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§ 1.  GİRİŞ 

I. Konunun Takdimi ve Önemi 

İbra, kavram olarak borçtan kurtarma anlamına gelir. Bu sebeple ibra borcu 

sona erdiren sebeplerden birisidir. İbra, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu öncesinde, 

kanunda borcu sona erdiren sebepler arasında sayılmamış olmasına rağmen, varlığı 

doktrinde ve Yargıtay kararlarında çoğunlukla kabul edilmektedir. 6098 sayılı 

kanunda borcu sona erdiren sebepler arasında sayılmış ve bu konudaki karmaşa sona 

erdirilmiştir.  

Borcu sona erdiren sebeplerden olduğu sabit olan ibra; hâkim görüşe göre, 

geniş anlamda borcu değil aksine dar anlamda borcu sona erdirir. Çünkü geniş 

anlamda borç ile kastedilen borç ilişkisidir1. İbra dar anlamda borcu sona erdirdiği 

için borç ilişkisinin tamamını değil edimin konusunu oluşturan borcu ortadan 

kaldırır. Bununla birlikte, bir borç ilişkisi içindeki birbirinden bağımsız birden fazla 

borcun ibra ile ortadan kaldırılması mümkündür2. Borç ilişkisinin sona erdirilmesi 

için ise ikâle sözleşmesinin yapılması gerektiği kabul edilir. Bu tezde, ibranın geniş 

anlamda da borcu sona erdirebileceği savunulmaktadır.  

İbra, Türk hukukunda genellikle iki taraflı bir hukukî işlem, bir sözleşme 

olarak kabul edilmiş ve ibra üzerine yapılan çalışmalar bu çerçeve içinde kalmıştır3. 

Bu varsayımın öncelikli sebebi Borçlar Kanununun dayanağı olan İsviçre Borçlar 

Kanunu’nun 115. paragrafının ibrayı “borcun tarafların karşılıklı anlaşmaları ile sona 

erdirilmesi” olarak tanımlamasıdır. Oysa Mecelle’de ibra tek taraflı bir işlem olarak 

                                                            
1 EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2012, 14. Baskı, s. 1257. 
2 EREN, s. 1270. 
3 TURANBOY, K. Nuri: İbra Sözleşmesi, Ankara, 1998. 
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kabul edilmiştir4. Yabancı hukuk sistemlerinin tarihinde de benzer görüşler ileri 

sürülmüştür5. Son yıllarda bazı Alman hukukçuları ibranın tek taraflı olabileceği 

görüşünü dile getirmeye başlamıştır6. Bu sebeple, çalışmada bu konu üzerinde 

durulmuş ve özgün bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmada asıl ulaşılmaya çalışılan ibra kavramının derinlemesine bir 

tanımını yapmak, bu kavram ile ilgili söylenen ve söylenebilecek her şeyin niçin ve 

nasılını sorgulamak, ibra ile ilgili ortaya çıkabilecek soruları cevaplamak ve bu 

noktalarda hukuk literatürüne katkıda bulunmaktır. 6098 Sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun da yürürlüğe girmesi ile daha önce kanunun kapsamında olmayan ibra 

artık kapsam içine alınmış, ibranın şekli, niteliği gibi konulardaki sorular cevap 

bulmuştur. Bu çalışmada kanunun ilgili hükmü üzerinde de durulmuş, ancak 

çalışmanın genel çizgisine uygun olarak, müesseseye eleştirel bir bakış açısı ile 

yaklaşılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4KESKİN, Fatma, Funda: Dürerü’l Hükkam’ın Sulh ve İbra Bölümünün Latinizesi ve Kaynakların 
Tespiti, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 2008, s. 31.  
5POTHIER, Robert, Joseph: A Treatise on the Law of Obligations or Contracts, Fransızca’dan 
İngilizce’ye Tercüme Eden: William David Evans, Vol I., London, 1806, s. 401. 
6KLEINSCHMIDT, Jens: Der Verzicht im Schuldrecht: Vertragsprinzip und einseitiges 
Rechtsgeschäft im deutschen und US-amerikanischen Recht, 2004. 
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II. Konunun Sınırlandırılması 

 

Türk hukukunda ibra, borçlar hukukunda, iş hukukunda ve ticaret hukukunda 

farklı görünüm şekilleri ve amaçlar ile var olan bir müessesedir. Bununla birlikte, 

bunların hepsinin dayanağı borçtan kurtarma anlamına gelen ibra kavramıdır. Başka 

bir deyişle bu üç hukuk dalındaki ibra müessesesi öz olarak aynı olmasına rağmen, 

bu dalların kendilerine özgü sistemleri içinde ibra farklı farklı gelişme göstermiştir.  

Bu tezin konusu Türk borçlar hukuku kapsamında borcu sona erdiren bir 

sebep olarak ibradır. Bu sebeple, çalışma borçlar hukuku ile sınırlı tutulmuştur. 

Bununla birlikte, konunun daha iyi açıklanabilmesi amacıyla gerekli görülen bazı 

noktalarda İş Hukuku ve Ticaret Hukuku anlamında ibra kavramına yer verilmiştir. 

İbra, gerek kavram gerek müessese olarak Türk hukukunda geniş bir şekilde 

incelenmemiştir. İbra üzerine olan nadir çalışmalar da kapsam olarak çok sınırlı 

kalmıştır. Bu sebeple, çalışmanın temeli olarak kullanılan unsurlar daha çok farklı 

ülkelerin bu konudaki uygulamaları, bu ülkelerde şekillenmiş ibra üzerine görüşler 

ve ibranın hukukî temelleri, tarihçesi olmuştur. 

 Çalışmanın ilk bölümünde, ibra müessesesinin tarihçesi, farklı hukuk 

sistemlerindeki yeri üzerinde durulmuştur. Bunlarla birlikte, ibra kavramının benzer 

kavramlardan farkları konu ile ilgili hemen her çalışmada üzerinde durulan bir 

kısımdır. Ancak bu çalışmada aynı kısmın başlığı “ibranın benzer müesseselerden 

farkları” şeklinde değil, “ibra ve benzer müesseselerin karşılaştırılması” şeklinde ele 

alınmıştır. Çünkü, bu başlıkta üzerinde durulan ibranın diğer bütün benzer 

müesseselerden neden ve nasıl farklı olduğu değil, ibranın bunlardan bazı farkları 
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olduğu gibi benzerliklerinin de olabileceği, hatta bazıları ile aynı başlık altında 

incelenebileceğidir. 

Çalışmanın ikinci bölümü ibranın özellikleri, hangi şekilde yapılabileceği, 

şartları ve çeşitleri meseelerine ayrılmıştır. Bu bölümün esaslı kısmını ibranın tek 

taraflı bir hukukî işlem ile yapılıp yapılamayacağı tartışması teşkil etmektedir. Bu 

tartışmaya bir çok yerde de değinilmiş olmakla birlikte asıl olarak bu bölümde 

derinlemesine bir cevap aranmıştır. 

 Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ibranın uygulamadaki hâli, 

uygulamada ortaya çıkan sorunlar, ibra üzerine müteselsil borçlulukta ibranın sonucu 

gibi sorulan sorular ve ibranın hüküm ve sonuçları incelenmiştir. Kısacası; ibra ilk 

bölümde tanımlanmış, ikinci bölümde kapsamı, şartları incelenmiş, üçüncü bölümde 

ise bütün bunların uygulamaya yansıyan tarafı, hüküm ve sonuçları açıklanmıştır. 

İncelemeler sonucunda varılan kanaatler toplu olarak sonuç kısmında bulunmaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İBRANIN TANIMI, TARİHÇESİ, MODERN HUKUKLARDA 

DÜZENLENİŞİ VE BENZER BAZI MÜESSESELERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI 

§ 2. İBRANIN TANIMI  

İbra, sözlük anlamı ile aklama, temize çıkarma demektir7. Hukukî anlamı 

alacaklının borçluyu borcundan kurtarmasıdır. Kanun maddelerinde alacaklı ile 

borçlu arasındaki bir sözleşme ile borcun taraflarca ortadan kaldırılması olarak 

tanımlanmaktadır8.  Doktrinde ve Yargıtay kararlarında ibranın çok farklı tanımları 

bulunmaktadır9. Burada bunları uzun uzun yazıp tahlilini okuyuculara bırakmak, 

okuyucu açısından zahmetli olacağından, doğrudan bu tanımlardaki ortak ve ayrı 

noktalara değinilmesi daha uygun görülmüştür. 

İbra bu tanımların hepsinde öncelikle bir borcun sona ermesi yöntemidir. 

Borcun sona ermesi yöntemleri içinde de, borcun özel sona ermesi yöntemlerine 

girmektedir. Bu da, ibranın borcun kendisini sona erdirmesi, borç ilişkisini sona 

erdirmemesi anlamına gelir. 

İbra bir çok tanımda bir sözleşmedir. Kanunların ibrayı iki taraflı bir hukukî 

işlem, yani bir sözleşme olarak kabul ediyor olması elbette bunda en önemli etkendir.  

                                                            
7 Türk Dil Kurumu Sözlüğü. 
8 İBK paragraf 115, BGB paragraf 397 ve TBK madde 132. Bu maddelerde ibranın tanımı doğrudan 
doğruy bu şekilde verilmemektedir. Ama anlamlarından bu ifade çıkmaktadır. 
9 Von TUHR, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt 1-2, Çeviren: Cevat Edege, Yargıtay 
Yayınları No:15, Ankara, 1983, s. 646; TEKİNAY, Sulhi; AKMAN, Sermet; BURCUOĞLU, Haluk; 
ALTOP, Atilla: Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993, s. 985. 
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İbra alacaklının hakkından vazgeçmesidir. Borçlunun borcundan 

kurtulmasıdır10. Bazen de alacaklının borçluyu borcundan kurtarmasıdır, ya da 

alacaklının borçluyu borcundan kurtarması hususunda alacaklı ile borçlunun 

anlaşmasıdır11.  

Bu tezde ispatlanmaya çalışıldığı şekliyle ibranın tanımı ise şudur: 

“İbra, alacaklıların alacaklarından vazgeçmeleri suretiyle borç veya borç 

ilişkisinin sona ermesidir.” Bu tanım bu tezde nelerin savunulduğunu gösterir. 

Bu tezde ilk olarak ibranın tek taraflı bir hukukî işlemle de sona 

erdirilebileceği savunulmaktadır. Bunun olabilmesi için alacaklının irade beyanını 

açıklaması gereklidir. Eğer karşılıklı edim borçlarının ortadan kalkması isteniyorsa, 

ya da ivazlı bir ibra söz konusuysa elbette iki tarafın da irade açıklaması şart 

olacaktır. 

İkinci olarak, bu tezde ibranın münhasır borcu ortadan kaldırabileceği gibi, borç 

ilişkisi içerisindeki bütün münhasır borçları ortadan kaldırma yoluyla, borç ilişkisini 

de ortadan kaldırabileceği savunulmaktadır. Bu da ikâle sözleşmesi ile ibra 

arasındaki uçurumları ortadan kaldırmaktadır. Ancak borç ilişkisi içerisinde 

çoğunlukla birden fazla borç bulunacağından, iki taraf da hem alacaklı hem borçlu 

olabileceğinden, bu durumlarda yine ikisinin de irade açıklaması, yani bir sözleşme 

yapılması şart olacaktır.  

                                                            
10 TEKİNAY, Sulhi; AKMAN, Sermet; BURCUOĞLU, Haluk; ALTOP, Atilla, s. 985. 
11 OĞUZMAN, M. Kemal; ÖZ, Turgut:  Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Sekizinci Bası, 
İstanbul, 2012, s. 410. 
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§ 3. İBRANIN TARİHÇESİ 

 

I. İbranın Tarihte İlk Görünüm Biçimi; Seisachteia 

İbra kavramının bilindiği kadarıyla, tarihte ilk görünüm biçimi seisachteia adı 

verilen müessesedir. Seisachteia; Atina’da Kral Solon’un 594 yılında yaptığı büyük 

demokrasi reformu ile yürürlüğe girmiş bir borçtan kurtarma müessesesidir.12 Bu 

reform öncesinde Aristotle’a mal edilen eski anayasaya göre borçlarını ödeyecek 

kadar malvarlığı olmayan kişi, borçlarının karşılığında özgürlüğünü kaybediyor ve 

alacaklısının kölesi oluyordu. Daha medeni bir toplum amacı güden Solon, 

seisachteia müessesesini getirdi ve söz konusu kişileri borçlarından kurtardı13. Bu 

reform ile kişilerin borçları sebebiyle özgürlüklerini kaybetmelerinin önüne geçildi. 

Seisachteia özünde Solon’un ülkesini antik bir toplum olmaktan çıkarıp ekonomiye 

dayalı bir topluma hatta daha uzun vadede demokratik bir topluma dönüştürme 

çabasının bir sonucuydu14. Seisachteia, ibranın devlet tarafından cebredilen bir 

biçimiydi ve bu yönüyle konkordatoya benzetilebilir. Aynı zamanda, yine devlet eli 

ile gerçekleştiği için affa da benzetilebilir15. 

 

   

                                                            
12BEER, Max: Allgemeine Geschichte Des Sozialismus und Der Sozialen Kämpfe, Berlin, 1929, s. 
65. 
13BUTSCH, Thomas: Die archaische Polis und deren Neugliederung in Attika durch Solon, Referat / 
Aufsatz (Schule), 2001, s. 12. 
14 NEIVA, Eduardo, Comunication Games: The Semiotic Foundation of Culture, 5. Cilt, 2007, s. 54. 
15 BUTSCH, s.12. Butsch burada “amnestie” ifadesini kullanmıştır. 
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II. Roma Hukukunda İbranın Doğuşu, Modern Döneme Kadar 

Gelişimi 

A. Roma Hukukunda Borcun Sadece İfa veya Hayali İfa İle Sona 

Erebilmesi Sorunu; Obligatio Pacto Convento Non Tollitur 

Klasik dönem öncesinde Roma hukukunda sözleşmeden doğan bir borcun 

sona ermesi ancak sözleşmede öngörülen hukuki şekle uygun olarak yerine getirilen 

ve alacaklının tatmin olduğunu beyan etmesini içeren ifa ile mümkündü16. Ius 

gentium’daki solutio17 kavramını karşılayan, sadece alacaklının alacağını elde etmiş 

olması  dahi ius civile’de borcun sona ermesini sağlayamıyordu18. Tarafların 

anlaşması ile bir borcun sona erdirilebilmesi mümkün değildi. Tarafların anlaşma ile 

borcu sona erdirememelerine; Obligatio pacto convento non tollitur prensibi adı 

verilmekteydi19. Klasik dönemde acceptilatio gibi daha sonra açıklayacağımız ifa 

olmaksızın sona erme yöntemleri ortaya çıkmış olsa da bu eski kural çok uzun bir 

dönem boyunca tamamen yok sayılmamış, hayali ifa (imaginaria solutio) gibi 

yollarla bu kuralın etrafından dolanılmaya çaba gösterilmiştir20. Klasik dönem ve 

                                                            
16 SOHM, Rudolf: The Institutes a Textbook of the and System of Roman Private Law 3d ed. 358 
1907, s. 434. Content downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) Tue Feb 19 
07:13:19 2013 
17Solutio bazen daha geniş olarak liberatio anlamında kullanılır.  HARVEY, William, Frederick: A 
Brief Digest of the Law of Contracts, 1878, s. 107. Content downloaded/printed from  HeinOnline 
(http://heinonline.org) Tue Feb 19 07:07:44 2013. 
18 SOHM, Rudolf; LEDLIE, James C.; GRUEBER, Bernhard Erwin: The Institutes of Roman Law, 
Gorgias Press LLC 2002, s. 341. 
19 SAYIN, Bengi Sermet : Roma Hukukunda Pactum’lar (Anlaşmalar), Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Kırıkkale 2008, s. 90. 
20 SOHM, LEDLIE, GRUBER, s. 341. 
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sonrasında borcu sona erdiren sebepler asıl olarak21 üçe ayrılıyordu ve bunlar; 

contrarius actus, ifa ve imkansızlıktı22.  

İfa olmaksızın borcu sona erdiren işlemlerin geçerli sayılmasının temel 

sebebi; borcu sona erdiren işlemlerin borcun doğmasına sebep olan işlemler ile aynı 

usulle kurulan işlemler olmalarıdır23. Borcu doğuran sözleşme ile aynı usulde 

yapılmaları onlara geçerlilik gücü vermektedir. Buna da Roma hukukunda contrarius 

actus (Konträrprinzip) adı verilmiştir24.  

B. Acceptilatio 

Acceptilatio ibranın Roma hukukundaki karşılığı olan müessesedir. 

Acceptilatio Roma hukukunun geçirdiği değişimlere göre hem yazılı hem de 

sözlü olarak var olmuştur. Contrarius actus prensibi ile kurulan acceptilatio yazılı 

sözleşmelereden doğan borçları sonlandırmak için yapıldığında yazılı, sözlü 

sözleşmeleri sonlandırmak için yapıldığında sözlü olarak yapılırdı25. Ancak yazılı 

sözleşmelerin önemini kaybetmesi ile birlikte yazılı acceptilatio da kullanırlığını 

yitirdi. Justinian zamanında artık sadece sözlü acceptilatio kalmıştır26. 

Sözlü olarak yapılan ve hem Klasik dönem Roma hukukunda hem de Corpus 

Iuris Civilis’te önemli bir yere sahip olan acceptilatio27 ilk dönemlerinde 

                                                            
21 Daha ayrıntılı bir ayrım solutio, acceptilatio, confusio, compensatio, karşılıklı anlaşma (yalnız 
formal olmayan sözleşmelerde geçerli), interitu rei, nexi liberatio ve litis contestatio şeklindedir. 
HARVEY, s. 107-112. 
22 HARVEY, s. 107-112. 
23 ANKUM, s. 8. 
24SOHM, LEDLIE, GRUBER, S. 342. ANKUM, S. 8. 
25 SOHM, S. 436. 
26 SOHM, S. 395, 436. 
27 SOHM, S. 436. 
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stipulatiolardan ve mancipatio fiduciae, nexus gibi ayni sözleşmelerden28,29 doğan 

borçları sona erdirmek için kullanılırdı30. Ancak sonradan bütün sözleşmeleri 

kapsayacak şekilde kullanım alanı genişletildi. Stipulatiodan başka bir sözleşmenin 

acceptilatio ile sona erdirilebilmesi için yapılması gereken söz konusu sözleşmenin 

bir novatio (yenileme) yolu ile stipulatio haline getirilmesiydi31,32. 

Acceptilatio tek bir stipulatioyu sona erdirmek için kullanılabileceği gibi 

birden fazla stipulatioyu da sona erdirebilirdi33. Benzer şekilde acceptilatio kısmî 

olarak da yapılabilirdi, ancak bunun için borcun konusunun bölünebilir olması 

gerekiyordu34. 

III. Anglo-Sakson Hukukunda İbranın Gelişimi 

Anglo-Sakson hukukunda ibra Kıta Avrupa’sı hukukuna göre çok farklı bir 

görünümdedir35. Bu yüzden Anglo-Sakson hukukundaki ibra kavramının ilk ortaya 

çıkışında Kıta Avrupa’sı hukukunun herhangi bir etkisi varsa da, müessesenin 

doğrudan ithal edilmiş olmadığı düşünülmektedir36. İngiliz hukukunda ibraya ilk 

olarak Latince başlık atılmış ve Fransızcanın garip bir şekli ile kaleme alınmış 

kararların yer aldığı yıllıklarda rastlanır. VII. Henry’in iktidarının yirmi ikinci yılına 

                                                            
28 Mancipatio fiduciae ve nexus ayni sözleşmelerin ilk, orjinal örnekleriydi. SOHM, s. 373. 
29 POTHIER, Robert, Joseph: A Treatise on the Law of Obligations or Contracts, Fransızca’dan 
İngilizce’ye Tercüme Eden: William David Evans, Vol I., London, 1806, s. 397. 
30 Burada sayılanların dışındaki sözleşmeler için yapılan acceptilatio her ne kadar geçerli bir şekilde 
borcu sona erdirmese de mahkeme önünde kullanılmak üzere bir defi sağlıyordu. HARVEY, s. 108. 
31 Bu kullanım amacı nedeniyle stipulatio resmi olmayan sözleşmelerin resmileştirilme aracı olarak da 
görülmüştür. SOHM, 383, 386. 
32 HARVEY, s. 109. 
33 HARVEY, s. 109. 
34 HENRY, s. 57. 
35 Aslında Anglo-Sakson hukuku ve Kıta Avrupası hukukunun temellerine, ilk yazılı eserlere 
bakıldığında aralarında büyük bir uyum görülür. BRANDILEONE, s. 389. 
36 FALLON, P. Perlie, The Nature of Release, 11 Temp. L.Q. 179 1936-1937 Content 
downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Mon Sep 3 09:04:07 2012. 
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ait iki kararda ibranın yer aldığı görülür ve bu kararlara göre ibra şekle bağlıdır, şarta 

bağlı olarak yapılamaz ve borcu sona erdirir37.   

İbra sözleşmesi Kıta Avrupa’sı hukukunda olduğu gibi Anglo-Sakson 

hukukunda da kurulduğu anda borcu ortadan kaldırır. Hem vadesi gelmiş hem de 

henüz vadesi gelmemiş sözleşmeler için yapılabilir. Ancak ibra sözleşmesi eğer 

henüz ortaya çıkmamış bir borcu sona erdirmek için yapılıyorsa, o borç ortaya çıkana 

kadar ancak borçlandırıcı işlem niteliğine sahip bir sözleşmedir, ancak borç ortaya 

çıktığında onu kendiliğinden sona erdirir38.  

İbranın özel ifadeler içermesi gerekli değildir. Alacaklı amacını kendi alacak 

hakkından vazgeçiyor olduğu veya borçluyu borcundan ibra ediyor olduğu 

şekillerinde ifade edebilir. Bu ibranın hüküm ve sonuçlarını etkilemez39. İbra koşula 

bağlı olarak yapıldığında, yine geçerli olmakta ancak etkisini koşul gerçekleşene 

kadar göstermemektedir40. 

Alacaklının dava açma hakkından sürekli olarak vazgeçmesi ise consideration 

ile veya mühür ile yapıldığında geçerli olmakla birlikte ibra ile aynı şey olarak 

görülmemekte, feragatin alt başlığı olarak düşünülmektedir41. 

IV. Osmanlı Dönemi İslam Hukukunda İbra 

İslam hukukunda ibranın hukuki dayanağı elbette Kur’an, hadisler ve diğer 

dinî hukuk kaynakları oluşturur. Ancak Osmanlı dönemindeki İslam hukukundan 

bahsedecek olursak, dinî hukuk kaynaklarının dışında ibranın asıl dayanağını 
                                                            
37 FALLON, s. 179. 
38 BENNETT, Earnest: The Discharge of Contracts, Rocky Mntn. L. Rev. 36 1936-1937, s. 55. 
Content downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) Fri Jun 15 09:57:24 2012 
39 BENNETT, s. 55. 
40 BENNETT, s. 56. 
41 BENNETT, s. 55. 
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Mecelle oluşturur. Mecelle’nin 1531. ve 1571. maddeleri arasındaki kısım sulh ve 

ibra kitabıdır. Burada ibra tanımlanmış, çeşitleri, hüküm ve sonuçları açıklanmıştır. 

Bu bölümdekilerden başka maddelerde de, örneğin kadının eşinden alacağı olan 

mehrini ibra etmesi42, ibraya değinilmiştir.  

İslam hukukunda ibra alacaklının borçluda olan bir hakkından karşılıksız 

olarak vazgeçmesine denilir43. İslam hukuku doktrininde ibranın hem temlik hem de 

ıskatı kapsadığı herkesçe kabul edilmekle beraber hangisinin daha ağırlıklı olduğu 

tartışmalıdır. Ağırlıklı olan görüş ıskatın daha öncelikli olduğu yönündedir ve bu da 

ibranın tek taraflı bir hukuki işlem olarak kabul edilmesini sağlamıştır44. İbranın 

geçerli olabilmesi de buna paralel olarak borçlunun kabulüne bağlı tutulmamıştır. 

Ancak ibra sırasında borçlunun huzurda bulunması gerektiği öngörülmüştür45. 

Buradan yapabileceğimiz çıkarım, ibranın varması gerekli bir irade beyanı ile 

geçerlilik kazandığı olabilir. Ancak borçlu ibrayı derhal reddederse ibra geçersiz 

olur46. 

Mecelle’de ibra farklı ayrımlara tabi tutulmuştur. Toplamda 22 çeşit ibra 

bulunmaktadır47. Bunların hepsini açıklamak bu çalışmanın sınırlarını ve amacını 

zorlayacağından bahsedilmesi gereken yalnızca iki ayrımdır. İlk ayrım “İbra-ı hass, 

                                                            
42 Mehir söz konusunda olduğunda Mecelle’de ibraya istisnalar getirilmiştir. Şöyle ki; kadın kocasının 
kendisine olan mehr borcunu ibra ettikten sonra erkek şahitlerin önünde borcunun var olduğunu ikrar 
eder kadın da kabul ederse bu borç yeniden hayat bulmuş olur. Ayrıca Mecelle’de normalde 
borçlunun reddi ibrayı geçersiz kılmamasına rağmen erkeğin kendisinden boşanmış kadının mehr 
konusundaki ibrasını reddetmesi ibrayı geçersiz kılar. BİLMEN, Ömer Nasuhî: Hukuki İslamiye ve 
Islahatı Fıkhiyye Kamusu-Cilt 2 p. 309-310. http://www.mecelle.com/node/749 Erişim tarihi: 
22.02.2013. 
43 AKDOĞAN, Sinan: Türk Hukukunda İbra Sözlesmesi (Release Agreements In Turkish Law), 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli  2006, s. 14. 
44 AKDOĞAN, s. 16. 
45 AKDOĞAN, s. 17. 
46 Bu konuda da farklı görüşler vardır. AKGÜNDÜZ, Ahmet: İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı III, 
2011, s. 482. 
47 AKGÜNDÜZ, s. 483. 
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İbra-ı amm” şeklidedir. Ve günümüz Türkçesi ile “Özel ibra, Genel ibra” şeklinde 

adlandırılabilir. Diğer ayrım da “İbra-ı ıskat, İbra-ı istifa” şeklindedir ki burada da 

ibra-ı ıskat bugün bildiğimiz anlamda borcu sona erdiren ibraya karşılık gelirken 

ibra-ı istifa menfî borç ikrarını karşılamaktadır48. Özellikle bu ayrım ibranın 

niteliğinden çok sonuçları göz önüne alınarak yapılmış bir ayrımdır ve ibrayı 

inceleyen İslam hukukçuları tarafından sıkça yapılmıştır49. 

§ 4. İBRANIN MODERN HUKUKLARDA DÜZENLENİŞİ 

I. Fransız Hukuku 

Fransız hukukunda ibra sözleşmesi şekle bağlı olmaksızın ve bütün sözleşme 

çeşitlerinden doğan borçlar için yapılabilir. Bunun tek istisnası alacaklının borçluya 

bağışlama yapmasının yasak olduğu durumlardır, ki bu durumlarda ibra sözleşmesi 

yapılamaz50. İbra sözleşmesinin kendisi koşula bağlı olarak yapılabilir veya koşula 

bağlı borçlar için ibra sözleşmesi yapılabilir51. Bunun gibi ibra sözleşmesi açık bir 

şekilde veya zımnî bir şekilde yapılabilir. Kabulün zımnî olabileceği gibi icap da 

veya her ikisi de zımnî olabilir. Ayrıca Fransız hukukunda ibranın tek taraflı irade 

beyanı ile yapılabileceğine dair görüşler de bulunmaktadır52. Ancak bunlar hâkim 

görüşler değildir. 

 

 
                                                            
48 AKGÜNDÜZ, s. 484, AKDOĞAN, s. 18. 
49 AKDOĞAN, s. 17 
50 POTHIER, s. 398. 
51 POTHIER, s. 398. 
52 POTHIER, s. 401. Pothier bu konuda 17. Yüzyılın sonu ve 18. Yüzyılın başında yaşamış olan 
Barbeyrac’tan alıntı yapmıştır. Barbeyrac’a göre kişi sahip olduğu bir haktan başkasına bağlı 
olmaksızın vazgeçebilmelidir ve bu tür bir ibra kişi iradesini beyan ettiği anda etkisini gösterir. Ancak 
Pothier ibranın sadece bir feragati değil aynı zamanda bir bağışlamayı da içerdiğini, bu nedenle tek 
taraflı yapılamayacağını savunmaktadır. 
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II. Alman Hukuku 

Alman hukukunda ibra müessesesini düzenleyen asıl hüküm BGB’nin 397. 

paragrafıdır. Bu paragrafa göre alacaklının borçluyu borcundan kurtarması veya bir 

borcunun bulunmadığını ifade etmesi (menfî borç ikrarı) durumlarında söz konusu 

borç ortadan kalkmış olur. Bu paragrafın metninden yola çıkarak Alman hukukunda 

ibranın bir sözleşmeyi gerektirdiğini söyleyebiliriz. Ancak susmanın kabul yerine 

geçtiği varsayılmıştır53.  

Alman hukukunda ibra bir çok farklı müessesesin özel bir şekli olarak 

görülmüştür. İlk olarak bağışlamanın bir şekli olarak görülmüştür, ki bunu başka bir 

çok hukuk sisteminde de görebiliriz54. Ancak aynı zamanda ibra belli şartlar altında 

geçerli olmak üzere önceki bir anlaşma ile de kararlaştırılabilir55. İbranın alt başlığı 

olarak kabul edildiği bir başka müessese de feragattir. İbra yalnızca sözleşmeden 

doğan borçları konu alan bir feragat şekli olarak incelenmiştir. Üst başlık olarak 

feragat ise diğer hakları da kapsamaktadır56.  

Alman hukukunda her ne kadar BGB m. 397’nin metninde söz edilmese de 

bir çok hukukta olduğu gibi ibra sözleşmesi şekle bağlı değildir, zımnî şekilde 

yapılabilir. Ancak şekil konusunda taşınmaz mallara dair özel hükümler saklıdır57. 

Nafaka borçları gibi bazı konularda ibra sınırlandırılmıştır, yani sadece kanunun izin 

                                                            
53 RABELLO, Alfredo, M.: Renunciation of Right and Remission of Debt in Comperative and Israeli 
Law, 1. Ann. Surv. Int’l & Comp. L. 39 1994, s. 51. 
54 RABELLO, s. 51. 
55 RABELLO, s. 51. 
56 Ayrıntılı bilgi için: KLEINSCHMIDT, Jens: Der Verzicht im Schuldrecht: Vertragsprinzip und 
einseitiges Rechtsgeschäft im deutschen und US-amerikanischen Recht, 2004. 
57 AKDOĞAN, s. 22. 
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verdiği konularda yapılabilir58. Ayrıca bu hukukta Roma hukukundan kalma bir kural 

gereği ibra sözleşmesi üçüncü kişi yararına sözleşmelerde yapılamamaktadır59. 

III. İsviçre Hukuku 

İsviçre Borçlar Kanunu’nun 115. maddesinde ibra düzenlenmiştir. Bu 

maddede; “Borç ilişkisinin kurulması için kanuni bir şekil öngörülmüş veya akdin 

taraflarınca kararlaştırılmış olsa bile, bir alacak tamamen ya da kısmen  şekle bağlı 

olmadan tarafların yapacağı sözleşme ile sona erdirilebilir”60 denmektedir. Maddenin 

başlığı ise “anlaşma ile sona erme”  şeklinde çevrilebilir61. Bu maddenin metninden 

ibranın bir sözleşme ile yapılması gerektiği ve şekle bağlı olmadığı anlaşılmaktadır. 

Türk Borçlar Kanunu İsviçre Borçlar Kanunu’ndan esinlenerek düzenlenmiş 

olduğundan Türk Hukukuna da ibra müessesesi aynen bu şekilde girmiştir.  

İsviçre borçlar kanununun 115. maddesinin metnindeki “durch übereinkunft” 

ifadesinden çıkarılan anlaşma kavramının sözleşmeyi karşılayıp karşılamadığı 

hususu tartışılmış, İsviçre Federal Mahkemesi ise söz konusu kavramın sözleşmeyi 

karşıladığına hükmetmiştir.62.  

Bunlardan başka ibra sözleşmesi ancak sağlar arasında madde115’teki hali ile 

yapılabilir. Ölüme bağlı tasarrufun konusu olarak yapılan ibra ise ölüme bağlı 

tasarrufların bağlı olduğu şekle bağlıdır63.  

