatını” anladığını beyan 

etmektedir207.  

 

 Objektif değerin tespitinde, edimle birlikte yan borçlar da dikkate alınarak 

değer takdiri yapılması gerekir. Bununla beraber yapılan sözleşmenin taraflardan biri 

için arz ettiği tehlikenin az veya çok oluşu da göz önüne alınacak bir değerdir208. Bu 

değerlendirmede, edim ile fiillerin yahut şeylerin sadece değerleri değil, fakat 

gelecekteki ödemelerin az veya çok sağlamlığı da göz önünde tutulur. Yani ödünç 

alanın şahsına bağlı ödeme tehlikeleri de hesaba katılır. Örneğin; oldukça düşük bir 

satış bedeli veya ödünç verilen bir para için yüksek bir faiz haddi alacaklının maruz 

kaldığı tehlikeler dolayısıyla haklı görülebilir, yani faizin çok yüksek bulunması her 

zaman açık oransızlığın varlığını göstermez. Bunun gibi paraya çevrilmesi oldukça 

zor olan malların satışında, satış bedelinin gerçek değerden oldukça düşük olması 

halinde de açık oransızlık kavramı titizlikle ele alınmalıdır. Zira alıcı yeniden 

satılması güç bir malı satın alırken bir riziko altına giriyor demektir. Böyle bir riziko 

ve sözleşme tarihinin şartlarına göre spekülasyon yapma şansının alıcı için az olması, 

edimler arasındaki farkın “açık” olup olmadığını  tayinde önemli faktörlerdir209. Yine 

bir malın hisseli veya ihtilaflı bulunması gibi sebeplerin, edimin değerine etki yapan 

faktörler olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

 

 Objektif değerin belirlenmesinde, asıl edim fiilin kendisi değil de,  sonucu bile 

olsa, fiillerin, sarf olunan emeklerin değeri de göz önüne alınır. Böyle bir durumda, 

örneğin; bir can kurtarma işinde gabini kabul imkanı kalmazdı. Zira canın değeri, 

kurtulanın mamelekine dahil bütün malların değerinden yüksektir. Burada asıl edim 

fiilin kendisi değil, sonuçtur. Değerlendirmeyi bu karşı edim ve sonuç arasında 

yapmak gerekmektedir.   

 

 Oransızlığın tespitinde üzerinde durulması gereken bir diğer husus da, 

değerlendirmenin tarafların fiilen ifa ettikleri mi yoksa taahhüt ettikleri edimlere göre 

mi  yapılacağıdır. Bu hususta doktrin, tarafların fiilen ifa ettikleri değil, taahhüt 

ettikleri edimlerin değerinin göz önüne alınmasını kabul etmektedir. İfa edilen edimin 

                                                           
207 Oser, s. 187.  
208 Von Tuhr, s. 312.  
209 Tekinay, s. 461. 



değerinin karşı edimden önemli surette az olması bir ifa, özellikle kötü ifa 

sorunudur210.  

 

 Sonuç olarak denilebilir ki oransızlığın tespitinde, tarafların ihtiyaçları yahut 

onların görüşlerine göre olan değerler değil, objektif değerler nazara alınmalıdır. Her 

iki edim arasındaki açık oransızlığın takdirinde tarafların edimlerinin değeriyle 

objektif değer arasındaki farkı çıkarmak ve karşılıklı edimlerin sözleşme anındaki 

değerleriyle bu objektif değeri karşılaştırmak gerekir. Bu itibarla değerlerin, cari ( 

mütedavil ) değerler, rizikolar, spekülasyon imkanları ve bunlara benzer piyasa 

etkenleri ile kıyaslanıp değerlendirmesi yapılmalıdır211. 

 

 b. Edimin Konusu Para Borcu İse 

 

 Edimin değerinin belirlenmesinde, edim eğer nakit ise mesele yoktur. Zira 

nakdi bir edimin kıymeti edimin bizzat kendisidir. Çünkü bir edime değer takdir 

etmek söz konusu edimi para ile ölçmek demektir. Edim esasen nakit halinde 

olduğundan, ayrıca değer takdiri sözkonusu değildir. Ancak edimlerden biri yabancı 

para olarak belirlenmiş ise veya altın şartı gibi kayıtlar  içeriyorsa BK. md. 83‘e 

bakmak gerekir. Bu maddeye göre;  

 

 “Mevzuu para olan borç memleket parası ile ödenir.  

 Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise 

akdin harfiyen icrası “ aynen ödemek “ kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile 

şart edilmiş olmadıkça borç vadenin hululü günündeki rayici üzerinden memleket 

parasıyla ödenebilir”. 

 

 BK. md. 83’ ten anlaşıldığı üzere edim sözleşmenin yapıldığı gündeki rayiç 
üzerinden memleket parası ile takdir edilecektir. Eğer işlem ticari bir nitelik 
gösteriyorsa ve yabancı para kaydını içeriyorsa “ aynen ödeme şartı koşulmamış ise 
borçluya BK. md. 83 sistemine uygun olarak bir seçim hakkı tanınmıştır. Borçlu ister 
yabancı para ile öder ister yabancı parayı bir “ mültiplikatör ”  ( hesap birimi ) olarak 
kullanır ve ülke parası ile öder (TTK. md. 623) . ETK. md. 566 aynen ödeme şartı 

                                                           
210 Eren, s. 389; Tekinay, s. 461. 
211 Saymen, Nispetsizlik, s. 149. 



konulmadığı takdirde borçluya bu seçimlik hakkı tanımamış ve poliçenin muhakkak 
ülke parası ile ödeneceği hükmünü sevketmiştir212.    
 

 c. Para Dışındaki Edimlerin Değerinin Belirlenmesi  

 

 Karşılıklı edimlerin değerlendirilmesinde edim, nakitten başka bir şey, bir mal, 

bir iş, intifa hakkı ise değerlendirmenin nasıl yapılacağı meselesi önem taşır. Burada  

bazı yazarların da belirttiği gibi213 edimlerin değeri tespit edilirken çeşitli ihtimaller 

söz konusu olabilir. Bu sebeple burada üçlü bir ayrım yapmak gerekir: Edimin cari 

fiyatının olması, fiyatın yasalarca veya idari işlemlerle belirlenmiş olması ve son 

olarak bu iki ihtimalin olmaması, yani edimin ne cari fiyatının ne de belirlenmiş bir 

fiyatının olması halidir.   Şöyle ki:  

 

 aa) Edimin Cari Fiyatı Bulunması Halinde Değer Tespiti  

 

 Nakitten başka bir edimin, cari fiyatı olabilir veya borsada kayıtlı bulunabilir. 

Örneğin yabancı paraların, hisse senedi ve tahvillerin ve bazı malların alım satım 

bedellerinin tespit edilebildiği borsalar mevcuttur. Bu tür malların sözleşmenin 

kurulduğu andaki değeri göz önüne alınarak oransızlık belirlenmelidir. Bunun gibi 

bazı eşyaların borsada belirlenmiş bir değeri olmamakla beraber cari fiyatı 

bulunabilir. Örneğin; Faiz yüzdesi, sigorta poliçelerinin prim miktarı. 

 

 bb) Edimin Fiyatının Yasalarca veya İdari İşlemler Yoluyla Belirlenmesi 

Halinde Değer Tespiti  

 

 Bazı maddelerin ise fiyatı kanunen veya hükümet tarafından belirlenmiş 

olabilir. Bunlar yasalarla, kararnamelerle veya mahalli idarelerce tespit edilir. 

Yasalarla belirlenen mallara örnek olarak Tekel maddeleri ( tuz, tütün, sigara, içki, 

kibrit ) , kararnamelerle belirlenenlere de örnek olarak, şeker, kömür, çimento, 

akaryakıt verilebilir. Et, gazino, lokanta, hamam gibi mal ve işletmelerin fiyatları ise 

yerel idarelerce tespit edilir.   

 

                                                           
212 Poroy/Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, İstanbul 1998, s. 134. 
213 Saymen, Nispetsizlik, s. 149 vd.  



 Bu gibi malların değeri ilgili mevzuata göre tespit edilir. Bu tür malların 

değerlendirilmesinde, karaborsadaki değerleri veya elde edilmesi için verilen rüşvet, 

bahşiş gibi harcamalar göz önünde bulundurulmaz.  

 

 cc) Edimin Cari Veya Belirlenmiş Bir Fiyatının Olmaması Halinde Değer 

Tespiti  

 

 Bazı  malların cari veya belirlenmiş bir fiyatı bulunmamaktadır. Bu gibi 

durumlarda, edimin değerinin nasıl belirleneceği meselesi ortaya çıkar.   Böyle bir 

durumda, değerlendirme iktisadi kurallara göre, özellikle arz - talep kanuna göre 

yapılmalıdır. Örneğin gabine uğradığını iddia eden taraf, sözleşmeye konu teşkil eden 

malını diğer sözleşen tarafa icapta bulunmadan önce, temlik amacıyla piyasaya arz 

etmiş ve birden çok kimseye müracaat etmiş ise, bunların teklif ettikleri bedeller 

edimin değerini objektif olarak belirlemede göz önünde tutulacaktır. Eğer birden çok 

kimse fiyat vermiş ve bu fiyatlar birbirinin aynı ise, fiyat objektif ve kesin olarak 

belirlenmiş olur. Fakat bunların verdiği fiyatlar birbirinden farklı bulunuyorsa 

ortalaması bulunarak edimin yine objektif , ancak ortalama değeri esas alınacaktır.  

 

 Edimi objektif olarak değerlendirmek gerektiğinden edimin maliyet fiyatı veya 

şahsi değeri ne olursa olsun, söz konusu malın objektif değeri, iktisadi değeri, satışa 

sunulduğu zamandaki piyasa değeridir. Örneğin  hasat dönemi verim alınamadığı için 

buğday ihracatı yapıldığını düşünelim. Bu dönemde Macaristan'dan getirilen 

buğdayın kilosunun 10000, Almanya'dan getirilenin ise 20000 Liradan satıldığı 

düşünülürse ve Almanya'dan getiren 20000 Liraya değil fakat 10000 liraya satarsa 

gabin iddiasında bulunamaz., zira malın objektif iktisadi değeri satış anında 20000 

değil 10000 liradır.  Burada satan için büyük bir zararın meydana geleceği kesinse de 

gabin söz konusu değildir. Çünkü sözleşmenin kurulması sırasında objektif değerler 

arasında bir oransızlık yoktur.  

 

 Sonuç olarak denilebilir ki; nakdi olmayan edimin değeri objektif olarak, yani 

sözleşmenin kurulması sırasındaki piyasa durumuna göre ölçülmelidir. Gabine 

uğrayanın bu mala verdiği değer, sübjektif görüşler  göz önünde bulundurulmaz. Zira 

böyle bir halde hukuki işlemlerde güven ve istikrar kalmayacak, belirsizlik ortamı 

doğacaktır. Bir başka deyişle, oransızlığın tespitinde, gabine uğrayanın malını 



piyasaya arz ettiği zamandaki piyasanın durumunu göz önüne almak gerekir. Piyasa 

sözleşmenin yapıldığı sırada özel ve olağanüstü durum gösteriyorsa bunlar da 

değerlendirme yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin malın piyasaya 

sunulması sırasında piyasada nakit sıkıntısı ve mal fazlası bulunabilir. Nitekim 

ülkemizde varlık vergisinin ödenmesi sırasında birçok mükellefin nakit sıkıntısından 

dolayı mallarını satmaya kalkıştıklarında da İstanbul piyasası bu durumda idi. Bu gibi 

dönemlerde arz olunan malın iktisadi değeri o esnada gerçek değerinden daha aşağı 

olabilir. Fakat gabin olduğu söylenemez. Malını bu anda satıp da sonradan mali 

durumunu düzelten bir kimse gabin iddiasıyla verdiğini geri isteyemez. Çünkü kendisi 

piyasanın değişmesinden ve varlık vergisinin yarattığı buhranın geçmesinden istifade 

ederek malını tekrar ucuz fiyatla satın almış olur. Bu ise bir tür spekülasyon olup 

iyiniyet kurallarına aykırılık gösterir.  

 

 3. Oransızlığı Takdir Edecek Makam 

 

 Edimler arasındaki oransızlığı takdir etme hakkının kime ait olacağı BK. nın 

21. maddesinde ifade edilmemiştir. 21. maddede “ Bir akitte açık bir nispetsizlik 

bulunduğu takdirde, eğer gabin mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından veya 

hiffetinden yahut tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmiş ise, mutazarrır 

bir sene zarfında akdi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir” 

denilmektedir. Kanun bu ifadeyle, zarar görenin sözleşmeyi iptale yetkili olduğunu 

belirterek oransızlığın kendisi tarafından takdir edileceğini zımnen ifade etmektedir. 

Fakat mesele bu kadar kolay halledilebilir nitelikte değildir. Eğer sözleşmenin iptalini 

diğer taraf kabul ederse sorun halledilmiş olur. Ne var ki –gabinden çoğunlukla diğer 

tarafın istifade ettiği düşünülürse– diğer taraf bu duruma itiraz edeceğinden , 

oransızlığın belirlenmesi ve hüküm altına alınması halledilmesi gereken ilk sorundur.  

 

 Edimler arasındaki oransızlığın belirlenmesi hususunda ihtilafa düşüldüğü 

zaman her iki tarafın da hakkını yetkili mahkemeler önünde  kullanabilme hak ve 

yükümlülüğü vardır. Gabine uğrayan, hakkını yetkili ve görevli mahkeme huzurunda 

ileri sürdüğü zaman hakim bu iddiayı inceleyecektir. Hakimin tespit edeceği husus 

gabinin unsurlarının mevcut olup olmadığıdır. Hakim sözleşmeyi iptal etmeyip, ancak 

şartların gerçekleşip, iptalin yerinde olduğuna karar verir. Fakat asıl sorun, hakimin 

gabinin varlığına nasıl kanaat getireceğidir. Bu şartların gerçekleşip 



gerçekleşmediğini bizzat kendisinin mi takdir edeceği yoksa bilirkişiye mi havale 

edeceği sorusu akla gelebilir. Burada dikkatle ayrılması gereken nokta edimlerin 

değerini takdir ve oransızlığın takdirinin farklı hususlar olduğudur  

 

  

 a. Edimlerin Değerini Takdir 

 

 Oransızlığın varlığını tespit için, her şeyden önce edimlerin değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Örneğin; Bir fabrikanın satış değeri, bir çiftliğin kira bedeli, bir şirkete 

ait hisse veya tahvillerin değeri, rekabet etmememe şartının neye mal olacağı, bir işçi, 

mühendis, müteahhit , doktor vs. gibi meslek ve sanat erbabının hizmet ücretinin 

neden ibaret olduğunu tespit etmek gerekir. Bu hususların tespiti hukuki değil fiili bir 

olaydır. 

 

 Hakim önüne gelen olayda şüphesiz tüm değerlendirmeleri yapabilir. Ne var 

ki günümüz modern yaşamı oldukça karmaşık bir hal aldığından pek çok konu 

uzmanlık gerektirmekte ve bu yüzden teknik konularda bilirkişiye başvurmak  

kaçınılmaz  olmaktadır.  

 

 Bilirkişi ( ehli vukuf ) edimlerin değerini, piyasa durumunu, cari fiyatlar gibi 

unsurları en iyi değerlendirebilecek kişi olarak görülmektedir. Bu sebeple hakim 

önüne gelen olayda edimlerin değerlendirilmesinde bilirkişi inceleme ve raporlarından 

yararlanabilir214. Yerleşmiş Yargıtay kararlarına göre de215 gabinin varlığına kanaat 

getirmek için edimlerin değerlendirilmesinde, uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla 

bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir.    Bunun yanında gerek görürse 

mahallinde keşif yapabilir.  

 

b. Oransızlığı Takdir 

 

 Gabinin objektif unsurunun varlığını tespit için ilk önce edimlerin değerini 

daha sonra da edimler arasındaki farkın gabini doğuracak nitelikte olup olmadığını 

                                                           
214 Ayrıntılı bilgi için bkz: Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, Ankara 2001, s. 509 vd.  
215 Yar. 4. HD. 6.10.1969 t. , 7689 E., 8270 K. s. Karar; Yar. 14. HD. 20.9.1988 t. ve 1988 / 4014 E., 
1988 / 5777 K. s. Karar.  



belirlemek gerekir. Bir önceki başlık altında incelendiği üzere edimlerin değerini 

tespit tamamen fiili bir meseledir. Fakat edimler arasındaki oranı ölçmek ve gabini 

doğuracak derecede olduğunu takdir etmek hukuki bir iştir. Hakim bu dengesizliğin 

açık olup olmadığını MK. md. 4‘e göre serbestçe takdir eder216.   

 

 Edimler arasında açık oransızlık olup olmadığını takdir işi tamamen hukuki bir 

iştir ve bunun hakim tarafından bizzat kullanılması gerekir. Hakim gabinin varlığını 

tespit işini bilirkişiye havale edemez. Bilirkişi ancak edimlerin değerini takdir 

edebilir. Bu takdir edilen değerleri, birbirine oranlayarak gabinin varlığı veya 

yokluğuna karar verecek olan hakimdir.  

 

 Oransızlığın tayininin hakime ait takdiri bir yetki olduğu kanunumuzca da 

zımnen kabul edilmiştir. Çünkü eğer farklı bir yol seçilmek  istense idi Fransız 

Medeni Kanununda veya eski hukukumuz olan Mecelledeki gibi oransızlık  açıkça bir 

rakamla ifade edilirdi.  

 

 Oransızlığın hakim tarafından belirlenmesi gerektiği doktrin ve Federal 

Mahkeme İçtihatlarıyla da açıkça kabul edilmiştir.  

 

 Federal Mahkemenin 20.12.1930 tarihli bir kararında edimlerin değerlerinin 

tespit ettirilmesinin maddi bir mesele olduğu, oransızlığın derecesini ölçmeninse 

bundan hariç tutulması gerektiği belirtilmiştir. Bu ifadenin karşıt kavramından açık 

oransızlığın tespitinin hukuki bir mesele olduğu sonucuna varılmaktadır217. Federal 

Mahkeme yine 5.2.1935 tarihli bir kararında218” gabinin objektif unsurunu teşkil eden 

tarafların ivazları arasındaki açık nispetsizliği takdir etmek keyfiyeti hukuki 

mesailden maduttur” demektedir. Bu içtihatla da oransızlığın takdirinin hakime ait ve 

tamamen hukuki bir iş olduğu açıkça ortaya konulmuştur.  

 

 Hakimin bu oransızlığı nasıl takdir edeceği kanunda ifade edilmemiştir. Kanun 

sadece oransızlığın açık olacağını ifade etmiştir. Saymen’ e göre219 Medeni Kanunun 

                                                           
216 Bu konudaki Federal Mahkeme Kararları : BGE 44 II 186; 61 II  34;  84 II 111; 92 II 170; Eren, s. 
389 dn. 10’dan naklen. 
217 Arsebük Esat, Federal Mahkeme Kararları, 1935, s. 457; Saymen, Nispetsizlik, s. 155. 
218 ATF 61. II. 31,  JdT 1935, s. 492; Saymen, Nispetsizlik, s. 155.   
219 Saymen, Nispetsizlik, s. 157. 



2. maddesinin II. fıkrasında hakkın kötüye kullanılmasının sınırları çizilirken 

kullanılan tabir, anlam itibariyle, gabin hakkında kullanılan tabire benzemektedir. 

İsviçre kanun koyucusunun, Fransızca metninde “abus manifeste”, Almanca metninde 

“offenbare Missbrauch” olarak kullandığı “manifeste” ve “offenbar” tabirleri “ açık, 

bedihi, zahir “ anlamına gelmektedir. Kanunumuzun 2. maddesinde de, bir hakkın 

açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeninin korumayacağı ifade edilmiştir. Bu iki 

ifadenin karşılaştırılması sonucu oransızlığın vasat bilgili, vasat düşünceli herhangi 

bir kimsenin ilk bakışta gözüne çarpacak derecede açık, zahir, bedihi olması gerektiği 

anlamı çıkmaktadır. Yoksa kılı kırk yararak birçok zeka, mantık ve benzer oyunlar ile 

oransızlığın tespiti yoluna gidilmemelidir. Bir başka deyişle  oransızlık inkar 

olunamayacak derecede açık olmalıdır.  

 

 Bununla beraber hakim de oransızlık kavramını her zaman her olayda aynen 

uygulamamalıdır. Zira hakim adaleti dağıtan bir otomat olmadığına, aksine kanunu 

hayatın gereklerine göre sayısız özel hallere ayarlamaya mecbur bulunduğuna göre, 

edimler arasındaki oransızlığı her olayın özel şartlarına göre tayin ve takdir edecektir. 

Örneğin; siyasi ve iktisadi buhranlar söz konusu olmadığı zaman göz önüne alınacak 

oransızlık başka, piyasada sürekli dalgalanmalar olduğu, paranın istikrarsız olduğu, 

hükümet tarafından ilan edilmiş olağanüstü yönetimlerin ve bu hususta bir çok istisnai 

kanunun vazedildiği zamanlarda göz önüne alınacak oransızlık derecesi şüphesiz 

başka olacaktır220.    

 

 Sonuç itibariyle sözleşmenin kurulması anındaki edimlerin değerini tespit ve 

tayin eden hakim, oransızlığın varlığını belirlerken yalnız rakamlara dayanmakla 

yetinmeyecek piyasa durumunu, sözleşmeye konu teşkil eden malın veya işin 

mahiyetini, sözleşmenin niteliğini göz önünde bulundurup, kendi adalet ve nısfet 

düşüncesinden ve şahsi kanaatinden hareket edecektir221. Kanunun hakime tanıdığı 

takdir hakkı sonucu, BK. md. 21 hükmü adil bir şekilde uygulanıp, katılaşmış bir 

kalıp olmaktan kurtulmaktadır.  
 

 

 III- SUBJEKTİF UNSUR  

                                                           
220 Saymen, Nispetsizlik, s. 157.  
221 Saymen, Nispetsizlik, s. 157; Elbir, Unsurlar, s. 195.  



 

 A-) Genel Olarak  

 

 Gabinin mevcudiyeti için edimler arasında açık oransızlıktan başka, bu 

oransızlığın gabine uğrayan kişinin özel bir durumundan yararlanma  suretiyle 

meydana getirilmesi gerekmektedir. Yani sadece edimler arasındaki oransızlık yeterli 

değildir. Bu noktada gabin murabahadan yani tefecilikten ayrılır. Zira gabinde 

oransızlık, karşı tarafın hiffet halinde bulunması, tecrübesiz veya müzayaka halinde 

bulunmasından kaynaklanmalıdır. Fakat bu ikisinin de müştereken varlığı yeterli 

olmayıp ikisi arasında bir illiyet bağı olmalıdır. Bu illiyet, gabine uğrayanın özel 

durumundan karşı tarafın faydalanmış olması halidir. Bir başka deyişle sözleşmenin 

iptal edilebilir olması, diğer tarafın bu oransızlığı, muhatabının kendisine 

bağımlılığını, zayıflığını kullanmış olmasından kaynaklanmalıdır.  
  

 B-) Sömürülen Açısından Subjektif Unsur 

 

 Gabinin gerçekleşmesi için gabine uğrayan bakımından gerçekleşmesi 

gereken222 haller vardır ki bunlara sömürülen açısından sübjektif unsur denir. BK. md. 

21 bu konuda üç hale işaret etmektedir.  

  

 1. Hiffet Hali 

 

 Hiffet kelime anlamı olarak “hafiflik” demektir223. Hiffet hali genel olarak  bir 

kimsenin yaptığı işlemin muhtemel sonuçlarını, o işin kendisine sağlayacağı 

muhtemel yarar veya doğuracağı zararları gereği gibi dikkate almadan çok rahat ve 

                                                           
222 Yerleşik Yargıtay kararlarına göre vekil tarafından yapılan işlemlerde gabin söz konusu 
olmamaktadır; HGK. 12.4.1974 t. 971/1-659 E., 400 K. s. Karar; 1. HD. 9.2.1983 t., 1983/45 E., 
1983/1045 K. s. Karar; 1. HD. 1. 12. 1987 t. 1987/10502 E. , 1987/11206 K. s. Karar; 1. HD. 27.6.1989 
t. 1989/ 3969 E., 1989/ 8426 K. s. Karar; 1.HD. 10.12.1991 t., 1991/5569 E., 1999/144334 K. s. Karar. 
Ne var ki vekil eli ile yapılan satışlarda satıcı taraf alıcı ile doğrudan doğruya işlem yaparak yüzyüze 
gelmediklerinden alıcının onların hiffet, tecrübesizlik ve müzayaka halinden yararlanması söz konusu 
olmazsa da, sözleşmenin bütün koşulları taraflar arasında kararlaştırılmış ise gabin sebebiyle 
sözleşmenin iptaline karar verilebilir, 1. HD. 11.6.1984 t., 1984/6877 E., 1984/7004 K. s. Karar; 1. HD. 
14..2.1990 t., 1989/6194 E., 1990/1026 K. s. Karar. Yine vekil tarafından yapılan işlemlerde gabine 
dayanılamamasına rağmen, sömürülen kişide bulunan hiffet, tecrübesizlik, müzayaka gibi, özel 
hallerden faydalanılarak alınan vekaletnameye dayanılarak yapılan sözleşmelerde pek tabii gabin 
iddiası kabul edilebilir, 1. HD. 4.6.1987 t., 1987/4003 E., 1987/5290 K. s. Karar.    
223 Feyzioğlu, s.257. 



düşüncesizce hareket etmesi anlamını taşır224. Bir başka deyişle; hiffet hali kişinin 

aldatılmaya, yararlanılmaya, sömürülmeye müsait olmasıdır225.  

 

 Funck hiffet hali için “ Bir menfaatin istihsali için muhtemel neticeleri ile hiç 

meşgul olmamaktır” şeklinde bir tanım vermiştir226. Birsen de bu hususta “ Akidin 

halen mevcut bir menfaati elde etmek için şimdi yaptığı bir muamelenin muhtemel 

sonuçları ile hiç meşgul olmamasıdır” şeklinde benzer bir tanım vermiştir227. Oser’e 

göre de hafiflik belli bir halde ciddi düşünceleri göze almamak veya böyle düşünceleri 

bir tarafa bırakmaktır228. Verilen tanımlardan da çıkarılacağı üzere zarar gören tarafın 

belirli bir konuda eksik yetenekli olması veya uzağı görememesi yaptığı sözleşmenin 

sonuçlarını gereği gibi düşünmemesi BK. md. 21/I anlamında hafifliktir. Ne var ki 

hafiflik, hiffet hali, bir kişinin genel karakter olarak hafif düşünce ve yapıda olmasını 

değil, somut olayda yapılan sözleşme yönünden özen göstermeme ve düşüncesizlik 

halini ifade eder.  