                                                            
58 RABELLO, s. 52. 
59 RABELLO, s. 52. 
60 Art. 115: “Eine Forderung kann durch Übereinkunft ganz oder zum Teil auch dann formlos 
aufgehoben werden, wenn zur Eingehung der Verbindlichkeit eine Form erforderlich oder von den 
Vertragschliessenden gewählt war.” http://www.admin.ch/ch/d/sr/220/a115.html Erişim tarihi: 
02.03.2013. 
61 “Aufhebung durch übereinkunft” 
62 AKDOĞAN, s. 19. 
63 AKDOĞAN, s. 20. 
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§ 5.   İBRANIN BENZER MÜESSESELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI 

İbra gerek uygulamadaki görünümü, gerek tarihçesi, gerek icap- kabul 

beyanlarının dışa vurum şekilleri, gerekse de hüküm ve sonuçları bakımından bir çok 

farklı hukukî müesseseyle benzerlikler göstermektedir. Bazen aslında ibranın bir 

görünüm şekli olan bir müessese, çok farklı algılanarak doktrinde ibradan 

soyutlanmaya çalışılmış, bazen aslında ibra ile tek ilişkisi muhtevasında ibra 

bulunma ihtimali olması olan ibradan çok daha kompleks bir müessese ibra ile 

karıştırılmıştır. Bu bölümde bu müesseselerin ibra ile ilişkileri incelenmektedir. 

Ayrı ayrı başlıklarla açıklanmış olan aşağıdaki müesseselerden başka da ibra 

ile ilişkili müesseseler vardır. Ancak bunlara gerek bu tezin kapsamının elverişli 

olmaması, gerekse bu müesseselerin ibradan farklı olduklarının çok açık olduğu 

düşüncesi ile ayrı birer başlık açmaya gerek görülmemiştir.  

Feragat konusuna da dahil sayılabilen davadan feragat, ibra ile 

karşılaştırılabilmektedir. Ancak davadan feragat bir usul hukuku işlemidir, esas 

haktan da feragat anlamına gelip gelmediği dâhi tartışmalıdır. Davadan feragat talebi 

karşı tarafa değil, mahkemeye yöneltilir. Bir borçlar hukuku işlemi değildir. Davanın 

geri alınması da davadan feragat gibi bir usul hukuku işlemidir64. 

Sorumsuzluk anlaşması ibra ile karşılaştırılabilen bir başka müessesedir. 

İbranın konusu bir alacak hakkı olmak zorundadır, ancak bu alacak hakkının kaynağı 

önemli değildir. Bir sözleşme olabileceği gibi haksız fiil de olabilir. Bu sebeple 

sorumsuzluk anlaşması ile karıştırılabilmektedir. Sorumsuzluk anlaşması kişinin 

hafif kusurundan doğabilecek olan zararlarından sorumlu olmayacağına ilişkin karşı 

                                                            
64 Von TUHR, s. 648. 
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taraf ile yaptığı anlaşmadır65. Bu müessese, alacak hakkının ortadan kaldırılması 

değildir, sadece bir ihtimal olan gelecekte doğabilecek bir zarardan sorumlu olmayı 

önlemek içindir66.  

Görüldüğü gibi bu müesseseler ibra ile çok da örtüşmemektedir. Aşağıda 

daha ayrıntılı açıklamaya ihtiyaç duyulan müesseseler incelenmektedir. 

I. İbra ve Feragat 

Feragat bir kişinin hakkından vazgeçmesi anlamına gelip ibraya göre çok 

daha geniş kapsamlıdır. Feragat kişinin ayni hakkından vazgeçmesi, dava hakkından 

vazgeçmesi gibi durumlarda daha çok kullanılır. Bir görüşe göre ibra aslında 

feragatin alt başlığıdır. Bu görüş feragati üst başlık olarak alıp ibrayı sözleşmeden 

doğan alacaktan feragat olarak incelemektedir. Önen ibrayı alacaklının borçlusuna 

karşı ileri sürebileceği alacak hakkından feragat etmesi olarak tanımlamaktadır67. 

Feragat tek taraflı irade beyanıyla hüküm ve sonuçlarını doğurur. Ancak ibra 

bizim hukukumuzda ve yabancı doktrinlerin bir çoğunda sözleşme olarak kabul 

edilmektedir. İbrayı feragatin alt başlığı olarak kabul eden görüşler ibranın tek taraflı 

irade beyanı ile yapılabilmesinin de önünü açmaktadır. Bu sebeple de ibrayı 

sözleşme olarak görmekte olan görüşlerce feragat ve ibra birbirinden uzak 

                                                            
65 Sorumsuzluk anlaşması ağır kusur için yapılamaz. DUMAN, İlker Hasan; İnşaat Hukukunda 
Sözleşme, İBD, S. 5, C. 85, Eylül, Ekim 2011, s. 245. 
66 Ayrıntılı bilgi için bkz. LOCKE, George A.: Voidablenes of Release,  8 Am. Jur. Proof of Facts 2d 
617 (Originally published in 1976), 2012. BAŞALP, Nilgün; Sorumsuzluk Anlaşmaları, İstanbul 
2011. 
67 ÖNEN, s. 226. 
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tutulmaktadır68. Hatta Von Tuhr’a göre ibranın ibra sözleşmesi (akdî ibra) olarak 

anılmasının sebebi feragatten farklılığını vurgulamaktır69. 

İbra, karşılıksız olarak yapılabileceği gibi bir edim karşılığında da 

yapılabilmektedir. Bu durumda iki tarafa da yarar sağlayan bir sözleşme olduğuna 

şüphe yoktur. İbra bu şekilde yapıldığında feragatin kapsamına girmez. Ancak 

karşılıksız olarak yapılmış olan bir ibrayı feragatin alt başlığı olarak görmek 

mümkündür. Bununla birlikte ibranın koşula bağlı olması onu feragatten 

uzaklaştırmaz. 

Feragatin bir başka alt başlığı olan davadan feragat pactum de non 

potendonun günümüzdeki uygulamasıdır. İbranın pactum de non potendo ile ilişkisi 

ayrıca incelenmiştir. 

II. İbra ve Menfî Borç İkrarı 

Menfî borç ikrarı bir borcun var olmadığının kabulü demektir. Bu sebeple bir 

tespit anlamına gelir70. Alman Medeni Kanunu’nda (Art. 397) menfî borç ikrarı ve 

ibra aynı hükümde düzenlenmiş, menfî borç ikrarının da ibra ile aynı sonucu 

doğuracağı belirtilmiştir. Menfî borç ikrarı da ibra gibi bir tasarruf işlemi, dolayısıyla 

soyut bir işlem olarak kabul edilmektedir71. İsviçre Borçlar Kanunu’nda paralel 

şekilde; menfî borç ikrarının muhtemel bir ibra içerdiği ifade edilmektedir72. Türk 

                                                            
68 TEKİNAY, s. 986. 
69 VON TUHR, Andreas: Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt 1-2, Tercüme Eden: Cevat Edege, 
Yargıtay Yayınları No:15, Ankara 1983, s. 646. 
70 LARENZ, s. 268. 
71 ESSER, SCMIDT, s. 333. 
72 GAUCH, SCHLUEP, s. 194. Yazarlar burada muhtemel ibra anlamında “eventueller Erlass” 
ifadesini kullanmışlardır. 
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hukukunda ise Yargıtay ibranın menfî borç ikrarı niteliğinde olduğunu 

belirtmektedir73. 

Hukukumuzda menfî borç ikrarının ibra ile ayrıldığı noktası olarak; ibranın 

varlığı kesin bir borcu ortadan kaldırmak için yapıldığı halde menfî borç ikrarının 

varlığı şüpheli bir borcun var olmadığı üzerinde tarafların anlaşması olarak 

tanımlanıyor olması gösterilir. Burada incelememiz gereken iki nokta şudur: Menfî 

borç ikrarı varlığı kesin bir borç hakkında yapılırsa ne olur? Hakkında ibra 

sözleşmesi yapılan borcun baştan var olmadığı anlaşılırsa ne olur? Menfî borç ikrarı 

varlığı kesin bir borç hakkında yapılsa da geçerlidir74. Hüküm ve sonuçları ise zaten 

aynıdır. O halde fark nerededir? Aralarındaki tek fark ibranın var olmayan bir borç 

için yapılması durumunda geçersiz olacak olmasıdır. Menfî borç ikrarı var olmayan 

bir borç hakkında yapıldığında geçerli olur. Peki geçerli dediğimiz bu menfî borç 

ikrarının etkisi, hükmü nedir? Ortada borç olmadığına göre hiçbir etkisi de yoktur. 

Bu noktada menfî borç ikrarının borcun var olmadığı durumlarda da bir etkisinin 

olduğu, bunun da alacak üzerindeki şüpheyi ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir. 

Ancak bunu aslında ibra sözleşmesi de yapmaktadır. Varlığı şüpheli bir alacak ya 

baştan yok olacak, ki bu durumda ibra sözleşmesi de geçersiz olacak, ya da baştan 

var ama sonradan ibra ile ortadan kaldırılmış olur75. Her iki durumda da sonuç ortada 

bir alacağın, borcun olmamasıdır.  

                                                            
73 4. H.D. E. 1987/2240 K. 1987/3204 T. 27.4.1987. 
74 Larenz, var olan bir borç için yapılan menfî borç ikrarının ibra olduğunu ifade etmektedir. 
LARENZ, s. 268. 
75 Yargıtay borcun varlığının şüpheli olduğu durumlarda ibra sözleşmesinin hiç yapılamayacağı 
görüşündedir. 9. HD. E. 2007/19078. K. 2008/10919. T. 1.5.2008.  
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Tunçomağ menfî borç ikrarının ibradan farklı olduğunu kabul etmekle 

beraber muhtemel bir ibra mahiyetinde olduğunu da eklemektedir76. Guhl, Koller, 

Schnyder, Druey’e göre menfî borç ikrarı daha çok sözleşme dışı bir zarara dair 

karşılıklı hesap ilişkisi ya da sadece genel bir ifade tarzı olabilir77. Larenz’e göre 

menfî borç ikrarı ibra içerir, ve ibra içerdiği ölçüde ibranın hükümleri menfî borç 

ikrarına da uygulanır78. Von Tuhr ise menfî borç ikrarının şarta bağlı bir ibra 

olduğunu belirtmektedir ki, bu en tutarlı görüştür79. Çünkü gerçekten de menfî borç 

ikrarı eğer bir borç varsa bunu ortadan kaldırır, yani ibra eder, eğer borç yoksa zaten 

bir etkisi olmaz, yani şarta bağlı ibranın şartı gerçekleşmemiş olur. İbranın çoğu 

zaman menfî borç ikrarına benzer bir söyleniş tarzıyla yapıldığını da düşünürsek, 

menfî borç ikrarının aynen Von Tuhr’un söylediği gibi şarta bağlı bir ibra olduğunu 

kabul etmekten başka bir yol kalmaz. Oetker/Maultzsch’a göre tarihteki kanun 

koyucuların tercihi sebebiyle ortaya çıkmış olan bu tür ayrımlar hukukî durumun 

belirlenmesinde gereksiz yere zorluklar yaratmaktadır80. Bu da sözleşmenin 

taraflarının kafalarının karışmasına sebep olmakta, borçlar hukukunda asıl olan taraf 

iradesini ön plana çıkarma amacına ters düşmektedir.  

III. İbra ve Sulh Sözleşmesi 

Sulh sözleşmesi mahkeme önünde ve mahkeme dışında yapılabilen81, 

tarafların karşılıklı tavizler vererek orta noktada buluştukları bir sözleşmedir82. Her 

                                                            
76 TUNÇOMAĞ, s. 1177 
77 GUHL, KOLLER, SCHNYDER, DRUEY, s. 305. 
78 LARENZ, s. 269. 
79 Von TUHR, s. 652. 
80 OETKER, MAULTZSCH; Vertragliche Schuldverhaltnisse, 2007, s. 700. 
81 Roma hukukunda transactio adı verilen sulh sözleşmesi içinde Klasik Dönem sonrasına kadar 
mahkeme içi- mahkeme dışı şeklinde bir ayrım yapılmıyordu. ÖNEN, Ergun: Medenî Yargılama 
Hukukunda Sulh, Ankara 1972, s. 9. 
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ne kadar sulh için genel bir tanım mevcut olmayıp, sulhun tanımı her hukuk 

düzeninde özelleşmiş olsa da83 görülmekte olan bir davanın barış84 içinde 

sonlanmasıdır denilebilir85. Her iki tarafın da taviz veriyor olması sulh sözleşmesinin 

olmazsa olmazıdır. Sulh sözleşmesi tasarruf işlemi niteliğindedir ancak sulh 

sözleşmesi muhtevasıne göre taraflara gelecek dönemler için borçlar yüklüyor 

olabilir. Bir görüşe göre bu durumda dahi sulh sözleşmesi bir borçlandırıcı işlem 

olmaz, yine tasarruf işlemidir86. Sulh sözleşmesi mahkeme önünde yapıldığında şekle 

bağlıdır ancak mahkeme dışında yapılırsa şekle bağlı değildir87. İbrada bir borç sona 

erer. Sulh sözleşmesinde ise sona eren borcun yanında, daha sadeleşmiş, azalmış 

başka bir borç doğar88.  

İbra sözleşmesi ise karşılıklı olarak taraflara borç yükleyebildiği halde bu bir 

zorunluluk değildir. Tek tarafın yararına yapılabilir. Şekle bağlı değildir, hatta zımnî 

olarak yapılabilir. Ayrıca her zaman bir tasarruf işlemidir89. Bunların yanında ibra 

sözleşmesi de sulh sözleşmesi de şarta bağlı olarak yapılabilir90. 

Sulh sözleşmesi ibradan farklı bir müessese olmakla birlikte ibrayı içeriyor 

olabilir91. Konusunun bir borcun ibrasını içeriyor olması sulh sözleşmesi ile ibranın 

farklı olduğu gerçeğini değiştirmez. Bir sulh sözleşmesi ibranın yanında daha bir çok 

                                                                                                                                                                         
82 DENİZCİ, Özlem Sibel: Türk Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2009, s. 26. 
83 RISCH, Carl; Über den Begriff und die Rechtliche Natur des Vergleichs, München, 1855, s. 4. 
84 İslam hukukuna göre sulh, hükümlerin en üstünüdür. ÖNEN, Sulh, s. 11. 
85 DEMİR, Abdullah: Medeni Yargılama Hukuku, Osmanlı Mahkemesi, 2010, s. 216. 
86 GAUCH, Peter; Der Aussergerichtliche Vergleich, Publiziert in:  Innominatverträge, Festgabe  
WALTER  R.  SCHLUEP, Zürich 1988, s. 6. 
87 AYDIN, Ufuk: Medeni Usul Hukuku, Eskişehir 2006, s. 125. 
88 GUHL, KOLLER, SCHNYDER, DRUEY, s. 305. 
89 Risch bu konuda “transigere” terimini kullanmaktadır. RISCH, s. 7. 
90 AYDIN, s. 125. 
91 OETKER, MAULTZSCH, s. 700. 
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müesseseyi de (yenileme, feragat, yeni bir borcun doğumu, menfî borç ikrarı92) 

içeriyor olabilir. Ancak sulh özleşmesinin her şeyden öte var oluş amacı ibradan 

farklıdır. İbra daha çok borçlunun ödemesini kolaylaştırma (kısmî ibrada), borçluya 

bir kazandırmada bulunma, bağışlama gibi amaçlar taşırken sulhun varlık amacı 

hukuk (hak) davalarının sonlanmasıdır93. Bu durumda sulh çekişmeli haklar için de 

söz konusu olur, hatta özellikle çekişmeli haklar için söz konusudur94. Ancak  ibra 

çekişmesiz alacak hakları için geçerlidir95. Bu sebeplerle de sulh içinde ibraya dair 

unsurlar içerse de, bazen ibranın hukukî sebebi olabilse de ibradan farklı bir 

müessesedir. 

IV. İbra ve İkâle Sözleşmesi 

Borç ilişkisi ve borç birbirinden farklı kavramlardır. Borç ilişkisi esas borcun 

yanında başka edim ve sorumlulukları da barındırır. Tek bir borcun sona ermesi borç 

ilişkisini de sona erdirmez. Borç ilişkisinin sona ermesi için bu ilişki içindeki bütün 

borçların tek tek veya hep birlikte sona ermesi gereklidir96. Ancak Roma hukukunda 

borç ilişkisi de salt borç da aynı kavram ile ifade edilmekteydi (obligatio). Bu 

sebeple borcun ortadan kaldırılması ile borç ilişkisinin ortadan kaldırılması arasında 

bir fark yoktu. Yani ibranın atası olarak kabul ettiğimiz acceptilatio borç ilişkisinin 

tamamını ortadan kaldırmak anlamına gelen ikale sözleşmesini de kapsamaktaydı97.  

                                                            
92 Von TUHR, s. 652. 
93 RISCH, s. 8. 
94 RISCH, s. 8. 
95 RISCH, s. 8, dn. 10. 
96 AKINTÜRK, s. 157. 
97 Başka bir görüşe göre acceptilatio, pactum de non potendo ve consensus in contrarium, pacta 
remissoria’nın birer çeşidiydiler. Ayrıca bunlar Digesta’nın ayrı ayı kitaplarında düzenlenmiştiler. 
Ancak pacta remissoria da zaten bir zamanlar acceptilatio için kullanılmaktaydı. VÖLDERNDORFF 
UND WARADEIN, s. 4. 
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İkâle sözleşmesi borç ilişkisinin ortadan kaldırılması sonucunu doğurur. İkale 

sözleşmesi ve ibra İsviçre Borçlar Kanunu’nda ayrı ayrı düzenlenmemiştir ve hakim 

görüşe göre ikaleye ibranın hükümleri uygulanmaktadır98. İlgili hükümde (OR Ar. 

115) “Aufhebung” yani ikale ifadesi geçmektedir ama bu hüküm ibra ile ilgili kabul 

edilir. İbra, bazı yazarlarca “borç ilişkisi içerisindeki tek bir borcun ikalesi” şeklinde 

de nitelendirilmektedir99. Asıl borcun ortadan kalkmasının çoğu zaman borç 

ilişkisinin içini tamamen boşalttığı düşünülürse ikâle ve ibranın birlikte 

düzenlenmesi ve ortak hükümlere tâbi tutulması mantıklı bir çözüm gibi görülebilir. 

Borç ilişkileri bazen tek bir borçtan oluşuyor olabilir. Bazı durumlarda da ibra 

sözleşmesi bir borç ilişkisi içerisindeki bütün borçları sona erdirmek üzere 

yapılabilir100. Nihayetinde ibra sözleşmesi birden fazla borcu kapsayacak şekilde 

yapılabilmektedir. Borç ilişkisinin tek bir borçtan oluştuğu, yani asıl borcun ortadan 

kalkmasının borç ilişkisinin içini boşalttığı durumlarda ve ibranın bir borç ilişkisi 

içindeki bütün borçları kapsayacak şekilde yapıldığı durumlarda ibra borç ilişkisini 

sona erdirir101. Bucher de bu konuda tarafların niyeti tek bir borcu, yükümlülüğü 

ortadan kaldırmak olsa da bazen bu borcun ortadan kalkması durumunda bütün borç 

ilişkisi sona ermiş olur demektedir102. Benzer şekilde, Münchenar Kommentar’da 

BGB Art. 397’nin konusunun her ne kadar kanun metninden bütün borç ilişkisiymiş 

gibi anlaşılsa da burada bahsedilenin tek bir borç olduğu, sona erenin “zorunlu 

                                                            
98 İkâle sözleşmesinin ibranın aksine soyut olmadığı, sebebe bağlı olduğuna dair Alman hukukundan 
bir görüş için; FIKENTSCHER, Wolfgang, HEINEMANN, Andreas; Schuldrecht, Berlin 2006, s. 
175. 
99 ESSER, SCMIDT, s. 332. 
100 TEKİNAY, s. 987. 
101 AKINCI, s. 293. Eren; ibra bir borç ilişkisi içerisindeki münferit borçların hepsini sona erdirse bile 
borç ilişkisini sona erdiremez demektedir. EREN, s. 1222. 
102 BUCHER, s. 389. 
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olarak” bütün bir borç ilişkisi olmadığı belirtilmektedir103. Aynı eserde müteselsil 

borçlulukta ibra sözleşmesi ile borç ilişkisinin ortadan kaldırılmasından 

bahsedilmektedir104.  Bu durumda kanaatimizce ikâle ve ibranın nerede birisinin bitip 

diğerinin başladığı çok da net değildir.  “İbra tek bir borcu da birden fazla borcu da 

sona erdirebildiğinden, bir borç ilişkisi içindeki bütün borçları birden de sona 

erdirebilmektedir. Bu şekilde yapılan ibra sözleşmesine ikale sözleşmesi de denir” 

demek dâhi belki de mümkün olabilir. Bucher’e göre de her ne kadar art. 115’te 

düzenlenen borç ilişkisinin değil tek bir borcun ortadan kalkması olsa da bütün borç 

ilişkisinin ortadan kaldırılabilmesi sözleşme özgürlüğü sebebiyle mümkün 

olmalıdır105. Bu katıldığımız bir görüştür.  

İki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmenin ikâle sözleşmesi ile ortadan 

kaldırılması durumunda eğer daha önceden yerine getirilmiş olan edimler varsa 

bunların geri verilmesi gerekir106. İbranın ise borç ilişkisi içerisindeki bütün borçları 

ortadan kaldırsa da iade borcu doğurmayacağı, ifa edilmiş borcun da zaten ibrasının 

olmayacağı söylenerek ikâle ile ibranın farklı oldukları savunulmaktadır107. Bu 

görüşe göre borç ilişkisi içerisindeki bütün borçların ibra edilmesi değil, henüz ifa 

edilmemiş olan borçların ibra edilmesi ancak söz konusu olabilir. Fakat, aslında karşı 

edimi ibra edilmiş, yerine getirilmiş bir edim, sebepsiz bir kazandırma ifade 

etmektedir. Bu sebeple sebepsiz zenginleşme hükümleri çerçevesinde ifa edilmiş 

olan bu edimlerin iadesi istenebilir. Bu da ikâlenin doğurduğu sonuçlar ile 

örtüşmektedir. 

                                                            
103 SCHLUTER, Rn. 7. Zorunlu olarak anlamında “notwendigerweise” terimi kullanılmaktadır. 
104 SCHLUTER, Rn. 8. 
105 BUCHER, s. 390. 
106 BUCHER, s. 398. 
107 GÜMÜŞ, İbra, s. 51. 
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Borç ilişkisi ve münhasır borç ilişkisi konusunda Büren’in, özgün bir görüşü 

vardır. Ona göre; borç ve borç ilişkisi birbirinden ayrı düşünülemez. Münhasır bir 

borç ortadan kalktığında borç ilişkisi dokunulmamış bir şekilde varlığını devam 

ettirmez. Her ne kadar var olmaya devam etse de küçülmüş, azalmıştır (reduziert)108. 

Bu durumda her ibra kısmî bir ikâle sayılır. Kanaatimizce bu görüş sağlam hukukî 

gerekçelere dayanmaktadır. 

 

V. İbra ve Konkordato Sözleşmesi 

Konkordato; borçlarını ödemekte zorluk çeken borçluya kanun tarafından 

tanınan bir imkandır109. Konkordato ile borçlunun borçları azaltılırken, bunun 

alacaklılar için faydası alacaklarının en azından bir kısmına kavuşabilecek 

olmalarıdır. Konkordato ibranın tarihteki bilinen ilk görünüm biçimi olan seisachteia 

ile, ilgili bölümde de belirtildiği gibi, uyuşmaktadır110. Konkordato için “ibranın özel 

bir şekli”111, “cebrî ibra” gibi ifadeler kullanılabilmektedir. Bunun sebebi 

konkordatonun da borcun anlaşma ile sona ermesi anlamına geliyor olması ancak 

konkordatoda taraflardan başka işin içinde bir de mahkeme olmasıdır. 

Konkordato,  her ne kadar bazen  “Konkordato Sözleşmesi”112 şeklinde ifade 

edilse ve sözleşme olduğu ileri sürülse113 de özellikle mahkeme içi konkordato bir 

borçlar hukuku sözleşmesi değildir114. Konkordatoyu sözleşme görüşüne yaklaştıran, 

                                                            
108 BUREN, s. 357, dn. 1. 
109 TANRIVER, Süha; Konkordato Komiseri, Ankara 1993, s. 3. 
110 Bkz. s. 4 
111 HONSELL, VOGT, WIEGAND, Basler Komm, s. 645. “Sonderform des Erlassverträges” ifadesi 
kullanılmaktadır. 
112 Almanca’da da “Nachlassvertrag” şeklinde ifade edilmektedir. Von TUHR, s. 651. 
113 TANRIVER, s. 7. 
114 GUHL, KOLLER, SCHNYDER, DRUEY, s. 305. 
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ifa edilmemesi durumunda feshedilebiliyor olmasıdır115. Ne de olsa herhangi bir 

mahkeme hükmünün ifa eksikliği sebebiyle feshedilmesi diye bir durum söz konusu 

olmaz. Sözleşme görüşünün sahipleri alacaklıların iradesinin bir sözleşmede 

bulunmasının şart olduğunu göz önünde bulundurmamaktadırlar. Ayrıca 

konkordatonun hükümsüzlüğü borçlar hukukuna göre değil icra iflas hukukuna göre 

değerlendirilir116. Hâkim görüşe göre mahkeme için konkordato bir cebri icradır117. 

Konkordato borçlu tarafından mahkemeye teklif edilir118 ve karar üzerine geçerli 

olur. Konkordato iflasa yakın bir müessesedir ama ona göre çok daha yumuşak 

hükümleri vardır119. Bütün alacaklıların bir katılımı olması gerekli değildir. Bu 

sebeple sözleşme olmadığı kabul edilir. Alacaklıların üçte ikisinin kabulü ile geçerli 

olan konkordatoda bir sözleşmenin esaslı unsuru olan bütün tarafların katılımı ve 

rızası eksiktir120. Konkordatonun bir sözleşme olmadığının bir başka göstergesi de, 

tarafların konkordatonun irade sakatlığı sebebiyle muvafakatlerinin bağlılığından 

kurtulamayacak olmaları, konkordatonun yalnızca bunu tahsis etmiş olan mahkeme 

tarafından kaldırılabilecek olmasıdır121.  

Konkordatonun diğer türü olan mahkeme dışı konkordato ise bir borçlar 

hukuku sözleşmesidir122 ve bu sebeple ibraya daha çok benzetilir123. Mahkeme dışı 

konkordato, herhangi bir resmi makamın katılımı olmaksızın, borçlunun, bütün 

alacaklılar ile tek tek anlaşması yoluyla kurulur124. Mahkeme dışı konkordato sadece 

                                                            
115 TANRIVER, s. 6. 
116 TANRIVER, s. 7. 
117 TUNÇOMAĞ, s. 1175; GÜMÜŞ, s. 83; TANRIVER, s. 7. 
118 Alacaklıların konkordatoyu talep yetkisi yoktur. TANRIVER, s. 5. 
119 TANRIVER, s. 7. 
120 Von TUHR, s. 651. 
121 Von TUHR, s. 651, 652, dn. 48. 
122 TANRIVER, s. 8. 
123 EREN, s. 1223. 
124 TANRIVER, s. 8. 
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ibraya değil ibra gibi sulhe de benzetilir. İkisinin de fonksiyonlarını içermesi 

mümkündür125.  

Konkordatonun ibranın cebrî usulle hayata geçirilen özel bir şekli olarak 

kabul edilmesi mümkün görünmektedir. Sözleşme olmaması konkordatoyu ibradan 

çok da uzaklaştırmamalıdır, çünkü ne de olsa ibranın kendisinin de bir sözleşme olup 

olmadığı konusunda tartışmalar vardır126. Ancak konkordato sebebi ile ödenmeyecek 

olan borcun aslında hâlâ varlığını koruduğunu kabul eden bir görüş vardır127. Bu 

görüş kabul edilirse konkordato borcun sona ermesi etkisini doğurmuyor olduğundan 

ibra ile denk tutulamaz. Bu görüşün gerekçesi, konkordatoya rağmen rehin ve 

kefaletin devam ediyor olmasıdır128. Normal şartlarda ibra sözleşmesi ile asıl borca 

bağlı olan fer’i borçlar da ortadan kalktığından bu görüşün tutarlı olduğu 

söylenebilir.  

Mahkeme dışı konkordato da bir ibra değildir. Her ne kadar tarafların 

iradeleriyle kurulsa ve bir borçlar hukuku sözleşmesi olsa da; konkordato kısmen 

veya tamamen borcu ortadan kaldırmak üzere yapılmak zorunda değildir. Yalnızca 

ödeme kolaylığı sağlamak üzerine olabilir, yalnızca borçluya vade de tanıyabilir. 

İbranın özelliklerini taşıyabilir, ama her halükarda bambaşka, kendine münhasır bir 

sözleşme tipidir. 

 

                                                            
125 DENİZCİ, s. 29. 
126Bkz. s.  29. 
127 TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN, ALTOP, s. 25. Ayni cümlenin devamında konkordatonun 
bir cebri ibra olduğu ifade edilmektedir. 
128 TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN, ALTOP, s. 25. 
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VI. İbra ve Alacağı Talep Etmeme Taahhüdü (Pactum de non 

potendo) 

Pactum veya pact Roma hukukunda resmi olmayan sözleşmelere denilirdi129. 

Bunlar Roma hukukunda gerçek bir borç olarak kabul edilmemekle beraber obligatio 

naturalis şeklinde adlandırılan borçlara girerdi. Bunun anlamı ise dava 

edilememelerine rağmen ödeme ile ortadan kaldırılabilecek olmalarıydı130. Yani 

bugün kullandığımız deyim ile eksik borç oluşturuyorlardı131. Pactumlar farklı 

dönemlerde geçerlilikleri bakımından farklılıklar göstermişlerdir. Bazıları Klasik 

dönemde dahi geçerli kabul edilirken bazıları Preatorlar tarafından geçerli kılınmış 

bazıları da daha geç dönemlerde kabul edilmeye başlanmıştır. Pactum de non 

potendo preatorlar tarafından kabul edilen dava açmama taahhüdüdür ve bugünkü 

davadan feragat ve erteleme sözleşmesinin temelini oluşturmaktadır132.  

Pactum de non potendo iki farklı şekilde yapılmaktaydı. Bunlardan birisi 

alacaklının dava açma hakkından tamamen vazgeçmesi demek olan pactum de no 

potendo perpetuum, diğeri alacaklının dava açma hakkından belli bir süre için 

vazgeçmesi demek olan pactum de non potendo in tempustu133. Pactum de non  

potendo acceptilatio gibi borcu sona erdirmiyor, ancak borçluya mahkemede ileri 

sürebilmek üzere bir defi sağlıyordu.  

Pactum de non potendo ve acceptilatio ile ilgili iki farklı görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi pactum de non potendo ve ibranın farklı şeyler 

                                                            
129 SOHM, s. 414. 
130 SOHM, s. 414. 
131Eksik borç (Obligatio naturalis) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EMİROĞLU, Haluk: Roma 
Hukuku’nda Eksik Borç (Obligatio Naturalis) Olarak Doğan Borçlar, AÜHFD, C. 51 S. 4. 2002, s. 
73-82. 
132 SAYIN, s. 90. 
133 SAYIN, s. 90. 
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olduğunu savunurken134, diğer görüş günümüzde pactum de non potendonun ibradan 

farkının kalmadığı135 şeklindedir.  

İbra ve pactum de non potendoyu farklı kabul eden görüşe göre; pactum de 

non potendo günümüzde çok seyrek görülmekle beraber, daha çok alacaklının talep 

etmeyeceği alacağının varlığının sürmesinde bir yararı olduğu durumlarda yapılır136. 

Senedin iade edilmeden yapıldığı bir ibranın teknik anlamda ibra sözleşmesi olduğu 

kabul edilmemektedir. Bu durumda alacaklı ile borçlu arasındaki bu anlaşma 

alacağın talep edilmemesi taahhüdü olarak kabul edilir137. Pactum de non potendo ile 

ibra arasındaki en önemli fark pactum de non potendo yapıldığı durumlarda borcun 

varlığını hala koruyor olmasıdır138. Pactum de non potendo’nun sadece borçluya bir 

defi hakkı verdiği kabul edilir139,140. Bu kabuller pactum de non potendonun Roma 

hukukundaki uygulaması ile örtüşmektedir. Ayrıca pactum de non potendonun 

üçüncü kişi yararına yapılması da mümkündür141. 

Günümüzde ibra ve pactum de non  potendo arasındaki farkın kalmadığını 

kabul eden görüşe göre pactum de non potendo Roma hukukunda acceptilationun 

bağlı olduğu sert, şekilci kuralları yumuşatmak için tanınmış bir müessesedir142. 

Acceptilatio ise çoktan o eski şekilciliğinden kurtulmuş olduğundan aralarında bir 

                                                            
134 GERNHUBER, s. 338. 
135 Von TUHR, s. 650. 
136Bu durumlara örnek olarak alacaklının ana para alacağından vazgeçip faiz alacağından vazgeçmek 
istememesi, takas imkanını ve rehin hakkını korumak istemesi gösterilmektedir. OĞUZMAN/ÖZ, s. 
418; TUNÇOMAĞ, s. 1176.  
137 TUNÇOMAĞ, s. 1176. 
138 GERNHUBER, s. 338. 
139 JAUERNIG, Burgerlisches Gesetzbuch, Rn. 6. 
140 Pactum de non potendonun aynî etkisinin olabileceğine dair görüş için bkz. WASTL, Pusch: 
Haftungsrechtliche Konsequenzen einer sogenanten Mitarbeiter-Amnestie- Dargestellt am Beispiel 
“Siemens”, Ein Weiteres Lehrstück für die Notwendigkeit der Berücksichtigung Deutschen Rechts bei 
der Anwendung US-Americanischer Rechtstradionen, RdA, 2009, s. 377. 
 
141 SCHULZE, Nomos Komm, s. 489. 
142 VOLDERNDORF UND WARADEIN, s. 21. 
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fark olması için sebep kalmamıştır. Ancak bu görüşün sahibi Von Tuhr pactum de 

non potendonun günümüzde ibradan farklı bir müessese olarak kullanıldığını, karşıt 

görüş sahipleri gibi kabul etmektedir. O da ibranın borcu sona erdirirken pactum de 

non potendonun teknik anlamda borcu sona erdirmediğini söylemektedir143. İbranın 

yalnızca anapara borcunu kapsayacak şekilde yapıldığı, faizleri kapsamasının 

istenmediği durumlarda da kısmî ibranın mı yoksa pactum de non potendonun mu 

yapılması gerektiği konusunda soru işaretleri bulunmaktadır144. Bu şekilde bir kısmî 

ibranın pactum de non  potendo ile eşdeğer olduğu kabul edilebileceği gibi yine de 

pactum de non potendo ancak bir defî sağlayacağı, ibra ise itiraz sebebi olup hâkim 

tarafından resen dikkate alınacağı için farklı olduğu düşünülebilir. Kanaatimiz, 

pactum de non potendonun her ne kadar Roma hukukundan itibaren ele alınarak 

bakıldığında artık aralarında bir  fark olması için ortada bir sebep kalmadığı 

düşünülebilirse de uygulamada pactum de non potendonun borcu ortadan 

kaldırmadığı kabul edildiği için farklı müesseseler oldukları yönündedir. Pactum de 

non potendo kısmî ibra yerine dâhi geçemez, çünkü hangi kapsamda yapılırsa 

yapılsın, borcu sona erdirmez, ortadan kaldırmaz, sadece bir defî hakkı kazandırır. 

Pactum de non potendonun ibradan farklı olmasına sebep olan etkenler Roma 

hukukundaki pactum müessesesinin günümüz hukukuna transfer edilme şekli ile 

ilgilidir145. Pactum müessesesi günümüz hukukuna tam anlamıyla bir sözleşme 

olarak transfer edilmiş olsaydı yukarıda bahsedilen farklılıklar oluşmuş olmazdı146.  

 

                                                            
143 Von TUHR, s. 650. 
144 ERMAN, s. 1419. 
145 VOLDERNDORF UND WARADEIN, s. 6. 
146 VOLDERNDORF UND WARADEIN, s. 24. Bu yazara göre, pactum de non potendo da ibra gibi 
borcu sona erdirir. 
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VII. İbra ve Makbuz 

Makbuz, borcun  tamamen veya kısmen  ifa edilmiş olduğunu gösteren 

alacaklı veya temsilcisi tarafından imzalanmış bir belgedir. Türk Borçlar 

Kanunu’nun  103 ve 104. maddelerinde düzenlenmiş olan  makbuz yalnızca bir ispat 

aracı olup borcun ödendiğine dair karine teşkil etmekten başka bir etkisi yoktur. 

Makbuz borcun ifa ile sona erdirilmiş olduğuna delalet eder147. Makbuz ile ilgili 

bütün bu bilgiler ve ibra hakkında bilinenler aslında hiç uyuşmamaktadır. Ama 

makbuz ve ibranın yolları iki noktada kesişmektedir. Bunların ilki iş hukukunda 

görülür. Türk Borçlar Kanunu’nda m. 420 ile iş hukukunda ibranameler 

düzenlenmiştir. Ancak zaten iş hukukundaki ibra uygulaması borçlar hukukundan 

tamamen farklı özellikler gösterdiğinden bu konu üzerinde durulmayacaktır. 

Makbuz ve ibranın yollarının kesiştiği ikinci bir nokta aslında ibra iradesine 

sahip tarafların aralarındaki ibra sözleşmesini makbuz görünümünde yapmaları, ifa 

olmadığı halde sanki olmuş gibi makbuz düzenlemeleri durumunda ortaya çıkar148. 

Tunçomağ da “İbra bazen makbuz şekline bürünür” demiştir149.  Tarafların gerçek 

hukuksal durumu yansıtmayan bu şekilde bir makbuz düzenlemelerinin sebebi çoğu 

zaman üçüncü kişilere durumu olduğundan farklı yansıtma saikleridir. Bu saik 

sebebiyle bu şekilde kurulan ibra sözleşmeleri doktrinde muvazaa olarak 

                                                            
147 Roma hukukunda ibra, acceptilatio, hayali bir ifaydı. Daha önce de anlatılmış olduğu gibi “sana 
borcum olanı aldın mı” “evet aldım” şeklinde bir diyalog ile acceptilatio kurulmaktaydı. Makbuzun 
anlamı da alacaklının “borçlunun bana olan borcunu elde ettim” şeklinde bir irade beyanı olduğundan, 
tarihî açıdan ibranın makbuz şekilde düzenlenmesinin mantıklı olduğunu söyleyebiliriz. 
DECLAREUIL, Joseph: Rome The Law Giver, Translated by ADAMS, Edward, 1926. Content 
downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Tue Feb 19 06:57:08 2013, s. 218. 
148 H.G.K. E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004. 
149 TUNÇOMAĞ, s. 1175. Aynı ifadeyi Von Tuhr da kullanmaktadır. Von TUHR, s. 652. 
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tanımlanabilmektedir. Örneğin; Tunçomağ’a göre burada alacaklının muvazaalı 

makbuz beyanı yanında ibra iradesi vardır150.   

Makbuz, TBK m. 103 ve 104’e göre bir sözleşme değildir. Hatta tek taraflı 

bir hukuki işlem dahi sayılamaz, çünkü hukuki işlem bir veya daha fazla kişinin 

hukuki sonuç yaratmaya yönelik irade beyanı, ya da beyanları151 olmakla birlikte 

makbuz düzenlenmesi ile hukuki bir sonuç yaratılması amaçlanmaz152. Hukuki sonuç 

ancak bir hak veya hukuki ilişkinin yaratılması, değiştirilmesi veya sona erdirilmesi 

şeklinde olabilirken153 makbuz bir hakka etki etmemekte, yalnızca bir olgu hakkında 

(bu durumda borcun ifa edilmiş olması) karine oluşturmaktadır. Bu özelliği sebebiyle 

makbuz tasavvur açıklamaları kapsamına girer. Tasavvur açıklamaları bir hukuki 

sonuç doğurmayı değil, bir konuyu paylaşmayı, başkalarına bildirmeyi amaçlarlar. 

Bir bilgi içerdikleri için hukuki işlemler gibi geçerli ya da geçersiz olmazlar, doğru 

ya da yanlış olurlar154.  Muvazaa daha çok sözleşmelerde söz konusu olurken, tek 

taraflı hukukî işlemlerde de uygulanır155. Ancak tasavvur açıklamalarında 

uygulanmaz. Muvazaa zaten irade beyanının yanlış yansıtılması demektir, haliyle 

ortada bir irade beyanı olması gereklidir. Ayrıca muvazaanın tespit edilmesi 

sonucunda bunun yaptırımı görünürdeki işlemin (bu durumda makbuzun) geçersiz 

sayılmasıdır156. Oysa daha önce de belirtildiği gibi tasavvur açıklamaları doğru ya da 

                                                            
150 TUNÇOMAĞ, s. 1175. 
151 TUNÇOMAĞ, s. 121 
152 Büren, ibra amacı ile düzenlenen makbuzun normal makbuz özellikleri taşımadığı, normalde 
makbuz bir irade beyanı değil bilgi beyanı olsa da; icap iradesi ile verilen makbuzun irade beyanı 
niteliği olduğu görüşündedir. BUREN, s. 358. 
153 TUNÇOMAĞ, s. 121. 
154 TUNÇOMAĞ, s. 133. 
155 TUNÇOMAĞ, s. 294. Tunçomağ burada tek taraflı hukuki işlemlerin aslında diğer tarafın da 
örtülü iradesini taşıdıklarını ve bu işlemlerin sadece birer “belge” olmadıklarını vurgulamıştır. 
Makbuz da tam olarak bir belgedir. 
156 OĞUZMAN/ÖZ, s. 417. Yazar, makbuz olarak hükümsüz olan ibranın, asıl iradelere uygun şekilde 
ibraname olarak geçerli olacağı kanısındadır. 
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yanlış olurlar, geçerli veya geçersiz olmazlar. Üstelik makbuzun delil olarak 

kullanıldığı durumlarda onu hükümsüz saymak için yapılması gereken sadece 

makbuza rağmen aslında ifanın gerçekleşmemiş olduğunu ispatlamak, yani karineyi 

çürütmek, bu tasavvur açıklamasının yanlış olduğunu ortaya koymaktır157. Sonuç 

olarak makbuz şeklinde düzenlenmiş olan ibra sözleşmelerinde muvazaanın varlığını 

kabul etmek hem teknik açıdan yanlış olacak, hem de ispatı kolaylaştırmadığı, aksine 

zorlaştırdığı için faydasız olacaktır.  

İbranın makbuz görünümünde yapılması yaygın olmakla birlikte, makbuzun 

ibra görünümünde yapılması yaygın değil, fakat mümkündür. Örneğin, Harvey’e 

göre ibra (acceptilatio) bir makbuz yapmanın en güvenli yoludur158. İbra ile borç 

kesin olarak sona erdiğinden ifayı ispatlamak, dolayısıyla borcu sona erdirmek 

isteyen taraflar da nihaî hedeflerine ulaşmış olurlar.  

Makbuzun bir şekli olan bakiye makbuzu, kısmi ifa durumlarında ifa edilmiş 

olan borçla toplam borç arasındaki farkı, yani kalan borcu belirtmek amacıyla 

yapılır159. Burada makbuz düzenleyen tarafların amacı yalnız makbuz düzenlemek 

olabileceği gibi ibra ve sulh de olabilir. Menfî borç ikrarının da çoğunlukla bakiye 

makbuzu şeklinde yapıldığını belirtenler vardır160. Somut olay da göz önünde 

                                                            
157 Von Tuhr makbuzun sadece doğru olmadığının tespiti ile makbuzun hükümsüz sayılamayacağını, 
çünkü makbuzun ibra içeriyor olabileceğini söylemektedir. Von TUHR 652. Makbuz ibranın varlığı 
için delil olmaz. Ancak bir emaredir. Başka emarelerin de varlığı durumunda ibranın varlığı kabul 
edilebilir. Bu durumda evet makbuz hükümsüz olmamış olur, çünkü mahkeme önünde bir emare 
olarak geçerliliği vardır, ama bir makbuz olarak hükümsüzdür.  
158 HARVEY, s. 109. 
159 Von BUREN, s. 359. 
160 GUHL, KOLLER, SCHNYDER, DRUEY, s. 305. 
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bulundurularak tarafların iradesinin161 ne yönde olduğu tespit edilmeye 

çalışılmalıdır162.  

                                                            
161 Von Büren burada tarafların iradesinin tespit edilmeye çalışılması gerektiğini, tarafların istedikleri 
gibi irade açıklaması yapmaya özgür olduklarını ama bunu doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun 
bir şekilde yapmak zorunda olduklarını belirtmiştir. Bakiye makbuzunun hükmünün de bu genel 
ilkeye göre belirlenmesi gerektiği kanısındadır. Von BUREN, s. 359. 
162 Von BUREN, s. 359. 
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§ 6.   İBRANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 

İbra günümüzde çoğunlukla bir sözleşme olarak kabul edilmektedir. Bunun 

sebebi bazen ibranın bir bağışlama türü olarak kabul edilmesi ve bağışlamanın da bir 

sözleşme olmasının zorunlu olması, bazen sözleşme en az iki kişinin katılımı ile 

sağlandığından sona ermesinin de bu iki kişinin katılımıyla olması gerektiği 

düşüncesi, bazen borçlunun borcun ortadan kaldırılmamasında ve borcunu ödemekte 

bir yararının olabileceği ve kendisine itiraz etme hakkının verilmesi inancıdır. Ancak 

asıl neden uzun bir zamandır borçlar hukukunu etkisi altına almış olan sözleşme 

ilkesidir1. 

Sözleşme ilkesinden önce, yüzyıllarca, Avrupa borçlar hukukunun odak 

noktası tek taraflı taahhüt olmuştur. Tek taraflı taahhüdüne verilen bu önem; doğal 

hukuk teorisinin söz vermenin (veya sözünü tutmanın) ahlakî önemine, dolayısıyla 

kilise hukukuna dayanmasından kaynaklanır. Ancak 17. Yüzyılın sonlarına doğru 

doğal hukuk teorisi zirve noktasına ulaşmış, o noktadan sonra ise rasyonel 

kuşkuculuğun öneminin giderek artmasıyla tek taraflı taahhütler de eski önemini 

kaybetmiştir. Artık verdiği sözü tutmak insan doğasının doğal bir parçası olarak 

düşünülmekten çıkmış, kişinin sözleri basit bir irade beyanı olarak algılanmaya 

                                                            
1 SEROZAN, s. 438. 
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başlanmıştır. Sonuç olarak bizim hukukumuzda olduğu gibi “söz” ya da “taahhüt” 

sadece sözleşmenin kurulmasının bir parçası olan ve tek başına borç oluşturmadığı 

gibi bir çok hukuk sisteminde bağlayıcılığı da bulunmayan irade beyanı ve istisnai 

olarak kabul edilen “ödül verme sözü” şeklinde borçlar hukuku içinde yerini almıştır. 

Tek taraflı taahhüdün gözden düşüş yolculuğu 20. Yüzyılla birlikte neredeyse 

tamamlanmıştır. Bundan sonra da tek taraflı taahhüdün önceden elinde bulundurduğu 

önem sözleşme ilkesine ve güven teorisine2 geçmiştir.  

Güven teorisinde tek taraflı beyanlar borcun kaynağını oluşturmaz ya da 

borcun sona ermesini sağlamaz, sözleşme etkisi yoktur. Günümüzde tek taraflı 

taahhüdün önemini yitirmesinin sebeplerinden birisi artık verdiği sözü tutmanın 

insan doğasının güvenilir bir parçası sayılmaması3 olsa da sözleşme ilişkisinin 

sınırları içinde güven teorisi de bir nebze dürüstlük sağlamaya çalışmaktadır. Kişi 

önceden verdiği taahhüde veya önceki bir davranışına ters düşecek, önceki 

davranışıyla çelişkili bir davranışta bulunursa bunun bir yaptırımı olur. Ama bu 

önceki gibi verdiği sözü tutma gibi bir değerden değil, kişinin karşıda uyandırmış 

olduğu güvene aykırı davranışta bulunmasından kaynaklanır4. Doğal hukuk 

teorisinde esas olan kişinin beyanı ile bağlı olması iken güven teorisinde esas olan 

karşı tarafın duyduğu güven duygusunun boşa çıkması sebebiyle korunmasıdır5.  

Borçlar hukukunda gerçekleşmiş olan değişim, Avrupa hukukunu bir çok 

hukukî durumun doğasında bulunan ve çoğu zaman en basit en açık açıklama olan 

                                                            
2 AKYOL, s. 80. 
3 HOGG, s. 461. 
4 AKYOL, s. 79. 
5 Önceki eylemle çelişkili davranışa doğrudan bağlanmış bir yaptırım yoktur. Bu tür bir davranış 
kendiliğinden, bir şarta bağlı olmaksızın yaptırım gerektirmez. Bu yüzden bir yaptırım uygulandığında 
bu yaptırım sadece güveni boşa çıkmış olan kişinin uğradığı zararla sınırlıdır. AKYOL, s. 79. 
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tek taraflı hukukî işlem müessesesinden mahrum bırakmıştır. Hukuki ilişkilerde 

çoğunlukla bir yararı elde etmek isteyen kişi karşılık bir edimi yerine getirir. Bu 

durumda iki taraflı normal bir sözleşme oluşur. Ancak bazı durumlarda kişi karşıdan 

hiçbir şey beklemeden kendisi bir borç altına girer, ya da bir tasarruf yapar. Karşı 

tarafın yapması gereken hiçbir şey yoktur. Burada en basit açıklama bu işlemin tek 

taraflı bir hukukî işlem olmasıdır. Hem bizim hukukumuzda hem de başka bir çok 

hukuk sistemindeki ibra kavramının uygulamasında da görebileceğimiz gibi, icaptan 

sonra gelen kabul çoğu zaman varsayılmaktadır. İbranamelerde sadece alacaklının 

imzası bulunmaktadır. Hogg bunu tek taraflı bir hukukî işleme sözleşme kıyafeti 

giydirilmesi olarak tanımlamaktadır6. Böyle yapılarak hem sözleşme kavramı boş 

yere genişletilerek bozulmakta hem de borcun kaynağı (ibra söz konusu olduğundan 

borcun ortadan kalkmasının kaynağı demeliyiz) konusunda dürüst olmayan bir 

açıklama getirilmektedir. Alacaklı borçlusunu ibra ettiğinde, karşılıklı bir ibra (iki 

tarafın da birbirlerine olan borçlarını ibra etmesi) ya da ivazlı ibra söz konusu 

değilse7, borcun ortadan kalkmasının sebebi tarafların anlaşması değil, alacaklının 

borcundan vazgeçmiş olması ve yaptığı irade beyanı ile kendisini bağlamasıdır8.  

Roma hukukunda ibra ister pactum de non potendo şeklinde olsun ister 

acceptilatio şeklinde olsun bir sözleşme aracılığı ile yapılmak zorundaydı. Ancak 

modern hukukta artık tek taraflı beyanların bağlayıcılığı bazılarında genel kabul 

olarak bazılarında istisnaî durumlar için güçlenmiş ve bazı sistemlerde ibranın da tek 

                                                            
6Hogg’a göre varsayılan kabul de, çelişkili davranış yasağı da bu kapsama girmektedir ve bunlar yanlış, 
zorlama çözümlerdir. HOGG, s. 462. 
7 Pothier, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde bir tarafın borçlarını ibra ettiği durumda diğer tarafın 
da ibra etmiş sayılması gerektiği görüşündedir. POTHIER, s. 400. 
8 HOGG, s. 463. 
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taraflı yapılmasının yolu açılmıştır9. Tek taraflı beyanların bir borç doğurmadığının 

kabul edilmediği sistemlerde dahi bazı durumlarda bir kişinin hukukî fiilinin 

borçlunun katılımı olmaksızın borcun ibrasına yol açtığı şeklinde yorumlandığı 

görülebilmektedir10.  

İbranın tek taraflı olarak yapılmasına izin verilen ülkeler; İskoçya, İspanya, 

İtalya ve İskandinav ülkeleridir11. İbranın bu şekilde kabul edildiği PECL12 ve 

DCFR13’de de görülmektedir. Bunlara karşın Fransa14, Almanya, Hollanda, İsviçre 

hukuklarında ve UNIDROIT prensiplerinde ibranın ancak tarafların yapacağı bir ibra 

sözleşmesi ile mümkün olabileceği öngörülmüştür15. Türk hukukunda da 

hukukumuzun Almanya ve İsviçre hukuklarıyla paralel yapısı ile uygun olarak 

ibranın ancak bir ibra sözleşmesi ile yapılabileceği kabul edilmektedir. Bu 

sistemlerde de her ne kadar ibranın tek taraflı olabileceği düşüncesi yükselen bir 

akım gibi görülse16 de aslında bu sadece zımnî kabulün varlığının benimsenmesi 

şeklinde kendini göstermektedir. Bizim hukukumuzda da Yargıtay kararları ile 

kabulün zımnî olabileceği benimsenmiştir. 

                                                            
9 HOGG, s. 430.  
10 Buna örnek olarak bizim hukukumuzda da olduğu gibi susmanın kabul olarak değerlendirilmesi 
gösterilebilir. 
11 HOGG, s. 430. 
12 Principles of European Contract Law 
13 Draft Common Frame of Reference 
14 Bir Fransız hukukçusu Barbeyrac ibranın tek taraflı olması gerektiğini savunanlardandır. 
Barbeyrac’a göre her kişi söz konusu hak ister mutlak ister nisbî olsun, tasarruf yetkisi olduğu sürece 
istediği hakkı terk edebilmeli, bu haktan feragat edebilmelidir. Başka bir hukukçu olan Paulus da 
ibranın tek taraflı olabileceği görüşünü savunmaktadır. Ona göre her kişi hâkimiyetinde bulunduğu 
her hakkı istediğinde terk edebilir. Bu eğer bir alacak hakkı ise, evet sonuç olarak borç sona ermiş 
olur. Ancak alacaklının hukukî fiili kendisine ait bir hakkı terk etmektir. Borcun sona ermesinin sebebi, 
hiçbir borcun karşılığı bir alacak hakkı olmaksızın varlığını sürdüremeyecek olmasıdır. Sonuç olarak 
alacaklının yaptığı hukukî işlem doğrudan doğruya borçluya bir şey vermek olmadığından, borçlunun 
buna iştirak etmesi veya razı olması zorunlu değildir. POTHIER, s. 401. 
15 HOGG, s. 430. 
16 KLEINSCHMIDT, Jens: Der Verzicht im Schuldrecht: Vertragsprinzip und einseitiges Rechtsgeschäft 
im deutschen und US‐amerikanischen Recht, 2004. 
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İbranın sözleşme şeklinde yapılması gerektiğini savunan sistemlerde görülen 

temel gerekçe bir yararın kimseye zorla atfedilemeyeceği, kimsenin istemediği bir 

şeye, bu bir fayda da olsa sahip olmak zorunda olmaması gerektiği düşüncesidir17. 

Ancak zımnî kabulün varsayılıyor olması teoride iki taraflı yapıldığı kabul edilen 

ibranın pratikte aslında tek taraflı uygulanmasına yol açmaktadır. Bu sistemlerde 

aslında sadece borçluya ibraya itiraz etmesi hakkı sağlanmaktadır. Bu da daha önce 

belirtildiği gibi aslında tek taraflı olan ibraya zorlamayla bir sözleşme kıyafeti 

giydirilmesidir. 

I. Anglo-Sakson Hukukunun Yaklaşımı 

İbra kavramı borçlar hukukunun bir alt dalı olarak vardır. İngiliz hukukunda 

borçlar hukuku incelendiğinde ibranın da teorik temellerine ulaşılabilir. Kilise 

hukukunun  genel olarak vicdan ve dürüstlük üzerinden hareket ettiği söylenebilir. 

Kilisenin borçlar hukuku anlayışında “niyet” (fides) kavramının olması onu eski 

kabile hukukunun bir adım önüne çıkarsa da kilise hukuku daha sonra ibra ile önemli 

bir ilişkisi olduğunu göreceğimiz consideration gibi bir teoriyi ortaya çıkarabilecek 

kapasitede değildir18. Kilise hukukunun etkisi 1164 yılında Clarendon Anayasası19 

ile etkisini kaybetmiştir.  

Bu dönemlerdeki borç kavramına ekonomik açıdan bakacak olursak; aslında 

o dönemde borçlunun alacaklıya bir borcu olduğu değil borçlunun alacaklıya ait bir 

                                                            
17 HOGG, s. 430.  
18 FALLON, s. 179. 
19 Clarendon Anayasası İngiltere kralı II. Henry tarafından yürürlüğe sokulmuş olan 16 maddeden 
ibarettir ve kilise ile devlet arasındaki ilişkileri düzenler. Bu anayasa kilisenin giderek etki alanını ve 
gücünü genişletmesine, artırmasına bir tepki olarak çıkarılmıştır. The Columbia Encyclopedia, 6th ed. 
| 2012 | COPYRIGHT 2012 The Columbia Electronic Encyclopedia Copyright © 2012, Columbia 
University Press. Licensed from Columbia University 
Press. http://www.encyclopedia.com/topic/Constitutions_of_Clarendon.aspx Erişim tarihi: 
19.01.2013. 
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parayı elinde bulunduruyor olduğu gibi bir anlayışın egemen olduğunu görürüz. 

Böyle bir anlayışın olduğu bir borçlar hukukunda ibranın da bir yok olma 

(extinguishing) olarak algılandığını söyleyebiliriz. Ama borç diye bir kavram 

olmadığına göre bu yok olma borcun yok olması değil, alacaklının zaten sahip 

olduğu bir paraya veya eşyaya ait mülkiyet hakkının yok olması şeklindedir20. 

Burada bir nakil işleminin olmadığı kabul edilmiştir.  

Daha sonraları sözleşme teorisinde taşınmaz hukukunda doğmuş olmakla 

beraber onun sınırlarını fazlasıyla aşmış birtakım değişiklikler olmuştur. İbra 

müessesesinde artık mülkiyetin yerine borç kavramı gelişmeye başlamıştır ve bu 

gelişim ibraya dava açmama taahhüdü (covenant not to sue) teorisini kazandırmıştır. 

Bu teorinin yapısı yeni düşünceler ve koşulları ibra müessesesine kazandırmanın 

yanında  ibranın sert kurallarından çoğunu ortadan kaldırmış ve alacak davalarına 

yeni bir yön vermiştir. Bu sebeple de avukatlar ve hakimler tarafından sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır21.  

İbra müessesesinin böyle değişerek gelişimi modern hukuku ikiye bölen “İbra 

bir sözleşme midir?” sorusuna yer hazırlamıştır. Anglo-Sakson sözleşme hukukunun 

tarihinde büyük önemi olan debt ve covenant ayrımı bu sorunun cevabını bulmada 

yol göstericidir. Debt sözcüğü Türkçeye en basit şekliyle “borç” olarak çevrilir ancak 

sözleşme hukukunda yer alan önemli bir teori olarak çok daha farklı bir anlamı 

bulunmaktadır. Anglo-Sakson hukukunda bu teori aslında yukarıda anlattığımız 

borcun varlığının kabul edilmediği borç dediğimiz şeyin aslında alacaklının mülkiyet 

hakkına sahip olduğu bir eşyanın borçlunun elinde bulunması ve borçlunun onu geri 

                                                            
20 FALLON, s. 180. 
21 FALLON, s. 181. 
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vermesi ödevi olarak görüldüğü bir görüştür22. Covenant kavramı ise Türkçeye 

taahhüt olarak çevrilmekle birlikte bugün bildiğimiz anlamda iki tarafın herhangi bir 

şekle bağlı olmaksızın anlaşması ile ortaya bir borcun çıkması olarak 

tanımlanabilir23. Debt teorisi açısından baktığımızda ortada bir borcun bile 

bulunmadığı düşünülürse ibra durumunda alacaklı ile borçlu arasında bir nakil söz 

konusu olmamakta ibra sadece alacaklının kendisinin sahip olduğu bir mülkiyet 

hakkını terk etmesi onu sona erdirmesi olmaktadır. Bu durumda ibranın bir sözleşme 

olduğu söylenemez24. Covenant kavramı ise şekle bağlı olmayan bir anlaşmayı ifade 

etmektedir. Bu tür anlaşmalar 13. Yüzyılda kabul edilen praecipe quod tenead 

conventionem25 şeklinde ifade edilen bir devlet buyruğu gereği uygulanabilirlik 

kazanmıştır26. Ancak yüzyıllar geçtikçe şekilsiz sözleşmeler önce ispat şekli adı 

altında mühürlü senetler şeklinde yapılmaya başlanmış27 daha sonra da 

kullanılabilirliğini giderek kaybetmiştir. Şekle bağlı olan, yani mühürlü belge (sealed 

instrument) ya da senet (deed) şeklinde tarafların imzası yanında mührünün de 

kullanıldığı Anglo-Sakson hukukuna özgü specialty28 adı verilen özel 

sözleşmelerin29 hüküm sürdüğü günümüzde; ibra da, en azından Anglo-Sakson 

                                                            
22 BAKER, John Hamilton,  An Introduction to English Legal History, 4th ed. 2002, s. 321‐323. 
23 BAKER, s. 318‐321. 
24 FALLON, s. 181.  
25 “Bir anlaşma yapan kişinin anlaşmasına sadık kalmasını sağla” şeklinde çevrilebilecek hakimlere 
yönelik bir fermandır. İngilizce çevirisinden tarafımca çevirilmiştir. İngilizcesi; “order the defendant to 
keep the covenant” BAKER, s. 318. 
26 BAKER, s. 318. 
27 Anglo‐Sakson hukukuna yazılı sözleşmeler Kıta Avrupası hukukuna olduğu gibi Roma hukukundan 
girmiştir. Roma hukukunda olduğu gibi Anglo‐Sakson hukukunda da yazılı sözleşmeler asıl olarak 
taşınmaz malların mülkiyeti konusunda önem kazanmış, daha sonra diğer alanlara yayılmıştır. 
BRANDILEONE, Francesco: Preliminary Notes Upon the Anglo‐Sakson Documents of the Eighth and 
Ninth Centuries, 13 Ill. L. R. 592 1918‐1919, s. 592. Content downloaded/printed from  HeinOnline 
(http://heinonline.org) Tue Feb 19 07:11:02 2013. 
28 Bu kavramın Türk hukukunda bir karşılığı olmadığı için Türkçe’si de yoktur. Specialty kelimesinin 
hukuk alanı dışındaki ihtisas, uzmanlık alanı, spesialite gibi çevirileri bu hukuki müessesesin tam 
olarak karşılığını oluşturmamaktadır. Bu nedenle yazının devamında da specialty kavramı kullanılır. 
29 BAKER s. 318‐ 325. 
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hukukunda, bir sözleşme haline gelmiştir30. Hatta bir “specialty”den doğan borçların 

ibrası için ibranın da şekle bağlı olarak yani specialty şeklinde yapılması gerektiği 

kabul edilmiştir.  

Anglo-Sakson hukukunda ibra kavramını karşılayan veya ona yakın anlamlar 

taşıyan bir çok terim vardır ve bu bir terminoloji sorununa yol açmaktadır. Bu 

terimlerin kendi aralarında yer değiştirir şekilde ve aynı çalışma içinde dahi sabit 

olmayan bir şekilde kullanılması bu terminoloji sorununu daha da büyütmektedir . 

Bu terimlerden bazıları (renunciation ve waiver gibi) tek taraflı bir eylemden 

bahsediliyor gibi bir izlenim bırakırken bazıları (release ve discharge gibi) bir 

sözleşmeden bahsediliyor gibi bir izlenim bırakmaktadır. Ama bunlar doktrindeki 

çalışmalarda hep karışık şekillerde kullanıldığı için yazarın kelime seçiminin 

kelimenin bıraktığı izlenime göre yapıldığı varsayılmamalıdır31. Bu kanunların lafzî 

yorumunda da tarafların iradelerinin yorumlanmasında da dikkat edilmesi gereken 

bir husustur. 

A. Consideration 

16. yüzyıldan beri32 Anglo-Sakson hukukunda adî bir sözleşme ile yapılan 

ibra consideration eksikliği sebebiyle geçerli sayılmamaktadır33. Consideration 

borçların ortaya çıkması için bir zorunluluk olduğundan, sona ermeleri için de 

zorunlu olması uygun görülmüştür34. Consideration doktrinindeki yumuşamaya 

paralel olarak bu da değişmiş, 16. Yüzyıldaki davalarda alacaklının menfaatindeki 
                                                            
30 FALLON, s. 181. 
31 HOGG, s. 429. 
32 Bu dönemden itibaren ibra üzerinde çok durulmaya başlanmıştır. STOLJAR, Samuel, J.: The 
Discharge of Contracts by Agreement, 3 U. Queensland L.J. 356 1956‐1959 Content 
downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Mon Sep 3 09:13:15 2012, s. 357. 
33 HOGG, s. 432. 
34 COFFEE, McKEITHAN, s. 225. 
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negatif değişiklik gereği geçerli sayılmayacak olan ibra sözleşmeleri ufak tefek 

gerekçeler alacaklının menfaatine kabul edilerek geçerli sayılmıştır. Örneğin; 

alacağının yarısını derhal almak karşılığında kalan kısmını ibra eden alacaklının 

normalde borcun hiçbir kısmını elde edemeyecekken, ya da uzun bir süre sonra elde 

edebilecekken bir kısmını dahi olsa elde edebiliyor olması şu anda consideration 

doktrinine uygundur ve bu tür bir ibra geçerli sayılır. Ancak geçmişteki davalarda bu 

mümkün değildir. Özellikle 18. Ve 19. Yüzyıllardan itibaren mahkemeler 

zamandaki, mekandaki alacaklının yararına olabilecek en ufak bir durumu dahi 

uygun bir consideration saymışlardır35.  Bu olumlu gelişmelere rağmen karşılıklı 

considerationın hala şart sayıldığı Anglo – Sakson hukukunda ibranın geçerli 

sayılabilmesi için yapılması gereken ya bir mühürlü sözleşme (sealed agreement)36 

ya da, son zamanlarda mühürlü sözleşmelerin önemi azaldığı için, bir senet aracılığı 

ile ya da geçerli bir consideration sağlanarak ibra etmektir37. Aslında consideration 

bizim hukukumuzdaki hukukî sebebin (causa) bir karşılığıdır38. Ancak onu ibranın 

tek taraflı olarak yapılabilmesine bir engel yapan unsur Anglo-Sakson hukukunda 

considerationun şart olması değil, considerationun karşılıklı olmasının şart 

olmasıdır39. Karşılıklılığın olduğu bir durumda sözleşmesiz bir hukukî sonuç 

doğacağı düşünülemez. 