 

 Hiffetin ruhi ve patolojik bir hal olduğu kabul edilip doğrudan doğruya iradeyi 

ortadan kaldırdığı iddia edilemez. Böyle bir kimse temyiz kudretinden yoksun 

olmadığı gibi, bu halin mutlaka karakter ve seciye zaafı biçiminde olmasına da gerek 

yoktur. Hiffet hali, daha ziyade girişilen taahhütlerin neticelerini ölçmemek şeklinde 

görülür. Bununla beraber bu hal genellikle temyiz kudretini kaldırmayan ölçüdeki akıl 

zayıflığı hallerinde söz konusu olur229. BK. md. 21 ile korunması amaçlanan kişiler 

gayri mümeyyizlerden ziyade sözleşmenin kurulması sırasında hafiflik olarak 

nitelendirilecek hareket tarzında bulunan normal kimselerdir. Gayri mümeyyizler 

MK. md. 15 hükmüne göre korunurken akıl zayıfı bir kimse BK. md. 21 veya MK. 

md. 16’ ya dayanır. Bazı hallerde bir kimsenin hiffet hali, hacrini gerektirecek 

dereceyi bulur. Bu takdirde kişi hacir altına alınarak, menfaatlerini ihlal eden 

tasarruflarda bulunması peşin olarak önlenir230. Bir başka deyişle  BK. md. 21’ in 

                                                           
224 Feyzioğlu, s.257; Kocayusufpaşaoğlu, s. 394; Oğuzman /Öz,  s.114. 
225 İnan, s. 209; Karahasan, s. 265. 
226 Funk, F., Borçlar Kanunu Şerhi, Çev: Veldet H./ Selek C.H., İstanbul, s. 36. 
227 Birsen, s. 82. 
228 Oser, s. 189. 
229 Gönensay, s. 119; Oğuzman, s. 114. 
230 Schwarz, s. 351; Feyzioğlu, s. 257. 



korumasından faydalanmak için sırf o olayda ( in contrecto ) büyük bir umursamazlık 

ve düşüncesizlikle hareket edilmiş olması yeterlidir231.  

 

 Hiffet halinde bulunan kimse aldatılmaya oldukça elverişli bir durumdadır. Bu 

durumdaki kimseden çok kıymetli malı pek ucuza satın almak ya da çok değersiz bir 

şeyi yüksek bir fiyata satmak zor değildir. Bu yüzden hiffetten istifade genellikle hile 

ile birleşir. Fakat her olayda hilenin şartlarını tam olarak bulmak mümkün 

olmayabilir. Ne var ki çoğu zaman hilede karşı tarafın hareket tarzı ahlak 

prensiplerine ve iyiniyet kurallarına aykırı sayıldığından olay gabin müessesine 

girmektedir232.  

 

 BK. md. 21’in uygulanabilmesi için hiffet halinin sözleşmenin kurulması 

sırasında bulunması gerekir. Örneğin; yaradılış itibariyle hafif akıllı ve dikkatsiz bir 

şahıs pekala mantıki ve kendisine zarar vermeyecek bir sözleşme meydana getirebilir. 

Burada bu şahsın tabiatında hafif akıllılık mevcuttur diyerek sözleşme bozulmaz. 

Buna karşın aynı şahsın gabinli bir sözleşme yaptığı iddia edildiğinde bu sözleşmede 

hafif düşünüp düşünmediği araştırılmalıdır. Aksine kişilik itibariyle hafif düşünceli 

olmayan bir şahsın somut olayda kuvvetli bir arzu veya istek neticesinde gabinli bir 

sözleşme oluşturması mümkündür. Bununla beraber hiffetin bir alışkanlık, bir huy 

olup olmamasının rolü yoktur233. Federal Mahkemenin hiffeti kabul ettiği bir olayda, 

kendisinden genç bir kadının ağına düşen ve onunla evlenme ümidi ile tutkusunun 

esiri olan bir erkek, taşınmazın değeri hakkında noterin yaptığı ikazı dahi elinin tersi 

ile iterek gabinli bir sözleşme yapmış bulunmaktadır234. 

 

 Yargıtay da bir kararında gabine uğrayan şahsın şuurunun yerinde olmasının, 

hekim olması dolayısıyla kültürlü, bilgili bir kimse olması, orduda senelerce hizmet 

edip binbaşılığa kadar yükselmiş olmasını hiffet ve tecrübesizliğin göz önüne 

alınmasına engel olarak görmemektedir235.  

 

                                                           
231 Elbir, Unsurlar, s. 13. 
232 Von Tuhr, s. 312; Feyzioğlu, s. 258; Tunçomağ, s. 231. 
233 Schwarz burada “ seciye” tabirini kullanarak aksini belirtmektedir.  
234 BGE 61 II 36, JdT 1935, 492. 
235 Yar. 1. HD. 28.12.1946 t. ve  6096 E., 5306 K. s. Karar; Saymen, İçtihat Notu, s. 801. 



 Tüzel kişilerde ise hiffetten bahsedilemez. Çünkü tüzel kişilere ruhi ve 

patolojik bir hal yüklemek mümkün değildir. Her ne kadar tüzel kişileri oluşturanlar 

gerçek kişiler ise de kollektif bir hiffetten bahsedilemez. Örneğin bir şirketin müdürü 

veya temsilcisi hafif bir şekilde hareket ettiği takdirde bu hareketinin diğer ilgililer 

tarafından düzeltilme ihtimali oldukça yüksek bulunmaktadır236.  

 

2. Tecrübesizlik Hali  

 

 Gabinin oluşması için gereken sübjektif şartlardan ikincisi de “ tecrübesizlik “ 

halidir. Kişinin tecrübesiz olması iş hayatını yeteri kadar bilmediği ve iktisadi 

değerler arasında karşılaştırma yapabilmek için gerekli bilgi seviyesine ulaşmamış 

olduğu anlamına gelir.  

 

 Genel olarak yaş küçüklüğü, çevre veya konu yabancılığı, bilgi noksanlığı gibi 

sebeplerle hayatı yeter derecede tanımak, olayları ve insanları layık oldukları durum 

ve tutumlarına göre değerlendirmek imkanına ve olgunluğuna henüz ulaşmamış olan 

kimse tecrübesiz ( toy ) sayılır. Burada sömürülen tarafın genel bir tecrübesizliği değil 

sadece yapılan sözleşmeye ilişkin yeterli bilgi ve deneyim eksikliği olmalıdır237. 

Kısaca tecrübesizlik söz konusu sözleşmeyi yapmak için gerekli özel bilgiye sahip 

olmamaktır.    

 

 Federal Mahkemenin bu konudaki kararlarına bakıldığında tecrübesizlikten 

önceleri genel olarak kişiye ilişkin bir zaaf biçiminde olması gerektiği 

anlaşılmaktaydı. Federal Mahkeme bu husustaki bir kararında “akit tarafın her ne 

kadar hususi bilgisi bulunmamakla beraber açık nispetsizliği anlayacak şekilde 

malumatı bulunduğu takdirde tecrübesizliğinden bahsedilemeyeceğini “ söyleyerek 

tecrübesizliği başka bir boyuta taşımaktadır238. Bu kararla Federal Mahkeme 

“tecrübesizlik” kavramına çok geniş anlam kazandırılmaması gerektiğini bir kişinin 

özel bir konuda tam anlamıyla bilgisi olmasa da “açık nispetsizliği anlayacak kadar” 

bilgisinin bulunmasını tecrübe için yeterli görmüştür. Ancak Federal Mahkeme daha 

                                                           
236 Elbir, Unsurlar, s.207. 
237 Federal Mahkeme daha önceki kararlarında bundan genel tecrübesizliği anlamaktaydı. Bu yöndeki 
örnek kararlar için bkz: BGE 41 II 579, 44 II 186, 85 II 413;  YHGK. 30.9.1972 t. ve 1970/ 229 E, 765 
K. s. Kararı; Eren, s. 391, dn. 16’dan naklen.  
238 JdT 1935, s. 492, ATF 61 II 36; Elbir, Unsurlar, s. 207.  



sonra bu hususta görüş değiştirmiş, tecrübesizliğin hayata ilişkin genel bilgi ve 

deneyim eksikliği değil, söz konusu sözleşmeyi yapmak hususunda gerekli bilgi ve 

deneyim eksikliği olduğunu ifade etmiştir239.  

 

 Oser tecrübesizliği “ genel olarak hayatı yeter derecede bilmemek ( yaşı küçük 

olmakla ) yahut bazı yerlere veya mesleklere ait münasebetleri bilmemek şeklinde 

olabilir” diyerek açıklamıştır240. Oser burada iki noktanın üzerinde durmaktadır. 

Birincisi; tecrübesizliğin yaşın küçüklüğünden ötürü hayatı yeteri derecede 

kavrayamamış olmaktan, ikincisi ise kişinin yaşı, bilgi ve görgüsü itibariyle hayat 

hakkında genel olarak öngörülü tecrübeli, sayılmasına rağmen özel bilgi gerektiren 

konularda bilgisiz olmasıdır. Ne var ki  tecrübesiz sayılmak için mutlaka çok genç 

olmaya gerek yoktur. Zaten yaş küçüklüğü sebebiyle hukuki işlem yapılması ve borç 

altına girilmesi halinde bu işlemin geçerliliği MK. md. 14 ve md. 16’ya göre 

belirleneceğinden ayrıca BK. md. 21 hükmüne başvurmaya gerek yoktur. Yaşın 

küçük olması, henüz reşit olunmaması dışında da kişiler tecrübesiz bulunabilir.  

 

 Tecrübesizlik aynen hiffette olduğu gibi somut olayda bulunmalıdır. Bir başka 

deyişle kişinin tecrübesiz olup olmadığı tüm olay ve ilişkilere göre değil söz konusu 

olaya göre değerlendirilmelidir. Tecrübesizlikte tıpkı hiffet halinde olduğu gibi cahil 

bir kimsede olabileceği gibi, çok kültürlü bir kimsede de mevcut bulunabilir. Örneğin 

; Pratik hayata alışmamış bir alim bazı münasebetlerde tecrübesiz sayılıp md. 21’in 

korumasından faydalanabilir241.  İsviçre Federal Mahkemesi 21.6.1966 tarihli bir ilke 

kararında 242 çağdaş gelişmenin teknik problemleri, günlük hayatta dahi, daha değişik 

ve karmaşık hale getirdiğini ve kişileri gittikçe daha geniş ölçüde, kendilerine arz 

edilen hizmetlerin tam değerini anlayamadan uzmanlara güvenmek zorunda 

bıraktığını dikkate almış ve genel anlamda tecrübeli sayılabilecek kişilerin dahi, 

somut olayda, o iş bakımından tecrübesiz addedilmesinin pekala mümkün olduğunu 

belirtmiştir243 ,244.  

                                                           
239 Bu yöndeki Federal Mahkeme kararları için bkz: JdT 1935 I 496, JdT 1967 I 137; Oğuzman/Öz, s. 
114 dn. 331. 
240 Oser, s. 189.  
241 Elbir, Unsurlar, s. 207 dn. 82’de anılan yazar.  
242 BGE 92 168; Kocayusufpaşaoğlu, s. 395’dan naklen. 
243 Alman Hukukunda ise durum farklı olup, sömürülenin belirli somut bir işleme ilişkin olarak 
tecrübesiz olması yeterli görülmemekte ve onun kişiliğine bağlı olarak genel hayat tecrübesinden veya 
iş hayatı tecrübesinden yoksun bulunması aranmaktadır, Kocayusufpaşaoğlu, s. 395 dn. 26’dan naklen. 



 

 Tecrübesiz sayılmak için iş hayatının dışında olmak normal iktisadi ilişkilere 

karşı ilgisiz bulunmak yeterlidir. Hatta bir kimse karşısına çıkan türden bir durumu 

değerlendirebilmek için genellikle lüzumlu sayılan bilgiye sahip bulunmuyorsa böyle 

bir halde dahi “ tecrübesiz “ sayılmaktadır. Yar. 1. HD. nin 3.5.1979 t. ve 1979/3824 

E., 1979/5938 K., s. kararında tecrübesizlik şöyle ifade edilmektedir: “ Bir kimsenin 

yaşlı olması her konuda tecrübe sahibi olduğunu göstermez. Davacının ileri yaşa 

ulaşmasına rağmen gayrimenkul satışı konusunda görgü ve tecrübesi, taşınmazların 

değeri hakkında yeterli bilgisi olmadığı açıktır. Halk deyimi ile “ son çocukluk “ 

döneminde bulunan davacının bir çocuk kadar saf olduğu bellidir...“245. 

 

 Tecrübesiz şahıs işlemlerin neticelerini takdir edememekte görememektedir. 

Yaptığı sözleşmedeki fesadı görmeye ehil değildir. Tecrübeli olsaydı hiffet halindeki 

kimsenin aksine bu sözleşmeyi yapmayacaktı. Becker hiffetle tecrübesizliği şu 

formülle ayırmaktadır: “ Hiffet ile hareket eden hakikati görmek istemez, tecrübesiz 

göremez “246 . Oser de hiffet halinde irade bozukluğu, tecrübesizlikte ise bunun aksine 

genel bir bilgisizlik olduğunu ifade ederek bu iki hali birbirinden ayırmıştır.  

Tecrübesiz kişi de hiffet halinde olan yani hafif akıllı kimse gibi temyiz kudretinden 

mahrum bulunmamakta ancak genellikle akıl zayıflığına müptela olan kimselerdir247. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da bir kararında248 “ Akıl hastalığı ile maluliyetin 

tecrübesizlik telakki edilemeyeceğini  ve akdin feshinde BK. md. 21’deki 1 senelik 

müddet değil fakat alelade müruruzaman müddeti cereyan edeceği” ni belirtmiştir.  

 

 Gerçek kişilerin aksine tüzel kişilerin, hiffet halinde olduğu gibi , tecrübesiz 

olmalarından bahsedilemez. Zira tüzel kişiliğin yapısı buna elverişli değildir249. Şöyle 

ki yetkili organın “ hiffet ” veya “ tecrübesizliğinin”  MK. md. 50’ ye dayanılarak, 

tüzel kişinin hiffeti veya tecrübesizliği sayılması kuşku ile karşılanmaktadır250. Ne var 

                                                                                                                                                                      
244 Stark Federal Mahkemenin bu kararının kabulü ile açık oransızlığın bulunduğu sözleşmelerin büyük 
bir bölümünün iptalinin mümkün hale geleceğini böyle bir yorumun hakimler tarafından fiyat 
kontrolünün yolunun açacağını övgü ile belirtmektedir; Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 75 dn. 
78’den naklen . 
245 YKD. 1979, Sa: 7, s. 1120. 
246 Elbir, Unsurlar, s. 206’dan naklen.  
247 Örnek Federal Mahkeme Kararı: 44 II 183, JdT 1919 s. 109; Von Tuhr, s. 312 dn. 10’ dan naklen.   
248 YHGK. 3. 4. 1935 t. ve  1/ 103 E. , 26 K. s. Karar; Elbir, Unsurlar, s. 208. 
249 Elbir, Unsurlar, s. 208; İnan, s. 210 dn. 243’de anılan yazarlar.  
250 Kocayusufpaşaoğlu, s. 396 dn. 32’den naklen. 



ki bu hususta karşıt bir görüş de bulunmaktadır. Oğuzman’a göre hiffet ve 

tecrübesizlik şirket adına işlemi yapan organ kişinin şahsında aranır, müzayaka 

halinde olma ise şirket bakımından da organ kişi bakımından da söz konusu 

olabilir251.  

 

3. Müzayaka Hali  

 

 Müzayaka kelime anlamı olarak “ darda kalma, sıkıntı içinde bulunmak “ 

demektir252. Kişinin kendisinin veya yakınlarından birinin maddi veya manevi 

bütünlüğünü ( can, sağlık, mamelek ) veya sosyal durumunu ( haysiyet, hürriyet gibi ) 

tehdit eden bir zararın varlığından korkmak, cismani, ahlaki veya iktisadi bir 

tehlikeden kurtarma zarureti hissetmek, müzayaka halinde bulunmak demektir. Funck 

da müzayakayı; “ Kendisinin veya yakınlarından birinin maddi veya manevi 

tamamiyetini yahut içtimai vaziyetini tehdit eden bir zararın mevcudiyetinden 

korkmak “ şeklinde tanımlamıştır253.  

 

 Yargıtay 1. HD. nin 25.6.1970 t. ve E. 3521, K. 4351 s. Kararında müzayaka 
hali; “ Zaruret içinde bulunma ya da mevcut ya da iktisadi bir zarar veya sıkıntıyı 
karşılamak için ölçüsüz bir fedakarlıkta bulunma hali” olarak tanımlanmıştır254. Bir 
başka deyişle müzayaka öyle bir durumdur ki nispetsiz bir karşılık vaat etme veya 
verme gelecek zarara göre ehvenişer olarak gözükür255. Örneğin; alacaklıları 
tarafından ödenmeye zorlanan bir kimsenin yüksek faizle ödünç alması, olağanüstü 
ekonomik sıkıntı yüzünden değerli bir eşyanın oransız derecede aşağı bir bedel 
karşılığında satılması veya çok düşük bir bedel karşılığında çalışılması gibi. 
 Müzayaka hali doktrindeki hakim görüş tarafından kabul edildiği üzere maddi 

olduğu kadar manevi de olabilir256. Son yıllarda bu hususta oldukça esnek 

davranılmakta ve bu durumun şahsi, ailevi, politik sebeplerden de kaynaklanabileceği 

kabul edilmektedir257. Becker ise müzayaka halinin yalnızca iktisadi nitelikte 

olabileceğini iddia etmekte olup hayat, sıhhat şeref veya hürriyetin tehlikede olması 

                                                           
251 Oğuzman/Öz, s. 115 dn. 333’den naklen. 
252 İnan, s.207.  
253 Saymen, İçtihat Notu, s. 801.  
254 Feyzioğlu, s. 254 dn. 422’den naklen. 
255 Oser, s.189 . 
256 Kocayusufpaşaoğlu, s. 396; Oğuzman/Öz, s. 114; Eren, s. 390; Birsen, s. 82; Saymen, İçtihat Notu, 
s. 801. 
257 Buz, s. 74 dn. 77. 



sebebiyle yapılan bir sözleşme halinde BK. md. 20 ve MK. md. 24’ün 

uygulanabileceğini söylemektedir258.  

 

 Von Tuhr, manevi nitelikteki ihtiyaçları “ mübrem ve müstacel” diyerek259 bu 

halin acele, geciktirilemez nitelikte olması gerektiğini  vurgulamıştır. Burada söz 

konusu olan sermaye veya kredi eksikliği değildir. Örneğin, lüks masraflar yapmak 

veya spekülatif faaliyetler icra etmek üzere borç para alan şahıs müzayaka iddiasında 

bulunarak BK. md. 21’in tatbikini isteyemez. Federal Mahkeme bu hususta çok sıkı 

hareket etmekte mesela müzayaka iddiasında bulunan şahıs, aldığı parayı güç bir 

durumdan çıkmak için kullanacağına başka yerlere kullanmışsa BK. md. 21’i tatbik 

etmemektedir260.  Ancak  iktisaden çok sıkışık durumda olan bir kimsenin çok değerli 

bir malını satması halinde kişi maddi anlamda, tek bir doktorun bulunduğu bir 

kasabada çok acil bir cerrahi müdahale veya dağda tur yapmakta iken bir kişinin 

kaybolup yardımını istediği dağ kılavuzunun fırsattan yararlanıp normal ücretin kat 

kat fazlasını elde etmesi halinde hasta veya onu tedavi ettiren yakınları, ya da 

kaybolan kişi  manevi anlamda zor durumdadır261.  

 

 Yerleşmiş Yargıtay İçtihatları yaşlılık, hastalık veya yalnızlık kıskacına 

yakalanmış kimseleri de manevi müzayaka halinde saymaktadır. Yüksek 

Mahkememiz bir kararında “ Davacının yaşlı olduğu kadar yalnız olduğu da 

sezilmektedir. Yaşlılık insan hayatında , bir çok kişinin en önemli sorunudur. Yaşlı ve 

yalnız olan bir kişi bazı hallerde çaresizlik ve acz içinde kıvranma durumundadır. 

Yukarıda yazılı nedenlerle günün 24 saati çaresizlik ve acz içinde bulunan bir 

kimsenin sıkıntı- müzayaka içinde olmadığı söylenemez262” diyerek söz konusu 

kimselere, şiddetle ihtiyaç duydukları ilgi ve yakınlığı göstererek onları etkileri altına 

alan ve bu yoldan bazı değerli malların çok düşük fiyatlarla kendilerine devrini 

sağlayan kişilere karşı BK. md. 21’e dayanmanın  mümkün olabildiğini ifade etmiştir.  

 

                                                           
258 Oser, s. 189; Elbir, Unsurlar, s. 202. 
259 Von Tuhr, s. 312. 
260 ATF, 51 II 162, Elbir, Unsurlar, s. 203’ den naklen.  
261 Örnek Federal Mahkeme Kararı için bkz: BGE 61 II 131 (=JdT 1935 I 492 ) ( Tekinay, s. 461 dn.2 ) 
; JdT 1920 I 194; JdT 1934 I 197( Feyzioğlu, s. 255 dn. 423’den naklen ) 
262 Yar. 1. HD. 3.5.1979 t. ve E. 3824, K. 5938 s.k. ( YKD. 1979/8, s. 1120) ; Aynı  yönde örnek 
kararlar: Yar. 1. HD. 28.2.1974 t. ve E.1924, K. 1255 s. Karar ( YKD. 1975, Sa.7, s.42-45 ); Yar. 1. 
HD. 30.1. 1979 t. ve E. 1978/13268, K. 1979/999 s. Karar ( YKD. 1979 Sa. 6, s. 770 ); 22.3.1978 t. ve 
E. 1978/ 2699, K. 1979/3106 s. Karar ( YKD. 1979 Sa. 2, s. 164)  



 Yargıtay 6.5.1980 tarihli kararında ekonomik darlığı ve yokluğu ifade eden 

maddi müzayaka halinin sınırlı olmasına karşın manevi müzayaka halinin çok yönlü 

ve çeşitli olduğunu ( yalnızlık, yaşlılık, hastalık gibi ) ifade ederek müzayaka halinin 

anlaşılmasına yardımcı olmuştur263.  

 

 Müzayaka çok defa mali bir sıkıntı şeklinde karşımıza çıkar. Ne var ki mali 

sıkıntı halinde olmanın kişinin zengin veya fakir olması ile bir ilgisi yoktur. Zürih 

Kanton Mahkemesinin bir kararında işaret edildiği gibi BK. md. 21 anlamındaki 

müzayaka ile fakirlik aynı anlamda değildir264.  Varlıklı bir kimse dahi sözleşme 

sırasında aktiflerini nakde çevirememesi sonucu sıkıntıya düşebilir265. Yargıtay 1. 

HD. si 25.6.1970 t. ve 3521 E. 4351 K. s. Kararında “ Bir kimsenin ticari itibarını ve 

malvarlığını zarara sokan iktisadi sıkıntı veya o anda karşılanması gereken hayati bir 

tehlike, müzayaka halinin varlığını kabule sebep teşkil eder. Durum böyle olunca 

davacıların satışa takaddüm eden safhada pek çok taşınmaz mallarının bulunması ve 

varlıklı kimseler olması müzayaka halini bertaraf eden bir unsur olmaktan çıkar “ 

diyerek bu hususu belirtmiştir. Müzayakanın ölçüsünü gerçek servet değil fakat 

ekonomik varlığı tehdit eden tehlike teşkil eder266. Burada önemli olan öz varlık 

hesaplamaları ve bulunacak değerin azlığı ya da çokluğu değildir. Asıl problem 

borcun miktarı ve alacaklıların dava ve takipleri karşısında zarar görenin yeni gabin 

örnekleri yaratmadan ödeme gücüne sahip olmamasında ve yeterince efektife malik 

bulunup bulunmamasındadır. Yani müzayakanın ölçüsünü gerçek servet değil fakat 

iktisadi varlığı tehdit eden tehlike teşkil edebilir267. 

 

 Müzayaka hali ile aciz halini birbirine karıştırmamak gerekir. Bir kimsenin 

müzayaka içinde olduğunun kabulü için mutlaka aleyhteki takiplerin satış veya iflas 

sahasına geçmiş olması da şart değildir. Yargıtay 1. HD. si yukarıda ifade edilen 

25.6.1970 tarihli kararında “ Sayısız icra takipleri ve hacizler, bunların kesin safhaya 

intikal etmiş olması ve muaccel borçları zamanında ödeyememek endişesi, davacıların 

                                                           
263 Yar. 1. HD. 6.5. 1980  t. ve E. 4135, K. 6218 s. Karar ( YKD. 1980/11, s. 1464-1466 ) 
264 Feyzioğlu, s. 256 dn. 425’de anılan yazar.  
265 Örnek Federal Mahkeme kararı için bkz: BGE 123 III 302, Buz, s. 74 dn. 77. 
266 BGE 84 II 107 ( = JdT 1958 I 531)  de yer alan Federal Mahkeme kararında “ Davalı anonim 
şirketin kambiyo senedine bağlanmış borçlarını ödeyemeyecek durumda oluşu ve varlığını korumak 
için borcun % 38.80’e ulaşan  yıllık bir faiz karşılığında yenilenmesini kabul etmek zorunda kalışı BK. 
md. 21 anlamında “müzayaka” olarak nitelendirilmelidir” demektedir.; Feyzioğlu, s. 256 dn. 427’den 
naklen. 
267 Elbir, Unsurlar, s. 204. 



ticari itibarını ağır şekilde sarsan ve gelecek hakkında moral bakımından ciddi korku 

ve üzüntü sebebi olan haller ” diyerek bu hallerin müzayakanın doğumuna ve 

mülklerin oldukça düşük bedelle satılmasına neden sayılabileceğini ifade etmiştir268.  

 

 Müzayaka halinin kişinin kendi kusurlu davranışı sonucu meydana gelmesinin 

de önemi yoktur269. Örneğin; Bir mirasyedi elinde mevcut malları istediği gibi israf 

edip son kalan kıymetli bir şeyini hiç pahasına satsa, bu şeyin hiç pahasına satılması  

kendi kusurundan ileri gelmiştir diyerek gabinin varlığını reddetmek doğru olmaz. 

Zira burada önemli olan kişinin müzayakaya hangi sebepten ötürü düştüğü değil 

önemli olan müzayaka halinde bulunmasıdır.  

 

 Objektif olarak bakıldığında sıkıntılı bir durum bulunmadığı halde sömürülen 

durumu yanlış değerlendirip kendisini zor durumda sanmışsa veya muhtemel, olması 

mümkün bir zaruret hali varsa doktrinde hakim olan görüş BK. md. 21’in aradığı 

şartın yine de mevcut olduğu yolundadır270. Zira korku yersiz de olsa ondan istifade 

edilmesi yine mümkündür. Örneğin bir kişinin tehlikesiz bir boğaz iltihabını difteri 

sanarak serum yaptırmak için oldukça fazla ücret ödemesinde olduğu gibi. Oser ayrıca 

hiffet  ve tecrübesizlik hallerinde göz önüne alınan sübjektifliğin müzayaka haliyle 

kıyaslanması sonucunda da, korku halinin yersiz olabileceği kanaatine varmaktadır271.  

 

 Müzayaka halinin devamlı olması da aranmaz. Sözleşmenin yapıldığı an 

bulunması gerekli ve yeterlidir. Esas kriter müzayakanın devamı değil şiddetidir272.  