                                                            
35 HOGG, s. 433. 
36 STOLJAR, s. 357. Stoljar, ibra durumuna uygun bir karşılıklı consideration durumu 
oluşturulamayacağından ibrada mutlaka mühürlü sözleşme olması gerektiği düşüncesindedir. 
37 HOGG, s. 434. 
38 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. ERGÜN, Çağdaş, Evrim: Sözleşmeler Hukukunda 
Consideration/Sözleşmeye Bağlanma Niyeti Kavramı ve Causa/Hukukî Neden ile İşlevsel Denkliği 
Meselesi, AUHFD, C. 53, Sa. 4, 2004. 
39 COFFEE, Wendell, McKEITHAN, D. James, The Requirement of Consideration for the Discharge of 
Contractual Obligations in Texas, 33 Tex. L. Rev. 1954‐1955 Content downloaded/printed from 
HeinOnline (http://heinonline.org) Fri Aug 3 06:39:57 2012, s. 225.COFFEE, McKEITHAN, s. 226. 
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Amerikan hukukunda sözleşmeden doğan borçların ibrasında considerationın 

varlığı, 1884 tarihli Foakes v. Beer davasında net bir şekilde ortaya koyulmuş 

olmakla birlikte çok daha eski bir kural olarak, şarttır40. Hatta consideration eksikliği 

ibra sözleşmelerinin geçersiz sayılmasında en çok ileri sürülen sebeplerdendir41. 

Consideration daha çok bir taraf için “yarar” ve diğer taraf için “eksilme” demektir. 

Sözleşmede bir edimi yerine getirme borcu altına giren tarafın bu borcu üstlenmesi 

karşılığında diğer taraftan bir yarar sağlamasıdır42. Bu “bedel”in taraflarca 

sözleşmenin kuruluşu sırasında müzakere edilmiş olması considerationın varlığının 

mahkemelerce kabulü için zorunludur43. Tarafların karşılıklı olarak sözleşmeden 

doğan borçlarından birbirini ibra etmesi durumunda her birinin ibrası diğeri için 

consideration sayılacak ve ayrıca bir considerationa gerek kalmaz44. Anglo-Sakson 

hukukunda mahkemelerde ibranın bir makbuz gibi muamele görmesi consideration 

gerekliliğinin nedenine açıklama getirmektedir45. İbra sözleşmesi Anglo-Sakson 

hukukunda ya gerekli considerationun sağlanmasıyla ya da mühürlü olarak resmi 

senet şeklinde yapılabilmektedir46. Resmi ibra sözleşmelerinde consideration 

gerekmez. Ancak Amerika’nın bir çok eyaletinde mührün önemini kaybetmesiyle 

birlikte artık ibra sözleşmesinin mühür olsun veya olmasın consideration ile 

yapılması zorunlu görülmektedir47. 

                                                            
40 COFFEE, McKEITHAN, s. 225. 
41 JONES, Nelson, E.: The Release, Proof of Loss and Covenant Not to Sue, Ins. L.J. 1952 Content 
downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) Mon Sep 3 09:02:38 2012, s. 13. 
42 REYNOLDS, Francis M. B.; TREITEL, Guenter H.: Consideration for the Modification of Contracts,  
Malaya L. Rev. 1965, s. 1. Content downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) 
Mon Sep 3 09:07:20 2012.  
43 JONES, s. 16. 
44 EVANS, Stanley: Waiver in Discharge of Contract?, S. African L.J. 1961, s. 193. Content 
downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) Tue Jun 5 07:24:12 2012. 
45 Makbuzların da consideration ile yapılması gerekmektedir. JONES, s. 14. 
46 BENNETT, s. 54,55. 
47 BENNETT, s. 56. 
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B. “Consideration” ın Gerekli Olmadığı Durumlar 

“Consideration”ın gerekli olmadığı durumlara ilk örnek borçlunun yerine 

getirmesi gereken edimin paradan başka bir şey olduğu durumlarda borçlunun 

edimini eksik bir şekilde yerine getirmesinin alacaklı tarafından kabul edildiği 

durumlardır48. Örneğin A, B’ye bir bisiklet satmıştır. Bisiklet anlaşmaya göre yeni ve 

sağlam bir bisiklet olması gerektiği halde A’nın, B’ye gönderdiği bisiklet ikinci eldir 

ve ayıplıdır. B bu duruma itiraz etmez ise A’yı yeni ve sağlam bir bisiklet gönderme 

borcundan kurtarmış ve daha az bir edim ile yetinmeyi kabul etmiş sayılır. İşte bu 

durumda bu borçtan kurtarmada consideration olup olmadığına bakılmaz.  

“Consideration”ın gerekli olmadığı durumlara bir başka örnek ise taşınmaz 

satışlarıdır. Şöyle ki; taşınmaz satışları Anglo-Sakson hukukunda bir senet ile yapılır 

ve bu senedin söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili her türlü ön görüşme, sözleşme, 

anlaşma vs. üzerinde bir içine alma etkisi vardır. Buna “Merger Doktrini” denir49. Bu 

doktrin gereği taşınmaz satışını konu alan senet üzerinde yapılan her değişiklik 

diğerlerini de aynı şekilde etkiler. Bu durumda bu senetten doğan borçların ibrası söz 

konusu olduğunda da diğer her türlü borç “consideration” aranmaksızın ortadan 

kalkmış olur50. 

Görüldüğü gibi Anglo-Sakson hukukunda ibra için şekil şartları dahi çok 

serttir. Bu yüzden ibranın tek taraflı olarak yapılabilmesinin kabul edilmesi de düşük 

bir ihtimaldir. Bu sebeple uygulamada ibra dışında yollarla bu sorun halledilmeye 

çalışılmaktadır. 

                                                            
48 COFFEE, McKEITHAN, s. 225. 
49 Ayrıntılı bilgi için bakınız: GOLDMAN, Barry M.; BERGHEL, Victoria Smouse: Common Law Doctrine 
of Merger: The Exceptions Are the Rule, 13 U. Balt. L. Rev. 19, 1983‐1984. 
50 COFFEE, McKEITHAN, s. 226. 
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II. Alman Hukukunun Yaklaşımı 

Alman hukukunda ibranın bir sözleşme olduğu görüşü kabul edilmektedir. 

Yani bizde olduğu gibi Alman hukukunda da “hiç kimsenin borcu kendi rızası 

olmaksızın ortadan kaldırılamamalıdır” görüşü hâkimdir51. BGB 397’nin metninden 

ilk bakışta ibranın bu paragrafta iki taraflı bir hukukî işlem olması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Bu paragraf; “Das Schuldverhältnis erlischt, wenn der Gläubiger 

dem Schuldner durch Vertrag die Schuld erlässt. Das Gleiche gilt, wenn der 

Gläubiger durch Vertrag mit dem Schuldner anerkennt, dass das Schuldverhältnis 

nicht bestehe.” şeklindedir52. Bu paragrafta doğrudan olarak ibranın sözleşme ile 

olacağı zaten söylenmektedir. Bu Alman hukukundaki güncel durumdur. Ama 

Alman hukuk tarihine baktığımızda 18. yüzyılda tek taraflı ibranın geçerli olduğunu 

görebiliriz53. Franz von Kübel, 1900’de BGB’nin yürürlüğe girdiği yıllarda, ibranın 

tek taraflı kabul edilmesi gerektiğini savunmuş, ama belli ki onun görüşü üstün 

gelememiştir54. 

İbranın tek taraflı hukuki işlem ile yapılmasının geçerliliği sorununa genel bir 

perspektiften baktığımızda, genel olarak tek taraflı irade beyanlarının bağlayıcılığı 

meselesiyle karşılaşırız. Alman hukukunda dürüstlük ilkesinden kaynaklanan, Roma 

hukukunda doğmuş ve hâlâ geçerliliğini koruyan “venire contra factum proprium”, 

yani önceki eylemle çelişki yasağı gereği55, tek taraflı irade beyanları bağlayıcıdır. 

Ancak elbette bu bağlayıcılık sözleşmeler hukuku ile ilgili değildir. Önceki eylemle 
                                                            
51 FIKENTSCHER, HEINEMANN, s. 174. 
52 Yazarın tercümesi: “Borç, alacaklının borçluyu bir sözleşme ile ibra etmesi ile sona erer. Aynı 
hüküm, alacaklının borçlunun kendisine borcu olmadığını bir söleşme ile beyan etmesi sonucunda da 
geçerli olur.” 
53 HOGG, s. 437. 
54 HOGG, s. 463. 
55 Bu konuda Türk hukukunda bkz. AKYOL, Şener: Venire contra factum proprium (Önceki Eylemle 
Çelişkili Davranış Yasağı), Fikren Eren’e Armağan, Ankara 2006. s. 76‐95. 
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çelişki yasağı irade beyanlarından çok eylemler ile ilgilidir ve olsa olsa bir tazminat 

borcu doğurabilir. Tek taraflı hukukî işlemlerin yolunu doğrudan açmaz. Ama bu 

yasak, doğrudan olmasa da dolaylı olarak, Alman hukukunun geçmişinin yanında 

Alman hukukunun ibranın tek taraflı olmasını kabul etmeye açık olabileceğinin bir 

başka göstergesidir denilebilir.   

Herhangi bir görüşün kabul edilmesi için bir hukuk sisteminin açık olup 

olmadığını anlamanın en uygun yolu elbette doktrinde o konuda tartışılanlara 

bakmaktır. İbranın tek taraflı olması gerektiği görüşü, kanundaki net ifadeye rağmen 

oldukça yaygındır. Larenz mesela; kanunun ibra için bir sözleşmeyi şart koşmasının 

dikkat çekici olduğunu vurgulamıştır56. Ona göre borçlunun iradesi ve onun da bir 

söz hakkının olması önemlidir. Ancak Larenz de aslında ibranın tek taraflı olup BGB 

Art. 328’deki üçüncü kişi yararına sözleşme için üçüncü kişiye tanınan BGB Art. 

333’teki tek taraflı irade beyanı ile hakkı reddetme imkanı gibi bir bir imkânın yeterli 

olabileceğini kabul etmektedir57. 

Erman, ibra tamamen kendi yararına olduğu halde borçlunun da ibranın 

kuruluşuna katılımının gerekli olduğunu belirttikten sonra bunun özellikle de 

borçlunun hiçbir katılımı olmaksızın üçüncü bir kişi tarafından borçtan kurtarılması 

veya alacağın temliki söz konusu olabildiğinden çok şaşırtıcı bir kural olduğunu 

eklemektedir58.  

Esser/Scmidt bu konuda; her ne kadar tek taraflı feragat sadece eşya 

hukukuna özgü haklarda mümkün olsa da susmanın kabul olarak değerlendiriliyor 

                                                            
56 LARENZ, s. 267. 
57 LARENZ, s. 267. 
58 ERMAN, 1416. 
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olması en azından sözleşme kavramını yumuşatıp, kolaylık sağlamaktadır 

demektedir59.  

Gernhüber, BGB’nin sözleşme ilkesinden yana olan inancının doktrinde 

tartışılmakta olduğunu ve birçokları tarafından en azından olması gereken hukuk 

bakımından ibranın tek taraflı yapılabileceğinin kabul edildiğini ifade etmektedir60. 

İbra konusundaki kanun hükmünün, kanun koyucuların, borçlunun kişiliği açısından 

olaya bakıp tek taraflı ibrayı borçlunun borcunu ödeme hakkını elinden almak olarak 

yorumlamaları sebebiyle ortaya çıktığını savunan Gernhüber artık bu fikrin çok da 

bir etkisinin kalmadığını belirtmektedir61. Alman hukukunda ibranın tek taraflı 

olmasının kabul edilmeme sebeplerinden birisi de, aynen Türk hukukunda da olduğu 

gibi, ibra ile bağışlamanın birbirine benzetilmesi ve tek taraflı bağışlamanın da kabul 

edilmiyor olmasıdır. Ancak Gernhüber’e göre bağışlama konusunda da artık de lege 

feranda hukukta tek taraflılık görüşü öne çıkmaktadır62. Borçluya itiraz hakkı 

verilmesi ona göre de yeterli olur63. 

Bahsedilen yazarlar, ibrayı daha çok olması gereken hukuk açısından ele 

almışlar ve tek taraflı olabileceğini bu açıdan savunmuşlardır. Kleinschmidt ise bu 

konuda bambaşka bir rota çizmiştir. Ona göre ibra BGB 397 kapsamında da tek 

taraflı olarak kabul edilebilir. Çünkü BGB 397’nin metni emredici değildir. Bu 

durumda ibra sözleşme ile yapılabilir64. Ama bunun yanında sözleşme olmaksızın da 

yapılabilir. Kleinschmidt’in tezi kendisine destekçiler bulmakla birlikte65 birçokları 

                                                            
59 ESSER, SCMIDT, s. 332. 
60 GERNHUBER, s. 341. 
61 GERNHUBER, s. 341. 
62 GERNHUBER, s. 341. 
63 GERNHUBER, s. 341. 
64 KLEINSCHMIDT, s. 259 vd. 
65 ZIMMERMANN, Reinhard, Europa und das römische Recht, Archiv für die civilistische Praxis 
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tarafından reddedilmiştir. Kanaatimizce BGB 397 metni ne yazık ki ibranın tek 

taraflı olmasını engellemektedir. “sözleşme ile yapılabilir” ifadesinde “sözleşme ile 

yapılırsa da olur, sözleşmesiz yapılırsa da olur” gibi bir anlam çıkarmak pek de 

mümkün değildir. Çünkü ibranın sözleşme ile yapılmasına hükmetmek, ibranın 

yapılışını sınırlamak demektir. Eğer kanun koyucunun sınırlama iradesi olmasaydı 

öyle bir hüküm hiç getirmeyebilirdi.  

 

III. İsviçre Hukukunun Yaklaşımı 

İsviçre’de OR Art. 115’te düzenlenmiş olan ibra, bir sözleşme ile yapılmak 

zorundadır. Kanunun  metnindeki “übereinkunft” ifadesi anlaşma anlamına gelmekle 

birlikte doktrinde bunun sözleşme olarak anlaşılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Büren’e göre Art. 115’in bu sözleşme ilkesinden yana hükmü yanlıştır. Hatta bu 

konuda kanun koyucuyu hayatın gerçeklerini göz önünde bulundurarak hüküm 

vermediği gerekçesiyle eleştirmektedir66. Sonuçta hukukî konularda acemi olan 

kişilerin ilk aklına gelecek olan, yani gerçek hayata en çok uyan seçenek kişinin 

alacağından istediği gibi vazgeçebilecek olmasıdır. Bir borçlu çok çok istisnaî 

durumlarda borcunun varlığının devam etmesini ister. Ancak, örneğin, arkadaşına 

borcu olan birisi, alacaklısı kendisine ibra icabı ile geldiğinde, ödeme yapmayı 

istemese bile arkadaşlığının tehlikeye girmesinden korkarak bunu reddeder. Aslında 

iyilik yapmak isteyen alacaklı ise istediği sonuca ulaşamaz.  

                                                                                                                                                                         
202. Bd., H. 2 2002, s. 243‐316. 
 
66 BUREN, s. 358. 
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Koller, başka hukuklarda, ve Türk Hukukunda da olduğu gibi ibranın tek 

taraflı yapılmasının kabul edilmemesini ama buna rağmen üçüncü bir kişinin edimi 

ifa ederek borçluyu borçtan kurtarabilmesini ve alacaklının temlikinde de aynı 

şekilde borçlunun rızasına gerek olmamasını eleştirir67. Sonuç olarak İsviçre’de de 

ibra kanun koyucu tarafından bir sözleşme olarak düzenlenmiştir, ancak 

eleştirilmektedir. 

 

IV. Türk Hukukunda Durum   

Türk hukukunda ibra sözleşmesi neredeyse hiç derinlemesine 

incelenmemiştir. Yüzeysel olan eserlerde de yargıtay uygulamalarının, normativist 

anlayışın ve zaten söylenmekte olanın gerekçe bile ileri sürülmeksizin, ya da üzerine 

düşünülmeksizin tekrarlanmasından başka bir şey yoktur. 818 Sayılı Borçlar 

Kanunu’nda ibraya dair bir hüküm yokken, ibra uygulamada sözleşme olarak kabul 

edilmektedir. Bunun sebebi de, elbette, Almanya’da ve İsviçre’de de sözleşme 

olduğunun kabul ediliyor oluşudur. Örneğin; Saymen’e göre tek taraflı feragat gibi 

yapılan bir ibra beyanı ancak dava etmeme taahhüdü hükmünde olur68. Türk Borçlar 

Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle ibranın bir sözleşme olduğu kanun koyucu 

tarafından da onaylanmış olduğu söylenebilir.  

İbranın, hukukumuzda iki taraflı bir hukukî işlem olarak görülüyor olması 

gerçeğinin yanında, ibranın tek taraflı bir işlem olduğunu belirten bir yargıtay 

kararımız da bulunmaktadır69. Bu karara göre ibra işlemi; tek taraflı irade beyanıdır. 

                                                            
67 KOLLER, s. 1034, 1035. 
68 SAYMEN, s. 563. 
69 YARGITAY 11. H.D. E. 2005/11207 K. 2007/1479 T. 8.2.2007. 
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Ancak kararda ibra değil “ibra işlemi” denilmektedir. İçerikte ise, tek tarafın 

imzasının ibranın geçerli olması için yeterli olduğu, çünkü ibranın tek taraflı bir irade 

beyanı olduğu belirtilmektedir. Kararın lafzından böyle bir anlam çıkmamaktadır 

ama, asıl anlatılmak istenen, ibranın yapılması aşamasında tek tarafın iradesinin 

yeterli olduğu çünkü diğerinin iradesinin karine olarak var olduğu olabilir. Ama 

kararın muhtevasında birkaç kez ibradan “tek yanlı irade beyanı” diye bahsedilmiş 

olması bu ihtimali düşürmektedir. 

 

V. Değerlendirme 

Alacaklı, diğer bütün hak sahipleri gibi, hakkının niteliği ister aynî hak ister 

nisbî hak olsun, tasarruf yetkisi ya da hukukî işlem ehliyeti kısıtlanmış olmadıkça 

hakkını terk etme hürriyetine sahip olmalıdır. Aslen, taraflara ve onların iradelerine 

verdiği önemle bir özgürlük aracı olan sözleşme ilkesi, ibra gibi tabiatında tek taraflı 

olan müesseselerda uygulandığında, özgürlüğün önünde bir engele dönüşmektedir.  

İbranın bir sözleşme olması gerektiği görüşünün savunucularının başta gelen 

argümanları; borçlunun borcunu ödeme hakkının onun rızası olmaksızın elinden 

alınmaması gerektiğidir. Peki uygulamada, ibra da bir sözleşme iken, alacaklı 

borçlunun kendisine olan bir borcunu kabul etmemeyi arzu eder, borçlu da ödemek 

isterse neler olabilir?  

Alacaklı kendi etki çevresinde oluşan olgular ve doğrudan kendi etkisi ile 

borçlunun edimini yerine getirmesini imkânsız hale getirirse, borçlu hem borcundan 

kurtulmuş olur, hem de alacaklıdan karşı ediminin ifasını talep edebilir. Alacaklının 

bu durumda elde edebileceği sadece; borçlunun borcundan kurtulmakla elde ettiği 
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veya elde edebilecek olduğu halde bunu ihmal ettiği yararlardır. Karşı edimin 

olmadığı bir sözleşmeden doğan borcu imkânsız hâle getiren alacaklının uğrayacağı 

bir zarar yoktur. 

Alacaklı eylemleri ile borçlunun edimini yerine getirmesini tamamen 

imkânsızlaştırmaz, yalnızca ifa için yapması gerekli olan eylemleri yerine 

getirmemezlik ederse borçlu borcundan kurtulmamaktadır ve artık alacaklıdan karşı 

edimini talep edemez70. Serozan’a göre olması gereken borçlunun bu ikinci olasılıkta 

her ne kadar karşı edimi talep etmesi adalete aykırı olacaksa da en azından 

borcundan kurtulmuş sayılmasına olanak verilmesidir71. Oysa normatif hukukta 

alacaklı temerrüdünde borçlunun çıkarları çok geri plana atılmıştır. Borcunu yerine 

getirmek istese de bunu yapamayan borçlu çok karmaşık bir tevdi sistemi ile 

uğraşmakta ya da elde ettiği edimi sattırıp parasını yatırmak zorunda kalmaktadır. 

Ona tanınmış olan dönme hakkı ise salt yapma edimine özgü ve çok kısıtlıdır. Bu 

senaryoda borçlu alacaklının kendisini ifa edemiyor olmasının sonucunda çok da 

mutlu görünmemektedir. 

Sonuç olarak bir alacaklı borçlusunun kendisine borcunu ödemesini istemiyor 

ve borçlu da ibrayı kabul etmiyorsa alacaklının temerrüdü yoluna gidebilir. Bu 

durumda normalde borcundan tamamen kurtulur ve tevdi gibi işlemlerle uğraşmak 

zorunda kalmaz. Alacaklı karşı edimini önceden yerine getirdiyse onu geri istemek 

ve formalitelerle uğraşmak da alacaklının yükü olur. Alacaklının tek taraflı irade 

beyanıyla kimseye bağımlı olmaksızın borçluyu ibra etmesine olanak verilmemesi 

borçlunun yararına olduğu söylense de aslında borçluya daha fazla soruna yol 

                                                            
70 SEROZAN, s. 345. 
71 SEROZAN, s. 345. 
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açmaktadır. Alacaklının temerrüdünde de sonuçta borçlu borcunu ödeyebilmiş 

olmamaktadır.  

Serozan ibranın kurulabilmesi için bir sözleşmenin öngörülmüş bulunmasını 

daha önce de değinildiği gibi sözleşme ilkesinin72 bir kalıntısı olarak nitelendirmekte 

ve biçimci, anakronik ve hukuk politikası bakımından isabetinin kuşkulu olduğunu 

belirtmektedir73.  

Türk hukuk düzeninde üçüncü bir kişi borçlunun haberi ve rızası olmaksızın 

borcunu ifa edip borçluyu borcundan kurtarabilmektedir. Ancak borçluyu borcundan 

kurtaran kişinin alacaklı olması durumunda illa ki borçlunun rızası gerekmektedir. 

Serozan bu sorunun borçlunun kabulünü varsaymak (kanunî faraziye) suretiyle 

çözülmesi taraftarıdır. Ona göre her yetki ve haktan tek yanlı bir bildirimle feragat 

edilebilmelidir74. 

Türk hukukunda da, Alman hukukunda olduğu gibi üçüncü kişinin borçlunun 

borcunu ödeyip, onu borçtan kurtarması mümkündür. Borçlunun rızası olmaksızın 

alacaklı, alacağını üçüncü bir kişiye de devredebilir75. Paralel şekilde üçüncü kişi 

yararına sözleşmeler de mümkündür76. Alman hukukunda BGB Art. 328 ile kabul 

edilen üçüncü kişi yararına sözleşmenin bir uzantısı olarak BGB Art. 333’te kabul 

edilen kendisi yararına sözleşme yapılmış üçüncü kişinin bu sözleşmeyi geçmişe 

yönelik ortadan kaldırabileceği kuralı, ibraya uygulamak için elverişli olabilir. Bu 

sayede ibra müessesesi sırf borçlular çok nadiren de olsa borçlarına sadık kalmak 

                                                            
72 KLEINSCHMIDT, s. 66 vd. Yazar sözleşme ilkesinin, bu konudaki tutuculuktan dolayı aslında bir 
sözleşme dogması, bir tabu olduğunu ileri sürmektedir. 
73 SEROZAN, s. 438, 439. 
74 SEROZAN, s. 439. 
75 TBK md. 183. 
76 TBK md. 129. 
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isteyebilirler diye sözleşme kılıfına sokulmaktansa, ibra özgürleştirilip, borçluya da 

böyle bir hak verilebilir. Elbette bu durumda ibranın borcu kesin olarak ortadan 

kaldırdığı, yeniden tesis etme dışında bir yolla ibra ile sona eren borcun yeniden 

hayata döndürülemeyeceği ileri sürülebilir. Ancak ibra ile sona eren borcun şarta 

bağlı ibra sözleşmelerinde de yeniden hayata dönebildiğini biliyoruz. Ayrıca BGB 

Art. 333 hükmünün etkisinin kurucu olmasının önünde de bir engel yoktur. Bu 

sebeplerle bu itirazlar kabul edilemez. 

İbra müessesesinin düzenlenişi konusunda başka bir yol, borçluya sonradan 

ibrayı hükümsüz kılmak gibi bir hakkı doğrudan vermeden, ibranın tek taraflı bir 

irade beyanı ile hayata geçirilmesine izin vermek olabilir. Burada borçlunun borcunu 

ödemekte yararının olabileceği durumların hesaba katılmadığı, borçluya hiçbir hak 

verilmediği düşünülebilir. Ama bu itirazlara verilecek cevap da dürüstlük kuralı olur. 

İbranın tek taraflı olmasına izin verilmesinin temenni edilmesinin sebebi ibranın 

(karşılıksız ibra) sadece alacaklının zararına olduğu, borçlunun sadece yararına 

olduğu düşüncesidir. Alacaklı bu kuralı, amacının tam tersine borçluya zarar vermek 

için kullanırsa dürüstlük kuralı buna kendiliğinden MK md. 2 aracılığı ile engel olur. 

İlave bir hüküm getirilmesine dâhi gerek olmayabilir.   
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§ 7.  İBRANIN ÖZELLİKLERİ 

I. Genel Olarak 

İbra normatif hukuk düzenimizde ve doktrinde sözleşme olarak görüldüğü 

için özellikleri incelenirken de bir sözleşme olarak esas alınmıştır. Bu sebeple bu 

bölümde “ibra sözleşmesi” ifadesi kullanılacaktır. 

İbra sözleşmesi borcu, kurulduğu anda ipso iure ortadan kaldırır. İbra borç 

ilişkisi içerisinde tek bir borç konu alınarak yapılabileceği gibi birden fazla borç 

konu alınarak da yapılabilir. İbra esas borçla birlikte onun ferîlerini de ortadan 

kaldırır. Ancak ibranın konusu zaten bir ferî borç ise, mesela faiz borcu ise, yalnızca 

söz konusu ferî borcu ortadan kaldırır, esas borcu etkilemez. İbra henüz doğmamış 

olan alacaklar üzerinde kural olarak yapılabilir, bozucu veya geciktirici şarta 

bağlanabilir. İbranın en sık rastlanan şekli (iş hukuku dışında) sulh sözleşmelerinin 

muhtevasını oluşturmasıdır77. 

II. İbranın Bir Tasarruf İşlemi Olması 

İbra sözleşmesi yapılırken alacaklı borçluyu borcundan kurtarmayı vaat 

etmemektedir, ibra sözleşmesi kurulduğu andan itibaren borç ortadan kalkmaktadır. 

Bu durumda ibra alacaklının malvarlığının aktifine doğrudan doğruya bir etkide 

bulunduğu için ibra bir borçlandırıcı işlem değil, bir tasarruf işlemidir78. 

                                                            
77 TUNÇOMAĞ, s. 1179 
78 TEKİNAY, s. 987; SAYMEN, s. 563; AYAN, s. 316; SCHWENZER, INGEBORG, s. 514; ERMAN, s. 1416. 
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İbra sözleşmesi ile alacaklının malvarlığında doğrudan bir azalma meydana 

gelmektedir79. Bu azalma geçici değil kalıcı bir niteliktedir ve geri döndürülemez.  

İbranın bir tasarruf işlemi olmasının sonuçlarından birisi ibra sözleşmesi ile 

ortadan kalkan borcun bir daha geçerli hale getirilemeyecek olmasıdır. Her iki tarafın 

da iradesi olsa bile bu mümkün değildir80. İbra sözleşmesine rağmen borçlu borcu  

ifa eder, alacaklı da kabul ederse, borçlu daha sonra bunu geri isteyebilir, çünkü 

borçlu olmadığı bir edimi yerine getirmiştir. İbranın tasarruf işlemi olmasının bir 

başka sonucu da ibranın şartları ile ilgilidir. İbra bir tasarruf işlemi olduğuna göre 

tasarrufta bulunan kişinin tasarruf edilen alacak üzerinde tasarruf ehliyetine sahip 

olması gereklidir81.  

III. İbranın Kazandırıcı Bir Hukukî İşlem Olması 

Bir kimsenin para ile ölçülebilen ve bir bütünlük arz eden bütün  hak ve 

borçlarına malvarlığı adı verilir82. Haklar bu malvarlığına pozitif katkıda bulunurken, 

borçlar negatif katkıda bulunur. Kazandırıcı işlemler işlemi yapan kişinin 

malvarlığını artıran işlemlerdir83. Bu artış kişinin haklarının çoğalması şeklinde veya 

borçlarının azalması şeklinde olabilir. Her nasıl tasarruf işlemi olarak ibra alacaklının 

malvarlığında doğrudan azalmaya sebep oluyorsa, kazandırıcı işlem olarak ibra da 

borçlunun malvarlığında doğrudan bir artışa sebep olur. Tasarruf işlemleri ve 

                                                            
79 ÇİL, s. 4. 
80 ESSER, SCMIDT, s. 333. Esser/Scmidt, ilgili bölümde ibra bir tasarruf işlemi olduğundan, ibra edilmiş 
olan borcun yeniden geçerli hale getirilmesinin veya borcun ifa edilmesinin mümkün olmadığını, ama 
böyle bir imkânın pactum de non potendo’da bulunduğunu belirtmektedir. 
81 Bkz. s. 35 
82 AKINCI, s. 66; AYAN, s. 99;  
83 AKINCI, s. 67. 
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kazandırıcı işlemler bu açıdan birbirini tamamlar84. İbra sözleşmesinde doğrudan 

kazandırma vardır, çünkü alacaklı ile borçlunun malvarlıklarındaki değişim değiş-

tokuş etkisinden kaynaklanır85. Yani alacaklı ile borçlu arasındaki bir hukukî işlem 

sebebiyle borçlu bir kazanç elde etmektedir86.  

Kazandırıcı işlemlerin genel olarak sebebe bağlı olduğu kabul edilir87. Bu 

sebep ifa nedeni, iktisap nedeni veya bağışlama nedeni olabilir. Bu üçlü ayrım Roma 

hukukundan beri süregelen bir ayrımdır ve çoğunlukla kullanılan kazandırma 

sebepleridirler. Ancak ibra sözleşmesinin hukukî sebebi bunlardan başka da 

olabilir88.  