 

 Müzayaka hali gabine uğrayanın yalnız şahsı üzerinde değil bu hal 

yakınlarından kaynaklansa da göz önüne alınır. Örneğin; tam ameliyat sırasında 

doktorun ameliyatı yarıda bırakmamak için pek yüksek bir para istemesi ve isteğin 

hastanın ailesi tarafından da kabul edilmesinde müzayaka hali sözleşmeyi yapanın 

şahsındaki bir sebepten değil yakınlarından birine yönelmiş mevcut tehlikeyi 

gidermeye yöneliktir. Bununla beraber Yargıtay 21.11.1974 tarihli kararında bir eş 
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270 Kocayusufpaşaoğlu, s. 395; Von Tuhr, s. 312; Elbir, Unsurlar, s. 205 dn. 63’de anılan yazar; Akyol, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 1995, s. 185; Bu yöndeki Federal Mahkeme kararı için bkz: 
BGE 123 III 301 , Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 74; Aksi kanaat, Funk, s. 36 . 
271 Oser, s. 189. 
272 Elbir, Unsurlar, s. 204.  



için gerçekleşmiş olan müzayaka halinin diğer eş için de müzayaka sayılacağına karar 

vermiş ve “ normal evlilik dar zamanda eşlerin birbirine yardımcı olmalarını zorunlu 

kılar. Eşlerden birinin alacaklının takibi dolayısıyla korkulu rüya görürken ötekinin 

rahat uyuduğu düşünülemez ” şeklindeki ifadesiyle gerekçelendirmiştir273.  

 

 Yargıtay eski tarihli  bir kararında274 “ Gabinde müzayakayı icap ettiren halin 

malı satın alan kimse tarafından değil, ya kendiliğinden vukua gelmiş veya üçüncü 

şahısların fiilleri yahut diğer amillerin tesiri ile tahaddüs etmiş olması lazım” 

olduğunu belirterek müzayakayı gerektiren olayın istifade eden tarafından yaratıldığı 

zaman “ ikrahın” söz konusu olacağını ifade etmektedir. Ne var ki bu durumda bir 

ayrım gerekmektedir. Şöyle ki; müzayaka hali istifade edenin kusuruyla meydana 

getirilmiş, ancak istifade eden bu halin doğmasında sözleşmeyi yaptırmak kastı ile 

hareket etmemişse gabinden bahsetmek mümkündür. Ancak bu hal gabine uğrayana 

sözleşmeyi yaptırmak kastıyla meydana getirilmişse bu takdirde ikrah hükümlerinden 

bahsetmek gerekmektedir275.   

 

 Burada üzerinde durulması gereken bir diğer sorun tacirlere BK. md. 21’in 

uygulanabilirliği sorunudur. Ayrı bir çalışma konusu yapılabilecek bu konu hakkında 

çalışmamızda ancak ana hatlarıyla değinilecektir. 

 

 Medeni Kanunun 5. maddesi gereğince Borçlar Kanununun genel hükümleri 

diğer özel hukuk ilişkilerine de uygulanır.  Bu sebeple BK. nin 21. maddesinin 

tacirlerin işlemlerine tereddütsüz uygulanabileceği düşünülebilir. Ancak TTK “ tacir “ 

sıfatına bağlı özel sonuçlar öngörmüştür. Nitekim TTK. md. 20/II “ her tacirin 

ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi lazımdır ”  

diyerek tacirin ticari işletmesine ait işlemlerinde tecrübesizliğin ve hiffet halinin söz 

konusu olamayacağını belirtmektedir. Tacir ancak kendi işletme alanı dışındaki 

konularda hiffet ve tecrübesizliğe dayanabilir. Zira tacirden kendi ticaret alanına özgü 

incelikleri bilmesi beklenir. Tacirin gabinle ilgili BK. hükümlerine “ müzayaka “ 

halinde başvurabileceği konusunda ise  tereddüt bulunmamaktadır276. Nitekim 
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Yargıtay 14. HD.si 6.5.1986 t., 1985/7787 E., 1986/ 3066 K. s. Kararında “.... Özer’in 

dershane olarak kullandığı, diğer bir deyimle ticarethane de olarak yararlandığı 

taşınmazını, satış vaadinde bulunması, kendisinin ticari yönden sıkıntı içinde 

olduğunu gösterir. Olağanüstü koşullar hariç karşılığını sağlamadan hiçbir tacir, 

ticaret yaptığı dükkanı veya işyerini satmak istemez. Aksini kabul etmek, ticaret 

hayatın olağan akışına ve koşullarına ters düşer.  “ ifadesiyle tacirin müzayaka halinde 

olabileceğini açıkça kabul etmiştir.    

 

 4.BK. md. 21’deki Üç Halin Tahdidiliği Sorunu  

 

 Borçlar Kanununun 21. maddesindeki ifadede gabinin mevcudiyeti için 
edimler arasındaki oransızlık yanında, bu oransızlığın kendisinden aşırı menfaat temin 
edilen kimsede bulunan hiffet, tecrübesizlik veya müzayaka halinden yararlanılması 
şart koşulmuştur. Ne var ki gabine uğrayan bakımından aranılan bu sübjektif hallerin 
sınırlayıcı mı yoksa örnek niteliğinde mi sayıldığı hususunda bir açıklık 
bulunmamaktadır. Bu hususta Türk- İsviçre Hukuk Doktrininde iki görüş mevcuttur.  
 Türk Hukukunda hakim olan277 ve eski İsviçre doktrininde278 kabul edilen 

birinci görüşe göre, BK. md. 21’de öngörülen üç hal tahdidi olarak gösterilmiştir ve 

bunların dışında kalan herhangi bir zayıflık durumuna dayanarak BK. md. 21’den 

yararlanmak imkanı yoktur. Bu görüş taraftarlarından bir bölümü, burada sözleşme 

özgürlüğünün sınırlanmasının söz konusu olduğunu ve “ pacta sund servanda” ilkesi 

esas sayılmak gerektiği için gabin hükümlerinin dar yorumlanması gerektiği, BK. md. 

21’in istisnai bir hüküm olduğunu279,  hatta bu hükmün sadece marjinal bir öneme 

sahip bulunduğunu ileri sürmüşlerdir280. Bu görüş taraftarlarından Oser, bu üç hal 

dışında özel durumların söz konusu olabileceğini ancak bunların gabini meydana 

getirmeyeceğini düşünmektedir. Çünkü Oser’e göre bu üç hal dışında örneğin; iş 

başarma kabiliyetinin yeterli olmayışı, doğuştan keskin görüşlü olmayış, karakter 

zayıflığı gibi zaaflar oldukça ilerlemiş olup da bu üç halden birini meydana 

getirmediği sürece, yahut BK. md. 23-28 veya MK. nin 16. maddesine uygun 

düşmedikçe nazara alınmazlar. Çünkü hukuk düzeni bunu yapmak istese bile bir 
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sözleşme sırasında sözleşen taraflardan birisinin diğerine üstün bulunduğu her 

sözleşmede zayıfı koruyarak eşitlik meydana getirmek imkanından mahrumdur281.  

 
 Bugün İsviçre doktrinindeki büyük çoğunluk tarafından kabul edilen diğer 

görüş ise BK. md. 21’de ki sayılı hallerin sırf örnek göstermek amacıyla olduğunu bu 

sebeple kanunda öngörülen üç hal dışında kalan ve bunlarla kıyaslanabilen 

“uyuşturucu veya alkol bağımlılığı” , “ ileri derecede yaşlılık” , “ hasta veya bitik 

olma durumları” , “ bir kimseye karşı minnet duygusu içinde olmak”, “saldırgan satış 

metotlarının içinde kalmak ” gibi hallerde de BK. md. 21’in uygulama alanı 

bulabileceğini kabul etmektedir282.  

 

 Kocayusufpaşaoğlu’na göre, bu durumda Kanun koyucunun bugünün 

şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değerlendirilecek amacını esas alarak bir sonuca 

varmak gerekecektir283. BK. md. 21’in çok açık olan amacı, zayıf durumdaki kişilerin 

karar verme serbestilerinin çiğnenerek güçlüler tarafından istismar edilmelerini 

önlemektir. Nitekim -daha önce değinmiş olduğumuz- Yargıtay 1. HD. sinin 4.3.1969 

t. ve E. 391 K. 1133 s. Kararında da  “ Gabin dar ve zor durumlarda kalmalarından 

ötürü sözleşme yapmaya sürüklenmiş olan kişileri korumak ve zayıfı güçlüye 

ezdirmemek için daha çok sosyal amaçlarla kabul edilmiş bir müessesedir” denilerek 

bu amaç açıkça ortaya konulmuştur.  

   

 Toplumun hemen hemen her sahasında “Déréglemantation”, “Dérégulation 

“gibi adlarla bütün düzenleyici kurallar kaldırılarak her şeyin imkan ölçüsünde, 

serbest piyasanın özgürlük fakat aynı zamanda acımasızlık dolu rekabet kurallarına 

terk edildiği çağımızda sözü edilen istismar tehlikesi en yüksek düzeydedir. Bu 

gelişme karşısında durumu seyretmekle yetinmek istemeyen hukukçuların ve yargı 

organlarının yapmaları gereken şey hukuk düzenimizde mevcut koruyucu hükümleri 

çağın gereklerine uygun bir biçimde yorumlamaktır. Özel hukukta zayıf durumdaki 

kişileri koruyan hükümlerin başında bir yandan kişilik haklarına ( MK. md. 23) ve bir 

yandan ahlaka ( BK. md. 20/I ) aykırılığı düzenleyen hükümler  ve öbür yandan gabin 

hükmü ( BK. md. 21 ) yer alır.  O halde BK. md. 21 hükmünün zayıfları koruyucu 

amacına uygun düşen ve bu hükümde öngörülen üç hali sınırlayıcı saymayan görüşe 
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üstünlük tanımakta tereddüt etmemek gerekmektedir. Zira her halde sözleşme 

serbestisi asıldır diyerek her geçen gün yaygınlaşan sözleşme serbestisinin kötüye 

kullanılması durumuna imtiyaz tanımak kabul edilebilir bir tutum olamaz.  

  

 C- Sömüren Açısından Subjektif Unsur  

 

 Gabini oluşturan unsurların sayısı hususunda yukarıda değindiğimiz üzere 

doktrinde farklı görüşler mevcuttur. Ancak biz burada tekrar bunlara değinmeyecek 

üçüncü ve müstakil bir unsur olarak sömüren açısından sübjektif unsur olan “ istismar 

” şartını ele alacağız. Zira bu tartışmalara girmek gereksiz tekrardan başka bir şey 

değildir. Hükmün açık ifadesinden de çıkarılacağı üzere BK. md. 21 anlamında 

gabinden bahsedebilmek için  iki unsurun birlikte mevcut olmaları yetmemekte ikisi 

arasında bir illiyet bağının da bulunması gerekmektedir. 

 

  BK. md. 21’deki  “ Bir akitte ivazlar arasında açık bir nispetsizlik bulunduğu 

takdirde, eğer gabin mutazarrırın müzayaka halinde bulunmasından veya hiffetinden 

veya tecrübesizliğinden istifade suretiyle vukua getirilmişse  ...” şeklindeki 

ifadede gabinden faydalanan kişinin fiili “istifade” olarak nitelendirilmiştir. Gabinin 

gerçekleşmiş sayılabilmesi için kanunun açık ifadesinden anlaşıldığı üzere sömürenin 

karşı tarafın zayıf durumunu bilerek bundan yararlanması gerekir. Hiç kuşkusuz 

sömüren ayrıca edimler arasındaki açık oransızlığın da farkında olmalıdır.  

 

 Yargıtay da karşı tarafın zayıf durumda olduğunun bilinmesinin gerekli 

olduğu konusunda bir hayli titiz davranmakta ve 1. HD. sinin 4.3.1969 t. ve E. 391, K. 

1133  s. Kararında284 bu hususu şöyle ifade etmektedir: “ Feshi istenilen satış 

sözleşmesi İstanbul’da yapılmıştır. Nüfusu birkaç milyona varan bu şehirde oturan 

taraflar birbirlerinin yabancısıdırlar. Davalı taraf davacıların iş ve kazanç durumlarını 

ve borçlu olup olmadıklarını bilecek mevkide değildir. Tanıkların hiçbiri davacıların 

borçlu olduklarını ve müzayaka içinde bulunduklarını bilerek davalının bu durumdan 

yararlanmış olduğunu belirterek açıklamada bulunmamışlardır. Bu yön göz önünde 

tutulmadan davanın kabulü yersizdir”285.  

                                                                                                                                                                      
283 Kocayusufpaşaoğlu, s. 397. 
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285 Kocayusufpaşaoğlu, s. 398. 



 

 Açıklığa kavuşturulması gereken bir diğer husus da karşı tarafın zayıf 

durumda olunduğunun bilinmesinin, bunun ne tür bir zayıflık olup olmadığını bilmeyi 

de gerektirip gerektirmediğidir. Bu husustaki hakim görüş bunun ne tür bir zayıflık 

olduğunun tam olarak bilinmesini gerekli kılmadığı yolundadır286.  Sömürenin karşı 

tarafı tecrübesiz sandığı halde onun gerçekte hiffetle hareket ediyor olması BK. md. 

21’in uygulanmasına engel değildir287.  

                          

 Karşılıklı edimler arasındaki açık oransızlığın bilinmesi “miktar” veya “oran“ 

olarak kesin bir bilgiyi gerektirmez. Sömürenin “ çok iyi” veya “karlı “ bir iş 

yaptığının bilincinde olması yeterlidir.  

  

 Burada açıklığa kavuşturulması gereken ve doktrinde önemli görüş ayrılıkları 

bulunan en önemli husus “bilmenin derecesi” dir. Bir başka deyişle kanundaki 

ifadesiyle “istifade” nin kapsamıdır. Bu hususta, kaynak İsviçre Borçlar Kanununa 

bakıldığında 21. maddenin kenar başlığında ” aşırı yararlanma “ ( Übervorteilung ) 

ifadesi kullanılmıştır. Madde metninde ise bunun yerine, istifadeyi karşılayacak 

biçimde “ ausbeutung “ denilmesi istifadenin, özel bir durumun istismarından 

doğacağını ayrıca belirtmek içindir. Dolayısıyla kaynak İsviçre Borçlar Kanunun 

iktibası sırasında “ausbeutung”, zarar görenin müzayaka halinin, hiffetinin veya 

tecrübesizliğinin istismarı şeklinde çevrilseydi istismar unsurunun gabindeki önemi 

daha anlaşılır olacaktı.   

 

 “İstifade” kavramının  anlamı hususunda doktrinde ise başlıca üç görüş 

mevcuttur.  

 

 Bu görüşlerden birincisi istifadenin “istismar” şeklinde anlaşılması yolundadır. 

Saymen’e göre bu tabir gabin kavramına çok daha uygundur. Zira gabinin ahlaka ve 

iyiniyete aykırılığını bu tabir daha iyi bir biçimde açıklamaktadır. Yine kanunumuz  

“istifade edilmiş ise” dememekte “  “istifade suretiyle meydana getirilmiş” 

demektedir. İstifade etmek pasif bir haldir. Halbuki istismar etmek aktif bir hali ifade 
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eder. Bu yüzden buradaki “ meydana getirilmiş olması ” ibaresiyle herhalde bazı fiil 

ve hareketlerin yapılması lazım geldiğini göstermektedir288. Bu görüş taraftarlarından 

Thilo’ya göre alacaklının hareketi istismar eden bir kimsenin bir murabahacının 

hareketi gibi olmalıdır  Schwarz da bu durumu ahlaka aykırı sözleşmelerin ayrı ve 

özellikle önemli bir çeşidi olarak kabul etmekte ve bu istifadenin bir istismar şeklinde 

olması gerektiğini belirtmektedir289.  

 

 Bir diğer görüş ise istifadenin “ vukuf” şeklinde yani “ vakıf olma, haberdar 

olma” şeklinde anlaşılması gerektiği yolundadır. Bu görüş taraftarlarından Becker’e 

göre istifade alacaklının açık oransızlığa vakıf olmasını gerektirir290. Von Tuhr ise 

istifade tabirini aşırı faydalanan kimsenin , müzayaka halini bilerek ve isteyerek 

bundan istifade etmesi olarak anlıyor291. Arsebük de istismarı “ Diğer tarafın 

müzayaka halinde bulunduğunu bilerek menfaat temin etmektir” şeklinde açıklıyor. 

Funck da istifadeyi aynı şekilde anlamakta ve “ akitten istifade eden taraf mutazarrırın 

içinde bulunduğu vaziyetten malumattar bulunmuş olmalıdır” şeklinde ifade 

etmektedir.292 Belgesay’a göre ise “ Diğer akidin düştüğü hatadan, onu hataya 

düşürmekte kusuru olmasa bile bilerek istifade eden akit hakkında bu madde hükmü 

tatbik edilir “293.   

 

 Üçüncü bir görüş ise istifadeyi “aldatma” olarak kabul etmektedir. Birsen bu 

hususta “ Davacı müzayaka halinde bulunduğunu ispat etmekle beraber aynı zamanda 

bu sebepler yüzünden kendisinin aldatılmak suretiyle gabinin husule getirildiğini ispat 

mecburiyetindedir” demektedir. Birsen gabini hileye benzettikten sonra gabinde 

desiseler bulunmasının şart olmadığını da ilave etmektedir294. Halbuki aldatma, hile, 

bir şahısta yanlış fikir meydana getirmek veya zaten mevcut bir şey hakkındaki yanlış 

fikri, hatayı muhafaza ettirmek suretiyle bir şahsa rıza beyanında bulunması ve 

özellikle bir sözleşmeyi yapması için yapılan her türlü desisedir.  
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 Yargıtay eski tarihli kararlarında295 istismarı aradıktan sonra 1943 senesinde 

verdiği kararla hile ile gabini şu sözlerle ayırmaktadır: “ Hile bahis mevzuu olabilmek 

için hile yapan kimsenin diğer tarafı aldatarak ve yanlış fikir telkin ederek onu 

sözleşmenin yerine getirilmesine mecbur etmesi ve diğer tarafta bu his olmasaydı 

sözleşmeyi yapmayacağı zahir bulunması şart olup bir akit zımnında taraflardan biri 

canibinden sarf olunan mesela bu işte şu kadar kazanç vardır yahut bu davada şu 

kadar tazminat alınabilir gibi atiyen tahakkuku melhuz ve muhtemel olan ümit verici 

sözler rızayı ifsat eden hileden madut değildir... mukavele edilen ücretin fahiş olması 

da hile unsurlarından sayılamaz. Filhakika deruhte edilen işle şart olunan ücret 

arasında açık nispetsizlik iddia edilmiş ise de bu iddianın tetkiki hile iddiasının 

neticesine talik edildiği halde aynı sebebin hilenin vücuduna delil addedilmesinde 

isabet görülmemiştir “. Son dönemlerde ise Yargıtay kararlarına bakıldığında 296; 

gabinin varlığı için sübjektif öge olarak nitelendirilen “ müzayaka “ “ hiffet hali “ “ 

tecrübesizlik “ hallerinden birisini, karşı tarafın “ sırf çıkar sağlamak amacıyla 

sömürmesi “ve sözü edilen üç halden biriyle karşı karşıya bulunan kişinin 

durumundan “bilerek yararlanma “ olgusu bulunmalıdır. 

 

 İstismarın varlığı için sözleşmenin yapılmasının gabine uğrayan veya karşı 

taraf tarafından istenmesinin önemi yoktur. İstismarın varlığını kabul için iki unsura 

ihtiyaç vardır. Birincisi kanunun saydığı hallerden birinin bulunması diğeri de bu 

halleri bertaraf edebilmek için gabine uğrayanın gerekli ve yeterli vasıtalara sahip 

olmamasıdır. Örneğin; acil bir ameliyatı yapacak bir doktorun mahallinde başka bir 

doktorun bulunmaması sebebi ile kendisine ameliyat yapacağı hastadan fahiş ücret 

alması veya taahhüt ettirmesi halinde doktor hastanın manevi sıkıntısından 

faydalanmış, istismar etmiş olur, zira burada istismarın iki unsuru da mevcuttur.  

 

 IV. EDİMLERİN NİTELİĞİ GEREĞİ BK. MD. 21 HÜKMÜNÜN 

ÇEŞİTLİ SÖZLEŞMELERDE UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU  

 

 Gabin kurumu Borçlar hukukunun genel hükümler kısmında düzenlenmiş olup 

kural olarak tüm özel hukuk sözleşmelerine uygulanabilir. Ancak BK. md. 21’deki “ 

                                                           
295 4. HD. 15.10.1935 t., 2349 E., 1907 K. s.Karar; TD. 14.1.1966 t., 1964/495 E., 1966/207 K. s. 
Karar. 
296 Yar. HGK. 11.12.1991 t. ve 1991/1-557 E. 1991/637 K. s. Karar.  



Bir akitte ivazlar arasında...” ifadesi gabinin varlığı için karşılıklı edimlerin şart 

olduğunu göstermektedir. Bu sebeple bazı sözleşmelerde edimlerin niteliği BK. md. 

21 hükmünün uygulanabilirliği hakkında düşünmeye yol açmaktadır.    

 

 Burada üzerinde düşünülmesi gereken ve doktrinde bir hayli tartışmalı olan 

hususlardan biri gabin hükmünün tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde 

uygulabilirliği sorunudur.  

 Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde gabin hükümlerinin uygulanıp 

uygulanmayacağı tartışmalıdır. Ancak hakim görüş tek tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerde gabin hükmünün uygulanamayacağı yolundadır. Feyzioğlu gabinin tek 

tarafa borç yükleyen sözleşmelerde uygulama alanı bulamayacağını şu sözlerle ifade 

etmiştir: “... karşılaştırma ve nispet yapılabilmesi için en az iki tarafın ve iki edimin 

bulunması gerekir. Çünkü nispet karşılaştırmayı gerektirir, karşılaştırma içinse en az 

iki edimin karşılıklı olarak varlığı lazımdır. Edim tek taraf için söz konusu olunca da 

mukayeseye imkan olmaz. Bu itibarladır ki örneğin bağışlamada gabin iddiası 

dinlenemez” 297.  

 

 Türk hukukunda pek taraftar bulmayan298, İsviçre'de oluşan  yeni bir akım, 

bağışlama vaadi sözleşmesi gibi sadece tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde gabin 

hükümlerinin uygulanabileceğini ileri sürmektedir299. Bu görüş taraftarlarından 

Knoepfel-Kunz, bir sözleşmenin iki tarafa değil de sadece tek tarafa yükler biçimde 

yapılmış olmasının dahi bir oransızlık olarak görülebileceğini söyleyecek kadar ileri 

gitmektedir. Gauch-Scluep’in düşüncesine göre ise karşı tarafa oransız da olsa bir 

karşılık  dahi vermeyen - bir başka deyimle hiçbir şey vermeyen – sömüren BK. md. 

21’in müeyyidesinden kurtulamamalıdır300.    

 

 Kocayusufpaşaoğlu’na göre ise bu düşünceler şu gerekçelerle yerinde değildir. 

Şöyle ki; “bağışlama sebebiyle ( causa donandi ) yapılan bu gibi işlemler nitelikleri 

gereği, karşı tarafa karşılıksız bir kazandırma yapmak amacı ile meydana gelmiştir. 

                                                           
297 Feyzioğlu, s. 251.  
298 Elbir, Gabin, s. 221; Kocayusufpaşaoğlu,  s. 393; Tekinay,  s.458. 
299 Kocayusufpaşaoğlu, s. 393 dn. 13’de anılan yazarlar. 
300 Kocayusufpaşaoğlu,  s. 393 dn. 13.  



Sözleşmenin niteliğinde mevcut “ karşılıksız olma” unsurunu, bir kabahat olarak 

görüp oransızlık var iddiası ile ortaya çıkmak kabul edilemez”301.  

 

 Baht ve talih sözleşmelerinde ise gabinin bulunup bulunmayacağı tartışmalı 

olmakla beraber genel eğilim buna imkan tanınması yönündedir302. 

 

 Bir diğer husus da ölünceye kadar bakma, kaydı hayatla irat, kefalet gibi 

tehlikeli, rizikolu sözleşmelerde gabinin ileri sürülüp sürülemeyeceğidir. Bu tip 

sözleşmelerin özelliği taraflardan hiç değilse birinin ediminin varlığının veya 

kapsamının ilerde ne şekilde gerçekleşeceği bilinmeyen belirsiz bir olaya bağlanmış 

olmasıdır303. Örneğin; A’nın bir taşınmazını yaşadığı süre içerisinde kendisine bir irat 

ödenmesi kaydı ile B’ye devrettiği durumlarda, B’nin irat ödeme borcu, risk 

altındadır. Zira A’nın ne zaman öleceği ve dolayısıyla irat ödeme borcunun ortadan 

kalkacağı belli değildir. A hemen ölürse işlem B için son derece avantajlı olacaktır. 

Tam tersine A beklenmedik derecede uzun süre yaşarsa ödenecek iratların B’ ye 

devredilen taşınmazın değerini çok aşması tehlikesi vardır.  

 

 Görüldüğü üzere bu tip sözleşmelerde taraflardan birinin yüklendiği borç ve  

sorumluluk derecesi başlangıçta kesin ve açık değildir. Olayların gelişme tarzı, diğer 

tarafın ve sözleşmeyle ilgili üçüncü şahısların durumu ve ömrü rizikolu tarafın 

sonuçta kazançlı veya zararlı çıkmasına neden olabilir. Borçlu bu tip sözleşmelerde 

kesin miktarı ve kapsamı evvelden görülmesi mümkün olmayan durumlara bağlı bir 

zarar tehlikesi içindedir ve bu tehlikeyi göze alarak o sözleşmeyi yapmıştır. 

Doktrindeki yazarların bir bölümüne göre bu özellik edimler arasında oransızlık 

bulunduğu iddiasına engel teşkil eder304.  

 

 Bu tip sözleşmelerde, bazı istisnalar tanıyarak da olsa, ilke olarak gabini 
reddetmek Fransız Hukukunda hakim olan eğilimdir305. Yerleşmiş klasik görüşe göre 
de edimlerin değeri sözleşmenin kurulması anındaki değerlerine göre 
belirleneceğinden, tesadüfe bağlı sözleşmelerde ise edimlerin değeri meydana gelmesi 

                                                           
301 Kocayusufpaşaoğlu,  s. 393 dn.13 . 
302 Tekinay,  s. 458 dn. 1’de anılan yazarlar; Aksi görüşte Elbir; Elbir, Gabin, 223. 
303 Yavuz , Türk Borçlar Hukuku Özel hükümler, İstanbul 1996, s. 17, 834, 838.  
304 Feyzioğlu, s.251. 
305 Kocayusufpaşaoğlu,  s. 393 dn.17’de anılan yazarlar. 



şüpheli bir olaya bağlı bulunduğundan gabin kurumu tesadüfi sözleşme kavramı ile 
bağdaştırılamaz306. İsviçre–Türk Hukuklarında ise genellikle böyle bir ilke kabul 
edilmemekte ancak  olasılık hesaplarına dayanılarak, önceden edimler arasında bir 
oransızlık olup olmadığı tespit edilebildiği vakit - sigorta sözleşmeleri gibi307- BK. 
md. 21.hükmünün uygulanabilmesine izin verilmektedir308.  
 Sigorta sözleşmelerinde gabinin uygulanabileceğini ileri süren görüş 

taraftarları, “İhtimali Hesap Kuralları” ve “Büyük Sayılar Kanununa” dayanarak 

birçok tesadüflerin dahi matematik kanunlarına tabi olduğunu ileri sürerek, bazı 

tesadüfi sözleşmelerde ve bilhassa sigorta sözleşmelerinde BK. md. 21’in 

uygulanmasının mümkün olduğunu ileri sürmüşlerdir309. Nitekim Federal Mahkeme, 

BK. md. 21‘i tesadüfi sözleşmelere uygulamaktan çekinmemiştir. Bir olayda kaza 

kurbanı tamamen tedavi oluncaya kadar yardım görme şartıyla her türlü zarar ve 

ziyandan feragat etmiş, bir müddet sonra bu feragat sözleşmesini gabine dayanarak 

iptal etmek istemiştir. Burada bir tesadüfi sözleşme olmasına rağmen Federal 

Mahkeme BK. md. 21’i uygulamaktan çekinmemiştir. Hatta kararında kazazedeye 

verilecek edim sözleşmede kesin olarak tayin edilmediğinden açık oransızlığı kabul 

ettiğini de beyan etmektedir310. 