IV. İbranın Sebebe Bağlı Bir İşlem Olması 

Hukukî işlemlerde sebep kavramı o işlemi yapmaya tarafları iten hukukça 

önemli gerekçe, amaç anlamında kullanılır89. Borçlandırıcı işlemlerde hukukî sebep 

belirtilmişse o işlem sebebe bağlı, belirtilmemişse soyut kabul edilir. Burada sebebin 

hiç bulunmaması değil belirtilmemiş olması söz konusudur90. Tasarruf işlemlerinde 

sebebe bağlılık ve soyutluk kavramları ise daha farklıdır. Sebebe bağlı bir tasarruf 

işleminde geçerli bir sebep yoksa bu tasarruf işlemi hakkı geçirmek için, yani 

tasarruf için yeterli değildir. Soyut bir tasarruf işleminde ise geçerli bir sebep olmasa 

                                                            
84TUNÇOMAĞ, s. 159, 160. Ancak, kazandırıcı işlem her ne kadar tasarruf işleminin aynadaki 
yansıması gibi görülse de aslında daha geniş anlamlıdır. Bir kişinin malvarlığında artışa sebep olan her 
türlü işlem, ortada bir tasarruf işlemi olup olmadığına bakılmaksızın kazandırıcı işlemdir. Mesela iki 
taraf için de zararlı hâle gelen bir sözleşmenin feshedilmesi durumunda bu işlem iki taraf için de 
kazandırıcı olmaktadır. 
85 TUNÇOMAĞ, s. 161. 
86 Tarafların malvarlıklarındaki değer artış ve azalışı üçüncü bir kişinin etkisiyle meydana geldiğinde 
buna dolaylı kazandırma denir. TUNÇOMAĞ, s. 161. 
87 TUNÇOMAĞ, s. 162. 
88 Buna örnek olarak cause fiduciae (inanç sebebi)ni verebiliriz. İbra bir inançlı işlem olarak 
yapıldığında sebebi de inanç sebebi olur. 
89 TEKİNAY, s. 49. 
90 TEKİNAY, s. 50. 
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dahi tasarruf gerçekleşmiş olur91. Tasarruf işleminin sebebi, tasarruf işleminin ilk 

basamağını oluşturan borçlandırıcı işlem olarak kabul edilmektedir92. Bu durumda 

sebebe bağlı olduğu kabul edilen bir tasarruf işleminin geçerli olması için kendisinin 

dayandığı borçlandırıcı işlemin geçerli olması gereklidir. 

Alman hukuku genel olarak bütün tasarruf işlemlerinin soyut olduğu 

görüşünden yanayken93, İsviçre hukukunda94 ve bizim hukukumuzda tasarruf 

işlemleri genel olarak sebebe bağlı kabul edilmektedir. Hukukumuzda gayrimenkul 

devrinin sebebe bağlı bir işlem olduğuna şüphe yoktur95. Medeni kanun md. 1024’te 

de bu belirtilmiştir. Ancak menkullerin devrine dair tasarruf işlemlerinin sebebe bağlı 

olup olmadığı ile ilgili kanun hükmü olmadığından bu konuda görüş ayrılıkları 

vardır96. Bizim hukukumuzda hâkim görüş sebebe bağlı olduklarından yanadır97. 

Gayrimenkul ve menkul devrinin dışında kalan alacağın temliki ve bizim konumuz 

olan ibra gibi tasarruf işlemlerinin soyut oldukları hâkim görüş tarafından kabul 

edilmektedir98. 

Bir tasarruf  işlemi olan ibranın hukukî sebebi genelde ya bir sulh ya bir 

bağışlamadır99. Ama bir çok zaman ibra tek başına yapıldığı, bir bağışlama 

sözleşmesine ya da sulh sözleşmesine dayanmadığı için sebebini belirlemek de güç 

                                                            
91 TEKİNAY, s. 50. 
92 TUNÇOMAĞ, s. 141; BUCHER, s. 63. 
93 TEKİNAY, s. 987; TUNÇOMAĞ, s. 141; ERMAN, s. 1416; SCHULZE, Nomos Komm, s. 488; 
FIKENTSCHER, HEINEMANN, s. 174. 
94 BUCHER, s. 63. 
95 ALTAŞ, Hüseyin; KURT, Leyla Müjde; İnançlı İşlemler, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
Cilt: 2 Sayı: 2 2011, s. 10. 
96 Bu konuda bilgi için bkz. SEROZAN, Rona: Taşınır Eşya Mülkiyetinin Devrinde: Ayni Tasarruf 
Sözleşmesinin Borçlanma Sözleşmesinden Ayrılığı ve Soyutluğu, Prof. Dr. Tahir Çağa’nın Anısına 
Armağan, İstanbul 2000. 
97 ALTAŞ, KURT, s. 10; TEKİNAY, s. 51; Tunçomağ bu konuda hâkim görüş sebebe bağlılıktan yana olsa 
da soyutluk ile ilgili önemli deliller de oldğundan bahsetmektedir. TUNÇOMAĞ, s. 142. 
98 TUNÇOMAĞ, s. 142, 169. 
99 SCHWENZER, s. 514. 
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olabilir. İbranın bir tasarruf işlemi niteliğinde olması onun sebebe bağlı olmayan bir 

işlem olarak kabul edilmesinin de önünü açmaktadır. Bu sayede ibranın dayandığı 

sebep geçersiz dahi olsa hatta bir sebep olmasa da ibra geçerliliğini korur100,101. 

Elbette geçerli bir sebebinin olmadığı ispatlanan ibranın sonucunda sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine başvurulabilir102. Çünkü ibra aynı zamanda bir kazandırıcı 

işlemdir ve kazandırıcı işlemlerin sebebe bağlı olduklarına dair şüphe yoktur103. Ama 

bu görüş alacak için teminat veren üçüncü kişilerin kurtulmasını sağlamış olur104. 

Çünkü ibra sözleşmesi sebebe bağlı olmadığından ibra hüküm ve sonuçlarını 

doğurmuştur. Sebepsiz zenginleşmeye başvurulabilecek olması kaldırılmış olan 

teminatların yeniden kurulmasını sağlamaz. Sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

başvurabilecek olanlar sözleşmenin tarafları olan alacaklı ve borçludur105. Çünkü 

sebepsiz zenginleşmeye başvurulabilmesinin sebebi kazandırıcı işlemdir, tasarruf 

işlemi değildir. Malvarlığında sebepsiz yere bir artış elde etmiş olan borçlu bu 

kazanımını iade etmek zorunda kalır, ibra sözleşmesi ise geçerliliğini korur. 

İbra sözleşmesinin hukukî sebebi genelde ya bir sulh ya da bir bağışlamadır, 

ancak bu bir kural değildir. İbra sözleşmesi bir sulh sözleşmesine veya bağışlama 

sözleşmesine konu olmaksızın tek başına da çoğu zaman yapılabilmektedir. Bu 

durumda bir ibra vaadi sözleşmesinin olması da zorunlu değildir. İbra, bir tasarruf 

                                                            
100 SAYMEN, s. 564; SCHULZE, Nomos Komm, s. 488. 
101 İbra sözleşmesinin sebebe bağlı kabul edilmesi durumunda, ibra sözleşmesinin dayandığı 
borçlandırıcı işlemin geçersiz olması durumunda ibra sözleşmesi de geçersiz olur. Borç da sona 
ermemiş olur. EREN, s. 1223. Ancak Tunçomağ bu konuda farklı bir görüş belirtmiştir. Ona göre ibra 
sözleşmesinin sebebe bağlı olduğu kabul edilirse, alacaklının ibra sözleşmesinden dönme hakkı olur. 
Bu durumda alacaklının sözleşmeden dönüp borçlunun aynı konuda kendisi üzerinde yeni bir borç 
tesis etmesini istemesi gerekir. TUNÇOMAĞ, s. 1179. Böyle bir kabulün hukukî ilişkilerde karmaşaya 
yol açacağı çok açıktır.    
102 SCHLUTER, Rn. 6. 
103 TUNÇOMAĞ, s. 161, 162. 
104 TEKİNAY, s. 987. 
105 SCHLUTER, Rn. 6. 
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işlemi olarak, borçlandırıcı işlemi hiç olmadan tek başına var olabilir. Larenz’e göre 

işte böyle ibranın herhangi bir borçlandırıcı işlemin sonucu olmaksızın tek başına 

yapıldığı durumlarda ibranın soyutluğu kuralı geçerlidir106. İbra veya menfî borç 

ikrarı başka bir sözleşmenin (bağışlama, sulh, sözleşme değişikliği gibi bir 

borçlandırıcı işlemin) parçası, unsuru olduklarında Larenz’e göre artık soyut değil 

sebebe bağlı olurlar107. Alman hukukunda tasarruf işlemlerinin soyutluğunun genel 

olarak kabul edildiğini söylenmişti108. Tasarruf işlemleri normalde zaten bir 

borçlandırıcı işlemin sonucu olarak yapılırlar, borçlandırıcı işlemin bir parçasıdırlar. 

Örneğin bir alım-satım sözleşmesinin sonucu olarak satılan mal alıcıya teslim edilir. 

İbra ise diğer tasarruf işlemlerinden farklı olarak bazen arkasında kendisinin sebebi 

olan bir tasarruf işlemi bulunmaksızın tek başına var olabilir. İbranın soyut olmasının 

kabul edilmesinin sebebi onun bir tasarruf işlemi olmasıdır. Ancak Larenz bu görüşü 

ile ibranın normal bir tasarruf işlemine, yani kendisinin soyut olmasının gerekçesine, 

yaklaştığı durumlarda onun artık sebebe bağlı olması gerektiğini söylemektedir. Bu 

büyük bir çelişki oluşturmaktadır ve kanımızca yanlış bir yaklaşımdır. Böyle bir 

yaklaşımın sebebi ancak tasarruf işlemlerinin soyut karakterini Larenz’in kabul 

etmiyor olması olabilir109.  

 

 

 

 
                                                            
106 LARENZ, s. 269. Larenz burada “selbstandigen Erlassvertrag” ifadesini kullanmaktadır. 
107 LARENZ, s. 269. 
108 Bkz. Dn. 93. 
109 GÜMÜŞ, İbra, s. 140. 
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§ 8.  İBRANIN ŞARTLARI  

I. Tarafların Alacak Hakkını Ortadan Kaldırma Üzerine 

Anlaşmaları 

İbra müessesesi pozitif hukukumuzda, de lege feranda hukuk bakımından 

nasıl bir yorum yapılırsa yapılsın, bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. TBK’nın 132. 

maddesi de mehaz OR Art. 115’te olduğu gibi ibranın şekle bağlı olmayan bir 

sözleşme olduğu yönündedir. Bu durumda ibranın var olabilmesi için en önemli şart 

tarafların ibra üzerine anlaşmalarıdır. Karşılıklı, birbirine uyumlu iradelerin eksikliği 

durumunda ibra sözleşmesi kurulmamış sayılır110. 

İbra şekle bağlı bir sözleşme olmadığı için, her türlü hukukî şekilde taraflar 

anlaşabilirler. Buna sarih şekiller gibi zımnî şekil de dahildir. Ancak alacaklı ve 

borçlu açısından zımnî şekilde yapılacak bir ibra sözleşmesinin gereklilikleri 

farklıdır. İbra sözleşmesi özellikle de ivazsız olduğunda borçlunun yararına, 

alacaklının zararına olan bir sözleşmedir. Bu yüzden alacaklının iradesinden şüphe 

duyulmaması bir sözleşmenin varlığını kabul etmek için şartken, borçlunun itiraz 

etmemesi yeterlidir111. Tarafların ibra sözleşmesini açık (sarih) bir şekilde yapmış 

olduklarının kabulü için tarafların irade beyanlarının, yorumlamaya gerek 

kalmaksızın anlaşılır, açık olması gereklidir112.  

                                                            
110 KLING, Michael: Sprachrisiken im Privatrechtsverkehr: Die wertende Verteilung 
sprachenbedingter Verständnisrisiken im Vertragsrecht, 2008, s. 366. 
111 İbra sözleşmesi söz konusu olduğunda icapta bulunan taraf daha çok alacaklı olmaktadır. İcabın 
sözleşmenin bütün esaslı noktalarını içermek, bağlayıcılık iradesini taşımak, ciddi olmak gibi şartları 
olduğundan alacaklının iradesinin açıkça anlaşılmasının gerekliliği daha da artmaktadır. AKINCI, s. 78.  
İbra icabında bulunan alacaklı değil de borçlu ise, bu şartlar borçlu için de geçerli olur. GAUCH, 
SCHLUEP, s. 193. 
112 İrade beyanlarının sarih olduğunun kabulü konusunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan 
objektif görüşe göre bir beyanın sarih kabul edilebilmesi için beyanın örf ve adet, kanunlar ve 
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İcap ulaşması gerekli bir irade beyanıdır. Karşı tarafa ulaşmamış bir icap 

iradesi hüküm ve sonuçlar doğurmaz113. Bu sebeple borç senedinin borçlunun gözü 

önünde yırtılması, ya da yırtılıp bunun borçluya bildirilmesi bir ibra icabını 

karşılarken, borçlunun haberi olmadan yırtılmış bir senet borcu ortadan kaldırmaz114. 

Alacaklı sadece alacağını ispat aracından mahrum kalmış olur. Alacaklı, alacağı 

olandan daha az bir miktarı kabul ederek de icap iradesini beyan edebilir115. Alacaklı 

burada aslında icap iradesi olmadığını öne sürerse bunun hukukî sonucu ibra 

sözleşmesinin kurulmamış sayılması, butlanıdır. Von Tuhr, alacaklının hata ile bu 

şekilde ibrada bulunması olayında ibra sözleşmesini geçerli sayıp, hata ile ifa 

gerekçesiyle istirdat davası açmasını tavsiye eden mahkemenin kararını yanlış 

bulmaktadır. Çünkü burada mahkeme alacaklı için durumu zorlaştırmış, bir yıllık bir 

hak düşürücü zamana tâbî olmak zorunda kalmasına sebep olmuştur116. Bazen de bu 

irade bir makbuz düzenlenmek şeklinde beyan edilmektedir117,118. Borç senedinin 

borçlunun elinde olmasının ispat vasıtası olarak hükmü tartışmalıdır. Bir görüşe göre; 

eğer borçlu alacaklının senedi kendisine vermesinin  sebebinin borcu ödemiş olması 

olduğunu iddia ediyorsa senet kanıt olarak kabul edilir ve borçlu borcunu ödemiş 

sayılır. Ancak borçlu alacaklının senedi kendisine vermesinin sebebinin borcu 

ödemiş olması değil de alacaklının kendisini borcundan ibra etmiş olması olduğunu 

öne sürüyorsa senet bir kanıt olarak kabul edilmemeli ve alacaklının ibra iradesi 

                                                                                                                                                                         
sözleşmelerle belirlenmiş şekillerde yapılmış olması gereklidir. Subjektif görüşe göre ise sarih ve 
zımnî irade beyanlarının arasındaki fark şekilleri değil amaçlarıdır. Esas olarak kendisinden anlaşlan 
iradeyi açığa çıkarmak için yöneltilmiş olan beyanlar sarihtir, ancak başka bir amaçla yöneltilmiş olan 
beyandan söz konusu irade beyanı sonucu çıkıyorsa sarih değil zımnîdir. ESENER, Turhan, Borçlar 
Hukuku I; Akitlerin Kuruluşu ve Geçerliliği, Ankara 1969, s. 27. 
113 AKINCI, s. 78. 
114 Von TUHR, s. 647, dn. 18; GAUCH, SCHLUEP, s. 194. 
115 Von TUHR, s. 647. 
116 Von TUHR, s. 647, dn. 17. 
117 Bu şekilde düzenlenmiş olan makbuzların hukukî durumu için bkz. s. 26 
118 GAUCH, SCHLUEP, s. 194. 
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varsayılmamalıdır119. Bu görüşün gerekçesi, ibranın karşılıksızlığıdır, bir kimsenin 

karşılıksız olarak borcundan feragat etme ihtimali borçlunun borcunu ödemiş olması 

ihtimalinden daha düşük görülmektedir. Bu görüşte haklılık payı vardır. Ancak bizim 

hukukumuzda senedin geri verilmiş olması, borçlunun ifadesinin de bu olması 

durumunda ibraya delil oluşturur120.  

Kural olarak hukukumuzda “susma” bir irade beyanı olarak kabul edilmez ve 

susmaya kabul anlamında hukukî sonuçlar bağlanmaz. Susmaya daha çok ret sonucu 

bağlanır121. Kural olarak kabul de varması gerekli bir beyandır122. Ancak TBK md. 6 

“Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek 

zorunda değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş 

sayılır.” demektedir. İbra da bu hükümde belirtilen açık bir kabule gerek görülmeyen 

sözleşmelerden sayılmaktadır, çünkü açık şekilde borçlunun yararınadır123. Bu 

sebeple de borçlunun alacaklının icap iradesi karşısında susması kabul olarak 

değerlendirilmektedir124. Bu durumda susma şeklinde bir beyanın karşı tarafa 

ulaşması mümkün olmadığından, uygun bir sürede ret cevabının ulaşmaması, 

susmanın ulaşmış sayılması olarak ele alınır. 

Unutulmamalıdır ki, sadece alacaklının hiçbir zaman ifa talebinde 

bulunmamış olması, borçlunun da ifa etmemesi veya bundan aralarında hiç 

bahsedilmemesi bir ibra sözleşmesi oluşturmaz125. Çünkü ne bir icap iradesine 

                                                            
119 POTHIER, s. 399. 
120 EREN, s. 1223. 
121 Örneğin; TBK md. 197. 
122 AKINCI, s. 81. 
123 İbranın borçlunun yararına olması ibra sözleşmelerinde çoğu zaman geçerli olanbir durumdur. 
Ancak istisnai durumlarda ibra borçlunun yararına olmayabilir. Özellikle ivazlı ibrada bu söz konusu 
olabilir. Böyle durumlarda susma kabul olarak değerlendirilemez. EREN, s. 1223. 
124 GAUCH, SCHLUEP, s. 192. 
125 KOLLER, s. 1039. 
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delalet olabilecek uygun davranış vardır, ne de icap olmadığına göre kabul vardır. Bu 

durumda ancak zamanın geçmesiyle zamanaşımı sebebiyle borç eksik borç haline 

gelebilir.  

Borçlu, alacaklıya olan borcunun bir miktarını içeren bir senet gönderdikten 

ve bu senedi ifa etmekle aralarındaki borcun tamamen sona ermiş olacağını beyan 

ettikten sonra, senedin bedelini öder ve alacaklı da bu ödemeyi kabul ederse sonuç ne 

olur? İbra sözleşmesi kurulmuş olur mu? Bu karışıklığa Alman hukukunda 

“erlasfalle” denilmektedir126.  Alman hukukunda bir çok olayda kısmî senedin 

verilmesinin ve ödenmesinin kabulünün, ibra iradesi taşımadığına yönelik itirazlar 

karşısında, itiraz haklı bulunmamış ibranın varlığı kabul edilmiştir127. Alacaklının, 

elbette, alacağının bir miktarını dâhi kapsıyor olsa ödemeyi kabul etmekte yararı 

vardır128. Alacağının kalanını ibra etmeye yönelik bir iradesi, isteği olmayabilir. Ama 

borçlu da bu kısmî ödemeyi, kalan borcunun ibra olacağı düşüncesi ile yapmıştır. 

Alacaklı kısmî de olsa bir ödeme almak için borçluyu yanıltmıştır. Bu sebeple de 

alacaklının ibraya iradesinin olmadığı itirazı kabul edilmez. Ancak bazen de ibra 

sözleşmesinin varlığı kabul edilmemektedir. Bunun gerekçesi olarak da, ibra icabının 

alacaklıdan geldiği durumlarda, borçlunun susmasının kabul olarak 

değerlendirilebileceği, ancak ibra iradesinin borçludan geldiği durumlarda 

alacaklının susmasının kabul olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir129.  

Alacaklının icap eden olduğu durumlarda da kabul eden olduğu durumlarda 

da ibra sözleşmesinde bir şekil şartı yoktur. Daha önce de bahsedildiği gibi, bu şekil 

                                                            
126 FIKENTSCHER, HEINEMANN, s. 174. 
127 BGH NJW‐RR 1986, 415; BGH NJW 1997, 2233; BGH NJW 1999, 2179; BGH NJW 2000, 276; BGH 
NJW 2000, 2984, BGH NJW 2001, 2324. 
128 FIKENTSCHER, HEINEMANN, s. 174. 
129 NJW 2003, 758. 
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şartı yokluğunun bir sonucu olarak, alacaklı iradesini açıkça ifade etmek zorunda 

değildir. Örneğin bir makbuz düzenleyip borçluya vererek de iradesini beyan 

edebilir. Alacaklının davranışlarının kabul olarak değerlendirilip 

değerlendirilemeyeceği genel borçlar hukuku kurallarına göre belirlenebilir130. 

Schönfelder’e göre “dürüstlük” bir kriter olarak alınmalıdır131. 

 

II. Tarafların Ehliyet Sahibi Olmaları 

A. İbra Sözleşmesinin Tarafları ve Üçüncü Kişi Yararına İbra 

Sözleşmesi Hususu 

İbra sözleşmesinin konusu olan borcun borçlusu ve alacaklısı ibra 

sözleşmesinin de taraflarını oluşturur. Genel olarak ibra icabı alacaklı tarafından 

yapılmaktadır, ancak icap ve kabul beyanları iki taraftan da gelebilir. Borçlunun icap 

beyanında bulunması ve alacaklının bunu kabul etmesi mümkündür. İbra 

sözleşmesinde temsil ve vekalet mümkündür. Bu sebeple bu kişiler aracılığı ile de 

ibra sözleşmesi yapılabilir. Temsilci ancak taraf adına ve hesabına ibra sözleşmesini 

yapabilir132. Temsil yetkisi olmayan kişinin yaptığı ibra sözleşmesi icazet veya onay 

verilmesi ile geçerli olur133. 

Üçüncü kişi yararına yapılan ibra sözleşmesi alacaklı ile borçlu olmayan, borç 

ilişkisinin dışındaki bir kişi ile yapılan, borçluyu borcundan kurtarmaya yönelik 

                                                            
130 SCHONFELDER, Matthias: Die Erlassfalle ‐ ein unmoralisches Angebot? NJW 2001, s. 492. 
131 SCHONFELDER, s. 493. 
132 TUNÇOMAĞ, s. 1178. 
133 TUNÇOMAĞ, s. 1178. 
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sözleşmedir134.İbra sözleşmesinin üçüncü kişi yararına yapılması doktrinde tartışmalı 

olan bir konudur. Önceden hâkim görüş üçüncü kişi yararına ibra sözleşmesini ve 

genel olarak üçüncü kişi yararına tasarruf işlemlerini kabul etmemekteydi135. Ancak 

şu anda hâkim görüş üçüncü kişi yararına ibra sözleşmesinin (belirli şartlara tâbî 

olarak) mümkün olduğunu kabul etmektedir136. Özellikle müteselsil borçlulukta 

üçüncü kişi yararına ibra çok görülmektedir137. Buna rağmen üçüncü kişi yararına 

ibranın geçerli olmadığı görüşü özellikle Alman hukukunda oldukça yaygındır138. 

Ancak daha çok üçüncü kişi yararına ibranın “mümkün olmaması” değil, üçüncü kişi 

yararına ibranın “aynî etkili olarak gerçekleşmemesi” ifadesi kullanılmaktadır139. Bu 

şekilde yapılan ibranın, ibra sözleşmesi hükmünde değil pactum de non potendo 

hükmünde olacağı kabul edilmektedir140. 

B. Borçlu Açısından Ehliyet Şartı 

İbra, hukukî niteliği itibari ile bir sözleşme olduğundan, tarafların hukukî 

işlem ehliyetine sahip olması gereklidir141. Ancak özellikle karşılıksız ibrada 

borçlunun sadece hak ehliyetine sahip olmasının yeterli olduğu kabul 

edilmektedir142. Çünkü hukukî işlem ehliyetine sahip olmayan kişilerin yaptıkları 

sözleşmelerin geçersiz sayılmasının sebebi ehliyetsiz olan bu kişileri korumaktır143 

ve karşılıksız ibra karşılıksız bir kazandırma olduğundan böyle bir korumaya gerek 

                                                            
134 KOLLER, s. 1041. 
135 Ancak ibra olmasa da pactum de non potendonun üçüncü kişi yararına yapılabileceği kabul 
edilmektedir. 
136 KOLLER, s. 1041, 1042; Von TUHR, s. 646, dn. 8; BUCHER, s. 401. 
137 KOLLER, s. 1042. 
138 SCHULZE, Nomos Komm., s. 536; STURNER, JAUERNIG, Rn. 2. 
139 SCHLUTER, Münchener Komm, Rn. 8. 
140 SCHLUTER, Münchener Komm, Rn. 8. 
141 EREN, s. 1224; ESENER, s. 38. 
142 EREN, s. 1224. 
143 ESENER, s. 39. 
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kalmaz144.  Ancak karşılıklı ibra sözleşmesinde borçlunun aynen alacaklı gibi hukukî 

işlem ehliyetine ve tasarruf ehliyetine de hak ehliyetinin yanında sahip olması 

gereklidir.  

C. Alacaklı Açısından Ehliyet Şartı 

İbra sözleşmesi alacaklı açısından karşılıksız bir kazandırmadır. Buna 

ilaveten bir de tasarruf işlemidir. Bu sebeple alacaklının hukukî işlem ehliyeti 

yanında tasarruf ehliyetine de sahip olması gereklidir. Kendilerine yasal danışman 

atanmış kişiler başka hukukî işlemleri kendileri yapabildikleri halde ibra 

sözleşmesinin alacaklı tarafında olabilmek için yasal danışmanlarının onayına 

ihtiyaçları vardır145. Sınırlı ehliyetli olan bu kendilerine yasal danışman atanmış 

kişiler dışında sınırlı ehliyetsizler ve tam ehliyetsiler, kanunî temsilcileri aracılığı ile 

dâhi ibra sözleşmesi ile haklarından feragat edemezler146.  

 

 

   

                                                            
144 İbra gibi bağışlama vb. İvazsız iktisap sağlayan başka sözleşmelerde de sözleşmeden yararlanan 
kişinin hukukî işlem ehliyetinin varlığı aranmaz. ESENER, s. 39. 
145 GÜMÜŞ, İbra, s. 124. 
146 Bkz. s.68. 
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§ 9. İBRADA TEMSİL 

İbra sözleşmelerinde, diğer sözleşmelerde olduğu gibi temsil mümkündür.  

Kanunî temsil, borçlu bakımından mümkündür. Sınırlı ehliyetsizler bakımından, 

hukukî işlem ehliyetine sahip olmayan borçluyu ivazlı ibra sözleşmelerinde kanunî 

temsilcisinin temsil etmesi gereklidir147. İvazsız ibra sözleşmesinde böyle bir 

gereklilik yoktur, ancak borçlu açısından kanunî temsil ivazsız ibrada da 

mümkündür. İbra alacaklı açısından karşılıksız bir kazandırma olduğu için MK md. 

449 kapsamına girer ve kanunî temsilcinin ibra sözleşmesi ile kısıtlı kişinin adına 

işlem yapması yasaktır148. Kanunun amacına göre yapılan yorum aracılığı ile ibra 

sözleşmesinin ayırt etme gücüne sahip küçüklerin kendileri tarafından da 

yapılamayacağı sonucuna varırız149. Kanunî temsil durumunda, temsilcilerin temsil 

edilenin malvarlığının azalmasına, özellikle de ivazsız şekilde sebep olması oldukça 

kabul edilebilir görünmektedir. Sonuç olarak kanunî temsilci, temsil edilenin temsil 

ilişkisi sürerken, temsilcinin kusuruna veya ihmaline bağlı olarak zarara 

uğramasından sorumludur150. Kanunî temsilci tarafından alacaklı olan kısıtlı adına 

yapılan ibra sözleşmelerinin yaptırımı hükümsüzlük olur151. 

İbra sözleşmesinin iradî temsilci aracılığıyla yapılması mümkündür. İbra sözleşmesi 

iradî temsilci aracılığıyla yapılabilse de152, ibra yine karşılıksız kazandırıcı işlem 

olmasından dolayı özel yetkiyi gerektirir. Vekalet, özel vekalet ve genel vekalet 

olmak üzere ikiye ayrılır. Özel vekalet dar kapsamlıdır, belli konular için verilir. 
                                                            
147 EREN, s. 1224. 
148 ERTAŞ, Şeref: Yeni Medeni Kanunumuzda Velinin Çocuk Malları Üzerindeki Tasarruf Yetkisi, 
DEÜHFD, C. 9, Özel Sayı, 2007, s. 398. 
149 ERTAŞ, s. 398. 
150 KOÇ, Nevzat: Türk Medenî Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna Genel Bir Bakış, 
DEUHFD, C. 7, Özel Sayı, 2005, s. 116. Bu kural vasi, kayyım ve yasal danışmanlar için geçerlidir. 
151 ERKAN, Umut Vehbi, YÜCER, İpek: Ayırt Etme Gücü, AÜHFD, S. 60, C.3, 2011, S. 511. 
152 13. H.D. E. 1993/5631 K. 1993/7554 T. 12.10.1993. 
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Genel vekalet ise geniş kapsamlıdır. Ancak ibra sözleşmesinin yapılabilmesi için bu 

genel vekaletin de üzerine özel yetki verilmelidir153. Genel vekalet tek başına yeterli 

değildir154.  

                                                            
153Yargıtay bir kararında “İbra, hakkın düşmesi sonucunu doğuran hukuksal bir işlem ve ayrıca, 
alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve borçlunun borcundan kurtulmasını sağlayan bir 
sözleşmedir. Böyle bir sözleşmenin hukukça varlık kazanması, gerçekleşmesi; alacaklı ve borçlu 
durumunda ki kişilerin ya da onların gerçek temsilcilerinin iradelerinin ibra konusunda birleşmesini 
zorunlu kılar” demiştir. 15. HD E. 2003/2092 K. 2003/2550 T. 13.5.2003. 
154 TANRIVER, Süha: Genel Vekalet (Temsil), Özel Vekalet (Temsil) Ayrımı, C. 2, S. 1‐2, Haziran‐Aralık 
1998. 
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§ 10. İBRADA ŞEKİL MESELESİ 

İbra Roma hukukunda acceptilatio adı altında uygulanırken daha önce de 

belirtildiği gibi şekle bağlı bir sözleşmeydi. Acceptilatio’nun şekle bağlı olması ile 

ilgili Roma hukukuna dair sahip olduğumuz en eski bilgiler Q. Marcius 

Scaevola155’nın konuşmalarının raporlarını tutan Pompenius’un yazılarından bir 

parçadır156. Bu yazıda açıkça bir sözleşme ilişkisine ne şekilde girildiyse o şekilde bu 

ilişkinin sona erdirilebileceği görüşü onaylanmış ve hatta bu görüş daha da 

geliştirilmiştir157.  

Acceptilationun kullanım alanının genişlemesinin mimarı olan Gaius’a ve 

ondan başka yine Roma döneminin önemli hukukçularından Pomponius, Paul ve 

Ulpian’a göre borcu doğuran stipulatio ve sona erdiren acceptilatio arasındaki bağ 

çok önemlidir. Stipulatio’da borcun doğması için kullanılmış olan kelimelerin 

aynılarının acceptilatio’da kullanılması gereklidir158. Acceptilatio’nun gerçekten de 

resmi bir forma bağlı olup olmadığı tartışmalıdır. Bunun birinci sebebi; stipulatio ve 

acceptilatio’nun ikisinin de yalnız ius civile’de değil ius gentium’da da yer 

almasıdır159. Ius gentium sadece Roma’lıların değil yabancıların da kullanımı içindir 

                                                            
155 Q. Marcius Scaevola Roma hukukunda bilimsel yaklaşımın kurucusu olup, 1. Yüzyılda (M.Ö.) 
senatörlük yapmıştır. ‘Quintus Mucius Scaevola (Roman Law Scholar) ‐‐ Britannica Online 
Encyclopedia’, Encyclopedia Britannica 
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/526259/Quintus‐Mucius‐Scaevola> Erişim tarihi: 18 
February 2013. 
156 McGINN, Thomas: Obligations in Roman Law: Past, Present and Future, Michigan 2013, s. 42. 
157 McGINN, s. 42. 
158 ANKUM, s. 9. 
159 SOHM, s. 382. Sohm; stipultio’nun orjinal kalıbı olan “Spondesne mihi centum dare? Spondeo.” 
kalıbının ius civileye ait olduğunu, bu nedenle sadece Romalılar arasında kullanılabileceğini, ancak 
spondesne yerine promittisne sözcüğü kullanıldığında da stipultionun geçerli olacağını ve bu kalıp ius 
gentiumdan doğduğu için Romalılar dışındaki kişilerce de kullanılabileceğini aktarmaktadır.  Dahası 
Justinian zamanında kelimeler arasındaki farklılık ve kalıplara verilen önem de kaybolmuştur. Aynı 
doğrultuda; HENRY, John: Roman Private Law in the Times of Cicero and of the Antonines, 1902, s. 
12. Content downloaded/printed from HeinOnline (http://heinonline.org) Tue Feb 19 07:15:54 2013. 
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ve resmiliği ile değil basit ve kullanışlılığıyla bilinir160. İkinci sebebi ise 

acceptilatio’da kabul edildiği bilinen birden fazla ifade şekli olmasıdır. Gaius’un 

ifadesinden de acceptilatio’nun en çok meydana getirilme şekli olan boçlunun “Sana 

olan borcumu, alınmış olarak kabul ediyor musun?” demesi üzerine alacaklının da 

“Aldığımı kabul ediyorum” 161 şeklinde  verdiği cevap ile tamamlanması bir 

zorunluluk değildir, farklı ifadeler de kullanılabilir. Ancak bütün bu tartışmalara 

rağmen hâkim görüşe göre ibra Roma hukukunda çok sıkı şekil şartlarına bağlıdır162. 