 

 Yüksek Mahkememiz Yargıtay ise kararlarında, bu tip sözleşmelerde objektif 

unsur belirlenemeyeceğinden gabine dayanılamayacağına hükmetmektedir. Nitekim 

1. HD. sinin 4.6.1982 t., 1982/7801 E. ve 1982/7420 K. s. Kararında “ ...Gabinin 

bulunup bulunmadığı akdin yapıldığı zamandaki koşullara göre değerlendirilir. 

Ölünceye kadar bakıp gözetme sözleşmesinde bakım alacaklısının ne kadar bir süre 

daha yaşayacağı belli olamayacağına göre bakım borçlusunun ivazının tespiti 

mümkün değildir. Bu itibarla ölünceye kadar bakma sözleşmesinin belirtilen hukuki 

niteliği itibariyle iptal isteğinde gabin hukuksal nedenine dayanılamaz...” ifadesiyle 

bu husus açıkça belirtilmiştir.  

 

 Standart sözleşmelerin de gösterdiği özellikten ötürü gabinin uygulanıp 

uygulanamayacağı düşünülebilir. Seri, kitle, tip ya da standart adı verilen 

                                                           
306 Elbir, Gabin s. 221 dn 2’de anılan yazarlar.  
307 Feyzioğlu,  s. 251. dn. 414’den naklen. 
308 Kocayusufpaşaoğlu,  s.394, dn.18.              
309 Bu hususta Fransız Mahkemelerinin kararları için bkz: Demouge; Elbir, Gabin, s. 221’den naklen.  
310 ATF 44 II 186, 187, JdT1919, s. 118, Karş: ATF 54 II 189,  JdT 1929 s. 48 ; Elbir, Gabin, s. 221 . 



sözleşmelerde münferit sözleşmenin müzakere aşaması ortadan kaldırılmıştır311. 

Girişimciler, sözleşmeyi, sözleşmenin bireysellik özelliğini göz önüne almaksızın 

önceden hazırlamakta ve sözleşme üretilen mal ve hizmetlerden faydalanmayı 

düşünen tüketicilerin bu metinleri imzalamalarıyla tamamlanmaktadır.Tüketicilerin 

düşünceleri sözleşmeye yansımamaktadır312.  Kısacası Standart Sözleşme; Birçok 

sözleşme ilişkisinde kullanılmak üzere muhtevası soyut biçimde, önceden tek tarafça 

müzakere edilmeksizin karşı tarafa kabul ettirilmek üzere hazırlanmış formüler 

metinlerdir313. Girişimciler bu tip sözleşmelerle bir sözleşme ilişkisinden doğabilecek 

tüm riskleri karşı tarafa yüklemeye çalışmaktadır.  

 

 Standart sözleşme hükümleri genellikle asıl edimin ifasını kolaylaştıracak 

düzenlemelere ilişkindirler. Şayet İsviçre ve Türk İçtihat uygulaması gibi davranılıp “ 

Açık Nispetsizlik” kavramı esas edimlerle sınırlı tutulursa BK. md. 21 için standart 

sözleşme şartlarının kontrolünde dar bir alan sağlanacaktır. Zira standart sözleşme 

genellikle esas edimin ifasını kolaylaştıran yan edimleri düzenlemektedir. Ne var ki 

İsviçre hukuk doktrininde OR. 21’in bu şekilde dar yorumlanmaması314 gerektiği ileri 

sürülmüştür. Bu yazarlara göre OR. 21 sözleşme adaletini esas edimle birlikte yan 

edimler için de gerçekleştirme amacıyla konulmuştur. Bu şekilde anlaşılması halinde 

OR. 21 açıkça haksız sayılabilecek standart sözleşme kayıtlarının edim ve karşı edim 

arasındaki oransızlık açısından denetlenebilmesi imkanını verebilecektir. Ancak yan 

edimler açısından edimle karşı edimin birbirleriyle denge içinde olmadıklarının 

tespitinin hangi ölçüye göre yapılacağı güçlük arz etmektedir. Zira sorumluluk 

sınırlamalarının, yetkili hakim şartının veya itiraz sürelerini kısaltan kayıtların para ile 

hesaplanabilirlikleri imkan dahilinde değildir.  

 

 Standart  sözleşme şartlarının denetiminde  gabinden faydalanılmasını 

önerenler bu karşılaştırmanın mutlaka maddi değer üzerinden yapılmasının şart 

olmadığını söylemişlerdir. Örneğin Merz315 yan edimler arasında kendisini 

                                                           
311 Oğuz, Standart Sözleşmelerin BK.m. 21 ile 99/2 ve 100/3 Hükümlerine Göre Hakim Tarafından 
Kontrolü, TBBD. Sa: 1998/1 , Yıl: 11, s. 25. 
312 Oğuz,  s. 25 ; Kaplan, Hakimin sözleşmeye Müdahalesi ,  Ankara 1987,  s. 52 vd.  
313 Oğuz,  s. 28 . 
314 Oğuz,  s. 33, dn.34’ de anılan yazarlar.   
315 BGE 84 II 110 f: Ağır mali sıkıntı içinde olma BGE 61 II 35: Paraya acil ihtiyacın olması . 



hakkaniyete aykırı hissettiren oransızlık varsa gabinin objektif unsurunun 

gerçekleşmiş sayıldığı düşüncesindedir.  

 

 Gabinin diğer unsurları düşünüldüğünde BK. md. 21 hükmünün standart 

sözleşmelere uygulanmasının ne kadar mümkün olacağı tartışılabilir. Şöyle ki; İsviçre 

Federal Mahkemesinin gabine ilişkin verdiği kararlarda kullandığı ifadelerden de 

anlaşılacağı üzere, OR.21’ e uygun biçimde darda kalma ve zayıflık unsurunun 

standart sözleşmede ortaya çıkması oldukça güçtür. Yalnız monopol teşkil eden 

işletmelerin standart sözleşmeleri için tüketicilerin darda kaldıklarının kabulü 

mümkün olabilir. Ancak bu da kendisiyle standart sözleşme imzalanan işletmenin 

gerçekten monopol teşkil edip etmediğinin her seferinde kontrolünü gerektirecektir. 

Ayrıca küçük işletmelerin kullandıkları formüler metinlere karşı tüketici itirazda 

bulunamayacak, böylece küçük işletme sahibi monopole göre korunmuş olacaktır.  

 

 Gabine yol açan üçüncü  bir unsur olarak tecrübesizlik de İsviçre Federal 

Mahkemesince önceleri dar yorumlanmıştır316.  Federal Mahkeme bu kararlarda 

münferit sözleşme üzerindeki bilgi eksikliğini gözönüne almaksızın genel olarak 

hukuki ilişkileri yargılayabilmedeki yeteneksizliği tecrübesizliğin tespitinde kendisine 

esas almıştır. BGE 92 175 ve devamında yayınlanan kararıyla317 Federal Mahkeme 

tavrını değiştirmiş, tecrübesizliği mevcut sözleşmeyle ilişkili tespit etmeye çalışmıştır. 

Mahkemenin bu ve bunu takip eden kararlarına göre sadece hukuki ilişkiler 

üzerindeki genel bilgi eksikliği OR. 21 anlamında tecrübesizliğin varlığına delil 

sayılmamalı, somut durumla ilgili bilgi eksikliği de aynı sonucu doğurmalıdır318.   

 

 Oğuz’a göre hukukumuzda da tecrübesizlik unsuru bu amaca göre 

yorumlanırsa standart sözleşme kayıtlarının kontrolünde gabinden yararlanmak 

mümkün olabilir. Bu yolla hakim, gabinin ileri sürülmesi halinde tüketicinin yaptığı 

sözleşme ile ilgili bilgi ve deneyim eksikliğinden hareketle açıkça bir tarafın 

menfaatlerini gözeten kayıtları, gabin nedeniyle hükümsüz sayabilecektir319. 

Tecrübesizliğe somut durumla ilgili geniş anlam kazandırılırsa gabinin diğer sübjektif 
                                                           
316 BGE II 179; BGE II 186.  
317 Bu kararında Mahkeme teknik hayattaki gelişmelerin, kişilerin yapacakları sözleşmelerde eksper 
kişilere başvurma zorunluluğu doğurduğundan bahsedip bu sebeple tecrübesizlik ihtimalinin her geçen 
gün arttığını ifade etmiştir, Oğuz, s. 35’den naklen.  
318 Oğuz, s. 35. 



unsuru olan karşı tarafın zayıf durumundan yararlanma kasdının standart sözleşme 

şartları açısından varlığının tespiti de zorluk arz etmez320. Zira sözleşme metnini 

kullanan taraf en azından tüketicinin bunu okuyamayacağını ve hatta okusa dahi 

anlayamayacağını tahmin etmektedir. O halde girişimcinin standart sözleşme içinde 

karşılıklı menfaat dengesini bozacak biçimde koyduğu her şart, karşı tarafın 

tecrübesizliğinden faydalanmak kasdından başka bir sebebe dayanmamaktadır.  

 

 Sonuç olarak, gabin müessesesinin tüketicinin korunmasında sınırlı olarak 

etken olabileceği söylenebilir. Zira standart sözleşme içinde genellikle esas edimin 

ifasını kolaylaştıran yan edim yükümleri düzenlenmektedir.  Bu nedenle sadece 

açıkça hakkaniyete aykırı sayılabilecek nitelikte olan standart sözleşme kayıtları 

üzerinde gabin yoluyla kontrol mümkün olabilecektir321  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
319 Oğuz, s. 35. 
320 Aynı görüşte Merz, Lörtscher; Oğuz, s. 35 dn. 39’dan naklen.  
321 Oğuz, s. 37. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

GABİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 
 

 §.7- SÖZLEŞME İLE BAĞLI OLMAMA 

 

 I- GENEL OLARAK 

 

 Bir kimsenin zayıf durumundan yararlanıp onu sömürmenin ahlak kuralları ile 

bağdaşmadığını göz önünde tutan Alman Medeni Kanunu BGB, § 138 birinci 

fıkrasında ahlaka aykırılığı düzenledikten sonra ikinci fıkrasında ele aldığı gabin için 

de ahlaka aykırılıkla aynı müeyyideyi öngörmüştür. Bu müeyyide kesin hükümsüzlük, 

mutlak butlandır. Bu halde Alman Medeni Kanununa göre gabin halinde hakim 

sözleşmeyi re’sen batıl sayacak ve herkes onun butlanını iddia edebilecektir. Kaynak 

kanun olan İsviçre ve Türk Borçlar Kanununun ise sistemi farklıdır. Gabin halinde 

sömürülene sadece iptal hakkı tanınmıştır.  

 

 Gabinli bir sözleşme için Borçlar Kanunumuzun 21. maddesi “ ...mutazarrır 

bir sene zarfında akdi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir. Bu müddet 

akdin inikadından itibaren cereyan eder “ demektedir. Madde metnine göre zarar 

görene sözleşmeyi fesih hakkı tanınmıştır. Ancak zarar görene tanınan bu hak teknik 

anlamda fesih olmayıp, iptal hakkı niteliğindedir. Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.   

 

 BK. md. 21’de sözleşmeye bağlanan bu müeyyide doktrinde bazı yazarlarca 

eleştirilmektedir. Bu yazarlara göre ortada “ ahlaka “ veya “kamu düzenine” aykırılık 

olduğu için Alman hukukunun sistemine üstünlük tanınmalıdır322. Ne var ki bu görüşe 

karşı çıkanlar, burada sömürülenin menfaatinin önemli olduğuna ve sömürülen kişi 

sözleşmeyi olduğu gibi bırakma hakkını üstün tutarsa, bunu yasaklamak hususunda 

genel bir menfaatin bulunmadığına dayanarak İsviçre- Türk Borçlar Kanunun 

                                                           
322 Feyzioğlu, s. 249, 260; Saymen/Elbir, s. 243. 



sistemine öncelik tanımaktadırlar323. Çünkü gabindeki hukuka aykırılık ile BK. md. 

19 ve  20’de sözü geçen hukuka aykırılık hallerinde bir derece fark vardır. BGE 84 II 

107 ( JdT 1958 I 531 ) de bu husus şöyle ifade edilmiştir: 

 

  “ BK. md. 20 ile BK. md. 21’in aynı sonuçları doğurmamaları sözleşmeyi 

sakatlayan sebeplerin farklılığındadır. BK. md. 20’nin uygulandığı durumlarda 

sözleşme serbest irade ile kurulmuştur, ancak muhtevası imkansız, hukuka ya da 

ahlaka aykırı olduğu için kanun koyucu bu sözleşmeye dayanılarak hak ileri 

sürülmesine izin veremez. .. 

 

 BK. md. 21’deki durumda ise sözleşmeyi kuran iradelerden biri bozuktur. 

Çünkü taraflardan biri diğerinin sözleşme yapma konusundaki iradesini, sıkıntıda 

oluşunu, tecrübesizliğini ya da hafifliğini istismar ederek elde etmiştir. Bu bakımdan 

kanun sözleşmenin büsbütün hükümsüz sayılmasını gabin dolayısıyla zarara uğrayan 

tarafın iradesine bırakmıştır”324.  

 

 II- SÖZLEŞME İLE BAĞLI OLMAMA BİLDİRİMİNİN HUKUKİ 
NİTELİĞİ  
 

 Borçlar Kanunumuzda irade sakatlığı hallerini düzenleyen 23-31. maddelerden 

hemen önce gelen gabini düzenleyen 21. maddede gabinli bir sözleşmeye bağlanan 

geçersizlik ifadesi olarak, kanun “ fesih “ deyimini kullanmıştır. Türk hukukunda BK. 

md. 21 sözleşmenin “feshedilmesinden” söz etmektedir. Bir çok hukukçuya göre 

burada “ fesihten “ bahsetmek yanlıştır. Zira doktrinde fesih, sürekli bir borç ilişkisini 

ileriye etkili ( ex nunc ) bir şekilde sona erdiren bozucu yenilik doğuran bir hak olarak 

tanımlanmaktadır325. Ne var ki kanunumuzun kaynak İsviçre Kanunundan çevrilmesi 

sırasında “sözleşmeden dönme” , “fesih”,” iptal”, “geri alma” kavramları karıştırılmış 

ve çoğu zaman birbirlerinin yerine geçmek üzere kullanılmıştır326.  

 

                                                           
323 Schwarz, s. 352. 
324 Feyzioğlu, s. 261 dn. 444’den naklen. 
325 Serozan, R., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. III, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul 
1998, s. 173; Kocayusufpaşaoğlu, s. 401; Tekinay, s. 464; Oğuzman/Öz,, s. 368. 
326 Bu kavramlar arasındaki farklar için bkz: Buz, V., Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, 
Ankara 1998, s. 79 vd.; Serozan, s. 173. 



 Bu kavramları birbirinden ayırmak amacıyla aralarındaki farklılıklara 

değinerek kısaca inceleyecek olursak327: Sözleşmeden dönme ancak tam iki tarafa 

borç yükleyen sözleşmeler bakımından öngörülmüştür328. Fesih ise ister tek tarafa 

ister her iki taraf borç yüklesin her türlü sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olabilir. 

Yine fesih, ifasına başlanmış sürekli borç ilişkilerinde söz konusu olurken, 

sözleşmeden dönmenin konusunu ani edimli borç ilişkileri oluşturur.  

 

 Fesih ile sözleşmeden dönme arasındaki en önemli fark ise doğurdukları 

hukuki sonuçlardır. Sözleşmeden dönme henüz yerine getirilmemiş olan edim 

yükümlülüklerini sona erdirip daha önce yerine getirilmiş edimlerin iadesine yol 

açarken, fesih ileriye etkili olup, geçmişe dokunmaz. Başka bir deyişle, fesih hakkının 

kullanılmasından önceki dönemde tarafların yerine getirdiği edimlerin iadesi 

gerekmediği gibi, bu dönemde taraflar lehine doğmuş alacak ve borçlar sona ermeyip, 

geçerliliklerini korurlar. Ancak fesih halinde geçmişe ait yükümlülüklerin iadesinin 

gerekmediği hususunda mutlaklık yoktur. Bir başka deyişle, bazen  bir sürekli 

sözleşme ilişkisinin fesihle sona erdirilmesi halinde de, bazı iade yükümlülükleri 

doğabilir. Örneğin, bir kira sözleşmesinin feshi halinde kiracı kira konusu malı, 

kiralayan ise kiracı tarafından ödenen depozitoyu iade etmekle yükümlü olur. Ancak 

bu tür iade yükümlülükleri sözleşmeden dönme halinde ortaya çıkan iade 

yükümlülüklerinden farklıdır. Çünkü bu halde iade yükümlülükleri ya kanunda 

öngörülmüştür ya da sözleşmede kararlaştırılmıştır. Bu yükümlülükler  fesih halinde 

değil de, sözleşmenin tam ve karşılıklı ifa ile sona ermesi halinde dahi söz konusu 

olur. Bu da, bu tür iade yükümlülüklerinin, feshin hukuki sonucu olmayıp, daha önce 

sözleşmede kararlaştırılan veya kanunda öngörülen ve fesih hakkının kullanılması ile 

birlikte muaccel hale gelen yükümlülükler olduğunu gösterir329.    

 

 Sözleşmeden dönme, fesih ve geri alma kavramlarıyla karıştırılan ve 

çalışmamız açısından önem arz eden asıl kavram iptal hakkıdır. İptal hakkı da 

sözleşmeden dönme, fesih, geri alma gibi tek taraflı bir hukuki işlemle mevcut 

sözleşme ilişkisini sona erdirme yetkisi veren yenilik doğuran bir  haktır. İptal, dönme 

ve fesihten farklı olarak, daha sözleşme kurulurken irade fesadı ile sakat bir hukuki 

                                                           
327 Buz, Sözleşmeden Dönme, s.82.   
328 Aksi görüş için bkz: Buz, Sözleşmeden Dönme, dn.157’de anılan yazar. 
329 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 83. 



işlemi, geçmişe etkili olarak sona erdirme yetkisi veren, varması gerekli yenilik 

doğuran bir haktır330. Bir başka deyişle iptal ve diğer bozucu yenilik doğuran haklar 

arasındaki en önemli fark, bu hakların kullanılması için mevcudiyeti gerekli şartlar 

bakımındandır. Sonucu iptal müeyyidesine bağlanmış olan sözleşmeler baştan itibaren 

irade fesadı ile sakat sözleşmelerdir. Borçlar Kanunumuzun  genel hükümlerinde iptal 

hakkı hata, hile, ikrah ve gabin bakımından öngörülmüştür331.   

 

 BK. md. 23 - 31 arasında öngörülen irade sakatlığı hallerine bağlanan 

geçersizlik yaptırımı üst başlık olarak “ iptal kabiliyeti” yani iptal edilebilirliktir. 

İsviçre’de olduğu gibi bizde de BK. md. 21’de kullanılan deyim ile irade 

bozukluklarında ( BK. md. 23-31 ) kullanılan deyimler aynı değildir. Ancak Türk 

Borçlar Kanunundan farklı olarak kaynak İsviçre Borçlar Kanununun bu maddeyi 

karşılayan 21. maddesinde “ zarar görenin sözleşme ile bağlı olmadığını “ 

bildirebileceği hükme bağlanmıştır. Bu ifade farklılığı, BK. md. 21’de farklı bir 

deyimin kullanılması, gabinin sonucunun irade sakatlıklarına bağlanan sonuçtan farklı 

bir sonuca götürebilir mi sorusunu akla getirmektedir. Ancak bu soruya cevap 

aramadan önce, irade fesadıyla sakat bir sözleşmenin iptal edildiği ana kadar hukuki 

sonuç doğurup doğurmadığı meselesini incelemeye çalışacağız. Bu husus doktrinde 

tartışmalı olup, başlıca üç teori mevcuttur332: 

 

 Bu görüşlerden ilki “ Geçersizlik “dir. Bu görüş taraftarlarına göre333, irade 

fesadıyla sakat bir sözleşme, tıpkı butlan halinde olduğu gibi, baştan itibaren 

geçersizdir ve her iki taraf için de alacak ve borç doğurmaz. Ancak butlan halinden 

farklı olarak, sözleşme kendiliğinden geçersiz olmayıp, sözleşmeyi geçersiz kılma ( 

iptal ) hakkı sadece iradesi sakatlanan tarafa tanınmıştır. İradesi sakatlanan taraf bu 

hakkını BK. md. 31’de öngörülen 1 yıllık süre içerisinde kullanmaz ise sözleşme her 

iki taraf için de geçerli hale gelir. İsviçre Federal Mahkemesi de ünlü “ Picasso 

Kararı” nda ( BGE 114 II 143 )  bu görüşü benimsemiştir334.   

                                                           
330 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 86. 
331 Borçlar Kanunumuzun özel hükümlerinde de arttırma yoluyla satışlar, bağışlama ve ölünceye kadar 
bakma hakkı bakımından ( BK. md. 226, 235/III, 515 ) iptal hakkı düzenlenmiş ise de, bu hükümlerde 
düzenlenen iptal hakkı genel hükümlerden farklı olarak , yenilik doğuran hak niteliğinde olmayıp, dava 
yoluyla ileri sürüldüğü için bir yenilik doğuran dava hakkı niteliğindedir, Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 
86 dn.99. 
332 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 86. 
333 Aybay, s. 68; Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 86 dn. 100’de anılan yazarlar.  
334 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 87dn. 100. 



 

 Ancak bu görüş doğabileceği hukuki sonuçlar bakımından bir hayli 

eleştirilmiştir. Wiegand, “ geçersizlik “ görüşünün kabul edilmesi halinde ayni 

hakların devrine ilişkin ilginç durumlar doğabileceğini ifade etmiştir. Şöyle ki; bir 

satım sözleşmesinde, iradesi sakatlanan alıcının iptal hakkını kullanabileceği sürenin 

sona ermesine kadar , satıcı alıcıya teslim ettiği malın maliki olarak kalmaya devam 

edecektir. Ancak iptal hakkının kullanılabileceği bir yıllık süre, alıcının iradesinin 

sakatlandığını öğrenmesinden itibaren başlayacağı için, eğer alıcı bu durumu hiç 

öğrenmez ise devir işlemi sonsuza kadar geçersiz kalacak ve satıcı malın maliki 

olarak kalmaya devam edecektir. Bu durumda alıcı, satım konusu malın mülkiyetini 

ancak zamanaşımı ile kazanabilecektir335. Bucher de, sözleşmenin ancak iradesi 

sakatlanan tarafın icazeti, yani bir yıl içinde iptal hakkının kullanılmaması ile geçerli 

hale geleceği için bu süre içinde iradesi sakatlanan tarafın fiil ehliyetini kaybetmesi 

halinde sözleşmenin geçerli hale gelme ihtimalinin tamamen ortadan kalkacağına 

işaret ederek bu görüşü eleştirmiştir336.    

 

 Bu konudaki bir diğer görüş ise “ Kısmi Geçersizlik “ “337 dir. Bu görüş 

taraftarlarına göre338 sözleşme, iradesi sakatlanan taraf için geçersiz olmasına rağmen, 

diğer taraf için bağlayıcı ve geçerlidir. İradesi sakatlanan taraf  iptal hakkını 

kullanırsa, sözleşme diğer taraf için de geçersiz hale gelir. Bu görüş bugün için hemen 

hemen terkedilmiştir.  

 

 Bu konuda ileri sürülen ve artık hakim görüş olarak nitelendirilebilecek olan 

bir başka görüş ise339 “ iptal “ dir. İptal görüşüne göre sözleşme irade fesadı ile sakat 

olsa bile başlangıçta geçerli olup, tarafların her ikisi için de hak ve borç doğurur. 

İradesi sakatlanan taraf iptal hakkını kullanırsa, sözleşme tarafların her ikisi için de 

geçmişe etkili olarak geçersiz hale gelir.  

 

 İrade sakatlığı hallerine bağlanan sonucun “ iptal “ olması hakim görüş olarak 

benimsenmiş olmasına rağmen, BK. md. 21 ile BK. md. 31 arasında kanunun 
                                                           
335 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 87 dn. 100’den naklen. 
336 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 87 dn. 100’den naklen.  
337 Bu teoriye “ Düzelebilir Hükümsüzlük “, “ Bölünmüş Geçersizlik Görüşü” de denilmektedir, 
Oğuzman/Öz, s. 100 dn. 235. 
338 Oğuzman/Öz, s. 100; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 452. 



ifadesinden ötürü farklı sonuçlar bulunduğunu düşünenler bulunmaktadır. Bu hususta 

Oğuzman340 BK. md. 31’den farklı olarak BK. md. 21’de ki düzenlemede 

sözleşmenin baştan itibaren geçerli olduğunu ancak gabine maruz kalan tarafın süresi 

içinde iptal hakkını kullanarak sözleşmeyi baştan itibaren geçersiz hale 

getirebileceğini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle burada “ bozulabilir muteberlik “ 

söz konusudur. Bu hususta Kocayusufpaşaoğlu ise bir ayrım yapmayı tercih 

etmektedir341. Yazara göre eğer irade bozukluklarında Alman Hukukundaki gibi 

gerçek anlamda iptal sistemi kabul edilirse arada bir fark olduğu söylenemez. Çünkü 

her iki halde de başta hükümlerini doğuran bir sözleşme iptal beyanı ile birlikte 

geçmişe etkili olarak hükümsüz hale gelecektir.  

 

 Buna karşın irade bozukluğu halinde ( ister tek ister iki taraflı olsun ) 
sözleşmelerin başta hükümlerini doğurmadığı görüşü benimsenmiş ise BK. md. 21’de 
ki fesih sözcüğünden gabinde sözleşmenin başta hüküm doğurduğu  ve ancak iptal 
beyanı ile yapıldığı andan başlayarak hükümsüz kaldığı sonucunu çıkaranlar 
açısından arada fark vardır. Ancak Kocayusufpaşaoğlu şu sebeplerden ötürü böyle bir 
fark yaratmanın yerinde olmadığı görüşündedir:  
 

 Öncelikle kanunumuzda bütün tek taraflı bozucu yenilik doğuran beyanlar  

için kullanılan fesih sözcüğünden bu kadar ileri giden sonuçlar çıkarmak mümkün 

değildir. Daha da önemlisi gabinle irade bozukluklarının aynı zamanda gerçekleştiği 

durumlarda bu anlayış tarzı problem yaratır. Örneğin; A’nın bir taşınmazını B’ye satıp 

B adına tapuya tescil ettirmesi halinde satış sözleşmesi hem gabin hem de hile 

sebebiyle iptal edilebiliyorsa; hile dolayısıyla A daha baştan geçerli olarak 

borçlanmadığından satış geçersiz ve ona dayanan tescil yolsuzdur, mülkiyet 

geçmemiştir. Oysa gabin açısından meseleye bakıldığında bu görüş taraftarlarına göre 

sözleşme iptal edilmedikçe hükümlerini doğurduğundan satış ve tescil ile mülkiyet 

B’ye nakledilmiştir. Görüldüğü gibi B’yi iptalin dayanağını oluşturan hukuki 

sebeplerden birine göre malik saymak diğerine göre ise mülkiyetini kazanmadığını 

söylemek gerektiğinden iptal hakkının kullanılmasından önceki aşamada ortaya çıkan 

bu çelişkiyi iyi bir çözüm saymak mümkün değildir.  