Iustinianus döneminden sonra, özellikle de taraf iradelerine verilen önemin 

artmasıyla ibra için de şekil şartı kalkmıştır163. Modern hukuklarda ise artık şekil 

serbestisi sözleşme özgürlüğünün bir alt ilkesi olarak genel ilkedir164. 

İbra sözleşmesi bizim hukukumuza İsviçre Borçlar Kanunu’ndan (OR) 

girmiştir. İbra sözleşmesi bu kanunun 115. paragrafında düzenlenmiştir. Bu 

paragrafta açık şekilde ibranın şekle bağlı olmaksızın yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Bizim hukukumuzda da paralel şekilde TBK’nın 132. maddesinde ibranın şekle bağlı 

olmadan yapılacağı belirtilmektedir. TBK’nın öncesinde de ibra eski kanunumuzda 

düzenlenmemiş olmasına rağmen, tartışmalı olmakla birlikte hâkim görüşe göre ibra 

şekle bağlı değildi. Alman hukukunda BGB’nin 397. paragrafında ibranın şekle bağlı 

                                                            
160 RICCOBONO, Salvatore: Outlines of the Evolution of Roman Law, 7 Loy. L.J. New Orleans 159 
1926, s. 159. Content downloaded/printed from  HeinOnline (http://heinonline.org) Tue Feb 19 
07:18:33 2013. 
161 “Quod ego tibi promisi, habesne acceptum?”, “Habeo.” SOHM, LEDLIE, GRUBER, s. 343. 
162 TAHİROĞLU, s. 96. 
163 TAHİROĞLU, s. 96. 
164 Şekil hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ALTAŞ, Hüseyin; Şekle Aykırılığın Olumsuz Sonuçlarının 
Düzeltilmesi, Ankara 1998. 
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olmadığı kabul edilmiştir. Fransız hukukunda ise paralel bir hüküm 1285. paragrafta  

bulunmaktadır165.  

Ülkemizde, doktrindeki ibranın şekli konusundaki görüş ayrılıklarının asıl 

sebebi ibranın kanunda olmayışıydı166. Gerçekten ibraya dair özel bir hükmün 

olmaması durumunda bazı yazarlar ibranın geniş anlamda sözleşme değişikliği 

kapsamında sayılacağını, bu sebeple de sözleşmelerde yapılan değişikliklerin 

sözleşmenin kendisinin bağlı olduğu şekle bağlı olduğuna hükmeden 12. maddenin 

ibraya da uygulanması gerektiğini savunuyorlardı167. Bu yazarlar ibranın bir 

sözleşme değişikliği olduğuna inandıkları için, İsviçre’de ibranın şekilsiz 

uygulanabilmesinin 115. paragrafın, 12. paragrafın istisnası olması, özel hüküm 

olması sebebiyle olduğunu savunuyorlardı. Bizde bu 12. paragrafın karşılığı olup, 

115. paragrafın karşılığı olmayınca genel kurala istisna kabul edilebilecek özel bir 

hüküm olmadığından, ibranın şekle bağlı yapılmasının gerekli olduğunu 

düşünüyorlardı. TBK’nın yürürlüğe girmesi ile bu tartışmalar son bulmuştur. Ama 

şunu belirtmek gerekir ki; bir sözleşmenin kurulması ve değişmesi (devamı) ile sona 

ermesi farklı şeylerdir. İlk ikisinde taraflar bir bağlılık altındadırlar, sözleşmenin 

kurulmasında da değişikliğinde de borçlar altına girerler, yükümlülükleri olur. Ancak 

sona ermesinde, özellikle ibra sözleşmesinin borçlandırıcı bir işlem olmadığını 

tasarruf işlemi olduğunu da düşünürsek taraflar aksine bağlarından kurtulmaktadırlar. 

Devam etmesi gereken bir ilişki yoktur, yükümlülükler yoktur. Bu sebeple de 

                                                            
165 Fransız Medeni Kanunu’nun bu hükmünde ibranın borçlu açık şekilde reddetmediği sürece alacaklı 
tarafından yapılabileceği belirtilmektedir. Şekle dair açık bir hüküm yoktur ancak sözleşmenin 
kurulmaması için açık bir itiraz istenmiş olması, yani susmanın kabul sayılmış olması ibranın, şekle 
bağlı olmadığının göstergesidir. 
166 DENİZCİ, s. 51. 
167 SAYMEN, s. 564; OĞUZMAN, ÖZ, s. 417. 
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ibranın, sözleşmenin kurulması ve değiştirilmesi ile aynı şekil şartlarına bağlanması 

gerekli değildir.  

TBK öncesi tartışmalarda Oğuzman/Öz’ün ifade ettiği, “ibra şekle bağlı 

olursa sadece alacaklının bu şekle uyması yeterli olur” görüşü168 aslında 

kanaatimizce tek taraflı irade beyanıyla yapılmasının yeterli olması gereken ibranın 

sözleşmenin dar kalıbına sığdırılmaya çalışılması yetmezmiş gibi bir de şekle tâbi 

hâle getirilmesinin çarpık sonucunu yansıtmaktadır. Bu görüşe göre yazılı yapılması 

gereken bir sözleşmeden doğan borcu ortadan kaldırmak isteyen taraflar bunu yazılı 

olarak yapmak zorunda olacaklar, ama alacaklının imzası yetecek. Borçlu ise sadece 

susacak. Bazı yazarlar ise şekil şartının ibrada söz konusu olup olmamasının 

sözleşmenin kuruluşu için getirilmiş olan şekil şartının amacına bağlı olduğunu 

savunmuşlardır169. Bu görüşe göre şekil şartı her iki tarafı korumak için getirilmişse 

veya ibra ile bir hakkı sona erer, durumu zorlaşacak olan taraf için ettirilmişse ibra 

için de geçerli olur. Yok eğer şekil şartı ibra sonucunda sorumluluğu azalacak olan 

taraf için getirilmişse ibranın şekle bağlı olmasına da gerek yoktur170.  

Sözleşme özgürlüğünün alt başlığı olan şekil serbestisinin hâkim olduğu, 

modern hukukun hüküm sürdüğü günümüzde, esas genel kural şekil serbestisidir. 

BK. Md. 12 bu genel kurala getirilmiş bir istisnadır. İbra ise TBK öncesinde 

kanunumuzda düzenlenmemiş, ama borcun sona ermesi sebepleri arasında olduğu 

kabul edilen bir müesseseydi. Bu müessesesi borcun sona ermesi sebeplerinden alıp 

kıyas yoluyla sözleşmenin değiştirilmesine dair bir kurala tâbi kılmak hukukumuzun 

temel ilkeleriyle çakışır. Bu sebeple bu yazarların gerekçeleri anlaşılamamaktadır. 

                                                            
168 OĞUZMAN, ÖZ, s. 417. 
169 TEKİNAY, s. 989. 
170 TEKİNAY, s. 989. 
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Neyse ki yeni kanunla ibranın şekle tabi olmadığı kabul edilmiş ve bu karmaşa 

ortadan kalkmıştır. 

İbranın şekle bağlı olmaması kuralı, ibranın bir bağışlama olarak yapıldığı 

durumlarda da geçerlidir. Kural olarak, bağışlama vaadi, veya bir tasarruf işlemi 

olarak elden bağışlama şekle bağlıdır171. Ancak bir ibra sözleşmesi ile yapıldığında 

şekle bağlı olmaz172.  

İbra kanunî olarak şekle bağlı olmamakla birlikte bu kendilerinin sözleşme ile 

bir şekil şartı getiremeyeceklerini göstermez173. Eğer taraflar aralarındaki borcu sona 

erdirmek için veya ibra yapabilmek için bir şekil şartı öngörmüşlerse elbette ibra da 

bu şekle bağlı olur174. Ancak tarafların sözleşmenin geçerliliği için öngördüğü şekil 

şartı buna dahil değildir. Taraflar aralarındaki borcu doğuran sözleşmeyi bir şekle 

uyarak yapmış olabilirler ancak bu kanunî şekil şartı gibi borcun sona erdirilmesini, 

dolayısıyla ibrayı kapsamaz. İbranın şekle bağlı olması için tarafların zarurî olarak 

belirledikleri şekil şartı sözleşmenin sona ermesini ve ibrayı da kapsamalıdır. 

Bununla birlikte ticari teamüller de ibranın şekle bağlı olarak yapılmasını 

gerektirebilir175. 

İbra maddî hukuk açısından şekle bağlı değildir, ancak ispat hukuku 

bakımından maddî hukuka değil usul hukukuna tâbî olduğundan HMK md. 200’de 

                                                            
171 KOCH, Jens: Münchener Kommentar BGB, § 518 Form des Schenkungsversprechens, 6. Auflage 
2012, Rn. 22. 
172 KOCH, Rn. 22. 
173 GAUCH, SCHLUEP, s. 192. 
174 FUHRER, MULLER, s. 580; GAUCH, SCHLUEP, s. 192. 
175 FUHRER, MULLER, s. 580. 
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gösterilen miktarı aşan tutarlar için yapıldığında yazılı şekle tâbî olur176. Bu bir 

geçerlilik şekli değil ispat şekli olduğundan bizim konumuz değildir. 

  

                                                            
176 BAYGIN, Cem: Türk Borçlar Kanunu'nun Borç İlişkisinin Hükümleri ‐ Borçların Ve Borç İlişkilerinin 
Sona Ermesi Konularında Getirdiği Bazı Yenilik Ve Değişiklikler, Erzincan 2011. 
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§ 11.  İBRANIN KONUSU 

I. Genel Olarak 

İbra sözleşmesinin konusu kural olarak, borçlar hukuku kapsamında, geçerli 

olan bir alacak hakkıdır. Alacak hakkı bir ayni hak değildir, bir talep yetkisini ifade 

eder ancak ibra ifa talebini ya da talep hakkını değil aksine alacak hakkının kendisini 

ortadan kaldırmaktadır177. Alacaklı açısından borçlunun edimini yerine getirmesini 

talep yetkisini ifade eden bu hak borçlu bakımından borcu ifade etmektedir. Alacak 

hakkı dışında kalan aynî haklar, yenilik doğuran haklar vs. ibranın konusunu 

oluşturmazlar. Ancak borçlar hukuku kapsamında olmasının gerekli olduğu belirtilen 

bu alacak hakkının bir sözleşmeden doğmuş olması gerekli değildir. Sözleşme gibi, 

haksız fiilden, aile hukukundan, eşya hukukundan ve sebepsiz zenginleşmeden doğan 

alacaklar da ibranın kapsamına girebilirler. Bu hakkın kaynağı değil, niteliği 

önemlidir ve niteliğinin borçlar hukuku kapsamında olması gereklidir. Alman 

hukukunda bunu nitelemek için “borçlar hukukuna ilişkin talep” ifadesi de 

kullanılmaktadır. 

Doktrinde, edim yükümünden bağımsız borç olan koruma yükümlülüklerinin 

ibranın konusu olamayacağı kabul edilmektedir. Çünkü bu yükümlülüklerin ifası 

talep edilemez, borçlu ifaya zorlanamaz. Bu yükümlülüklerin ihlali durumunda 

borçlu tazminat borcu altına girer. Bu tazminat borcu ise ifası talep edilebilen bir 

borç olduğundan, ibrası da mümkündür.  

                                                            
177 GERNHUBER, s. 337, dn. 1. Gernhüber burada ibranın bir “Erfüllungsverzicht” olmadığını ifade 
etmektedir. 
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Eşyaya bağlı borçlarda ibra mümkündür. Ancak bu ibra sadece ibra 

sırasındaki maliki etkiler. Malik değiştiğinde hâlâ varlığını korumakta olan bu borç 

ilişkisinden yeni malikler için yeni borçlar doğması mümkündür. Elbette bunların 

yeniden ibraları da mümkündür. Çünkü söz konusu eşyanın yeni malike geçmesiyle 

eski malikin borcundan bağımsız olarak yeni bir borç doğmuş olmaktadır. Ancak 

ibra bütün borç ilişkisini kapsayacak şekilde yapılırsa, veya, ibranın bütün borç 

ilişkisini kapsayacak şekilde yapılabileceğini mümkün görmeyen görüş açısından, 

ikâle sözleşmesi yapılırsa borç ilişkisi ortadan kalkmış olacağından mâlikin 

değişmesi yeni borçlar yaratamaz. 

İbranın borç ilişkisini değil, borç ilişkisi içerisinde münhasır bir borcu sona 

erdireceği doktrinde hâkim görüşçe kabul edilmektedir. Çoğu zaman bu konuda 

açıklama dahi yapılmamaktadır178. Oysa, ibra sözleşmesi birden fazla borcu sona 

erdirebilecek şekilde yapılabilmekte iken bunun neden borç ilişkisi içerisindeki bütün 

borçları kapsayacak şekilde yapılamayacağı, ya da zaten tek bir borçtan oluşan bir 

borç ilişkisinin o borç bir ibra sözleşmesi ile ortadan kalktığında bir kabuk olarak 

varlığını korumasının hukuk pratiğine ne faydasının olacağı belli değildir. BGB Art. 

397’nin metninden ibra ile “borç ilişkisi”nin sona erdiği anlaşılmaktadır179. Bucher’e 

göre ibranın bütün bir borç ilişkisini sona erdirmesi özellikle de kesintisiz hak ve 

borçlarda mümkündür180, üstelik ibranın bütün bir borç ilişkisini sona erdirecek 

şekilde yapılabileceğini kabul etmek sözleşme özgürlüğü düsturuyla da 

örtüşmektedir181. Erman, paralel şekilde, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde ibranın 

                                                            
178 SCHULZE, Nomos Komm, s. 488. 
179 SCHLUTER, Rn. 7. 
180 BUCHER, s. 390, dn. 5. 
181 BUCHER, s. 390. 
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bütün sözleşme ilişkisini kapsayacak şekilde yapılabileceğini belirtmiştir182. 

Gernhüber, borcun sona ermesinin borç ilişkisini tüketebileceğini söylemiş ve 

ibranın borç ilişkisinin ortadan kaldırılmasını da kapsadığını ifade etmiştir183.  Bizim 

hukukumuzdan bir örnek verecek olursak Çil; ibranın tek bir borç için de bütün borç 

ilişkisini kapsayacak şekilde de yapılmasının mümkün olduğunu belirtmektedir184. 

Kanaatimiz ibranın özellikle sözleşme özgürlüğü düsturu da göz önünde 

bulundurularak borç ilişkisini kapsayacak şekilde de yapılabileceği yönündedir. 

Kanunumuzun metninden (aynı şekilde OR Art. 115’in metninden de)185 ibranın borç 

ilişkisi için değil, münhasır borç için hüküm altına alınmış olduğu bellidir, ancak 

ibranın bütün borç ilişkisini kapsayacak şekilde yapılmasının önünde de bir engel 

yoktur. 

II. Henüz Var Olmayan , Gelecekteki Alacağın İbrası 

Henüz doğmamış bir alacak da ibra sözleşmesine konu olabilir. Bir tasarruf 

işlemi olarak ibra sözleşmesinin henüz doğmamış bir haktan tasarruf amacıyla 

yapılıp yapılamayacağı konusunda dikkat edilmesi gereken nokta ise; söz konusu 

hakkın beklenen bir hak mı olduğu, yoksa gelecekte kazanılması ümit edilen bir hak 

mı olduğudur186. Beklenen hak kavramı tam bir hakkın ön kademesini oluşturmasının 

yanında tam haktan bağımsızlaşmış, kendisi de hukukî sonuçlar doğurmaya elverişli 

hukuken korunan bir menfaati karşılar. Beklenen hak hukukî sonuçlar doğurma 

etkisine sahip olduğundan beklenen hak üzerinde tasarruf edilebilir. Beklenen hak 

                                                            
182 ERMAN, s. 1416. 
183 GERNHUBER, s. 337. 
184 ÇİL, s. 5. 
185 HONSELL, VOGT, WIEGAND, Basler Komm, s. 644. Kanunun amacının sadece orcu değil borç 
ilişkisini kapsamak olduğunu belirtmektedirler. 
186 ANTALYA, s. 548. 
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değil de yalnızca gelecekte kazanılma ihtimali olan, kazanılması ümit edilen bir hak 

söz konusuysa, burada bir hakkın varsayılabilmesi için kurucu unsurlar 

oluşmadığından tasarruf da söz konusu olmaz187. Elbette ibra sözleşmesi de 

yapılamaz. 

Alman hukukunda gelecekteki bir hakkın ibranın konusunu oluşturup 

oluşturamayacağı meselesi tartışmalıdır. Eğer bir alacak henüz olgunlaşmamış, 

oluşmamış ancak “var” ise ibrasının mümkün olduğuna şüphe yoktur188. Ancak 

sadece gelecekteki haktan yani henüz var olmayan bir haktan  ibranın mümkün olup 

olmaması konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır189. Erman’a göre doktrinde ve 

farklı kanunların farklı hükümlerinde genel olarak gelecekteki haktan ibra da kabul 

edilmektedir. Ancak bu hakkın belirlenebilir olması ve var olması, ortaya çıkması 

anında tasarruf edilebilir bir hak olacak olması gereklidir190. Gerçekten de ağırlıklı 

görüş ibra ile gelecekteki haktan tasarrufun mümkün olduğu yönündedir191. Bu 

gereklilik, bizim hukukumuzdaki beklenen hak ve ümit edilen hak ayrımı ile de 

örtüşmektedir. 

Gelecekteki haktan tasarruf söz konusu olduğunda akla gelen bir soru bu 

hakkın ne zaman sona ermiş olacağı, başka bir deyişle tasarruf işleminin ne zaman 

gerçekleşmiş sayılacağıdır. Von Tuhr’a göre gelecekteki haktan tasarruf söz konusu 

                                                            
187 ANTALYA, s. 548. 
188 Erman bu tür alacakları tanımlamak için “betagt, bedingt, oder befristet sein” ifadelerini 
kullanmaktadır. ERMAN, s. 1417. 
189 Erman bu tür haklar için “künftiger Forderung” ifadesini kullanmaktadır. ERMAN, s. 1417. 
190 ERMAN, s. 1417. 
191 MEDICUS, s. 108; KOLLER, s. 1039. 



80 
 

olduğunda bu hak ne zaman alacaklı nezdinde meydana gelecektiyse o zaman sona 

ermiş veya hiç doğmamış sayılır192.  

Her ne kadar gelecekteki alacağa dair ibra yapılmasının mümkün olduğu 

kabul edilse de bazı alacakların erken şekilde ibraları mümkün değildir. Bunlara 

örnek olarak, kasıt veya ağır ihmalden doğan tazminat alacakları, manevi tazminat 

alacağı ve aile hukukuna dair nafaka alacakları gösterilebilir193. 

 

III. Eksik Borçların İbrası 

Eksik borçlar varlığını koruyan, ifa edilebilen ancak ifası dava edilemeyen 

borçlardır. İbranın geçerli olması için alacağın varlığı yeterlidir194. Eksik borçlar 

çoğu zaman aslında normal bir borçtur, ancak bazı sebeplerle alacaklının borçlunun 

malvarlığına el koyması engellenmek istenmiştir195. İbra ise bunun tam tersi bir 

sonuç doğurur. Borçlunun malvarlığına zarar vermez, aksine onu artırır. Bu sebeple 

de ibranın eksik borçlar için geçerli olmasında bir sakınca görülmemektedir. 

Yalnızca böyle bir ibranın borçlandırıcı işleminin mahkeme için bir sulh sözleşmesi 

olamayacağına dikkat çekmek gerekir. Çünkü sulhte tarafların karşılıklı taviz 

vermeleri gereklidir ve bir tarafın zaten talep etmeye hakkı olmayan böyle bir 

alacaktan vazgeçmesinin bu şartı sağlamasına izin vermek abes olur.  

Bazı borç türleri eksik borç gibi algılanmakla birlikte aslında eksik borç değil, 

eksik borç benzerleridir. Bunların eksik borçlardan farkları sadece dava etme hakkını 

                                                            
192 Von TUHR, s. 649. 
193 Von TUHR, s. 649. 
194 Eksik borçların var olup olmadıkları tartışmalıdır. TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN,ALTOP, s. 24. 
Ancak var oldukları kanaatindeyiz. 
195 TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN,ALTOP, s. 24. 
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değil, alacak hakkını da ortadan kaldırıyor olmalarıdır196. Bunlara kumar veya 

bahisten doğan borçlar örnek verilebilir. Bu tür borçların hukukî sebebi ahlaka aykırı 

kabul edilmektedir, ancak toplum bu borçların ödenmesi gerektiğini, bunun bir onu 

meselesi olduğunu kabul ettiğinden hukuk da bunları tamamen yok 

sayamamaktadır197. Aslen var olmayan, bu tür alacakların ibrasının da mümkün 

olmadığı kanısındayız.  

IV. İbranın Konusu Olamayacak Alacaklar 

İbra sözleşmesi bir alacak hakkını geri dönülemez bir şekilde ve doğrudan 

doğruya ortadan kaldırır. Bu niteliği sebebiyle önemli bir sözleşmedir. İbranın çoğu 

zaman ivazsız olarak ve bağışlama sebebi ile yapılıyor olması, ama bağışlamanın tâbî 

olduğu şekil şartlarına da tâbî olmaması198 ibranın kötüye kullanılabileceğine işaret 

etmektedir. Bu sebeplerle ve ayrıca özel bazı alacakların kendilerine has nitelikleri 

sebebiyle ibranın bazı alacaklar hakkında söz konusu olamayacağı kabul 

edilmektedir. 

İbranın söz konusu olamayacağı alacaklara ilk örnek edim yükümünden 

bağımsız koruma yükümlülükleridir. Bu tür alacakların ibra edilemeyeceğinin kabul 

edilmesinin sebebi bunların ifasının talep edilmesinin mümkün olmamasıdır. Ancak 

bu yükümlülüklerin ihlâli sonucunda alacaklı lehine bir tazminat borcu doğar, ki 

daha önce de belirtildiği gibi bu alacak üzerinde ibra sözleşmesi mümkündür.  

                                                            
196 TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN,ALTOP, s. 24. 
197 TEKİNAY, BURCUOĞLU, AKMAN,ALTOP, s. 27. Yazarlar bu tür eksik borç benzeri müesseseler için 
“sözde borç” ifadesini kullanmaktadırlar.  
198 LOOSCHELDERS, Dirk, Schuldrecht Allgemeiner Teil, Köln 2007, s. 172; FIKENTSCHER, 
HEINEMANN, s. 175; BUREN, s. 358. 
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Limited şirketlerde hukukumuzda ortaklar sermayeden kendilerine düşen payı 

ödemekle yükümlüdürler. Yeni TTK ile bu konuda bir değişikliğe gidilmiştir. 

Sermaye ödeme yükümlülükleri bâkî kalmakla birlikte yeni TTK ile artık ortaklar 

kuruluş sırasında sermaye borçlarını nakit olarak ödemekle yükümlüdürler. Önceden 

sadece ödemeyi taahhüt etmekle yükümlü idiler199. Ortakların sermayeyi ödeme 

borçlarından ibra edilemeyecekleri hem eski hem yeni kanunda mevcut bir kuraldır. 

Ancak doktrinde zaten en baştan nakit ödemesinin yapılması zorunlu olan bir borcun 

sonradan ibrasının mümkün olmaması sebebiyle bu kuralın gereksiz bir kural olduğu 

tartışılmaktadır200. Ancak bu hususta bizi ilgilendiren kısım hem eski hem yeni 

kanunlarımızda Limited şirketlerde ortakların sermaye borçlarından ibra 

edilemezler201,202. 

İbranın kötü niyetle kullanılmasının önüne geçilmesi sebebiyle getirilen ibra 

yasaklarına en açık örnekler nafaka hukukunda bulunmaktadır. Bunların ilki çocuğun 

ailesinden olan nafaka alacağından ibra etmesinin yasak olmasıdır203. Bir başkası ise 

nafaka hukukunda gelecekteki nafaka alacaklarından ibra etmenin genel olarak 

yasaklanmış olması durumudur.  

Kasıt veya ağır ihmal sonucu doğmuş sözleşme ve haksız fiil kaynaklı 

tazminat alacakları, iş hukukuna dair geleceğe yönelik ücretli izin hakkı, iş güvencesi 

hakkı ve tatil hakkı gibi hususlarda gelecekteki hakkı konu alan ibranın yapılması, 

                                                            
199 CAN, Mustafa, Erdem; Limited Şirket Ortağının Borçları ve Yükümlülükleri, GÜHFD C. XV, Sa. 4,  
2011,  s. 4,7. 
200 CAN, s. 10. 
201 CAN, s. 4, 10. GÜNGOR, Güliz; Limited Şirketlerde Ortakların Hak ve Borçları, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2008, s. 86. 
202 Burada bir istisna sermaye azaltılması durumudur. USLU, Ozan; Limited Şirketlerde Sermaye 
Artırımı ve Sermaye Azatlımı, Ortağın Sermaye koyma borcunu yerine getirmemesi hali ve sonuçları, 
E‐Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2004.  
203 TUNÇOMAĞ, s. 1176. 
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daha önce de belirtildiği gibi mümkün görülmemektedir204. Müşterek maliklerden 

birinin taksim talebi de ibraya konu olamaz205. 

Hâkim görüşe göre gerçekleşmiş bir alacağın temlikinin, ibra veya ikâle 

yoluyla geri alınması mümkün değildir. Bu görüş işlem hayatının gerekleri ve 

güvenliğine aykırı olduğu için bazı İsviçreli yazarlarca eleştirilmektedir206. Çünkü 

sonuçta alacağın temlikinden pişman olan tarafların gerçek hayatta yaptıkları yeniden 

bir temlik yapmak değil aralarındaki anlaşmayı yırtıp atmaktır. Alacağın temliki 

taahhüdü ise bir borçlandırıcı işlemdir. Bu borçlandırıcı işlemin bir tasarruf işlemi 

olan ibra sözleşmesi ile sona erdirilebilmesi gereklidir207. 

 

 

 

 

                                                            
204 HONSELL, VOGT, WIEGAND, Basler Komm, s. 645; MEDICUS, s. 108; Von TUHR, s. 649. 
205 Von TUHR, s. 646, dn. 3. 
206 BECKER, Art. 164 N.6; BUCHER, s.552. 
207 GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Alacağın Temliki Sözleşmesinin Şekli, İstanbul 2011, p. 52. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İBRANIN ÇEŞİTLERİ, UYGULAMADAKİ GÖRÜNÜMÜ, HÜKÜM 

VE SONUÇLARI 

 

§ 8.  İBRANIN ÇEŞİTLERİ 

I. Tam - Kısmî İbra 

İbranın, hem bizim hukukumuzda hem de İsviçre, Alman hukuklarında ilgili 

hükümlerin lafızlarından da açıkça anlaşılabileceği gibi  kısmî olarak yapılması 

mümkündür1. İbranın kısmî olarak yapılmasının sebebi, borçlunun alacağın bir 

kısmını ödemiş olması, ödeyecek olması, alacaklının borçlunun borcunu ödemesini 

kolaylaştırmak ve bu sayede alacağının en azından bir kısmına kavuşmak istemesi, 

borçlunun kısmî ibra şartıyla kısmî ödeme yapmayı kabul etmiş olması gibi sebepler 

olabilir. Bu sebepler daha da artırılabilir.  

İbranın kısmî olarak yapılabilmesinin şartı, borcun konusu olan edimin 

bölünemez bir edim olmamasıdır2. Bölünemeyen bir edimin kısmen ifasının mümkün 

olmayacağı gibi kısmen ibrası da mümkün olmaz. 

İbranın şekle bağlı olmaksızın yapılabilmesinin bir sonucu olarak, alacaklının 

kısmî ifayı kabul edip, herhangi bir itirazda bulunmamasının ibra icabı olarak kabul 

edilme ihtimali vardır. Bir sözleşme olduğu kabul edilen ibra sözleşmesinin 

                                                 

1RUEDIN, Philippe; BEOBACHTER, OR Für den Alltag, Zurich 2007, s. 152; SCHLUTER, 
Münchener Komm., Rn. 7. 

2 POTHIER, s. 402. 
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kurulabilmesi için borçlunun icap karşısında sadece susması yeterli olduğundan, 

alacaklı farkında olmaksızın ibra icabında bulunmuş gibi görünebilir. Bu sorunun 

çözümü ancak somut olaylarda yorumlama ile olur ancak Von Tuhr’a göre alacaklı 

kendisinin yanlış anlaşıldığını, böyle bir iradesi olmadığını iddia ediyorsa ibra 

sözleşmesi geçersiz sayılmalıdır3. İbranın şekle bağlı olmaması kuralının kısmî ibra 

için de geçerli olduğu, kısmî ibranın da tam ibra gibi sözleşme değişikliği değil borcu 

sona erdiren bir müessese olduğu unutulmamalıdır4. 

II. İvazlı - İvazsız İbra 

İbra her ne kadar uygulamada çoğunlukla ivazsız olarak yapılıyor olsa da 

aslında bir ivaz karşılığında da yapılabilir. İbranın hukuki niteliği konusundan 

bahsedilmiş olan ibranın bir sözleşme olmadığı tek taraflı bir irade beyanı ile geçerli 

olması gerektiğine ilişkin görüşler ivazlı değil yalnızca ivazsız ibra için geçerlidir. 

İvazlı ibrada her iki taraf da tasarruf ve fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Sadece 

alacaklının bu ehliyete sahip olması yeterli değildir. Ne de olsa artık iki taraf da bir 

tasarrufta bulunmaktadır. 

İvazlı ibra ivazsız ibraya göre sulhe daha çok yaklaşır ve sulhün kapsamında 

yer alma ihtimali daha fazladır. Çünkü sulhte karşılıklı fedakarlık şartı 

bulunmaktadır.  

İki tarafa da borç yükleyen bir sözleşme söz konusu iken tarafların yaptıkları 

ibra sözleşmesi ile bir taraf diğer taraftan olan alacağını ibra ettiğinde bu görünüşte 

ivazlı bir ibra değildir. Ne de olsa tek bir taraf alacağından feragat ettiğini beyanat 
                                                 

3 Von TUHR, s. 647. 
4 EREN, s. 1224. Ancak borç miktarının artırılması bir sözleşme değişikliğidir. 



86 
 

etmiştir. Ancak Pothier’e göre böyle bir durumda diğer taraf da alacağından feragat 

etmiş sayılmalıdır5. Bu durumda sonuç olarak ibra ivazlı bir ibra olmuş olur.  

İvazlı ibra konusunda dikkat edilmesi gereken bir nokta; alacaklının borçlu 

veya üçüncü bir kişi tarafından verilecek bir ivaz karşılığında alacağından feragat 

etmesi çoğu zaman ivazli ibra değil, ifa yerine geçen edimdir6. 

İvazlı ibra sözleşmesi yapıldıktan sonra borçlu ivazını yerine getirmezse 

dönme hakkı olmaması durumunda borçlu ne yapabilir? 

Borçlu bu durumda ivazını yerine getirmediği için yeniden borçlu duruma 

düşer ve alacaklı borçlusuna karşı bir edim davası açmak zorunda kalır. Bunu, 

Serozan, borçlunun alacaklının kendisine tanıdığı borçtan berî oluş hakkını iade 

etmesi ve alacaklısını yeniden alacaklılık durumuna getirmek için borç altına girmesi 

olarak tanımlamaktadır. Alacaklının açacağı dava da borçlunun kendisini yeniden 

alacaklı durumuna getirmesi için bir irade bildiriminde bulunmasına yöneliktir7.  

Sözleşmeden dönme normalde borçlandırıcı bir işlemdir. Ancak sözleşmeden 

dönmeye tasarrufi etki tanınırsa yukarıda anlatılan karmaşık ve gereksiz durum 

çözülebilir. Çünkü bu durumda, alacaklı ivazını yerine getirmeyen borçlu ile yapmış 

olduğu ibra sözleşmesinden dönmekle borcunu başka hiçbir hukuki işleme gerek 

duymaksızın eski haline getirmiş olur8. Ancak bu durumda dönme geçmişe etkili bir 

hukuki işlem olmadığı için dönme anına kadar eski durumun devam edecek olduğu 

unutulmamalıdır. 

                                                 

5 POTHIER, s. 400. 
6 Von TUHR, s. 649. 
7 SEROZAN, s. 113. 
8 SEROZAN, s. 113. 
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III. Gerçek – Kişisel İbra 

Gerçek-kişisel ibra, şeklinde bir ayrıma günümüzde ibra ile ilgili eserlerde 

pek rastlanmamaktadır. Ancak her ne kadar bu şekilde bir söyleyiş tarzı olmasa da 

böyle bir ayrım bulunmaktadır. 