 
                                                                                                                                                                      
339 Eren, s. 318; Serozan, s. 173; Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 87 dn. 100’de anılan yazarlar. 
340 Oğuzman/Öz, s. 115. 



 Doktrindeki hakim görüş de gabin halinde de kanunun ifadesine bakılmayarak 

aynen irade sakatlığında olduğu gibi iptal müeyyidesinin uygulanması gerektiğidir342.  

 

 III- İPTAL HAKKININ KULLANILMASI  

 

 A-) İptal Beyanın Şekli Ve İçeriği  

 

 Kurulmasından itibaren bir senenin sonuna kadar gabinli sözleşmenin hüküm 

ifade edip etmeyeceği belirsizdir. Yukarıda da açıklandığı üzere doktrindeki 

yazarlarca “ tek taraflı bağlamazlık “ , “ bozulabilir muteberlik “ , “ askıda 

hükümsüzlük “ gibi terimlerle ifade edilse de sözleşmenin geçerli kılınması veya 

geçersizliğini tespit ancak tek bir yolla mümkündür. Bu da sömürülene tanınmış iptal 

hakkının kullanılmasıdır. Gabine uğrayan bu belirsiz durumu bertaraf etmek ve 

sözleşmeyi geçerli kılmak için iki yoldan birini seçebilir:  

 

 Birinci yol olarak; zarar gören isterse bir senenin geçmesini bekler ve böylece 

sözleşme bağlayıcılığı niteliğini kesin olarak iktisap eder. Diğer yol olarak; gabine 

uğrayan dilerse bir yıllık sürenin dolmasını beklemeksizin açık irade beyanı ile 

sözleşmenin geçerliliği hususunda icazetini verir. Gabine uğrayan verdiği bu icazetle, 

sözleşmeyi mevcut sakatlığa rağmen geçerli kılmaktadır.  

 

 Gabine uğrayan şahsın, gabinli sözleşmeyle bağlı kalmak istemediği takdirde, 

bu hakkı nasıl kullanacağı asıl konumuzu oluşturmaktadır.  

 

 Gabin sebebiyle sözleşmenin iptali hususunda İsviçre–Türk hukuku  

“ beyan sistemini “ kabul etmiştir343. Bu sistem sayesinde gabine uğrayan daha fazla 

korunmakta ve bazı hallerde sonuca varabilmek için dava açmasına dahi gerek 

görülmemektedir. Kanunun açık ifadesinden gabine uğrayanın sözleşmeyi iptal 

edebileceği anlaşılmaktadır. Ancak ne BK. md. 21 de ne de hukukumuzda ki diğer 

                                                                                                                                                                      
341 Kocayusufpaşaoğlu, s. 402. 
342 Eren, s. 392’de anılan yazarlar; Tekinay, s. 464. 
343 Elbir, Gabinin Müddeti Ve Hükümleri, İÜHFM. Yıl 1951, C. 17, Sa: 1-2,  s. 196.  



hükümlerde iptalin dava yoluyla kullanılması hususunda bir ifade 

bulunmamaktadır344.   

 

 Gabine uğrayanın sözleşme ile bağlı olmaktan kurtulması, diğer tarafa bu 

sözleşmeyi iptal ettiğini bildirmesi suretiyle olur. Bu takdirde, karşı taraf sözleşmeyi 

ayakta tutmak istiyorsa dava ikame etmek mecburiyetinde kalacaktır. Bu yüzden, 

uyuşmazlık halinde istifade eden davacı durumunda, gabine uğrayan ise davalı 

durumundadır. Ancak uygulamada gabin sebebiyle iptal beyanı genellikle dava 

yoluyla ileri sürülmekte ve bu yüzden gabine uğrayan davacı konumunda, istifade 

eden ise davalı konumuna girmektedir. Uyuşmazlık mahkemeye intikal ettiği takdirde 

hakim gabin sebebiyle re’sen iptale karar verememektedir. Zira gabine uğrayanın 

bunu talep etmesi gerekir. Burada hakimin vereceği karar “ kurucu “ olmayıp, beyan 

ile gerçekleşen iptali “ tespit ” ten345 veya ilgili bölümde de değindiğimiz üzere gabin 

şartlarının mevcudiyetini tespit edip iptalin yerinde olup olmadığından ibarettir. 

 

 Gabinli sözleşmenin iptali için yapılan beyanın şekle bağlı olup olmadığı 

hususunda kanunumuzda bir açıklık bulunmadığından, BK. md. 11‘e dayanılarak bu 

beyanın şekle tabi olmadığı söylenebilir. Fakat işlerin güvenliği, ispatı açısından 

yazılı şekilde yapılmasında fayda bulunmaktadır. Federal Mahkeme bir kararında346  

adi yazılı şekilde yapılan bir iptal beyanını kabul etmiş olmakla beraber henüz bir 

prensip kararı vermiş değildir. Yargıtay Ticaret Dairesi ise 14. 1. 1934 tarihinde 

verdiği E. 3975, K. 122 s. Kararında “ Borçlar Kanunu md. 21’ de bahis mevzuu olan 

beyanın bir şekli mahsusa tabi olduğuna dair kaydı kanuni olmamasına göre kanunen 

muayyen müddet içinde şifahen beyan vaki olduğunun ispatı zımnında ikame 

olunacak şuhudun istimaını iktiza eylediğini” belirterek, sözlü bir beyanın da ispat 

edildiği takdirde geçerliliğini kabul etmiştir347.   

 

 Yargıtay 1. HD. nin 15. 12. 1989 t. ve E. 1989/ 4157, K. 1989/ 7060 s. 

Kararında da “....... akdin feshine ilişkin irade bildirimi karşı tarafa ulaşması gereken 

yenilik doğurucu tek taraflı bir muameledir. Hukuken geçerliliği hiçbir şekle tabi 

                                                           
344 Bu yöndeki Yargıtay kararı için bkz: Yar. 1. HD. 22.9.1950 t., 6269 E., 3477 K. s. Karar;  Yar. 
13.HD. 1.2. 1989 t. ve 5415 E., 512 s. Karar. (YKD. 1990/1, s. 73 ) . 
345 Elbir, Hükümler, s. 201. 
346 ATF 53 II 483; Elbir, Hükümler, s. 200’den naklen.  
347 Elbir, Hükümler, s. 200.  



değilse de kanıtlanması bakımından HUMK. 288/1. maddesine tabidir ve yazılı belge 

ile ispat edilmesi gerekir “ 348 demektedir.   Kanunun ifadesinden ve yerleşik Yargıtay 

kararlarından da anlaşıldığı üzere iptal beyanı şekle tabi olmaksızın varması gerekli 

tek taraflı bir muameledir. Ancak ispat açısından yazılı olarak yapılmasında fayda 

bulunmaktadır.  

 

 Bu beyan ile sömürülen taraf sözleşmenin diğer tarafına sözleşme ile bağlı 

olmadığını bildirmektedir. Sömürülen taraf, sözleşmeyle bağlı olmayacağını beyan 

edince diğer taraf da borçlu olmaktan kurtulur. Bu bakımdan iptal beyanı “ bozucu 

yenilik doğurucu “ hak niteliğindedir. Bozucu yenilik doğurucu nitelikte bir hak olan 

iptal hakkı diğer tüm yenilik doğuran haklar gibi kavramsal zorunluluk gereği tek 

taraflı bir hukuki işlem ile kullanılır. Hak sahibinin bu hakkını kullandığını muhataba 

bildirmesi ile istenilen hukuki sonuç gerçekleşir. Bunun için muhatabın muvafakatı 

aranmaz349.  

 

 Yenilik doğurucu hak sahibine tanınan bu yetki, muhatabın muvafakatının 

alınmasını gerektirmediğinden, muhatap açısından son derece sakıncalıdır. Zira bu 

yolla muhatap hak sahibinin iradesine kayıtsız şartsız tabi olacaktır. Bu sakıncaları 

gidermek için doktrinde MK. md. 2’den hareketle, yenilik doğuran hakların 

kullanılmasının bazı esaslara tabi olduğu belirtilmektedir350. Şöyle ki: Yenilik 

doğuran haklar ve bu haklardan biri olan bozucu yenilik doğuran hak  sadece bir defa 

kullanılabilir. Yani bu hak bir defa kullanılmakla tükenir. Bu haktan kullanıldıktan 

sonra rücu da edilemez351. Bu yolla, yenilik doğuran hakkın muhatabı, meydana gelen 

yeni hukuki durumun kesin olmasına güvenebilir. Ayrıca bu tip hakların kural olarak 

şarta bağlı olarak kullanılması da mümkün değildir. Şarta bağlı beyan yapılmamış 

sayılır ve bir yıllık hak düşürücü süre dolduğunda sakat işlemin hüküm doğurmasını 

engellemez352. Ancak istisnaen, şartın yarattığı belirsizliğin beyan muhatabı için 

                                                           
348 YKD. Yıl: 1990, Sa:  6, s. 884. 
349 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 75. 
350 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 75. 
351 Eren, s. 318; Bu yöndeki Federal Mahkeme Kararları için bkz: JdT 1947 I 292, JdT 1973 I 180; JdT 
1984 I 145, Oğuzman/Öz, s. 101 dn. 237. 
352 Oğuzman/Öz, s. 101. 



zararlı olmadığı353 ve şartın gerçekleşmesinin  muhatabın iradesine bağlı olduğu 

durumlarda yenilik doğurucu beyanlarda şarta bağlanabilir354. 

  

 İptal hakkını kullanma hakkının hangi tarafa ait olduğu meselesine gelince; 

BK. 21 hükmünün sömürülenin menfaatini korumaya yönelik olduğu göz önüne 

alındığında, bu hakkın yalnız gabine uğradığını iddia eden tarafından ileri 

sürülebileceği kabul edilmektedir. Yenilik doğurucu bir hak niteliğinde olan iptal 

beyanının karşı tarafa varmasından itibaren, diğer taraf da sözleşmenin mevcut 

olmadığını ileri sürebilir. İsviçre - Türk Hukuk sisteminin sadece gabine uğrayan 

lehine kabul ettiği bu iptal hakkı İsviçre – Türk hukuku ile Alman hukuku arasında 

mevcut başlıca farkı teşkil etmektedir. Alman hukukunda gabin hakim tarafından 

re’sen göz önüne alınabilecek ve bu yüzden sözleşmenin mutlak butlanına 

gidilebilecek iken İsviçre – Türk Hukukunda ancak gabine uğrayanın beyanı üzerine 

sözleşmede gabinin varlığı araştırılacak ve ona göre karar verilebilecektir.  

 

 Gabinli sözleşme gabine uğrayanın temsilcisi tarafından kurulmuşsa gabin 

sebebiyle iptal beyanının doğrudan doğruya gabine uğrayan tarafından ileri sürülüp 

sürülemeyeceği hususu akla gelebilir. Bu meseleye Thilo olumlu yanıt vermektedir355. 

Çünkü BK. md. 32 gereğince yetkili temsilci tarafından diğer bir kimse namına 

yapılan sözleşmenin alacak ve borçları o kimseye intikal eder. Sözleşme temsilci 

tarafından yapılmakta ancak doğan hak ve borçlar temsil edilenin şahsında 

doğmaktadır. Doktrinde ağırlıklı olarak kabul edilen görüşe göre temsilci sözleşmeyi 

yerine getirmeye aracı olmayıp temsil edilen kimse yerine geçmek üzere hukuki 

işlemi bizzat yerine getirmektedir. Fakat sözleşmeden doğan hak ve borçlar bu kast ve 

niyetle yapıldığından, doğrudan doğruya temsil edilene ait olurlar. Bu sebeple temsilci 

aracılığıyla yapılan sözleşmenin tamamlanmasından sonra sözleşmeyle bağlı kalacak 

olan yalnızca temsil edilen olduğuna göre bu sözleşmeden kurtulmak için iptal 

beyanında bulunmanın da onun hakkı olması gerekmektedir356.  

 

 İptal beyanının içeriği hususunda ise Ossipow, gabine uğrayanın bu hakkını 

kullanırken, “ gabin sebebiyle sözleşmenin iptal edildiği” ni açık bir surette bildirmesi 
                                                           
353 Oğuzman/Öz, s. 101. 
354 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 76. 
355 Elbir, Hükümler, s. 206. 



gerektiğini söylemektedir. Çünkü gabin müessesesi bütün fayda ve gerekliliğine 

rağmen kural olan “pacta sund servanda” yı ihlal eden bir nitelik taşımakta olup, 

hukuki işlemlerde güvenlik amacıyla bu ana kuralı mümkün olduğu kadar az ihlal 

etmek ve karşı tarafı belirsiz ve şüpheli ifadeler, beyanlarla şaşkın ve ne yapacağını 

bilmez bir durumda bırakmamak gerekir357.  

 

 İptal beyanı, beyanın karşı tarafa varması ile hüküm ifade eder. Yargıtay 

yukarıda anılan kararlarında beyanın karşı tarafa ulaşması gerektiği hususunu kabul 

etmiştir.  

 

 Yine gabin sebebiyle iptal hakkı, şahsa bağlı olmayan ve malvarlığında 
meydana gelmiş bir zararın giderilmesini sağlayan bütün yenilik doğurucu haklar gibi 
mirasçılara intikal eder358. Nitekim Yargıtay eski tarihli bir kararında359 “ BK. nın  21. 
maddesine istinaden vuku bulan fesih akit iddiası da müddeti geçmemiş ise varisin 
vefatıyla mirasçılarına intikal edeceği halde .......etmeyeceğinden bahisle reddedilmesi 
yolsuz olmakla ...” denilmek suretiyle bu husus teyit olunmuştur.  
 

 Sonuç olarak gabinli sözleşmenin bozulmasına yönelik irade beyanı, 

sömürülen tarafa ait, tek taraflı varması gerekli, şekle bağlı olmayan bozucu yenilik 

doğuran bir hak niteliğindedir. Ancak ispatı açısından bu bildirimin yazılı şekilde 

yapılması gerekmektedir.   

 

 B-) İptal Hakkının Kullanılma Süresi  

 

 Borçlar Kanunumuzun gabini düzenleyen 21. maddesi “.....mutazarrır bir sene 

zarfında akdi feshettiğini beyan ederek verdiği şeyi geri alabilir. Bu müddet akdin 

inikadından itibaren cereyan eder “ demektedir.  

 

 Kanunun açık ifadesinden anlaşıldığı üzere gabin sebebiyle iptal süresi bir 

senedir. Objektif ve sübjektif unsurların varlığına ve devamlılığına rağmen gabin 

sebebiyle sözleşmenin iptali ancak bir senelik süre içerisinde ileri sürülmelidir. Bu 

                                                                                                                                                                      
356 Elbir, Hükümler, s. 206. 
357 Elbir, Hükümler, s. 200. 
358 Eren, s. 320. 
359 Yar. 1. HD.  22.12.1936 t. ve 1236 E. ve 3181 K. s. Karar. 



süre geçtikten sonra söz konusu unsurların aynı derecede devam ediyor olması 

gabinin ileri sürülmesine imkan vermemektedir. Belki de bu sebepten dolayı 

doktrinde bazı yazarlar bu süreye bu derece önem vermişler hatta süre şartını ayrı bir 

unsur olarak görmüşler, gabine uğrayanın iptal hakkı üzerinde kuvvetli bir etkisi 

olduğunu belirtmişlerdir 360.  

 

 Bir senelik bu süre zamanaşımı süresi olmayıp bir hak düşürücü süredir. 

Doktrinde yenilik doğuran hakların, alacak haklarından farklı olarak, bir edime ilişkin 

olmadıkları için zamanaşımı süresine tabi olmayıp, hak düşürücü süreye tabi olduğu 

belirtilmektedir361. Yargıtay ise önceleri bu süreyi zamanaşımı süresi olarak 

görürken362 daha sonra bu içtihadını değiştirmiş ve hak düşürücü süre olarak kabul 

etmiştir363.  

 

 İptal hakkının ileri sürülmesi, yukarıda değindiğimiz üzere, bir yıllık süreye 

tabi olup, bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Ancak bir yıllık sürenin başlangıcı 

BK. md. 23-31’de sözü edilen irade sakatlığı hallerinden farklıdır. Kanun koyucu BK. 

md. 21/ II’deki “ Bu müddet akdin inikadından itibaren cereyan eder “ ifadesiyle, iptal 

hakkının kullanılması için bir yıllık sürenin sözleşmenin kurulmasından itibaren364 

başlayacağını açıkça belirtmektedir. Bu halde gabine uğrayanın, gabine uğradığından 

haberi dahi olmasa iptal için süresi işlemeye başlamaktadır.  

 

 Bazı yazarlara göre365 kanun koyucu belki de bu hükümle, burada mümkün 

olduğu derecede sözleşmeyi kurtarmaya ve bu suretle ana kural olarak benimsediği 

sözleşme serbestisine dönmeye çalışmaktadır. Ayrıca kanun koyucunun bir senelik 

sürenin başlangıcını sözleşmenin kuruluşu olarak göstermesi gabine irade sakatlığı 

olarak bakmadığının en bariz kanıtı sayılabilir. Çünkü irade sakatlığı hallerinde 

                                                           
360 Bu görüşteki yazarlar için bkz: Elbir, Hükümler, s. 196 dn. 2, 3.  
361 Buz, Sözleşmeden Dönme, s. 76 dn. 58’de anılan yazarlar; Aksi görüşte Belgesay, Belgesay M. 
Reşit, “ Borçlar Kanunu Şerhi “, İstanbul 1940, s.34.  
362 YHGK. 3.4.1935 t. ve E. 1/103, K. 26 s. Karar, Elbir, Hükümler, s. 197 dn. 6’dan naklen; 4.HD. 
7.11.1943 t., 1943/3637 E., 1943/2684 k. s. Karar.  
363 Örnek Yargıtay Kararları:Yar. 4. HD. 7.6.1951 t., 1951/5742 E., 1951/4521 K. s. Karar;  Yar. 1. 
HD. 12.9. 1989 t. ve E. 1989/ 5036, K. 1989/ 9565 s. Karar .  
364 Taşınmaz mala ilişkin temliki  işlemlerde ise bir yıllık hak düşürücü sürenin başlangıç tarihi, taraflar 
arasındaki sözleşmenin düzenlenme  günü olmayıp, tapudaki temlik tarihidir, Yar. 1. HD.si 30.9.1986 
t., 1986/ 5926 E., 1986/ 9781 K. s. Karar; Yar. 1. HD.si 18.9.1986 t., 1986/10165 E., 1986/9251 K. s. 
Karar.    
365 Elbir, Hükümler, s. 196. 



sürelerin başlangıcı ve sona ermesinden bahseden BK. md. 31’de iptal süresi hata 

veya hilenin anlaşılması veya tehdidin ortadan kalktığı tarihten itibaren işlemeye 

başlamaktadır. Gabinde ise daha objektif hareket edilerek rızaya değil sözleşmeye 

önem verilmiş ve sürenin başlangıcı olarak sözleşmenin kuruluş tarihi esas alınmıştır. 

Oser ise kanun koyucunun burada “sübjektif şartın sona ermesini” sürenin başlangıcı 

olarak aldığını ifade etmiştir366 ki bu ifadeden Oser’in sözleşmenin yapılmasının zayıf 

durumda bulunan kişiyi o an için içinde bulunduğu durumdan kurtarmış olarak 

gördüğü çıkarılmaktadır.   

 

 Ancak kanun koyucunun bu yaklaşımı doktrinin büyük kısmı tarafından 

eleştirilmiş ve isabetsiz bulunmuştur. Tekinay’a göre kanun koyucunun bu süreyi 

sözleşmenin yapılmasından itibaren başlatması, kanun koyucunun gabin sebebinin 

zarar gören tarafından bilindiğinin varsayılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa bu “ 

bilgi ”nin değeri müzayaka halinde olmasa bile hafiflik veya tecrübesizlik hallerinde 

oldukça azalmaktadır. Örneğin tecrübesiz bir kadın bir açıkgöz tarafından 

sömürüldüğünü sözleşme kurulduktan bir sene sonra takdir edecek olursa iş işten 

geçmiş olacaktır367. Oğuzman da bu düzenlemenin gabine uğrayanın zayıf durumunun 

aynı ağırlıkta devam ettiği düşünüldüğünde oldukça isabetsiz olduğunu belirtmiştir368.  

 

 Eğer gabin hata, hile ve ikrahla birlikte bulunursa sürenin başlangıcı daha geç 

olacağından zarar gören BK. md. 31’e de dayanabilecektir. Aynı zamanda bu 

sömürülen açısından daha faydalı olacaktır. 

 

 IV- İPTAL HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI  

 

 A) Edimlerin İadesi   

 

 BK. md. 21’e göre gabine uğrayan, sözleşmeden kurtulmak istediği takdirde 
yukarıda incelediğimiz üzere, bir sene içerisinde sözleşmeyi iptal ettiğini bildirebilir. 
İptal bildiriminin öncelikli sonucu edimlerin iadesidir. Ancak bu hususta kaynak 
kanun ile bizim kanunumuz arasında ifade farklılığı vardır. Türk Borçlar Kanunu, 21. 

                                                           
366  Oser, s. 190. 
367 Tekinay s. 466; Tekinay burada adil olmayan bu düzenlemenin BK. nun 66/ II. maddesinin örnek 
alınarak henüz ifa edilmemiş borçlar için dengelenebileceği  fikrindedir; Tekinay, s. 466 dn. 7. 
368 Oğuzman/Öz, s. 115 dn. 334’den naklen.  



maddesinde “ akdi feshederek verdiği şeyi geri alabilir” demek suretiyle sömürülenin 
sırf sözleşmeyi iptal ettiğini beyan etmekle ifa ettiği edimi geri istemek hakkını 
kazanacağını ifade etmektedir. Kaynak kanunda ise ifade tarzı biraz daha farklıdır. 
Kaynak kanunun Fransızca metninde ise “ mağbun akdi feshettiğini beyan ve verdiği 
şeyi geri alabilir “ denilerek, iptal beyanı ile verilen şeyin geri alınmasını birbirini 
takip eden fakat birbirinden ayrı iki muamele olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Bu 
hususta görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Ancak çalışmamızda bu eski doktriner 
tartışma üzerinde daha fazla durulmayacaktır369. Zira bu tartışmalar güncelliğini 
yitirmiş olup, artık hakim görüş sözleşmenin iptalinin geriye etkili olduğu, edimlerin 
iadesinin de iptalin bir sonucu olduğu yolundadır.  
 

 İptal beyanından sonra tarafların hakları eşit konumda olup, edimler her iki 

taraf tarafından da talep edilebilir. İki taraf da ifa edilmemiş edimlerin ifasını talep 

edemeyecekleri gibi, iptal hakkının kullanılmasından önce ifa edilmiş edimleri de 

isteyebilirler. Eğer her iki taraf da borçlarını ifa etmişse iadeyi isteyenin, kendi aldığı 

edimi iade etmiş olması veya iadeyi teklif etmiş olması gerektiği kabul 

edilmektedir370. Ancak sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerde iptalin geçmişe 

etkili olması işin niteliğine uygun görülmediğinden, genellikle dürüstlük kuralından 

yararlanılarak burada geçersizliğin iptal anına kadarki edimleri etkilemeyeceği kabul 

edilmektedir.  

 

 Her iki tarafın iade talebi de şartların gerçekleşmesine göre ya istihkak davası 

ya da haksız zenginleşme371 davasına konu olur372. Ancak hukukumuzda ayni güçteki 

iade istemine yol açan “ hukuki sebebe bağlılık “ ilkesi taşınmazlar için kanun 

tarafından ( MK. md. 1024, 1025, EMK. Md. 932  ) ve  taşınır ve alacaklara ilişkin 

tasarruf işlemleri için de doktrin tarafından kabul görmektedir373. Bu yüzden 

edimlerin iadesinin  de “ hukuki sebebe bağlılık “ veya “ illilik “ ilkesinden ötürü “ 

istihkak davası” yoluyla istenebileceği söylenebilir.  

                                                           
369 Bu tartışmalar için bkz: Elbir, Hükümler, s. 204. 
370 Oğuzman/Öz, s. 102. 
371 Doktrinde yaygın olarak “ sebepsiz zenginleşme “ ifadesi kullanılmasına karşın bu ifade Serozan 
tarafından eleştirilmiştir. Yazara göre sebebi geçersiz veya sonradan sona ermiş edimlerde gerçek 
anlamda bir sebep yokluğundan söz edilemez. Bunun gibi yasa gereği kazanımlarda da dayanaksız bile 
olsa bir iktisap sebebi mevcuttur., Serozan, s. 222. 
372 Oğuzman/Öz, s. 102. 
373 Tekinay /Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 734; Reisoğlu, s. 41; Eren, C.II, s. 839; Oğuzman/Seliçi, Eşya 
Hukuku, İstanbul 1997, s. 552 dn. 23’de anılan yazarlar; Gürsoy/Eren/Cansel, Türk Eşya Hukuku, 2. 
Bası, Ankara 1984, s. 674; Aksi görüşte: Serozan, s. 221; Oğuzman/Seliçi, s. 553. 



 

 Sebepsiz zenginleşme, bir hakkın kazanıldığını, edinildiğini varsayar. Bir 

başka deyişle, sebepsiz zenginleşmeden söz edebilmek için, mal üzerindeki hakkın 

davalıya geçmiş olması gerekir ki iktisap ya da zenginleşmeden söz edilebilsin. Bu 

nedenle hakkın el değiştirmeyip, eski sahibinde kaldığını varsayan ayni istihkak 

davasının açılabildiği durumlarda sebepsiz zenginleşme kökenli iade davasını açmaya 

imkan bulunmamaktadır. Ancak, taşınırlara ilişkin ayni hakların devrinde tasarrufun 

soyutluğu ilkesi benimsenir ve böylece borçlanmanın geçersizliğine karşın ayni hak 

aktarımı ( iktisap ) kolaylaştırılırsa, edimlerin iadesinin haksız zenginleşme 

kurallarına göre de istenebileceği kabul edilebilir. Ne var ki bu hususta tartışmalar  

devam etmektedir374.  

 

 İsviçre – Türk hukukunda “ illilik “ ilkesinin benimsenmiş olmasına karşın 

Yargıtay’ın bazı kararlarında edimlerin sebepsiz zenginleşme kurallarına göre de 

iadesinin istenebileceği görülmektedir. Ancak bu yaklaşım eleştirilere uğramıştır. 

Yargıtay 3. HD. nin 13.11.1967 t. ve  E. 3066, K. 7566 s. Kararında375 “ Borçlar 

Kanunumuzun sistemine göre gabin ile malul olan bir akit sakat değildir. 21. madde 

uyarınca gabine uğrayan taraf akdi feshettiğini bildirmek suretiyle satış parasını iade 

ve verdiği malı geri alabilir. Burada Borçlar Kanunun 61/ II maddesinde açıklanan 

iade mükellefiyeti söz konusudur. Zira tarafların iktisapları artık vücudu nihayet 

bulmuş bir sebebe dayanmaktadır. Yani iktisaplar sebepsizdir iadesi lazımdır. Ortada 

kanuna aykırı veya kamu düzenini bozucu bir durum bulunmadığına göre de davada 

sözü edilen akit nispi butlanla maluldür. Sebepsiz iktisap kaidelerine uygun olarak 

taraflar aldıklarını aynı zamanda iade etmekle mükelleftirler “376 denilmektedir377.  

 

 Edimlerin iadesinde, aynen iade mümkün oldukça sorun yoktur. Ancak 

tüketilebilen bir şeyin ödünç veya satımında, yerine getirilen bir vekalet 

                                                           
374 Serozan, s. 233. 
375 İlmi ve Kazai İçtihatlar Dergisi, Yıl. 1968 s. 6552. 
376 Aynı yönde Yar. 13. HD. si 11.2.1986 t. ve E. 1986/5720, K.. 1986/6260 s. Karar; YKD. 1988, Sa: 
9, s. 1252. 
377 Ancak bu kararda edimlerin iadesinin sebepsiz zenginleşme kurallarına göre yapılmasını gerektiği 
çeşitli nedenlerle eleştirilmiştir. Ne var ki bu eleştiri gabinli sözleşmeye bağlanan hukuki sonuçtan 
değil karara konu olayın niteliğinden kaynaklanmıştır. Çünkü dava konusu olayda iadesi gereken bir 
taşınmaz olup taşınmaz satımına ilişkin gabinli bir sözleşmenin kesinlikle hükümsüz kalması halinde 
açılacak tashih davasının ayni nitelikte bir dava olduğu, bu davanın şahsi haklara ilişkin bir sebepsiz 
zenginleşme davası olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı belirtilmiştir; Tekinay, s. 465 dn. 6. 



sözleşmesinde, hizmet sözleşmesinde, iade, yerine getirilen edimin hakim tarafından 

takdir edilen değerine göre yapılır.  

 

 Bir sene içinde harekete geçme yalnızca iptal beyanı için zorunlu olup, verilen 

şeyin iadesi bu bir senenin geçmesinden sonra da talep edilebilir. Burada kanun 

herhangi bir özel hüküm sevk etmediği için ihtilaf halinde genel kurallara başvurulur.  

 

 Doktrindeki bazı yazarlara göre378 gabinli sözleşme BK. md. 21’de öngörülen 

bir yıllık hak düşürücü süre içinde iptal edilmemiş olsa bile borcunu henüz ifa 

etmemiş olan sömürülen, sömürenin ifa talebine karşı gabin def’inde bulunarak ifadan 

kaçınabilir. Nitekim Yargıtay da bir senelik hak düşürücü sürenin geçse dahi gabine 

uğrayan kişinin borcunu yerine getirmeyebileceğini ifade etmiştir. Yüksek Mahkeme 

ilgili kararında 379“ ....BK.’ nun 21. maddesi gereğince kendisini mutazarrır addeden 

davacının bir yıl içinde, sözleşmenin bozulmasını dava etmediği anlaşılmış ise de; 

BK.’nun 60 ve 66. maddeleri gereğince sözleşmenin zarara uğrayan davalıya bir borç 

tahmilinden ibaret olup zarara uğrayanın hakkı, sürenin geçmesiyle sakıt olsa bile bu 

borcu ifa etmeyeceği anılan maddeler icabından bulunmasına binaen davaya bakılmak 

ve iddia ile savunma incelenerek sonucuna göre bir karar verilmek lazım gelir....” 

diyerek zarara uğrayanın hak düşürücü süre geçse dahi BK. md. 60’a dayanarak 

borcunu ifadan kaçınabileceğini öngörmektedir.   

 

 Burada akla gelebilecek bir diğer soru gabinin ahlaka aykırı yapısından dolayı 

BK. md. 65’in uygulanıp uygulanamayacağıdır. Yani “ haksız veya ahlaka aykırı bir 

maksat elde etmek için verilen bir şeyi geri almaya mahal yoktur ”  diyerek sömürene 

böyle bir talep hakkı tanınmaması gibi bir fikir akla gelebilir. Bu hükme göre edimini 

hukuka veya ahlaka aykırı bir amaca erişmek için yerine getiren kimse bu edimi 

sonradan geri isteyemez.  

 

  Çalışma konumuz olan BK. md. 21 ise, her ne kadar ahlaka aykırı bir hareket 

olan istismar unsurunu ihtiva ediyorsa da; bu hükmün ahlaka aykırı hareketlerin 

düzenlendiği BK. md. 20’nin dışında düzenlenmiş olması, kendisine ahlaka aykırı 

hareketlere bağlanan sonuçlardan başka sonuçların bağlanmış olması ve bu hükümle 

                                                           
378 Kocayusufpaşaoğlu, s. 405 dn. 65’de anılan yazar. 
379 Yar. 4. HD. 7.11.1942 t., 3637 E., 2684 K. s. Karar.  



daha ziyade iktisadi eşitliği sağlama amacının güdülmüş olmasından ötürü burada 

BK. md. 65’in uygulanmaması gerektiği söylenebilir. Nitekim doktrindeki ağırlıklı 

görüşe göre de380 BK. 65 kuralı amaca uygun bir sınırlamaya tabi tutulmalı, bu 

hükmün uygulama alanı butlanı öngören yasaklayıcı kuralın koruma amacıyla sınırlı 

kılınmalıdır. Bu görüş karşısında, BK. 65 kuralı, ancak edim istemini yasaklayıcı ve 

engelleyici butlan kuralının amacının, edimin iadesini de yasaklamayı ve engellemeyi 

haklı gösterdiği durumlarda uygulanabilir. Serozan381, BK. md. 65 deki  iade 

yasağının fahiş faizle sömürülmüş olan borçlu yararına ne ölçüde işletilebileceğini 

irdelemiş ancak bu soruyu olumsuz yanıtlamıştır. Şöyle ki: Borçlu sözleşme süresi 

sonunda anaparayı vermekten kaçınamayacaktır. Zira hukuka veya ahlaka aykırı olan 

paranın verilmesi değil, kullanma karşılığının yüksek olmasıdır. Her ne kadar Alman 

Hukukunda BK. md. 65’in özündeki yasağın fahiş faizi sıfıra indirme yolunda eğilim 

bulunsa da, Türk Hukukunda TTK. md. 1466 buna engeldir.  

 

 Von Tuhr da - burada başka bir düşünceyle - 65. maddenin, aşırı yararlanan 

tarafın iade talebini engellemeyeceğini, çünkü söz konusu tarafın ahlaka aykırı bir 

amaca erişmek amacıyla değil kendisini bağlayan bir sözleşmeyi ifa amacıyla borcunu 

yerine getirdiğini belirtmiştir382. Fakat doğrudan doğruya gabinli sözleşmenin konusu 

ahlaka aykırı ise bu takdirde md. 65’i uygulamak imkanı vardır383. 

 

 B ) Kullanma Menfaatinin İadesi  

 

 Yukarda detaylı olarak incelendiği üzere, sözleşmenin iptali kararı geçmişe 

etkili hükümler doğuracak ve sözleşme baştan itibaren geçersiz sayılıp, sözleşme 

konusu edimler iade edilecektir. Sözleşmenin iptali sonucunda öncelikle edimlerin 

iadesi gündeme gelmektedir. Bu hususta sorun bulunmamakta, ağırlıklı olarak 

benimsendiği üzere edimler “ istihkak davası “ yoluyla iade edilmektedir.  

 

 Sözleşmenin iptalinin ikinci sonucu olarak ele alacağımız husus ise “ iadeye 

konu malın kullanılmasından doğan menfaatlerin iadesi” dir. Yüksek Mahkememiz 

Yargıtay da kararlarında kazanç kaybının istenebileceğini açık olarak ifade 
                                                           
380 Serozan, s. 250. 
381 Serozan, s. 251. 
382 Von Tuhr, s. 313. 



etmektedir. Nitekim 13. HD.sinin 11.2.1986 t., 1986/5720 E., 1986/6260 K.. s. 

Kararında “ ... bu karar geçmişe etkili hükümler doğuracağına ve sözleşme baştan 

itibaren hükümsüz  sayılacağına göre traktörün davalının elinde bulunması hukuken 

dayanaksız kalmaktadır. O halde davacının traktörün davalının elinde bulunmasından 

dolayı kazanç kaybına ilişkin talebinin esasının incelenmesi gerekmektedir...”  

denilerek bu husus açıkça ifade edilmiştir384.  

 

 Kullanma menfaatinin istenebilirliği hususunda tartışma bulunmamasına 

karşın, bu iadenin hukuki dayanağı hususunda doktrin ve uygulamada büyük bir 

karmaşa bulunmaktadır385. İleri sürülen hukuki dayanakların oldukça farklı sonuçlara 

götürmesi bakımından aşağıda bu görüşlere değinilecek ve eleştirilecektir.  

 

 Doktrinde kullanma menfaatinin iadesi hususunda belli başlı üç görüş 

bulunmaktadır: Bunlardan birincisi son yıllarda ileri sürülmemekle beraber, bir çok 

yazarın zamanaşımı konusunda kabul ettikleri “ haksız fiil “ görüşüdür. Bu görüş 

taraftarlarına göre386 kötüniyetli zilyedin malike karşı olan borcu ancak bir zararın 

varlığı halinde söz konusu olabilecektir.  

 

 İkinci görüş olarak nitelendirebileceğimiz görüş ise kullanma menfaatinin 

iadesini kötüniyetli zilyedin elde ettiği veya elde etmeyi ihmal ettiği semereler 

kavramı içinde aramaktadır. Bu görüş taraftarları da iadeyi “ elde edilen semereler”387 

ve “ elde edilmesi ihmal edilen semereler “ de arayanlar olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Elde edilmesi ihmal edilen semereler ifadesinin kapsamı hususunda da 

görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bu görüş taraftarlarından Postacıoğlu388, bu kavramı 

emsal kira bedeli ile eş tutmakta ve malın kiraya verilebilir olmasını aramamaktadır. 

Yazar maliğe fuzulen işgal edilmiş arazinin getireceği kira ile gayrimenkulun 

emsaline nazaran getireceği hasılat arasında seçim hakkı tanımaktadır389. Yazara göre 

                                                                                                                                                                      
383 Arsebük, s. 224. 
384 Bu yönde bkz: Yar. 13. HD. 18.3.1986 t., 1194 E., 1586 K. s. Karar.  
385 Bu konuda geniş bilgi için bkz: İstemi, Kullanma Menfaatinin İadesi Talebinin Hukuki Dayanağı- 
Ecri Misil Sorunu, TBBD., Yıl: 11, Sa: 1998/1, s. 38-70. 
386 Ünal, Şekli Eşya Hukuku, 2. Bası, Ankara 1994 s. 216;  Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, 
Tekinay Eşya Hukuku, C.I, 5. Bası, İstanbul 1989, s. 238; Oğuzman/Seliçi, s. 113. 
387 Feyzioğlu, Zilyedlikte İadenin Mevzuu ve Şümulü ( Hususiyle “ Ecrimisil” Meselesi ), İstanbul 
1958, s. 323.  
388 Postacıoğlu, Sui Niyet Sahibi Zilyetlerin Ecri Misille Mükellef Olup Olmadığı, İHFM, 1951, C. 
XVII, Sa: 1-2, s. 432. 
389 Postacıoğlu, s. 429. 



maliğin bu yüzden zarara uğramış olması ve malın irat getirir türden olmasına gerek 

yoktur390. Oğuzman ise yalnızca kiraya verilebilir bir maldan söz edilebildiği hallerde 

kötüniyetli zilyedin malı kiraya vermeyip bizzat kullanmakla    bu semereyi ihmal 

etmiş sayılacağını ve tazminat ödeyeceğini düşünmektedir391. Feyzioğlu ise, iadenin “ 

elde edilmesi ihmal edilen semereler “de aranmasına karşı çıkmakta, haksız zilyedin 

kullanma suretiyle faydalanmasının, ihmal edilen semereler kavramı içinde 

değerlendirildiği zaman maliğin bu yüzden zarara uğramış olması gerektiğini 

belirtmiştir392.  Çünkü yazara göre bu halde, elde edilmesi ihmal edilen semerelerin 

iadesi ancak maliğin niyet ve düşüncesine göre mümkün ya da gayri mümkün 

olacaktır. Böylece eğer maliğin elde edilmesi ihmal edilen semereleri yok ise 

başkasının mülkünden faydalanmış olmasına rağmen haksız zilyet kullanma menfaati 

nedeniyle hiçbir şey ödemeyecektir. Bu ise kötüniyetli zilyetlere fiillerini sürdürmekte 

cesaret verici olacaktır393. Feyzioğlu bu sebeple, MK. md. 995 ( EMK. Md. 908 ) deki 

“elde ettiği semereler” ibaresinin “ elde ettiği semereler ve sair istifadeler “ şeklinde 

yorumlanarak, kullanma sonucu elde edilen menfaatin bu kapsama sokulması 

gerektiğini belirtmiştir. Zira yazara göre elde edilen iadeler zarar şartına bağlı 

olmayıp, mülkiyet hakkı ve bütünleyici parça ilkesinin bir sonucudur394.   

 

 Bu husustaki üçüncü ve son görüş ise Serozan tarafından ileri sürülmüş olan “ 

sebepsiz zenginleşme” dir. Bu görüş ileri de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  

 

 Uygulamada ise bu hususta birlik bulunmamakta, 1931 yılından beri verilen 

İçtihadı Birleştirme Kararlarında tamamiyle zıt sonuçlara varılmaktadır. Yargıtay 

önce, 9.12.1931 t., 23 E., 44 K. s. İBK ile, bu davaların haksız fiile dayanan 

davalardan olmayıp, BK. md. 60’daki zamanaşımı süresine tabi olmayacağını 

belirtmiş ancak hukuki dayanak üzerinde durmamıştır. 1938 t., 29 E., 37 K. s. İBK ile 

burada bir tür kurgu sözleşme395 olduğunu kabul ederek kira sözleşmesi niteliği 

atfedilmiş, haksız ffile dayana görüş reddedilerek,  BK. md. 126’daki beş yıllık 

zamanaşımı kabul edilmiştir. Yargıtay son olarak 8.3.1950 t., 22 E., 4 K. s. İBK ile de 
                                                           
390 Postacıoğlu, s. 430. 
391 Oğuzman/Seliçi, s. 112. 
392 Feyzioğlu, Zilyetlikte İade, s. 318. 
393 Feyzioğlu, Zilyetlikte İade, s. 321.  
394 Feyzioğlu, Zilyetlikte İade, s. 311, 319. 



kullanma menfaatinin bir tür kira bedeli olduğunu reddederek, başkasının  malını 

kullanmanın haksız fiil olduğu, bunun için de zararın varlığının gerekli olduğunu 

belirtmiştir. Bu kararla Yargıtay396 daha da ileri giderek MK. md. 995 ( EMK. md. 

908 ) deki elde edilen veya elde edilmesi ihmal edilen semerelerin iadesini dahi zarar 

şartına bağlamıştır 

 

 Sonuç itibariyle uygulama açısından tam bir karmaşanın hakim olduğu 

söylenebilir. Yargıtay bir yandan haksız fiil esasına bağlı kalarak zararın varlığını 

arayan kararlar verirken397,  diğer yandan haksız zilyedin maldan yararlanmasını 

yeterli gören kararlar da bulunmaktadır398.  

 

 Üçüncü görüş olarak nitelendirebileceğimiz “ sebepsiz zenginleşme “ görüşü  

Serozan tarafından ortaya atılmış ancak pek taraftar bulmamıştır. Bu başlıca şu 

noktalardan eleştiriye uğramıştır399:  

 

a) Sebepsiz zenginleşme davasının “ fakirleşme “ şartını içermesi dolayısıyla 

ecri misile ilişkin talepler çoğu zaman karşılanamayacaktır.  

b) Sebepsiz zenginleşme ancak hukuki bir işlem sonucunda 

gerçekleşebilecek, halbuki ecri misile esas olan olaylarda bir hukuki işlem 

bulunmayacaktır.  

 

 Bu eleştiriler ise aşağıdaki gerekçelerle reddedilmekte ve kullanma 

menfaatinin iadesi “ sebepsiz zenginleşme” de aranmaktadır. Şöyle ki:  

 

 Her şeyden önce “fakirleşme”nin sebepsiz zenginleşme için şart olduğu 

yolunda hukukumuzda hakim görüş mevcuttur. Borçlar Kanunumuzdaki ve İsviçre 

Borçlar Kanununda yer alan “ aharın zararına ( BK. md. 61) ve “ aus dem vermögen 

eines andern ( başkasının malvarlığından- İBK. md. 62 )  ibareleri  hakim görüşün bu 

                                                                                                                                                                      
395 İlgili Yargıtay Kararında “ ...Akde müstenid olmayan fakat hukuki neticesi itibariyle aynı mahiyette 
bulunan “ denilerek ortada bir sözleşme olmadığı , zira iradelerin bulunmadığı belirtilmiştir. Bu yüzden 
burada “ kurgu sözleşem “ ibaresi kullanılmıştır, İstemi, s. 42 dn. 14. 
396 İstemi, s. 43 dn. 19. 
397 Bu yöndeki kararlar: Yar. 4. HD. 23.1. 1973 t., 5828 E., 503 K. s. Karar; Yar. 3. HD. 2.7.1991 t., 
12652 E., 7618 K. s. Karar; Yar. 3. HD. 30.6.1988 t., 6169 E., 6841 K. s. Karar. 
398 Yar. 3. HD. 9.5.1988 t., 5010 E., 5440 K. s. Karar. 
399 İstemi, s. 50. 



sonuca ulaşmasında önemli rol oynamaktadır400. Ne var ki fakirleşme şartı hem 

İsviçre doktrininde401 hem Türk doktrininde artık tartışılmaktadır. Türk hukukunda 

Eren402, fakirleşme şartının dava şartı olarak aranmasına karşı çıkarak, bunun sebepsiz 

zenginleşme ile haksız fiili birbirine karıştırmak anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu 

görüş taraftarlarından Serozan da403 “ aharın zararına “ ibaresine boyunu aşan 

anlamlar yüklendiğini söylemekte, hatta bu ibareyi kafa karıştırıcı olarak niteleyerek, 

BK. md. 61 hükmünün bundan arındırılarak değerlendirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Sebepsiz zenginleşen için fakirleşmenin şart olduğu kabul edilirse, 

davalının malvarlığındaki artışı oluşturan değerin muhakkak daha önce davacının 

malvarlığında olması gerekecektir ki fakirleşmeden bahsedilebilsin. Oysa ki geçersiz 

bir sözleşme sonucu A’nın B’ye ait evin duvarına seramik bir pano yapması veya 

A’nın bir malının B tarafından izinsiz olarak kullanılması hallerinde, B’nin 

zenginleşmesini oluşturan değerin daha önce A’nın malvarlığında bulunduğunu 

söylemek mümkün olmayacaktır. Bu örneklerde değer, ilk defa davalının 

malvarlığında oluşacağı için fakirleşmeden  söz edilemeyecek ve dava 

açılamayacaktır404. Oysa sebepsiz zenginleşmede amaç haklı bir sebebe dayanmayan 

zenginleşmenin iadesidir. Esser’in de söylediği gibi kurumun adı sebepsiz fakirleşme 

değil sebepsiz zenginleşmedir405. Sonuç olarak bu görüş taraftarlarına göre406 BK. 

md. 61 ve İsviçre Borçlar Kanunu md. 62’deki ifadelerden fakirleşmenin şart olduğu 

anlamı çıkarılmamalı, bu ibare kaynak kanunun 62/I hükmünün Fransızca metninde 

geçen “ başkasının aleyhine ( aux depens d’autrui) “ olarak yorumlanmalıdır407. 

Ayrıca konuya ilişkin BGB. nin 812. maddesinde “ başkasının aleyhine ( auf kosten 

eines andern ) ifadesinin kullanılmaktadır. BK. md. 61’deki “ aharın zararına “ 

ibaresinin de bu şekilde anlaşılması hükmün anlam ve amacı nın değerlendirilmesi 

açısından çok geniş bir hareket alanı sağlayacaktır408.  

 

                                                           
400 İstemi, s. 50. 
401 İsviçreden Von Buren, Schaufelberger ve Holenstein “ başkasının malvarlığından “ ibaresinden 
fakirleşmenin şart olarak aranması sonucuna varılamayacağını savunmaktadırlar, İstemi, s. 52. 
402 Eren, C.II, s. 858 vd.  
403 Serozan, s. 194. 
404 İstemi, s. 52.  
405 İstemi, s. 53. 
406 Eren, C.II., s. 858. 
407 İstemi, s. 53 dn. 59’da anılan yazar.  
408 İstemi, s. 54. 



 Sebepsiz Zenginleşmenin kullanma menfaatinin iadesine dayanak olmasına 

karşı olanlar bir diğer gerekçe olarak, sebepsiz zenginleşmenin ancak hukuki bir işlem 

sonucu gerçekleşebileceğini göstermişlerdir. Bu sebep Yargıtay’ın 1950 tarihli İBK. 

da gerekçe olarak gösterilmiştir409. Yüksek Mahkeme bu kararında 410sebepsiz 

iktisabın mevcut olamayacağını zira iktisabın mutlaka hukuki işlem sonucu 

gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. Oysa BK. md. 61’deki “ mal iktisap eden “ ifadesi 

bu denli dar yorumlanmamalıdır. Zira sebepsiz zenginleşme hukuki bir fiil ile ( 

başkasına ait malı kullanma, karıştırma, birleştirme gibi) veya bir olay sonucunda  ( 

rüzgarın bir kişinin tarlasındaki ürünü komşusuna ait ürünle karıştırması gibi ) da 

ortaya çıkabilir411. Oysa Türk hukukunda geçerli olan illilik ilkesi nedeniyle edim dışı 

zenginleşmeler daha fazla görülebilecekken, bu işlemelere istisna olarak bakılmakta, 

dikkatler daha çok, gerçekleşme ihtimali daha az olan edim ile zenginleşmelere 

yönelmektedir412.    

 

 Kullanma menfaatinin iadesini “sebepsiz zenginleşme” görüşünde arayanlara 

göre iade için, yukarıdaki gerekçelere dayanarak, haklı bir sebebin yokluğu, 

zenginleşme ve zenginleşmenin başkasının aleyhine gerçekleşmesi  yeterlidir413.  Bu 

sayede haksız zilyedin kötüniyetli olması şart olmadığı gibi414, aleyhine zenginleşilen 

kişinin de  zararının bulunması gerekmez.  

 

 C) Tazminat 

 

 Borçlar Kanunu md. 21 gabin sebebiyle iptal sonucu tazminat talebinde 

bulunulup bulunulmayacağını açıklamamıştır. Ne var ki zarar ziyan her zararın doğal 

bir sonucunu teşkil ettiğine ve bu zarar gabin halinde, hatta daha geniş miktarda 

mevcut olabileceğine göre gabinde de zarar ziyan talebinde bulunmak mümkündür415. 

                                                           
409 İstemi, s. 54. 
410 8.3.1950 t., ve 22 E., 4 K.. s. İBK. 
411 Eren, C.II. s, 850 vd.   
412 İstemi, s. 55. 
413 İstemi, s. 59 vd.  
414 Ne var ki gabinli bir sözleşmede sömürenin zaten iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. Zira gabinin 
varlığı için sömürenin, darda kalma, hiffet veya tecrübesizlik hallerinden faydalanmış olması 
aranmaktadır. Bu durumları bilen kişinin iyiniyetli olduğundan bahsedilemez. Bu husustaki Yargıtay 
kararı için bkz: Yar. 13. HD. 18.3.1986 t., 1194 E., 1586 K. s. Karar.  
415 Aksi kanaatte Rossel; Bu görüşteki yazarlar için bkz: Elbir, Hükümler, s. 205 dn. 39 



Bir görüşe göre gabinde istifade eden kusurlu olması halinde diğer tarafın zarar ve 

ziyanını ödemeye mahkum edilebilir. 

 

 Von Tuhr gabini bir “ culpa in contrahendo” görerek tazminat talebini 

görmektedir416. Türk hukukunda da hakim olan görüş karşı tarafın zayıf durumunu 

istismar ederek gabinli sözleşme yapmanın bir “ culpa in contrahendo “ oluşturduğu 

ve  sömüreni ( kıyas yolu ile uygulanan sözleşmeye aykırılık hükümleri çerçevesinde 

) diğer tarafın menfi zararını tazmin etme yükümlülüğü gerektirdiği yolundadır417.  

 

 Tartışmalı olmasına rağmen hakim olan görüşe göre sömürülenin tazminat 

hakkı BK. md. 31/II hükmünün kıyasen uygulanması sonucu saklı kalır418. Bu hüküm 

sonucu gabinli sözleşmeye icazet, zarar ve ziyan talebinden feragat edilmiş olduğunu 

göstermez419.  

 

 §. 8- EDİMLERİN UYARLANARAK SÖZLEŞMENİN AYAKTA 

TUTULMASI  

 

 I- SÖZLEŞMENİN AYAKTA TUTULMASI KAVRAMI 

 

 Gabinli sözleşmeye bağlanan bir diğer sonuç ise gabinli sözleşmenin iptali 

yoluna gidilmeden edimlerin azaltılması veya arttırılması yoluyla ayakta tutulmasıdır. 

Ancak bu durum Türk Hukukunda md. 21’de açıkça belirtilmemiştir.  

 

 Eskiden hakim olan görüşe göre sömürülen ya gabinli sözleşmeye razı olmak 

ya da sözleşmeyi tümüyle iptal etmek alternatifleri arasında seçim yapmak 

zorundaydı420. Bugün ise durum değişmiştir. Doktrindeki yeni hakim görüşe göre, 

üçüncü bir yol olarak “ edimlerin uyarlanarak sözleşmenin ayakta tutulması “  kabul 

edilmektedir.  

 

                                                           
416 Von Tuhr, s. 313. 
417 Kocayusufpaşaoğlu, s. 404; Eren, s. 393. 
418 Kocayusufpaşaoğlu, s. 404 dn. 64’de anılan yazarlar; Elbir, Hükümler, s. 205; Birsen, s. 88. 
419 Aksi görüşte: Birsen, s. 88.  
420 Oser, s. 190. 



 Gabinli sözleşmenin ayakta tutulmasını savunan bazı yazarlar421 bu 

müessesenin Türk - İsviçre Hukuku için yabancı olmadığını öne sürmektedirler. 

Nitekim Federal Mahkeme de sözleşmenin uyarlanması için ilke niteliğinde karar 

sayılabilecek olan 26.6.1997 tarihli kararında da bu çözüm tarzının kanunun 

sistematiğine de uygun olduğunu belirtmektedir. Bu yazarlara ve Federal Mahkemeye 

göre; BK. md. 20/II de hukuka ve ahlaka  aykırı sözleşmelerin kısmi butlanı, BK. md. 