Gerçek ibra söz konusu olduğunda, alacaklı bir alacağından feragat eder, onu 

ortadan kaldırır9. Bu durumda alacağın ibra edilmiş olan kısmı (tam veya kısmî ibra 

yapılmış olmasına göre değişebilir) ortadan kesin olarak kalkar. Kişisel ibra söz 

konusu olduğunda alacaklı belli bir borçlunun kendisine karşı olan borcunu kısmen 

veya tamamen ortadan kaldırır10. Bu ayrım bize her ne kadar gerçek-kişisel şeklinde 

nitelenmemiş olsa da müteselsil borçluluktaki ibra konusundan tanıdıktır11.  

Pothier, gerçek ibranın etkisi doğrudan doğruya borcu sona erdirmek şeklinde 

iken, kişisel ibranın borcu dolaylı olarak sona erdirdiği görüşündedir12. İbra 

günümüzde, sadece hâkim görüşe değil bu konuda yazmış herkese göre borcu 

doğrudan doğruya ortadan kaldırır13. Ancak ölüme bağlı tasarruf şeklinde yapılan  

ibra14 gibi bunun geçerli olmadığı durumların da bulunması bu görüşe bir şans 

vermek için bir sebep olabilir. 

 

                                                 

9 POTHIER, s. 402. 
10 POTHIER, s. 403.  
11Bkz. s.  75, Müteselsil Borçlulukta İbra. 
12 POTHIER, s. 403. 
13 İbranın tanımının bulunduğu her eseri burada kaynak olarak göstermek esas olarak  

mümkündür. 
14 Ölüme bağlı tasarruf olarak yapılan ibra hukukumuzda muayyen mal vasiyeti niteliğinde 

kabul edilip, yalnızca mirasçılara borçluyu borcundan kurtarma yükümlülüğü yüklediği kabul 
edilmektedir. KOLLER, s. 1038; DURAL, Mustafa, ÖZ, Turgut; Türk Özel Hukuku, C. 4. Miras 
Hukuku, İstanbul 2011. 

s.143-144 
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IV. Şarta Bağlı İbra 

Roma hukukunda acceptilatio şarta bağlı yapılamayan bir sözleşmedir15. 

Ancak günümüzde böyle bir uygulama yoktur16 ve bizim hukukumuzda da ibra şarta 

bağlı olarak yapılabilir. Şarta bağlı ibra, erteleyici şarta ya da bozucu şarta bağlı 

olarak yapılabilmektedir. Ancak bozucu vadeye bağlı ibra yapılamaz17. Çünkü böyle 

bir durumda baştan geçerli olan ibranın belli bir süre sonra (herhangi bir şartın 

gerçekleşmesine bağlı olmaksızın) ortadan kalkması söz konusudur, ve bu borçluya 

yeniden bir vade sağlanmasından, yani borcun ertelenmesinden başka birşey 

değildir18. İbranın vadeye bağlı olarak yapılması ise mümkündür19. Bu durumda bir 

şart, yani belirsiz bir durum söz konusu olmaz. Sadece ibra hüküm ve sonuçlarını 

daha geç doğurur. 

A. Erteleyici Şarta Bağlı İbra 

Şarta bağlı işlemlerde, iki ayrı hukukî olay vardır. Bunlardan ilki sözleşmenin 

kurulması, ikincisi ise erteleyici şartın gerçekleşmesinden  sonra bu sözleşmenin 

hüküm ve sonuçlarının doğmasıdır20. Bu durumda şartın gerçekleşmesinden önce de 

ortada kurulmuş ve geçerli bir ibra sözleşmesi vardır21. Sadece henüz borcu ortadan 

                                                 

15 POTHIER, s. 398. Pothier Fransa’da böyle bir uygulamanın olmadığını, Fransa’da ibranın 
şarta bağlı yapılabildiğini belirtmektedir. 

16 GERNHUBER, s. 352. 
17 SCHLUTER, Münchener Komm, Rn. 6. 
18 Von TUHR, s. 648; SCHLUTER, Münshener Komm, Rn. 6. 
19 “aufschiebende befristung” SCHLUTER, Münchener Komm, Rn. 6. 
20 PULAŞLI, Hasan: Şarta Bağlı İşlemler ve Hukukî Sonuçları, Ankara 1989, s. 143.  
21 GERNHUBER, s. 352. 
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kaldırma sonucu etkisini göstermemiştir22. Bu sebeple, taraflar bu sözleşmeye aykırı 

davranışlarda bulunamazlar23 ve tek taraflı irade beyanı ile ibrayı geri alamazlar24. 

Erteleyici şartın gerçekleşmesine kadar ibranın hüküm ve sonuçlarına yönelik bir 

beklenen hak söz konusudur, bu beklenen hakkın ise mirasçılara veya başkasına 

devri mümkündür25.  

Erteleyici şartın gerçekleşmesinden önceki dönemde, tasarrufta bulunmuş 

olan alacaklı, alacak hakkına hâlâ sahiptir, ancak tasarruf yetkisi kısıtlanmış 

durumdadır26. Bu düzenleme, karşı tarafın şartın gerçekleşmesi ile elde etmeyi 

beklediği hakkını koruma amacı taşır27. Bu durumda bu alacağını ne mahkeme içinde 

ne de mahkeme dışında ileri süremez, takip edemez ve devredemez. Tasarruf yetkisi, 

şartın gerçekleşmesi kaydıyla sınırlanmıştır28. 

Şartın gerçekleşmesi ile, ibra kendiliğinden hüküm ve sonuçlarını doğurmaya 

başlar, yani borç sona erer29. Şart gerçekleşmezse de, geciktirici şarta bağlı ibra 

sözleşmesi en azından borçluya borcunun ifasını erteleme imkânı sağlamış olur30. 

 

 

                                                 

22 Pulaşlı, şartın gerçekleşmesinden önceki ve sonraki dönem için sözleşmenin hükümlerini 
ikiye ayırmış, ve bunlara “şartlı işlemin ön hükümleri”, “şartlı işlemin kesin hükümleri” ifadelerini 
atfetmiştir. PULAŞLI, s. 145. 

23 Bütün kurucu unsurları sağlanarak kurulmuş hukukî işlemin şartın gerçekleşmesinden, yani 
hüküm ve sonuçlarını doğurmasından önceki dönemde de bazı etkilerinin olması, doğruluk ve 
dürüstlük ilkesinden kaynaklanır. Bu ön hükümlere “naturalia negotii” denir. SİRMEN, Lale: Türk 
Özel Hukukunda Şart, Ankara 1992, s. 130. 

24 PULAŞLI, s. 144; SİRMEN, s. 130. 
25 PULAŞLI, s. 144, 145, dn. 110. 
26 PULAŞLI, s. 166. 
27 SİRMEN, s. 130. 
28 SIRMEN, s. 145. 
29 OLG Hamburg, 16.02.1960-2W 8/60; SIRMEN, s. 144. 
30 SİRMEN, s. 151. 
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B. Bozucu Şarta Bağlı İbra 

İbra sözleşmesi bozucu şarta bağlı olarak yapılabilir31. Bozucu şarta bağlı 

işlemlerde, geciktirici şarta bağlı işlemlerde olanın aksine,  sözleşmenin kurulması 

ile hüküm ve sonuçlarını doğurması arasında bir zaman dilimi yoktur. İbra 

sözleşmesi kurulduğu anda hüküm ve sonuçlarını doğurur. Ancak şart gerçekleşirse, 

şartın gerçekleşmesi ile birlikte artık geçersiz olur. Sona ermiş olan borç yeniden 

vücut bulur.  

İbra sözleşmesi borcu “kesin” olarak sona erdirir32. İbra sözleşmesi ile sona 

ermiş olan borcun yeniden var olması ancak yeniden aynı şekilde yaratılması ile 

olabilir. Ancak bozucu şarta bağlı ibra sözleşmesi bunun istisnasıdır. Gerçekten de 

ibra sözleşmesinin tasarruf işlemi olması özelliği ile bu tasarruf işleminin sonradan 

şarta bağlı olarak geçersiz olması pek de birbiriyle uyumlu görünmemektedir. İbranın 

bağlayıcılığını askıda hâle getirir33. Ancak tasarruf işlemlerinde de borçlandırıcı 

işlemler gibi bozucu şartın varlığı kabul edilmektedir. Bozucu şartın gerçekleşmesi 

ile birlikte sona ermiş olan hak hiçbir eyleme gerek kalmaksızın ipso iure yeniden 

vücut bulur34. 

 

  

                                                 

31 BECKER, s. 602. 
32 BECKER, s. 603. 
33 GERNHUBER, s. 352. 
34 SİRMEN, s. 157. 
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§ 9.  UYGULAMADA İBRA 

I. Bir Vasiyetnameye Dayanarak İbra Yapılması 

İbra genel olarak sağlararası bir hukukî işlemdir ve hep bu baz alınarak 

düzenlenmiş, üzerine görüşler belirtilmiştir. Ancak ibranın ölüme bağlı bir tasarruf 

olarak da yapılması mümkündür. İbra ölüme bağlı tasarruf olarak değil de, murisin 

ölümü vade olarak belirlenmiş şekilde sağlararası işlem olarak yapılabilir35. Bunu 

ölüme bağlı tasarruf olan ibra ile karıştırmamak gereklidir. Ölüme bağlı tasarruf 

şeklinde yapılmış olan ibra artık TBK m. 132, OR Art. 115, veya BGB Art. 397 

hükümlerine göre yorumlanmaz, farklı kurallara tabi olur. Bu durumda ibraya “ibra 

vasiyeti” de denilmektedir, çünkü muayyen mal vasiyeti kapsamında kabul 

edilmektedir36. İbra vasiyetini kimi yazarlar alacak vasiyetinin bir çeşidi olarak 

görürler, çünkü olumsuz bir alacak vasiyeti etkisi gösterir37. 

Bir ölüme bağlı tasarruf olarak ibra, öncelikle, ölüme bağlı tasarrufların şekil 

şartlarına uygun olarak yapılmak zorundadır38. Bu durumda ya bir vasiyetname ile ya 

da bir miras sözleşmesi ile yapılması gerekir. İbranın ölünceye kadar bakma 

sözleşmesinde yer alması da mümkündür39. İbra edilen kişinin muristen önce 

ölmemesi gereklidir, yoksa geçerli olmaz40. Buna ilaveten, muris miras sözleşmesi 

                                                 

35 ERMAN, s. 1418. 
36 KOLLER, s. 1038. Koller, burada “befreierungsvermachtnis” ifadesini kullanmaktadır. 

DURAL, ÖZ, s. 143, 144. 
37 DURAL, ÖZ, s. 143. 
38 KOLLER, s. 1037. 
39 ALTHERR,Hans, BREMM, Ernst,  BUHLMANN, Hübert; Schweizerisches 

Obligationenrecht, Bern 1994, s. 141. 
40 ESCHER, s. 437. 
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ile karşı tarafın üçüncü bir kişiyi alacağından ibra etmesi üzerine anlaşmışsa, 

sözleşmenin tarafı olan bu alacaklının da muristen önce ölmemiş olması şarttır41. 

İbra normalde sözleşmenin kurulması ile hüküm ve sonuçlarını doğurur ve 

borcu sona erdirir42. Ancak ölüme bağlı tasarrufta ibranın hüküm ve sonuçları 

vasiyetin veya miras sözleşmesinin yapılmasıyla değil ölüm ile birlikte hüküm ve 

sonuçlarını doğurmaya başlar43. Bunun sebebi şarta bağlı ibra ile ölüme bağlı tasarruf 

olarak ibranın birbirine benzetilmesidir44. Şarta bağlı ibranın şartın gerçekleşmesi ile 

hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlaması gibi ölüme bağlı tasarrufta da bir bakıma 

ölüm şartına ve ölüm anında borçlu ile ibra sözleşmesi yapılan kişinin (bu borçlu ile 

aynı kişi de olabilir) hâlâ hayatta olmasına bağlı bir ibra sözleşmesi yapılmış olur. Bu 

durumda ibra hüküm ve sonuçlarını ölüm ile birlikte doğurur45. Ancak bu hüküm ve 

sonuçlar, bizim hukukumzda ibra vasiyeti muayyen mal vasiyeti olarak kabul 

edildiğinden sadece borçluya mirasçılara karşı bir talep hakkı sağlama şeklinde 

kendini gösterir46. 

Ölüme bağlı tasarruf olarak görünen ibra, iki farklı şekilde yapılmış olabilir; 

bunlardan ilkinde eğer muris (alacaklı) borçludan daha önce ölürse o halde borç sona 

erer, borçlu daha önce ölürse borç sona ermez. Bu durumda erteleyici şarta 

(aufschiebend bedingt) bağlı ibra sözleşmesi yapılmış demektir. Ayrıca bu gerçek 

anlamda bir ölüme bağlı tasarruf olmuş olur. İbranın ikinci şeklinde ibra sözleşmesi 

alacaklı veya borçludan hangisinin daha önce öldüğüne bakılmaksızın geçerli olur, 
                                                 

41 ESCHER, s. 437. 
42 İcabın ulaşması ile sözleşme kurulmuş sayılır, hüküm ve sonuçlarını doğurur. Von TUHR, 

s. 648, dn. 22. 
43 OLG Hamburg, 16.2.1960-2 W 8/60, NJW 1961,76. 
44 GERNHUBER, s. 352. 
45 OLG Hamburg, 16.2.1960-2 W 8/60, NJW 1961,76. 
46 DURAL, ÖZ, s. 144. 
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yani sadece borçlu için değil borçlu daha erken ölürse onun mirasçıları için de 

geçerlidir. Bu durumda ertelenmiş (aufschiebend beristet) ibra sözleşmesinin 

varlığından bahsederiz47. Bu ibra sözleşmesi sağlararası bir tasarruftur, ölüme bağlı 

tasarruf değildir48.  

Murisin vasiyetnamesine üçüncü bir kişiden (mirasçı olmayan kişi) olan 

alacağını ibra etmesi durumunda hukukumuzdaki hâkim görüşe göre borç ortadan 

ölümle birlikte ortadan kalkmaz49. Bu vasiyet mirasçılar üzerinde söz konusu üçüncü 

kişiden olan alacağı ibra etme borcu doğurur50. Bu ölüme bağlı tasarruf olarak ibrayı 

muayyen mal vasiyeti niteliğinde kabul eden görüş sahipleri tarafından benimsenmiş 

bir düşüncedir51. Bu durumda mirasçı ibra sözleşmesini yaptığında, ibranın saiki 

mirasçının kendisini mecbur hissetmesi olur52. 

İbranın, bir ölüme bağlı tasarruf olarak yapılmasının sonucu olarak ölüme 

kadar ibra hüküm ve sonuçlarını doğurmayacağından, o ana kadar ibra bir beklenen 

haktır53. 

II. İş Hukukunda İbra 

İbra gibi borcu ortadan karşılıksız olarak kaldıran sebepler özellikle iş 

hukukunda çok  dikkatli yaklaşılması gereken hukukî konulardır. İşçiler kural olarak 

işverenleriyle yaptıkları sözleşmelerde zayıf durumda olduklarından bu tür 

                                                 

47 GERNHUBER, s. 352. 
48 Aynı şekilde bir kişi ölümümden sonra arabamı şu kişiye bağışlıyorum derse bu sağlararası 

bir işlemdir, ölüme bağlı tasarruf değildir. KILIÇOĞLU, Ahmet: Miras Hukuku, Ankara 2009, s. 94. 
49 Von TUHR, s. 647. 
50 Von TUHR, s. 647, dn. 14. 
51 OĞUZMAN/ÖZ, s. 418. 
52 OĞUZMAN/ÖZ, s. 418. Bu durumda ibranın soyutluğu sonucunda vasiyetnamenin 

geçersizliği sonradan ortaya çıksa dâhi ibra geçerli olur. 
53 KILIÇOĞLU, Miras, s. 94. 
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sözleşmelerde sorunlar genelde irade sakatlıkları sebebiyle çıkar54. Kanaatimizce iş 

hukukunda işçinin alacaklı pozisyonunda olduğu durumlarda ibraya, ya da işçinin 

işverenine yapacağı herhangi başka bir karşılıksız kazandırmaya hukuk tarafından 

cevaz verilmemelidir. Bir işçinin tatil haklarından, uğradığı iş kazalarından sonra 

hakettiği tazminattan, birikmiş aylardır zaten alamadığı maaşından işveren lehine 

vazgeçmesi işçiden beklenmeyecek bir harekettir55. İş hukukunda ibranın borçlar 

hukukundakinden çok farklı bir kavram olması bu sebepledir56. 

Hukukumuzda iş hukukunda işçinin ibra eden olduğu ibra sözleşmelerine 

cevaz verilmiş olduğundan, ama bir yandan da işçiyi korumak gerektiğinden ibra 

müessesesi ile ilgili düzenleme ve Yargıtay içtihatları sürekli değişmektedir. 

TBK’nin iş hukukunda ibra ile ilgili getirdiği m. 420 ise bu değişikliklerin son 

örneğidir.  

İbra alacaklının alacağından vazgeçmesidir, feragat etmesidir. Borcun, 

alacaklının tatmini gerçekleşmeksizin sona ermesi sebeplerindendir. Oysa yeni 

kanunumuzdaki düzenleme ile ibranamede ibra edildiği belirtilen tutarın tamamının 

banka aracılığı ile ifa edilmiş olması gereklidir57. İbra için ifa şartının varlığı iş 

hukukundaki ibranın borçlar hukukundaki ile hiçbir ilgisi olmadığının en önemli 

göstergesidir. 
                                                 

54 Buna ilaveten, Anglo-Sakson hukukunda çoğunlukla consideration eksikliği nedeniyle 
sakatlıklar oluşmaktadır. CAMPBELL, s. 1. 

55 ÖZCAN, Durmuş, OCAK, Uğur: Öğreti ve Uygulamada İbra Sözleşmesi, Ankara 2013, s. 
21. 

56 İşçinin fesih sonucunda doğacak tazminatlardan yararlanmasını engellemek için yapılan 
ikâle sözleşmesi için de bu söylenenler geçerlidir. GEREK, Hasan Nüvit: İş Sözleşmesinin İkâle 
Sözleşmesi ile Sona Ermesi, Eskişehir 2011. 

57 ÖZCAN, OCAK, s. 24. “Miktar içeren ibra sözleşmelerinde, alacağın tamamen ödenmesi 
durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olurken, kısmi ödeme hallerinde ibraya değer verilmemekte ve 
yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu içtihatlarda yerini almıştır.” MANKAL, Mehmet: 
Yargıtay Kararları Işığında Yeni Haliyle İbra Müessesesi, E- Yaklaşım, S. 224 Ağustos 2011. 
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III. Sigorta Hukukunda İbra 

Sigorta hukukunda, iş hukukundakine benzer bir ibraname uygulaması 

görülmektedir. Sigorta hukukunda, sigorta şirketi, belirli bir riskin gerçekleşmesi 

durumunda sigortalıya veya lehdara belli bir ücret ödeme vaadinde bulunur. Bu 

sözleşmenin unsurlarından olan risk gerçekleştiğinde, sigortacının borcu doğar. 

Uygulamada, sigorta şirketinin bu borcunu yerine getirip getirmediğine yönelik 

şüpheleri ortadan kaldırmak için ibraname adı verilen evraklar sigortalılara 

imzalatılmaktadır. Sigorta hukukunda ibraname, sigortacının sigortalıya olan 

borcunu yerine getirdiğine dair bir kanıt olarak kullanılmaktadır. Sigortalı bu evrakı 

imzalayarak, sigortacıdan alacağının kalmadığını belirtir.  

Yargıtay kararlarında sigorta hukukunda ibranameler uzun uzadıya 

incelenmiştir58. Bu kararlarla şekillenen sigorta hukukuna ait ibranameler, her ne 

kadar sigorta şirketleri tarafından olabildiğince geniş kapsamlı tutulmuş olsalar da, 

yalnızca sigorta güvencesi ile ilgili olarak geçerlidirler59. Bu durumlarda hâlâ haksız 

fiil işlemiş olan kişilerden, tazmin edilmemiş zararların tazmini istenebilir. Ancak bu 

kişiler de sigorta poliçesi ile sınırlı olarak ibra edilmiş olurlar60. Sigortalnın, 

sigortacıdan almış olduğu tazminatın zararını karşılamak için yeterli olup 

                                                 

58 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2001/10132 K. 2002/2467 T. 18.3.2002, 
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/4063 K. 2000/5112 T. 5.6.2000, YARGITAY 11. 
HUKUK DAİRESİ E. 2001/1104 K. 2001/2282 T. 22.3.2001, YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 
2003/14156 K. 2004/8514 T. 20.9.2004. 

59 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/2567 K. 2004/11746 T. 30.11.2004, 
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2004/969 K. 2004/9989 T. 18.10.2004. 

60 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/7088 K. 2005/7133 T. 4.7.2005. 
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olmadığının ölçütü ibraname değildir61. Ayrıca bilirkişi incelemesi gereklidir. Eğer 

ibra edilmiş olan miktardan daha fazla bir miktarın sigorta şirketi tarafından 

ödenmesi gerekiyorduysa, ibranamenin iptali gerekmez. İbra edilmiş olan bedel, 

toplam alacaktan düşülür ve bakiye hesabı yapılır62. Ayrıca ibra ile feri haklar da 

düşmez63. Başka bazı kararlarda ise, sigortalının ilk ödeme sırasında ödemeyi 

kayıtsız şartsız ibra etmiş olması durumunda, zararı daha fazla olsa da, artık 

sigortacıdan bu zararın karşılanmasını talep edemeyeceği belirtilmiştir64. 

Sigortalı, sigorta şirketini değil, kendisini zarara uğratan kişiyi de ibra etmiş 

olabilir. Böyle durumlarda, sigortalı hâlâ sigorta tazminatını aldığı halde sigorta 

şirketinin üçüncü kişiye bu tazminatı rücu ettirememesi sigorta şirketini zarara 

sokmuş olur. Burada sigortalı sigortacıya karşı sorumlu olur65. 

Görüldüğü gibi, sigorta hukukunda var olan ibraname, aynen iş hukukundaki 

gibi bir ibranamedir. Borçlar hukukundaki ibra kavramından oldukça uzaktır. Borcun 

ödenmiş olduğuna dair bir kanıt olarak değerlendirilmektedir.Borçlunun borçtan 

kurtarılması gibi bir etkisi söz konusu değildir. Aksine edimin gerçekten ifa edilmiş 

olması gereklidir.  

 

 

 
                                                 

61 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/3259 K. 2003/9506 T. 20.10.2003. 
62 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2009/1476 K. 2010/7219 T. 22.6.2010. 
63 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2003/207 K. 2003/5795 T. 2.6.2003. 
64 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/13374 K. 2007/217 T. 15.1.2007, 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5391 K. 2006/5184 T. 4.5.2006. 
65 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2002/198 K. 2002/3008 T. 2.4.2002. 
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§ 10.   İBRANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 

I. Genel Olarak İbranın Hüküm ve Sonuçları 

İbra borcu, doğrudan doğruya, tamamen veya kısmen, kesin olarak ve 

alacaklının tatmini olmaksızın ortadan kaldırır66. Bu başlık, bu cümlenin içerdiği 

unsurların bir açılımı olur. 

İbra borcu doğrudan doğruya ortadan kaldırır. Bu özelliği ibranın bir tasarruf 

işlemi olmasının bir sonucudur67. Tasarruf  işlemi olan ibra, borç doğurmaz68, 

herhangi bir tamamlayıcı işleme gerek duymaz. ibra sözleşmesi hüküm ve 

sonuçlarını doğurmaya başladığı, yani kurulduğu anda borç ortadan kalkmış olur.  

İbra borcu tamamen veya kısmen ortadan kaldırabilir69. Hukukumuzda kabul 

edilen hâkim görüş ibranın bütün borç ilişkisini ortadan kaldıramayacağı, münhasır 

borçları ortadan kaldırabileceği şeklindedir70. Ancak bu tezde savunulan ibranın borç 

ilişkisini de ortadan kaldırabileceğidir. Borç ilişkisi de tamamen veya kısmen ortadan 

kaldırılabilir.  

İbra borcu kesin olarak ortadan kaldırır71. Bu özelliği ibrayı pactum de non 

potendo’dan ayıran özelliktir72. İbra bir def’i hakkı sağlamaz, vade verme değildir. 

                                                 

66 EREN, s. 1225. 
67 ERMAN, s. 1417, 1419. 
68 İvazlı ibrada karşı taraf için borcun ortadan kalkması karşılığında bir borç doğması söz 

konusu olabilir. 
69 İbra ile sona eren borç senede bağlı bir borçsa senedin borçluya iadesi gereklidir. 11. 

HUKUK DAİRESİ E. 2002/12546 K. 2003/6802 T. 9.7.2003. 
70 Bu konudaki görüşler ve değerlendirme için bkz. s. 52 
71 BORK, Reinhard: Allgemeiner Teil Des Bürgerlischen Gesetzbuchs, 2. Auflage, Hamburg 

2006, S. 173. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2005/10306 K. 2005/16008 T. 27.10.2005. 
72 ERMAN, s. 1416. 
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İbra itiraz hakkı sağlar çünkü ortada bir borç kalmamıştır. “Kesin”73 kelimesi ile 

ifade edilen, ibra ile ortadan kaldırılan bir borcun yeniden geçerli hale getirilmesinin 

mümkün olmamasıdır74.  

Borcu sona erdiren sebepler alacaklının tatmini ile borcu sona erdiren 

sebepler ve alacaklının tatmini olmaksızın borcu sona erdiren sebepler olmak üzere 

ikiye ayrılırlar. Alacaklının tatmini ile borcu sona erdiren sebepler ifa ve takastır. 

İbra alacaklının tatmini olmaksızın borcu sona erdirir, çünkü alacaklı borcu doğuran 

hukukî ilişkiye girme sebebi olan edime kavuşamamıştır. Kısmî ibra durumunda da 

alacaklı tatmin olmuş sayılmaz, çünkü alacaklı yine de talep hakkı olan bazı 

edimlerden vazgeçmiştir.  

İbranın hüküm ve sonuçları icap beyanının borçluya ulaşması ve 

reddedilmemesiyle birlikte doğar75. Normal şartlarda sözleşmelerde icap beyanı geri 

alınamamakla birlikte, icapta bulunan kabul gerçekleşmediği sürece icabını geri alma 

hakkını saklı tutabilir76. İbrada alacaklı böyle bir şart koşmuşsa, kabulün susma 

şeklinde değil, açık şekilde yapılması gerekir ve kabule kadar alacaklı icabını geri 

alabilir. 

İbra gelecekteki bir alacağın ibrası şeklinde yapılmışsa, hüküm ve sonuçları, 

alacağın ibrada bulunan kişiye intikâl ettiği veya o kişi nezdinde doğduğu anda, 

alacağın hiç oluşmaması veya oluşur oluşmaz sona ermesi şeklinde  ortaya çıkar77. 

                                                 

73 Anglo-Sakson hukukunda ibranın borcu kesin olarak ortadan kaldırdığı 16. Yüzyıldan 
itibaren kabul edilmeye başlanmıştır. STOLJAR, s. 358. 

74 ERMAN, s. 1416. 
75 Von TUHR, s. 648, dn. 22. 
76 ESENER, s. 41. 
77 Von TUHR, s. 649. 
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Erteleyici şarta bağlı ibranın hüküm ve sonuçları ise erteleyici şart gerçekleştiği anda 

doğarlar. Bozucu şart için durum farklıdır. Bozucu şartın varlığı durumunda ibra 

hüküm ve sonuçlarını sözleşmenin kurulması anında gösterir ancak bozucu şart 

gerçekleşirse ortadan kalkar78.  

İbra sözleşmesi borcu kesin olarak ortadan kaldırır ama bunu değerlendirmek 

hâkimin görevidir. Yani icra aşamasında iken yapılmış olan ibra sözleşmesini icra 

müdürü değerlendirip bir sonuca varamaz. İbra sözleşmesi, bir sözleşmedir. Bir 

evrak, makbuz veya belge değildir. Bu konu ile ilgili yargıtay kararında da ibranın 

“salt borca mahsuben bir ödeme belgesi” olmadığı vurgulanmıştır79. 

 

II. Ferî Borçlar Açısından İbranın Hüküm ve Sonuçları 

İbra alacaklının tatmini olmaksızın borcu sona erdiren hukukî 

müesseselerdendir80. İbra sözleşmesi borçla birlikte ona bağlı fer’i borçları da sona 

erdirir81. Ancak bu konuda kuşkular da bulunmaktadır82,83. Faiz gibi ferî borçların 

sona ermemesini arzu eden alacaklı bunu açıkça bildirmelidir.  

Gerçek borçlunun borçtan ibra edilmesiyle, borca teminat olan kefillerin de 

sorumluluğu sona erer, rehin de ortadan kalkar84. Ancak ibra alacaklı ile kefil 

                                                 

78 PULAŞLI, s. 143 vd. 
79 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2005/10410 K. 2007/299 T. 16.1.2007. 
80 LARENZ, s. 267. 
81 FUHRER, MULLER, s. 580; SCHWENZER, s. 514; BECKER, s. 603. 
82 ERMAN, s. 1419. 
83 “Davacı her ne kadar davalı işvereni ibra etmiş ise de anılan ibranamede cezai şarttan 

vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, dava konusu olan cezai 
şart ibranamenin kapsamına girmemektedir.” HUKUK GENEL KURULU E. 1997/9-258 K. 1997/503 
T. 4.6.1997. 

84 POTHIER, s. 403. 
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arasında, onu kefaletten kurtarmak amacı85 ile yapılmışsa kefilin borcu sona erer, asıl 

borçlunun borcu bâkî kalır. Birden fazla kefilin varlığı durumunda, alacaklının 

kefillerden birini ibra etmesinin sonucu olarak diğer kefiller de borçlarından 

kurtulmuş olur86. Bununla birlikte alacaklının borca dair başka teminatlarını elinden 

çıkarması durumunda da kefile karşı sorumlu olur ve kefil borcundan kurtulur87. 

 

III. Müteselsil Borçlulukta İbranın Hüküm ve Sonuçları 

Müteselsil borcun niteliği gereği88, alacaklı borcun tamamını her borçludan 

isteyebilir ve borçlular alacağın tamamen ifa edilmesine kadar borçtan sorumlu 

kalırlar89. Hâkim görüşe göre müteselsil borçlulukta alacaklı ile borçlular arasında 

tek bir borç ilişkisi yoktur90. Bu görüşe borcun çokluğu görüşü denilir91. Alacaklının 

her bir borçludan ayrıca alacağı vardır ve bu alacaklar birbiriyle yarışırlar92. Bu 

sebeple alacaklı her bir borçluyla ayrı ayrı ibra sözleşmesi yapabilir. Eğer müteselsil 

borçluların varlığı durumunda tek borcun varlığından bahsediliyor olsaydı, tek bir 

borçlunun ibra edilmesiyle borç ortadan kalkmış olur, alacaklı diğer borçlulardan 

                                                 

85 Kefilin kefaletten kurtarılmak istenmesinin sebebi, alacaklı ile kefil arasındaki başka bir 
ilişki olabileceği gibi borçlunun kefile bunu taahhüt etmiş olması da olabilir. Asıl borçlunun kefili 
kefalet borcundan kurtarması, ya kendi borcunu ifa etmesi, ya da alacaklıyı kefili ibra etmeye iknâ 
etmesi ile mümkündür. GRASSINGER, Gülçin, Elçin: Kefalet Sözleşmesinde Kefil ile Asıl Borçlu 
Arasındaki Hukukî İlişki, İstanbul 1996.  

86 TBK md. 587 f. 3. 
87 TBK md. 592 f. 4. 
88 Eksik teselsül, müteselsil borçlulukla aynı nitelikte değildir ve müteselsil borçluluğa ilişkin 

hükümler eksik teselsüle uygulanmaz. 4. HUKUK DAİRESİ E. 1987/2240 K. 1987/3204 T. 
27.4.1987. 

89 Von TUHR, s. 785; EREN, s. 1152; AKINCI, s. 261; AKINTÜRK, s. 132; OĞUZMAN, 
OZ, s. 808, 809; TUNÇOMAĞ, s. 1034; ŞENYÜZ, s. 116; SCHWEDHELM, s. 79. 

90 Tekinay burada hukukî bağlarda çokluk ifadesini kullanmaktadır. TEKİNAY, s. 288. 
91 EREN, s. 1153; AKINCI, s. 262; SCHMIDT, Gesamtschuld, s. 17. 
92 Von TUHR, s. 785. Birbiri ile yarışan alacakların tek bir kez ifa edilmesi yeterli olur ve 

bütün borç ilişkisini ortadan kaldırır. EREN, s. 1152. Müteselsil borçlulardan her birinin borcu aslî 
borçtur ve eşit derecededir. AKINCI, s. 261. 
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alacağını talep edemez. Bu kabul sayesinde bir borçlunun ibrası durumunda ibranın 

hükümleri ile müteselsil borçluluk hükümleri çelişmemektedir93. 