161/III’de cezai şartın ve md. 409’da ki tellallık ücretinin indirilmesini talep etme 

hakkı, kira bedelinin indirilmesi, hizmet sözleşmesinde rekabet yasağının 

sınırlandırılması, toplu iş sözleşmesine eklenen uygun olmayan şartların hakim 

tarafından düzeltilmesi, Deniz Ticaret Kanunu md. 1288’deki kurtarma ve yardım 

ücretinin tenkis veya kaldırılması, en yüksek haddi aşan sözleşmelerin en yüksek 

hadde indirilmesini öngören TTK. nın 1466. maddesi, sözleşme şartlarının yeniden 

düzenlenerek sözleşmenin ayakta tutulmasına birer örnek ve dayanaktır422.  

 

 Ancak bu hükümleri gabinli sözleşmenin ayakta tutulması için örnek olarak 

görmek ve dayanak olarak almak bazı yönlerden eleştirilere uğramıştır423. Şöyle ki: 

Her şeyden önce anılan bu hükümlerde, fahiş cezai şartın veya tellallık ücretinin 

makul hadde indirilmesini talep etme hakkı zarara uğrayan tarafa tanınan tek haktır. 

Zarar görenin buna ek olarak cezai şartın veya tellallık sözleşmesinin iptalini talep 

etme hakkı mevcut değildir. Öte yandan fahiş cezai şartın veya tellallık ücretinin 

indirilmesini talep edebilmek için bunun taraflardan birinin özel durumundan 

faydalanarak yapılması da şart değildir.  

 

 Ne var ki anılan bu hükümlerden ziyade, Borçlar Kanunumuzun 25. maddesi, 

sözleşmenin uyarlanmasının Türk Hukuk sistemine yabancı  olmadığına kanıt teşkil 

edebilir. Zira BK. nın 25. maddesine göre, karşı taraf hataya düşenin iddia ettiği 

sözleşmeyi yapmaya hazır olduğunu bildirdiği takdirde sözleşmenin hata nedeniyle 

iptali mümkün değildir.   

 

 Bu hükümler dışında, Türk Borçlar Kanunu, gabin için de 21. maddesinde 

böyle bir çözüm tarzını ne öngörmüş ne de yasaklamıştır. Bu konuda tarafların 

                                                           
421 Elbir, Hükümler, s.  
422 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 66 dn. 47’de anılan yazar; Bkz: BGE 123 III 298. 
423 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 67. 



anlaşmış olmaları halinde her hangi bir sorun yoktur. Ancak taraflardan birinin gabin 

iddiası karşısında, hakimin böyle bir hüküm verip veremeyeceği tartışmalıdır. Burada 

sömürülenin sözleşmeyi ayakta tutma talebini incelemeden önce, şu iki durumun 

incelenmesi gerekmektedir:  

 

 Birincisi hakimin gabin iddiası karşısında sözleşmeye müdahale ederek 

karşılıklı edimleri düzenleme yetkisinin olup olmadığıdır. Diğeri ise sömüren tarafın 

aradaki fakı vermeyi teklif ettiği takdirde BK. md. 25’te olduğu gibi sözleşmeyi 

kurtarılabilmesinin mümkün olup olmayacağıdır.  

  

 Hakimin sözleşmeye müdahalesinin gerek Türk gerek İsviçre doktrininde 

faydaları kabul ve arzu edilmekle birlikte, 21. madde çerçevesinde bu sonuca 

varılamayacağını söyleyenler de vardır. Bu fikre karşı olanların başında gelen Thilo, 

bir sözleşmenin ya tamamen geçerli ya da tamamen sakat olacağını, hakimin gabine 

uğrayanın verdiği edimi indirerek yahut sömüren tarafın edimini artırarak sözleşmeyi 

değiştiremeyeceğini düşünmektedir424.  Yargıtay da bir kararında bu hususu teyit 

etmiştir425.  

 
 Bu görüş karşıtlarından Elbir’e göre, md. 21 çerçevesinde edimlerin 

uyarlanmasının kabul edilmemesinin sebebini, gabinin sübjektif unsuru olan 

istismarda aramak gerekir. Zira bir şahsın md. 21’de sayılan hallerden birini istismar 

ederek aşırı yarar sağlaması başlı başına ahlaka aykırı bir durumdur. Yazara göre 

ahlaka aykırı işlemlere bağlanan sonucun mutlak butlan olup , kanun koyucu 

tarafından gabin için iptalin kabul edilmiş olması zaten mantıki  bakımdan bir eksiklik 

kabul edilecek durumda iken bir de böyle bir yola başvurmak suretiyle müeyyideyi 

büsbütün hafifletmek kanunumuzda gabin için aranan şartlar bakımından yersiz olur. 

Elbir bu sebeplerden dolayı karşı olmasının yanı sıra bu çözüm şeklinin her şeyden 

önce sözleşmenin gabinli niteliğini ortadan kaldırarak onu kurtarma açısından ve 

özellikle edimin konusunun ifa edilemez bir durumda bulunduğu takdirde pratik bir 

faydasının olacağını düşünmekte ancak bu yola 21. maddenin yorumu ile değil, 

değiştirilmesi ile varılabileceğini düşünmektedir  426 .  

 
                                                           
424 Elbir, Hükümler, s. 202. 
425 Hukuk İçtihatları Dergisi, Yıl: 3, 1948, Sa: 18, s. 277. 



 Ossipow da bu fikre bir başka gerekçe ile karşı çıkmaktadır. Yazara göre 427 

kanun koyucu gabini kasten iptal ile müeyyidelendirmiş, sömürene oyunu 

anlaşıldıktan sonra kar temin ettirmeyi istememiştir. Zira kanun koyucuya göre 

sömüren sözleşmenin devam ettiğini görmeye hak kazanmamalıdır. Yazara göre, 

kanun koyucu sözleşmeyi geçerli sayarak gabine uğrayana fayda sağlayacak olsa idi 

dahi, bu sefer de durumun ahlaka aykırı olması sebebiyle değil fakat iyiniyet 

kurallarına aykırı olması sebebiyle ortadan kaldırılmasını isteyecekti.  

 

 Federal Mahkeme de daha önceki kararlarında aşırı oransızlığın giderilmesi 
imkanını reddediyordu. Örneğin BGE 64 I 39 da gabin nedeniyle iptal edilen 
sözleşmenin tamamen ortadan kalkacağı, kısmi geçersizliğin olması gereken hukuk 
bakımından tavsiyeye değer olsa bile kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Kısmi 
geçersizliğin olsa olsa gabin ile sakat  işlemin birden fazla yükümlülük ihtiva etmesi 
ve bunlardan bazıları bakımından herhangi bir sakatlığın bulunmaması halinde söz 
konusu olabileceği ifade edilmektedir. ( BGE 64 I 47) Yine BGE 84 II 107 de gabin 
nedeniyle sözleşmenin iptal edilmesi halinde, BK. md. 20/II hükmüne kıyasen işlemin 
kısmen geçersizliğine hükmedilemeyeceğini belirtmektedir428.  
  

 İkinci ihtimal yani sömüren tarafın aradaki farkı teklif ederek BK. md. 25’te 

olduğu gibi sözleşmeyi kurtarabilmesi hususunda doktrinde farklı görüşler 

bulunmaktadır. Elbir böyle bir çözüm tarzını BK. md. 21’in açık ifade tarzından ötürü 

kabul etmemekte ve “ hata “ ile “ gabini “ karşılaştırarak hatada istismar 

bulunmadığından diğer sözleşen tarafın hataya düşen tarafın iyiniyete aykırı 

hareketine karşı korunduğunu gabinde ise diğer tarafı istismar etmiş olan bir şahsın 

söz konusu olup onu herhangi bir şekilde iyiniyet kurallarına dayanmak suretiyle dahi 

korumanın mümkün olmadığını düşünmektedir. Burada Saymen’e göre429 gabine 

uğrayanın iptal hakkını suiistimalden bahsetmek mümkünse de, Elbir bu fikre iyiniyet 

kurallarının hiçbir zaman kötü niyet sahibi kişileri korumaya yarayan hükümlerden 

faydalanmaması düşüncesiyle karşı çıkmaktadır430. 

 

                                                                                                                                                                      
426 Elbir, Hükümler, s. 202. 
427 Elbir, Hükümler, s. 202. 
428 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 64 dn. 37’den naklen. 
429 Saymen, Akdi Feshetme Hakkının Suiistimali, Adalet Ceridesi, Yıl: 1942, s. 879. 
430 Elbir, Hükümler, s. 203. 



 Ancak İsviçre doktrininin büyük çoğunluğu tarafından431 savunulan yeni bir 

görüş sözleşmenin ayakta tutulmasını ileri sürmekte ve bu görüş Federal Mahkeme 

tarafından da kabul görmektedir. 

 

 İsviçre doktrininde büyük çoğunluk tarafından savunulan görüşe göre 

sözleşmenin ayakta tutulması BK. md. 20/ II’ye dayanmaktadır. Bu görüşteki yazarlar 

burada bir tür “ değişik kısmi hükümsüzlük “ olduğunu düşünmektedirler432. Burada 

sömürülen seçimlik bir hakka sahiptir. Sömürülen dilerse sözleşmeyi tümüyle iptal 

edebilir dilerse sadece taraflardan birinin ediminin çoğaltılması veya azaltılması 

suretiyle sözleşmede dengeyi sağlayan kısmi bir iptal beyanında bulunabilir. Örneğin; 

100 milyarlık bir taşınmaz gabin sonucu 40 milyara satılmışsa kısmi iptal üzerine 

sömürenin 40 milyarlık ediminin 100 milyara çıkarılması mümkün olur. Aynı şekilde 

40 milyar liralık taşınmaz gabinli bir sözleşmeyle 100 milyara satın alınmışsa bu defa 

alıcının edimi 100 milyardan 40 milyara indirilerek sözleşme ayakta tutulur. Bu yolla 

yani sözleşme ayakta tutularak sömürülen, muhtaç olduğu edimi tam iptal halinde 

olanın aksine iade etmeyecek ve açık oransızlık ortadan kaldırılarak sözleşme ayakta 

tutulacaktır.    

 

 İsviçre Federal Mahkemesi 26.6.1997 tarihli prensip niteliğindeki kararı ile de 

sözleşmenin iptali yerine “ sözleşmenin uyarlanmasını” benimsemiştir. Yüksek 

Mahkeme böyle bir yol seçerken öncelikle sözleşme hukukunda şekli anlamda 

sözleşme özgürlüğü ilkesinin yerini maddi anlamda sözleşme adaletinin aldığını 

belirtmekte ve kira, iş hukuku, tüketicinin korunması ve genel işlem şartları 

alanlarında bunun açık bir biçimde görüldüğüne işaret etmektedir. Federal 

Mahkemeye göre çağdaş hukuk anlayışı bir hukuki işlemi  siyah – beyaz şema 

içerisinde geçerli - geçersiz olarak nitelendirmekten vazgeçmiş ve gri alanında var 

olduğunu bilerek gittikçe sakat hukuki işlemleri hakimin müdahalesi ile ayakta 

tutmaya çalışmaktadır. Bu karar bize gabinli sözleşmenin iptali yerine edimlerin 

uyarlanarak sözleşmenin ayakta tutulmasını hususunda yol gösterici niteliktedir. 

Sözleşmenin uyarlanması hususunda doktrinin dayandığı temellerden farklı olması 

itibariyle bu karara yeri geldiğinde ayrıntılı olarak değinilecektir.  

 

                                                           
431 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 64 dn. 36’ da anılan yazarlar.  
432 Kocayusufpaşaoğlu, s 402 dn. 57’de anılan yazarlar. 



 Ne var ki Federal Mahkemenin sözleşmenin uyarlanarak ayakta tutulmasının 

çağdaş hukuk anlayışına uygun düştüğü iddiasına karşı çıkan görüşler de mevcuttur. 

Kramer bazen tam geçersizliğin de çağdaş hukuk anlayışına, zamanın ruhuna uygun 

düşebileceğini belirtmekte ve özellikle ihlal edilen normun koruma amacından uygun 

yaptırımın tam geçersizlik olduğu sonucuna varıldığı durumlara dikkati çekerek örnek 

olarak genel işlem şartlarının tamamen geçersiz sayıldığı durumlara işaret 

etmektedir433.   

 

 II- SÖZLEŞMENİN AYAKTA TUTULMASININ TEMELLERİ  

 

 Gabinli sözleşmenin tamamen iptal edilmeyip edimler arasındaki oransızlığın 

giderilerek sözleşmenin uyarlanmasının hangi hukuki temele dayandırılarak 

yapılacağı hususunda farkı görüşler bulunmaktadır.    

 

 Bazı yazarlar bu sonuca BK. md. 20/ II hükmünü kıyaslayarak 

ulaşmaktadırlar434. Borçlar Kanunun 20. maddesinin II. fıkrasına göre bir 

sözleşmedeki sakatlığın sözleşmenin bir kısmına etkili olduğu hallerde sözleşmenin 

sadece o kısmı batıl olur fakat bu kısım olmaksızın sözleşmenin yapılmayacağı 

anlaşılırsa sözleşme tamamıyla batıl olur. Hüküm sözleşmenin konusunun imkansız 

ya da hukuka veya ahlaka aykırı olması açısından kanunda yer almakta ise de doktrin 

ve Federal Mahkeme diğer geçersizlik hallerinde de kısmi geçersizlik kuralını 

uygulamaktadır435. Federal Mahkemeye göre bir hukuki işlemdeki geçersizlik 

öncelikle nicelik itibariyle göz önünde tutulmalıdır.  

 

 Federal Mahkeme sakat hukuki işlemin kısmen geçersizliğinin  ilgili normun 

koruma amacından çıktığını ve uygulanacak normun etkilerinin hükmün lafzını aşsa 

bile amaçsal yorumla sınırlandırılması gerektiğini belirtmiştir. Bir başka deyişle kısmi 

geçersizlik doğrudan doğruya yasaklayıcı hükümden çıkmakta olup, bazı hallerde436 

ihlal edilen emredici hukuk kuralının amacı tarafların farazi iradesini dikkate 

almamayı gerektirebilecektir. Böyle hallerde taraflardan birinin batıl kısım olmadıkça 

                                                           
433 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 67. 
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sözleşmeyi yapmayacağı bilinmesine rağmen, kısmi butlan uygulanıp batıl hüküm 

dışında sözleşme geçerli sayılabilecektir.   

 

 Örneğin emredici kural gereği belli bir fiyattan satılması gereken mal yüksek 

bedelle satılmışsa emredici kuralla belirlenen bedeli aşan kısım batıl ve sözleşme 

emredici kurala uygun bedelle geçerli sayılır. Yazara göre şayet BK. md. 20/ II nin 

tarafların farazi iradesine uygunluğunu arayan hüküm uygulansa idi yüksek bedel 

olmadıkça satıcının satış sözleşmesini yapmayacağı dikkate alınarak sözleşmenin 

tümünün geçersizliğini kabul etmek gerekecekti ki bu bedele sınır koyan emredici 

hükmün amacına ters düşerdi ve bundan  yararlanmaya çalışmak dürüstlük kuralı ile 

bağdaşmazdı. Nitekim TTK nun 1466. maddesi bu hallerde farazi iradeye bakılmadan 

kanuna aykırı kısmın batıl sayılıp sözleşmenin geçerli sayılacağını ifade etmiştir. 

Yazar bu hükmün kısmi butlanın uygulanışı ile ilgili olarak batıl sayılan hükmün 

sözleşmeden tamamen çıkarılmayıp kanuna uygun seviyeye indirilerek korunduğunu 

ifade etmiştir437.  

 

 Kısmi hükümsüzlük sözleşmedeki sakatlığın sadece sözleşmenin bir kısmına 

inhisar ettiği ve diğer kısmı geçerli tutmanın tarafların farazi iradesine uygun düştüğü 

kabul edilebilecek hallerde söz konusu olabilir. Dolayısıyla BK. md. 20/ II hükmünün 

uygulanması bakımından önemli rol oynayan “tarafların farazi iradesi “ burada da 

büyük önem kazanacaktır. Buna göre sözleşmenin iptali yerine aşırı oransızlık 

giderilerek ayakta tutulması ancak tarafların orta zekalı, makul ve dürüst düşünen 

kimseler olarak somut olaydaki sözleşmeyi bu içeriği ile de yapacakları kabul 

edilebildiği takdirde söz konusu olabilir438.  

 Ancak “tarafların farazi iradesi” kavramı ile birlikte bunun gabinli sözleşmeyi 
ayakta tutmak için temel alınması da eleştirilmiştir. Şöyle ki BK. 20. maddesinde esas 
alınan “ tarafların farazi iradesi “ kavramı tarafların özgür iradeleri ile yaptıkları 
ancak irade özgürlüğüne BK. md. 19/20 de getirilen sınırlamalar nedeniyle batıl olan 
bir sözleşmenin kısmen geçerli sayılıp sayılamayacağı bakımından önem taşır. Oysa 
gabin durumunda yaptırımı gereken husus, sözleşmenin içeriği yani aşırı oransızlık 
değil bu oransızlığın meydana getiriliş biçimidir. Dolayısıyla bu aşırı oransızlık 
giderildikten sonra tarafların sözleşmeyi bu hali ile yapıp yapmayacaklarını 

                                                           
437 Oğuzman, s. 136. 
438 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 65 dn. 39’da anılan yazarlar.  



araştırmak anlamsız olacaktır. Çünkü tarafların farazi iradeleri araştırılırken gabin ile 
malul sözleşmeyi yapan tarafların sübjektif iradeleri değil, orta zekalı, makul ve 
dürüst düşünen iyiniyetli üçüncü kişilerin  sözleşmeyi bu uyarlanmış hali ile yapıp 
yapmayacakları araştırılır. İyiniyetli sözleşenlerin sözleşmeyi bu hali ile 
yapmayacakları bir durumun tasavvur edilmesi mümkün değildir. Kısaca tarafların 
farazi iradeleri araştırılsa bile,işin niteliği gereği daima tarafların sözleşmeyi bu 
uyarlanmış hali ile de yapacakları sonucuna varılacaktır.  
  

 Buna karşılık bazı yazarlar tarafların farazi iradelerinin herhangi bir rol 

oynamayacağı kanısındadır439. 

 

 Diğer bazı yazarlar ise bu sonuca hakimin boşluk doldurması ile 
ulaşılabileceği kanısındadırlar. Pichonnaz bu boşluğun BK. 20/II hükmünün kıyasen 
uygulanması ile doldurulabileceğini önermektedir440.  
 

 Bir başka görüşse sözleşmenin ayakta tutulmasının temelini BK. md. 25’de 

aramaktadır. Bu görüşte olan Bucher bu hakkı BK. md. 25’e kıyasen sömürenin 

normal eşit edimi teklif etmesi halinde zarar görenin bunu kabul etmesini 

savunmaktadır441. Ancak Buz’a göre442  karara konu davada Federal Mahkemenin 

BK. md. 25 ile kurduğu paralellik de isabetli değildir. Zira bu hükme göre karşı taraf 

hataya düşenin iddia ettiği sözleşmeyi yapmaya hazır olduğunu bildirmesi halinde 

sözleşmenin hata nedeniyle iptalinin mümkün olmadığını öngörmektedir.  

 İlgili bölümde de değinildiği üzere ancak sakatlıkla malul bir sözleşmenin 

iptal edilmesi yerine uyarlanarak ayakta tutulması imkanının Borçlar Kanunumuzun 

sistemine yabancı olmadığını göstermektedir. Buna ek olarak sömürülen tarafa 

sözleşmeyi iptal etme hakkı yanında bir de aşırı oransızlığın giderilmesi hakkının 

tanınması lehine bir gerekçe oluşturamaz. Zira BK. md. 25 de uyarlamayı talep etme 

hakkı tanınan taraf iptal hakkı sahibi hataya düşen taraf olmayıp karşı taraftır. Oysa 

edimlerin değerlerinin düzenlenerek sözleşmenin ayakta tutulmasında incelenmesi 

gereken ana sorun iptal hakkı sahibi sömürülen tarafın bunun yerine aşırı oransızlığın 

giderilmesini talep etme hakkına sahip olup olmadığıdır. Dolayısıyla BK. md. 25 

                                                           
439 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 65 dn. 40’da anılan yazarlar. 
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sömürülen tarafın değil olsa olsa sömüren tarafın aşırı oransızlığının giderilmesini 

önererek sözleşmenin iptal edilmesine engel olup olmayacağı sorunu bakımından 

paralellik kurulabilecek bir hükümdür.  

 

   Bir başka temel olarak da, Federal Mahkemenin kararında gerekçe olarak 

gösterdiği gibi, BK. md. 21’in amacı ele alınabilir. BK. md. 21’in amacından 

hareketle sözleşmenin iptali yanında edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilmesi 

sonucuna varılabilir. Federal Mahkemeye göre bir yasak hükmünü çiğneyen sözleşme 

ancak ilgili hükmün amacını gerektirdiği ölçü ve derecede hükümsüz sayılmak 

gerekir. Gabine uğrayan kişiyi koruma amacı güden BK. md. 21 ile sömürülene 

yalnızca sözleşmeyi iptal etme hakkının tanınması özellikle onun zor durumu 

nedeniyle aşırı oransızlığı kabul etmesi halinde korunması için yeterli olmayacaktır. 

Zira sömürülen taraf ya sözleşmeyi iptal edip karşı edimden vazgeçerek eski zor 

duruma dönecektir ya da sözleşmeyi olduğu gibi kabul etmek zorunda kalacaktır. Zor 

durumu nedeniyle sözleşmeyi yapan taraf sözleşme konusu edime hala ihtiyaç 

duyuyorsa onun sözleşmeyi iptal etmeyeceği açıktır. İşte bu sebeple bu tür 

durumlarda gabine uğrayan tarafa aşırı oransızlığın giderilmesini talep etme hakkının 

da tanınması BK. md. 21 hükmünün amacına uygun düşecek ve maddi anlamda 

sözleşme adaleti sağlanacaktır.  

 

 



 III- UYARLAMA TALEBİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

 Sömürülen tarafın edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilmesini talep 

etme hakkının ne tür bir hak olduğu sorunu ve nasıl kullanılacağı sorunu karşımıza 

incelenmesi gereken bir diğer sorundur. 

 

  Buz’a göre bu hak yenilik doğuran haktır. Zira aşırı oransızlığın giderilmesi 

hakimin kararı üzerine değil hak sahibinin bu yöndeki talebi üzerine gerçekleşir. Bu 

sebeple bu hakkı yenilik doğuran bir dava hakkı olarak nitelendirmek hatalı olur443. 

Aynı zamanda Türk- İsviçre özel hukuklarında yenilik doğuran dava hakkının istisnai 

nitelikte ve üçüncü kişilerin veya kamu düzeninin korunması gereken durumlarda 

öngörülmüş olması da bu hakkın yenilik doğuran dava hakkı olmadığına bir delil 

teşkil etmektedir. 

 

 Gauch da444 kısmi iptal ve dolayısıyla uyarlama talebinin yenilik doğuran bir 

davaya ve hakim tarafından verilecek yenilik doğuran hükme ihtiyaç göstermeksizin 

mahkeme dışı kullanılabilen bir beyandan ibaret olduğunu ifade etmektedir.Yazara 

göre sömürülen mahkeme dışı bir beyanda bulunmayıp doğrudan doğruya 

sözleşmenin kısmi iptaline ilişkin dava açmışsa davacının iptal beyanını da içeren 

dava dilekçesinin karşı tarafa tebliği ile yeni hukuki durum meydana gelmiş olup 

hakim sadece bir tespit hükmü verecektir. Gauch bu durumu yenilik doğuran bir 

davanın tespit davasına çevrilmesi ( tahvili ) olarak görmektedir.  

 

 Doktrinde hakim görüş olarak Federal Mahkemenin kararında kullandığı “ 

hakimin sözleşmenin içeriğini düzeltmesi “ ifadesi yanlış ve tehlikeli kanı 

uyandıracak nitelikte kabul edilmektedir445. Zira burada ne “hakimin sözleşmenin 

içeriğini düzeltmesi “ ne de bir içerik kontrolü söz konusudur. Doktrinde hakim görüş 

olarak kabul edildiği üzere edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilmesi hakimin 

kendi başına girişeceği faaliyet olmayıp hak sahibinin bu yöndeki hakkını kullanması 

üzerine gerçekleşir. O kadar ki hakimin sözleşmenin iptalinin talep edilmesi halinde 

aşırı oransızlığın giderilmesine, aşırı oransızlığın giderilmesinin talep edilmesi 

                                                           
443 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 68 dn. 53 de anılan yazar. 
444 Kocayusufpaşaoğlu, s. 403’den naklen. 
445 Gauch da aynı şekilde bu ifadeyi eleştirmiştir; Kocayusufpaşaoğlu, s. 403. 



halinde de sözleşmenin iptaline hükmetme yetkisi dahi mevcut değildir446. 

Dolayısıyla hakim burada BK. md. 202 / II deki benzer bir yetkiye sahip değildir447.  

 

 Hak sahibinin talebi üzerine hakimin vereceği karar kurucu değil bildirici 

niteliktedir. Teknik anlamda içerik kontrolü ancak norma aykırılığın müeyyidesinin 

butlan olduğu durumlarda söz konusu olur. Ancak Kocayusufpaşaoğlu aksi görüşte 

olup kısmi iptal beyanı mahkeme dışı kullanıldıktan sonra ( örneğin semenin 100 

milyardan 40 milyara indirilmesi suretiyle sözleşmenin ayakta tutulmasına ilişkin 

iptal hakkımı kullanıyorum ) , iş mahkemeye intikal edince hakim ister istemez bu 

beyanın yerinde olup olmadığını kontrol edecek ve usul hukuku çerçevesinde, talep 

sonucunu aşan bir hüküm verilemeyeceği ilkesini de göz önünde tutarak yaptığı 

incelemeye göre malın piyasa fiyatını 40 değil 50 milyar olduğu sonucuna varırsa, 

iptali, semeni 100’den 40’a değil 100’den 50’ye indiren ölçüde geçerli sayacaktır448.  

 

 IV- SÖZLEŞMENİN UYARLANMASINI TALEP EDECEK KİŞİ  

 

 Aşırı oransızlığın giderilip sözleşmenin ayakta tutulmasını talep etme hakkının 

kime ait olacağı hususu ilke karar niteliğindeki yukarıda ayrıntılı biçimde açıklanan 

kararda bir çözüme bağlanmamıştır.  

 

 Doktrinde hakim olan görüş bu hakkın sadece gabine maruz kalan, sömürülen 

tarafa ait olduğunu kabul etmektedir449. Bu görüş taraftarlarına göre karşı tarafın zayıf 

durumundan yararlanan, sömüren bir kişi korunmaya layık değildir ve sömürülen 

tarafın bu yüzden sözleşmeyi iptal etme hakkını kullanmasına edimler arasındaki aşırı 

dengesizliğin giderilmesini önererek engel olamamalıdır. Aksi takdirde kanun 

koyucunun engel olmak istediği sömürüye adeta davetiye çıkarılmış olacaktır. Zira 

karşı tarafı sömürme niyetinde olan tarafın nasıl olsa en kötü ihtimalde aşırı 

oransızlığın giderilmesini önererek sözleşmenin iptaline engel olacağını bildiğinden 

bu niyetini gerçekleştirmemesi için hiçbir sebep kalmayacaktır. Bu görüş 

taraftarlarından Kocayusufpaşaoğlu450, kısmi iptal halinde sömürenin BK. md. 20/II c. 