Müteselsil borçlulukta birden çok borçlusu bulunan tek bir borç olduğunu 

kabul etmekte olan ayrıca bir görüş vardır94. Bu görüşe borcun tekliği görüşü adı 

verilmektedir95. Bu görüş eskiden sıklıkla kabul edilen96 bir görüş olmakla birlikte 

bugün terkedilmiştir97. Yargıtay da müteselsil borçlulukta borcun çokluğu 

görüşünden yanadır98. 

Tek bir borçlunun ibra edildiği durumlarda alacaklı bir tasarrufta bulunmuş 

olur, ancak alacağı ortadan kalkmaz99. Alacaklının her bir borçludan olan alacakları 

birbiriyle yarışmakta olduğundan alacaklının malvarlığı değerleri arasında tek bir 

değer olarak var olurlar100. Alacaklı borçlulardan birisini ibra ettiğinde 

malvarlığındaki değerler azalmaz, çünkü alacağı hâlâ aynı miktarda varlığını 

korumaktadır. Buna rağmen alacaklı bir tasarrufta bulunmuş olur, çünkü her bir 

müteselsil borçlu alacaklının hakkı için ayrı bir teminat oluşturur101. Alacaklının 

bunlardan birini ibra etmesi alacaklının hakkı üzerindeki teminatı azaltır. Bu da bir 

                                                 

93 TUNÇOMAĞ, s. 1034. 
94 Ortak hukukta buna “korreal borç” adı verilmektedir. EREN, s. 1152. Schmidt’e göre 

korreal borçta tek bir borç yanında subjektif açıdan bağlantı çokluğu vardır. SCHMIDT, 
Gesamtschuld, s. 16, 17.  

95 EREN, s. 1152; AKINCI, s. 262. 
96 SCHMIDT, Gesamtschuld, s. 16 v.d. 
97 OĞUZMAN, ÖZ, s. 811; SCHMIDT, Gesamtschuld, s. 18. Schmidt’e göre korreal-solidar 

obligationen ayrımı bugün artık tanınmamaktadır ve günümüzdeki kanun koyucular bu önemli bir 
ayrım da değildir. Bu nedenle bu ayrımlar üzerine yapılan doktrindeki tartışmaların bir yararı yoktur. 

98 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004. 
99 TBK öncesinde, müteselsil borçlulardan birisinin ibrası durumunda halin icabına göre 

diğer borçluların da bu borçlarından kurtulacağı kabul edilmekteydi. YARGITAY 11. HUKUK 
DAİRESİ E. 2004/603 K. 2004/10605 T. 1.11.2004, YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 
2004/9302 K. 2005/5973 T. 9.6.2005. 

100 Von TUHR, s. 785. 
101 Müteselsil borcun varlık amacı zaten alacaklı için teminat oluşturmaktır. SAYMEN, s. 

519. 
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tasarruf olarak kabul edilmektedir. Ayrıca borcun çokluğu görüşüne göre her bir borç 

birbirinden bağımsız olduğundan102, birbirinden bağımsız olarak bu borçlardan 

tasarruf edilebilmesi de mümkündür103. Ayrıca alacaklı, ibra ettiği borçludan borcun 

ifasını talep hakkını da kaybetmiş olur104.  

Müteselsil borçlulukta alacaklı isterse borçlulardan birisini, isterse hepsini 

birden borçtan kısmen veya tamamen ibra edebilir105,106. Bu ibranın hüküm ve 

sonuçları müteselsil borçlulukta ibranın etkisinin sübjektif mi yoksa objektif mi 

olduğunun kabulüne göre değişmektedir. Sübjektif görüşe göre ibranın etkisi sadece 

ibra sözleşmesini yapan tarafları etkiler107. Objektif görüşe göre ibranın etkisi 

objektiftir ve alacaklı ile birlikte bütün borçluları etkiler. Bir başka görüşe göre ibra 

gerçek ve kişisel ibra olmak üzere ikiye ayrılır. İbra borcu odak alarak yapıldıysa 

gerçektir ve yapıldığı oranda bütün borçlulara karşı doğrudan doğruya onu ortadan 

kaldırır. Ancak borçluyu odak alarak yapılan ibra kişiseldir, etkisi ise dolaylı olarak 

ortadan kaldırmadır. İbranın doğrudanlık etkisi burada görülmez. Bu şekilde yapılan 

                                                 

102 “Borçlar Kanunu 141 ve devamına göre müteselsil borçta alacaklının hakkı birden çok 
borçluya karşı tek bir alacaktan ibaret olmayıp, borçluların her birine karşı ayrı ayrı yönelen ve 
birbiriyle yarışan birden çok alacaktan ibarettir.” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 
2012/12-84 K. 2012/261 T. 30.3.2012. 

103 EREN, s. 1205. HUKUK GENEL KURULU E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004. 
104 Müteselsil borçlulukta borçlar yarışmakta olduğu gibi talep hakları da yarışmaktadır. Bu 

nedenle ayrı ayrı tasarrufları mümkündür. Yine bu nedenle alacaklı bütün borçlulardan alacağın 
tamamını aynı anda talep edemez. Ancak alacaklının borçlulardan birinden borcun tamamını talep 
edip, ifanın gerçekleşmemesi durumunda alacaklı diğer borçlulara borcun tamamı ile başvurabilir. 
EREN, s, 1205. 

105 CANBOLAT, Ferhat: Müteselsil Borcun Sona Erme Nedenleri - Borçlar Kanunu 
Tasarısı'ndaki İlgili Hükümlerin Kısa Değerlendirilmesi İle Birlikte, Ankara 2008. 

106 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1954/2 K. 1956/14 T. 27.6.1956 
107 Von TUHR, s. 800. Bu görüşe göre ibranın etkisi ancak ibra bütün borçlular için 

yapıldığında objektif olur. 
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ibra sadece ibranın tarafı olan borçluyu borcundan kurtarır, diğerleri ise sadece 

borçlunun iç ilişkideki payı kadar olan borçtan (dolaylı olarak) kurtulmuş olurlar108. 

Kanunumuzun da kabul ediyor göründüğü, hâkim görüş109 olan sübjektif 

görüşe göre müteselsil borçluların kaderi birbirine bağlıdır. Bu sebeple borç birisi 

açısından sona ererse bunun diğerlerine de etkisi olur. Ancak kabul edilen görüş bu 

bağlılığın mutlak değil, nisbî bir bağlılık olduğu110, bu sebeple bazı durumlarda borç 

bir borçlu açısından sona ererken diğerleri açısından varlığını sürdürebildiği 

şeklindedir111. Sübjektif görüş olduğu gibi kabul edildiğinde, alacaklı borçlulardan 

birisini ibra ettiğinde, borcu ödeyen başka bir borçlu diğer borçlular gibi bu ibra 

edilmiş olan borçluya karşı da rücu hakkına sahiptir112. Buna ilaveten, alacaklı ancak 

borçlulardan birisini ibra ettiği borç miktarının o borçlunun müteselsil borçlular 

arasındaki iç ilişkideki karşılığından artan kısmı diğer borçlulardan talep edebilir. 

Yani alacaklı için tek bir borçluyu ibra ettiği, onu kurtardığı oranda borç sona erer113. 

Goette bu konuda tek bir borçluyu borcundan kurtaran alacaklı artık o kişinin payını 

alacak hesabından düşmelidir demektedir114. Ancak hem ibra edilen borçluya karşı 

rücu imkanının ortadan kalkmadığının, hem de ortadan kalkmış gibi bu oranda 

alacak hakkının sınırlandığının kabulü kanımızca bu görüşü tutarsız hâle 

                                                 

108 POTHIER, s. 402, 403.  
109 TUNÇOMAĞ, s. 1052. 
110 Tekinay bu konuyu birbirini etkileme düzeylerine göre fiilleri başlıklara ayırarak 

anlatmaktadır. Bu durumda örneğin ifa kesin olarak bütün borçluları etkilerken, ibra kısmî olarak 
etkilemekte, borçlulardan birinin temerrüdü ise diğerlerini hiç etkilememektedir. TEKİNAY, s. 297, 
314. 

111 OĞUZMAN, ÖZ, s. 813. 
112 EREN, s. 1211. 
113 EREN, s. 1163. Eski baskıda bu şekildedir, yeni kanunun yürülüğe girmesi ile çıkarılan 

yeni baskıda böyle bir ifade yoktur. 
114 GOETTE, s. 138. 
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getirmektedir115. İbra ilişkisinin müteselsil borçlular arasındaki iç ilişkiyi 

etkilememesi doğaldır116, ne de olsa borçluların kendi aralarındaki iç ilişkinin 

değiştirilmesi için borçluların kendi aralarında yapacakları bir anlaşma gereklidir117. 

Alacaklı kendisinin dahil olmadığı bir ilişkiye müdahale edemez118.  Alacaklının bir 

borçluyu ibra etmesi ile o borçlunun borçlular arasındaki iç ilişkiden doğan 

borcundan kurtulması alacaklının o borçluyu kendisine karşı olan alacağından ibra 

etmesiyle değil, olsa olsa üçüncü bir kişi olarak o iç ilişkideki borcundan ibra etmesi 

ile mümkün olur, ki bu durumda da alacaklı bu sözleşmeyi ibra edilen borçlu ile 

değil ona karşı alacaklı olan diğer borçlularla yapmalıdır. Ancak diğer borçlular 

açısından bir ibra söz konusu değilse, iç ilişkide hâlâ ibra edilmiş olan borçluya da 

rücu etme hakları saklı ise onlar açısından borç sona ermemelidir. Alacaklı tek bir 

borçluyu borcundan ibra etme imkânına sahiptir. Ama alacaklının borçlulardan 

birinin durumunu iyileştirmek suretiyle diğerlerinin durumunu kötüleştirmesine 

cevaz verilmemiştir119. Alacaklının bir fiili böyle bir duruma sebep olursa, diğer 

borçluların uğrayacakları zararlardan alacaklı sorumlu olur120. Alacaklının bir 

borçluyu ibra ettiği oranda diğer borçlulardan olan alacak hakkını kaybetmesi bu 

                                                 

115Bu görüşün ortaya çıkış nedeni kendisine diğer borçluların rücusu ile ödeme yapmak 
zorunda kalan borçlunun ibranın bir anlamı olması amacıyla alacaklıdan yaptığı bu ödemeyi talep 
etmesi yolunu açan görüşün çok karmaşık bir çözüm yolu sunduğu düşüncesidir. Bu görüşe göre bu 
sayede karmaşık olmadan ibra gerçekten de borçlunun yararına haline gelmiş olur. Ancak bu çözümün 
faydalı olmadığı kanaatindeyiz. Bkz.  116 

116 İç ilişkideki rücu nedeniyle diğer borçlulara ödeme yapmak zorunda kalmış olan 
borçlunun, yaptığı bu ödemeyi alacaklıdan talep edebileceğinin kabul edilmesi gerektiğini, yoksa 
ibranın bir anlamının kalmayacağını kabul eden bir görüş bulunmaktadır. OĞUZMAN, ÖZ, s. 826, 
dn. 203. Ancak alacaklı borçluyu ibra ettiğinde borçlunun bir borcu ortadan kalkmaktadır. Daha sonra 
kendisinin nezdinde rücu sebebiyle başka borçlar doğabilir. Ancak bu gerçekleşip gerçekleşmeyeceği 
bile belli olmayan, geleceğe yönelik bir kaygıdır ve ibranın kesin olarak etkisiz, faydasız olduğu 
sonucunu doğurmaz. Kanımızca bu tür çözüm yollarına gerek olacak bir sorun var olmamaktadır. 

117 SELB, s. 71. 
118 BYDLINSKY, Peter: Münchener Kommentar BGB § 423 Wirkung des Erlasses, 6. 

Auflage, 2012, Rn. 3. 
119 SAYMEN, s. 528; SELB, s. 71. 
120 SAYMEN, s. 528. 



105 
 

kural ile örtüşmektedir121. Ancak bu kuralın kabul edildiği durumlarda da artık ibra 

edilen borçluya rücu mümkün olmamalıdır. İki yaptırımdan birisinin seçilmesi, 

ikisinin birlikte uygulanmaması daha uygun olabilir122. Yargıtay, TBK’nın yürürlüğe 

girmesinden önce verdiği bir kararda, iç ilişkinin alacaklı tarafından etkilenememesi 

kuralından dolayı iç ilişkide borçluların, ibra edilen borçluya karşı rücu haklarının 

devam ettiğine, ancak ibranın sadece ibra edilen borçluyu etkilediğine ve diğerlerinin 

borcun tamamından sorumlu olmaları gerektiğine hükmetmiştir123. TBK bunun tam 

tersi yöndedir. 

Bir alacaklı ve beş müteselsil borçlunun oluşturduğu ve borçluların alacaklıya 

1000 TL vermeyi taahhüt ettiği bir borç ilişkisinde, alacaklı borçlulardan birini ibra 

ettiğinde, sübjektif görüşe göre kural olarak, alacaklının alacak hakkı 800 TL’ye 

düşer. Borçluların kendi aralarındaki ilişki ise rücu hakkı bakımından değişmez. 

Ancak sübjektif görüşe göre borçluların bu iç ilişkideki rücu haklarının miktarının 

değişip değişmeyeceği çok açık değildir. İbra edilmiş olan borçluya 800 TL ödeme 

yapmış olan diğer bir borçlu yine 200 TL için mi rücu hakkını kullanır? Yoksa artık 

alacak miktarı 800TL olduğundan, iç ilişkideki borçlu sayısı da hâlâ beş kişi 

olduğundan, ödemeyi yapmış olan borçlunun diğer borçluların her birine karşı ayrı 

ayrı 160 TL’lik rücu hakkı mı vardır? Eğer borçluların iç ilişkide sorumlu oldukları 

miktar değişmiyorsa, sübjektif görüş gerçekten de tutarsız olur. İç ilişkideki alacak 

                                                 

121 Ayrıca bu yöntem müteselsil borçluluğa dair hükmün getiriliş amacı ile de örtüşmektedir. 
GOETTE, s. 139. 

122 Goette’ye göre borçtan kurtarılmış olmayan müteselsil borçluların durumunun kötüleşmiş 
sayılmaması için alacaklının alacağının borçtan kurtardığı borçlunun iç ilişkideki hissesi oranında 
azalması en uygun ve âdil çözümdür. GOETTE, s. 139. 

123 HUKUK GENEL KURULU E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004; HUKUK GENEL 
KURULU E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004. 
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miktarı dış ilişkidekinden fazla çıkar. Daha mantıklı olan ikinci seçeneği ele alırsak; 

bu durumda alacaklı gerçekten de borçlulardan birini ibra mı etmiştir, yoksa sadece 

borçluların geneline karşı kısmî ibrada mı bulunmuştur? Alacaklının ibra ettiği 

borçluya başvurmayacak olması dışında, bu ibranın etkileri bütün borçlular açısından 

geçerli olmuş olur. Bunun anlamı bu tür bir ibranın objektif etkisinin olduğunun 

kabul edilmesi değil midir? Kanımızca sübjektif etki görüşünün bu şekilde kabulü, 

sübjektif etki değil, objektif etki doğurmaktadır. Çünkü bu durumda borçlulardan 

birinin ibrası, borçluların hepsinin kısmî ibrasından başka bir şey olmaz. İbra edilen 

borçlu da dolambaçlı yollardan yine ödeme yapmış, borçtan kurtulamamış olur, 

tarafların ibra sözleşmesini yapma amacının bu olduğu kabul edilemez124. 

Mesele, ibra sözleşmesinin taraflarınca ibranın objektif mi sübjektif mi etkiye 

sahip olmasının amaçlanmış olduğu değildir. Mesele, ibranın sübjektif etkisinin 

kabul ediliyor olmasına rağmen böyle bir etkinin olmamasıdır. Yargıtay, müteselsil 

borçlulukta tarafların aksine iradesi olmadıkça sübjektif sonuç doğacağını 

belirtmiştir. Buna tutarlı olarak da ibranın bütün borçlular bakımından borcu kısmen 

de olsa sona erdirmesini kabul etmemiştir125. Elbette, Yargıtay’ın bu kararından 

sonra kanun değişikliği olduğu için, onların da kararları değişmesi beklenmektedir. 

 

  

 

                                                 

124 GOETTE, s. 139. 
125 HUKUK GENEL KURULU E. 2004/11-359 K. 2004/366 T. 16.6.2004. 
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IV. Alacaklının İradesinin Açık Olduğu Durumlar 

Alacaklı ve borçlu arasında yapılan ibra sözleşmesinin yorumlanması ibranın 

etkisinin belirlenmesi için ilk yapılacak eylemdir126. Alacaklı ibra sözleşmesini 

yaparken ibra sözleşmesinin kapsamını tam olarak belirleyebilir. Bu imkân sözleşme 

özgürlüğü kapsamındadır. Alacaklı ile borçlulardan birisi ya da hepsi arasında 

yapılabilecek olan bu ibra sözleşmesi ile, sözleşmenin içeriğine bağlı olarak alacak 

bütün borçlular için ya da sadece tek bir borçluyu kapsayacak şekilde ortadan 

kalkabilir. 

İbra sözleşmesinin kapsamı tek borçluyu mu yoksa bütün borçluları mı 

etkilediğine göre değişebileceği gibi, ortadan kaldırdığı alacak bakımından da 

değişebilir. İbra sözleşmesi müteselsil borçluluk ilişkisi içerisinde tek bir borcu 

ortadan kaldıracak şekilde yapılabileceği gibi, bütün borç ilişkisini ortadan 

kaldıracak şekilde de yapılabilir127. Doktrinde ibranın müteselsil borçlulukta bütün 

borç ilişkisini ortadan kaldıracak şekilde yapılabileceği kabul edilmekte, bunun için 

bir ikâle sözleşmesinin zorunluluğu iddia edilmemektedir. Alman hukukunda 

normalde üçüncü kişi yararına ibranın aynî etkisinin olmadığı kabul edilirken, 

müteselsil borçlulukta BGB Art. 423 hükmüne göre alacaklının borçlulardan biri ile 

bütün borç ilişkisini sona erdirmek üzere açıkça anlaşarak yaptıkları ibranın diğer 

borçlular açısından üçüncü kişi yararına aynî etkili olduğu kabul edilmektedir128. 

                                                 

126 SELB, s. 70. 
127 SELB, s. 71. Selb, tek bir borcu ortadan kaldıracak ama bütün borçluları etkileyecek 

şekilde yapılan ibranın pactum de non potendo niteliği taşıdığını ve BGB Art. 328 hükmüne göre 
yapıldığını ileri sürmektedir.  

128 BYDLINSKY, Münchener Komm, Rn. 3. 
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Normalde ibra sözleşmesinin tarafları, alacaklı ile borçludur (ya da alacaklılar 

ile borçlulardır). Alacaklının tek bir borçlu ile bütün borçluları kapsayacak şekilde 

ibra sözleşmesi yapılabilir129. Sonuçta bu sözleşme, sözleşmeye katılmamış olan 

borçlular bakımından üçüncü kişi yararına sözleşme niteliğine sahiptir. Üçüncü kişi 

yararına ibranın geçerliliği doktrinde tartışmalıdır130, ancak müteselsil borçlulukta 

tek borçlu ile bütün borçlular yararına ibra sözleşmesi yapılması imkânı, üçüncü kişi 

yararına sözleşmeye dair tartışmalardan etkilenmez. Çünkü müteselsil borçlulukta bu 

imkânın varlığı müteselsil borçluların birbirinin durumunu kötüleştirecek eylemlerde 

bulunmalarının yasak, birbirinin durumunu iyileştirecek eylemlerde bulunmalarının 

ise serbest olmasından kaynaklanmaktadır131. 

V. Alacaklının İradesinden İbranın Kapsamının Anlaşılamadığı 

Durumlar 

Alacaklı ve borçlu arasında yapılan ibra sözleşmesinde, ibranın kapsamı açık 

şekilde anlaşılamıyorsa, alacaklı ile borçlulardan sadece birisi arasında yapılmış bu 

ibra sözleşmesinin etkisi ne olur? 

Tekinay’a göre bu tür bir ibra sözleşmesi, diğer borçluları borçlarından 

tamamen kurtarmaz. Ancak onları söz konusu borçlunun iç ilişkide payına düşen 

miktar kadar borçtan kurtarır. bu durumda ibra diğer borçluları tamamen değil 

kısmen etkilemektedir. BGB 423’te “ya hep ya hiç” prensibi geçerlidir132. Eğer ibra 

sözleşmesinden ibranın bütün borç ilişkisini ortadan kaldırdığı açıkça 

                                                 

129 OĞUZMAN, ÖZ, s. 829. 
130 SCHWEDHELM, s. 93. Schwedhelm üçüncü kişi yararına ibranın normal şartlarda geçerli 

olmadığını ifade etmektedir. 
131 OĞUZMAN, ÖZ, s. 829. 
132 GOETTE, s. 140. 
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anlaşılamıyorsa ibra sübjektif etkiye sahiptir, sadece alacaklı ile ibra edilen borçluyu 

etkiler133. Ama ibranın bu sübjektif etkisi, hukuk öğretisinde, müteselsil borçluluğun 

niteliği ile örtüştürülemediğinden, ibranın kendisinin müteselsil borçluluktaki 

varlığının yeniden gözden geçirilmesine sebep olmakta, kanun hükmünün aksine 

sadece bütün borç ilişkisini ortadan kaldırdığı, bütün borçluları borçtan kurtardığı 

durumlarda yapılabileceğinin kabulünün önünü açmaktadır134. 

Alman hukukunda BGB Art. 423 hükmü gereğince alacaklı ile borçlulardan 

biri arasındaki ibra, eğer bu ibra borç ilişkisinin tamamını kapsayacak şekilde 

yapıldıysa diğer borçluları da etkileyecek şekilde hüküm ve sonuçlarını doğurur135. 

Ancak, daha önce de anlatıldığı gibi, tek bir borcun ibrasının söz konusu olduğu 

durumlarda objektif değil sübjektif etkinin kabul ediliyor olması, bu etkinin 

gerçekten sübjektif olması sonucunu doğurmaz. Yalnızca borç tamamen ortadan 

kalkmamış, sınırlandırılmış veya azaltılmış olur136.  

Bizim hukukumuzda, alacaklının tatmini olmaksızın borçlulardan birinin 

borcundan kurtulduğu durumlarda, eğer durumun ve borcun niteliğinden 

anlaşılıyorsa, tarafların rızası belli olmasa da diğer borçlular da borcundan 

kurtulur137. Ancak ibra için yeni kanunumuz bu maddeye yeni bir fıkra daha eklemiş 

ve borçlulardan birinin ibrası durumunda diğer borçluların, kurtulan borçlunun payı 

oranında borçtan kurtulacaklarını ifade etmiştir138. Bunun için durumun, borcun 

                                                 

133 GOETTE, s. 140. 
134 GOETTE, s. 140. 
135 SCHWEDHELM, s. 92. 
136 SCHWEDHELM, s. 92. 
137 TBK md. 166 f. 2. 
138 TBK md. 166 f. 3. 
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niteliğine bakmak gibi bir şart gerekli değildir. Ancak iç ilişkideki durumun ne 

olacağı kanunda belirtilmemiştir.  

Son bir husus olarak, ibra sözleşmesinin lafzından açık olarak anlaşılsa da 

anlaşılmasa da, alacaklının bütün borçlular ile yaptığı ibra sözleşmesi bütün borç 

ilişkisini etkileyecek şekilde sonuç doğurur139. 

VI. Müteselsil Alacaklılıkta İbranın Hüküm ve Sonuçları 

Borçlular arasındaki teselsüle hukukumuzda pasif teselsül adı verilirken, 

alacaklılar arasındaki teselsüle aktif teselsül adı verilmektedir140. Müteselsil 

alacaklılıkta, müteselsil borçluluğa benzer şekilde, her bir alacaklının hakkı 

birbirinden bağımsızdır141 ve her bir alacaklı talep hakkına sahiptir. Borçlu açısından 

ise borcun tek bir alacaklıya ifası ile borç sona erer142. Henüz alacaklılardan biri 

borcun kendisine ifa edilmesini talep etmemişse, borçlu istediği alacaklıya borcu ifa 

edebilir. 

Alacakta çokluk görüşünün hukukumuzda geçerliliği sebebiyle her bir 

alacaklının, alacak üzerinden birbirinden bağımsız tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu 

durumda her bir alacaklı borçluyu borcundan ibra edebilir143. Görüşler arasındaki 

ihtilaf ise bu ibranın diğer alacaklıları etkileyecek nitelikte yapılıp yapılamayacağı 

                                                 

139 SCHWEDHELM, s. 92, 93. Ayrıca bu durumda BGB Art. 423 değil Art. 397’ye göre 
yapılmış bir ibra olduğundan bahsedilir. 

140 ÖNEN, s. 103. 
141 Müteselsil alacaklılıkta da müteselsil borçlulukta olduğu gibi, alacağın tekliği ve alacağın 

çokluğu görüşleri vardır. Yine müteselsil borçlulukta olduğu gibi müteselsil alacaklılıkta da alacağın 
çokluğu görüşü geçerlidir. EREN, s. 1171. 

142 EREN, s. 1218; AKINCI, s. 266. 
143 EREN, s. 1218. 
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konusundadır144. Ancak ibranın etkisi sadece borçlu ile ibra sözleşmesi yapan 

alacaklı ve borçlu bakımından geçerli olup, diğer alacaklılar bakımından alacağı sona 

erdirmez145. Bu müteselsil alacaklıların birbirinin durumunu ağırlaştıracak 

davranışlarda bulunması yasağı ile örtüşmektedir146. 

  

                                                 

144 RUTTEN, s. 196. 
145 EREN, s. 1222; OĞUZMAN, ÖZ, s. 842. 
146 AKINCI, s. 266. 
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§ 11.   SONUÇ 

İbra, Roma hukukunun da öncesinden beri147 var olan, varlığını korumaya da 

devam edecek olan bir hukukî müessesedir. İbra ivazlı olarak da yapılabilse de, 

temelinde bir karşılıksız kazandırmadır ve iyiliği, ahlâkı ve anlayışlılığı temsil eder. 

Bir çok zaman sadece borçluların değil alacaklıların da yararına olur. İbra her ne 

kadar borçlar hukukundan çok iş ve ticaret hukuklarında uygulanıyormuş gibi 

görünse de, aslında hukukî gözle görünmez şekilde toplumumuzda çok sık 

uygulanmaktadır. Hukukun gözle ibranın ne kadar sık olduğunu göremememizin 

sebebi ibranın hukukun dikte ettiği şekilde uygulanmıyor oluşudur.  

Hukukumuz ibranın bir sözleşme olarak yapılması gerektiğini dikte 

etmektedir. Oysa uygulamada, borçluların kabul beyanı olarak “susma” kabul 

edilmektedir. İbra sözleşmelerinde çoğu zaman sadece alacaklının imzası olmaktadır. 

Taraf iradelerinin özgürlüğüne çok önem veren modern hukukumuz, zorlamayla 

ibrayı bir sözleşme kıyafeti içine sığdırmaya çalışmaktadır. Oysa ibra bu kıyafet için 

bir kaç beden büyüktür. Alacaklı borçluya ibra edilmeyi isteyip istemediğini 

sorduğunda borçlunun “yok, öderim ben borcumu” demesi beklenir. Ticarî hayat çok 

farklı olabilir ama borçlar hukuku ticaret hukuku gibi değildir. Borçlar hukuku 

kazanç için varlık bulan şirketlerin değil, insanların ilişkilerini düzenler. Gerçek 

hayatta ibra daha çok akrabalar, tanıdıklar arasında olmaktadır. Arkadaşlar birbirinin 

borcunu, bir daha o borçtan hiç bahsetmeyerek, ya da alacaklının beyanıyla ortadan 

kaldırmaktadırlar. Sözleşme ilkesi bize sözleşme serbestisini ve taraf iradelerine 

verilen önemi kazandırmıştır. Hukukumuzu sıkı şekil kurallarından kurtarmıştır. 

                                                 

147 “Seisachteia” 
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Ama ibra gibi bir müessese için, aslında özgürleştirici olan bu ilke sınırlayıcı 

nitelikte olmaktadır.  

İbra; etik, dini ve toplumsal değerine rağmen, daha çok şirketler ve kazanç 

çağında olmamızın etkisiyle hukukumuzda çok da incelenmemiştir. İncelendiğinde 

de, ya başka müesseselerin uzantısı olarak algılanmış, ya da uç bir müessese gibi 

görülüp aslında ibranın birer görünüm şekli olan müesseseler ibra dışına çıkarılarak 

içi boşaltılmıştır. İbra, bazen feragatin, bazen bağışlamanın, bazen sulhün alt başlığı 

olarak görülür. Ama aslında sunî birer ayrım olan menfî borç ikrarı, ibra ayrımı; 

ikâle, ibra ayrımı derinleştirildikçe derinleştirilir. İş hukukundaki ibra uygulaması 

kötüye kullanılan bir uygulamadır. Bunu engellemek için kanun değişiklikleri ve 

Yargıtay içtihatları ile iş hukukundaki ibra müessesesi borçlar hukukundaki ibra 

müessesesinden tamamen farklı bir konuma gelmiştir. Bunun yerine işçinin borçlu 

konumunda olduğu sözleşme ilişkileri için ibranın yapılmasına hiç cevaz 

verilmemesi ibra müessesesi hakkında karışıklığa sebep olmamak adına daha yerinde 

olabilirdi. 

Sonuç olarak ibra, kanaatimizce, tek taraflı irade beyanı ile kurulan ve hüküm 

ve sonuçlarını doğuran, borcu veya borç ilişkisini sona erdiren bir hukukî işlemdir. 

İvazlı olarak yapıldığında tek taraflı kurulamaz, çünkü tek taraflı irade beyanı ile 

kurulan hukukî işlemler ile iki tarafa borç yüklenemez.  
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ÖZET 

İbra, var olan bir borcun alacaklı tarafından ortadan kaldırılması demektir. 

İbra, hem hâkim doktrin tarafından bir sözleşme olarak kabul edilmekte, hem de 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 132’de ibranın şekle bağlı olmayan bir sözleşme 

olduğu belirtilmektedir. Buna ilaveten ibranın borç ilişkisini değil müstakil bir borcu 

sona erdirdiği kabul görmektedir. Bu tezde, ibra müessesesi farklı bir bakış açısıyla 

incelenmeye çalışılmışır. Bu sebeple ibranın hukukî niteliği ve ibranın konusu gibi 

hususlar üzerinde çok durulmuştur. 

İbra müessesesi 6098 sayılı kanun öncesinde yürürlükte olan 818 sayılı 

Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmemişti. Bu sebeple, üzerinde çok fazla tartışma 

vardı. Ancak yeni kanunun yürürlüğe girmesi ile bu tartışmaların çoğu ortadan 

kalkmış oldu. Ama yeni kanun hükmü mehaz İsviçre Borçlar Kanunundaki ibraya 

dair hükmün bir kopyasıdır. Bu sebeple, ara dönemdeki tartışmalara cevap 

olamamıştır. Ayrıca İş Hukuku alanındaki ibra uygulaması ile ilgili getirilen ayrı bir 

kanun hükmünde ibranın bambaşka bir müessese olarak incelenmesi 

eleştirilmektedir. 

İbra bu tezde savunulduğu şekliyle; alacaklının borçlu tarafından borcundan 

kurtarılmasıdır. Borcu dar anlamda sona erdirebileceği gibi geniş anlamda da sona 

erdirebilir.  
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ABSTRACT 

Release means the discharge of an obligation by its debtor. Release is 

accepted as an agreement both by dominant doctrine and by Article 132 of Turkish 

Law of Obligations No. 6098. Moreover, it is also accepted that release agreement 

only discharges the debt not the obligation relationship. In this thesis, it has been 

tried to examine releases from a different perspective. Therefore, matters like the 

subject of release and the juridicial character of release has been examined deeply. 

Release, has not been covered by the Law of Obligations No. 818, which is 

the code preceding Turkish Law of Obligations No. 6098. Therefore, there were 

many disputes about it. Since Turkish Law of Obligations No. 6098 covered releases, 

most of those disputes ended after effective date of the new code. However, the 

provision about release in this new code is the exact copy of the one in the reference 

code, Swiss Law of Obligations. So that provision is not able to answer questions 

rised up within the period between two different codes. Besides, it is also critized 

that Turkish Law of Obligations No. 6098 have another provision about releases for 

the release of eployment contracts. And that provision is covering a whole different 

concept. 

Release, as covered in this thesis, is the liberation of debtor by the creditor 

from debt. Release can both discharge a debt and an obligation relationship if the 

occasion arise.  

 