                                                           
446 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 68. 
447 Aksi fikirde Belser, Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 68 dn. 54’den naklen.  
448 Kocayusufpaşaoğlu, s. 403. 
449 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 69 dn. 58 de anılan yazarlar; Kocayusufpaşaoğlu, s. 403. 
450 Kocayusufpaşaoğlu, s. 403. 



2’ye dayanarak bu durumu bilseydi sözleşmeyi hiç yapmayacağını ileri sürmek 

suretiyle kısmi iptali engellemek ve tam iptale dönüştürmek imkanına sahip olup 

olamayacağını düşünmüş ancak böyle bir halin kabul edilmesinin BK. md. 21’in 

sömürüleni koruyucu amacına tamamen ters düştüğü ve kısmi iptal yolu ile 

sağlanabilecek pratik yararları yok edilmesine yol açtığından bahisle bu soruyu 

olumsuz cevaplandırmıştır. 

 

  Aynı zamanda sömürene BK. md. 25/II nin kıyas yolu ile uygulanarak 

sömürülenin tam iptal beyanı üzerine sömürene aradaki farkı derhal teklif etmek 

suretiyle borç ilişkisini kurtarma hakkı da tanınamaz. Zira sömürene BK. 25/ II ‘den 

kıyas yolu ile yararlanmak hakkını bahşetmek ona başkalarına hiçbir rizikoya 

girmeden dilediği gibi sömürmek için açık kart vermek anlamını taşır ki bu halde de 

adeta karşı tarafı istismar için teşvik edilmiş olacaktır451.  

 

 Doktrindeki diğer görüş ise sömürülen taraf gibi aşırı yararlanan tarafın da 

oransızlığın giderilmesini önererek sözleşmenin iptaline engel olma hakkına sahip 

olduğunu düşünmektedir452. Bu görüş taraftarlarından Buz’a göre, sömürene de bu 

hakkın tanınmasını gabine temel teşkil eden “ laesio enormis “ den 

kaynaklanmaktadır. Zira BK. md. 21 hükmünün temelini oluşturan laesio enormis 

kurumunda esasen bu hak yalnızca sömüren tarafa verilmişti. Bu durumda da 

sömürülen tarafın sözleşmeyi adil bir fiyat üzerinden  yapmaya ilişkin  menfaatlerinin 

yeterince korunduğu kabul ediliyordu453. Gauch “ laesio enormis” kurumunun İsviçre 

- Türk hukuk sistemleri tarafından kabul edilmediğini, çünkü BK. md. 21 hükmünün 

uygulanabilmesi için karşılıklı edimler arasında aşırı oransızlığın bulunmasının yeterli 

olmadığını, sübjektif unsurunda arandığını bu nedenle Roma Hukukunun örnek teşkil 

edemeyeceğini belirterek bu fikre karşı çıkmaktadır454.  

 

 Ne var ki bu görüş taraftarlarına göre, laesio enormis kuralının uygulanması 

bakımından sübjektif unsurun aranmadığı kesin olarak ispatlanmış bir husus değildir. 

Ayrıca laesio enormis kuralı bakımından sübjektif unsurun aranmaması bu kuralın 

                                                           
451 Kocayusufpaşaoğlu, s. 404. 
452 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 69 dn. 61 de anılan yazarlar; Eren, s. 392; Akyol, s. 200; 
Tekinay, s. 466; Buz, s. 74. 
453 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 69’dan naklen. 
454 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 69. 



örnek alınmasına engel teşkil etmez. Adil fiyat, doğru fiyat ilkesinden hareket edip, 

edimler arasındaki aşırı oransızlığı başka şartların mevcudiyetini aramadan yaptırıma 

tabi tutan Roma hukukunda dahi sömüren tarafa aşırı oransızlığın giderilmesini 

önererek sözleşmenin sona ermesine engel olma hakkı tanınmıştır. Edim ve karşı 

edim miktarının kural olarak taraflarca serbestçe belirlemelerine izin veren Türk – 

İsviçre Hukukları bakımından da aynı imkanın evleviyetle kabul edilmesi gerekir455.  

 

 Bir başka açıdan bakıldığında sömüren tarafı cezalandırmak onun sözleşmenin 

iptaline engel olarak kendi ediminin değerini almasına izin verilmesi amacına bu hak 

ona verilmese dahi çoğu zaman ulaşılamayacaktır. Gabine uğrayan tarafın sözleşmeyi 

iptal ettiği düşünüldüğünde ise bu durumda hem sömürülen hem de sömüren tarafın 

daha önce birbirlerinden aldıkları edimleri iade etmeleri gerekmektedir. Eğer taraflar 

aldıkları edimleri aynen iade edemiyorlarsa ya da iade konusu edimin niteliği gereği 

aynen iade mümkün değil ise sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre bu edimlerin 

değerlerinin iadesi gerekir. İade konusu edimin değeri hesaplanırken objektif yani 

piyasa değerleri esas alınır. Gabine uğrayan taraf sözleşmeyi iptal de etse aşırı 

oransızlığın giderilmesini talep de etse kendi ediminin objektif değerini alabildiğine 

göre ona bu hakkın bağımsız olarak tanınmaması için hiçbir neden yoktur456. 

 

  Ayrıca sömüren tarafa edimler arasındaki oransızlığın düzeltilerek 

sözleşmenin ayakta tutulmasını talep hakkının verilmesi modern gelişmelere de 

uygundur. Nitekim “ Milletlerarası Ticari Sözleşmelerin Genel Kurallarının “ Art. 3. 

10. 3 hükmüne göre, sömüren taraf aşırı oransızlığın giderilmesini talep hakkına 

sahiptir.   

 

 Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta sömürene yalnızca 

edimler arasındaki oransızlığın düzeltilerek sözleşmenin ayakta tutulmasını talep 

hakkının tanınması gerektiğidir. Aksi halde yani sömürene de sözleşmeyi iptal 

hakkının tanınması halinde, sömüren için sözleşmenin makul hadde indirileceğini 

bilse idi bu sözleşmeyi yapmayacağı iddiasını verir ki bu da gabinin kabul amacı ile 

                                                           
455 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması,  s. 70. 
456 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 70. 



hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Yine böyle bir sözleşmenin sömüren tarafından “ 

hata “ veya “ hile “ hükümlerine başvurularak iptali dahi mümkün değildir457.  

 

 V- UYARLAMANIN GERÇEKLEŞMESİ  

 

 Edimlerin yeniden düzenlenerek sözleşmenin ayakta tutulması gabine 

uğrayanın bir mal veya hizmet için gerçek değerinden fazla bedel ödemişse bu bedelin 

indirilmesi bunun tersi durumda ise yani sömürülen tarafın bir mal veya hizmet için 

gerçek bedelinden az bedel almışsa bedelin arttırılması sureti ile olur. Ancak bu 

uyarlama yapılırken  hangi oranın esas alınacağı ve uyarlamanın nasıl yapılacağı 

tartışmalıdır. 

 

 Bazı yazarlara göre sözleşme makul hadde uyarlanırken edim 

yükümlülüklerinin artık aşırı oransızlığın söz konusu olmayacağı miktarda arttırılması 

veya azaltılması gerekir. Yoksa edimlerin piyasa değerlerinin esas alınması ve bu 

orana kadar bir artırma veya eksiltme gerekmez.  Bu görüş taraftarlarına göre BK. md. 

21 hükmü cezai bir hüküm niteliği taşımadığı için edim yükümlülüklerinin artık aşırı 

oransızlığın söz konusu olmadığı dereceye kadar arttırılması veya azaltılması 

yeterlidir458. Ancak bu görüş taraftarları sömüren tarafın da aşırı oransızlığın 

giderilme hakkına sahip olup olmadığı hususunda BK. md. 21’e cezai bir nitelik 

atfetmişlerdir. Bu yazarlar bu hususta BK. md. 21’in gabini önleme amacı taşıdığını 

ve sömüren tarafa edimler arasındaki aşırı oransızlığın giderilmesini talep hakkının 

tanınmaması gerektiğini, aksi takdirde en kötü ihtimalle bu hakkının kullanarak 

sözleşmenin geçersiz sayılmasına engel olma imkanına sahip olarak karşı tarafı 

sömürmekten çekinmeyeceğini ifade etmişlerdir.  

 

 Açıkça görüldüğü üzere bu iki görüş arasında çelişki mevcuttur. Eğer BK. md. 

21 sömüren tarafı cezalandırmak suretiyle gabini önlemeyi amaçlıyorsa edimler 

arasındaki dengesizlik giderilirken de piyasa fiyatının esas alınması gerekir. Yok eğer 

bu hüküm cezai bir nitelik taşımıyorsa sömürülen tarafın yanında sömüren tarafında 
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aşırı oransızlığın giderilmesini talep etme hakkına sahip olmasında bir sakınca 

görülmemelidir459.  

 

  Benzer bir görüşü savunan Pichonnaz’a göre edim yükümlülüklerinin hangi 

oranda arttırılıp azaltılacağı söz konusu edimin objektif değerine göre değil sübjektif 

durumlar göz önünde tutularak hakim tarafından belirlenir. Zira sömürülen taraf, 

sömürü olmasa idi dahi sömürülen taraf bazı özel nedenlerle sözleşme konusu edimim 

objektif değerini aşan bir karşılığı yerine getirmeye hazır olabilir. Pichonazz’a göre bu 

çözüm taraflardan hiçbirini mağdur etmeyecektir.  Buna karşılık sözleşme konusu 

edimin objektif değeri esas alınacak olursa sözleşmenin zayıf tarafı nasıl olsa aşırı 

oransızlığın giderilmesini talep hakkına sahip olduğunu bildiği için hiç tereddüt 

etmeden sözleşmeyi aşırı oran üzerinden yapacak ve böylelikle gabin olmasaydı belki 

de objektif değeri üzerinden sahip olamayacağı edime bu yolla kavuşmuş olacaktır460.  

 Buna karşılık diğer görüş taraftarlarına göre edimlerin 

piyasa değerlerinin esas alınarak arttırılması veya 

azaltılması gerekir. Bu görüş taraftarlarına göre 

sömüren bu davranışının sonucunda o kadar da ucuz 

kurtulmamalıdır. Aksi görüşün kabulü halinde karşı 

tarafı sömürme niyetinde olan taraf en kötü ihtimalle 

aşırı oransızlık sayılmayacak en yüksek karşılığı 

alacağını bildiği için bu niyetini gerçekleştirirken 

tereddüt etmeyecektir461. Federal Mahkeme de yukarıda 

anılan kararında bu görüşe katılmış ancak aksi görüş 

lehine olan bir gerekçeye işaret etmekten de kendini 

alamamıştır. Şu var ki olayda ilk mahkemenin kararı 

bu noktada itiraza uğramamış olduğu için Yüksek 

Mahkeme bu konu üzerinde ayrıca durmamıştır.  
 
 Üçüncü görüş olarak nitelendirebileceğimiz bir diğer görüş ise bu iki durumu 

yani sömürülen tarafın sözleşmeyi iptal etmesi ile aşırı oransızlığın giderilmesini talep 

                                                           
459 Buz, Sözleşmenin Ayakta Tutulması, s. 73. 
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etmesi halini karşılaştırarak sonuca varmaktadır462. Şöyle ki: Eğer sömürülen taraf 

sözleşmeyi iptal ederse tarafların daha önce yerine getirdikleri edimlerin iadesi 

gerekmektedir. İade konusu edimlerinse değeri hesaplanırken objektif yani piyasa 

değerleri esas alınacaktır. O halde eğer sözleşmenin iptal edilmesi durumunda taraflar 

yerine getirdikleri edimlerin piyasa değerlerini alıyorlarsa aşırı oransızlığın 

giderilmesinin talep edilmesi durumunda da aynı değerlerin esas alınması gerekir. 

Sözleşme  uyarlanırken edimlerin piyasa değerleri değil de aşırı oransızlığın artık söz 

konusu olmayacağı değerin esas alınması sömüren tarafın sözleşmenin iptal edilmesi 

durumundan daha elverişli konuma sokulması anlamına gelir ki bunun da hukuken ve 

mantıken izahı mümkün değildir.  
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SONUÇ 
 

  

 “ Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları “ başlıklı çalışmamız üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde esasen gabinin dayandığı esas ve hukuki 

niteliği, gabini oluşturan unsurlar ve gabinli sözleşmeye bağlanan hukuki sonuç 

üzerinde durulmuş ve bu hususlar doktrindeki görüşlerin yanı sıra Yargıtay ve Federal 

Mahkeme kararlarıyla desteklenmiştir. Bu çalışmadan çıkarılabilecek belli başlı 

sonuçları sıralamak gerekirse;  

 

 Gabin müessesi, tarihi gelişiminden de çıkarıldığı üzere sosyal gelişmelerle 

tamamen paralellik göstermiş, sosyal ve siyasi ideolojilerle birlikte ya sıkı şartlara tabi 

tutulmuş ya da serbest bırakılmıştır. İlk kez faiz alanında karşılaşılan gabine bugünkü 

mevcut anlamıyla Alman hukukunda rastlanmaktadır. Gabinin hukuki niteliği 

hakkında belli başlı iki görüş bulunmakta ancak son yıllarda yeni bir üçüncü görüş 

eklenmektedir.  

 

 Burada üzerinde ayrıntılı olarak durulan gabinin unsurları meselesinde ise her 

şeyden önce gabinin unsurlarından sübjektif unsurun sömürülen ve sömüren açısından 

ayrı ayrı incelenmesi gerektiğidir. Zira  sömürülen tarafın sadece zayıf durumunun 

bulunması yetmemekte ayrıca karşı tarafın bu durumu biliyor olması, kanundaki 

ifadeyle bu durumdan “ istifade “ etmiş olması gerekmektedir. Gabine uğrayanda 

bulunması gereken zayıf haller  yani “ hiffet, tecrübesizlik, müzayaka “ halleri ise 

uygulayıcılar tarafından gittikçe daha geniş yorumlanmaktadır. Açık nispetsizlik 

hususunda ise bazı yabancı kanunların ve Mecellenin aksine kanunumuz belirli bir 

oran öngörmemiş ve hakime belirli etkenlerin ( Piyasa koşulları, ödemenin 

sağlamlığı..vb) yardımıyla bu nispetsizliği takdir hakkı tanınmıştır.  

 

 Gabinli sözleşmeye bağlanan yaptırım ise “ iptal 

edilebilirlik “ tir. Bu hususta kanundaki “ fesih 

“ifadesinden kaynaklanan tartışmalar bulunsa da 

bunlara girilmesi gereksiz görülmektedir. Zira gabinli 

sözleşme hakkında söz konusu olan “ iptal beyanı “ 



gerek kullanılışı gerekse hükümleri bakımından BK. md. 

31’de ifade edilen irade sakatlığı halleri için kullanılan 

iptal beyanından farksızdır. Bu hak şekle bağlı olmadan 

tek tarafa varması gerekli yenilik doğurucu hak 

niteliğindedir. Bu hak kullanıldıktan sonra yerine 

getirilmiş olan edimlerin iadesi ve sözleşme öncesi 

görüşmelerden doğan sorumluluk gereği tazminat talep 

edilebilir.  
 

 Gabine bağlanan yeni bir sonuç ise edimlerin değerinin yeniden belirlenerek 

sözleşmenin ayakta tutulmasıdır. Çalışmamızda ele aldığımız Federal Mahkemenin 

prensip kararıyla somutlaşan bu sonuç zayıf durumda olan kişiyi ihtiyacı olan 

edimden mahrum etmemekte ve BK. md. 21’in koruyucu amacına daha uygun 

düşmektedir. Sözleşmenin uyarlanmasının dayanacağı temel hususunda birden çok 

görüş olmasına rağmen Federal Mahkemenin de kararında esas aldığı BK. md. 21’in 

koruyucu amacı burada çok daha uygun düşmektedir.   
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ASLAN, Çiğdem Mine , Gabinin Unsurları ve Hukuki 
Sonuçları ( Bk. md. 21 ), Yüksek Lisans Tezi, 
Danışman: Doç. Dr. Vedat Buz, 124s.  

 

ÖZET 
 

 

 İsviçre - Türk Borçlar hukuku kural olarak “Sözleşme Özgürlüğü” nü  

benimsemiştir. Sözleşme özgürlüğü bir kimsenin istediği kimseyle istediği şekil 

ve içerikte sözleşme yapabilmesini ifade eder. ( BK. md. 19 ) Kanun koyucu bu 

çerçevede sözleşen taraflara edimlerin değerini de serbestçe belirleme hakkı 

tanımaktadır. Ne var ki kanun koyucu çeşitli düşüncelerle bu özgürlüğe 

sınırlamalar getirmiştir. Nitekim bir sözleşmede bir tarafın diğer tarafın zayıf 

halinden faydalanıp aşırı menfaat elde etmesi korunmamış ve zayıf durumda 

bulunan kimseye sözleşme ile bağlı olmama hakkı tanınmıştır. Türk Borçlar 

Kanununda bu hak 21. maddede düzenlenen “gabin” ile tanınmıştır.  

 

 “Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları” başlıklı çalışmamız üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde esasen gabinin dayandığı esas, hukuki 

niteliği, gabini oluşturan unsurlar ve gabinli sözleşmeye bağlanan hukuki sonuç 

üzerinde durulmuş ve bu hususlar doktrindeki görüşlerin yanı sıra Yargıtay ve 

Federal Mahkeme kararlarıyla desteklenmiştir.  

 

 Gabin müessesi, tarihi gelişiminden de çıkarıldığı üzere sosyal 

gelişmelerle tamamen paralellik göstermiş, sosyal ve siyasi ideolojilerle birlikte 

ya sıkı şartlara tabi tutulmuş ya da serbest bırakılmıştır. İlk kez faiz alanında 

karşılaşılan gabine bugünkü mevcut anlamıyla Alman hukukunda 

rastlanmaktadır.   

 

 Gabinin unsurları ise objektif ve sömürülen ve sömüren bakımından 

subjektif unsurdur. Gabine uğrayanda bulunması gereken zayıf haller  yani 

“hiffet, tecrübesizlik, müzayaka” halleri ise uygulayıcılar tarafından gittikçe 

daha geniş yorumlanmaktadır. Sömürülen tarafın sadece zayıf durumunun 



bulunması yetmemekte ayrıca karşı tarafın bu durumu biliyor olması 

gerekmektedir. Açık nispetsizlik hususunda ise bazı yabancı kanunların ve 

Mecellenin aksine kanunumuz belirli bir oran öngörmemiş ve hakime belirli 

etkenlerin ( Piyasa koşulları, ödemenin sağlamlığı..vb) yardımıyla bu 

nispetsizliği takdir hakkı tanınmıştır.  

 

 Gabinli sözleşmeye bağlanan yaptırım ise “ iptal 
edilebilirlik “ tir. Buradaki “ “ iptal beyanı” gerek 
kullanılışı gerekse hükümleri bakımından BK. md. 
31’de ifade edilen irade sakatlığı halleri için 
kullanılan iptal beyanından farksızdır. Bu hak şekle 
bağlı olmadan tek tarafa varması gerekli yenilik 
doğurucu hak niteliğindedir. Gabine bağlanan yeni 
bir sonuç ise edimlerin değerinin yeniden 
belirlenerek sözleşmenin ayakta tutulmasıdır. 



ASLAN, Çiğdem Mine, The Elements and Legal 
Consequences of the Lesion, Master’s Thesis, 
Advisor: Doç. Dr. Vedat BUZ 

 

ABSTRACT 
 

 

 Swiss-Turkish Law of Obligations has adopted “Freedom of Contract” as 

a rule. Freedom of Contract means one party may choose the type of contract 

and the subject and terms of the contract at his discretion (CO Art. 19). The law 

maker gives the contracting parties the right to freely determine the value of 

their contractual obligations. However the law maker limits these freedom on 

various grounds. So, abuse and extreme benefitting of one party to the other 

party due to his weakness is not protected and the weak party has been given the 

right not to be bound by the contract. This right is determined as “Lesion” which 

is regulated in the Article 21 of the Turkish Code of Obligations. 

 

 Our study with the title “The Elements and Legal Consequences of the 

Lesion” consist of three sections. In these sections the basis of lesion, legal 

qualification, the elements of lesion and the legal consequences of the contract 

with lesion are mainly examined. These isssues are also supported by not only 

theoretical opinions but also the Appeal Court and the Swiss Federal Court 

decisions.  

 

 Lesion institution, which may also be understood from its historical 

development, has gone parallel to social developments: Accordingly it is 

restricted by strict conditions by social and political ideologies or set free. It is 

first witnessed in the area of capital interest and regulated in German Law in its 

todays meaning.  

  

 The elements of lesion are objective element and (from the standpoint of 

the party who is abused and the party who abuses) subjective element. The 

interpretation of the weak circumstances (“rashness”, “inexperience” and 



“embarrassment”), that the party who is abused has to have, are enlarged day by 

day. It is not enough for the abused party to be weak; in addition the other party 

(who abuses) has to be aware of these weakness. With regard to the serious 

disproportion, our Code has not regulated any specific ratio contrary to some 

foreign lawa and Mecelle. Our Code has given the judge to determine this 

disproportion with the help of specific factors such as market conditions, 

payment credibility...w,etc. 

 

  The sanction for the Contract with Lesion is “annuality”. The 

“decleration of annulment” for Contract with Lesion does not differ from the 

decleration of annulment for invalidity of the mind which is regulated in the 

Article 31. Another new consequence for Lesion is making the contract continue 

by determination of the values of the contractual obligations. 
 

 



ÖZET 
 

 

 İsviçre - Türk Borçlar hukuku kural olarak “Sözleşme Özgürlüğü” nü  

benimsemiştir. Sözleşme özgürlüğü bir kimsenin istediği kimseyle istediği şekil ve 

içerikte sözleşme yapabilmesini ifade eder. ( BK. md. 19 ) Kanun koyucu bu 

çerçevede sözleşen taraflara edimlerin değerini de serbestçe belirleme hakkı 

tanımaktadır. Ne var ki kanun koyucu çeşitli düşüncelerle bu özgürlüğe sınırlamalar 

getirmiştir. Nitekim sosyal düşüncelerle, bir sözleşmede bir tarafın diğer tarafın zayıf 

halinden faydalanıp aşırı menfaat elde etmesi korunmamış ve zayıf durumda bulunan 

kimseye sözleşme ile bağlı olmama hakkı tanınmıştır. Türk Borçlar Kanununda bu 

hak 21. maddede düzenlenen “gabin” ile tanınmıştır.  

 

 “Gabinin Unsurları ve Hukuki Sonuçları” başlıklı çalışmamız üç ana 

bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerde esasen gabinin dayandığı esas ve hukuki 

niteliği, gabini oluşturan unsurlar ve gabinli sözleşmeye bağlanan hukuki sonuç 

üzerinde durulmuş ve bu hususlar doktrindeki görüşlerin yanı sıra Yargıtay ve Federal 

Mahkeme kararlarıyla desteklenmiştir.  

 

 Gabin müessesi, tarihi gelişiminden de çıkarıldığı üzere sosyal gelişmelerle 

tamamen paralellik göstermiş, sosyal ve siyasi ideolojilerle birlikte ya sıkı şartlara tabi 

tutulmuş ya da serbest bırakılmıştır. İlk kez faiz alanında karşılaşılan gabine bugünkü 

mevcut anlamıyla Alman hukukunda rastlanmaktadır.   

 

 Gabinin unsurları ise objektif ve sömürülen ve sömüren bakımından subjektif 

unsurdur. Gabine uğrayanda bulunması gereken zayıf haller  yani “hiffet, 

tecrübesizlik, müzayaka” halleri ise uygulayıcılar tarafından gittikçe daha geniş 

yorumlanmaktadır. Sömürülen tarafın sadece zayıf durumunun bulunması 

yetmemekte ayrıca karşı tarafın bu durumu biliyor olması, kanundaki ifadeyle bu 

durumdan “istifade” etmiş olması gerekmektedir. Açık nispetsizlik hususunda ise bazı 

yabancı kanunların ve Mecellenin aksine kanunumuz belirli bir oran öngörmemiş ve 

hakime belirli etkenlerin ( Piyasa koşulları, ödemenin sağlamlığı..vb) yardımıyla bu 

nispetsizliği takdir hakkı tanınmıştır.  



 

 Gabinli sözleşmeye bağlanan yaptırım ise “ iptal 

edilebilirlik “ tir. Gabinli sözleşme hakkında söz konusu 

olan “ iptal beyanı “ gerek kullanılışı gerekse hükümleri 

bakımından BK. md. 31’de ifade edilen irade sakatlığı 

halleri için kullanılan iptal beyanından farksızdır. Bu hak 

şekle bağlı olmadan tek tarafa varması gerekli yenilik 

doğurucu hak niteliğindedir. Bu hak kullanıldıktan sonra 

yerine getirilmiş olan edimlerin iadesi ve sözleşme 

öncesi görüşmelerden doğan sorumluluk gereği 

tazminat talep edilebilir. Gabine bağlanan yeni bir sonuç ise edimlerin değerinin yeniden



ABSTRACT 
 

 

 Swiss-Turkish Law of Obligations has adopted “Freedom of Contract” as a 

rule. Freedom of Contract means one party may choose the type of contract and the 

subject and terms of the contract at his discretion (CO Art. 19). The law maker gives 

the contracting parties the right to freely determine the value of their contractual 

obligations. However the law maker limits these freedom on various grounds. As a 

matter of fact on social grounds, abuse and extreme benefitting of one party to the 

other party due to his weakness is not protected and the weak party has been given the 

right not to be bound by the contract. This right is determined as “Lesion” which is 

regulated in the Article 21 of the Turkish Code of Obligations. 

 

 Our study with the title “The Elements and Legal Consequences of the 

Lesion” consist of three sections. In these sections the basis of lesion and its legal 

qualification, the elements of lesion and the legal consequences of the contract with 

lesion are mainly examined. These isssues are also supported by not only theoretical 

opinions but also the Appeal Court and the Swiss Federal Court decisions.  

 

 Lesion institution, which may also be understood from its historical 

development, has gone parallel to social developments: Accordingly it is restricted by 

strict conditions by social and political ideologies or set free. It is first witnessed in 

the area of capital interest and regulated in German Law in its todays meaning.  

  

 The elements of lesion are objective element and (from the standpoint of the 

party who is abused and the party who abuses) subjective element. The interpretation 

of the weak circumstances (“rashness”, “inexperience” and “embarrassment”), that 

the party who is abused has to have, are enlarged day by day. It is not enough for the 

abused party to be weak; in addition the other party (who abuses) has to be aware of 

these weakness (with the expression of the Code; he has to have“benefitted” from this 

weak situation). With regard to the serious disproportion, our Code has not regulated 

any specific ratio contrary to some foreign lawa and Mecelle. Our Code has given the 



judge to determine this disproportion with the help of specific factors such as market 

conditions, payment credibility...w,etc. 

 

  The sanction for the Contract with Lesion is “annuality”. The “decleration of 

annulment” for Contract with Lesion does not differ from the decleration of 

annulment for invalidity of the mind which is regulated in the Article 31 of the Code 

of Obligations from the standpoint of both its usage and its terms. Another new 

consequence for Lesion is making the contract continue by determination of the 

values of the contractual obligations. 
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